
  
  
  
  

                 

                                        كليــــــة التربيــــــة    
                                              قسم علم النفس التربــوى

                                                                                   
         

  
  لوجـدانى لطفـل الروضـة وعالقتـهالذكـاء ا

  فٮدولة الكويت ببعض أساليب المعاملة الوالدية
    

  ة مقدمة منالرس
  عايشة ديحان قصاب العازمى/ الطالبة 

  
  للحصول على درجة الماجستير فى التربية

  ) تخصص  علم النفس التربوى( 
  

  :إشــــــــــــــــراف 
  األستاذ الدكتور                 األستاذ الدكتور                      

د ـــــعــــادل محم                 اسماعيل     محمد محمد الُمرى
  العدل

 أستاذ علم النفس التربوى                               أستاذ علم النفس التربوى
  جامعة الزقازيق –كلية التربية                جامعة الزقازيق –كلية التربية 

  
  م٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨

  
  
  
  
  

  

  



 

  
  ِبْسِم الّلِه الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 

فـَتَـَعاَىل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ َوَال تـَْعَجْل ﴿ 

بِاْلُقْرآِن ِمن قـَْبِل َأن يـُْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُه 

  ﴾ َوُقل رَّبِّ زِْدِين ِعْلًما

         
  سورة ط) ١١٤(

  

    
  
  

  ب

  

  

  

  

  



 

  شكر وتقدير
عالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين الحمد  رب ال   

  .وشفيعنا يوم الدين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى اله وصحبه أجمعين

  .……وبعد
اء أجالء ، وأھل      ه علم ان من ورائ ردة ، إذ ك ذا البحث منف فليس لي أن أدعى إنجاز ھ

ا ين جصابرون بذلوا كل ما في وسعھم إلتم ذا أحمل ب ذا العمل ، ول اتى وفى صميم نبم ھ

ر  ك إال أن أخ ة ، وال أمل ذه الصحبة المبارك اء واإلخالص لھ اني والوف ل المع دانى ك وج

  .ساجدة  عز وجل لعظيم إحسانه ، وجميل توفيقه في إنجاز ھذا العمل المتواضع 

    

ي      ب ل ه ، يطي ل ألھل ل ورد الفض راف بالجمي ام االعت ى مق ات وف مى آي ع أس أن أرف

أستاذ علم  محمد المرى محمد إسماعيل/ االمتنان والعرفان بالجميل إلى أستاذى الدكتور 

ه  –النفس التربوي بكلية التربية  ذل من وقت التي ، فب جامعة الزقازيق ، الذي شرفت به رس

رة  وجھده ما يعجز عنه كل شكر، ويقصر عنه كل تعبير ، إذ تابع ھذا العمل منذ أن كان فك

دني  ديدة ، وأم ات س ون صادق وتوجيھ م وع ن عل ى م ه عل اض ب ا أف ى م ة ، وعل مقترح

ان  ذه الصورة ، فك ى ھ ذا البحث ، ليخرجه عل بالكثير من البحوث والمراجع المرتبطة بھ

داً  ذا بعي يس ھ تاذ ، ول د وعطاء األس ه رفق الوال بحق نعم الوالد واألستاذ ، حيث لمست في

تاذ من هللا عل ى أس ل عل ه منى جزي ق ، فل ه الصدر ، وحسن الخل ه بسعة األفق ، ورحاب ي

  .   الشكر والتقدير ، وجزاه هللا عنى خير الجزاء 

ذي ال        دعاء ال ق ، وال ان العمي ل ، واالمتن كر الجزي يھم بالش ه إل ن أتوج ة م ى قائم وعل

دكتور رزق أستاذي ال م وال  ادل محمدع/ ينقطع بطول العمر ، ودوام الصحة ، وسعة العل

ر ، ـق ، علـة الزقازيـجامع –م النفس التربوي ـأستاذ عل العدل م غزي ي من عل ه ل ا قدم ى م

ان  وة ، وك وة خط ة ، خط ث والباحث د البح ث تعھ ل ، حي بر جمي ريم ، وص اء ك وعط

  ، حتـى خرج بھـذه  لتوجيھاتـه السديدة ، وآرائه الصائبـة أثر كبير في منھجيـة ھذا البحث

  ج

  



 

ه من هللا سبحانه الصورة ال رام ول دير واالحت تي ھو عليھا اآلن ، فله منى كل الشكر والتق

  . وتعالى أجزل الثواب ، وخير العطاء في كل أمور حياته ، جزاء ما قدم 
  

م      وإنه لشرف كبير أن يتفضل عالمان عظيمان بقبول اإلشتراك في لجنة المناقشة والحك

وي  جمال محمد على/  على الرسالة ، األستاذ الدكتور  نفس الترب م ال ة  –أستاذ عل التربي

دكتور  – تاذ ال و / جامعة عين شمس ، واألس راھيأب م   الشوربجى مالمجد إب تاذ عل أس

دير،  –كلية التربية  –النفس التربوي  جامعة الزقازيق ، فلھما منى كل الحب والشكر والتق

ه العل ا جزى ب ر م اء واوأسأل هللا تعالى أن يجزيھما عنى خي دموه  م ا ق ى م لصالحين ، عل

ا ال من عون  وال يفوتنى أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل ، الذي طوق عنقي بم

ة  ة التربي د كلي ى عمي دكتور  –أنسى   إل تاذ ال ازيق األس ة الزق د / جامع يد عب د الس محم

تشجيعى  ومضي على ما قدمه لي من نصح وإرشاد ، مما كان له أكبر األثر في  الرحمن،

  .نحو إنجاز ھذا البحث فجزاه هللا عنى خير الجزاء 
   

      ـتاذ الدكـتور ـتنان إلـى األسـم االمـر وعـظيـشكر والتـقديـويشرفني أن أتـقدم بـخالص الـ    

ة  الشناوي عبد المنعم الشناوي/     ة التربي وي بكلي نفس الترب م ال أستاذ ورئيس قسم عل

  . جامعة الزقازيق –
   

ان       ولست بمستطيعة أن أنھى كلماتي ، دون أن أسطر تحية شكر وتقدير وإجالل وعرف

زاء ،  رتي األع راد أس ى أف ل إل دى بالجمي ـهوال ـى روضات جنات ـه ف ـه هللا وأسكن  رحم

  ........… ، وإلى من أحاطنى بكل رعاية التى أوصانى هللا بھما خيراً  ووالدتى  تعالـى،

إلى من تقانى في سبيل سعادتي أھدى .. …إلى من رافق دربي .. … وساعدني بكل عناية

  وإلـى أبنائى، ي العزيزـزوجة زھور عطرة أريجھا الشكر وعبيرھا االمتنان وھو ـإليه باق

  د                                                  

  

  و  حيث تعجز ،ذاتى أھدى إليكم من القلب أرق كلماتى لتخبركم أنكم قطعة من  كبديفلذة 

دم ا ق دير لم ان والتق ر عن عاطر العرف دم بخالص وكلمات اللسان في التعبي ا أتق ي ، كم ه ل

لما تحملوه معي من عناء أثناء البحث ، وما قدموه لى من   إلخوتى الكرامالشكر والتقدير 



 

اعدة وعون  ا، مس ذا العن ر ھ ا يمحو أث ذا البحث م ام ھ امرة بتم رحتھم الغ ي ف ل ف ء ، ولع

  .   وأسأل هللا تعالى أن يديم عليھم الصحة والعافية وأن يجزيھم عنى خير الجزاء 
   

ة     دريس بكلي ة الت ع أعضاء ھيئ ى جمي ل إل راف بالجمي ور الشكر واالعت دم بموف ا أتق كم

ر  –التربية  جامعة الزقازيق ، على ما قدموه لى من مساعدة وعون ، فجزاھم هللا عنى خي

ة األساسية الجزاء ، كم أتق ة التربي اتذتي بكلي ى أس ة الكويت  –دم بخالص الشكر إل وجامع

دموه  على ما قدموه لي من مساعدة ا ق ى م ات عل وإلى عينة بحثى من أطفال وأمھات كويتي

اء  ون أثن ن ع ى م ي ،ل ي بحث ى أدوات ي عل كر  تحكيم دير والش ل الحب والتق ى ك م من فلھ

  ..هللا عنى خير الجزاء فجزاھم ،عنقيطوق  الذيوالعرفان بالجميل 

ال  وحده وحسبي أنى حاولت     ال ، فالكم غ درجة الكم وبعد فال أدعى ھذا العمل قد بل

ذلك فضل من هللا ،  ول ، ف ال الرضي ولقي القب إن ن ديكم ف ين أي واجتھدت ، وھذا جھدي ب

ا بذله وإن كانت األخرى فحسبي أنى اجتھدت ، وأرجو أن أكون بما قدمته من عمل أھالً لم

ذا  ه أن يجعل ھ ه ، وتعالت عظمت د وفضل ، وأسأل هللا جلت قدرت ع نحوى من جھ الجمي

  .  العمل في ميزان حسناتي يوم القيامة ، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين 

  والحمد  رب العالمين                         

                                                                                                      

  الباحثة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھـ
  

  
  



 

  

  فھرس المحتويات  :أوالً 

 رقم الصفحة     الموضوع                                

  أ ............................................................عنوان البحث

  ب ................................................................آية قرآنية 

  ج  ..............................................................شكر وتقدير

  و  ........................................................فھرس المحتويات

  ى  ..........................................................فھرس الجداول

  ل ........................................................فھرس المالحق

مدخل                                        الفصل األول

 البحث 

٨- ١  

  ٢  ..................................................................مقدمة 

  ٦  ..........................................................مشكلة البحث

  ٦ ..........................................................أھمية البحث

  ٦ .........................................................أھداف البحث

  ٧ ...................................................مصطلحات البحث

  ٨  ..........................................................حدود البحث

  ٦٨- ٩ للبحث اإلطار النظرى             نىالفصل الثا 

  ١٠ ................................................................مقدمة  

  ١٠ ...........................................الذكاء الوجدانى -أوالً   

  ١٠ ..................................للذكاء الوجدانىالتأصيل النظرى 

  ١٤ ................................................م الذكاء الوجدانىيھامف
 

  
  و
  
  

  



 

  

  فھرس المحتويات -تابع

 رقم الصفحة   الموضوع                     

  ١٦  ...........................................انىطبيعة الذكاء الوجد
  ١٧  .....................................................خصائص الذكاء الوجدانى

 ١٨ ............................................أھمية الذكاء الوجدانى

  ١٨  .............................................أبعاد الذكاء الوجدانى

  ٢٣  ..............................................قياس الذكاء الوجدانى

 ً   ٢٤  طفل الروضة :ثانيا

  ٢٤  ................................................................مقدمة

  ٢٧  ..................................رياض األطفال بالكويت

  ٢٧  ..................................فال بالكويت نشأة رياض األط

  ٢٩  .........................................أھمية رياض األطفال 
  ٢٩  ................................أھداف رياض األطفال بالكويت

  ٣١  :أساليب المعاملة الوالدية : ثالثاً 
  ................................................................مقدمة

  
٣١  

  ٣٣  ................................مفھوم أساليب المعاملة الوالدية
العوامل التى تعوق األسرة فى عملية أساليب المعاملة   

              ..........................................................الوالدية
٣٥  

  

     ………………معاملة الوالدية السائدة فى المجتمعأنماط ال
  

٣٦  

  …………………ب المعاملة الوالدية يلادور األسرة فى أس
  

٤١  

   …………….……ساليب الوالديةاألالعوامل التى تؤثر فى 
  

٤٦  

  

  ..............وأثرھا على ذكاء األطفال أساليب المعاملة الوالدية
  

٥٢  

  ٥٩  .......أساليب المعاملة الوالدية فى ضوء نظريات علم النفس
  ٦٣  .........................................أبعاد المعاملة الوالدية

 
 
  

  

  ز



 

  فھرس المحتويات  :أوالً

 رقم الصفحة     الموضوع                                

  ٩٢-٦٩ .ثسابقة وفروض البحال بحوثال :الفصل الثالث

  ٧٠ .....................بحوث تناولت الذكاء الوجدانى ومكوناته وأبعاده

  ٧٤  ................................بحوث تناولت أساليب المعاملة الوالدية 

ة  اليب المعامل دانى وأس ذكاء الوج ين ال ة ب ت العالق وث تناول بح

  ...................................................................الوالدية 

٨٥  

  ٩٢  ...................................................فروض البحث الحالى 

  ١٠٤-٩٣خطة البحث                                  :الرابعالفصل 

  ٩٤ ............................................................مقدمة 

  ٩٤  ...........................................................منھج البحث 

  ٩٤  .............................................................عينة البحث 

  ٩٥ ...........................................................أدوات البحث 

  ١٠٤ .......................................................إجراءات البحث 

ل  امسالفص ث                     الخ ائج البح نت

 ومناقشتھا 

١٢٤- ١٠٥  

  ١٠٦  ..................................................................مقدمة 

  ١٠٦  ..........................................اإلحصاء الوصفى للبيانات
  ١٠٧  ..................................التحقق من صحة فروض البحث

  ١٠٧  ...............................................................الفرض األول
  ١٠٩  ...............................................................الفرض الثانى

  ١١٦  .............................................................الفرض الثالث 

  ١١٨ .................................................................الفرض الرابع

  ١١٩  ………………………………………الفرض الخامس 

  ح
  
  



 

  

  فھرس المحتويات  :أوالً

 الصفحةرقم      الموضوع                                

  ١٢١  ملخص النتائج

  ١٢٢  ...................................................التوصيات والمقترحات

  ١٢٤  ..........................................................البحوث المقترحة

  ١٢٨- ١٢٥   .......................................................... البحث ملخص

  ١٢٩  ...................................................................المراجع

  ١٤١  .................................................................المالحق

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  ط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  فھرس الجداول: ثانياً 
  

رقم 
 الجدول

 عنوان الجدول
رقم 

الصفحة 

١ 
باط المكونات الفرعية بالدرجة الكلية لمقياس الذكاء معامالت ارت
  الوجدانى

 
٩٦ 

٢ 
معامالت االرتباط بين المفردات والدرجة الكلية للمكونات الفرعية لمقياس  

  .الذكاء الوجدانى
 

٩٦ 

٣ 
  معامالت الثبات للمكونات الفرعية والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجدانى

 ٩٧ 

٤ 
  دراسة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفيةل) ت( نتائج اختبار 

فى المكونات الفرعية والدرجة ) االرباعى األعلى، واالرباعى األدنى (  
 الكلية لمقياس الذكاء الوجدانى

٩٨ 

 ٩٩ توزيع أرقام العبارات وعددھا على أبعاد الذكاء الوجدانى  ٥

 ١٠١ حساب الفروق بين متوسطى المنخفضين والمرتفعين ٦

 ١٠٢ معامالت ارتباط المفردات السالبة والموجبة للدرجة الكلية لكل منھا ٧

 ١٠٣ معامالت االرتباط بين جزئى المقياس والدرجة الكلية  ٨

 ١٠٦ الفرعية للذكاء الوجدانى اإلحصاء الوصفى للمقاييس ٩

 ١٠٧ قياس أساليب المعاملة الوالديةمالعالقة بين مقياس الذكاء الوجدانى و ١٠

 ١١٠ لوعى الذاتىلمقياس ا)  ٢×٢×٢ (نتائج تحليل التباين ١١

 ١١٠ إلنفعاالتاتنظيم لمقياس )  ٢×٢×٢ (نتائج تحليل التباين ١٢

 ١١١ الدافعية لمقياس ) ٢×٢×٢ (نتائج تحليل التباين ١٣

 ١١١ مشاركة الوجدانيةلمقياس ال ) ٢×٢×٢ (نتائج تحليل التباين ١٤

 ١١٢ تناول العالقات لمقياس ) ٢×٢×٢ (ننتائج تحليل التباي ١٥

 ١١٢ للدرجة الكلية للذكاء الوجدانى  ) ٢×٢×٢ (نتائج تحليل التباين ١٦

 ١١٣ )غير المتعلمات –المتعلمات ( إلتجاه الفروق بين األمھات ) ت(قيم  ١٧

١٨ 
إلتجاه الفروق بين أساليب المعاملة الوالدية فى الذكاء ) ت(قيم 

 الوجدانى
١١٤ 

  ى
  



 

  فھرس الجداول:  تابع 
  

 عنوان الجدولرقم الجدول  
رقم 
 الصفحة

١٩ 
الفروق بين البنين والبنات فى أساليب المعاملة الوالدية 

 ) الموجبة  –السالبة (
١١٨ 

٢٠ 
الفروق بين مرتفعى ومنخفضى مستوى تعليم األم فى أساليب 

 المعاملة الوالدية 
١١٩ 

  
  
  

  فھرس المالحق: ثالثا
  
  

قم ر
الملحق

 عنوان الملحق
رقم 

الصفحة 

   ١ 
  ســــنوات)  ٦ -٤( الصورة األولية لمقياس الذكاء الوجداني لألطفال 

 )إعداد الباحثة ( 
١٤٣ 

   ٢ 
  

  )إعداد الباحثة ( الصورة النھائية لمقياس الذكاء الوجداني لألطفال 
 

١٥٠ 

 ١٥٦ مقياس أساليب المعاملة  الوالدية ٣   

   ٤ 
  

  أسماء السادة المحكمين على أدوات البحث
 

١٦١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ل
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٢٠٠٧  
  



 

  :ملخص الرسالة باللغة العربية   

  الذكاء الوجدانى لطفل الروضة وعالقته

  ببعض أساليب المعاملة الوالدية فى دولة الكويت

ة الكويت ، يھدف ھذا البحث إلى فھم طبيع    ال الروضة بدول دى أطف ذكاء الوجدانى ل ة ال

ا ؤالء األطف ه يناسب ھ اس ل اء مقي ذكاء .  لوبن ين ال ة ب م العالق ة فھ ى معرف دف إل ا يھ كم

ذكاء . الوجدانى وأساليب المعاملة الوالدية  وأن فھم العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية وال

اليب ة أنسب أس د فى معرف ة  الوجدانى قد يفي ا تنمي ى يمكن من خاللھ ة الت ة الوالدي المعامل

ر من المشكالت  الذكاء الوجدانى أمال فى تحقيق توافق أكثر مع البيئة والنجاح فى حل كثي

  .التى تعترض الفرد فى حياته 

دانى    ذكاء الوج ع ال يم األم م توى تعل أثير مس ة ت ى معرف ا إل ذا البحث أيض دف ھ ا يھ كم

  .ألطفال الروضة 

  

  :  سارالبحث فى الخطوات التالية  وقد   

  .مشكلة البحث، وأھميته ، وأھدافه ، ومصطلحاته :  الخطوة األولى 

لوجدانى وأھميته وعالقته بأساليب  مقدمة البحث ، حيث تناولت الذكاء ا: وتتضمن   

  .المعاملة الوالدية 

  : كما يلىالبحث  تساؤالتوقد أشارت إلى تحديد   

ذكاء الوجدانى  اطية دالة إحصائيا بينھل توجد عالقة ارتب - ١ اس ال الدرجة الكلية لمقي

 ودرجات مقاييسه الفرعية وأساليب المعاملة الوالدية ؟  

  ھل يوجد تأثير لنوع الطفل ومستوى تعليم األم ونوع أساليب المعاملة الوالدية       -٢ 

  على درجات مقايس الذكاء الوجدانى ودرجات مقاييسه الفرعية ؟     

ة  -٣   اليب المعامل وع أس يم األم  ون ل ومستوى تعل وع الطف ين ن ھل يوجد تأثير للتفاعل  ب

  الوالدية على درجات مقياس الذكاء الوجدانى ودرجات مقاييسه  الفرعية ؟

  

  ھل تختلف أساليب المعاملة الوالدية باختالف نوع الطفل ؟ -٤  

  مستوى تعليم األم ؟ ھل تختلف أساليب المعاملة الوالدية باختالف -٥  
  



 

  :  كما أشارت ھذه الخطوة إلى أھمية البحث وھى   

م   ا أن فھ ر من المجاالت ، كم أن الذكاء الوجدانى مفتاح النجاح والتوافق مع البيئة فى كثي

ال  ذكاء الوجدانى لألطف ة وال ة الوالدي ة أنسب العالقة بين أساليب المعامل د فى معرف د يفي ق

الدية التى يمكن من خاللھا تنمية الذكاء الوجدانى أمال فى تحقيق توافق أساليب المعاملة الو

  .أكثر مع البيئة ، والنجاح فى حل كثير من المشكالت التى تعترض الفرد فى حياته 

  . إعداد إطار نظرى للبحث :  الخطوة الثانية  

ا    ة وأس ل المدرس ا قب ل م دانى وطف ذكاء الوج ية لل اد األساس ت األبع ة وتناول ليب المعامل

ة  –مفھومھا : الوالدية من حيث  ة الوالدي العوامل التى  –ودور األسرة فى أسلوب المعامل

ة  ة الوالدي اليب المعامل ة أس ا  –تعوق األسرة فى عملي اليبھا  –وطرق قياسھا  –وأبعادھ أس

  .أساليبھا فى ضوء نظريات علم النفس  –وأثرھا على الذكاء الوجدانى 

  

  : ثة الخطوة الثال  
ا صلة بالبحث     ى لھ ة محاور والت استعراض بعض الدراسات والبحوث السابقة فى أربع

بعض  ه ب ذكاء الوجدانى وعالقت الحالى وتتضمن بعض الدراسات العربية والتى تختص بال

ل  ة ، ودراسات تناولت طف ة الوالدي المتغيرات األخرى ، ودراسات تناولت أساليب المعامل

  دراسات تناولت العالقة بين الذكاء الوجدانى وأساليب المعاملة الوالدية  ما قبل المدرسة ، و

 منھج البحث وإجراءاته وتضمنت ھذه الخطوة منھج البحث ، وعينته،:  الخطوة الرابعة  

  .وأدواته ، كما تناولت الدراسة االستطالعية للبحث وإجراءاته 

  

  .وتوصياته ومقترحاتهھا نتائج البحث وتفسيرھا ومناقشت:  الخطوة الخامسة  
  :وبناء على ھذه النتائج فقد أوصت الدراسة بما يلى    

  

ع *   ة قم ن محاول د ع ة ، والبع ة مقبول االتھم بطريق ن انفع ر ع ى التعبي اء عل جيع األبن تش

  .االنفعاالت أو كبتھا 

ديم *   ا ، وتق االتھم وتقييمھ اعرھم وانفع ى مش اء ف ة األبن ى مناقش دين عل رص الوال ح

  .نصائح االنفعالية لھم فى جو من الود والحب بعيداً عن التسلط والشدة ال

  



 

  ذكاء ارات ال ذ مھ ى اكتساب التالمي تھيئة البيئة المدرسية والمناخ المدرسى الباعث عل

  .الوجدانى وأن يكون كل المتعاملين معھم نموذج عملى لھذه المھارات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :لعربية موجز الرسالة باللغة ا 

  الذكاء الوجدانى لطفل الروضة وعالقته

  ببعض أساليب المعاملة الوالدية فى دولة الكويت

اليب    دانى وأس ذكاء الوج ين ال ة ب ة العالق ن طبيع ف ع ة الكش ة الحالي تھدفت الدراس اس

د يف المعاملة الوالدية ، إذ أن د فھم العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والذكاء الوجدانى ق ي

فى معرفة أنسب أساليب المعاملة الوالدية التى يمكن من خاللھا تنمية الذكاء الوجدانى أمال 

فى تحقيق توافق أكثر مع البيئة والنجاح فى حل كثير من المشكالت التى تعترض الفرد فى 

  .حياته 

  :وانتھت الدراسة إلى النتائج التالية    
ة إحصائيا ب *   ة دال ة ارتباطي ة ودرجات توجد عالق ة الوالدي اليب المعامل ين درجات أس

  .المقاييس الفرعية للذكاء الوجدانى ، والدرجة الكلية 

ات *   دانى ودرج ذكاء الوج اس ال ة لمقي ة الكلي ى الدرج ل عل وع الطف أثير لن د ت ال يوج

ى درجات  ل عل وع الطف أثير لن د ت ين يوج ى ح ع ف انى والراب ة األول والث اييس الفرعي المق

  . الفرعية الثالث والخامس المقاييس 

ذكاء الوجدانى ودرجات *   اس ال ة لمقي ال يوجد تأثير لمستوى تعليم األم على الدرجة الكلي

  .مقاييسه الفرعية 

دانى *   ذكاء الوج اس ال ة لمقي ة الكلي ى الدرج ة عل ة الوالدي توى المعامل أثير لمس د ت يوج

  .ودرجات مقاييسه الفرعية 

أثير للتفاعل*   ة  ال يوجد ت ى الدرجة الكلي يم األم عل ل ومستوى تعل وع الطف ين ن ائى ب الثن

  . لمقياس الذكاء الوجداني ودرجات مقاييسه الفرعية

  : وبناء على ھذه النتائج فقد أوصت الدراسة بما يلى    

  ع ة قم د عن محاول ة ، والبع ة مقبول االتھم بطريق ر عن انفع ى التعبي اء عل تشجيع األبن

االتھم . *  االنفعاالت أو كبتھا حرص الوالدين على مناقشة األبناء فى مشاعرھم وانفع

داً عن التسلط  ود والحب بعي ى جو من ال م ف ة لھ ديم النصائح االنفعالي ا ، وتق وتقييمھ

  .والشدة 

   

  



 

  

The summary of thesis  

 This Thesis is study for under standing emotional intelligence for 

Kinder gratin in Kuwait country and building a quotient which 

suitable for these children ,add that it aimed to How to understand 

The relation between emotional intelligence and the treatment of 

Parents . If we under stand The relation between Them we will reach 

at suit able methods which enables us to improve emotional 

intelligence for achieving successful results to solve a lot of 

Problems which faced the Person in his life.      

 

The Study advanced to the fooling Steps:                                       

 

The First Step : Research Problem ,its importance definition and 

goals which concluded the thesis incorruption about the importance 

of The emotional intelligence and the treatment of Parents methods 

Which enables us to limit the Problems of The Thesis .     

  

 The Second Step :                                                                        

Preparing the research theoretical frame work which includes  the 

main towards for emotional intelligence for Kinder gratin and the  

methods of Parents Treatment which concludes ;its meaning , the 

family role in the methods of Parents treatment .                          

What are reasons which delayed family in the methods of parents 
treatments .                                                                                     

  
  
  
  



 

The Third Step : 
  

Studies which are related to the Present research        Survey of some 
   
 including Arabs studies which are concerned with studies of 

emotional intelligence and its relational with studies of emotional 

intelligence  and its relation with some other changes.                     

Studies related with Parents methods of treatment k studies 

including the relation between emotional intelligence and the 

methods of Parents treatment.                                                           

  

                                                                          The Fourth Step:  

Doing failed  Study  It includes present ration for the tools which 

were used to reach the research  goal .                                           

The Fifth Step                                                                            
  
 

                                                                Results and explaining it. Research  
  
  

Based on such findings , the researcher recommended following 
actions:                                                                                               

  

Parents must work to help their children develop healthy skills and 

emotional habits from children up to all phases of growth.  

Parents should discuss and evaluate feelings and emotions with their 

children and advice them kindly .                                                         

  
 Develop methods and strategies that encompass emotional and 

social skills in the curriculum.                                                             
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  :باللغة األجنبية  ةالرسال موجز  

Relation  Its   Of  KG . Child and  intelligence   Emotional 

to some parental treatment  in Kuwait  

 This Thesis is study for under standing emotional intelligence for 

Kinder gratin in Kuwait country and building a quotient which 

suitable for these children ,add that it aimed to How to understand 

The relation between emotional intelligence and the treatment of 

Parents . If we under stand The relation between Them we will reach 

at suit able methods which enables us to improve emotional 

intelligence for achieving successful results to solve a lot of 

Problems which faced the Person in his life.      

 The researcher Reached the following finding:                              

  

* There is a relation appear clearly between styles of Parents 

treatment and grades of measurements of emotional intelligent and 

completed grade .   

 *There is no influence of child kind on completely grade for 

emotional intelligent  and the grads of other measurements the first ،  

 ،secondhand the fourth in this time there is influence with child kind 

on measurement grads the third and the fifth .   

 *There is no influence  with mothers standers of learning on 

completely grades to measure emotional intelligent  and its other 

measurement grads.   

*There is no influence between child kind and mothers stander of    

learning on the completely grad to measure emotional intelligent and 

other measurement grads. 
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  الفصل األول
   مدخل البحث

   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مقدمـــــة. 
 مشكلة البحث . 
  أھمية البحث . 
  أھداف البحث. 
  مصطلحات البحث . 
 حدود البحث   .  

  
  
  
  
  
  
  
 

  الفصل األول
  مدخل البحث 
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  :مقدمة  

  
شھد علم النفس مع بداية القرن العشرين نظرة غير متوازنة إلى النفس البشرية ركزت      

ك النظرة حتى  فيھا ع على الحياة العقلية الخالية من المشاعر واالنفعاالت واستمرت تل  الرب

األخير من القرن العشرين ثم بدأت تلك النظرة تتغير انطالقا من أن إنسانيتنا تتبدى أكثر ما 

ينوال يعنى ذلك إھمال التفكير واالھتمام  وانفعاالتنا، فى مشاعرناتتبدى  ا ب االت، م  باالنفع

ؤثر فى  والمشاعر،التفكير واالنفعاالت  ا ي ام   اآلخر،فكل منھ الى زاد االھتم ة بأھميوبالت

    .الفردالوجدانى فى حياة  الجانب

  

ذلك إن أية نظرة للطبيعة اإلنسانية تتجاھل قوة تأثير العواطف ھى نظرة ضيقة األفق      

ً  مؤسف،بشكل  ؤثر  فمشاعرنا غالبا ا ي ا بأكثرمم رة فى حياتن ؤثر فى كل صغيرة وكبي ما ت

ا  قتفكيرن دما يتعل ائرنا  عن كيل مص ر بتش ا،األم ا أ وأفعالن ذا م ه ھ ار إلي ان " ش  "جولم

Golman,1990:14-19) (  ًد ة  امؤك ة وأھمي ى قيم د عل ى التأكي را ف ا كثي د غالين ا ق بأنن

ى تالعقالنية البح اس إل ذا المقي ان ھ اة اإلنسان وسواء ك ـى حي ة التى يقيسھا معامل الذكاء ف

ً  األسوء،األفضل أو إلٮ   .العواطف كبح جماحلو  فلن يحقق الذكاء شيئا

  

ه  وعلى      نفس إال أن اء ال د من علم ام العدي الرغم من أن الذكاء كان وما زال محور اھتم

اء  د من علم ام العدي ا زال محور اھتم بدأ االھتمام من الربع األخير من القرن العشرين وم

دة فى  النفس إال أنه بدأ االھتمام من الربع األخير من القرن العشرين بالنظر إليه نظرة جدي

ـذى  قرن،ى استمرت ما يقرب من علم النفس والت ولعل ذلك يتضح من خالل التصور الــ

و حطب (وضعه ؤاد أب اط )  ١٩٠: ١٩٧٣، ف ة لنش و دال ذكاء ھ ى أن ال ه عل د في ذى أك وال

اعى ،  ذكاء االجتم ا ال ع بينھم الشخصية ككل ، فالمعرفة والوجدان طرفان لمتصل واحد يق

  .   الجتماعى والوجدانى اوولقد صنف الذكاء إلى أنواع منھا المعرفى 

  

    

  

د  لىعGardner ) ،(1983:470"جاردنر "كما أكد      وجود أدلة عديدة على وجود العدي

ى  ل وھ ر العق ا أط ق عليھ انية وأطل ذكاءات اإلنس ن ال وىم ىو اللغ انىو الرياض    المك
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ا .اآلخرينفى التعامل مع  الشخصى، والذكاءو الموسيقىو الحركىو ل طرفي كم ن أن العق

  أن لدينا  المنطقى، أىى واآلخر العقل ـأحد طرفى المتصل العقل العاطف واحد، فىلمتصل 

ع   ين،فى الحقيقة والواق العقال  عقل ر، وعق ين سيطرة  يشعر، يفك ة ب ة طردي اك عالق وھن

والتفكير مھم للمشاعر  للتفكير،فالمشاعر ضرورية  العقل،العواطف وسيطرة المنطق على 

ة ت ذوالعاطف ى ى وتغ ل المنطق ات العق ـات،زود عملي ى بالـمعلوم ل المنطق ا يعمل العق  بينم

       .على تنمية مدخالت العقل العاطفى

   
ع من  أ ن) Stock,1996:6-13( " ستوك " وأوضح     رد ينب ة أداء الف ى قم الوصول إل

در ة الق ل الداخلي رز العوام ن أب رد وم دى الف ة ل ة والخارجي ل الداخلي ام بالعوام ة االھتم

ا طول الوقت ومن الوجدانية، ا معن ة ، فعواطفن ة والعقلي ألن الوجدان يؤثر فى طاقتنا البدني

  .المستحيل أن نتركھا عند الباب فى الصباح ثم نأخذھا مرة أخرى عند العودة للمنزل 

  

ذكاء الوجدانى )Zeidner (154-2002:135,"زيدنر "وأكد     ام لل د والھ على الدورالمفي

ذكاء فى التنبؤ بال نجاح المدرسى والتوافق ،وأكد على ضرورة تدريب التالميذ على تنمية ال

وق الدراسى إال ) العقلى ( وعلى الرغم من أھمية الذكاء األكاديمى  الوجدانى  للنجاح والتف

 ً يا وقين دراس اة ،  أنه ليس من  الضرورى أن يكون المتف وقين فى خضم الحي اجحين ومتف ن

ل رغم من أن  معام ى ال م فعل ائھم عال إال أنھ د ذك ـھم  ق يس فى حيات ـون ل رون ويفشل يتعث

ى الطرف اآلخر  م ، وعل األسرية وعالقاتـھم باآلخريـن  فحسب بل أيضا فى مجال عملھ

 ً م نجد من يكون ذكاؤھم متواضعا د إال أنھ ى حب  ق رة ويحصلون عل ون نجاحات مبھ يحقق

 ً ا ر اتزان دوءاً  الجميع ورضاھم ويكونون أكث ك  .ورضا عن أنفسھم  وسعادة وھ ويرجع ذل

ى بسبب الغضب  ة األول دى المجموع اعر ل اء المش ى تسمى ذك درات الت ى انخفاض الق إل

درة عل ة،ـوالقلق واالكتئاب وانخفاض الدافعي ابرة ،وانخفاض الق ة المث ذات ،  ـوقل ع ال ى دف

ـل ـة مث ة الثانـي دى المجموع رة ل رى كبي درات أخ وفر ق ا تت ـادة ، والـجة ــالـبھ بينم سع

  .يطرة على األھواء والدافعية ــثابرة ، والســوالرضـا ،  والم
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اقش     د ن ذا وق ان " ھ أ بجانب " جولم اديمى تتنب ذكاء األك بة ال دة أن نس ى دراسات عدي ف

ين  ا ب راوح م بة تت وظيفى بنس أ % ٢٠-٤ضئيل من اآلداء ال ه يتنب ذكاء الوجدانى فإن ا ال أم

  .حياة من نجاح  اإلنسان فى ال%٨٠ب

      

د     ا أك دمان "كم دانى ) Freedman , 351-1999:333( "فري ذكاء الوج ى أن ال عل

ة والضرورية لإل ى اكتساب الصفات االجتماعي رد عل اعد الف اة أو فيس ى الحي دماج ف ى ـن

ى الحب ـما أنـا ، كـجماعة م ى النجاحات ،  السعادة ، –ه يساعد عل ؤدى إل اج وي واالبتھ

تعلم ،  والذكاء الوجدانى ا وكيف ن ا وإدراكھ ى مشاعرنا وفھمھ ھو الطريق إلى التعرف عل

يدفعنا إلى  الذى ھو ) :Siegal ,2002 (174-163 " سيجال" فالذكاء الوجدانى كما يرى 

ذكاء  ة لل وى  الدافع زن اإليجابى من الق ق المت د القل ال ويع ه من أعم وم ب ا نق االستمتاع بم

  . حياة الوجدانى لتحقيق اإلنجازات فى ال

ه      اطفى ومكونات ذكاء الع درات ال فكثير من اآلباء واألمھات ال يدركون وال يعلمون أن ق

ة  تتكون فى السنوات األولى من حياة الطفل وخاصة الست سنوات ما قبل المدرسة االبتدائي

ائھم ي ربيتھم آلبن اء فى ت اطفى والوجدانىتوعلى مدى نجاح اآلب اؤھم الع دماغ  ،كون ذك فال

ل ، وھو يست ى من عمر الطف مر فى النمو بعد والدة الطفل ويبلغ ذروته فى السنوات األول

ك  و ذل ا فينم ل معھ ا والتأم ات وتحليلھ ى المعلوم تقبلية لتلق ان المس درة اإلنس دد ق ذلك يح ب

مى  ا يس و م دماغ وھ ن ال زء م دال" الج زء " Amygdala أميج ذا الج و فھ دماغ ھ ن ال م

واطف واألحاسيس النفسية واالجتماعية والتى تشكل دروس المسؤول عن تخزين جميع الع

     .عاطفية للطفل تبقى مدى حياته كمرجع للتعامل مع محيط أسرته والمجتمع الذى يعيش فيه

  )١٠٠:  ٢٠٠٠فاروق الروسان ، (                                                        

يم     توى تعل أثير كبيا وان مس ه ت ى ألم ل ة الت اليب الوالدي ئة واألس ة التنش ى عملي ر عل

نعكس من  ة التى تشيع فى األسرة ت ائھم ، حيث أن الثقاف يستخدمھا الوالدان فى معاملة أبن

ا إذا استطعنا و .خالل سلوك وأفكار اآلباء وطريق حل المشكالت التى تعترض األسرة  إنن

اء واألمھات فى كاف ة بحاجات ـة المستويات التعليميالتوصل ألسلوب سليم فى توعية اآلب

  ل ـوب التعامـھم وأسلـة أطفالـل الطرق لتربيـى أفضـم إلـادھـاعھا وارشـرق اشبـطفل وطـال
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معھم ، فاننا نكون قد مھدنا الطريق لنمو الطفل نموا سليما وقللنا قدر االمكان من مشكالت 

     ) ٤٩ :١٩٩٩ھدى أحمد محمد ، (     .الوالدين فى رعاية أطفالھم 

  

أثير لألسرة       مما سبق ومن خالل عمل الباحثة فى مجال رياض األطفال يتضح وجود ت

  طفل فى جميع ـة الـى شخصيـفالھم ينعكس ذلك علـھات ألطـاء واألمـة اآلبـوألساليب معامل

ة جوانبھا خاصة ما يتعلق بتأثير تصرفات األمھات تجاه أطفالھن  ا إيجابي بأساليب والدية إم

البةا ية  و س ى شخص روق ف اد ف ى إيج ؤدى إل ا ي ن مم التعبير ع ة ب ة خاص ل الروض طف

  ل ـدى ياسين ومحمد الزامـوحم) ٢٠٠٠(ون ـات فرانكل وھامـمعت دراسـد أجـانفعاالته وق

ة راضى ) ٢٠٠٠(  ة  ) ٢٠٠٢( ، وفوقي ة الوالدي اليب المعامل أثير سالب ألس ى وجود ت عل

دانى و ى والوج ذكاء المعرف ى ال ة ، إلاعل ة مختلف ل عمري ن مراح ة م دى عين اعى ل      جتم

دين وآخرين  اد ال د عم د صبحى ) ١٩٧٤(وقد أجمعت دراسات محم يد محم )  ١٩٧٥(وس

درو ماعيل ب ر )  ٢٠٠٢(إس ود ومط ارى )٢٠٠٢( ومحم رم بخ ة أك ى  )٢٠٠٧(ونبيل عل

ذكاء الوجدانى ى ال ة عل ة الوالدي اليب المعامل أثير موجب ألس رى  ،  وجود ت ة أن وت الباحث

ره فى  ذا المسلك أث اً ولھ مسلك الوالدين مع أطفالھما تبعاً إلختالف نوع الطفل يختلف تمام

دعيم  . عملية المعاملة الوالدية التى تحدد مسار النمو النفسى للطفل  ى ت دان إل فقد يعمد الوال

اث معينة والدية أساليب د اإلن ا عن ى إنطفائھ ون عل ك .  عند الذكور ويثبطونھا ويعمل من ذل

ا تشجع  مثالً أن األسرة الكويتية تشجع الذكر على أن يكون أكثر سيطرة وأقل حساسية بينم

   . اإلناث على عكس ذلك 

     

ال مو     دى أطف ة ل ة الوالدي اليب المعامل ذكاء الوجدانى بأس ما دفع الباحثة لدراسة عالقة ال

وعدم معرفتھم ، ية السليمة لألبناء األمھات بالترب عدم معرفةأيضاً،  الروضة بدولة الكويت

ؤثر  ر من األخطاء التى ت لألساليب السليمة فى تربية أطفالھم يوقعھم فى غير قصد فى كثي

  ة أو سوء توافقھم ومعاناتھمـة والنفسيـھم الجسميـعلى أطفالھم أسوء األثر من ناحية صحت

اتھم  ان يلكثير من مشاكل السلوك التى تالزمھم طول حي ذلك ك درس مستوى   ، ل   نبغى أن ن

ات  . ين األمھ رق ب ة الف حيحة ولدراس ة الص اليب الوالدي ى األس رف عل يم األم للتع تعل

  .غير متعلمات الالمتعلمات و
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  :            بحثمشكلة  ال   

  :يمكن صياغة المشكلة فى التساؤالت التالية    

ة من الوالدية  أساليب المعاملةالذكاء الوجدانى وبين  ھل توجد عالقة -١   السلبية واإليجابي

  ؟ناحية أخرى 

يم األم وكل من  ثرؤھل ي -٢   ل ومستوى تعل وع الطف ة  مستوىن ة الوالدي اليب المعامل أس

  الذكاء الوجدانى ؟ على

ل  لتفاعلاثر ؤھل ي -٣   وع الطف رات ن ائي والتفاعل الثالثى لمتغي يم األم الثن ومستوى تعل

  لدية على الذكاء الوجدانى ؟المعاملة الوا أساليب مستوىو

  الطفل ؟المعاملة الوالدية باختالف نوع  أساليب ھل تختلف -٤  

  األم ؟المعاملة الوالدية باختالف مستوى تعليم  ساليبھل تختلف أ - ٥  

  : بحثأھمية ال  

اح        اح النج دانى مفت ذكاء الوج ه ، فال ة متغيرات ن أھمي الي م ث الح ة البح دد أھمي تتح

ق مع البيئة فى كثير من المجاالت ، كما أن فھم العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والتواف

ى يمكن من  والذكاء الوجدانى لألطفال قد يفيد فى معرفة أنسب أساليب المعاملة الوالدية الت

ر  خاللھا تنمية الذكاء الوجدانى أمال فى تحقيق توافق أكثر مع البيئة ، والنجاح فى حل كثي

  .   لمشكالت التى تعترض الفرد فى حياتهمن ا

  :بحث أھداف ال    

  فى النقاط التالية  بحثيمكن تحديد أھداف ال   

  .فھم العالقة بين الذكاء الوجدانى وأساليب المعاملة الوالدية  - ١  

  .عرفة الفروق بين الجنسين فى الذكاء الوجدانـى م -٢  

  .لذكاء الوجدانى ألطفال الروضة عرفة تأثير مستوى تعليم األم مع ام -٣  

    

  

  : بحثمصطلحات ال   

  : Emotional intelligence الذكاء الوجدانى –أ     
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  :الذكاء الوجدانى على أنه ) ٣١ -٣٠: ١٩٩٨،عثمان  السيد فاروق (يعرف     

                    مھا وصياغتھا ـھية وفـاعر الذاتـفعاالت والمشـنإلليد ـواإلدراك الج هتباـنى اإلـقدرة علـال           

     ول ـم للدخـرين ومشاعرھـعاالت اآلخـق النفـبة وإدراك دقيـقاً لمراقـھا وفـبوضوح وتنظيم        

   العقلى واالنفعالى  ىـى الرقـعلة تساعد الفرد ـة إيجابيـة واجتماعيـى عالقات انفعاليـمعھم ف       

.                                                                       المھارات اإليجابية للحياة والمھنى وتعلم المزيد من       

ـويعر   امف ى أن(Abraham,1999:209–224)  ه ابراھ     ن ـة مـمجموع هـعل

ة فـالم ا الدق زى إليھ ى يع اس تصـھارات والت ذـحيح مـى قي ى ـات باإلضشاعر ال افة إل

اة ـنجاز فنفعالية لآلخرين واستخدام تلك المشاعر فى الدافعية واإلاكتشاف المالمح اإل ى حي

    .الفرد 

     ى ـسان علــدرة اإلنــق" ه ــى بأنـاء الوجدانـالذك )٢٩: ٢٠٠٤( ىـيبعتر الـياس عرفـوي         

   ." ل اإليجابى مع نفسه ومع اآلخرين ـالتعام        

  :التعريف اإلجرائى للذكاء الوجدانى    

من خالل  سنوات)  ٦-٤(الروضة من  ھو مجموع الدرجات التى يحصل عليھا أطفال    

  .  الذكاء الوجدانى مقياس مفرداتإجابتھم على 

   

  :أساليب المعاملة الوالدية  –ب   

ا     دين( يعرف اد ال د عم ام  و محم دى ف وررش ال )٨ -٦: ١٩٦٤،  منص ةأس  يب المعامل

ا  ة بأنھ راه " الوالدي ا ي اءم ات واالب ه من  االمھ ىويتمسكون ب ى  طرق ف اء ف ة األبن معامل

  التدليل  –اإلھمال  –ة الزائدة ـالحماي  –التسلط :ى ـھ طرقلفة  وھذه المواقف حياتھم المخت

م النفسى –القسوة  – ارة األل ذب  –إث ة  –التذب ذه ا .والسواء  –التفرق لطرق سواء كانت ھ

  .ية وطرق معاملة والدية غير سوية طرق اساليب معامله سو

  

  

  

  :التعريف اإلجرائى لمفھوم أساليب المعاملة الوالدية    

    .وسوف تلتزم الباحثة بتعريف محمد عماد الدين فى بحثھا   

  : رياض األطفال  -ج    
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ا ب   ل م اة الطف رة شديدة الحساسية فى حي الج فت سنوات لكى  ٦ -٤ين ھى وسيلة فعالة تع

   .تھيئه لمرحلة المدرسة االبتدائية 

  -:  وعرفت أيضا بأنھا   

ز بأنشطة "     مؤسسة تربوية لتعليم الصغار من سن الرابعة إلى سن السادسة ، وھى تتمي

  " .اللعب المنظم ذى القيمة التعليمية واالجتماعية بھدف تحقيق النمو المتكامل لألطفال 

  ) ٩:  ١٩٩٠،المركز العربى للبحوث التربوية (                                                 

  :  لرياض األطفال التعريف اإلجرائى  

ة  لكل مؤسسة تربوية مستقلة أو فصو     ة والرعاي ديم الخدمات التربوي ا تق ملحقة وظيفتھ

ى السادسة من العم و االجتماعية المتكاملة للطفل فيما بين الرابعة إل ر ، بھدف تحقيق النم

  .المتكامل

  :  بحثحدود ال     

ة  بحثحيث أن موضوع ال     اليب المعامل بعض أس ه ب ذكاء الوجداني وعالقت الحالي ھو ال

ال الر ة من أطف دى عين ة العا: في كل من  ةضوالوالدية ل ة صمنطق ة  /مة التعليمي ومنطق

  بحثيتحدد بالموضوع الذي يي ـالحال ثحـبفإن ال لكلذ . ة الكويت ـة بدولـالجھراء التعليمي

ا " فيه وھو   ة ، كم الذكاء الوجداني لطفل الروضة وعالقته ببعض أساليب المعاملة الوالدي

لاإل(يتحدد بعينة البحث التي تتكون من أطفال روضة  ن حنب ة العاصمة  )مام أحمد ب بمنطق

  تراوح أعمارھم في الفئة العمرية ممن تالجھراء التعليمية بمنطقة ) عيم نال(التعليمية ، وروضة 

األدوات المستخدم)  ٦ – ٤( من  ذلك يتحدد ب ة فـي الدراسـة فـسنوات ، وك ي ـة والمتمثل

  مكان الذيـما يتحدد بالـة ، كــة الوالديـلـيب المعامـأسالي ، ومقياس ــمقياس الذكاء الوجدان

وذلك خالل الفصل  )ء التعليميةمة التعليمية ، ومنطقة الجھراصمنطقة العا (ماطبقت فيه وھ

ي  ام الدراس ن الع اني م ي الث إن . م ٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراس ذا ف ذه إل ائج ھ يم نت ة تعم مكاني

  . الدراسة واالستفادة منھا يرتبط بحدودھا المذكورة سابقا 
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  الفصل الثانى

  للبحث اإلطار النظرى

  : مقدمة   
ذا       م استعراض إطار نظرى حول  فى ھ الى الفصل ت اھيم البحث الح من حيث ، مف

م عرض توضيح مفھوم الذكاء الوجدانى وطبيعته وأھميته  ا ت ه وقياسه كم وأبعاده ومفاھيم

مفھوم رياض االطفال بدولة الكويت ونشأته وأھمية رياض االطفال وأھدافھا بدولة الكويت 

  .لھذه المفاھيم  توضيحوفيما يلى . كما تناول البحث الحالى أساليب المعاملة الوالدية . 

    

 : لذكاء الوجدانىا  .١

  : لمفھوم الذكاء الوجداني التأصيل النظرى  -أ                    

زھم     ان تركي ذكاء ك ة ال ون عن طبيع نفس يكتب ً  عندما بدأ علماء ال ى الجوانب  منصبا عل

بالجوانب غير  ولم يھتموا المشكالت،أوالعمليات المعرفية كالذاكرة واالنتباه والتفكير وحل 

   .المعرفية

تم ويبحث مبكرً   نھم يھ بعض م ة وعلى الرغم من ذلك بدأ ال ك الجوانب الوجداني ا فى تل

ة ذ محاول ة من ذكاء ) Wechsler  1958:130 , ( "وكسلر "غير المعرفي ا لل وضع تعريف

درة  ه المق ى أن دانى عل ة ( الوج عة العقلي املة  ) الس ة أو الش ) capacity) globalالكلي

ة ويتعامل بفا ين ، ويفكر بعقالني ؤدى غرض مع ة للشخص ، لكى ي ة مع عناصر البيئ علي

  .المحيطة به
   

د أشار وكسلر   درة غيرال)  Wechsler  130 : 1958,( وق ى أن الق ةعإل -Non  قلي

intellective ability     ى النجاح فى درة الشخص عل ؤ بق د التنب ة عن تكون ذات أھمي

  وجد ـه ال تـما أوضح أيضا أنـك. اء العام ـقدرة  تكون ضمن مكونات الذكوأن تلك ال. الحياة 

  

  

يس ذكى ، وال نستطيع ان نق ة تحدد السلوك ال ى من خالل  جوانب غير عقلي ذكاء الكل ال

  .االختبارات العقلية إال إذا تضمنت اختبارات  تقيس العوامل غير العقلية 
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أة وقد أدى فشل االختبارات التقليدية للذك   ى نش اة إل ار النجاح فى الحي ؤ بمعي اء فى التنب

ان  –وأكدت األبحاث . جذور فكرة الذكاء الوجدانى  ل جولم ى  –وفقا لما أشار إليه دانيي عل

  من العوامل % ٢٠أن قيمة ما  يمكن أن تصل إليه اختبارات الذكاء ھو أن تعطينا ما يمثل 

اة  ى الحي خص ف اح  الش دد نج ى تح ن وكس. الت م يك ذى رأى أن ول د ال ث الوحي لر الباح

ديك ر المعرفية للذكاء ھامة للتوافق الجوانب غي ذ Thorndikeوالنجاح ، فقد كتب ثورن من

اعى  ذكاء االجتم رن  العشرين عن ال ات من الق  Socialالعشرينات وحتى أواخر الثالثين

intelliegence  اء ك ذك ا نمتل ى أنن ه إل ار في ريح أش اه الص ه بمعن د تناول ً ، فق ا   عملي

Concrete intelligence  ًردا اء مج ة ، وذك ياء المحسوس ع األش ل م ق بالتعام  المتعل

Abstract  intelligence  ً ا ق بالتعامل مع المجردات ،وأضاف نوع ا أسماه ثالثً المتعل

  )Zeidner (154-2002:135,"زيدنر " .بالذكاء االجتماعى 

ه الث     ذكاء بأنواع ن ال ديك ع ة ثورن د نظري دة وتع ا ع ى تلتھ ى الت ة األول ة المحاول الث

دانى ، ذكاء الوج ات ال د مكون اعى كأح ذكاء االجتم ن  ال اوالت ع ق  مح ى تحقي ودوره ف

فالنجاح فى المواقف االجتماعية ، وفى ال ك المواق ى تل د عل ة التى تعتم الرغم من  مھن وب

ذكاء ه يختلف عن ال اده بأن اعى واعتق ذكاء االجتم وم ال اديمى ،  تعرض ثورنديك لمفھ األك

احثينأإال ام الب غل اھتم م يش ه ل دودً اوأن نج ،ن بيرمان حھم مح ان س ده وإن ك ى تحدي ا ف

Spearman ى حد   ة يتدخلـة كمجموعـات السيكولوجيـوضع العالق ام إل فيھا العامل  الع

ف د المواق ا ما ، وقد يرجع ذلك إلى تعق ة وصعوبة البحث  فيھ وفى السنوات  . االجتماعي

ً الحديثة ن ع  ىحدإكانت  سبيا درات اإلنسان ھى  تنوي ة للبحث فى مجال ق التوصيات الھام

ديا   يا والمقاسة تقلي درات المحددة مدرس وتوسيع مفھوم القدرة لتشمل مساحات أكثر من الق

ذكاء  بة ال اس بنس ى تق احة  Q) l  (quotient intelliegenceوالت اك مس ت ھن ث كان حي

ذكاء داخل الشخص مھملة  ھى الذكاء الشخصى المتمث ين األشخاص وال ذكاء ب . ل فى ال

ذين  د ضمن ھ ى توج ارات الت درات أو المھ د الق بيا تحدي ن الصعب نس ه  م وحظ أن د ل وق

  ) ٥٩ :١٩٩٨ ،عادل العدل (    .النوعين اآلخرين من  الذكاء 

    

ن الذكاء االجتماعى مكون مركب أ )Goleman   :1999, 19-14 (  "جولمان "ويرى   

  .عدة قدرات  أفضل من اعتباره قدرة واحدة من 
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د      ا أك اريو "كم ك  ) Mariowe,1986:53-58( " م ى ذل ى  أن  عل يرا إل ا مش أيض

  .  Multdimensional  Constructالذكاء االجتماعى مكون متعدد الجوانب

رض     ين ع ى ح ذكاء الشخص اول ال د تن رن أعي ع ق ن رب ر م د اكث ورد "وبع   "جيلف

)Guilford, 1976 :140  ( تمال ـر احـينئذ ذكـوح. عقل ـية الـول بنـعدل حـه المـموذجـن  

وى السلوكى  ذى  Behavioral contentإضافة فئة جديدة لفئات المحتوى أسماه  المحت ال

                                      .يشتمل على القدرات التى تتطلب من الشخص إدراك سلوكه وسلوك اآلخرين 

  ) ٣٨٩ -٣٥٢: ١٩٩١فؤاد أبو حطب ،(                                                     

ام       رة أخرى ع ديل نموذجه م ورد بتع ام جيلف ر تفصيالً  ١٩٧٦وعندما ق ى نحو أكث  عل

ة ، أشار إلى  أن المحتوى السلوكى عبارة عن معلومات تتسم فى  ر لفظي ا غي ا بأنھ جوھرھ

اعر  ات ومش ار ورغب دركات وأفك وعى بم ب ال ذى يتطل اعى ال ل االجتم مل التفاع وتش

ا ين ، وكذلك الوعى بذلك فى أنفسناوانفعاالت ومقاصد وأفعال األشخاص اآلخر ركز  ، كم

ورد ً  جيلف ا زء أيض إدراك  األول على الج ق ب ا يتعل لوكى ، أى م وى الس ى المحت ى معن ف

ادراك   اآلخرين ق ب ، وھو فى جوھره الذكاء االجتماعى ، أما الجزء الثانى منه والذى يتعل

ة .   الذات  ورد أن السلوكيات التعبيري د أفترض جيلف ل  Expressive Behaviorsوق مث

ه  رات الوج رات الصوت  Facial Expressionتعبي ،  Vocal  Inflectionsونب

تكون عالمات يستدل منھا على الحاالت  Gestures، واإليماءات   Posturesواألوضاع 

ة  لوكية . االنفعالي ة  الس إن المعرف ذلك ف ى  Behavioral Cognitionل ا عل يمكن تعريفھ

        )  Guilford , 1976 :140 (.، واھتمامات اآلخرينرلقدرة على فھم أفكار، ومشاعأنھا ا

    

، ١٩٧٣عرفى المعلوماتى عام وقد وضع فؤاد أبو حطب نموذجه المعروف بالنموذج الم    

دان  ديا لمي ة كموضوع ينتمى تقلي درات العقلي ين الق ات ب حين  طرحت حينئذ مشكلة العالق

  وكان تصوره المبدئى . المعرفة  وسمات الشخصية باعتبارھا تنتمى إلى مجال الوجدان 

  

  

واحد فإن  يومئذ أن الذكاء ھو دالة لنشاط الشخصية ككل، فالمعرفة والوجدان طرفا لمتصل

ا  ع  بينھم ى يق ذكاء الشخص تمر ، . ال م يس ذكاء ل واع ال ى ألن نيف الثالث ذا التص إال أن ھ
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ان  اعى ، وك ذكاء االجتم ذكاء الحسى وحتى ال د من ال ات  تمت وصنف الذكاء إلى سبعة فئ

   )٤٣: ١٩٩٦فؤاد أبو حطب ،  (        .للذكاء الشخصى وجود واضح وصريح 

  

ذكاء ال     دأ ال د ب لوكيات لق ى الس ار إل دما أش ورد عن نيف جيلف ى تص ح ف دانى يتض وج

و حطب فى . التعبيرية التى  تتعلق بإدراك الذات وإدراك اآلخرين  ؤاد أب ه ف ا تعرض ل كم

  نموذجه المعرفى  المعلوماتى عندما أشار إليه فى ضوء المعلومات السلوكية بأن ھذا النوع 

ل . وعى بالذات الذكاء يتعلق  بالمعلومات الخاصة بال من رواد األوائ ام ال وبالرغم من اھتم

د ه بع دانى وتناول ذكاء الوج ذكاء  ةبال اعى وال ذكاء االجتم وم ال ا مفھ ان أھمھ اھيم ، وك مف

د  ذكاء الوجدانى وتحدي الشخصى ،إال أننا نالحظ أن الباحثين الذين حاولوا دراسة طبيعة  ال

ا قب رة م ى الفت رواد ف ال ال وا أعم د أغفل ه ق ام مفھوم رح.  ١٩٨٣ل ع د  اقت اردنر "وق  "ج

Gardner ) نظرية الذكاء المتعدد )  ١٩٨٣Multipleintelligences .      

                                                                    )   Gardner, 1983:210 (  

اردنر و "  وأورد     اتش ج ه   )Gardner&Hatch,1983: 232 ( "ھ ى كتاب ر  "ف أط

انى ، : أن ھناك ما اليقل عن سبعة أنواع من الذكاء " العقل  اللغوى ،  والموسيقى ، والمك

م اآلخرين الحركى –الحسابى ، والجسمى  –والمنطقى  ين األشخاص ( ، وفھ م ) ب ، وفھ

د " جاردنر " إن اجتھادات ) .داخل الشخص ( الذات  ذكاء الشخصى بع ى أن ال ركزت عل

م  تقل ، ول د مس ه واح ذى تلعب دور ال وع ال ذا الن ط ، ويوضح ھ ل فق ه إال القلي يكتشف  من

ل مع ى  التعام ه عل اعر ، وقدرت عالعواطف أو المش ه م ا ، وارتبطت محاوالت يره  ھ لتفس

ة  ا وراء المعرف ر من "  Metacognition" للذكاء الشخصى بشكل كبير بما نسميه م أكث

ة  درات الوجداني ا بالبحث عن الق ى م.ارتباطھ ة وف درات الوجداني ى الق ة للتعرف عل حاول

ة " إلى أننا ينبغى أن نتجاوز ) , Goleman (1995:43 "جولمان "أشار ا وراء المعرف م

اه "Metamoodما وراء المزاج " ونھتم أكثر بالبحث فيما أسماه " .  ذا االتج وقد تطور ھ

درات الوجدانية كأحد الق -Self-awarenessلنجده يلقى الضوء على أھمية الوعى بالذات 

  .للنجاح فى الحياة –

   

ذكاء     رن الماضى بال ن الق رة م ر األخي نوات العش ى الس احثين ف ام الب ز اھتم د ترك وق

الى ( الوجدانى   وا  Emotional intelligence)االنفع ذين اتبع رز المنظرين ال ان أب وك
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ى ــسالوف"ا ـاء ھمــالذكى ــة فــرة التعدديـؤيدون فكـن يـرى  لجاردنر ، والذيـالمنھج الفك

اير د  ، )&Mayer,1990:185-211)  Salovey "وم ع فق ة أوس ا رؤي ان لھم ك

ة  للذكاء ، حيث اة عام حاوال وضع تعريف جديد للذكاء  يكون له دور مھم للنجاح فى الحي

  .، وھذا النوع من الذكاء يرتبط بالجوانب غير المعرفية تقديرا ألھميتھا 

 ىـع إلـيرج١٩٩٠ام ـنذ عـى مـاء الوجدانـح الذكـصطلـلم "ايرــى ومـفسالو "تكارـإن اب    

رـيقظتھ ى الجوانب غي ة  ما بأعمال الباحثين اآلخرين الذين ركزوا فى دراستھم عل المعرفي

االجتماعى التى  على شكل من أشكال الذكاء) االنفعالى ( ووصفا الذكاء الوجدانى . للذكاء 

نھم ، ياآلخرين للتم بة مشاعره وانفعاالته وانفعاالتتتضمن مقدرة الشخص على مراق ز بي ي

  .سترشاد بتفكير وفعل الشخصواستخدام ھذه المعلومات لال

  ) , 1990:185  Mayer Salovey& (  

ً واعيا ً" جولمان " وقد كان      بأعمال سالوفى وماير فى تلك الفترة مما بدا به إلى  ومتيقظا

وان  ه بعن ام بتأليف اب ق ذكاء الوجدانى " نشر كت الى ( ال ام ) " االنفع ك .  ١٩٩٥ع ذ ذل ومن

ن إعداد أدوات لقياس القدرات الوجدانية ، وإجراء دراسات فى مجال والحين يحاول الباحث

  .العمل للتعرف على مدى أھميتھا للنجاح فى الحياة عامة والعمل خاصة 

 : لذكاء الوجدانىمفاھيم ا  -ب  

  : Emotional intelligenceالذكاء الوجدانى  –أ   

ى )  Mayer&.Salovey( "ماير وسالوفى "تعريف الذكاء الوجدانى عند    ھو القدرة عل

ة وحل المشكالت  ا المنطقي اآلخرين ومبرراتھ ا ب التعرف على معانى المشاعر فى عالقتھ

ى إدراك الوجدان  ومضمونه  المختلفة على ھذه األسس والذكاء الوجدانى يشمل القدرة عل

ذهوعال ى إدارة ھ درة عل ع الق دان م ات الخاصة بالوج م المعلوم اعر وفھ ه بالمش ة   قت البني

  )   Mayer,&.Salovey ,1990 :185-211( .المعرفية الوجدانية فى الذات واآلخرين

     

  

اراً تو    ك إنك د ذل ذكاء الوجدانى وال يع دور   عتمد الدراسة الحالية على التعريف السابق لل ل

  ى ـى والتـه التنظيرى والقياسـة عليه وإنما لمميزات ھذا التعريف ونموذجـحقالتعريفات الال
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ى  اذج الت ل النم ن أوائ رى م ه التنظي دانى ونموذج ذكاء الوج ن ال وم ع ه مفھ ى أن ل  ف تتمث

  . نشرت فى مجالت علمية محكمة 

  

  )  Goleman 66 - 13 :2000 ,  ( " جولمان "تعريف الذكاء الوجدانى عند*    

ى      دانى إل ذكاء الوج ير ال اعر: " يش راءة مش زوات وق ات والن ى النزاع رد ف م الف  تحك

  ".اآلخرين والتعامل معھا ويتضمن ذلك تحفيز الذات والمثابرة وبذل الجھد لذلك 

 

  ) Bar-on 14 : 1997 , ( "أون -بار"تعريف الذكاء الوجدانى عند *   

ى     ده إل ذكاء الوجدانى عن ة عدد كبي: "يشير ال ر المعرفي ارات غي ارات (ر من المھ المھ

ية  ة  –الشخص ارات االجتماعي ة  –المھ ام  –إدارة الضغوط  –التكيفي زاج الع ى ) الم والت

  . تؤثر على قدرات  الشخص لينجح فى التناغم مع متطلبات وضغوط البيئة

  

   )  Cooper , 1997 : 31-38(    "كوبر "تعريف الذكاء الوجدانى عند*  

يم مخرجات الوجدان الناتجة عن اإل" ر الذكاء الوجدانى عند كوبر إلى يشي     تجاھات والق

ا تتضمن من والكفاءة اإل ة بم ة الجاري ة ويتضمن أيضا النجاح فى التعامل مع البيئ نفعالي

         ." ضغوط حياتية ورضا حياتى 
  

     ى ـسان علــدرة اإلنــق" ه ــى بأنـاء الوجدانـالذك )٢٩: ٢٠٠٤( عتيبـىر الـياس عرفـوي*        

  ".ل اإليجابى مع نفسه ومع اآلخرينـالتعام        

  

  : على تعريفات الذكاء الوجدانى السابقة تعقيب   

ل تعريف      الوفى " يمث اير وس ك  "م ذكاء ، وذل اس ال ى قي ى ف راكم العلم ع الت اً م تناغم

ه  دانىإلكون ل الذكاءالوج ى تحلي تمل عل ذى ش ق ال د يحق ذاتى والنسق ق ة للنسق ال رة متعدي

 .   جتماعى ، ولذلك داللته على مقابلة الذكاء الوجدانى لمفاھيم الذكاء التقليدية اإل

 

 

ة  )١٩٩٠("ماير وسالوفى " بالرغم من أن أول من قدم تعريفاً للذكاء الوجدانى     فى مجل

  م ـى تحمل اسـج التـلبرامقاالت واـتب والمـماذج والكـعلمية محكمة حتى توالت بعد ذلك الن
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قد اعتمد على تعريف الذكاء الوجدانى عندھما إال أنه " جولمان " الذكاء الوجدانى  فنجد 

"                            قائمة الكفاءة الوجدانية " خاصة به ، وأطلق على قياس تعريفه  حاول أن يؤلف أبعاداً 

Golman & et al , 1995 : 221) (  

ائال " جولمان"وقد أوضح      ه ق م : " فى بعض كتابات ذكاء الوجدانى ت إن أول فرضية لل

ا من خالل بحوث  الوفى" التحقق  منھ اير وس ً  )١٩٩٠( "م ا ا نموذج امالً  حيث طرح  متك

 ً ا  ومتقنا ذكاء كم ة لل اھيم التقليدي للذكاء الوجدانى فى إطار نموذج للذكاء الوجدانى يقابل المف

  ".                أشارا ، بينما  نموذجى الخاص فى الذكاء الوجدانى يمثل نظرية فى اآلداء 

  Golman , 2001 : 1-15 ) (   

  

ة ب Bar-onأون -بار (ترى الباحثة أن     وده البحثي د عونى جھ ذكاء الوجدانى إال إق سم ال

  .) Eqi" ختصار قائمة معامل الوجدان وشاع بھذا اإل" فهعلى قياس تعري أنه أطلق

  

ا  د  كم دانى عن ذكاء الوج وم ال ة أن مفھ رى الباحث وبر " ت ى  .Cooper" ك ل إل يمي

داً  ل بع د  التعريفات اإلجرائية ، فكل جزء من أجزاء التعريف يمث اده القياسية ، فق من أبع

  . خريطة معامل الوجدان " أطلق كوبر على قياس مفھومه 

   

الوفى " يشير     اير وس ى أن" م ذى يتسق مع إل وذج ال درة وھو النم أثرا بنموذج الق ا ت ھم

رى ذى ي راث العلمى ال ذكاء الت أثراً  أن ال ة ، وت درة عقلي ى  ق ذكاء وأعن ات ال بأحدث نظري

ة معالجة المعلومات ب ً إنظري ا ل نوع ذكاء الوجدانى يمث ارأن ال ات  عتب من معالجة المعلوم

 .  نفعاالت المشبعة باإل

 :نىطبيعة الذكاء الوجدا .ج 

دمان  "يحدد   مجموعة من  ) et Freedman, "( 351- 333: 1999, وآخرين فري

  :األسئلة تتضمن الذكاء الوجدانى وھى 

 مشاعر ؟ –تمتلك  –ماذا تكون لو لم تكن لديك  .١

  

  والندم ؟ ،الخجلو، ما الفرق بين الحياء  .٢

  ما مرادف غضبان ؟. ٣   
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  الوقت ؟  كم من المشاعرتستطيع أن تمتلكھا فى نفس. ٤   

  إذا كنت قادرا على إعطاء فرد مشاعر جديدة ؟ ما تلك المشاعر ؟.٥   

  ما الھيئة أو الشكل المالئم لكل من المشاعر واالنفعاالت ؟.٦
  

ه وعى  األسئلة وتجدر اإلشارة إلى أن الفرد الذى يستطيع أن يجيب على ھذه   يكون لدي

ئلة توضح بمشاعره  وانفعاالته وقادرا على التعاطف مع اآل ى األس خرين ، ألن اإلجابة عل

أن الفرد يستطيع  أن يميز بين األشكال المختلفة لالنفعاالت ، وأن انفعاالت الفرد إما سارة 

دم  –حزن  –غضب : لخ أو سالبة إفرح / سرور / ابتھاج / سعادة /  حب  –موجبة  – –ن

  .لخ إ... خوف ، قلق  / أسى  –ألم 

  

  : خصائص الذكاء الوجدانى  -د                          

ذكاء تظھر  ) (Cicchetti,1995:541-565" تشيتى" يرى   ة بال أن الدراسات المتعلق

  :عدة خصائص لھذه القدرة العقلية ھى 

 ، يرتبط معامل الذكاء إلى حد ما بالسرعة التى يتم من خاللھا إنجاز المھمات البسيطة 

ن ل م اء أق ل ذك ك معام ذى يمتل ل ال ى  ٧٠ فالطف يطة عل ات البس از المھم تطيع إنج يس

ذه  ذكاء ھ و ال ه مرتفع ز ب ذى ينج ت ال ذ أضعاف الوق ه يأخ ة  ولكن ذكاء بدق ار ال اختب

  .المھمات 

   أثر يتأثر معامل الذكاء بالحضور فى المدرسة ، فقرار متابعة الدراسة فى المدرسة يت

  . نسبة الذكاء بالذكاء  وبشكل جدلى يؤثر االستمرار فى الدراسة فى ارتفاع 

  ار حول  ال يتأثر الذكاء  بالترتيب التسلسلى للمولود ، فقد انتشرت مجموعة من األفك

حجم األسرة والترتيب الميالدى وتأثيرھما فى الذكاء ، ومؤدى ھذه األفكار أن األطفال 

ً  اً م األكثر ذكاءـاألكبرھم القادة وھ  تنجب اطفاالً  أن األسر األصغر عدداً  ، وانتشر أيضا

  

 

  ًى  ، من األسر األكبرعدداً  أكثر ذكاء رات عل ذه المتغي أثير لھ ولم تثبت الدراسات أى ت

  . معامل الذكاء 

  :أھمية الذكاء الوجدانى   -ھـ 
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ه  .١ ه وبيئت ه وأقران ه وأخوت ل مع والدي يلعب الذكاء الوجدانى دوراً ھاماً فى توافق الطف

ى  ؤدى إل ه ي ا أن اة ، كم ع الحي وياً م و س ث ينم يل بحي اءة التحص ع كف ين ورف تحس

  .الدراسى 

ل   .٢ ك مث د ذل ائر األزمات بع ة وس ة المراھق ى تجاوز أزم ذكاء الوجدانى عل يساعد ال

  . أزمة منتصف العمر بسالم 

د عن   .٣ التعبير الجي ة ف اة الزوجي تقرار الحي اً فى اس يعتبر الذكاء الوجدانى عامالً مھم

اً المشاعر وتفھم مشاعر الطرف اآلخر ورعايتھا ب شكل ناضج وكل ذلك يضمن توافق

  .زواجياً رائعاً 

ون  .٤ دانياً محبوب اًء وج األكثر ذك اة ف ل والحي ى العم اح ف دانى وراء النج ذكاء الوج ال

 .ومثابرون ومتألقون وقادرون على التواصل والقيادة ومصرون على النجاح 
  

النفس بتنميته من خالل فقد أوصى علماء  –لتلك األھمية البالغة للذكاء الوجدانى  اً ونظر    

ذكاء  دروس تعليمية ودورات تدريبية وورش عمل بھدف الوصول إلى درجات عالية من ال

  ) ١٢٢:  ١٩٩٢، المھدىمحمد محمد(                                             .الوجدانى 

   : ومكوناتهأبعاد الذكاء الوجداني  -و

  : طلب معرفة أبعاده و مكوناته كما يلى وللوقوف على طبيعة الذكاء الوجدانى يت

  ،)2000"(جولمان"،)2002( "ماير وسالوفى": كل من  أجمعت دراسات وبحوث

   ، ) 1999( "ونــليفنس " ،) 1999( "يجزــس وھـوكــديول"،  )1997( "ونأ -بار"

  على أن ) ١٩٩٩(  "محمد جودة"، ) ١٩٩٨(  "ومحمد عبد السميع فاروق عثمان"

  . جدانى يتكون من عدة أبعاد تتشابه فيما بينھا فى العدد والمفھوم والداللة الذكاء الو

        

  

  :  أن الذكاء الوجدانى يتكون من أربعة أبعاد ھى " ماير وسالوفى " فقد ذكر     

       )Mayer, 2002:232  Salovey&                       (  

            وه ـعاالت الوجـفـى انـرد علـفـعرف الـى تـعلدرة ـى القـويعن : عاالتــإدراك االنف -١  

  .  والموسيقى والتصميمات      

   يف ـوظـى تـير بمعنـين التفكـدف تحسـھـك بـوذل : فعاالتـخدام االنـياس واستــق  -٢ 
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  .االنفعاالت         

  .ويعنى التعرف على االنفعاالت والتفكير المنطقى  : فھم االنفعاالت -٣

 .أى إدارة وتوجيه االنفعاالت  :ظيم االنفعاالت تن - ٤

  :  فقد قسم مكونات الذكاء الوجدانى إلى خمسة عوامل ھى " جولمان"ما أ   

    )Goleman, 2002:14 (  

  : Self awareness:  الوعى بالذات -١     

ةويتضمن معرفة الفرد لحالته المزاجية بحيث يكون لديه ثراء فى حياته االنفعالية ور     ؤي

  . واضحة النفعاالته 

  :Managing emotion: إدارة االنفعاالت . ٢  

أى يشعر بأنه سيد . اصفة وال يكون عبدا لھاويعنى قدرة الفرد على تحمل االنفعاالت الع 

  .) تنظيم الذات ( ول أمور الحياة وھذا يمثل دالة على الكفاءة فى تنا. نفسه 

  :) حفز الذات ( دافعية الذات  .٣

ً معنى أن الذكاء االب ً  نفعالى يؤثر بقوة وعمق فى كافة القدرات األخرى إيجابا ألن  أوسلبا

  .حالة  الفرد االنفعالية تؤثر على قدراته العقلية وأدائه بشكل عام 

  : Empathyالتعاطف . ٤  

  .ويقصد به معرفة وإدراك مشاعر الغير مما يؤدى إلى التناغم الوجدانى مع اآلخرين   

  :  Social  Skillsلمھارات االجتماعية ا. ٥  

  .ويقصد بھا التعامل الجيد والفعال مع اآلخرين بناء على فھم ومعرفة مشاعرھم    

  

  

  

ى سبعة ) ١٩٩٧(   Bar-On "  ونأ -بار"أما  ذكاء الوجدانى إل فقد قسم مكونات ال

تحكم فى و ف ،التكيو بعد تكوين العالقات مع اآلخرين ، والبعد  الشخصى ،:  أبعاد ھى  ال

  . الدرجة الكلية واالنطباع اإليجابى ، و المزاج العام ،و الضغوط ،

ات  ) Dulewiez&Higgs 10-1999:1, ("  ديولوكس وھيجز" وقدم   يما لمكون تقس

  :الذكاء الوجدانى يتكون من خمسة عوامل ھى 



 - ١٩  -

  :الوعى بالذات .١  

  .واثقة  معرفة الشخص لمشاعره واستخدامھا فى اتخاذ قرارات  

  : تنظيم الذات .٢   

  .القدرة على تأجيل إشباع الحاجاتوال يعوقه و هإدارة الفرد النفعاالته بشكل يساعد  

  :حفز الذات . ٣    

  ز ذاته وتوجيھھا لتحقيق أھدافھا استخدام الفرد لقيمه وتفضيالته العميقة من أجل تحفي  

  :التعاطف . ٤     

  درة على فھمھا وعلى إدارة نزعات وانفعاالت اآلخرين اإلحساس بمشاعر اآلخرين والق

  :جتماعية المھارات اإل.٥    

 الحب عالقات معھم وإظھار قدرة الفرد على قراءة وإدارة انفعاالت اآلخرين من خالل     

واالھتمام لھم واستخدام مھارات اإلقناع والتفاوض لھم وبناء الثقة وتكوين شبكة عالقات   

  .ل فى فريق بصورة إيجابية فاعلة ناجحة والعم

ر      ا ذك تمل أ (Levinson ,1999 :103-104) ليفنسون" كم دانى يش ذكاء الوج ن ال

  :على  األبعاد التالية 

  :نفعالى إلدراك اإلا. ١  

ا أى القدرة على معرفة اإل    ين مشاعرنا وم ة ب ا وتوضيح العالق نفعاالت التى نشعر بھ

  .نقوله نفكر فيه  وما نفعله وما 

  :الثقة والضمير الحى  .٢ 

  .داء الشخصى آلأى المحافظة على التكامل وتحمل المسئولية ل  

  

  

  :فھم اآلخرين . ٣  

  .م ھھتمام النشط تجاھنفعاالتھم وآرائھم واألخذ بھا واإلإأى الحساسية لمشاعرھم و  

  : الحساسية . ٤ 

  .اتھم خرين ومساندتھم وتدعيم قدرآلاحتياجات نمو األفراد ا

    اء ـى أن الذكـإل)  ٣١ :٣٠، ١٩٩٨(  سميعـبد الـمد عــمان ومحـاروق عثـفل ـوتوص     
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  :يتكون من خمسة أبعاد ھى  الوجدانى  

  : نفعاليةالمعرفة اإل -١ 

درة عل  اه واإلـالق د لى االنتب ييز ـة وحسن التمـشاعر الذاتيـفعاالت والمـنإلدراك الجي

  .حداث الخارجية بين األفكار والمشاعر الذاتية واألھا والوعى بالعالقة ـبين

  : نفعاالتإدارة اإل.٢

ى اإل     تحكم ف ى ال درة عل ى الق ا إل ا وتحويلھ تحكم فيھ ت لل ب الوق لبية وكس االت الس نفع

  .جتماعية والمھنية بفاعلية وممارسة مھارات الحياة اإل. يجابية إنفعاالت إ

  :نفعاالت تنظيم اإل. ٣ 

درة ع     يم اإلالق ى تنظ وق ل از والتف ق اإلنج ى تحقي ا إل اعر وتوجيھھ االت والمش نفع

اعر واإلإو تعمال المش م كيف يتفاعل اآلخرون س رارات وفھ ى صنع أفضل الق االت ف نفع

  .نفعاالت من مرحلة إلى مرحلة أخرى نفعاالت مختلفة وكيف تتحول اإلإب

  : التعاطف.٤ 

ً إلتوحد معھم نفعاالت اآلخرين واإالقدرة على إدراك      م مشاعرھم و نفعاليا االتھم إوفھ نفع

  .والتناغم معھم 

  :التواصل .٥ 

ة إالتأثير اإليجابى القوى فى اآلخرين عن طريق إدراك  االتھم ومشاعرھم ومعرف نفع

  .قة ئمتى تقود اآلخرين ومتى تتبعھم وتساندھم والتصرف معھم بطريقة ال

د جودة" وقدم     ً ت)  ١٤٣ : ٣٥، ١٩٩٩"( محم يما وى  قس ذكاء الوجدانى يحت ات ال لمكون

ة ويقظة   ونفعاالت،الوعى بالذات ، مدى التحكم الذاتى فى اإل: على سبعة أبعاد ھى  الدافعي

  معتفھم الذات وحساسية العالقة و التعامل مع اآلخرين وتفھمھم ،وحفز الذات ،و الضمير ،

  

رين ،  ذات واإل و اآلخ اء ال الواقع الوضوح وإفش راف ب ين . عت ا ب ع م اد تجم ذه األبع وھ

  .القدرات والسمات الشخصية 

وھناك مھارات يمكن تعليمھا ألطفالنا لنوفر لھم فرصاً أفضل أياً كانت الممكنات الذھنية  

المثابرة والقدرة على حفز  –الحماس  –ضبط النفس ( التى منحھا لھم نصيبھم الجينى مثل 

  ) . النفس 
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ات الحد  رت بعض النظري د ظھ دانى وق ذكاء الوج رة ال بة لفك ا بالنس ل أھمھ ة ولع  –يث

ة  ذه النظري دداً وھ ل متع اً ب يس أحادي ذكاء ل أن ال دد ( الدراسات التى أفادت ب ذكاء المتع ) ال

ا اء وإنم ذا  من توضح أن الفروق بين األطفال ليست فى درجة ما يملكون من ذك ة ھ نوعي

   :من الذكاء وھى وقد توصل ھوارد جاردنر إلى ثمانية أنواع  الذكاء

  اللغوى ( الذكاء اللفظى       . (  

  الرياضى( الذكاء التحليلى. (  

   الذكاء المكانى.             

  اإليقاعى ( الذكاء الموسيقى. (  

  الجسدى ( الذكاء الحركى             .(  

 اآلخرين  التعامل مع( جتماعى الذكاء اإل. (  

 الشخصى (نفعالى الذاتىالذكاء اإل. (       

  الذكاء البيئى.  

  :فيما بينھا على النقاط التالية  بعادهأو وتتفق التعريفات السابقة للذكاء الوجدانى    

  .إدراك الفرد لمشاعره ووعيه بھا وفھمه لھا  - ١

يم اإل - ٢ رد تنظ دى الف ا ل ا وتوجيھھ تحكم فيھ بطھا وال اعر وض االت والمش نفع

  .واآلخرين 

ف اإلت - ٣ االت ووظي تخدام المعرفإنفع ين ة اإلس ة ولتحس ادة الدافعي ة لزي نفعالي

  .المھارات وتطوير السلوكيات اإليجابية 

 .جتماعى والتواصل مع اآلخرين والتعاطف مع مشاعرھم التفاعل اإل - ٤

  

  

  : قياس الذكاء الوجدانى .ز    

ات اإل  د تنوعت محتوي ا لق دانى طبق ذكاء الوج وم ال اس مفھ ى قي تخدمة ف ارات المس ختب

رى  وع النظ ه للتن ى المصطلح نفس رأ عل ذى ط ر ال ى . الكبي رق الت م تنوعت الط ن ث وم

  :استخدمت فى عملية القياس وفيما يلى تم تقسيم ھذه القياسات إلى ثالثة اقسام ھى 
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  : لوجدانىمقاييس القدرة للذكاء ا: أوال     

ذكاء اإل )أ(  اس ال النمقي ل فع دد العوام داد   :) MEIS( ى متع ن إع و م  "وھ

  ى ـيث يرى سالوفـح،  ) (Salovey&Caruso,2000:396-420  "وـى وكاروسـوفـالـس

ز المعلومات  ى تجھي رد عل درة الف ذكاء الوجدانى وق وكاروسو أن ھناك عالقة وثيقة بين ال

     .نفعالية المرتبطة بهاإل
  

ر اخ     ا عش من اثن روع ، تتض ة ف ى أربع اس إل م المقي ى تبوينقس درة ھ اإلدراك : ار ق

   . نفعالية اإلدارة اإل –نفعالى عملية الفھم اإل –السھولة الوجدانية فى التفكير  –ى نفعالاإل

 ):MSCEIT(ماير وسالوفى وكاروسو ختبار الذكاء الوجدانىا)ب(  

  ى متعدد العوامل ، إذ جرى ـنفعالن مقياس الذكاء اإلـة مـختبار أكثر حداثويعد ھذا اإل      

يكومترية   ائص الس ين الخص ى )   MEIS(تحس ة إل ير البطاري ة ٣٠( ، وتقص ، )دقيق

ه أفضل شكالً  ى أن دالً )    MEIS(من  باإلضافة إل انى مھمات ب ثنتى إمن  ، ويتضمن ثم

  )   Coroso ,S.M. 2002: (450 .عشرة مھمة 

     ً   : نفعالىمقاييس التقدير الذاتى للذكاء اإل -ثانيا

ح     ام " أوض رديس وفبرنھ أن  )(Pertrides&Furnham,2000:267-276  "بيت

ذكاء اإل اول ال ذاتى تتن دير ال اييس التق تم باإلمق مة ، وتھ الى كس ر نفع لوك عب ى الس اق ف تس

  ة ،ـف ، التوكيديـثل التعاطـة مـات معينـمات أو سلوكيـى سـمثل فـالمواقف المختلفة ، وتت

  

  

اؤل ف  ذكاء اإلـى مـالتف ى ال ى تنظر إل ارات اآلداء الت اقابل اختب ة نفع دخل معالج ن م لى م

  .نفعاالت المعلومات ، التى تھتم بالقدرات مثل القدرة على التعرف والتعبير عن تسمية اإل

   

    ً   :قياس الذكاء االنفعالى من منظور مدخل المعلومات :  ثالثا

درة    :) (ECIقائمة الكفاءة الوجدانية      ل ق درات مث وھى عبارة عن مجموعة من الق

ه داخل الفرد فى التعر ى إدارة عواطف ه عل ف على مشاعره ومشاعر اآلخرين وكذلك قدرت

  .نفسه وعواطفه المتعلقة باآلخرين بصورة جيدة 
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  :وتتكون ھذه القائمة من أربعة جوانب ھى    

  . ) جتماعيةالمھارات اإل –إدارة الذات  –جتماعى الوعى اإل –الوعى الذاتى (   

  

  : الروضةطفل .  ٣
 :  مقدمة     

يس فقط ، فترة أساسية في حياة الطفل)  الروضة( تعد فترة الطفولة المبكرة       لمجرد   ل

 كونھا بداية سلسلة طويلة من التغيرات ، بل ألنھا أكثر مراحل نمو اإلنسان أھمية ، وتأثيراً 

ً ـبت علميـقد ثـف. راحل ـن مـا مـا يليھـفيم ة  ةـة تشكل مرحلـنوات ھذه المرحلـأن س ا جوھري

ية ،  ة ، الحس تثارة االجتماعي ا وأن لالس ي تليھ و الت ل النم ا مراح ى عليھ ية تبن ، وتأسيس

وين  ى تك الحركية ، اإلدراكية ،والعقلية ، واللغوية السليمة في ھذه المرحلة آثارا إيجابية عل

  ه ـي سنوات تعلمـة ، سواء فـه المستقبليـي حياتـوي فـوه السـفل واستمرار نمـة الطـشخصي

على ) سيد عثمان ( ويؤكد .  ختلفة أم في مواجھة شئون الحياة العملية المتعددة فيما بعد الم

ن الواجب ـن الممكن ، بل مـارة أو اإليقاظ مـھذا التنبيه أو االستث: " أھمية االستثارة فيقول 

لطفل أن يبد أ منذ المراحل األولى من نمو الطفل كما أن االستثارة المبكرة للكائن الحي ، وا

وانب ـى السلوك والتعلم ، والجـيرى عل  اؤكدة فيمـا المـھا آثارھـخصوص ، لـه الـعلى وج

كما تعمل االستثارة على . في مراحل النمو التالية  –العقلية ، بل الحياة النفسية بصفة عامة 

                        )١٨٧: ١٩٨٦سيد عثمان ، (  .تنشيط استجابات األطفال وتقبلھم للتوجيه والتربية والتعليم 

    

    

رز      ل ، وتب تح مواھب الطف ا تتف حيث تعتبر الطفولة المبكرة من أھم مراحل الحياة ، ففيھ

وين ة . مؤھالته ، وتنمو مداركه ، وتظھر مشاعره وتقوى شخصيته في البناء والتك فالطفول

  مة آمالھا في إعداد األجيال الصالحة فإن أرادت بناء مجتمعھي األساس الذي تبنى عليه األ

د   ا تجني ا ، فعليھ قوى ناضج ، وتنشئة مواطنين صالحين وتھيئة حياة طيبة لشبابھا ورجالھ

ليمة  ة الس ة النوعي وفير التربي كافة اإلمكانيات المادية والبشرية لرعاية األطفال الصغار وت

  .قادة الغد وصناع المستقبل  باعتبار أن أطفال اليوم ھم. لھم 
 

ة حتى      رون المختلف ر الق فقضية االھتمام بالطفولة بدأت ، منذ فجر اإلنسانية وامتدت عب

م  ذ ا أصبحت من أھ ة ، ل ة ، وبالسرعة المذھل زارة المعرف م بغ ذي اتس الي ال عصرنا الح
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ة  نقص بحسب –القضايا التي تواجه العصر ، فسنوات الطفول د أو ت دم  التي تزي مدى التق

ة  –الحضاري الذي وصل إليه المجتمع  در من الثقاف ر ق ينبغي أن تستغل في تحصيل أكب

   ) ١٠٨ :١٩٧٧فتحية سليمان ، (                                              .والمعرفة
 

ومعنى ذلك أن ھذه المرحلة ھي فرصة ذھبية لتوجيه قوى الطفل واستعداداته ، ووضع      

ة حساسة من مراحل إالنفسية السليمة حيث والتربية االجتماعية والعقلية ،  أسس ا مرحل نھ

رى  ة أخ ن أي مرحل رة ع ة كبي تعلم بدرج ة لل ائق والقابلي اط الف و ذات النش ت . النم إذ أثبت

ا  ام بھ ي ق دة الت ية العدي ات النفس وم ( الدراس امين بل ت ، وبنج ر ھن ا كفيلك ه وم )  بياجي

ذي وغيرھم كثيرون بأ ل يشكل األساس ال ى من عمر الطف ن التعلم في ھذه السنوات األول

  ) ٢٥:  ١٩٩٣أماني مصطفى ، (                     .يقوم عليه التعلم في المراحل السابقة
  

كما أبرزت مدرسة التحليل النفسي ما للطفولة المبكرة من أھمية وأثر في نمو الشخصية     

دءً وسالمتھا في المستقبل ، ولذ  ل ب ة الطف ام برعاي ز االھتم   اا فقد نادت تلك المدرسة بتركي

 .بتلك السنوات تالفيا لإلصابة باألمراض النفسية أو العقلية فيما بعد 

  ) ٧٩: ١٩٦٦أحمد عزت راجح ، (                                                            

  

     

  

  

ا     ه ب" كذلك أكدت البحوث التي أجراھ رن  piaget )(" ياجي ل الق ال في أوائ ى األطف عل

د توصلوا إالحالي أھمية البيئة ، ومدى تأثيرھا سلبا أو ل ، وق ي للطف و العقل ى النم يجابيا عل

  .ه تإلى نتائج مبھرة حول سلوك الطفل وتفكيره وطريقة تنشئ

  :رياض األطفال .  أ     

ة  سائدا لفترة طويلة ،"دور الحضانة " ظل مصطلح     ى كل المؤسسات التربوي يطلق عل

ة ،  ك المھم ه أو تساعد فى تل ل المدرسة وتربيت ا قب ل م واالجتماعية التى تتعھد رعاية طف

  قرار ـدر الـتى صـة ، حـتماعيـئون االجـوزارة الشـيم أم لـوزارة التعلـة لـوسواء أكانت تابع

وزارى ذ رقم  وال اريخ ) ٣٤( ال ديل بع ١٩٩٠/ ١/ ٢٢بت أن تع رار بش رات الق ض فق

ديل لفظ  ١٩٨٨لسنة ) ٨٨( الوزارى رقم  ى بتع ه األول " دور الحضانة " ، فقرر فى مادت
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م  وزارى رق رار ال رات الق ى فق واردة ف رياض "م ليصبح  ١٩٨٨/  ٤/  ١٧فى )  ٨٨( ال

ال  وزارى ذ " .األطف رار ال دد الق د ح رقم  ووق اريخ ) ١٥٠( ال ة  ١٩٨٩/ ٧/ ١٤بت م ماھي

  :ل فى مادتيه األولى والثانية كما يلى رياض األطفا

ال    اض األطف ة  :ري ل المدرس ا قب ال م املة ألطف ة الش ق التنمي وى يحق ام ترب ھى نظ

ئھم لال اقويھي دتھا   لتح ة ،وم ة العربي ا باللغ ل بھ ون العم ى ، ويك يم األساس ة التعل بمرحل

   .عامان دراسيان 

نة دراسية تسبق رياض األطفال،  وتعتبر لمدة س) إيواء ( ويجوز تنظيم فصول تمھيدية     

روضة أطفال كل فصل أو فصول تابعة أو ملحقة بمدرسة رسمية أو خاصة ، وتقوم أصال 

  . على الغرض المتقدم 

ادة      ددت الم ن ) ١١( وح ين س ا ب ال م ول بروضة األطف ن القب ذكور س رار الم ن الق م

سن للمتقدمين ھبوطا حتى الحد األدنى  الرابعة  والسادسة ، ويكون القبول تنازليا من أعلى

ذكورة رياض  ادة الم المقرر وال  يقبل أطفال تقل أعمارھم عن أربع سنوات ، واستثنت الم

ة  ارھم فى حدود ثالث شھور فى حدود الكثاف ل أعم ال تق ول أطف األطفال الخاصة  فى قب

  .المقررة 

     

  

ن     ا م ة إجرائي ل االبتدائي ا قب ة م رف مرحل نوات ٦ -٣( وتع ة ) س رة التكويني ا الفت بأنھ

الحاسمة فى  تحقيق النمو السوى المتكامل للطفل فى ھذه المرحلة ويكون من خاللھا الطفل 

  ةـسيـھارات الحـذا المـة وكـة واللغويـة المعرفيـالمفاھيم األساسية واكتساب المھارات العقلي

ة المحيطة والحركية واالجتماعية  والحياتية والنماط السلوكية الت  م البيئ ى فھ ى تساعده عل

  .اإلنسانى ىبه عن طريق التفاعـل والتواصل اللفظ

  )٩: ١٩٩٠،المركز العربى للبحوث التربوية  (                                                

ا    ال بأنھ اض األطف ت ري د عرف ة"  وق ـن سن الرابع ا م ون بھ ال يلتحق ة لألطف  مدرس

  "  .من العمروحتى  السادسة 

    :ياض األطفال فى الكويت ر     
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ة معظم  .١ ة فى مقدم ل المدرسة اإلبتدائي ا قب ال م ة أطف تعتبر الكويت فى مجال رعاي

الدول الخليجية وكثير من الدول العربية األخرى سواء فى عدد الروضات الرسمية 

 .ھا أو عدد ما تضمھم من أطفال أو فى مستوى ھذه الروضة وبرامجھا وإمكانات
   

تويات  .٢ ة مس ى ثالث ت عل مية بالكوي ات الرس ودون بالروض ال الموج وزع األطف ي

  ) . ٦-٥، ومن  ٥-٤، ومن ٤-٣من ( عمرية 

  .وھذه ظاھرة إيجابية% ٦٧تبلغ نسبة المعلمات الكويتيات فى الروضات الرسمية  .٣

 من معلمات الروضات الرسمية إما دبلوم معھد التربية للمعلمات% ٥١.٧يحمل  .٤

 .وإما ليسانس فى التربية وعلم النفس وھذه ظاھرة إيجابية ) ال فعبة رياض األطش(  

ى دور الحضانة الخاصة  -٥     ة والعمل واإلشراف عل تشرف وزارة الشئون االجتماعي

  .وينصب اإلشراف على تنظيم العالقات القانونية واإلدارية بين العاملين

  ) ٣٠: ١٩٨٦، حامد عبد العزيز الفقى  (                                                           

  :نشأة رياض األطفال بالكويت .  ب   

د أن اإل      ت نج ى الكوي ة ف ذه المرحل أة ھ ع نش ا تتب ع وإذا حاولن ى مطل دأ ف ا ب ام بھ ھتم

  الخمسينات من ھذا القرن حيث شعر المسئولون بدائرة المعارف بأھمية تربية األطفال 

  

ئ وفير مؤسسات وتنش ق ت ك عن طري افرھم وذل ة أظ ذ نعوم ليمة من ة س ئة اجتماعي تھم تنش

  .صة تسعى إلى تربية الطفل وتنشئته صختتربوية م

ة      ارزة نتيجة للرعاي رات ب ة الكويت بخطوات وتغي ال فى دول وقد مرت رياض األطف

ذى دعى زوار ال رة األمر ال أتھا حتى السنوات األخي ذ نش ا من ى التى حظيت بھ كويت عل

ة ال تختلف الاختالف جنسياتھم إلى ا ة إجباري ال فى الكويت مرحل عتقاد بأن رياض األطف

  . ين يعن المراحل التعليمية األخرى يؤمھا جميع األطفال الكويت

  :إنشاء أول روضتين     

ام الدراسى إ     ى الع ارف ف رة المع ى الكويت  ١٩٥٥/ ١٩٥٤فتتحت دائ أول روضتين ف

ة حيث جاء فى ھما روضة ال ة القبل ة الشرق ، وروضة طارق فى منطق مھلب فى منطق

ام  نوى لع ر الس تين  ١٩٥٥/ ٥٤التقري اح مدرس م افتت ام ت ذا الع ى ھ ه ف ارف إن دائرة المع ل
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ابعة ينلصغار التالميذ من البنين والبنات الذ  تتراوح أعمارھم ما بين سن الرابعة وسن الس

ا . ى الع ارف ف رة المع ت دائ د أدخل ك  ١٩٥٧/ ٥٦م الدراسى وق ى تل ديالت عل بعض التع

  :المدارس تمثلت فى 

  

  .سم المدارس المشتركة إسم رياض األطفال على تلك المدارس بدالً من إإطالق  .١

  .تحديد سن القبول فيھا بسن الرابعة أو سن الخامسة  .٢

ة .٣ دارس االبتدائي د الم ى أح دھا إل ال بع ل األطف نتان ينق نة أو س ا س دة الدراسة فيھ  م

 ) .بنات  –بنين (

أن الھدف األساسى من تلك الرياض ھو توفير الجو الصالح للصغار وفى ھذه السن . ٤

داً  نظم بعي المبكرة من العمر ، حيث يجدون فيھا المتعة والروح وأنواعھا من اللعب الم

  .عن األغراض التعليمية المقصورة 

  )  ٢١: ١٩٩٩، ات التربوية أعمال لجنة تطوير الخبر(                            

    

  

  : رياض األطفال أھمية . ج   

ل ، بوصفھا      اة الطف ة الروضة فى حي ة مرحل ى أھمي ون عل نفس والمرب اء ال أجمع علم

  الركيزة التى يستند إليھا العمل التربوى المستقبلى ، فإذا صلح األساس سيكون البناء السليم 

ى ة األول وى ،  ممكناً ، فاإلھتمام بالطفول يجب أن يكون الخطوة األساسية فى العمل الترب

  . طفل الروضة ألن تعثر التربية فى المراحل الالحقة يرجع غالبا إلى إھمال مرحلة 

  )١٢٩: ٢٠٠١قنطار ،  فايز (   

ة والسادسة من      ين الرابع ال ب تقبل األطف وعلى الرغم من التوسع فى الرياض التى تس

ً ـة لـفل الروضـالعمر ، إال أن تربية ط ً  م تتخذ طابعا ً ـإلزامي رسميا   ى ـھا فـذ مكانـم تأخـ، ول ا

ة  ة التربوي ين للعملي ات المخطط ات . اھتمام ى اھتمام زيال ف ا ھ ل ھامش زال تحت وال ت

والمبرر الرئيسى لھذا القصور الخطير ھو . المسئولين التربويين فى معظم البلدان العربية 

وأنه من األجدى تكثيف الجھود نحو تعميم التعليم االبتدائى ، .  عدم توافر اإلمكانات المادية
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ه  ق إلزاميت عف إدراك . وتحقي ى ض ة وھ ة ھام ى حقيق ن يخف رر المعل ذا المب إال أن ھ

   .) المرجع السابق (  المسئولين عن التربية ألھمية التربية السابقة للمرحلة المدرسية 

  : أھداف رياض األطفال بالكويت . د   

تھدف الروضة إلى تنمية األطفال في جميع المجاالت الوجدانية والمھارية والمعرفية       

  :، ومنھا 

  .غرس العقيدة وترسيخ اإليمان با وتنمية اتجاھات إيجابية نحو الدين اإلسالمي  .١

  .كسب مشاعر االنتماء لألسرة والوطن واألمة العربية واإلسالمية  .٢

  .تكوين مفھوم إيجابي عن الذات  .٣

  . كسب االتجاھات اإليجابية نحو اآلخرين ، وتكوين الصداقات والتعامل مع الغير  .٤

  .كسب اتجاھات إيجابية نحو البيئة وتقدير مظاھر الجمال والمحافظة عليھا .٥

 ومساعدتھم  تنمية اإلحساس بالمسئولية واالستقالل ، وآداب المعاملة واحترام الغير .٦

حافظة على أبدانھم وتقويتھا من خالل تنمية العادات  إدراك حاجاتھم الجسمية والم  -٧   

  .الصحية السليمة 

  .تنمية الحواس واستخدام أجسامھم والتحكم فيھا بمھارة وإحساسھم بالثقة  -٨   

  

انية : كسب بعض المھارات األساسية الالزمة للحياة وھى  -٩     ات اإلنس استكشاف العالق

ار ر ، مھارة التعاون مع اآلخرين ، مھ ارات التفكي تيعاب والتحدث ، مھ ة التواصل  واالس

  .        وإدراك العالقات ، تنمية االستعداد للقراءة والكتابة ، اكتساب بعض المفاھيم الرياضية 

  .توسيع االھتمام بالبيئة والتفاعل اإليجابي معھا   -١٠

  ) ٢١:  ١٩٩٩، ية أعمال لجنة تطوير الخبرات التربو(                                    
    

ذ     ة من ه والرعاي ل بالتوجي د الطف ي تتعھ ى الت ة األول ر األسرة ھي المؤسسة التربوي تعتب

  نعومة أظافره ولھا تأثيرھا الفعال في بناء شخصية الطفل إن التفاعل األسرى المستمر بين 

ا في صورة  ا وإظھارھ اء وبلورتھ ى نضج شخصية األبن ة اآلباء واألبناء يساعد عل مقبول

 ً   .اجتماعيا
     



 - ٢٩  -

اتھم     ائھم وأمھ ال وآب ين األطف ة التفاعل ب ى أھمي اع عل نفس واالجتم اء ال د أشار علم ولق

و مختلف الوظائف  ل وفى نم وأشاروا إلى أھمية المعاملة الوالدية في ارتقاء شخصية الطف

  . النفسية لديه

رت     اوى ( وذك دى قن د)  ٥٤:  ١٩٨٣ ھ د الوح رة تع ى أن األس ى ة اإلإل ة األول جتماعي

 ً ا ل احتكاك ا الطف ك بھ ي يحت تمراً  الت اط  مس ه أنم و في ذي تنم ان األول ال د المك ا تع ا إنھ كم

  .ثقافية تنتمي إلى مجتمع بعينه ولكن بثقافة بذاتھاأنماطاً المعاملة الوالدية 
  

ة      ات التربوي ر المؤسس ة عب ة الوالدي ة المعامل الل عملي ن خ رد م كل شخصية الف وتتش

ق أسس  ة وف ة الوالدي ة المعامل ت عملي إذا كان ام ف ة واالھتم ده بالرعاي ي تتعھ ددة الت المتع

ن  ه م الي يمكن اتزان انفع ع ب ى التمت رد عل اعد الف ي تس ي فھ واء النفس ز بالس د تتمي وقواع

دم و والتق ى النم ه إل دة وتدفع . التفاعل مع البيئة بكفاءة  وأداء أدواره االجتماعية بصورة جي

و شخ ذه وتنم ه وإذا كانت  ھ ا من والدي ة التي يتلقاھ اليب المعامل رد من خالل أس صية الف

  األساليب مليئة بالحب والتقبل والتسامح فھي تساعد على بناء شخصيته بطريقة سوية أما

ع   ة تنب ة الوالدي اليب المعامل الي وأس ه االنفع ى اتزان إذا كانت سيئة فھي تؤثر تأثيراً سيئاً عل

اء من األسرة باعت ى بن ام عل أثير ھ ا ت ي لھ ة الت بارھا مؤسسة من مؤسسات المعاملة الوالدي

  .وتشكيل شخصية الفرد وھذا يدفعنا إلى تناول مفھوم المعاملة الوالدية بالتوضيح

  

  : أساليب المعاملة الوالدية .٣

تعددت المفاھيم والتعريفات التى تناولت مفھوم المعاملة الوالدية حيث أنه وجد أن ھناك    

عالقة  مباشرة وواضحة بين أساليب المعاملة الوالدية وسلوك المراھق وشخصيته والذكاء 

  . الوجدانى 
ؤاد( فأشار       يد البھى ف ذى ال " )١٨١:  ١٩٩٣ ،الس د ال ى الح دين إل ى أن قسوة الوال إل

  يتصف به سلوكھما  بالعطف والحنان يؤدى إلى ظھور حاالت حادة للعدوانية وھى نتيجة 

ره ترتب ذلك ك ل وك ة الطف ط بالبيئة وترتبط  باختالف الوالدية وتعارضھما فى أسلوب تربي

                                           ."الوالدين إلنجاب األطفال 

دما      اء فعن وية لألبن ر الس وية وغي ة الس ئة االجتماعي ى التنش دين ف د دور الوال ذا يؤك وھ

  ىـيل الطفل إلـوره بالنبذ ومـعـى شـؤدى ذلك إلـه يـبان فيـغفل أن الوالدين ال يرـيدرك الط
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وم ذات   وين مفھ ى تك االنسحاب وعدم الثقة بالنفس واالفتقار إلى األمن النفسى ويساعد عل

  .سلبى عن النفس وبالتالى ال يساعد على مساعدته على التمتع باالتزان االنفعالى المنشود 
  

ات   ة التعريف اول الباحث ة وسوف تتن وم أساليب المعامل ى تناولت مفھ الت

  : الوالدية

  :فى معاجم وقواميس اللغة :  أوالً   

ة " أساليب من سلب أى      ى الطريق اليب وتعن ا أس انتزعه من غير قھر واألسلوب جمعھ

  ." أوالفن فى القول أو العمل 

ا     م ال ( أم يطالمعج نع وفھ"  ) ١٩٨٩ ، وس ى ص ل بمعن ن عم ة م رف المعامل ه  فيع م

ة حسنة  ومعاملة إلى تعرف فى بيع أو غيره عامله بإنسانية ، عامله كصديق ، عامله معامل

  ) ٤٤٠: ١٩٨٩عبد السالم ھارون، (" . أو سيئة أو تصرف حياله بلطف أو خشونه 

    
  

  

  :فى تراث علم النفس : ا ثانيً   

ة من وج ة الوالدي اليب المعامل اء تعددت التعريفات التى تناولت مفھوم أس ة نظر علم ھ

" أساليب المعاملة الوالدية بأنھا ) ١٦٢ :١٩٨٠ ،السيد محمود عبد الحليم(النفس فقد عرف 

  ".األساليب أو األسس التربوية التى يعامل بھا الوالدان األبناء 

ارت  د ( وأش د المجي ف عب ايزة يوس ة  " ) ٢٥:  ١٩٨٠، ف وم المعامل ى أن مفھ إل

رة التى الوالدية كما يتلقاھا األبناء   وع الخب رھم عن ن اء أوتعبي ويتمثل فى آراء األبن

ه  ن فى ذھن ه االب ذى يحمل رأى ال ل فى ال تلقوھا من خالل معاملة والديھم ومما  يتمث

  –التقبل " ويدركه فى شعوره عن معاملة أبيه أو أمه له وتتمثل  أبعاد المعاملة فى 

ة ا –االشتقالل  –التشدد  –ال ماإلھ –التسامح  -الرفض  ة فى   –لتبعي تحكم المبالغ ال

  .  "الرعاية 

ت   اوى(وعرف دى قن ى " )   ٨٣ :١٩٨٨، ھ ا ھ ة بأنھ ة الوالدي اليب المعامل أس

ا أى تحويلھم من  ائھم اجتماعي ع وتنشئة أبن دان فى تطبي اإلجراءات التى يتبعھا الوال

  لوكھم مجرد كائنات بيولوجية إلى كائنات اجتماعية وما يعتنقاه من اتجاھات توجه س
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دان " )١٨ : ١٩٨٤، سالمة ممدوحة(  وذكرت  أن أساليب التنشئة ھى ما يحيط  الوال

 ن الدفء أو الالمباالة أو البرودـن تشجيع أو تثبيط مـن رعاية أو اإلھمال مـالطفل م

ا يحيط  يا عام ا جوا نفس  تجاھه من أوامر ونواھى  ومطالب وعقوبات وتسامح مكون

  .ته بالتفاعل بين الطفل وأسر

ز (وأشار   د العزي امى عب ة ـب المعاملـى أن أساليـإل" )  ٩٥:  ١٩٨٧ ، إلھ ة الوالدي

الل ـن خـة مـى التنشئـھم واألسلوب المتبع فـبأنھا مواقف اآلباء واألمھات تجاه أبنائ

اة المـم الل ـختلفـواقف الحي ن خ ا م رف عليھ تم التع ة وي ة  واالجتماعي ة البيولوجي

ة إدراك األبناء لھا  رفض  -: وذلك بالنسبة لألساليب الفرعية  التالي ل ال ل مقاب  –التقب

ة  ل التفرق ى مقاب اواة ف ذب  –والمس ل التذب ى مقاب اق ف ل   -االتس ى مقاب تقالل ف االس

 .كما يمكن قياسھا من خالل الوالدين أو من خالل األبناء  –التبعية 

  

  

 

  -: الدية التعريفات األساسية لمفھوم أساليب المعاملة الو.أ  

د      ة الب ئة أبداي ة التنش ا من خالل عملي ة أطفالھم ى معامل دان ف لوك الوال ى س ير إل ن نش

ئة  اليب التنش ا أس ميات ، منھ ن المس د م ت العدي احثين تح تخدمه الب د اس ة ، ق االجتماعي

الي ة ، أس ة الوالدي ة ، الرعاي ة الوالدي ة فى التنشئة ،التربي ب االجتماعية ،االتجاھات الوالدي

أنه من المالحظ أن كثير من البحوث والدراسات التى اھتمت بدراسة  إال المعاملة الوالدية

ة  اليب المعال ة ، وأس ات الوالدي ومى االتجاھ تخدمت مفھ ة ، اس ئة االجتماعي ة التنش عملي

ر  ر اآلخ ب ذك دھما يج ن أح ديث ع ى أن الح رادفين بمعن ة كمت د أن . الوالدي ه وج إال أن

  ھا عن ـضمونـى مـلف فـختـة تـة الوالديـعاملـب المـاليـھوم أسـعت لمفـوض ىـفات التـالتعري

ة  ات الوالدي وم االتجاھ ى وضعت لمفھ ات الت ذا .التعريف ة لھ ة النظري ذلك تتطلب المعالج ل

  -:الجزء التعرض للنقاط التالية 

  .تعريف االتجاھات الوالدية  .١
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ة الوا .٢ ين أساليب المعامل ة واالتجاھات تعليق عام وتوضيح الفرق ب لدي

  .الوالدية

  : تعريف االتجاھات الوالدية    

o ١٦:  ١٩٧٦، سيد صبحى ( تعريف(  

ال موضوع " يعرفھا بأنھا       دين حي نوع من االتجاھات االجتماعية ، فھى اتجاھات الوال

تجابات  ى ضوء اس ا ف رف عليھ ن التع اء ، ويمك ع األبن ل م لوب التعام ى أس ين ،  وھ مع

  ".مواقف معينة مرتبطة بأسلوب معاملة األبناء الوالدين إزاء 

o ٣٤:  ١٩٧٧،محمد خالد الطحان (تعريف (  

ا ، وتتسم فى " ويرى أنھا     تنظيمات نفسية يكونھا األب أو األم من الخبرات التى يمر بھ

  " . تحديد استجابة األب أو األم بصورة مستمرة تجاه ولده فى مختلف المواقف الحياتية 

  

  

                           

o ٥٣: ١٩٨٩رشيدة عبد الرؤوف ، (  أما(  

ا      ة بأنھ ات الوالدي رف االتجاھ ة " فتع ات اإلدراكي ن العملي تعداد م ة اس ن حال ارة ع عب

ا  دين أو كليھم ة والعصبية التى انتظمت بشكل ثابت فى ذھن أحد الوال واالنفعالية والعقلي

البة  ة ، أو الس تجاباتھم الموجب رعن اس اء،لتعب ا األبن ر بھ ى يم ف الت و المواق ذه . نح وھ

ذه  اء ، وھ ا األبن ى يمر بھ اء للمواقف الت االتجاھات الوالدية ھى التى تشكل استجابات اآلب

االتجاھات الوالدية ھى التى تشكل استجابات اآلباء للمواقف التى يمر بھا األبناء،وھى التى 

                         " .لألبناء توجه بذلك طريقة انتقاء أسلوب المعاملة الوالدية 

ة  ين االتجاھات الوالدي رق ب ات السابقة وتوضيح الف ى التعريف ام عل تعليق ع

  :وأساليب المعاملة الوالدية 

  ة فى ة ، واالتجاھات الوالدي ة الوالدي اليب المعامل من استعراض المقصود بكل من أس

ا فى أن  ى التنشئة االجتماعية ، يتضح لنا الفرق بينھم ل ال يستطيع أن يتعرف عل الطف

اتجاه الوالدين نحوه،إال إذا خرج ھذا االتجاه إلى حيز التنفيذ الفعلى من الوالدين، وتمت 

ه إذا  معاملة الطفل فعال بھذا االتجاه ، وذلك حتى يكون ظاھرا له ، ويستطيع الحكم علي
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لبيًا  ا أو س ا إيجابيً ان اتجاھً ا ك اه داخ. م ذا االتج ا أن ھ ال فطالم دين ، ف دان الوال ل وج

 :يستطيع الطفل أن يدركه ، وبالتالى يصعب عليه التنبؤ به ، أو الحكم عليه ،أى أن 

  ً لوبًا  واضحا ى أصبح أس لوك فعل ى س ه إل م ترجمت اه إذا ت ة  االتج اليب المعامل ن أس م

  .الوالدية 

 ق التى يتبعھا تفقت معظم التعريفات السابقة على أن أساليب المعاملة الوالدية ھى الطرا

  .الوالدان مع أبنائھم خالل مواقف التنشئة االجتماعية 

  ة اھتمت بعض التعريفات بقياس االتجاھات الوالدية وأساليب المعاملة الوالدية من وجھ

  .نظر الوالدين والبعض اآلخر اھتم بقياسھا من وجھة نظر األبناء 

 ة الو اليب المعامل د أس ى تحدي ات ف بعض اختلفت معظم التعريف ھا وال راد قياس ة الم الدي

 .اآلخر لم يحدد ھذه األساليب 

  

  

  اق واالختالف اك درجة من االتف تالحظ من خالل إستعراض التعريفات السابقة أن ھن

ا عرض التعريف  ذلك فيجب ھن ة ل ة الوالدي اليب المعامل د أس ى تحدي ات ف ين التعريف ب

 .اإلجرائى الذى  سوف تعتمد عليه الدراسة الحالية 

   .ألمھاتعلى قياس أساليب المعاملة الوالدية من وجھة نظر ا: تعتمد الدراسة الحالية .  

   :الوالدية العوامل التى تعوق األسرة فى عمليةأساليب المعاملة    

ارت      ة ( وأش اب ذفوزي اك  ) ١٣٣ -١٣٠:  ١٩٧٩،ي ه  ھن رة  بأن ة كثي ل مختلف عوام

ام م  عاقت األسرة وال تزال تعوقھا عن القي ى أھ ا يل ل ، وفيم امال فى تنشئة الطف دورھا ك ب

  : ھذه العوامل المعوقة وھى 

  : خروج المرأة للعمل  .١

قصيرة  متكرر وغيابھا يوميا لساعات ليستحيث أن خروج المرأة للعمل بشكل منظم و    

ى  ه ف ه عن ه وأبي اب أم ان النفسي لطول غي ل بالحرم ى شعور الطف ؤدى إل ا ي ى أطفالھ عل

  .عمليھما 

  : شدة وطأة األعمال المنزلية   .٢
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نجد أن انشغال األم المرھق بإدارة منزلھا كثيرا ما يكون من العوامل المعوقة لھا عن         

  ين ـتوفيق بـن تستطيع الـاك مـة ، وھنـة الكاملـايـإشباع بعض حاجات الطفل ورعايته الرع

ية صغيرة، أما األغلبية العظمى مسئولياتھا نحوالمنزل ونحو الطفل ، ولكن ھؤالء أقل      

  .وبخاصة من ينجبن عددا كبيرا من األطفال يعانون من شدة وكثرة األعمال المنزلية 

  : سوء األحوال السكنية .٣

ا سوء األحوال السكنية ،          ا فى تنشئة أطفالھ ة وظيفتھ ومما يعوق األسرة أيضا عن تأدي

ة شديدة الضوض ر متصلة فھناك أسر تعيش فى مساكن مزدحم ة ، وغي ة التھوي اء ، رديئ

  .بالمرافق الصحية وھذا يسبب لھم اإلرھاق والتھيج والتوتر

  

  

  :الفقر وسوء التغذية  .٤

ذاء     وفير الغ ا من ت ذي ال يمكنھ ا ال ا فقرھ د أطفالھ من األمور التي تعوق األسرة في تعھ

  ة ـلمرض بصفه ، وھذا يعرض الطفل لـي نوعـالمتزن ف ي مقداره ،ـي فـالصحي الكاف

بعض       ا الجھل ب ة وإنم مؤقتة أو دائمة ، وليس ھو السبب األساسي في أمراض سوء التغذي

  .المبادئ األولية لحاجات األطفال الغذائية 

  :جھل األمھات بالتربية السليمة  .٥

ة        أن جھل كثير من األمھات واآلباء بصفة عامة بمطالب النمو ، وإشباع حاجات الطفول

  ي غير قصد في كثير من ـي تربية األطفال يوقعھم فـمعرفتھم لألساليب السليمة ف، وعدم 

ية أو سوء       األخطاء التي تؤثر على أطفالھم أسوء األثر من ناحية صحتھم الجسمية والنفس

                                         .توافقھم  ومعاناتھم لكثير من مشاكل السلوك التي تالزمھم طول حياتھم 

  :أنماط المعاملة الوالدية السائدة في المجتمع العربي 

 ىـة فـالمتبع ةـة الوالديـالمعامل ماطـنأرزأب نـم أن)  ١٤: ١٩٩٤،كافية رمضان  (ترى     

  :   ما يلىتربية األطفال ل األسرة

  :     النمط التسلطي  .١
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ـن أو  وھو شائع فـى األسر ذات المستوى المنخفض ويتمثل ھذا         ـداد الوالدي ـمط باستب الن

أحداھما وحمل األطفال على أداء سلوك معين محاولين إلغاء شخصية الطفل بحيث ال يتاح 

  الخضوع ىـين يشب إلـالله ، ويصبح مياال حـن خـة ليتحرك مـن الحريـئيل مـله قدر ض

ام وال  وقد يحدث العكس فينشأ الطفل مشاغبا.واإلستكانة ويفقد ثقته  بنفسه       ى االنتق ل ال يمي

  .سيما فى غياب السلطة والرقابة 

  : نمط القسوة فى المعاملة .٢

اب الجسدي          واع من العق اك أن ه ، فھن ل ل لطي ومكم نمط التس ن ال نمط مشتق م ذا ال وھ

  والنفسي تمارسه بعض األسر العربية المتسلطة بقصد إذالل الطفل وإخضاعه ، فينشأ 

  

  

ى الكب      ل عل ياء الطف ث باألش ت بالعب ذا الكب ن ھ يس ع بة للتنف ر الفرصة المناس ت  وينتظ

  .والممتلكات والحيوانات 

  : نمط التدليل والحماية الزائدة .٣

ر          ى األكب ل إل ويسود ھذا النظام لدى اآلبا ء المقلين فى اإلنجاب ، أو لدى األسر التي تمي

  عھا ـطفل جميـطالب الـة لمـتجابـى االسـنتدليل يعـوال. سين ـن الجنـيد مـأواألصغر أو الوح

وين       ى تك ادر عل ر ق ا غي ل إتكالي أ الطف ى أن ينش ؤدى إل نمط ي ذا ال والمبالغة فى حمايته وھ

  .عالقات اجتماعية سوية 

 :  نمط اإلھمال والنبذ .٤

 و ـيسود ھذا النمط عند الزوجين األصغر سنا واألقل تعليما أو لدى األسر المتفككة وھ      

  يتمثل فى إھمال الطفل جسديا ونفسيا وعدم تلبية طلباته ، ويلجأ الطفل المھمل إلى لفت   

  .النظر إليه  بممارسات إرادية أو ال إرادية تترجم اضطرابه النفسي   

  : نمط التفرقة فى المعاملة بين األبناء .٥

ى األسر         ين ف ين الجنس ة ب ى العناي ة ف ى التفرق نمط ف ذا ال د ھ ون ويتجس دة ، وتك ة الواح

تقبل  زة بوصفه مصدرا اقتصاديا لألسرة فى المس ذكر واضحة ومرك اك .العناية  بال وھن

ضيل الوحيد  أو الوحيدة على مجموعة اإلخوة أو األخوات وينشأ عن ذلك تدليل المفضل تف

  .وإھمال غير المفضل وينعكس ذلك على كل منھما سلوكا غير مرغوب فيه 
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  : عاملةنمط التذبذب فى الم .٦

    وقد تختلف معاملة كل منھما . يعامل األب أطفاله على نحو مخالف لمعاملة األم لھم        

  ى يجد عندھا ـة التـى الجھـلإذه الحالة ـى ھــويميل الطفل ف. واحد ـموقف الـى الـلألطفال ف 

  أفعال أبويه قييم ردود ـقدرة على تـقد الـفـالعطف ، والخطير فى ھذا الموضوع أن الطفل ي 

  .فينمو والتردد يعتمل فى نفسه ، وال يستطيع الحسم فى أى موضوع  

  :نمط طموح اآلباء الزائد  .٧

اتھم ،       دراتھم وإمكاني ى ق ر إل اؤھم دون النظ وق أبن ى أن يتف اء ال ن اآلب ر م ح كثي يطم

امل ى ع :   ين ويحاولون الضغط عليھم من أجل تحقيق طموحاتھم ، ويعود السبب كما يبدو ال

  ى يتساوواـھم حتـى أبنائھم خير عوض ، أو لدفع أبنائـإما ألنھم حرموا من التعليم ويرون ف

   

رين  رة اآلخ راد األس ع  أف عور . م اعس والش بالدة والتق ن ال وع م ال بن اب األطف ويص

  .  باإلحباط ألنھم غير قادرين على تحقيق ما يرجى منھم 
     

ا وال يعنى ذلك غياب نمط األسلو    اه فى ثناي ذى ذكرن اء وال ب السوي فى التعامل مع األبن

يوع  ى ش ارھا ال زى انتش ي يع ة الت ابقة الخاطئ اط الس ين األنم ه وب وازن بين ى ن البحث حت

و من األسر التى تحاول أن .  الجھل واألمية  لكننا على يقين أن المجتمعات العربية ال تخل

       .تنشئ أبنائھا نشأة سليمة 

  : السلبية السائدة فى تربية الطفل األنماط    

رى     وى ، (  وي رحمن العيس د ال اط )  ٢٣٤ - ٢٣١:  ١٩٨٥عب رز االنم ن أب أن م

  :  تتبع األسرة عدة أنماط فى تربية الطفل والتى تؤثر على نموه وھى  وأن  السائده السلبية

  : النمط األول    

ل واإل     دليل الطف ى ت يئة االسراف ف اط الس ن األنم اذة أو م ت ش ا كان ه مھم ان لمطالب ذع

روف  اة الظ اء دون مراع ى يش ا ومت ا وكيفم ه أينم ة مطالب ى تلبي راره عل ة،  وإص غريب

  .  الواقعية أو عدم توافر اإلمكانيات

  : أضرار ھذ ا النمط     

  .عدم تحمل الطفل المسئولية  .١



 - ٣٧  -

  . االعتماد على الغير  .٢

  . حياة الخارجية عدم تحمل الطفل مواقف الفشل واإلحباط فى ال .٣

  . نمو نزعات األنانية وحب التملك للطفل  .٤

  : النمط الثاني    

  .اإلسراف في القسوة والصرامة والشدة مع الطفل وإنزال العقاب فيه بصورة مستمرة    

  :  أضرار ھذا النمط   

  عية قد يؤدى بالطفل إلى االنطواء أو االنزواء أو االنسحاب من معترك الحياة االجتما -١  

  

  .صعوبة تكوين شخصية مستقلة نتيجة منعه من التعبير عن نفسه .٢

  . عوره الحاد بالذنب .٣
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ة     ه  يمكن وصف المعاملة الوالدية بأنھا العملي رد ومھارات ايير الف ا مع التى تتشكل خاللھ

ة  ع مرغوب ا المجتم ى يعتبرھ ك الت ع تل ق م ق وتتف ى تتواف لوكه لك ه وس ه واتجاھات ودوافع

  ذه العملية الحيوية منذ اللحظة ـومستحسنة لدوره الراھن أو المستقبل فى المجتمع ، وتبدأ ھ

تقبل  ذه  األرض ، ويس ى ھ اة عل ل الحي ا الطف رى فيھ ى ي تم الت ق أم تھ ا عن طري اة إم الحي

ة  ة المعامل ذا أن عملي بإرضاعه وتدفئته وإشباعه أو عن طريق أم  تتركه يبكى ، ومؤدى ھ

دأ  اط سلوكه ، فھى تب اييره وأنم ه ومع الوالدية تتضمن مھارات الفرد إلى جانب قيمه  ومثل

اة  ل وتستمر مدى الحي ة التنش. منذ أن يولد الطف رغم  من أن عملي ى ال ة وعل ئة االجتماعي

وعظ  ال ال ات ورج ون  والمعلم ات والمعلم اء واألمھ ه اآلب وم ب ا يق ر فيم ت تنحص كان

دين  ة .... واإلرشاد وال ة النظر الحديث اط سلوكه ، إال أن وجھ ل وأنم يم الطف من تشكيل لق

ة  ك ألن األسر يمارس أعضائھا وظائف   mutualتعتبر أن ھذ ا التشكيل عملية متبادل ذل

دة ومت أثر كل عضو معق ا يت ا ، كم ى وظائفھ ؤثر كل عضو من أعضائھا ف ة حيث ي داخل

  لذلك نجد أن أساليب التنشئة االجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخر . بوظائف األسرة ككل 

ات  اختالف الطبق د ، ب ع الواح ل المجتم ف داخ ا تختل ر ، كم ى عص ر إل ن عص ، وم

ا ف ارا مطلوب ر معي ا يعتب ل إن م ة ، ب ا أو شاالجتماعي د مرض د يع ا ق ع م ذوذا أو ى مجتم

اء  .انحرافا في مجتمع آخر  ة فاآلب ات االجتماعي اختالف الطبق كذلك تختلف ھذه األساليب ب

رام والطاعة واال دمون االحت ة األدنى يق ة الذين ينتمون إلى الطبقات االجتماعي ال والدق متث

  ) ٥٠-٤٩:  ١٩٩٩ھدى أحمد مراد ، (  .والتأدب
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يھم، فاآل     باء فى ھذه الطبقة االجتماعية يفضلون أن يكتسب أبناؤھم ھذه القيم ويقدرونھا ف

دوافع التى تمكن  امھم بال ويھتم مثل ھؤالء اآلباء بالنتائج المباشرة لسلوك أبنائھم أكثر اھتم

إنھم يتسمون بالشدة والحزم  ذه األھداف ف اء ھ وراء ھذا السلوك ، ولكى يحقق ھؤالء اآلب

  .ود على أطفالھم الصغار بينما يمتازون بالتسامح مع أطفالھم األكبر سنا ووضع القي
   

و       ى نم ل وعل داخلى للطف و ال أما آباء الطبقات االجتماعية الوسطى فيركزون نحو النم

ع التحصيل واإلنجاز  ى دواف ل وعل ذاتى للطف ى الضبط ال الشعور بالمسئولية وتحملھا وعل

  ت فى البيئة العربية على اھتمام األسرة الزائد بتوجيه الطفل ولقد دلت التجارب التى اجري

نحو التحصيل الدراسى والتركيز على ھذا النشاط وااللحاح على النجاح فيه ، واعتباره أھم 

  ) ١٦١:  ١٩٧٩محمد مصطفى مياسا ، (                       .نب شخصية المراھقجوا

  

ى    نفس عل اء ال احثون وعلم د الب ذا أك ة  لھ ى المعامل رة ف ه األس ذى تلعب دور ال ة ال أھمي

ا  ا يجعل تأثيرھ رد مم الوالدية خاصة وأنھا تقوم لھذا الدور فى فترة مبكرة جدا من حياة الف

وم  ة تق فى تنشئة األبناء وتشكيل شخصياتھم أقوى وأكثر ثباتا من تأثير أى مؤسسة اجتماعي

  .بھذه العملية 

ة  وتؤكد ذلك ھدى قناوى حيث ترى     ة االجتماعي دد مؤسسات البيئ أنه على الرغم من تع

  ى ـة اإلنسانية األولـا الجماعـات األخرى ، باعتبارھـإال أن  كافة األسرة ترجح عن المؤسس

ة  ل ، أى الجماع ة للطف ة المرجعي ة الجماع ى بمثاب رة ھ ل فاألس ا الطف ل  معھ ى يتعام الت

  .وطرق عملھا عند تقييمه لسلوكه األولى التى يعتمد الطفل على قيمھا ومعاييرھا 

  )  ٥٩ -  ٥٨: ١٩٨٨ھدى قناوى ، (  

وى       ا أق ويوضح حامد زھران ، الدور الھام لألسرة فى عملية المعاملة الوالدية حيث أنھ

ة  ى المدرس ة ، فھ ة األھمي ة بالغ ة اجتماعي ا وظيف رد ولھ لوك الف ى س أثيرا ف ات ت الجماع

  .امل األول فى صنع سلوك الطفل بصبغة اجتماعية االجتماعية األولى للطفل وھى الع
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ا     ه وظيفي كما أن األسرة تؤكد على النمو النفسى للطفل وتؤثر فى تكوين شخصيته وعادت

ى وديناميكيا ، وذلك من خالل الخبرات األسرية التى يتعرض لھا ال طفل فى السنوات األول

  ) ١٦٩ :١٩٧٧حامد زھران ، (                                                    .من عمره 

    

ويرى مصطفى فھمي ، أنه من خالل الجو العائلي الذي تتسم به األسرة وما يتضمن من    

عالقات اجتماعيـة تقوم على أساس من الود واإلخاء والحرية والصرامة يستطيع الطفل أن 

ه ،  ه وميول ه واتجاھات وق ينمى قدراته كما تتكون شخصيته وعادات رم حق تعلم كيف يحت وي

د  ادات والعقائ ن الع ة م تعلم مجموع ا ي رين كم ع اآلخ ل م تالئم ويتعام ف ي ر ،  وكي الغي

ذا الجو . واألفكار التى تدل على التسامح أو التعصب  ويضيف قائال لكى ينمو الطفل فى ھ

ق  تم تحقي وب وأن ي ه ومحب ه مرغوب في ل بان عر الطف ًوا صحيحاً يجب أن يش ائلى نم الع

   ) ٦٦ : ١٩٧٥مصطفى فھمى ، (                                           .اجاته النفسيةح

اعي وأيضا      اليب التفاعل االجتم رد بالرصيد األول من أس زود الف ي ت رة ھي الت فاألس

ذا الرصيد  ه ، حيث أن ھ ائر ظروف حيات ده في تصرفاته وس ذي يرش زوده  بالضوء ال ت

لو اليب الس ة الزاخر بأس رد الحالي اة الف ي حي ر ف ر كبي ه أث ة ل يم االجتماعي ادات والق ك والع

  ة وينتقل من دور إلى دور ـى مرحلـوالمستقبلية حيث يسير كل فرد في حياته من مرحلة إل

لوك  لوب الس يم وأس ادات ، والق ن الع يده األول م ه رص امالً مع ر ح ى آخ ز إل ن مرك وم

ه االجتماعي ويھتدي به فى مقابلة المواقف  الجديدة التي تواجھه في سياق تفاعله مع مجتمع

  ) ١٢٢ - ١٢١: ١٩٧٩فوزية دياب ، (                                      .الذي يعيش فيه

ه األسرة       وم ب ذي تق دور ال ة ال ا أھمي ومن خالل العرض السابق لدور األسرة يتضح لن

ات ال ى المؤسس ي أول ة فھ ة الوالدي لوب المعامل ى أس وى ف رد ، وأق ا الف ل معھ ي يتعام ت

  ن األساليب والسلوكيات والعادات ـالجماعات تأثيرا فى سلوكه ، وھى التي تزوده بالعديد م

ة  ة الوالدي ة المعامل ة دور األسرة فى عملي م ترجع أھمي والتقاليد والقيم االجتماعية  ومن ث

  .لألبناء 
  

  .  من دور األموإذا أردنا شيئا من التفصيل ، فنتعرف على كال    

  : دور األم فى أسلوب المعاملة الوالدية  .١
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تعتبر األم إحدى المحاور الرئيسية الھامة في عملية المعاملة الوالدية خاصة فى التنشئة      

ة ،  ورة طبيعي و بص دوث النم ود األم لح ا وج ب فيھ ي يتطل اء والت اة األبن ن حي ى م األول

  نية والثالثة له أثاراً سيئة على نواحي النمو، حيث فالحرمان األمومى خاصة في السنتين الثا

  

و  ـى اضطراب النم يؤدى إلى  تعطيل النمو الجسمي والذھنـي واالجتماعـي ، كما يؤدى إل

  ى ـى ، وينعكس ذلك االضطراب علـى اضطراب تكوين األنا واألنا األعلـالنفسي متمثال ف

   ) ٧٠: ١٩٧٥مصطفى فھمى ، (            . نحراف إلتكوين شخصية الطفل وتعرضه ل

ارن      ى كل أم   Spitz "سبتز " كما ق ال فى مؤسستين أحداھما كانت تعن سلوك األطف

ات  ات مراھق ة ضئيلة من موظف ون عناي بطفلھا فى حين كان أطفال المؤسسة األخرى يلق

ل  ا .بالعم ع بينم توى مرتف ى مس تمرت عل ى اس ة األول ال المؤسس و أطف بة نم د أن نس فوج

اتھم ت ال عن أمھ دما انفصل األطف ة ، وعن ال المؤسسة الثاني و أطف ضاءلت نسبة تطور نم

رة  اء فت ى أثن ا يبكون ويرتعشون ف ا م انوا غالب ة والتعاسة ، وك ى الكآب ون إل أصبحوا يميل

االنفصال ، حتى إذا ما عادت األمھات إليھم بعد فترة قصيرة ظھر التحسن عن نسبة تطور 

  .غيابھن فقد كانت استعادة األطفال معدل نموھم ضعيفة نموھم أما عندما طال

  ) ١٢٦: ١٩٧٩فوزية دياب ، (                                                                  

ونجد علماء االجتماع والنفس يتفقون على أن األم ھى أول وسيط فى المعاملة الوالدية  ،    

ا فھى أول ممثل للمجتمع يقابله  ل فإنھ الطفل وعن طريق العناية والرعاية التى تمد بھا الطف

ه من أن  ا تمكن انية ، كم ة اإلنس ل الطبيع تبدأ فى  تنبيه العواطف والرموز التى تعطى الطف

  ) ٥٧: ١٩٨٨ھدى قناوى ، (     .يصبح عضواً مشاركاً بصورة إيجابية فى المجتمع 

  

ن الدرا     ة م اك مجموع ه أن ھن ك في ا الش ذين ال ومم ال ال رت أن األطف ى أظھ ات الت س

ع  ى بالتفاعل الحار مع األم وم ة السنة األول ى من العمر وطيل يتمتعون فى األشھر األول

الكبار وتبادل االبتسامات معھم واحتضانھم فإنھم ينشئون ببالدة عاطفية وخمود فى النشاط 

ال األمھات ا ى سمح لھن والذكاء ،  كما أظھرت مقارنة أطفال المالجئ بأطف لسجينات الت

ال المالجئ المحرومين من حب األم  اء تواجدھم فى السجن أن أطف ا لھن أثن برعاية أطف

  ) ٢٩٧: ١٩٨٥سعد جالل ، (              . وحنانھا ورعايتھا أقل نشاطا وحيوية وأقل ذكاء
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عالقة الطفل  وترى الباحثة أن األم ھى األساس والبنية األولى فى حياة الطفل ، حيث أن    

  بأمه تجعله يتمتع بالعديد من السمات ، كما انه ينمو نموا سليما سواء ان كان ھذا النمو نمو 

  

  

ا طفال . جسمى أو عقلى أو نفسى أو اجتماعى أو لغوى  وأى خلل فى ھذه العالقة ينتج عنھ

  .محروما متأخراً فى النواحى المختلفة للنمو 

  :املة الوالدية دور األب فى عملية أساليب المع  .٢

ا      وم بھ ة التى تق ة الوالدي ة المعامل يقوم األب بدور ھام و فعال يتكامل مع األم فى عملي

ى  ى عل اده الكل ل حيث يأخذ اعتم اة الطف األسرة فنجد انه ما يكاد ينتھى العام األول من حي

ه األب مباشرة وأسا ذى يلعب ا بصورة أمه فى التناقص شيئا فشيئا ومن ثم يظھر الدور ال س

رة  وة المثي رة للخوف أو الق لطة المثي ل الس ات شخصية تمث ى  بعض الجماع و ف ر فھ اكب

داعبھم  ه وي ذى يالعب أطفال ع ال . إلعجاب ، وفى جماعة  أخرى يمثل شخص األب الودي

ذى  ة ويكون مصدر للتأديب ال ة والذھني ل المطالب االجتماعي ة يمث وھو فى جماعات ثالث

  )  ٢٨:   ١٩٧٩فوزية دياب ، (                                           .يتفاوت لينا وشدة 
  

ام  Seazer "سيزر " كما أوضح    ا ع أ  ١٩٥١فى دراسة أجراھ ذين ينش ، أن الصبيان ال

أة  ى مكاف ل الحصول عل تعدادا لتأجي ر اس انوا أكث ة وك ر ثق انوا أكث اء ك وت اآلب ى  بي ون ف

  ) ١٩٩  : ١٩٨٥عبد الرحمن العيسوى ، (  .ت أخرىمعينة فى سبيل الحصول على مكافآ

ار     د أش د ج (وق د الحمي رى ،& ابر عب ليمان الخض ه   ) ٧٥:١٩٧٨س األب ل ف

يھم  و يكف ه ، فھ و أبنائ ه نح وم ب اعى يق حتھمدوراجتم ى ص افظ عل ة ويح ث النفق ن حي  م

ئول وم بمس ه أن يق ل يجب علي رھم ب ه وھج رك األب ألطفال دم ت دور ع ذا ال ية ويقضى ھ

ائعة فى المجتمع  لوكية الش رعايتھم  وأن يدعم أبنائه إنفعاليا وأن يدربھم على األساليب الس

وأن يحب أطفاله ويخفف عنھم التوتر حين يتعرضون للصعاب وحين يواجھون المواقف 

          .الجديدة

ة على أن أھمية وجود األب ومشاركته في األسر ) ٥٧:  ١٩٨٨ھدى قناوى ، ( وتؤكد      

اده عل ي عن اعتم ى التخل ل عل ا أط.ى األم ـيساعدان الطف ل  بقضائه وقت ا أن الطف ول ـكم

  إليه على أنه ممثل للعالم الخارجي، كما أنه مصدر توسيع آفاق الطفل  خارج المنزل ينظر 
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دور األم ،     ل ل ة أن دور األب مكم رى الباحث دور األب ، ت ابق ل الل العرض الس ن خ م

األب  م ة ف م كاف النفس ويقضى لھ ة ب اء الثق نح األبن ذى يم صدر السلطة والقسوة ، وھو ال

  .  مطالبھم كما أنه  مسئول عن راحة األبناء وتربيتھم وحمايتھم بجانب مسئولية األم 

  : العوامل التى تؤثر فى األساليب الوالدية      

دي      ة الوال اليب معامل ؤثر فى أس رات التى ت ى ھناك بعض المتغي ؤثر عل ائھم ، وت ن ألبن

  : عملية التنشئة األسرية ، ولقد تعددت اآلراء حول ھذه المتغيرات 

  : أن ھذه المتغيرات تتمثل فى )  ١٨٦:  ١٩٨٥ ،عبد الرحمن عيسوى ( فيرى  

  . مركز الطفل بين أخوته ، أو ترتيبه بين أخوته  .١

  . المستوى االجتماعى واالقتصادى لألسرة  .٢

  .واألطفال  ھاتألمالعالقة بين ا .٣

  ھى  المعاملة الوالديةأن العوامل المؤثرة فى )  ٤٧: ١٩٩٤ ، كافية رمضان( وترى :  

  . درجة ثقافة الوالدين ، ووعيھما باألساليب التربوية السليمة .١

  . درجة ثقافة المجتمع والوعى العام ودرجة ثراء البيئة المادية  -٢

  . سرة ووضع األب الوظيفى المستوى االجتماعى واالقتصادى لأل -٣  

  .درجة ذكاء الطفل واستجابته للمواقف المختلفة  -٤   

  . مركز الطفل ، أو ترتيبه بين أخوته  - ٥

 رى ده (كما ت ال سيد عب اليب )  ٦٩:  ١٩٩٧ ، آم ؤثر فى أس ى ت رات الت م المتغي أن أھ

 : معاملة الوالدين ألبنائھم تتمثل فيما يلى 

  .ن المستوى التعليمى للوالدي -١

  . المستوى االجتماعى الثقافى لألسرة  - ٢

  . جنس األبناء  -٣
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 رى ى ( وت اة لمع ين )  ٣٠:  ١٩٩٧ ، نج ل ب ة للتفاع ه نتيج ب اتجاھات رد يكتس أن الف

ن  د م اك العدي رى ، وأن ھن ة أخ ن جھ ة م ؤثرات البيئي ين الم ة وب ن جھ يته م شخص

 : يدھا كما يلى العوامل التى تؤثر فى االتجاھات الوالديه ، والتى يمكن تحد

  

  

  . اإلطار الثقافى العام ، والقيم السائدة فى المجتمع ، والثقافات المختلفة  .١

  .المستوى التعليمى للوالدين  .٢

  .المستوى االجتماعى االقتصادى للوالدين .٣

  : متغيرات خاصة بالطفل ، وأھمھا .٤

 .     جنس الطفل .أ        

      .  الترتيب الميالدى للطفل .ب       

 ة التى )  ٢٠: ١٩٩٨ ، مكاء الدين (ويذكر اء الكيفي أن المصادر التى يستسقى منھا اآلب

ائھم ، أو  ى آخر  –ينشئون بھا أبن ة  –بمعن اليبھم فى تربي ى تشكل أس رة الت وعاء الخب

  : صغارھم يمكن تحديدھا فيما يلى 

  : ومنھا وبالوالدين خاصة باآلبناء عوامل

  .طبيعة الطفل نفسه  -١

 .إمكانية وقوف الطفل كمستحث لوالديه التباع أسلوب جديد معه  -٢

   .إمكانية تغيير الوالدين ألسلوبھم فى ضوء ما يصدره الطفل من ردود أفعال -٣

  .األساليب الوالديه نحو الوالدية -٤          

  .المستوى التعليمي للوالدين - ٥             

  .الثقافى  المستوى االجتماعى  -٦             

ابق ل    رض الس الل الع ن خ ة م رى الباحث ى آلوت ؤثرة ف ل الم ى العوام ة ف راء المختلف

اليباال كيل  س ى تش ؤثر ف ن ان ت ى يمك ية الت ل الرئيس د العوام ن تحدي ه يمك ه ، أن الوالدي

  -: االتجاھات الوالدية فيما يلى 

    :خاصة بالوالدين عوامل -١   

  :  والديةالوالديه نحو الاألساليب  -١  
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زوجين ألساليب تلعب ا      اع ال ؤثر فى انطب ة قصوى ت ة نفسھا أھمي ة نحو الوالدي الوالدي

اح ( نحو اإلنجاب واألطفال بصفة عامة ، وھنا ترى د الفت د )  ٢٦:  ١٩٨٦ ، فاتن عب ه ق أن

  مالھم ـتما باحـة لھـئولية الطاقـھا مسـى أنـة علـوالديـحو الـدھم نـن أو أحـيكون اتجاه الوالدي

  

زال تحت  ة ال ت وينعكس ھذا خاصة على الطفل األول حيث ينظر إليه على أنه ربط العالق

املونھم  التجربة واالختبار وبالتالي تنعكس ھذه االتجاھات على األطفال إذ يالحظون أن يع

  .بإھمال وعدم تقدير 

رى      ا ي انإ ( كم راھيم علي د يصبح فى نظر )  ١٢: ١٩٩٢، ب ل ق دين أن الطف أحد الوال

ام ،  ة واالھتم وان الرعاي وخاصة األم مركز انتباھھا ، فيصبح الكوكب الذى تحيطه بكل أل

د ي زوجين ، وق ين ال زاع ب دأ الن دث العكس حيث حومن ھنا تدب الغيرة فى نفس األب ويب

  ى الطفل نفسه ، وقد يحدث ـة علـيقوم األب بھذا الدور وفى كلتا الحالتين تكون النتيجة سيئ

ة  ذه الطريق أن يشعر االثنان بنفس الشعور فال يتحدثان إال عن الطفل وال يفكران إال فيه وھ

  . تؤثر فى معاملتھما له وفى سلوكه فيعدالنه على حب ما لديھم من اتجاھات غير مألوفة 
  

  :لألم المستوى التعليمي  -٢  

ً  يؤثر التعليم تأثيراً      اء شخصية اإلنسان ويعب جوھريا اليبه فى فى بن ر من أس ر عن كثي

  الحياة ومعتقداته فالشخص المتعلم يختلف فى أساليب تعامله عن الشخص األمي ، ونستطيع 

ا  اليب تعاملھ ة وأس اه المواقف المختلف ا تج ة سلوك كل منھم مالحظة ذلك من خالل مقارن

ر ال ذلك يعتب تعلم وب ى عامل ال رق إل ذا الف يم ،ومن حيث بناء الشخصية يمكن ارجاع ھ تعل

  .ھاما جدا يؤثر على أساليب معاملة الوالدين ألبنائھم 

ة     ن دراس ر م د ظھ تولز "وق توى " )   ١٩٩٧  ( Stolz "س ات ذات المس أن األمھ

ً  التعليمى المرتفع أكثر ميالً  يال  للتسامح فى الضبط من األمھات األقل تعليما ل م كما أنھن أق

  ."واعد محددة للسلوك لألشراف المباشر أو المطالبة باإلذعان لق

    )   ٧ : ١٩٩١مصطفى حوامدة،  (                                                              

يم األم      توى تعل ة  فمس اليب التربوي ة ، واألس ألدوات الثقافي ات ل اء األمھ ى إنتق ؤثر عل ي

ا  ل ، كم يم األيعتبرالتى يستخدمونھا فى تنشئة الطف ى م مستوى تعل ة تساعد عل ة ثقافي خلفي

ث وين اإلطار المرجعي  أن بناء وصقل شخصية الطفل حي ى تك يم يساعد عل مستوى التعل
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اع  ى إتب در عل ا أق اء ويجعلھ ة األبن ى تربي اعدھا ف ادات واألخالق ويس يم والع ن الق ألم م ل

  .أساليب تعامل سوية مع األبناء 
  

    

  : المستوى االجتماعى الثقافى   -٢

الرغم من وجود التشابة بين أفراد الثقافة الواحدة بحكم النشأة المشتركة فيھا إال أننا على     

  نالحظ وجود اختالفات بين األفراد فى نفس الثقافة الواحدة فالثقافة التى تجمع بين أفرادھا 

ة  اء الطبق دنيا وأبن ة ال اء الطبق ف أبن د يختل ة فق ار طبق ذا اإلط ى ھ يم ف د تق ار واح ى إط ف

        .ىطالوس

ارت     د أش ان ( وق ة رمض ل ) " ٥١:  ١٩٩٤، كافي ل للطف رة تنق ى أن األس ى إل ي ف ط

ين  ين مختلفت ة طبقت ى ثقاف أة ف م النش لوكھم بحك ن .س ون م ة كمك ة االجتماعي ة الطبق ثقاف

ا  وراتھا وقيمھ ا وتص ا اھتماماتھ ة لھ ة اجتماعي ل طبق ع فك ى المجتم ة ف ات الثقاف مكون

ل واتجاھاتھا نحو الطبق ل تنتق ى الطف ـة  إل ـة االجتماعي ـة الطبق ال ثقاف ع انتق ات األخرى وم

اون أو  إليه االتجاھات ل أو التعصب والتحامل والتع ة كالتسامح والتقب يم ومشاعر معين وق

ك  ر ذل ة وغي وذج الشخصية   .  "العداوة واالعتذار والتقدير أو الضغينة والمھان أثر نم ويت

  تالف ـة باخـة  االجتماعيـة التنشئـه عمليـمد عليـذي تعتـه والـى أسرتـفل فـالذى يعتاده الط

تويات  ى المس ة ف ئة االجتماعي نالحظ أن التنش رة ف اعي لألس ادي االجتم توى االقتص المس

ه ونجد  االقتصادية االجتماعية الدنيا تصطبغ بالطاعة التى يبالغ األب فى فرضھا على أبنائ

تويات ى المس طبغ ف ئة تص ك التنش ادات  أن تل ى الع ة عل طة بالمحافظ ة المتوس االجتماعي

   .والتقاليد والقيم وتعويد األطفال على ضبط النفس 

إلى أن األسرة من الطبقة المتوسطة تستخدم "  )٦٨: ١٩٩٣ ، سميرة السيد( وقد ذكرت    

ة فى  ر مرون ة وتكون أكث عادة أساليب اإلثابة والحب والتقدير فى عملية التنشئة االجتماعي

ذه غ رس العادات والقيم فى التعامل مع أبنائھا ونادرا ما يستخدم العقاب البدنى ، وتخطط ھ

دور اإليجابى  األسر عادة لمستقبل أبنائھا فى سن مبكرة وبذلك تؤكد على القيم المرتبطة بال

تخدام  ديره ، حسن اس اح وتق عى للنج نفس والس ى ال اد عل تقاللية واالعتم ل االس اء مث لألبن

    ."والدقة فى األداء والمبادرة واحترام اآلخرين الوقت ، 
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يم      ة لق ة العامل اء الطبق اق آب يم واعتن بعض الق ة المتوسطة ل اء الطبق اق بعض آب إن اعتن

  ومن . أخرى معاييره يرجع أساسا إلى االختالفات القائمة فى ظروف حياة الطبقتين 

  

  

ك  ة ذل ة ألن أھمي ات المھن دأ باختالف ى أن نب ات المنطق د الطبق ى تحدي ط إل ع فق ال ترج

  . االجتماعية فى المجتمع الصناعى الحضرى بل أيضا إلى تحديد ظروف حياة الناس 
    

ارت       ولى( وأش ناء الخ تويات "  ) ٢٨٥:  ٢٨٤:   ١٩٩١، س الث مس د ث ه يوج ى أن إل

  نـى األمـف تركزـى تـة وھـة العاملـھن الطبقـن مــة عـة المتوسطـھن الطبقـيھا مـف فـتختل

 Security دخل ات ال ام Incom ، ثب ة بوجة ع ة االجتماعي   Social   Prestigeوالھيئ

وتفسير ذلك يرجع إلى أن المھن السائدة فى الطبقة المتوسطة قد تفرض نوعاً من التالعب 

ى  ر عل ة أكث ة العامل ن الطبق د مھ ا تؤك وز بينم ار والرم ن األشخاص  واألفك ات م بالعالق

ة التعامل با ألشياء واالختالفات التعليمية تكون محدًدا رئيسيًا للمھن ويمكن أن تسھم بفاعلي

ين  ين الطبقت وين ب ه  و  ".فى اختالف قيم األب ة ل ات االجتماعي إن اختالف مستويات الطبق

ًرا عن  ر تعبي دنيا أكث ة ال اء الطبق اء نالحظ أن أبن ئة لألبن ة التنش ى عملي أثيره المباشر عل ت

االتھم و اء انفع ين أن أبن ى ح ع ف واء بالصراخ أو الصوت المرتف عادتھم س دوانيتھم وس ع

ر  يم والتحصيل والتعبي ة والتعل رام الملكي ة واحت ا بالنظاف ر اھتمام الطبقة المتوسطة فھم أكث

ً إلعن ا   .نفعاالت بصورة مقبولة اجتماعيا
      

ذا العرض      ة رىتمن خالل ھ ة ل الباحث ة الوالدي اليب المعامل ة أن أس يست واحدة وعام

وع حسب اختالف المستوى  بالنسبة لجميع المستويات التعليمية ولكنھا تتباين وتختلف وتتن

  .االجتماعى والثقافى لألسرة 

  : عوامل خاصة باألبناء : ثانياً     

  :لطفل ا نوع. ١  

ى       ره ف ه أث ون ل ل ويك نس الطف تالف ج ا الخ الھم تبع ع أطف دين م ل الوال ف تعام يختل

ة ا اء بطرق مختلف ل ويتعامل اآلب اعى للطف و االجتم ة التى تحدد مسار النم لمعاملة الوالدي
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ق بكل من الجنسين إذ  ا يتعل ة فيم اط السلوك المقبول ذلك أنم دعمين ب ل م حسب جنس الطف

  واإلضطالععلى اإلنجازواالعتمادعلى النفس والضبط االنفعالى  يعلق اآلباء أھمية كبرى

  

  

ئولية بالن  از بالمس ق باإلنج ا يتعل ات فيم بة للبن ة بالنس ل الضغوط الوالدي ا تق ين كم بة للبن س

  .واالعتماد على النفس 
     

ين األب "  ) ٥٤:  ١٩٨٤، ممدوحة سالمة(  وقد أشارت     ة ب ادة دفء العالق ى أن زي إل

ً ـما يجعل الوالدين أكثر ضبطـوابنته عنھا من األب وابنه م   عن بنات وتقييدا ألنشطتھن ـلل ا

ين  البنيين وإن كانوا أقل رغبة فى توقيع العقاب عليھن فيما يستخدم أساليب اإلجبار مع البن

  " .بشكل أكثر 

ى عدد من      نعكس عل اء ت دين للجنسين من األبن ومن الواضح أن الفرق فى معاملة الوال

ى األ اد عل لبى أو االعتم لوك الس ل الس اء مث بھا األبن ى يكتس لوكية الت مات الس ا الس ب بينم

لوكية  اط س دعم ويعزز أنم ة ي ذكر أى أن أسلوب المعامل ن ال ك السلوك من االب رفض ذل ت

  . بينما يرفض أنماط سلوكية أخرى إزاء الجنسين من األبناء 

  

  :الترتيب الميالدى  -٢  

ل     ة للطف ام .يؤثر الترتيب الميالدي على المعاملة الوالدي ل األول يكون محور اھتم فالطف

  طفل األوسط فھو يسعى إلى إثبات ذاته ـه بعكس الـى تحقيق كل مطالبـين ويسعيان إلالوالد

أثرا  تعلم ويكتسب بسرعة مت و ي ر فھ من خالل محاوالت المحاولة والخطأ أما الطفل األخي

  . بمن سبقه 

ين  " )٢٥١: ١٩٩١ ،فؤاد البھى ( وقد أشار     ه ب ل فى األسرة وترتيب ه الطف إلى أن مكان

  موه االجتماعى فثمة ـى نـنه وكذلك فـى السلوك الذى يصدر عـى فـيلعب دور رئيسه ـأخوت

انى  ل الث ل األول وبالطف ه بالطف د بمقارنت ل الوحي ية الطف و شخص ى نم ة ف روق جوھري ف

  . "واألخير 

رات والتحرر       ارات والخب ى اكتساب المھ ل عل إن الترتيب الميالدى عامل يساعد الطف

ل من السلطة الوالد ة فالطف اة المختلف ل خالل مراحل الحي ع أداءه من الطف ية وتحديد المتوق
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ه  ار أن ى اعتب ة عل ة الطفول ة فى مرحل ام والرعاي األول عادة يوجه إليه الوالدين كل االھتم

تعلم من خالل  ل ي ل المتوسط ھو طف سوف يكون المسئول عن األسرة فى المستقبل والطف

  له فى الميالد وعادة ما يتعلم الطفل األوسط من خالل  المحاكاة لسلوك األطفال السابقين

  

ل  ب ك ادة يكتس ر فع يالدى األخي ب الم ى الترتي ع ف ذى يق ل ال ا الطف رين أم رات اآلخ خب

  .المھارات من خالل تقليد سلوك اآلخرين 

  

  : النواحى االنفعالية للطفل  -٣  

ا     ى اتجاھ ؤثر عل ادئ ي ل الھ زاج أو الطف ل فالطفل العصبى الم دين نحوه، فالطف ت الوال

اع  ادئ الطب ل ھ ا الطف اج سلوك عصبى أيضا ، بينم ى انتھ ه عل عصبى المزاج يحث أبوي

  .يفصح عن سماحة والدية 

  :  تعليق   

ؤثرة فى      م العوامل الم اليب من خالل االستعراض السابق ألھ ة يتضح أن ال األس والدي

وعين من مھاتالعالقة بين األ ا  واألبناء تتضمن ن أثير ، فكلم اتؤثر اتالت فى سلوك  ألمھ

اتتبعه ات، وأن ما مھاتاألبناء ، يؤثر األبناء فى سلوك األ ه  ألمھ ة والدي اليب معامل من أس

ة  االخاصة ، وسماتھ  ھابخبرات امحددة فى جزء منھ الشخصية ، وجزء آخر محدد بطبيع

ه  ه مع اه واحد األبناء ، فالطفل ال يكون سلبيا تماما عند تفاعل أبوي يس فى اتج ، فالتفاعل ل

  . وإنما فى اتجاھين ، وكالھما موجب وفعال 
  

  : طفالأساليب المعاملة الوالدية وأثرھا على ذكاء األ 

. األسرة لھا دور بارزاً فى إعداد الفرد وتربيته وتھيئته لممارسة أدواره داخل المجتمع     

  .والديه على اتزانه االنفعالى وتؤثر المعاملة الوالدية التى يتلقاھا االبن من 

    

إلـى أن المعاملـة الوالديـة داخل األسـرة تؤثر " )  ٦٨:  ١٩٧٩، سيد صبحى (وقد أشار    

ة تھدف نحو  ارة عن وحدة ديناميكي تأثير كبيرا فى نمو األبناء فاألسرة مجتمع صغير عب

ة عن طريق الت ذا الھدف بصفة مبدئي اً ويتحقق ھ ذى نمو الطفل اجتماعي ائلى وال فاعل الع
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ه  ى التكيف فى بيئت ه عل ه سلوكه وقدرت يلعب دورا كبيرا فى تكوين شخصية الطفل وتوجي

  ". الخارجية 

     

ذا      د ذكر فى ھ ة وق ة واالنفعالي رد االجتماعي ة الف واألسرة لھا دور حيوي فى تشكيل بني

ة أالصدد بحيث يضعھا فى موضع ن األسرة لھا دور كبير فى المعاملة الوالدية من األھمي

ا  ه عليھ الصدارة إزاء المقارنة بينھا وبين المنشئين اآلخرين ، فھى أول  من يفتح الفرد عين

وھو طفل صغير وتتعھده بالرعاية الكاملة إلى أن يشب عوده كما ترعاه فى مراحل مختلفة 

الل ن خ ل م ا تنتق ة كم كال مختلف ه بأش ن حيات ى ،م ة ف ه ممثل ع وثقافت ه المجتم يم  ترك ق

  واتجاھات محددة للصواب والخطأ ومن ثم تتفق بحكم دورھا ھذا كمبين لحدود حركة الفرد 

فى سلوكه باإلضافة إلى ھذا فھى التى تضلع بدور ال يمكن االستغناء عنه أو استبداله بدور 

ا  "منشئ آخر  اليب أخرى لھ لھذه االعتبارات تفرض علينا األسرة ضرورة استعراض أس

وين أو تأثيرھا على  اق أو تبنى األب ى اعتن ا يمكن أن يترتب عل تشكيل انفعاالت األبناء وم

  .أحدھما لھذه األساليب من تأثير على شخصية األبناء وصحتھم النفسية 

  ) ٣٩: ١٩٨٣محى الدين أحمد   (                                                              

لو      ل أس اول ك وم بتن ى شخصية وسوف نق أثيره عل ة وت ة الوالدي اليب المعامل ب من أس

أثير  اليب ذات الت ز األس دعيم وتعزي األبناء سواء كان تأثيرا سلبيا أم إيجابيا وذلك لمحاولة ت

  . اإليجابى واستبعاد األساليب ذات التأثير السلبى على شخصية األبناء 

  

  : التقبل  – أوالً     

اليب الم     ول وتساعده يعتبر التقبل من أس ان والقب ل بالحب والحن ة التى تشعر الطف عامل

ل تشعره . على تكوين مفھوم ذات إيجابى عن نفسه  ى التقب ل إل وإن عدم إشباع حاجة الطف

  .بأنه غير مرغوب مما تؤدى إلى شعور بالحزن وافتقار األمن من الناس حوله
   

رت     د ذك اب ( وق ة دي ى أن ا " ) ٩٧ - ٩٦:  ١٩٧٩، فوزي ة إل ل حاج ى التقب ة إل لحاج

ول  ه مقب ل بأن ره  واإلعراض ، يرضيھا شعور الطف ددھا الك يرضيھا الحب والعطف ويھ

إن عدم  ذلك ف ه ول ر مرغوب في مرغوب فيه ويھددھا شعوره بأنه منبوذ أو مضطھد أو غي

ا ،  ون محبوب ى أن يك ة إل ى حاج ل ف ن ، والطف دان األم ى  فق ؤدى إل ة ي ذه الحاج باع ھ إش
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وال م ل مقب ان وكطف ه كإنس و ولذات ا ھ وال كم رين مقب ن اآلخ دين وم ن الوال ه م ا في رغوب

ه من عجز ) ولد أم بنت ( بصرف النظر عن جنسه  ولونه وشكله وما يحتمل أن يكون علي

  أو قصور فال يكون بذلك موضع استھجان أو سخرية أو موازنة أو مقارنة وأن صورة كل 

  

ه وبخاصة طفل عن نفسه فى مجال نموه مستمده وم ره ممن حول شتقة من صورته عند غي

نفس  اء ال اد يجمع علم ه ويك ه وأخوت ه وأبي ل أم ريبين من نفسه مث ه الق الكبار الحميمين إلي

   على أن تقبل الوالدين للطفل يؤدى إلى النمو السليم وأن نبذ الوالدين يؤدى إلى سوء التوافق 

ؤدى  إلى أن التقبل من الوالدين باإلضافة" ولقد توصل اء ي إلى إتاحة فرصة االستقالل لألبن

در  ى ق اج إل دين يحت إلى ثقتھم بأنفسھم وشعورھم باألمن إال أن ذلك التقبل والحب من الوال

رد من تحمل أى ضغوط  اط تمكن الف رات الفشل واإلحب ة من خب من الضبط وجرعة قليل

  ".والتوتر  يتعرض لھا نتيجة لموقف غامض يستثير أنواعاً من الجھد داجتماعية ق
   

دين  ) ٤١: ١٩٨٠عبد الحليم محمود   (ويرى      إن إحساس المراھق بعدم التقبل من الوال

ة  ى الرغب ؤدى إل ل ي ة ب ه االجتماعي يشعره بالحزن والقلق والتوتر وعدم النجاح فى عالقات

ه  رات انفعالي ارات وخب اب مھ ى اكتس اعده عل ا يس رين مم ن اآلخ د ع زال والبع ى االنع ف

  .ه على التمتع باتزان انفعالى يتناسب مع مرحلته العمرية تساعد
  

  

  :الرفض الوالدى  –ثانياً   

اء      ى بن لبية عل ا الس ا تأثيراتھ ى لھ وية الت ر الس اليب غي ن األس دى م رفض الوال يعتبرال

ام  ب االنتق دوان وح ه الع د لدي اط ويول رد باإلحب عور الف ى ش ؤدى إل رد ، وي ية الف شخص

رتبط "  ) ٤٢: ١٩٨٩، عالء كفافى(  ة وقد ذكروالشعور بالوحد دى ي رفض الوال ى أن ال إل

  )١٢: ٢٠٠٢، أنور إبراھيم أحمد (                                                   ." بالعدوانية 

    

ة " ونود اإلشارة إلى أن كان من نتائج دراسة ممدوحة سالمة     وجود عالقة طردية موجب

ين إدراك األ ى ب ة ف ية المتمثل فات الشخص ن الص ل م ين ك ل األم وب ن قب رفض م اء لل بن

التقدير السلبى للذات وعدم الشعور بالكفاية وعدم الثبات االنفعالى  –االعتمادية  –العدوانية 

  )١٤: ١٩٨٩ن،يمحمد محمد سعيد وآخر("فعالى والنظرة السلبية للحياة وعدم التجاوب االن
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ة " )  ٣٨٣: ١٩٩٢ ، مايسة شكرى (وقد أشارت     إلى أن ظروف الرفض ونقص الرعاي

  والحب يؤدى إلى  عدم الشعور باألمن والشعور بالوحدة والسلبية والخضوع أو الشعور 

  

  

ق  وء التواف ل والعصبية وس ادل العواطف والخج ى تب درة عل دم الق رد وع دوانى والتم الع

  " .والخوف من المستقبل 

زان إن الرفض الوالدى ال تكون م     انى من سوء التوافق وعدم االت حصلته سوى فرد يع

رددة  ى شخصية مت ؤدى إل ل ي دة ب ة جي االنفعالي وعدم القدرة على تكوين عالقات اجتماعي

ى شعوره  ؤدى إل ا ي رفض التعامل مع المجتمع مم و ي قلقة تعانى من الخجل واالنطواء فھ

  .بالعزلة واالنطواء 

  :التسامح  –ثالثاً    

ر       اوز عن يعتب ان والحب والتج رد بالحن ى تشعر الف وية الت اليب الس امح من األس التس

  .األخطاء وتساعده على ثبات واستقرار انفعاالته وتقدير مشاعر اآلخرين 
      

اء تكون " ) ٤٧-٤٦: ١٩٨٣، محى الدين أحمد (وقد أشار     أن قيام السالمة النفسية لألبن

ين فى ظل معايشة أسلوب السماحة وعدم ق د تب يامھا نسبيا فى ظروف معايشة التشدد ، وق

  ور العدوان ـن صـلوكھم مـلو سـبا خـأن من عايشوا فى تنشئتھم ظروف السماحة يشكل غال

ا  اط وم التوتر ، وعدم التوافق واالنغالق الفكرى واإلحب دوانى ب وإذا ما عرفنا السلوك الع

  ".  ة األبناء بأسلوب السماح إلى ذلك من خصائص سلبية أخرى إلدراكنا مالئمة تنشئ
     

رد      االت الف ات انفع تقرار وثب ى اس دفع إل لوب ي امح أس لوب التس ة أن أس رى الباحث وت

  قدر اآلخرين لتقديرھم ـو يـويساعده على قبول ذاته ألنھا عالقة تبادلية بالطرف اآلخر ، فھ

ه لنجاحه وع دة لذاته والحترام مشاعره وانفعاالته واآلخرين يقدرون ة الجي ه االجتماعي القات

دفع  ل ي ق ب د عن القل الى والبع زان االنفع بھم وھذا يدفع الفرد إلى الشعور بالطمأنينة  واالت

دة  ة جي إلى مزيد من النجاح فى العمل وسرعة اإلنجاز والرغبة فى تكوين عالقات اجتماعي

  .والثقة  بالذات مما يساعد على تمتع المراھق باتزان انفعالي 



 - ٥٤  -

ً رابع   التشدد كأسلوب من أساليب المعاملة الو الدية له آثاره النفسية  :التشدد  –ا

المدمرة على شخصية الفرد فالتشدد ال يولد فى ذات الفرد إال التمرد على السلطة الو الدية 

  . والعدوان وإلى فقدان الفرد الثقة  في نفسه 

   

ار    د أش ول (وق ادل األش ى أن اآل"  ) ٤٩٣: ١٩٨٢ ، ع ورة إل ون بص ذين يتحكم اء ال ب

دريجي من  ى اإلضعاف الت ون إل مفرطة ويتسمون بالصرامة والجمود عادة ما نجدھم يميل

        ."ثقة مراھقيھم بذواتھم وقدرتھم على االستقاللية 

إلى أن استخدام الوالدين لھذا األسلوب فى "  ) ٦١:  ١٩٩٧ ، آمال مسلم (كذلك أضافت    

ؤدى إ اء ي ئة األبن ث تنش ا حي ة ذاتھ ة الوالدي ى المعامل ؤثر عل لبية ت ائج س ى نت وة إل ن القس

والتشدد من قبل الوالدين قد يؤديان إلى تجنب الطفل التعامل مع والديه ومحاولة البعد عنھم 

ك  ل فى ذل ويدفع بالطفل إلى االعتماد على اآلخرين واالنضمام إلى رفاق السوء ويجد الطف

  ".    لديه إثباتا لذاته وانتقاما من وا
     

ع     ردة ال تتمت ة متم اء شخصية قلق ى بن ؤدى إل ة ي اليب المعامل إن التشدد كأسلوب من أس

رد  ات الف ى ھدر طاق ؤدى إل ا ي ة مم ات انفعالي انى من اضطرا ب ل تع الي ب االتزان االنفع ب

  .ومعاناته من عدم القدرة على العمل واإلنجاز والرغبة فى االبتعاد عن اآلخرين 

  

  :  االستقاللية  –ساً خام  

ى الشعور باإل     ل عل ذات االستقاللية من أساليب المعاملة التى تساعد الطف ى ال اد عل عتم

د الشھيد (وقد أشارت. نجازوالثقة فيھا والرغبة فى التفوق واإل " )  ١٤: ١٩٨٦ ، نجاح عب

ة السلوك السوى إلى أن اتباع األباء مع أبنائھم أسلوب االستقالل يشجع األبناء على ممارس

ل أن ويؤدى على تشجيع السلوك الناضج خالل األ ل يسمح للطف داء االجتماعى والعاطفى ب

ا يستعمل  ا م ائج سلوكه وغالب ئولية نحو نت يعزز نفسه ويوجه سلوكه  ويجعله يشعر بالمس

اب  تقاللية فالعق ى االس ل عل دريب الطف بة لت جيع  مناس اليب تش تقل أس ل المس د الطف وال

ا للتصرف  ذا النظام غالب ه وفق ھ اة للتصرف الصحيح فإن غير المقبول والتشجيع والمكاف

  ".  يؤدى إلى قدر كبير من االستقاللية عند وجود روابط عاطفية قوية بين الوالدين والطفل 
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األبناء على التوحد مع الشخصيات  نباء الذين يتبعون أسلوب االستقاللية يساعدوآلإن ا    

د التى تتسم بالحب  ع بتوافق جي ا وتتمت ة انفعالي و شخصياتھم متزن واألقبال على الحياة فتنم

  .  مع البيئة 

     

د     ارأوق ول (ش ادل األش وابط "  ) ٤٩٢:  ١٩٨٢ ،ع ع ض نھم وض ذين يمك اء ال إن اآلب

راھق ى م ة عل ة يمعقول ورة تدريجي دة بص رص المتزاي ونھم الف ت يعط س الوق ى نف ھم وف

ى لالستقالل عادة ما يساھمو راھقين بأنفسھم باالضافة إل ة الم دعيم ثق ن بصورة فعالة فى ت

  ".ضبط ذواتھم والقدرة على االعتماد على أنفسھم وقدرتھم لعمل األحكام الناضجة 
   

ل      الى ب االتزان االنفع ع ب اء شخصية تتمت ى بن ؤدى إل ة ي لوب معامل تقاللية كأس إن االس

اب وم ذاتى إيج ة فى يساعد المراھق على تكوين مفھ اة والثق نفس والنجاح فى الحي ى عن ال

  .  اآلخرين وتكوين عالقات اجتماعية جيدة وثبات واستقرار انفعاالته 

  :التبعية والتحكم : سادساً   

ز بطابع      اء شخصية تتمي ى بن ؤدى إل ة ي اليب المعامل إن التبعية والتحكم كأسلوب من أس

اد اال د أشارت و. تكال والخجل والخضوع وسھولة االنقي لم( ق ال مس  ) ٦٣:  ١٩٩٧ ، آم

ا بطابع  ع سلوك طفلھ ى طب ؤدى إل إلى أن اتباع الوالدين ألسلوب التبعية فى تربية األبناء ي

  قرار ـخاذ الـى اتـادرة علـة قـصية مستقلـه شخـس لـرين وليـع لآلخـخجل خاضـكال والـتاال

ؤدى إل ة فى نفسه وي ًدا للثق ر ومعرفة الخطأ من الصواب فاق ة غي ق شخصيات خائف ى خل

  ".قادرة على المواجھة فھى ھادئة مستكينة خاضعة 

ل     إن التبيعة والتحكم كأسلوب تنشئة ال يؤدى إلى شخصية من سماتھا االتزان االنفعالى ب

نتاج تعانى من االنطواء والخجل يؤدى إلى تكوين شخصية قلقة غير قادرة على العمل واإل

لتفكير أو اتخاذ القرار أو تحمل المسئولية بل تحتاج إلى من يقودھا ليست لديھا القدرة على ا

    . دائما فھى تتميز باالعتمادية والعزلة 

  : المبالغة فى الرعاية : سابعاً   

ى      ا والت وم بھ ويقصد بھا القيام نيابة عن الطفل بالواجبات والمسئوليات التى يمكن أن يق

ة سوية يجب أن  يتدرب عليھا حتى تساعد ع اء شخصية بطريق ى بن دة . ل ة الزائ إن الرعاي

  ن ـى بناء شخصية الطفل حسب أن يتعود أال يقوم بواجباته وھناك مـلھا آثارھا السلبية عل
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اذ  ئولية أو اتخ ل المس دم تحم ز بع اء شخصية تتمي ى بن اعد عل ذا يس ه وھ دال من ا ب وم بھ يق

  . القرارات والتردد أى تعانى من سوء التوافق 

    

رى     اوى(وت ذا )  ٨٧:  ١٩٨٨ ، ھدى قن ع ھ ذى يعيش ويتفاعل م ل ال ذا الطف ل ھ أن مث

ا ياألسلوب  نمو بشخصية ضعيفة ، خائفة غير مستقلة تعتمد على الغير فى قيادتھا وتوجيھھ

تقرار اوغالباً ما يسھل  دم االس ز بع ذه الشخصية تتمي ئولية وھ ا للمس تثارتھا وعدم تحملھ س

ل اإلانعدام اوعلى حال ، ر من لتركيز وعدم النضج وتقب ى صاحبھا الكثي اط وتظھر عل حب

ا  ة فى قراراتھ ى عدم الثق ذا باإلضافة إل الى ، ھ استجابات االنسحاب وفقدان التحمل االنفع

ذه اعلى اآلخرين  اوما أسھل تأثرھا بالجماعة التى تنتمى إليھا معتمد ل ھ را ومث ادا كبي عتم

  ".   كل مفرط للنقد الشخصية غالبا ما تكون حساسة بش
     

د أوضحت    ايزة يوسف (ولق ى )  ١٨٠:  ١٩٨٠ ، ف ة ف ين المبالغ الب ب اط س ود ارتب وج

ن  لوب م ة كأس نفس واإلأالرعاي بط ال ين ض ة وب ة الوالدي اليب المعامل الل س ن خ از م نج

  ".االستقالل 
   

االتزانإ    اء شخصية تتسم ب ى بن ؤدى إل ة ال ي ل  ن أسلوب المبالغة في الرعاي الي ب االنفع

ة  ة عميق انى من صعوبات انفعالي ى اآلخرين وتع ة عل يؤدى إلى شخصية تتسم باالعتمادي

  .وليس لديھا القدرة على اتخاذ القرار أو تحمل المسئولية بل تعانى من االنطواء والعزلة 

  :اإلھمال  –ثامناً    

ه يساعد       ر السوية ألن اء شخصية تشعر اإلھمال يعتبر من أساليب المعاملة غي ى بن عل

   ة بين الوالدين، ـن أسبابه سوء العالقـة وعدم القبول واإلھمال قد يكون مـبالنبذ وعدم الرغب

ا  انشغال األسرة عن الطفل بأعمال كثيرة أو كراھية الطفل أوو  ي تتعرض لھ الضغوط الت

  .األسرة 

ال  إلى أن ھناك عوامل " ) ٢٩:  ١٩٩٣ ، حمدي شحاتة (وقد أشار      كثيرة بسبب اإلھم

ر ، ا الفق رة ، و أھمھ م األس كن ، و حج ل األم ،وظروف الس دين ،  وعم ة الوال ة ثقاف درج

وإن الطفل يتأثر بھذه العوامل تأثيرا كبيرا . ھما يحد األبوين أو كلالصحة البدنية والنفسية أل

    " .فيضطرب تكوينه النفسي ويظھر ذلك في شكل انحرافات سلوكية مختلفة 
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ه     ذى أعدت اس ال وقد قامت الباحثة بقياس مجموعة من أساليب المعاملة الوالدية  فى المقي

ىوفى البحث الحالى  ة ف ل  (ھذه االساليب ھى موجبة متمثل تقاللية  –التسامح  –التقب  )االس

   .)االھمال  –المبالغة فى الرعاية  –الرفض الوالدى (وسلبية وھى 

  :  ونظريات علم النفس  ةديأساليب المعاملة الوال    

ة       ة الوالدي اليب المعامل ين أس ة ب ن العالق نفس ع اء ال ات نظرعلم وف نعرض وجھ س

  :  والصحة  النفسية للطفل 

  : وجھة نظر بعض علماء النفس المدرسة التحليلية  .١

ذات الشعورية مركب      ا أو ال د أن األن ھم فروي ى رأس ل النفسى وعل اء التحلي ر علم يعتب

ة ، وأن نفس ة والمادي ه االجتماعي ه ببيئت ل من خالل عالقت به الطف ى ( ى يكتس ا األعل ) األن

ة فى أسرته وخاصة األب  وأن .مركب نفسى آخر يكتسبه الطفل من مظاھر السلطة القائم

ى  ية الت ة األساس رد ھى الدعام اة الف ى  حي ى ف نوات األول ه تالس ك حيات د ذل ا بع وم عليھ ق

  .بجميع  مظاھرھا النفسية واالجتماعية 
  

ه      ة فإن األمراض النفسية والعقلي ورغم أن فرويد قد توقع وجود استعداد جيلى لإلصابة ب

مع ذلك يعطى وزنا كبيرا للعوامل البيئية وعلى رأسھا التنشئة األسرية ، فالقلق عنده حجر 

وم ب ة يق ى التربي اء ف الل أخط ن خ دث م ذى يح ى وال رض النفس أة الم ى نش ة ف ا الزاوي ھ

  .الوالدان 

تم      ر"كما اھ رد أدل ل    Alffred Adeler"ألف د الطف رة التى تع ؤثرات المبك أنواع الم ب

  :التخاذ أسلوب خاطئ فى الحياة وقد كشف عن ثالثة أنماط من األطفال كالتالى 

ال  –أطفال مدللون  –أطفال يعانون من مشاعر النقص     أطفال مھملون ، ويذكر أن األطف

ا ذين يع ا أن ال ع ، كم داء للمجتم د أع د الرش ولتھم يصبحون عن ى طف يئة ف ة س ملون معامل

العجز والتدليل واإلھمال يؤدى إلى تكوين مفاھيم وتصورات خاطئة عن العالم ويؤدى ذلك 

  .إلى أسلوب حياة مرضى 
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د   Karen Hornney "كارين ھورنى "بينما ذكر      أ عن ذى ينش ق ال ه أن القل فى نظريت

  ما ال يحصل من والديه على كفايته من الحب والحنان والرعاية والمن وقد يلجأ الطفل عند

  

اع اآلخرين  ه إلقن ة من دد أو ينعزل فى محاول للعدوان أو االستسالم والخضوع ، وربما يھ

ة  ا لطبيع ة وإنم باب بيولوجي أ ألس ه ال تنش و والدي ل نح اعر الطف ه ، فمش املتھم ل ر مع بتغي

  )  ٢٣٠ : ١٩٨٩عالء الدين كفافى ، ( .ى يشعر بھا الطفل داخل أسرته المعاملة الوالدية الت

     

ا ) أريكسون ( بينما حدد      ة منھ اني مراحل ، وكل مرحل فى نمو الشخصية من خالل ثم

ة  ع البيئ وا م لوكھم ويتوافق ن س دلوا م راد أن يع ن األف ب م ة أو صراع يتطل ه  بأزم تواج

الط أثر ب اليب االجتماعية المحيطة ، وتت ذا الصراع بأس از ھ راد الجتي ا األف رق التى يتبعھ

ة أريكسون  ا لنظري ة األخرى ، وطبق المعاملة الوالدية جنباً إلى جنب مع أثر العوامل البيئي

د يخطو  و سويا وق ة حتى يكون النم ى صراع كل مرحل فإن نمو الشخصية لديه يعتمد عل

ية مضطربة ويلع وين شخص ى تك ه إل ؤدى ب وات ت رد خط ى الف ا ف دان دورا ھام ب الوال

ا اتسمت  امساعدة الطفل على أن يخطو خطوات ناجحة لكى يصبح ذ ة إذا م شخصية متزن

   ),Ryder    (1990:252         . أساليب معاملتھم بالسواء طبقا لمتطلبات كل مرحلة

  

  : وجھة نظر علماء المدرسة السلوكية  -٢ 

تالف      ى اخ لوكية عل ة الس د أن المدرس لوك نج ى أن األعصاب س ون عل اتھم يتفق اتجاھ

رھم  اليب الخاصة إمتعلم أى  مكتسبة من البيئة ، وبالتالي فھم أكثر من غي دور األس ا ب يمان

ر  ة فى تشكيل السلوك وصياغة الشخصية سواء الصورة السوية أو غي بالمعاملة الو الدي

  .السوية 

رى      ير  " ي رت س ل  )opert sears R ("زروب تمر أن الطف وه المس ة نم ي مرحل ف

ه ـشباعاتإيسعى إليجاد بينه وبين بيئته االجتماعية بشكل  متزايد ، وفى نفس الوقت يحقق 

داخلي ـة تـاعات النفسيـشبة وھذه اإلـالنفسي ى التفاعل ال ل عل و الطف د نم ع ويعتم صبح دواف

نفسه وبناء على ذلك  وبين)  ن يوھم عامة الوالد( المتبادل والثنائي بين الكبار الذين يربون 

ر و م ل ھ و الطف رى أن نم يزر ي ن س ة آفع دوافع الفطري ى ال وم عل ة تق راءات تربوي ة إلج
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ة  افزة فى النھاي ة ح الكامنة والتى تعدل بواسطة بيئة الطفل االجتماعية وتصبح دوافع ثانوي

 . ة لسلوك الفرد ، أن الطفل فى النھاية ھو الحصيلة المرئية لجھود الوالدين فى التربي

  )  ٢٠٥: ١٩٨٨ھدى قناوى ،  (                                                                

  

إذا كان كل من المدرسة التحليلية والسلوكية   : وجھة نظر بعض علماء العرب -٣  

ى الصحة النفسية  ار ضارة عل ا آث ة لھ ة  الخاطئ ة الوالدي اليب المعامل قد اتفقوا على أن أس

   : فإن العلماء العرب أيضا لھم نفس وجھة النظر  لطفل ،ل

ة ، أن أساليب المعاملة الوالدية لھا أثر) ٣٣: ١٩٧٧ ، حامد زھران ( فيرى    ھام في عملي

 :نحو الطفل تنقسم إلى قسمين  فأساليب المعاملة الوالديةتربية الطفل 

و كشخص أساليب والدية مشبعة بالحب والقبول والثقة ، وھى تساعد ع  .أ  لى أن ينم

  .محب لآلخرين متقبل لھم ويثق فيھم 

أثير ةأساليب والدي  .ب  ؤثر ت ال أو التسلط ت دة أو اإلھم ة الزائ ل الحماي يئة مث يئا  اس س

  .على نمو  الطفل وعلى صحته النفسية 

  :ألساليب المعاملة السالبة  مثل  نوالديالالخاطئة إلى إتباع  لتربيةوترجع ا    

    ) .اإلھمال  -التفرقة فى المعاملة -التذبذب -التدليل -الرعاية الزائدة -الرفض -التسلط( 
    

دان  ) ٣٢١:  ١٩٨٦ ،سعدية بھادر(  وترى    ا الوال أن أساليب المعاملة الوالدية التي يتبعھ

ة النضج  تؤثر فى تشكيل سلوك وخصائص شخصية الطفل بدءا من سن المھد وحتى مرحل

أثيرا ع ة، وتولى الطفولة المتأخر أثر ت ة يت ذه المرحل ناية خاصة حيث تذكر أن الطفل فى ھ

  بالغا بالعالقة العائلية فتلك العالقات تلعب دورا رئيسيا فى نشاة وتكوين الطفل ، وغالبا ما 

ة  زت بالحماي واء تمي ه س املتھم ل ة مع دين وطريق ية الوال ى شخص أة عل ذه النش د ھ تعتم

  .المفرطة أو القسوة الزائدة 

 ارت در ةأش يموندز "اس نيف ) Symonds( "س دقيق والتص ف ال ة الوص ى أھمي إل

  : المنظم لسلوك الوالدين مع األبناء على أساس بعدين ھما 

  .التقبل فى مقابل الرفض  .١

  .السيطرة فى مقابل الخضوع  .٢



 - ٦٠  -

ع     دقيق م اس الوصف ال ى أس نظم عل رى م ار نظ ة إط ة إلقام د المحاول م جھ ورغ

ى أساس ءفقد احتاج إلى تعديل بطريقة أكثر مال .المحاولة لتصنيف المشاھدات  ة عل م

  )٨٨ :١٩٨٠عبد الحليم محمود السيد ، (                         . الدراسات الحديثة

  

  

 ستشان "كذلك عرض "  Chance ,1954:54)-   (عديل نموذج التفاعل بين األفراد ت

ن ل م أه  ك ذى أنش وريو  "ال رى وأوس دمان ولي فري

وفي ام تشانس )    (  :Freedman,Leary&Assooria&Koffy,1954"وك د ق وق

 إلى بعدين آخرين ھما ) خضوع  –سيطرة ( و ) كره  –حب ( فيه بتعديل البعدين 

  ) ابي لبي  –إيج يط ( و ) س ل  –نش ن ) خام ا م ع أساس م يتب وذج ل ذا النم ان ھ ا ك ولم

 .الوالدين  المشاھدات بل فرض عليھا كما إنه ال يسمح بالتقدير الكمي لسلوك

ة م*   تفادت الباحث اوقد اس م استعراضه م نت ادتھا السمات  ، م ا س ة االسرية كلم أن الببيئ

قرانھم الذين يعيشون فى أجواء أسرية االيجابية كلما أنتجت أطفاال أكثر صحة نفسية من أ

لبة فى سالبة فقامت الباحثة بدراسة أساليب المعاملة الوالدية الموجبة وأساليب المعاملة السا

ةبعدين مختلفين  اليب المعامل اس أس ى االمھات من خالل مقي ر  وعرضھم عل ة وأث الوالدي

  .ھذه االساليب على ذكاء االطفال وجدانيا 

  ن ل م ة ك ى دراس يجلمان "وف                     (Sigelman&Roe,1964:163-174)  "رو وس

ى ثالث اييس العشر ةتم التوصل إل ا المق اء  عوامل  تشعبت عليھ ة اآلب الستخبار عالق

  :باألبناء وھى 

  .الحب فى مقابل الرفض  .١

  . االھتمام العرضي  فى مقابل اإللحاح فى االھتمام وطلب اإلنجاز  .٢

 .االھتمام الصريح   .٣

  ر"وتوصل وذج )  ( Becker:1964 "بيك ى نم ة إل يالت العاملي ن التحل دد م د ع بع

  :فتراضى الوالدين فى بحوثه العلمية وھى ا

  .و الدفء فى مقابل العداء الحب أ .١

  .التشدد فى مقابل التسامح  .٢
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  .فى مقابل الحياد الھادي  –االندماج االنفعالي القلق  .٣

  ) ٩٢: ١٩٨٠عبد الحليم محمود السيد ،  فى(                                                    

المعاملة الوالدية فى أساليب )     Schaefer ,1965 : : 413-424(" شيفر" كما حدد     

  : ثالثة أبعاد رئيسية  سالبة فى مقابل ثالثة أبعاد موجبة كالتالى 

  

  .االستقالل فى مقابل التحكم السيكولوجى  .١

  .التقبل فى مقابل النبذ  .٢

  .الضبط فى مقابل التقييد  .٣

  :أبعاد المعاملة الوالدية    

  عاد المعاملةـراسات لتحديد أھم أبة فقد قامت عدة دـات العربيـتوى الدراسـى مسـأما عل    

  :الوالدية نعرض منھا  

  دين حسين(فقد أشار ة )  ٤٦-٤٥:  ١٩٨٣ ، محى ال اد للمعامل ة أبع اك ثالث ى أن ھن إل

الوالدية توصل إليھا بعد دراسة قام بھا على البيئة المصرية فى محاولة لمعرفة أساليب 

 :األبعاد الثالثة وھى  تنشئة األسرة المصرية ألبنائھا ، وتم تحديد ھذه

  عدم االتساق . ٣                     التشدد . ٢                      السماحة  .١
  

ا  د ، ( أم د المجي ايزة يوسف عب ة  )   ٩٠-٨٧ :١٩٨٠ف اد المعامل ى أبع ارت إل د أش فق

  :الوالدية متمثلة في عشرة أبعاد

  .التقبل  .١

   .الرفض  .٢

   .التسامح  .٣

  .التشدد  .٤

  .االستقالل  .٥

  .التبعية  .٦

  .اإلھمال  .٧

      .المبالغة فى الرعاية  .٨
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  . عدم االتساق فى المعاملة .٩

   .الشعور بالذنبالضبط من خالل   -١٠    

    

  

 ةإلى أبعاد المعاملة الوالدي)  ٨- ٦: ١٩٦٤ محمد عماد الدين ، رشدي فام( وقد أشار    

  :وقسمھا إلى أبعاد فرعية منھا 

  .الحماية الزائدة  -٢                .            التسلط  -١      

  .التدليل  -٤   .                        اإلھمال  -٣      

  . إثارة األلم النفسي -٦القسوة                              -٥      

  . التفرقة – ٨التذبذب                             -٧      

    السواء              -٩      

اليب التنشئة )   ٥٣ – ٥٢ :١٩٨٧  ،الھامى عبد العزيز  ( ويشير     اد ألس ة أبع ى أربع إل

  :  االجتماعية وھى كاألتي 

  .الرفض / التقبل   -أ   

  .التفرقة / المساواة  -ب   

   .التذبذب / االستقالل  -ج  

  . التبعية/ االستقالل  -د   

     

د أوضح      ة  )   Hartup ,1963 : 125(   "ھارتب " وق ة عام اليب والدي اك أس أن ھن

اط  )االتساق –االستقالل  –التقبل  (:يمكن تقسيمھا إلى ثالثة أنماط سوية ھى  ة أنم ، وثالث

    ) ٣٥ : ١٩٧٨جابر عبد الحميد ،   (  . )عدم االتساق –التقييد  –النبذ  (:غير سوية ھى  

   

دة تھ     ة رائ د تمت محاول ى فق ى الصعيد العرب ا عل اليب أم ى األس رف عل ى التع دف إل

ن ل م ل ك ر ، وتوص ى مص ة ف ة الوالدي ائدة  للمعامل ماعيل( :الس دين اس اد ال د عم  محم

ى تسود األسرة المصرية ، )   ١٩٦٤، وآخرون  ة الت اليب الوالدي إلى تحديد عدد من األس

التدليل  –االھمال  –الحماية الزائدة  –التسلط  (:وھى تشتمل على أساليب خاطئة تتمثل فى 

  .   )التذبذب –التفرقة   –القسوة  –
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د عن إ" كما حدد الباحثون أيضا األساليب الصحيحة بقولھم      اليب التى تبتع نھا كل األس

  )  ١٤ :١٩٦٤محمد عماد الدين اسماعيل ، وآخرون ، (      .األساليب الخاطئة السابقة 

     

  

ده     ا يؤك ع م ك م ق ذل ران ، ( ويتف د زھ ة )  ١٩٨١ ، ١٩٧٧حام اليب المعامل ن أن أس م

  : الوالدية تنقسم إلى قسمين 

ى أن   .أ  ل عل اعد الطف ة وھى تس ول والثق بعة بالحب والقب ة مش اليب والدي أس

  . ينمو كشخص محب لآلخرين متقبل لھم ويثق فيھم 

  . ھمال والتسلط أساليب والدية سيئة مثل الحماية الزائدة واإل  .ب 

  )   ٤٠٦ : ١٩٨١،  ٢٥ : ١٩٧٧حامد زھران ، (                                             

ة  ) ١٤٢ - ١٣٩ : ١٩٨٢ھدى قناوى ، ( كما أوضحت      أھم أسس التنشئة السوية متمثل

  :  فى عدة نقاط ھى 

    تقبل الطفل لذاته على ما ھو عليه .١

  .تنمية استبصار الطفل بذاته  .٢

       .عى فل على اكتساب الضمير االجتمامعاونة الط .٣

  .الطفل على الخبرة والتدرج فيھا تسھيل انفتاح  .٤

  .  .فتاحة على الخبرات والتدرج فيھا منح الطفل الثقة بذاته وبيئته من خالل ان .٥

  .مساعدة الطفل على االستقالل  .٦

  .ع الطفل على المبادأة واإلقدام تشجي .٧

  . نجاز وإتمام ما بدأهالطفل على اإل تشجيع. ٨ 

  

  ذكر ا ت ى( كم دين ليل رم ال ت أن  ) ٦٩-٦٤: ١٩٩٢ ،ك د بين رة ق ات المبك أن الدراس

  : بناء الوية ترتبط بالسمات التالية عند ااالتجاھات والممارسات الوالدية الس

  .انخفاض العدوانية  .١

  . انخفاض االعتمادية غير المرغوب فيھا  .٢

  .حكام الخلقية ارتفاع مستوى نمو الضمير واأل .٣
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  .ن المعايير المحددة للسلوك واالنحراف عنھا الشعور بالذنب عند البعد ع .٤

  مدى اإلستفادة من أساليب المعاملة الوالدية وأبعادھا فى المقياس   

    

  

تفادت و    د أس ة  ق ابق  الباحث رض الس الل الع ن خ ة الوالديم اد المعامل م  ةأن أبع ى ت الت

و  ذا النح ى ھ ھا عل اد المختلإعرض ل األبع د وتطورلمراح ه رص ى ب ا نعن ة نم ة للمعامل ف

ذى  ةالوالدي ا للمخطط المنھجى ال ه فى عرضه اوفق زم ب دة . لت ذلك تمت محاوالت عدي ك

ن  ل م ام ك ث ق ه حي ة الوالدي اليب المعامل واع أس د أن دوين  " لتحدي الھورن " بال  " وك

)Baldwin& Kalhorn ,1959 :230   ( را ين متغي ين ثالث ات ب ة العالق بدراسة لمعرف

اط االتجاھات من متغيرات المعامل ا أنم تلخص فيھ اليب ت ة الوالدية وتبين أن ھناك ثالثة أس

ى  ة وھ ئة االجتماعي ى التنش ة ف ة : (الوالدي ل  –الديمقراطي دليل  –التقب ـما قـك)  الت " ام ــ

ال بھدف   Sigelman)  432 :1965 ,(   "سيجلمان  ى مجموعة من األطف بدراسة عل

ة  التعرف على األساليب التى يعامل بھا ى ثالث ائھم وتوصل إل ل آب تجاھات ااألطفال من قب

  ) ٤٢:  ١٩٩٠ميسرة طاھرة ، (  .التشدد فى المطالب  و –العقاب و –الحب  :رئيسية ھى

دن "ويشير    ى أن نتيجة البحوث التى تمت  )  golden  263  : 1969 ,("    جول إل

ة ى وجود ثالث الي خالل األربعين عاما الماضية قد اتفقت عل ة ب أس ل : ( ھى إيجابي  –التقب

  ).       العقاب –التقييد  –النبذ : ( ھى  سلبيةفى مقابل ثالثة أساليب ) اإلثابة  –االستقالل 

   .جوانب السلبية لھذه السمات وبعكسھا لوقد ارتبطت االتجاھات الوالدية غير السوية با   
  

ة إال أن علماء النفس قد اتفقوا على وجود أسال يتضحوھكذا       يب صحيحة وأخرى خاطئ

ى  ة عل اليب الخاطئ تخدام األس ى اس ة عل ار المترتب ة اآلث ك ھو معرف م من ذل اءأن األھ     ذك

  .وصحتھم النفسية  طفالاأل

ونستخلص من العرض السابق أن أسلوب معاملة الوالدين تتراوح ما بين الشدة واللين ،     

ى أو الحماية واإلھمال ، أو االتساق والتذبذب  ا الضارة عل اليب آثارھ ك األس ، فلكل من تل

دام  ارة مشاعر الخوف وانع ى إث وم عل ة يق ان أسلوب المعامل إذا ك ل ، ف نمو شخصية الطف

و  واحي النم أخر في ن األمن مثال ، ترتب على ذلك تعرض الطفل لالضطراب النفسي والت

إن ، المختلفة ، والذي يؤثر دون شك في صحته النفسية  ة ف دين أن وبصفة عام ى الوال عل
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ل ،  دال في إشباع الحاجات األساسية للطف يتوصال إلى األساليب السليمة التي تتسم باالعت

ه  ه وتدليل ذلك ألن التمادي في القسوة والحزم ، واإلفراط في العناية  وإظھار الحب الزائد ل

  .الطفل  ةكل ذلك له أضراره على نمو شخصي
  

  يب فلزاتـكن أن يصـى تجنب كل ما يمـا إلـان دائمـيسعيا الشك فيه أن الوالدين ـومم     

ا،   ين جنباتھ الما وسعيدا ب ل س ا الطف ة يعيش فيھ أكبادھما من ضرر  وذلك بتوفير بيئة آمن

ليمة وھو يمارس  ة صحيحة س ا بطريق ا واجتماعي ا وعقلي يا وانفعالي وينمو فيھا بدنيا  ونفس

ويتحرك ويتناول مكوناتھا ويدرك ويتعلم  أنشطته المختلفة ككائن حي يعيش ويسمع ويبصر

راكم  اخرين ، ويكون لنفسه اتجاھات وقيمويشعر ويتعامل مع اآل وسلوكيات وعادات ، وتت

ا  لديه الخبرات التي يراد له اكتسابھا ويؤمل لھا أن تكون  صحيحة إيجابية حيث سيكون لھ

  . تأثيرھا القوى على أسلوب نموه وتكوين شخصيته 

تتوفر ھذه البيئة السكنية للطفل نجده ينساق إلى مشكالت سلوكية عديدة كالسلوك  وإذا لم    

ى .... ،المضاد للمجتمع أو االنطواء  وتكون كل أداءاته شديدة المضادة نحو نفسه فينقلب إل

ى عداء أو خروج عن االنضباط  تمرد أو عصيان فإما أن يحدث للطفل أحجام أو ينقلب إل

ة كي يحمى نفسه من الضع رات انفعالي ا ھي إال تعبي ى الشر أو الشراسة م ف فالنزعة إل

  .سلبية نتجت عن المعاناة وحياه الشقاء 

ر" دراسة وقد أشارت      ل إذا عاش في   ) Bichler (460 : 1974," بيھل ى أن الطف إل

  ھذا  –ي المناسب ـجو الثقافي واالجتماعـأسرة تعانى من عدم االستقرار نتيجة عدم توافر ال

أي . الطفل يصبح سلبيا في معامالته مع اآلخرين نتيجة فقدان مصدر األمن والحماية والثقة

  .أن الطفل يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة به 

ارت      د أش ة وق ر "دراس ات  )" (Hutner, 1972:27-37 ھتن أثير العالق ى أن ت إل

ة المح ل آلخرنتيجة الختالف الظروف البيئي ل حيث األسرية تختلف من طف ن إيطة بالطف

ة ألخرى داخل المجتمع الواحد  ھذه الظروف البيئية تختلف من مجتمع آلخر ومن منطق

ة  ع اختالف منطق ل م ى الطف رية عل ات األس دى تأثيرالعالق ة م ان ضروريا معرف ذلك ك ل

  .السكن 

ر السوية التي تستخدم من      اليب غي وقد أوضحت بعض الدراسات أن ھناك بعض األس

ل الو ذه قب ل ھ تخدام مث ال واس وة ، واإلھم لط ، والقس ل التس ا مث ة أبنائھم اء تربي دين أثن ال
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ل أي  دى الطف األساليب غير السوية من جانب الوالدين يؤدى إلى اختزان شحنات العدوان ل

  باء سيقلد من األبناء كما يأتون من عائالت تميل إلى القسوة والنظام آلأن السلوك العدواني ل

  

  

ى مستوى األسرة الصارم وجد لبية ال يحدث فقط عل ير بالذكر أن تشرب تلك الصفات الس

  . وإنما يتعداه إلى المجتمع ككل 
  

دان      يتضح مما سبق أن أساليب المعاملة الوالدية مثل التقبل واإلستقاللية التى يتبعھا الوال

ويتيين ، حيث أن أسلوب ال ال الك ى تشكيل شخصية األطف ة أدت إل ى المعامل ل يبعث ف تقب

األمھات لألبناء وھذا ما أكد عليه أريك فروم فى أن اإلنسان على الحب والعطف من جانب 

ات  ة عالق ى إقام ة إل ة والحاج ى الھوي ة إل ا الحاج انية منھ ن الحاجات اإلنس دد م ه ع يحكم

ال  ل األطف دد وتجع وة والتش العنف والقس ى تتصف ب ة الت ة الوالدي ا المعامل ة بينم إجتماعي

ديھم  يشعرون وين صداقات ل ى عدم تك الى إل ة وبالت ا أن . بعدم األمن النفسى والطمأنين كم

ؤدى  دين ي ل الوال م وبشؤونھم من قب ام بھ معاملة األطفال بال مباالة واإلھمال وعدم اإلھتم

د أسرته ه عن ل اإلحساس بمكانت د الطف دين يفق ل الوال     .إلى اإلحباط واليأس واإلھمال من قب

ع البا د ترج الرفض وق عروا ب ن أن يش ان يمك ى بعض األحي ال ف ى أن األطف ك إل ة ذل حث

ذى  ليمة عن الرضا عن المجتمع ال ة س والتشدد أو النبذ من قبل والديھم وأن يعبروا بطريق

ه  ا  .يعيشون في ل األم وھى دائم دد وخاصة من قب الرفض والتش ال ب ا أن شعور األطف كم

   . األمن مصدر للحنان والحب يؤدى إلى فقد الشعور ب

   

  

  

  

  

  لثالفصل الثا
 البحوث السابقة وفروض

  الحالىالبحث
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  . بحوث تناولت الذكاء الوجداني ومكوناته وأبعاده : أوالً   

   ً   . تناولت أساليب المعاملة الوالدية بحوث: ثانيا

ً ثالث   اليب : ا دانى وأس ذكاء الوج ين ال ة ب ت العالق وث تناول بح

  .المعاملة الوالدية 

  .فروض البحث:رابعاً   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

  :السابقة  ثبحولا
  :مقدمة    
يتم عرض     رات البحث وس ه بمتغي ابقه المتعلق تتناول الباحثه في ھذا الفصل البحوث الس

     :في ثالثة محاور وھي  ةالبحوث السابق

وراألول  .   ه   :المح داني ومكونات ذكاء الوج ت ال ي تناول وث الت البح

  .هوأبعاد

  .ليب المعاملة الوالديةالبحوث التي تناولت أسا :المحور الثانى  .  

              البحوث التي تناولت العالقة بين الذكاء الوجداني  :المحور الثالث   .  

  .الوالدية  وأساليب المعاملة                              
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ذه البحوث موضحة وبعد ذ     ى ھ التعليق عل ه  –الھدف ( لك سوف تقوم الباحثه ب  –العين

ك في ضوء ) النتائج   -ليب االحصائيةاالسا –االدوات  تم صياغة الفروض وذل وسوف ي

  .البحوث السابقه واالطار النظري 

 ومكوناته التي تناولت الذكاء الوجدانيالبحوث : المحور األول     

  : وأبعاده

  )   ١٩٩٨" ( فاروق عثمان ومحمد عبد السميع  " بحث. ١

  . تحديد أبعاده وعواملهس للذكاء الوجداني وإلى إعداد وتقنين مقيا : بحثلا اھدف ھذ   

  .طالبا وطالبة  ١٣٦من  بحثتكونت عينة ال:   بحثعينة ال

  : بحثأھم نتائج ال 

 إدارة االنفعاالت ، التعاطف ، : أن الذكاء الوجداني يتكون من خمسة عوامل ھي  .١

  . تنظيم االنفعاالت ، المعرفة االنفعالية ، التواصل االجتماعي 

مات أن األد .٢ ى س ي إل رى تنتم داني وأخ ذكاء الوج ي لل ل تنتم يس عوام اة تق

 ىـعض الدراسات علـي بـالشخصية والمھارات االجتماعية ، فالتعاطف يصنف ف

  

ارات  من المھ اعي ض ا يصنف التواصل االجتم ية ، بينم مات الشخص ى س ي إل ه ينتم أن

  .االجتماعية أو ضمن مكونات الذكاء االجتماعي 

  

  )  ١٩٩٩" ( براھيم جودة محمد إ" بحث. ٢

ه بمـدراس : ىـإل بحثال اھدف ھذ دى ة مكونات الذكاء الوجداني وعالقت تحكم ل ركز ال

  . الجامعيين الطالب 

ة ال : بحثعينة ال     ة  اطالب) ٤١٠( بحثبلغت عين ة بكلي ة الثالث ة من طالب الفرق وطالب

  . )عاما  ١٩ -٧( التربية ببنھا ، وبلغ متوسط أعمارھم 

  : بحثنتائج ال أھم   

داخلي  .١ تحكم ال ز ال الب ذوى مرك ين الط ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف وج

ذكاء الوجداني ، باإلضافة والطالب ذوى التحكم الخارجي في األ اد السبعة لل بع

  .إلى المجموع الكلى لصالح  الطالب ذوى مركز التحكم الداخلي 
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ين الطالب وال .٢ ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف ي األال توج ات ف بعة طالب اد الس بع

 .للذكاء الوجداني باإلضافة إلى المجموع الكلى له 
  

 )٢٠٠٠ "(wang "وانجبحث . ٣

   ي ـذي أسسه كل من ماير، وسالوفالفحص مكونات الذكاء الوجداني  : إلى بحثال ھدف 

١٩٩٧.  

  : بحثعينة ال   

ة  ٩٤من  بحثالعينة تكونت      ار متباين رداً من أعم ً  ٥٠ -١٦من ( ف ا د خضع  )عام وق

   .اختبار الكفاءة الشخصية ، ومقياس الذكاء االنفعالى : الطلبة للعديد من االختبارات منھا 

  : بحثنتائج ال   

بع بأربع     ى أن األداة تتش املي عل ل الع ائج التحلي ت نت ذكاء  ةدل ات ال ي مكون ل ھ عوام

      التفكير العاطفي ، وآلخرين ، إدراك عواطف او إدراك العواطف الذاتية ،: الوجداني وھي 

  .إدارة العواطفو 

  

  

  )  ٢٠٠١" ( محسن محمد أحمد " بحث. ٤  

ى بحثال اھدف ھذ    م  :إل اس التي ت ذكاء الوجداني وأن أداة القي ات ال ى مكون التعرف عل

   التعاطف ، والوعي بالذات ، : تصميمھا لتقيس الذكاء الوجداني تتشبع بخمسة عوامل ھي 

  .  إدارة وتوجيه االنفعاالت والدافعية الذاتية ، والكفاءة االجتماعية ،و 

  : بحثنتائج ال   

ا  بحثأكدت نتائج ال     ارى، كم التفكير االبتك رتبط ب أن الذكاء الوجداني بمكوناته السابقة ي

  ل الدراسي كمتغيرات عقلية معرفيةيرتبط أيضا بالتحصي
   

  ) ٢٠٠٢ ( "عثمان الخضر "بحث .٥

ذكاء ؟ أم ھو نمط من  : لىإ بحثھدف ال    د من ال وع جدي ذكاء الوجدانى ن ة ھل ال معرف

ال النظري تناول الباحث في  أنماط الشخصية ؟ أم إنه مسمى جديد لمفھوم قديم ؟  ذا المق ھ

ة  مفھوم ذا المصطلح في بداي اريخ ظھور ھ ا عن ت الذكاء الوجداني فبدأ بمقدمة تحدث فيھ
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رن م ، الماضي  الق اولث ذكاء الشخصي  تن اعي وال ذكاء أالجتم وم ال وم . مفھ دد مفھ م ح ث

اير ( الذكاء الوجداني عند كل من  ذه ) ١٩٩٠بيتر تالوسي وجون م ا ھ ا اول من اطلق وھم

وم  ى المفھ ميه عل د ، التس وم عن اول المفھ م تن ال جولم( ث د ديو ١٩٩٥ناداني وكس وعن ل

اذج ، ا نقديا كما علق وعقب على ھذه النماذج تعقيب،) وھيكس  ويشير الباحث الى وجود نم

واحي الشخصية  ة من الن ا ھجيني اخرى للذكاء الوجداني يمكن اعتبارھا غير معرفية ولكنھ

  . هوأستعرض عددا من المقاييس التي أعدت  لقياس، والمعرفية  معا 

  : البحث نتائج   

ائج ال    ير نت ى  بحثوتش ة ال درة" التحليلي داني ق ذكاء الوج ال  أن ال ي المج ل ف ة تعم عقلي

ى امأكدا في النھايه على النموذج الھجين للذك، أالنفعالي للفرد  ء الوجداني بوصفة أغرب ال

ة  ر جاذبي د أكث ب جدي ي غال ة وصفھا ف و الشخصية والدافعي ديم وھ وم ق ادة صيغة مفھ أع

ذكاء الوجد أجتماعية  د أن استخدام مصطلح ال ة قياسة وأك ة طريق انى مما يسھم فى معرف

  .يوجد نوعا من التكافؤ فى االھمية والجذب االجتماعى مع مصطلح الذكاء العقلى 

   

  

  

    )٢٠٠٤ ( "نيمحمد حبشى وآخر ":بحث .٦  

ار التحقق من جودة مطابقة النموذج الذى قدمه : إلى بحثھدف ال    ين ب – Barأون  –ريف

OnQ,i       ة الى ،مقارن املى نسبة الذكاء االنفع ين كال من البناء الع ة ب وقين ( للقائم المتف

ين ) القسمين العلمى واألدبى ( و) الذكورواإلناث ( و) وغير المتفوقين  ة ب د العالق ، وتحدي

التحصيل الدراسى والذكاء االنفعالى ، وتحديد االسھام النسبى لمكونات الذكاء االنفعالى فى 

  .التنبؤ بالتحصيل الدراسى 

ة     ع من طال) ٤١٦( :  البحثعين دارس بواق ع م ام من أرب التعليم الع ة ب ة الثالث ب الفرق

  . .مدرستين للمتفوقين ومدرستين لغير المتفوقين 

  .عدم مطابقة النموذج المقترح مع البيانات المستمدة من عينة البحث :  البحث نتائج    

الى ) يوجد تطابق جزئى ( ال يختلف البناء العاملى  -١    ذكاء االنفع ات ال اس لمكون ا يق كم

ار  ة ب ين   Bar-Onأون  –بقائم ات وب ة والطالب ين الطلب وقين وب ر المتف وقين وغي ين المتف ب

  .القسمين العلمى واألدبى 
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ذات فقط والتحصيل الدراسى فى  -٢  د ال توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة بين تأكي

  .العينة ككل 

ؤ بالتحصيل الوجدانى لم تقدالخالصة أن معظم أبعاد الذكاء -٣   ة فى التنب م اسھاما ذا دالل

  . الدراسى لعينة الدراسة 

 ) ٢٠٠٥ "(إلھام خليل وآخرين ": بحث. ٧

ى بحثھدف ال   ة  : إل اد قائم دانى   Bar-OnEQ:iأبع ذكاء الوج بة ال ة  ١٩٩٧لنس ، قائم

  ،  ١٩٩٨وآخرين  المجابھة لكارفر

  .سنة  ٢٣ -١٧بين من طالب جامعة المنوفية ما )  ٣٢٧(  :البحث  عينة  

ائج   دانى  -١:  البحث نت ذكاء الوج بة ال ة نس اد قائم ين أبع ة ب ة دال وجود ارتباطات إيجابي

  .بأساليب المجابھة التكيفية 

  .ال يوجد تفاعل بين الجنس وأبعاد الذكاء الوجدانى فى التأثير على أساليب المجابھة  -٢    

وعتي -٣     طات المجم ين متوس روق ب د ف ور ال توج اور / ن ذك ع المح ى جمي اث عل إن

  .الفرعية للذكاء الوجدانى لصالح الذكور 

  

  .لنسبة الذكاء الوجدانى فى التأثير على أساليب المجابھة  Bar-Onإن قائمة  -٤      

  )٢٠٠٦("ميرفت فيصل دھلوى "  بحث. ٨  

وأبعاده تبعاً الكشف عن معرفة الفروق فى مستوى الذكاء اإلنفعالى  :إلى بحثال اھدف ھذ  

  للصف والتخصص الدراسى، والتعرف على أبعاد الذكاء اإلنفعالى السائدة لدى أفراد العينة 

طالبة من طالبات المرحلة الثانوية بمدينة ) ٣٠٠(من   بحثتكونت عينة ال:  البحث عينة  

  .   مكة المكرمة من مختلف الصفوف والتخصصات العلمية واألدبية

  :البحثنتائج   

ة     ات المرحل ين طالب اده ب الى وأبع ذكاء اإلنفع ال توجد فروق دالة إحصائياً فى مستوى ال

  ) .الثالث  –الثانى  –األول ( الثانوية تبعاً للصف الدراسى 

ة الدراسة ھى أن أبعاد الذكاء اإلنفعالى     االت  -التعاطف: السائدة لدى عين  –إدارة اإلنفع

  .ماعى تجالتواصل اإل –فعالية المعرفة اإلن –تنظيم اإلنفعاالت 

  :التى تناولت أساليب المعاملة الوالدية البحوث  -:   لمحورالثانىا   
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  )  ١٩٧٤" ( ن يمحمد عماد الدين إسماعيل وآخر "بحث .  ١

  .التعرف على االتجاھات الو الدية في تنشئة الطفل  : إلى بحثال اھدف ھذ

  : بحثعينة ال    

 )١٢ – ٨(والد ووالدة ألطفال تتراوح أعمارھم ما بين ) ٢٠٠( ن م بحثتكونت عينة ال    

ع  ات المجتم ة لطبق ون ممثل ث تك وائية بحي ة عش االت بطريق ذه الح رت ھ د اختي نة ، وق س

ئتھم ووضعت  ال وتنش ة األطف ي تربي ة ف ات المختلف ى االتجاھ رف عل ك  للتع ه وذل وفئات

ات عن تصرف الو ى بيان الھم في مواقف األسئلة بحيث يمكن الحصول عل دين إزاء أطف ال

  .معينة 

  : بحثأھم نتائج ال

ود  ١١بالنسبة للفئة العمرية من سن   سنة وجد أن نسبة أكبر من الطبقة الدنيا ال تتوقع تع

ذه السن  الطفل ة % )  ١٥( على ھذه العادات حتى ھ راد الطبق ا في حين أن نسبة أف تقريب

  فرق يرجعهـذا الـوھ. ط ـفق%  ٩ھذه السن تبلغ  الوسطي الذين  يتوقعون إ تمام التعليم في

  

  

ذا الموقف بدرجة   دنيا بالنسبة لھ ة ال اه التراخي في الطبق ر عن اتج ه يعب الباحثون إلى أن

رق أي أن  أكبر مما ھو موجود في الطبقة الوسطي رغم عدم ظھور داللة إحصائية لھذا الف

ريض  ق بتع ا يتعل را فيم ا كبي اوتون تفاوت اء يتف ـي  اآلب ة الت رات االجتماعي الھم للخب أطف

ذه . تعودھم على االستقاللية  ى الحرص الشديد في ھ ا إل اء فيھ ل اآلب فالطبقة الوسطي يمي

رده  ة بمف ؤثرات الخارجي ن التعرض للم ه م ـل ووقايت ة الطـف ة بقصد حماي راد  –الناحي أف

  .الطبقة الدنيا أكثر تساھال وقد يصل ھذا التساھل إلى درجة التراخي 

   ) ١٩٧٥"(سيد محمد صبحي " بحث. ٢

  .الوالدين على توافق األبناء في واحة سيوة  هتجاامعرفة أثر  : إلى بحثال اھدف ھذ  

  : بحثعينة ال  

ة ال     ت عين ثتكون ن  بح ين)  ٧٥( م ا ب ارھم م راوح أعم ا تت نة  )١٥ – ١٣ (طالب  س

  .وسطة في المجتمع السيوىالمت ةلطبقينتمون إلى مستويات اجتماعية اقتصادية تمثل ا

  :  بحثنتائج ال  
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م .١ ارة األل لط وإث و التس اه نح ن االتج ل م اء وك ق األبن ين تواف ة ب ود عالق دم وج ع

  .التذبذب ، واإلھمال والتفرقة ، و النفسي، والحماية الزائدة ،

  .وجود عالقة موجبة بين التوافق واالتجاه نحو السواء . ٢

 )١٩٧٩( "محمدمحمد على مصطفى  ": بحث. ٣  

ك :  إلى بحثال اھدف ھذ    ة ذل اء وعالق ا األبن ا يقررھ دين كم ة الوال اليب معامل دراسة أس

  .بالقدرة على التفكير الناقد لھؤالء األبناء 

  : البحث عينة

متوسطين (من البنات ) ١٢٨(من البنين ، ) ١٠٨(تلميذاً منھم ) ٢٣٦(بلغ أفراد العينة  

  ).قتصادي واالجتماعي في الذكاء وفي المستوى اال

  :النتائج  أھم

 .يوجد ارتباط سالب بين أراء األبناء نحو الضبط وقدرتھم على التفكير الناقد .١

 .يوجد ارتباط سالب بين أراء األبناء نحو اإلكراه وقدرتھم على التفكير الناقد .٢

  

 

د .٣ ق ال ين القل اء نحو تلق ين أراء األبن ى التيوجد ارتباط سالب ب درتھم عل ر ائم وق فكي

 .الناقد

  ) Mawchien  )1981" ماوشن " بحث. ٤  

ة  :إلى بحثال اھدف ھذ    اء فى مرحل ى توافق األبن الكشف عن معاملة األسرة وأثرھا عل

  .بتدائية الطفولة المتأخرة وأطفال المرحلة اال

  :بحثالعينة  

دائى )  ٢١٧( تكونت العينة من   المجتمع تلميذ وتلميذة من أطفال الصف الخامس االبت ب

  .األمريكى 

ال من     ة سلوك األطف اء وقائم ة نظر األبن ة من وجھ واستخدم الباحث االتجاھات الوالدي

اء  وتوصلت الدراسة إلى أن تربية الطفل القائمة.إعداد الباحث  على الحب والوفاء من اآلب

ى التمسك د الز تؤدى إلى الزيادة فى التوافق الشخصى واالجتماعى عنھا إذا ما قامت عل ائ

  .أو عدم االھتمام من اآلباء 
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  )١٩٨٦ ( "عبد الفتاح القرشى "بحث. ٥

دين  : إلى بحثال اھدف ھذ  رات جنس الوال ة ومتغي تحديد العالقة بين االتجاھات الوالدي

  .وأعمارھم ومستواھم التعليمى وعدد األبناء فى األسرة 

  : البحث عينة

 أب وأم تغطى جميع مناطق) ٦٠٠( ن كون مين تتيعينة من األبناء واألمھات الكويت  

  .مالئمة من فئات الجنس والعمر والتعليم وعدد األبناء  االسكن بالكويت وتشمل أعداد

  : لبحثنتائج ا   

ويت .١ دين الك ال أو يعدم ميل الوال ى القسوة أواإلھم ائھم إل اتھم فى تنشئة أبن ين فى اتجاھ

ايي ذه المق ى ھ طاتھم عل ت متوس ث كان دليل حي ة الت ة س منخفض ة ببقي بيا بالمقارن نس

ً  واعتبر ذلك مؤشراً  االتجاھات   . إيجابيا

أما اتجاھات التذبذب والتسلط والحماية الزائدة فقد كانت األكثر ارتفاعا واعتبر الباحث  .٢

ً  ذلك مؤشراً   . سلبيا

  

ى .٣ طاتھم عل ت متوس اء كان و األبن اتھم نح دين باتجاھ نس الوال ة ج وبخصوص عالق

اييس  اتجا لط والحمايمق ات التس دة والتفرقـھ اء منھـة أعلـة الزائ دى اآلب دى ـى ل ا ل

ى ألا ا كانت عل دى األمھات بينم ى ل اه السواء أعل اييس اتج ى مق ا كانت عل مھات بينم

  .مقاييس اتجاه السواء أعلى لدى األمھات منھا لدى اآلباء 

دليل. ٤    م النفسى  ولم تظھر فروق دالة على مقاييس اتجاھات اإلھمال والت والقسوة واألل

  .والتذبذب 

وقد خلص الباحث إلى أن المستوى التعليمى للوالدين ھو األقوى تأثيرا على االتجاھات      

 .الوالدية ببقية المتغيرات التى تناولھا البحث 
  

  )١٩٨٦ ("نجاح عبد الشھيد إبراھيم " بحث. ٦

اھات الوالدية فى التنشئة من حيث تجالتعرف على المقارنة بين اال : إلى ا البحثھدف ھذ 

  .ستقاللية الطفل اعالقتھا ب

  : البحث عينة  
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د)  ٥٦( من  بحثتكونت عينة ال     دة اوال ين  ووال ا ب ارھم م راوح أعم ال تت  – ١٠(ألطف

  .بتدائية سنة وھؤالء األطفال من تالميذ المرحلة اال)   ١٢

  : بحثنتائج ال  

ة ا .١ ين االوجود عالقة  سالبة بين الحماي دة وب ل لزائ اء وأمھات قب دى آب تقاللية ل س

  .٠.٠٥اإلرباعى األدنى ودالة عند مستوى

اعى األدنى وجود عالقة سالبة بين التدليل وبين اال .٢ ستقاللية لدى أمھات قبل اإلرب

  . ٠.٠٥عند  مستوى ةودال

ين اال .٣ ة ب ة موجب ود عالق ل وج ات قب اء وأمھ دى آب وية ل ة الس ات الوالدي تجاھ

 .٠.٠٥عند مستوى ةاألدنى  وبين اإلستقاللية ودالاألرباعى 

  ) ١٩٨٩("كاظم ولى أغا " بحث. ٧

اليب  : إلى بحثال اھدف ھذ  ديرھم ألس اث فى تق ذكور واإلن التعرف على الفروق بين ال

  اء ـين اآلبـفروق بـلى الـة، وعـحمايـة والـراطيـط والديمقـن التسلـھم مـدين لـالوالة ـمعامل

  

  

ات ى واألمھ ا  ف ا يراھ ة كم ة والحماي لطية والديمقراطي ة التس اليب المعامل تخدام  أس اس

  .األبناء 

  :  البحث عينة

ة من الصف األ بحثتكونت عينة ال    ا وطالب ة حلب من ثمانين طالب انوى من مدين ول الث

ة  ل العين ة وتمث ارھم متقارب من سوريا نصفھم من الذكور والنصف اآلخر من االناث وأعم

   .قتصادية اجتماعية متوسطة ودنيامستويات ا

  : بحثنتائج ال

ذكور واإل  اء ال ى إدراك األبن ة احصائيا ف روق دال ود ف اء وج ة اآلب اليب معامل اث ألس ن

ة األب  واألمھات  لھم وكانت الفروق لصالح األبناء الذكور على مقاييس التسلط فى معامل

 .ولم تظھر داللة على مقيا س الحماية فى معاملة األب 

 )Carter  )1989"كارتر "  بحث. ٨
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ذ ى بحثال اھدف ھ بعض ال : إل ا ب دين وعالقتھ ة مدراسة اتجاھات الوال رات الھام تغي

  .مثل الجنس  ووظيفة األم والوضع االقتصادى واالجتماعى لألسرة 

  : البحث عينة  

  .عاما  ١٥ – ١٣طفال تتراوح أعمارھم من  ٥٢من  بحثتكونت عينة ال   

  : حثبال نتائج   

نخفض   .١ ادى الم ع االقتص ات ذات الوض ين األمھ ائية ب روق إحص د ف ال توج

 .واتجاھاتھن العدائى 

توى   .٢ ات ذات المس د األمھ يطرة عن تحكم والس ين ال ائية ب روق إحص د ف توج

 .االقتصادى األعلى من  المستوى االقتصادى واالجتماعى 

  ) ١٩٩٣ ("محمد توفيق  " بحث. ٩

ة  لكشف عنا: ھدف ھذه الدراسة إلى  ة واالعتمادي ة الوالدي اليب المعامل ين أس ة ب العالق

  .فى  الموقف المدرسى عند األطفال 

وتلميذة وذلك بعد استبعاد األطفال الذين ال  اً تلميذ)  ٤٧٦( تكونت من   : بحثعينة ال   

   .يقيمون مع والديھم 

  

  : بحثال نتائج

ين در  .١ ائيا ب ة إحص البة دال ة س ة ارتباطي د عالق ى توج راد عل ات األف ااج يب لس

  معاملة األب  المتمثلة فى االستقاللية واالتساق والتقبل ودرجاتھم على االعتمادية

توجد عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائية بين الدرجة الكلية لألفراد فى أساليب   .٢

  .معاملة األب  ودرجاتھم على االعتمادية 

ة إحصائية .٣ البة ودال ة س ة ارتباطي د عالق اليب  توج ى أس راد عل ين درجات األف ب

ى  اتھم عل اواة ودرج ل والمس تقاللية واالتساق والتقب معاملة األم المتمثلة فى االس

  .االعتمادية 

اليب  .٤ توجد عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائية بين الدرجة الكلية لألفراد فى أس

 .معاملة األم ودرجاتھم على االعتمادية 

  ) ١٩٩٥ ("عطية إبراھيم أحمد "  بحث. ١٠
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      الكشف عن العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركھا  : إلى بحثال اھدف ھذ     

  كما تھدف إلى الكشف عن الفروق . وبين مستوى الطموح لدى األبناء من الجنسين  األبناء   

     الميذ المرحلة وعن الفروق بين ت. بين الجنسين فى إدراكھم ألساليب المعاملة الوالدية    

  .اإلعدادية فى مستوى الطموح باختالف المستوى االجتماعى   

  : بحثعينة ال 

ذ)  ٣٩٣( من تالميذ المرحلة اإلعدادية وبلغ عددھم  بحثتكونت عينة ال  ذة  اً تلمي وتلمي

  .سنة  ١٤ -١١تتراوح  أعمارھم ما بين 

  : بحثنتائج ال   

اليب الت .١ ين أس ة ب ة ارتباطي ين توجد عالق ل األم وب اث من قب دركھا اإلن ا ت ل كم قب

  .مستوى الطموح  لديھن 

ا  .٢ رفض كم ال وال تحكم واإلھم ة وال اليب التبعي توجد عالقة ارتباطية سالبة بين أس

  .م وبين مستوى الطموح لديھن تدركھا اإلناث  من قبل األ

ة  .٣ اليب المعامل بعض أس اث ل ذكور واإلن ين ال ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف توج

 لوالدية من قبل األب وذلك فى أسلوب المبالغة لصالح اإلناث وأساليب الرفضا

 

ذكور   .٤ ذكور  -.والتشدد لصالح ال ين إدراك ال ة إحصائية ب روق ذات دالل توجد ف

ل  اليب التقب ى أس ك ف ل األم وذل ن قب ة م ة الوالدي اليب المعامل بعض أس اث ل واإلن

  .وأسلوب الرفض لصالح الذكورإلناث والمبالغة فى الرعاية واإلھمال لصالح ا

  

 ) .١٩٩٧( "و ناھيةبصالح الدين أ. رشاد على عبدالعزيز موسى  "بحث . ١١  

  : بحثأھداف ال

ذا البحث ھدفي      ىإ ھ تقلة  :ل رات المس ين عدد من المتغي ة ب ة العالق الكشف عن طبيع

طة ة المتوس ات المرحل ن طالب ات م دركھا المراھق ا ت ة كم ات الوالدي ذه  والممارس وھ

      ) .المستوى االقتصادي  -مستوى تعليم األم  -مستوى تعليم األب  -العمر (المتغيرات ھي 

  : البحث عينة   

ن      ة م ت العين ة ) ٦٠٩(تكون راد العين ار أف م اختي طة ، ت ة المتوس ي المرحل ات ف طالب

  .بالطريقة العشوائية من بعض مدارس البنات المتوسطة باإلحساء 
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  :البحثنتائج 

  :عن النتائج التالية  بحثأسفر ال   

د  .١ يم األب ، ) ٠.٠٥( وجود أثر دال إحصائياً عن ر العمر ومستوى تعل لكال من متغي

دركھا  ا ت ة كم ات الوالدي ي الممارس ادي ف توى االقتص يم األم ، والمس توى تعل ومس

 .المراھقات 

يم األ .٢ ري العمر ومستوى تعل ري عدم وجود أثر دال إحصائياً لتفاعل متغي ب ، ومتغي

العمر مستوى تعليم األم ، ومتغيري العمر والمستوى االقتصادي ، ومتغيري مستوى 

  تعليم األب ومستوى تعليم األم ، ومتغيري مستوى تعليم األب والمستوى االقتصادي

م   رات العمر ، ومستوى تعل ومتغيري مستوى تعليم األم والمستوى االقتصادي ، ومتغي

يم  توى تعل دركھا األب ومس ا ي ة كم ات الوالدي ي الممارس ادي ف توى االقتص األم والمس

 . المراھقات 

 :لتفاعل المتغيرات ) ٠.٠١( وجود أثر دال إحصائياً عند مستوى .٣

 .العمر ومستوى تعليم األب والمستوى االقتصادي   - أ

 .مستوى تعليم األب ومستوى تعليم األم والمستوى االقتصادي   -  ب

 

  . ب ومستوى تعليم األم والمستوى االقتصاديالعمر ومستوى تعليم األ.ج   

   )١٩٩٨ ("مى حسن حمدى "  بحث. ١٢  

ذھ  ثال ادف ھ ى بح ة  :إل ى العدواني ؤدى إل ى ت ة الت ة الوالدي اليب المعامل د أس تحدي

  .م ألساليب المعاملة الوالدية لھموالكشف عن طبيعة الفروق بين الجنسين فى إدراكھ

   :بحثعينة ال  

إناث أعمارھم ) ٢٠٨( ذكور ، ) ٢٠٧( تلميذا وتلميذة منھم )  ٤١٣( ينة من تكونت الع    

  .سنة ١٥ -١١

  : بحثنتائج ال   

ة األ.١  اليب معامل ين أس ة إحصائيا ب البة دال ة س ة ارتباطي د عالق م  بتوج ى تتس الت

ل  م بالتقب ة األم التٮتتس اليب معامل ة وأس ة كالرعاي امح  والمبالغ ل والتس بالتقب

 .  لية وبين مستوى العدوانية  لدى األبناء من الجنسين واالستقال
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ة األب التى تتسم  .١ اليب معامل ين أس ة إحصائيا ب ة دال ة موجب توجد عالقة ارتباطي

ن  اء م دى األبن ة ل توى العدواني ين مس رفض وب ال وال تحكم  واإلھم ة وال بالتبعي

  . الجنسين 

 .اث فى مستوى العدوانية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلن.٢

 ) Smith,et   )1998"ن يسميث ، شيرس ، وآخر" بحث . ١٣

ذين يشعرون :  إلى بحثال اھدف ھذ   التعرف على الفروق بين األطفال الذكور واإلناث ال

  .بفروق فى المعاملة الوالدية

  : بحثعينة ال  

ع والخام الطف) ٧٠ (مكونة من بحثكانت عينة ال   س لطالب مدرستين من الصف الراب

  .من المدارس اإلعدادية 

  : بحثنتائج ال  

األم   نأن التلميذات اإلناث قد أحرز .١ اس الخاص ب ذكور بالنسبة للمقي ر من ال دل أكث مع

 .ناث لم يختلف الذكور واإلناث نحو إدراك المعاملة الوالديةوالمفضلة لإل

  

  

اث أدرك. لھم الذكور لم يشعروا باختالف المعاملة الوالدية  التالميذ .٢ ذ اإلن   نبينما التالمي

 .بتفضيل األمھات أكثر من األبناء  نوشعر

 

  .) ١٩٩٨(  " فوزية عبد الغفور ومعصومة إبراھيم "  بحث . ١٤

ذ   دف ھ ثال اھ ى بح رة  : إل ا األس ى تتبعھ ة الت ئة االجتماعي اليب التنش ى أس رف عل التع

ه الكويتية فى مرحلة الطفولة المبكرة وذلك بھدف وض ا يجب أن تتبع األسرة ع تصور لم

  . الكويتية من أساليب فى تربية الطفل فى ھذه المرحلة 

  : بحثعينة ال 

ة ال    ددھم  بحثطبقت عين غ ع ال بل ور األطف اء أم ة من أولي ى عين م )  ٣٢٠( عل ردا ت ف

ا ال شملت المن ة الخمس عطق التاختيارھم  بشكل عشوائى فى عدد من رياض األطف ليمي

  ) . الجھراء  -العاصمة  -الفروانية  -حمدى األ -حولى (

  : بحثنتائج ال  
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ائج ال    فرت نت رة  بحثأس د األس ارا عن اليب انتش ر األس ان أكث ة ك لوب الديمقراطي أن أس

ا  م تلتھ ة العاصمة أوال ث ة لصالح محافظ اءت النتيج ا وج ع أطفالھ ا م ى تعاملھ ة ف الكويتي

ن  ة م ائج بدرج اءت النت ولى  وج ة ح ين محافظ نس وب ر الج ين متغي ائية ب ة اإلحص الدالل

  .الديكتاتورية والتذبذب فى المعاملة  :سلوبىأ

 ) .٢٠٠٠( "أشرف أحمد عبدالقادر" بحث. ١٥

  "في ضوء اختالف إدراك األبناء للسلطة األبوية : التوكيدية بين اإلذعانية والعدوانية " 

  : البحث عينــة 

ة الب ت عين ثلغ ة  بح ف طال) ٢٤٠(النھائي ن الري انوي م ة بالصف األول الث اً وطالب ب

   .والحضر

  : البحث نتائج   

تخدام .١ ع اس ة م ى الحب والثق ة عل ة والقائم ة الديمقراطي لطة األبوي اء للس أن إدراك األبن

ديين  اء توكي ى تنشئة أبن أنه أن يعمل عل ذا من ش اد كل ھ ه واإلرش أسلوب الحزم والتوجي

  . لعدوانية بعيدين عن اإلذعانية بعدھم عن ا

  

 

واھي . ٢ ر والن ى إصدار األوام ة عل لطة والقائم ة المتس لطة األبوي اء للس وأن إدراك األبن

ديين ... والتدخل في كل كبيرة وصغيرة وإھمال ذاتية األبناء  اء توكي يستحيل معه تنشئة أبن

اء ..  ا فيصبح األبن زاً لھ لوباً ممي ابين فھي إما أن تتخذ أسلوب الخضوع  واالستسالم أس ھي

ولين  ي ..خج ف الت ي المواق ا ف زاً لھ لوباً ممي دوان والغضب أس لوب الع ذ أس ا أن تتخ إم

 .يتعرض األبناء لھا فيصبحون سريعي ودائمي الثورة والعدوان 

رك . ٣  يب وت ال والتس ى اإلھم ة عل اھلة والقائم ة المتس لطة األبوي اء للس وأن إدراك األبن

ارب  ى الغ ل عل ه أيض.. الحب تحيل مع ديين يس اء توكي ئة أبن ة ...ا تنش لطة األبوي اء الس فأبن

الكھم  المتساھلة قد بدا على سلوكھم العدوان واضحا نتيجة للتعبير عنھا ومخرجاتھا من مس

 .في المواقف االجتماعية المختلفة 

  وقد تبين أيضاً ارتفاع مستوى التوكيدية والعدوانية لدى الذكور عن اإلناث ، بينما .٤

 . اإلذعانية لدى اإلناث عن الذكور  ارتفع مستوى
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روق في مستوى . ٥ ه ال توجد ف ذلك أن ين طالب الريف والحضرواتضح ك ة ب ، اإلذعاني

  . بينما تميز طالب الريف بأنھم أكثر عدوانية ، وتميز طالب الحضر بأنھم أكثر توكيدية

  ) ٢٠٠٣( "خليفة بتول محى الدين "بحث. ١٦  

ول  :إلى بحثال اھدف ھذ                 ه  –التحقق من العالقة بين القب ا يدرك دى ، كم رفض الوال وال

  .األبناء من الجنسين ، ومشكالت مرحلة الطفولة المتأخرة 

  :  بحثعينة ال  

ين ) ٤١١( من بحثتكونت عينة ال     ارھم ب ذا من الجنسين ، تراوحت أعم  )١٢: ٩(تلمي

  .سنة 

  :  البحث نتائج   

ول توصلت                    اس القب اد مقي ين أبع ا داال ب اك ارتباط ى أن ھن ة إل دى  –الباحث رفض الوال ال

ا ( تجاه كل من الوالدين  ) وھو يقيس قبول الوالدين ، ورفضھما ، وعدوانيتھما ، وإھمالھم

ى ( ، وبين مشكالت الطفولة المتأخرة  ا يل ذه المشكالت م ة ، : ومن ھ ة ، واالنفعالي العائلي

  مام والقبول تما زاد االھـه كلـھر أنـث ظـحي) تباه ـقص االنـركيز ونـدم التـ، وعية ـوالسلوك

  

  

ل                 دى الطف ، الوالدى للطفل من الوالدين أو أحدھما ، أدى ذلك إلى تخفيف حدة المشكالت ل

ببين  دان س ة ، يع ة الوالدي دى ، وسوء المعامل رفض الوال ائج أيضا عن أن ال وأسفرت النت

  .لدى الطفل  باشرين فى انخفاض الشعور باألھمية والمكانةم

  ) ٢٠٠٣(  "العنزىفريح عويد  "بحث. ١٧   

دف ال                   ى بحثھ اء  : إل ب اآلب ن جان ة م ة الوالدي ى المعامل اق ف دى االتس الكشف عن م

اء المن ين أبن اث ، وب ذكور واإلن ين ال روق ب ة الف ى طبيع وف عل ات ، والوق اطق واألمھ

  الداخلية والخارجية فى إدراكھم ألساليب المعاملة الوالدية المتبعة من قبل اآلباء واألمھات 

  : بحثعينة ال   

  مدارس الثانوية بدولة الكويتـن طالب الـا وطالبة مـطالب) ١٨٥( ن ـة مـتكونت العين     
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داره  ١٥٣(                رى مق ط عم ا بمتوس نة ،  ١٦.٣طالب داره طالب ١٣٢س رى مق ط عم ة بمتوس

ة  ١٥.٧ ت الداخلي ة الكوي ات دول ية ، وبعض محافظ فوف الدراس ف الص ون مختل ، يمثل

  . طبق عليھم الباحث مقياس أساليب المعاملة الوالدية من إعداده ) . والخارجية 

  : بحثنتائج ال   

     ساق فى المعاملة الوالدية من وجود ات: إلى مجموعة من النتائج ومن أھمھا  بحثتوصل ال                   

    صائيا بين الذكور واإلناث وبين أبناء ـود فروق دالة إحـھات ، وعدم وجـجانب اآلباء واألم                 

  .المناطق الداخلية والخارجية فى إدراكھم ألساليب المعاملة الوالدية                  

  ) ٢٠٠٥(  "عباس وعبد الخالق أحمد"  بحث. ١٨

ة  : إلى بحثھدف ال    اليب المعامل بحث العالقة بين اتجاھات األبناء من الجنسين نحو أس

  .الوالدية من قبل كل من الوالدين على حدة ، واألعراض االكتئابية لدى ھؤالء األبناء 

  : بحثعينة ال   

  . ويت طالبا وطالبة من المدارس الثانوية فى مختلف محافظات دولة الك) ٧٢٤( شملت   

  : بحثنتائج ال   

ع                    اه اإليجابى نحو جمي حصلت البنات على متوسط أعلى جوھريا من األوالد فى االتج

  .أساليب التنشئة من قبل األب ، ما عدا أسلوبى الحماية المعتدلة ، وتنمية االستقالل الذاتى 

    

  

ى م                 ات أعل ى درج ات عل ا حصلت البن لوبى كم و أس ابى نح اه اإليج ى االتج ن األوالد ف

    .التسامح والمساواة من قبل األم 

  )٢٠٠٦(  "يوسف مھندس ميساء"بحث. ١٩

ى بحثھدف ال                 ة واألمن النفسى  : إل ة الوالدي اليب المعامل ين أس ة ب الكشف عن العالق

ن النفسى والق ات ومنخفضات األم ين مرتفع روق ب ق ، والف ة والقل اليب المعامل ى أس ق ف ل

  .الوالدية 

  : بحثعينة ال  
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ن                   ة م ت العين دة ) ٤١١( تكون ة ج طة بمدين ة المتوس ات المرحل ن طالب ة م د .طالب وق

ة للنفيعى  ة الوالدي ة  ،) ١٩٨٨(استخدمت الباحثة مقياس أساليب المعامل اس الطمأنين ومقي

  . ) ٢٠٠٥( اس القلق لجمل الليل ، ومقي) ١٩٩٣( النفسية من إعداد الدليم 

  : بحثنتائج ال   

  )الحبسحب  –العقاب ( توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا بين أسلوبى معاملة األب  . ١   

ين أسلوب   ة إحصائيا ب البة دال والشعور بعدم األمن النفسى لدى عينة الدراسة ، وعالقة س

  .النفسى لدى عينة الدراسة والشعور بعدم األمن ) اإلرشاد والتوجيه ( األب 

اد  ال .٢              لوب اإلرش ى أس ق ف ات ومنخفضات القل ين مرتفع ائيا ب ة إحص روق دال د ف توج

  .والتوجيه لألم 

  عاملة األمـاليب مـى أسـق فـات القلـة إحصائيا بين مرتفعات ومنخفضـتوجد فروق دال .٣

  ) .سحب الحب  –العقاب البدنى (  

ور ال ثالمح وث : ثال ة بح ة الوالدي اليب المعامل ين أس ة ب ت العالق تناول

  :الوجدانىوالذكاء 

  ) Drucker  )1997 "دروكر "بحث. ١

و  :إلى  بحثال اھدف ھذ    ذكاء ، والنم بحث تأثير سوء المعاملة والفقر على معامل ال

  .االنفعالى واالجتماعي لألطفال 

   

  

  :  بحثعينة ال  

( تراوحت أعمارھم الزمنية بين ،  طالبة)  ٥١( ،  طالبا)  ٦٣( من  بحثتكونت عينة ال    

سنة أن األطفال الذين تعرضوا لإلھمال قد حصلوا على درجات منخفضة على )  ١٧ - ١٢

ذين  ال ال ة باألطف اعى مقارن الى واالجتم و االنفع ارات النم ذكاء واختب لر لل ار وكس اختب

رتعرضوا أل ا وجدت ف ة ، كم وء المعامل اط أخرى لس بط نم ث ارت ين ، حي ين الجنس وق ب

  .الذكورعنه لدى اإلناث  اإلھمال بانخفاض معامل الذكاء لدى

 )  Frankel,Boetsch&H armon    )2000 " وآخرين فرانكل"  بحث. ٢  
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ذ    ى بحثال اھدف ھ ذين  :إل ال ال ين األطف ذكاء ب ى ال روق ف د ف ا إذا كانت توج ة م معرف

   .العاديين يتعرضون  لسوء المعاملة وأقرانھم 

  :بحثعينة ال   

ين )  ١٤( من  بحثتكونت عينة ال    ارھم ب طفال من أطفال ما قبل المدرسة تراوحت أعم

  .سنوات معرضون لسوء المعاملة ومجموعة من األطفال العاديين  )  ٦ -٣( 

  : بحثنتائج ال

اـة إحصائيـأوضحت النتائج وجود فروق ذات دالل     ذينة بين متوسط درجات األطف  ل ال

اديين فى  رانھم الع ة وأق ك فى صالح )  ٥( يتعرضون لسوء المعامل ذكاء وذل ارات لل اختب

  . األطفال العاديين

  ) ٢٠٠٢(  "فوقية محمد راضى "  بحث  .٣

ذ    دف ھ ثال اھ ى بح ذكاء  : إل ى ال روق ف ن الف ف ع الى ا( الكش ى واالنفع لمعرف

  .تعرضا لسوء وإھمال الوالدين بين األطفال األكثر واألطفال األقل ) واالجتماعى 

  :بحثعينة ال    

ى  بحثاشتملت عينة ال     ذ المدرسة االب) ٦٠٠( عل ذ من تالمي ةتلمي ة واإلعدادي م تدائي ، ث

  .أنثى ) ٣٠٠( ذكر ، ) ٣٠٠( إلى تقسيمھا 

  : بحثالنتائج    

ة كثر تعرضا لسوء معن وجود فروق دالة إحصائيا بين األطفال األ بحثكشفت ال     عامل

ً ـفال األقل تـالوالدين واألطال ـوإھم   ىـاء االنفعالـكى الذـال فـة واإلھمـسوء المعاملـل عرضا

  

ذات ، (   وعى بال ةال ة الذاتي ات ، الدافعي اطف ، إدارة العالق االت ، التع بط االنفع )  ض

  .األطفال األقل تعرضا لسوء معاملة وإھمال الوالدين والدرجة الكلية ، وذلك لصالح 

  ) ٢٠٠٢ ("إسماعيل إبراھيم محمد بدر "بحث  .٤

د : إلى بحثال اھدف ھذ    ا ي ة كم ة الحنون ين الوالدي ة ب ة العالق ذكاء معرف اء وال ركھا األبن

  .لدى ھؤالء األبناء االنفعالى 

  : بحثعينة ال   
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ة من طالب الصف األ) ٣٢٧( بحثبلغت عينة ال     ى طالبا وطالب ام والفن انوى الع ول الث

  ) . . ١٥.٣ -١٤.٦(بنھا، بأعمار تراوحت من   بمدينة

  :البحثأھم نتائج    

     ين الوالدية الحنونة كما ب) ٠.٠١( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة عند مستوى . ١

  .األبناء والذكاء االنفعالى لديھم يدركھا  

توى .٢ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ذكور ) ٠.٠١(وج ات ال ط درج ين متوس ب

ك لصالح  الى وذل ذكاء االنفع ار ال ة فى اختب ومتوسط درجات اإلناث فى بعد الدافعية الذاتي

  .الذكور

توى .٣ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ذكور ) ٠.٠٥(وج ات ال ط درج ين متوس ب

ك  الى وذل ذكاء االنفع ار ال ومتوسط درجات اإلناث فى بعد التواصل مع اآلخرين فى اختب

  .لصالح اإلناث 

توى و.٤ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ذكور ) ٠.٠٥(ج ات ال ط درج ين متوس ب

اد  ى أبع اث ف ات اإلن ط  درج ذات ( ومتوس وعى بال االت –ال ى االنفع تحكم ف تفھم  –ال ال

  .الختبارالذكاء االنفعالى ) العطوف 

  

  ) ٢٠٠٢(  "محمود ومطرعبد الفتاح رجب  "بحث. ٥

دف ال     ثھ ى بح اليب ا :إل ة أس دى دراس الى ل ذكاء االنفع ا بال ة وعالقتھ ة الوالدي لمعامل

  . االبناء

  

  

  : بحثعينة ال   

  ذكور ، ٦٠( طالبا وطالبة من طالب الصف الثانى الثانوى ) ١٢٠(تكونت العينة من     

  ) .إناث ٦٠و 

  : بحثنتائج ال   

ة الوالدي .١   اليب المعامل ين أس ة السوية لكل وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ب

ن األ ل ( م ب واألم ة ، والتقب تقالل ، والديمقراطي ذكاء ) االس اد ال اء وأبع دركھا األبن ا ي كم

  .  االنفعالى لديھم سواء لعينة الذكور أم لعينة اإلناث
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وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين أساليب المعاملة الوالدية السالبة لكل من  .٢  

ديھم ) سلط ، والحماية الزائدة الت( األب واألم  الى ل ذكاء االنفع اد ال اء وأبع دركھا األبن كما ي

  .سواء لعينة األبناء الذكور واإلناث معا ، أو البناء الذكور فقط ، او اإلناث فقط 

   

  )٢٠٠٧(" نبيلة أكرم  بخارى  "بحث. ٦

ى بحث ھدف ال    ذكاء اإل: إل ين ال ة ب ة العالق الى وأسنالكشف عن طبيع ة فع اليب المعامل

ة الدراسة فى ضوء بعض  دى عين الى ل ذكاء االنفع روق فى ال الوالدية ، والكشف عن الف

   .المتغيرات األخرى 

  : البحث عينة 

) أدبى ٢٠٤، علمى  ١٧٦( طالبة من طالبات جامعة الطائف ) ٣٨٠(تكونت العينة من     

  . عاما)  ٢٤-١٨( ھن بين ، تراوحت أعمارھـ ١٤٢٦/١٤٢٧بالفصل الثانى للعام الدراسى 

  : بحثنتائج ال   

  التوجيه ( بين أسلوب ) ٠.٠١(توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى  -  

ة ، ) واإلرشاد    لكل من األب واألم والدرجة الكلية للذكاء اإلنفعالى ، وجميع أبعاده الفرعي

ا  ة بينھم رق العالق م ت ة ما عدا بعد التعاطف حيث ل ى مستوى الدالل توجد  الفى حين . إل

ين أسلوب  دنى ) سحب الحب ( عالقة ارتباطية  دالة إحصائياً ب اب الب لألب وأسلوب العق

  كما ال توجد عالقة إرتباطية . لألم  والدرجة الكلية للذكاء اإلنفعالى ، وجميع أبعاده الفرعية 

  

  

ع لألب وا) العقاب البدنى ( دالة إحصائياً بين أسلوب  الى ، وجمي لدرجة الكلية للذكاء اإلنفع

 ً   أبعاده الفرعية فيما عدا بعد إدارة اإلنفعاالت حيث وجد أن ھناك إرتباطاً سالباً داالً إحصائيا

  اً بين أسلوبـة إحصائيـة دالـة إرتباطيـوجد عالقـكذلك ال ت) . ٠.٠٥(بينھما عند مستوى  

ب(   حب الح ألم  )س ذكاء اإلل ة لل ة الكلي دا إدارة والدرج ا ع ة م اده الفرعي الى ، وأبع نفع

   ).٠.٠٥(اإلنفعاالت حيث وجد أن ھناك إرتباطاً سالباً داالً بينھما عند مستوى 

ائيا   - . ة إحص روق دال د ف توى توج د مس ط) ٠.٠١(عن ين متوس ات اتب ات  درج مرتفع

الى ومتوسطات درجات منخفضات ا ذكاء اإلنفع ن لأل االنفعالىاءـلذكال ى إدراكھ اليب ف س
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ذكاء ) اإلرشاد والتوجيه ( المعاملة الوالدية فى بعد  لكل من األب واألم لصالح مرتفعات ال

ا فى إدراكھن لبعدى . اإلنفعالى  ة إحصائياً بينھم روق دال ا التوجد ف دنى ( بينم اب الب العق

  . سواء كان من األب أو األم) وسحب الحب 
  

  :تعقيب عام على البحوث السابقة 

فى مجال الذكاء الوجدانى وأساليب  السابقةالبحوث  ل العرض السابق لمجموعةمن خال    

ة و ة المعاملة الوالدي ة الوالدي اليب المعامل ذكاء الوجدانى وأس ين ال ة ب ة العالق تحاول الباحث

  :توضيح ما أسفرت عنه فى النقاط التالية 

  :بالنسبة للھدف    

ا كل دراسة قد يتغير الھدف من دراسة ألخرى بما يت      ناسب والمشكلة التى قامت عليھ

ابقة  التى وردت فى والمتغيرات التى اشتملت عليھا فنجد أن جميع الدراسات والبحوث الس

الدراسة الحالية تشتمل على متغير واحد من متغيرات الدراسة أو طريقة مختلفة للقياس ولم 

ا دراسة رات د تجد الباحثة فى حدود إطالعھ ى متغي تھااشتملت عل ا  راس ذا م ه وھ مجتمع

  .لتحقيق الھدف   جعل الباحثة تتناول ھذه المتغيرات مجتمعه

  :فنجد أن بعضھا يھدف إلى   

ين   -١   ى إعداد وتقني ا يركز عل ا م ه فمنھ اده وعوامل د أبع دراسة الذكاء الوجدانى وتحدي

  عثمان  فاروق: ( مقياس للذكاء الوجدانى وتحديد أبعاده ومكوناته وعوامله مثل بحث

  

  

محسن ( ، )   Wang ,2000( ، ) ١٩٩٩محمد جودة ، ( ، ) ١٩٩٨ومحمد عبد السميع ، 

  ) . ٢٠٠٢عثمان الخضر ، ( ، )  ٢٠٠١أحمد ، 

ة  -٢   ة . التعرف على أساليب المعاملة الوالدي اليب المعامل ى دراسة أس ا ركز عل ا م فمنھ

دھا  ة وتحدي ل الوالدي اء مث ا األبن ا يقررھ د م( كم اح ( ، )  ١٩٧٩صطفى ، محم د الفت عب

فوزية عبد ( ، )  ١٩٩٨مى حسن ، ( ، ) ١٩٧٩نجاح عبد الشھيد ، ( ، ) ١٩٨٦القرشى ، 

   ) .  ١٩٩٨الغفور، ومعصومة ، 
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ة  -٣   ة الوالدي اليب المعامل ذكاء الوجدانى وأس ين ال ة ب ز دراسة العالق ان التركي ، حيث ك

ة ( ، )  Frankel , 2000( ن األطفال مثل على معرفة الفروق فى الذكاء الوجدانى بي فوقي

  ) .٢٠٠٧نبيلة بخارى ، ( ، ) ٢٠٠٢اسماعيل بدر ، (، ) ٢٠٠٢راضى ، 

  :بالنسبة للعينة   

دد أو السن      يالحظ على الدراسات السابقة اختالفھا فى العينات المستخدمة سواء فى الع

وحظ جغرافية فى أ باإلضافة إلى البيئة باعتبارھا حدوداً  د ل دد فق ى دراسة ، فمن حيث الع

ذه الدراسات  ا ركزت بعض ھ دد كم ات من حيث الع أن معظم الدراسات تختلف فى العين

  ، والمرحلة اإلبتدائية)  Frankel,et: 2000(  على كل من مرحلة الطفولة

)  ١٩٧٤محمد عماد إسماعيل وآخرين ، ( والمرحلة اإلعدادية ) ٢٠٠٢فوقية راضى ، (  

  ، مى ) ٢٠٠٣بتول خليفة ، ( ، ) ٢٠٠٦ميساء مھندس ، ( ، ) ١٩٧٥د صبحى ، سي( ، 

ن ،  ة ، ( ، ) ١٩٩٨حس و ناھي ز وصالح أب د العزي اد عب  : Smith,et( ، ) ١٩٩٧رش

ميرفت (، ) ٢٠٠٤محمد حبشى ، ( ، )   Wang , 2000( والمرحلة الثانوية  ، )  1998

  ،)  ٢٠٠٢إسماعيل بدر ،  (، )  ٢٠٠٢محمود ومطر ، ( ، ) ٢٠٠٦دھلوى ، 

  )Drucker , 1997   ( ، ) ، الق د الخ اس وعب الق ، ( ، ) ٢٠٠٥عب د الخ أشرف عب

  ) .   ١٩٩٨كاظم أغا ، ( ، ) ٢٠٠٠

  : بالنسبة لألدوات    

اليب     على الرغم من تنوع ھذه الدراسات إال إنھا اتفقت معظمھا على استخدام مقاييس أس

  .الوجدانى المعاملة ومقاييس الذكاء 
   

حث ـار أدوات البيم اختـة تـحوث السابقـى البـة فـوء األدوات المستخدمـى ضـوف     

  ى    الحال

      .مقياس للذكاء الوجدانى ، ومقياس أساليب المعاملة الوالدية  والتى سوف تحتوى على 

  :بالنسبة لإلجراءات والمعالجة اإلحصائية    

ا     راءات وأس ت اإلج د تنوع ا ق ة وم ل دراس روف ك اً لظ ائية تبع ة اإلحص ليب المعالج

ة وانتقت  اليب المتبع ذه اإلجراءات واألس ان من ھ در اإلمك تناسبھا وقد استفادت الباحثة بق
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منھا ما يناسبھا وتخدم دراستھا الحالية وبصفة عامة يمكن القول أفادت الباحثة من العرض 

  .نباط فروض الدراسة الحالية السابق للتحليل الناقد لھذه الدراسات فى است

  :بالنسبة لنتائج البحث   

ك     ا تل ائج التى توصلت إليھ ى ضوء النت ابقة ، وعل من خالل استعراض الدراسات الس

  :الدراسات يتضح ما يلى 

دا من *    ا مزي ى يجب أن يوليھ ة ، والت ية الھام رات النفس دانى من المتغي ذكاء الوج أن ال

  .الدراسة واالھتمام 

الل *  ن خ ة م اده المختلف ه بابع ن قياس اد ، ويمك دد األبع وم متع دانى مفھ ذكاء الوج أن ال

ذكاء الوجدانى  اييس لل احثين العرب بإعداد مق ام عدد من الب مقاييس أعدت لذلك ، حيث ق

  )٢٠٠٢، أبو ناشى ،٢٠٠٢، بدر،٢٠٠١راضى ،( منھم 

تكارى نتيجة أكدتھا دراسة راضى وجود عالقة إيجابية بين الذكاء الوجدانى والتفكير االب* 

،٢٠٠١ .(  
   
درات *   ذكاء يتكون من مجموعة من الق د من ال المترابطة ( الذكاء الوجدانى مجال جدي

 ً ا ذكاء ) داخلي ا أن ال ھا ، كم ى يقيس درات الت ى الق ه ف تقل عن ه مس ام لكن ذكاء الع رتبط بال وي

   .الوجدانى يرتقى مع العمر 

خرى جديدة يمكن أن يؤثر فيھا الذكاء الوجدانى ومنھا أساليب إھمال أو إغفال متغيرات أ* 

  .بحثهالمعاملة الوالدية وأبعاد الشخصية وھو ما تسعى إليه الوالدية الحالية إلى محاولة 

   

  
  

ذكاء *  وقد كشف التحليل العاملى لعدد من الدراسات التى استھدفت الكشف عن عوامل ال

ذكاء ا اد ال د كشفت دراسةجودةالوجدانى عن عدد من أبع عن سبعة )١٩٩١(لوجدانى ، فق

در، ، ٢٠٠٢( أبعاد للذكاء الوجدانى ،ودراسة كل من أبو ناشى  ود وحسيب  ،٢٠٠٢ب محم

  .أسفرت عن خمسة عوامل ) ٢٠٠٤،

   * ً ة إحصائيا ين الجنسين فى الدرجة  أشارت نتائج الدراسات إلى أنه ال توجد فروق دال ب

فى ) ٢٠٠٤،محمود وحسيب،١٩٩٩(ا فى دراسة كل من جودةالكلية للذكاء الوجدانى ، كم
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ذكاء الوجدانى، حين أشارت بعض الدراسات ذكور فى ال ى ال اث عل وق اإلن ى تف كما فى إل

  ) .٢٠٠١(دراسة راضى 

ة *  د إمكاني ا يؤك ددة ، مم ات متع ددة وبيئ ات متع ى عين دانى عل ذكاء الوج ة ال تمت دراس

د طبقت دراسة الذكاء الوجدانى فى جميع المر احل العمرية ، وإن كانت أغلب الدراسات ق

  .على طالب المرحلة الجامعية 

ببين *   دان س ة يع ة الوالدي أسفرت نتائج الدراسات عن أن الرفض الوالدى ، وسوء المعامل

ة  ة ، اإلنفعالي كالت العائلي اء ، المش دى األبن ة ل ة والمكان عور باألھمي اض الش ى انخف ف

  ) .٢٠٠٥(مھندس  والسلوكية كما فى دراسة

   ً   :فروض البحث الحالى : رابعا

  .  والحماية الزائدة  –والتشاور –التقبل و بين الذكاء الوجدانى ة موجبةتوجد عالق. ١

   .واإلھمال–التسلط  -توجدعالقة موجبة بين الذكاء الوجدانى والنبذ -٢ 

أثير. ٣ د ت ن  يوج ل م ائياً لك يم األم دال إحص توى تعل ل ومس وع الطف توىون اليب  مس أس

  .على الذكاء الوجدانى المعاملة الوالدية 

يم األم ت الثنائية والتفاعل الثالثى لمتغيرات يوجد تأثير للتفاعال. ٣ نوع الطفل ومستوى تعل

  .المعاملة الوالدية على الذكاء الوجدانى  أساليب مستوىو

    .الوالدية باختالف نوع الطفل المعاملة أساليبختلف ت. ٤

  .األمالوالدية باختالف مستوى تعليم  المعاملة أساليبلف ختت. ٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
البحث:أوالً .منھج

  

  رابعالفصل ال
  خطة البحث 
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  الفصل الرابع

  :خطة البحث 

  :مقدمة    

ة      ة الوالدي اليب المعامل دانى وأس ذكاء الوج ين ال ة ب د العالق ذا الفصل تحدي تھدف ھ يس

ة م ذا الھدف تمت اإلجراءات التالي ن خالل أدوات البحث ، لرياض األطفال ، ولتحقيق ھ

  :من حيث إعدادھا والتأكد من صدقھا وثباتھا وتطبيقھا كما يلى 
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  : بحثالمنھج : أوالً    
نھج الوصفى(يعتمد البحث الحالى على       ا  )الم ة فى جوھرھ ذه البحوث تقريري د ھ وتع

  . ومھمة الباحثة فيھا وصف الوضع الذى توجد عليه الظاھرة بالفعل 

ة وقد ق      وم الباحث امت الباحثة بوضع تساؤالت حول موضوع الدراسة الحالية وسوف تق

ة باإلجابة عن ھذه التساؤالت  ى المالحظة المنظم من خالل البحث الوصفى الذى يعتمد عل

  .للسلوك من خالل األدوات المستخدمة فى البحث الحالى 

    ً   : بحثعينة ال: ثانيا
  :العينة اإلستطالعية  -أ   

الً ) ٦٠( ستطالعية من ونت العينة اإلتك     نھم  طف ة ، م الً ) ٣٠( وطفل ة ) ٣٠( ،  طف طفل

ين  ارھم ب ت ) ٦ -٤( أعم ة الكوي ال بدول اض األطف نوات بري س س ن نف ة م ذه العين ، وھ

ة ،  ة النھائي ه العين ذت من ذى أخ لى ال ع األص ً المجتم ا يھم جميع ق عل ذكاء  طب اس ال مقي

ً أم )٦٠( الوجدانى ، باإلضافة إلى     .طبق عليھن مقياس أساليب المعاملة الوالدية  ،ا

  :العينة األساسية -ب  

ة ب      ت الباحث ن إقام ة م ة الدراس ار عين الختي ة أطف ت عين د بلغ ة ، وق ة الروض  مرحل

أماً لھؤالء األطفال طبق عليھن مقياس ) ١١٩(باإلضافة إلى وطفلة،  طفالً  )١١٩(الدراسة 

  عدم بسبب ستمارات من العينة، وذلك إ) ٥( تبعاد ـسإم ـد تـوقة ، ـدية الوالـب المعاملـاليـأس

  

ة و ع الباحث ال م اوب األطف ة إتج ن اإلجاب ديد ع اعھم الش ة متن بح العين اً ، ) ١١٤(لتص أم

   . طفالً وطفلة ) ١١٤(

  : بحثالأدوات :  ثالثاً◌ً    
  :األدوات التالية  بحث الحالىاستخدم ال    

  ) .إعداد الباحثة ( ى مقياس الذكاء الوجدان .١

   ) .إعداد الباحثة ( مقياس أساليب المعاملة الوالدية  .٢

  : وسوف يتم شرح األدوات السابقة على النحو التالى   

  ) .إعداد الباحثة ( مقياس الذكاء الوجدانى  .١
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ة بعد اإل     ابقة األجنبي ذكاء الوجدانى وفحص الدراسات الس طالع على اإلطار النظرى لل

ة ة بإعداد مقياس والعربي ا قامت الباحث ً ونتائجھ ذكاء الوجدانى أل ا دة اطفلل ل الروضة معتم

اس  د السميععلى مقي د عب ان ومحم اروق عثم د جودة، ) ١٩٩٨(  ف من ) ١٩٩٩(  محم

ة ال اس مصالبيئ ل مقي ة مث اييس األجنبي ض المق ى بع افة إل اير  MEISرية إض داد م إع

اد الخمسة   Mayer&Salovey ,1990: 185 ) (وسالوفى  ى نفس األبع وھو يشتمل عل

ود  سوف تضع الباحثة اختبارھا فى ضوئھا التى  وى البن ه فى عدد ومحت ولكنه يختلف عن

ى األ )٥٣(من ئيةمبدالويتكون المقياس فى صورته أو المفردات ،  ارة موزعة عل اد عب بع

  نظيم االنفعاالت ،ـعبارة لت) ١١(ى ، ـى الذاتـعبارة للوع) ١١: (على النحو التالى الخمسة 

عبارات لتناول العالقات ، ) ٩(عبارة للمشاركة الوجدانية ،) ١١( عبارة للدافعية ، ) ١١(  

ة من  ار إجاب تم اختي ة في د الدافعي دا بع ا ع وتتم اإلجابة على عبارات المقياس بنعم أو ال ، م

  .) ١أو ٢( بين إجابتين ، ويصحح بإعطاء الدرجات 

اس والدرجة الكلية للمكون الفرعى الذى االتساق الداخلى للمقي  - أ

  : لتاليينا ينرتباط كما يوضحھا الجدولوكانت قيم معامالت اإل . تنتمى إليه

  

  

 

  )١(جدول 
  عامالت ارتباط المكونات الفرعية بالدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجدانىم

  
  معامل االرتباط  بعاد مقياس الذكاء الوجدانىأ

  ** ,٦٥٣  الوعى الذاتى 
  **,٤٢٥  تنظيم االنفعاالت 

  **,٥٢٣  الدافعية  
  **,٦٩٨  المشاركة الوجدانية 

  **,٦٨٨  تناول العالقات 
   

امالت      يم مع ع ق ابق أن جمي دول الس ن الج اس إيتضح م ة لمقي ات الفرعي اط المكون رتب

ً لالذكاء الوجدانى بالدرجة الكلية دا ع ال ديؤك مما) ٠.٠١(عند مستوى  ة إحصائيا اس تمت مقي

  .تساق الداخلىبدرجة مرتفعة من اإل
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الكلية للمكونات الفرعية  اتاالرتباط بين المفردات والدرج تمعامال ) :٢(جدول 
  .لمقياس الذكاء الوجدانى

  
  تناول العالقات  المشاركة لوجدانية  الدافعية  تنظيم االنفعاالت   الوعى الذاتى

  االرتباط  المفردة  االرتباط  المفردة  رتباطاال  المفردة  االرتباط  المفردة  االرتباط  المفردة

٠.٠٣٣٤  ١ ٠.١٢٦  ١ ٠.٥٨٣  ١ ٠.٠٧٩  ١  ٠.٠٩  ١ 
٠.٧٢٧  ٢ ٠.٢٥٨  ٢ ٠.٥٤٠  ٢ ٠.٣٣٩  ٢ ٠.٢٩٦  ٢  
٠.٥٥٢  ٣ ٠.٤٨٠  ٣ ٠.١٦٨  ٣ ٠.٣٠٠  ٣ ٠.٥٨٢  ٣  
٠.٥٣٢  ٤ ٠.٠١٠  ٤ ٠.٥٣٩  ٤ ٠.٠٠٣  ٤ ٠.٤٥  ٤  
٠.٢٥٣  ٥ ٠.٤٥١  ٥ ٠.٣٤٣  ٥ ٠.٠٢٥  ٥ ٠.٣٩٧  ٥  
٠.٥٦٢  ٦ ٠.٥٦٦  ٦ ٠.٣٤٢  ٦ ٠.٠٩٤  ٦ ٠.٢٦٣  ٦  
٠.٥٠٩  ٧ ٠.٢٤٢  ٧ ٠.٤٩٤  ٧ ٠.٤٧٥  ٧ ٠.٤٤٦  ٧  
٠.٠٢٠  ٨ ٠.٦٣٨  ٨ ٠.١٨٢  ٨ ٠.٥٤١  ٨ ٠.٤٢٤  ٨  
٠.٥٧٧  ٩ ٠.٦٣٤  ٩ ٠.٣٨٣  ٩ ٠.٢٣٦  ٩ ٠.٤٣٤  ٩  
١٠ ٠.٤٤٩  ١٠ ٠.٤٥٦  ١٠ ٠.٥٣١  ١٠ ٠.٤٧٥  ١٠    

١١ ٠.٤٥٠  ١١ ٠.٣٨٤  ١١ ٠.٥٥٦  ٠.٢٦٣١١  ١١    
   

  :ما يلى ) ٢(رقم  يتضح من الجدول    

ذاتى     وعى ال ام  : بالنسبة لبعد ال ردات أرق ً ) ١١، ٦، ٤، ٢(أن المف ة إحصائيا د  دال عن

ً ) ١٠، ٩، ٨، ٧، ٥، ٣(بينما المفردات أرقام ) ٠.٠٥( مستوى    عند مستوى دالة إحصائيا

  .◌ً غير دالة إحصائيا) ١(رقم  ةفى حين أن المفرد) ٠.٠١(  

  

ً ـيـة إحصائـدال) ٣(م ـرق ةفردـأن الم:  فعاالتـيم االنظـعد تنـة لبـبالنسب      وىـستـند مـع ا

ام ) ٠.٠٥(   ردات أرق ا المف ً  ) ١١,١٠,٩,٨,٧,٢(بينم ة إحصائيا د مستوى  دال ) ٠.٠١(عن

ً ) ٦،  ٥،٤،١(فى حين أن المفردات أرقام    . غير دالة إحصائيا

م  :بالنسبة لبعد الدافعية    ردة رق ة إحص) ٩(أن المف ً دال د مستوى  ائيا ا )  ٠.٠٥(عن بينم

ً )  ١٠، ٩، ٧,٦ ، ٥، ٤، ٢، ١ (المفردات أرقام  ا  ) ٠.٠١( عند مستوى  دالة إحصائيا بينم

ً ) ٨، ٣( المفردات أرقام    . غير دالة إحصائيا

ً )  ٧، ٢(ن المفردة رقم أ : بالنسبة لبعد المشاركة الوجدانية      عند مستوى دالة إحصائيا

ً ) ١٠،٩،٨،٦،٥،٣(المفردات أرقام  بينما) .  ٠.٠٥(   د مستوى  دالة إحصائيا ) ٠.٠١( عن

ً ) ٤، ١(فى حين أن المفردات أرقام    . غير دالة إحصائيا
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ات   اول العالق د تن بة لبع ام  : بالنس ردات أرق ة  )٩، ٧، ٥،٦، ٤، ٣، ٢، ١(أن المف دال

 ً ً غير دالة ) ٨( رقم دةفى حين أن المفر) ٠.٠١( عند مستوى  إحصائيا   .إحصائيا

  :الثبات  –ب 
الدرجة الكلية والدرجة الفرعية لكل جانب ثبات  لحساب معامل ألفا كرونباختم استخدام   

  :كما يوضحھا الجدول التالىمن جوانب المقياس 

الذكاء لمقياس معامالت الثبات للمكونات الفرعية والدرجة الكلية ): ٣(جدول 
  وجدانىال

  
  معامل ألفا  المتغيرات
  ٠.٤١  الذاتى الوعى

  ٠.٥٥  تنظيم االنفعاالت
  ٠.٥٦  الدافعية 

  ٠.٦٨  المشاركة الوجدانية
  ٠.٦٣  تناول العالقات
  ٠.٦٨  الدرجة الكلية

  
ين      ا انحصرت ب يم معامل ألف دل ) ٠.٦٨&  ٠.٤١( يتضح من الجدول السابق أن ق وي

  . من الثبات  جيدةبدرجة ھذا على تمتع عبارات المقياس 

  

  

                                                                                             

  : الصدق -ج  

  * :صدق المحكمين   :أوالً    

ك         ة الكويت وذل ة األساسية وجامع ة التربي ين بكلي تم فحص المقياس من جانب المحكم

دانى، ذكاء الوج ى لل ف اإلجرائ وء التعري ى ض ق ف ھولة  والتحق ارات وس حة العب ن ص م

ارات  ،األلفاظ وسالسة المعانى الموجودة بالمقياس وأسفر ذلك عن تعديالت فى صياغة عب

ان % ) ٨٠(، وكان اإلتفاق عليھا بنسبة  المقياس ارات ك اقى العب لكل منھا، واإلتفاق على ب

  % ) .  ١٠٠(بنسبة 

    )المقارنة الطرفية ( طريقة : ثانياً   
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ً تم أخذ ا     ا ذكاء الوجدانى محك ات ال ى  لدرجة الكلية لكل مكون فرعى من مكون م عل للحك

 ً ً  صدق مفرداته ، فتم ترتيب الدرجات الكلية لكل مكون ترتيبا ، وتم أخذ أعلى وأدنى  تنازليا

المرتفعين ، وتمثل مجموعة  فالطمن األ%  ٢٧من الدرجات لتمثل مجموعة أعلى %  ٢٧

الطين ، وتم حساب متوسطات درجات مجموعتى األدرجات المنخفض من%  ٢٧أدنى   ف

ين المتوسطات ) ت(ستخدام اختبار إفى كل مكون من المكونات الفرعية ، وب فى المقارنة ب

ين األ ز ب ى التميي درة عل ة الق الطلمعرف و  ف ا ھ ائج كم ت النت رتفعين والمنخفضين كان الم

  :  موضح فى الجدول اآلتى 

  لدراسة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفية) ت( نتائج اختبار ): ٤(جدول 
فى المكونات الفرعية والدرجة الكلية لمقياس ) االرباعى األعلى، واالرباعى األدنى (  

  .الذكاء الوجدانى 

  
  المتغيرات

  

مجموعة األرباعى 
  األدنى

اعى   ة األرب مجموع
  األعلى

  الداللة  قيمة ت

      ع  م  ع  م
  ٠.٠١  ١٤.٥٢٩  ٠.٦١٣  ٢٠.٢٨ ٠.٧٤٠ ١٧.٣٨  الوعى
  ٠.٠١  ١٢.٠٨٠  ٠.٦٠٤  ١.٠١٧١٨.٤٥ ١٥.٣٤  االنفعاالت
  ٠.٠١  ١٧.٠٤٦  ٠.٥٠٣  ١.٠٦٠٢١.٤١ ١٧.١٣  الدافعية
  ٠.٠١  ١٧.٩٦٥  ٠.٠٠٠  ٠.٨٢٨٢٢.٠٠ ١٨.٤٠  المشاركة
  ٠.٠١  ١٤.٥٠٩  ٠.٥٠٤  ١٧.٤٣  ١.١٦٢  ١٣.٩٣  العالقات

  ٠.٠١  ١١.٤٤٢  ١.٥٠  ٣.٤٨٥٩٦.٤٢ ٨٦.٩٥  الدرجة الكلية
     

  

  : الصورة النھائية للمقياس

ذكاء الوجدانى وصالحيته      اس ال ات وصدق مقي ة ثب د للباحث ابقة تأك من اإلجراءات الس

ة يوضحھا . لإلستخدام فى البيئة الكويتية ألطفال الروضة  الىوالصورة النھائي  الجدول الت

تإ، وھى الصورة التى )١، ٢(  تصحح وفق التدريج عبارة) ٤٣(وتتكون من  خدمت فى س

  : موزعة على المقاييس الفرعية على النحو التالى التطبيق النھائى 

  

  توزيع أرقام العبارات وعددھا على أبعاد الذكاء الوجدانى) :  ٥(جدول

  عدد العبارات  أبعاد الذكاء الوجدانى
  ١٠  الوعى الذاتى 

  ٧  تنظيم االنفعاالت
  ٩  الدافعية 
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  ٩  المشاركة الوجدانية
  ٨  قاتتناول العال

  ٤٣  المجموع

   
  .وجميع عبارات المقياس فى اتجاه واحد    

  

 ً   : )إعداد الباحثة(أساليب المعاملة الوالديةمقياس :  ثانيا

      وقد استعانت فـى بـحثھا بـمقياس ،مـن إعداد الباحثـة فردةـم) ٤٣( ن ـيتكون المقياس م    

ل من إعداد نسيمة   ه حمدى اتجاھات التنشئة لألسرة والطف ك )٢٠٠٤(داود ، ونزي ، وذل

ة  ة  لقياس أساليب المعاملة الوالدي لبية واإليجابي ة نظر األالس كـممن وجھ ـن  ھات ، وذل م

الل ان ) صح ( ة ـوضع عالم خ ود المناسب لبي ى العم لوب إف ى أس رة عل ل فق اق ك نطب

مقياس بإعطاء ويصحح ال) ال تنطبق / تنطبق ( ستجابة المعاملة الوالدية وذلك من خالل اإل

عبارة وھى الفقرات التى تشير الموافقة عليھا إلى ) ٢٤(للعبارات الموجبة وعددھا ) ١، ٢(

ى وجود إوجود  ل إتجاه إيجابى لديك فى المعاملة الوالدية لألبناء أى تشير إل اه يتسم بتقب تج

ام  م ، وھى أرق اور معھ ات والتش اء أو البن ، ٢٣، ١٦، ١٥، ٩،١١، ٧، ٦، ٤، ٢، ١(األبن

٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٦،٢٧، ٢٥، ٢٤ (.   

    

لبية وعددھا    ارات الس ى ) ١٩(والعب ا إل ة عليھ ى تشير الموافق رات الت ارة ، وھى الفق عب

و األ ديك نح الب ل اه س ذ اتج م بالنب اء يتس ى أبن لط ، وتعط ى التس ل إل ل وبالمي دم التقب وع

درجات ،  ام ) ٢، ١( ال ى أرق ، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٤، ١٣، ١٢، ١٠، ٨، ٥ ،٣( ، وھ

٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٠، ٢٢، ٢١ . (  

  صدق المقياس    : أوالً   
  :صدق المحكمين  -١  

م      دريس بقسم عل ة الت ين من أعضاء ھيئ ى مجموعة من المحكم اس عل تم عرض المقي

ن صحة الع ق م ت، للتحق ة الكوي ى جامع ية ف ة األساس ة التربي نفس بكلي ھولة ال ارات وس ب

اس الموجودة بالمقي ة المعانٮ اظ وسالس ى  .األلف رض عل ن إعت اك م ة أن ھن وإتضح للباحث

ثم قامت ، مت الباحثة بتعديل المقياس وفق آراء ومقترحات المحكمين عبارات المقياس وقا

جميع على % ٨٥بإعادة عرضه عليھم مرة أخرى وتأكدت من أن نسب االتفاق ال تقل عن 

  .ياس عبارات المق



 - ٩٨  -

ة      ى عين اس عل ق المقي د تطبي ن إوبع ة م تطالعية مكون ً أم) ٦٠( س ى  ا ة ف ل وطفل لطف

  :رياض األطفال بدولة الكويت ، تم التحقق من ثبات وصدق المقياس على النحو التالى 

           :صدق المقارنة الطرفية -٢  

تم ترتيب للحكم على صدق جزئى التم أخذ الدرجة الكلية للمقياس محكاً     اس ، ف مقي

اً  اً تنازلي اس ترتيب ة للمقي ة الكلي ى . الدرج ذ أعل م أخ ى % ٢٧وت بة % ٢٧وأدن بالنس

اس  ى المقي ار . لجزئ تخدام اختب طى ) ت( وباس ين متوس روق ب اب الف م حس ت

  :  وجاءت النتائج كما بالجدول التالى . المنخفضين والمرتفعين 

  

  

  
  

  

  )٦(جدول 

  .  لفروق بين متوسطى المنخفضين والمرتفعين حساب ا                  

 نوع األسلوب
 األدنى األعلى 

 الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 ٠.٠٠١ ٦.٤٥ ٣.٦١ ٣٦.٨ ١.٨٧ ٤١.٩  اإليجابى

 ٠.٠٠١ ٤.٦٨ ٢٦.٦٣٣.٤٣ ٢.٦١ ٣.٥٧ السلبى

   

ين المستوى األدنى والمستوىيتضح من الجدول     ة إحصائياً ب روق دال  السابق وجود ف

  .   مما يدل على صدق المقارنة الطرفية للمقياس . األعلى 

   

 ثبات المقياس: ثانياً   

  : تساق الداخلى للمقياس ، وتم التحقق من ذلك بحساب إلا  -أ 

  .لھا والموجبة والدرجة الكلية له والدرجة الكليةالسالبة  رتباط بين المفرداتمعامل اإل     
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  )٧(جدول رقم 

  لكل منھا لدرجة الكليةالسالبة والموجبة ل مالت ارتباط المفرداتمعا

 الموجبة السالبة

  معامل اإلرتباط  المفردات  معامل اإلرتباط  المفردات

٠.٥٥٢ ١ ٠.٣٧٦ ٣ 

٠.٥٥٤ ٢ ٠.٣٧٩ ٥ 
٠.٣٥٤ ٤ ٠.٣٤٤ ٨ 
٠.٥٢٢ ٦ ٠.٤٦٢ ١٠ 
٠.٦٠٦ ٧ ٠.٣٧٠ ١٢ 
٠.٥٦٨ ٩ ٠.٢٧٩ ١٣ 
٠.٤٨٨ ١١ ٠.٥٨ ١٤ 
٠.٣٣٩ ١٥ ٠.٣٤٦ ١٧ 
٠.٣٨٥ ١٦ ٠.٣٧٨ ١٨ 
٠.٥٤٢ ٢٣ ٠.٣٥٤ ١٩ 
٠.٤٥٤ ٢٤ ٠.٤٨٦ ٢٠ 
٠.٥٩٦ ٢٥  ٠.٣٠٨ ٢١ 
٠.٣٣٨ ٢٦  ٠.٣٧٧ ٢٢ 

٠.٥٥٩ ٢٧  ٠.٤٨٨  ٣٠ 
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٠.٤٠٩ ٢٨  ٠.٤٠٠  ٣٤ 
٠.٤٧١ ٢٩  ٠.٣٥٢  ٣٥ 
٠.٤٦٨ ٣١  ٠.٣٦٠  ٣٦ 
٠.٥٠٤ ٣٢ ٠.٤٣٣  ٣٧ 
٠.٤٢٤ ٣٣ ٠.٣٩١  ٣٩ 

   ٠.٤٦٠ ٣٨ 
   ٠.٥٨٢ ٤٠ 
   ٠.٤٧٦ ٤١ 
   ٠.٣٤٥ ٤٢  
   ٠.٥٤٣ ٤٣  

  

    

ه إيتضح من الجدول السابق أن معامالت       ذى تنتمى إلي د ال رتباط المفردات بدرجة البع

   ) .٠.٠١( مستوى  أو عند ،) ٠.٠٥( ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  

  

  كما تم حساب معامالت اإلرتباط بين مجموع درجات العبارات السالبة ومجموع درجات    

  :العبارات الموجبة والدرجة الكلية ، وجاءت النتائج كما بالجدول التالى  

  )٨(جدول رقم 

  .معامالت االرتباط بين جزئى المقياس والدرجة الكلية  حساب

 كلى موجب سالب 

 ٠.٥٦١ ٠.٣٢- _ سالب

 ٠.٦٠٥ _ _ موجب

 - _ _ كلى

   

ة م      اط دال امالت ارتب ود مع ابق وج دول الس ن الج اس يتضح م ى المقي ين جزئ ة ب وجب

  .والدرجة الكلية ووجود معامل ارتباط دال سالب بين جزئى المقياس اإليجابى والسلبى 

للجزء السالب من  ٠.٨٢٨٦ معامل الثبات ةوكانت قيم:  معامل ألفا كرونباخ -ب

  .للجزء الموجب من المقياس ٠.٨٤٣المقياس ، 
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ات ويدل ھذا على تمتع عبارات المقياس ب*        ا سبق . درجة مقبولة من الثب ومن كل م

ات والصدق ،  ة من الثب ة بدرجة مقبول ة الوالدي اليب المعامل اس أس ع مقي ة تمت د للباحث يتأك

   . الصورة النھائية للمقياس)  ٢(ويوضح الملحق رقم 

  : إجراءات البحث: اً بعار   

، ) يب المعاملة الوالدية أسال –انى الذكاء الوجد( س الدراسة ييبتجھيز مقا ةقامت الباحث - ٢

ين من  الثم قامت بتطبيقھا على عينة التقن ل  روضةمرحلتى  أطف ن حنب د ب ام أحم اإلم

ل المعال ة بعم م قامت الباحث الجھراء ، ث يم ب ات اإلحصائية جبالعاصمة، وروضة النع

ذك اس ال ات لمقي ة اء الوجدانى الالزمة لحساب الصدق والثب اليب المعامل اس أس ، ومقي

  .  ديةالوال

  

  
   

ة إقامت الباحثة ب -٢   دارس اآلتي ائى من الم ق النھ ة عشوائية من أجل التطبي : ختيار عين

د  ة بع الجھراء ، وقامت الباحث يم ب ل بالعاصمة ، وروضة النع ن حنب د ب روضة اإلمام أحم

  .ذلك بعمل المعالجات اإلحصائية الالزمة لإلجابة عن تساؤالت البحث
  

اليب اإلحصائية المناسبة بعد تقدير درجات ا -٣  لمقاييس وتنظيمھا وتبويبھا تم إجراء األس

  :للتحقق من صحة فروض الدراسة ومن ھذه األساليب 

  ).ت(اختبار  –تحليل التباين  –اإلحصاء الوصفى  -  
  

ائج  -٤  ن النت ة م ى مجموع م التوصل إل ابه . ت ه التش ان أوج ائج وبي ذه النت ة ھ م مناقش ث

  .  ج الدراسة الحالية والدراسات والبحوث السابقةواإلختالف بين نتائ
  

ة مجموعة من التوصيات  -٥  م كتاب ائج ت ة من نت فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالي

  . والبحوث المقترحة التى تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة
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} 
  

   

 مقدمة    - 

  اإلحصاء الوصفى للبيانات   -  

  التحقق من صحة فروض البحث ومناقشتھا  -  

  الفرض األول -        

  الفرض الثانى  -       

  الفرض الثالث  -       

  الفرض الرابع  -       

  الفرض الخامس  -        

  ملخص النتائج        -          

  رحات التوصيات والمقت -       

  خامسالفصل ال
 نتائج البحث ومناقشتھا



 - ١٠٣ -

  
  خامسالفصل ال

  ومناقشتھابحث نتائج ال
  : مةمقد   
ة الدراسة       ا من عين م الحصول عليھ قامت الباحثة فى ھذا الفصل بتحليل النتائج التى ت

اين ل التب تخدام تحلي ار )  ٢×٢×٢ (إحصائيا ً بإس اط واختب امالت اإلرتب ك ) ت(ومع ، وذل

  . بعد التحقق من اعتدالية توزيع البيانات ثم قامت بمناقشة النتائج التى تم الحصول عليھا 

  .اإلحصاء الوصفى للبيانات  : أوالً    
تم حساب اإلحصاء الوصفى للتحقق من اعتدالية توزيع النتائج وذلك بحساب المتوسطات 

  .ت النتائج كما بالجدول التالى نحرافات المعيارية ومعامالت اإللتواء ، وجاءواإل

  ) ٩ (جدول رقم 

  الفرعية للذكاء الوجدانى يبين اإلحصاء الوصفى للمقاييس

اليب   مقياس الذكاء الوجدانى            المقياس أس
المعاملة 
ة  الوالدي
  السلبية

اليب  أس
ة  المعامل
ة  الوالدي
 اإليجابية 

  الوعى
  الذاتى

يم  تنظ
اال اإلنفع

 ت

المشاركة الدافعية
 الوجدانية

اول  تن
 العالقات

ة  الدرج
  لكليةا

  ٣٩.٦٠  ٢٨.٣٢  ٧٧.٥٨  ١٤.٥٨  ١٦.٧٨  ١٦.٢٨  ١١.٦٧  ١٨.٣١  المتوسط
  

  ٤١  ٢٩  ٧٨  ١٥  ١٧  ١٦  ١٢  ١٨  الوسيط

  ٤١  ٣١  ٧٩  ١٥  ١٧  ١٦  ١١  ١٩  المنوال

راف  اإلنح
  المعيارى

٣.٢٣  ٣.١  ٤.٧٩  ١.٤٨  ٢.٣٥  ١.٨  ١.٠٢  ٢.٣٩  

  ١٠.٤٢  ٩.٦٣  ٢٢.٩٥  ٢.٢١  ٥.٥٦  ٣.٢٦  ١.٠٥  ٥.٧٤  التباين

ل  معام
  اإللتواء

٠.٤١  
  
  

-٠.٢٢  ٠.١٣  ٠.٢٠  ٠.١١  ٠.٢٧   ٠.٢٦٣-  ٠.٩٧  

ل  معام
  طحالتفل

  
٠.٤٣  

  

  
٠.٤١  

  

   
-٠.٦٧  

  
٠.٢٨  

  
٠.٣٤  

  
٠.١٨  

  
٠.٢٢  

  
٠.١٧  

     
  . يتضح من الجدول السابق التوزيع القريب من اإلعتدالى لمقاييس الدراسة   

  : بحثالتحقق من صحة فروض ال: ثانياً    
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ً  توجد عالقة ارتباطية"  أنه ينص الفرض األول على: ولألا الفرض      ة إحصائيا  دال

ة ودرجات ودرجات مقاييس الذكاء الوجدانى ة الكلية لجدرالبين  ة من ناحي مقاييسه الفرعي

ة ة الوالدي اليب المعامل ة أس لبية واإليجابي ة أخرى الس ذا ، " من ناحي ق من صحة ھ وللتحق

 ةالفرض تم حساب معامالت اإلرتباط بين درجات مقياس الذكاء الوجدانى ودرجات مقاييس

ا ومقاييس الفرعية من ناحية  ائج كم ة أخرى وجاءت النت أساليب المعاملة الوالدية من ناحي

   :بالجدول التالى 

  ) ١٠(جدول رقم 

  قياس أساليب المعاملة الوالديةمالعالقة بين مقياس الذكاء الوجدانى و

  )السلبية واإليجابية  (

 المقياس

  
الدرجة  مقياس الذكاء الوجدانى

الكلية 
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

لوالدية أساليب المعاملة ا
  السلبية 

-٠.٤٩- ٠.٣٥- ٠.٣٤- ٠.٣٩- ٠.٤٤- ٠.٥٤ 

أساليب المعاملة الوالدية 
  اإليجابية 

 
٠.٦٢ ٠.٣٣ ٠.٣٥ ٠.٣٨ ٠.٤٨ ٠.٤٦ 

  
ة       ة ارتباطي ابق وجود عالق لبية  يتضح من الجدول الس ين درجات س ة إحصائياً ب دال

ة ن ناحي ة م ه الفرعي ات مقاييس دانى ودرج ذكاء الوج اس ال ة و مقي اليب المعامل اس أس مقي

  اً بين درجات ـة دالة إحصائيـة إرتباطية إيجابيـ، كما توجد عالقة أخرى ـن ناحيـمالسلبية 

ة  اليب المعامل اس أس ة ومقي ن ناحي ة م ه الفرعي ات مقاييس دانى ودرج ذكاء الوج اس ال مقي

  .الوالدية السلبية من ناحية أخرى 

  
  :مناقشة نتائج الفرض األول     

اع و      ى إتب ذا يعن ات ھ ة األمھ ة الوالدي اليب المعامل ة( أس رحون )  اإليجابي ث يش حي

ين ويفسرون ألبنائھم سبب رغبتھم فى تغيير سلوكھم من خالل اإل نھم وب ادل بي رام المتب حت

ا  عر فيھ ة يش ة إيجابي ة انفعالي ق بيئ اع يخل يھم دون إقن ر عل اء ، وال يفرضون األوام األبن
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دين ، األبناء باألمن النفس ل الوال اب من قب د والعق ى ويتحررون من مشاعر الخوف والتھدي

تحكم فى  ى ال درتھم عل ادة ق ل فى زي ديھم والمتمث وھذا من شأنه أن يزيد الذكاء الوجدانى ل

ى إنفعاالت السلبية وكسب الوقت للتحكم فيھا وتحويلھا إلى اإل درة عل نفعاالت إيجابية ، والق

د لاإل اه واإلدراك الجي ى إلنتب درة عل ا ، والق ز بينھ ة وحسن التميي االت والمشاعر الذاتي نفع

وق وإلتنظيم ا رارات ، إنفعاالت وتوجيھھا إلى تحقيق اإلنجاز والتف ستخدامھا فى صنع الق

عن القدرة على التأثير اإليجابى والقوى على اآلخرين ومساندتھم والتصرف بطريقة  فضالً 

م يشعرون ) اإليجابية  (الئقة معھم ، وذلك ألن إتباع األساليب فى التعامل مع األبناء يجعلھ

االتھم ومشاعرھم  ر عن انفع ة التعبي ذات ، وحري ل ال نفس ، وتقب النفس ، وراحة ال ة ب بالثق

   .   إيجابى وواقعى فى نفس الوقت  ىدون خوف من الوالدين ، ويتكون لديھم مفھوم ذات
      

إلى ظھور ) ٢٠٠٢(دى كما يرى محمود ومطر ية تؤلبفى حين أن أساليب المعاملة الس     

ة الضغوط ، وعدم األمن النفسى ، وعدم  ى مواجھ درة عل اء ، وعدم الق األنانية لدى األبن

زان اإلاإل عور ت دم الش لبية والخضوع وع ى الس ؤدى إل دى ي لط الوال ا أن التس الى ، كم نفع

اء عتماد علـى اآلخـرين وربمـا الـعدوان علـيھم ، وبالكفاءة واإل ـى األبن ـطر عل م تسي ـن ث م

نفعالية ، ويفقد السيطرة عليھا كما أن إحساسه ھذه المشاعر السلبية فال يعى الفرد بحالته اإل

 ً لبا نعكس س ه ي ه السلبى عن ذات اءة ومفھوم دم الكف ه باإلنجاز  بع ه ورغبت زه لذات ى تحفي عل

ع فضالً  رين و المرتف اعر اآلخ ه لمش دم إدراك ن ع ن ثإع االتھم وم ى نفع درة عل د الق م يفق

  . التعامل معھم والتناغم مع مشاعرھم ولما ال وھو يفتقد ھذا األمر من الوالدين 
  

ى      ه راض ارت إلي ا أش وء م ى ض ة عل ذه النتيج ير ھ ن تفس رة خ أن) ٢٠٠٢( ويمك ب

  ة ـيرة بالنسبـة كبـة بدرجـكن أن تصبح ضاغطـمال الوالدين يمـالتعرض لسوء معاملة وإھ

  

  

ول ا لألبناء ادة يمكن أن آل، ومن المقب رة الضغوط النفسية الح ى نطاق واسع أن خب ن عل

ا يصاحبه من نفعالية للفرد فتنتج حاالت من القلق ، الھيستريا ، اإلتغير الحالة اإل كتئاب وم

ذاتى  ذاء ال لوكيات اإلي عوبات اإل..... س ن الص ا م ذكاء وغيرھ و ال وق نم ى تع ة الت نفعالي

  . ناء الوجدانى لدى األب
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ان      ذكر جولم اء) ٢٠٠٠(وي رام اآلب اء ينمى إلمشاعر و واألمھات أن إحت االت األبن نفع

وان إفيھم  ده ويحن ه وال ذى يتقبل ن ال حترام مشاعر اآلخرين ، والتعاطف معھم ، كما أن اإلب

ه بالصحة النفسية والتوافق  ى جانب تمتع يھم إل عليه سوف يحنو على اآلخرين ويشفق عل

ادرإلالنفسى وا ه ق ا يجعل اعى مم ى إدراك  اً جتم ه وإعل االت اآلخرين والتعامل إنفعاالت نفع

ا  اءة معھ در . بكف ع دراسة ب ذا الفرض م ق نتيجة ھ ا تتف ى ) ٢٠٠٢(كم ى توصلت إل والت

ذكاء إوجود عالقة  اد ال اء وأبع دركھا األبن ا ي ة كم ة الحنون ين الوالدي ة ب ة دال ة موجب رتباطي

  .نفعالى لديھم اإل

ة إالتى ) ٢٠٠٢(فق نتائج ھذا الفرض مع دراسة محمود ومطر وتت   نتھت إلى وجود عالق

اء  نواعإرتباطية موجبة دالة إحصائياً بين أ دى األبن ذكاء الوجدانى ل ة وال ة الوالدي . المعامل

ة ) ٢٠٠٢( كما تتفق مع دراسة بدر  ة دال ة موجب ة ارتباطي ى وجود عالق والتى توصلت إل

ة الحنون نخفض بين الوالدي ذكاء الوجدانى الم اد ال اء وأبع دركھا األبن ا ي ة التى ة كم م الفئ ھ

  .تعرضت لسوء المعاملة من قبل الوالدين 

    .الفرض األول  صحة وبذلك تحقق  

لكل من يوجد تأثير دال إحصائيا ً " ينص الفرض الثانى على أنه  : الفرض الثانى 

يم األم و توى تعل ل ومس وع الطف توىن لوب ال مس ةمعأس اس  امل ات مقي ى درج ة عل الوالدي

ة  م إجراء " . الذكاء الوجدانى ودرجات مقاييسه الفرعي ذا الفرض ت وللتحقق من صحة ھ

يم األم و فلالط تغيرات نوعمل)  ٢×٢×٢(تحليل التباين ذى التصميم   مستوىومستوى تعل

ة ، أسلوب المعاملة الوالدية على درجات مقياس الذكاء الوجدانى ودرجات مقاييسه  الفرعي

   : وجاءت النتائج كما بالجداول التالية 

  

  

  )١١(  جدول رقم 
  لمقياس الوعى الذاتى ٢×٢×٢يبين نتائج تحليل التباين 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

 ٠.٦٧٧ ٣.٨٥ ١ ٣.٨٥ نوع الطفل 
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 ١.٠٧٢ ٦.٩٦ ١ ٦.٩٦ مستوى تعليم األم

 معاملةب الأسلو نوع
)السلبية -اإليجابية(الوالدية

٤.٢٧٦ ٢٢.٩٤٥ ١ ٢٢.٩٤٥* 

  ب×أ
 

٠.١٠٦ ٠.٦٠٣ ١ ٠.٦٠٣ 

 ٠.٥٥٦ ٣.١٦٢ ١ ٣.١٦٢ جـ×أ

  جـ×ب
 

٠.٤٩٤ ٢.٨٠٨ ١ ٢.٨٠٨ 

 ٠.٢٤٩ ١.٤١٥ ١ ١.٤١٥ جـ×ب×أ

  ٥.٦٨٩ ١٠٦ ٦٠٢.٩٩٠ الخطأ

  
  ) ١٢(جدول رقم 

  نفعاالتلمقياس تنظيم اإل ٢×٢×٢نتائج تحليل التباين  

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

 ٠.٥٢٩ ٠.٥٤٠ ١ ٠.٥٤ نوع الطفل -أ
 ٠.٠٠٧ ٠.٠٧ ١ ٠.٠٧ مستوى تعليم األم - ب
 لمعاملةأسلوب ا نوع - جـ

 الوالدية
٧.٨٨٠ ٨.٠٥٦ ١ ٨.٠٥٦** 

 ٠.١٧٢ ٠.١٧٦ ١ ٠.١٧٦ ب×أ
 ٠.٠٤ ٠.٠٤ ١ ٠.٠٤ جـ×أ
 ٠.٠٦٥ ٠.٠٦ ١ ٠.٠٦ جـ×ب
 ٠.٢١٩ ٠.٢٢٤ ١ ٠.٢٢٤ جـ×ب×أ

  ١.٠٢٢ ١٠٨.٣٧٩١٠٦  الخطأ

  
  )  ١٣( جدول رقم 

  لمقياس الدافعية  ٢×٢×٢نتائج تحليل التباين 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

 ٠.٣٧٤ ١.٠٩ ١ ١.٠٩ نوع الطفل -أ
 ٢.١٤٦ ٦.٢٦ ١ ٦.٢٥٩ مستوى تعليم األم - ب
 لمعاملة أسلوب ا نوع - جـ

 الوالدية
٩.٣٢٥ ٢٧.١٩٦ ١ ٢٧.١٩٦** 
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 ٠.٠١٥ *٠.٠٤ ١ *٠.٠٤  ب×أ
 ٠.٥٢٢ ١.٥٢٢ ١ ١.٥٢٢ جـ×أ
 ٢.٤٩١ ٧.٢٦٦ ١ ٧.٢٦٦ جـ×ب
 ٠.١١٩ ٠.٣٤٦ ١ ٠.٣٤٦ جـ×ب×أ

  ٢.٩١٦ ٣٠٩.١٣٨١٠٦ الخطأ
  
  
  

  )١٤( جدول رقم 
  ركة الوجدانيةالمشا لمقياس ٢×٢×٢نتائج تحليل التباين 

 مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

 ٠.٦٦٢ ٣.٤٤٥ ١ ٣.٤٤٥ نوع الطفل -أ
 ٣.٤١٩ ١٧.٧٨٠ ١ ١٧.٧٨٠ م مستوى تعليم األ - ب
 لمعاملةأسلوب ا نوع - جـ

  الوالدية
٤.٠٥٦ ٢١.٠٩٥ ١ ٢١.٠٩٥* 

 ٠.١٦٦ ٠.٨٦١ ١ ٠.٨٦١ ب×أ
 ٠.٥٠٥ ٢.٦٢٨ ١ ٢.٦٢٨ جـ×أ
 ٠.٣٨٠ ١.٩٧٤ ١ ١.٩٧٤ جـ×ب
 ٠.٠٠٦ ٠.٠٢٩ ١ ٠.٠٢٩ جـ×ب×أ

  ٥.٢٠١ ١٠٦ ٥٥١.٢٦ الخطأ

  
  
  
  
  
  

  ) ١٥( جدول رقم 
  لمقياس تناول العالقات ٢×٢×٢نتائج تحليل التباين 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

 ٠.٠٠٣ ٠.٠٥٢ ١ ٠.٠٥٢ نوع الطفل -أ
** ١٥.١٨٤ ٢٧.٩٠٦ ١ ٢٧.٩٠٦ مستوى تعليم األم - ب
 المعاملةأسلوب  نوع - جـ

 الوالدية
٣.٨٧٤ ٧.١٢٠ ١ ٧.١٢٠ * 

 ٠.٠٣٢ ٠.٠٥٩ ١ ٠.٠٥٩ ب×أ
 ٠.٠٠٠ ٠.٠٤٥ ١ ٠.٠٤٥ جـ×أ
 ٢.٠١٩ ٣.٧١٠ ١ ٣.٧١٠ جـ×ب
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 ٠.٠١٥ ٠.٠٢٧ ١ ٠.٠٢٧ جـ×ب×أ
  ١.٨٣٨ ١٩٤.٨١٢١٠٦ الخطأ

  
  
  

  ) ١٦(جدول رقم 
  للدرجة الكلية للذكاء الوجدانى ٢×٢×٢حليل التباين نتائج ت

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

 ١.٣٩٢ ١٩.٦٣٩ ١ ١٩.٦٣٩ نوع الطفل -أ

 ٢٤٤.٨٨٧ ١ ٢٤٤.٨٨٧ مستوى تعليم األم - ب
١٧.٣٥ ** 
 

 المعاملةأسلوب  نوع - جـ
 الوالدية

٢٨.٣٧١ ٤٠٠.٢٣٤ ١ ٤٠٠.٢٣٤**

 ٠.١٢٥ ١.٧٦٥ ١ ١.٧٦٥ ب×أ
 ٠.٧٩٣ ١١.١٩٠ ١ ١١.١٩٠ جـ×أ
 ٢.٨٥٩ ٤٠.٣٣٧ ١ ٤٠.٣٣٧ جـ×ب
 ٠.٠٢١ ٠.٣٠٢ ١ ٠.٣٠٢ جـ×ب×أ

  ١٤.١٠٧ ١٤٩٥.٣٥٩١٠٦ الخطأ
  
  
  

     
  

  : يتضح من الجداول السابقة ما يلى  بالنسبة للفرض الثانىو 

ى درج ال -١   اال اتيوجد تأثير لنوع الطفل عل ذكاء الوجدانى والدرجة الف سييمق ة لل رعي

   .الكلية 

توى ال -٢   أثير لمس د ت يم األ يوج يم تعل ذاتى وتنظ وعى ال اييس ال ات مق ى درج م عل

اول  اس تن ى مقي أثير ف ذا الت د ھ ين يوج ى ح ة ف اركة الوجداني ة والمش االت والدافعي االنفع

  .العالقات والدرجة الكلية للذكاء الوجدانى 

ة  ىمستويوجد تأثير ل -٣   اييس الفرعي ى درجات المق ة عل ة الوالدي اليب المعامل ذكاء أس لل

  .له الوجدانى والدرجة الكلية
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اس      ى مقي يم األم عل ولقد قامت الباحثة بحساب اتجاه الفروق الدالة إحصائياً لمستوى تعل

   :تناول العالقات والدرجة الكلية للذكاء الوجدانى وجاءت النتائج كما بالجدول التالى 

  ) ١٧( جدول رقم 

  ) غير المتعلمات –المتعلمات ( مھات إلتجاه الفروق بين األ) ت ( قيم 

المتوسط مستوى التعليم المقياس
اإلنحراف 
 المعيارى

 قيمة ت

  تناول العالقات
 ٠.٨٩ ١٥.١٢ متعلمة

٤.٨٥ 
 ١.٨٥  ١٣.٨٧٢  غير متعلمة

  الذكاء الوجدانى
 ٣.٨٥ ٧٩.٨٥ متعلمة

٥.٦٣ 
 ٤.٦٧  ٧٥.٢٢ غير متعلمة

    

  . )  ٠.٠١( إحصائياً عند مستوى   دالةفى تناول العالقات )ت(قيمة    

  ) .   ٠.٠٥(  فى الذكاء الوجدانى دالة  إحصائياً عند مستوى)ت(قيمة    

ين     ة إحصائياً ب روق دال ال األمھات المتعلمات  يتضح من الجدول السابق وجود ف أطف

 تناول العالقات والدرجة الكلية للذكاء الوجدانى مقياس فى متعلمات الوأطفال األمھات غير 

  . أطفال األمھات المتعلمات لصالح

     

     

اليب اإكذلك قامت الباحثة بحساب     اس أس ة تجاه الفروق فى مقي ة ، وجلمعامل اءت الوالدي

  :النتائج كما بالجدول التالى 

  )  ١٨(  جدول رقم 
  الوالديةلمعاملةليب اإلتجاه الفروق بين أسا) ت ( قيم 

  فى الذكاء الوجدانى 

 المقياس
نوع أسلوب 

الوالديةالمعاملة 
المتوسط

اإلنحراف 
 المعيارى

 قيمة ت

 الوعى الذاتى
 ١.٣٦ ١٧.٧٢ سالبة

٢.٠٩ * 
 ٢.٧٩ ١٨.٦٧ موجبة 

 تنظيم اإلنفعاالت
 ١.٠٣ ١١.٣ سالبة

٣.٣٨ * 
 ٠.٩٦ ١١.٩ موجبة
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  الدافعية 
 ١.٦٥ ١٥.٤٩ سالبة

٣.٩ ** 
 ١.٧٣١ ١٦.٧٧ موجبة

 المشاركة الوجدانية
 ١.٩٣ ١٥.٩٨ سالبة

٢.٩٥ * 
 ٢.٤٦ ١٧.٢٨ موجبة

  تناول العالقات
 ١.٩٤ ١٣.٩٧ سالبة

٣.٥٩ ** 
 ٠.٩٦ ١٤.٩٦ موجبة

 الدرجة الكلية
 ** ٧.٠٤ ٤.١٤ ٧٤.٤٦ سالبة

  ٣.٩٢ ٧٩.٩١ موجبة
  

ة     روق دال ود ف ابق وج دول الس ن الج اليب  يتضح م ين أس ائياً ب ةإحص ة المعامل  الوالدي

اليب  الموجبة والسالبة ة لصالح مرتفعى أس ذكاء الوجدانى ومقاييسه الفرعي ةفى ال  المعامل

  .الوالدية 

  :مناقشة نتائج الفرض الثانى    

ة       ة الوالدي ة األمويمكن تفسير ذلك فى ضوء أن أسلوب المعامل ة من ناحي ھو  اإليجابي

اء وتشكيل أسلوب إيجاب ى التأثير على السلوك اإلنسانى ويتمثل ذلك فى ثأثيره القوى فى بن

  لنمو وترقية االنفعاالت كل جوانب الشخصية اإلنسانية لألبناء ، وھو محرك ديناميكى 

  

  

يستخدمون وسائل حث وإرشاد عن طريقھا يشرحون  ألمھاتذلك أن ا. وكيفية التفكير فيھا 

  ھم ،مع تفھمھم لمشاكل األبناء ومناقشتھم ـى تغيير سلوكـبتھم فھم سبب رغـويفسرون ألبنائ

ة ، فيشعرون باألم ن ـفيھا مناقشة الصديق لصديقه فى أجواء أسرية مفعمة بالحب والرعاي

ديھم ويعززـوبال شك ينم. ن مشاعر الخوف والتھديد ـويتحررون مى ـالنفس ك ل من  ى ذل

ى اإلستراتيجيات الذإقدرتھم على تطوير وتنمية  درة عل اه كاء الوجدانى والمتمثلة فى الق نتب

لبية واإلدراك الجيد لإلنفعاالت والمشاعر  االت الس تحكم فى اإلنفع ى ال درة عل الذاتية ، والق

ى انفع ا إل ق الت اوتحويلھ ى تحقي ا إل االت وتوجيھھ يم االنفع ى تنظ درة عل ة ، والق إيجابي

درة  انيةمشاركة الوجداإلنجاز والتفوق ، والقدرة على ال مع اآلخرين وفھم مشاعرھم ، والق

فيتأكد بذلك أن األفراد ذوى الذكاء الوجدانى . على التأثير اإليجابى فى اآلخرين ومساندتھم 

أين أكثر فاعلية فى حياتھم ، واثقين من أنفسھم ، يعرفون ) ١٩٩٩(المرتفع كما أشار جودة 

درة م ر ق اطة والصدق ، أكث زون بالبس ون ، ويتمي واطفھم يتجھ د ع ى تحدي ن اآلخرين عل
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ون  ائلون ، ومتوازن الخاصة ، وھم أفضل توافقاً ويتكيفون بشكل أفضل مع الضغوط ، متف

ى  ودودون درة عل ر ق ات وأكث ى المناقش ة ف ر إيجابي م أكث تقلون ، وھ ب ومس وا القل وطيب

االجتماعية التفاعل ، ويعبرون عن أنفسھم بوضوح ، ھم أقل قلقاً ، أكثر نجاحاً فى المواقف 

ادلون  اً ، ال يتب ل توافق ، أما منخفضو الذكاء الوجدانى فإنھم أقل ثقة بالنفس ، أقل مبادأة ، أق

العجز  العواطف ، ال ينسجمون مع الغير ، يعتمدون على مساعدة اآلخرين ، أكثر شعوراً ب

    . والضعف 

د من حدة ) ٢٠٠١(وتشير راضى       ذكاء الوجدانى يزي ى أن ضعف ال رد إل تعرض الف

ا يتسبب فى اإلصابة  راب ، كم للمخاطر النفسية كالقلق واإلكتئاب والوحدة النفسية واالغت

ب وضعف  دة ومرض القل ة المع الربو والصداع وقرح مية ك راض الجس ن األم د م بالعدي

ة  ن الناحي تعلم ، وم ات ال ة وإعاق درات العقلي اض الق رتبط بانخف اعى ، وي از المن الجھ

ة يتصف م  االجتماعي رانھم وھ ين أق روھين ب ل شعبية ومك أنھم أق نخفض ب ذكاء الم ذوى ال

ع  اكل م ى مش باب يتورطون ف ون سن الش دما يبلغ لوكية ، وعن اكل الس ر عرضة للمش أكث

   .القانون ، ويرتكبون أكثر المشاكل 

ان      ير جولم ذا اإلطار يش ى ھ ذكاء ) ٢٠٠٠(وف ز من ال ديھم مستوى متمي ى أن من ل إل

  شاعرھم ويتعاملون معھا ، ويتعاملون مع مشاعر اآلخرين بكفاءة ، ـعرفون مـيى وـالوجدان

  

اً بالرضا عن  ر إحساس م األكث اة ، وھ ھم أنفسھم الذين نراھم متميزين فى كل مجاالت الحي

اجھم  دفع إنت ا ي ة مم تھم العقلي ى بني أنفسھم ، والتميز فى حياتھم ، واألقدر على السيطرة عل

  ، وتكون فرصھم أكثر للرضا والنجاح فى الحياة ، واكتساب عادات ذھنيةقدما ً إلى األمام 

دخلون فى   ذكاء الوجدانى ي دون ال ا من يفتق اجھم ، أم ادة إنت نھم من زي ية تمك ارك نفس مع

    .واضح  داخلية تدمر قدرتھم على التركيز فى مجاالت عملھم ، وتمنعھم من التفكير بفكر
  

ى      ة راض ع دراس ك م ق ذل ذكاء ) ٢٠٠٢( ويتف ال ذوى ال ى أن األطف ارت إل ى أش الت

  .الوجدانى المنخفض ھم الفئة التى تعرضت لسوء المعاملة من قبل الوالدين 

  . وبذلك تحقق صحة الفرض الثانى   
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ث     رض الثال ة  :الف اعالت الثنائي أثير للتف د ت ه يوج ى أن ث عل رض الثال نص الف ي

ل  وع الطف رات ن ى لمتغي ل الثالث يم األم ووالتفاع توى تعل توىومس اليب ا مس ةأس  لمعامل

  .الوالدية على درجات مقياس الذكاء الوجدانى ودرجات مقاييسه الفرعية 

ام       داول أرق ن الج ح م رض يتض ذا الف بة لھ ،  ١٧،  ١٦،  ١٤،١٥وبالنس

  : ما يلى ١٨،١٩،٢٠،٢١

  نوع الطفل ومستوى تعليم     ال يوجد تأثير للتفاعالت الثنائية والتفاعل الثالثى لمتغيرات -١  

توىاألم و  ات  مس دانى ودرج ذكاء الوج اس ال ات مقي ى درج ة عل ة الوالدي لوب المعامل أس

  .  مقاييسه الفرعية 

م األم ومستوى  ال -٢   ل و مستوى تعل وع الطف سلوب أيوجد تأ ثير للتفاعل الثال ثي بين ن

ذكاء الوجدانى  اتالوالدية على درجالمعاملة  اس ال اس مقي ة ومقي ، فى المشاركة الوجداني

  .حين ال يوجد ھذا التأثير فى بقية المقاييس الفرعية للذكاء الوجدانى 
  

  : لفرض الثالث مناقشة نتائج ا  

ا يشير الغامدى     دين كم ى ) ٢٠٠٥( إن للمستوى التعليمى للوال ؤثرة عل رة وم ة كبي أھمي

  التعليمى لھما زادت معرفتھما بخصائصمختلف مراحل النمو لألبناء ، فكلما زاد المستوى 

  

  

ا  د يعرفھ ا ، وق و خاصة بھ ب نم ة مطال ل مرحل ث أن لك ة حي ل مرحل و لك ب النم ومطال

 ً ا راءة الحرة التى غالب تھما ، أو من خالل الق رتبط بالمستوى  األبوان من خالل دراس ا ت م

ئھما بوجه عام  والنمو التعليمى األعلى ، ومن ھنا يمكنھا رعاية جوانب النمو المختلفة ألبنا

ة اإلوجداال يئة للطاق ار الحسنة والس ة اآلث ى معرف وم عل ى تق ة نى بوجه خاص ، والت نفعالي

ا وا توتوجيھھ ا ثس ى عكس ا. مارھا وتنميتھ ك عل اتوذل ر متعلمال ألمھ دن تين لتال اتغي فق

ون ة الصحيحة فيلجئ اتى ألسس التربي زون المعلوم ود المخ اليب سـإل وج ى ـة فـيلبى أس

 ً لبا ك س ذكاء  لتعامل مع أبنائھم وخاصة أسلوب العقاب البدنى وقد ينعكس ذل درات ال ى ق عل

     .الوجدانى لدى أبنائھم 

ائج ف     ذه النت ير ھ ن تفس ددات اإلـويمك ار المح ل اى إط ى تجع ة الت اتجتماعي  ألمھ

اأجدون الفرصة للجلوس مع تال   اتالمتعلم ون ع م حيث يكون ائھم والتفاعل معھ دة فى بن
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ن اإل ة م اتھم الشخصيحال دائم بطموح غال ال د مـنش امھم بالعدي ام واألعمـة وقي ال ـن المھ

  ى ـة التـالذھني

فرصة  اتاح لھيى ال تال ةالمتعلم ألھتماماتھم الشخصية ، كما أن اإتستحوذ فى الغالب على 

ا يبن ومجالسته واإلقتراب من اإلاإل م م ه ، ستماع إلى مشكالته ومساعدته فى تفھ دور حول

ا لجأ فى التعامل مع اإلتعادة ما  اه م ذنب تج د وإشعاره بال وبيخى والنق ى األسلوب الت بن إل

وكأن مظلة تعليم األم كفيلة وحدھا بأن يكون .... يسلكه من سلوكيات ، كنوع من التعويض 

ً اإل ا ن عقالني ً  ب ا ؤالء  ومتزن ذا فھ ا يواجه من مواقف وأحداث ، ل اه م ادة األمھات تج ا ع م

ى اإل ً يميلون إل ا ه أحيان الغ في ال المب ة  نفع راف اإلإفى حال ن لسلوك يخرج عن اإلطار قت ب

نھم  األمھاتوالمشاھد أن ھناك من  .المتعارف عليه  يم ولك ى فى مستوى التعل م أعل من ھ

ً أقل اھتما ً  ما نھم  أمھاتبفى التربية مقارنة  وأكثر تسلطا ا . أقل فى المستوى التعليمى م أو م

  .لونھم فى ذلك يماث

ة من خالل الن     د الباحث اوتعتق تواه ،  ئجت يم مس ر من مجرد التعل كلة أكب ابقة أن المش الس

  الل العقود األخيرة ، والتى من أھمھا ـى خـى المجتمع الكويتـفالتغييرات الكبيرة طرأت عل

د ذى أدى ب ى ارتفاع مستوى الدخل لدى الفرد ، وخروج األم إلى ميدان العمل ، وال وره عل

ادل الحديث  افى لتب االعتماد على الخدم فى تربية األبناء ، فاألم العاملة قد ال تجد الوقت الك

     .من نتائج نفسية ، وسلوكية خطيرة والمناقشة مع األبناء وما قد يصاحب ذلك 

    ً   .وبذلك تتحقق صحة الفرض الثالث جزئيا

  :  الفرض الرابع  

اليبختلف ت" ه ينص الفرض الرابع على أن     ةا أس ة ب لمعامل ل إالوالدي وع الطف ختالف ن

ة الفرض تم حساب الفروق بين البنيين والبنات فى أسلوب وللتحقق من صحة ھذا "  المعامل

  :وجاءت النتائج كما بالجدول التالى ) ت(ستخدام اختبار إالوالدية ب

  ) ١٩ (جدول رقم 

  )الموجبة  –السالبة (  ديةالوالمعاملة ال فى أساليب األطفالروق بين الف

نوع 
المعاملة 
 الوالدية

 المتوسطالعدد     المجموعة
اإلنحراف 
 المعيارى

 قيمة ت

 ٠.٢٤ ٣.١٨ ٢٨.٢٥ ٥٩ البنون  السالبة
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 ٣.٠٤   ٢٨.٤  ٥٥  البنات

  الموجبة
 ٣.١٦ ٣٩.٧٦ ٥٩ البنون

٠.٥٣ 
 ٣.٣١  ٣٩.٤٤  ٥٥ البنات

  

دم و         ابق ع دول الس ن الج ينيتضح م ين البني ائياً ب ة إحص روق دال ود ف ى  ج ات ف والبن

   .الوالدية  المعاملة أسلوب

ى مجموعة من  والتى) ٢٠٠٢( وتتفق نتيجة ھذا الفرض مع دراسة العنزى     توصلت إل

اء واألمھات ، وعدم : النتائج ومن أھمھا  ة من جانب اآلب وجود اتساق فى المعاملة الوالدي

ة فى وجود فروق دالة إحصائيا بي ة والخارجي ن الذكور واإلناث وبين أبناء المناطق الداخلي

  .إدراكھم ألساليب المعاملة الوالدية 

ى تساوى      ة إل ا يمكن أن تكون راجع اتويمكن تفسير ھذه النتيجة بأنھ ين والبن فى  البني

  ال ــاألعمجاز ـرين وإنـدة اآلخـاعـى مسـدرة علــة والقـالوالدية ـالمعامل بـھم ألساليــإدراك

اآلخرين والواجبات الموكولة إليھم ،  اتھم ب ذلك فى عالق واطفھم ومدى ووك م لع فى إدارتھ

رين ،  ع اآلخ داقة م عون للص اس ، يس االت ، وحب الن ذه العواطف واإلنفع ى ھ تحكم ف ال

  .وبذلك تتحقق صحة الفرض الرابع  .يھتمون بعالقات الحوار والعمل 

  :الفرض الخامس   
نص الف     ه ي ى أن ة  اليبختلف أست "رض الخامس عل ة بالمعامل توى إالوالدي ختالف مس

ين مرتفعى ومنخفضى ،  "تعليم األم روق ب م حساب الف ذا الفرض ت وللتحقق من صحة ھ

ة مستوى تعليم األم فى أسلوب  ة بالمعامل ار إالوالدي ا ) ت(ستخدام اختب ائج كم وجاءت النت

  :بالجدول التالى 

  ) ٢٠( جدول رقم 

  الوالدية لمعاملةا اليبروق بين مرتفعى ومنخفضى مستوى تعليم األم فى أسالف

نوع 
المعاملة 
 الوالدية

 المتوسطالعدد     المجموعة
اإلنحراف 
 المعيارى

 قيمة ت

  السالبة
 ٣.٣٥ ٢٧.٥٣ ٦٥ متعلمات

٣.٢٤ ** 
  ٢.٤٠ ٢٩.٦٣ ٤٩ غير متعلمات
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  الموجبة
 ٢.١٥ ٤٠.٣٣ ٦٥ متعلمات

٢.٨٨ ** 
  ٣.٧٩ ٣٨.٦٣  ٤٩متعلماتغير 

  

ابق      ينيتضح من الجدول الس ة إحصائياً ب روق دال ر  وجود ف ات وغي ات المتعلم األمھ

المتعلمات فى أسلوب المعاملة الوالدية السالبة لصالح األمھات غير المتعلمات وفى أسلوب 

  .المتعلمات المعاملة الوالدية الموجبة لصالح األمھات 

      

  :الفرض الخامس  مناقشة نتائج  

ة) ١٩٨٦(تتفق نتائج ھذا الفرض مع دراسة القرشى     ائج التالي ى النت ى توصلت إل  والت

ين فى اتجاھاتھم فى تنشئة أبنائھم إلى القسوة أو اإلھمال أو التدليل يعدم ميل الوالدين الكويت

 ً اھات واعتبر تجبالمقارنة ببقية اإل حيث كانت متوسطاتھم على ھذه المقاييس منخفضة نسبيا

ً  ذلك مؤشراً    . إيجابيا

  

  

اييس  -  وبخصوص عالقة جنس الوالدين باتجاھاتھم نحو األبناء كانت متوسطاتھم على مق

دى األ ا ل ا كانت اتجاھات التسلط والحماية الزائدة والتفرقة أعلى لدى اآلباء منھ مھات بينم

ى مإعلى مقاييس  اييستجاه السواء أعلى لدى األمھات بينما كانت عل ى إ ق اه السواء أعل تج

  .لدى األمھات منھا لدى اآلباء 

اييس  -  ى مق ة عل روق دال م النفسى إولم تظھر ف دليل والقسوة واألل ال والت تجاھات اإلھم

  .والتذبذب 

تجاھات على اإل إلى أن المستوى التعليمى للوالدين ھو األقوى تأثيراً  ةالباحث توقد خلص - 

  .لتى تناولھا البحث الوالدية ببقية المتغيرات ا
  

ى حد      ام األمھات عل افؤ الفرص المتاحة أم ى تك كما يمكن إرجاع ھذه النتيجة أيضاً إل

ا . الوالدية والتعليم والتثقيف والتربية للمرأة المعاملة سواء، واإلھتمام بأساليب  ذلك نراھ ول

ؤلية ورعاية أسرتھا وتحمل المستخاذ القرار إاآلن فى شتى ميادين العلم والمعرفة ومراكز 
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الم  ائل اإلع الل وس ن خ ر م ا أكث ام بھ ة ، واإلھتم ن المناصب الھام ر م دھا للكثي ، وتقل

     .المختلفة وإصدار القوانيين المختلفة لصالح المرأة، وعوامل اإلنفتاح واإلتجاه نحو العولمة
    

ة التى الوالمعاملة  ويمكن تفسير ھذه النتيجة أيضاً فى ضوء تكافؤ أساليب     الدية والتربوي

ومما يدعم ذلك ما ورد فى التراث السيكولوجى بأن اإلطار الثقافى الذى يحيط . تتبع معھن 

ة و ه الذاتي ه إلنفعاالت ى إدراك ر عل ر مباش ه أث رية ل ة األس اط التربي رد وأنم االت إالف نفع

ة داخل ) ١٩٧٢(اآلخرين ، حيث ذكر غنيم  ة أنه إذا وجدت معايير ثقافية متماثل ة معين ثقاف

أساليب مشتركة لإلستجابة ، تتصل بأساليب تنشئة الطفل ، فإن من الممكن القول أنھا تخلق 

در من السما ذا الق دورھا عن ھ ئولة ب د مس راد يمكن أن تع ين أف ر ، ب ت األساسية فى الكب

راد . المجتمع الواحد أو أفراد الثقافة الواحدة  ا األف فى فالضغوط المنتظمة التى يتعرض لھ

ى ظھور سمات  ؤدى إل راد ، وت و شخصية األف نمط ثقافى معين ، تؤثر بالضرورة فى نم

   . معينة مشتركة بين كثير من ھؤالء األفراد داخل ھذه الثقافة 

  .رض الخامس فوبذلك تتحقق صحة ال   

  
  

   ً     : ملخص النتائج :ثالثا
ات أ -١   ين درج ائياً ب ة إحص البة دال ة س ة ارتباطي د عالق ة توج ة الوالدي لوب المعامل س

  .السالبة ودرجات المقاييس الفرعية للذكاء الوجدانى والدرجة الكلية 

ين در -٢   ائياً ب ة إحص ة دال ة موجب ة ارتباطي د عالق ات توج ة أج ة الوالدي لوب المعامل س

  .الموجبة ودرجات المقاييس الفرعية للذكاء الوجدانى والدرجة الكلية 

وع ا -٣  ذكاء الوجدانى والدرجة ال يوجد تأثير لن ة لل اييس الفرعي ى درجات المق ل عل لطف

  .الكلية له 

يم  -٤   ذاتى وتنظ وعى ال اييس ال ات مق ى درج يم األم عل توى تعل أثير لمس د ت ال يوج

اول  اس تن ى مقي أثير ف ذا الت د ھ ين يوج ى ح ة ف اركة الوجداني ة والمش االت والدافعي االنفع

  .العالقات والدرجة الكلية 

ذكاء  مستوىد تأثير ليوج -٥   ة لل اييس الفرعي ى درجات المق ة عل ة الوالدي أسلوب المعامل

  . الوجدانى والدرجة الكلية له 
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يم  -٦   اليوجد تأثير للتفاعالت الثنائية والتفاعل الثالثى لمتغيرات نوع الطفل ومستوى تعل

توى األم و ذكمس ة لل اييس الفرعي ات المق ى درج ة عل ة الوالدي لوب المعامل دانى أس اء الوج

  .والدرجة الكلية 

  .التوجد فروق دالة إحصائياً بين البنين والبنات فى أسلوب المعاملة الوالدية  -٧  

لوب  -٨   ى أس ات ف ر المتعلم ات وغي ات المتعلم ين األمھ ائياً ب ة إحص روق دال د ف توج

ة  لوب المعامل ى أس ات وف ر المتعلم ات غي البة لصالح األمھ ة الس ة الوالدي ة المعامل الوالدي

  . الموجبة لصالح األمھات المتعلمات 

  

  

  

  

  

  

  

 ً   :والمقترحاتتوصيات ال :رابعا
ه يجب      الى فإن ا ، وبالت از حياتن لقد صنف جولمان الذكاء الوجدانى بأنه الشىء الذى يجت

ه إعلينا التعرف على  ة توجي ا ، وكيفي تحكم فيھ ا ، وال ز بينھ ة التميي ة وكيفي نفعاالتنا المختلف

  . االتنا فى اتجاه أھدافنا انفع

التعلم فى مجاالت أساسية ھى    ا ب ه يسمح لن ة : ونحن نحتاج إلى الذكاء الوجدانى ألن الثق

  قدرة على ـع اآلخرين ، والـتعاون مـتواصل والـى الـة علرقدـى ، والـكم الذاتحبالنفس ، والت

اال ى انفع لبية إل االت الس ل االنفع ر اإلدراك إدارة االنفعاالت وذلك بتحوي ة ، وتغيي ت إيجابي

نفعاالت من التشاؤم إلى التفاعل ، واألھم من ذلك القدرة على تأويل المعانى التى ترتبط باإل

د الموجودة فى العالقات مع اآلخرين من خالل التفھم العطوف إل االتھم والتواصل الجي نفع

  . معھم 

ا ولن يتحقق ذلك لألبناء إال من خالل العالقة التى ت     ى لھ اء ، والت نشأ بين الوالدين واألبن

وافقھم النفسى واإل كيل شخصياتھم وت ى تش ام ف اد دور ھ لوب اإلرش ر اس اعى ، ويعتب جتم

ة الصحة اإل ى أھمي اء ، والتوجيه أصدق تعبير عن ھذه العالقة التى ترتكز عل ة لألبن نفعالي
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ذ دم األساس اإلوالتى تساعد على رفع الذكاء الوجدانى لديھم ، فھو األسلوب ال الى ى يق نفع

اة  ل مجاالت الحي ى ك دفعھم ف ى ت اء الت ئة األبن نفس . اآلمن لتنش ك من خالل ضبط ال وذل

دين إل ل الوال ادل ، وتحم رام المتب ة ، واإلحت ف الحياتي ف المواق ى مختل ائھم ف االت أبن نفع

  .  يد والعقاب ومحاولة التعرف على الدوافع العميقة لھذه االنفعاالت بدل من التوبيخ والتھد

     وفى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج يمكن للباحثة أن تستخلص بعض    

  :التوصيات التى قد تفيد فى استكمال الجھود التى يمثلھا ھذا البحث  

يم اإل -١   ذكاء الوجدانى فى كل مراحل التعل ام بال داءإھتم ى  اً بت ة وحت ة الطفول من مرحل

ا  ه الجامعة ، لم وم ب وق فى أى عمل يق اة والتف ة واضحة فى النجاح فى الحي ه من أھمي ل

  . الفرد

ذكاء اإل -٢  دمج ال اعى يجب على الجامعات تدريب المعلمين على مناھج البحث التى ت جتم

  .بتجاھل ھذا نخلق فجوة كبيرة بين التعليم النظرى والواقعى ه والذكاء الوجدانى ، ألن

  

  

ل -٣  ن الضرورى أن يعم ى  م ال ف اعد األطف ى مس ون عل ور والمدرس اء األم ان إأولي تق

  . الذكاء الوجدانى بالقدوة يقولونه ويفعلونه أنفسھم 

بھم ، و -٤ ل عواصف غض ة ، وتقب ال كلي ات األطف ل إحساس دم تجاھ رق إع تخدام ط س

  .إيجابية لتھدئة الطفل والتعامل مع غضبھم 

المح ھتمام باألنشطة الصيفية التى تسضرورة اإل -٥  ذات  لألطف وعى بال التعبير عن ال ب

  .وتنميته 

ى تشجع  -٦ ك الت ا ، تل ة وغيرھ ى األنشطة المعرفي العلى المدرسة أن تركز عل  األطف

اعرھم و ن مش دث ع ى التح االتھمإعل ع  نفع ة قم ن محاول د ع ة ، والبع ة مقبول بطريق

   .نفعاالت أو كبتھااإل

ة فى ھتمام بتنمية المشاركة الوجدانية والتاإل -٧ فاعل داخل الفصل وإعطاء األطفال حري

جيعھم إ ئوليات وتش ل المس رارات وتحم اذ الق ية ى األعلتخ ات المدرس طة والجماع نش

  .المختلفة 
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اعرھم و -٨ ى مش اء ف ة األبن ى مناقش دين عل رص الوال ديم إح ا ، وتق االتھم وتقييمھ نفع

  .ط والشدة نفعالية لھم فى جو من الود والحب بعيًدا عن التسلالنصائح اإل

ى  -٩ ه عل ئولية وتدريب نفس وتحمل المس ى ال اد عل ى اإلستقالل واإلعتم تعويد الطفل عل

ن  داً ع اھم بعي اون والتف ب والتع وده الح و يس ى ج رين ف رام اآلخ ام وإحت ة النظ ممارس

  .إستخدام القسوة وأشكال المعاملة السيئة كلھا 

اض وا -١٠ اء وإدارات الري ين األولي اون ب ز التع ى تعزي اء ف راك األولي ات وإش لمعلم

ى  كالت الت ل المش طة وح يط األنش رامج وتخط ع الب ة ، ووض ة الروض ه سياس توجي

  .يتعرض لھا األطفال 

إجراء دورات تدريبية بصفة دورية لمعلمات رياض األطفال إلطالعھن على كل ما  -١١  

ع ھو جديد فى تربية الطفل وتعليمه ومعاملته والعناية به ، وذلك فى إطا ر الحرص على رف

  . وتيرة العمل التربوى فى ھذه المرحلة 

  

  

  

  

   ً   :مقترحة الدراسات الحوث والب :خامسا

  :كما تقترح الباحثة إجراء بعض البحوث والدراسات والتى منھا 

ذه  -١  ة ھ راً ألھمي ال ، نظ اض الطف ة ري ة بمرحل ات خاص راء دراس ى إج ع ف التوس

ل المرحلة ودورھا الحيوى فى تكوين ش ة بالبحث . خصية الطف ة غني ة عمري وھى مرحل

  .والدراسة 

ة  -٢  ة مختلف ة المتوسطة ( إجراء دراسات مماثلة على عينات فى مراحل عمري     –الطفول

أخرة  ل فى ) الطفولة المت ة ال يظھر فى خصائص الطف ة الوالدي أثير المعامل ك ألن ت ، وذل

  .مرحلة الطفولة المبكرة فقط 

د من البحوث البحث عن أسال -٣ يب أخرى لقياس قدرات الذكاء الوجدانى ، وإجراء مزي

ذكاء إعلى فئات مھنية مختلفة وعينات أكبر بھدف  ة لل ة الفرعي درات الوجداني كتشاف الق

  .حتمالية وجود قدرات فرعية أخرى لم تكشف بعد إالوجدانى و
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  :البحث خاتمة

    :قدمة م    

لقرن العشرين نظرة غير متوازنة إلى النفس البشرية ركزت شھد علم النفس مع بداية ا     

ع   فيھا ك النظرة حتى الرب على الحياة العقلية الخالية من المشاعر واالنفعاالت واستمرت تل

األخير من القرن العشرين ثم بدأت تلك النظرة تتغير انطالقا من أن إنسانيتنا تتبدى أكثر ما 

ين تتبدى فى مشاعرنا وانفعاالتنا، و ا ب االت، م ال يعنى ذلك إھمال التفكير واالھتمام باالنفع

ة  ام بأھمي الى زاد االھتم ؤثر فى اآلخر،  وبالت ا ي التفكير واالنفعاالت والمشاعر، فكل منھ

  .  الجانب الوجدانى فى حياة الفرد

ذكاء ال       درات ال ون أن ق دركون وال يعلم ات ال ي اء واألمھ ن اآلب ر م دانفكثي ى وج

   لطفل الروضةته تتكون فى السنوات األولى من حياة الطفل وخاصة الست سنوات ومكونا

اؤھم الوجدانىتفى تربيتھم آلبنائھم ي ألمھاتوعلى مدى نجاح ا ن مستوى حيث أ ،كون ذك

  تعليم األم له تأثير كبير على عملية التنشئة واألساليب الوالدية التى يستخدمھا الوالدان فى 

ائھم ، ح ة أبن ار معامل لوك وأفك ن خالل س نعكس م رة ت ى األس يع ف ى تش ة الت يث أن الثقاف

إذا استطعنا التوصل ألسلوب  إننا و .وطريق حل المشكالت التى تعترض األسرة  ألمھاتا

تويات التعليمي ة المس ى كاف ات ف اء واألمھ ة اآلب ى توعي ليم ف رق ـطفل وطـة بحاجات الـس

ة أطفالھم وأسلوب التعامل معھم ، فاننا نكون ـربيل الطرق لتـى أفضـادھم إلـاعھا وارشـاشب
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قد مھدنا الطريق لنمو الطفل نموا سليما وقللنا قدر االمكان من مشكالت الوالدين فى رعاية 

  .أطفالھم 

  :           مشكلة  البحث     

   :يمكن صياغة المشكلة فى التساؤالت التالية    

  ؟ الحماية الزائدةانى واء الوجدـة بين الذكـھل توجد عالق -١   

    أساليب المعاملة الوالدية  مستوىنوع الطفل ومستوى تعليم األم ول من ؤثركھل ي -٢  

  على الذكاء الوجدانى ودرجات مقاييسه الفرعية ؟     

  
  

ل  لتفاعلؤثراھل ي -٣    وع الطف رات ن ائي والتفاعل الثالثى لمتغي يم األم الثن ومستوى تعل

  لذكاء الوجدانى ؟اعاملة الوالدية على الم أساليب مستوىو

  المعاملة الوالدية باختالف نوع الطفل ؟ أساليب ھل تختلف -٤  

  األم ؟المعاملة الوالدية باختالف مستوى تعليم  أساليبھل تختلف  - ٥  

  :أھمية البحث   

اح الن        دانى مفت ذكاء الوج ه ، فال ة متغيرات ن أھمي الي م ة البحث الح دد أھمي اح  تتح ج

والتوافق مع البيئة فى كثير من المجاالت ، كما أن فھم العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية 

ى يمكن من  والذكاء الوجدانى لألطفال قد يفيد فى معرفة أنسب أساليب المعاملة الوالدية الت

ر خاللھا تنمية الذكاء الوجدانى أمال فى تحقيق توافق أكثر مع البيئة ، والنجاح فى  حل كثي

  .   من المشكالت التى تعترض الفرد فى حياته

  :أھداف البحث     

  :يمكن تحديد أھداف البحث فى النقاط التالية    

  .فھم العالقة بين الذكاء الوجدانى وأساليب المعاملة الوالدية -١  

  .عرفة الفروق بين الجنسين فى الذكاء الوجدانـىم -٢  

  .م األم مع الذكاء الوجدانى ألطفال الروضةعرفة تأثير مستوى تعليم -٣  

  :فروض البحث    

   .والحماية الزائدة  -والتشاور – التقبلبين الذكاء الوجدانى و موجبة توجد عالقة  .١
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  .واإلھمال –والتسلط  -توجد عالقة موجبة بين الذكاء الوجدانى والنبذ .٢

نوع أساليب المعاملة ى تعليم األم ونوع الطفل ومستودال إحصائياً لكل من  يوجد تأثير -٣ 

  .اس الذكاء الوجدانى يعلى درجات مقالوالدية 

رات يوجد تأثير للتفاعال ال .٣ يم ت الثنائية والتفاعل الثالثى لمتغي ل ومستوى تعل وع الطف ن

  .المعاملة الوالدية على الذكاء الوجدانى أساليب مستوىاألم و

    .ختالف نوع الطفلالوالدية با المعاملة أساليبختلف ت .٤

  .المعاملة الوالدية باختالف مستوى تعليم األم ساليبتختلف أ  .٥

  :إجراءات البحث    

  :العينة  -  

طفالً وطفلة من أطفال الروضة ، تمتد أعمارھم ) ١١٤( تكونت عينة البحث النھائية من    

  . سنوات ) ٦ -٤( من 

  : أدوات البحث  -     

  إعداد الباحثة .                                   جدانى مقياس الذكاء الو - ١  

  مقياس أساليب المعاملة الوالدية                           إعداد الباحثة  - ٢  

وقد استخدمت الباحثة مجموعة من األساليب اإلحصائية للتحقق من ثبات وصدق أدوات    

تخدمت الباحث ث اس ه ، حي ل نتائج ث وتحلي فى واة ـالبح اء الوص اين ذا إلحص ل التب تحلي

   .إلختبار فروض البحث) ت( واختبار ) ٢×٢×٢(ى ـالتصميم العامل
    

ابقة واإلطار  وقد تم استعراض نتائج    البحث وتفسيرھا ومناقشتھا فى ضوء البحوث الس

   : النظرى ، وقد أظھرت نتائج البحث ما يلى 

  :    البحث نتائج    

ة ارتباط -١ د عالق ات أستوج ين درج ائياً ب ة إحص البة دال ة س ة اليي ة الوالدي ب المعامل

  .السالبة ودرجات المقاييس الفرعية للذكاء الوجدانى والدرجة الكلية 

ات  -٢ ين درج ة إحصائياً ب ة دال ة موجب ة ارتباطي د عالق ة اليسأتوج ة الوالدي ب المعامل

  .الكلية  الموجبة ودرجات المقاييس الفرعية للذكاء الوجدانى والدرجة
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ذكاء الوجدانى والدرجة  ال -٣  يوجد تأثير لنوع الطفل على درجات المقاييس الفرعية لل

  .الكلية له 

يم ال ي -٤ ذاتى وتنظ وعى ال اييس ال ات مق ى درج يم األم عل توى تعل أثير لمس د ت وج

اول  اس تن أثير فى مقي ذا الت االنفعاالت والدافعية والمشاركة الوجدانية فى حين يوجد ھ

  .عالقات والدرجة الكلية ال

  

  

ذكاء  لمستوىيوجد تأثير  -٥ ة لل أسلوب المعاملة الوالدية على درجات المقاييس الفرعي

  . الوجدانى والدرجة الكلية له 

ل ومستوى الي -٦ وع الطف رات ن ة والتفاعل الثالثى لمتغي اعالت الثنائي أثير للتف وجد ت

يم األم و توىتعل ة ع مس ة الوالدي لوب المعامل ذكاء أس ة لل اييس الفرعي ات المق ى درج ل

  .الوجدانى والدرجة الكلية 

  .د فروق دالة إحصائياً بين البنين والبنات فى أسلوب المعاملة الوالدية و جتال  -٧

لوب  - ٨ ى أس ات ف ر المتعلم ات وغي ات المتعلم ين األمھ ة إحصائياً ب روق دال د ف توج

ر المت ات غي البة لصالح األمھ ة الس ة الوالدي اتالمعامل ة  .علم لوب المعامل ى أس وف

  . الوالدية الموجبة لصالح األمھات المتعلمات 
   

ديم     م تق ابقة ت م عرضه من إطار نظرى وبحوث س فى ضوء نتائج البحث الحالى وما ت

د من  ذا البحث والتأك تقبلية الستكمال ھ عدد من التوصيات وطرح عدد من البحوث المس

  .نتائجه 
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  . المراجع العربية : أوال   
  .   المراجع األجنبية :ثانيا

  
  
  
  
  
  
  
 

المراجـــــــــع 
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  : المراجع العربية: أوالً    
راھيم أح         ستوى ـتھا بمـالقـاء ، وعـة لألبنـة الوالديـالمعامل . )١٩٩٥( طيهـمد عـإب

      يرـستير غـة ماجـالـرسة، ـة اإلعداديـيذ المرحلـين تالمـة بـقارنـة مـموح ، دراسـالط

  .مس ـين شـعة عـامـطفولة ، جـعليا للـات الـعھد الدراسـم نشورة،ـم

ان  ين  . )١٩٩٢( إبراھيم أحمد علي ة ب ول ( العالق رفض –القب ذات ) ال د ال دى وتوكي الوال

ة )٢٧(عدد ـال س ،ـفـم النـجلـة علـم .نـقيـدى المراھـة لـوالعدواني ـة المصرية العام ، الھيئ

  .                                           .للكتاب 

  .قلم  ـيروت ، دار الـ، ب نفسـم الـول علـأص.  )١٩٦٦( حـزت راجـمد عـأح 

راھيم محـاس  درــماعيل إب    ناء ـھا األبـدركـما يــة كــة الحنونــالوالدي. )٢٠٠٢(مد ب

   .، كلية التربية ببنھا غير منشورة رسالة دكتوراة .فعالى لديھم ـكاء اإلنـھا بالذـوعالقت

ادر   د الق د عب رف أحم ة والعدوانيالتوكي .)٢٠٠٠(أش ين االذعاني ة ب    وء ـى ضـة فـدي

ـة  ورةـنشــير مـستير غـاجـم  الـةـرس .ويـة ـطـة األبـسلـاء للــالف إدراك األبنـتــاخ ، كلي

  .التربيـة ،جامـعة عين شمس

ى للـالم  دول الخليـبحوث التربويـركز العرب   ى ـفال فــاض األطـري .)١٩٩٠(ج ـة ب

يا رة الخمس ى فت ت ف ال .نات لكوي ن أعم تخلص م ـة   مس ـخبرات التربوي ـطوير ال ـة ت لجن

  )   .٢(علرياض األطـفال، 

لنسبة  ,Bar-onEqi مكوناتـھام النسبـى لـاإلس. )٢٠٠٥(ل ـخلي عبد الرحمن إلھام  

  جلة دراسات نفسيةـم .المجابھة لدى طلبة الجامعةفـى التنـبؤ بأسـاليـب  الذكاء الوجدانى

  . )٥(ع، )١٥( لدمجال،  

د الـى مـھامـال  ـتماء لألسـاإلن. )١٩٨٧(عزيزـحمد عب        ة ـب التنشئـه بأساليـرة وعالقتـ

  . ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس رسالة دكتوراة .اإلجتماعية

ال س  دـأم ـھا بدافعـة وعالقتـة الوالديـالمعامل .)١٩٩٧(سلمـم هيد عب      دي ـجاز لـية اإلنـ

ن  الج اء م ة  األبن ة العمري ي المرحل ين ف                        ) ١٧: ١٤( نس

  .العليا للطفولة ، جامعة عين شمس  الدراسات ، معھد رسالة ماجستيرغيرمنشورة .سنة 

  

  

  



 - ١٢٧ -

ر است. )١٩٩٣(  حمدـصطفى مـانى مـأم                        ة ـوتيـلية والصـتين الكـطريقـخدام الـأث

ـة راءة والكتاب ـة  .والتقليدية فى تـعليم طفل مـا قبل المدرسـة والـمھارات األساسيـة للق رسال

  . كلية التربية بطنطا منشورة ، ماجستير غير

د  راھيم أحم ا بالسلو. )٢٠٠٢(أنور إب ة وعالقتھ ة الوالدي اليب المعامل ائى كأس دى  اإلنتم ل

   .الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس  معھد ،رسالة ماجستير. األطفال النوبيين

ـب  دين خلـتول مـ      دى ـالوال) ضـالرف –بول ـقـلل(الد ألوإدراك ا . )٢٠٠٣(يفةـحى ال

ة دى عين أخرة ل ة المت ه بمشكالت الطفول دولة ـبتدائية ـلة االبـرحـيذ المـالمـن تـم وعالقت

، تنظيم مركز اإلرشاد النفسى التنمية  بحث مقدم من مؤتمر اإلرشاد النفسى وتحديات .قطر

  .، جامعة عين شمس 

  .عربيةـھضة الـدار الن القاھرة، .فسـلم النـى عـة فـمقدم) .١٩٧٨(جابر عبد الحميد جابر  

ابر، سليمان خـجابر عبد ال  صية ـالشخ ىـات فـدراس.)  ١٩٧٨(  الشيخ ضرىـحميد ج

  .  القاھرة ، عالم الكتب .العربية

د الـح  ران ـامد عب ) ٩(ط .مراھقينـفولة والـمو للطـس النـم نفـعل .)١٩٧٧(سالم زھ

   .عالم الكتب القاھرة ،

                         المجلة.بل المدرسة االبتدائيةـيما قـواقع الطفل الكويتى ف.)١٩٨٦(حامد عبد العزيز الفقى     

    .) ٢( ، العددالكويتية لتقدم الطفولة العربية      

 ھا ـما الصم وعالقتـحو أطفالھـدين نـات الوالـاتجاھ .)١٩٩٣(هـحمد شحاتـدى مـحم 

ات ــالدراسعھدــم ،شورةــمن ريــغتيرـماجس الةـرس .فالـؤالء األطــذات لدى ھـفھوم الـبم

  .جامعة عين شمس ، لةوالطفو

   .، دار القلمدبى .دىءالصحة النفسيةمبا. )١٩٧٧(خالد محمد الطحان 

  للثقافةطنى ومجلس الـى الجبالى،الـة ليلـترجم.ىـاء العاطفـالذك .)٢٠٠٠(دانيال جولمان 

  .الكويت ، والفنون واالداب  

 ھا     ـدركـما تـة كـنشئـى التـة فـجاھات الوالديـاالت. )١٩٩٧(زيز ـعـبد الـى عـاد علـرش 

  ، تير غـير منـشورةـرسالـة ماجس .ستقلةـتغيرات المـن المـعدد مـھا بـقات وعالقتـالمراھ

  . العليا للطفولة ، جامعة عين شمس  ھد الدراساتـمع
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ة.  )١٩٨٤(رشدى عبده حنين  اھرة ،  . دراسات وبحوث فى المراھق دار المطبوعات الق

               .الجديدة 

   وك ـسلــوالدى والـرفض الـول والقـبين الـة بـعالقـال . )١٩٨٩( بد الرؤؤفــيدة عــرش 

،  رسالة دكتوراة غير منشورة .ينـوالعادي ينـموھوبـيذ الـالندفاعى التأملى لدى التالما 

  .كلية التربية، جامعة الزقازيق

ة واألمراض النفسية والعقل. )١٩٨٥(سعد جالل  ات الصحة العقلي ة واالنحراف لوكيةي  .الس

   .مكتبة  المعارفالقاھرة، 

                            .دار البحوث العلمية ،  الكويت ،) ٢(ط .علم نفس النمو .)١٩٨٦(سعدية محمد بھادر 

  وعالقتھا  اساليب المعاملة الوالدية. )٢٠٠٢(سليمان محمد سليمان ومحمود مطر 

  .  مجلة كلية التربية جامعة األزھر، .األبناء اء االنفعالى لدى بالذك

  .  دار الفكر العربى القاھرة ،. علم اجتماع التربية  )١٩٩٣(سميرة أحمد السيد 

   .دار المعرفة الجامعية القاھرة،.  األسرة والحياة العائلية )١٩٩١( سناء الخولى 

الق عــن حـسوس  د الخ ة ـجاھات. )٢٠٠٥(باسـبيب وعب اليب المعامل اء نحو أس ات األبن

ة دى عين اب ل ا باألكتئ ة وعالقتھ دد .كويتيين ـالين ـمراھقـن الـم الوالدي ة ـمجل، )٢(الع

  .تصدر عن رابطة األخصائيين النفسيين المصرية ،نفسية اتـدراس

ان  يد عثم وى. )١٩٨٦(س اعى الترب نفس اإلجتم م ال اھرة،، ) ٢(، ط) ١( ج،عل ة  الق مكتب

  .لو المصريةاألنج

د صبحى  يد محم              والدية ـلـى لـقافـتوى الثـة والمسـديـات الوالـجاھـر االتـأث. )١٩٧٦(س

    .مسـين  شـعة عـامـية ، جـتربـية الـكل ،توراةـالة دكـرس ،تكارىـعلى تنمية التفكير االب

     .بدار الكتالقاھرة، ، االنسان والصحة النفسية. )١٩٧٩(سيد محمد صبحى 

ول  دين األش ز ال ادل ع م نف. )١٩٨٢(ع اھرة، ،) ١( ، طموـس النـعل   لو ـة االنجـمكتبالق

  . المصرية

ادل مح  دل ـع  ھا ـة وعالقتـيـكالت اإلجتماعــل المشـى حـقدرة علــلا. )١٩٩٨(مد الع

ومـى والمسـاإلجتماع الذكاءـب ة ومفھ يل  ئولية اإلجتماعي اعى والتحص ذات االجتم ال

  .، جامعة عين شمس التربية مجلة كلية، )٢٢(، العدد ) ٢(  المجلد ،ىالدراس

  

  



 - ١٢٩ -

يد  ود الس يم محم د الحل اءـاألس .)١٩٨٠(عب داع االبن ة ـة نفسيـ، دراس رة وإب   ة اجتماعي

  .دار المـعارف ،قاھرةـال .ناءـدى االبـل ھا بقدرات االبداعـى عالقتـن فـة الوالديـلمعامل

ـة،.ة ـتماعيـة االجـشئــة التنـيكولوجيـس. )١٩٨٥(سوىـعبد الرحمن عي  دار  اإلسـكندري

  .ىـفكرالجامعـال

راھيم  تار إب د الس م النف .)١٩٨٥(عب ان وعل ون  ةـى للثقافـجلس الوطنـالم.سـاالنس والفن

   .عالم المعرفة : واآلداب ، الكويت 

   .مطبعة مصر ، ، القاھرة  المعجم الوسيط .) ١٩٨٩( عبد السالم ھارون  

ى   اح القرش د الفت    ةـئـشـى تنـف اتات الكويتيـھـاء واألمـجاھات اآلبـات.  )١٩٨٦(عب

، الحولية السابعة ، كلية اآلداب ، جامعة ) ٣٥(الرسالة .األبناء وعالقتھا ببعض المتغيرات 

   .الكويت

دـو مفـل ھـدانى ھـاء الوجـالذك. )٢٠٠٢(عثمان محمود الخضر   ) ١٢( جلدـالم .ھوم جدي

   .يةـات نفسـدراس مجلة ، )١( العدد  ،

ـع  ـن كـالء الديـ ـالتنشئ. )١٩٨٩(فافىـ ـدراس .يةـفسـراض النـة واألمـة الوالديـ    ة ـ

    .، جامعة األزھر، كلية التربيةدكتوراة غير منشورة إكلينيكية ، رسالة 

ك ـھم وأثـفالـحو أطـوالدين نـجاھات الـات .)١٩٨٦(فاتن عبد الفتاح   ھومھم ـمف لى ـعر ذل

        .قـازيـة الزقـية اآلداب، جامعـ، كلنشورةـمير ـغ رسالة ماجستير .لذواتھم وتقديرھم لھا 

الدار القاھرة، ، )١(ط .فالنا ـدى أطـيفى لـسلوك التكـاء والـالذك )٢٠٠٠(فاروق الروسان 

  .تابـة للكـالعربي

ه .ى ـعالـفـاء االنـالذك .)١٩٩٨(سميع رزق ـمد عبد الـ، مح مانـفاروق السيد عث  مفھوم

                                                 .مجلة كلية التربية بالمنصورة، ) ٣٨(العدد وقياسه ، 

         الكويت،، )١٦٦(العدد. بين الطفل واألم األمومة نموالعالقة .)١٩٩٢( فايز قنطار 

  . ةعالم المعرف

د  د المجي ف عب ايزة يوس ة لألب  )١٩٨٠(ف ئة االجتماعي بعض ـناء وعالقـالتنش    تھا ب

اقھم القي ة اآلداب، ماجستيرغير منشورة ةـرسال .ميةـسماتھم الشخصية وأنس ة ، كلي  جامع

  . عين شمس
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  رة،ـاھـالق،رـحاضـى والـن الماضـل بيـطفـة الــتربي.  )١٩٧٧(يمانــسن سلــية حـتحـف  

  .روقـدار الش

   اء ــھا اآلبــمارسـى يـة التـة الوالديـب المعاملـاليـإدراك أس.  )٢٠٠٣(العنزى ويدـع حـفري 

                        ،بة وطالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويتـن طلـة مـى عينـدراسة ميدانية عل: مع األبناء  

  .  النفس المعاصر والعلوم اإلنسانيةمجلة علم ، )١٤(العدد  

ؤاد الب  يد ھى ـف اھرة، ،) ٢( ، ط ىـتماعـس االجـنفـم الـعل .)١٩٩١(الس دار  الق

  .عربىـفكرالـال

ة ) ٥(، ط القدرات العقلية. )١٩٩٦(فؤادعبد اللطيف أبو حطب   اھرة ، مكتب و  ، الق االنجل

  .المصرية 

و ح   ف أب د اللطي     ج ـرنامـموذج وبـالن: خصى ـاء الشـالذك .)١٩٩١(طبـفؤادعب

ى مصر، عـمر السابـث المؤتوحـبمن ـض ،حثـالب نفس ف وم ال دد  لعل ة  ،)١١(الع الجمعي

  .  للدراسات النفسية،  المصرية

ين األسرة ودور الحضانة ،  . )١٩٧٩(فوزية دياب السيد  ئته ب اھرة،  نمو الطفل وتنش الق

  .مكتبة األنجلو المصرية

اليب التنشئة اإل .)١٩٩٨(فوزية عبد الغفور ومعصومة إبراھيم   ة فأس ة  ـجتماعي ى مرحل

رة  د األس رة عن ة المبك انية،  .الطفول وم اإلنس ة للعل ة العربي دد المجل ة) ٦٤( الع  ،  جامع

  .العلمىمجلة النشرالكويت، 

درة  يـحصيل الدراسـته بالتـي وعالقـنفعالاء اإلـالذك. )٢٠٠٢(ىـحمد راضـية مـفوق   والق

  .كلية التربية بالمنصورةمجلة  .على التفكير االبتكاري لدى طالب الجامعة

ا  ى أغ اظم ول ة ف  .)١٩٨٩(ك ات الوالدي ئةـاإلتجاھ ن ادراك  ى التنش ة ع ة ميداني ، دراس

م  ةـة السوريـة العربيـى الجمھوريـين فـراھقـالم ديھم لھ ة وال اليب معامل د .ألس ، )٤(المجل

                  .القاھرة، عالم الكتب مجلة دراسات تربوية ،، ) ١٨( الجزء 

ان  ة رمض وى . )١٩٩٤(كافي يط ترب رة وس ل –األس رة والطف ة  .األس                    مجموع

  . دار الثقافة واالعالم ، أبحاث، دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ، منشورة رغيرـة ماجستيـرسال .ة عند الطفلـتطور فكرة العلي .)١٩٩٢(ليلى كرم الدين 

  .كلية اآلداب ، جامعة عين شمس 
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ن مح  د ـمحس ين الذكـالقات التفاعليـالع .)٢٠٠١( مد أحم ر ـاء االنفعالـة ب   ى والتفكي

عوديات ات الس ى للطالب يل الدراس ارى والتاحص ة  .االبتك ية والتربوي وث النفس ة البح                       مجل

  .، كلية التربية، جامعة المنوفية)٣(العدد  ،

ى ـى فـاء الوجدانـات الذكـكونـعض مـة لبـدراس . )١٩٩٩(ودة ـراھيم جحمد إبـم 

د .عة ـامـالب الجـدى طـتحكم لـمركز الـھا بـعالقت دد)١٠(المجل ة ، ) ٤٠(، الع ة كلي مجل

         .،التربية ببنھا

، ةـربيـالت  ةـ، كلييرـة ماجستـالـرس .دانىـضج الوجـالن .)١٩٩٢(مھدى ـال مدـمح محمد 

  .عة األزھرـامـج

ق   د توفي   ى ـة فـماديـة واالعتـة الوالديـب المعاملـين أساليـة بـالعالق .)١٩٩٣(محم

ة ،   ـ، م ورةـشـير منـة ماجستير غـرسال .ى ـالموقف المدرس ا للطفول عھد الدراسات العلي

     .جامعة عين شمس 

ى   د حبش    ن   ـة مـدى عينـى لـفعالـاء اإلنـة للذكـعامليـكونات الـالم .)٢٠٠٤(محم

 ، مجلة دراسات) ١٤(المجلد .المتفوقين أكاديميا وغير المتفوقين من طالب التعليم الثانوى 

    .القاھرة ، نفسية

د .)١٩٧٩(محمد على مصطفى  التفكير الناق ا ب اء وعالقتھ ة لألبن ة الوالدي اليب المعامل  .أس

   .الزقازيق، جامعة التربية كليـة ،شورةـير منـتير غـة ماجسـرسال

سلسلة كيف  .عربيةـرة الـى األسـطفل فـة للـتماعيـئة اإلجـالتنش )١٩٧٤(محمد عماد الدين 

                                          .دار النھضة العربية القاھرة ، ،) ٣(ط نربى أطفالنا ،

الصور ( يةات الوالدـياس اإلتجاھـمق .)١٩٦٤(صورـنـدى فام مـن ورشـاد الديـمدعمـحـم 

  .مكتبة النھضة العربيةالقاھرة ،  .)الجماعية 

     ةـالـرس .صام ـھا بالفـة وعالقتـشئة الوالديـالتن. )١٩٨٩(عيدـحمد سـمد مـمح 

  .، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق  ماجستيرغير منشورة

د مص  اـمحم ـجاھـاالت.) ١٩٧٩(طفى مياس   ة ـتماعيـشئة االجـى التنـة فـات الوالديـ

ة ادية المختلف ة االقتص تويات االجتماعي ى المس اء ف ية األبن ا بشخص الة  .وارتباطھ رس

  .معھد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس ، ماجستيرغير منشورة
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ين  د حس دين أحم ى ال اء الصغار. )١٩٨٣(مح رية واألبن ئة األس اھرة ، ، التنش ة الق الھيئ

  .المصرية العامة للكتاب 

   .، القاھرة ، دار الثقافة ) ٢(، ط الصحة النفسية. )١٩٧٥( ى فھمىمصطف 

دة   د حوام ة ، .)١٩٩١(مصطفى محم ا القيم اء وعالقتھ ة لألبن ئة االجتماعي الة  التنش رس

   .                       ، جامعة عين شمس  معھد الدراسات العليا للطفولة ،دكتوراة غير منشورة

دى  ذات ـفھوم الـة ومـاملة الوالديـأساليب المع .)١٩٩٨(لدينمكاء الدين محمد مكاء ا   ل

ال  ين األسوياء ومرضى  شلل األطف ة ب الة ، تالميذ المرحلة اإلعدادية ، دراسة مقارن رس

  .ماجستير غير منشورة ، معھد  الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 

 ةـالنفسي عية وعالقتھا بالمشكالت أساليب التنشئة اإلجتما. )١٩٨٤(ممدوحة محمد سالمة 

طى، ـلة الطفـمرح ىـف الة ولة الوس ورة ، رس ر منش وراة غي ةدكت ة كلي ة  التربي ، جامع

   .الزقازيق

دى  ن حم ى حس ن ـة وعالقـة الوالديـالمعامل. )١٩٩٨(م اء م دى األبن ة ل تھا بالعدواني

، معھد  ستير غير منشورة، رسالة ماجةــسن)   ١٥: ١١( ةـلة العمريـمرحـى الـنسين فـجـال

  .الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 

  ن ـنة مـيـدى عـى لـعالـاء اإلنفــفكير والذكــاليب التـأس .) ٢٠٠٦(وى ـل دھلـرفت فيصـمي 

ة مك  ة بمدين ة الثانوي ات المرحل ة ـطالب ورة ، كلي ر منش تير غي الة ماجس ة ، رس ة المكرم

  .أم القرى  جامعة التربية ،

األمن  ساليب المعاملة الوالدية والشعورأ. )م  ٢٠٠٦ -ـھ١٤٢٧(ميساء يوسف مھندس  ب

، رسالة ماجستيرغير بمدينة جدة  ،المرحلة المتوسطة  النفسى والقلق لدى عينة من طالبات

  .،  كلية التربية ، جامعة أم القرى  منشورة

اھر  د ط رة كاي ة ال. )١٩٩٠(ميس اليب المعامل ين أس ة ب ب العالق ض جوان ة وبع                       والدي

  ،   العربية السعودية ، المملكة) ١٣( ، العدد ونفسية  بحوث تربوية ، مجلةشخصية  األبناء

  .    جامعة أم القرى

  ة ـلـعامـب المـيـالــي وأســالـفعـاء اإلنــذكـال .)٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨ (خاريـــرم بـــة أكـيلـنب  

ائف ـدين لـعليمي للوالـالت توىـة والمسـالوالدي ة الط ات جامع ن طالب ة م الةدى عين  ، رس

  .لتربية ، جامعة أم القرى ا كلية ماجستير،
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ا  ن حيث ـنشئة مـى التـة فـجاھات الوالديـة اإلتـمقارن. )١٩٨٦(ھيدـنجاح عبد الش  عالقتھ

   .كلية البنات، جامعة القاھرة  ، رسالة ماجستيرغير منشورةبإستقاللية الطفل ، 

ى  ى عيس اة لمع ل  .)١٩٩٧(نج و الطف ئة نح ى التنش ة ف ات الوالدي ى اإلتجاھ ة ف  دراس

  س ـالدراسات العليا للطفولة، جامعةعين شم، مـعھد شورةـيرغيرمنـة ماجستـرسال .يفـالكف

  .األنجلو المصريةالقاھرة،  ،سيكولوجية النمو.  )١٩٨٤(برادة  حمدأ ھدى 

ة ـالوالدي ة ـب المعاملـض أساليـھا ببعـدافعية اإلنجاز وعالقت. )١٩٩٩( دى أحمد محمد ھ 

عھد ــ، م شورةــير منــستير غـ، ماج ةـرسال .ةــة عشوائيـنطقـفال بمــدى األطـل

          .للطفولة ، جامعة عين شمس  لياـات العــالدراس

ـلمراھقوا ةـولة الطفـيـولوجـسيك. )١٩٨٣(ناوىـدى قـھ  ـتبة  . ةـ ـرة ، مك القـاھ

  .  االنـجلـوالمصرية

    .المصرية مكتبة األنجلوالقاھرة ،  الطفل أسسه وحاجاته،. )١٩٨٨( ھدى قناوى 

   .الفكردار،  فى األسرة ، دمشقى الذكاء العاطف  )٢٠٠٤(ياسر العيتى   
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 - ١٣٩ -

      
  )١( ملحق 

  الصورة األولية لمقياس الذكاء الوجدانى
  

  

  إعداد الباحثة

*****************  

  عايشة ديحان قصاب العازمى

  
  

  :إشــــــــــــــــراف 
  األستاذ الدكتور      األستاذ الدكتور                                 

د ـــــعــــادل محم                 اسماعيل     محمد محمد الُمرى
  العدل

 أستاذ علم النفس التربوى                               أستاذ علم النفس التربوى
  جامعة الزقازيق –كلية التربية                جامعة الزقازيق –كلية التربية 

  
  
  
٢٠٠٧  

  
  
  

  :تعليمات مقياس الذكاء الوجدانى    
    
دات لقياس الذكاء الوجدانى لألطفال ، فيرجى منكم بعد قراءة ھذه مجموعة من المفر - ١  

/ وتحت كلمة نعم . وضع العالمة المناسبة أمام المفردة . المفردة على الطفل ومعرفة آراءة 

  .ال 
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ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، فاإلجابة الصحيحة ھى التى تعبر عما يقوم به  -٢ 

  .الطفل بالفعل

   

إلھتمام وتأكد أن إجابات الطفل كلھا سرية ولن يطلع عليھا أحد سوى الباحث برجاء ا  -٣ 

  .       ، وأن ھذا المقياس لغرض البحث العلمى فقط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ال  نعم  الفقــــــــــرة   م

      شنو أسمك ؟ !تقدر تقولي اسمك يا شاطر   ١
      تراضون أنت وربعك إذا تخانقتم   ٢
      إذا طاح قدامك  تساعد رفيجك  ٣
      تحب تلعب مع ربعك فى ساحة األلعاب  ٤
      تستأنس لما ينادونك باسمك  ٥
      تزعل لما يأخذ لعبتك منك   ٦
      تساعد أخوك الصغير إذا بغى يركب السيارة  ٧
      تحب تعطى رفيجك مى أكلك إللى يايبة معاك   ٨
      تحب تشوف نفسك بالمنظرة كل يوم  ٩
      امك ويطيح ويبكى تساعد إلى قد  ١٠
      تراضى رفيجك بالصف إذا يبجى  ١١
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      تحب تأخذأحد معاك لمكان األلعاب  ١٢
      تعرف وين تحط أغراضك   ١٣
      لما أبوك يوديك لأللعاب ستشوى  ١٤
      تساعد أمك بالشغل فى البيت  ١٥
      بالصفودك تلعب مع ربعك    ١٦
      تحب أحد يلبس لبسك  ١٧
      إذا يبى يلعب فيهاتعطى لعبتك أحد   ١٨
      تعطى أخوك فلوس إذا بغى يشترى من الجمعية   ١٩
      تحب تروح مع أبوك للديوانية   ٢٠
      تحب اللعب مع إخوانك  ٢١
      يضيق خلقك لما تصرخ األبلة منك   ٢٢
      تونس أخوك إذا كان زعالن كاعد بالغرفة بروحه   ٢٣
       تزور ربعك بيتك تحب  ٢٤
      رونك بالبيتتحب ربعك يزو   ٢٥

  
 

  ال  نعم  الفقــــــــــرة   م

      إذا واحد طقك بالروضة شيتسوى   ٢٦
      إذا قالت أمك ال تلعب تسمع كالمها  ٢٧
      تحب تروح الحديقة مع إخوانك الصغار  ٢٨
      تقول ألمك كل شىء يصير معاك بالروضة  ٢٩
      ما تزعل إذا عيب عليك أحد   ٣٠
      عبتك الجديدة تخلى أخوك يلعب معك بل  ٣١
      تحب تساعد حد من ربعك  ٣٢
      تحب إخواتك يلعبون بألعابك  ٣٣
      لما تشوف األراجوز شيصير فيك   ٣٤
      تحب إخوانك ينامون معاك بالغرفة  ٣٥
      تحب ربعك يلونون معك رسمتك  ٣٦
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      تحب تأكل بروحك  ٣٧
      ما تخاف إذا سمعت صوت عالى  ٣٨
      تغنى مع ربعك  ٣٩
      حب تصير شاطر بالصف ت  ٤٠
      تزعل إذا ربعك ما لعبو معك   ٤١
      تحب األبلة تسلم عليك لما تدخل الفصل  ٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ال  نعم  الفقـــــــــــــــــرة  م

٤٣  
      ؟) شتسوي( إذا عبد اهللا طق فهد جدامك  

      !تطق عبد اهللا   - أ
      ! ما تسوى شي   - ب

٤٤  
      ؟) تسويش( منى آخذ حالو سلوى شفت 
      !تعلم األبله عنه   - أ
      !تسكت ما تعلم أحد    - ب

٤٥  
      دخلت غرفتك معفسه 

      !تعدلها بروحك    - أ
      !تخليها على ما اهيه  - ب

٤٦  
      ؟ )شتسوي( أبوك يخانق أخوك لما طلع الشــارعشفت 
      !بكلمة حق  تدافع عنه  - أ
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      !تخليه مالك شغل فيه   - ب

٤٧  
      ؟ )شتسوي ( أمك جدامك مريضه 

      !تقعد عندها   - أ
      !تروح تلعب بحجرتك   - ب

٤٨  
      ؟ )شتسوي( وايد  غراضأ أبلتك بالصف تب تشيل

      !تروح تساعدها وتشيل معاها  - أ
      !تقعد مكانك بالصف  - ب

٤٩  
      إذا قاعد ترسم رسمه 

      تلعب؟ ةلما تخلص من الرسم  - أ
      !تخليها شويه وتروح تلعب   - ب

٥٠  
      له وأنت تلعب شفت أحد يكسر أغراض االب

      !تروح تعلم اآلبله   - أ
      !د أحق ما تقول ح  - ب

  
  
  
  
  

  ال  نعم  الفقـــــــــــــــــرة  م

٥١  
      ر على القنفات يإذا رحت للصاله وكبيت عص

      !ات بروحك فتنظف القن  - أ
      !تقول حتى أمك    - ب

٥٢  
      قدامك يشتغلون  ) أمك أبوك ( أهلك إذا شفت 

      !إذا طلب منك المساعدةهم تساعدهم في شغل -أ
      !ما تسوى معاهم شي  -ب

٥٣  
       في البيت  مسوي إزعاج كإذا قالوا أهل

      تسمع كالمهم  -أ
      !رد عليهم ت ما –ب 
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  )٢(ملحق رقم 

   لنھائيةالصورة ا

  مقياس الذكاء الوجداني لإلطفالل
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  ) ٢(ملحق 
  الصورة النھائية لمقياس الذكاء الوجدانى

  

  

  إعداد الباحثة

*****************  

  عايشة ديحان قصاب العازمى

  
  

  :إشــــــــــــــــراف 
  األستاذ الدكتور      األستاذ الدكتور                                 

د ـــــــادل محمعــ                 اسماعيل     محمد محمد الُمرى
  العدل

 أستاذ علم النفس التربوى                               أستاذ علم النفس التربوى
  جامعة الزقازيق –كلية التربية                جامعة الزقازيق –كلية التربية 

  
  
  

  
٢٠٠٧  

  
  
  

  الوعى اذاتى: البعد األول 
 

  ال  نعم  الفقــــــــــرة   م

      ادونك باسمك ؟تستأنس لما ين  ١
      تحب تشوف نفسك بالمنظرة كل يوم ؟  ٢
      تحب أحد يلبس لبسك ؟  ٣
      تحب اللعب مع إخوانك ؟  ٤
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      تحب  ربعك يزورونك بالبيت ؟  ٥
      تقول ألمك كل شيء يصير معاك بالروضة ؟  ٦
      تحب أخوانك يلعبون بالعابك ؟  ٧
      تاكل بروحك ؟تحب   ٨
       تحب تصير شاطر بالصف  ٩

  

  تنظيم االنفعاالت: البعد الثاني 
 

  ال  نعم  الفقـــــــــــــــــرة  م

١        
      تزعل لما يأخذ لعبتك منك ؟  ٢
      تساعد اللى قدامك يطيح ويبكي ؟  ٣
      يضيق خلقك لما تصرخ األبله منك ؟  ٤
      إذا واحد طقك بالروضة شتسوي؟   ٥
      عليك أحد ؟ َعّيبما تزعل إذا   ٦
      ؟ تشوف األراجوز شيصير فيك ؟  لما  ٧
      ما تخاف إذا سمعت صوت عالي ؟  ٨
      .تزعل إذا ربعك ما لعبوا معك   ٩

  
  

  الدافعية  : البعد الثالث 
 

  ال  نعم  الفقـــــــــــــــــرة  م

١  
      ؟) شتسوي( إذا عبد اهللا طق فهد جدامك  

      !تطق عبد اهللا   - ت
      ! ما تسوى شي   - ث

٢  
      ؟) شتسوي( ذ حالو سلوى منى آخشفت 
      !تعلم األبله عنه   - ت
      !تسكت ما تعلم أحد    - ث

٣  
      دخلت غرفتك معفسه 

      !تعدلها بروحك    - ت
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      !تخليها على ما اهيه  - ث

٤  
      ؟ )شتسوي( أبوك يخانق أخوك لما طلع الشــارعشفت 
      !بكلمة حق  تدافع عنه  - ت
      !تخليه مالك شغل فيه   - ث

٥  
      ؟ )شتسوي ( ضه أمك جدامك مري

      !تقعد عندها   - ت
      !تروح تلعب بحجرتك   - ث

٦  
      ؟ )شتسوي( وايد  غراضأ أبلتك بالصف تب تشيل

      !تروح تساعدها وتشيل معاها  - ت
      !تقعد مكانك بالصف  - ث

٧  
      إذا قاعد ترسم رسمه 

      ؟تلعب ةلما تخلص من الرسم  - ت
      !تخليها شويه وتروح تلعب   - ث

٨  
      غراض االبله وأنت تلعب شفت أحد يكسر أ

      !تروح تعلم اآلبله   - ت
      !د أحق ما تقول ح  - ث

  
  

  ال  نعم  الفقـــــــــــــــــرة  م

٩  
      ر على القنفات يإذا رحت للصاله وكبيت عص

      !ات بروحك فتنظف القن  - ت
      !تقول حتى أمك    - ث

١٠  
      قدامك يشتغلون  ) أمك أبوك ( أهلك إذا شفت 

      !إذا طلب منك المساعدةي شغلهم تساعدهم ف -أ
      !ما تسوى معاهم شي  -ب

١١  
       في البيت  مسوي إزعاج كإذا قالوا أهل

      تسمع كالمهم  -أ
      !رد عليهم ت ما –ب 
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  المشاركة الوجدانية: البعد الرابع 
 

  ال  نعم  الفقـــــــــــــــــرة  م

      ة تساعد أخوك الصغير إذا بغي يركب السيار   ١
      . تراضى رفيجك بالصف إذا يبجي   ٢
      .تعطى أخوك فلوس إذا بغى يشتري شيء من الجمعية   ٣
       هتونس أخوك إذا كان زعالن كاعد بالغرفة بروح  ٤
      بلعبتك الجديدة معك تخلى أخوك يلعب   ٥
      . تحب إخوانك ينامون معاك بالغرفة   ٦
      تغنى مع ربعك   ٧
      عليك لما تدخل الصف  تحب االبلة تسلم  ٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) تناول العالقات ( البعد الخامــــس 
 

  ال  نعم  الفقـــــــــــــــــرة م

      . تحب تلعب مع ربعك في ساحة األلعاب   ١
      من البيت  يايبه معاكتحب تعطى رفيجك من أكلك اللى   ٢
      تحب تأخذ أحد معاك لمكان األلعاب   ٣
      عك بالصف ودك تلعب مع رب  ٤
      .تحب تزور ربعك ببيتهم   ٥
      .تحب تروح الحديقة مع إخوانك الصغار   ٦
       تك رسممعك تحب ربعك يلونون   ٧
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  )٣(ملحق رقم 

  مقياس أساليب المعاملة  الوالديه

  ) إعداد الباحثة ( 
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  )٣(ملحق 

  المعاملة الوالديةالصورة النھائية لمقياس 
  

  

  إعداد الباحثة

*****************  

  عايشة ديحان قصاب العازمى

  
  

  :ـــــــراف إشـــــــــ
  األستاذ الدكتور      األستاذ الدكتور                                 

د ـــــعــــادل محم                 اسماعيل     محمد محمد الُمرى
  العدل

 أستاذ علم النفس التربوى                               أستاذ علم النفس التربوى
  جامعة الزقازيق –كلية التربية                زيقجامعة الزقا –كلية التربية 

  
  
٢٠٠٧  

  
  
   

  :عزيزتى األم    

  
  
   -: أمام ما يناسبك فى اإلجابات ) صح ( أرجو التكرم بوضع عالمة   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  غير كويتية                     كويتية                         :         الجنسية  

  

  أرملة                   مطلقة        متزوجة                  :  الحالة اإلجتماعية    

   

  الجھراء                                 العاصمة                      : منطقة السكن    

  

   غير متعلمة                 متعلمة                                             :التعليم        

  

  

  ثانوى      متوسط                              ابتدائى            :المستوى التعليمى    

  

  دكتوراة             ماجستير                   جامعى                                            

  

  

     

  ،،،،،،،،،شاكرين لكم حسن تعاونكم                                            

  

  
  

في العمود المناسب لبيان مدى انطباق كل فقرة )  X( أرجو من سيادتكم وضع عالمة     
  على أسلوبك في تنشئة أبنائك وبناتك ، مع مالحظة أن كلمة ة ـن الفقرات التاليـم
  . الواردة في العبارات تعني البنين والبنات) أبنائي ( 
 ال تنطبق  تنطبق  الفقـــــــرات  الرقم

      أحرص على إتباع نظام دقيق في المنزل.١
      .تخصهم قبل أن أتخذ قرارًا بشأنهاأستشير أبنائي في األمور التي .٢
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       . تعجبني أبنائي من ممارسة الهوايات والنشاطات التي الأمنع .٣
      . اتحاور مع أبنائي في أمور األسرة .٤
      ألزم أبنائي أن يتصرفون بالشكل الذي أراه مناسباً .٥
      .أبنائى فى كثير من االمور التى تخص االسرة أشاور .٦
      )بون به يرغ( أسمح ألبنائي بإبداء الرأي حول الطعام الذي يريدونه.٧
      .الحديث عند وجود زائرين في البيتأمنع أبنائي من المشاركة في .٨
      .تي يرغبونها قبل أن أشتريها لهم اسأل أبنائي عن نوع المالبس ال.٩

      .أرفض أن يشارك أبنائي في مناقشة األمور التي تخص األسرة .١٠
      .أترك ألبنائي حرية مشاهدة األفالم التي يرغبون فيها .١١

أحـــرص علـــى أن أختـــار ألبنـــائي األمـــاكن التـــي يقضـــون  فيهـــا أوقـــات .١٢
  .فراغهم

    

      . غبر مهمةها أرفض االستماع لمشكالت أبناءي التي أجد.١٣
      في اختيار األوقات المناسبةأتدخل في طريقة تعلم أبنائي .١٤
      .أوجه إلى أبنائي كثيرًا من األوامر .١٥
      .شكالت التي يواجهونها عودت أبنائي أن يصارحوني بكل الم.١٦
      )في االختيار والوقت ( أتدخل في طريقة تعامل أبنائي مع أصدقائهم.١٧
      .أتمسك بآرائي وال أسمح ألبنائي أن يعبروا عن آرائهم .١٨
  
  
  
  
  
  
 
 

 ال تنطبق  تنطبق  الفقـــــــرات  الرقم

      . أشارك أبنائي في عملية اختيار الكتب والمجالت التي يقرأونها .١٩
      .أرفض أن يناقش األبناء آباءهم أو يراجعوهم .٢٠
      لتعليم الوالد هو الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يحدد ألبنائه نوع ا.٢١
      .أرغم أبنائي على التنازل عن حقوقهم إلخوانهم ولو كانوا محقين .٢٢
      .أطالب أبنائي بطاعة إخواتهم الكبار مهما كانت الظروف .٢٣
      .خطائهم قبل توجيه اللوم والعقوبة إليهم أناقش أبنائي في أ.٢٤
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      .أسمح ألبنائي باختيار أصدقائهم .٢٥
      .أهتم بالتأكيد على التعاون والتضامن داخل األســرة .٢٦
      أتحدث ألبنائي بكلمات ملؤها المحبه.٢٧
      .أكافئ أبنائي عندما يحرزون نجاحًا في تعليمهم .٢٨
      .المنزل أسمح ألبنائي باستضافة زمالئهم في .٢٩
      .أثق بأبنائي وأعطيهم المصروف الذي يطلبونه .٣٠
      .أتضايق من التحدث مع أبنائي .٣١
      .أقدر األعمال الناجحة التي يقوم بها أبنائي .٣٢
      .أعبر ألبنائي عن امتناني بعد كل عمل يقومون به .٣٣
      . عندما يحققون أنجازاأحرص على تقديم هدايا ألبنائي .٣٤
      .ت  التجريح القاسية  ألبنائي عندما يخطئون أوجه كلما.٣٥
      .إذا قام أبنائي بعمل جيد فإنني أذكرهم بأن غيرهم يتفوق عليهم.٣٦
      .أقارن بين سلوك أبنائي وسلوك من أعتقد أنهم أفضل منهم .٣٧
      عندما يخطئ أبنائي أعيد على أخطائهم الســابقة.٣٨
      .أي خطأ ألتمس ألبنائي األعذار عندما يبدر منهم .٣٩
      .أرى الجانب السيئ من سلوك أبنائي .٤٠
      .أحترم حكم أبنائي على األشخاص الذين نعرفهم .٤١
      .أشير إلى الجوانب الحسنة من سلوك أبنائي .٤٢
      .استمع ألبنائي بسرور عندما يحدثوني عن أحالمهم وتخيالتهم .٤٣
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  )٤(ملحق رقم       

أدوات أسماء السادة المحكمين على 

  البحث
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  بحثأسماء السادة المحكمين على أدوات ال

  
  

  جامعة الكـــــويت  مساعد مدرس  أمثال الحويلة     - ١

  كلية التربية األساسية  أستاذ علم نفس  موسويعزيز الحسن   - ٢

  جامعة الكويت  أستاذ علم نفس  عثمان خضر     - ٣

  كلية التربية األساسية  أستاذ علم نفس  عسكر غلوم علي     - ٤

  يتجامعة الكو  أستاذ علم نفس  عويد المشعان    - ٥

  كلية التربية االساسية  أستاذ علم نفس  عيسى عبدهللا جابر     - ٦

  جامعة الكـــــويت  أستاذ علم نفس  فاطمة عياد       - ٧

  كلية التربية األساسية  أستاذ مساعد  العطيفيعاطف محمد   - ٨

  كلية التربية األساسية  مساعدأستاذ   محمد محمد المغربى  - ٩

  كلية التربية األساسية  اعدمس أستاذ  أدبيسيونس منى   -١٠
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