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انتفاعم االجتماعي ندي أطفال انرياض من أبناء األمهات
انعامالت وغري انعامالت

أ.د .سامً مهدي العزاوي مركز أبحاث الطفولة واألمومة  /جامعة دٌالى
مركز أبحاث الطفولة واألمومة  /جامعة دٌالى
م.م .وفــاء لٌس كرٌم
خالصة انبحث :
ٌهدؾ البحث الى معرفة التفاعل االجتماعً ألطفال الرٌاض من أبناء
األمهات العامالت وؼٌر العامالت وكما تراها معلمة الروضة  ،تكون مجتمع البحث
من جمٌع أطفال الرٌاض فً لضاء بعموبة  /المدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة دٌالى ،
العام الدراسً( )0200-0202والبالػ عددهم ( )0202طفالً وطفلة ونظرا َ العتماد
المنهج الوصفً "الدراسة الممارنة لؤلسباب" اختار الباحثان عٌنة عشوائٌة مكونة
من ( )02طفالً وطفلة ممسمة إلى مجموعتٌن أحداهما من أبناء األمهات العامالت
واألخرى من أبناء األمهات ؼٌر العامالت  ،لام الباحثان بالمكافؤة بٌن إفراد العٌنة
فً المتؽٌرات ذات العاللة بالتفاعل االجتماعً كما وردت فً اإلطار النظري ،
والدراسات السابمة مثل ترتٌب الطفل فً األسرة  ،والتحصٌل الدراسً لؤلب وأالم
 ،استخدم فً البحث ممٌاس( مراد ) 0222 ،والخاص بمٌاس التفاعل االجتماعً
ألطفال الرٌاض والذي سبك ان استخدم فً مدٌنة الموصل ونظرا ً إلى تشابه البٌئة
العرالٌة فمد لجؤ إلٌه الباحثان فً دراستهما  ،وللتؤكد من صدق األداة أعٌد استخرج
الصدق الظاهري له من خالل عرضه على ( )2أساتذة متخصصٌن فً اإلرشاد
النفسً والتربوي وعلم النفس االجتماعً ،واستخدمت طرٌمة إعادة االختبار test-
 retestإلعادة استخراج الثبات إذ طبك االختبار على عٌنة من أطفال الرٌاض
لوامها (  ) 02طفالً وطفلة و بعد إعادة تطبٌك االختبار بعد مرور أسبوعٌن على
التطبٌك األول حصلنا على معامل ثبات لدره (  ) 2 ,98وهً درجة ثبات عالٌة.
وللتحمك من الهدؾ األول للبحث والذي ٌشٌر إلى انه" ال توجد فروق ذات
داللة معنوٌة فً مستوى التفاعل االجتماعً تعزى لمتؽٌر عمل إالم ( عاملة  ،ؼٌر
عاملة) " استخدم اختبار  t.testلعٌنتٌن مستملتٌن إذ تشٌر النتائج إلى عدم وجود
فروق ذات داللة معنوٌة بٌن أبناء األمهات العامالت وؼٌر العامالت فً مستوى
التفاعل االجتماعً .
وتشٌر نتائج الهدؾ الثانً للبحث إلى عدم وجود فروق ذات داللة معنوٌة
فً التفاعل االجتماعً لؤلطفال أبناء األمهات العامالت وؼٌر العامالت تعزى إلى
متؽٌر النوع (ذكور  ،إناث) وعلى وفك نتائج البحث اوصى الباحثان بـضرورة
تعزٌز روح الصدالة بٌن األطفال وذلن ألنه ال ٌوجد شًء ٌنمً التفاعل االجتماعً
بٌن األطفال أكثر من أن ٌكون لدٌهم أصدلاء كثر  ،وضرورة توعٌة األمهات
العامالت وؼٌر العامالت بؤسالٌب التنشئة االجتماعٌة السلٌمة لمساعدتهن على
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توجٌه أبنائهن الوجهة الصحٌحة فً التعامل فً شروط التفاعل االجتماعً مع
اآلخرٌن  ،وإجراء المزٌد من الدراسات على متؽٌرات أخرى ( االنطواء  ،فمدان
احد الوالدٌن ،ترتٌب الطفل فً األسرة ) على مهارات التفاعل االجتماعً .
مشكهة انبحث :
إن خروج المرأة للعمل ظاهرة لدٌمة جدٌدة فً المجتمع العرالً ،فمد
مارست المرأة العمل منذ فجر التارٌخ ,وهً ما زالت تعمل إلى الٌوم ,إ ّما داخل
البٌت وإما خارجه ،وأحٌانا تموم بالعملٌن معاً ,فهً منذ نشؤتها بوصفها فتاة تعمل
فً بٌت والدٌها ,وحٌن تتزوج وتصبح أ ّما ً تعمل فً بٌت زوجها ,أو خارج البٌت فمد
مارست كثٌرا ً من األعمال الزراعٌة االلتصادٌة الحرفٌة والمهنٌة  ,وشاركت
أسرتها فً العمل الزراعً ؛ فضالً عن عملها داخل المنزل  ,وبعد الزواج أخذت
تعمل مع أسرتها فً الزراعة .وما ٌتصل بها من أعمال فرعٌة ،من مثل تصنٌع
مشتمات الحلٌب ( األلبان  ,والجبن ) ،و تربٌة الدواجن وبٌعها فً األسواق المحلٌة
؛ فضال عن المٌام باألعمال المنزلٌة األخرى ,ولكنها فً كل الحاالت كما هو الحال
بالنسبة ألخواتها العربٌات لم تكن تتماضى أجرا ً على ذلن .
لمد واكبت المرأة العرالٌة تطلعات مجتمعها فً التنمٌة والبناء  ,وتحملت
المسإولٌة بمفردها حٌن ؼٌّب األب والزوج والمعٌل فً الحروب المدمرة التً
خاضها العراق فً العمود الثالثة األخٌرة  ،إن عمل المرأة العرالٌة لضٌة لدٌمة فً
نشوئها  ،جدٌدة فً تؤثٌراتها المجتمعٌة ألنها نمت وتطورت فً أحضان إفرازات
الصراع السٌاسً واالجتماعً الساعً نحو الحداثة وعصرنه المجتمع  .مما نتج
عنها تؽٌرات عدة فً الحٌاة االجتماعٌة خاصة بالنسبة لالم العاملة ؛ ألنها تعانً من
ازدواجٌة مسإولٌاتها المهنٌة والتربوٌة فهً تموم بوظٌفة مزدوجة تتمثل فً العمل
خارج المنزل ،وفً الولت نفسه تموم برعاٌة أطفالها الصؽار ومن هنا كان الدور
المزدوج لالم العاملة ٌمثل احد المكونات األساسٌة فً صراع الدور لدى األم العاملة
 ،وٌحتل األطفال مكانه مهمة بٌن هذه األدوار المتصارعة (ٌوسؾ)00 :0220 ،
فمد أظهرت العدٌد من الدراسات اآلثار السلبٌة التً تصٌب الطفل نتٌجة
لؽٌاب األم عن البٌت بسبب العمل خارج المنزل .ففً دراسة مٌدانٌة أجرٌت على
عٌنة من طالب المدارس فً انكلترا حٌث تلجؤ األمهات العامالت إلى ترن أطفالهن
فً دور الحضانة ،ولدى المربٌات فً المنازل ،تبٌن ان البٌئة ؼٌر المستمرة تإثر
على التحصٌل العلمً للطالب بنسبة( ( )%20الرشٌدي.)00 :0220 ،كما وبٌنت
اٌدي الٌن( )Iday Elyneفً دراسة أجرتها على بعض األمهات العامالت فً
أمرٌكا إن احد أسباب حدوث الجرٌمة واالنحراؾ االجتماعً نتج بسبب ترن إالم
العاملة بٌتها لتضاعؾ دخل األسرة ،فٌزداد الدخل وٌنخفض مستوى األخالق لدى
األبناء بسبب تركهم بعٌدا ً عن رعاٌتها وفً ظروؾ اجتماعٌة تكثر بها عوامل
الجرٌمة واالنحراؾٌ (.وسؾ)02 :0220 ،
ان خروج األم للعمل من البٌت تسبب فً حرمان الطفل من التمتع بحنان
إالم ،وتركه ألكثر الولت بعٌدا ً عنها فمد أثبتت التجارب ان الطفل ال ٌنمو وال
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ٌترعرع على حلٌب أمه حسب بل على عطفها وحنانها كذلن.إذ إن الؽذاء العاطفً
ال ٌمل أهمٌة عن الؽذاء المادي فً تنمٌة شخصٌة الطفل ،فهو ال ٌنشؤ نشؤة سلٌمة إال
إذا اخذ حظه من الحب والحنان من أمه ،وهذا الشًء الٌتوافر فً وضعٌة األمهات
العامالت مما ٌنعكس سلبا ً على تفاعل أطفالهن مع مكونات البٌئة االجتماعٌة
األخرى  .من هنا برزت مشكلة البحث والمتمثلة فً اإلجابة عن السإال اآلتً" ما
اثر عمل إالم خارج المنزل على التفاعل االجتماعً لدى طفل الروضة؟"
أهمية انبحث :
تبرز أهمٌة البحث من أهمٌة مرحلة الطفولة المبكرة وما تتركه من أثار
دائمة فً شخصٌة الفرد سلبا ً أو اٌجابٌاً ،حٌث تتكون فٌها السمات األساسٌة
لشخصٌته فٌنشا منبسطا ً أو انطوائٌا ً مسٌطرا ً أو مستكنا ً والعٌا ً أو خٌالٌا ً  ،إذ ٌتحدد
الشكل النهائً للشخصٌة نتٌجة تفاعل الطفل وصراعه مع البٌئة ( الجنابً:0220 ،
 ، )0وللطفولة الٌوم مكانة بارزة وأهمٌة متمٌزة لدى مختلؾ بلدان العالم ،فمد أصبح
االهتمام بالطفل فً الولت الحاضر من أهم المعاٌٌر التً ٌماس بها تمدم الشعوب
وتطورها وتحضرها ؛ والن االهتمام بالطفل ورعاٌته وحماٌته فً أي أمه فً الوالع
هو االهتمام بمستمبل هذه األمة ،وارتمائها فاالهتمام بالطفولة لٌس حدٌثا ً بل ٌعود الى
لرون مضت ،فمنذ بدء الخلٌمة اعتنى اآلباء واألمهات ،كما اعتنت المجتمعات
بتربٌة أطفالها ورعاٌتهم لٌتمكنوا من العٌش مع أفراد مجتمعاتهم بكفاٌة وسالم( .
إسماعٌل ، )080 :0891،فالطفل ٌبدأ كائن باٌولوجً ٌإثر وٌتؤثر بالبٌئة التً تحٌط
به مشكالً بذلن سلوكه االجتماعً من خالل عملٌة التنشئة االجتماعٌة التً ٌتم فٌها
التفاعل االجتماعً  ،فاألسرة تحاول أن تعلم الطفل عادات المجتمع الذي ٌعٌش فٌه
فٌخطوا بذلن خطى واسعة وسرٌعة على طرٌك النضج االجتماعً الذي تسهم فً
نموه الكثٌر من العوامل ؛ والجماعات االجتماعٌة المختلفة ،إال أن دور الوالدٌن
بصفة عامة واألم بصفة خاصة ٌشكل عالمة فارلة فً عملٌة التنشئة االجتماعٌة
للطفل .
إن الطفل الذي ال ٌربى فً إطار الحب والدؾء الوالدي ؛ فانه ٌطلبهما
مباشرة أو ٌحاول الحصول علٌها بالموة  ،فنراه ٌنكر حاجته إلى الحب واألمان
وٌبدو لاسٌا ً عنٌدا ً  ،ولكنه فً الحمٌمة ٌمارس رد فعل طبٌعً الحتٌاجه العمٌك للثمة
واألمان ؛ بل لد ٌصل به األمر إلى حالة الشن بنفسه مما ٌجعله ٌعٌش فً عداء دائم
مع العالم الخارجً ولوانٌن المجتمع الذي ٌحتوٌه  ( .لطاٌة.)0 :0221 ،
ٌلعب التفاعل االجتماعً دورا ً مهما ً فً تكوٌن شخصٌة الطفل فً مرحلة
الطفولة ،إذ ٌإثر على توافمه االجتماعً وتعلمه للمهارات االجتماعٌة من خالل
تفاعله مع األلران ،وٌإثر األمن العاطفً واالندماج مع البٌئة ولبول لٌم المجتمع
على لدرة الطفل على التفاعل مع اآلخرٌن  ،وتطوٌر عاللاته معهم ،وٌعد التفاعل
االجتماعً األساس لنماء شخصٌة الفرد االجتماعٌة وأساس تشكٌلها ؛ وٌعد التفاعل
االجتماعً أساس كل نظام اجتماعً ،إذ الحظ هلٌر انه إذا تم رفض الطفل من لبل
إلرانه ٌصبح من الصعب جدا ً علٌه تطوٌر عاللات اٌجابٌة مع اآلخرٌن ؛ الن
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األلران سٌمومون بتجاهله حتى لو استخدم مهارات اجتماعٌة مناسبة ،وان للتفاعل
االجتماعً الضعٌؾ آثارا ً سٌئة على النمو االجتماعً للطفل لد تستمر حتى مرحلة
الرشد.
والبد هنا من اإلشارة الى وجود بعض العوامل التً تإثر على تنشئة الطفل
ونموه ،االجتماعً كالوضع االجتماعً وااللتصادي لؤلسرة ؛ والمستوى التعلٌمً
للوالدٌن؛ وطبٌعة العاللة بٌنهما ،وترتٌب الطفل بٌن إخوانه  ،وكذلن جنس الطفل،
واتجاهات الوالدٌن نحوه  ،فضالً عن عمل األم خارج المنزل الذي ٌعد من أهم هذه
العوامل ألنه ٌإثر على تنشئة الطفل وتكوٌن شخصٌته بشكل مباشر ،ولعمل األم
خارج المنزل الكثٌر من االٌجابٌات العائدة على األسرة والطفل منها:
 -0دعم عجلة التنمٌة االلتصادٌة فً البالد من خالل إشران الكوادر النسائٌة
ذات الخبرة
العلمٌة المتمٌزة فً مشارٌع التنمٌة الوطنٌة .
 -0إن العمل فٌه شؽل لولت الفراغ لدى المرأة خاصة مع توفر اآلالت الحدٌثة
،التً تختصر
الجهد ،وتملل الولت الالزم للمٌام بشإون البٌت .
 -0إن العمل ٌشعر المرأة بمٌمتها الذاتٌة وااللتصادٌة فً المجتمع كً تصبح
عنصرا منتجا
ال مستهلكا .
ٌ -2سهم عمل المرأة فً رفع دخل األسرة  ،وزٌادة درجة الرفاهٌة لدٌها  ،وسد
حاالت الفمر
والعوز لدى الكثٌر من األسر؛ وهذا أمر مهم فً سبٌل الحفاظ على الكرامة
والعزة الشخصٌة وكؾ الٌد عن السإال وما ٌترتب علٌه من ذ ّل وتعرض
للمهانة(.العتٌبً 0202،هـ).
على الرؼم من اإلٌجابٌات العدٌدة لعمل المرأة  ،إال أنه لد رافك خروجها للعمل
حدوث العدٌد من السلبٌات الناتجة عن عدم لدرتها على التوفٌك بٌن متطلبات البٌت
والعمل أو ألسباب شخصٌة تتعلك بشخصٌة المرأة  .ففً مجال العاللة الزوجٌة
ونتٌجة لتبدل مكانة المرأة العاملة وشعورها باالستماللٌة وامتالن حرٌة المرار
والتحرر من كثٌر من المٌود األسرٌة واالجتماعٌة  ،أدى ذلن كله فً بعض األحٌان
إلى ظهور حاالت االعتداد بالذات والرؼبة فً التحكم والسٌطرة الذي لد ٌسًء إلى
العاللة الزوجٌة .
وٌتفك علماء النفس فً إرجاع الفروق بٌن األفراد ،إلى ما ٌتلمونه عن أبوٌهم
من مكونات وراثٌة ،وأسالٌب التنشئة التً تتبعها األسرة فً تربٌة أبنائها فضال عن
عوامل أخرى .وال ٌمكن أن تإدي المربٌات ودور الحضانة محل األم فً التربٌة
والرعاٌة األسرٌة لؤلبناء .
أن لعمل المرأة خارج المنزل تؤثٌرا مهما سواء على المرأة نفسها أو األسرة أو
المجتمع ,ولكن عمل المرأة فً الثمافة العربٌة ؼالبا ما ٌركز فً الممام األول على
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رعاٌة أسرتها والعناٌة بزوجها وأطفالها ,وخروج المرأة من بٌتها للعمل خارجة لد
تترتب علٌه العدٌد من اآلثار السلبٌة المتمثلة فً -:
 تفكن األسرة:ٌإدي عمل المرأة خارج بٌتها وتركها ألوالدها دون عناٌة وتربٌة إلى ضٌاعهم,
وان انتشار اآلفات االجتماعٌة فً المجتمع ؼالبا ما ٌحدث نتٌجة لؽٌاب األب واألم
عن المنزل النشؽالهما بالعمل ,ولد ٌإدي فً أحٌان كثٌرة إلى تفكن األسرة
ودمارها.
 إرهاق المرأة :لد ٌإدي العمل خارج المنزل إلى إرهاق المرأة جسمٌا ً نتٌجة لٌامها بؤعمال
مخالفة لطبٌعة تكوٌنها الجسدي ,وإرهالها عملٌا ً بسبب طول مدة العمل لما تتعرض
له من تفكٌر تجاه أطفالها نتٌجة تركهم فً البٌت أو فً دور الحضانة أو عند
المربٌات أو الجٌران حٌث تبمى دائمة التفكٌر بما سٌحل بهم فً أثناء ؼٌابها .
 ارتفاع معدالت الطالق :فمد بٌنت العدٌد من الدراسات أن نسبة الطالق تتزاٌد طردٌا ً مع تزاٌد نسبة
دخول المرأة لسوق العمل ,فؽالبا ً ما ٌتم الطالق نتٌجة إهمال المرأة لبٌتها وأطفالها
نتٌجة خروجها للعمل .مما ٌإدي إلى ظهور الخالفات الزوجٌة التً من شؤنها أن
تإدي إلى الطالق ,ولهذا ٌعتبر عمل المرأة خارج البٌت من األسباب الرئٌسة
المإدٌة للطالق  (.الدلس ) 0228 ،
وٌمكن إجمال أهمٌة البحث الحالً فً :
 .0انه أول بحث ( بحسب علم الباحثٌن ) ٌجرى فً العراق ٌتناول التفاعل
االجتماعً بٌن أطفال الرٌاض من أبناء األمهات العامالت وؼٌر العامالت.
 .0انه ٌمثل محاولة متواضعة لنمذجة العاللات السببٌة بٌن عمل األم والتفاعل
االجتماعً ألطفالها.
 .0لد ٌوجه أنظار المربٌن وبخاصة معلمة الروضة إلى مراعاة أطفال األم
العاملة فً إثناء تفاعله االجتماعً مع اإللران .
 .2لد تحفز نتائج البحث المعنٌٌن فً اإلرشاد التربوي على وضع البرامج
التربوٌة لتنمٌة التفاعل االجتماعً ألطفال األمهات العامالت فً رٌاض
األطفال .
أهداف انبحث :
ٌهدؾ البحث الحالً معرفة التفاعل االجتماعً ألطفال الرٌاض من أبناء
األمهات العامالت وؼٌر العامالت وكما تراها معلمة الروضة .
فرضيات انبحث :
ال توجد فروق ذات داللة معنوٌة فً مستوى التفاعل االجتماعً ألطفال
الرٌاض تبعا ً لـ:
 .0المستوى المهنً لالم ( عاملة  ،ؼٌر عاملة).
 .0نوع الطفل( ذكر  ،اانثى).
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حدود انبحث:
الحد الموضوعًٌُ :عنً البحث بدراسة التفاعل االجتماعً لدى أطفال الرٌاض من
أبناء األمهات العامالت وؼٌر العامالت وكما تراه معلمات رٌاض األطفال .
الحد المكانً :جمٌع أطفال الرٌاض الموجودٌن فً مدٌنة بعموبة مركز محافظة
دٌالى/العراق.
الحد البشري :تكونت عٌنة البحث من ( )02طفالً وطفلة ( )00منهم من أبناء
األمهات ؼٌر العامالت و( )00منهم من أبناء األمهات العامالت.
الحد الزمنً :العام الدراسً (.)0200_0202
حتديد املصطهحات :
 )1التفاعل االجتماعً Social Interaction
 عرفه عبد الهادي( )9003بؤنه عملٌة اجتماعٌة مستمرة ألطابها
األفراد ،وأدواته الرئٌسة األفكار والمعانً والمفاهٌم وهً كل ما ٌحدث
عندما ٌتصل فردان أو اكثر وٌحدث نتٌجة ذلن تؽٌٌر أو تعدٌل فً
السلون ( .عبد الهادي)080 :0228،
 وعرفه عبد الجبار( :)9022بؤنه العلمٌة التً نموم فٌها بالفعل ورد
الفعل تجاه من حولنا ،وكل تفاعل اجتماعً لائم على زمان ومكان
محددٌن ( .عبد الجبار)0 :0200،
 وٌعرفه السلطانً( :)9003بؤنه عدة منبهات اجتماعٌة متفاعلة تمدمها
البٌئة االجتماعٌة ألبنائها  ،وتإدي هذه المنبهات الى استجابات
اجتماعٌة لدى المشاركٌن فً الموالؾ االجتماعٌة ( .السلطانً:0228،
)0
 وٌعرف الباحثان التفاعل االجتماعً بؤنه مجموعة االستجابات التً
ٌصدرها الطفل فً إثناء تفاعله مع اآلخرٌن  ،والتً تعكس تؤثره بهم،
وبعبارة أخرى تعبر عن العاللة المتبادلة بٌن فردٌن أو أكثر مما ٌعنً
اعتماد سلون احدهما على سلون األخر.
 التعرٌف اإلجرائً للتفاعل االجتماعً:
هً الدرجة التً ٌحصل علٌها طفل الروضة فً الممٌاس المستخدم فً
البحث.
 )2طفل الروضة
 وهو الطفل الذي ٌمع عمره ما بٌن( )0- 2سنوات  ،ومسجل فً إحدى
مإسسات رٌاض األطفال الرسمٌة أو األهلٌة  (.وزارة التربٌة 0888 ،
)
 )3العمل
عرفه الدلس ( )9003بؤنه الجهد الذي ٌبذله اإلنسان سواء أكان عملٌا ً
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أم عضلٌاً ,بمعنى استخدام الفرد لمواه المختلفة من أجل تحمٌك منفعة .
(الدلس)0228،
 )4األم العاملة Working Mother
 عرفها بو جمعة( )9002وهً الزوجة المنجبة التً تإدي عمالً منظما َ
ومشروعا ً خارج المنزل وتتماضى علٌه أجرا  ،وترتبط بمواعٌد عمل
محددة وتموم بادوار الزوجٌة وإالم ومدٌرة المنزل على ان ٌمٌم معها احد
أبنائها  ( .بو جمعة) 022،
 وٌعرف الباحثان األم العاملة الغراض البحث الحالً :بؤنها األم التً
تموم بإعمال مشروعة خارج المنزل ممابل اجر معٌن ولها طفل واحد أو
أكثر تودعهم فً مإسسة خاصة تسمى رٌاض األطفال طوال فترة
عملها.
 وٌعرف الباحثان األم غٌر العاملة الغراض البحث الحالً :هً األم التً
ال تخرج للعمل خارج المنزل والمتفرؼة كلٌا ً ألداء مهامها بوصفها أما ً
وزوجة ومدٌرة منزل.
اإلطار اننظري واندراسات انسابقة
التفاعل االجتماعً
وهو التؤثٌر المتبادل بٌن سلون األفراد أو الجماعات من خالل عملٌة االتصال
والتصور األبسط للتفاعل االجتماعً ٌمصد به ما ٌنتج عن الطبٌعة البشرٌة من تؤثٌر
متبادل بٌن الموى االجتماعٌة والثمافٌة وإنها نتاج التفاعل االجتماعً(.ؼٌث،ب ت:
.)201
وٌعد التفاعل االجتماعً بشكل عام نوعا ً من المإثرات واالستجابات ٌنتج عنها
تؽٌٌر فً األطراؾ الداخلٌة فٌما كانت علٌه عند البداٌة ،والتفاعل االجتماعً ال
ٌإثر على اإلفراد حسب بل ٌإثر فً المائمٌن به بحٌث ٌإدي إلى تعدٌل طرٌمة
عملهم مع تحسٌن سلوكهم تبعا ً لالستجابات التً ٌظهرها اإلفراد .
خصائص التفاعل االجتماعً
ٌ عد التفاعل االجتماعً وسٌلة اتصال وتفاهم بٌن أفراد المجموعة فمن ؼٌر
المعمول ان ٌتبادل أفراد المجموعة األفكار من ؼٌر ان ٌحدث تفاعل
اجتماعً بٌن أعضائها.
 لكل فعل رد فعل مما ٌإدي الى حدوث التفاعل االجتماعً بٌن األفراد.
 عندما ٌموم الفرد داخل المجموعة بسلوكٌات  ،وأداء معٌن فانه ٌتولع حدوث
استجابة معٌنة من أفراد المجموعة التً ٌنتمً إلٌها تكون أما سلبٌة أو
اٌجابٌة.
 التفاعل االجتماعً ٌإدي الى ظهور المٌادات وبروز المدرات والمهارات
الفردٌة.
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 ان تفاعل المجموعة مع بعضها البعض ٌعطٌها حجما ً اكبر من تفاعل
األعضاء وحدهم دون جماعة.
 إن توتر العاللات بٌن األفراد والجماعات بال شن ٌنتج عنه مجموعة من
التولعات االجتماعٌة المرتبطة بمولؾ معٌن(.السلطانً.)0 :0228،
أهداف التفاعل االجتماعً
ٌحمك التفاعل االجتماعً بٌن األفراد مجموعة من األهداؾ منها:
 تحمٌك أهداؾ الجماعة عن طرٌك إشباع حاجاتهم.
 تعلٌم الفرد والجماعة أنماط السلون المتنوعة  ،واالتجاهات التً تنظم
العاللات بٌن أفراد وجماعات المجتمع فً إطار المٌم السائدة والتمالٌد
االجتماعٌة المتعارؾ علٌها .
ٌ ساعد على تمٌٌم الذات واآلخرٌن بصورة مستمرة.
ٌ ساعد على تحمٌك الذات وٌخفؾ وطؤه الشعور بالضٌك فكثٌرا ما
تإدي العزلة الى اإلصابة باألمراض النفسٌة.
ٌ ساعد على التنشئة االجتماعٌة لؤلفراد وؼرس الخصائص المشتركة
بٌنهم (.أبو صهٌب .)0 : 0202،

محددات التفاعل االجتماعً
ٌموم التفاعل االجتماعً على أربعة محددات هً :
 .0االتصالٌ :عد االتصال المحدد الرئٌس فً عملٌة التفاعل االجتماعً إذ
ال ٌمكن بطبٌعة الحال ان ٌكون هنالن تفاعل بٌن فردٌن دون ان ٌكون
هنالن اتصال بٌنهم  ،وٌساعد االتصال بسبله المتعددة على وحدة الفكر
والتوصل إلى السلون التعاونً  ،فاالتصال تعبٌر عن العاللات بٌن
األفراد وٌعنً نمل فكرة محددة فً ذهن الشخص الى شخص أخر أو
مجموعة أشخاص عن طرٌك التواصل والتفاعل فٌما بٌنهم  (.فوزي ،
وبدر الدٌن ) 0220:09،
 .0التولع :التولع فً ابسط صوره ٌمثل اتجاه عملً واستعداد لالستجابة
لدى الفرد لمنبه معٌن ،وٌإدي التولع دورا ً اساسٌا ً فً عملٌة التفاعل
االجتماعً حٌث ٌصاغ السلون اإلنسانً على وفك ما ٌتولعه الفرد من
ردود فعل اآلخرٌن فهو عندما ٌموم بؤداء معٌن ٌضع فً اعتباره عدة
تولعات الستجابات اآلخرٌن كالرفض ،والمبول أو الثواب أو العماب ثم
ٌمٌم تصرفاته وٌكٌؾ سلوكه طبما لهذه التولعات  ،وٌبنً التولع على
الخبرات السابمة أو على المٌاس بالنسبة لؤلحداث المتشابهة وان وضوح
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التولعات امر ضروري لتنظٌم السلون االجتماعً وزٌادة فاعلٌته (.
مرعً ،وبلمٌس ) 0892 ،
 .0إدران الدور وتمثٌلهٌ :شكل سلون الدور محور تفاعالت اإلفراد فٌما
بٌنهم  ،ولكل إنسان دور ٌموم به وهذا الدور ٌفسر من خالل لٌامه
باألدوار االجتماعٌة المختلفة فً أثناء تفاعله مع ؼٌره طبما ً لخبراته التً
اكتسبها  ،وعاللاته االجتماعٌة فالتعامل بٌن األفراد ٌتحدد وفما ً لما ٌمومون
به من ادوار مختلفة تتكامل وتتسك من خالل عملٌة التفاعل االجتماعً ( .
الشناوي  ،وآخرون .) 12 : 0220 ،
 .2الرموز ذات الداللةٌ :عٌش الفرد فً عالم من الرموز والمعارؾ
المحٌطة به فً كل مولؾ أو تفاعل اجتماعً ٌتؤثر بها وٌستخدمها ٌومٌا ،
وؼالبا ما ٌعبر الفرد عن حاجاته االجتماعٌة ورؼباته الفردٌة من خالل
استخدام الرموز سواء كانت بشكل شعوري أو الشعوري  .إن استخدام
الرموز ٌشبه استخدام اللؽة  ،أو تحرٌن ألراس للداللة على الرفض أو
المبول  ،وان لبس الخاتم عند الزواج كرمز ٌشٌر إلى الرباط الممدس بٌن
الزوجٌن  (.الكندري ) 02 : 0880 ،

نظرٌات التفاعل االجتماعً
هنالن الكثٌر من التفسٌرات النظرٌة للتفاعل االجتماعً منها-:
)0النظرٌة السلوكٌة Behavioral Theory :
تشٌر النظرٌة السلوكٌة إلى أن التفاعل االجتماعً هو العملٌة التً ٌإثر فٌها
الناس على بعضهم البعض من خالل التبادل المشترن لؤلفكار والمشاعر وردود
األفعال وبحسب وجهة نظرها فً التعلم فان التفاعل االجتماعً ٌبدأ وٌستمر عندما
ٌلتمً المشتركون فً التفاعل دعما ً للتفاعل ،كما حاولوا ان ٌفسروا كٌؾ تنطبك
مبادئ التعلم على العاللات االجتماعٌة واإلنسانٌة ،وان التفاعل االجتماعً عندهم
ٌمثل االستجابة المتبادلة بٌن األفراد فً وسط اجتماعً بحٌث ٌشكل سلون الشخص
منبها ً لسلون األخر ٌستدعً استجابة له .
ولد فسر سكنر( (Skinnerعملٌة التفاعل بحسب نظرٌة المثٌر واالستجابة
والتعزٌز حٌث بٌن ان اإلنسان بطبٌعته ٌمٌل الى تكرار االستجابة التً ت ُعزز،
ونتٌجة لهذا التعزٌز ٌتعلم الفرد أنماط السلون التً تصبح جزءا ً من شخصٌته ،
وٌلعب التعزٌز دورا ً اساسٌا ً فً تنشٌط عملٌة التفاعل االجتماعً وتكوٌن االتجاهات
والعاللات االجتماعٌة  ،وٌشٌر أصحاب هذه النظرٌة الى ان عملٌة النماء
االجتماعً هً حصٌلة تعلم أنماط السلون المختلفة التً تم تعزٌزها وتتابع تكرارها
الى ان أصبحت جزءا ً من شخصٌة الفرد(.ابو عبٌدة)09-01 :0221،
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Nyukmb’s Theory
 )0نظرٌة نٌوكمب
ٌنظر نٌوكمب إلى التفاعل االجتماعً على انه نوع من الجهاز أو النظام الذي
ترتبط أجزاإه ببعضها بعض ،وٌتولؾ جزء منه على أداء بمٌة األجزاء لوظائفها
وعلى هذا األساس ٌموم األفراد الذٌن ٌحدث التفاعل بٌنهم بتؽٌٌر سلوكهم نتٌجة هذا
التفاعل حٌث ٌعدل سلون احد الطرفٌن إذ حدث تؽٌٌر فً سلون الطرؾ األخر .إن
نمطا من العاللة الموازنة ٌسود بٌن شخصٌن متفاعلٌن عند تشابه اتجاهاتهما
وأرائهما بالنسبة لشًء أو شخص معٌن أو مولؾ ،وان نمطا ً من العاللة المتوترة
ؼٌر المتوازنة ٌنشؤ بٌن الطرفٌن المتآلفٌن إذا كان كل منهما ٌحمل أفكارا أو اتجاها ً
متباٌنا ً نحو طرؾ ثالث مشترن كما ٌنشؤ نمط من العاللة ؼٌر المتوازنة بٌن طرفٌن
ؼٌر متآلفٌن حتى لو كانا متشابهٌن فً موالفهما واتجاهاتهما بالنسبة للطرؾ الثالث.
وهكذا استنتج ( نٌوكمب) إن مدى الصدالة والود والتجاذب تموى بٌن الطرفٌن
الذٌن تربطهما موالؾ واتجاهات وأفكار وأراء متشابهة نحو األشخاص أو األشٌاء
أو الموالؾ واآلراء ذات االهتمام المشترن( أبو جادو .)01 : 0889 ،
نظرٌة سابمسون Sabsmon’s Theory
ٌشٌر سابمسون  Sabsmon’sإن الفرد ٌمٌل إلى تؽٌٌر أحكامه فً
الموالؾ ؼٌر المتوازنة التً ٌسودها التوتر أكثر منه فً الموالؾ المتوازنة  ،وٌمٌل
األشخاص بصورة عامة الى إصدار األحكام المتشابهة ألحكام من ٌحبون وٌؤلفون
الى مخالفة ألحكام من ال ٌحبون ولمد أثبتت التجارب التً أجراها سابمسون إن
العاللات المتوازنة فً نطاق التفاعل االجتماعً ناتجة عن :
 .1االعتماد إن الطرؾ الذي نحب ٌحمل اآلراء و المٌم والمعتمدات نفسها
التً نحملها أو مشابها ً لها.
 .2االعتماد إن الطرؾ الذي ال نحب ال ٌحمل اآلراء والمعتمدات نفسها و
المٌم الشبٌهة بآرائنا وأحكامنا.
أما العاللات ؼٌر المتوازنة (التوتر) فتكون بحسب التجارب التً
أجراها(سابمسون  )Sabsmonتكون ناتجة عن:
 .0االعتماد ان الشخص الذي نحب ٌصدر احكاما ً تخالؾ أحكامنا.
 .0االعتماد بان الطرؾ األخر الذي ال نحب ٌصدر احكاما ً تشابهه
أحكامنا.
وفً كلتا الحالتٌن فان ألهمٌة الحكم والرأي أو المٌمٌة أثرا كبٌرا ً فً وحدة أو
لوة العاللة الناشئة عن الموالؾ ال تإدي اهتماما ً اكبر لؤلمور المهمة والخطٌرة التً
تإثر فً حٌاته وتوافمه مع المجتمع أكثر من تلن التً تكون محدودة وذلن كاألحكام
المتعلمة باألكل والشرب ممارنة باألحكام المتعلمة بفلسفة الحٌاة أو المٌم االجتماعٌة
أو األخاللٌة أو الدٌنٌة  ( .الكندري .) 91 : 0880 ،
نظرٌة فلدمان

Feldman's theory
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ارجع فلدمان التفاعل االجتماعً الى مٌزتٌن أساسٌتٌن هما:االستمرار و التآزر
السلوكً بٌن اعضاء الجماعة أو الجماعات األخرى ومن خالل دراسته التً أجراها
على ستة مجامٌع من األشخاص توصل إلى أن للتفاعل االجتماعً ثالثة أبعاد هً:
 .2التكامل الوظٌفً:
وٌمصد به النشاط المتخصص والمنظم الذي ٌحمك متطلبات الجماعة من
حٌث تحمٌك أهدافها وتنظٌم العاللات الداخلٌة فٌها والعاللات الخارجٌة بٌنها
وبٌن الجماعات األخرى.
 .9التكامل التفاعلً:
وٌمصد به التكامل بٌن األشخاص من حٌث التؤثر والتؤثٌر وعاللات الحب
بٌنهم وكل ما ٌدل على تماسكهم.
 .3التكامل المعٌاري:
وٌمصد به التكامل من حٌث المواعد المتعارؾ علٌها التً تضبط سلون
اإلفراد والجماعة  ( .الشناوي  ،وآخرون . ) 92 : 0220،
وعلى الرؼم من تعدد النظرٌات والنماذج التً فسرت التفاعل االجتماعً
فمد تبنى الباحثان المنظور التكاملً الذي ال ٌعتمد على نظرٌة محددة بل ٌستؤنس
بؤكثر من نظرٌة لتفسٌر الظاهرة المدروسة.
التفاعل االجتماعً عند األطفال وأسالٌب تنمٌته :
ٌحدث التفاعل االجتماعً بٌن األطفال من خالل موالؾ الحٌاة الٌومٌة فً
إلامة عاللاتهم مع اآلخرٌن  .وٌعرؾ جلٌسون التفاعل االجتماعً "بؤنه المهارة
التً ٌبدٌها الطفل فً التعبٌر عن ذاته لآلخرٌن واإللبال علٌهم واالتصال بهم
والتواصل معهم ومشاركتهم فً النشاطات االجتماعٌة المختلفة الى جانب االنشؽال
بهم وإلامة صدالات معهم واستخدام اإلشارات االجتماعٌة للتواصل معهم ،ومراعاة
لواعد الذوق االجتماعً العام فً التعامل معهم.
ٌتعلم األطفال خالل مسٌرة نموهم الكثٌر من المعارؾ والعلوم ،وتركز
المدرسة على اختبار لدراتهم فً الحفظ والتسمٌع األمر الذي ٌعد تحدٌا ً حمٌما ً لهم،
إال ان الطفل ٌكتسب بشكل ؼٌر مباشر وؼٌر ممصود عادات اجتماعٌة ولواعد
متنوعة فً التفاعل االجتماعً مع زمالئه لد تكون اٌجابٌة فعالة أو سلبٌة محبطة.
لذلن كله كان من الضروري تجنب تنشئة أطفال عاجزٌن من الناحٌة
االجتماعٌة(جولمان. )019 :0222،
تبدأ عملٌة تؤهٌل الطفل للبٌئة االجتماعٌة بربط مزاج الطفل الفطري بردود فعل
األشخاص المحٌطٌن به واتجاهاتهم ،فالرضٌع ٌتعامل مع من حوله بتعبٌرات تنم إما
عن الرضا والهدوء أو الخوؾ ،ولكن حتى الرضع ٌختلفون من حٌث تفاعالتهم
االجتماعٌة وردود أفعالهم بشكل كبٌر.
تفاعل الطفل مع األم :
ان عاللة الطفل باألم أول سلسلة العاللات االجتماعٌة التً ٌنبؽً على الطفل
المشاركة فً بناءها  ،وٌشٌر سمارت  )Smart(0898إلى إن لالم األثر البالػ على
نمو الطفل فالطفل ٌتفاعل فً بداٌة حٌاته مع البٌئة باستمرار وتكون األم هً الممثلة
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األولى لهذه البٌئة وهو بهذا التفاعل ٌحصل على ما ٌشبع حاجاته النفسٌة والباٌولجٌة
وتتحدد بهذا درجة نمو شخصٌته بل وحتى درجة نموه اللفظً( .لاسم-08 :0882،
.)02
إن حضور شخص األم واستجابتها لكل ما ٌصدر منه هو لبناء الحلمات
األولى من سلسلة التفاعالت االجتماعٌة بشكلها ومضمونها وان عاللة الطفل باألم
ربما اعتبرت فً الؽالب األساس الصلب فً بناء صرح العاللات االجتماعٌة لكل
طفل وتصمل من خاللها العدٌد من الجوانب الشخصٌة والسلوكٌة إذ ان احتضان
األم للطفل فً أثناء الرضاعة ال ٌوفر الؽذاء للطفل حسب بل ٌمنحه سعادة مفرطة
نتٌجة اإلحساس باألمان والدؾء والراحة ( .زكرٌا .)00-02 :0882 ،
دراسات مشابهة :
أشارت دراسة بهلول(" )2322الحرمان من إالم وعاللته بالنضج
االجتماعً للطفل فً مرحلة الطفولة المبكرة ".التً استهدفت معرفة العاللة بٌن
الحرمان من إالم والنضج االجتماعً للطفل فً مرحلة الطفولة المبكرة ()0-2
سنوات  ،والتً اجرٌت على عٌنة مكونة من ( )92طفالً وطفلة إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن األطفال المحرومٌن وؼٌر المحرومٌن من إالم فً
النضج االجتماعً وكذلن عدم وجود فروق تعزى لمتؽٌر النوع .
وبٌنت دراسة العتٌبً( " )2339اآلثار األسرٌة االجتماعٌة المترتبة على
العمل(خارج المنزل) للمرأة المتعلمة المتزوجة ولها أوالد" التً أجرتها على عٌنة
مكونة من ( )10من النساء المتعلمات والعامالت و( )080من النساء المتعلمات
الؽٌر عامالت ان عمل إالم لم ٌإثر سلبا ً أو إٌجابا على العاللة الزوجٌة وال على
أسلوب الرعاٌة االجتماعٌة للطفل إذ إن كلتٌهما تمٌالن إلى الرضاعة الصناعٌة مع
وجود مإشر على إن إالم العاملة تمضً ولتا ً الل مع أطفالها.
وأجرى إبراهٌم( )2331دراسة بعنوان "التوافك االجتماعً لدى أبناء
األمهات العامالت وغٌر العامالت" لؽرض الى الكشؾ عن طبٌعة العاللة بٌن
خروج المرأة للعمل والتوافك النفسً االجتماعً لؤلبناء  ،تكونت عٌنة الدراسة من
( )022طفالً وطفلة من األطفال المتمدرسٌن فً المرحلة اإلعدادٌة تضم ()002
طفال من أبناء األمهات العامالت و( )002طفال من أبناء األمهات ؼٌر العامالت
ولد توصلت الدراسة إلى أن هنالن فرولا ً ذات داللة إحصائٌة فً درجة التوافك
النفسً االجتماعً لصالح أبناء األمهات ؼٌر العامالت كما وجدت فروق ذات داللة
فً درجة التوافك الدراسً لصالح أبناء األمهات ؼٌر العامالت .
أما دراسة الكندي( " )9002التكٌف االجتماعً ألطفال األمهات العامالت
وغٌر العامالت " التً أجراها على عٌنة مكونة من ( )022طفالً وطفلة فمد توصل
الى ان هنالن فرولا ً ذات داللة إحصائٌة لصالح أبناء ؼٌر العامالت فً مستوى
التكٌؾ االجتماعً.
وبٌنت دراسة أبو مصطفى ( " )9006المشكالت السلوكٌة الشائعة لدى
األطفال الفلسطٌنٌٌن دراسة مٌدانٌة على عٌنة من أبناء األمهات العامالت وغٌر
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العامالت" والتً أجرٌت على عٌنة مكونة من( )00طفالً من أبناء األمهات
العامالت و( )002طفال من أبناء األمهات ؼٌر العامالت ،توصلت الدراسة إلى إن
هنان فرولا ً ذات داللة إحصائٌة لصالح أبناء األمهات ؼٌر العامالت وان اكثر
المشكالت السلوكٌة شٌوعا ً تمع ضمن النشاط الزائد.
ولد أوضحت دراسة ٌوسف( " )9006آثار عمل األم على تربٌة أطفالها
دراسة مٌدانٌة لبعض األمهات العامالت بمدٌنة الشارلة" ان عمل األم ٌإثر على
األطفال وتختلؾ درجة التؤثر هذه بحسب ساعات العمل إذ تشٌر األمهات العامالت
إلى إن الولت الذي ٌمضٌنه مع أطفالهن ال ٌكفً إلشباع حاجات األطفال  ،وإن
المرأة العاملة ؼٌر لادرة على أداء وظٌفة مزدوجة تجمع فٌها بٌن العمل ورعاٌة
األطفال .

مماربة الدراسات المشابهة .
تكاد تتمارب الدراسات السابمة فٌما توصلت إلٌه من نتائج انعكاسات عمل األم
أو ؼٌابها على التفاعل االجتماعً للطفل فً مرحلة الطفولة المبكرة () 0 -2
سنوات والتً ٌمكن إجمالها فً األتً -:
 -0عدم و جود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن األطفال المحرومٌن وؼٌر
المحرومٌن
من أالم فً النضج االجتماعً  ،وكذلن عدم وجود فروق تعزى لمتؽٌر
النوع .
 -0إن عمل أالم لم ٌإثر سلبا ً أو إٌجابا على العاللة الزوجٌة  ،وال على أسلوب
الرعاٌة االجتماعٌة للطفل إذ إن كلتٌهما تمٌالن إلى الرضاعة الصناعٌة مع
وجود مإشر على إن إالم العاملة تمضً ولتا ً الل مع أطفالها.
 -0إن هنالن فرولا ً ذات داللة إحصائٌة فً درجة التوافك النفسً االجتماعً
لصالح
أبناء األمهات ؼٌر العامالت  ،ووجود فروق ذات داللة فً درجة التوافك
الدراسً لصالح أبناء األمهات ؼٌر العامالت .
 -2إن هنان فرولا ً ذات داللة إحصائٌة لصالح أبناء األمهات ؼٌر العامالت فٌما
ٌتعلك بالمشكالت السلوكٌة التً ٌعانً منها األطفال باستثناء بمشكالت النشاط
الزائد.
 -0إن عمل األم ٌإثر على األطفال  ،وتختلؾ درجة التؤثر هذه بحسب ساعات
العمل إذ تشٌر األمهات العامالت إلى أن الولت الذي ٌمضٌنه مع أطفالهن ال
ٌكفً إلشباع حاجات األطفال .
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 -0إن المرأة العاملة ؼٌر لادرة على أداء وظٌفة مزدوجة تجمع فٌها بٌن العمل
ورعاٌة األطفال ،وهذه النتٌجة تكاد تمتصر على المرأة العاملة الخلٌجٌة بسبب
حداثة دخولها مٌدان العمل خارج األسرة .
منهجٌة البحث وإجراءاته
مجتمع البحث وعٌنته
تكون مجتمع البحث من جمٌع أطفال الرٌاض فً لضاء بعموبة /المدٌرٌة
العامة لتربٌة محافظة دٌالى  ،العام الدراسً( )0200-0202والبالػ عددهم
( )0202طفالً وطفلة  .ونظرا َ العتماد المنهج الوصفً "الدراسة الممارنة
لؤلسباب" اختار الباحثان عٌنة عشوائٌة مكونة من ( )02طفالً وطفلة ممسمة إلى
مجموعتٌن أحداهما من أبناء األمهات العامالت واألخرى من أبناء األمهات ؼٌر
العامالت ان اختٌار ( )02طفالً من كل مجموعة ٌتالئم مع طبٌعة الدراسة الممارنة
لالسباب (ابو عالم )000 :0898 ،والجدول (ٌ )0بٌن ذلن.
جدول ( ) 2
ٌبٌن توزٌع عٌنة البحث بحسب متغٌري نوع الطفل وعمل األم
األمهات المجموع
األمهات أبناء
المستوى المهنً لالم أبناء
ؼٌر العامالت
العامالت
النوع
02
00
01
األطفال الذكور
02
00
09
األطفال اإلناث
02
00
00
المجموع
 )2تكافؤ مجموعتً البحث
لام الباحثان بالمكافؤة بٌن إفراد العٌنة فً المتؽٌرات ذات العاللة بالتفاعل
االجتماعً كما وردت فً اإلطار النظري  ،والدراسات السابمة مثل ترتٌب الطفل
فً األسرة  ،والتحصٌل الدراسً لؤلب وأالم.
أ)تسلسل الطفل فً األسرة:
لام الباحثان بإجراء التكافإ بٌن األطفال فً كال المجموعتٌن  ،بعد حصولهما
على بٌانات تسلسل الطفل لً األسرة من سجالت اإلدارة والبطالة المدرسٌة
لؤلطفال عٌنة البحث؛ ومن ثم صنفت على إلى ثالثة مستوٌات ( األول ،األوسط،
األخٌر) ولمد أظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً باستخدام مربع كؤي()chi- square
ان لٌمة(كا )0المحسوبة ( )8،2وهً اصؽر من المجدولة (  )10،119عند درجة
حرٌة ( )0وهذا ٌدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً تسلسل األطفال
 ،مما ٌدل على تكافإ المجموعتٌن .والجدول (ٌ )0بٌن ذلن:
جدول ( )9
 الثٍاًاخ هأخىرج هي الوذٌرٌح العاهح لترتٍح هحافظح دٌالى.
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ٌبٌن لٌمة كا 9لتسلسل الطفل فً األسرة
تسلسل الطفل
النوع

األول

األوسط

00
00
الذكور
0
02
اإلناث
* غٌر دالة عند مستوى 0,02

درجة
األخٌر
الحرٌة
0
2

09

مربع

المٌمة
كآي
المحسوبة
*8،2

ب) التحصٌل الدراسً لألب
لام الباحثان بإجراء التكافإ فً كال المجموعتٌن ،بعد حصولهما على بٌانات
تحصٌل اإلباء من السجالت والبطالات الرسمٌة للرٌاض عٌنة البحث ومن ثم تم
تصنٌفها على وفك ثالثة مستوٌات ( ابتدائً فما دون ،ثانوي،دبلوم فما فوق) ولمد
أظهرت نتائج البٌانات باستخدام مربع كآي( )chi- squareان لٌمة(كا )0المحسوبة
( )-0.2وهً اصؽر من المجدولة ( )0،880عند درجة حرٌة ( )0وهذا ٌدل على
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً تحصٌل اإلباء مما ٌدل على تكافإ
المجموعتٌن .والجدول ( ٌ ) 0بٌن ذلن:
جدول ( ) 3
ٌبٌن لٌمة كا 9لمتغٌر لتحصٌل الدراسً لألب
التحصٌل لدراسً
النوع
الذكور
اإلناث

ابتدائً
دون
0
0

التحصٌل الدراسً لالب
فما د  .ح
دبلوم
فما
ثانوي
فوق
02
0
0
00
0

لٌمة كا0
المحسوبة
*-0،2

* غٌر دالة عند مستوى 0,05
ج) التحصٌل الدراسً لالم
لام الباحثان بإجراء التكافإ فً كال المجموعتٌن ،بعد حصولهما على بٌانات
تحصٌل األمهات من السجالت والبطالات الرسمٌة للرٌاض عٌنة البحث  ،ومن ثم
تم تصنٌفها على وفك ثالثة مستوٌات ( ابتدائً فما دون ،ثانوي ،دبلوم فما فوق)
ولمد أظهرت نتائج البٌانات باستخدام مربع كآي( )chi- squareان لٌمة(كا)0
المحسوبة ( )-0.0اصؽر من المجدولة (  )0،880عند درجة حرٌة ( )0وهذا ٌدل
على عدم فروق ذات داللة إحصائٌة فً تحصٌل األمهات مما ٌدل على تكافإ
المجموعتٌن .والجدول الالتً ٌوضح ذلن:
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جدول ( ) 4
ٌبٌن لٌمة كا 9لمتغٌر لتحصٌل الدراسً لالم
د  .ح لٌمة كا0
التحصٌل الدراسً لالم
التحصٌل الدراسً
المحسوبة
دبلوم فما فوق
فما ثانوي
ابتدائً
الجنس
دون
00
0
0
الذكور
*-0،0 0
00
0
0
اإلناث
* غٌر دالة عند مستوى 0,05
لٌمة كا 9الجدولٌة =5.33
أداة البحث :
استخدم فً البحث ممٌاس( مراد ) 0222 ،والخاص بمٌاس التفاعل االجتماعً
ألطفال الرٌاض والذي سبك ان استخدم فً مدٌنة الموصل ونظرا ً إلى تشابه البٌئة
العرالٌة فمد لجؤ إلٌه الباحثان فً دراستهما .
صدق األداة :
أعٌد استخرج الصدق الظاهري من خالل عرض الممٌاس على ( )2أساتذة
متخصصٌن فً اإلرشاد النفسً والتربوي وعلم النفس االجتماعً  للحكم على
مدى صالحٌة استخدامه فً الدراسة الحالٌة  ،إذ أكدوا على إن الممٌاس شامل
وٌمٌس الهدؾ الذي وضع من اجله وبذلن تحمك الصدق الظاهري للممٌاس .
ثبات األداة :
استخدمت طرٌمة إعادة االختبار  test-retestالستخراج الثبات إذ طبك
االختبار على عٌنة من أطفال الرٌاض لوامها (  ) 02طفالً وطفلة و بعد إعادة
تطبٌك االختبار بعد مرور أسبوعٌن على التطبٌك األول حصلنا على معامل ثبات
لدره (  ) 2 ,98وهً درجة ثبات عالٌة.
عرض النتائج ومنالشتها
للتحمك من الهدف األول للبحث والذي ٌشٌر إلى انه" ال توجد فروق ذات داللة
معنوٌة فً مستوى التفاعل االجتماعً تعزى لمتؽٌر عمل إالم ( عاملة  ،ؼٌر
عاملة) " لام الباحثان باستخدام اختبار  t.testلعٌنتٌن مستملتٌن للتحمك من ذلن
والجدول ( ٌ ) 0بٌن ذلن.
جدول رلم ()5
ٌبٌن المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات األطفال أبناء األمهات
العامالت وغٌر العامالت فً ممٌاس التفاعل االجتماعً


أ.د  .هحوىد كاظن  /كلٍح الترتٍح /الجاهعح الوستٌصرٌح.
أ.د .صالح ههذي صالح  /كلٍح الترتٍح /الجاهعح الوستٌصرٌح.
ا.د .صاحة الجٌاتً  /كلٍح ترتٍح اتي رشذ.جاهعح تغذاد .
أ.م.د  .تشري عٌاد هثارك /قسن اإلرشاد  /كلٍح الترتٍح األساسٍح/جاهعح دٌالى .
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إالم

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

29،09
00،010

0،800
9،100
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لٌمة t.testدرجة مستوى
لٌمة
 t.testالمجدولة الحرٌة الداللة
المحسوبة
09 0،222 2،002
2،20

عاملة
ؼٌر
عاملة
غٌر دالة عند مستوى داللة 0.02
ٌالحظ من الجدول (  ) 0إن لٌمة  t.testالمحسوبة اصؽر من المٌمة
الجدولٌة مما ٌدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوٌة بٌن أبناء األمهات
العامالت وؼٌر العامالت فً مستوى التفاعل االجتماعً ؛ تتفك هذه النتٌجة مع
دراسة كل من ( العتٌبً2424,هـ) ودراسة ( بهلول  )2322,التً أشارت إلى
وحدة أسلوب الرعاٌة بٌن األمهات ( عامالت وؼٌر عامالت ) ٌإدي إلى نضج
اجتماعً لؤلطفال مما ٌنعكس اٌجابٌا على تفاعلهم االجتماعً  ،وهذا ٌعود إلى وعً
إالم العاملة بحاجة أبناءها لها حٌث تحاول استثمار الولت الذي تمضٌه مع أوالدها
على الرؼم من انه الل ولتا ً نسبة إلى أالم ؼٌر العاملة فً رعاٌة وتربٌة أطفالها كما
وٌساعدها على تحمٌك ذلن تحصٌلها الدراسً  ,وتؤهٌلها التربوي والمهنً  ,وثمتها
العالٌة بنفسها ولدرتها على أداء أدوارها االجتماعٌة المختلفة .
ولد تبدو هذه النتٌجة ؼٌر متولعة لدى العامة من الناس الذٌن ٌعتمدون إن األم
ؼٌر العاملة تموم بالرعاٌة األسرٌة أكثر من األم العاملة ألنها موجودة بٌن أطفالها
بشكل مستمر وال ٌوجد ما ٌشؽلها عنهم ناسٌن أو متناسٌن إن ولوج المرأة إلى
مٌدان العمل ٌنمً لدراتها وٌجعلها أكثر اعتمادا على نفسها فً تنظٌم شإون األسرة
ورعاٌة األبناء فضال عن إن أبناء األمهات العامالت ٌتؤثرون بهذه المزاٌا مما ٌجعل
منهم افردا نشطٌن ٌعتمدون على أنفسهم فً تلبٌة متطلبات حٌاتهم فهم بالتالً أكثر
انفتاحا على عناصر البٌئة االجتماعٌة التً تحتوٌهم وال ؼرابة إن انعكست هذه
السمات على آلٌات التفاعل االجتماعً عندهم .
للتحمك من الهدف الثانً للبحث والذي ٌشٌر إلى" ال توجد فروق ذات داللة
معنوٌة فً مستوى التفاعل االجتماعً تعزى لمتؽٌر نوع الطفل ( ذكر  ،انثى ) "
لام الباحثان باستخدام اختبار  t.testلعٌنتٌن مستملتٌن للتحمك من ذلن والجدول ()0
ٌبٌن ذلن.
جدول رلم ()6
ٌبٌن المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات األطفال فً ممٌاس التفاعل
االجتماعً بحسب متغٌر النوع ( ذكر ،أنثى)
درجة مستوى
الجنس المتوسط االنحراؾ لٌمة  t.testلٌمة
t.test
الحر الداللة
الحسابً المعٌاري
المحسوبة
المجدولة ٌة
09
0،222
2.208
1،990 00,900
ذكر
2،20
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9،902 00،000
انثى
 غٌر دالة عند مستوى داللة(.)02،0
ٌالحظ من الجدول (  ) 0إن لٌمة  t.testالمحسوبة اصؽر من الجدولٌة مما
ٌدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً التفاعل االجتماعً لؤلطفال أبناء
األمهات العامالت وؼٌر العامالت تعزى إلى متؽٌر النوع (ذكور  ،إناث) وهذا
ٌعنً حصولهما على المدر نفسه من الرعاٌة واالهتمام من لبل األم دون التمٌٌز
بٌنهما على أساس النوع ,مما ٌنعكس إٌجابا على كلٌهما فً عملٌة التفاعل
االجتماعً فاألم العرالٌة تعطى المدر نفسه من الحرٌة لؤلطفال فً التعبٌر
والمشاركة االجتماعٌة دون النظر إلى نوع الطفل فً مرحلة الطفولة المبكرة مما
ٌجعل األطفال ٌتصرفون وٌتفاعلون اجتماعٌا مع عناصر البٌئة االجتماعٌة فً
ضوء المٌم التً تربوا علٌها ؛ لذا ٌرى الباحثان إن التمٌز بٌن األطفال على أساس
النوع ؼٌر موجود فً الثمافة العرالٌة فً هذه المرحلة العمرٌة .
انتىصيات :
على وفك نتائج البحث ٌوصً الباحثان بـ -:
 .0ضرورة تعزٌز عاللات الصدالة بٌن األطفال وذلن ألنه ال ٌوجد شًء ٌنمً
التفاعل االجتماعً بٌن األطفال أكثر من أن ٌكون لدٌهم أصدلاء كثر.
 .0ضرورة توعٌة األمهات العامالت وؼٌر العامالت بؤسالٌب التنشئة
االجتماعٌة السلٌمة لمساعدتهن على توجٌه أبنائهن الوجهة الصحٌحة فً التعامل
فً شروط التفاعل االجتماعً مع اآلخرٌن.
 .0ضرورة انتماء األسرة للمواد المتلفزة التً ٌشاهدها األطفال من الفضائٌات
بعناٌة مركزة لضمان تنمٌة مهارات التفاعل االجتماعً لدٌهم .
املقرتحات :
 .0اجراء دراسة حول االنطواء على الذات وعاللته بالتفاعل االجتماعً لدى
اطفال االمهات العامالت وؼٌر العامالت.
 .0اجراء دراسة ترتٌب طفل االم العاملة على التفاعل االجتماعً.
 .0اجراء دراسة ممارنة فً مستوى التفاعل االجتماعً ألطفال الرٌاض من ابناء
االمهات السجٌنات وؼٌر السجٌنات.
املصادر :
 .2آل مراد ،نبراس ٌونس دمحم ( :)0222اثر استخدام برنامج باأللعاب الحركٌة
واأللعاب االجتماعٌة لدى أطفال الرٌاض بعمر ( )6-5سنوات ،كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة ،جامعة الموصل ،العراق
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 .9إبراهٌم،سمٌر عبد الؽفار( :)0881التوافك النفسً االجتماعً لدى أبناء
األمهات العامالت وغٌر العامالت (رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة) الجامعة
األردنٌة :عمان_األردن.
 .3أبو جادو  ،صالح دمحم علً (  ) 0880سٌكولوجٌة التنشئة االجتماعٌة ،
دار المسٌرة  ،عمان .
 .4أبو صهٌب :)0202( ،مدخل إلى التفاعل االجتماعً
http\belahdoud.a7\arab.net\t297.topic
 .5أبو عبٌدة ،احمد علً خلؾ ( :)0221اثر برنامج تدرٌبً فً تدرٌس
الرٌاضٌات مستند الى التفاعل االجتماعً من خالل التعلم الرمزي فً تنمٌة
مهارات االتصال اللفظً والمدرة المرائٌة والعاللات االجتماعٌة لدى طلبة
المرحلة األساسٌة فً األردن(رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة)  ،الجامعة
األردنٌة ،فلسفة التربٌة ،مناهج تدرٌس الرٌاضٌات.
 .6ابو عالم ،رجاء الدٌن( :)0898مدخل الى مناهج البحث التربوي ،مكتبة
الفالح ،الكوٌت.
 .1أبو مصطفى ،نظمً عودة ( :)0220المشكالت السلوكٌة الشائعة لدى
األطفال الفلسطٌنٌٌن دراسة مٌدانٌة على عٌنة من أطفال األمهات العامالت
وغٌر العامالت .بحث منشور  ،لسم علم النفس_كلٌة التربٌة ،جامعة األلصى
- http:\\ www.iugaza.edu.ps\ara\research
ؼزة :فلسطٌن
ISSN 1726 6807
 .2إسماعٌل ،دمحم عماد الدٌن وآخرون( :)0812االتجاهات الوالدٌة فً تنشئة
الطفل فً كٌف نربً أطفالنا  .دار النهضة العربٌة :الماهرة
 .3بهلول ،عائشة دمحم ( :)0889الحرمان من إالم وعاللته بالنضج االجتماعً
للطفل فً مرحلة الطفولة المبكرة ( رسالة ماجستٌر مودعة فً كلٌة التربٌة/
جامعة الماهرة) .
 .20بو جمعة،كوٌسة( :)0229الحرمان الجزئً من إالم العاملة وعاللته بالعنف
http\\maissun.ahlamonteda.com
 .22الجنابً ،جوري معٌن علً( :)0220التوافك النفسً االجتماعً لطفل
الروضة وعاللته ببعض المتغٌرات المتعلمة باألم فً إثناء الحمل والوالدة ،
رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،كلٌة تربٌة بنات ،جامعة بؽداد .
 .29جولمان ،دانٌٌل( )0222الذكاء العاطفً  ،ترجمة لٌلى ألجبالً  ،سلسلة
عالم المعرفة،ع  000منشورات المجلس الوطنً للثمافة والفنون  ،الكوٌت .
 .23الدلس  ،دمحم ( )0228إشكالٌة عمل المرأة العربٌة وإبعاده االجتماعٌة
وااللتصادٌة
http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=8364
التفاعل
سبع(:)0228
عاٌد
 .24السلطانً،
االجتماعً.
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=7886
-50-

العذد الخوسىى  .هجلح الفتح  .آب لسٌح 2102

أ.د .ساهً ههذي العزاوي
م.م .وفاء قٍس كرٌن

 .25الشربٌنً  ،زكرٌا( :)0882المشكالت النفسٌة عند األطفال ،دار الفكر
العربً :الماهرة
 .26الشناوي  ،احمد  ،وآخرون (  ) 0220التنشئة االجتماعٌة للطفل دار
الصفاء للنشر واإلعالن  ،عمان .
 .21الرشٌدي،أمانً ( :)0220عمل المرأة بٌن االٌجابٌات والسلبٌات
www.kau.edu.sa\files\362\files\18905-3rd-conf-2006
 .22عبد الجبار ،عمر( :)0200التفاعل االجتماعً والحٌاة الٌومٌة  .المولع
الرسمً ألستاذ علم االجتماع عمر عبد الجبار.
 .23عبد الهادي  ،نبٌل( :)0228ممدمة فً علم االجتماع التربوي ،دار
الٌازوري للنشر والتوزٌع ،عمان – األردن.
 .90العتٌبً ،بدرٌة بنت دمحم بن مسعود(0202هـ) :اآلثار األسرٌة واالجتماعٌة
المترتبة على العمل (خارج المنزل) للمرأة المتعلمة المتزوجة ولها
أوالد(،رسالة ماجستٌر) جامعة اإلمام دمحم بن مسعود اإلسالمٌة _ كلٌة العلوم
االجتماعٌة .
 .92ؼٌث  ،دمحم عاطؾ (ب  ،ت) :لاموس علم االجتماع  ،دار المعرفة
الجامعٌة ،اإلسكندرٌة.
 .99عمل  ،عبد اللطٌؾ (  ) 0899علم النفس االجتماعً ‘ دار البٌرق للطباعة
والنشر  ،عمان األردن .
 .93فوزي  ،احمد  ،وآخرون (  ) 0220سٌكولوجٌة الفرٌك الرٌاضً  ،دار
الفكر العربً  ،الماهرة .
 .94لاسم ،انسً دمحم احمد( :)0882مفهوم الذات واالضطرابات السلوكٌة
لألطفال المحرومٌن من الوالدٌن" دراسة ممارنة" رسالة دكتوراه ؼٌر
منشورة ،كلٌة التربٌة  ،جامعة عٌن الشمس.
 .95لطاٌة  ،سوسن احمد احمد( :)0221استخدام نماذج التعلٌم االجتماعً
وأثارها على تنمٌة بعض المهارات االجتماعٌة لدى طفل الروضة ( رسالة
ماجستٌر ) ؼٌر منشورة  ،علم النفس التعلٌمً ،جامعة اإلسكندرٌة.
 .96الكندري  ،احمد دمحم (  ) 0880علم النفس األسري  ،مكتبة الفالح  ،الكوٌت
.
 ) 0880 ( ................. ... .91األسس النفسٌة للسلون االجتماعً  ،مطابع
المجد  ،الكوٌت .
 .92الكندي ،مروج عادل( :)0220التكٌف االجتماعً ألطفال األمهات العامالت
وغٌر العامالت _ دراسة ممارنة( ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة) ،بؽداد كلٌة
تربٌة بنات.
 .93المالكً ،حنان عبد الرحٌم(0200هـ) :الملك وعاللته ببعض المتغٌرات لدى
كل من المرأة العاملة فً (التعلٌم) وغٌر العاملة(دراسة ممارنة على عٌنة
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من نساء مكة المكرمة)( ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ) ،إرشاد نفسً ،
جامعة أم المرى مكة المكرمة.
 .30مرعً  ،توفٌك  ،وبلمٌس  ،احمد (  ) 0892المٌسر فً علم النفس
االجتماعً  ،دار الفرلان  ،عمان .
وزارة التربٌة( :)0888نظام رٌاض األطفال رلم( )22لسنة 2322
.32
وتعدٌله ،المدٌرٌة العامة لتعلٌم العام ،مدٌرٌة رٌاض األطفال ،مطبعة وزارة
التربٌة.
ٌ .39وسؾ ،ملٌكه الحاج(:)0220أثار عمل األم على تربٌة أطفالها دراسة
مٌدانٌة لبعض األمهات العامالت بمدٌنة الشارلة(،رسالة ماجستٌر) كلٌة
العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة  .جامعة الجزائر.
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