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 غير المشكل وتفاعلهم مع األقران/ وسلوك أطفالهم المشكل  نلوالديلما وراء االنفعال 

 :مستخلص البحث 

غير المشكل  /هدف الباحث من دراسته الحالية في تبين صلة ما وراء االنفعال للوالدين بالسلوك المشكل 

من منطلق أن الطريقة التي يستخدمها اآلباء أثناء انفعال .ألطفالهم وتفاعلهم مع األقران أثناء اللعب

الوعي وفهم  فاألطفال تتعلم مهارات.أطفالهم هي جانب هام من جوانب الوالدية في تربية وتنشئة األطفال

من رواد  7991"هوفين"،و"كاتز"و،"وتمانج"ويعتبر.الطفل–تنظيم االنفعال في سياق تفاعالت اآلباء و

وبالتالي حاول الباحث .رها في النمو والتوافق النفسي واالجتماعيودراسة ما وراء االنفعال الوالدي ود

غير المشكل / في دراسته الحالية استجالء مفهوم ما وراء االنفعال الوادي وعالقتها بالسلوك المشكل 

أما  731بلغت السلبي مع األقران أثناء اللعب لدى عينة / ل االيجابي لألطفال وعالقة ذلك بتفاعل األطفا

عاما لديهن أطفال في مرحلة  73:  71شهور وفترة زواج تراوحت من  3عاما و  31 توسط عمريمب

 33شهور،وكان عدد األطفال المشكلين  71سنوات و  1المدرسة االبتدائية كان متوسط أعمارهم 

أما االستمرار في استكمال  33،بعد رفض لهؤالء األمهات طفال 56مشكلين الطفال غير ،وعدد األطفال

وتقسيم أطفالهن إلى أطفال (إعداد الباحث)لألطفال على األمهات وتم تطبيق قائمة السلوك المشكل.البحث

وبعد ذلك تم .ذي سلوك مشكل،وعاديين بناء على التقرير الذاتي ألمهاتهم على قائمة السلوك المشكل

،ثم تم تقييم أداء األطفال في التفاعل مع األقران لاق قائمة ما وراء االنفعال الوالدي على أمهات األطفتطبي

 دقيقة 56لمدة (فصل مدرسي)غرفة خاصة بالمدرسة فيمع أقرب صديق للطفل من اختياره، أثناء اللعب

في ضوء  العادي/ المشكل طفل للفي اللعب السلبي / وبعد اللعب يقرر الطفل الصديق التفاعل االيجابي 

اختالف وأشارت النتائج إلى .( إعداد الباحث)السلبي في اللعب مع األقران/ قائمة تفاعل األطفال االيجابي 

انفعاالت أطفالهن  وإدارةأمهات األطفال ذوي السلوك المشكل في وعيهن بانفعاالتهن وانفعاالت أطفالهن 

ألطفالهن مع أقرانهم أثناء  السلبيا ارتبط  ذلك بالتفاعل كمعن األمهات الآلتي لديهن أطفال عاديين،

 .كما قدم الباحث بعض األفكار البحثية لدراستها في المستقبل.اللعب

 التفاعل مع األقران –السلوك المشكل لألطفال  –ما وراء االنفعال الوالدي :كلمات مفتاحية 

 

Parenting meta-emotion and their children's conduct  behavior and their interaction 

with peers  

Abstract::  

The goal of the researcher from his current study show link parenting meta-emotion 

and behavior problem / non-problem for their children and their interaction with 

peers .the premise that the method used by parents during the excitement of their 

children is an important aspect of parenting in the upbringing and development of 

children learn the skills of awareness and understanding and regulation of emotion 

in the context of the interactions of parents -children "Gottman," and "Katz", and 
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"Hoeven" in 1997 of the pioneers of the study meta emotion of parents and role in 

the growth and psychological compatibility and tried researcher in the study the 

current elucidation of the concept meta emotion of the valley and its relationship to 

behavior problem / non-problem for children and its relationship with the interaction 

of children positive / negative with peers during play at the sample reached 130 

while the average age 37 years and 3 months and the period of marriage ranged 

from 10:13-year-old to have children at the stage of primary school had an average 

age of 7 years and 10 months, and the number of children formers 32 children, and 

the number of children formers 65 children of these mothers, after the rejection of 33 

while continuing to complete after application list behavior problem children on 

mothers (prepared by the researcher) and the division of their children to the 

children of a behavior problem, and ordinary on self-report to their mothers on the 

list of behavior children it was applied list meta emotion of parents on the children's 

mothers, were then evaluate the performance of children in interaction with peers 

while playing with the closest friend of the child of his own choosing, in a private 

room at school (classrooms) for 45 minutes after playing decide child friendly 

interaction positive / negative in the kid's toys shaper / normal in light of the list of 

interaction children positive / negative in playing with peers (researcher) .. results to 

differ mothers of children with behavior problem in their awareness and emotions of 

their children and manage the emotions of their children for mothers who have 

children ordinary, as it has been associated with negative interaction with their peers 

. researcher presented some research ideas to be studied in the future.  
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