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أثز التنويز االنفعايل يف تنمية الذكاء العاطفي لدى طفل الزوضة

أ.م.د .سعدية كزين درويش

أ.م.د .إميان عباس علي اخلفاف

أهمية البحث والحاجة إليه.

تعد مرحمة الطفولة مف أىـ مراحؿ النمو لدى اإلنساف ،ألنو خبلؿ السنوات األولى مف عمر

الطفؿ توضع البذور األولى لشخصيتو في ضوء ما يواجيو مف خبرات ويتحدد خبلليا إطار

شخصيتو في المستقبؿ فتتشكؿ عاداتو واتجاىاتو وتنمو ميولو واىتماماتو ،فإذا كانت تمؾ الخبرات
مؤاتية وسوية يشب متكيفا مع نفسو ومع مجتمعو ،وأما إذا كانت تمؾ الخبرات مؤلمة وقاسية فأنيا
(الجنيدر وبدر)4991773،

تترؾ آثا ار ضارة في شخصيتو.

لذا تعد مرحمة حاسمة ألنيا تشكؿ العمر المناسب الكتساب الميارات المختمفة المتمثمة بقدرتو عمى

االحتفاظ ببعض المعمومات واكتساب الخبرات

)(Edgar&et.al,1972:191

ويجمع عمماء النفس عمى إف السنوات األولى مف عمر الطفؿ ذات أثر يكاد يكوف حاسما في
(الدويني،ب ت)029

تعييف شخصيتو المستقبمية.

وتحديد اىتماماتو العقمية واتجاىاتو االنفعالية،ألف ىذه السنوات تكوف عامرة بالعناصر االنفعالية

والعقمية .إذ يولد الطفؿ وىو ال يعرؼ القيـ التي سيخضع ليا ،وليذا تسمى مرحمة الطفولة أحيانا
بمرحمة النظاـ ،فعمى الطفؿ إف يتعمـ كيؼ يسمؾ المسمؾ المناسب في الوقت أو المكاف أو الموقؼ

المناسب ،واف يفيـ األسس التي تقوـ عمييا ىذه العممية ،حتى ال يكوف خضوعو آليا بؿ خضوعا
محببا إلى نفسو يبذلو بكؿ طواعية ورضا ،و كؿ طفؿ بحاجة إلى نظاـ ألف النظاـ يحقؽ لمطفؿ
الشعور بالطمأنينة

و يحقؽ لو حدود الخير والشر ،وحدود الحرية والفوضى.

( السيد .) 000 9 1791،

إف العدي ػػد م ػػف الد ارس ػػات واألبح ػػاث ق ػػد أك ػػدت عم ػػى أىمي ػػة الس ػػنوات األول ػػى مػ ػف حي ػػاة الطف ػػؿ

واعتبرتي ػػا الس ػػنوات التكويني ػػة التػ ػي توض ػػع فيي ػػا الب ػػذور األول ػػى لعوام ػػؿ الشخص ػػية اإلنس ػػانية الس ػػوية

المتكاممة النمو جسميا وعقميا واجتماعيا وانفعاليا.

)(Abravanel.& Gingold,1998:19

إف االىتماـ بالطفولة يدعونا إلى االىتماـ بخصػاصص ومميػزات المرحمػة التػي يمػر بيػا ومػف أىػـ

الخصاصص والمميزات لمرحمة الطفولة ىو النمو االنفعالي ،ويعد الذكاء العاطفي احد مجاالتو اليامة.

(الريماوي)00090224،

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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فالػػذكاء العػػاطفي ىػػو نػػوع مػػف أن ػواع الػػذكاء االجتمػػاعي المتضػػمف القػػدرة عمػػى تعػػرؼ الفػػرد عمػػى

انفعاالتو وانفعاالت اآلخريف ليميز بينيما و يسػتخدـ المعمومػات عػف ىػذه االنفعػاالت فػي قيػادة تفكيػره
(الريماوي)02290224،

وسموكو.

وتؤكد البحوث والدراسات بأف الحالة الوجدانية التي يكوف عمييا الطفؿ في لحظة ما تؤثر عمى

مستوى التفكير وعمى شكؿ أداصو وعمى قدرتو عمى التعمـ واالكتساب ،فالعقؿ يتأثر باالنفعاالت لذلؾ
عندما تقدـ الخبرة لمطفؿ مصحوبة بانفعاؿ ايجابي فاف الخبرة تقوى وترسخ في ذاكرة الطفؿ أما إذا

كاف االنفعاؿ المرافؽ لمواقؼ التعمـ يمثؿ خبرات مؤلمة أو سمبية ،فأف ذلؾ يؤدي إلى مزيد مف التوتر
والقمؽ فيتدنى االنتباه والذاكرة وبالتالي يتدنى التعمـ.

(مرداف وآخروف.)13090223،

ويمعب الذكاء العاطفي دو ار ىاما في السنوات األولى مف عمر اإلنساف ،فالذكاء العاطفي مرتبط

بعمؿ الدماغ،إذ وجد أف الجزء المتعمؽ بالذكاء العاطفي مف الدماغ ،ىو ما يطمؽ عميو بالجياز

الجوفي( ( Limbic Systemومركز العاطفة " االميجداال"(ا ) Amygdaleوىي المركز الرصيس في
المخ الذي تتجو إلييا اإلشارات لتنشيط الخبليا العصبية والتي تعمؿ عمى تنبيو مناطؽ المخ األخرى
(جولماف)3190222،

فتقوي الذاكرة بالنسبة لئلحداث الجارية.

ويرى سوليستر) (Sylwester,1996إف العواطؼ االيجابية مثؿ الحب واإلثارة والحماس

والفرح تعمؿ عمى تعزيز القدرة عمى معالجة المعمومات وعمى حدوث عممية التعمـ ،وأما العواطؼ

السمبية كاإلجياد والخوؼ المستمر فتعمؿ عمى إعاقة التعمـ(Sylwester,1996:46) .
.

أما كولماف ) (Goleman,1998فيظف إف لنا نظاما عاطفيا فيو الكثير مف نقاط الضعؼ والقوة
)(Connell,2000:23
ويرى سوليستر ) (Sylwester,1998إف مينتنا تعاممت قميبل مع الجانب العاطفي فمع ذلؾ

فأف النظاـ العاطفي يدفع نحو النظاـ أالنتباىي والذي بدوره يدفع نحو التعمـ والحفظ وكؿ شيء نقوـ

بو فعواطفنا ىي التي تخبرنا إذا كاف النشاط يستحؽ االنتباه أـ ال(Connell,2000:12) .

وقد تساؤؿ كثير مف اآلباء والمربيف عف السبيؿ لمتربية المثالية التي مف شأنيا بناء المبنة
(يعقوب)9191772،

األولى لشخصية الطفؿ.

ومنيا تنمية الذكاء العاطفي وجاءت الدراسات التجريبية لتجيب عف ىذا التساؤؿ وأوضحت أف

الذكاء العاطفي ينمو ويتطور بالتعمـ والمراف عمى القدرات والميارات التي يتشكؿ منيا.
)(Rule,1986:32) (Roger,1990:67-88
وقد بينت دراسة ليبر وآخروف ) (Lepper&et.al,1973إف أسموب اإلثابة والرضا المتبع مع
حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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أطفاؿ المجموعة التجريبية كاف لو اثر فاعؿ في تعزيز الدافعية الذاتية لدى األطفاؿ الصغار.
)(Lepper&et.al,1973:129-131
وتوصؿ ارمسترونج ) (Armstrong,1994إلى إف التشجيع والدعـ يجعؿ أكثرنا قادريف عمى
تطوير الذكاء العاطفي إلى مستوى مرضي .

)(Connell,2000:22

ويرى كولماف) (Goleman,1995باف الذكاء العاطفي يمكف أف يبنى ويتـ تعممو مف خبلؿ

تنمية ميارات التفاعؿ مع اآلخريف ،وانو إذا كانت نسبة الذكاء المجرد مستقرة عمى مدى الحياة فأف

نسبة الذكاء العاطفي يمكف أف تتزايد بالتدريب والتعمـ لميارات الذكاء العاطفي كي نحقؽ النجاح

والتميز.

)(Goleman,1995:233

ويؤكد ستيف) (Stein,1996إلى إف األفراد رجاال ونساء يمكنيـ ترقية قدراتيـ العاطفية ،حيث

يمكف أف يتعمموا ميا ارت اإلصرار وادارة اإلجياد واالستماع إلى اآلخريف.

(رزؽ ) 0224 979،

وأما دراسة كوتماف وشستر ) (Gottman&Schuster,1997فقد استندت عمى عدة أسس
لتنمية الذكاء العاطفي وىي ضرورة إف يدرؾ الطفؿ عواطفو ويمتمؾ القدرة لتمييز عواطفو عف طريؽ
المودة والتعمـ واف يصغي لمشاعره بتسامح وصدؽ واف يجد الكممة المناسبة لمتعبير عف عواطفو واف

يكتشؼ استراتيجيات حؿ المشكمة بنفسو.

)(Gottman&Schuster,1997:45

وأما كاريوس) (Caruse,2002فيشير إلى أف العديد مف العمماء العامميف في مجاؿ الذكاء

العاطفي يشيروف بأف مف أىـ خصاصصو التي يختمؼ فييا عف الذكاء المعرفي ،أنو يمكف زيادتو
وترقيتو بالممارسة والتدريب وورش العمؿ.

)(Caruse,2002:10

وأما دراسة ( حمد )0223،فقد توصمت إلى إف لمبرنامج اإلرشادي بأسموب النمذجة أث ار فاعبل

عمى أطفاؿ المجموعة التجريبية في تعمميـ الميارات االجتماعية .

(حمد)12090223،

وأما دراسة نيكوس) (Nichoas,2006فقد توصمت إلى فاعمية البرامج المستخدمة في تنمية

الذكاء العاطفي لدى األطفاؿ الصغار.

)(Nichoas,2006:422-441

وقد بينت دراسة كاتز و نمسوف ) )Katz & Nelson ,2006إلى إف لبرنامج النمذجة االيجابية

أث ار فعاال في تدريب العاطفة وتعديؿ سموؾ األطفاؿ الصغار.

(.)10-1 :Katz&Nelson,2006

وأما دراسة(الخفاؼ ودرويش )0222،فقد توصمت إلى فاعمية برنامج المعب التنافسي في تنمية
(الخفاؼ ودرويش)42:0222،

الثقة بالنفس لدى طفؿ الروضة .

و بما أف الجانب االنفعالي لو أىميتو ألنو يمثؿ جانبا مف جوانب النمو النفسي ويؤثر في
حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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توجيو سموؾ الطفؿ  ،فإف دراسة ىذا الجانب وما يتضمنو مف مكونات ومنيا الذكاء العاطفي يؤثر

في سموؾ األ طفاؿ و تصرفاتيـ في حياتيـ المستقبمية  ،التي تنعكس آثارىا عمى المجتمع سمبا أو
إيجابا  ،فالذكاء العاطفي ىو أحد مظاىر النمو االنفعالي ومف أىميا( .و ازرة التربية)091720،

لذا فإف أىمية الدراسة الحالية تنبع مف أىمية الذكاء العاطفي في حياة الطفؿ و تأثيره عمى

النمو االنفعالي و بناء الشخصية في حياتو المستقبمية ،فالذكاء العاطفي كما وصفو سوليستر

)(Sylwester,1995ىو طريقة فعالة في التواصؿ فيما وراء حدود الكممات المكتوبة أو

المنطوقة،وغالبا ما تشكؿ االنفعاالت كبل مف االتجاىات العقمية والميوؿ أو النزعات بشكؿ غير واع.

(السمطي)2490223،

أف الذكاء العاطفي وميارات التفكير مف األمور التي يمكف تعمميا وتطويرىا ،كما أف لمبيصة دو ار

ىاما في تعديؿ البناء التشريحي لممخ ،حيث تتفاعؿ العوامؿ الوراثية مع العوامؿ البيصية لتحديد كفاءة

عمؿ المخ ،فالقاعدة األساسية لخمية المخ ىي االستخداـ أو الموت ،وكمما زادت شبكات االتصاؿ
وكثافتو في المخ زاد مف كفاءة عمؿ المخ وتزداد ىذه الكثافة تبعا لمخبرات البيصية وظروؼ االستثارة

التي يتعرض ليا الطفؿ عبر حواسو.

)(Goleman,1995:233

مما سبؽ تظير الحاجة إلى بناء برنامج التنوير االنفعالي لممارسة استراتيجيات وأنشطة لتعريؼ

الطفؿ معنى العاطفة واالنفعاالت وكيفية التحكـ بيا في مواقؼ الحياة المختمفة ،باعتبار إف الذكاء

العاطفي متغير ىاـ مف متغيرات الشخصية والذي يعد تطوره طريقة جديدة لحؿ مشكبلت الحياة
(رزؽ)7790224،

الشخصية واالجتماعية.

ومما يدعـ برنامج التنوير العاطفي ما ذكره ىيف) (Hein,2000بأنو يأمؿ أف يمنحنا نيج ترقية

الذكاء العاطفي األمؿ في التوحد كنوع بشري لو عواطؼ ومشاعر مشتركة ويساعدنا في التفكير

حوؿ الشيء الميـ وكيؼ نقضي عمى الكراىية واالعتداء عمى األطفاؿ ونصؿ إلى السبلـ العالمي

وتحقيؽ السعادة الشخصية واالجتماعية.

)(Hein,2000:1

ومف كؿ ذلؾ يمكف أف نمخص أىمية البحث والحاجة إليو بما يأتي9

 أىمية الذكاء العاطفي بوصفو ىدفا رصيسا مف أىداؼ و ازرة التربية في مرحمة رياض األطفاؿ لمالو مف تأثير عمى سموؾ الطفؿ في حياتو المستقبمية.

 تعد مرحمة الطفولة مف المراحؿ الميمة في حياة الفرد ،واف العمؿ مػع األطفػاؿ فػي ىػذه المرحمػةلو خصاصصو ومميزاتو وىو بحد ذاتو يحتاج إلى دراسة.

 تأمؿ الباحثتاف أف تفتح الدراسة المجاؿ لدراسات أخرى تتنػاوؿ الػذكاء العػاطفي أو سػمات أخػرىلدى عينات أخرى مف األطفاؿ.

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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 تأمؿ الباحثتاف أف تكوف نتاصج الدراسة مرجعا يفيد الباحثيف والمختصيف في و ازرة التربية ولآلبػاءواألميات بما يقدمو مف أداة لقياس الذكاء العاطفي وبرنامج لتنميتو ،ليكونا خطوة أولػى لتسػييؿ
عمؿ الباحثيف في إجراء دراسات الحقة في ىذا المجاؿ في المؤسسات التعميمية.

مشكمة البحث

تتحدد مشكمة البحث في اإلجابة عف التساؤؿ المثار في مدى تأثير برنامج التنوير االنفعالي في

تنمية الذكاء العاطفي لدى طفؿ الروضة.

هدف البحث

يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى أثػر التنػوير االنفعػالي فػي تنميػة الػذكاء العػاطفي لػدى طفػؿ

الروضة و لتحقيؽ ىذا اليدؼ وضعت الباحثتاف الفرضيتيف اآلتيتيف 9

 – 1ال يوجد فػرؽ ذو داللػة إحصػاصية بػيف متوسػطي درجػات المجموعػة التجريبيػة التػي يسػتخدـ فييػا
التنوير االنفعالي في االختبار القبمي و البعدي لمقياس الذكاء العاطفي.

 –0ال يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػاصية بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة و الضػػابطة عمػػى
مقياس الذكاء العاطفي بعد أستخداـ التنوير االنفعالي.

حدود البحث

يقتصر البحث الحالي عمى األطفاؿ في الصؼ التمييدي في رياض األطفاؿ الحكومية التابعة

لمديرية تربية الكرخ الثانية في مدينة بغداد لمعاـ الدراسي .0229/0227
تحديد المصطمحات

ستعرض الباحثتاف بعض التعريفات ألىـ المصطمحات التي وردت في البحث وىي التنوير

االنفعالي والذكاء العاطفي والتنمية والطفولة ورياض األطفاؿ وكما يمي9

 -1التنوير األنفعالي  Emotional Enlightenmentوعرفه كل من:
1997 Mayer& Salovey -

ىو أسموب يتضمف القدرة عمى االنفتاح عمى المشاعر سواء أكانت سارة أـ غير سارة .
)(Mayer& Salovey,1997:11
1997 Brenner& Saloveyىو العممية التي يمكف خبلليا أف ندير ونتحكـ في االستجابات التي منشأىا الخبرات والتجارب
المعرفية والتعبيرات السموكية والتغيرات أو المكونات الفسيولوجية والكيمياصية.

(رزؽ)2490224،

2000 Hein -

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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ىو عممية موازنة صحيحة بيف مشاعر الفرد ومشاعر اآلخريف،واشتراؾ المشاعر الحقيقية مع

التفكير في تحديد توجيو السموؾ الفردي والجماعي مف خبلؿ مستوى المعرفة االنفعالية لديو.
)(Hein,2000
 الريماوي 2003ىو أسموب يتضمف القدرة عمى ضبط التعبيرات االنفعالية مع المحافظة عمى خط سيره ويمكف أف
(الريماوي)00790224،

يقاد بالخبرات االنفعالية.
 -رزق 2003

ىو االستزادة مف المعرفة االنفعالية وما يحتويو العقؿ مف معمومات وخبرات حوؿ االنفعاؿ

والخبرة االنفعالية التي تستخدـ في تفسير وترجمة األحداث البيصية التي تواجو الفرد خبلؿ انجازه

لتطمعاتو أثناء تفاعمو مع اآلخريف وتساعده في عمؿ موازنة صحيحة مع مشاعره ومشاعر
(رزؽ)7790224،

اآلخريف.

التعريف النظري لمتنوير األنفعالي ىو أسموب يتضمف القدرة عمى االنفتاح عمى المشاعر وادارتيا
سواء كانت سارة أـ غير سارة دوف كبت أو مبالغة.
 -2تنمية  Developmentوعرفها كل من:
 -محي الدين 1978

ىي تعبير جوىري ألنماط الحياة التقميدية ،تناوؿ تغير االتجاىات نحو القيـ الموروثة واتباع
(محي الديف)1991792،

أىداؼ ووساصؿ جديدة.

 -السالم ومرعي 1980

(السالـ ومرعي)7191722،

ىي التطوير والنمو والتغيير.
 -السيد 2005

ىي تطوير وتحسيف أداء الفرد وتمكينو مف إتقاف جميع الميارات بصورة منتظمة .
 -3الذكاء العاطفي  Emotional Intelligenceوعرفه كل من:

(السيد)12990220،

1985 Marlow -

ىو مجموعة مف الميارات لحؿ المشكبلت الخاصة بالتفاعؿ االجتماعي وتكويف نتاجات

اجتماعية مفيدة وىو مرادؼ لمكفاية االجتماعية.
-

)(Marlow,1985:52

1990 Mayer & Salovey
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ىو نوع مف أنواع الذكاء االجتماعي مرتبط بالقدرة عمى مراقبة الفرد النفعاالتو وانفعاالت

االخريف والتمييز بينيما واستخداـ المعمومات في توجيو وضبط تفكيره وانفعاالتو .
-

(.)Mayer&Salovey,1990:185
1990 Golman
ىو قدرة الفرد عمى مراقبة انفعاالتو الخاصة وانفعاالت االخريف ومعرفة ما يشعر بو المرء

واستخداـ ىذه المعرفة التخاذ ق اررات جيدة ).(Golman,1995:160
-

1999 Cherniss & Goleman
ىو مجموعة مف القدرات الشخصية واالنفعالية التي تشمؿ الوعي الذاتي والضبط الذاتي

والدافعية والمشاركة الوجدانية والقدرة عمى خمؽ أو تكويف عبلقات اجتماعية مرضية.
)(Cherniss&Goleman,1999:26
 1999 Gardnerىو االمكانية البايوسايكولوجية لمعالجة المعمومات التي يمكف تفعيميا في ظروؼ ثقافية لحؿ

المشاكؿ.

)(Gardner,1999:303-304

2000 Abraham -

ىو مجموعة مف الميارات التي تسيـ بالتقييـ الدقيؽ لؤلنفعاؿ والكشؼ عف االشارات

االنفعالية لدى اآلخريف واستخداـ المشاعر لزيادة دافعية الفرد في حياتو
)(Abraham,2000:11
 الخفاف 2007ىو قدرة الفرد عمى فيـ نفسو وفيـ اآلخريف وتقديره لمشاعرىـ وتعاممو بمرونة معيـ .
(الخفاؼ)790229،

.واف الباحثتيف سوؼ تتبنى تعريؼ الخفاؼ(  )0229ألنو انسب لمتطمبات البحث الحالي

التعريف اإلجرائي لمذكاء العاطفي يحدد بالدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب (الطفؿ او الطفمة )

عمى مقياس الذكاء العاطفي المعد ألغراض ىذا البحث

 -4الطفولة  Childhoodوعرفها كل من:

 الطفولة في معجم الصحاح -ىي المولود ،وولد كؿ وحشية ،وجمع طفؿ اطفاؿ ومصدرىاطفولة(الرازي.)47391724،
 1957 Stone &Churchحولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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ىي المرحمة التي تقع بيف ما قبؿ الميبلد والمراىقة وتقسـ الى ثبلث مستويات أو مراحؿ ىي

مرحمة الطفولة المبكرة أو سنوات ما قبؿ المدرسة( )7-4سنة ومرحمة الطفولة الوسطى

()7-7

سنة ومرحمة الطفولة المتأخرة ( )10-7سنة(Stone& Church,1957:16) .

1970 Ausubel &Sullivan -

ىي المرحمة التي تمي مرحمة ما قبؿ الميبلد وتسبؽ مرحمة المراىقة وتقسـ الى خمسة مراحؿ
ىي مرحمة الطفؿ الوليد مف (الميبلد حتى اسبوعيف) ومرحمة الطفؿ الرضيع مف (اسبوعيف الى

عاميف) ومرحمة الطفولة المبكرة أو سنوات ما قبؿ المدرسة ( )7-0سنة ومرحمة الطفولة

الوسطى( )7-7سنة ومرحمة الطفولة المتأخرة ( )10-7سنة.
 -5رياض األطفال  Kindergartenوعرفها كل من:

()Ausubel&Sullivan,1970:8-9

1987 Hornby -

ىي مدرسة لؤلطفاؿ الصغار قبؿ تعميميـ الرسمي.

)( Horuby ,1987:466

 -وزارة التربية 1990

ىي مؤسسة تربوية تقبؿ األطفاؿ في عمر يتراوح بيف ( )7-3سنوات تيدؼ الى تنمية

شخصياتيـ مف النواحي الجسمية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية والروحية و الوطنية.

(و ازرة التربية)0291772،

واف الباحثتيف سوؼ تتبنى تعريؼ (و ازرة التربية )1772ألنو أنسب لمتطمبات البحث الحالي.
اإلطار النظري
عندما بدأ عمماء نفس التفكير والتأليؼ في موضوع الذكاء ،فقد كاف انتباىيـ في ذلؾ الحيف إلى
الجانب المعرفي أو الذىني لمذكاء كالذاكرة وطرؽ حؿ المشكبلت.

(مبيض)1290224،

ومع ذلؾ فقد كاف ىناؾ مف العمماء مف أدرؾ أىمية الجوانب غير المعرفية لمقدرات العقمية .

أشار ثورندايؾ( )Thorndike,في بحوثو إلى أف الذكاء يتكوف مف مجموعة مف العناصر

المنفصمة ،فكؿ أداء عقمي عبارة عف عنصر منفصؿ عف بقية العناصر األخرى ،ولكف يشترؾ مع
كثير مف العناصر في بعض المظاىر ،وحددىا بثبلث عناصر ىي الذكاء المجرد والذكاء
(الخفاؼ)790229،

الميكانيكي والذكاء االجتماعي.

وقدـ مفيوـ الذكاء االجتماعي بأنو القدرة عمى فيـ اآلخريف والسموؾ الحكيـ في العبلقات

االجتماعية.
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وأما ثيرستوف) ،(Thursten,1938أشار بعد ذلؾ مف خبلؿ أبحاثو إلى عدد مف القدرات

األولية التي عرفت فيما بعد بمنيج (التحميؿ العاممي) ،إذ فصؿ األداء العقمي إلى مجموعة مف
العوامؿ ىي (العامؿ المكاني واإلدراكي والعددي والعبلقات المفظية والتذكر والطبلقة المغوية والتفكير
(الخفاؼ)790229،

االستقراصي واالستدالؿ والتفكير االستنباطي.

فقد أشار ويكسمر) ) Wechsler,1940إلى العناصر الذىنية والعناصر غير الذىنية

والتي قصد فييا العواطؼ والعوامؿ الشخصية واالجتماعية.

(مبيض)1290224،

واقترح ) )Wechsler,1943بأف القدرات البلذىنية أساسية في التنبؤ في قدرة الفرد عمى النجاح في
الحياة.

)) Cherniss,2000

وفي عاـ  1772صدر كتاب ىاـ عف الذكاء ومقاييسو وصور مفيوـ الذكاء االجتماعي بأنو
(جولماف)7990222،

ال فاصدة منو .

وتوصمت دراسات روبرت ستيرنبرج ) (R.Sternberg,1985إلى أف الذكاء يتكوف مف ثبلثة

جوانب ىي الجانب المكوناتي الذي يدؿ عمى التفكير التحميمي والجانب ألخبراتي المرتبط بالتفكير
اإلبداعي والجانب السياقي المتضمف الشخص البارع في العبلقات االجتماعية .

(الخفاؼ)790229،

 ،وحدد مفيوـ الذكاء االجتماعي في كتابو" ما بعد الذكاء " بأنو مستقؿ عف القدرات األكاديمية وانو
(حسيف)3090224،

مفتاح أساسي لؤلداء الناجح في الحياة.

وأوضح جاردنر ))Howard Gardner,1985في كتابو الذكاءات المتعددة إف فيـ اإلنساف

لنفسو ولآلخريف وقدرتو عمى استبلـ وتوظيؼ ىذا الفيـ يعد أحد نماذج الذكاء( .حسيف)3090224،

وفي عاـ  1720استخدـ وايف باينز ) (Wayne Paynes,1985مصطمح الذكاء العاطفي

ألوؿ مرة في أطروحة الدكتوراه التي قدميا عف نمو الذكاء العاطفي) (A study of emotion :

 Developing emotional intelligenceولـ ينتبو لو أحد.

(الخفاؼ)790229،

(الخياؿ ،المعرفة،الشخصية).

(خوالدة)02،0223،

وقدـ سالوفي وماير ) (Mayer&Salovey,1990انموذجا لمذكاء العاطفي في كتابيما

 ،متأثريف بكتاب جاردنر وقد استخدما مصطمح الذكاء العاطفي  Emotional Intelligenceألوؿ
مرة ،والبد مف اإلشارة إلى أنيما كانا عمى دراية تامة بما سبؽ مف عناصر الذكاء غير المعرفي ،وقد

وصفا الذكاء العاطفي بأنو نوع مف أنواع الذكاء االجتماعي مرتبط بالقدرة عمى مراقبة الفرد النفعاالتو

وانفعاالت اآلخريف والتمييز بينيما واستخداـ المعمومات في توجيو وضبط تفكيره وانفعاالتو.
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()Mayer&Salovey,1990:185

وأصدر كولماف) (Golman,1995كتابو الذكاء االنفعالي. Intelligence Emotional
(حسيف)3090224،

وأكد في كتابو أف معامؿ الذكاء يسيـ بدرجة()%02مف العوامؿ التي تحدد النجاح في الحياة ،
تاركا( )%22لعوامؿ غير عقمية ،وأشار إلى أف الغالبية العظمى مف الحاصميف عمى مراكز متميزة

في المجتمع لـ يحدد معامؿ الذكاء تميزىـ ىذا بؿ لعوامؿ أخرى تندرج مف الطبقة االجتماعية إلى
(جولماف)0090222،

الحظ.

وقاـ جاؾ بموؾ في العاـ نفسو في جامعة كاليفورنيا بدراسة المتغيرات الشخصية المرتبطة

بالذكاء مستقبل عف الذكاء العاطفي والذكاء العاطفي مستقبل عف الذكاء المعرفي وتوصؿ إلى أف ذوي
الذكاء المرتفع مستقبل عف الذكاء العاطفي كانوا أكثر تمي از في الجوانب العقمية وأقؿ تمي از في الجوانب
الشخصية ،أما المتميزوف في الذكاء العاطفي مستقبل عف الذكاء المعرفي فكانوا أكثر تمي از في

الجوانب االجتماعية ولدييـ اتجاىات ايجابية نحو أنفسيـ ونحو اآلخريف.

(خوالدة)0290223،

وقسـ ماير وجيير) (Mayer&Geher,1996الذكاء إلى ثبلثة أنواع مف الذكاءات(معرفي
وانفعالي ودافعي) وىذه األنواع مرتبطة مع بعضيا بدرجة ما ومف ىنا كاف الذكاء العاطفي ىو أساس
(الخفاؼ)990229،

التنمية االجتماعية والمعرفية لمطفؿ.

أف ىذه الكتابات والمبلحظات قد أىممت لسنوات طويمة حتى جاء ىوارد جاردنر Howard

 Gardnerوبدأ يكتب عف الذكاء المتعدد حيث أشار إلى أىمية الذكاء الشخصي والذكاء بيف األفراد
وانيما بأىمية الذكاء المعتاد الذي نقيسو باختبارات الذكاء المعرفي.
مكونات الذكاء العاطفي

(مبيض)1790224،

وجد كولماف إف معامؿ الذكاء يسيـ بنسبة  %02فقط مف العوامؿ التي تحدد النجاح في الحياة

تاركا نسبة  %22لمعوامؿ األخرى التي تكوف الذكاء العاطفي) ،(Jansorn,1998وقد حددىا في

خمسة مكونات أساسية ىي9

 -1الوعي بالذات

Self –awareness

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية

60

العدد الزابع  /الجزء الثاني  /لسنة 8002

أثز التنويز االنفعالي في تنمية الذكاء العاطفي لدى طفل الزوضة...............أ.م.د .سعدية كزين ـ أ.م.د .إيمان عباس

الوعي بالذات ىو أساس الثقة بالنفس ،فنحف في حاجة داصما لنعرؼ أوجو القوة والضعؼ لدينا
(حسيف)3290224،

حتى نتخذ مف ىذه المعرفة أساسا لق ارراتنا.

إذ يحتاج األطفاؿ منذ سف مبكرة تعمـ المفردات الدالة عمى المشاعر المختمفة وكذلؾ أسباب ىذه

المشاعر،البداصؿ المختمفة في التصرؼ ،مثبل في دراسة حديثة تبيف أف األطفاؿ في الصؼ السادس
الذيف يخمطوف بيف الشعور بالقمؽ والغضب والشعور بالوحدة والجوع كانوا معرضيف لئلصابة

بمشكبلت الفيـ في سف المراىقة فمثؿ ىؤالء األطفاؿ يساعدىـ تنمية الوعي بالذات في اتخاذ القرار.

(خوالدة)4790223،

 -2معالجة الجوانب الوجدانية Handling Emotions Generally
وىو أف يعرؼ الفرد كيؼ يعالج أو يتعامؿ مع المشاعر التي تؤذيو وتزعجو وىذه المعالجة ىي

أساس الذكاء العاطفي ،وىناؾ دراسة لميشيؿ) (Mitchel,1960تناولت مجموعة مف أطفاؿ
الحضانة الممحقة بجامعة ستانفورد والبالغ متوسط أعمارىـ أربع سنوات ،وتمخصت الدراسة في قياـ

الباحث بوضع األطفاؿ قي غرفة مع بعض الحموى حيث طمب منيـ االنتظار في الغرفة ريثما يذىب
المشرؼ إلى الغرفة المجاورة لبضع دقاصؽ وقد قيؿ ليـ أنيـ إذا استطاعوا االنتظار حتى يعود
المشرؼ فاف لكؿ منيـ قطعتيف مف الحموى وبينما الذي ال يستطيع االنتظار يمكنو أف يأخذ قطعة

واحدة ومف النتاصج التي أفرزتيا الدراسة إف الذيف دفعوا إغراء الحموى وتمكنوا مف االنتظار كانت
نتاصج اختبارات درجة تحصيميـ أعمى مف اآلخريف الذيف لـ يستطيعوا االنتظار.
 -3الدافعية

)()Cherniss,2000جولماف)104-10090222،

Motivation

ىي عممية إثارة ومساندة السموؾ نحو ىدؼ واف الدافعية كالتعمـ ال تبلحظ مباشرة ولكف يستدؿ
عمييا مف المؤشرات السموكية مثؿ األلفاظ واختيار ميمة ما وتساعد الدافعية عمى فيـ سبب

تصرؼ الناس بطريقة ما ،وعمى الرغـ مف حدوث بعض أنواع التعمـ البسيط في غياب الدافعية إال
إنيا تمعب دو ار ىاما في التعمـ حيث تجعؿ الطمبة ينيمكوف في نشاطات تسيؿ التعمـ.

(السمطي)13490223،

ويرى ىيرولد وبينرد ) )Harold&Bernard,1954باف الدافعية ىي قوة محركة لسموؾ

اإلنساف ومثيرة الىتمامو وانتباىو ،فيي حافز وغاية واستعداد يوجد لدى األفراد ،وتكوف

ذو وجييف ،فالوجو األوؿ يمثؿ قوة محركة وموجية في آف واحد ،والوجو اآلخر يمثؿ استعداد
مركب مف عدة عناصر مف أبرزىا مثير ينشطو ويحركو ،وسموؾ يصدر عنو ،وىدؼ يرمي إليو
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)) Harold&Bernard,1954:62

ويرى بولز ) (Bolles,1967بأنيا ليست حقيقة ممموسة ،وانما ىي سموؾ ممحوظ يمكف
استشفافو مف نشاط الفرد ،وتمثؿ مفيوما افتراضيا وضع لمتعبير عف مجموعة مف العبلصؽ التي
تنظـ سموؾ الفرد وبيصتو تحت شروط معينة.

)(Bolles,1967:2

ويعد األمؿ مكوف أساسي في الدافعية ،بحيث يكوف لدى الفرد ىدؼ يعرؼ

خطواتو خطوة خطوة ويكوف لديو الحماس والمثابرة الستمرار السعي مف اجمو .

(خوالدة( )4990223،حسيف)3190224،

 -4التعاطف Empathy

ىو قراءة مشاعر اآلخريف مف أصواتيـ أو تعبيرات وجييـ وليس بالضرورة مما يقولوف

(خوالدة)4790223،

إف معرفة مشاعر الغير قدرة إنسانية يمكف رؤيتيا حتى لدى األطفاؿ.

(حسيف)3090224،

ويشير كولماف إلى إف الطفؿ في الثالثة مف عمره والذي يعيش في أسرة محببة يسعى لتيدصة

غيره مف األطفاؿ أو التعاطؼ معيـ إذا بكوا ،في حيف يسعى األطفاؿ الذيف يسيء آباؤىـ معاممتيـ
أو ييممونيـ فأنيـ يصرخوف في وجو الطفؿ الذي يبكي وأحيانا يضربونو.

(خوالدة)4990223،

ويؤكد كولماف إف الذكاء العاطفي متعمـ ،واف التعمـ يبدأ منذ السنوات األولى في الحياة ويستمر
(حسيف)3090224،

بعد ذلؾ.

-5المهارات االجتماعية Social Skills

ى ػػي س ػػموكيات متعمم ػػة يس ػػيؿ التع ػػرؼ عميي ػػا ويس ػػتخدميا األفػ ػراد ف ػػي المواق ػػؼ ب ػػيف األش ػػخاص

لمحصوؿ أو الحفاظ عمى تعزيزات في بيصاتيـ وتجعؿ الفرد أكثر قبوال عند اآلخريف.

)( (Kelly,1982:3باميبلمنت)9291729،

ويذكر كولماف ساصؽ حافمة ودود يرحب بالركاب وينتظرىـ ويودعيـ ويجيب عف تساؤالتيـ.

(حسيف)3090224،

بينما ارتسـ عمى وجوه الركاب المزاج الكصيب فمـ تكف تمقى تحيتو وداً إال مف قميؿ منيـ .ولكف مع
تقدـ الحافمة ببطء في مسيرىا واستمرار الساصؽ بتحية الركاب والتعميؽ عمى ما تمر عميو الحافمة مف
أسواؽ ،ودور سينما ..حدث تحوؿ بطيء وسحري داخؿ الحافمة ،ومع الوقت انتقمت عدوى ابتياجو
بما يتمتع بو مف إمكانات ثرية إلى الركاب .ونزؿ كؿ فرد في محطتو وقد خمع عف وجيو ذلؾ القناع
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المتجيـ الذي صعد بو ،وعندما كاف الساصؽ يودع كبلً منيـ كاف الرد يأتيو بابتسامة جميمة.
(جولماف)2-990222،
مراحل النمو العاطفي لمطفل

إف كؿ ما يحتاج األىؿ إلى تعممو ومعرفتو لتشجيع وتطوير مقدرة وميارات أطفاليـ عمى

التعمـ منذ والدتيـ وحتى سف السادسة مف العمر تكوف مف خبلؿ معرفة المراحؿ األساسية لمذكاء

العاطفي ،وىي عمى النحو اآلتي9
أوال -من الوالدة إلى  18شه ار

وتقع فترتيا في السنة األولى مف عمر الطفؿ والحدث الميـ فييا ىو الرضاعة واإلطعاـ

ويشكؿ الرضيع عبلقة حب وثقة مع الشخص الذي يرعاه واال فاف عدـ الثقة ينمو لديو

(الخفاؼ.)0390224،

ثانيا -من (  19شه ار  ) 3 -سنوات

والحدث الميـ في ىذه المرحمة ىو الشعور باالستقبللية واالعتماد عمى النفس.

(مبيض)7090224،

ثالثا -من( ) 5 - 4سنة

وفي ىذه المرحمة يتعمـ الطفؿ القياـ بالمبادرات الذاتية ويبدأ يطور بعض الميارات

االجتماعية مما يساعده عمى فيـ المشاعر واألفكار والزمف والمغة ويحاوؿ اختبار قدرات جديدة في
(مبيض)7490224،

ظروؼ ومواقؼ جديدة

رابعا -من ( )12 – 6سنة

والحدث الميـ في ىذه المرحمة ىو ذىابو لممدرسة ويبدأ الطفؿ يدرؾ مشاعر الرضا واالستحساف
(الخفاؼ)0390224،

التي تأتي مف خارج العاصمة.

ويتعمـ القواعد والضوابط والقوانيف التي تحكـ األعماؿ ومفيوـ العدؿ ووجود األسرار.

(مبيض)7390224،

خامسا -من 13سنة فما فوق

(الخفاؼ)0390224،

وترتبط ىذه المرحمة بعبلقات الفرد مع اآلخريف.

ويكتسب الفرد في ىذه المرحمة األمور التالية9

 -االستقبللية

 -التعمـ مف األخطاء
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 -اليوية الجنسية(ذكر أو أنثى) .

نظريات الذكاء العاطفي Emotional Intelligence Theories

(مبيض)7390224،

أ -نظرية سالوفي و ماير 1990 Mayer & Salovey

وتفترض ىذه النظرية بفكرة مفادىا أف االنفعاالت تحتوي عمى معمومات تتعمؽ بالعبلقات

الداخمية الخاصة بنفسية الفرد والعبلقات الخارجية المتعمقة باألفراد اآلخريف وعندما يحدث تغيير في
((Mayrt.et.al,2000

عبلقة الفرد مع اآلخريف فأف انفعاالتو تتغير وفقا لذلؾ.

ووفقا ليذه النظرية أف كؿ طفؿ يولد مع بعض القدرة لمحساسية االنفعالية والقدرة عمى التعمـ

العاطفي  ،ألف إمكانيتو الفطرية يمكف أف تتغير أو تصاب بالضرر وأف ىذه القدرة أما أف تتطور
نحو األفضؿ أو تتضرر بخبرات الحياة السيصة وخاصة مف المواقؼ العاطفية التي يتمقاىا الطفؿ في

البيصة المحيطة بو كالوالديف والمعمميف واألقراف ،وقد يبدأ الطفؿ بمستوى عاؿ مف الذكاء العاطفي

الفطري ،لكنو قد يتعمـ عادات انفعالية غير سميمة ألنو ينشأ في بيصة سيصة مثؿ ىذا الطفؿ
سينخفض ذكاءه العاطفي واف األطفاؿ الميمموف مف الناحية العاطفية يكوف مستوى ذكاصيـ العاطفي
((Hein,2000

منخفض مقارنة بأقرانيـ الذيف يعيشوف في بيصة جيدة.

إف طبيعة الذكاء العاطفي تكمف في القدرة عمى التعرؼ عمى معاني االنفعاالت وعبلقتيا

ببعضيا ومف ثـ االستفادة منيا في االستدالؿ عمى حؿ المشكبلت باالعتماد عمييا وتوظيفيا لتعزيز

الفعاليات المعرفية.

ب -نظرية كولمان

( (Mayrt .et .al, 2000

1995 Goleman

اعتمد كولماف في نظريتو لمذكاء العاطفي عمى األبحاث والدراسات الطبية التي أجريت عمى

الدماغ البشري ليخرج باكتشافات تركيبة المخ االنفعالي التي تفسر كيؼ يؤثر االنفعاؿ عمى العقؿ
المفكر وكيؼ تكتشؼ تراكيب المخ المتداخمة في لحظات االنفعاؿ الكثير مف الحقاصؽ.

(العموي)0221،

وأوضح منذ البداية إف التكنولوجيا الحديثة لتصوير المخ سمحت برؤية المجموعة المعقدة مف
الخبليا في األثناء التي نشعر أو نتخيؿ أو نحمـ مما يجعمنا نفيـ أكثر مف أي وقت مضى كيؼ
تحركنا مراكز المخ الخاصة بالعاطفة فنشعر بالغضب أو نبكي .

)يوسؼ)0221،

إف ثمة مناطؽ رصيسة في الجياز ألحشوي منيا قرف آموف والثبلموس والييبوتبلمس وجذع
(الريماوي)00090224،

الدماغ إضافة إلى االميجداال التي تعني باالنفعاالت.

االميجداال) ) Amygdaleىي جزء حيوي مف الدماغ بدأ االىتماـ بيا حديثا فيي تمعب دو ار

ميما في العديد مف الوظاصؼ الدماغية وخاصة االنفعاالت.
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وىي محطة اتصاالت بعض األلياؼ العصبية داخؿ الدماغ والمركز الخاص بالعواطؼ والمشاعر

(مبيض)4190224،

و تستطيع السيطرة عمي أفعالنا في الوقت الذي ال يزاؿ العقؿ الواعي يفكر التخاذ القرار ،وذلؾ ألف

اإلشارات العصبية تنتقؿ مف ىذه الغدة أوالً وبسرعة قبؿ أف تذىب لمدماغ الواعي ) (Neocrtexمما

يعطييا فرصة االستجابة السريعة قبؿ العقؿ الواعي (الذي يقوـ بتحميؿ التصرفات بطريقة عقبلنية

مدروسة مبلصمة )،و بذلؾ تستطيع ىذه الغدة التصرؼ باستقبللية عف العقؿ الواعي ،فيناؾ ردود فعؿ
عاطفية تنطمؽ مف الشخص دوف أف يكوف لمعقؿ الواعي أي دور فييا.وقد وجد أف ىذه الغدة تنمو

سريعاً في مراحؿ تكويف دماغ الجنيف حتى أنيا تكاد تكوف كاممة عند الوالدة بخبلؼ باقي الدماغ،
وعمميا أشبو ما يكوف بالكامي ار أو الفيديو التي تسجؿ كؿ ما تقع عميو العيف وتخزنو ليشكؿ المرجعية

النفسية لطفؿ اليوـ.

(فتحي)0222،

ويرى جولماف إف النظرة الجديدة لمجسد والمخ أبرزت تفاصيؿ فسيولوجية في أف كؿ عاطفة

تؤىؿ الجسـ إلى اتخاذ رد فعؿ مناسب ومختمؼ وىناؾ العديد مف الحاالت الفسيولوجية لبلنفعاالت
التي تجيز الجسـ بمختمؼ أنواع االستجابات ففي مشاعر الغضب يندفع الدـ مف الجسـ إلى اليديف

ويجعميما قادرتيف عمى إمساؾ السبلح أو مياجمة الخصـ وتتسارع نبضات القمب ويندفع ىرموف
األدريناليف ليولد القوة والنشاط بشكؿ كاؼ لرد فعؿ مناسب ،وعمى النقيض مف ذلؾ في مشاعر
الخوؼ يندفع الدـ إلى العضبلت في الساقيف ويشحب الوجو بسبب ىروب الدـ منو مما يعطيو

إحساسا بالبرودة في الوقت نفسو يتجمد الجسـ لحظة ليعطي فرصة لمتفكير في أفضؿ استجابة ليذا

الموقؼ المخيؼ مثؿ االختفاء بعيدا عف مصدر الخطر كما إف الدورة الدموية في المراكز العاطفية
تطمؽ اليرمونات التي توقؼ الجسـ وتحفزه التخاذ رد فعؿ مناسب ويتركز االنتباه عمى التيديد

ومصدر الخطر ليكوف مستعدا لبلستجابة بالشكؿ المناسب  ،وأما في لحظات السعادة فتظير

تغييرات بيولوجية مختمفة تماما إذ يزداد نشاط مراكز المخ التي تولد األفكار المزعجة وبالتالي يستريح
الجسـ مف اآلثار البيولوجية الناجمة مف االضطرابات العاطفية ،ومع اإلحساس بالسعادة يظير
استعداد لدى المرء لمقياـ بأي ميمة في متناوؿ يديو والسعي نحو أىداؼ كبيرة وفي مشاعر الحب

تظير تحوالت فسيولوجية بمشاعر رقيقة تتمثؿ في االسترخاء وردود فعؿ تامة تولد حالة مف اليدوء
والرضا لتسيؿ التعاوف واإلثارة الودية نحو الطرؼ اآلخر وأما في حالة الدىشة،إذ يرتفع الحاجباف
ليسمح بعممية مسح بصري شامؿ ينعكس عمى شبكية العيف وىذا يوفر مزيدا مف المعمومات عف
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حدث غير متوقع وىذه التغيرات تسيؿ عمى المرء التخيؿ المباشر لما يحدث ليكوف رد الفعؿ المباشر

والمناسب.

دراسات السابقة

(جولماف)04-0090222،

لـ تعثر الباحثتاف عمى دراسات تػرتبط بمتغيػرات البحػث بصػورة مباشػرة ،فالد ارسػات الحاليػة التػي

تـ الحصوؿ عمييا ىي9

 -1دراسة أندر  1982 Enderامريكا

اثر برنامج التدريب المساعد في نضج الطمبة ونمو ثقتهم بأنفسهم
اسػػتيدفت الد ارسػػة التعػػرؼ عمػػى اثػػر برنػػامج التػػدريب المسػػاعد فػػي نضػػج الطمبػػة ونمػػو ثقػػتيـ

بأنفسػػيـ والتعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف النضػػج والثقػػة بػػالنفس وتػػـ إعػػداد مقيػػاس لمثقػػة بػػالنفس ولنضػػج

الطمبة وتكونػت العينػة مػف( )420طالبػا ولتحميػؿ النتػاصج إحصػاصيا تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف ومعامػؿ
االرتباط وتوصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاصية في مستوى نضج الطمبػة وثقػتيـ
بأنفسيـ بعد استخداـ البرنامج.

)(Ender,1982:34

 -2دراسة أبو الخير  1995مصر

تأثير برنامج مقترح لمتربية الحركية في النمو الحركي والمعرفي واالنفعالي ألطفال ما قبل المدرسة
اسػتيدفت الد ارسػة التعػرؼ عمػػى تػأثير برنػامج الحركػات التربويػػة ألطفػاؿ الحضػانة فػي النمػػو
الحركػػي والنفسػػي واالجتم ػػاعي وتكونػػت العين ػػة مػػف( )32طف ػػبل وطفمػػة،وتـ اعتم ػػاد المػػنيج التجريب ػػي
الخاص بالمجموعتيف التجريبية والضابطة ذات االختبار القبمي وألبعدي وتـ تقديـ البرنامج لممجموعػة

التجريبيػػة فػػي حػػيف بقيػػت المجموعػػة الضػػابطة بػػدوف تػػدريب واىػػـ مػػا توصػػمت إليػػو الد ارسػػة ىػػو وجػػود

ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػاصية ب ػػيف المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة والض ػػابطة ولص ػػالح المجموع ػػة التجريبي ػػة.
(الطعاف)0990223،

 -3دراسة كودي  2002 Goodeأمريكا

معرفة وجه الغضب لدى األطفال المساء إليهم
اس ػػتيدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ عم ػػى الف ػػرؽ ف ػػي معرف ػػة وج ػػو الغض ػػب ل ػػدى األطف ػػاؿ المس ػػاء إل ػػييـ

والعػادييف وتكونػت العينػة مػػف( )32طفػبل وطفمػة وبواقػػع( )04طفػبل مسػاء إليػػو جسػديا و( )19طفػػبل
عاديا وبعمر( )7سنوات وتكونت أداة الدراسة مف مسرحية ولعبة تعرض عف طريؽ الحاسوب وتشػمؿ

أربعة أزواج مختمفة مف االنفعاالت(السعادة-الحزف) و(الخوؼ-الغضب)وتوصمت الدراسة إلى النتاصج

اآلتية9
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 -ال توجػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػاصية بػيف األطفػػاؿ المسػاء إلػػييـ والعػادييف فػػي التعػرؼ عمػػى الوجػػوه

الخاصفة والحزينة.

 توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاصية بػػيف األطفػػاؿ المسػػاء إلػػييـ والعػػادييف فػػي التعػػرؼ عمػػى الوجػػوه() Goode,2002

الغاضبة ولصالح األطفاؿ المساء إلييـ.

 -4دراسة راضي  2002مصر

أثر سوء المعاممة واهمال الوالدين عمى الذكاء (المعرفي واالنفعالي واالجتماعي)لألطفال
استيدؼ الدراسة الكشؼ عف الفروؽ بيف األطفاؿ األكثر واألقؿ تعرضا لسوء إىماؿ الوالديف

في الذكاء المعرفي واالنفعالي واالجتماعي والتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الذكاء المعرفي
واالنفعالي واالجتماعي و سوء معاممة واىماؿ الوالديف لؤلطفاؿ وتكونت عينة الدراسة مف ( )72طفبل

بالمدرسة االبتداصية واإلعدادية وبتطبيؽ أدوات الدراسة وتحميؿ بياناتيا أسفرت عف النتاصج التالية9

 توجد فروؽ ذات داللة إحصاصية بيف األطفاؿ األكثر تعرضا لسوء معاممة الوالديف عند مستوىداللة ) (0.01في الذكاء االنفعالي بالنسبة لمدرجة الكمية والدرجات الفرعية ولصالح األطفاؿ األقؿ
تعرضا لسوء إىماؿ الوالديف.

 توجد عبلقة ارتباطيو دالة بيف معاممة الوالديف لمطفؿ ودرجة ذكاصو المعرفي واالنفعالي(راضي)22-0090220،

واالجتماعي.

 -5دراسة الخفاف  2003العراق

اثر أسموبي القصة والمعب التمثيمي في تنمية االعتماد عمى النفس لدى طفل الروضة
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى اثر أسموبي القصة والمعب التمثيمي في تنمية االعتماد عمى

النفس لدى طفؿ الروضة ومف خبلؿ اإلجابة عمى الفرضيات الصفرية التي وضعتيا الباحثة .تكونت
عينة الدراسة مف ( )30طفبل وطفمة مف روضة األريج في مدينة بغداد واستخدمت الباحثة التصميـ

التجريبي الخاص بالمجموعة الضابطة العشواصية االختيار إذ قسمت العينة إلى ثبلث مجموعات
(تجريبيتيف

وضابطة ) ،فقد دربت المجموعة األولى عمى أسموب القصة (باستخداـ الدمى القفازية

) ،ودربت المجموعة الثانية عمى أسموب المعب التمثيمي (باستخداـ طريقة شافتمز في أنموذج لعب

الدور الصفي ) ،أما المجموعة الضابطة فقد بقيت بدوف تدريب  ،واستمر تقديـ البرنامج ()12أسابيع
بواقع جمستيف في كؿ أسبوع لكؿ مجموعة  .ولتحميؿ النتاصج إحصاصيا  ،استخدـ اختبار ولكوكسف ،

سمير نوؼ  ،تحميؿ التبايف األحادي ومربع كاي واختبار  t- testلعينتيف

مستقمتيف  ،وتوصمت

الدراسة إلى النتاصج اآلتية 9لقد حققت المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية زيادة ممحوظة في

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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درجات االعتماد عمى النفس في االختبار ألبعدي عند مقارنتيا بالدرجات في االختبار القبمي  ،وكاف

الفرؽ داؿ إحصاصيا عند مستوى داللة (. )2.0

(الخفاؼ)102-190224،

 -7دراسة الطعان  2004العراق

أثر ثالثة أنماط من المعب في النمو االجتماعي واالنفعالي لدى طفل الروضة
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر المعب الحر والتنافسي والتعاوني في النمو االجتماعي

واالنفعالي لدى طفؿ الروضة ولتحقيؽ ىذا اليدؼ وضعت الباحثة عددا مف الفرضيات،وتكونت

العينة مف ( )42طفبل وطفمة موزعيف عمى ثبلث مجموعات ،كؿ مجموعة مكونة مف ( )12أطفاؿ
،واعتمدت الباحثة التصميـ التجريبي الخاص بالمجموعة الواحدة لكؿ مجموعة مف المجموعات
الثبلثة واعدت الباحثة أداة لقياس النمو االجتماعي واالنفعالي ولتحميؿ النتاصج إحصاصيا تـ استخداـ
االختبار التاصي لعينتيف مستقمتيف وتحميؿ التبايف األحادي واختبار شيفيو لممقارنات المتعددة بيف

األوساط الحسابية وتوصمت الدراسة إلى النتاصج اآلتية  9ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصاصية في درجات

النمو االجتماعي واالنفعالي بيف المجموعات الثبلث (الحر و التنافسي والتعاوني) ولصالح المعب
(الطعاف)73-190223،

الحر.

 -9دراسة الجمال  2005مصر

الذكاء الوجداني لألمهات وعالقته بالكفاءة االجتماعية ألبنائهم
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى الذكاء الوجداني لؤلميات وعبلقتو بالكفاءة االجتماعية

ألطفاليـ وتكونت عينة الدراسة مف األطفاؿ في سف ( )7- 3سنوات مف الجنسيف وكذلؾ أميات

ىؤالء ألطفاؿ.واستخدـ الباحث في ىذه الدراسة استمارة البيانات األولية لمتعرؼ عمى المعمومات
الخاصة بالعينة وكذلؾ مقياس الكفاءة االجتماعية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة إعداد" أسماء السرسى

وأماني عبد المقصود" وأيضا قاـ الباحث باستخداـ مقياس نسبة الذكاء الوجداني (بار -روف)،
وتوصمت الدراسة إلى أف األميات التي تتمتع بذكاء وجداني مرتفع يكوف أطفاليـ عمى قدر كبير مف

الكفاءة االجتماعية حتى أنو يمكف القوؿ أف الذكاء الوجداني لؤلميات مسصوؿ عف الكفاءة االجتماعية
ألطفاليـ وذلؾ بنسبة (.)%.22.0

 -8دراسة كاتز و نمسون  2006 Katz & Nelsonأمريكا

(الجماؿ)0220،

العنف المنزلي وتدريب العاطفة وتكيف الطفل

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر برنامج النمذجة االيجابية في تدريب العاطفة وتعديؿ سموؾ

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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األطفاؿ وتكونت عينة الدراسة مف( )142طفبل بعمر( )0-3سنة وتـ استخداـ التقارير التي تمبل مف

قبؿ الوالديف أداتا لمدراسة توصمت الدراسة إلى9

 يتعمـ األطفاؿ تنظيـ عواطفيـ مف خبلؿ مبلحظة السموؾ األبوي االيجابي. -يمكف تعديؿ عواطؼ األطفاؿ وتنمية ذكاءىـ العاطفي.

وأوصت الدراسة بضرورة تعميـ اآلباء كيفية إدارة عواطفيـ حتى ال تتضارب مع استراتيجيات
() Katz&Nelson,2006

اتخاذ القرار لدى أبناءىـ.

 -9دراسة فريزر  2006 Frazerأمريكا
برنامج فريزر المركزي

استيدفت الدراسة إعداد برنامج يركز عمى ميارات الذكاء العاطفي(احتراـ الذات والوعي الذاتي
وميارات االتصاؿ والميارات االجتماعية) لتنمية شخصية الطفؿ ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ

عدة استراتيجيات كالموسيقى واستخداـ القصص واحتراـ شخصية الطفؿ ومنح المسؤولية وحرية
النشاط،وتوصمت الدراسة إلى فعالية البرنامج في تنمية ميارات الذكاء العاطفي لمطفؿ

). (Frazer,2006

 -10دراسة رزق اهلل  2006سوريا

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء العاطفي لدى تالميذ الصف السادس(دراسة تجريبية ميدانية

في مدارس مدينة دمشق -سوريا)

استيدفت الدراسة تصميـ برنامج تدريبي لتنمية ميارات الذكاء العاطفي لدى تبلميذ الصؼ
السادس في الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي والتأكد مف فعاليتو لدى العينة المستيدفة

بالدراسة وتكونت العينة مف ( )121تمميذا وتمميذة وتـ تقسيـ العينة عشواصيا إلى مجموعتيف حيث

بمغت المجموعة التجريبية( )71تمميذا وتمميذة وبواقع( )41تمميذا و( )42تمميذة وأما المجموعة
الضابطة فتكونت مف( )32تمميذا وتمميذة وبواقع( )01تمميذا و( )17تمميذة واعدت الباحثة أداة
لقياس الذكاء العاطفي وبرنامج تدريبي استند إلى استراتيجيات باروف وباركر 0222والذي أعده

شابير 0221وتضمف البرنامج عدد مف األنشطة المناسبة موزعة عمى ( )47جمسة عمى كامؿ العاـ

الدراسي 0223-0224وتـ اختيار التصميـ التجريبي الخاص ذا االختبار القبمي وألبعدي لممجموعة
التجريبية والضابطة  ،إذ تمقت المجموعة التجريبية التدريب عمى البرنامج ،أما المجموعة الضابطة
بقيت بدوف تدريب ولتحميؿ النتاصج إحصاصيا تـ استخداـ اختبار ستودنت لمعينات المستقمة والمترابطة

عمى برنامج SPSSوتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصاصية بيف المجموعتيف

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية(رزؽ اهلل.)0223،

 -11دراسة المزروع  2006السعودية

عالقة هوية األنا بفاعمية الذات و الذكاء الوجداني لدى عينة من المراهقات موهوبات – عاديات

( بمكة المكرمة)

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى العبلقة بيف ىوية األنا وكؿ مف فاعمية الذات ،والذكاء
الوجداني لدى عينة قواميا ( )123طالبة وبواقع ( )37طالبة مف الطالبات المرشحات لمبرنامج
اإلثراصى مف قبؿ مركز الموىوبات بمكة المكرمة و( )00طالبة مف الطالبات العاديات تـ اختيارىف

عشواصياً مف طالبات الصؼ األوؿ ثانوي في الفصؿ الدراسي األوؿ /الثاني مف العاـ الدراسي

 0227-0220حيث طبؽ عمييف استبياف ىوية األنا لمشباب إعداد (مرسى  ، )0221،ومقياس
فاعمية الذات إعداد ( العدؿ  )0221،ومقياس الذكاء الوجداني إعداد (غنيـ  )0221،ولتحميؿ النتاصج

إحصاصيا تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف واالختبار التاصي ) (t-testإليجاد داللة الفروؽ بيف

المتوسطات وتوصمت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي ذو داللة إحصاصية عند مستوى ()2.221
بيف درجات ىوية األنا وكؿ مف درجات فاعمية الذات والذكاء الوجداني.

(المزروع)0227،

 -10دراسة دنس  2006 Dennisأمريكا

التنظيم الذاتي العاطفي ألطفال ما قبل المدرسة(تفاعل نظرة الطفل ،األم ،سعة السيطرة)
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى التنظيـ الذاتي العاطفي ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف خبلؿ
تفاعؿ عامميف ىما نظرة الطفؿ ونظرة األـ وتكونت العينة مف ( )114طفبل وطفمة مع أمياتيـ ،

تتراوح أعمارىـ بيف( )3-4سنة ولقياس التنظيـ الذاتي العاطفي استخدـ مسرحية يقوـ األطفاؿ بأداء

أدوارىا واستبانو مبلحظة األـ لمبلحظة اإلصرار واإلحباط أثناء انتظار المسرحية ومبلحظة التجنب
والدؼء األموي أثناء المسرحية وتوصمت الدراسة إلى إف النظرة األموية أثناء االنتظار ارتبطت

باإلصرار والمثابرة وأما الدؼء األموي فارتبط بااللتزاـ أثناء المسرحية وأما فيما يخص نظرة الطفؿ
فاف ىذه العوامؿ وسعت مف سيطرة الطفؿ ومف قدرتو عمى التنظيـ الذاتي العاطفي.
)(Dennis,2006:84-97
 -13دراسة الخفاف  2007العراق

الذكاء العاطفي لدى طفل الروضة

اسػػتيدفت الد ارسػػة التعػػرؼ عمػػى الػػذكاء العػػاطفي لػػدى طفػػؿ الروضػػة ولتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ وضػػعت
حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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الباحثة الفرضيات اآلتية9

 -1ال يوج ػػد ف ػػرؽ ذا دالل ػػة إحص ػػاصية ب ػػيف متوس ػػط درج ػػات ال ػػذكاء الع ػػاطفي عن ػػد أفػ ػراد العين ػػة كك ػػؿ
والمتوسط الفرضي لممقياس.

 -2ال يوجػػد فػػرؽ ذا داللػػة إحصػػاصية بػػيف متوسػػط درجػػات الػػذكاء العػػاطفي لػػدى أطفػػاؿ الروضػة عمػػى
وفؽ متغير الجنس.

 -3ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصػاصية بػيف متوسػط درجػات الػذكاء العػاطفي لػدى أطفػاؿ الروضػة عمػى
وفؽ متغير التحصيؿ الدراسي لؤلب.

 -4ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصػاصية بػيف متوسػط درجػات الػذكاء العػاطفي لػدى أطفػاؿ الروضػة عمػى
وفؽ متغير التحصيؿ الدراسي لؤلـ.

وتـ تطبيؽ البحث عمى األطفاؿ في الصؼ التمييدي في رياض األطفاؿ التابعة لمديريػة تربيػة الكػرخ
األولى والثانية في محافظة بغداد وبمغت ()122أـ ؿ( )122طفبل وطفمة في ( )12رياض أطفؿ وتـ

إعػػداد مقيػػاس الػػذكاء العػػاطفي وتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدقو وثباتػػو ،ولتحميػػؿ النتػػاصج إحصػػاصيا تػػـ اس ػتخداـ
معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف واالختبػػار التػػاصي لعين ػػة واحػػدة واالختبػػار التػػاصي لعينتػػيف مسػػتقمتيف وتحمي ػػؿ

التبايف الثناصي وتوصمت الدراسة إلى النتاصج اآلتية9

 ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاصية بػػيف متوسػػط درجػػات عينػػة البحػػث والمتوسػػط الفرضػػيولصالح عينة البحث.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصاصية بيف متوسط درجات الذكور واإلناث. إف الفػػرؽ فػػي درجػػات الػػذكاء العػػاطفي وحسػػب متغيػػر التحصػػيؿ الد ارسػػي لػػؤلب لػػـ يكػػف ذوداللة إحصاصية عند مستوى (.)2،20

 إف الفػػرؽ فػػي درجػػات الػػذكاء العػػاطفي وحسػػب متغيػػر التحصػػيؿ الد ارسػػي لػػؤلب لػػـ يكػػف ذو(الخفاؼ)0229،

داللة إحصاصية عند مستوى (.)20،2

 -14دراسة الخفاف ودرويش  2008العراق

أثر المعب التنافسي في تنمية الثقة بالنفس لدى طفل الروضة
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اس ػػتيدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ عم ػػى أث ػػر المع ػػب التنافس ػػي ف ػػي تنمي ػػة الثق ػػة ب ػػالنفس ل ػػدى طف ػػؿ

الروضة ولتحقيؽ ىذا اليدؼ وضعت الباحثػة عػددا مػف الفرضػيات،وتكونت العينػة مػف ( )02طفػبل
و طفمة وتـ توزيع العينػة عشػواصيا إلػى مجمػوعتيف تجريبيػة وضػابطة  ،وبمغػت كػؿ مجموعػة ()12

طفبل وطفمة وتـ اختيار التصميـ التجريبي الخاص ذا االختبار القبمي وألبعػدي لممجموعػة التجريبيػة
والضػػابطة ،إذ تمقػػت المجموعػػة التجريبيػػة التػػدريب عمػػى البرنػػامج  ،أمػػا المجموعػػة الضػػابطة بقيػػت

بػػدوف تػػدريب واعػػدت الباحثػػة أداة لقيػػاس الثقػػة بػػالنفس وبرنػػامج متكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف األلعػػاب
التنافسي لتنميتو ولتحميؿ النتاصج إحصاصيا تػـ اسػتخداـ اختبػار مػاف وتنػي لمعينػات المتوسػطة الحجػـ

واختبار ولكوكسف (اختبار إشارة الرتب ) ومعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف وتوصػمت الد ارسػة إلػى ىػو وجػود

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاصية بػػيف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة ولصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة.
(الخفاؼ ودرويش)0222،

مؤشرات الدراسات السابقة

أطمعت الباحثتاف عمى ما توافر لدييما مف دراسات سابقة تتعمؽ بموضوع بحثيما الحالي وقد

استفادتا منيا فيما يتعمؽ بأثر التنوير االنفعالي في تنمية الذكاء العاطفي لدى طفؿ الروضة وكما
يمي9

األهدداف -إف أىػداؼ الد ارسػات السػابقة تػدور فػػي محػوريف المحػور األوؿ تنػاوؿ اثػر التنػوير االنفعػػالي
ف ػ ػ ػػي تنمي ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػذكاء الع ػ ػ ػػاطفي ل ػ ػ ػػدى طف ػ ػ ػػؿ الروض ػ ػ ػػة ومني ػ ػ ػػا د ارس ػ ػ ػػة (الخف ػ ػ ػػاؼ ودروي ػ ػ ػػش)0222،
ود ارسػ ػػة( (Katz&Nelson,2006ود ارسػ ػػة)program,2006

center

(Frazerود ارسػ ػػة(رزؽ

اهلل )0223،ود ارسػػة(الطعاف )0223،ود ارسػػة (الخفػػاؼ )0224،ود ارسػػة (أبػػو الخيػػر )1770،ود ارسػػة

) (Ender,1982والمحػ ػ ػ ػ ػػور الثػ ػ ػ ػ ػػاني تنػ ػ ػ ػ ػػاوؿ الػ ػ ػ ػ ػػذكاء العػ ػ ػ ػ ػػاطفي ومنيػ ػ ػ ػ ػػا د ارسػ ػ ػ ػ ػػة(المزروع)0227،

ودراسة) (Dennis,2006ودراسة (الجماؿ )0220،ودراسة (رزؽ  )0220،ود ارسػة (Goode,2002

) ،أمػػا الد ارسػػة الحاليػػة فقػػد غطػػت المحػػوريف بتناوليػػا اثػػر التنػػوير االنفعػػالي فػػي تنميػػة الػػذكاء العػػاطفي
لدى طفؿ الروضة.

العينددة – إف معظػـ الد ارسػػات السػابقة أجريػػت عمػػى عينػات مػػف أطفػػاؿ الريػاض (الروضػػة والتمييػػدي)

عػ ػػدا د ارسػ ػػة (رزؽ اهلل )0223،و د ارسػ ػػة (المػ ػػزروع )0227،و د ارسػ ػػة ( ارضػ ػػي  ) 0220 ،و د ارسػ ػػة

( ) Goode,2002التػ ػػي كانػ ػػت عينتيػ ػػا مػ ػػف تبلميػ ػػذ المرحمػ ػػة االبتداصيػ ػػة ،فػ ػػي حػ ػػيف انفػ ػػردت د ارسػ ػػة
)(Ender,1982في عينتيا عمى طمبة المرحمة الجامعية وذلؾ مما أفاد الباحثة في تحديد عينتيا عمى

أطفاؿ الصؼ التمييدي في الروضة.
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الوسدددائل اإلحصدددائية إف أغم ػػب الد ارس ػػات الس ػػابقة اعتم ػػدت ف ػػي تحمي ػػؿ بياناتي ػػا وتفس ػػيرىا ع ػػددا م ػػف
الوساصؿ اإلحصاصية ومنيا مربع كآي و االختبار التاصي ومعامؿ ارتباط بوينت ومعامؿ ارتباط بيرسوف
ومعامؿ ألفا لبلتساؽ الداخمي وتحميؿ التبايف الثناصي واختبار شيفيو واالختبار ال ازصػي وذلػؾ ممػا سػيفيد

الباحثتاف في اختيار وساصميما اإلحصاصية.

األدوات -إف بعض الدراسات السابقة اعتمدت مقاييس معدة مسبقا وبعضيا أعدت مقاييسيا وذلؾ

مما أفاد الباحثتاف في اختيار أداتيما و إعداد برنامجيما الخاص بالدراسة
المنهجية – إف معظـ الدراسات السابقة تجريبية و تـ استخداـ المنيج التجريبي الخاص
بالمجموعتيف التجريبية والضابطة في توزيع عيناتيا إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة كدراسة
(الخفاؼ ودرويش )0222،ودراسة( (Katz&Nelson,ودراسة(رزؽ اهلل )0223،ودراسة
(الخفاؼ )0224،ودراسة(أبوالخير )1770،ودراسة) (Ender,1982ودراسة (راضي  ) 0220 ،في
حيف انفردت دراسة (الطعاف )0223،في استخداميا ثبلث مجموعات تجريبية
في حيف استخدمت دراسة(المزروع)0227،ودراسة)(Dennis,2006ودراسة(الجماؿ)0220،
ودراسة(  ) Goode,2002المنيج األرتباطي في تحميؿ بياناتيا.
النتدددائج  -لق ػػد أك ػػدت أغم ػػب الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي نتاصجي ػػا الت ػػي توص ػػمت إليي ػػا إل ػػى اث ػػر البػ ػرامج
المس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدمة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكاء الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطفي ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػدى طف ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الروض ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (الخف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ
)ودرسػ ػػة( (Katz&Nelson,ود ارسػ ػػة(رزؽ اهلل )0223،ود ارسػػػة (الخفػ ػػاؼ)0224،
ودروي ػػش 0222،ا
ود ارسػ ػ ػػة (أبػ ػ ػػو الخيػ ػ ػػر )1770،ود ارسػ ػ ػػة ) (Ender,1982ود ارسػ ػ ػػة(الطعاف)0223،وأمػ ػ ػػا الد ارسػ ػ ػػات
االرتباطيػػة فقػػد توصػػمت إلػػى وجػػود ارتبػػاط ذو داللػػة إحصػػاصية بػػيف الػػذكاء العػػاطفي ومتغي ػرات أخػػرى
كد ارس ػ ػ ػػة (الم ػ ػ ػػزروع )0227،ود ارس ػ ػ ػػة) (Dennis,2006ود ارس ػ ػ ػػة (الجم ػ ػ ػػاؿ )0220،ود ارس ػ ػ ػػة (رزؽ
 )0220،ودراسة ( ) Goode,2002ومف كؿ ذلؾ استفادت الباحثتاف مف الدراسات السابقة في9
 بمورة متغيرات البحث الحالي. عدـ اتفاؽ الدراسات السابقة في نتاصجيا ،فػتح نافػذة البحػث أمػاـ الباحثتػاف ودعػـ حجتيمػا الختيػارموضوع البحث ،وبذلؾ سيشكؿ البحث الحالي إضافة عممية جديدة تضاؼ إلى البحوث السابقة.
 يعد ىذا البحث ارصػدا فػي مجالػو ألنػو يضػيؼ لممعرفػة العمميػة باسػتخدامو برنػامج التنػوير االنفعػاليفي تنمية الذكاء العاطفي لدى طفؿ الروضة .
إجراءات البحث

يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لممنيجية التي اعتمدىا البحث مف حيث التصميـ التجريبي واختيار
العينة وبناء أدوات البحث و التطبيؽ التجريبي و بناء البرنامج و الوساصؿ اإلحصاصية التي استخدمتيا
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الباحثتاف في معالجة البيانات تحقيقا ألىداؼ البحث و عمى النحو اآلتي 9
أوال -مجتمع البحث:

تكوف مجتمػع البحػث مػف األطفػاؿ فػي الصػؼ التمييػدي فػي روضػة المنصػور التأسيسػية التابعػة
لمديرية تربية الكرخ األولػى فػي بغػداد لمعػاـ الد ارسػي  0229/0227ومجمػوعيـ ( )113طفػبل وطفمػة
يتوزعوف في ( )3شعب والجدوؿ ( )1يوضح ذلؾ .
الجدول ()1

عدد األطفال (الذكور واإلناث) في روضة المنصور التأسيسية
الذكور

اإلناث

المجموع

الشعب

14

15

29

(ب)أزرق1

15

14

29

(ج)احمر

14

14

28

(د)أزرق2

15

13

28

المجموع

58

56

114

(أ) أصفر

ثانيا -عينة البحث :
تػػـ اختيػػار عينػػة عشػواصية مػػف كافػػة أطفػػاؿ الصػػؼ التمييػػدي فػػي روضػػة المنصػػور التأسيسػػية
التابع ػػة لمديري ػػة تربي ػػة الك ػػرخ األول ػػى وبمغ ػػت ( )02طف ػػبل و طفم ػػة وت ػػـ توزي ػػع العين ػػة عشػ ػواصيا ال ػػى
مجموعتيف تجريبية وضابطة ،وبمغت كؿ مجموعة ( )12أطفاؿ.

التصميم التجريبي

تـ اختيار التصميـ التجريبي الخاص ذا االختبار القبمي وألبعدي لممجموعة التجريبية والضابطة

،إذ تمقت المجموعة التجريبية التدريب عمى برنامج التنوير االنفعالي  ،أما المجموعة الضابطة بقيت

بدوف تدريب  ،و كما ىو موضح في الشكؿ اآلتي 9
التنوير

اختبار بعدي

االنفعالي
X1

O2
O2
حيث أن :

قبمي

اختبار

المجموعات

O1
O1

R1
R2

X1

=

البر نامج (التنوير االنفعالي)

R1

=

المجموعة التجريبية

R2

=

المجموعة الضابطة
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=

O1

=

O2

االختبار القبمي (درجات مقياس الذكاء العاطفي)

االختبار البعدي (درجات مقياس الذكاء العاطفي)

التكددافؤ :تػػـ توزيػػع عينػػة البحػػث الػػى مجمػػوعتيف تجريبيػػة وضػػابطة عشػواصيا و باسػتخداـ اختبػػار مػػاف
وتنػػي لمعينػػات متوسػػطة الحجػػـ عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ،)2.20و لػػـ يكػػف الفػػرؽ ذا داللػػة احصػػاصية فػػي
االختبار القبمي لمقياس الذكاء العاطفي والجدوؿ ( )0يوضح ذلؾ.
الجدول ()2

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و مجموع رتب درجات مقياس الذكاء العاطفي في األجراء
القبمي و قيمة Uألطفال المجموعة التجريبية و الضابطة
المتوسدددددددددط االنحددددددددراف مجمددددددوع ن
المجموعة

البدائل الحسابي

المعياري

الرتب

التجريبية

40.2

5.56

95.5

10

الضابطة

43.1

7.828

114

10

قيمة U
المحسوبة

الجدولية

41

23

مستوى الداللة

0.0 5

ثالثا -أدوات البحث :

مقياس الذكاء العاطفي:
مػف خػبلؿ اطػبلع الباحثتػاف عمػى األدبيػات السػابقة فػي مجػاؿ مقػاييس الػذكاء العػاطفي اتضػػح

اف ىنػػاؾ مقياسػػا لمفيػػوـ الػػذكاء العػػاطفي المعػػد مػػف قبػػؿ( الخفػػاؼ  )0229،لمبيصػػة العراقيػػة ولمرحمػػة
الروضة ولمصؼ التمييدي ،المتضمف ( )44فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ىي9

 -1فهددم الددنفس 9وىػػو معرفػػة الفػػرد لذاتػػو فػي الحػػاالت الجسػػمية( القابميػػات والمػػؤىبلت والحاجػػات
والميوؿ )والمشاعر(االنفعاالت) واألفكار ويضـ ( )7فقرات.

 -0فهدددم ايخدددرين 9ى ػػو الق ػػدرة عم ػػى في ػػـ االنفع ػػاالت ل ػػدى اآلخػ ػريف م ػػف خ ػػبلؿ المغ ػػة والص ػػوت
والمظير والسموؾ ويضـ ( )7فقرات.

 -4تقدير المشداعر 9ىػو القػدرة عمػى تقػدير المشػاعر االنفعاليػة لآلخػريف بدقػة مػف خػبلؿ التمييػز
بيف التعابير الدقيقة وغير الدقيقة والنزيية عف غير النزيية لممشاعر ويضـ( )9فقرات.

 -3التعامل مع ايخرين بمروندة9ىػو القػدرة عمػى إدارة االنفعػاالت الموجػودة لػدى الفػرد واآلخػريف
بمرونػ ػػة مػ ػػف خػ ػػبلؿ تعػ ػػديؿ االنفعػ ػػاالت السػ ػػمبية وتعزيػ ػػز االيجابيػ ػػة دوف كبػ ػػت أو مبالغػ ػػة ،
ويضـ( )2فقرات،ممحؽ(.)1

الصدق Validity
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والتربوية.

يع ػػد الص ػػدؽ م ػػف الخص ػػاصص االساس ػػية والميم ػػة ف ػػي بن ػػاء االختب ػػارات والمق ػػاييس النفس ػػية
()Adams,1964:144

وذلػػؾ لمكشػػؼ عػػف محتويػػات المقيػػاس الداخميػػة ويػػرى ايبػػؿ ) (Ebel,1972أف صػػدؽ المقيػػاس ،ىػػو

قدرة األداة عمى تحقيؽ اليدؼ الذي أعد مف أجمو.

)(Ebel,1972:555

ويشػػير المعنيػػوف بالقيػػاس الػػى تعػػدد أسػػاليب وطػػرؽ حسػػاب وتقػػدير الصػػدؽ وفػػي البحػػث الحػػالي

مؤشر لمصدؽ وىو9
ا
استخرجت الباحثتاف
 -الصدق الظاهري

ويعد الصدؽ الظاىري المظير العاـ لممقياس وىو يشير الى قدرة المقياس الػى قيػاس مػا وضػع
()Anstasi & Urbina,1997:148

مف اجمو.

 ،ييػػدؼ ىػػذا النػػوع مػػف الصػػدؽ الػػى معرفػػة مػػدى تمثيػػؿ المقيػػاس لمظػػاىرة التػػي ييػػدؼ المقيػػاس الػػى
(خمؼ)103 91729،

قياسيا.

وبالرغـ مف اف الصدؽ الظاىري اقؿ أنواع الصدؽ جوده اال انو مف المرغػوب فيػو اف يكػوف المقيػاس

ذا صػػدؽ ظػػاىري ويفضػػؿ بالقيػػاس النفسػػي والتربػػوي بتقػػويـ صػػبلحيو الفقػرات لقيػػاس الخاصػػية الم ػراد

قياس ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا(،)EbeL,1972:550ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػرض مقياس(الخفػػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ )0229،عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى لجن ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػػ ػ ػ ػ ػ ػػف
المحكميف ، وىـ خبراء وأساتذة في التربية وعمـ النفس،وقد ابدوا رأييـ حوؿ صػبلحية الفقػرات  ،وفػي
ضوء آراء المحكميف تـ استبقاء الفقرات التي حصمت عمى نسبة  %22فأكثر فكانت ( )44فقرة.

تعميمات المقياس

تـ إعداد تعميمات خاصة لمقياس الذكاء العاطفي تضمنت اليدؼ مػف المقيػاس وكيفيػة اإلجابػة
( )لجنة المحكميف حسب األلقاب العممية والتخصص
 أ.ـ .د .أحبلـ شييد  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية /عمـ النفس. أ.ـ .د .إيماف عباس عمي /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/عمـ النفس التربوي. أ.ـ.د .سعدية عبد الكريـ درويش /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/إرشاد تربوي . أ.ـ .د .سعدي جاسـ الغريري /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية /عمـ النفس التربوي. أ.ـ .د.ىناء رجب حسف  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/قياس وتقويـ أ.ـ .د.نشعة كريـ عذاب  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية /إرشاد تربوي. أ.ـ .عباس عمواف داود  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/عمـ النفس. ـ.د .عامر ياس خضير القيسي  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/عمـ النفس التربوي. ـ.د.عدناف حسيف التميمي /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية /إرشاد تربوي.-

ـ.د.ناجح حمزة خمخاؿ المعموري/جامعة بابؿ/كمية الفنوف الجميمة/عمـ نفس النمو
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عػػف الفق ػرات ،ولغػػرض التعػػرؼ عمػػى وضػػوح التعميمػػات والفق ػرات تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة مػػف

األميػػات اختيػػرت عش ػواصيا فبمػػغ عػػددىف ( ) 02امػػا مػػف روضػػتي البنفسػػج واألريػػج م ػف مديريػػة تربيػػة
الكرخ األولى والثانيػة بواقػع ( )12أميػات مػف كػؿ روضػة ،فكػاف المقيػاس واضػح ومفيػوـ لػدى عينػة
الدراسة االستطبلعية.
تصحيح المقياس

يقصػػد بتصػػحيح المقيػػاس ىػػو الحصػػوؿ عمػػى الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ فػػرد مػػف أف ػراد العينػػة وذلػػؾ

بجمػػع الػػدرجات التػػي تمثػػؿ اسػػتجاباتو عمػػى كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المقيػػاس  ،وقػػد تػػـ تحديػػد ثبلثػػة بػػداصؿ

لئلجابػػة عػػف كػػؿ فق ػرة (تنطبػػؽ عميػػو كثيرا،تنطبػػؽ عميػػو قمػػيبل،ال تنطبػػؽ عميػػو ) وأوزاف البػػداصؿ ىػػي
()2،1،0

الثبات

Reliability

يشير الثبات الى اف المقياس يعطي النتاصج نفسػيا فيمػا لػو أعيػد تطبيقػو لمػرات عػدة عمػى العينػة
نفسيا وفي ظروؼ مشابية.

)(Bergman,1974:155

وقػػد تػػـ حسػػاب الثبػػات باسػػتخداـ طريقػػة إعػػادة االختبػػار عمػػى ( )02أمػػا مػػف روضػػتي قطػػر النػػدى

والورود وبعػد مضػي ( )02يومػا عمػى التطبيػؽ األوؿ وتحػت ظػروؼ مشػابية لظػروؼ التطبيػؽ األوؿ
قام ػػت الباحثت ػػاف بإع ػػادة التطبي ػػؽ وت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػوف ب ػػيف درج ػػات التطبيق ػػيف األوؿ
والثاني إذ بمغ معامؿ الثبات (.)2.27

واف أعم ػػى درج ػػة محتمم ػػة عم ػػى المقي ػػاس ى ػػي ( )77درج ػػة واق ػػؿ درج ػػة محتمم ػػة ى ػػي (ص ػػفر )

ومتوسط الدرجات النظرية ىي ( )44ممحؽ رقـ (.)0
التطبيق القبمي لمقياس الذكاء العاطفي
-

تػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس الػػذكاء العػػاطفي عمػػى جميػػع أطفػػاؿ الصػػؼ التمييػػدي فػػي روضػػة المنصػػور
التأسيسػ ػػية التابعػ ػػة لمديريػ ػػة تربيػ ػػة الكػ ػػرخ األولػ ػػى قبػ ػػؿ تطبيػ ػػؽ البرنػ ػػامج ،إذ بػ ػػدأ التطبيػ ػػؽ فػ ػػي
 0229/11/1وأنتيى في . 0229/11/2

رابعا -برنامج التنوير االنفعالي
بعد االطبلع عمى البرامج المعدة في رياض االطفاؿ  ،الحظت الباحثتاف اف الكتب والبحوث

في مجاؿ تنمية الذكاء العاطفي قميمة او تكاد تكػوف معدومػة مقارنػة بنػواحي النمػو األخػرى  ،فأعػدت
الباحثتاف برنامج التنوير االنفعالي بما يناسب أىداؼ البحث مف خبلؿ االطبلع عمى9
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-

األبحاث والدراسات الخاصة بنظريات الذكاء العاطفي ،فضبل عف الخبرة الشخصية لمباحثتيف.

 -مكونات مقياس الذكاء العاطفي.

خطوات إعداد برنامج التنوير االنفعالي
اتبعت الباحثتاف طريقة الديستار في إعداد برنامج التنوير االنفعالي وفؽ الخطوات اآلتية9

 -1مرحمة تحديد األىداؼ.

 -0مرحمة ترجمة األىداؼ إلى خبرات وأنشطة وممارسات تربوية.
 -4مرحمة تحديد األلعاب واألنشطة التعميمية المناسبة لكؿ نشاط.
 -3مرحمة تحديد االستراتيجيات التربوية المناسبة لمتطبيؽ.

 -0مرحمة تدريب المشرفات عمى استخداـ مواد البرنامج وأدواتو.
 -7مرحمة استثارة ميوؿ األطفاؿ وتوعيتيـ.
 -9مرحمة التفاعؿ بيف المشرفة والطفؿ.

 -2مرحمة التركيز عمى كؿ طفؿ "تفريد عممية التعميـ"(الخفاؼ )2390224،وفيما تفصيؿ ذلؾ9

 -1مرحمة تحديد األهداف.

يعد تحديد األىداؼ أولى الخطوات التػي يجػب مراعاتيػا عنػد التخطػيط ألي برنػامج مقتػرح ،فيػو
المعيار الذي يختار في ضوصو محتويات البرنامج وتحديد أساليبو كما أنيا توجو المعمـ وتساعده

عمػػى اختيػػار الخب ػرات التربويػػة ،وقػػد حػػددت الباحثتػػاف اليػػدؼ العػػاـ لبرنػػامج التنػػوير االنفعػػالي
وبعدىا تـ اشتقاؽ أربع وأربعوف ىدفا سموكيا مف اليدؼ العاـ.

 -0مرحمة ترجمة األهداف إلى خبرات وأنشطة وممارسات تربوية
قامت الباحثتاف بتحديد القصص وقد تـ اختيارىا مف رافديف ىما9

 مف القصص التقميدية أو المألوفة في كتب األدب وقصص األطفاؿ. -مف القصص التي نشرتيا دار ثقافة األطفاؿ.

وتـ توزيع القصص وفؽ مجاالت مقياس الذكاء العاطفي والجدوؿ( )4يوضح ذلؾ.
الجدول()3

مواضيع الجمسات وفق مجاالت مقياس الذكاء العاطفي
ت

مجاالت مقياس الذكاء العاطفي

عنوان الجمسة

1

فهم الذات

الفخر -الخوف

2

فهم ايخرين

الحزن-الفرح
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3

التعبير عن المشاعر

الحب

4

التعامل مع ايخرين بمرونة

الندم-الغضب

 -3مرحمة تحديد األلعاب واألنشطة التعميمية المناسبة لكل نشاط
وفي ىذه المرحمة تـ إعداد الرسوـ الخاصة بانفعاؿ كؿ قصة

 -3مرحمة تحديد االستراتيجيات التربوية المناسبة لمتطبيق

وفػػي ىػػذه المرحمػػة  ،تػػـ تحديػػد االسػػتراتيجيات المناسػػبة لمبرنػػامج الحػػالي التػػي تضػػمنيا معظػػـ

الدراسات السابقة وىي عمى النحو اآلتي9
أ -إعطاء التعميمات

وتعنػػي سػػرد القصػػة عمػػى الطفػػؿ بمغػػة مبسػػطة ومفيومػػة وتزويػػده بالميػػارات الخاصػػة بمكونػػات

الذكاء العاطفي مما تعود عميو بالفاصدة في حياتو اليومية.

ب -النمذجة

وىي أسموب عمى جانب كبير مف األىمية في البرنامج التدريبي ألنيا تشبع ميػؿ الطفػؿ الفطػري

لمتقمي ػػد واالجتم ػػاع ب ػػاآلخريف ومحاك ػػاتيـ وتتمث ػػؿ النمذج ػػة ف ػػي أف يقم ػػد الطف ػػؿ زمبلص ػػو ووالدي ػػو
واألشػػخاص الػػذيف يقػػدموف لػػو الرعايػػة ويحػػبيـ واألفػراد الػػذيف يممكػػوف السػػمطة والقػػوة وتمثمػػت فػػي

قيػػاـ الباحثتػػاف بسػػرد القصػػص أمػػاـ األطفػػاؿ عم ػػى وفػػؽ خط ػوات مدروسػػة ،حتػػى يسػػيؿ عم ػػى
األطفػػاؿ اسػػتيعابيا وذكػػر مرادفػػات االنفعػػاؿ الخػػاص بكػػؿ جمسػػة ومسػػاعدة األطفػػاؿ فػػي تشػػكيؿ

بعض الرسوـ إذا تعذر تشكيميا مف قبميـ.

ج -المناقشة الجماعية

تعد المناقشة الجماعية بيف الباحثة واألطفاؿ مف االستراتيجيات الميمة ،ألنيا تساعد الفػرد عمػى

التقويـ الذاتي واإلحساس بردود األفعاؿ االيجابية والسمبية مف خبلؿ تفاعمو مع المجموعة.

 -5مرحمة تدريب المشرفات عمى استخدام مواد البرنامج وأدواته

وفػػي ىػػذه المرحمػػة تػػـ شػػرح القصػػص لمعممػػة وحػػدة الخب ػرة لتػػتمكف مػػف المسػػاعدة فػػي ربطيػػا مػػع
موضػػوعات الوحػػدة التػػي تعمميػػا لؤلطفػػاؿ ،حتػػى يػػتمكف األطفػػاؿ مػػف االسػػتفادة منيػػا فػػي حيػػاتيـ

اليومية.

 -6مرحمة استثارة ميول األطفال وتوعيتهم
إف القصػػص والرسػػوـ الموجػػودة فػػي البرنػػامج تشػػكؿ دافعػػا السػػتثارة ميػػوؿ األطفػػاؿ وتحفػػزىـ عمػػى
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االىتماـ بأىمية القصص في حياتيـ اليومية.

 -7مرحمة التفاعل بين المشرفة والطفل

لتحقيػػؽ التفاعػػؿ بػػيف الباحثتػػاف واألطفػػاؿ ،حرصػػت الباحثتػػاف عمػػى تكػػويف عبلقػػة يسػػودىا الحػػب
واأللفػػة بػػيف الباحثتػػاف واألطفػػاؿ فيمػػا يشػػجعاف األطفػػاؿ عمػػى أداء القصػػص وتشػػكيؿ الرسػػوـ وذكػػر

مرادفات االنفعاؿ وذلؾ لزرع الثقة بأنفسيـ.

 -8مرحمة التركيز عمى كل طفل "تفريد عممية التعميم"
في ىذه المرحمة راعت الباحثتاف أف تأخذ برغبة كؿ طفؿ في تشكيؿ االنفعاؿ الذي يرغب في تشػكيمو
وتسأؿ الباحثتاف الطفؿ

 -ما الرسـ الذي ترغب في تشكيمو؟........وىكذا

صالحية برنامج التنوير االنفعالي

عػػرض برنػػامج التنػػوير االنفعػػالي عمػػى لجنػػة مػػف الخبػراء والمختصػػيف فػػي مجػػاؿ الطفولػػة وعمػػـ

الػ ػػنفس إلبػ ػػداء آراصيػ ػػـ حػ ػػوؿ صػ ػػبلحيتو وعمػ ػػى ضػ ػػوء أراء الخب ػ ػراء تػ ػػـ حػ ػػذؼ( )4جمسػ ػػات مػ ػػف
أصؿ( )12جمسات وىي الجمسػة ( )12،7،2وحصػمت ( )9جمسػات عمػى نسػبة اتفػاؽ  %22فمػا
فوؽ (ممحؽ رقـ.)4

التطبيق االستطالعي لبرنامج التنوير االنفعالي
تـ اختيار عينة عشواصية مػف أطفػاؿ الصػؼ التمييػدي  ،بمغػت ( ) 13طفػبل وطفمػة مػف روضػة
الي ػػبلؿ التابع ػػة لمديريػ ػة تربي ػػة الك ػػرخ األول ػػى  ،وت ػػـ ع ػػرض برن ػػامج التن ػػوير االنفع ػػالي عم ػػى العين ػػة
االسػػتطبلعية ،وتب ػيف مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ اإلج ػراء وضػػوح برنػػامج التنػػوير االنفعػػالي  ،حيػػث كػػاف واضػػح
-

( )لجنة المحكميف حسب األلقاب العممية والتخصص
أ.ـ .د .إيماف عباس عمي  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/عمـ النفس التربوي.
أ.ـ.د .سعدي جاسـ الغريري /الجامعة المستنصرية /كمية التربية األساسية/عمـ النفس التربوي.
أ.ـ .د .سعدية عبد الكريـ درويش /الجامعة المستنصرية /كمية التربية األساسية/إرشاد تربوي.
أ.ـ.د .ىناء رجب حسف  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/إرشاد تربوي.
أ.ـ .د.عبد اهلل احمد خمؼ  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/قياس وتقويـ.
أ.ـ .د .عواد جاسـ محمد  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية /مناىج وطرؽ تدريس.
أ.ـ .د .نشعو كريـ عذاب  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية /إرشاد تربوي.
أ.ـ .عباس عمواف داود  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/عمـ النفس .
ـ .د.عامر ياس خضير القيسي  /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية/عمـ النفس التربوي.
ـ .د .عدناف حسيف التميمي /الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية /إرشاد تربوي .
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وجذاب ومشوؽ لدى عينة الدراسة االستطبلعية .

التخطيط لتنفيذ برنامج التنوير االنفعالي

مف أجؿ التخطيط لتنفيذ برنامج التنوير االنفعالي ،فقد قامت الباحثتاف بالخطوات اآلتية 9

 – 1زيارة روضة المنصور التأسيسية واالجتماع مع إدارة الروضة وتوضيح اليدؼ األساسي لمبحث
وىػػو التعػػرؼ عمػػى اثػػر التنػػوير االنفعػػالي فػػي تنميػػة الػػذكاء العػػاطفي لػػدى طفػػؿ الروضػػة واف الد ارسػػة

ستقتصػػر عم ػػى أطفػػاؿ الص ػػؼ التمييػػدي ولتحقي ػػؽ ىػػدؼ البح ػػث سػػيتـ تطبي ػػؽ البرنػػامج عم ػػى أطف ػػاؿ
المجموعة التجريبية لمدة ( )2أسابيع وأما المجموعة الضابطة فأنيا تبقى بػدوف تػدريب وقػد ابػدت إدارة
الروضة والمعممات استعدادىف لممساعدة في تطبيؽ البرنامج وذلؾ بإجراء ما يأتي9
 -تييصة القاعة المناسبة لتنفيذ البرنامج.

 -تخصيص الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج.

 -إرساؿ األطفاؿ إلى القاعة في الوقت المخصص لمبرنامج.

 -2تهيئة بيئة منظمة  -إف مف مواصفات البيصة التي يمكف فييا تنفيذ برنامج التنوير االنفعالي ىو
 أف تكوف ذات مساحة يمكف فييا األداء والمشاىدة. أف تكوف في مكاف بعيد عف أنظار اآلخريف. -أف تكوف ذات إضاءة و تيوية مناسبة .

(الخفاؼ )7290222،

قامت الباحثتاف بالتعاوف مع إدارة الروضة بتييصة قاعة تحتوي عمى المواصفات المذكورة كافة ،

وقد كاف موقعيا في بناية معزولة عف الروضة و ىي قاعة األلعاب و كانت مجيزة بمدفأة كيرباصية
و مروحة وسجادة لؤلرضية وفييا كراس صغيرة.

-3زمن تنفيذ البرنامج
اسػتغرقت عمميػة تنفيػذ البرنػامج التػدريبي لمتنػػوير االنفعػالي ثمانيػة أسػابيع ،إذ بػدأت مػدة التطبيػػؽ
ف ػػي  0229/0/17و انتي ػػت ف ػػي ، 0229/3/10أم ػػا ع ػػدد الجمس ػػات الت ػػي ت ػػـ تنفي ػػذىا ( )17جمس ػػة
،نفػػذت فػػي أيػػاـ االثنػػيف والخمػػيس مػػف كػػؿ أسػػبوع و تضػػمنت الجمسػػة األولػػى التػػدريب عمػػى برنػػامج
التنوير االنفعالي ،أما الجمسة الثانية ،فكانت تكرار ما جاء في الجمسة األولى .
تنفيذ برنامج التنوير االنفعالي
قبؿ البدء بعممية التنفيذ حددت الباحثتاف مقابمة أولية (الجمسة التمييدية ) مع األطفاؿ (عينة
البحث) لممجموعة التجريبية  ،و كاف اليدؼ منيا توثيؽ الصمة بيف الباحثتاف و األطفاؿ و األطفاؿ
فيما بينيـ ،فقد قامت الباحثتاف بالتعرؼ عمى أسماء األطفاؿ ثـ رحبتا بيـ بكممات فييا المحبة
واأللفة لخمؽ جو مريح ايجابي كما قامت بتشجيع كؿ طفؿ مف أطفاؿ المجموعة عمى تقديـ نفسو
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لممجموعة لكسر الحواجز النفسية بيف الباحثتاف و األطفاؿ و األطفاؿ فيما بينيـ ،الجدوؿ ()3
يوضح ذلؾ .
الجدول ()4

ت
1

موضوع البرنامج
الجمسة التمهيدية

2
الحزن
3
4
الفرح
5
6

الغضب

7
8

الندم
9
10
الحب

موضوع البرنامج واألهداف السموكية والتاريخ

األهداف السموكية
أف ترحب الباحثتاف باألطفاؿ.
أف تعرؼ الباحثتاف نفسيا لؤلطفاؿ.
أف تتعرؼ الباحثتاف عمى األطفاؿ .
أف يتعرؼ األطفاؿ عمى بعضيـ بعضا.
أف يتعرؼ عمى انفعاؿ الحزف.
أف يتعرؼ عمى مرادفات الحزف.
أف يفيـ مشاعر اآلخريف.
أف ييتـ بمشاعر اآلخريف.
أف يشارؾ في األعماؿ التي تعود بالفاصدة لآلخريف
تكرار ما جاء في الجمسة السابقة
أف يتعرؼ عمى انفعاؿ الفرح.
أف يتعرؼ عمى مرادفات الفرح.
أف يعطؼ عمى اآلخريف.
أف يؤثر بأقوالو وأفعالو عمى أقرانو.
أف يتمتع بميارة كسب األصدقاء.
تكرار ما جاء في الجمسة السابقة
أف يتعرؼ عمى انفعاؿ الغضب.
أف يتعرؼ عمى مرادفات الغضب.
أف يتعامؿ مع اآلخريف بمرونة.
أف يستطيع ضبط انفعاالتو في المواقؼ التي يتعرض ليا.
أف يعدؿ مف سموكو حسب الموقؼ الذي يوجد فيو.
أف ال يضيع وقتو في الفشؿ الذي تعرض لو.
تك ارر ما جاء في الجمسة السابقة
أف يتعرؼ عمى انفعاؿ الندـ.
أف يتعرؼ عمى مرادفات الندـ.
أف يميز بيف الطيب والخبيث.
أف يسػ ػػامح اآلخ ػ ػريف عنػ ػػدما يعترفػ ػػوف بالخطػ ػػأ الػ ػػذي ارتكبػ ػػوه
بحقو.
أف يتعمـ مف خبرات اآلخريف.
تكرار ما جاء في الجمسة السابقة
أف يتعرؼ عمى انفعاؿ الحب.
أف يتعرؼ عمى مرادفات الحب.
أف يعبر عف مشاعره أماـ اآلخريف.
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التاريخ
2007/2/17

2007/2/22

2007/2/26
2007/3/1
2007/3/ 5

2007/3/8
2007/3/12

2007/3/15
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أف يتفيـ مشاعر الغيرة لدى أقرانو اآلخريف.
أف ال ينظر إلى اآلخريف بعدوانية.
أف يشعر بالسعادة لوجوده مع اآلخريف.
أف يكوف محب لبلستطبلع.
أف يظير روح الدعابة والمرح بشكؿ متزف.
2007/3/26
تكرار ما جاء في الجمسة السابقة
أف يتعرؼ عمى انفعاؿ الفخر.
أف يتعرؼ عمى مرادفات الفخر.
أف يثؽ بنفسو.
أف يرتاح عند تقديمو المساعدة لآلخريف.
2007/3/29
الفخر
أف ينظر إلى الحياة بتفاؤؿ.
أف يحب اآلخريف.
أف يتحمى باألخبلؽ الفاضمة.
2007/4/2
تكرار ما جاء في الجمسة السابقة
أف يتعرؼ عمى انفعاؿ الخوؼ.
أف يتعرؼ عمى مرادفات الخوؼ.
أف يحؿ المشاكؿ التي تواجيو ميما كمفتو مف صعاب.
أف يحؿ مشاكمو باالعتماد عمى عقمو وتفكيره .
2007/4/5
الخوف
أف يتحمؿ الفشؿ برحابة صدر.
أف يتمتع بالقدرة عمى تصحيح الخطأ الذي وقع فيو.
2007/4/9
تكرار ما جاء في الجمسة السابقة
2007/4/12
الجمسة الختامية تشكر الباحثتاف أطفاؿ المجموعة التجريبية لما قدموه مف تعاوف
طيمة مدة البرنامج
2007/3/22

11
12

13
14

15
16
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طريقة تنفيذ برنامج التنوير االنفعالي
أتبعت الباحثتاف في تنفيذىما برنامج التنوير االنفعالي ما يأتي9

 قامت الباحثتاف بتنظيـ جمسة األطفاؿ بشكؿ نصؼ داصرة أماـ الباحثتاف ،بشكؿ يمكنيما مفمبلحظة كؿ طفؿ في حركاتو و مدى تمذذه و ارتياحو لما يسمع وراعت أال يجمس طفؿ خمؼ طفؿ

بحيث يحجب الرؤية عنو .

 بدأت الباحثتاف التمييد لمجمسات متمثمة ببعض األسصمة أو بأغنية جماعية أو لعبة حتى تجذبانتباىيـ.

 تسرد القصص . -تعرض الرسوـ الخاصة بالجمسة.

التطبيق البعدي لمقياس الذكاء العاطفي
ت ػػـ تطبي ػػؽ مقي ػػاس ال ػػذكاء الع ػػاطفي بع ػػد انتي ػػاء تطبي ػػؽ برن ػػامج التن ػػوير االنفع ػػالي واس ػػتغرقت م ػػدة
التطبيؽ يوماف ،إذ بدأت في 0229/3/10وانتيت في.0229/3/19

الوسائل اإلحصائية

اعتمدت الباحثتاف الوساصؿ اإلحصاصية اآلتية9

 -1اختبار ماف وتني لمعينات المتوسطة الحجـ

(البياتي)10791720،

 -1اختبار ولكوكسف (اختبار إشارة الرتب )

(البياتي)12791720،

(ممحـ)009902209

 -0معامؿ ارتباط بيرسوف.

عرض وتفسير النتائج

ولغػػرض التحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية الصػػفرية األولػػى(ال يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػاصية بػػيف

متوس ػػطي درج ػػات المجموع ػػة التجريبي ػػة الت ػػي يس ػػتخدـ فيي ػػا التن ػػوير االنفع ػػالي ف ػػي األختب ػػار القبم ػػي
و البعدي لمقياس الذكاء العاطفي) تـ اجراء ما يأتي - 9

 -تػػـ حسػػاب درجػػات مقيػػاس الػػذكاء العػػاطفي لممجموعػػة التجريبيػػة فػػي األختبػػار القبمػػي و البعػػدي

لمقياس الذكاء العاطفي  ،و لمعرفة فرؽ التغيير بيف االختباريف القبمي و البعدي استخدـ اختبار
ولكوكسػف (اختبػار إشػارة الرتػب ) لعينتػيف متػرابطتيف Wilcoxon – Matched – Pared
 Signed Ranks Testوكػاف الفػرؽ ذو داللػة إحصػاصية عنػد مسػتوى ( )2.20و الجػدوؿ ()0

يوضح ىذه النتيجة .
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الجدول ()5

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لدرجات الذكاء العاطفي في االختبارين القبمي و البعدي و
قيمة( )Tألطفال المجموعة التجريبية

البدائل
األختبار

االنحراف

المتوسط

المعياري

الحسابي

قيمة

+

T

المحسوبة الجدولية

–

القبمي

40.2

55.6

البعدي

52.7

8.46

1

قيمة T

54

8

1

مستوى الداللة 0.05

و لغػػرض التحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية الصػػفرية الثانيػػة(ال يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػاصية بػػيف

متوسطي درجات المجموعة التجريبية و الضابطة عمى مقياس الػذكاء العػاطفي بعػد اسػتخداـ التنػوير

االنفعالي) تـ اجراء ما يأتي - 9

 تػ ػػـ حسػ ػػاب رتػ ػػب درجػ ػػات مقيػ ػػاس الػ ػػذكاء العػ ػػاطفي فػ ػػي األج ػ ػراء البعػ ػػدي لممجمػ ػػوعتيف التجريبيػ ػػةو الضػابطة عمػى مقيػاس الػذكاء العػاطفي  ،و لمعرفػػة الفػرؽ بػيف المجمػوعتيف اسػتخدـ اختبػار مػػاف
لمعينػػات متوسػػطة الحجػػـ و كػػاف الفػػرؽ ذا داللػػة

وتنػػي Mann – Whitney U _Test

احصػ ػػاصية عنػ ػػد مسػػػتوى داللػ ػػة ( )2.20لصػ ػػالح المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة ويوضػػػح الجػ ػػدوؿ ( )7ىػ ػػذه

النتيجة.

الجدول ()6

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و مجموع الرتب لدرجات مقياس الذكاء العاطفي في
األجراء البعدي و قيمة  Uألطفال المجموعة التجريبية و الضابطة

البدائل المتوسددددط االنحدددددددددراف مجمدددوع
الحسابي

المعياري

التجريبية

52.7

8.46

136

الضابطة

42.2

7.02

74

المجموعة

الرتب

ن

المحسوبة

10

19

10

قيمة U

الجدولية

مستوى الداللة

23
0.0 5

ويتضح لنا مف الجدوليف (  3و ) 0ما يأتي - 9
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-

لقد حققت المجموعة التجريبية زيادة ممحوظة في درجات الذكاء العاطفي في األجراء البعدي

عنػػد مقارنتيػػا بالػػدرجات فػػي األختبػػار القبمػػي  ،إذ كػػاف الفػػرؽ داؿ احصػػاصيا عنػػد مسػػتوى داللػػة
(.)2.20
-

إف الفرؽ في درجات الذكاء العاطفي بيف المجموعتيف( التجريبيػة و الضػابطة) فػي األختبػار
البعدي  ،كاف ذا داللة احصاصية عند مستوى ( )2.20و لصالح المجموعة التجريبية.

وتفسر ىذه النتيجة اف لمبرنامج تأثي ار واضػحا فػي تنميػة الػذكاء العػاطفي لػدى أطفػاؿ المجموعػة

التجريبية.

أف نتػػاصج البحػػث الحػػالي جػػاءت متفقػػة مػػع نتػػاصج الد ارسػػات السػػابقة والتػػي أشػػارت الػػى فعاليػػة

البػ ػرامج ف ػػي تنمي ػػة ال ػػذكاء الع ػػاطفي واالعتم ػػاد عم ػػى ال ػػنفس و تع ػػديؿ الس ػػموؾ ل ػػدى أطف ػػاؿ الروض ػػة
كد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(الخفاؼ ودرويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػش)0222،ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزر ) (Frazer,2006ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتز

ونمس ػ ػ ػػوف() Katz&Nelson,2006ود ارس ػ ػ ػػة(رزؽ اهلل)0223،ود ارس ػ ػ ػػة (الخف ػ ػ ػػاؼ )0224،ود ارس ػ ػ ػػة

كودي() Goode,2002ودراسة (أبو الخير )1770،ودراسة أندر )(Ender,1982

إذ اختمف ػػت نت ػػاصج البح ػػث الح ػػالي م ػػع د ارس ػػة( الطع ػػاف )0223،الت ػػي أش ػػارت ال ػػى ع ػػدـ فاعمي ػػة

برنػػامج المعػػب التنافسػػي واالجتمػػاعي فػػي النمػػو االنفعػػالي واالجتمػػاعي لؤلطفػػاؿ ،ويمكػػف لمبػػاحثتيف أف
تستنتج ما يأتي 9

 -يعد برنامج التنوير االنفعالي أسموبا فعاال في تنمية الذكاء العاطفي لدى طفؿ الروضة.

 إف تفاع ػػؿ أطف ػػاؿ عين ػػة البح ػػث ايجابي ػػا م ػػع البرن ػػامج  ،انعك ػػس ايجابي ػػا عم ػػى أطف ػػاؿ المجموع ػػةالتجريبية ،مما قمؿ مف غيابيـ وزاد مف التزاميـ بالدواـ .

 عزز برنامج التنوير االنفعالي المستخدـ بأسموب مشوؽ ومثير وبصور متعددة سموكيات مرغوبػةلدى أطفاؿ المجموعة التجريبية.

التوصيات والمقترحات
التوصيات

في ضوء نتاصج البحث توصي الباحثتاف بما يأتي - 9

 تعميـ برنامج التنوير االنفعالي في رياض األطفاؿ لثبوت فاصدتو العممية .
 إشراؾ وساصؿ اإلعبلـ لزيادة توعية اآلباء واألميات بأىمية الذكاء العاطفي في بناء شخصػية
أبناصيـ .
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 توجيو اىتماـ وساصؿ األعػبلـ لئلكثػار مػف البػرامج التػي تحمػؿ فػي مضػمونيا الػذكاء العػاطفي
عمى وفؽ منظور عربي إسبلمي.

 التأكيد عمى دور األسرة في تنمية الذكاء العاطفي في اجتماعات مجالس اآلباء والمعمميف.
 إثراء منيج وحدة الخبرة وخاصة الخبرة الدينية بمواد تسيـ في تنمية الذكاء العاطفي.

 استثمار البرنامج في مجاؿ األعداد والتدريب لمعممات الرياض أثناء الخدمة مػف أجػؿ تحقيػؽ
أكبر قدر ممكف مف السعادة لدى الطفؿ.

المقترحات

في ضوء نتاصج البحث تقترح الباحثتاف ما يأتي-9
 دراسة مقارنة ألث ار التنوير االنفعالي في تنمية الذكاء العاطفي لدى طفؿ الروضة في اكثػر
مف روضة.

 إجراء دراسة مقارنة لمتعرؼ عمى أثر برنامج الضبط الػذاتي فػي تنميػة الػذكاء العػاطفي لػدى
أطفاؿ الروضة.

دراسة تتبعيو لؤلطفاؿ الذيف طبؽ عمييـ برنامج التنوير االنفعالي لمتعرؼ عمى مدى تػأثيره



عمييـ مستقببل.

 إجراء دراسة لمتعرؼ عمى الذكاء العاطفي لدى أطفاؿ الروضة في محافظات القطر كافة.
 إجراء دراسة لمتعرؼ عمى أثر خبرة الروضػة فػي تنميػة الػذكاء العػاطفي لػدى تبلميػذ الصػؼ
األوؿ االبتداصي.

 إج ػراء د ارسػػة مقارنػػة لمتعػػرؼ عمػػى الػػذكاء العػػاطفي بػػيف األطفػػاؿ المحػػروميف مػػف أميػػاتيـ
وأقرانيـ العادييف.

 إجػراء د ارسػة لمتعػرؼ عمػى أسػاليب المعاممػػة الوالديػة وعبلقتيػا بالػذكاء العػاطفي لػدى أطفػػاؿ
الروضة.

المصادر:
 .1باميبلمنت ( .)1729رعاية الطفولة وتطورىا ،ترجمة شاكر نصيؼ لطيؼ ،جامعة الموصؿ،
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دار الكتب لمطباعة والنشر.

 .2البي ػ ػػاتي ،عب ػ ػػد الجب ػ ػػار توفي ػ ػػؽ (.)1720التحمي ػ ػػؿ اإلحص ػ ػػاصي ف ػ ػػي البح ػ ػػوث التربوي ػ ػػة والنفس ػ ػػية
واالجتماعي ػ ػػة الط ػ ػػرؽ البلمعممي ػ ػػة  ،الكويت،مؤسس ػ ػػة الكوي ػ ػػت لمتق ػ ػػدـ العمم ػ ػػي،ط،0دار الت ػ ػػأليؼ

والترجمة.
.3

جولماف ،دانييؿ( .)0222الذكاء العاطفي ،ترجمة ليمى الجبالي ،الكويت،سمسمة عالـ المعرفة،

المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،ع .070

 .4الجماؿ ،رضا مسعد ( .)0220الذكاء الوجداني لؤلميات وعبلقتو بالكفاءة االجتماعية ألبناصيـ
،الرياض،المجنة الوطنية لمطفولة،عف شبكة االنترنيتwww.childhood.gov.sa
 .5الجنيدر ،مبارؾ وحسف بدر( .)1773دراسة حوؿ المشكبلت التي تواجو إدارات الرياض بدولة
البحريف ،مجمة دراسات،مجمد،01ع.1

 .6حسيف ،محمد عبد اليادي(.)0224تربويات المخ البشري ،عماف ،ط ،1دار الفكر لمطباعة
والنشر.

 .7حمد ،ليث كريـ( .)0223اثر برنامج إرشادي في تنمية الميارات االجتماعية لدى تبلميذ المرحمة
االبتداصية،العراؽ،جامعة ديالى ،وحدة أبحاث الطفولة،المجمد.1

 .8الخفافػػ ،،إيمػاف عبػاس عمػي وسػعدية كػريـ درويػػش( .)0222أثػر المعػب التنافسػي فػي تنميػة الثقػػة
بالنفس لدى طفؿ الروضة،بغداد،بحث مقبوؿ لمنشر في مجمة العموـ النفسية

 .9الخفافػ ،،إيماف عباس عمي( .)0229الذكاء العاطفي لدى طفؿ الروضة،بغداد،بحث مقبوؿ
لمنشر في مجمة العموـ النفسية

( .)0224اث ارسػ ػ ػػموبي القصػ ػ ػػة والمعػ ػ ػػب التمثيمػ ػ ػػي فػ ػ ػػي تنميػ ػ ػػة

.10

االعتماد عمى النفس لدى طفؿ الروضة  ،بغداد  ،الجامعػة المستنصػرية ،كميػة التربيػة (أطروحػة
دكتوراه)
.11

( .)0222تأثير اإلرشاد في العادات الدراسية وعبلقتيا

بالتحصيؿ الدراسي لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط ،بغداد،جامعة بغداد(رسالة ماجستير)

 .12خمؼ،طاىرة عيسى( .)1729بناء اختبار جمعي لمذكاء لممرحمة المتوسطة في العراؽ ،بغداد،،
جامعة بغداد ،كمية التربية/ابف رشد (أطروحة دكتوراه).

 .13خوالدة ،محمود عبد اهلل محمد( .)0223الذكاء العاطفي( الذكاء االنفعالي) ،عماف ،ط ،1دار
الشروؽ لمنشر والتوزيع.
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 .14الدويني،عبد السبلـ(بدوف سنة طبع).المدخؿ لرعاية الطفولة ،طرابمس ،دار الكتب الوطنية.

 .15راضي ،فوقية محمد( .)0220أثر سوء المعاممة واىماؿ الوالديف عمى الذكاء (المعرفي واالنفعالي
واالجتماعي) لؤلطفاؿ ،القاىرة،المجمة المصرية لمدراسات النفسية،المجمد،10ع.47

 .16الرازي ،محمد بف أبي بكر بف عبد القادر( .)1724مختار الصحاح ،الكويت ،دار الرسالة .
 .17رزؽ  ،محمد عبد السميع( .)0224مدى فاعمية برنامج التنوير االنفعالي في تنمية الذكاء
العاطفي لمطبلب والطالبات بكمية التربية بالطاصؼ -جامعة أـ القرى ،الرياض ،مجمة جامعة أـ

القرى ،المجمد ،10ع.0

 .18رزؽ اهلل ،رندا( .)2006برنامج تدريبي لتنمية الذكاء العاطفي لدى تبلميذ الصؼ السادس(دراسة
تجريبية ميدانية في مدارس مدينة دمشؽ-سوريا) ،دمشؽ ،جامعة دمشؽ( ،أطروحة دكتوراه) عف

شبكة االنترنيت www.gulfkids.com

 .19الريماوي ،محمد عودة( . )0224عمـ النفس النمو – الطفولة والمراىقة ،عماف ،ط،1دار المسػيرة
لمنشر والتوزيع.

 .20السالـ ،فيصؿ وتوفيؽ مرعي(.)1722قاموس التحميؿ النفسي ،الكويت.

 .21السمطي ،ناديا سميح(.)0223التعمـ المستند إلى الدماغ ،عماف ،ط،1دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.

 .22السيد،فؤاد البيي( .)1791األسس النفسية لمنمو مف الطفولة إلى الشيخوخة ،القاىرة ،ط ،3دار
الفكر العربي

 .23السيد ،حسيف أحمد( .)0220تنمية تعميـ النحو في المدارس العربية باستخداـ الحاسوب ،
بيروت ،سمسمة كتب المستقبؿ العربي،ع.47

 .24الطعاف،سؤدد محسف عمي(. )0223اثر ثبلثة أنماط مف المعب فػي النمػو االجتمػاعي واالنفعػالي
لدى طفؿ الروضة ، ،بغداد  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية لمبنات (رسالة ماجستير)

 .25فتحي،وليد أحمد( .)0221الذكاء العاطفي ،منتدى اإلمارات ،عف شبكة االنترنيت.
 .26العمػ ػػوي ،مجتبػ ػػى( .)0221ق ػ ػراءة فػ ػػي كتػ ػػاب الػ ػػذكاء العػ ػػاطفي ،مجمػ ػػة النبػ ػػأ،ع()03عػ ػػف شػ ػػبكة
االنترنيت

∕www.annabaa.org∕ nba54 qeraafekitab.htm-34k

 .27مبيض،مأموف( .)0224الذكاء العاطفي والصحة العاطفية  ،بيروت،ط ،1المكتب اإلسبلمي.

 .28محي الديف  ،صابر ( .)1792المؤتمر القومي إلستراتيجية العمؿ االقتصادي العربي المشترؾ ،
بغداد،جامعة الدوؿ العربية  ،األمانة العامة.
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 .29مرداف،نجـ الديف وآخروف( .)0223المرجع التربوي العربي لبرامج رياض األطفاؿ
،تونس،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ إدارة برامج التربية.

 .30المزروع ،ليمى بنت عبد اهلل السميماف ( .)0227عبلقة ىوية األنا بفاعمية الذات و الذكاء

الوجداني لدى عينة مف المراىقات موىوبات – عاديات ( بمكة المكرمة)، ،الرياض،المجنة
الوطنية لمطفولة،عف شبكة االنترنيتwww.childhood.gov.sa

 .31ممحـ،سامي محمد( .)0220القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس ،عماف ،ط ،1دار المسيرة
لمنشر والتوزيع.

 .32و ازرة التربية( .)1720األىداؼ التربوية لممراحؿ الدراسية كافة في القطر العراقي ،مديرية التوثيؽ
و الدراسات  ،المديرية العامة لمتخطيط التربوي،بغداد،ط،1ع،179مطبعة و ازرة التربية.

 .33و ازرة التربية  ،العراؽ ( . )1772األىداؼ التربوية في القطر العراقي  ،بغداد ،ط ، 0مطبعة
و ازرة التربية .

 .34يعقوب،لويس( .)1772الطفؿ والحياة ،بيروت،ط،1الدار المصرية المبنانية لمطباعة والنشر.
 .35يوسؼ،داليا( .)0221البحث عف الذكاء العاطفي ،منابر المتميزيف،عف شبكة االنترنيت ∕∕ http:

∕.www.islamonline.net ∕ Arabic ∕ adam.shtmil19∕article 01∕2001
36- Abraham,R. .(2000).The Role of Job Control as A Moderator of
Emotional Dissonance and Emotional Intelligence –Outcome
Relationships, ,Journal of Psychology , Vol (134),Issue(2).
37- Abravanel , E.& Gingold ,H.(1998).Learning Via Observation During
the Second Gear of Life, Development Psychology ,Vol
(21),Chapter(6).
38- Adams, G. S. (1964). Measurement and Evaluation in Educational
Psychology and Guidance New York, Holt.
39- Anstasi, A. & Urbina, S. (1997). Psychological Testing, New York,
Macmillan Unblushing.
40- Ausubel, D.P. & Sullivan (1970).Theory and Problems of Child
Development ,2nd.ed ,New York , Grain and Stratton.
41-Bergman,J.(1979).Understanding Educational Measurement and
Evaluation;N.J ,London.
42- Bolles, R.C. (1967).Theories of Motivation, ,New York ,John Wiley and
Sons.
43- Caruse,D.(2002) Teaching Emotional Intelligence. http : // www.
emotionaliq. com/ teach . htm
44- Cherniss, C .& Goleman, D.(1999).Bringing Emotional Intelligence to
the Workplace .Technical Report Issued by The Consortium for
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