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امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل عالقة اإليثار بكل من ما وراء االنفعال )وعي االنفعال( 
تنبئ  االنفعال  االجتماعية وما وراء  املهارات  إذا كانت  التالميذ، وما  لدى  االجتماعية  واملهارات 
بسلوك اإليثار لديهم. وقد أجريت الدراسة عىل عينة طبقية عشوائية من تالميذ مدارس التعليم 
-10 إناث( ترتاوح أعمارهم بن  األسايس يف مدينة حلب )ن=422( بواقع )208 ذكور، و214 

الدراسة: مقياس اإليثار  إناث(، و استخدمت يف   )12.8 14 سنة، بمتوسط قدره )12.5 ذكور، 
األطفال.  لدى  االنفعال  األطفال، ومقياس ماوراء  لدى  االجتماعية  املهارات  لألطفال، ومقياس 
وقد أظهرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائياً بن سلوك اإليثار وكل من وعي االنفعال واملهارات 
االجتماعية بأبعادها املختلفة )املبادأة بالتفاعل، التعبر عن املشاعر اإليجابية والسلبية، والضبط 
االنفعايل االجتماعي(، كما تبن أن ماوراء االنفعال واملهارات االجتماعية تنبئ بسلوك اإليثار لدى 

التالميذ.

الكلمات املفتاحية: اإليثار، ما وراء االنفعال،املهارات االجتماعية، تالميذ التعليم االسايس.
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Abstract

The aim of this study was to explore the relationship between altruism meta-emotion, 
and social skills among students of basic education, and to investigate the predictability 
(multiple regression analysis) of altruism through meta-emotion and social skills. The sample 
(n=422) was selected randomly from schools of Aleppo city (208 male, 214 female) aged 
between 10 - 14 (mean 12.5 male,12.8). The instruments of the study nsed wera Altruism 
Scale for children, Meta-emotion Scale for children, and Social Skills measure for children. 
The resufts showed that there were significant positive correlation between altruism, meta–
emotion and social skills, and the predictive variables of meta-emotion and social skills for 
altruistic behavior.                                      

Keyword: Altruism, Meta-Emotion, Social Skills, Students of Basic Education

- تم تسلم البحث يف يناير 2018 وأجيز للنرش يف يونيو 2018.
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املقدمة
وكذلك  املعارص،  واملعريف  التكنولوجي  التقدم  ظل  يف  الطفولة  بمرحلة  االهتمام  يزداد 
لجميع  تحديات  يخلق  مما  املجتمعات،  غالب  بها  تمر  التي  واألزمات  االجتماعية  التغرات 
العاملن يف ميدان الطفولة، ومن أبرز هذه التحديات: -1 تعدد موارد املعرفة، وتنوعها، وما 
رافقها من زيادة مسؤولية األهل لدعم أطفالهم يف التعامل النقدي مع هذه املوارد،-2 املحافظة 
عىل حقوق الطفل وحمايتها، -3 توفر الحماية من العنف الجسدي والنفي والجني ومن 
إساءة معاملة الطفل Child maltreatment/abuse، 4- إشباع الحاجات األساسية للطفل ، 
يف مجتمع  ميلء باملثرات، واملغريات املتنوعة أيضاً، ويف نفس الوقت يف ظل ظروف صعبة من 
فقر وانحرافات اجتماعية، -5 توفر تربية نوعية لعدد كبر من األطفال يف األرسة، وتحقيق 
أقىص درجات النمو االجتماعي واألخالقي يف شخصية الطفل. لقد جعلت هذه التحديات املهام 
الوالدية خاصة واملربن بشكل عام أكثر تركيباً وتعقداً complex tasks. من هنا تظهر أهمية 
إىل  املؤسسات  تطوير  وتدعيم  للطفولة،  املقدمة  والربامج  الناجحة  املؤسسات  تجارب  نرش 
مؤسسات تعليمية تعلمية متطورة، وذلك لالهتمام بتنمية شخصية الطفل من كافة جوانبها 
جسمياً، وعقلياً، وانفعالياً، واجتماعياً وأخالقياً، وقد تمت دراسة شخصية الطفل ونموه يف 
مختلف العلوم االجتماعية عالوة عىل الطب وخاصة طب األطفال وظهور فرع علمي يسمى 

.(Cowen, & Kilmer, 2002) Pediatric Psychology علم نفس طب األطفال

و يعترب اإليثارAltruism من اآلليات النفسية-االجتماعية التي تؤثر يف التفاعل االجتماعي بن األفراد 
حيث يرتبط بعالقات اإلنسان مع اآلخرين، و يعتربمرآة حقيقية للتعاطف معهم، واالرتباط بهم والتضحية 
 life الحياة  عن  الرضا  مستوى  من  يرفع  السلوك  هذا  فإن  ثانية  جهة  من   .)2003 )إبراهيم  أجلهم  من 
satisfaction  والسعادة  Meyzari  & Bozorgi,2016).happiness(ويعتمد هذا السلوك االجتماعي اإليجابي 
النفسية؛ من أهمها االنتماء، واملكانة، والشهرة،  الحاجات  العديد من  prosocial behavior عىل  املرغوب 
والقوة، وتقدير الذات، وسلوك مساعدة اآلخرين الذي تظهر فيه الرغبة مبكراً لدى اإلنسان وتدعمها عملية 
التنشئة االجتماعية. وقد شدد باتسون )Batson, 2002 ( عىل أن األفراد يسلكون سلوكاً إيثارياً ليحصلوا 
لسلوك  اإليثار حالة خاصة  اعترب سلوك  قد  البعض  أن  الرغم من  self-reward. وعىل  الذات  عىل مكافأة 
تقديم املساعدة Jasmine & Fatima, 2017) helping-behavior(، وله دوافعه املتنوعة، إال أن سلوك اإليثار 
أداؤه سلوكاً أخالقياً، حيث يتكون من: القدرة عىل إدراك  هو فعل معقد يتطلب مهارات معرفية، ليكون 
حاجات اآلخرين لتقديم املساعدة لهم، ثم األداء التطوعي للعمل، ورؤية عمل املساعدة كهدف بحد ذاته، 
وعدم توقع إثابة خارجية external-reward، وبالتايل فإنه يحتاج إىل مستوى متطور من املنظور املعريف 

االجتماعي social-cognition، ونمو األحكام الخلقية.

مشكلة الدراسة:
الناجحة  العالقات  إلقامة  أسايس  متطلب  اإليثار  سلوك  أن  النفس  علماء  بعض  اعترب 
 ،)Buchanan & Bardi,2010( والفعالة مع اآلخرين، وأنه يقوي املحبة، ويزيد تماسك املجتمع
الشخيص  التكيف  مستوى  رفع  وبالتايل  اإليثار  لنمو  املراحل  أهم  من  الطفولة  مرحلة  وتعترب 
)Prosocial behavior( و يعترب من  اجتماعياً  املقبول  السلوك  واالجتماعي، وهو ما يعرب عنه 
أبرز مظاهر الصحة النفسية والشخصية السوية، مقابل السلوك غر املقبول اجتماعياً )السلوك 
الالاجتماعي  )Antisocial behaviorباعتباره من أهم  مؤرشات االضطرابات النفسية-األخالقية 
فإن  السلوك،  أشكال  وأعقد  اإليثارأرقى  سلوك  كانت  فإذا   .Psychological-Moral disorders
بحث مكوناته وخاصة االنفعالية، واملعرفية-االجتماعية socialcognition يحتل مكانة متقدمة 

 .(Abdullah,2017(من اهتمامات الباحثن يف دراسته،وبحث طبيعته ومتغراته

وقد ركزت البحوث النفسية يف النمو الخلقي عىل ثالثة عنارص أساسية وعىل العالقة بن 
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هذه العنارص، وهي:-1العنرص املعريف أي معرفة القواعد األخالقية وأحكام الجيد والسيئ لألفعال 
املختلفة.-2العنرص السلوكي أي التعامل مع السلوك الفعيل )الحقيقي( يف تنوع املعطيات التي 
تتضمن االعتبارات الخلقية .-3العنرص االنفعايل أي الشعور الذي ينتاب الطفل يف املواقف املختلفة 

.(Mikulincer, & Shaver,2010) كاملخاوف من السلوك الخاطئ وغره

وتُعد الجوانب االنفعالية الوجدانية مكوناً مهماً يف النمو االجتماعي لشخصية الطفل، فهي 
social perception. وألننا ال نفهم  التعلم واإلدراك االجتماعي  الذي بدوره ينمي  االنتباه  تنمي 
البناء الوجداني، فإننا ال نعرف كيف نتعامل معه يف املدرسة، مكتفن باعتبار التطرف يف  جيداً 
إظهار االنفعاالت سواء يف حدها األدنى أو األعىل شكالً لسوء السلوك. ونادراً ما تقدم الجوانب 
االنفعالية )الرتبية االنفعالية( يف املقررات الدراسية. هذا فضالً عن أن الرتبية لم تهتم بالعالقة 
الهامة بن الخربات الوجدانية اإليجابية داخل الفصل، ومردودها اإليجابي لدى التالميذ واملعلمن 

.(Andreoni, & Rao, 2011( يف البيئة االجتماعية

فإذا كان التعاطف مع اآلخرين عنرصاً جوهرياً يف اإليثار وتقديم املساعدة لآلخرين باعتباره 
باعتباره  اإليثار  سلوك  دراسة  فإن  اإليجابي،  االجتماعي  التفاعل  من  متقدماً  مستوى  يتطلب 
أرقى أشكال السلوك االجتماعي املقبول اجتماعياً، أعقد مما كان يعتقد سابقاً؛ وفقاً لوارنيكن 
وعىل  اإلنسانية،  عىل  مؤرشاً  يعترب  والذي   -  )Warneken and Tomasello,2009( وتوماسلو 
توثيق أوارص املحبة بن أفراد املجتمع- ، مما يطرح تساؤالت متعددة حول مكوناته االنفعالية 
ومتغراته السيكو اجتماعية، )خاصة ما وراء االنفعال أو وعي االنفعال، الذي لم يتم دراسته 
يف عالقته مع سلوك اإليثار(، ومكوناته االجتماعية )خاصة املهارات االجتماعية التي تمثل أهم 

مؤرشات النمو االجتماعي للشخصية وخاصة يف مرحلة الطفولة(.  

سؤاالً   )Barasch, Levine, Berman, & Small , 2014  ( املجال  يف  الدارسون  أشار  وقد 
جوهرياً مؤداه هل يمكن لإليثار واألنانية املستثارة انفعالياً واألخالقيات العالية بتزامن وجودها 
يف الشخص ذاته ، واستندوا يف ذلك إىل أن اإليثار أو الغرية  تستثرها دافعية فرد أن يزيد من إسعاد 
 prosocialism املجتمعية  االيجابية  وأن  الذات،  إنكار  عىل  تأسست  الدافعية  تلك  وأن   ، آخر  فرد 
املهارات  وأن  املعطاءة،  ذاته  تمجيد  يف  منه  رغبة  وكذلك  اإليثار،  سلوك  إىل  الفرد  لجوء  يؤكدها 
االجتماعية إذا ماقامت عىل أسس أخالقية فإنها قد تعطيها قوة األساس االنفعايل، وهو ماتسعى 
إىل تعّرفه الدراسة الحالية من خالل الربط بن ثالثة متغرات هي: املهارات االجتماعية )متغر 
اجتماعي(، وما وراء االنفعال ) متغر نفي- انفعايل( واإليثار )متغر نفي-اجتماعي( باعتبار 
املتغرين األولين مكونن رئيسين لسلوك اإليثار نشأة وإدراكاً يف املراحل النمائية األوىل.  وبناء 
االنفعال  وراء  ما  من  وكل  اإليثار  بن  العالقة  كشف  يف  الحالية  الدراسة  مشكلة  تتمحور  عليه، 
)وعي االنفعال(، واملهارات االجتماعية لدى األطفال، ويمكن صياغة هذه املشكلة بالتساؤل التايل:

لدى تالميذ مرحلة  االجتماعية  واملهارات  االنفعال  اإليثار وما وراء  » هل توجد عالقة بن 
التعليم األسايس؟«

تساؤالت الدراسة

ُيمكن تحويل السؤال الرئيس إلى األسئلة الفرعية اآلتية:
هل توجد عالقة بن اإليثار وما وراء االنفعال لدى التالميذ عينة الدراسة؟ . 1

هل توجد عالقة بن اإليثار واملهارات االجتماعية لدى التالميذ عينة الدراسة؟ . 2

لدى . 3 اإليثار  بسلوك  التنبؤ  يف  االجتماعية  واملهارات  االنفعال  وراء  ما  متغر  يسهم  هل 
التالميذ؟  
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أهداف الدراسة
التعرف عىل العالقة بن اإليثار وماوراء االنفعال لدى التالميذ عينة الدراسة.. 1

التعرف عىل العالقة بن اإليثار واملهارات االجتماعية لدى التالميذ عينة الدراسة.. 1

تقيص إمكانية التنبؤ بسلوك اإليثار من متغري ماوراء االنفعال واملهارات االجتماعية، . 1
لدى التالميذ.

أهميةالدراسة
 تنبع أهمية هذا البحث من الجوانب التالية:

يف . 1 الركائزاألساسية  وإحدى  املنتجة  الفاعلة  طاقاتها  ومستودع  األمة  ثروة  األطفال 
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ودراسة الشخصية ال تقترص عىل ما هو عليه 
االجتماعي  السلوك  دراسة  ويعترب  املستقبلية.  الرؤية  عىل  الرتكيز  بل  )الحارض(  اآلن 
اإليجابي وتنميته لدى األطفال من أهم املوضوعات التي يبحثها املتخصصون يف العلوم 
واملبدعة  الفاعلة  القوة  سيكونون  هؤالء  ألن  األخرين،  العقدين  يف  خاصة  اإلنسانية 
والقيادية يف املجتمع. وينطبق هذا القول عىل مجتمعاتنا العربية التي تعاني من أزمات 
متنوعة ألقت بظاللها عىل مختلف فئات املجتمع، وأعمارهم، من النواحي االقتصادية، 
من  يرافقها  وما  النفسية  فالضغوط  واإلعالمية.  والرتبوية،  والنفسية،  واالجتماعية، 
Anti-social behaviorمثل«  الالاجتماعية  السلوكيات  وخاصة  ومشكالت  صعوبات 
العنف، واإليذاء، واإلدمان، واملشكالت الجنسية، واألنانية »، سيؤثر سلباً عىل العالقات 
بن األفراد، ومنها سلوكيات املساعدة وغرها من السلوكيات املقبولة واملؤيدة اجتماعياً 

.prosocial behavior

يستمد هذا البحث أهميته من تناوله ملوضوع اإليثار باعتباره من أهم موضوعات علم . 2
النفس اإليجابي والصحة النفسية، ولدوره يف تحقيق السعادة والطمأنينة االنفعالية. 
كما تزداد هذه األهمية نتيجة قلة البحوث والدراسات التي أجريت عليه عربياً ومحلياً 
–يف حدود علم الباحث-، من هنا تزداد الحاجة لدراسة موضوع اإليثار يف مختلف مراحل 

العمر عامة، ومرحلة الطفولة بشكل خاص. 

من . 3 مزيد  إلجراء  املجال  يتيح  بما  األطفال  لدى  اإليثار  سلوك  لتقويم  مقياس  إعداد 
مختلفة،  عمرية  مراحل  يف  اجتماعياً  اإليجابي  السلوك  هذا  عىل  املستقبلية  الدراسات 

ودراسته يف عالقته مع متغرات أخرى مثل سمات الشخصية. 

التنشئة . 4 عملية  دعم  يف  ستساعد  الدراسة  هذه  عنها  ستتمخض  التي  النتائج  إن 
واألقران...( من خالل  واإلعالم،  واملدرسة،  )األرسة،  املختلفة  بمؤسساتها  االجتماعية 
التي ترتبط بنمو سلوك اإليثار من  الطفل  النفسية يف شخصية  املتغرات  الرتكيز عىل 
مهارات اجتماعية، ومعرفة اجتماعية، ونمو انفعايل من جهة أوىل، ومن خالل الرتكيز 
السلوك  هذا  تنمية  تتضمن  بحيث  ثانية،  جهة  من  الدراسية  واملناهج  الخطط  عىل 
املقبول اجتماعياً وفق مستويات األهداف الرتبوية املعتمدة يف مجال التدريس: املعرفة 
والفهم، التذكر، والتحليل والرتكيب، واألهداف الوجدانية، وأخراً التطبيق والتنفيذ، مما 
األنشطة  وكذلك  والالصفية،  الصفية  واألنشطة  التطوعي  السلوك  تنمية  أهمية  يؤكد 

اإلضافية؛ لدى األطفال يف املدرسة بحيث توظف لتحقيق هذه األهداف.   

للبحث أهميته التطبيقية يف مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفي، من خالل تصميم . 5
املقبولة اجتماعياً، وهو  السلوكيات  الوقائية والداعمة ألهم وأرقى  الربامج اإلرشادية 
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اإليثار يف ظل التغرات الرسيعة يف مجتمعات العوملة، واإلدمان عىل اإلنرتنت وما خلفه 
من مشكالت ترسخ دوافع السيطرة والتملك واألنانية.

تعريف املصطلحات
اآلخرين وزيادة رفاهيتهم  الشخص إلسعاد  لدى  الداخلية  الرغبة   « بأنه  اإليثار  يعرف  اإليثار: 
كغاية بذاتها« ) Cherry, 2016(، ونعرف سلوك اإليثار بأنه فعل اجتماعي يربر تفضيل املصلحة 
العامة للجماعة عىل مصالح الفرد الخاصة، ويوضح االبتعاد عن األنانية وحب الذات، ويعكس 
الخر  حب  نحو  وامليل   ،social responsibility االجتماعية  باملسؤولية  شعور  الوقت  نفس  يف 

لآلخرين كما يحبه لنفسه.  

التعريف اإلجرائي: هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها الفرد من خالل اإلجابة عىل فقرات 
مقياس اإليثار املستخدم يف البحث الحايل.

ما وراء االنفعالMeta-emotion أو »وعي االنفعال«awareness of emotion: عّرفه جوملان )يف: 
Sung, 2013( بأَنَُّه » قدرة الفرد عىل الوعي بانفعاالته وانفعاالت اآلخرين ومعرفة ما يشعر به 
املرء ، واستعمال هذه املعرفة إلنجاز قرارات سليمة« وبذلك فإن ما وراء االنفعال هو القدرة عىل 
رؤية وتفهم االرتباط بن ما يشعر به املرء والطريقة التي يترصف بها تجاوباً مع هذه االنفعاالت 
واملشاعر. وفوق ذلك يسمح الوعي االنفعايل للمرء بالتحدث واإلفصاح عن نفسه لآلخرين بسبب 
االرتياح أثناء التواصل أوالتعبر االنفعايل باعتباره استخداما النفعاالته بما يتيح توجيه تفكره 
عىل  الفرد  قدرة  بأنه  الباحث  ويعرفه   .)Abdullah,2017( نتائجه  من  تعزز  بطريقة  وسلوكه 
توجيه  يف  املعرفة  هذه  استخدام  يتيح  بما  انفعاالته  بن  والتمييز  الشخصية  مشاعره  مراقبة 

تفكره وبالتايل سلوكه.

التعريف اإلجرائي: هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها الفرد من خالل االستجابة إىل فقرات 
مقياس ما وراء االنفعال املستخدم يف البحث الحايل.

بالتفاعل  املبادأة  عىل  الطفل  قدرة   « بأنها  االجتماعية  املهارات  تعرف  االجتماعية:  المهارات 
اإليجابية  املشاعر  عن  والتعبر  السلوك،  بآداب  وااللتزام  اآلخرين،  مع  والتواصل  االجتماعي 
طبيعة  مع  يتناسب  بما  االجتماعي  التفاعل  مواقف  يف  انفعاالته  وضبط  إزاءهم،  والسلبية 
املوقف«)عبد الله، 2005(. فاملهارات االجتماعية تتيح للفرد القدرة عىل إحداث التأثرات املرغوبة 

يف اآلخرين واملواقف االجتماعية، واستثارة التعبر االنفعايل واالجتماعي .

التعريف اإلجرائي: هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها الفرد من خالل االستجابة إىل فقرات 
مقياس املهارات االجتماعية املستخدم يف البحث الحايل.

حدود الدراسة  
الحدود الزمانية: أجريت الدراسة عىل تالميذ التعليم األسايس يف العام الدرايس 2017-2016 

الحدود المكانية: أجريت الدراسة عىل عينة من تالميذ مرحلة التعليم األسايس يف مدارس مدينة 
حلب.

الحدود الموضوعية: دراسة العالقة بن اإليثار وكل من ماوراء االنفعال واملهارات االجتماعية، 
لدى تالميذ التعليم األسايس؛ مما يفرض بعض املحاذير عىل تعميم النتائج عىل مستويات ُعمرية 

أخرى.

الحدود المنهجية: تتمثل الحدود املنهجية لهذه الدراسة باملنهج الوصفي التحلييل واستخدام 
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هذه  تتحدد  حيث  األسايس،  التعليم  مرحلة  لتالميذ   لغوياً  مصوغة  فقرات  إىل  تستند  مقاييس 
الدراسة باملقاييس املستخدمة فيها وخصائصها السيكومرتية. 

اإلطار النظري

أواًل-اإليثار: 
املقبول  )أو  اإليجابي  االجتماعي  السلوك  أشكال  أرقى  من  الغرية(  )أو  اإليثار  تعترب 
بال مقابل، بل  الفرد، و يصدر عنه طوعياً  اجتماعياProsocial behaviorً(الذي ينبع من داخل 
مصطلح  أتى  هنا  )من  الغر  اآلخرين  إسعاد  سبيل  يف  )ذاته(  الشخصية  بمصالحه  ويضحي 
الغرية(. وقد ربطه البعض باإلنسانية ذاتها، فكلما زاد نصيب الفرد من اإلنسانية ارتفع لديه 
السلوك اإليثاري، وهو فعل يهدف إىل نفع اآلخرين وفائدتهم بدون فائدة أو نفع للشخص الذي 
يقوم بالفعل، فهو بمثابة تكريس الحياة من أجل خر اآلخرين وإسعادهم والتفاني يف سبيل 
مساعدتهم ورفاهيتهم ) العناني، 2007(، من هنا يعترب سلوك اإليثار  كل فعل يقوم به الفرد 
طواعية، من تلقاء نفسه، وبإرادته، برضا وقناعة، مقدماً فيه مصلحة اآلخرين عىل مصلحته 
أو  مقابل  دون  سعادتهم  مستوى  ورفع  ومعاناتهم  اآلخرين  آالم  تخفيف  بهدف  الشخصية، 

.(Rachlin, & Jones, 2008 ( مكافأة

إن مصطلح اإليثار Altruism حديث العهد؛  حيث يعود إىل القرن التاسع عرش، حن بلوره 
 ،»alteri  « التيني  أصل  إىل  يعود  و    ،  )autrui )بالفرنسية  كونت  أوغست  الفرني  الفيلسوف 
ويعني » الناس اآلخرين other people « ، إنه سلوك االهتمام باآلخرين ، وعدم األنانية والسعي 

.(Barasch et al.,2014(  لتحقيق الخر العام

الكيف، فإنه  إيثار كيل، وإيثار جزئي. ومن حيث  إىل  الكم  ويصنف سلوك اإليثار من حيث 
التي يستغرقها فيقسم إىل  الزمنية  الفرتة  أما من حيث  إيثار مادي، وإيثار معنوي.  إىل  يصنف 
سلوك إيثاري قصر األمد )بطويل أو لحظي( الذي يتطلب القيام بعمل بطويل شجاع مرئي بغض 
النظر عن العالقات طويلة األمد بن املثرات واملواقف، وسلوك إيثاري طويل األمد )تربوي( الذي 
يتطلب القصد، والعالقة املركبة طويلة األمد بن املثرات واملواقف، مما يتطلب تأصيل التعاطف 
املساعدة  تقديم  فعل  رد  فرتة  حيث  من  أما   .meta-emotion االنفعال  وراء  وما   ، الوجداني 
اإليثارية، فهناك اإليثار الطارئ )رسيع جداً دون تفكر سابق( مثل الشعور بالعذاب والبؤس، 
والذنب تجاه معاناة اآلخرين )مشاركة وجدانية(، واإليثار التنظيمي الذي يكون بطيئاً، ويسبقه 
تفكر طويل األمد من أجل اتخاذ قرار تقديم املساعدة اإليثارية، مثل تقديم املساعدة للمهجرين، 
واأليتام، واملعاقن. وقد يتحول اإليثار التنظيمي إىل عادة اإليثار التي نسميها حينها »  اإليثار أو 
الغرية » كالتربع بالدم التي تصبح عادة منتظمة، ويكرر هذا السلوك الذي أصبح » عادة« بدون 

.(Abdullah, 2017 ( تفكر مسبق

تقديم  سلوك  يف  مهماً  دافعاً  اإليثار  سلوك  يف  يظهر  الذي  اآلخرين  مع  التعاطف  ويعترب 
املساعدة لآلخرين ألنه يستند إىل اإلحساس باالندماج بن الذات واآلخرين. فالوظائف الوجدانية- 
وبن  العقيل  النمو  بن  توازناً  هناك  وأن  املعرفية،  العقلية-  الوظائف  عن  تنفصل  ال  االنفعالية 
إىل  وانفعالياً  وجدانياً  ينتهي  الذي  االجتماعي  التفاعل  نتيجة  الذات  حول  التمركز  من  الخروج 
التفاعل  ويتم   .  )Decety and Michalska, 2010 املجتمع)  يقره  الذي  األخالقي  السلوك  نمو 
بن الطفل والراشدين من جهة وبينه وبن أقرانه من جهة ثانية. ويمر نمو اإليثار بمرحلتن 
وفقاً لجان بياجيه: األوىل، مرحلة التمركز حول الذات التي ال يكون لدى الطفل وعي بمدركات 
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اآلخرين، ويشعر بخلط بن إدراكاته الشخصية وإدراكات اآلخرين، ألنه ذاتي يف تفكره، ويف هذه 
املرحلة يقل ظهر سلوك الغرية. واملرحلة الثانية، هي األخالقيات املتبادلة التي تتسم بالنضج 
واالستقاللية، حيث ترتسخ القواعد األخالقية من خالل السلوك التعاوني مع الراشدين، و يُحس 
الطفل أنه يشغل  مكانة بن جماعة األقران ويبدأ الحكم عىل الفعل، ونتيجة هذه األفعال عىل 
أساس وعيه بالقصد، ومع نموه املعريف، وإدراكه الحتياجات اآلخرين وشكره لخدماتهم، ومجاراة 
االنفعال(  )وعي  معهم  ويتعاطف  اآلخرين،  موضع  نفسه  يضع  املرحلة  هذه  ويف  ملشاعرهم. 
فيترصف سلوكاً تعويضياً تبادلياً، حيث يظهر سلوك اإليثار )Werfel, 2004( .من جهة ثانية 
يظهر سلوك اإليثار بثالثة مظاهر هي : سلوك املساعدة ، وسلوك املشاركة ، وسلوك التعاطف 

)محمود والشوربجي، 2012؛ ابراهيم ، 2003). 

االجتماعية،  والرابطة   ، الوالدية  الرعاية  وتحسن  دفع  عىل  الوجداني  التعاطف  يعمل  و 
والتعلم  الجماعة،  وأنشطة  االجتماعية،  التفاعالت  يسهل  إنه  االجتماعي.  اإليجابي  والسلوك 
يلبي  بما  بنجاح  لحلها ومعالجتها  الرسيعة  املشكالت واالستجابة  والتعليم. وهذا يساعد فهم 
النمو  إىل  يقود  فإنه  اجتماعياً،  املقبول  السلوك  ينمي  الوجداني  التعاطف  أن  وبما  املتطلبات. 

 .(Barasch et al.,2014( األخالقي وتطبيق املبادئ األخالقية وتقديم الخر العام

االجتماعي، فإن هناك ثالثة  السلوك  أشكال  أرقى وأعقد  باعتباره من  اإليثار،  إىل  ننظر  وحن 
مستويات لهذا السلوك وهي: اإليثار )الغرية(، السلوك اإليجابي واملقبول اجتماعياً، وسلوك تقديم 
 prosocial ًوالسلوك اإليجابي املقبول اجتماعيا ،altruismاملساعدة.ويمكن توضيح العالقة بن اإليثار

: (Clary, 1994(وفق الشكل التايل helping behavior وسلوك تقديم املساعدة ،behavior

الشكل رقم )1( 

يبني عالقة اإليثار بكل من السلوك املقبول اجتماعيًا وسلوك املساعدة

يتبن من هذا الشكل أن اإليثارأعم من السلوك املقبول اجتماعياً، وأن األخر أعم من سلوك 
تقديم املساعدة. فيمكن للفرد أن يقدم مساعدة ما يف وقت ما، وقد يصبح أكثر ثباتاً حن يعمم 

عىل مواقف أخرى ليتشكل السلوك االجتماعي املقبول ومن ثم اإليثار.

عالوة عىل ذلك فإن سلوك اإليثار، ليس من مستوى واحد، ولكنه عىل مستويات. وقد توصل 
زويك وفليترش ) Zwick and Fletcher,2014( إىل وجود ثمانية مستويات لسلوك اإليثاريتموضع 
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 Being  يف قاعدته، وانتهاء باإليثار املتأصل  self-interest  وفقاً لهرم بدءاً من االهتمام الذاتي
altruismيف قمته، كما يف الشكل  رقم )2):

الشكل رقم )2(

هرم مستويات اإليثار وسلوك تقدمي املساعدة

)Zwick and Fletcher,2014(

ففي  مستويات.  ثمانية  بن  يرتاوح  اجتماعياً،  املقبول  اإليثار  سلوك  أن  الشكل  من  يتبن 
قاعدة الهرم يتموضع االهتمام الذاتي، يليه إيثار األقارب، ثم اإليثار يف التفاعل االجتماعي، وإيثار 
الجماعة، ثم إيثار األنواع، واإليثار العاطفي وإيثار الحياة، وأخراً يف قمة الهرم يتموضع اإليثار 

باعتباره أرقى أشكال السلوك املقبول اجتماعياً. 

وقد ذكر بارتال ورافيف واليرس(Bartal,Raviv&Leiser, 1980 ( ست مراحل لتطور سلوك 
اإليثار، وهي: اإلذعان للتعزيز املحدد مادياً، اإلذعان للسلطة، مبادرة داخلية مع مكافأة أو إثابة 

عينية، السلوك املعياري وفق املعاير االجتماعية، التبادلية العامة، السلوك اإليثاري. 

ويتشكل سلوك اإليثار بدءاً من مراحل النمو األوىل لدى املولود، فسلوكيات املعاملة الوالدية 
من تعاطف، ومشاركة الوجدانية، ومساعدة، وتعاون، لها دور مهم يف تنمية سلوك اإليثار لدى 
الطفل، ويف الطفولة املتأخرة يتبلور هذا السلوك يف مختلف الثقافات. وقد تبن أن بيئة املدرسة 
  ،)Cialdini, 2002(االبتدائية تشكل السياق املتميز لظهور سلوك املساعدة واإليثار لدى األطفال
النفس » هل  املراهقة.فقد تساءل علماء  الطفل مرحلة  يتبلوراإليثار ) كعادة( مع دخول  كما 
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يصبح األطفال أكثر ميالً لتقديم املساعدة مع تقدمهم بالعمر؟ » وتبن أن هناك دالئل ثابتة عىل 
زيادة معدل السلوك اإليجابي املقبول اجتماعياً مع نمو الطفل ودخوله مرحلة املراهقة والشباب 

.(Fitzgerald &Colarelli, 2009)

السلوك  اإليثار عالقة بما يسمى  املدرسة مؤسسة تربوية اجتماعية، فإن لسلوك  باعتبار 
التي  السلوكيات  أهم  من  باعتباره   Institutional Voluntary Behavior التنظيمي  التطوعي 
متعددة  تسميات  أخذ  الذي  املؤسسة،   يف  التنظيمية  الفاعلية  من  مرتفعة  مستويات  تحقق 
منها: سلوك الدور اإلضايف Extra Role behavior ، والسلوك املؤيد اجتماعياً ، وسلوك املواطنة 
املفروض  غر  أو  املكلف  غر  والسلوك   ،Organizational Citizenship behavior التنظيمية 
NonMandated behavior، وسلوك التلقائية املؤسسية . إنه السلوك الذي يؤديه الفرد طواعية 
رفع  يف  يساعد  بما  خاصة،  واملدرسة  عامة  املؤسسات  يف  الرسمي  دوره  عىل  عالوة  واختياراً 
: اإليثار والضمر  أبعاد هي  2008( . ولهذا السلوك خمسة  مستوى األداء ) السعود وسلطان، 
الحي Conscientiousness ، واملجاملة Courtesy، والروح الرياضية Sportsmanship، وفضيلة 

.Civic Virtue(Wright, George, Farnsworth, & McMahan, 1993)  املواطنة

 Moral intelligence األخالقي«  الذكاء   « )2003(مصطلح  بروريا  ميشيل  استخدم  وقد 
موضحاً طبيعته ومكوناته. وقد اعترب الذكاء األخالقي بمثابة«الكفاءة األخالقية«، وعرفه بأنه 
»القابلية لتمييز الصواب من الخطأ، وأن يكون لدى املرء معاير أخالقية يعمل وفقاً لها. ويتم 
الضمر،  يقظة  التعاطف،  يف:  تتمثل  جوهرية  لعدةمتغرات   introjection استدماجه  عرب  ذلك 

الرقابة الذاتية، االحرتام، العطف التسامح، العدالة.

الشكل رقم )3( مكونات الذكاء األخالقي )الكفاءة األخالقية( 

وفقًا لتصور ميشيل بروربا

	

 العدالة	التسامح	العطف	االحترام	الرقابة الذاتیة	الضمیر	التعاطف الوجداني
	

ويعتربالتعاطف الوجداني متغراً مهماً يحدد طريقة تمثل مشاعر اآلخرين واهتماماتهم. 
وهكذا فاملكون االنفعايل يعترب عنرصاً ومتغراً مهماً يف السلوك األخالقي عامة، واإليثار بشكل 
continuum  يقع يف طرفه األول  خاص، وأن سلوك اإليثار يمكن النظر إليه عىل محور متصل 
سلوك اإليثار، ويف الطرف املقابل سلوك تقديم املساعدة. وأن اإليثار سمة تتصف بأنها أكثر ثباتاً 
يرتبط بمواقف  قد  ألنه  وأكثر تغراً، واقل تعميماً  ثباتاً  أقل  املساعدة  وعمومية، يف حن سلوك 

  .(Abdullah,2017( محددة أو أنه آني

بهدف  اآلخرين،  نحو  املوجه  واالهتمام  العطف  اجتماعي مؤداه  فعل  اإليثار هو  إن سلوك 
االجتماعية  املشاركة  السلوك  هذا  ويشمل  سعادتهم  مستوى  ورفع  معاناتهم،  من  التخفيف 
واحرتام مشاعر اآلخرين، وتحمل املسؤولية. فإذا كان اإليثار عادة ترسخت يف شخصية الطفل 
الفرد  تقويم  يتطلب  االنفعال  وعي  أو  االنفعال  وراء  ما  فإن  املساعدة،  سلوك  تكرار  خالل  من 
ملعاناة اآلخر الذي يتعاطفمعه )Woo, 2007; Hoffman, 2000(، من هنا يعترب سلوك اإليثار بنية 
مركبة من الوعي باالنفعال والتعاطف مع تقدير حاجة اآلخر وتقديم ما يلبي هذه الحاجة دون 

مقابل. وعند تحليل سلوك اإليثار يمكن توضيح الخصائص التالية:

العدالة التسامح العطف االحترام الرقابة الذاتية التعاطف الوجدانيالضمير
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هو سلوك ايجابي مقبول اجتماعياً »يؤيده املجتمع«، وذلك عكس السلوك الالاجتماعي . 1
املرفوض اجتماعياً » املناهض للجماعة anti-social behavior«. كما أنه أرقى مستويات 

السلوك االجتماعي.

هو فعل يصدر طواعية من الفرد وبإرادته.. 2

يتطلب وعياً انفعالياً وتعاطفاً مع اآلخر لفهم انفعاالته ومعاناته.. 3

social cognition يتيح للفرد فيه فهم حاجات . 4 يتطلب مستوى من املعرفة االجتماعية 
اآلخرين )معرفة وإدراك اجتماعي social perception(. وبالتايل يعترب التفاعل االجتماعي 

عنرصاً مهماً يف هذا السلوك، حيث تحتل فيه املهارات االجتماعية مكانة متميزة. 

تقديم املساعدة لآلخر بما يلبي احتياجاته ويخفف معاناته.. 5

الذات ألنه تضحية يتطوع فيه طفل ملساعدة طفل آخر مساعدة تكلفة . 6 هو خروج من 
متلقي  من  خارجية  مكافأة  انتظار  دون  يحتاجه  أو  يحبه  مما  بجزء  أو  بكل  التضحية 

التضحية أو من املجتمع.

إن فعل املساعدة لآلخرين يتضمن املقاصد الجيدة بما فيها من أفكار منعكسة عىل هذا . 7
الفعل، كما أنه فعل يكون فيه الهدف شعورياً أو رد فعل منعكس، ويكون الفعل مقصوداً 
ومتعمداً لتقديم مساعدة لآلخر، كما أن للمقاصد أهمية أكرب من النتائج، وأخراً تكون 

هذه األفعال غر مرشوطة.  

 :)Awareness of emotionوعي االنفعال( Meta-emotion ثانيًا-ما وراءاالنفعال
يمكن القول أن االنفعاالت تشكل جزءاً مهماً وأساسياً يف البناء النفي للفرد، وهي التي تحدد 
معالم شخصيته وقدرته عىل التفكر والتوجه نحو هدف ما، وتحديد مستوى قدراته وطاقاته 
واألسلوب الذي يسر عليه حياته،واالتزان االنفعايل هو الذي يحدد قدرات الفرد يف التعامل مع 

  . (Salovey &Mayer , 1990( املحيط وحل املشكالت

و يعد الجانب االنفعايل نهجاً كان له الدور الفعال يف تفسر الشخصية منذ الستينات عىل 
يد باندورا (Ulutaş, & Ömeroğlu, 2007( الذي أكد أن لالتزان االنفعايل دوراً يف تخفيف الخوف 
والرتدد من عدم قدرة األفراد عىل أداء مهام معينة كما أن سيطرة الفرد عىل انفعاالته وتقييمها 
 Kim , Han,( والتعبر عنها بدقة، يسهل عملية التفكر والنمو املعريف االجتماعي لدى الطفل
أكثر من  أو  االنفعاالت عنرص  إدارة  )Coleman( عن  اعتمدته نظرية  Hwang, 2004 &(، وما 
عنارص الذكاء االنفعايل، ويقدم التقرير سبعة أُسس لتكوين املقدرة الحاسمة عىل التعلم ترتبط 
جميعاً بالذكاء االنفعايل هي:  الثقة, حب االستطالع, اإلرصار, السيطرة عىل النفس, القدرة عىل 
)Coleman, 2017(لذلك  والتعاون  التواصل  عىل  والقدرة  باآلخرين,  واالرتباط  العالقات  تكوين 
ينظر ملا وراء االنفعال بأنه استخدام الفرد النفعاالته بنجاح لتساعده يف توجيه سلوكه وتفكره 

.(Stettler, & Katz, 2014( بطرق تعزز من نتائجه

النفي  البناء  يف  وأسايس  مهم  كجزء  االنفعاالت  ملفهوم  علمية  دراسات  تصدت  وقد 
طردياً  ارتبطت  فقد  عدة،  بمتغرات  ارتباطها  إىل  الدراسات  بعض  نتائج  وتوصلت  لإلنسان، 
 social-cognitive واألداء املعريف االجتماعي ، )Nahm, & Park, 2014) بعمليات التفكر الفعال
 Wright,( الوظيفــي  وااللتــزام   ،performance(Mavroveli, & Sánchez-Ruiz, 2011)
والدافعية    ، للنشـاط  امليالـة  والشخصيـة   ،.)George, Farnsworth, & McMahan, 1993
واملستوى  االجتماعي  والتوجه  واالنبساطية  بالنفس  والثقة  والصالبة،   الضبط  وموقع  للعمل 
بالعدوان  ارتبطت عكسياً  كما   ،)Salovey, & Mayer, 1990( واملثابرة  الذات  وتقدير  التعليمي 
واملماطلة  القرسية  األفعال  نحو  وامليل    ،)Mikulincer, & Shaver, 2010) واإلنهاك  اللفظي 
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املسؤولية  وعدم  والقلق  التلقائية،  وقلة  االجتماعي،  االتزان  وعدم  واالنطوائية  والتسويف 
وتجنب اتخاذ القرار والتوتر والتعب) Saarni, 1999 ).وعىل هدي هذه العالقات يمكن القول إن 
األشخاص املتزنن انفعالياً والقادرين عىل تأجيل رغباتهم يمكن أن يكونوا أكثر تفوقاً وكفاءة 
من غرهم يف العديد من املجاالت، أنهم يستطيعون التعبر عن أفكارهم بوضوح ويستخدمون 

املنطق بتفكرهم ويركزون عىل ما يخططون له ويتابعون تنفيذه.

إن الوعي باالنفعال ما وراء االنفعال  Meta- emotion يعني قدرة الفرد عىل تحديد وصياغة 
انفعاالته ومشاعره الذاتية والتعبر عنها وعن الحاجات املتصلة بها بوضوح ،  والوعي الذاتي 
هو أساس الثقة بالنفس (Moon, 2001(، فالفرد يف حاجة ليعرف هذه املعرفة أساساً لقراراته 
االنفعايل  الذكاء  يف  أهمية  الجوانب  أكثر  يكون  ربما   ،Self-awareness الذاتي  الوعي  أن  كما   ،
يتيح  بما  املشاعر  بهذه  الوعي  الذاتي،و  الضبط  بممارسة  لنا  يسمح  ألنه  االنفعال،  وماوراء 
  Nelson,  O’Brien,   Calkins, Leerkes,( فاعلة  بنا بطريقة  ما يحيط  والتكيف مع  التعامل 

.(Marcovitch, & Blankson, 2012

إن معرفة الحالة االنفعالية للفرد تؤثر يف األداء من خالل معرفة انفعاالته، ومعرفة جوانب 
القوة والضعف لديه، واإلحساس القوي بقيمة الذات وقدراتها، ويرتبط الوعي االنفعايل بالوعي 
إليها. ويتضمن  أدت  التي  التي يشعر بها مع معرفة األسباب  االنفعاالت  إدراك  بالذات، ويعني 
ملا يشعر  اإليجابية  واملضامن  السلبية  املضامن  الذات؛ معرفة  األمانة مع  أيضاً  بالذات  الوعي 
والقدرات  بالجدارة واألهلية  الثقة  إطار  النوعن يف  لكال  السوية  اآلخرين، واالستجابة  به تجاه 

.(Shin, Krzysik, & Vaughn, 2014( الشخصية

اإلنسان بصفة عامة ال يعيش يف عزلة اجتماعية ، بل إن وجوده مرتبط باآلخرين، كما أن  
الجانب االنفعايل مهم ومؤثر يف الشخصية اإلنسانية إذ تتأثر قدرة الفرد عىل مواجهة املعوقات 
واملشكالت والقدرة عىل حلها بما يتمتع به من ضبط انفعايل ينعكس يف قدرته عىل اتخاذ القرار 
داخل  اجتماعي خاصة   ذات طابع  والصعوبات  فاملشكالت  ولهذا  املشكالت   بحل هذه  املتعلق 
باملمارسة  وإجادتها  تعلمها  يمكن  عملية  إال  ليس  املشكالت  حل  أن  وبما   ، واملدرسة  األرسة 
الفرد أن يتمتع بعدد من الخصائص منها:  االتجاهات االيجابية نحو املواقف  والتدريب، فعىل 
معالجة  يف  والسر  التخمن  وتجنب  التأمل   ، عليها  التغلب  بإمكانية  الكبرة  والثقة  الصعبة، 
يتمتع  أن  يتطلب  كله  هذا  املناسبة،  اإلسرتاتيجية  اختيار  يف  واإلجادة  خطوة  خطوة  املشكلة 
االنغالق،أو  اآلخر وعدم  رأي  اآلخر وقبول  االنفتاح عىل  قائمة عىل  الشخص بصفات شخصية 
رفض أفكاراآلخرين،كما يتطلب االتزان االنفعايل القائم عىل فهم الفرد النفعاالته وإدراكه لهذه 
االنفعاالت. من هنا تحتل عملية ما وراء االنفعاالت دوراً مهماً يف السلوك،خاصة يف مرحلة نمائية 

 .(Song, & Nahm, 2013( ًمهمة هي الطفولة حيث تتشكل الشخصية اجتماعياً وانفعاليا

يتمثل الوعي باالنفعال يف القدرة عىل تحمل املسؤولية عن الترصفات املرتبطة باالنفعاالت 
أننا  إىل  العلماء  ويشر  الشخصية.  والسعادة  االنفعاالت،  مع  اإليجابي  والتعامل  واملشاعر 
يدرك  عندما  ثانية  ناحية  ومن  نفكر.  أن  قبل  واملشاعر  باالنفعاالت  اإلحساس  عىل  مفطورون 
املرء ما يشعر به تزداد لديه احتماالت التعامل الناجح مع مشاعره وانفعاالته. إذ إن القدرة عىل 
الوقوف عىل انفعاالته واكتشاف ما يشعر به يسمح:أوالً بممارسة ضبط الذات، وثانياً توظيف 
مهارات املواجهة أو التوافق، وثالثًاً االسرتخاء والهدوء النفي وقت األزمات والضغوط، وبالتايل 
 Salmon, Evans Moskowitz, Grouden, Parkes, & Miller,( فهم مشاعر اآلخرين وانفعاالتهم

. (2012

ومع  معها  والتعايش  االنفعاالت  من  االقرتاب  رضورة  إىل  الذات  مساعدة  برامج  تشر 
ومشاعرنا  انفعاالتنا  ألن  ببساطة  اإلجابة  تكمن  ملاذا؟«.   « هو  يُطرح  الذي  مشاعرنا،والسؤال 



21

العدد السادس  والسبعونمجلة الطفولة العربية اإليثار وعالقته مبا وراء االنفعال واملهارات االجتماعية لدى التالميذ

تمكننا من إدارة حياتنا (Moon, 2001(. إن انفعاالتنا ومشاعرنا أقوى املتغرات التي تحدد كيف 
نترصف، كيف نصنع ونتخذ القرارات، كيف نضع حدوًدا شخصية، وكيف نتواصل مع اآلخرين. 
من  تمكننا  ومشاعرنا  النفعاالتنا  وتنظيمنا  وضبطنا  تفهمنا  إن  نقول  أن  املمكن  من  وبالتايل 
النمو االنفعايل لألطفال باهتمامات  تحسن جودة حياتنا الشخصية واالجتماعية.  وقد حظي 
متزايدة منذ فرتة طويلة، ولكن اتخذت هذه االهتمامات مسارات جديدة بعد أن صك بيرت سالويف 
وجون ماير )Salovey& Mayer , 1990(مصطلح الذكاء االنفعايل ليصفا به صفات األشخاص 
األذكياء انفعالياً مثل: تفهم املرء النفعاالته الشخصية، تعاطفه مع انفعاالت ومشاعر اآلخرين، 
وإدارة املرء النفعاالته ومشاعره الشخصية)محمود والشوربجي، 2012(،ثم ظهور مفهوم ما 

(Gottman, Katz & Hooven, 1996( وراء االنفعال عام 1996 عىل يد جوتمان وزمالئه

نشأة املفهوم وخصائصه:أول من استخدم مفهوم ما وراء االنفعاالت عالم النفس جوتمان
الوالدين يختلفان  أن  إىل  العالج األرسي. فقد أشار  (Gottman et al., 1996(، يف نظريته عن 
think حول مشاعر وانفعاالت أطفالهم،  feel،ويفكرون فيها   التي يشعرون بها  يف الطريقة 
وبالتايل سيؤثر ذلك يف الطريقة التي يتعاملون فيها مع هذه االنفعاالت يف الحياة اليومية. إن 
Meta- »املشاعر واألفكار التي يحملها اآلباء حول انفعاالت أبنائهم تسمى » ما وراء االنفعاالت

emotion أو فلسفة ماوراء االنفعاالت  Meta-emotion philosophy. وقد شدد جوتمان عىل 
أن هناك عدد من املتغرات يف مرحلة الطفولة املتوسطة ترتبط بدرجة قوية بفلسفة ما وراء 
الفلسفة  يف  املتخصصن  قبل  من  املفهوم  تبني  تم  التاريخ،  ذلك  ومنذ  اآلباء.  لدى  االنفعاالت 
من جهة وعلم النفس من جهة أخرى. إن النظرية السيكولوجية قد اعتمدها عدد من علماء 
النفس يف بحوثهم يف علم نفس الشخصية ويف علم النفس اإلعالمي،ويف ميدان اتخاذ القرارات  
عدم  الدراسات  هذه  خالل  من  ويتبن   . الرسيري  النفس  علم  ميدان  ويف   ،decision-making
وجود اتفاق أو »إجماع« عىل تعريف واحد ومحدد للمفهوم يف ميادين علم النفس املختلفة التي 
استعملته، باستثناء االتفاق واإلجماع عىل أن املفهوم يتضمن » االنفعاالت حول االنفعاالت«، 

.(Katz, Gottman, & Hooven, 1996) »Emotion about Emotions«

       لقد أشار جوتمان )Gottman et al., 1996(  إىل أن » ما وراء االنفعاالت« يوازي »ما 
االنفعال  حول  االنفعال  وأن   Met-emotions is parallel with Metacognition»املعرفة وراء 
يماثل املعرفة حول املعرفة، فكالهما يتضمنان تحكم فعيل باالنفعال أو املعرفة عىل التوايل. و 
Meta- املزاج  وراء  ما   « بمصطلح  وثيقاً  ارتبطاً  يرتبط  االنفعال  وراء  ما  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

(mood » Doohan, Carrère, & Taylor, 2004(، ففي حن أن ما وراء االنفعاالت يعزى إىل » 
الحاالت  استيعاب  يف  الفاعلة  »العملية  إىل  يعزى  املزاج  وراء  ما  فإن  االنفعال«،  حول  االنفعال 
املزاجية وتفهمها، أو بدرجة أكثر دقة هي: مراقبة Monitoring، وتقييم evaluating، وتنظيم 
األمزجة أو الحاالت املزاجية. إن الفارق الرئيي بن مفهوم » ما وراء املزاج« ومفهوم » ماوراء 
 ،emotion انفعال  أم   mood مزاج  هو   Primary event األويل  الحدث  كان  إذا  ما  هو  االنفعال« 
حيث يختلفان يف: استمرارية الحالة، وشدتها، واألحداث السابقة » سوابق السلوك« والتغرات أو 
املؤرشات النفسية والعضوية املرافقة، فهي يف املزاج أطول مدة، وشدة، وديمومة، وذات مؤرشات 
وتغرات عضوية ونفسية متعددة ترافقها. وعىل بالرغم من هذه الفروق إال أن الرتاث النفي لم 
يويل أهمية كبرة لهذه الفروق. مثالً، بعض بنود تقرير الذات التي استعملت لتقويم ماوراء املزاج 

 .(Ulutaş & Ömeroğlu, 2007( وقياسه، قد تضمنت بنوداً تقيس ما وراء االنفعاالت

و تركزت جهود عدد من املتخصصن عىل الخصائص والصفات التي تميز مفهوم »ما وراء 
املعرفة« يف بحوثهم عىل نظرية االنفعاالت (Gottman & DeClaire, 1997(.إن الخربة االنفعالية 
املاورائية األوىل تؤثر يف الخربات االنفعالية الالحقة للفرد، مثالً الخجل »واحمرار الوجه« يف مواقف 
اإلحراج قد يعزز اإلحراج يف مواقف الخجل »واحمرار الوجه«. وحن يقوم اآلباء واملدرسون برتبية 
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انفعاالت األبناء، فإن ذلك يحدث من خالل منعكساتهم حول هذه االنفعاالت، أي يربونهم وفقاً 
ملشاعرهم » مراقبتهم وتفسراتهم، تقويمهم لتلك االنفعاالت وبالتايل فإن هناك متغر وسيط قد 
حدث وهو » انفعال املربي« حول انفعال الطفل. وهناك العديد من التساؤالت التي لم تتم اإلجابة 
عنها حتى اآلن منها ما يتعلق بعدد، ومستويات أو طبقات Layers ما وراء االنفعال، )فهل يمكننا 
الحديث عن االنفعال حول االنفعال حول االنفعال...؟(، ومن وجهة النظر الظاهراتية لالنفعال 
وما وراء االنفعال، هل النظر إليهما بطريقة مختلفة، وعىل أنهما حالتان مختلفتان، وعما إذا 
كانت أنواع محددة من االنفعاالت تحدث يف مستوى معن، وهل ما وراء االنفعال حالة عامة؟ 
وماتزال  والتطبيقية  النظرية  النفس  علم  ميادين  يف  وبحث  جدل  موضوع  التساؤالت  هذه  إن 

.(Doohan, Carrère, & Taylor 2004( الدراسات قائمة لبحثها عند األطفال بشكل خاص

فاألهل هم الذين يعلمون أطفالهم كيف يعربون عن انفعاالتهم، وكيف يفهمونها ويفهمون 
املدرسة  دور  ليأتي  إليها،  ويستجيبون  معها  يتعاملون  وكيف  ومشاعرهم،  اآلخرين  انفعاالت 
التنشئة  أن  املحيطن بهم. وقد ثبت  املعلمن واآلخرين  االبتدائية حيث يكتسبها من  املرحلة  يف 
االجتماعية لالنفعاالت لدى األطفال تلعب دوراً مركزياً يف النمو االجتماعي. وأن تنشئة الطفل 
اجتماعياً لفهم انفعاالت اآلخرين من خالل التعاطف الوجداني وما وراء االنفعال تحدد مهارة 
التفاعل والتواصل االجتماعي وتتأثر بها أيضا. وألن األطفال يف مرحلة الطفولة املتأخرة يتعلمون 
وعالقته  االنفعال  وعي  دراسة  فإن  سناً،  األصغر  األطفال  تفوق  انفعالية  مهارات  اكتساب 
باملهارات االجتماعية وسلوك تقديم املساعدة يف هذه املرحلة له أهمية خاصة يف الربامج الرتبوية 

واإلرشادية. 

ثالثًا-املهارات االجتماعية: 
تعترب املهارات االجتماعية social skills من أبرز مظاهر النمو االجتماعي لشخصية الطفل 
السوية. وتعرب هذه املهارات عن قدرة الطفل عىل إظهار األنشطة االجتماعية والسلوكية املدعمة 
إيجابياً، والتي تعتمد عىل البيئة، وتفيد يف تفاعله االجتماعي. فالطفل املاهر اجتماعياً هو الذي 
املعرفة  تمثل  وأنها  أو مكافآت،  ثواب  و يرتتب عليها  لتحقيقها  يمتلك مقاصد وغايات يسعى 
االجتماعية social cognition والتواصلية communicative التي يحتاجها كل طفل.  وقد سميت 
املهارات االجتماعية باسم »الكفاءة االجتماعية«، وتعني القدرة عىل إحداث التأثرات املرغوبة 
يف اآلخرين ضمن املواقف االجتماعية، وأن مشاركة اآلخرين تمثل درجة من التدعيم االجتماعي 
عىل  الطفل  قدرة  االجتماعية  املهارات  تعكس  ثانية،  جهة  من  املشارك.  الشخص  يقدمه  الذي 
املبادأة بالتفاعل االجتماعي، والتعبر عن املشاعر اإليجابية والسلبية إزاءهم، وضبط انفعاالته 
يف املواقف االجتماعية بما يتناسب مع طبيعة املوقف(Ray, & Elliott, 2006(.وتعترب املهارات 
والتعبر   ، تلقيها  عند  اجتماعية  نتائج  إىل  تؤدي  التي  النوعية  السلوكيات  بمثابة  االجتماعية 
تشمل  وتنظيمها،إنها  اللفظية  غر  التعبرات  وضبط  لفظية،  بطريقة  واالجتماعي  االنفعايل 
مكونات تعبرية ) الحديث، مهارات لغوية مثل حجم الصوت والنغمة ومهارات غر لفظية مثل 
الوجه( وعنارص استقباليه  مثل االنتباه للمواقف  حركات الجسم واالتصال بالعنن وتعبرات 
توقيت  مثل  التفاعيل   واالتزان  اللفظي،   وغر  اللفظي  والفهم  االجتماعية،   واملبادأة  واملثرات 
.( Tremblay Gagnon &Pelletier,1994,  Vitaro2005 ،االستجابة والتدعيم االجتماعي )عبدالله

القراءة والكتابة وغرها من  يبدأ فيها بتعلم مهارات  التي  املدرسة  إىل  الطفل  انتقال  ومع 
املهارات التي تعد الطفل مستقبالً ملمارسة واحدة وأكثر من املهن الكثرة التي أفرزتها املجتمعات 
البرشية املعارصة، ويف املدرسة يصبح التالميذ عىل وعي بالقدرات الفريدة التي يمتلكونها وتلك 
التي يمتلكها اآلخرون ويتعلمون أهمية تقسيم العمل ويطورون اإلحساس بااللتزام األخالقي 
واملسؤولية. أما بالنسبة لدور الوالدين يف هذه املرحلة فقد أكد علماء النفس عىل أن تقبل الوالدين 
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للطفل رشط رضوري جداً لتنشئة الطفل اجتماعياً وبطريقة فعالة وان النقص يف هذا التقبل 
يحبط حاجة الطفل إىل الحب ويزيد من مقاومته لتمثل قواعد املجتمع الذي يعيش فيه وبناًء 
عىل ذلكفان النبذ الذي يمكن أن يتعرض له الطفل من والديه كثراً ما يؤدي إىل نشوء سلوكيات 

.(Baker ,2003(عدوانية ومناهضة للمجتمع

يعترب اكتساب الطفل للمهارات االجتماعية مؤرشاً لفهم ذاته وفهم اآلخرين، وقدرته عىل 
مقبوالً  ويصبح  الزمالء،  مع  مثمرة  صداقة  بناء عالقات  ويعترب  الفعـال،  االجتماعي  التواصل 
ومحبوبا من طرف اآلخرين، كما يسـهم امـتالك املهـارات االجتماعية عادة القدرة عىل مشاركة 
اآلخرين وجدانياً والتعاطف والتعاون معهم، فتصورمثالً أن طفالً اليقبل مشاركة اآلخرين أللعابه 
وال يحب العمل الجماعي، ورسيع الغضب وعدواني، فمن املؤكد أن عالقاته باآلخرين سـتكون 
باعتبارها  االجتماعية  املهارات  أهمية  تربز  هنا  ومن  منه،  سينفرون  أقرانه  وأغلب  محـدودة 
مظهراً من مظاهر التفاعل االجتماعي، وهي رضورية لنمو العالقات االجتماعية للطفل وتسهم 
يف تكوين القدرة علـى تقبـل ومشاركة اآلخرين والتأثر فيهم بإيجابية، والتعاطف، والتعاون 

.(Zsolnai, 2002, Matson & Ollendieck,1989)  معهم

 ،social interaction االجتماعي  التفاعل  من:  للطفل  االجتماعية  املهارات  وتتكون 
 ،social cooperation االجتماعي  والتعاون   ،Social independence االجتماعي  واالستقالل 
ومهارات   ،interpersonal skills البن-شخصية  واملهارات   ،self-control الذاتي  واالنضباط 
 academic skills املدرسية  االجتماعية  واملهارات   ،self-management والترصف  األمور  تدبر 
)عبد الله، 2005(. وتعترب املهارات االجتماعية من أهم مكونات املعرفة االجتماعية التي تتضمن 
سلوكيات التواصل والتفاعل يف السياق االجتماعي مثل: مهارات اإلصغاء، والتقبل االجتماعي، 
األقران،  ضغوط  مع  والتعامل  الترصف،  قبل  والتفكر  املشاعر،  مع  والتعامل  الغضب،  وإدارة 
وتحسن صورة الذات، وحل املشكالت )Baker, 2003(. ويوضح الشكل التايل مكونات املهارات 

االجتماعية.

الشكل رقم )4( مكونات املهارات االجتماعية 
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ألنها  االجتماعية  املهارات  تشكل  يف  مهماً  )االنفعالية( عنرصاً  الوجدانية  املكونات  وتعترب 
تهتم يف تيسر إقامة الفرد لعالقات وثيقة وودية مع اآلخرين، وإدارة التفاعل معهم عىل نحو 
التعاطف  لديهم مثل:  أكثر قبوالً  يساعد عىل االقرتاب منهم، والتعرف عليهم ليصبح الشخص 
عىل  االجتماعية،  املهارات  تصنيف  إىل  الباحثن  بعض  ويميل  االنفعالية.  الوجدانية  واملشاركة 
ضوء بعدين أساسين للسلوك االجتماعي والتفاعل بن األفراد، هما: -1بُعد السيطرة يف مقابل 
البُعد األول قدرة الفرد عىل توكيد ذاته، يف  الخضوع.-2وبُعد الحب يف مقابل الكراهية.ويعكس 
حن يشر البُعد الثاني إىل إقامة عالقات مع اآلخرين. ويتحدد السلوك االجتماعي للفرد، باعتباره 

.(Ray, & Elliott, 2006( محصلة للتفاعل بن هذين البعدين

يتبن من العرض السابق أن سلوك اإليثار من أرقى واعقد أشكال السلوك االجتماعي املقبول 
واملؤيد للمجتمع، وان لهذا السلوك مكونات أهمها: املكون االنفعايل، واملكون املعريف-االجتماعي، 
واملكون السلوكي الظاهري من حيث اإلقدام أو اإلحجام. ويعتربما وراء االنفعال والذي يعكس 
فهم مشاعر الذات ومشاعر اآلخرين وانفعاالتهم، واملهارات االجتماعية، من أهم املتغرات التي 
تتدخل يف تكوين هذا السلوك والذي لم يتم دراسته-عىل حد علم الباحث-خاصة يف مرحلة التعليم 

األسايس التي ينتقل منها إىل مرحلة املراهقة. 

الدراسات السابقة
دراسة ليهي )Leahy,1979( التي هدفت إىل بحث نمو مفاهيم السلوك االجتماعي لدى عينة 
من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بن 6-11 سنة، وعددهم )136( طفالً، وكذلك )82( راشداً 
حيث تم قياس سلوك املساعدة عن طريق مقدار املكافأة التي يعطيها املفحوص للطفل القصة 
الذي يعطي ويساعد اآلخرين، وقد بينت النتائج أن األطفال عامة أعطوا مكافآت أكرب للعطاء 
الذي قدمه طفل القصة لطفل سبق أن أعطاه، بينما أعطى الراشدون مكافآت أكرب لطفل القصة 

الذي أعطى طفالً رفض مساعدته قبل ذلك.  

أما دراسة باتسون )Batson et al.,1981( فبحثت أثر التعاطف الوجداني عىل دافع اإليثار، 
وذلك من خالل تجربتن أجريتا عىل )92( طالبة من قسم علم النفس بجامعة تكساس، وأظهرت 
النتائج أن التعاطف يقود إىل اإليثار حتى عندما يكون من السهل الهروب من تقديم املساعدة 

لآلخرين الذي هم بحاجة لهذه املساعدة. 

ويف دراسة برتسون وجلفاند )Peterson& Gelfand, 1984( التي هدفت إىل دراسة الدوافع 
حتى  األول  الصف  من  طفالً   )60( عىل  العينة  اشتملت  حيث  املساعدة،  سلوك  وراء  الكامنة 
السادس، و )20( راشداً، وبينت النتائج أن تمييزات الراشدين ألسباب ودوافع املساعدة كانت 
كاستجابة  املساعدة  قدموا  الذين  الراشدون  اعترب  حيث  األطفال،  قدمها  التي  تلك  من  أفضل 

تعاطفية أنهم أكثر من أولئك الذين توقعوا املديح.

أما دراسةإبراهيم )1990( فقد هدفت إىل تنمية السلوك االجتماعي اإليجابي متمثالً يف سلوك 
املساعدة لدى )22( طفالً يف السابعة والثامنة من العمر، وذلك عن طريق مجموعةمن القصص 
تقدم شخصيات تقوم باملساعدة. وتوصلت الدراسة إىل أن هناك زيادة يف مستوى سلوك املساعدة 

لدى أطفال املجموعة التجريبية يرجع إىل تعرضها للربنامج التدريبي.

أما دراسة زعفان )1993( فقد هدفت إىل التعرف عىل مستوى السلوك اإليثاري لدى تالميذ 
توصلت  وقد  السلوك.  هذا  الجنسن يف مستوى  بن  الفروق  وقياس  االبتدائي.  الخامس  الصف 
الدراسة إلىنتائج عدة منها أنه اليوجد فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك اإليثاري تعزى ملتغري 

الجنس أوالعمرمن10-13 سنة.
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الطفولة  يف  اإليثاري  السلوك  مستوى  عىل  التعرف  إىل     )1993( قطب  دراسة  هدفت    و 
املتأخرة، ومعرفة الفروق بن الجنسن فيه، وكذلك عالقة هذا السلوك بمتغرات )النوع، العمر، 
الرتكيب األرسي، عدد أفراد األرسة، املدارس، واملناطق( باعتبارها تمثل املستويات االجتماعية 
واالقتصادية املرتفعة، واملتوسطة، واملنخفضة، ومستويات تعليم اآلباء واألمهات. وكانت العينة 
(433( من تالميذ الصف الخامس ترتاوح أعمارهم بن 10-13 سنة بواقع )237( ذكور، و )196) 
إناث من القاهرة يف املدارس الحكومية. وقد استخدم فيها مقياس السلوك اإليثاري، ومقياس 
تقدير املستوى االجتماعي االقتصادي لألرسة املرصية. وتبن عدم وجود فروق بن الجنسن يف 
سلوك اإليثار، وعدم وجود فروق يف ضوء متغر العمر، يف حن تبن وجود فروق دالة إحصائياً يف 

سلوك اإليثار باختالف املستويات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والوظيفية لألرسة.  

ويف دراسة معاذ )1997( التي هدفت إىل بحث العالقة بن سلوك اإليثار وتقدير الذات لدى 
األطفال، والكشف عن الفروق بن الجنسن يف هذا السلوك، فقد أجريت الدراسة عىل عينة )200) 
النتائج  وأظهرت  سنة.   )13-11( بن  أعمارهم  ترتاوح  إناث(   95 ذكور،   105( وتلميذة  تلميذ 
وجود فروق دالة إحصائياً بن الجنسن يف سلوك اإليثار وتقدير الذات لصالح الذكور، يف حن لم 

توجد فروق دالة يف درجات السلوك اإليثار وفقاً للرتتيب الزمني )األول، واألوسط، واألخر(.    

يف  األطفال  معلمي  من  عينة  لدى  املساعدة  سلوك  تعرف    )2007( العناني  دراسة  هدفت 
درجة   عىل  وأثرهما  السلوك،  هذا  عىل  بينهما  والتفاعل  والعمر  الجنس  متغري  وأثر  األردن، 
املساعدة اإليثارية واملساعدة ذات التكلفة املنخفضة، كما استهدفت الدراسة الكشف عن األهمية 
عينة  عىل  استبانة  تطبيق  تم  وقد  األطفال،  معلمي  نظر  وجهة  من  املساعدة  لدوافع  النسبية 

تألفت من )168( معلماً ومعلمة تم اختيارهم من رياض األطفال ومدارس 

األطفال  معلمي  لدى  املساعدة  درجة  أن   – اآلتي:1  النتائج  أظهرت  وقد  األسايس،  التعليم 
مرتفعة. 2 - توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجةاملساعدة تعزى للجنس حيث كانت لصالح 
الذكور، 3 - التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة املساعدة تعزى للعمر، 4 - ال توجد فروق 
ذات داللة إحصائية يف درجة املساعدة ذات التكلفة  املنخفضة تعزى للجنس أو للعمر أو للتفاعل 
بينهما، 5 - إنالدوافع األكثر أهمية يف دفع الفرد لسلوك املساعدة من وجهة نظر معلمي األطفال 

هي:  الدين، التعزيزالذاتي، املسؤولية، الكفاءة، التعاطف.

وهدفت دراسة ساندهي وشارما وسوشل )Sanadhya, Shama & Sushil, 2010( إىل دراسة 
املركبة  واألرس   nuclear families النووية  األرس  يف  األطفال  لدى  اإليثار  سلوك  يف  الوالدين  دور 
joint families. وقد أجريت عىل عينة من األطفال )30 ذكر، 35 أنثى( من الصف السادس حتى 
الثامن يف مدارس مدينة كوتا Kota City و استخدم مقياس سلوك اإليثار وقائمة رصد السلوك 
Checklist، وقد أظهر أطفال األرس النووية سلوكاً إيثارياً أعىل من أطفال األرس املركبة، كما أن 

سلوك اإليثار كان أعىل لدى اإلناث منه لدى الذكور.

املهارات  مستوى  استقصاء  إىل  2011(هدفت  والجراح،  بطاينة،  دراسة)مقداد،  يف 
املستوى  ذلك  كان  إذا  وفيما  العادين،  والطلبة  التعلم  صعوبات  ذوي  الطلبة  لدى  االجتماعية 
278طالب  الدراسة  يف  شارك  بينهما.   التفاعل  أو  والفئةالعمرية  الجنس  ملتغري  تبعاً  يختلف 
اًوطالبة، منهم)181( طالب اًوطالبة من الطلبة العادين و)97( طالبا وطالبة من ذوي صعوبات 
الرتبية والتعليم ملنطقة  التعلم، اختروا من مدارس تحتوي عىل غرف مصادرالتعلم يف مديرية 
إربد   الثانية. ولغرض جمع البيانات استخدمت صورة معدلة من مقياس املهارات االجتماعية 
الطلبة  أن  الدراسة  نتائج  أشارت  و  هارون(2005(،  طوره  الذي  التعلم  صعوبات  ذوي  للطلبة 
االجتماعية مع  املهارات  ًمن  التعلم أظهروا مستوى متوسطا  العادين والطلبة ذوي صعوبات 
أفضلية للطلبة العادين،.  وأشارت النتائج أيضاً إىل وجودفروق دالة إحصائياً يف مستوى املهارات 
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االجتماعية بن الطلبة العادين والطلبة ذوي صعوبات التعلم لصالح الطلبةالعادين عىل األداة 
بشكل عام وعىل أبعادهاالفرعية، وأن الطالبات العاديات كن األكثرامتالكا للمهارات االجتماعية 
من باقي فئات الطلبة املشاركن وخصوصاً يف املهارات املتصلة ببعدي إظهارعادات عمل مناسبة 
وإتباع لوائح املدرسة وقوانينها، كما أشارت النتائج إىل أن الطلبة العادين من الفئتن العمريتن 

األصغر أكثر امتالكاً للمهارات خاصة يف بعد التفاعل مع اآلخرين.

من  كل  لدى  اإليثار  شيوع  عن  الكشف  إىل   )2012( والشوربجي  محمود  دراسة  وهدفت 
)ذكر،  النوع  متغر  وفق  الفروق  وكشف  واإلسكندرية،  مسقط  يف  واملكفوفن  الصم  األطفال 
أنثى(، والبيئة الجغرافية )مسقط واإلسكندرية( ، والعمر )6-9 ، 9-12( سنة، وتكونت العينة 
من 92 طفالً من األطفال الصم واملكفوفن بمسقط، واإلسكندرية تراوحت عمارهم بن) 12-6) 
، وقد طبق عليهم مقياس اإليثار من إعداد الباحثن، ,أظهرت النتائج أن اإليثار لدى املكفوفن 
والصم يف مسقط أعىل من اإلسكندرية، وأن اإليثار أعىل لدى الذكور منه لدى اإلناث، كما وجدت 
فروق دالة يف التفاعل بن نوع اإلعاقة والنوع )ذكر أنثى( ، كما وجدت فروق دالة يف العمر الزمني 

لصالح سن 9-12، فضالً عن داللة الفروق بن نوع اإلعاقة والعمر. 

املتغرات  ببعض  وعالقتها  االجتماعية  املهارات  بعنوان   )2012( وناجي  لعيل  دراسة  يف 
املهارات  التعرف عىل مستوى  استهدفت  املختار   لدى عينة من طلبة جامعتي طرابلس وعمر 
االجتماعي  -التعبر  االنفعايل  -الضبط  االنفعالية  -الحساسية  االنفعايل  االجتماعية)التعبر 
االجتماعية  املهارات  بن  العالقة  عىل  والتعرف  االجتماعي(،  االجتماعية-الضبط  -الحساسية 
والفروق العائدة للنوع  )والتخصص والسنة الدراسية والجامعة يف املهارات االجتماعية. تكونت 
العينة من )459( طالب وطالبة من السنتن األوىل والرابعة بكلية اآلداب وما يعادلها من الفصول 
الدراسية بكلية الهندسة بجامعة طرابلس بمدينة طرابلس وجامعة عمر املختار بمدينة طربق 
إعداد  من  االجتماعية  املهارات  مقياس  البحث  أدوات  وشملت   ،)2010-2009( الدرايس  للعام 
التحقق من  تم  و    .)2005( اللطيف محمد خليفة  (Riggio,1989( تعريب عبد  رونالد ريجيو 
لدى  االجتماعية  املهارات  مستوى  أن  النتائج  أظهرت  األداة.  لهذه  السيكومرتية  الخصائص 
العينة كان مرتفعا مقارنة باملتوسط الفريض للمقياس، مما يشر إىل ارتفاع مستوى املهارات 
االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة. كما تبن وجود فروق دالة إحصائياً عائدة إىل النوع لصالح 
اإلناث. تبن من النتائج أيضاً أن هناك فروقاً دالة إحصائياً عائدة إىل التخصص لصالح التخصص 
الرابعة.  الدراسية لصالح طلبة السنة  إىل السنة  العلمي. كما توجد فروق دالة إحصائياً عائدة 
ويتضح من تحليل نتائج معامل االنحدار املتعدد للمتغرات الديمغرافية واملهارات االجتماعية أن 
متغر السنة الدراسية هو أكثر املتغرات إسهاماً يف املهارات االجتماعية ويليه متغر النوع، ثم 
متغر التخصص، ونالحظ من خالل هذه النتائج أن متغر الجامعة لم يكن له أي دور يف املهارات 

االجتماعية لدى عينة الدراسة.

أجراها  التي  املولود  لبكاء  االستجابة  يف  وسلوكياتهم  األطفال  انفعاالت  بعنوان  دراسة  يف 
    (  Zahn-Waxler , Friedman, & Cummings, 2014( وكومنجس  وفريدمان  ويكسلر،  زان 
هدفت إىل دراسة ردود األفعال املختلفة لبكاء األطفال املواليد من خالل فحص 60 طفالً ترتاوح 
أعمارهم بن ماقبل املدرسة وحتى املراهقة . وتمت املقارنة بن كل طفل سمع صوته الطبيعي 
واستجابت له أمه، والذين رصخوا يف الغرفة )من خالل تسجيل ولم تستجب له أمه(. فاألم التي 
الحليب، ويف مرحلة الحقة  إليه حن يرصخ وتقدم له زجاجة  تحتضن مولودها وترعاه، تأتي 
تمت مقابلة هاتن الفئتن من األطفال وتم تقييم وقياس انفعاالت هؤالء األطفال واستجابتهم 
ملثرات الضيق. وقد اعتمد تقرير الذات عن التعاطف أو املشاركة الوجدانية لدى األطفال، وطلب 
شائعة  انفعاالت  هناك  أن  تبن  وقد  السلبية.  واملشاعر  الفعلية،  املساعدة  وتقديم  املساعدة، 
ومشرتكة كاستجابة للرصاخ عند جميع األطفال الذين تم تتبعهم. وأن هناك ارتفاعاً يف السلوك 
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االجتماعي اإليجابي، وسلوكيات التدخل مع التقدم بالعمر، كما أن التعبر عن االنفعاالت السلبية 
قد ارتبطت بأشكال الحقة subsequent forms للسلوك االجتماعي اإليجابي الذي يتطلب تفاعالً 
إذا سمع صوت  تتأثر بما  لم  أكثر األطفال  االنفعاالت والسلوكيات لدى  إن  الطفل.  مبارشاً مع 
الطفل جزئياً )بعض األوقات( أو كلياً )يف كل األوقات( التي يرصخ فيها. وهكذا فإن التعاطف 

مع الطفل وتقديم املساعدة له ارتبط بظهور السلوك االجتماعي اإليجابي يف مرحلة الطفولة. 

يف دراسة فيلدمان وزمالؤه )Feldman Hall, Dalgleish, Evans & Mobbs, 2015 ( هدفت 
الفرد يقدم  أن  اعتربت  اإليثار. وقد  الوجداني كدافع يف تنشيط سلوك  التعاطف  إىل دراسة دور 
بمشاعر  مدفوعاً  يكون  اإليثار  سلوك  أن  األول  بسببن:  وذلك  الضيق  أثناء  لآلخرين  مساعدة 
التعاطف الوجداني ومعايشة مشاعر اآلخرين وخرباتهم، والثاني أننا نسعى إىل خفض الضيق 
الذي نعيشه خالل رؤية معاناة اآلخرين. وقد هدفت الدراسة إىل تقيص العالقة بن اإليثار ونوعن 
باعتبار  الرعاية  تقديم  نظرية  من  املستمدة  الوجداني  للتعاطف  األوىل،  الفرعية:  العمليات  من 
االهتمام التعاطفي هو نزعة عامة ملشاركة اآلخر خرباته ومشاعره، والثانية الضيق الشخيص 
التعاطفي  االهتمام  أن  تبن  فيه حالة مزعجة وضيق. وقد  الفرد يخرب  لدى  استعداد  باعتباره 

وليس الضيق الشخيص هو الدافع وراء سلوك اإليثار.

يف دراسة العطية والجبوري )2016( التي هدفت إلىبحث العالقة بن خربة ما وراء املزاج 
واإلغرتاب االجتماعي لدى طلبة الجامعة ، قامت الباحثة بتبني مقياس سمة ما وراء املزاج لـ 
1995( وإعداد مقياس لالغرتاب االجتماعي وفقاً لوجهة نظر فروم، وبعد  )سالويف وزمالؤه، 
استكمال إعداد أدوات البحث وحساب خصائصها السيكومرتية، طبقت عىل عينة البحث البالغة 
(450( طالب وطالبة اختروا بالطريقة الطبقية العشوائية، وتوصلت الباحثة للنتائج اآلتية: 1 
- يتمتع طلبة الجامعة بخربة ما وراء املزاج، 2 - ال يعاني طلبة الجامعة من االغرتاباالجتماعي، 

3 - ضعف العالقة بن خربة ما وراء املزاج واالغرتاب االجتماعي لدى طلبة الجامعة.

   ،)  Brocas, Carrillo & Kodaverdian, 2017( وكودافردن  وكاريلو  بوكاس  دراسة  يف 
هدفت إىل تقيص نشوء سلوك اإليثار لدى األطفال واملراهقن وإسرتاتيجيات تحسينه يف مرحلة 
الطفولة، فقد شملت العينة )334 طفالً ومراهقاً ( من الصف األول حتى نهاية الثانوية. وقد 
تبن أن الغرية تزيد مع تقدم الطفل باتجاه مرحلة املراهقة، وأن سلوك التعاون واملشاركة مع 

اآلخرين يزيد من سلوك اإليثار وخاصة بعد سن الحادية عرشة.

تعقيب على الدراسات السابقة:
يتبن من عرض الدراسات السابقة ماييل:

أن بعض الدراسات التي بحثت سلوك اإليثار أو ماوراء املزاج، أجريت عىل طلبة جامعين 
مثل دراسة )عبد الرحمن وعبد املقصود،1998، عيل وناجي، 2014، العطية والجبوري، 2016(، 
وعىل معلمي األطفال مثل دراسة)العناني، 2007(، أو عىل األطفال املعاقن مثل دراسة )محمود 
 Sanadhya et( أو دور الوالدين وأثره يف سلوك اإليثار لدى األطفال كدراسة ،)والشوربجي، 2012
al.,2010  (. من جهة ثانية فإن الدراسات التي أجريت عىل األطفال، فإن بعضها هدف إىل بحث 
 Brocas et al., 2017 ،  Leahy,1979 ،Peterson&( نمو سلوك اإليثار لدى األطفال مثل دراسة
Gelfand, 1984؛ إبراهيم 1990(، أو املهارات االجتماعية لدى األطفال العادين وذوي صعوبات 
التعلم )مقداد، البطاينة، الجراح،2011(أو دراسة عالقة سلوك اإليثار ببعض املتغرات مثل تقدير 
 Feldman(والتعاطف الوجداني كدافع لسلوك اإليثار خالل مرحلة الطفولة )الذات )معاذ، 1997
et al.,2015,  Zahn-Waxler  et al., 2014 (، وبعض املتغرات كالعمر، والجنس، واملستوى 
 (2007 والعناني،   ،1993 قطب،  )دراسة  واملنطقة  األرسي،  والرتكيب   ، والتعليمي  االجتماعي 
التي بحثت  الدراسات االجتماعية  أهم حدود  أن  الذي شدد عىل   (Smith, 2006( لسميث وفقاً 
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وأنها  الطالب،  غر  من  معينة  بعينات  محدودة  الدراسات  هذه  معظم  أن  هو  اإليثار  سلوك 
البحث. من هنا تظهر مربرات دراسة  السيكومرتية ألدوات  الخصائص  تعاني من مشكالت يف 
انتقاليةهي  مرحلة  يف  اجتماعياً  واملقبول  اإليجابي  السلوك  أشكال  أرقى  باعتباره  السلوك  هذا 
الطفولة املتأخرةوبداية املراهقة لدى تالميذ التعليم األسايس، وتقيص عالقته بمتغرين مهمن 
لم يتم دراستهما سابقاً:ماوراء االنفعال باعتباره يمثل املكون االنفعايل لسلوك اإليثار، واملهارات 

االجتماعية باعتبارها تمثل املكون املعريف االجتماعي.

منهجية الدراسة وإجراءاتها

منهجية الدراسة  
اعتمد الباحث املنهج الوصفي االرتباطي باعتباره املنهج األنسب لتحقيق أهداف الدراسة 

واإلجابة عن تساؤالتها. 

مجتمع الدراسة والعينة 
يتمثل املجتمع األصيل للدراسة بتالميذ مرحلة التعليم األسايس بمدينة حلب. وقد سحبت 
أفرادها )422( طالباً وطالبة )208 ذكور،  بلغ إجمايل  العينة بطريقة طبقية عشوائية، حيث 
و214 إناث( ترتاوح أعمارهم بن 10-14 سنة، بمتوسط قدره )12.5 ذكور، 12.8( إناث، ويبن 

الجدول رقم )1( أسماء املدارس التي سحبت منها عينة الدراسة.

اجلدول رقم )1( يوضح توزع أفراد العينة، واملدارس التي سحبت منها.

العدداسم املدرسة /إناثالعدداسم املدرسة /ذكور

59هارون الرشيد62ابن زيدون

58الشهداء املحدثة51الشهداء املحدثة

52دمشق48دمشق

45محمود حداد47محمود حداد 

214املجموع208املجموع 

أدوات الدراسة
األسس  االعتماد عىل  :من خالل   Altruism Scale for Childrenأواًل-مقياس اإليثار لألطفال
واإلجراءات يف البحوث والدراسات العلمية حول أساليب بناء املقاييس، فقد اتبع الباحث الخطوات 

التالية يف إعداد مقياس السلوك اإليثاري:

التي . 1 املقاييس  )Cherry, 2016(، وبعض  باإليثار  املتعلق  النفي  الرتاث  االطالع عىل  تم 
 Altruistic أعدت لقياس هذا السلوك مثل مقياس« الشخصية الغرية وتقرير ذات الغرية
وكريسجون  راشتون  للباحثن   «  Personality and Self-Report Altruism Scales
وفيكن)Rushton, Chrisjohn andFekken, 1981(، ومقياس السلوك اإليثاري للدبايبة 

 ،)2009 )

 تمت صياغة )60( فقرة ملقياس اإليثار، و  تم عرض الفقرات املقرتحة للمقياس عىل )5) . 2
من أعضاء الهيئة التدريسية للتأكد من الصدق الظاهري أو صدق املحكمن لبيان مدى 
صالحية الفقرات وقياس السلوك الذي وضعت لقياسه.و  تم استبعاد عدد من الفقرات، 
ويجاب   50( عليها  املتفق  الفقرات  تكون  وبذلك   %80 اتفاق  نسبة  عىل  حصولها  لعدم 
عن كل عبارة وفقاً لخمسة احتماالت » أبداً، موقف واحد، أكثر من موقف، غالباً، دائماً«. 
ومن عبارت املقياس: »أساعد زمالئي يف الدراسة«، » أتخىل عن مقعدي يف الباص ليجلس 
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شخص غريب«، » أقدم مساعدة للمعاق أواملسن يف الطريق«، » أساعد بما ادخرته من مال 
ملن يحتاج«، » أتنازل عن األشياء التي يحتاجها غري«.

ولحساب الثبات فقد اعتمد الباحث طريقة التجزئة النصفية، و تم االعتماد عىل البيانات . 3
طفالً.   )25( من  مؤلفة  عينة  عىل  التجريبية  الدراسة  من  الباحث  عليها  حصل  التي 
الفردية،  األرقام  تحمل  التي  الفقرات  يتضمن  األول  الجزء  إىل جزأين،  املقياس  فقدقسم 
والثاني يتضمن الفقرات التي تحمل األرقام الزوجية، وحسب معامل االرتباط بن درجات 
الجزأين، و  بلغ )0.81( وباستخدام معادلة سبرمان براون لتصحيح الطول يكون ثبات 

املقياس )0.895).

الحايل  الباحث  قام  لقد   :Meta-emotions Scale for Childrenثانيًا-مقياس ما وراء االنفعال
بتصميم مقياس ما وراء االنفعال لألطفال ،وذلك وفقاً للمراحل التالية:

تم االطالع عىل الرتاث النفي واإلطار النظري ملفهوم ما وراء االنفعال وخصائصه، كم 	 
االنفعاالت  أو وعي  االنفعال  وراء  ما  لتقويم  املستخدمة  املقاييس  أهم  إىل  الرجوع  تم 
 Meat-Emotions (Your own  35:(2012( غوتمان  وجويل  جون  قائمة  وخاصة 
وضعها  التي  االنفعال  وراء  ما  لتقدير  املقابلة  وقائمة   ،)feeling about emotions
 Carrere, Gotman, MeGonigle, Prince, Yashimoto, Wilson Hawkins, Deaborm

. .(and Tabares ( 2013

تم صياغة عدد من البنود التي تقيس وعي األطفال االنفعال بلغ عددها )50 بنداً( ثم 	 
النفسية وعلم  الصحة  يف  املتخصصن  التدريسية  الهيئة  أعضاء  )5( من  عرضت عىل 
الالزمة وحذف  التعديالت  الرتبية، وقد تم إجراء  النفي يف كلية  النمو والقياس  نفس 
بعض البنود وتدقيقها لغوياً من قبل عضو هيئة تدريسية تخصص لغة عربية. وقد تم 
تقدير الصدق الظاهري لألداة، من خالل االحتفاظ بالبنود التي كان الحد األدنى ملعدل 

االتفاق عليها 80%.

ليكرت 	  طريقة  وفق  عنها  يجاب  بنداً   )45( النهائية  بصيغتها  القائم  بنود  عدد  بلغ 
الخماسية » أوافق بشدة، أوافق، ال أعرف/حيادي، ال أوافق، ال أوافق بشدة«. 

للقائمة من خالل حساب 	  الداخيل  االتساق  تم حساب  املقياس.  وثبات  حساب صدق 
وتراوحت معامالت  للقائمة  الكلية  والدرجة  للبعد  الكلية  الدرجة  بن  االرتباط  معامل 
االتساق بن 0.67-0.74. أما ثبات القائمة، فقد تم تطبيقها عىل عينة تجريبية مؤلفة 
تجزئة  تم  حيث  النصفية،  التجزئة  بطريقة  الثبات  لحساب  وذلك  طفالً   )25( من 
الفردية، والجزء  األرقام  التي تحمل  الفقرات  األول يتضمن  الجزء  إىل جزأين،  املقياس 
الثاني يتضمن الفقرات التي تحمل األرقام الزوجيةوحسب معامل االرتباط بن الجزئن 
حيث بلغ معامل االرتباط 0.78. وباستخدام معادلة سبرمان براون لتصحيح الطول 

يبلغ الثبات )0.875). 

يعترب   :Social Skills Measure for Childrenلألطفال االجتماعية  المهارات  مقياس  ثالثًا- 
 « باسم  ماتسون  وضعه  الذي  األصيل  للمقياس  تعديالً  لألطفال  االجتماعية  املهارات  مقياس 
 Matson Evaluation of social Skills with املهارات االجتماعية عند الصغار ملاتسون  تقويم 
youngsters« وقد قام بتعديله سليمان )1998(، ويتكون من )57( بنداً بعد استبعاد البنود التي 
التوجد عالقة دالة إحصائياً بن درجاتها ودرجة البعد الذي تنتمي إليه  وفقاً لالتساق الداخيل 
تطبيق  نتيجة  التالية  األربعة  األبعاد  عىل  املقياس  بنود  تتوزع  حيث   ،  internal consistency

: factor analysis التحليل العاميل
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التعاون من جانبه مع األطفال اآلخرين . 1 الطفل عىل بدء  بالتفاعل: وهي قدرة  املبادأة 
ويتكون  ومساعدتهم.  وزيارتهم،  معهم،  والتواصل  إليهم،  كالتعرف  وسلوكياً،  لفظياً 
هذا البعد من )13( بنداً تتوزع أرقامها يف املقياس، وهي: 11، 12، 17، 20،21، 25، 31، 

.52 ،51 ،43 ،39 ،33

التعبر عن املشاعر السلبية: وهي قدرة الطفل عىل التعبر عن مشاعره لفظياً وسلوكياً . 2
كاستجابة مبارشة أو غر مبارشة، ألنشطة وممارسة األطفال اآلخرين التي التروق له، 
كاالعتداء عىل اآلخرين، وشتمهم، ويتكون هذا البعد من 21 بنداً، أرقامها: 1، 4، 6، 10، 

.57 ،56 ،50 ،49 ،45 ،44 ،37 ،35 ،34 ،27 ،23 ،22 ،19 ،18 ،16 ،14 ،13

الضبط االنفعايل االجتماعي: وهي قدرة الطفل عىل الرتوي، وضبط انفعاالته، يف مواقف . 3
التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، للحفاظ عىل عالقته االجتماعية معهم، ويتكون من 

(11( بنداً هي: 2،3،5، 7، 30،32، 41، 47، 53، 54، 55.

التعبر عن املشاعر اإليجابية: وهي قدرة الطفل عىل تكوين عالقات اجتماعية ناجحة . 4
من خالل التعبر عن الرضا عن اآلخرين، ومجاملتهم، ومشاركتهم الحديث واملناقشة، 
واللعب، وكل ما يحقق الفائدة للطفل، وملن يتعامل معه، والشعور بالسعادة حن يفعل 
 ،29،36  ،24،26  ،9،15  ،8 هي:  بنداً   21 من  البعد  هذا  ويتكون  جيداً.  عمالً  طفل  أي 

 .48 ،42،46 ،38،40

املقارنة  استخدمت طريقة  وثبات، فقد  للمقياس من صدق  السيكومرتية  الخصائص  أما 
بن مرتفعي  التمييزية  القدرة  من  عالية  بدرجة  يتمتع  املقياس  أن  أظهرت  التي  الطرفية 
ومنخفي املهارات االجتماعية. وقد تم حساب قيمة )ت( لداللة الفروق بن املتوسطات 
لدرجات الـ %27 األعىل من الوسيط، والـ %27 األدنى من الوسيط، فكانت الفروق جميعها 
دالة إحصائياً عند مستوى 0.01 سواء ألبعاد املقياس أو الدرجة الكلية )سليمان، 1998). 
إن هذه القدرة التمييزية العالية للمقياس كانت إحدى املربرات القوية الستخدامه يف هذه 
الدراسة. من جهة ثانية فقد استخدم الباحث الحايل طريقة إعادة التطبيق وذلك عىل عينة 
مؤلفة من 25 طفالً طبق عليهم املقياس مرتن بفاصل زمني قدره 18 يوماً وتم حساب 
تمتع  يؤكد  مما   0.95 االرتباط  معامل  فكان  التطبيقن  يف  درجاتهم  بن  االرتباط  معامل 
املقياس بدرجة عالية من الثبات. وقد استخدمت طريقة إلفا كرونباخ فبلغت درجته 0.89.

النتائج ومناقشتها

التساؤل األول: » هل توجد عالقة بن سلوك اإليثار وما وراء االنفعال لدى التالميذ عينة الدراسة؟«

اجلدول رقم )2( يوضح معامل االرتباط بني اإليثار وما وراء االنفعال.

املتغر
Variables

اإليثار)الغرية(
NR

مستوى الداللة
Sig. Level

4220.730.01ما وراء االنفعال

 ،)0.73( بلغ  االنفعال  اإليثار وماوراء  بن  االرتباط  أن معامل   )2( رقم  الجدول  يتبن من 
العنارص األساسية  وهي عالقة موجبة ودالة عند مستوى )0.01(. يعترب املكون االنفعايل من 
وعي  أن  إال  لآلخر،  تمثالً  الوجدانية  املشاركة  أو  الوجداني  التعاطف  كان  فإذا  اإليثار  سلوك  يف 
االنفعاالت )ما وراء االنفعال( تشكالً متغراً انفعالياً مهماً آخر يف تشكل سلوك اإليثار. ويمكن 
القول بأن ما وراء االنفعال هو الذي يوجه guide السلوك التكيفي عامة واإليثاري بشكل خاص، 
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وأن األساس املنطقي وراء هذا االفرتاض hypothesis،هو أن ما يجعلنا سعداء يزيد من فرص 
النجاح كما يرتبط بالحياة والوجود، وأن ما يجعلنا حزينن هو ما يشكل خطراً وتهديداً للحياة 
والوجود وفقاً لنظرية النمو ونشوء اإليثارevolutionary theory of altruism. فاالنفعال عامة 
وما وراء االنفعال خاصة يشجع ويحسن سلوك اإليثار، وهناك طريقن يجعالن الشخص يشعر 
بأنه أفضل، األول تشكيل حالة انفعالية إيجابية، أو تقليص حالة انفعالية سلبية )كما هو الحايل 
يف التعزيز اإليجابي والسلبي(، وأن ما وراء االنفعال يؤثر يف اإليثار بكلتا الطريقتن، ألنه وعي 

 .(Foster, Wenseleers, & Ratnieks,2006( وفهم النفعاالت الذات وانفعاالت اآلخر

أسايس  كمكون  االنفعاالت  عن  فصله  يمكن  ال  لآلخرين  املساعدة  تقديم  سلوك  إن 
فيه،فاملشاعر السارة ترتافق مع هذا السلوك. إن الشخص اإليثاري ال يشارك رضا اآلخرين أو 
فإن  ثانية،  جهة  لهم.ومن  العام  الخر  تقديم  يف  ملساهمته  بالسعادة  يشعر  ولكنه  مكاسبهم، 
مهارات ما وراء االنفعاالت تلعب دوراً مهماً يف التواصل الجيد مع اآلخرين من خالل وعي الشخص 
بانفعاالته وانفعاالتهم، وسلوكه اإليثاري وفقاً لهذا الوعي. عالوة عىل ذلك فإن ما وراء االنفعاالت 
الوالدية واملعلمن الذي يتعاملون مع األطفال ذات تأثر كبر يف تشكيل سلوكهم. ويشمل ما وراء 
والتدريب.   ،regulation التنظيم   ،acceptance التقبل   ،awareness عمليات:الوعي  االنفعاالت 
يتطلب  االندماج  هذا  واآلخرين،  الذات  بن  واندماجاً  تعاطفاً  يتطلب  املساعدة  تقديم  فسلوك 
وعياً، وتقبالً، وتنظيماً وتدريباً سلوكياً يؤدي إىل ما يسمى التبادلية كدافع لإليثار، وكلما كانت 
  .(Kerber, 1989( املساعدة املمنوحة للناس أكرب، فإنهم سيعطون مساعدة أكرب عند تكرارها

التساؤل الثاني:« هل توجد عالقة بن اإليثار واملهارات االجتماعية لدى التالميذ عينة الدراسة؟« 

لقد تم حساب معامل االرتباط بن الغرية وأبعاد املهارات االجتماعية، والجدول رقم )3) 
يبن النتائج التي تم الحصول عليها.

اجلدول رقم )3( يوضح معامل االرتباط بني اإليثار واملهارات االجتماعية.

املتغرات
املهارات االجتماعية

اإليثار )الغرية(
R

0.64 *املبادأة بالتفاعل االجتماعي

0.70 * التعبر عن املشاعر اإليجابية

0.31 *التعبر عن املشاعر السلبية

0.61 *الضبط االنفعايل االجتماعي
*مستوى الداللة 0.01

يتبن من الجدول رقم )3( وجود عالقة موجبة ودالةإحصائياً بن سلوك اإليثار واملهارات 
التعبر عن املشاعر  بالتفاعل )0.64(، ومع  املبادأة  االجتماعية، حيث بلغ معامل االرتباط مع 
االيجابية )0.70(، ومع التعبر عن املشاعر السلبية ) 0.31(، ومع الضبط االنفعايل االجتماعي 
الطفل وتتكامل،  املسؤولية االجتماعية حاجة فردية تساعد يف تفتح شخصية  (0.61(. تعترب 
ثم  ومن  ووعي،  رحمة  وارتباط  حرص،  عاطفة  تسوده  اجتماعي  تفاعل  خالل  من  وتتسامى 
التعبر  عىل  الفرد  قدرة  هي  االجتماعية  فاملهارة  وتعاطفي.  انفعايل  وفهم   belonging انتماء 
وراء  املسترتة  بالقواعد  ووعيه  وتفسرها،  اآلخرين  انفعاالت  واستقبال  واالجتماعي  االنفعايل 
أشكال التفاعل االجتماعي، ومهارته يف ضبط وتنظيم تعبراته غر اللفظية، وقدرته عىل لعب 

األدوار، وتحضر الذات اجتماعياً.

إن اإلنسان بصفة عامة اليعيش يف عزلة اجتماعية، بل إن وجوده مرتبط باآلخرين، كما أن 
الجانب االنفعايل مهم ومؤثر يف الشخصية اإلنسانية إذ تتأثر قدرة الفرد عىل مواجهة املعوقات 
واملشكالت والقدرة عىل حلها بما يتمتع به من ضبط انفعايل ينعكس يف قدرته عىل اتخاذ القرار 
املتعلق بحل هذه املشكالت. ولهذا فاملشكالت والصعوبات التي يواجهها الفرد، تتطلب مشاركة 



32

العدد السادس  والسبعونمجلة الطفولة العربية اإليثار وعالقته مبا وراء االنفعال واملهارات االجتماعية لدى التالميذ

أفراد الجماعة داخل األرسة واملجتمع وخاصة املدرسة)Nahm, & Park, 2014(.من جهة أخرى 
فإن هذه املهارة تصبح اجتماعية عندما يتفاعل طفل مع آخر ويقوم بنشاط اجتماعي يتطلب 
نشاطه  مسار  ويتضح  هو،  يفعله  ما  وبن  اآلخر  الطفل  به  يقوم  ما  بن  ليوائم  مهارات  منه 

 .(Kim, Han, & Hwang, 2004) ليحقق بذلك هذه املواءمة

ويمكن تفسر العالقة بن سلوك اإليثار ومهارات التعبر عن املشاعر اإليجابية والسلبية، 
معرفة  خالل  من  أدائه  يف  تؤثر  للفرد  االنفعالية  الحالة  معرفة  بأن  القائل  االفرتاض  ضوء  يف 
وقدراتها.  الذات  بقيمة  القوي  واإلحساس  لديه،  والضعف  القوة  جوانب  ومعرفة  انفعاالته، 
ويرتبط الوعي االنفعايل بالوعي بالذات، ويعني األخر إدراك الفرد لالنفعاالت التي يشعر بها مع 
معرفة األسباب التي أدت إليها. ويتضمن الوعي بالذات أيًضا: األمانة مع الذات؛ معرفة املضامن 
السلبية واملضامن اإليجابية ملا يشعر به املرء، واالستجابة السوية لكال النوعن يف إطار الثقة 

 .(Mavroveli, & Sánchez-Ruiz, 2011) بالجدارة واألهلية والقدرات الشخصية

الوعي  أن  اعتبار  عىل  فيفرس  االجتماعي،  االنفعايل  والضبط  اإليثار  سلوك  بن  العالقة  أما 
واملشاعر  باالنفعاالت  املرتبطة  الترصفات  املسؤولية عن  القدرة عىل تحمل  يف  يتمثل  باالنفعال 
والتعامل اإليجابي مع االنفعاالت، والسعادة الشخصية. واألشخاص ذوي املستوى املرتفع من 
معامل الذكاء االنفعايل ال يضعون فقط أهدافاً واقعية ألنفسهم ولكنهم قادرون يف نفس الوقت 
قادرون  القرارات.وباختصار هم  اتخاذ  والعقل عند  االنفعال  بن  التوازن  من  نوعاً  إحداث  عىل 
عىل ممارسة ما يعرف بضبط الذات self-control، وهو جوهر الضبط االنفعايل االجتماعي يف 

املهارات االجتماعية. 

باختصار، يشر املتخصصون إىل أننا مفطورون عىل اإلحساس باالنفعاالت واملشاعر قبل 
أن نفكر. ومن ناحية ثانية عندما يدرك املرء ما يشعر به تزداد لديه احتماالت التعامل الناجح 
مع مشاعره وانفعاالته (Abdullah, 2017(. إذ إن القدرة عىل الوقوف عىل انفعاالته واكتشاف 
وثالثاً  التوافق،  أو  املواجهة  مهارات  توظيف  وثانياً  الذات،  ضبط  بممارسة  يسمح  تشعر،  ما 
التفاؤل اسرتاتيجية أساسية إلدارة  النفي وقت األزمات والضغوط. ويعد  االسرتخاء والهدوء 
التفاعل  لخربات  اإليجابية  املضامن  إيل  النظر  عىل  القدرة  هو  والتفاؤل  واملشاعر  االنفعاالت 
الشخيص واالجتماعي حتى وإن كانت هذه الخربات ذات طبيعة سلبية. بمعنى آخر فإن معرفة 

كيفية التعامل البناء مع الغضب، الرفض، والفشل ما هو إال بمثابة إدارة مثىل لالنفعاالت. 

لدى  اإليثار  بسلوك  االجتماعية  واملهارات  االنفعال  وراء  ما  ينبئ  الثالث:«هل  التساؤل 
األطفال؟«. باستعمال االنحدار الخطي املتعدد،تم الحصول عىل الجدول التايل )4):

اجلدول رقم )4(: حتليل االنحدار املتعدد ملا وراء االنفعال واملهارات االجتماعية كمنبآت باإليثار

RR2FPBtPاملتغرات املنبئة

ما وراء االنفعال
0.630.5685.420.001

0.7011.70.0001

0.659.80.0001املهارات االجتماعية

يتبن من الجدول رقم )4( أن وعي االنفعال واملهارات االجتماعية تنبئ بسلوك اإليثار. إن 
أنها  إىل  تشر  املختلفة  بأبعادها  االجتماعية  واملهارات  االنفعال  وراء  ما  بن  االيجابي  االرتباط 
تنبئ بنمو سلوك اإليثار لدى التالميذ. ويمكن تفسر هذه النتيجة يف ضوء النقاط التالية: أوالً، 
اإليثار وسلوك تقديم املساعدة يدفع التالميذ للقيام بمهارات اجتماعية، ووعي انفعاالت الذات 
ومكافأة  تعزيزاً  يمثل  واإليثار  املساعدة  تقديم  ثانياً،إن سلوك  اآلخرين ومشاعرهم،  وانفعاالت 
لألفراد الذين يشعرون بالسعادة من وراء هذا السلوك، وأنهم يسعون للحفاظ عىل مزاج إيجابي 
positive mood، ألن هذا املزاج يدفعهم للتفاعل مع اآلخرين وإظهار املشاعر اإليجابية تجاههم. 
ثانياً، إن الذين يقدمون املساعدة لآلخرين يسعون لخلق مشاعر السعادة فيهم مما يعزز هذا 
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.(Saarni, 1999( السلوك، وينمي املهارات االجتماعية لديهم

   mental يعترب سلوك اإليثار وتقديم املساعدة من العنارص املهمةيف منظومة املكافأة العقلية
اإليجابية  االنفعاالت  فإن  ثانية  جهة  rewardsystem(Ramsden & Hubbard, 2002)،من 
والسعادة التي تزيد من دافعية الطفل، كما تحسن من الترصف الفعال يف العالقات االجتماعية، 
الفشل يدفع  العكس من ذلك، فإن  النجاح. وعىل  وتحمل املسؤولية االجتماعية، والسعي نحو 
الذي  الدرس  إن  االجتماعي.  تفاعله  خالل  تحقيقه  من  والتأكد  الهدف  لبلوغ  للسعي  الطفل 
يتعلمه الطفل من هذه الخربات االجتماعية -حتى لو كانت خربة فشل- تكسبه مهارة التفاعل 
البيئة حوله، وبالتايل ينمي لديه املسؤولية االجتماعية  املثمر مع  التواصل  االجتماعي من أجل 
social responsibility التي تقود إىل النجاح الحقاً وبالتايل املشاعر اإليجابية من سعادة وغرها 

 .(Foster, Wenseleers, & Ratnieks, 2006)

اخلالصة:
وأن  االجتماعية،  واملهارات  االنفعال  وعي  من  وكل  الغرية  سلوك  بن  قوية  عالقة  توجد   
هذين املتغرين األخرين يمكناننا من أن نتنبأ بسلوك اإليثار وتقديم املساعدة لآلخرين. وقد ثبت 
أن هناك عالقة وثيقة بن الغرية والتعاطف الوجداني )Smith,2006(، وأن التنشئة االجتماعية 
االنفعال  وعي  ويعترب  األطفال.  لدى  اإليثار  سلوك  نمو  يف  مهماً  دوراً  تلعب  االنفعالية  للخربة 
واملهارات االجتماعية مقدمات تزامنية لسلوك اإليثار. عالوة عىل ذلك فإن الدراسات التجريبية أو 

السببية املقارنة هي التي تمكننا من كشف العالقة السببية بن هذه املتغرات.

املقترحات:

1 -مقترحات عامة:
تقديم 	  وسلوك  االجتماعية  بالرتبية  خاصة  عناية  تويل  أن  الرتبوية  املؤسسات  عىل 

املساعدة.
الدوافع 	  لتنمية  تدريبية  ودورات  أنشطة  إعداداملعلمن  برامج  تتضمن  أن  ينبغي 

االجتماعية، ومن أهمها سلوك املساعدة اإليثارية لدىاملعلمن باعتبارهم قدوة ونموذجا 
لطالبهم، ويحذون حذوهم بالتقليد واملالحظة من خالل مختلف األنشطة والفعاليات 

املدرسية التي يقومون بها.
أن تتعاون الروضة واملدرسة مع األرسة بتنمية الدوافع االجتماعية لدى الجنسن التي 	 

الدوافع االجتماعية لدى  الجنسن يعزز  ال تقترص عىل األقربن واألصدقاء ألن تنمية 
الرغبة يف خدمة املجتمع.

2 -مقترحات خاصة وبحثية:
لدى 	  ينمي  الذي  التطوعي  والسلوك  والالصفية  الصفية  االجتماعية  األنشطة  تفعيل 

األطفال املهارات االجتماعية واإليثار. 
إعداد 	  من  البد  السلبية،  املشاعر  من  التخلص  يف  االنفعال  وراء  ما  خربة  ألهمية  نظراً 

برامج لتنمية وتعزيز مهارات وإسرتاتيجيات ما وراء االنفعال لدى األطفال، من أجل 
املساعدة عىل نمو الوعي االنفعايل لديهم.

دراسة العوامل الشخصية والبيئية كمنبئات بسلوك اإليثار.	 
وعالقته 	  واملراهقن  األطفال  لدى  االنفعال  وراء  ما  لبحث  الدراسات  من  مزيد  إجراء 

بالسلوك األخالقي.
الجمعي 	  اإلرشاد  خاصةبرامج  األطفال،  لتنميةاإليثارلدى  إرشادية  برامج  تطبيق 

اإلنشائي والداعم.
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إجراء دراسات تبحث يف نمو اإليثار وسلوك تقديم املساعدة لدى األطفال باتباع مناهج 	 
البحث النمائية والطوالنية.

تمهد هذه الدراسة إلجراء بحوث تجريبية وسببية مقارنة لتقيص عالقة العلة واملعلول 	 
)أو السبب والنتيجة( بن هذه املتغرات الثالثة.
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العدد الثالث والستونمجلة الطفولة العربية

تســترعي اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولــة العربية عناية الباحثني العرب إلى أن مجلة 
الطفولــة العربية انتهجت خطة إصدار جديدة اعتباراً من العدد )33( ـ ديســمبر 2007 وفقاً 
للمحــاور اآلتية، والتي ســتصبح مبثابة امللفات اخلاصة ألعداد املجلة، وســيكون كل محور 

منها عنواناً بارزاً ألغلفتها:
األطفال والدميقراطية. 1 ـ  

األطفال وثقافة التسامح. 2 ـ  
األطفال والعلوم. 3 ـ  

4 ـ  األطفال وثقافة الصورة.
األطفال وفضاء اللعب. 5 ـ  

6 ـ  األطفال والثقافة اإللكترونية.
األطفال والعدالة التربوية. 7 ـ  

مدارس املستقبل ألطفال ما قبل املدرسة والرياض ) املبنى ـ التأثيث ـ اللعب ـ  8 ـ 
وسائل اإليضاح ـ اخلبرات... إلخ(.

لذا، فإنه يســعد اجلمعية الكويتية لتقــدم الطفولة العربية دعــوة الباحثني العرب أينما 
وجــدوا للمســاهمة فــي مجلة الطفولــة العربيــة ببحث يعدونــه خصيصاً ألي مــن احملاور 
املذكورة، هذا وســتقوم اجلمعية بتقدمي مكافأة مالية رمزية٭ تشــجيعاً لألبحاث والدراسات 
املقدمة، على أن تكون تلك األبحاث وفقاً لقواعد وشروط النشر في املجلة التي يجدونها على 

 www.ksaac.org :موقع اجلمعية اآلتي
آملني اســتجابتكم الكرمية، مع موافاتنا بعنوان الدراســة التــي ترغبون في إعدادها وفقاً 

للمحاور الثمانية املذكورة، ومن ثم تزويدنا بدراستكم حال االنتهاء منها.
ترسل جميع املكاتبات على العنوان اآلتي:

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مجلة الطفولة العربية

ص. ب: 23928 ـ الصفاة: 13100
دولة الكويت

هاتف: 24748250، 24748479، فاكس: 24749381
haa49@ksaac.org.kw :البريد اإللكتروني

٭ )500 دوالر أمريكي( لألبحاث امليدانية والتجريبية، و)150 دوالراً أمريكياً( لألبحاث والدراسات النظرية.

دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها اجلديد


