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 :ثحبلا صخلم

التحقق مغ فعالية البخنامج السقتخح في تحديغ الحكاء البحث الحالي إلى ييجف 
( شفل وشفمة مغ األشفال 13)االنفعالي لجى شفل ما قبل السجرسة، وتكػنت عيشة البحث مغ 

السمتحقيغ بخياض األشفال بالخوضات الحكػمية بسجيشة شخوره بالسسمكة العخبية الدعػدية ، 
     مكياس الحكاء االنفعالي السرػر لجى شفل ما قبل السجرسةواشتسمت أدوات البحث عمى 

بيشيو الرػرة الخابعة  ومكياس ستانفػرد، ) إعجاد الباحثة (، البخنامج السقتخح ) إعجاد الباحثة (
وقج أشارت الشتائج إلى وجػد (، 3776)إعجاد روبخت ل وآخخون، تعخيب وتعجيل مميكة، 

فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسط درجات األشفال في السجسػعة التجخيبية قبل وبعج تصبيق 
 -االت تشطيع االنفع -البخنامج في الجرجة الكمية ودرجات األبعاد الفخعية ) الػعي الحاتي 

السيارات االجتساعية ( عمى مكياس الحكاء االنفعالي السرػر عشج  -التعاشف  -الجافعية 
( لرالح الكياس البعجي، عجم وجػد فخوق دالة إحرائيا 0.3.األشفال عشج مدتػى داللة )

بيغ متػسط درجات األشفال في السجسػعة التجخيبية بالكياسيغ البعجي والتتبعي في الجرجة 
 ودرجات األبعاد الفخعية عمى مكياس الحكاء االنفعالي السرػر0الكمية 

 

 ميارات المعب، الحكاء االنفعالي الكلمات املفتاحية: 
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Abstract: 

     The current research aimed to verify the effectiveness of the 

proposed program in improving emotional intelligence among pre-

school children. The research sample consisted of (31) children in 

kindergartens Sharurah city at Saudi Arabia. The research tools 

included an emotional intelligence scale for Preschool children. 

(The researcher's preparation), the proposed program. (The 

researcher's preparation), and the Stanford-Binet scale, fourth 

image. (Prepared by Robert L & et al., translation of Malika, 

1998). The results indicated that: There were statistically 

significant differences, at point (0.05) in the emotional intelligence 

level of the experimental group between the pre- measurement, 

and the post- measurement in favor of the post- measurement. 

There were no statistically significant differences, at point (0.05) in 

the emotional intelligence level of the experimental group between 

the post- measurement, and tracer - measurement. 

 

Keywords: Playing skills, emotional intelligence 
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 املكدمة
مغ السيارات الزخورية التي تداعج الصفل في مخحمة ما قبل الحكاء االنفعالي تعج ميارات      

السجرسة عمى الشجاح والتػافق مع كافة التغيخات الدخيعة التي تحجث بالعالع، حيث يدتصيع 
الصفل بسػجبيا التأثيخ في أعزاء الجساعة ليربحػا مشتجيغ، قادريغ عمى اإلنجاز والتسيد، 

الحكاء االنفعالي شيع مغ التعمع والتفاعل مع الحياة، كسا تيجف ميارات ويستمكػن ميارات تسك
ومغ ًثع فيع األشفال لمسذكالت  ،البيئة اآلمشة البعيجة عغ التيجيج والقمق في الشياية إلى تػفيخ

؛ مغ أجل تحقيق الصسػحات عمى الرعيج الذخري السختمفةمع مػاقف الحياة والتعامل 
ػتقة السجتسع ، ونطخا ألىسية تمظ السيارات في نيزة السجتسعات واالجتساعي بسا يرب في ب

وازدىارىا، لسا ليا مغ آثار جسة في ضيػر األفكار الخالقة والسبجعة أثشاء مسارسة الصفل 
لؤلنذصة السختمفة، لمدعي نحػ تشسيتيا واستثسارىا بذكل مشاسب يعػد بالشفع عمى الصفل 

 والسجتسع0

لمعب مغ أكثخ األنذصة التي يسيل الصفل إلى مسارستيا، إذ يعتبخ وفي ىحا الرجد يعج ا     
وسيط تخبػي ميع، يدعى إلى تػسيع خيال الصفل ويثيخ تفكيخه، ويداعج في بشاء شخريتو في 
مختمف السجاالت، فزاًل عغ إشباع احتياجاتو، وتشسية مياراتو السختمفة في مػاقف تعميسية 

 ي يسكغ بسقتزاىا ضبط الشفذ والديصخة عمى االنفعاالت0مشطسة مغ أجل تعميسو السيارات الت

تبعا الختالف  بسخحمة الخوضة تختمف أفعاليع ومغ السعمػم أن انفعاالت األشفال وردود     
انفعاالتيع تعج مغ  مع التعامل تشسية قجرتيع عمى فإن السػاقف التي يسخون بيا، ومغ ثع

المعب مجخل مغ مجاخل تعمع شفل ما قبل ضخوريات ترسيع البخامج التخبػية، كسا يعج 
السجرسة، ومغ األنذصة التي يدتستع بأدائيا، وتداعج عمى بشاء شخريتو في جسيع الجػانب، 

 إيجابية، انفعاالتو وإدارتيا بصخيقة لحا يشبغي استثساره في تشسية قجرتو عمى التفاعل والتعبيخ عغ
 .التقجم مؤسداتو ويػاكب ع في تصػيخراقي يدي عمى إعجاد جيل السجتسع ومغ َثع مداعجة
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يخى جػلسان أن الخوضة ىي السدئػلة عغ الكفاءة االنفعالية، حيث تعسل عمى تحديغ      
وبشاء ميارات الحكاء االنفعالي، الحي يديع بذكل كبيخ في نجاح الصفل في جسيع مجاالت 

يذعخ بالقمق واالحباط في  الحياة، وعجم تػفيخ األمغ االنفعالي في البيئة الرفية تجعل الصفل
 (321: .0.3عالقتو باآلخخيغ0 )السممي، 

 بالحكاء يتسيدون  الحيغ األشفال ( بأن(Adams, 2013وفي ىحا الرجد تذيخ دراسة      
بسجيػد  وحل السذكالت مع اآلخخيغ والتفاعل االنفعاالت إدارة عمى لجييع قجرة أفزل االنفعالي

 الحياة في وجية ويكػن ليع الدمبي الدمػك يأسا ويتجشبػن  أقل كسا أنيع غيخىع، مغ أقل
 تحكيقيا0 وأىجاف قادريغ عمى

وتداعج كحلظ عمى معخفة الصفل بسذاعخه الجاخمية، وتػجيو انفعاالتو لتحقيق اليجف،      
 ,Goleman) وكحلظ الػعي باىتسامات اآلخخيغ، والسيارة في إحجاث استجابات مخغػبة

2011: 26-27) 

ومغ ىحا السشطػر يتبيغ ضخورة اىتسام الباحثيغ والباحثات وجسيع القائسيغ عمى عسمية      
إعجاد بخامج إرشادية لؤلشفال باستخجام أنذصة المعب التي تتسيد باإلثارة والتشػع مغ أجل تػجيو 
ة شاقة الصفل في بشاء ميارات الحكاء االنفعالي وتحديغ قجراتو ومياراتو بجاية مغ مخحمة الصفػل

 السبكخة0

 مشكلة البحث

جاءت فكخة ىحا البحث مغ خالل اإلشخاف عمى الصالبات السعمسات تخرز رياض      
األشفال بكمية العمػم واآلداب جامعة نجخان أثشاء فتخة التجريب السيجاني بسجيشة شخوره 
بالسسمكة العخبية الدعػدية، وقج أثار انتباه الباحثة كثخة شكاوى الصالبات السعمسات مغ عجم 

ي انفعاالت األشفال السراحبة لؤلنذصة التي يتع تقجيسيا بقاعات القجرة عمى التحكع ف
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الشذاط، فيشاك مغ ال يجرك معاييخ الدمػك السقبػل، وىشاك مغ يتدخع في ردود األفعال 
السختمفة، وىشاك مغ يشتابو الذعػر بالقمق والخػف مغ التجخيب باألركان، وىشاك أيزا مغ 

ألنذصة، وىشاك مغ يعتخض عمى تعمع السيارات يطيخ مقاومة في التفاعل والسذاركة با
الججيجة، ويؤدي ذلظ إلى إشاعة جػ مغ التػتخ والقمق بيغ األشفال، وبالتالي يؤثخ عمى 
 االنخفاض السمحػظ في مدتػى االنتباه والتعمع، ومغ ىحا السشصمق جاءت فكخة ىحا البحث0

ة السبكخة تتسيد بحجة وفي ىحا الرجد قج أشار عمع نفذ الشسػ إلى أن الصفػل     
بسخحمة عجم  االنفعاالت، التي تطيخ في شكل حجة السداج والغيخة والخػف، وترفيا ىيخلػك

 (.02: .0.3التػازن؛ لديػلة استثارة الصفل0 )أبػ حصب وصادق، 

يخى "أريكدػن" أن الذخرية الدميسة تتستع بثالثة خرائز تتسثل في الديصخة       
بيان قجر مغ وحجة الذخرية، إدراك الحات ثع العالع بصخيقة صحيحة،  اإليجابية عمى البيئة،

ويتبيغ مغ ذلظ أن الصفل الرغيخ ال يتستع بأي خاصية مشيا وتطيخ جسيعيا بذخرية  
الخاشج الدػي، وبالتالي فإن الشسػ االنفعالي عشج الصفل يطيخ بالتحدغ التجريجي ليحه الدسات 

 (025-024: 1..0د الستدايج0 )أحسج، بسخاحل معقجة ومتتابعة مغ التساي
شعػر  مغ االنفعالي تعدز األمغ تفتقخ إلى التي الرفية البيئة وأضاف "جػلسان" أن     
 ويؤثخ مفيػم الحات، عمى انخفاض مسا يشعكذ عالقاتو، في واإلحباط بالقمق والتػتخ الصفل
األبشاء  انفعاالت تيحيب في وقج أشار "سمػفي" أن اآلباء يخصئػن تػافقو الشفدي،  في بالتالي

ليع0  االنفعالية التخبية إلى وبالتالي تطيخ الحاجة األشفال، مذاعخ وقج يتجاىمػن  وتخقيتيا،
  (320: .0.3)السممي، 

كسا يعج االىتسام باستثسار ميػل واىتسامات شفل ما قبل السجرسة إلى مسارسة أنذصة      
المعب في نسػ ميارات الحكاء االنفعالي، ضخورة حزارية تقتجييا متصمبات العرخ لسػاكبة 

بشاء التغيخات الحادثة في كافة السجاالت والفخوع العمسية، لسا لتمظ السيارات مغ دور بارز في 
، ويسكغ استثسارىا فيع اآلخخيغ وتأكيج الحاتو نة لجييا القجرة عمى تحسل السدئػلية شخرية متد 
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ضبط الشفذ أيزا في تغييخ شخق التفكيخ التقميجية لؤلشفال بسا يديع في تصػيخ قجرتيع عمى 
وىحا مغ شأنو يؤدي إلى تصػيخ عسمية التعمع، ولسا لتمظ السيارات مغ في السػاقف السختمفة، 

التي مغ شأنيا مداعجة شفل ما قبل السجرسة عمى  حل السذكالتي السداىسة في دور بشاء ف
الشفدي والتفكيخ في الشتائج الستختبة عمى التخمز مغ الزغػط ، وتؤدي إلى شعػره باالتدان 

ما مجى اإلجابة عمى التداؤل التالي: لحا يدعى البحث الحالي إلى  الدمػك قبل الكيام بو،
ائع عمى المعب في تحديغ ميارات الحكاء االنفعالي لجى شفل ما قبل فعالية البخنامج الق

 السجرسة؟ ويشبثق مغ ىحا التداؤل الخئيدي التداؤالت الفخعية التالية:

ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات األشفال في السجسػعة  30
-بعاد الفخعية )الػعي الحاتي التجخيبية قبل وبعج تصبيق البخنامج في الجرجة الكمية ودرجات األ

السيارات االجتساعية( عمى مكياس الحكاء االنفعالي -التعاشف -الجافعية -تشطيع االنفعاالت 
 السرػر عشج األشفال؟

ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات األشفال في السجسػعة  00
درجات األبعاد الفخعية )الػعي التجخيبية في الكياسيغ البعجي والتتبعي في الجرجة الكمية و 

السيارات االجتساعية( عمى مكياس الحكاء -التعاشف -الجافعية -تشطيع االنفعاالت -الحاتي 
 االنفعالي السرػر عشج األشفال؟

 :يهدف هذا البحث إلى أهداف البحث:

 تحديغ ميارات الحكاء االنفعالي لجى شفل ما قبل السجرسة0 -3
 االنفعالي السرػر لجى شفل ما قبل السجرسة0ترسيع مكياس الحكاء  -0
 لتحديغ الحكاء االنفعالي لجى شفل ما قبل السجرسة0 قائع عمى المعبترسيع بخنامج  -1
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التحقق مغ فعالية البخنامج السقتخح في تحديغ الحكاء االنفعالي لجى شفل ما قبل  -2
 السجرسة0

 أهمية البحث

معجي البخامج ومعمسات رياض قج يػجو نطخ الستخرريغ مغ عمساء الشفذ وكحلظ  30
األشفال إلى أىسية إعجاد البخامج التي مغ شأنيا تدعى إلى تشسية جسيع ميارات الحكاء 

 االنفعالي لجى شفل ما قبل السجرسة0
تتزح األىسية الشطخية لمبحث الحالي في أنو يديع في إثخاء السكتبات بأدوات يديل  00

وأولياء األمػر لتشسية الحكاء االنفعالي لجى شفل  استخجاميا مغ قبل جسيع السيتسيغ والسعمسيغ
 ما قبل السجرسة0

بخنامج مقتخح تع تطيخ األىسية التصبيكية لمبحث الحالي في أنو يخكد عمى استخجام  10
ويسكغ أن  بشاؤه عمى أسذ عمسية في تحديغ الحكاء االنفعالي لجى شفل ما قبل السجرسة،

 عمسيغ وأولياء األمػر0يدتخجمو كل مغ الباحثيغ والسيتسيغ والس

 مفاهيم البحث

 اليـة: عالف

تعخف بالحث الحالي إجخائيا في البحث الحالي: بأنيا قجرة البخنامج الحي تع ترسيسو عمى      
تحقيق أىجافو السحجدة كسا يخبخىا مكياس الحكاء االنفعالي السرػر لجى شفل ما قبل السجرسة 

درجات أشفال السجسػعة التجخيبية في الكياسيغ  مغ خالل الفخق الجال إحرائيا بيغ متػسط
 القبمي والبعجي0
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 البرنامج: 

مجسػعة مغ اإلجخاءات السخصصة والسشطسة في ضػء أسذ عسمية، لتقجيع الخجمات      
)زىخان،  .اإلرشادية، بيجف السداعجة في تحقيق الشسػ الدػي واالختيار الػاعي الستعقل

0..3 :277) 

إلى تشسية ميارة واحجة أو أكثخ مغ ميارات التفكيخ مغ خالل مجسػعة جمدات تدعى 
استخجام استخاتيجيات مخصصة يتع تحجيجىا بسا يتشاسب مع األىجاف السػضػعة لمبخنامج0 

 (13: .0.3)الشعيسي، 

يعخف البخنامج القائع عمى المعب بالبحث الحالي: بأنو خصة تشصػي عمى مجسػعة      
خات وأنذصة ومسارسات تعميسية قائسة عمى المعب ومرسسة إجخاءات إرشادية تحتػي خب

بيجف تشسية الحكاء االنفعالي لجى شفل ما قبل السجرسة في الجرجة الكمية وفي السجاالت 
الفخعية السكػنة مغ الػعي بالحات وتشطيع الحات والجافعية والتحفيد والتعاشف والسيارات 

 االجتساعية0

 الذكاء االنفعالي:

لحكاء االنفعالي بالبحث الحالي: بأنو قجرة الصفل عمى اإلدراك الجيج لمحات مغ يعخف ا     
خالل التعخف عمى انفعاالتو الجاخمية والخارجية والتسييد بيشيا والتحكع فييا وتشطيسيا، وتػجيييا 
مغ خالل التحفيد الحاتي أو الجافعية الحاتية وإدارة عػاشفو، بذكل يدسح لو بتشسية عالقات 

 عية سػية مع اآلخخيغ0اجتسا

الصفل عمى مكياس الحكاء االنفعالي  عمييا يحرل التي الكمية بالجرجة يحجد إجخائيا     
 السرػر السدتخجم في البحث الحالي0
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 :طفل ما قبل الطدرسة

( سشػات والسمتحق بسخحمة رياض 4-3ىػ الصفل الحي يتخاوح عسخه الدمشي ما بيغ )     
 شخوره بالسسمكة العخبية الدعػدية والتابعة لػزارة التعميع0 األشفال الخسسية بسجيشة

 اإلطار النظري للبحث

  أوال: المعب:

يعج المعب أحج السجاخل اليامة لتشسية شخرية شفل ما قبل السجرسة، فزال عغ      
تحديغ عالقاتو مع السعمسات والخفاق، وتشسية قجرتو عمى التػاصل مع اآلخخيغ دون خػف 

ويسكغ استثسار المعب في إثارة التشافذ مغ أجل التشفيذ عغ االنفعاالت والقزاء أو خجل، 
عمى التػتخ الشاتج مغ القيػد والزغػط السمقاة عمى عاتق الرغار مغ الكبار، واتخاذ 

 .القخارات السفيجة بذأن تحديغ مذاعخىع وانفعاالتيع

نطخية التحميل  تقع حيث العالج في المعب فخويج" سيجسػنج "وفي ىحا الرجد استخجم     
 فيو السخغػب الػاقع غيخ تعجيل الصفل محاولة والستػقع، مغ خالل الػاقع الشفدي بيغ

 (35: .0.3حدغ،  (األماني0 الحخمان، وتحقيق لتعػيس

  مفههم المعب:

عخف " جػد " المعب بأنو الشذاط السػجو لمشذاط الحخ أو الشذاط غيخ السػجو، الحي       
يسارسو الصفل بيجف تحقيق شيء مغ الستعة لحاتو، وبيغ دوره السيع في تصػيخ شخرية 

 (36: 0.32الصفل0 )سالمة، 
 تحديغ قجراتو العقمية وسمػكو وميارتو مغ أجل الصفل بو يقػم مػجو يعخف بأنو نذاط     

 (36: 0.33)حسػدة،  والسخح0 الستعة ويحقق واالنفعالية الجدسية
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بيلشيع وبليغ  وتػاصلل تعبيخ آداه  بالشدبة ليع ويذكل الستعة، لتحقيق األشفال وب يقػم نذاط ىػ
 (65: 0.34)الفعخ،  .اآلخخيغ
ثسة اتفاق عمى أن  شياتيا بيغ أنيا تحسل لمعب، إال الدابقة بالخغع مغ تبايغ السفاليع     

الستعة، ويعج ذلظ أحج األسباب التي تؤكج عمى أىسية استثسار المعب كشذاط  المعب يحقق
تحديغ ميارات الصفل برفة عامة وميارات الحكاء االنفعالي برفة خاصة؛ حيث  مستع، في

السشطع، ونتيجة ما يتحمى بو  خالل التػجيو مغ أنو مجخل ىام لتعمع شفل ما قبل السجرسة
 ولحلظ الصفل في جسيع الجػانب، نسػ شخرية في زسسات وخرائز يتجمى دوره البار 

 ميارات الحكاء االنفعالي لجى الصفل0 ىحا البحث كػسيمة لتحديغ في المعب استخجم

 القيطة التربهية لمعب:

يعج االىتسام باستثسار المعب كػسيط تخبػي في تحديغ ميارات شفل ما قبل السجرسة      
ضخورة حزارية؛ مغ أجل الػفاء بستصمبات العرخ، ولسا لتمظ األنذصة مغ دور بارز في 

وتكدبو العجيج مغ  اكتداب الصفل السعارف والسعمػمات، التي تديع في نسػ بشيتو السعخفية،
صجقاء، واحتخام القػاعج والقػانيغ، والسدئػلية االجتساعية، واالنتساء الكيع كالتعاون مع األ

 واالتدان االنفعالي، وبجونو لسا استصاع الصفل أن يحيا حياة سػية0 والربخ،

وفي ىحا الذأن يذيخ "فخوبل" إلى أىسية مسارسة الصفل ألنذصتو بحخية، والتعبيخ عغ      
ولو مقػلو شييخة في ىحا الذأن، أن الصفػلة السحخومة  ميػلو واىتساماتو أثشاء مسارسة المعب،

مغ مسارسة المعب شفػلة فاشمو ستكػن ثسارىا مخاىقة جانحة، وشخرية غيخ سػية في 
أن المعب يعتبخ وسيمة تعمع مغ الجرجة األولى، ويختبط  " جان بياجيو" مدتقبل العسخ، ويخى 

الشسػ العقمي لعسميتي التسثيل والسػاءمة،  بجسيع مخاحل الشسػ األخالقي والعقمي لمصفل، ويعدو
والمعب ىػ التسثيل الخالز الحي يداعج في تحػيل السعمػمات السدتججة لكي تتالءم مع 
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متصمبات الصفل واحتياجاتو، فتربح السعمػمات جدء مغ البشية السعخفية لو0 )صػالحة، 
0.32 :05) 

تثسار المعب، كػسيمة لتحميل نفدية يؤكج "فخويج" في نطخية التحميل الشفدي عمى اس      
األشفال التي يرعب تحميميا بالتجاعي الحخ، وقج فدخ أن المعب اإلييامي الستعمق بالخيال 
عبارة عغ إعادة الصفل لتسثيل األحجاث السؤلسة التي تعخض ليا، ووسيمة إلسقاط الخغبات0 

 (24: 2..0)عبج اليادي، 

 أهداف المعب:

األنذصة التي يسارسيا الصفل مغ أجل التخفيو والستعة، ومغ خالل يعتبخ المعب أحج      
مسارسة الصفل لمعب يكتدب العجيج مغ الكيع والدمػكيات اإليجابية بصخيقة شيقة ومستعة، 
وقج يديع أيزا في تشسية ميارات التفكيخ، فالصفل مغ خالل مسارستو ألنذصة المعب يصبق 

تي يخيج المعب بو، ثع يحجد السذكمة التي تػاجيو وقج خصػات البحث العمسي، يختار المعبة ال
تكػن إعادة تختيب األجداء الستكسال الذكل، ومغ ثع يزع مجسػعة مغ البجائل لحل 
السذكمة، وال يتػقف األمخ عشج استشباط مجسػعة مغ البجائل لمحل فحدب، بل يتعجى األمخ 

ي الشياية لمحل السشاسب ألكثخ مغ ذلظ إلى تجخيب كل الفخوض التي وضعيا، ليرل ف
لمسذكمة، ويدتصيع تعسيع ما تػصل إليو، يتعمع الصفل مغ المعب ميارات القخاءة والكتابة 
والحداب، وحل السذكالت باإلضافة إلى تشسية قجرتو عمى التعبيخ والتشفيذ عغ 

لي االنفعاالت، والتعامل مع الزغػط الشفدية التي تقع عمى عاتقو مغ عالع الكبار، وبالتا
 اختيار نسط األلعاب يػفخ لمصفل الكثيخ مغ الفخص التعميسية الكيسة0

 وفي ىحا الذأن يؤكج إيداكذ عمى أن لمعب ثالث أىجاف أساسية يسكغ تمخيريا فيسا يمي:

 يقػد لالكتذاف والتفكيخ0 30
 القشصخة التي تديع في بشاء عالقات اجتساعية مع اآلخخيغ0 00
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 (03: 0.30حخيخي، يداعج عمى التػازن االنفعالي0 )ال 10

 خصائص المعب:

يديع المعب في تصػيخ شخرية الصفل بجسيع جػانبيا العقمية واالنفعالية والجدسية       
والعقمية، ويداعجه أيزا عمى التػافق الشفدي واالجتساعي، وتيديخ عسميات التشذئة 
االجتساعية؛ نتيجة ما يزيفو لذخرية الصفل مغ خرائز سمػكية إيجابية كالتعاون 

ة، واحتخام القػاعج والقػانيغ، والتػاصل واالستقاللية وغيخىا واالنتساء، والػعي بالحات والكياد
الكثيخ، ويتسيد لعب شفل ما قبل السجرسة بالعجيج مغ الخرائز كالتمقائية، وحخية االختيار، 

 التشػع واالستقاللية0
وفي ىحا الرجد قج أشار العمساء إلى اترال المعب عشج األشفال بسجسػعو مغ الخرائز 

 ي الشقاط التالية:يسكغ تمخيريا ف
 المعب انعكاس وتسثيل لمػاقع3-0
 المعب غاية في حج ذاتو، وذو شابع ذاتي0-0
 بيغ الرػرة والكمسة والفعل في نسط سمػكي مػحج0 المعب جػىخ عسمية الجمج-1
 التجرج مغ التمقائية إلى الشذاط السشطع الحي يسارس بأنطسة وقػانيغ2-0
 العسخ ويعػد ذلظ الى القجرة عمى االنتقائية0يقل عجد الخفاق في ضل التقجم ب-3
 يقل الشذاط البجني ويدداد تبعا لو الشذاط العقمي4-0
زيادة الفخوق الفخدية بيغ لعب الحكػر واإلناث والعػامل االجتساعية ىي التي تحجد القيػد -5

 (01-00: 0.32عمى نػع المعب0 )صػالحة، 
 ا: الذكاء االنفعالي:ثاني  

الحكاء االنفعالي أحج الحكاءات التي يحتاجيا الصفل، ليتسكغ بسػجبيا مغ التعخف يعتبخ      
عمى ذاتو، والتحكع في انفعاالتو، والعسل عمى تحفيد نفدو مغ أجل الػصػل لؤلىجاف، 
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والتعاشف مع اآلخخيغ مغ خالل اإلدراك السشصقي لؤلحجاث، وبالتالي يكتدب القجرة عمى 
 .مى االنفعاالتالتخوي والحكسة والديصخة ع

اتفقت كل مغ "كاريغ ىػرني "و" فخويج" حػل كػن االنفعاالت ميكانيدمات دافعة لدمػك      
الصفل وتعج استجابات قػية مثل تأثيخ الجوافع عمى الدمػك، حيث تؤثخ االستجابة االنفعالية 

تع إثارتو مغ فديػلػجيا وسيكػلػجية في اإلدراك والتعمع واألداء، واالنفعال عبارة عغ دافع 
الخارج، يتخك أثخ كبيخ عمى ديشاميات الدمػك الكمي لمعقل، وبالتالي تراحبو تغيخات، فزال 
عغ أىسية انفعاالت الخػف والغزب عغ سائخ االنفعاالت السؤثخة في الدمػك0 )أحسج، 

0..1 :330) 

 مفههم مهارات الذكاء االنفعالي: 

ومذاعخه، وفيسيا وتشطيسيا، وصياغتيا تبعا إلدراكو قجرة الصفل عمى االنتباه النفعاالتو      
مذاعخ اآلخخيغ وانفعاالتيع لبشاء عالقات انفعالية إيجابية تحث عمى الخقي العقمي0 )الغخايبة 

 (0610: 0.30والعتػم، 

قجرة الصفل عمى إدراك انفعاالتو، وانفعاالت اآلخخيغ، لمعسل عمى تشطيع وتصػيخ الشسػ      
 (025: 0.31االنفعاالت0 )الخفر وأبػ زيتػن،  بتمظ العقمي السختبط

ىلللػ قلللجرة الصفلللل عملللى فيلللع نفدلللو وفيلللع اآلخلللخيغ وتقلللجيخه لسذلللاعخىع ملللغ خلللالل التعاملللل معيلللع 
 (14: 0.31بسخونة0 )الخفاف، 

العاشفيلللة التلللي يتستلللع بيلللا  يلللخى "جػلسلللان " أن اللللحكاء االنفعلللالي ىلللػ مجسػعلللة السيللللارات     
 (306:  0.35) السقػسي، اح في مػاقف الحياة السختمفة0 الصفل، والالزمة لمشج

يعخف بأنو القجرة عمى إدارة الصفل النفعاالتو ومذلاعخه الذخرلية اتجلاه اآلخلخيغ أو القلجرة عملى 
 (Psychology Today, 2018: 1) تيجئة اآلخخيغ والتأثيخ عمييع0
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الكثيخ  شياتيا بيغ جسيعيا تحسليتبيغ مغ العخض الدابق لسفاليع الحكاء االنفعالي أن      
مغ عشاصخ االتفاق عمى أن الحكاء االنفعالي، يتبمػر في إدراك الصفل النفعاالتو، وقجرتو 
عمى كبح جساحيا والديصخة عمييا، مغ خالل قخاءة مذاعخ اآلخخيغ والتعاشف معيع، ويعج 

عالي لجى شفل ما تحديغ ميارات الحكاء االنف ذلظ أحج األسباب التي دعت إلى الدعي نحػ
قبل السجرسة برفة خاصة؛ ألن الحكاء االنفعالي مجخل ىام لتشسية قجرة الصفل عمى بشاء 

 عالقات اجتساعية سػية، وأىع الدبل لمشجاح في الحياة0

 مهارات الذكاء االنفعالي:

تللؤثخ تتسللايد وتتشللػع ميللارات الللحكاء، ويسثللل الللحكاء االنفعللالي أحللج الللحكاءات اليامللة التللي      
فللي حيللاة الصفللل، ويشبثللق مشللو عللجد مللغ السيللارات، وسلليتع فيسللا يمللي اسللتعخاض ميللارات الللحكاء 

 االنفعالي بشاء عمى بعس الشطخيات السفدخة:

وىي فيع  مكػنات أساسية خسذ يحتػي  االنفعالي لمحكاء وسالػفي" نسػذج قجم "مايخ     
 عمى الحاتية الديصخة لشجاح فيعمييا، وكحلظ ا الديصخة شخق  وإدراك الصفل النفعاالتو،

 اآلخخيغ مذاعخ وإدراك االشباع تأجيل الصفل عمى قجرة والتي تشصػي عمى االنفعاالت،
 (02: 0.30العالقات0 )مػسى،  وإدارة أو األلفاظ الػجو تعبيخات بيع عغ شخيق والذعػر
مغ الكفاءات والسيارات  أون" أن الحكاء االنفعالي عبارة عغ تشطليع مكلػن -يذيخ "بار     

ي قجرة الصفل عمى التعاملل ملع الزغػط فالذخرية، واالجتساعية والعاشفية، التي تلؤثخ 
أن الحكاء  نسػذجو في ويبيغ أيزا( 306: 00.35 )السقػسي، بشجلاح البيئيلة ومتصمباتيا
لظ اللحكاء وىي الحكاء االنفعالي الذخري، وكح أساسية ملغ خسدلة مكػنلات االنفعالي يتألف
األشخاص، باإلضافة إلى القجرة عمى التكيف، وإدارة الزغػط والتحكع فييلا،  االنفعلالي بليغ

  (233: 0.35العامة0 )حدغ وآخخون،  وأخيخا الحاللة السداجيلة
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 حدد "جهلطان" خطدة مكهنات لمذكاء االنفعالي وهي: 

الػعي بالحات: وتعشي إدراك الصفل لحاالتو الجاخمية، وإمكانياتو، وتفزيالتو، وتتزسغ -3
 الػعي باالنفعاالت، وتقييع الحات، والثقة فييا0 

تشطيع الحات: وتعشي إدارة الصفل لحاالتو الجاخمية، ودوافعو، وتتزسغ ميارات ضبط -0
 الشفذ، والثقة، والقجرة عمى التػافق، واالبتكار0

وىي قجرة الصفل عمى تػجيو انفعاالتو لمػصػل إلى األىجاف، وتتزسغ الخغبة  :الجافعية-1
 في اإلنجاز، االلتدام، السبادرة، والتفاؤل0

يعشي الػعي بسذاعخ اآلخخيغ، واحتياجاتيع، واىتساماتيع، ويتزسغ فيع  :التعاشف-2
 اآلخخيغ وتشسيتيع، واالستفادة مغ التشػع0 

ية: وتعج مغ السيارات التي تحجد شخيقة تجاول العالقات، وتتزسغ السيارات االجتساع-3
 (Goleman, 2011: 26-27)التأثيخ، والتػاصل، والكيادة، التعاون0 

  مهارات الذكاء االنفعالي بالبحث الحالي:

وبشاء عمى البحث الحالي تع تقديع ميارات 
الحكاء االنفعالي إلى خسدة مجاالت فخعية 
وىي )السيارات االجتساعية، والػعي 
بالحات، وتشطيع االنفعاالت، والجافعية، 

( سيتع في 3والتعاشف(، انطخ شكل )
 الشقاط التالية تعخيف مكػناتو: 

يعخف بأنو قجرة  الهعي بالذات: 30
انفعاالتو وتحجيج نقاط  الصفل عمى تسييد

 الزعف والقػة في العسميات الجاخمية الشاتجة مغ األحجاث والسذاعخ واألفكار0
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يعخف بأنو قجرة الصفل عمى تحقيق التػازن مغ خالل التعخف عمى  تظظيم الذات: 00
استخاتيجيات التعامل مع االنفعاالت لتقميل الزغط مغ خالل وقف األفكار الديئة والديصخة 

 نفعاالت0عمى اال
يعخف بأنو قػة داخمية تجفع الصفل لمسثابخة مغ أجل تحقيق الشجاح  الدافعية والتحفيز: 10

والػصػل لؤلىجاف مغ خالل التحكع في انفعاالتو ومقاومة اإلحباط وتأجيل اشباع بعس 
 االحتياجات0

يعخف بأنو قجرة الصفل عمى إدراك مذاعخ وانفعاالت اآلخخيغ والػعي  التعاطف: 20
 باحتياجاتيع وميػليع وشخيقة تفكيخىع0

: تعخف بأنيا قجرة الصفل عمى إقامة عالقات سػية مع اآلخخيغ الطهارات االجتطاعية 30
 قائسة عمى التػاصل والتفاعل مغ أجل إحجاث السػائسة والتأثيخ اإليجابي0 

 الطفل ذوي الذكاء االنفعالي:سطات وخصائص 

يترللف أصللحاب الللحكاء االنفعللالي بدللسات وخرللائز تتسايد وتتفاوت درجاتيا مغ شفل 
 آلخخ، تللتمخز ىللحه الدللسات بالتللالي:

 .بشاء عالقات اجتساعية جيجة مع األصجقاء 30
 .السيل إلى األدوار الكيادية بالسجسػعات، والتستع بخوح الكيادة 00
 .ركة بالمجان أو الشػادي وغيخىا لمسداىسة بعزػية السجسػعةالسذا 10
 .إسجاء الشرح ألصجقائو مغ أجل مػاجية السذكالت 20
 .مسارسة المعب الجساعي مع االقخان 30
 .االىتسام بذئػن اآلخخيغ 40
 (6: 0.34السذاركة بالخحالت والسشاسبات االجتساعية0 )الخقاد، 50
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 فروض البحث

بيغ متػسط درجات األشفال في السجسػعة التجخيبية تػجج فخوق ذات داللة إحرائية  30
تشطيع -قبل وبعج تصبيق البخنامج في الجرجة الكمية ودرجات األبعاد الفخعية )الػعي الحاتي 

السيارات االجتساعية( عمى مكياس الحكاء االنفعالي السرػر -التعاشف -الجافعية -االنفعاالت 
 عشج األشفال لرالح الكياس البعجي0

ج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات األشفال في السجسػعة ال تػج 00
التجخيبية في الكياسيغ البعجي والتتبعي في الجرجة الكمية ودرجات األبعاد الفخعية )الػعي 

السيارات االجتساعية( عمى مكياس الحكاء -التعاشف -الجافعية -تشطيع االنفعاالت -الحاتي 
 ل0االنفعالي السرػر عشج األشفا

 منهحية البحث وإجراءاته
 السشيج شبو التجخيبي0 البحث:مظهج  أوال:

 ثانيا: عيظة البحث:

 عيظة البحث االستطالعية: . أ

( شفال وشفمة مغ الجشديغ والسقيجيغ .1اشتسمت عيشة البحث االستصالعية عمى )     
 3متػسط أعسارىع ) بخياض األشفال الحكػمية بسجيشة شخوره بالسسمكة العخبية الدعػدية،

سشػات وشيخان(، وذلظ بيجف التحقق مغ الكفاءة الديكػمتخية ألدوات البحث، وقج كذفت 
نتائج البحث االستصالعية مشاسبة األدوات لجسع البيانات، وتع التأكج مغ الكفاءة 

 الديكػمتخية التي سيتع التعخض ليا بذيء مغ التفريل فيسا بعج0
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 ب. عيظة البحث األساسية:

( شفل، تع بالبجاية استخجام محظ تخشيحات ..2تكػن مجتسع عيشة البحث مغ )     
الصالبات السعمسات؛ لمكذف عغ األشفال الحيغ يعانػن مغ اضصخابات انفعالية بعج تجريبيع 
عمى ذلظ، تع بالسخحمة الثانية تصبيق مكياس الحكاء االنفعالي السرػر عمى األشفال الحيغ 

( بصخيقة فخدية، تع رصج الجرجات وتحجيج عيشة البحث  .31) تع اختيارىع وكان عجدىع 
انحخاف معياري  0-الفارقة والتي تعادل  باستخجام الجرجة ( شفل  13الشياية السكػنة مغ )

( التالي يبيغ تقديع العيشة 3األشفال، الججول ) عمى مكياس الحكاء االنفعالي السرػر
 الشيائية شبقا لمعجد والخوضة والشػع0

 (1ل )جدو
 تقديم العيظة األساسية من حيث العدد والظهع والروضة

العجد  ندبة األشفال عجد األشفال اسع الخوضة
 الكمي

الشدبة مغ 
 ذكخ أنثى   ذكخ أنثى  السجسػع الكمي

 1001 .3 1301 0604 4 2 الخوضة الثانية
 3403 3 3504 3201 1 0 الخوضة الثالثة

 3702 4 3504 0302 1 1 الخوضة الخامدة
 3403 3 0103 503 2 3 الخوضة الدادسة
 3403 3 307 0604 3 2 الخوضة الثامشة

 ..3 13 ..3 ..3 35 32 السجسػع الكمي

 لقج تع مخاعاة ما يمي عشج اختيار عيشة البحث الشيائية:  وصف عيظة البحث:

 أن يكػن أشفال العيشة صحيحي البشية وال يعانػن مغ إعاقات0 30
 ( سشػات40-3العسخ الدمشى ما بيغ ) أن يتخاوح 00
 مػافقة ولي األمخ عمى التصبيق0 10
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أن يكػن مغ السقيجيغ بالخوضات الحكػمية بسجيشة شخوره بالسسمكة العخبية الدعػدية في  20
 ىلل0 .322- 3217العام الجراسي 

عمى انحخاف معياري  0-والتي تعادل  Cut of Scoreالفارقة  الحرػل عمى بالجرجة 30
 كاء االنفعالي السرػر0مكياس الح

 التجانس بين أطفال الطجطهعة التجريبية:

لمتأكج مغ تحقيق التجانذ بيغ أشفال السجسػعة التجخيبية في البحث تع حداب نتائج      
اختبار كػلسػجخوف سسيخنػف في العسخ الدمشي والحكاء االنفعالي ودرجة الحكاء العام، انطخ 

( 0.3.نتائج مدتػى السعشػية السدتخخج أكبخ مغ ) ( التالي، حيث يتبيغ أن0الججول )
وبالتالي يسكغ قبػل الفخض الرفخي، حيث أن البيانات مدتخخجة مغ مجتسع يخزع لمتػزيع 

 االعتجالي0

 (2جدول )
 التحقق من تكافؤ العيظة األساسية في العطر الزمظي باستخدام اختبار كهلطهجروف سطيرنهف

 مدتػى الجاللة العجد العسمية اإلحرائية الستغيخات
 0107. 13 0727. العسخ الدمشي
 0072. 13 0756. الحكاء االنفعالي

 IQ  30031 13 .03.4درجة الحكاء

  -ثالث ا: أدوات البحث: 

 )إعجاد الباحثة( مكياس الحكاء االنفعالي السرػر لجى شفل ما قبل السجرسة0 -3
ل وآخخون، تعخيب وتعجيل مميكة،  مكياس ستانفػرد بيشيو الرػرة الخابعة )إعجاد روبخت -0

37760) 
 0بخنامج قائع عمى المعب لتحديغ ميارات الحكاء االنفعالي لجى شفل ما قبل السجرسة -1

 )إعجاد الباحثة(
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 مقياس الذكاء االنفعالي الطصهر لدى طفل ما قبل الطدرسة.-أ

الللللحكاء يذ ، بيللللجف الحرللللػل عمللللى أداه سلللليكػ متخيللللة يسكللللغ أن تكللللىللللحه األداة تللللع إعللللجاد      
يتكلللػن السكيلللاس ملللغ خسلللذ ، وىلللػ أحلللج أىلللجاف البحلللث، االنفعلللالي للللجى شفلللل ملللا قبلللل السجرسلللة

وعذللخون عبللارة مقدللسة عمللى خسللذ مجللاالت وىللي )ميللارة الللػعي بالللحات، تشطلليع االنفعللاالت ، 
الجافعيللة ، السيللارات االجتساعيللة ، التعللاشف(، وعمللى الصفللل أن يختللار اإلجابللة التللي يخاىللا تعبللخ 

ويقػم القائع بالكياس سػاء كلان الباحلث أو أحلج الػاللجيغ أو السعمسلة أو أحلج القلائسيغ عملى عشو، 
( أملللام ) أ( أو)ب( أو )ج( شبقلللا السلللتجابة الصفلللل فلللي نسلللػذج √رعايلللة الصفلللل بػضلللع عالملللة )

إجابة تع إعجاده ليحا الغخض، يتع ترحيح السكياس مغ خالل إعصاء ثالث درجات عشجما تكػن 
)أ( ، درجتللان إذا كانلت اسلتجابة الصفللل )ب( ، درجلة واحلجة حيشسللا تكلػن اسللتجابة  إجابلة الصفلل
 الصفل )ج(0

 خطهات إعداد مقياس الذكاء االنفعالي الطصهر لدى طفل ما قبل الطدرسة:

 الجراسات والتجارب واألدوات البحثية ذات الرمة بالحكاء االنفعالي0االشالع عمى  30
الخاصللللة بالللللحكاء االنفعللللالي، مللللع مخاعللللاة أن تحتللللػي صللللياغة بعللللس العبللللارات والجسللللل  00

 مػاقف واقعية يشفحىا شفل ما قبل السجرسة برػرة يػمية0
إلكتخونيللا، إلرسللاليا لعللجد مللغ الدللادة الستخررلليغ مللغ أسللاتحة عمللع الللشفذ،  األداة كتابللة  10

 مكياس الحكاء االنفعالي السرػر لجى شفل ما قبل السجرسةبيجف اصجار الحكع عمى صالحية 
 لمعيشة ومجى مالئسة الجسل وإجخاء التعجيالت السصمػبة0

 عمى أشفال العيشة االستصالعية0 األداة تصبيق  20
 في صػرتو الشيائية، وتصبيقو عمى أشفال السجسػعة التجخيبية0السكياس وضع  30
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 تعميطات مقياس الذكاء االنفعالي الطصهر لدى طفل ما قبل الطدرسة: 

  يشتبو إلى كل قرة سيخوييا0يصمب الفاحز مغ الصفل أن 
 0سأقخأ لظ مجسػعة مغ السػاقف أو القرز القريخة 
  0وعميظ أن تذيخ لمرػرة التي تعّبخ عغ شعػرك إذا حجثت معظ ىحه القرة 
 ( شبقللا لسللا تذلليخ إليللو ج( أو )ب( أو )أ( أمللام العبلارة )√يقلػم الفللاحز بػضللع عالمللة )

 ز لحلظ0إجابة الصفل في السػقف بشسػذج اإلجابة السخر

 لحداب الصدق: الكفاءة الديكهمترية لألداة:

 :الطقياس ألبعاد الداخمي أوال: صدق االتداق 

 معاملل حدلاب السكيلاس ملغ خلالل ألبعلاد لقلج تلع التحقلق ملغ صلجق االتدلاق اللجاخمي     
للؤلداة عملى عيشلة البحلث االسلتصالعية البلال   الكميلة والجرجلة مجلال درجلة كلل بليغ االرتبلاط
( مللغ األشفللال السقيللجيغ بخيللاض األشفللال الحكػميللة بسجيشللة شللخوره بالسسمكللة العخبيللة .1عللجدىا)

(  1مللغ الجللجول ) ،ويتبلليغ (33إصللجار ) SPSSالدللعػدية ، باسللتخجام البخنللامج اإلحرللائي 
مختفعلة حيلث تخاوحلت السرلػر مكياس اللحكاء االنفعلالي التالي أن معامالت الرجق لسجاالت 

( كحلج **0442.لمسكيلاس ملا بليغ ) الكميلة والجرجلة مجلال درجلة كلل بليغ االرتبلاط معلامالت
(، وىلحا يلجل عملى 0.3.وجسيع الجرجات دالللة عشلج مدلتػى )** ( كحج أعمى .062.أدنى و)

 .الجاخمي أن جسيع السحاور تتستع برجق االتدلاق

 (3جدول )
 لمطقياس. الكمية والدرجة بعد درجة كل بين االرتباط معامل

 معامل االرتباط عجد العبارات السجال
 **0442. 3 ميارة الػعي بالحات 

 **06.1. 3 ميارة تشطيع االنفعاالت 
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 **.062. 3 ميارة الجافعية 
 **0566. 3 ميارة التعاشف 

 **0603. 3 السيارات االجتساعية

 0.3.** دال عشج                  

 الطقياس لعبارات الداخمي ثانيا: صدق االتداق

سكيلاس اللحكاء االنفعللالي السرلػر للجى شفلل مللا تلع التحقلق ملغ صلجق االتدللاق اللجاخمي ل     
 األداة ملللغ خلللالل حدلللاب درجلللات معاملللل االرتبلللاط بللليغ كلللل عبلللارة ملللغ عبلللارات  قبلللل السجرسلللة

والسجللال الللحي تشتسللي إليللو، وذلللظ بعللج تصبيللق السكيللاس عمللى عيشللة البحللث االسللتصالعية البللال  
( مللللغ األشفللللال السمتحقلللليغ بخيللللاض األشفللللال بسجيشللللة شللللخوره بالسسمكللللة العخبيللللة  .1عللللجدىا ) 

عشج مدتػى  ( التالي يػضح أن درجات جسيع معامالت االرتباط داللة 2الدعػدية ، وججول ) 
(، وىلحا يلجل عملى أن جسيلع فقلخات السكيللاس تتدلق داخميلا ملع السجلال الللحي 0.3.( و)0.3.)

 .الجاخمي تشتسي إليو، وبالتالي تتستع األداة برجق االتدلاق

 (4جدول )
 لمبعد. الكمية والدرجة الطقياس عبارات من عبارة كل درجة بين االرتباط معامالت
 التعاشف السيارات االجتساعية ميارة الجافعية تشطيع االنفعاالت الػعي بالحات

.0213* .053.** .0421** .050.** .0507** 

.0462** .0566** .04.7** .0530** .0463** 

.0461** .05..** .0360** .0461** .0530** 

.04.7** .0572** .0213* .05..** .0537** 

.043.** .0341** .0230* .0462** .0651** 

 0.3.** دال عشج                     0.3.*دال عشج 
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 ثالثا: الصدق التطييزي: 

 % ( ملغ05)  واألدنى بشدلبة األعمى الخبع متػسط قيع إلى السقارنة الصخفية بيغ ييجف     
( مقدللسة بالتدللاوي بلليغ األشفللال مشخفزللي ومختفعللي 34، بعللجد)درجللات العيشللة االسللتصالعية

 لعيشتلليغ  )ت( التللالي الللحي يذلليخ بشللاء عمللى نتللائج اختبللار (3)انطللخ الجللجول الللجرجات، 
الكميللة  السجسللػعتيغ الصللخفيتيغ فللي الجرجللة بلليغ دالللة إحرللائيا فللخوق  مدلتقمتيغ إلللى وجللػد

وىللي أصللغخ مللغ  (0.3.بكيسللة احتساليللة )الفخعية، لمسجللاالت الكميللة والجرجللة لمسكيللاس،
 السرػر لجى شفل ما قبلل السجرسلةمكياس الحكاء االنفعالي  صالحية يػضح ( وىحا 0.3.) 

 وبالتالي يتستع بسعامل صجق عالي0 والسشخفزة، السختفعة الجرجات بيغ في التسييد

 (5جدول )
  مدتقمتين لداللة الفروق بين متهسط درجات مرتفعي ومظخفضي الدرجات لعيظتين قيم )ت(
 الكيسة االحتسالية قيسة ت مختفعي الجرجات مشخفزي الجرجات البعج

 ع م ع م
 0.3. 403.6 067. 32003 301 3.041 ميارة الػعي بالحات 

 0.3. 40637 05.5. 31053 304 703 ميارة تشطيع االنفعاالت 
 0.3. 300.36 0336. 32041 042. 33031 ميارة الجافعية 
 0.3. 330162 0132. 32066 30.4 3.016 ميارة التعاشف 

 0.3. 50445 0336. 31016 0704. 3.03 السيارات االجتساعية

 0.3. 70564 3063 46031 10.2 33066 الجرجة الكمية

 ثبات مقياس الذكاء االنفعالي الطصهر لدى طفل ما قبل الطدرسة:

تع استخجام شخيقة ألفاكخونباخ لحداب ثبات مكياس الحكاء االنفعالي السرػر لجى شفل      
(، وقج بمغت معامالت 07.0.مغ خاللو ) ما قبل السجرسة، وقج بمغت قيسة معامل الثبات

 ( عشج جيتسان0 0525.( عشج سبيخمان و)0571.الثبات أيزا بصخيقة التجدئة الشرفية )
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 الصهرة الرابعة –مقياس ستانفهرد بيظيه -ب

مكياس ذكاء فخدي يتزسغ خسدة عذخ اختبار فخعي مشبثقة مغ أربعة مجاالت رئيدة      
الستجالل السجخد البرخي والمفطي والكسي( تعصي درجة مخكبة ىي )الحاكخة قريخة السجى وا

 كمية تجل عمى القجرة االستجاللية العامة0

 الكفاءة الديكهمترية:

 ثبات الطقياس:

-( بتصبيق معادلة كػدر077.( إلى )060.تخاوحت معامالت الثبات ما بيغ مغ )     
( في .44العالقات المفطية إلى )( باختبار .16ريتذاردسغ، عمى عيشة عجدىا ما بيغ)

( تخاوحت أعسارىع بيغ عامان إلى .63اختبار السفخدات مغ أفخاد العيشة الكمية البال  عجدىع )
 (302: 3..0ثالث وعذخون عاما0 )خميل، 

مغ خالل تصبيق معادلة ألفاكخونباخ، وقج  الحالي بالبحث الثبات التأكج مغ معامل تع      
( .1(، عمى عيشة البحث االستصالعية البال  قػاميا )0634.الثبات )بمغت قيسة معامل 

شفل مغ السشتطسيغ بخياض األشفال بسجيشة شخوره، وقج بمغت معامالت الثبات أيزا بصخيقة 
 ( عشج جيتسان0 06.5.( عشج سبيخمان و)06.6.التجدئة الشرفية )

 صدق الطقياس:

أشار مميكة إلى أن نتائج بحػث التحميل العاممي تبيغ أن األداء عمى السكياس يسكغ      
شخحو عمى أساس عامل عام مفخد، كسا يتدع السكياس برجق السحتػى، وىحا بعج التقشيغ 
عمى السجتسع السحمى والعخبي، وإعجاد ججاول معيارية لمفئات العسخية مغ سشتان وحتى 

 خسدػن، وانحخاف معياري ثسانية0  الدبعػن عام بستػسط درجات
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الحالي مغ خالل صجق السحظ، تع حداب معامل  البحث في السكياس صجق حداب تع     
( شفل مغ األشفال مغ .1االرتباط بيغ درجات عيشة البحث االستصالعية البال  عجدىا )

تبار ذكاء األشفال السقيجيغ بخياض األشفال بسجيشة شخوره عمى السكياس، ونتائج تصبيق اخ
( وىي قيسة مختفعة 0634.األشفال لدخي، وقج بم  معامل االرتباط بيغ درجات األشفال )

 (0.30.ودالة إحرائيا عشج مدتػى داللة )

 البرنامج القائم عمى المعب.-ج 

 0تشسية ميارات الحكاء االنفعالي لجى شفل ما قبل السجرسة الهدف العام لمبرنامج:

 :( 4وججانية( انطخ الججول ) –ميارية  –وتشقدع إلى )معخفية  لمبرنامج:األهداف اإلجرائية 

 أهطية البرنامج:

 0تشسية ميارات الحكاء االنفعالي لجى شفل ما قبل السجرسة 30
تشسية ميارات الحكاء تػفيخ مجسػعة مغ األلعاب واألنذصة السستعة التي تعسل عمى  00

 0االنفعالي لجى شفل ما قبل السجرسة

 والطبادئ التي يعتطد عميها البرنامج الطقدم:األسس 

 مخاعاة األنذصة لقجرات واىتسامات واستعجادات شفل ما قبل السجرسة0 -3
 ارتباط األنذصة السقجمة بػاقع األشفال وبيئتيع0 -0
 إثارة دافعية األشفال لمتعمع مغ خالل التشػيع في االنذصة0 -1
 التخصيط الجيج قبل البجء بالشذاط0 -2
 االمغ والدالمة عشج اختيار األدوات والخامات التي ُتقجم لمصفل0مخاعاة عػامل  -3
 تحجيج أدوار كل مغ السعمسة والصفل والفاحز تحجيجا دقيقا0 -4
 التجرج في تقجيع السفاليع لؤلشفال0 -5
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 إشاعة روح التشافذ بيغ األشفال0  -6
 تشطيع غخفة الشذاط بذكل يتيح الفخصة لسسارسة األشفال أنذصة البخنامج0  -7

 في تحجيج الػقت السدتغخق إلنياء الشذاط، والتي يدتمدم بعجىا التجخل0الجقة  -.3
 تكخار مخاجعة األنذصة والسعمػمات السقجمة مدبقا لخبصيا بالسعمػمات السقجمة حجيثا0 -33

 االستراتيجيات والفظيات الطدتخدمة بالبرنامج:

الشذاط لتقػية استخجام التعديد مغ أجل التحفيد السدتسخ لمصفل أثشاء وبعج تشفيح  -3
 العالقة بيغ السثيخ واالستجابة الشاتجة عشو وبالتالي تكخار حجوثيا0

استخجام الحػار والسشاقذة أثشاء تقجيع جمدات البخنامج لؤلشفال وكحلظ أثشاء التجريبات  -0
السقجمة لسعمسات رياض األشفال ولمصالبات السعمسات واألميات عغ الحكاء االنفعالي 

 رائز الصفل الحي يتستع بو0ومجاالتو وأدوار وخ
تع استخجام الشسحجة في إعجاد مجسػعة مغ األنذصة التي تػضح شخيقة تشفيح الشذاط  -1

 وقج تع بشاؤىا بحيث تتشاسب مع مػضػع الجمدة، ويتع اإلجابة عمييا بالحػار والسشاقذة0
 تع استخجام التغحية الخاجعة بيجف إعصاء الصفل نتائج الدمػك الحي قام بو أثشاء -2

 الجمدات وآليات التعجيل مغ أجل السداىسة في إتقان الصفل السيارة وتعجيل الدمػك 0
يتع استخجام لعب األدوار والتعميسات في تدسية المعبة السرسسة وشخح قػانيشيا وتسثل  -3

 خصػاتيا أمام األشفال قبل البجء بالمعب0
استجابات  خ فييتع استخجام استخاتيجية وقف التػتخ مغ خالل االستخخاء والتفكي -4

 تتعارض مع االنفعال لمديصخة عميو0
أثشاء مسارسة األنذصة التي تتصمب أن يزع الصفل  يتع استخجام استخاتيجية التخيل -5

 نفدو في مكان اآلخخ0 
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 تم تقديم جمدات البرنامج كطا يمي:  خطة جمدات البرنامج:

 والسعمسات  األمػرجمدات إرشادية ألولياء إلى الجمدة الخابعة  مغ الجمدة األولى
 تخشح أشفال العيشة لمتصبيق القبمي0وذلظ ل

 0مغ الجمدة الخامدة حتى الجمدة العذخون خاصة باألشفال 
 ( دقيقة4.0مجة الجمدة الػاحجة ) 

 الخطهات التي تتضطظها كل جمدة بالبرنامج: مكهنات الجمدات:

 جمدة األولى0يتع مخاجعة ما تع بالجمدات الدابقة في بجاية كل جمدة ما عجا ال 30
 تحجيج األدوار السختمفة لكل األشفال في السجسػعة0 00
 مشاقذة التعييشات السشدلية السصمػبة في الجمدة الدابقة0 10
 تػضيح ىجف ومػضػع الجمدة0 20
 تصبيق االستخاتيجيات والفشيات اإلرشادية0 30
 ختام الجمدة وتمخيز ما تع خالليا وإعصاء التعييغ السشدلي0 40

 صدق البرنامج:

تللع التحقللق مللغ صللجق البخنللامج بعخضللو عمللى عللجد مللغ الدللادة السحكسلليغ الستخررلليغ فللي  
السجلللال، وذللللظ الختبلللار صلللجق السحتلللػى، ومالئسلللو جمدلللات البخنلللامج لعيشلللو البحلللث، وكلللحلظ 

 .لمتحقق مغ مشاسبة األدوات والفشيات السدتخجمة، والدالمة المغػية
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 (6جدول )
 جالجمدات التظفيذية لمبرنام

 الجمدةمجة األدوات اليجف مغ الجمدة مػضػع الجمدة الجمدة

 األولى
 والثانية

جمدة إرشادية 
 ألولياء األمػر
 والسعمسات

 يتعخف الحاضخات عمى مػضػع البحث0
 يتعخف الحاضخات عمى مكػنات البخنامج0

 تخشح الحاضخات أشفال العيشة لمتصبيق القبمي0

 عخوض تقجيسية
 أوراق عسل وضيافة

 دقيقة .4

 الحكاء االنفعالي الثالثة
لمسعمسات 
 وأولياء األمػر

تسيد الحاضخات الحكاء االنفعالي مغ حيث 
 تعخيفو وترشيفاتو0 

تحجد الحاضخات خرائز األشفال ذوي 
 .الحكاء االنفعالي

 تبجي الحاضخات رأييع في الجمدة0

 ضيافة
 عخوض تقجيسية
 أوراق عسل

 دقيقة .4

البخامج  الخابعة
 اإلرشادية
لمسعمسات 
 وأولياء األمػر

 تجرك الحاضخات أىسية المعب في حياة الصفل 
تحجد الحاضخات دور البخامج اإلرشادية في 

 تشسية الحكاء االنفعالي0
تصبق السعمسات مكياس الحكاء االنفعالي 

 السرػر عمى األشفال0

 عخوض تقجيسية
 أوراق عسل 
 ضيافة 

االنفعالي السرػر مكياس الحكاء 
 السجرسة لجى شفل ما قبل

 دقيقة .4

التعارف وبشاء  الخامدة
 األلفة 

يذللليع جلللػ ملللغ الصسأنيشلللة بللليغ األشفلللال وفخيلللق 
 العسل0

 تػشيج العالقات بيغ فخيق العسل واألشفال0 
يتفق فخيق العسل مع أشفلال العيشلة عملى بعلس 

 قػاعج العسل أثشاء تشفيح البخنامج0

 عخوض تقجيسية
 ضيافة-جػائد 

 دقيقة .4

تعخيف الحكاء  الدادسة
 االنفعالي

 يحكخ الصفل مفيػم الحكاء االنفعالي0
يرللللشف الصفللللل السػاقللللف السختمفللللة شبقللللا لشللللػع 

 االنفعال0
 يذارك الصفل زمالئو في الجمدة0

بصاقات  –عخوض تقجيسية 
 االنفعاالت0

 

 دقيقة .4

الدابعة 
 والثامشة

 الػعي ميارة
 بالحات

السعخفة  -

  .دور االنفعاالت في حياتوالصفل يرف 
شلعػره فلي السػاقلف التلي تعللخض الصفلل يرلف 
 عميو0

صللػر انفعللاالت وأشمللب مللغ كللل 
شفل اختيار صػرة ثع أخلح نفلذ 
عسيللللق وإغللللالق العيشلللليغ وتخيللللل 

 دقيقة .4



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

766 

 2222ديسمتر  -1(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

مػقف مغ السػاقلف جعملو يذلعخ  في الكيام بالسيام0 الصفل يبادر االنفعالية
 بيحا االنفعال0

  الػعي  التاسعة
باالنفعاالت 
 الجاخمية

  .عغ انفعاالتو الصفليعبخ 
 عمى انفعاالتو0 الصفليديصخ 

 استخاتيجية االستخخاء الشفدي0 الصفليشفح 

صللللػر مػاقللللف مختمفللللة ليرللللف 
الصفللل شللعػره فللي حللال حللجوثيا 

 معو بعج االستخخاء0

 دقيقة .4

 الػعي العاشخة
باالنفعاالت 
 الخارجية

 االنفعاالت الخارجية0 الصفليرف 
شلللللخق التعاملللللل ملللللع االنفعلللللاالت  الصفلللللليلللللحكخ 

 الخارجية0
 أن يبجي الصفل رأيو0

ورق عسلللللل ليعبلللللخ بلللللأي شخيقلللللة 
علللللللغ الدلللللللمػك اللللللللحي قلللللللام بلللللللو 
لسدللللللللللاعجة أحللللللللللج األشللللللللللخاص، 

 ويرف مذاعخه

 دقيقة .4

 الحادية 
 عذخ

 تشطيع
االنفعاالت مغ 

 خالل
 وقف األفكار

 استخاتيجية وقف األفكار الديئة0 الصفليصبق 
 أفكاره لحل السذكالت0 الصفليشطع 

 أن يبجي الصفل رأيو0

قرلللة مرلللػرة علللغ شفلللل يذلللعخ 
باالستياء ملغ لعلب أخيلو بألعابلو 
دون اسلللللتئحان والسصملللللػب شلللللخح 

 شخيقة التعامل مع السذكمة0 

 دقيقة .4

الثانية 
 عذخ

 تشطيع
 االنفعاالت

 والديصخة عمييا 

 أىسية االنفعاالت0 الصفليرف 
شلللخق تحػيلللل االنفعلللاالت الدلللمبية  الصفلللليلللحكخ 

 إلى إيجابية0 
 زمالئو في الشذاط0 الصفليذارك 

لعبللللللة قصللللللار االنفعللللللاالت، اقتللللللخح 
انفعال يقمجه األشفال، ليبحثلػا علغ 
اسلللتجابات تتعلللارض ملللع االنفعلللال 

 لمديصخة عميو0

 دقيقة .4

 الثالثة 
 عذخ

ملللللغ االنفعلللللاالت للللللجعع دافعيلللللة  الصفلللللليدلللللتفيج  الجافعية
 التعمع0
 استخاتيجيات إزالة التػتخ0 الصفليصبق 
 زمالئو في الشذاط0 الصفليذارك 

قرلللة مرلللػرة علللغ شفلللل يذلللعخ 
بلللللللالقمق والتلللللللػتخ أثشلللللللاء وجلللللللػده 
بالخوضللة السللتيداء أحللج زمالئللو 

 بو0

 دقيقة .4

الخابعة 
 عذخ

 أىجافو بجقة0 الصفليحجد  الجافعية
 الرعػبات لمػصػل لميجف0 الصفليػاجو 
 زمالئو في الشذاط0  الصفليذارك 

لعبللة تخيللل أن لللجيظ حمللع تدللعى 
إللللللللى تحكيقلللللللو، أذكلللللللخ الحملللللللع؟، 
وكيلللللف تحفلللللد نفدلللللظ لمػصلللللػل 

 إليو؟

 دقيقة .4

الخامدة 
 عذخ

 التعاشف
ضع نفدظ في 
 قبعة اآلخخ

 نفدو مكان زميمو  الصفليزع 
 قبعة زميمو0 الصفليختجي 
 زمالئو في الشذاط0 الصفليذارك 

دائخة عمى لعبة تحتاج إلى رسع 
كل شفل يجيب -قبعات-األرض

عمى األسئمة التي تصخح عميو، 
تبعا لخأي الصفل الحي يختجي 

 قبعتو0

 دقيقة .4
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الدادسة 
 عذخ

 التعاشف
 صشجوق السذاعخ

 

 شخيقة حل السذكالت0 الصفليقتخح 
 مذاعخه أثشاء الشذاط0 الصفليرف 
 السحتاج لمسداعجة0 الصفليداعج 

يختللللار كللللل -صللللشجوق بصاقللللات 
شفللللللللللل بصاقللللللللللة مرللللللللللػرة مللللللللللغ 
الرشجوق ويتعيغ عميو أن يقتخح 

 حال لصيفا لمسذكمة

 دقيقة .4

 الدابعة 
 عذخ

السيارات 
 االجتساعية

 إلقاء 
 التحية

 مع زمالئو بذكل جيج0 الصفليتػاصل 
 التحية عمى الجسيع0 الصفليمقي 

 زمالئو في الشذاط0 الصفليذارك 

بصاقلللللللللات مرلللللللللػرة علللللللللغ آداب 
الدللمػك يرللف الصفللل  –التعامللل

الرلللللحيح وكيفيلللللة التعاملللللل ملللللع 
 الدمػك الخاشئ0

 دقيقة .4

الثامشة 
 عذخ

السيارات 
 االجتساعية
والسذاركة في 

 المعب

 الجروس السدتفادة مغ القرة0 الصفليحكخ 
نيايلللللللة القرلللللللة ذات الشيايلللللللة  الصفلللللللليدلللللللتشبط 
 السفتػحة0
 زمالئو في تسثيل أحجاث القرة0 الصفليذارك 

قرة مرػرة عغ شفل رفس 
 –مذاركة أصجقائو في المعب 

 ماسكات لذخريات القرة
 

 دقيقة .4

 التاسعة 
 عذخ

السيارات 
 االجتساعية
 االستئحان
 

 أىسية االستئحان قبل الجخػل0 الصفليحكخ 
 قبل الجخػل0 الصفليدتأذن 
 رأيو في الشذاط0 الصفليبجي 

بصاقللات مرللػرة عللغ االسللتئحان 
يختلللار شفلللل بصاقلللة ويتخيلللل أنلللو 

بلللللللالسػقف ويرلللللللف ملللللللغ يقلللللللػم 
 شعػره وتقييسو لمسػقف

 دقيقة .4

الجمدة  العذخون 
 الختامية

 ما دار في الجمدات الدابقة0 الصفليمخز 
أىسيللة اسللتخجام الفشيللات التللي تللع  الصفللليرللف 

 التجريب عمييا0
 رأيو في البخنامج0 الصفليبجي 

ضليافة  –التصبيق البعجي لؤلداة 
 جػائد لؤلشفال-

 دقيقة .4

 البرنامج:تقهيم 

 تع الحخص عمى أن يتع تقػيع البخنامج السقجم عمى عجة مخاحل كسا يمي: -
تع إجخاء تقػيع قبل تقجيع أنذصة البخنامج لمتعخف عمى الخمفية الدابقة لجى األشفال  30

 عغ الحكاء االنفعالي وكحلظ إلجخاء السقارنة بيغ نتائج ىحا التقػيع والتقػيع البعجي0
أثشاء تصبيق أنذصة المعب، بيجف تػجيو الصفل نحػ الدمػك تع إجخاء تقػيع بشائي  00

 الرحيح0
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تع إجخاء تقػيع نيائي أو بعجي يتع بعج تصبيق جسيع أنذصة البخنامج مباشخة في الجمدة  10
الختامية، وتع فييا تصبيق مكياس الحكاء االنفعالي السرػر لجى شفل ما قبل السجرسة عمى 

 عيشة البحث0
خالل إعادة تصبيق مكياس الحكاء االنفعالي السرػر لجى شفل ما تع تقػيع الستابعة مغ  20

قبل السجرسة عمى عيشة البحث بعج مخور فتخة زمشية مجتيا شيخ مغ تصبيق أنذصة البخنامج 
 لمتحقق مغ مجى فعاليتو في تشسية ميارات الحكاء االنفعالي0

 رابعا : الخطهات اإلجرائية لمبحث: 

 يات الديكػلػجية العخبية مشيا واألجشبية0االشالع عمى البحػث واألدب -3
مكياس الحكاء االنفعالي السرػر لجى شفل ما قبل تحجيج أدوات البحث، وإعجاد  -0

 السجرسة0
 إعجاد البخنامج اإلرشادي، وعخضو عمى عجد مغ األساتحة السحكسيغ0 -1
بحث إجخاء مقابالت مع الصالبات السعمسات وأولياء األمػر لمسداعجة في تخشيح عيشة ال -2

 ومجاندتيا0
 إجخاء التقييع القبمي لؤلشفال عمى مكياس الحكاء االنفعالي السرػر0 -3
 0-والتي تداوي  الفارقة تحجيج عيشة البحث مغ األشفال الحاصميغ عمى بالجرجة -4

 عمى مكياس الحكاء االنفعالي السرػر0انحخاف معياري 
 البحث الشيائية0تصبيق أنذصة البخنامج القائع عمى المعب عمى أشفال عيشة  -5
 إجخاء الكياس البعجي ألشفال عيشة البحث عمى مكياس الحكاء االنفعالي السرػر0  -6
 إجخاء الكياس التتبعي ألشفال عيشة البحث عمى مكياس الحكاء االنفعالي السرػر0 -7

 تع استخجام األساليب اإلحرائية السشاسبة واستخالص نتائج البحث0 -.3
 ضل اإلشار الشطخي والجراسات الدابقة0 تع مشاقذة وتفديخ نتائج البحث في -33
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 خامدا: أسمهب معالجة البيانات اإلحصائية: 

 التكخارات والشدب السئػية0 30
 معامل ارتباط بيخسػن  00
 (33اإلصجار ) SPSS اختبار " ت باستخجام بخنامج 10

 ومناقشتها نتائخ البحث

لمجراسة والحي يشز عمى أنو )تػجج فخوق ذات داللة  الفرض األولوالختبار صحة  30
إحرائية بيغ متػسط درجات األشفال في السجسػعة التجخيبية قبل وبعج تصبيق البخنامج في 

التعاشف -الجافعية -تشطيع االنفعاالت -الجرجة الكمية ودرجات األبعاد الفخعية )الػعي الحاتي 
االنفعالي السرػر عشج األشفال لرالح الكياس السيارات االجتساعية( عمى مكياس الحكاء -

اإلصجار  SPSS البعجي( تع استخجام اختبار )ت( لعشتيغ غيخ مدتقمتيغ باستخجام بخنامج
 ( التالي50(، انطخ ججول )33)

 (7جدول )
قيطة )ت( لمطقارنة بين متهسط درجات أطفال الطجطهعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج في الدرجة 

 ة ودرجات األبعاد الفرعية عمى مقياس الذكاء االنفعالي الطصهر الكمي
 مدتػى الجاللة قيسة )ت( درجات الحخية االنحخاف السعياري  الستػسط ن السجال

ميارة الػعي 
 بالحات 

 0.3. 30052 .1 070. 32031 13 بعج
 3041 30033 13 قبل

ميارة تشطيع 
 االنفعاالت 

 0.3. 40033 .1 3013 320.7 13 بعج
 3070 33053 13 قبل

 0.3. 00377 .1 30234 3106 13 بعج ميارة الجافعية 
 30277 30065 13 قبل
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 0.3. 30240 .1 307 31036 13 بعج ميارة التعاشف 
 307 30075 13 قبل

السيارات 
 االجتساعية

 0.3. 30.33 .1 .305 31046 13 بعج
 3003 33075 13 قبل

الجرجة الكمية عمى 
 السكياس

 0.3. 30045 .1 3063 47007 13 بعج
 .30.3 40043 13 قبل

( الدابق أن نتائج قيسة )ت( لمسقارنة بيغ متػسط درجات عيشة أشفال 5يتبيغ مغ ججول )     
تشطيع -السجسػعة التجخيبية في الجرجة الكمية ودرجات األبعاد الفخعية )الػعي الحاتي 

السيارات االجتساعية بشاء عمى مكياس الحكاء االنفعالي -التعاشف -الجافعية -االنفعاالت 
( 30240السرػر لصفل ما قبل السجرسة في التقييسيغ القبمي والبعجي يتخاوح ما بيغ )

( مسا يذيخ إلى صحة الفخض األول بػجػد فخوق دالة إحرائيا بكيسة احتسالية 40033و)
( لرالح الكياس البعجي، وقج تخجع ىحه الشتيجة 0.3.دتػى معشػية)( وىي أقل مغ م0.3.)

إلى تعخض أشفال السجسػعة التجخيبية لمبخنامج القائع عمى المعب الحي تع ترسيسو بيجف 
 تشسية ميارات الحكاء االنفعالي لجى شفل ما قبل السجرسة0

كياس القبمي في الجرجة وقج يعػد تفػق السجسػعة التجخيبية في الكياس البعجي عمى ال      
الكمية ودرجات ميارة الػعي بالحات إلى االىتسام بجمدة التعارف في بجاية البخنامج بيغ 
األشفال وفخيق العسل، مسا يديع في إشاعة جػ مغ األلفة والثقة ، ويخجع أيزا إلى تجريب كل 

الل السذاركة في شفل مغ األشفال عمى تصبيق استخاتيجيات فعالة لتشسية الػعي بالحات مغ خ
أنذصة المعب بالبخنامج لسا ليا مغ دور فعال في معخفتو لمحات واإلقبال عمى الحياة، وارتقاء 
انفعاالتو بذكل سػي، كسا أنيا تديع أيزا في تشسية قجرتو عمى مالحطة انفعاالتو ومذاعخه 

مغ خالل نقل الحاتية وإدراكيا ، والتسييد بيغ ما يحلب وما يكخه ويعبخ عغ ذلظ لآلخخيغ 
انفعاالتو أو أفكاره عغ السػاقف التي يذاىجىا في البصاقات السرػرة، وتحجيجه أيزا العالقة 
القائسة بيغ األحجاث واألفكار واالنفعاالت السختمفة التي شعخ بيا ومعخفة أسبابيا، ومشاقذة 
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مجرك كحلظ لجسيع الدمػكيات الفخيلجة التي قام بيا وجعمتو مسيدا ليربح عمى وعي بانفعاالتو و 
 العسميات الجاخمية والخارجية التي تؤثخ في حجوثيا0 

وقج تعدي تفػق السجسػعة التجخيبية في الكياس البعجي بالجرجة الكمية ودرجة ميارة تشطيع      
االنفعاالت إلى استخجام استخاتيجيات إرشادية باستخجام أنذصة المعب لسحاولة تجريب الصفل 

االنفعالي واالستخخاء قبل إصجار االستجابات مغ خالل التسجد واستشذاق عمى تشسية التػازن 
اليػاء عمى اعتبار أنو يدتشذق عبيخ زىخة، والدفيخ القػي كأنو يصفئ شسعو لمسداعجة في تشطيع 
انفعاالتو، مغ أجل العسل عمى تيجئة االنفعاالت وكبح جساحيا ووضعيا في نرابيا الرحيح 

األشفال مغ خالل السذاركة الفعالة في أنذصة المعب السقجمة  ، وتخجع أيزا إلى تعميع
 بالجمدات، واستثسار أنذصة المعب في تشسية قجراتيع عمى إيقاف األفكار الدمبية ومداعجتيع في

تفكيخىع مغ خالل التفكيخ في استجابات نفدية تتعارض مع  عمى تديصخ التي الفكخة تالشي
عميو كالمعب أو الغشاء مغ خالل لعبة قصار االنفعاالت، االنفعال الحي يذعخون بو لمديصخة 

وكحلظ إعادة تقييع السػقف مغ خالل التفكيخ في تفديخات إيجابية لخفس التػتخ وعالج 
في تأخيخ االستجابات العفػية الدخيعة،  السخاوف والقمق الشاتج عغ االنفعال ، مسا يديع
الػقت والتفكيخ قبل إصجار أي سمػك ، وكحلظ العجوانية المفطية مغ خالل أخح بخىة مغ 

وبالتالي يدتصيع التفاعل بأسمػب يطيخ فيو احتخام أفكار واىتسامات اآلخخيغ في جػ مغ 
 0 التدامح

وفي ىحا الذأن تع تفديخ المعب بالشطخية الدمػكية أنو ارتباط يحجث بيغ عجد مغ        
السثيخات واالستجابات، وبالتالي يتقغ الصفل المعبة مغ خالل السسارسة والتعديد، مسا يؤثخ عمى 
مدتػى ميارتو، وقج أشار "واشدغ " أن محاوالت الصفل الخاشئة ال تتكخر، بيشسا يحتفع 

 ( 26-25: 2..0حيحة0 )عبج اليادي، بالسحاوالت الر
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لتحجيج العالقة بيغ الحكاء  (Wulandary,2020وفي ىحا الرجد قج ىجفت دراسة)     
شفل، واستخجمت مكياس الحكاء  .2االنفعالي والعجوانية المفطية لجى أشفال الذػارع، عمى 

ة بيغ الحكاء االنفعالي االنفعالي، مكياس العجوانية المفطية، وأضيخت الشتائج وجػد عالقة سمبي
 والعجوانية المفطية لجى أشفال الذػارع0

وقج يخجع وجػد فخوق بيغ الكياس البعجي والقبمي في الجرجة الكمية ودرجة ميارة الجافعية       
لرالح الكياس البعجي إلى االىتسام بتحفيد الصفل وإثارة دافعيتو مغ خالل استخجام أنذصة 

ستخجام استخاتيجيات فعالة مغ أجل مداعجتو عمى تشطيلع انفعلاالتو المعب السستعة ، وكحلظ ا
ومحاولة تػجيييا لتحقيق اليجف وإدراك انفعلاالت أصجقائو، حيث تع استخجام استخاتيجية 
التخيل ولعب األدوار مغ أجل تحفيد الصفل عمى تحجيج مجسػعة مغ األىجاف يتسشى تحكيقيا، 

أيزا في الخصط السشاسبة لمػصػل إلى الشتائج، ومحاولة  ليذ ىحا فحدب بل والتفكيخ العسيق
تصبيق استخاتيجية إزالة التػتخ مغ أجل تأجيل إشباع االحتياجات ومػاجية الرعػبات لمػصػل 
لميجف، وقج يخجع ذلظ أيزا إلى استخجام التعديد السادي والسعشػي في خمق بيئة تشافدية 

 ع مغ جمدة إلى أخخى 0 تداعج عمى اكتداب الخبخات ونقل أثخ التعم

إلى أن تصػر دافعية  وفي ىحا الرجد تذيخ نتائج دراسات جػن تكشدػن وديفيج ماكيالنج     
اإلنجاز عشج األشفال تختبط بكع التجريبات التي يسشحيا ليع اآلباء والستخرريغ أثشاء مخحمة ما 

السخحمة، يشذئ أشفاال لجييع قبل السجرسة، كسا أن تعديد دافعية اإلنجاز واالستقاللية في ىحه 
قجرة أفزل عمى الحػار والسشاقذة ومداعجة الغيخ، والثقة في الشفذ، سخعة االستجابة إلى 

 (1.3: .0.3)األشػل،  .التحجيات السػجػدة بالخبخات الججيجة

وقج يكػن الدبب وراء وجػد فخوق دالة إحرائيا بيغ درجات السجسػعة التجخيبية في      
إلى  قبمي والبعجي في الجرجة الكمية ودرجة ميارة التعاشف لرالح الكياس البعجيالكياسيغ ال

فعالة  استخاتيجيات مغ بو تعخض السجسػعة التجخيبية لمستغيخ السدتقل وىػ البخنامج، وما
، كسا تعسل  واآلخخيغ الحات وتقبل تفيع وأنذصة لعب مثيخة، تدعى إلى تشسية قجرة الصفل عمى
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والتحجيات،  الرعػبات التعامل مع في ذاتيع انفعاالتيع واحتياجاتيع وتأكيجأيزا عمى تفيع 
ويسكغ أن يعػد ذلظ أيزا إلى أىسية البخنامج ودوره البارز في إدراك الصفل النفعاالت زمالئو 
والتػحج معيا ، ونطخا ألن االىتسام باآلخخيغ والحداسية النفعاالتيع، وفيع مذاعخىع يعج أحج 

تي يشبغي أن يسارسيا الصفل برفة مدتسخة أثشاء التفاعل مع زمالئو في األنذصة الدمػكيات ال
اليػمية بالخوضة وكحلظ بالبخنامج ، وأثشاء إبجاء الخأي في األنذصة التي يقػم بيا زمالئو 

  .بالفخيق

حيث تتصمب ميارة التعاشف القجرة عمى الػعي بسذاعخ اآلخخيغ، وتحجيج احتياجاتيع،      
 ((Akers &Porter, 2018: 1-2كغ الصفل مغ التحكع بانفعاالتو0 لكي يتس

( التي تيجف إلى إعجاد 7..0قج اتفقت نتائج البحث الحالي مع دراسة )عبج السشعع،       
بخنامج تجريبي لتشسيلة الحكلاء العاشفي لجى معمسلة الخوضة والكذلف علغ أثخه عمى أشفال 

وق دالة بيغ متػسصات درجات أشفال السجسػعة الخوضة، وقج أضيخت الشتائج وجػد فخ 
التجخيبية قبل وبعج تصبيق البخنامج في أبعاد الحكاء العاشفي والجرجة الكمية لرالح التصبيق 

 البعجي0

وقج تعػد تفػق السجسػعة التجخيبية بعج تصبيق البخنامج في الجرجة الكمية ودرجة السيارات      
ي إلى فعالية البخنامج القائع عمى المعب في تحديغ قجرة الصفل االجتساعية مقارنة بالكياس القبم

عمى السذاركة الفعالة مع السعمسات واألصجقاء وفخيق العسل أثشاء تشفيح أنذصة المعب الستشػعة، 
ويسكغ أن يعدي ذلظ أيزا إلى فعالية األلعاب السقجمة في تشسية قجرة الصفل عمى التأثيخ 

زيادة وعيو بانفعاالتو، وتعمسو كيف يقػدىع ويتػافق معيع،  اإليجابي في زمالئو مغ خالل
ويدانجىع في جػ مثيخ ومستع مذبع باأللفة ، ومغ خالل تقػية العالقة بيغ قجرتو عمى التفكيخ 

التفاعل في السػاقف السختمفة،  أثشاء اآلخخيغ وانفعاالت بانفعاالتو في األحجاث وبيغ الػعي
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اك وتػقع رد فعل اآلخخ تجاه الدمػك الحي سيرجره، وتقييسو ومغ خالل تجريب الصفل عمى إدر 
 السيارات االجتساعية0 لترخفاتو ومجى رضا اآلخخيغ عشيا ، وبالتالي تديع في تقػية

ومغ السعمػم أن اختالف نسط الشسػ االنفعالي يتأثخ بشاء عمى رد الفعل الستػقع اجتساعيا      
الفعل غيخ مقبػل كالخػف أو الغيخة، فشجج قمة تكخار  تجاه الدمػك االنفعالي، عشجما يكػن رد

 (0.1: .0.3وقشاوي،  )عبج السعصي .تمظ االنفعاالت

لمجراسة والحي يشز عمى أنو )ال تػجج فخوق ذات  الفرض الثانيولمتحقق مغ صحة  00
داللة إحرائية بيغ متػسط درجات األشفال في السجسػعة التجخيبية في الكياسيغ البعجي 

الجافعية -تشطيع االنفعاالت -والتتبعي في الجرجة الكمية ودرجات األبعاد الفخعية )الػعي الحاتي 
الحكاء االنفعالي السرػر عشج األشفال( تع السيارات االجتساعية( عمى مكياس -التعاشف -

(، انطخ ججول 33اإلصجار ) SPSS استخجام اختبار )ت( لعيشتيغ مختبصتيغ باستخجام بخنامج
 ( التالي60)

 (8جدول )
قيطة ت لمطقارنة بين متهسطات درجات أطفال الطجطهعة التجريبية بالقياسين البعدي والتتبعي عمى 

 طصهر عظد األطفالمقياس الذكاء االنفعالي ال
االنحخاف  الستػسط ن السجال

 السعياري 
درجات 
 الحخية

مدتػى  قيسة )ت(
 الجاللة

 0336. 304.7 .1 070. 32031 13 بعج ميارة الػعي بالحات 
 30.7 31065 13 تتبعي

ميارة تشطيع 
 االنفعاالت 

 0343. 30216 .1 .3013 320.7 13 بعج
 30132 31075 13 تتبعي

 0343. 30216 .1 30234 3106 13 بعج ميارة الجافعية 
 3043 31030 13 تتبعي

 .036. 0337. .1 3074 31036 13 بعج ميارة التعاشف 
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 303 31023 13 تتبعي
 0360. 30144 .1 .305 31046 13 بعج السيارات االجتساعية

 3043 31023 13 تتبعي
الجرجة الكمية عمى 

 السكياس
 0164. 0657. .1 3063 47007 13 بعج
 4043 46043 13 تتبعي

( الدابق أن قيسة )ت( لمسقارنة بيغ متػسط درجات أشفال السجسػعة 6يتبيغ مغ ججول )     
الجافعية -تشطيع االنفعاالت -التجخيبية في الجرجة الكمية ودرجات األبعاد الفخعية )الػعي الحاتي 

االجتساعية( في الكياس البعجي والتتبعي عمى مكياس الحكاء االنفعالي السيارات -التعاشف -
( 0336.( بكيسة احتسالية تتخاوح ما بيغ )304.7( و)0337.السرػر تخاوحت بيغ)

( مسا يبيغ صحة الفخض الثاني بعجم وجػد 0.3.( وىي أكبخ مغ مدتػى معشػية ).036.و)
 فخوق دالة إحرائيا0

ى فعالية التجريب الحي تمقاه الصفل، والسذاركة الفعالة في أنذصة تخجع ىحه الشتيجة إل     
الحكاء  وتصػيخ المعب السرسسة بالبخنامج، ولسا لتمظ األنذصة مغ دور فاعل في نسػ

االنفعالي، ويخجع كحلظ إلى ما تزسشتو الجمدات اإلرشادية مغ ميارات وفشيات ساعجت عمى 
يع الجمدات، وقج ساىع أيزا استخجام التعديد في في االستستاع بحزػر جس استسخار األشفال

 تشسية ميارات الصفل0

في ىحا الرجد يخى "سكشخ" أن استخجام التعديد لو أىسية كبيخة في تذكيل سمػك الصفل      
وتدخيع عسمية التعمع، ويؤكج عمى أىسية التعديد الفػري بعج االستجابة مباشخة، كسا أكج أن 

جو أفزل مغ نتائج التعديد السشطع، حتى ال يتشبأ الصفل بسػعجه مسا التعديد غيخ السشطع نتائ
 (33: 2..0يعدز ضيػر الدمػك0 )عبج اليادي، 

واالستخخاء في تشسية قجرة الصفل عمى الػعي  التخيل استخاتيجية ساىع أيزا استخجام وقج      
خالل مسارستو أنذصة المعب بصخيقة إيجابية في الحياة اليػمية، مغ  وإدراك انفعاالتو وتػضيفيا
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ججيجة،  ويسارس ويقمج زمالئو الكتداب ميارات فيتخيل تعسل عمى استثارة الصفل التي اليادفة،
 مع التعامل لكيفية عمي انفعاالتو وتشطيسيا، وكحلظ إدراكو وقج ساىع ذلظ أيزا في سيصختو

 واالنجماج ذاتو واآلخخيغاآلخخيغ، مسا أدى إلى تشسية قجرتو عمى فيع  مع والتػاصل السذكالت
 فعالة0 بصخيقة معيع والتػاصل

 في مختمف أداء األشفال عمى ارتفاع مدتػى  أو بأخخى  برػرة يداعج ومغ السعمػم أن التجريب
 تع الدسات التي تبايغ مغ ويقمل حيث يديع في تغيخ اإلمكانيات بذكل إيجابي القجرات،
 (122: 0.35)حدانيغ،  .عمييا التجريب

وقج يكػن الدبب وراء أيزا إلى وجػد جمدات إرشادية ألولياء األمػر والسعمسات لمتأكيج      
عمى ضخورة االىتسام بأساليب التخبية الحجيثة، التي يتع مغ خالليا مذاركة الصفل اىتساماتو 
واالستساع لػجية نطخه بصخيقة تتدع بالجيسقخاشية، مغ أجل تقػية روح التعاون بيشو وبيغ معمستو 
وكحلظ جسيع أفخاد أسختو، لمتذجيع عمى تشسية جسيع السيارات التي مغ شأنيا تعدز الحكاء 

 االنفعالي عشج األشفال0

( إلى التعخف عمى AlElaimat & et al.:2018وفي ىحا الرجد قج ىجفت دراسة )     
ة الدرقاء العالقة بيغ أنساط التخبية والحكاء االنفعالي لجى عيشة مغ أشفال الخوضة في محافط

( ..3باألردن، واستخجم مكياس الحكاء االنفعالي لؤلشفال، وأساليب التخبية عمى عيشة مغ )
شفل، وأضيخت الشتائج وجػد عالقة إيجابية بيغ أسمػب األبػة الجيسقخاشية والحكاء االنفعالي، 

 وأضيخت عالقة سمبية بيغ األسمػبيغ السػثػق بو والتداىل والحكاء االنفعالي0 

 وحل الحاتي التحفيد في كبيخ دور االنفعالي يمعب الحكاء أن نتائج العجيج مغ البحػث تكذف
تمظ السيارات في الحياة، وستكػن  ال يستمكػن  الحيغ وربسا يفذل األشفال السذكالت والتػافق

 عالقات اجتساعية، ويخى  لمتعمع، وقجرة أفزل عمى تكػيغ الحيغ يستمكػنيا قابمية لجى األشفال
نتيجة  انفعاالتيع تكػن أفزل تشطيع لجييع القجرة عمى لؤلشفال الحيغ إن الرحة الشفدية يسمػف
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 ,.Shabani & et al) عغ مذاعخىع0 االنفعالية، وقجرتيع الجيجة عمى التعبيخ بالحالة الػعي
2010: 210) 

 ممخص الظتائج:

التجخيبية قبل تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسط درجات األشفال في السجسػعة  30
تشطيع -وبعج تصبيق البخنامج في الجرجة الكمية ودرجات األبعاد الفخعية )الػعي الحاتي 

السيارات االجتساعية( عمى مكياس الحكاء االنفعالي -التعاشف -الجافعية -االنفعاالت 
 ( لرالح الكياس البعجي0.30.السرػر عشج األشفال عشج مدتػى داللة )

حرائيا بيغ متػسط درجات األشفال في السجسػعة التجخيبية ال تػجج فخوق دالة إ 00
تشطيع -بالكياسيغ البعجي والتتبعي في الجرجة الكمية ودرجات األبعاد الفخعية )الػعي الحاتي 

السيارات االجتساعية( عمى مكياس الحكاء االنفعالي -التعاشف -الجافعية -االنفعاالت 
 (0.30.السرػر عشج األشفال عشج مدتػى داللة )

 توصيات البحث
 في ضػء ما أسفخت عشو نتائج البحث الحالي يسكغ تقجيع التػصيات التالية:

ضللخورة االىتسللام بتصبيللق بللخامج تخبػيللة بيللجف تشسيللة ميللارات الللحكاء االنفعللالي لللجى   30
 شفل ما قبل السجرسة0

ضلللخورة فلللتح قشلللػات التػاصلللل ملللع وللللى األملللخ ملللغ أجلللل السذلللاركة فلللي تشسيلللة ميلللارات  00
 الحكاء االنفعالي شفل ما قبل السجرسة0

واستثسارىا في تشسية ميارات شفل ما قبل  االىتسام بأنذصة المعب في رياض األشفال، 10
 السجرسة0
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تػفيخ أدلة لمسعمسات عغ كيفية استثسار المعب في تشسية ميارات الحكاء االنفعالي لجى  20
 شفل ما قبل السجرسة0

األشفللال لتللػعيتيع بأىسيللة المعللب لصفللل مللا قبللل إجللخاء دورات تجريبيللة لسعمسللات ريللاض  30
 السجرسة0

 حبوث مكرتحة

فعالية بخنامج قائع عمى نطخية التجافع فلي تشسيلة ميلارات اللحكاء االنفعلالي للجى شفلل ملا  30
 قبل السجرسة0

فعالية بخنامج قائع عمى المعب في تشسية بعس الكيع األخالقية لجى شفل مخحمة ملا قبلل  00
 السجرسة0

 الطراجع

 أوال: الطراجع العربية

 مخحمة إلى الجشيغ مخحمة مغ اإلندان نسػ (0.3.0أبػ حصب، فؤاد وصادق، آمال0 )
 السرخية األنجمػ مكتبة 0 القاىخة:السدشيغ

 (0 سيكػلػجية الذخرية0 اإلسكشجرية: مخكد اإلسكشجرية لمكتاب10..0أحسج، كامل0 )
 0 القاىخة: مكتبة األنجمػ0الذيخػخة إلى الجشيغ مغ الشسػ نفذ عمع (0.3.0األشػل، عادل0 )
(0 األلعاب التخبػية وانعكاساتيا عمى تعمع األشفال0 األردن: دار 0.30الحخيخي، رافجه0 )

 السشاىج0
(0 فاعمية بخنامج قائع عمى المعب في تشسية التفكيخ االبتكاري 0.35حدانيغ، إسخاء حدغ0 )

حتياجات العقمية الخاصة القابميغ لمتعميع0 بحػث مؤتسخ "التخبية لجى األشفال ذوي اال
وبيئات التعمع التفاعمية: تحجيات الػاقع ورؤى السدتقبل السحػر الخامذ: التعمع التفاعمي 
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يػليػ، كمية الجراسات العميا  31-30في مجال الصفػلة والتخبية الخاصة"، في الفتخة مغ 
 1320-.10لعخبية لتكشػلػجيات التخبية، جامعة القاىخة،لمتخبية بالتعاون مع الجسعية ا

(0"الحكاء االنفعالي وأىسيتو في الحياة 0.35حدغ، محسػد ودمحم، أحسج ودمحم، محسػد0 )
السيشية في مجال التخبية الفكخية0 مجمة عمػم التخبية، كمية التخبية بقشا، جامعة جشػب 

 2410-223(1.0الػادي، )
 االجتساعية السيارات تشسية في بالمعب عالجي بخنامج فاعمية مجى (0.3.0) .حدغ، والء

 عيغ جامعة لمصفػلة، العميا راسات الج معيج ماجدتيخ، رسالة التػحجييغ، لجى األشفال
 .شسذ

 األنساط الحخكية بعس عمى التخبػية لؤللعاب بخنامج تأثيخ (0.330) .حسػدة، إيسان
جامعة  الخياضية، التخبية كمية ،ماجدتيخ رسالة السجرسة0 قبل ما لصفل األساسية
 .السشرػرة

 (0 الحكاء االنفعالي تعمع كيف تفكخ0 عسان: دار السشاىج0.310الخفاف، إيسان0 )
الحكاء االنفعالي وعالقتو بحاجات أميات  (. 0.31الخفر، سيام وأبػ زيتػن، جسال0 ) 

 0 052-023(، 2)32األشفال التػحجييغ0 مجمة العمػم التخبػية والشفدية0 
بيشية لمحكاء "الرػرة  –(0 السكػنات العاممية لسكياس ستانفػرد 3..0خميل، إيياب0 )

 اآلداب، كمية ،0 أشخوحة ماجدتيخعاماً  01 إلى 0 سغ مغ دراسة ارتقائية-الخابعة"
  شسذ0 عيغ جامعة

(0 الحكاء االنفعالي لجى الصمبة السػىػبيغ في األردن0 السجمة العخبية 0.34الخقاد، ىشاء0 )
 340-3(، 6)0لمعمػم والبحث، 

 (0 التػجيو واإلرشاد الشفدي0 القاىخة: عالع الكتب0 3..0زىخان، حامج0 )
 فال0 األردن: دار أسامة0(0 سيكػلػجية المعب عشج األش0.32سالمة، فزل0 )
 (0 عمع نفذ المعب0 عسان: دار السيدخة0.320صػالحة، دمحم0 )
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 (0 عمع نفذ الشسػ0 القاىخة: دار قباء0 .0.3عبج السعصي، حدغ وقشاوي، ىجي0 )
(0 مجى فاعمية بخنامج مقتخح لتشسية الحكاء الػججاني لجى 7..0عبج السشعع، إيسان دمحم0 ) 

وأثخه عمى أشفال الخوضة0 أشخوحة دكتػراه، كمية التخبية، جامعة معمسات رياض األشفال 
 بشي سػيف0

 (0 سيكػلػجية المعب وأثخىا في تعمع األشفال0 عسان: دار وائل20..0عبج اليادي، نبيل0 )
(0 فعالية بخنامج تجريبي في كذف العالقة بيغ الحكاء 0.30الغخايبة، سالع والعتػم، عجنان0 )

لي لجى شمبة الرف العاشخ األساسي0 مجمة العمػم التخبػية والشفدية0 االجتساعي واالنفعا
31(3 ،)053-1.2 0 

 التفكيخ لتعميع ديػنخ مخكد :عسان صغارنا0 تفكيخ تشسية (0.340الفعخ، فاشسة0 )
(0 أثخ استخجام استخاتيجيات الحكاء االنفعالي في تشسية فاعمية 0.35السقػسي، ياسيغ0 )

الجراسي في مبحث الحجيث الشبػي الذخيف لجى شمبة الرف الثامغ الحات والتحريل 
  3150-302(، 3)35األساسي في األردن0 مجمة الدرقاء لمبحػث والجراسات، 

(0 الحكاء االنفعالي وعالقتو بالتحريل الجراسي لجى عيشة مغ  .0.3السممي، سياد0 ) 
خ مغ مجارس الستفػقيغ دراسة ميجانية عمى شمبة الرف العاش-الستفػقيغ والعادييغ

 1) 04والعادييغ في مجيشة دمذق0 مجمة جامعة دمذق لمعمػم التخبػية والشفدية0 
،)313-3730 

 القاىخة: عالع الصفػلة والسخاىقة0 مخحمتي في وتشسيتو الػججاني الحكاء (0.300مػسى، رشاد0 )
 .الكتب

قػيع أداء ميارات الكيادة (0 بشاء بخنامج تصػيخي في ضػء ت.0.3الشعيسي، شيخزاد دمحم0 )
 اإلدارية والتخبػية0 عسان: دار صفاء لمشذخ والتػزيع0
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