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ِة في الصف األول الممارسات الوالدية وعالقُتها بتنظيم االنفعاالت لدى طلبِة  في المدارِس الخاصَّ
 مدينة عمَّان 

 إسراء عمر أبو الكشك
 *جيهان وديع مطر د.

 ملخص:
لعالقِة ما بيَن الممارسات الوالدية وتنظيم االنفعاالت لدى طلبِة إلى اعرِف الت   هدفت هذه الدراسة

(، وقد بلغت عينُة 2018/2019في المدارِس الخاص ة في مدينة عمان، للعاِم الدراسي )الصف األول 
دراسُة على المنهِج ( طالٍب وطالبٍة، وقد تم  اختيارهم بالط ريقِة الطبقية العشوائي ِة، واعتمَدت ال939الدراسة )

رسات الوالدية، ومقياُس تنظيم االنفعاالت ؛ وأظهَرت الن تائُج االوصفي االرتباطي، وتم  استخداُم مقياِس المم
( على الد رجِة الكلي ِة، كما 2.90أن  مستوى الممارسات الوالدية جاء بالمستوى المتوسط بمتوسٍط حسابي )

( على الد رجِة الكلي ة، كما 2.99ء بالمستوى المتوسط بمتوسٍط حسابي )أن  مستوى تنظيم االنفعاالت جا
بيَن الممارسات ( 0.05أظهرت الن تائج وجوَد عالقٍة إيجابي ة ذاُت داللٍة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة )

 أخرى. وتوصي الدراسة بإجراِء دراساٍت على مراحَل عمري ٍة ُمختلفةٍ ، الوالدية وتنظيم االنفعاالت
 .الصف األول الممارسات الوالدية، تنظيم االنفعاالت،الكلمات المفتاحية: 
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Parental Practices and their Relationship to the Regulation of Emotions 

among first - grade Students in Private School in the City of Amman 

Esraa O. Abu Alkishik 
Dr. Jehan W. Matter*  

 

Abstract: 
This study aimed to identifying the relationship between the parenting 

practices and regulation of emotions among first grade students in private 

school at of Amman city for the academic year (2018/2019), 

The study sample consisted of (939) male and female students. They 

were drawn by using stratified random method. The study used the 

descriptive correlational methodology. The parental practices scale and the 

regulation of emotions scale were used to collect data. The results showed 

that the level of parental practices was medium. The level of the regulation 

of emotions was medium too. There was a positive significant 

correlational relationship at (≤0.05( between the parental practices and 

the regulation of emotions. The study recommended to conduct studies at 

different age stages. 

Keywords: parenting practices, regulation of emotions, first grade 

students. 
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  :المقدمة
تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو لشخصية الطفل وتوافقه النفسي واالنفعالي واالجتماعي، 

ن عمر الطفل، إذ تعد هذه المرحلة األكثر تأثيرا في تكوين الخصائص النفسية وال سيما السنوات األولى م
والعقلية واالجتماعية واالنفعالية للطفل، وذلك لتميز هذه المرحلة بطبيعتها المحددة والتي تتسم بالضعف 

 واعتمادها على الكبار في توفير احتياجاتها الضرورية في هذه الحياة. 

وأصبح  ،يضبط فيها الوالدان أطفالهم موضوًعا تربوًيا نفسًيا واجتماعيا فلسفياالممارسات التي  تُعدو 
التي تعطي القوانين لكيفية تعامل الوالدين مع أطفالهم، فالوالدية: نمط محدد  سياسيا من خالل التشريعات

ات ضمن بممارسات واضحة يتم تصنيفها وفق األنماط الوالدية وتسير باتجاه محدد، وتكون هذه الممارس
تربية الطفل ونموه في كل الجوانب: االنفعالية واالجتماعية والمعرفية والسلوكية،  فيوتؤثر  ،سياقات مختلفة

فأي سلوك فعلي يتشارك فيه اآلباء مع الطفل، ويندمج فيه الطفل مع اآلباء يسمى ممارسة، ويكون الهدف 
وبما أن األساس في تربية الطفل في  .(Berns, 2015)منها تعزيز االستقاللية على المدى البعيد 

السياق األساسي  عديُ النظريات السلوكية هو التحدث عن البيئة الخارجية، وهي بالنسبة للطفل األسرة، و 
له، وتتأثر بعدد من العوامل التي تنعكس بدورها على نوعية الممارسات الوالدية مثل: بناء األسرة، 

افتها، والثقافة الخارجية، والسياسة، والوضع االقتصادي، والوضع وتركيبها، وعدد أفرادها، ونوعها، وثق
التعليمي لألهل، وهناك عدد من العوامل المتعلقة بالطفل التي تؤدي دورا في تنشئته إلى جانب الممارسات 
الوالدية مثل مزاجه ونوعه االجتماعي، وذلك يعني أنه ال يمكن أن نتحدث عن السياق األسري بمعزل عن 

 (Alreemawy, 2006).دية الوال

فاألساس من تنشئة األطفال وتربيتهم هو تشكيل شخصية الطفل وتحقيق احتياجاته النمائية، أما 
األهداف بعيدة المدى للوالدية فهي أن يكون الطفل قادرا على ضبط نفسه بنفسه وبالتالي يكون قادرا على 

 (Morris, 2000)تنظيم انفعاالته 
ر الرئيسي في تربية أبنائهم وتنشئتهم عن طريق تصحيحهم وتوجيههم أو فرض يقوم الوالدان بالدو و 

سلطتهم عليهم أو مناقشتهم وأخذ رأيهم أو عقابهم ومكافأتهم لسلوك أبنائهم، وتسمى هذه العملية باألساليب 
ين وأن وأكدت بومراند أنه ال يجب على اآلباء أن يكونوا متطرف (lenyal, 2008)  الوالديةأو الممارسات 

يعطوا مجاال من الحرية ألبنائهم إلى جانب فرض بعض الضوابط والقوانين بحدود معقولة، وهذا األسلوب 
 ,Solaeman& Matar على تنظيم االنفعاالت،  مقدرةينشئ أطفاال لديهم ثقة بالنفس واستقاللية و 

يهم انفعاالت ومشاعر سلبيه ولد لدتتمن الرعاية الوالدية الصحيحة،  إذ إن األطفال المحرومين ) (2002
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الطفل على تنظيم  مقدرةبسبب الممارسات الوالدية التي مارسها األب واألم، وينعكس هذا بدوره على 
 . (Abu Jado, 2015)انفعاالته 

في سلوك  المهمالمهمة والحيوية في الشخصية لدورها وانطالقا من كون االنفعاالت من الجوانب 
نفعاالت اهتماما كبيرًا من قبل علماء النفس، وبينت بعض الدراسات أن األفراد فقد لقي موضوع اال

ممارسات الوالدين تعد عوامل مهمة في اكتساب المهارات االنفعالية من قبل األطفال، وأن النقص في 
عديد من األبحاث تبين أن مهارات ل، ووفقا على تنظيم االنفعاالت مقدرةالمهارات االنفعالية يرتبط بعدم ال

تنظيم االنفعاالت أثناء مرحلة الطفولة المبكرة تتزايد بشكل ملحوظ، وذلك لكون األطفال في هذه المرحلة 
والبد من اإلشارة إلى أن  (.la Franiere, 2000, Calkins Hill, 2007ي )يبدأون بالنضج االنفعال
ه ووعيه للقواعد التي تفرضها هم في زيادة إدراكالتي يكتسبها الطفل مبكرا قد تس عملية تنظيم االنفعاالت

األسرة وكيف يجب أن تكون االستجابة االنفعالية المناسبة بحيث يستطيع أن ينظم هذه االستجابة 
 ,Underwood& Rosenاالنفعالية التي بدورها سوف تستثير ردود فعل مناسبة للتفاعل مع اآلخرين )

في تعديل  مهماً لممارسات الوالدية قد تؤدي دورا ن العوامل البيئية وخاصة اإالقول  (. فمن هنا يمكن2011
على تنظيم انفعاالته، فإذا كان تأثير البيئة والوراثة متوافقًا فإنه من الممكن توقع نمو  مقدرتهسلوك الفرد و 

 (.Morris, 2000,Berns, 2015صحي وانفعالي للطفل والعكس صحيح )
وعالقتها بالتنظيم االنفعالي لدى الطلبة في فمن هنا كان االهتمام بدراسة الممارسات الوالدية 
تعليمهم  مساعدة الطلبة فيها من خالل ينبغيالمرحلة األساسية ال سيما أنها من المراحل الحرجة التي 

 استخدام االستراتيجيات المناسبة لتنظيم انفعاالتهم. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
من  إذ طفال على تنظيمهم النفعاالتهم، األ مقدرةجاءت فكرة الدراسة من خالل مالحظة عدم 

عند  هاوتنظيم ساسي في تطوير االنفعاالتأالمفترض أن األساليب والممارسات الوالدية عامل مهم و 
التي هدفت إلى الكشف عن العالقة بين أبعاد  (Morris)وذلك كما ورد في دراسة موريس  األطفال،

ألطفال. وأسفرت نتائجها عن وجود ارتباط بين أبعاد الوالدية الممارسات الوالدية وتنظيم االنفعاالت لدى ا
(، وجاءت هذه الدراسة للكشف عن العالقة بين Morris, 2000) وتنظيم االنفعاالت لدى األطفال

ساسية في مدينة عمان، ويمكن صياغة الممارسات الوالدية وتنظيم االنفعاالت لدى طلبة المرحلة األ
  األسئلة اآلتية: عنجابة مشكلة الدراسة من خالل اإل
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 أسئلة الدراسة
 في مدينة عمان؟الصف األول ما مستوى الممارسات الوالدية لدى طلبة  .1

 في مدينة عمان؟الصف األول ما مستوى تنظيم االنفعاالت لدى طلبة  .2

في مدينة الصف األول هل توجد عالقة بين الممارسات الوالدية وتنظيم االنفعاالت لدى طلبة  .3
 عمان؟

 :همية الدراسةأ
تنبع أهمية هذه الدراسة في الجانبين النظري والعملي وذلك كاآلتي: أهمية موضوع تنظيم 

في التعرف  تسهماالنفعاالت وهو مفهوم حديث ال سيما في الدراسات العربية، فضال عن أنها يمكن أن 
ومدى فاعلية مثل هذه  على أهمية العالقة بين الممارسات الوالدية وتنظيم االنفعاالت لدى األطفال

ي التنشئة، واستخدام األساليب مناسبة فالدراسات في مجال النمو والتعلم من خالل استخدام طرق 
هذه الدراسة إثراء للجانب التربوي  تُعدوالممارسات الوالدية المناسبة التي تتالءم مع طبيعة الطفل، كما 

ردنية، والعربية، والدراسات التربوية، التي من شأنها النفسي الذي قد يسهم في تطوير المكتبات العلمية األ
 أن تفيد طلبة الدراسات العليا وجميع المهتمين بشؤون البحث العلمي.

بيعة العالقة التربوية بين مفاهيم الدراسة؛ مما قد إلى طأما األهمية التطبيقية فتتمثل في: التعرف 
تفتح المجال أمام وسة كيفية التعامل مع أطفالهم، يسهم في مساعدة الوالدين في عملية التنشئة لمعرف

ذلك فإنها قد تفيد  فضاًل عنتتعلق بمفاهيم الدراسة،  جديدةالبحوث والدراسات األخرى لالهتمام بجوانب 
في توجيه أنظار المختصين والباحثين إلعداد واستحداث برامج تربوية جديدة في ضوء نتائج الدراسة 

م على مقدرتهه األسرة وباألخص الوالدين في كيفية التعامل مع أبناءهم لتنمية تعمل على توجيو الحالية، 
تنظيم االنفعاالت، وأخيرا وفرت الدراسة مقاييس لكل من الممارسات الوالدية، وتنظيم االنفعاالت مقننة 

 ساسية قد يتم االستفادة منها على المدى البعيد.على البيئة العربية ومناسبة للمرحلة األ
  صطلحات والمفاهيم النظرية واإلجرائية للدراسة:الم

 ( practicesParentingالممارسات الوالدية: ) .1
هي تطبيق مجموعة من القرارات فيما يخص التنشئة على األطفال، مثل مساعدتهم على تحمل 

تي يقوم بها المختلفة ال األنماط السلوكيةالمسؤولية، كما أنها مجموعة األفعال التي يقوم بها األهل تجاه 
 ومن أهم أبعادها  (Berns, 2015 p129)األطفال، 

  المناسبة من خالل  وممارسة األنماط السلوكيةالضبط وهو تدريب الطفل على ضبط سلوكه
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 اً ثم يصبح داخلي اً توجيه السلوك ويهدف إلى تعليم الطفل التمييز بين الصح والخطأ ويكون خارجي
(Morris, 2000 ). 

 بية وهي أن يدرك الطفل أن والديه يعامالنه بعطف ومودة ويثنيان عليه  ويبديان يجاالمشاركة اإل
 (Baumrind, 1971)هتماما بوجهة نظره وبما يتعلم ا

  :تباع الوالدين أسلوب تربوي مبني على الثقة للحصول على التفاصيل التي يحتاجون االرقابة وهي
 (Baumrind, 1971)  سدون تجسب إليها والوقوف على تصرفات أبنائهم عن قر 

  العقاب هو: تقديم مثير مؤلم أثر ظهور سلوك غير مرغوب فيه مما يؤدي إلى تقليل حدوث
 . (Berns, 2015) السلوك في المستقبل في المواقف المماثلة

 يجابية للتعامل مع السلوك الخاطئ للطفل واستكشاف الضبط اإل يجابي وهو: تعلم طرق فعالة وا 
 (Baumrind, Larzelere& Owens, 2010) ,مع األبناء تصال طرق فعالة لال

لى مقياس الممارسات الفرد عيها فوتعرف الممارسات الوالدية إجرائيًا بأنها الدرجة التي حصل 
 والذي تم اإلجابة عليه من قبل الوالدين.الوالدية الذي تم استخدامه في هذه الدراسة 

 :(Regulation of emotions)االنفعاالت تنظيم 
   ،التعبير عنهاوكيفية  اإلنفعاالتفي التأثير على  ُتستخدميعرف بأنه جميع االستراتيجيات التي 

(Gross, 2001 p215.) 
ويعرف إجرائيًا بأنه الدرجة التي حصل عليها الطالب على مقياس تنظيم االنفعاالت الذي تم 

 .تم اإلجابة عليه من قبل المعلماستخدامه في هذه الدراسة والذي 
     حدود الدراسة ومحدداتها:

 : اآلتيةنتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود والمحددات  تتحدد
تجسدت الحدود المكانية والزمانية لهذه الدراسة في المدارس الخاصة في مدينة عمان، والتي تم 

 (على طلبة الصف األول. 2219 \2212)تطبيقها خالل الفصل االول للعام الدراسي 
 ت الدراسة فتمثلت في:أما محددا

في هذه الدراسة )مقياس الممارسات الوالدية، مقياس تنظيم االنفعاالت(  استخدامهاتم  االداتين اللتين
واستجابات أفراد عينة الدراسة عليها بما تمتعت به هذه األدوات من دالالت الصدق والثبات، وكذلك 

 تانة والعملية التي قامت بها الباحثجراءات النظريإجراءات الدراسة ومنهجية البحث، والتي تشمل كافة اإل
  أجل جمع البيانات وتحليلها وأساليب معالجتها إحصائيا. من
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 اإلطار النَّظري والدراسات السَّابقة:

 أواًل: اإلطار النَّظري
 وتنظيم االنفعاالت. ،يتناوُل اإلطاُر الن ظريُّ كاًل من محوري الممارسات الوالدية 

 ول الممارسات الوالديةالمحور األ 

الفردية، ففهم األهل  لدين بمعايير نمو الطفل والفروقتتأثر ممارسات التربية الوالدية بمدى معرفة الوا
المرغوبة وغير  إنماط السلوكللمرحلة النمائية للطفل وفهمهم لمنهجيات التنشئة تمكنهم من التعامل مع 

ل بسلوك غير مناسب يمّكن األهل من استخدام المرغوبة. فمثال معرفة السبب وراء تصرف الطف
 (Alshorfat & Enseer, 2015) استراتيجيات مناسبة
دوره يؤثر في في تربية األبناء وهذا ب (األب أو األم)ن اوالدية بأنها نمط يستخدمه الوالدوتعرف ال

لة والقيم والمعتقدات وتعتمد معظم الممارسات الوالدية على األهداف الفردية للعائ ،هشخصية الطفل وسلوك
الطفل بشكل مباشر وهي السياق المصّغر  فيأهم سياق يؤثر  تُعدن األسرة إالثقافية للعائلة. وحيث 

كل من اآلباء  فيجتماعي واالنفعالي عند الطفل وتؤثر )الوالدين( فيكون لها أثر واضح على التكيف اال
 (.Morris, 2000) واألطفال

سلوب الذي يتبعه اآلباء إلكساب األبناء أنواع السلوك األعرف بأنها: أما الممارسات الوالدية فت
 .(Mousa, 2016) المختلفة والقيم والعادات والتقاليد 

التي يتبعها  واالنماط السلوكيةكما تعرف الممارسات الوالدية بأنها: مجموعة األساليب والطرق 
والتي تكونت نتيجة لمجموعة من الخبرات  اآلباء في التعامل مع أبنائهم في مواقف الحياة اليومية

 ,Alhemady)والعمليات المعرفية، والتي تختلف باختالف البيئة االجتماعية والثقافية كما يدركها األبناء، 

2004) . 
 ن من الممارسات الوالدية هي: اويوجد نوع

قدرات الطفل من مب الممارسات الوالدية المناسبة وتشير إلى المعرفة التامة بتطور الطفل، ومعرفة
غير  السلوكالجوانب المعرفية والجسدية واالنفعالية واالجتماعية وكذلك المعرفة بالمنهجيات المناسبة لوقف 

خذ بعين االعتبار المرحلة النمائية للطفل، التوقعات المنطقية منه، العمل على ، وتتضمن، األالمرغوب فيه
تراتيجيات الضبط المناسبة، تقديم الرعاية والدعم، تقديم مواقع القوة والضعف عند الطفل، استخدام اس

  .(Morris, 2000) نموذج لضبط الذات
أما الممارسات الوالدية غير المناسبة فتتمثل في، تمركز األهل حول حاجاتهم وليس حاجات 
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طفلهم، توقعات غير منطقية من الطفل، تجاهل مواطن القوة والضعف في شخصية الطفل، استخدام 
ساءة(، على األغلب ال يوفرون الدعم والرعاية، ال  &Adnan)عقاب القاسي في الضبط )تهديد، ضرب وا 

Basam, 2005). 
 أنماط الممارسات الوالدية:

  ة هي:ة الوالدية إلى أربعة أنواع رئيسأنماط التربي ( (Baumrindقسمت بومرند

 نمط الوالدية الحازم: .1
والتقبل الوالدي في العالقات األسرية، والضبط المعتدل يمتاز هذا النمط من المعاملة بالدفء 

والحزم والتواصل والحب ومكافأة السلوك الجيد والرضا والتعاون والتقدير المرتفع للذات، واالعتماد على 
الذات والتحصيل الدراسي المرتفع، لذا تنتشر بين أفراد العائلة التي تتبع هذا النمط في التنشئة مشاعر 

، ويقوم هذا النمط على مبدأ (Berk, 2000)ان والتسامح والبعد عن القرارات التعسفية الحب والحن
فراد العائلة على االشتراك بالمناقشات المرتبطة أالمشاركة والحوار وتقبل آراء أفراد العائلة، فهو يشجع 

السلوك ن لهم الدبأنماط سلوكهم، فيكون الدفء في هذا النمط من خالل التعامل مع الطفل حيث يميز الوا
القرار في العقاب، أما البناء في هذا النمط فينشئ  نيتخذا ذاته الوقت وفي السلوك الصحيحمن  الخاطئ
(. كما يقترن الضبط في مثل هذه Berns, 2015يميل للنقاش واالستقاللية الذاتية واالنضباط ) طفال

بذله كل من اآلباء واألبناء من جهود للمحافظة العائالت باللين، ويسود االنضباط والنظام في العائلة لما ي
عمالهم، فكل فرد من أفراد العائلة له حقوق وعليه واجبات أعلى النظام الذاتي والتفكير السليم في جميع 

 مع أبنائهما، وفي الوقت تاً ثاب اً بطايعرفها ويلتزم بها، ولمنع حدوث خلل في هذا النظام يستخدم الوالدان ض
 (. Berk, 2000، )هومبررات أسباب هذا الضبط ميوضحان له ذاته
  نمط الممارسة التسلطي: .2

 لو حتى تحقيقها دون والحيلولة رغباته، من والحد الطفل، رأيهما على الوالدين هذا النمط بفرض يتمثل
 تسلط وقد يستمر للتربية؛ كوسيلة العقاب نويفضال الوالدين؛ طاعة قيمة على نايصر  إنهمامشروعة،  كانت

 نايقوم فهما رأيهما، لفرض واللين، بين العنف ما تتراوح أساليب ويستخدمان الطفل، يكبر عندما حتى لوالدينا
 الذي التعليم ونوع معهم، يخرج الذين واألصدقاء لنقوده، إنفاقه وراحته، وطريقة االبن عمل مواعيد بتحديد

 مقدرةال وعدم وضعف الشخصية، بالتردد ينمتصف يكبرون الجو هذا مثل في ينشئون الذين يختاره، واألطفال

 الذات وتدني مفهوم الكآبة مثل النفسية لإلصابة باالضطرابات عرضة ويكونون القرارات، اتخاذ على

 العنف صورة تأخذ التعامل في النمط مثل هذا عن الناتجة واألبناء اآلباء بين العالقة كما أن واألنانية.
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 أن الدفء فيه قليل وسلطة عالية، ويتم تقبل األوامر ذلك (،Berk, 2000والجسدية ) النفسية بأشكاله
بدون نقاش، ويكون البناء بأن ينشأ الطفل بدون استقاللية ذاتية، وعدم تعديل الحدود الجامدة التي ينشأ 

 (.Berns,2015)عليها 
 : ملالنمط المه .3

سلبي  تأثيرويكون له للطفل اليوجد فيه دفء وهو عبارة عن رفض للطفل  اإلساءةهو نوع من 
على نمو الطفل وعلى مختلف جوانب حياته )إهمال صحي، نفسي، غذائي اجتماعي وانفعالي...(، ومن 

 حاجاته إشباع أو الطفل، االهتمام بنظافة بعدم يتمثل الذي البدني همال شيوعا اإلهمالأكثر أنواع اإل
 أو الطفل، تقدير بعدم يتمثل الذي مال االنفعاليواإله والنفسية والصحية، الفسيولوجية كالحاجات األساسية،
 كتفوقه الدراسي به اإلشادة يستحق بعمل قيامه عند مدحه )التعزيز المناسب( وتجاهل أسئلته عن اإلجابة
 شخص إلى ينقلب وقد قلقة مترددة شخصيته تكون ما غالًبا األسرة هذه مثل في ينشأ الذي والطفل .مثالً 

 .(Berns, 2015)  طريقه في يقف ما كل يحطم عدواني
 تنظيم االنفعاالت المحور الثاني:

نظمة السيطرة التكيفية لدى أحد أحد مكونات الذكاء االنفعالي والذي يمثل أتنظيم االنفعاالت  ُيعد
ويعرف بأنه  (.lafrenier, 2000الفرد الموجود ضمن مستويات فسيولوجية سلوكية انفعالية واجتماعية )

، وهو هوتوجيه ة تفاعلية وموجهة النفعال معين، من خاللها يعمل الفرد على ضبط السلوكعملية ديناميكي
الفرد على االستجابة بشكل مقبول في المواقف الضاغطة بمرونة نفسية تجعله قادرا على التحكم  مقدرة

تلقائية أو واستراتيجيات واعية أو غير واعية،  سلوكالذاتي في سلوكه، وتحتاج هذه العمليات لمهارات و 
، ويتأثر بالجانب الوراثي البيولوجي والجانب البيئي هاوتعزيز  هاوكبح غير تلقائية تعمل على تعديل الخبرات

(Blandon, , Calkins Grimm, Keane, & O'Brien,2010). 
الذي عرفه بأنه "مجموعة من العمليات الداخلية  (Thompson, 1994, p27)تعريف ثومبوسون 

ائصها لتحقيق ولة عن مراقبة، وتقييم، وتعديل االستجابة االنفعالية وخاصة حدتها، وخصؤ سوالخارجية الم
بأنه "مجموعة من العمليات اآللية واالستراتيجية التي  (Gross, 2014)ه جروس عرفّ أهداف الفرد"، كما 

يذكر أن تنظيم  تمكن الفرد من أن يؤثر ويتحكم في نوعية االنفعاالت لديه، وكيفية التعبير عنها." كما
 .االنفعال هو "العملية التي يحاول الفرد من خاللها تعديل عملية توليد االنفعال من أجل خفض حدته

تنظيم االنفعال قد يكون داخليًا )من خالل تنظيم الفرد النفعاالته(، وقد يكون خارجيًا )من خالل تنظيم و 
 االستراتيجيات.  ،األهداف ،الوعي هي:عوامل  ةثالثب تالفرد النفعاالت اآلخرين(، ويرتبط تنظيم االنفعاال
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االنفعال ألنه يزيد من االستراتيجيات المتاحة التي يمكن  فيفالوعي باالنفعاالت له تأثير قوى 
استخدامها، كما يعزز أيضًا المرونة في استخدامها، ويتضمن الهدف ما يريد أن يحققه الفرد من زيادة أو 

ثارة الفسيولوجية، واالستراتيجيات المحددة هي التي يتم ، والتعبير االنفعالي، واإلنقصان الخبرة االنفعالية
 (.John & Gross, 2007,p 366تنظيمها لتحقيق الهدف في تنظيم االنفعاالت )

 جوانب لتنظيم االنفعال وهي: ةثالثوجد تويذكر أنه 
يمكن للفرد أن يقلل أو يبقي  إذأوسع وأشمل من مجرد خفض االنفعال السلبي،  تإن تنظيم االنفعاال .أ

 أو يزيد من االنفعال السلبي أو االيجابي.

هناك عمليات واعية وأخرى غير واعية لتنظيم االنفعاالت فمثاًل من العمليات الواعية أن يغير  .ب
 عن شيء يثير القلق. االنتباه تحويليثير القلق لدينا، ومن أمثلة العمليات غير الواعية  اً موضوع

 .(Gross, 2002)م االنفعاالت يتوقف على الموقف الذي يواجه الفرد إن تنظي  .ج
 عبارة عن مجموعة من العمليات اآللية )غير الواعية( والواعية تويمكن القول بأن تنظيم االنفعاال

االنفعال االيجابي أو السلبي بالزيادة أو النقصان، ويتطلب  فيالتي يستخدمها الفرد بهدف التحكم، والتأثير 
شدته، وأهدافه، ونتائجه(، وتعديله أو تغييره بهدف  إلىك من الفرد أن يقوم بتقييم االنفعال )أي التعرف ذل

 (.Gross, 2001زيادة أو خفض االستجابة االنفعالية لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه الفرد)
 فضالً ، تم االنفعاالكساب الطفل استراتيجيات تنظيإاألسرة والتنشئة االجتماعية دورًا مهمًا في  ؤديوت

ظهار انفعاالت إيجابية أو سلبية، والتي تسهم إالعوامل الفردية متمثلة في طباع الطفل أو مزاجه، والميل إلى  عن
 ,Gross, & John) الطفل على تنظيم انفعاالته وتصبح سمه مميزة في شخصيته مقدرةبشكل واضح في 

2003) . 
 فعاالت:ومن أهم استراتيجيات تطوير تنظيم االن

النماذج العاملة )بولبي(، نماذج عند )باندورا( تغذية راجعة، تدريب الرضع على االنتباه باستخدام 
خدام استراتيجية التحدث مثيرات خارجية ألن الطفل ما زال ال يستطيع أن ينظم نفسه من الداخل، است

  ..(Beers, 2005) او التعبيرات الوجهية بين الطفل ووالديه بصوت عالٍ 
 الممارسات الوالدية وتنظيم االنفعاالت:

 مقدرةفي التنظيم االنفعالي لألطفال، والذي تم فهمه على أنه  مهماً الممارسات الوالدية دورًا  تؤدي
، وتكييف سلوكهم مع المتطلبات همومشاعر  األطفال على فهم انفعالتهم ومشاعرهم وفهم إنفعاالت اآلخرين

أيضا على االستراتيجيات المستخدمة من قبل الشخص لتغيير حدوث،  عاليالبيئية. وينطوي التنظيم االنف
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ن جودة االنفعاالت التي ينطوي عليها إف (Gross, 2014) لجروس ووفًقا .تجربة، والتعبير عن المشاعر
 السلوكأنماط األطفال على تنظيم انفعاالتهم الخاصة، فبعض  مقدرة فيالتفاعل بين الوالدين والطفل تؤثر 

لبية من قبل اآلباء كالرفض والعقاب البدني وغياب الدفء ترتبط بعجز معالجة االنفعال والتوافق الس
  Baker & Hoerger, 2012)طفال )النفسي عند األ

 ثانياً: الدراسات السابقة:
تم عرض عدد من الدراسات التي تناولت محاور الدراسة الحالية )الممارسات الوالدية، تنظيم 

 ذلك كاآلتي:االنفعاالت( و 
 & Heidemarie, Helena, Norah)أجرى كل من هيدمري ونورا و هيلينا و ليندا 

Rutherford, 2015)  دراسة هدفت لمراجعة عدة أبحاث حول اختبار دور الممارسات الوالدية في
راءة الدراسات التنظيم االنفعالي بالنسبة للطفل والمسؤولية الملقاة على عاتق البالغين في هذه العناية. وتم ق

األبحاث مراجعة في هذه الدراسة  وتمالسابقة التي اهتمت ببحث الموضوع كأسلوب لجمع البيانات. 
المرتبطة بتنظيم االنفعاالت الوالدية واألبحاث التي تبنت نهًجا غير مباشر لدراسة األداء الوظيفي المنتظم 

م االنفعاالت عند الوالدين ناتج عن مختلف في تنظي الدى الوالدين. وخلصت النتائج إلى أن هناك قصور 
أشكال األمراض النفسية وأن التدخالت لبناء تنظيم انفعالي تحسن من حياة الوالِدين وأطفالهم. كما أشارت 

 الدراسة إلى قلة الدراسات التجريبية التي تدرس تنظيم االنفعاالت بشكل مباشر.
دراسة هدفت  .(Jabeen, Anis-UL-Haque &Riaz, 2013)  وأجرى جابين، أنس، وريوز

تكونت عينة الدراسة و  ،للكشف عن دور الممارسات الوالدية كمؤشرات على تنظيم االنفعاالت لدى اليافعين
من اليافعين في الصفوف السابع والثامن والتاسع في الباكستان، وتم استخدام مقياس السلطة  (191)من 

( Ellis & Rothbart, 2001مرحلة المراهقة المبكرة ) ( ومقياس المزاج فيBabree, 1997األبوية )
وأسفرت النتائج عن أن أسلوب  وتم تحليل النتائج باستخدام تحليل االنحدار المتعدد.، للدراسة كأداتين

كما كان ألسلوب  ،نفعاالتالتربية لدى األمهات كان له تأثير إيجابي دال إحصائيًا على تنظيم اإل
في المقابل كان ألسلوب التربية الحازم  ،تربية تأثير سلبي على تنظيم االنفعاالتاألمهات المتساهل في ال

لآلباء تأثير إيجابي على تنظيم االنفعاالت على عكس أسلوب اآلباء المتساهل في التربية. أما أسلوب 
 التربية التسلطي لكل من اآلباء واألمهات لم يكن له تأثير دال إحصائيًا. 

التنظيم هدفت للكشف عن العالقة بين ( فقد أجرى دراسة Brannon, 2013أما برونون )
االنفعالي لآلباء، والتنشئة االجتماعية الوالدية لالنفعاالت، ومزاج األطفال مع استراتيجيات التنظيم 
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، نسبة %73.2 )نسبة األطفال =  زوجا من االباء واألطفال 57وتكونت عينة الدراسة من  ،االنفعالي
مقياس التعامل مع انفعاالت  فضاًل عنتم استخدام مقياس التنظيم االنفعالي  إذ(، %36.8االباء= 

باء كشفت النتائج عن وجود عالقة بين التنظيم االنفعالي لآل، األطفال السلبية، ومقياس ألبعاد المزاج
 والتنظيم االنفعالي لألطفال. وقد أظهرت النتائج وجود ارتباط بين أنماط المزاج المتعلقة

 باالندماج/االنسحاب، اإلصرار، المرونة/الجمود، والتنظيم االنفعالي.
دراسة هدفت الى الكشف عن ( Monopoli,& Kingsston, 2012أجرى مونوبلي وكنجستون )

اللغوية والكفاية االجتماعية لدى طلبة الصف الثاني في  مقدرةمستوى تنظيم االنفعاالت وعالقته بال
طالبة وطالبا من طلبة الصف الثاني اختيروا عشوائيا.  (76)عينة الدراسة من  مريكي. تكونتالمجتمع األ

جمع البيانات وقد تم استخدام اختبار المفردات وتقييمات المعلمين للمهارات االنفعالية واالجتماعية. وبعد 
 ن مستوى تنظيمأ. وقد أظهرت نتائج الدراسة Zرتباط بيرسون ومعامل فيشر إتم استخدام معامل 

وجود فروق تعزى الى الجنس في  االنفعاالت لدى طلبة الصف الثاني كان منخفضا. كما أظهرت النتائج 
ناث ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى تنظيم االنفعاالت وبين مستوى تنظيم االنفعاالت لصالح اإل

 اللغوية والكفاية االجتماعية لدى طلبة الصف الثاني. مقدرةال
في التنظيم  تسهم( دراسة هدفت الى تفسير اآلليات التي Cipriano, 2010بريانو )كما أجرى سي

طفال وطفلة من  28االنفعالي لدى األطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة. فتم اختيار عينة مكونة من 
في المجتمع األمريكي وتم استخدام المالحظة بحيث وضع األطفال المشاركون ، مرحلة ما قبل المدرسة

في موقف تحدي انفعالي لمراقبة وتقييم تعبيرهم عن الغضب واستراتيجيات التنظيم االنفعالي لديهم. وقد تم 
لسوء المعاملة  الذين لم يتعرضوارتباط بيرسون وأظهرت النتائج أن األطفال االنبساطيين إ معاملاستخدام 

، تبين أن األطفال الذين ذلكفضاًل عن قل عرضة للتعبير عن الغضب عند التعرض لموقف انفعالي. أ
قل على كبح التوتر بينما يميل األطفال الذين أ مقدرةظهروا أعدائية و تستخدم ُأمهاتهم تحكما أكثر سلبية 

قل تكيفا مع أأعلى بكثير على كبح التوتر و  مقدرةيجابيا/حميميا إلظهار إتستخدم ُأمهاتهم تحكما 
  استراتيجيات التنظيم االنفعالي.

دراسة هدفت للبحث   .(janet, Simon, & William, 2004 )ويليام سيمون، جانتكما أجرى 
بشكل معمق في خصائص اآلباء واألمهات والممارسات الوالدية المرتبطة بالتعبيرات االنفعالية لألطفال 

 واألطفال في هذه ،ن معاً اعائلة يعيش ضمنها األبو ( 82)وتكونت العينة من آباء وأمهات من  في كندا.
تم تعريض األطفال  إذ ،منهم من اإلناث (%12سنة )( 13إلى  8)العائالت ممن تتراوح أعمارهم ما بين 
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المشاركين إلى ستة رسوم تعمل على استثارة االنفعاالت على شاشة تلفاز، وتم تسجيل ردود أفعالهم على 
إجراء مقابالت مع األطفال  وتم ،شريط فيديو ثم تم تحليل انفعاالت وجوه األطفال وترميزها في مجموعات

بعد مشاهدتهم لهذه الرسوم. قام األهالي واألطفال أيضًا باستكمال استبانات تقرير ذاتي، منها: مقياس 
مقياس االنفعال لدى األطفال حسب تقييم  .(Strayer, Fraser & Roberts, 2004)األنفعال المتصل 

 ،مقياس غضب الطفل ،مقياس لعب األدوار ،لمينأصدقائهم المفضلين مقياس االنفعال حسب تقييم المع
 مقياس غضب األم. 

سفرت النتائج عن عدم وجود عالقة ترابطية مباشرة قوية ما بين انفعال الوالدين وانفعال أبنائهم. أو 
دورًا أساسيًا في غضب األطفال ويتأثر  ؤدينه يإ إذأهمية،  لهإال أن هذا ال يعني أن انفعال الوالدين ليس 

 مباشر وغير مباشر بالممارسات الوالدية. بشكل

دراسة هدفت الى الكشف عن العالقة بين أبعاد السياق األسري ( Morris, 2000وأجرى موريس )
طفال في مرحلة ( 172)والتنظيم االنفعالي لدى األطفال في المجتمع االمريكي. تكونت عينة الدراسة من 

معلما. وقد تم استخدام طريقة  (79) فضاًل عنما قبل المدرسة حتى الصف الثاني، وكل من أمهاتهم 
مقابلة الطفل عن طريق الدمى لغرض رصد حديث األطفال عن المناخ االنفعالي في العائلة كما تم 

السلوكية واالنفعالية. وبعد  تبالمشكالكمل المعلمون قائمة أ(، بينما CBQاستخدام مقياس سلوك الطفل )
رتباط، وبينت النتائج وجود رابط بين ُبعد السياق األسري والتنظيم معامل االجمع البيانات تم استخدام 

االنفعالي لدى األطفال، وكذلك إن مزاج الطفل قد يحد من أثر العالقة بين مكونات السياق األسري 
 وتنظيم لالنفعاالت. 

بأن ها اقتصرت على عرض بعض المتغيرات المتعلقة  يتبينسات السابقة من خالل استعراض الدرا
بموضوع الدراسة، ومنها تلك الدراسات التي تناولت الممارسات الوالدية والتنظيم االنفعالي، وُيالحظ من 
خالل عرض الدراسات الس ابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة عالقتها بمتغيرات أخرى، كما أن ها تناولت 

الوالدية وعالقته  الممارساتالدراسة الحالي ة بتناول موضوع  إنفردتمجتمعات عربي ة وأجنبي ة مختلفة، بينما 
 بتنظيم االنفعاالت لدى طلبة المرحلة األساسية في مدينة عمان وهذا ما يميزها عن الدراسات الس ابقة.

 الطريقة واإلجراءات 
الدراسة ممثلة في  يتادأل اً وصفمن ضّ تة وعينتها، كما من هذا الجزء وصفًا لمجتمع الدراسضّ ت

جراءات تطبيقها ما وثباتهممقياس الممارسات الوالدية، ومقياس تنظيم االنفعاالت، ودالالت صدقه ا، وا 
تضمن تعريفًا بالمنهجية المستعملة في الدراسة، والمعالجة اإلحصائية التي ا، كما موطريقة تصحيحه
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 انات، للوصول إلى نتائج الدراسة وتحليلها، وبيان ذلك فيما يأتي:استخدمت في تحليل البي

 أواًل: منهجيَّة الدراسة: 
تباع المنهج الوصفي االرتباطي الذي يقوم على جمع البيانات ودراسة اتحقيقًا ألهداف هذه الدراسة تم  

تباط بينها والتعبير عنها بصورة لمعرفة مدى االر  المتغيراتالظاهرة كما هي في الواقع، والكشف عن العالقة بين 
 رقمية. 

  :ثانياً: مجتمع الدراسة وعينتها
 : مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف األول الذكور واإلناث في مدينة عمان والمسجلين 
واإلناث منهم  (18114)لذكور منهم ا، (32461) ( والبالغ عددهم2219 - 2212للعام الدراسي )

(14347). 
 :عينة الدراسة :

( 939من المدارس الخاصة في مدينة عمان وبواقع )طبقي  تم اختيار أفراد عينة الدراسة بشكل عشوائي
وذلك كما هو مبين في الجدول ( منهم إناث 123( منهم ذكور و)817طلبة الصف األول )وطالبة من  اً طالب
(1) : 

 ايبين عدد افراد عينة الدراسة ونسبه( 1الجدول )
 939 423 516 المجموع

 %100 %45 %55 النسبة المئوية
 الدراسة أداتاثالثاً: 

مقياس  -أوال :األتيين ينسايجمع البيانات المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المق بغرض
  (Alabama Parenting Questionnaireالممارسات الوالدية )

 وصف المقياس: 
بهدف  Alabama Parenting Questionnaire (APQ)لدية مقياس الممارسات الوا صمم

تحديد نوع الممارسات الوالدية عند أفراد عينة الدراسة، تم االطالع على المقياس الذي تم تطويره من قبل 
فقرة، تتوزع على خمسة أبعاد من الممارسات الوالدية  (12)( يتكون المقياس من Frick, 1991فريك )

يجابية، الضبط غير المتسق بين امل مع الطفل في المواقف المختلفة وهي : الوالدية اإلالمتعلقة بكيفية التع
، وتكون اإلجابة على هذه الفقرات من الوالدين، المراقبة واإلشراف، التشارك بين الوالدين، العقاب البدني

رجات األعلى ( بحيث تشير الد8-1خالل أسلوب ليكرت ذي التدرج الخماسي، وتتراوح درجات المقياس )
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 تانقامت الباحث إذإلى ممارسات والدية إيجابية والدرجات المنخفضة تشير الى ممارسات والدية سلبية، 
 على البيئة األردنية.طويره تو بترجمة الصورة المقدمة للوالدين لإلجابة على المقياس 

 :بالصورة األردنية هاوثباتصدق األداة 
 دالالت الصدق: :أوال

 Alabama Parentingستخدام مقياس الممارسات الوالدية )إ تمة هذه الدراس في

Questionnaire.بعد وترجمته وتطويره بما يتناسب والثقافة والبيئة االردنية ) 
 تم التحقق من الصدق الظاهري لهذا المقياس )الممارسات الوالدية( كاآلتي: وقد
  ص باللغة اإلنجليزية للتأكد من تم عرض المقياس المترجم على ذوي االختصا إذصدق الترجمة

 وضوح ترجمة الفقرات وسالمتها اللغوية.
  الصدق الظاهري من خالل عرض المقياس المستخدم على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة

، في عدد من الجامعات األردنية محكماً  (12)واالختصاص في التربية وعلم النفس والبالغ عددهم 
عليه تم إجراء التعديالت المقترحة كتغيير صياغة  يئة األردنية، وبناءً للتأكد من مدى مالءمته للب

من آراء  (80%)عتماد الفقرة التي حصلت على إجماع اعليه تم  بعض الفقرات في المقياس. وبناءً 
 المحكمين.

  صدق الداللة التمييزية: تم استخراج دالالت التمييز كمؤشر لصدق البناء لهذا المقياس، وذلك من
على عينة  ليهإللبعد التي تنتمي استخراج معامالت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكلية  لخال

طلبة من وطالبة  اً طالب (83تكونت من ) استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج عينة الدراسة
 من معامل ارتباطها أقل  عليه تم حذف خمس فقرات التي كان الصف األول في مدينة عمان وبناء

 ( فقرة.36تكون المقياس بصورة النهائية من )و   (%30)

 : ثانيا دالالت الثبات
 :اإلعادة ثبات .أ

للتحقق من ثبات األداة تم تقدير الثبات قبل تطبيقه على عينة الدراسة النهائية، ذلك من خالل 
عادة االختبار بفارق زمني مقداره أسبوعين،، ثم تم حساب معامل االرتباط بي ن التطبيقين االختبار وا 

 (.%2.92)بلغ معامل الثبات  إذ كمؤشر على الثبات بطريقة اإلعادة،
   ثبات اإلتساق الداخلي

  (:2كرونباخ ألفا لألبعاد كما هو مبين في الجدول ) معادلةوتم استخراج االتساق الداخلي باستخدام 
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 س الممارسات الوالدية( معامل االتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ ألفا لمقيا2جدول )ال
 Cronbach alpha أبعاد المقياس

 2.62 يجابيةالمشاركة اإل
 2.62 اإليجابية

 2.61 المراقبة

 2.61 الضبط

 2.61 العقاب

 طريقة تصحيح مقياس الممارسات الوالدية:
 ول في( فقرة تبين نوع الممارسات الوالدية لدى عينة من طلبة الصف األ36تكون المقياس من )

 (. 1( أبدًا )2( نادرا )3( أحيانًا )1( غالبا )8كما يلي: دائمًا ) لمدارس الخاصة بحيث تكون اإلجابةا

يجابي ويتم عكس هذه القيم عند اإلجابة عن الفقرات عند اإلجابة عن فقرات األداة ذات االتجاه اإل
ستخراج ( درجه، وال36ى )( درجة والدرجة الصغر 128وعلى هذا تكون الدرجة العظمى للمقياس ) ،السلبية

 :اآلتيةتم تطبيق المعادلة درجة كل فقرة 
 (تعدد الفئا)÷ القيمة الصغرى( -)القيمة العظمى 

(5 - 1) /( 3) = (1.33) 

 سلبيةممارسات والدية                      (1.22-2)   1

 .ممارسات والدية متوسطة  (  3.76-2.33أكبر من ) 2
 رسات والدية إيجابية.مما   (8.22-3.76اكبر من ) 3

 مقياس تنظيم االنفعاالت -ثانيا
 وصف المقياس:

صمم مقياس تنظيم االنفعاالت بهدف تحديد مستوى التنظيم االنفعالي لدى أفراد عينة الدراسة، 
 21تكون المقياس من  فقد  (Shields, Cicchetti, 1997)والذي تم تصميمه من قبل شيلدز وسشيتي 

، وتكون اإلجابة على هذه الفقرات من ين: تقييم السلبية و تقييم تنظيم االنفعاالتفقرة، تتوزع على بعد
( بحيث تشير الدرجات األعلى 1-1خالل أسلوب ليكرت ذي التدرج الرباعي، وتتراوح درجات المقياس )

دنى أ مستوى تنظيم انفعاالت المتدنية إلى إلى مستوى تنظيم انفعاالت عالية لدى الطفل، وتشير الدرجات 
 المقياس وتقنينه على البيئة األردنية. وقد تم ترجمةلدى الطفل، 

 في صورتها األردنية:  هاوثباتصدق األداة 
في هذه الدراسة قامت الباحثة باستخدام مقياس تنظيم االنفعاالت بعد ترجمته وتطويره بما يتناسب 

 ردنية.والثقافة والبيئة األ
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 ذا المقياس )تنظيم االنفعاالت( كاآلتي: تم التحقق من الصدق الظاهري له إذ
  عرض المقياس المترجم على ذوي االختصاص باللغة اإلنجليزية صدق الترجمة وذلك من خالل

 للتأكد من وضوح ترجمة الفقرات وسالمتها اللغوية.
  عرض المقياس المستخدم على عدد من المحكمين من ذوي صدق المحكمين وذلك من خالل

في التربية وعلم النفس، في عدد من الجامعات األردنية للتأكد من مدى  الخبرة واالختصاص
عليه تم إجراء  وبناءً  مالءمته للبيئة األردنية وذلك من خالل االستفادة من خبرات المحكمين،

 التعديالت المقترحة كتغيير صياغة بعض الفقرات في المقاييس والتعديل عليها لغويا ونحويا. وبناءً 
وتم التالي: تعديل  ،. من آراء المحكمين(%22)ماد الفقرة التي حصلت على إجماع عتاعليه تم 

جراء ما رأوه مناسب  حتى تم الحصول على داللة صدق المحكمين. اصياغة بعض الفقرات لغويا وا 
  دالالت التمييز: تم استخراج دالالت التمييز كمؤشر صدق البناء لهذا المقياس، وذلك من خالل

الت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكلية على عينة استطالعية من مجتمع استخراج معام
الصف األول في مدينة  من طلبة(طالبًا وطالبة 83من )الدراسة ومن خارج عينة الدراسة تكونت 

 (%2.32) قل منأا معليه تم حذف فقرتين كان معامل ارتباطه ءعمان وبنا
  ثبات األداة:

 تم اآلتي:للتحقق من ثبات األداة 
 :عادة االختبار بفارق زمني مقداره أسبوعين، على عينة  ثبات األعادة من خالل االختبار وا 

وطالبة من طلبة  اً ( طالب83استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج عينة الدراسة عددها )
ت على الثبا الصف األول في مدينة عمان، ثم تم حساب معامل االرتباط بين التطبيقين كمؤشر

  .(%2.91حيث بلغ معامل الثبات ) بطريقة اإلعادة،
   (0.84%)تم استخراج االتساق الداخلي لمعامل كرونباخ ألفا فبلغ.  

  طريقة تصحيح مقياس تنظيم االنفعاالت:

( فقرة تبين مستوى تنظيم االنفعاالت لدى عينة من طلبة المدارس الخاصة 22تكون المقياس من )
 (. 1( أبدًا )2( أحيانًا )3( غالبا )1كما يلي: دائمًا ) ون اإلجابةفي مدينة عمان بحيث تك

يجابي ويتم عكس هذه القيم عند اإلجابة عن الفقرات عند اإلجابة عن فقرات األداة ذات االتجاه اإل
 ( درجه، 22( درجة والدرجة الصغرى )22وعلى هذا تكون الدرجة العظمى للمقياس ) ،السلبية

 :اآلتيةكل فقرة من خالل تطبيق المعادلة وتم استخراج عالمة 
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 عدد الفئات(÷)القيمة الصغرى( -)القيمة العظمى 

(4 - 1) / 3 =  1 

وبناء على ذلك فإن المقياس يحدد ثالثة مستويات لتنظيم االنفعاالت )تتراوح بين المستويات 
 المرتفعة من تنظيم االنفعاالت والمنخفضة منها(، وذلك على النحو التالي:

 (2 - 1)نظيم انفعاالت ذات مستوى منخفض من ت .1
  (3 - 2أكبر من  ) تنظيم انفعاالت ذات مستوى متوسط  .2
 ( 1 - (3من  أكبر تنظيم انفعاالت ذات مستوى مرتفع .3

 المعالجة اإلحصائية:
 تم اإلجابة على أسئلة الدراسة باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:

 ني تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. األول والثا ينالسؤال عنلإلجابة 
 السؤال الثالث تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون. عنولإلجابة 

  :نتائج الدراسة
 :يأتيالدراسة وفقًا لتسلسل أسئلتها وذلك كما  إليهايتناول هذا الجزء عرضًا للنتائج التي توصلت 

 نتائج السؤال األول:  
مستوى الممارسات الوالدية لدى طلبة الصف األول في مدينة  على: ما نص السؤال االول

 عمان؟
مستوى الممارسات المعيارية للإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  يوضح ذلك. (3)والجدول  ،الوالدية لدى طلبة المرحلة األساسية في مدينة عمان
الممارسات الوالدية مرتبة تنازلياً حسب المتعلقة بحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ال  (3)جدولال

 المتوسطات الحسابية
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال رقم البعد بةتالر 

 مرتفع 833. 4.13 يجابيةاإل الوالدية 2 1

 مرتفع 770. 3.93 يجابيةالمشاركة اإل 1 2

 متوسط 816. 2.76 الضبط 1 3
 منخفض 1.035 2.09 العقاب 8 8
 منخفض 756. 1.62 المراقبة 3 1
 متوسط 482. 2.90 ككل الوالدية الممارسات مقياس  

جاءت الوالدية  إذ(، 4.13-1.62بين ) ( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما3يبين الجدول )
األخيرة  الرتبة(، بينما جاء المراقبة في 4.13األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ) الرتبةيجابية في اإل
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 (. 1.62وبمتوسط حسابي بلغ )
أشارت بومراند أن نمط  فقدتبين النتائج أن مستوى الممارسات الوالدية جاء متوسطا )إيجابيا( 

يكونوا ال الوالدية الحازم ينشئ أطفاال لديهم ثقة بالنفس واستقاللية كما أكدت أنه يجب على اآلباء أن 
 تطرفين وأن يعطوا مجاال من الحرية ألبنائهم إلى جانب فرض بعض الضوابط والقوانين بحدود معقولةم

(Soleman, & matter, 2002).  إذ إن األطفال المحرومين من الرعاية الوالدية الصحيحة، يتولد لديهم
 (Abu Jado, 2015)ِ انفعاالت ومشاعر سلبيه بسبب الممارسات الوالدية التي مارسها األب واألم، 

الوالدين تأمين حياة جيدة ألبنائهم السيّما  محاولةيجابية والدمج إلى ويعزى االرتفاع في كل من الوالدية اإل
أن الدراسة الحالية قد أجريت على طلبة المدارس الخاصة في مدينة عمان أي أنهم من الفئات التي تهتم 

ن هذه األسر من تكوّ تنه على األرجح إ إذألطفالها، بتوفير مستوى تعليمي واجتماعي مناسب كما ونوعا 
الفئات التي تتمتع بمستوى اجتماعي وثقافي عالي ولديهم وعي بأهمية تأمين مثل هذه المستويات ألبنائهم 

أما  لتحقيق النمو السليم في الجوانب المعرفية واالجتماعية واالنفعالية وبما يتناسب وطموحاتهم المستقبلية
ستخدامهم لمختلف اأبنائهم و  سلوك وضبطهإلى محاولة الوالدين تنظيم  ىستوى الضبط فيعز التوسط في م

ساليب والقواعد التربوية المناسبة، إال أنه ال توجد لديهم المعرفة والخبرات العلمية والتربوية الكافية األ
عزى لعدم تركيز ختالف تخصصاتهم، أما انخفاض مستوى المراقبة فينظرا ال و والصحيحة للقيام بهذا

نهم تحت نظرهم وأشرافهم، وأنهم أفي مرحلة عمرية مبكرة و  ازالو الوالدين على هذا الجانب ألن أطفالهم ما 
أما االنخفاض في مستوى العقاب يعود .منة ومناسبة آأنه تتوفر فيها بيئة تربوية  أي ؛في مدارس خاصة

 ,Chen)هونجزهوجزئيا مع دراسة كل من اكسنين و ا الستخدام الوالدين ممارسات ربوية مناسبة، ويتفق هذ

Hong, & Zhou, 1997).   التي هدفت إلى البحث في العالقة ما بين كل من الممارسات الوالدية
الحازمة والوالدية التسلطية والتكّيف االجتماعي والمدرسي لألطفال الصينيين، وأسفرت النتائج عن وجود 

سات الوالدية الحازمة والكفاءة االجتماعية لدى األطفال كما أشارت إلى عالقة ترابطية إيجابية بين الممار 
 أن األسلوب التسلطي في التربية لألبوين مرتبط بشكل قوي مع العدوانية . 

 نتائج السؤال الثاني: 

 عمان؟طلبة الصف األول في مدينة ما مستوى تنظيم االنفعاالت لدى  :الثانينص السؤال 
مستوى تنظيم المعيارية لال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن هذا السؤ 

  يوضح ذلك. (4)والجدول  ،االنفعاالت لدى طلبة المرحلة األساسية في مدينة عمان
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 االنفعاالت تنظيملالنحراف المعياري وا المتوسط الحسابي (4) جدولال
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

 متوسط 497. 2.99 ككل االنفعاالت تنظيم
 . (، وبمستوى متوسط2.99المتوسطات الحسابي لتنظيم االنفعاالت بلغ )أن ( 1يبين الجدول )

يمكن أن نفسر ذلك لكون أن الدراسة أجريت على طلبة الصف األول أي أنهم في مرحلة انتقالية 
بداية للنضج االنفعالي لكن ليس بشكل كلي فجاء  من الطفولة المبكرة إلى الطفولة المتوسطة والتي هي

 مستوى تنظيم االنفعاالت متوسطا.
على استخدام استراتيجيات  مقدرةكثر أنه مع تطور اللغة وزيادة التفاعل مع العائلة يصبح الطفل إإذ 

أما في مرحلة الطفولة المتوسطة فيصبح  (Eisenberg,& Spinrad, 2004) االنفعاالت، تنظيم
ال في عمر المدرسة قادرين على القيام باستراتيجيات تنظيم االنفعاالت بشكل مخطط ونشط، بما في األطف

 ,Blandon, Calkins, Grimm)حباط والتشتت يجابية مع مواقف اإلإذلك أن يتعاملوا بطريقة 

Keane, & O'Brien, 2010).  

 ,Monopoli & Kingstonجستون )مونوبلي وكننتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من  إختلفتوقد 

 ن مستوى تنظيم االنفعاالت لدى طلبة الصف الثاني كان منخفضا.أ( إذ أظهرت نتائج الدراسة 2012
 نتائج السؤال الثالث:

مارسات الوالدية وتنظيم االنفعاالت لدى طلبة هل توجد عالقة بين المالسؤال الثالث على: نص 
 مدينة عمان؟الصف األول في 

تنظيم وبين  الممارسات الوالديةبين تم استخراج معامل ارتباط بيرسون  عن هذا السؤال لإلجابة
 . يوضح ذلك (5) االنفعاالت، لدى طلبة المرحلة األساسية في مدينة عمان والجدول 

ة تنظيم االنفعاالت، لدى طلبة المرحلوبين  الممارسات الوالديةبين للعالقة ( معامل ارتباط بيرسون 5جدول )ال
 األساسية في مدينة عمان

 تنظيم االنفعاالت  أبعاد المقياس

 يجابيةالمشاركة اإل
 **334. معامل االرتباط ر

 000. الداللة اإلحصائية

 939 العدد

 يجابيةاإل
 **352. معامل االرتباط ر

 000. الداللة اإلحصائية

 939 العدد

 المراقبة
 **311. معامل االرتباط ر

 000. حصائيةالداللة اإل

 939 العدد

 **241. معامل االرتباط ر الضبط
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 تنظيم االنفعاالت  أبعاد المقياس

 000. الداللة اإلحصائية

 939 العدد

 العقاب
 **-394.- معامل االرتباط ر

 000. الداللة اإلحصائية

 939 العدد
 482. 2.90 ككل الوالدية الممارسات مقياس

 .≤0.01)) لة إحصائيا عند مستوى الداللةدا**     .(≤0.05)مستوى الداللة دالة إحصائيا عند  *

من جهة وكل من  تنظيم االنفعاالتحصائيا بين إدالة إيجابية وجود عالقة  (8) يتبين من الجدول
حصائيا بين إسلبية دالة وجود عالقة خرى، و أمن جهة  الضبط، المراقبة، و يجابيةاإل، و يجابيةالمشاركة اإل

 والعقاب. تنظيم االنفعاالت
أن نتائج هذه الدراسة قد اتفقت مع ما جاء في مختلف المراجع والدراسات السابقة والتي الحظ يُ 

بينت أنه يوجد عالقة إيجابية واضحة بين الممارسات الوالدية ومستوى تنظيم االنفعاالت والعكس صحيح 
ن خالل التعلم أكد موريس وآخرون على تأثير العوامل الوالدية في تنظيم االنفعاالت م فقد ،لدى األطفال

الملحوظ والنمذجة، والممارسات الوالدية، والمناخ األسري والتدريب على استراتيجيات تنظيم االنفعاالت، 
األهداف بعيدة المدى للوالدية هي أن يكون بين أن من أهم وردود أفعال اآلباء تجاه انفعاالت األبناء، كما 

  (Morris, 2000)قادرا على تنظيم انفعاالته الطفل قادرا على ضبط نفسه بنفسه وبالتالي يكون 
نموذج ألطفالهم في ن الوالدين هما األإذ إكما يمكن تفسير هذه النتيجة بالرجوع لمفهوم النمذجة 

الفرد  مقدرةكد على دور التفاعالت االجتماعية في تشكيل ؤ ن النظرية االجتماعية تإتنظيم االنفعاالت إذ 
ة إذا وجد الفرد القدوة والنموذج لتعليمه ذلك، ومن هذا المنطلق فإن تنظيم على التنظيم االنفعالي، وخاص

 .(Putnam, & Silk, 2005)االنفعاالت مهارة يكتسبها الطفل خالل تفاعله مع الوالدين،
( والتي بينت أن األطفال الذين تستخدم Cipriano, 2010سيبريانو )تفق ذلك مع دراسة اوقد 

اقل على تنظيم انفعاالتهم بينما يميل األطفال الذين تستخدم  مقدرةئيا اظهروا ُأمهاتهم ضبطا سلبيا عدا
  أعلى بكثير على تنظيم انفعاالتهم. مقدرةظهروا أيجابيا حميميا إُأمهاتهم ضبطا 

( التي هدفت الى الكشف عن العالقة بين أبعاد Morris, 2000تفقت أيضا مع دراسة موريس )او 
سفرت النتائج عن وجود رابط أمريكي، و االنفعالي لدى األطفال في المجتمع األالسياق األسري والتنظيم 

 إيجابي بين أبعاد السياق األسري والتنظيم االنفعالي لدى األطفال. 

مع نمط الممارسات الوالدية المتبع مع  اً مما سبق أن مستوى تنظيم االنفعاالت يكون متناسب يتبين
أن نتائج  يبدون مستوى الممارسات الوالدية والتنظيم االنفعالي. لكن أي أن هناك عالقة طردية بي الطفل
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 & ,janet, Simonويليام ) جانيت سيمون و مع ما جاء في دراسة  اختلفتالدراسة الحالية قد 

William, 2004)  والتي هدفت للبحث بشكل معمق في خصائص الممارسات الوالدية المرتبطة
رتباطية مباشرة قوية ما بين اسفرت النتائج عن عدم وجود عالقة أو  ،في كندا ،بالتعبيرات االنفعالية لألطفال

دورا  ؤديأنه ي إذأهمية،  لهانفعال الوالدين وانفعال أبنائهم. إال أن هذا ال يعني أن انفعال الوالدين ليس 
جد للممارسات يو  إذ أساسيا في انفعاالت األطفال ويتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالممارسات الوالدية.

حتى سن الرشد، فقد  مالمراهقة أ مواء في مرحلة الطفولة أتنظيم انفعاالت الفرد س في الوالدية أثر كبير
بينت أنه  فقدعديد من الدراسات إلى التأثير الواضح للممارسات الوالدية على التنظيم االنفعالي أشارت 

 & ,janet, Simon) ت والعكس صحيح يوجد عالقة بين الممارسات الوالدية وتنظيم االنفعاال

William, 2004) 
 توصيات الدراسة:

االهتمام من قبل المعلمين والتربويين في أهمية تنظيم االنفعاالت وكيفية تطويرها لدى األطفال؛ لما  .1
 مختلف الجوانب االجتماعية واالنفعالية والمعرفية. فييترتب على هذه الوظائف من التأثير 

 ى مراحل عمرية مختلفة أخرى.إجراء دراسات عل .2
 في جوانب النمو األخرى. اسهامهاإجراء دراسات على استراتيجيات التنظيم االنفعالي ومدى  .3
 إجراء دراسة مشابهة على المدارس الحكومي ة. .1
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