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امللص:
هػػد ت الدراسػػة إلػػر التعػػرؼ عمػػر أتػػر برلػػامء تػػدريبي لمػػذكان ا لفعػػالي ػػي ت سػػيف
التكيػؼ ا جتمػػاعي لػػدل أطفػػاؿ الرك ػػة ،كتككلػػت عيلػػة الدراسػػة مػػف  )53طفػ ن كطفمػػة مػػف
أطفػػاؿ الرك ػػة ػػي مديلػػة الريػػاض بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية ػػي العػػاـ الدراسػػي -5345
5341ق ،تػػـ ايتيػػارهـ بالطريلػػة الل ػػدية ،كتكزعػػت كػػا تيم المجمكعػػة التجريبيػػة كعػػددها
 )85طفػ ن كطفمػػة ،كالمجمكعػػة ال ػػابطة الكهميػػة كعػػددها  )54طف ػ ن كطفمػػة ،كالمجمكعػػة

ال ػػػابطة كعػػػددها  )53طفػػػ ن كطفمػػػة ،كاسػػػتيدمت الدراسػػػة المػػػلتء يػػػبم التجريبػػػي كمػػػلتء
لمدراسػػةو كلت ليػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة تػػـ اسػػتيداـ مليػػاس الػػذكان ا لفعػػالي مػػف إعػػداد عػػكيس
 ،)8001كتـ الت لؽ مف

دقم كتباتم عمر البيئة السعكدية مف يػ ؿ ال ػدؽ الت زمػي مػ

مليػاس لاديػة السػيؼ ،كمػا تػػـ اسػتيداـ مليػاس التكيػؼ ا جتمػػاعي لطفػؿ الرك ػة مػف إعػػداد
البا تػػة كالتأكػػد مػػف ػػدقم كتباتػػمو كمػػف أدكات الدراسػػة أي ن ػػا برلػػامء تلميػػة الػػذكان ا لفعػػالي
لطفػػؿ الرك ػػة مػػف إعػػداد البا تػػة ،كلمتأكػػد مػػف ملاسػػبة م تػػكل البرلػػامء التػػدريبي ك ػ يتم
لمتطبيؽ ،تـ عرض جمي أليطتم عمر سبعة م كميفو
كتك مت الدراسة إلر العديد مف اللتائء ،أهمتام كجكد ركؽ دالة إ

ائيا
ن

05و )α=0بيف المجمكعات الت ثم التجريبية كال ابطة الكهمية كال ابطة ي اللياس
البعدم عمر ملياس الذكان ا لفعالي ،م

بط الذكان ا لفعالي ل الح المجمكعة التجريبية،

كما أسفرت اللتائء عف كجكد ركؽ دالة إ

ائيا 05و )α=0بيف المجمكعات الت ثم
ن

التجريبية كال ابطة الكهمية كال ابطة ي اللياس البعدم عمر ملياس التكيؼ ا جتماعي،
م

بط الذكان ا لفعالي ل الح المجمكعة التجريبيةو كقد بمغت قيمة مرب إيتا ل جـ تأتير

البرلامء التدريبي ي ت سيف التكيؼ ا جتماعي ككؿ  ،)0288كهك جـ تأتير كبير يمكف
أف يعزل إلر البرلامء التدريبي ي الذكان ا لفعاليو
الكممات المفتا يةم الذكان ا لفعالي ،التكيؼ ا جتماعي ،برلامء تدريبي ،أطفاؿ الرك ةو
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The Effectiveness of a Training Program for Emotional
Intelligence and its Impact on Improving Social Adjustment
among Preschool Children
Fatma Abdullah M. Alagla
Assistant Proffesor/ Department of Early Childhood
College of Education/ King Saud Universaty

Abstract:
This study aimed to investigate the impact of a training program
for emotional intelligence on improving social adjustment among
kindergarten children. The sample of the study consists of 58 male and
female children in Riyadh, Saudi Arabia in the academic year 1436 – 1435
H. The sample was intentionally selected and was distributed as follows:
21 boys and girls in the experimental group, 19 boys and girls in the
placebo control group, and 18 boys and girls in the control group. The
study used a quasi-experimental method as a study approach. To achieve
the objectives of the study, the emotional intelligence scale prepared by
Ewais (2006) was used. It has been then proven as consistent and credible
for the Saudi environment through the scale of correlated credibility by
Nadia El-Saif. The scale of social adjustment for kindergarten children
prepared by the researcher was also used, which has been also proven as
consistent and credible. Among the study tools was the program of
developing emotional intelligence for kindergarten children prepared by
the researcher. All the activities of this training program were revised by
seven referees for assuring the program’s application validity.
The study found various results; among the most important are
the following: There were statistically significant differences (α= 0.05)
among the three groups (the experimental- control and placebo control
groups) in the post-test on the emotional intelligence scale, while
controlling the emotional intelligence for the experimental group. There
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were significant differences (α= 0.05) between the three groups (the
experimental- control and placebo control group) in the post- test on the
scale of social adjustment, while controlling the emotional intelligence for
the experimental group. The value of the Eta square for the magnitude of
the impact of the training program on improving social adjustment as a
whole reached (0.22), a significant impact size attributable to the training
program in emotional intelligence.

Key Words: Emotional Intelligence, Social Adjustment, Intervention
Prgrams, Kindergarten Children.
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مكدمُ
يػػػعد ا هتمػػاـ بالطفػػاؿ كتلميػػة متػػاراتتـ كقػػدراتتـ ،كت سػػيف تفكيػػرهـ ،كي ػ ذ الػػذكان
بألكاعػػم المتعػػددة ق ػػية أساسػػية ػػي أم برلػػامء تعميمػػي ،أك ميطػػط تربػػكم تطػػكيرمو كتػػزداد
أهمية هذه البرامء ي مر مة الطفكلة المبكرة؛ للتا مر مػة رجػة ك اسػمة ملارلػة مػ جميػ
م ار ػػػؿ لمػػػك الفػػػرد ،يػػػث تتيػػػكؿ يتػػػا الم مػػػح الساسػػػية لػػػلمط اليي ػػػية كميػػػكؿ الفػػػرد
كاتجاهاتػػػم ،كهػػػي بمتابػػػة جػػػر السػػػاس باللسػػػبة لميتمػػػؼ جكالػػػب لمػػػك الطفػػػؿ ،كعميػػػم ػػػ ف
المجتمعات تتطم لمؤسسػات التربيػة كالتعمػيـ اعػداد الجيػاؿ ،كامػدادهـ بالمعػارؼ كا تجاهػات
كالمتػػارات الساسػػية التػػي ي تاجكلتػػا ػػي ميتمػػؼ جكالػػب اللمػػك الجسػػمية كال ركيػػة كالعلميػػة
كا جتماعية كا لفعاليةو
كرغـ إيماف كزارة التعميـ ي المممكة العربية السعكدية بأهميػة مر مػة ريػاض الطفػاؿ
كتبليتا لملتء «التعمـ الذاتي» الذم يركز عمر اللياط الػذاتي لمطفػؿ ػي بيئػة تربكيػة تسػاعده
عمر اكتياؼ قدراتم كتلميتتا بما يتلاسب م لمط اللمك اليػاص بػم ،كتيػب

اجاتػم ،كتػزكده

ليمػة لكاقػ تطبيػؽ
أف ِّ
بالعمـ كالمعر ة التي تلعكس بدكرها عمر ياتم مسػتلب ن  ،إ َّ
الدراسػة الم ِّ

أف هلاؾ لل ن ػا ػي الليػطة التػي تلمػي بعػض جكالػب لمػك الطفػؿ
ملتء التعمـ الذاتي أظترت َّ
الساسية ،كالتي ملتا اللمك ا لفعالي كا جتماعي العميؿ كزم ؤه)8004 ،و
كتػػؤدم الب ػرامء التربكيػػة المسػػتلدة عمػػر أساسػػيات الػػذكان ا لفعػػالي Emotional
يكيػػا ػػي تعمػػيـ الطفػػاؿ كرعػػايتتـ ،إذ أيػػارت
دكر
 Intelligenceكالتاد ػػة إلػػر تلميتػػم  -نا
ن
التلارير المليكرة عف معتػد دراسػات اللمػك االسػالي ػي جامعػة كاليفكرليػا بعػد دراسػة طكليػة
لملمك اللفسي كاليي ي إلر أف هلاؾ بعض المؤيرات كالدلة التي تػدعـ أف الػذكان ا لفعػالي
ػػي مر مػػة الطفكلػػة المبكػػرة يعػػد مػػف الملبئػػات اللكيػػة لسػػمات اليي ػػية ػػي مر مػػة المراهلػػة
المتأيرة ،كما يتلبأ بال

ة اللفسية لدل الفرد ي مر مة ما بعد البمكغ أبك سعد)8003 ،و

كظتػػر الػػذكان ا لفعػػالي كلمػػكذج سػػمككي ػػديتنا ػػي كتابػػات عػػدد مػػف البػػا تيف أمتػػاؿ
مػػػاير كسػػػالك ي

 ،(1990) Mayer & Saloveyوجـولم ـ ـ ن ،(1995) Goleman

أيض ب ر أون  ،(2000) Bar- Onإ أف البػا تيف ايتمفػكا
وبيرنت  ،(1996) Bernetو ً
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كػكف تابػت أـ متغيػر
كؿ طبيعػة الػذكان ا لفعػالي كمككلاتػم كارتباطاتػم كتأتيراتػم ،كهػؿ هػك م ِّ

كهؿ يلمك كيتطكر م العمر كهؿ يمكف قياسم كر ده ي ترة الطفكلة المبكرة

اهتمامػػػا عامػػػػػنا لػػػدل المؤسسػػػات مػػػف ميتمػػػؼ
للػػػد أتػػػار مك ػػػكع الػػػذكان ا لفعػػػالي
ن
اللطاعػػػات كالتكجتػػػات ،كالمؤسسػػػات ال ػػػلاعية كااداريػػػة كالتربكيػػػة كالعسػػػكرية كالكاديميػػػة،
متمػػا ػػي الدان
الط قنػػا مػػف مسػػفة مفادهػػا أف اللػػدرات ا لفعاليػػة كا جتماعيػػة تيػػكؿ ب ن
عػػدا ن
المعر ي كعمميات التفكير كالسمكؾ ،كالذم يلعكس  -بػ يػؾ  -عمػر إلتاجيػة ال ػراد ،كتػكا لتـ
المتلػػي ،ك ػػي تطكي ػ متػػارات الفػػرد لمتطمبػػات ال يػػاة ،ك ػػي اللػػدرة عمػػر التكي ػؼ ا جتمػػاعي
كاليي ػػػي ،ك ػػػي االجػػػاز الكػػػاديمي الزغػػػكؿ ،)8058 ،كيعػػػرؼ مػػػاير ككاركسػػػك كسػػػالك ي
الػػذكان ا لفعػػالي بألػػم اللػػدرة عمػػر قيػػاس اادراؾ الػػدقيؽ ل لفعػػاؿ ،الػػذم بػػدكره ييسػػر عمميػػة
التفكير ،كالفتـ الدقيؽ لطبيعة ا لفعاؿ كادارتم (.(Mayer, Caruso & Salovey, 1999
كيعػد التكيػؼ ا جتمػاعي  Social Adjustmentأ ػد مظػاهر الكفػانة ا جتماعيػة
التي تللص طفؿ الرك ة ،يا ة علد بداية الت اقم بريػاض الطفػاؿ كقػد يعػالي بسػببتا؛ ممػا
يؤدم إلر ظتكر ميك ت سمككية متػؿم العػدكاف أك ا لسػ اب أك غيرهمػا ،كييػير السػمادكلي
 )8002إلر أف المسئكلية ا جتماعية تعػد أ ػد أبعػاد الػذكان ا لفعػالي ،كي ػيؼ أف اليػعكر
بالمسػئكلية لػػدل طفػػؿ الرك ػػة أمػػر متػػـ ػػي ت ليػػؽ التكيػؼ ا جتمػػاعي كالكفػػانة ا لفعاليػػة،
يث يبدأ الطفؿ ي مساعدة ا يريف دكف تكق أم ملابؿ؛ ما يمتد الطريؽ لملمك ا جتمػاعي
لديمو
كمػػف الم

ػػظ أف الدراسػػات الم ميػػة كالعربيػػة التػػي تلاكلػػت الػػذكان ا لفعػػالي كالتكيػؼ

ػبيا ،كاقت ػػرت عمػػر دراسػػة ا لفعػػا ت
ا جتمػػاعي ػػي تػػرة الطفكلػػة المبكػػرة كالػػت م ػػدكدة لسػ ن
كالتكيؼ ا جتماعي بيكؿ لظرم ب ت؛ لذا بػرزت ال اجػة إلػر إجػران دراسػة عمميػة تتػتـ ببلػان
برلػػامء هد ػػم تلميػػة الػػذكان ا لفعػػالي لػػدل أطفػػاؿ الرك ػػة ،كالكيػػؼ عػػف أتػػر لمػػك الػػذكان
ا لفعػػػالي ػػػي التكيػػػؼ ا جتمػػػاعي لػػػدل أطفػػػاؿ الرك ػػػة مػػػف الػػػذككر كاالػػػاث ،بعػػػد التعػػػرض
لمبرلػػامء التػػدريبي ،كمػػدل اسػػتمرارية ا تفػػاظ الطفػػاؿ بمسػػتكل مرتفػ مػػف التكيػؼ ا جتمػػاعي
بعد التتان التدريبو

مشكلُ البحح
- 818 -

فاعلية برنامج تدريبي للذكاء االنفعالي وأثره في تحسين التكيف االجتماعي لدى أطفال الروضة.

تبػػرز ميػػكمة الدراسػػة ال اليػػة مػػف يػ ؿ الدراسػػات السػػابلة كالب ػػاث ػػي مجػػاؿ عمػػـ
اللفس كدراسات الطفكلػة ،كأي ن ػا مػف يػ ؿ يبػرة البا تػة ػي العمػؿ الميػدالي ،كاايػراؼ عمػر
طالبات التػدريب ػي قسػـ السياسػات التربكيػة كريػاض الطفػاؿ ،كاط عتػا عمػر الكاقػ الفعمػي
لمممارسػات التربكيػة كالتعميميػػة ػي ريػػاض الطفػاؿ ،تلػػاؾ ميػك ت الفعاليػػة كتكيفيػة ليليػػة
لدل أطفاؿ الرك ة ،كاليعكر باللمؽ كالسمكؾ العدكالي ،كعدـ اللدرة عمػر إبػراز الػذات ،كتػدلي
متػػػارات الػػػذكان ا لفعػػػالي كا لعزاليػػػة ،ك ػػػعكبة التكيػػػؼ مػػػ القػػػراف كالمعممػػػات ػػػي أليػػػطة
المدرسة كمكاقفتا التعميمية كا جتماعيةو
كيػدلؿ عمر ميكمة الدراسػة ال اليػة مػا أيػارت إليػم دراسػات عديػدة متػؿ دراسػة كػكب
كريتيػر-بػالمكف كريكػرز ( )Kobe, Reiter-Palmon & Rickers, 2001كدراسػة العبػد
الػػػ ت  )8003كدراسػػػة مطػػػر كالزعبػػػي  )8004كدراسػػػة الجعيػػػد  )8055كدراسػػػة دلتػػػاـ
كباسيت كزيلسر ) (Denham, Bassett, & Zinsser, 2012مف أف الللص ػي الكفػانة
ا لفعاليػػػة كا جتماعيػػػة لػػػدل الفػػػرد قػػػد تػػػؤدم إلػػػر يػػػمم ػػػي ال يػػػاة ا جتماعيػػػة ،أسػػػاس
الميك ت اليطرة التي يكاجتتا الطفػاؿ كتػؤتر ػي يػاتتـ لمػدة طكيمػة يكمػف ػي عػدـ اللػدرة
دركسػػا
عمػػر تػػـ ألفسػػتـ ك تػػـ ا يػػريف كالتعػػاطؼ معتػػـ ،كلػػذلؾ ػ ف إهمػػاؿ تعمػػيـ الطفػػاؿ
ن
اجتماعيػػة كالفعاليػػة كتركتػػا لمم ػػاد ات يمكػػف أف يػػؤدم إلػػر للػػص الفػػرص المتا ػػة لمسػػاعدة
الطفاؿ ملذ م ار ؿ مبكرة عمر تلمية ميزكف اجتماعي كالفعالي سميـو
كالمستلرئ ليػكاكل المتػات يجػد كتػرة اليػككل مػف عػدـ قػدرة أبلػائتـ عمػر السػيطرة
عمػػر تػػكرات الغ ػػب التػػي تلتػػابتـ ،ك يػػؿ الكالػػديف ػػي ػػض اللزاعػػات التػػي ت ػػدث بيػػلتـ،
التيار بيف الطفاؿ ،المر الػذم تكػرر
نا
ميكمة الت كـ ي الغ ب كالعدكالية مف أكتر المياكؿ
سماعم كم ظتم ،كييير كليامز كآير  (1996) Williams & Asherككيمػيس كيػيمر
 (2011) Willis & Schillerإلػػر أف امػػت ؾ الطفػػؿ متػػارات ا ت ػػاؿ كالتياطػػب م ػ

ا يػػريف يسػػتؿ عميػػم التفاعػػؿ معتػػـ بيػػكؿ إيجػػابي ،المػػر الػػذم يزيػػد مػػف ػػرص لجا ػػم ػػي
ال ياة ،كهذا يتطمب تدريب الطفاؿ عمر ت كيؿ ما ييتمء ػي

ػدكرهـ مػف الفعػا ت كميػاعر

إلر كممات م ددة ككا ػ ة تسػاعدهـ ػي تػـ ذكاتتػـ ،ك تػـ ا يػريف ،كالتكا ػؿ معتػـ ،كمػا
تساعدهـ ي السيطرة عمر الفعا تتـ ك بطتاو
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كمػف لا يػة أيػرل أكػدت دراسػات عديػدة متػؿ دراسػة بركلػػػك كالػػغ لػػػد كيػػامبػمػيػػػس
( Bruno, England & Chambliss (2002كدراسػػة اليػػاس كآرلكلػػد & (Elias
)Arnold, 2006كدراسػػة عبػػد الغلػػي  )8050كدراسػػة بكليػػا كسػػالغكاف ( & (Punia
 ،Sangwan, 2011أف الط ب الذيف يمتمكػكف الػذكان ا لفعػالي يسػتطيعكف إدارة الفعػا تتـ

كعػكاطفتـ بيػػكؿ جيػػد ،كيسػػتطيعكف ت ديػػد عكاطػػؼ اليػػياص ا يػػريف كالفعػػا تتـ تجػػاهتـ،
كيعر كف كيفية ا ستجابة لتا ،كما أف لديتـ ع قات اجتماعية لاج ةو
كقد ت ددت ميكمة الب ث ال الي ر السئمة ا تيةم
5و هؿ ييتمؼ الذكان ا لفعالي بأبعاده لدل أطفاؿ الرك ة بعد تعر ػتـ لمبرلػامء التػدريبي
لمذكان ا لفعالي علد

بط اللياس اللبمي لم

8و ما تأتير البرلامء التدريبي لتلمية الذكان ا لفعػالي ػي التكيػؼ ا جتمػاعي بأبعػاده لػدل
أطفاؿ الرك ة

أٍداف البحح
يتػػدؼ الب ػػث ال ػػالي إلػػر التعػػرؼ عمػػر أتػػر برلػػامء تػػدريبي لمػػذكان ا لفعػػالي ػػي
ت سيف التكيؼ ا جتماعي لدل عيلة مف الطفاؿ ي الفئة العمرية  )1 - 5سػلكات ،كذلػؾ مػف
يػ ؿ ت ػػميـ برلػػامء تػػدريبي لمػػذكان ا لفعػػالي لمر مػػة الرك ػػة ،كقيػػاس أتػػر هػػذا البرلػػامء ػػي
تلمية الذكان ا لفعالي ،كت سيف التكيؼ ا جتماعي لطفؿ الرك ةو

أٍنًُ البحح
تكمف أهمية الدراسة ال الية مف اللا ية اللظرية يما يأتيم
 ت ميـ برلامء تدريبي لمذكان ا لفعالي ،كعرض التراث العممي المتراكـ كؿ مك كعي
الذكان ا لفعالي كالتكيؼ ا جتماعيو
 الكيؼ عف طبيعة الذكان ا لفعالي ي

كن ارتباطم بالتكيؼ ا جتماعي ،كالكيؼ عف

أهـ الطرؽ ال ديتة ي تلمية الذكان ا لفعالي ي الم ار ؿ المبكرة مف عمر الطفؿ،
كبالتالي ال د مف الميك ت المترتبة عمر سكن التكيؼ ا جتماعيو
أما عف أهمية الدراسة مف اللا ية التطبيلية تتمتؿ يما يأتيم
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تـ تطكير ملياس لمتكيؼ ا جتماعي لطفاؿ الرك ة ،كما تـ استيراج معايير ال دؽ
كالتبات لملياس الذكان ا لفعالي لطفاؿ الرك ة مف إعداد عكيس )8001؛ بتدؼ
تطبيؽ الملياسيف عمر مجمكعات الدراسة للياس التكيؼ ا جتماعي كالذكان ا لفعاليو

 تلديـ برلامء تدريبي ي الذكان ا لفعالي لطفؿ الرك ة ي تكم عمر أليطة متلكعة،
متؿم تمتيؿ الدكار كالل ص المفظية كال ركية كالم كرة كأليطة اسكبية ،م إمكالية
استفادة مطكرم الملاهء التعميمية ي رياض الطفاؿ ادراج أليطة البرلامء كتدريبات
لتلمية الجكالب ا لفعالية كالتكيؼ ا جتماعيو


تفيد الدراسة ال الية المربيف كالميت يف ي مجاؿ الطفكلة ي التيطيط الجيد لما يلدـ
لمطفؿ ي رياض الطفاؿ مف أليطة كيبرات تلمي الذكان ا لفعالي ؛ لف التعمـ
رئيسا ي عممية التكيؼ ا جتماعي المدرسي ،كمف تـ ير
دكر
ا لفعالي يؤدم نا
ن
الت يؿ الدراسيو

حدود الدراصُ
تـ إجران الدراسة ك ؽ ال دكد التاليةم
 -5ال دكد البيريةم أجريت الدراسة ال اليػة عمػر عيلػة ق ػدية مػف أطفػاؿ الرك ػة ،عػددهـ
 )53طف ن كطفمة ،كتـ تلسيمتـ إلػر تػ ث مجمكعػات تجريبيػة -ك ػابطة كهميػة-

ك ابطة) كتكزعت كالتاليم المجمكعة التجريبية كعددها  85طف ن كطفمػة ،المجمكعػة

ال ػػابطة الكهميػػة كعػػددها  54طفػ ن كطفمػػة ،المجمكعػػة ال ػػابطة كعػػددها  53طف ػ ن
كطفمة ،كايتارت البا تة الطفاؿ الذيف تتراكح أعمارهـ ما بيف  1 -5سلكاتو

 -8ال ػػدكد المكاليػػةم اقت ػػر تطبيػػؽ البرل ػامء التػػدريبي عمػػر إ ػػدل ريػػاض الطفػػاؿ الهميػػة
رك ة مدارس الركاد الهمية -الركابي) ي مديلة الرياضو
-4ال ػػػدكد الملتجيػػػةم اسػػػتيدمت البا تػػػة المػػػلتء يػػػبم التجريبػػػي لدراسػػػة أتػػػر لمػػػك الػػػذكان
ا لفعػػػالي كمتغيػػػر مسػػػتلؿ ػػػي ت سػػػيف التكيػػػؼ ا جتمػػػاعي كمتغيػػػر تػػػاب  ،كت سػػػيف
الػػذكان ا لفعػػالي كمتغيػػر تػػاب آيػػر ،مػ

ػػبط المتغيػرات الدييمػػة التػػي قػػد تػػؤتر ػػي

لتػػػائء الدراسػػػة كهػػػيم عمػػػر الطفػػػاؿ عيلػػػة الدراسػػػة ،كمسػػػتكل ذكػػػائتـ ،كالمسػػػتكل
ا جتماعي كا قت ادم لسرهـو
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 -3ال ػػػدكد الزماليػػػةم أجريػػػت الدراسػػػة يػػػ ؿ الف ػػػميف الكؿ كالتػػػالي مػػػف العػػػاـ الدراسػػػي
5341 -5345هػو

مصطلحات البحح


اعمية البرلامءم يل د بالفاعمية ي الدراسة ال اليةم التر الذم يمكف أف ي دتم البرلامء
التدريبي المستيدـ ي تلمية الذكان ا لفعالي كت سيف التكيؼ ا جتماعي لدل أطفاؿ الرك ةو

ائيا بألمم مجمكعة مف الليطة كالمكاقؼ التعميمية
 البرلامء التدريبيم كت ِّ
عر م البا تة إجر ن
الملظمة التي ممتتا البا تة ،كطبلتتا عمر مجمكعة مف أطفاؿ الرك ة؛ بتدؼ تلمية ذكائتـ
ا لفعالي يث ي تكم البرلامء عمر  )30جمسة تدريبية قائمة عمر تلمية مجمكعة مف البعاد
هيم تـ ا لفعا ت ،إدراؾ ا لفعا ت ،إدارة ا لفعا ت ،كيطبؽ البرلامء لمدة عيرة أسابي ،
أسبكعيا ،كت تكم أليطة البرلامء عمر العلا ر الرئيسة التاليةم الهداؼ،
بكاق  3جمسات
ن
كالم تكل كاستراتيجيات التعميـ ،كالتي يممتم لعب الدكر ،كال كار ،كاللمذجة ،كسرد كسماع
الل ص كاللاييد ،كاستيداـ ال اسكب ي التعرؼ عمر ا لفعا ت كالتعاطؼ م ا يريف،
كالليطة التعميمية ،كالمكاد كالدكات المستيدمة ،كأساليب التلكيـ المت ملةو
 الذكان ا لفعالي Emotional Intelligenceم تـ اعتماد لمكذج كتعريؼ ماير كسالك ي
عرؼ الذكان ا لفعالي بألمم
لمذكان ا لفعالي ،كهك اللمكذج الذم استلد إليم الملياس ،يث ي ِّ

اللدرة عمر اادراؾ الدقيؽ ل لفعا ت كتلييمتا كالتعبير علتا ،كاللدرة عمر الك كؿ إلر

المياعر كتكليدها ،تر تعمؿ عمر تيسير التفكير ،كاللدرة عمر تـ ا لفعا ت ،كالمعر ة
ا لفعالية كاللدرة عمر تلظيـ ا لفعا ت لتعزيز اللمك ا لفعالي كالفكرم ( & Mayer
)Salovey, 1997و
ك ي الدراسة ال الية تـ اعتماد أبعاد الذكان ا لفعالي التاليةم
 .1إدراؾ كتلييـ ا لفعا ت كالتعبير علتاو
.2

تـ كت ميؿ ا لفعا ت لتكظيؼ المعر ة ا لفعالية

 .3إدارة ا لفعا ت
كيلاس الذكان ا لفعالي ي الدراسة ال الية مف ي ؿ أدان الطفاؿ عمر ملياس الذكان
ا لفعالي مف إعداد عكيس  ،)8001كالذم قامت البا تة بتكييفم كاستيراج مؤيرات
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كتباتم عمر البيئة السعكدية لغراض الدراسة ال الية ،كيعبر علم بالدرجة التي ي

ؿ عميتا

الطفؿ عمر هذا الملياس كأبعاده الفرعيةو
 التكيؼ ا جتماعي Social Adjustmentم تعر م البا تة بألم مظتر مف مظاهر السمكؾ
االسالي التكا لي ،كالذم ييير إلر قدرة الطفؿ كرغبتم ي إقامة ع قات اجتماعية لاج ة
كمؤترة م ا يريف ،كمكا مة ا ليراط يتا ،ك تـ الظركؼ ا جتماعية كا ستجابة لتا
بمركلة ،كالتأقمـ م

الك اع كال داث المستجدة بيسر كستكلة ،كاللدرة عمر التفكير

ب مكؿ متعددة ككاقعية لمتعامؿ م

المكاقؼ كالميك ت ا جتماعية اليكمية مف ي ؿ

مكاجتة ال عكبات كعدـ التترب ملتا  ،كلتذا لد تـ اعتماد ت تة أبعاد للياس التكيؼ
ا جتماعي لدل العيلة التجريبية مف أطفاؿ الرك ة بعد تعر تـ لمبرلامء التدريبي ،كالبعاد
هيم الكعي ا جتماعػي ،كالتيسيرات ا جتماعية كلظرية العلؿ ،كيلاس التكيؼ ا جتماعي
ي الدراسة ال الية مف ي ؿ أدان الطفاؿ عمر ملياس التكيؼ ا جتماعي مف إعداد
البا تة ،كيعبر علم بالدرجة التي ي

ؿ عميتا الطفؿ عمر هذا الملياس كأبعاده الفرعيةو

 أطفاؿ الرك ةم كيل د بتـ الطفاؿ الذككر كاالاث الممت لكف بدكر رياض الطفاؿ ي مديلة
الرياض الذيف تلدر أعمارهـ ما بيف  )1 -5سلكات ي الدراسة ال اليةو

اإلطار اليرزٍ والدراصات الضابكُ
أوال الذكاْ االىفعالٌ
مفَىو الذكاْ االىفعالٌ Emotional Intelligence
تعػددت تعريفػات الػذكان ا لفعػالي ،يػث يعر ػم جكلمػاف ( )Goleman, 1995بألػمم
قدرتلا عمر التعرؼ عمر مياعرلا كمياعر ا يريف ،كعمر ت فيز ذكاتلا ،كعمػر إدارة الفعا تلػا
كع قتلا م ا يريف بيكؿ اعؿ )(p. 72و
كيعرؼ ماير كسالك ي  (1997) Mayer & Saloveyالذكان ا لفعالي بألمم اللػدرة
عمػػر اادراؾ الػػدقيؽ ل لفعػػا ت كتلييمتػػا كالتعبيػػر علتػػا ،كاللػػدرة عمػػر الك ػػكؿ إلػػر الميػػاعر
كتكليػػدها تػػر تعمػػؿ عمػػر تيسػػير التفكيػػر ،كاللػػدرة عمػػر تػػـ ا لفعػػا ت ،كالمعر ػػة ا لفعاليػػة،
كاللدرة عمر تلظيـ ا لفعا ت لتعزيز اللمك ا لفعالي كالفكرم )(p. 199و
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كيعر ػػػم بػػػار -أكف  )2000) Bar-Onبألػػػمم لظػػػاـ مػػػف اامكالػػػات غيػػػر المعر يػػػة،
كالكفانات كالمتػارات التػي تػؤتر ػي قػدرة الفػرد عمػر اللجػاح كالمجابتػة مػ متطمبػات ك ػغكط
البيئة )(p. 89و
ي يف يعر م اليكسلف ( (Elksnin, 2003بألمم اللػدرة عمػر الم

ظػة الدقيلػة ،كالتليػيـ

كالتعبير عف الكجداف ،كهك -كذلؾ  -اللػدرة عمػر التعبيػر عػف الكجػداف الػذم يسػتؿ عمميػة التفكيػر
ك تـ الكجداف كالمعر ة الكجدالية كتلظيـ الكجداف؛ مف أجؿ تيجي اللمك الكجػدالي كاادراكػي (p.
).40
كمػػا يعر ػػم التػػابط )8004م بػػالتطبي دايػػؿ إطػػار الع قػػات ا جتماعيػػة التػػي يعػػيش
يتا الفرد كيتفاعؿ معتا سكان أكالت هذه الع قات ي مجتم السرة ،أـ ي المدرسػة ،أـ مػ
ال دقان ،أـ م المجتم الكبير ب فة عامة ص )84و
كمف الممكف أف لستيمص مف التعريفات السػابلة أف الػذكان ا لفعػالي هػك إدراؾ الطفػؿ
لفعا تػػم كميػػاعره ،كالتعػػرؼ عميتػػا كتمييزهػػا كتلظيمتػػا كتكجيتتػػا ،كاا ػرار عمػػر ت ليػػؽ
الهػػػداؼ التػػػي يسػػػعر إليتػػػا دكف ممػػػؿ ،ككػػػذلؾ الػػػكعي بميػػػاعر ا يػػػريف كتفتمتػػػا كتلبمتػػػا
ػداليا ،كاايجابيػػة ػػي الع قػػات م ػ ا يػػريف ،كيلػػاس بأبعػػاده
كا سػػتجابة لتػػا كميػػاركتتـ كجػ ن
الفرعية التاليةم إدراؾ ا لفعا ت -ك تـ ا لفعا ت  -كادارة ا لفعا ت)و

ىرزيات الذكاْ االىفعالٌ
ػدنا مػػف لظريػػات الػػذكان التػػي اكلػػت تكسػػي المفتػػكـ
تعػػددت لظريػػات الػػذكان ا لفعػػالي بػ ن

لييػػػػػمؿ عكامػػػػػؿ كقػػػػػدرات متعػػػػػددة ،متػػػػػؿ لظريػػػػػة العامػػػػػؿ العػػػػػاـ كالعكامػػػػػؿ اليا ػػػػػة لسػػػػػبيرماف
( )Spearmanكلظريػػػة اللػػػدرات الكليػػػة لتيرسػػػتكف ( )Thurstoneكلظريػػػة تكرلػػػدايؾ ،كالتػػػي
ػػددت ت تػػة مجػػا ت لمػػذكان مػػف بيلتػػا المجػػاؿ ا جتمػػاعي ،)Eisenkraft, 2010, p. 303
كبػػرزت يػ ؿ العلػػديف الييػػريف مػػف اللػػرف الما ػػي عػػدة اتجاهػػات معا ػرة ،ك ػػي ملػػدمتتا لظريػػة
سػػػتيرلبرج ) (Sternberg, 1997الت تيػػػة لمػػػذكان اللػػػاجح ،كلظريػػػة الػػػذكانات المتعػػػددة لتػػػاكرد
جاردلرو
كيمكف ت ليؼ ا تجاهات ال ديتة التي برزت يػ ؿ العلػديف الما ػييف ػكؿ مفتػكـ الػذكان
ا لفعالي إلرم
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 -5اتجػاه سػػالك ي كمػايرم الػػذم يلػػر بػأف الػػذكان ا لفعػػالي يتكػكف مػػف عػػدة قػدرات علميػػة ،تللسػػـ
إلر مجمكعتيف مف المتارات ػي المجػاليف اليي ػي كا جتمػاعي ،كأف الػذكان ا لفعػالي متمػايز
عف الذكان العاـ كيمكف أف يلاس بايتبػارات ميتمفػة عػف ايتبػارات الػذكان العػاـ ،كمػا ألتػا ليسػت
مف لكع قكائـ التلدير اليي يةو
 -8اتجػػػاه جكلمػػػافم يػػػرل أف الػػػذكان ا لفعػػػالي يمتػػػؿ يميطنػػػا مػػػف السػػػمات اليي ػػػية كالدا عيػػػة
كالكفايات ا لفعالية التي تتػكزع

ػمف يمسػة مجػا ت ،كهػيم الػكعي بالػذات ،كادارة ا لفعػا ت،

كم ػؿ لمػػذكان
كت فيػػز الػػذات كالتعػػاطؼ ،كالع قػػات ا جتماعيػػة ،كمػػا يػػرل أف الػػذكان ا لفعػػالي م ِّ

العلمي ،عمر الرغـ مف ككلم مستلن علػم ،كأف قياسػم ممكػف باسػتيداـ قػكائـ تلػدير يجيػب علتػا
المف كص أك مف يعر كلمو

 -4لمػػػاذج هجيلػػػة تفاعميػػػة أك ميتمطػػػة)م تتػػػدايؿ يتػػػا العكامػػػؿ اليي ػػػية كالعاطفػػػة كالدا عيػػػة،
كتيػػتمط يتػػا الملػػاييس التػػي تسػػتيدمتا بملػػاييس اليي ػػية ،كذلػػؾ تمييػ ناػز لتػػا عػػف اللمػػاذج

المعر يػػة التػػي يمتمتػػا اتجػػاه مػػاير كسػػالك ي ،كالتػػي تػػرل أف الػػذكان ا لفعػػالي قػػدرة علميػػة ػػي
الساس تعمؿ ي المجاؿ ا لفعالي لمفرد جركاف ،8058 ،ص)22و

تينًُ الذكاْ االىفعالٌ يف مزحلُ الطفىلُ املبكزَ
ػدريجيا ػػي هػػذه المر مػػة مػػف
تيػػير كػػرـ الػػديف  )8003إلػػر أف السػػمكؾ ا لفعػػالي يلمػػك تػ
ن
ردكد ال عػػػاؿ العامػػػة إلػػػر سػػػمكؾ الفعػػػالي يػػػاص ،كت ػػػؿ ا سػػػتجابات ا لفعاليػػػة المفظيػػػة م ػػػؿ
ا سػػتجابات ا لفعاليػػة الجسػػمية ،كمػػا تكػػكف ا لفعػػا ت يػػديدة كمبال نغػػا يتػػا كمتلكعػػة كمتلاق ػػة،
كتسمر هذه المر مة باسـ مر مة عدـ التكازف .

كتتميز الفعا ت طفؿ الرك ة بالتدكن كالتي ص كالتمايز ،كهلا ي

ػظ أف بكػان الطفػؿ ػي

السػػلكات السػػابلة لػػديكؿ المدرسػػة كتعبيػػر عػػف اليػػكؼ أك الغ ػػب يلػػؿ ،كمػػا تتلػػاقص اسػػتجابتم
بال ػراخ كالغ ػػب لمػػا ي ػػيبم مػػف أذل ،كيظتػػر هػػذا ػػي سػػمكؾ الطفػػؿ يػػارج البيػػت أكتػػر ملػػم ػػي
سمككم العادم دايمم ،المر الذم يبرهف عمر ملدرة لسػبية عمػر الػت كـ ػي الفعا تػم ،كمػا ألػم ػي
مر مػػة الطفكلػػة المبكػرة يفتػػـ الطفػػاؿ السػػباب كاللتػػائء كالػػد ئؿ السػػمككية المؤديػػة ل لفعػػاؿ ،كمػ
مػػركر الػػزمف ي ػػبح تمتػػـ أكتػػر دقػػة كتعليػ نػدا ،فػػي بدايػػة السػػلة الرابعػػة كاليامسػػة يبػػدأ الطفػػاؿ
ب ػػدار تعمػػي ت ػ ي ة لفعػػا تتـ بيػػكؿ عػػاـ ،علػػدما يسػػأؿ الطفػػؿ عػػف سػػبب سػػعادتم مػػتن ؛
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يبرر ذلؾ بألم يمعب م أ
دايمية

ابم كمػ ذلػؾ يبػرر الطفػؿ أسػباب الفعػا تتـ بأسػباب يارجيػة كليسػت

الح ككطاف كعمي ،8054 ،ص)35و

أمر
ة ي تلمية الذكان ا لفعالي أ بح نا
كمف تـ ف استيداـ برامء تدريبية متي
ركريا يا ة ي مر مة الطفكلة المبكرة؛ لما لتا مف تأتير كبير ي تيكيؿ اللشن،
ن
كمساعدتم ي مسايرة ياتم ب كرة سميمةو كللد ك عت الجمعية الكطلية المريكية لتربية
الطفاؿ

National Association for the Education of Young Children

أسسا متمة لم برلامء يتتـ بالطفاؿ ،ك ددت هذه السس
 NAEYCي مر مة الرك ة
ن
بما يميم
 -أف يككف ذا مسفة كرؤية كا

ةو

 أف ييتمؿ البرلامء عمر ما ي تاج إليم الطفؿو أف يرتبط ب ياة الطفاؿ اليكميةو أف يبلر عمر ما يعر م الطفؿو أف ي دد ركابط بيف ميتمؼ المك كعات Interdisciplinaryو أف يرتلي بمعارؼ الطفاؿ كمتاراتتـو أف يككف بلاؤه بأسمكب عممي  -ب تيو أف ي ترـ تلا ة الطفؿ كالسرةو -أف يستيدـ التكلكلكجياو

 -أف يريد المعممة إلر تكزي العمؿ اليكمي )(NAEYC, 2015و

التكًُّف االدتناعٌ
مفَىو التكًُّف االدتناعٌ
يعرؼ التابط  )8004عممية التكي ؼ ا جتماعي ي مجاؿ عمـ اللفس ا جتماعي
بألتا عممية التطبي ا جتماعي كيتـ هذا التطبي

مف الع قات ا جتماعية التي يعيش

يتا الفرد كيتفاعؿ معتا سكان أكالت هذه الع قات ي مجتم
ال دقان أك المجتم ب فة عامة و
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كيرل ليك كايزلبرغ كبيداد  )8003أف التكيؼ ا جتماعي هك جممة التغيرات
كالتعدي ت السمككية التي تككف

ركرية ايباع ال اجات ا جتماعية كلمكاجتة متطمبات

المجتم إلر جالب إقامة ع قات ملسجمة م البيئة ص)84و
اجتماعيا
عرؼ بطرس  )8003التكيؼ ا جتماعي بألم تمكيف الفرد مف أف يتكامؿ
كي ِّ
ن

كلفسيا؛ أم م اكلة مساعدة الفرد عمر ت ليؽ لمكه الفردم الذاتي كا جتماعي عمر الل ك
ن
السميـ كاللكيـ ،كعمر إيجاد ا تجاهات ا جتماعية البلانة ي كيالم ،كيمؽ اليعكر
بالمسئكلية ا جتماعية كتلبمتا كممارستتا ص)500و
عرؼ البا تة التكي ؼ ا جتماعي بألم مظتر مف مظاهر السمكؾ االسالي التكا لي،
كت ِّ

كالذم ييير إلر قدرة الطفؿ كرغبتم ي إقامة ع قات اجتماعية لاج ة كمؤترة م ا يريف،
كمكا مة ا ليراط يتا ،ك تـ الظركؼ ا جتماعية كا ستجابة لتا بمركلة ،كالتأقمـ م الك اع
كال داث المستجدة بيسر كستكلة ،كاللدرة عمر التفكير ب مكؿ متعددة ككاقعية لمتعامؿ م
المكاقؼ كالميك ت ا جتماعية اليكمية مف ي ؿ مكاجتة ال عكبات كعدـ التترب ملتا ،كما أف
تكي ؼ الييص م م يطم ا جتماعي يتطمب بال ركرة قدرة الفرد عمر ك

ت كر لتأتير

سمككم الياص عمر مياعر كتكجتات ا يريف ي م يطم ،كتييؿ الكيفية التي يمكف أف
تػـ ك
يستجيب بتا ا يركف لسمككم كأ عالم كمف َّ

هذه الت كرات ي ا عتبار علد اتياذ

اللرار بيأف سمككم الياصو

كقد تـ اعتماد ت تة أبعاد للياس التكيؼ ا جتماعي ي الدراسة ال الية ،كالبعاد هيم
البػعد الكؿم الكعي ا جتماعي Social Awareness
مركر
نا
ييير إلر الطيؼ الذم يسير مف اا ساس الفكرم بال الة الدايمية لآليريف،
التتان بفتـ المكاقؼ كالك اع ا جتماعية المعلدة ،كييمؿ
بالتعرؼ عمر مياعرهـ كأ كارهـ ،ك
ن
الكعي ا جتماعيم التلمص الكجدالي الكلي ،كالتلاغـ ،كالتلمص العاطفي الدقيؽ ،كالمعر ة

ا جتماعيةو
البُـعد الجاىٌ التًضريات االدتناعًُ Social Facilitations
كهك اليعكر بمياعر ا يريف أك معر ة كيفية تفكيرهـ أك لكاياهـ ،كذلؾ

ي مف

تفاع ت متمرة ،كتبلر التيسيرات ا جتماعية عمر الكعي ا جتماعي ليسمح بتفاع ت سمسة
ك عالة ،كييمؿ طيؼ التيسيرات ا جتماعيةم التزامف ،كالتعبير الذاتي ،كالتأتير ،كا هتماـو
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كالبعداف السابلاف الكعي ا جتماعي كالتيسيرات ا جتماعية) هما مككلات الذكان
ا جتماعي

سب مفاهيـ لمكذج جكلماف  ،Goleman’s Modelكالذم استيدـ تعبير

الكفانة ا جتماعية ي لظريتم التي قدمتا ي الذكان ا لفعالي لإليارة إلر الكفايات التي
ت دد كيفية إدارة ال راد لع قتتـ با يريف

Interpersonal Relationship

أساسيا مف مككلات ذلؾ اللكع مف الذكان (Goleman,
 Managementالتي تعد مككنلا
ن
).2007, pp. 80- 81
البُـعد الجالح ىرزيُ العكل Theory of Mind

تيير إلر اللدرة العلمية اادراكية التي ت ِّ
مكف الطفؿ مف تـ ال ا ت الذهلية لآليريف

كالبير عادة ما يفسركف سمكؾ ا يريف كيستلتجكف

مف سياؽ ال ا ت الذهلية ،ي إطار

عكاطفتـ ،كرغباتتـ ،كأهدا تـ ،كملا دهـ ،كالتباهتـ ،كمعر تتـ ،كاعتلاداتتـ (Wellman
بلان عمر ما يعتلد ألم
) ،& Liu, 2004كيرسـ الطفؿ يطكاتم التالية كيتبلر ت ر ات معيلة ن
سكؼ يؤتر عمر علؿ الييص الذم أمامم ،كتؤتر لظرية الطفؿ عف العلؿ ي تفاع تم
ا جتماعية التالية كمف تـ تكيفم ا جتماعيو
كقد تستيدـ لظرية العلؿ أ يا نلا لتيير إلر قدرة الفرد عمر تلديـ م مكف ال ا ت

غالبا مطابلة لمم اكاة البعدية أك كقكع ال دث
الذهلية للفسم كلآليريف ،كتعد لظرية العلؿ ن
كالك ـ كهي اللدرة عمر إعادة تلميد ما دثو

ثالجًا دور الذكاْ االىفعالٌ يف حتكًل التكًُّف االدتناعٌ
هلاؾ ع قػة متبادلػة بػيف الػذكان ا لفعػالي كالتكيػؼ ا جتمػاعي ،يػث إف تعمػـ متػارات
التكي ػؼ ا جتمػػاعي تسػػاعد الطفػػؿ عمػػر اسػػتيداـ الفعػػا ت ملاسػػبة لممكاقػػؼ التػػي يمػػر بتػػا
ب ا ،8003 ،ص)34و
كتعػد المعر ػة ا لفعاليػػة أ ػد علا ػػر الػذكان ا لفعػالي الرئيسػػة ،تػي م ػػدر آيػر مػػف
م ػػادر ا يت ػػات الفرديػػة التػػي تػػرتبط بػػالتكيؼ ا جتمػػاعي ،المعر ػػة ا لفعاليػػة هػػي قاعػػدة
إيجابيػا بػالتكيؼ
التكا ؿ ا لفعالي كتفعيؿ الع قات ا جتماعية ،يث ترتبط المعر ة ا لفعاليػة
ن
ا جتمػػاعي تعمػػؿ المعر ػػة ا لفعاليػػة عمػػر تسػػتيؿ ظتػػكر السػػمكؾ التكيفػػي ،كذلػػؾ مػػف ي ػ ؿ
زيػادة التممي ػػات ا جتماعيػػة ،المػػر الػػذم يػػؤدم إلػر تفعيػػؿ ا لفعػػا ت عمػػر ل ػػك يجعػػؿ ملتػػا
م ئمة لما هك قائـ مف تفاعؿ ال مادم)8002 ،و
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عددا مف العكامؿ المؤترة عمر التكيؼ اللفسػي
ك ددت هرلكؾ  Hurlockعاـ 5430ـ ن

كا جتماعي كما يميم

.1

ت لؽ ا لفعا ت السعادة لمفرد ي ؿ ياتم اليكمية ،ػي ػيف تيتفػي ا لفعػا ت المؤلمػة
كما يترتب عميتا مف آتار متؿ اللمؽ كاليكؼ بعد زكالتاو

.2

تتيئ ا لفعا ت الجسـ لمعمؿ كا ستجابة الملاسبة ،كت لؽ التكازف لدل الفردو

.3

يؤدم ا لفعاؿ إلر تعطيؿ بعض الكظائؼ ال سية الدقيلة ،ت بح الع ان ال سية غيػر
قادرة عمر ال س الكظيفي الملاسب ،ما يجعمم يعكؽ ي أدان ا ستجابة الملاسبةو

.4

ا لفعا ت أداة ات ػاؿ كتكا ػؿ بػيف ال ػراد ،يػتـ عبرهػا للػؿ اليػ لات التػي تيػكؿ رسػائؿ
تكا ؿ بيف ال راد أك للؿ مياعر ال زفو
ػػطراب

.5

تػػرتبط ا لفعػػا ت كالعمميػػات الذهليػػة ارتباطنػػا عكسػ نػيا ،ػػاليكؼ يلمػػؿ التركيػػز ،كا
ا لفعالي يتبعم اليفاض ي الدان الذهليو

.6

ت دد الفعا ت الطفؿ تفاع تم ا جتماعية ،إذ يتعمـ تعديؿ سمككم لكػي يكػكف أكتػر تطابلنػا

.7

ت ػػػدد ا لفعػػػا ت اللاج ػػػة طبيعػػػة العػػػادات التػػػي يطكرهػػػا الطفػػػاؿ ػػػي أتلػػػان تعممتػػػـ،

م المعايير كالتكقعات ا جتماعيةو

كممارساتتـ لليطة ال ياة اليكمية كتفاع تتـ كرد يم قطامي ،8053 ،ص )25و
كليمص مف ذلؾ إلر أف الذكان ا لفعالي قدرة تيير إلر

بط ا لفعػا ت كالػت كـ يتػا

كادارتتا ب كرة تتلاسب م ما يكاجم الطفؿ مف مكاقؼ اجتماعية تؤدم إلر ا تػزاف كالمكانمػة
ي المكاقؼ ا جتماعية ،كالذم بدكره يستـ ي تفعيؿ التكيؼ ا جتماعيو

رابعاً الدراصات الضابكُ
استتد ت دراسة ككلػب ككيػد ( )Kolb & Weede, 2001معر ػة أتػر برلػامء تػدريبي
ي الذكان ا لفعالي ي ر مستكل المتارات ا جتماعيػة لػدل عيلػة تككلػت مػف  )15تمميػ نذا

تراك ت أعمارهـ ما بيف  )55-54سػلة ،كبعػد تطبيػؽ البرلػامء كالػذم ا تػكل عمػر ليػاطات
ي التعمـ التعاكلي كالتدريب عمر متػارات الػذكان ا لفعػالي ػي عيلػة الدراسػة؛ أيػارت اللتػائء
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إلر لمك الذكان ا لفعالي كالسمكؾ ا جتماعي علد أ راد عيلػة الدراسػة تعػزل لمبرلػامء التػدريبي
المستيدـ ي الدراسةو
كبركػت كليػز ؾ كسػميف كسػالك ي )Lopes, & Salovey، 2004
كهػد ت دراسػة لػكبيز ا
 )Brackett, Nezlak, Sellinإلػر استل ػان أتػر برلػامء لتلميػة الػذكان ا لفعػالي عمػر التكيػؼ
ا جتماعي لدل ط ب الجامعػة ػي الك يػات المت ػدة المريكيػة ،تككلػت عيلػة الدراسػة مػف )553
عامػ ػػػا ،قسػػػمكا إلػػػر مجمػػػكعتيف تجريبيػػػة ك ػػػابطة ،ي ػػػعت
ن
طالبػػػا بمػػػط متكسػػػط أعمػػػارهـ  )80ن

مسػتلدا إلػر لظريػة مػاير كسػالك ي  ،كأظتػرت لتػائء
المجمكعة التجريبيػة لبرلػامء الػذكان ا لفعػالي
ن

الدراسػػػة كجػػػكد ػػػركؽ ذات د لػػػة إ

ػػػائية بػػػيف المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كال ػػػابطة ػػػي الػػػذكان

ا لفعالي كالتكيؼ ا جتماعي تعزل إلػر أتػر البرلػامء التػدريبي ل ػالح المجمكعػة التجريبيػة،
عف كجكد ع قة بيف اللدرة عمر تلظيـ ا لفعا ت كجكدة التفاعؿ ا جتماعي بيف الط بو

ػن

كهد ت دراسة بيركف ( )Perrone, 2006إلر التعرؼ عمر أتر الذكان ا لفعالي ي
التكيؼ ا جتماعي لدل الط ب المكهكبيف ،كما هد ت الدراسة إلر تطكير برلامء لمذكان ا لفعالي
مستلدا إلر لظرية ماير كسالك ي عاـ 1997ـ؛ لت ليؽ التكيؼ ا جتماعي لمط ب المكهكبيف م
ن

أسرهـ كزم ئتـ كالمجتم ككؿ ،كقسمت عيلة الدراسة إلر مجمكعتيف إ داهما تجريبية كاليرل
طالبا مف ط ب ال ؼ التامف ،كأظترت لتائء الدراسة
ابطة ،تككلت كؿ مجمكعة مف  )40ن
كجكد ركؽ ذات د لة ي مستكيات الذكان ا لفعالي كالتكيؼ ا جتماعي تعزل إلر أتر البرلامء
ل الح المجمكعة التجريبيةو
كهد ت دراسة أسمان العبد ال ت  )8003إلػر التعػرؼ عمػر اعميػة برلػامء تػدريبي لتلميػة
الػػذكان ا لفعػػالي ػػي التكي ػؼ الكػػاديمي كا جتمػػاعي ك ػػي ا تجاهػػات ل ػػك المدرسػػة لػػدل الط ػ ب
طالبػػا كطالبػػة مػػف طػ ب ال ػػؼ العايػػر
المكهػػكبيف ػػي الردف ،كتككلػػت عيلػػة الدراسػػة مػػف  )10ن

لمتميز ي مديلة السػمط ،مػكزعيف عمػر مجمػكعتيفم الكلػر تجريبيػة،
بمدرسة الممؾ عبد اهلل التالي ّ
طالبػا كطالبػة ،كأظتػرت لتػائء
طالبػا كطالبػة ،كالتاليػة ػابطة م َّ
ككلػة مػف  )40ن
كتككلت مػف  )40ن
الدراسػػة كجػػكد ػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات أ ػراد المجمػػكعتيف التجريبيػػة كال ػػابطة ػػي مليػػاس

التكي ػؼ الكػػاديمي كالتكي ػؼ ا جتمػػاعي كا تجاهػػات ل ػػك المدرسػػة تعػػزل إلػػر البرلػػامء التػػدريبي،
كذلؾ ل الح المجمكعة التجريبيةو
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دراسػػة جػػدتاكم كآيػػركف ( )Jdaitawi, 2011كاسػػتتد ت

ػػص أتػػر التػػدريب عمػػر

الذكان ا لفعالي ي ر مسػتكل التكيػؼ ا جتمػاعي كالكػاديمي ،طبلػت الدراسػة المػلتء يػبم
التجريبي ملسمة العيلة إلر مجمكعتيفم مجمكعة تجريبية تـ تطبيؽ البرلامء التدريبي عميتػا،
كمجمكعػػة

ػػابطة لػػـ تي ػ لمتطبيػػؽ ،كتككلػػت العيلػػة مػػف ط ػ ب السػػلة الكلػػر مػػف ط ػ ب

الجامعػػة ػػي جػػامعتيف بػػالردف ،كتك ػػؿ البػػا تكف إلػػر أف البرلػػامء التػػدريبي أ ػػدث أتػ نا
ػر دان

إ

ائيا عمر الذكان ا لفعالي ي مستكل التكيؼ الكاديمي كا جتماعيو
ن
كاستتد ت دراسة الغرايبة كالعتكـ  ) 8058إلر الت لؽ مف عالية برلامء تدريبي ي

كيؼ الع قة بيف الذكان ا جتماعي كا لفعالي لدل ط ب ال ؼ العاير الساسي ،كذلؾ بعد
الي كع لمتدريب عمر برلامجيف أ دهما ي الذكان ا جتماعي كا ير ي الذكان ا لفعالي،
طالبا مف طمبة ال ؼ العاير الساسي الذككر تـ تكزيعتـ
كتككلت عيلة الدراسة مف  )54ن
ائيا عمر ت ث مجمكعات ،ي عت المجمكعة التجريبية الكلر لبرلامء الذكان
عيك ن

ا جتماعي ،كي عت المجمكعة التجريبية التالية لبرلامء الذكان ا لفعالي ،كلـ تي

المجمكعة ال ابطة لم معالجة ،كقد أيارت لتائء ت ميؿ التبايف ال ادم الم ا ب إلر
كجكد رؽ ذم د لة إ

ائية ي أدان الط ب البعدم عمر ملياسي الذكان ا جتماعي

كالذكان ا لفعالي يعزل إلر المجمكعة ،كقد كاف هذا الفرؽ ل الح المجمكعتيف التجريبيتيف
ملارلة بالمجمكعة ال ابطةو
كقاـ هكسا كآيركف ( )Houssa, et al., 2014بدراسػة اسػتتد ت معر ػة أتػر برلػامء
تػػػدريبي ػػػي التكيػػػؼ كاادراؾ ا جتمػػػاعي عمػػػر الكفػػػانة ا جتماعيػػػة كا لفعاليػػػة لػػػدل طفػػػؿ
الرك ة ،كتـ استيداـ الملتء يبم التجريبي عمر عيلػة مػف  )32طفػ ن مػف أطفػاؿ الرك ػة،
قسمكا إلر مجمكعتيفم مجمكعة تجريبية طبؽ عميتا البرلامء التدريبي ،كمجمكعػة

ػابطة لػـ

يطبػػؽ عميتػػا البرلػػامء ،كتك ػػمكا إلػػر التػػر الفعػػاؿ الػػذم أ دتػػم البرلػػامء التػػدريبي ػػي تلميػػة
الكفػػػانة ا جتماعيػػػػة كيا ػػػة متػػػػارات ػػػػؿ الميػػػك ت ا جتماعيػػػػة ،كر ػػػ مسػػػػتكل الػػػػذكان
ا لفعالي ،كتيفيؼ دة الميك ت السمككية لدل طفؿ الرك ةو
كقاـ بكبيت كجيريكؼ ( (Bobbitt & Gershoff, 2016بدراسػة اسػتتد ت التعػرؼ
عمر درجة تأتير الفك ر دايؿ الملزؿ ك ي الرك ػة عمػر لمػك الطفػاؿ ا لفعػالي كا جتمػاعي
عمػر مػدل عػاـ دراسػي كامػؿ ػي مر مػة الرك ػة ،كأك ػ ت لتػائء الدراسػة أف الطفػاؿ الػذيف
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ػان؛ أظتػركا اليفا ن ػا ػي متػاراتتـ
كالت يبراتتـ اليي ية ػي ملػازلتـ أكتػر
ن
ػجيجا ك ك ن
ا لفعالية كا جتماعية عمػر مػدار العػاـ الدراسػي ػي الرك ػة ،كذلػؾ بدرجػة أكبػر مػف الطفػاؿ
الذيف تعر كا ليبرات ك كية ي الرك ة لطو
كقد أ ادت الدراسة ال الية مف الدراسات السابلة ،مف يػ ؿ الرجػكع إلػر الدب اللظػرم ،ػي
ت ديػػد ميػػكمة الدراسػػة ال اليػػة ،كت ػػميـ أدكاتتػػا ،كبلػػان برلامجتػػا التػػدريبي ،كبيػػاف غػػرض الدراسػػة
كمجتمعتا ،كت ديد متغيراتتا؛ لت ليؽ هدؼ الدراسةو
كتك ح الدراسات السابلة أف هلاؾ لدرة ي الدراسات التي تلاكلػت متغيػرات الدراسػة ال اليػة
لػػدل أطفػػاؿ الرك ػػة ،كمػػا ي

ػػظ ا هتمػػاـ الكبيػػر بمك ػػكع الػػذكان ا لفعػػالي مػػف جالػػب البػػا تيف

كالمتتمػػيف كالعػػامميف م ػ الط ػ ب بيػػكؿ عػػاـ ػػي جمي ػ الم ار ػػؿ الدراسػػية ،لكػػف الميػػداف التربػػكم
العربػػي كالجلبػػي لػػـ يعػػط هػػذا المك ػػكع ا هتمػػاـ الكػػا ي مػػف يػػث الدراسػػة كا ستل ػػان ،ك لنػػا

لممتغي ػرات التػػي تلاكلتتػػا الدراسػػة ال اليػػة ،كهػػذا مػػا يمي ػز الدراسػػة ال اليػػة عػػف الدراسػػات السػػابلة
العربية كالجلبية التي تـ الرجكع إليتاو

ميَر الدراصُ
اعتمػػدت الدراسػػة ال اليػػة عمػػر المػػلتء يػػبم التجريبػػي لدراسػػة أتػػر المتغيػػر المسػػتلؿ
برلػػػامء تلميػػػة الػػػذكان ا لفعػػػالي) عمػػػر المتغيػػػر التػػػاب

التكيػػػؼ ا جتمػػػاعي) ،كذلػػػؾ عمػػػر

مجمكعػػات الدراسػػة الػػت ثم المجمكعػػة التجريبيػػة كالمجمكعػػة ال ػػابطة كالمجمكعػػة ال ػػابطة
الكهميػة ،بعػػد التأكػد مػػف تكػػا ؤ المجمكعػات الػػت ث ػػي المتغيػرات الدييمػػة التػػي قػد تػػؤتر عمػػر
لتائء الدراسة كهيم العمر كلسبة الذكان كالمستكل ا جتماعي كا قت ادم لسر الطفاؿو

جمتنع الدراصُ
تكػػكف مجتمػػ الدراسػػة مػػػف جميػػ الطفػػاؿ المسػػجميف ػػػي ريػػاض الطفػػاؿ بملطلػػػة
الرياض التعميمية ي العاـ الدراسي  5341 -5345هػ ،كالبالط عددهـ  )54484سب مػا
كرد ػػي إ

ػػائية كزارة التعمػػيـ لعػػاـ 5341 -5345هػػػ ،كتتػػراكح أعمػػارهـ مػػا بػػيف )1-4

سلكاتو
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عًيُ الدراصُ
أ  -العًيُ االصتطالعًُ
لمت لػػػؽ مػػػف تػػػك ر د ت

ػػػدؽ كتبػػػات درجػػػات أدكات الدراسػػػة ايتيػػػرت عيلػػػة

الدراسة ا ستط عية مػف أطفػاؿ مر مػة الرك ػة بملطلػة الريػاض ػي الف ػؿ الكؿ مػف العػاـ
الدراسػػػي 5341 -5345هػػػػ ،كقكامتػػػا  )518طفػػػ ن باللسػػػبة لمليػػػاس التكيػػػؼ ا جتمػػػاعي،
ػػاما ،كال ػراؼ معيػػارم ملػػداره  ،)0243كت ػػـ هػػذه العيلػػة
بمتكسػػط عمػػرم ملػػداره  )5235عػ ن
ػػاما ،كال ػراؼ معيػػارم ملػػداره ،)0245
 )33مػػف الػػذككر بمتكسػػط عمػػرم ملػػداره  )5244عػ ن
عػػاما ،كال ػراؼ معيػارم ملػداره ،)0243
ك  )23مف االػاث بمتكسػط عمػرم ملػداره  )5238ن
كما اعتمدت الدراسػة عمػر عيلػة قكامتػا  )50طفػ ن لمت لػؽ مػف ػدؽ كتبػات مليػاس الػذكان

ا لفعالي لعفاؼ عكيس  )8001عمر البيئة السعكدية ،كت ػـ هػذه العيلػة  )45مػف الػذككر
عػػاما ،كال ػراؼ معيػارم ملػداره  ،)0282ك  )54مػف االػاث
بمتكسط عمػرم ملػداره  )5235ن
عػامػا ،كال راؼ معيارم ملداره )0281و
بمتكسط عمرم ملداره  )5244ن

ب  -العًيُ األصاصًُ

تـ ايتيار أ راد الدراسة التجريبية بطريلة ق دية مف مجمكعػة الطفػاؿ الػذككر كاالػاث
الممت لػيف ػػي رك ػة مػػدارس الػركاد الهميػػة -ػي الركابػػي ػي مديلػػة الريػاض ،كذلػػؾ سػػب
مكا فات م ددة كهيم أ تلؿ أعمارهـ عف يمس سلكات ك تزيد عف سػت سػلكات ،كأ تلػؿ
لسػػبة ذكػػان أم طفػػؿ عػػف المتكسػػط ،كأف ييمػػك مػػف أم إعاقػػات أك ا ػػطرابات الفعاليػػة ،كأف
يككلكا متيابتيف ي المستكل ا جتماعي كا قت ادم لألسرة ،تـ أي ن ا التأكد مف التػزاـ هػؤ ن
ائيا
الطفاؿ بال كر لمرك ة ،كتـ ايتيار ت تة فكؼ دراسية مػف عػدد سػبعة ػفكؼ عيػك ن
بطريلة اللرعة ،يث إف كػؿ مجمكعػة تػدرس ػي

ػؼ مػف

ػفكؼ التمتيػدم تمتػؿ مجمكعػة

مف مجمكعات الدراسة الت ث ،كتككف هذه المجمكعات متجالسة مف يث العدد كالعمر كاللػكع
ذككر -إلاث) بلدر اامكافو
كتـ التأكد مف تجالس المجمكعات الت ث ي متغيرم الدراسػة ،كهمػام الػذكان ا لفعػالي
كالتكي ػؼ ا جتمػػاعي ،مػػف ي ػ ؿ تطبيػػؽ مليػػاس عػػكيس  )8001لمػػذكان ا لفعػػالي ،كتطبيػػؽ
ملياس التكيؼ ا جتماعي الذم أعد لغراض الدراسة ال الية عمر المجمكعات الت ثو
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ك سػػب يػػركط ايتيػػار العيلػػة تػػـ ايتيػػار الميػػاركيف ػػي الدراسػػة ب يػػث يكػػكف عػػددهـ
متلاربا ي كؿ مجمكعة عمر الل ك التاليم
ن
 المجمكعػػة الكلػػر المجمكعػػة التجريبيػػة) كعػػددها  )85طفػ ن كطفمػػة ،كي ػػعت لبرلػػامء
تػػدريبي لتلميػػة الػػذكان ا لفعػػالي ،يػػث قامػػت البا تػػة بتلديمػػم لألطفػػاؿ ،باا ػػا ة إلػػر

الملتء المطبؽ ي الرك ةو
 المجمكعة التالية المجمكعة ال ابطة الكهمية أم التي ي ػعت لبرلػامء كهمػي) كعػددها
 )54طف ن كطفمػة ،كدرسػت المػلتء المطبػؽ ػي الرك ػة ،باا ػا ة إلػر أليػطة عفكيػة

تملائية قدمتتا البا تة لطفاؿ هذه المجمكعة لط ،متؿ قرانة ق ة ،كلعب الػدكر ،كالليػاـ
بأليطة ركية جماعية ،كتلاكؿ كجبة الطعاـو
 المجمكعػػة التالتػػة المجمكعػػة ال ػػابطة) كعػػددها  )53طفػػ ن كطفمػػة ،كدرسػػت المػػلتء
المطبؽ ي الرك ة لطو

كتككلػت العيلػة الساسػية لمدراسػة ال اليػة مػف  )53طفػ ن مػف أطفػاؿ الرك ػة بمديلػة

الرياض بالمممكة العربيػة السػعكدية ػي الف ػؿ الكؿ مػف العػاـ الدراسػي 5341 -5345هػػ،
ػػػاما ،كال ػػػراؼ معيػػػارم ملػػػداره  )0283ت ػػػـ  )45مػػػف
بمتكسػػػط عمػػػرم ملػػػداره  )5234عػ ن
عػاما ،كال راؼ معيارم ملداره  ،)0245كت ػـ )84
الذككر ،بمتكسط عمرم ملداره  )5231ن
عػاما ،كال راؼ معيارم ملداره )0285و
مف االاث ،بمتكسط عمرم ملداره  )5242ن
كراعت البا تػة تكػا ؤ المجمكعػات الػت ث التجريبيػة كال ػابطة الكهميػة كال ػابطة مػف

تلريبا ،كالتكػا ؤ ػي الػذكان
يث العمر الزملر ،يث تراك ت أعمارهـ ما بيف  )1 -5سلكات
ن
كال الػػػة ا جتماعيػػػة كا قت ػػػادية لألسػػػرة ،كركعػػػي أف تكػػػكف مػػػف لفػػػس الملطلػػػة الجغ ار يػػػة،
كالتكػػػا ؤ ػػػي متغيػػػرات الدراسػػػة اليػػػرل ،كذلػػػؾ مػػػف يػػػ ؿ التطبيػػػؽ اللبمػػػي لمليػػػاس التكيػػػؼ
ا جتمػاعي كمليػاس الػذكان ا لفعػالي كمليػاس ) (Z. Aلمػذكان ،كاسػتمارة جمػ البيالػات عػف
ال الة ا جتماعية كا قت ادية لألسرةو
اسػتيدمت البا تػة ايتبػار ت ميػؿ التبػايف أ ػادم ا تجػاه ()One- Way ANOVA
يتبػػار الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات المجمكعػػات الػػت ث ػػي هػػذه المتغي ػرات قبػػؿ تطبيػػؽ
البرلامء ،كيت ح ذلؾ مف الجدكؿ التاليم
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رذَل ()1
وتائذ اختثاس تحهٕم انتثأه أحادْ االتزاي ) (One- Way ANOVAنذالنح انفشَق تٕه متُسطاخ دسراخ انمزمُػاخ
انخالث :انتزشٔثٕح َانضاتطح انٌُمٕح َانضاتطح فٓ انزكاء َانحانح االرتماػٕح َااللتصادٔح ألسشج انطفم َانؼمش نمٕاس
انتكافؤ انمثهٓ
دسرح لٕمح ف مستُِ انذالنح
مزمُع
مصذس
األتؼاد
اإلحصائٕح
انحشٔح
انمشتؼاخ
انتثأه
2
237422
تٕه انمزمُػاخ
داخم
74147
1411
55
11512437
انزكاء
انمزمُػاخ
57
12421451
انكهٓ
انحانح االرتماػٕح
َااللتصادٔح ألسشج انطفم

تٕه انمزمُػاخ
داخم
انمزمُػاخ
انكهٓ

انؼمش

تٕه انمزمُػاخ
داخم
انمزمُػاخ
انكهٓ

477472

2

4424432

55

4212411

57

7437

2

2411

55

2455

57

2457

1423

74711

74211

ائيا 05و )α=0باللسػبة لمػذكان ،ككػذلؾ
باللسبة لمذكان بمغت قيمة ؼ غير دالة إ
ن
باللسػػبة لم الػػة ا جتماعيػػة كا قت ػػادية لسػػرة الطفػػؿ كأي ن ػػا العمػػر ،كهػػذا يػػدؿ عمػػر تكػػا ؤ
المجمكعات الت ث قبؿ تطبيؽ تجربة الب ث عمر هذه المتغيراتو
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رذَل ()2
وتائذ تحهٕم انتثأه أحادْ االتزاي نذالنح انفشَق تٕه انمزمُػاخ انخالث :انتزشٔثٕح َانضاتطح انٌُمٕح
َانضاتطح فٓ متُسطاخ انذسراخ انفشػٕح َانذسرح انكهٕح نممٕاس انزكاء االوفؼانٓ فٓ انتطثٕك انمثهٓ (ن=
)52
دالنح
مستُِ
لٕمح
دسرح
مزمُع
مصذس
انفشَق
انذالنح
ف
انحشٔح
انمشتؼاخ
انتثأه
األتؼاد
اإلحصائٕح ()α=7.75
2
تٕه
3412
انمزمُػاخ
غٕش دانح
74244 1445
55
داخم
فٍم االوفؼاالخ
إحصائًٕا
75474
انمزمُػاخ
57
71472
انكهٓ
إدسان
االوفؼاالخ

تٕه
انمزمُػاخ
داخم
انمزمُػاخ
انكهٓ

إداسج
االوفؼاالخ

تٕه
انمزمُػاخ
داخم
انمزمُػاخ
انكهٓ

انذسرح انكهٕح

تٕه
انمزمُػاخ
داخم
انمزمُػاخ
انكهٓ

15422
1272435
1214422
32465
2724475
2763447
21472
6731422
6767417

2
55

7423

74713

غٕش دانح
إحصائًٕا

57
2
55

7452

74515

غٕش دانح
إحصائًٕا

57
2
55

7.13

74276

غٕش دانح
إحصائًٕا

57

يك ػػح الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة ؼ) لمدرجػػة الكميػػة لمليػػاس الػػذكان ا لفعػػالي غيػػر
ػائيا 05و ،)α=0مػػا يػػدؿ عمػػر تكػػا ؤ المجمكعػػات الػػت ث التجريبيػػة كال ػػابطة
دالػػة إ ػ ن
الكهمية كال ابطة) قبؿ تطبيؽ تجربة الب ث ي الذكان ا لفعالي ككؿ كأبعاده الفرعيةو
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رذَل ()3
وتائذ تحهٕم انتثأه أحادْ االتزاي نذالنح انفشَق تٕه انمزمُػاخ انخالث :انتزشٔثٕح َانضاتطح انٌُمٕح َانضاتطح فٓ
متُسطاخ انذسراخ انفشػٕح َانذسرح انكهٕح نممٕاس انتكٕف االرتماػٓ فٓ انتطثٕك انمثهٓ (ن= )52
دالنح
مستُِ
لٕمح
دسرح
مزمُع
مصذس
انفشَق
انذالنح
األتؼاد
ف
انحشٔح
انمشتؼاخ
انتثأه
اإلحصائٕح ()α=7.75
2
255422
تٕه انمزمُػاخ
غٕش دانح
انُػٓ
74376
1477
55
7755415
داخم انمزمُػاخ
إحصائًٕا
االرتماػٓ
57
7317.43
انكهٓ
انتٕسٕشاخ
االرتماػٕح

تٕه انمزمُػاخ
داخم انمزمُػاخ
انكهٓ

111422
3157417
4157412

2
55
57

1432

وظشٔح انؼمم

تٕه انمزمُػاخ
داخم انمزمُػاخ
انكهٓ

121412
3274412
3326417

2
55
57

1456

انذسرح انكهٕح

تٕه انمزمُػاخ
داخم انمزمُػاخ
انكهٓ

1524437
37222473
31473417

2
55
57

1415

74251

74211

74324

غٕش دانح
إحصائًٕا
غٕش دانح
إحصائًٕا
غٕش دانح
إحصائًٕا

يك ػػح الجػػدكؿ السػػابؽ ،أف قيمػػة ؼ) لمدرجػػة الكميػػة لمليػػاس التكيػػؼ ا جتمػػاعي
ػائيا 05و )α=0؛ مػا يػدؿ عمػر تكػا ؤ المجمكعػات الػت ث التجريبيػة
كأبعاده غير دالػة إ
ن
كال ػابطة الكهميػة كال ػػابطة) قبػؿ تطبيػؽ تجربػػة الب ػث ػي التكيػػؼ ا جتمػاعي ككػؿ كأبعػػاده
الفرعيةو

أدوات الدراصُ
 -5مكًاظ التكًُّف االدتناعٌ لطفل الزوضُ مً ( 6 - 4صيىات) ،إعداد الباحجُ.
مـ ملياس التكيػؼ ا جتمػاعي لليػاس قػدرة طفػؿ الرك ػة عمػر التكيػؼ ا جتمػاعي
ب ػػفة عامػػة ،كمػػدل امت كػػم لملػػدرة عمػػر الػػكعي ا جتمػػاعي ،كقدرتػػم عمػػر تلػػديـ التيسػػيرات
ا جتماعيػػة لآليػػريف ،ككػػذلؾ تػػـ ال ػػا ت الذهليػػة لآليػػريف كالت ػرؼ ك لنػػا لػػذلؾ ،كهػػي مػػا

يعرؼ بلظرية العلؿ كتـ التأكد مف

دؽ كتبات لمملياسو

 - 2مكًاظ الذكاْ االىفعالٌ
بلان عمر
أعدت عفاؼ عكيس ملياس الذكان الكجدالي لألطفاؿ مف  50 -3سلكات) ن
ااطار اللظرم الملترح مف قبؿ ماير كسالك ي عكيس ،)8001 ،كييتمؿ الملياس عمر
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 )30ل رة تمتؿ البعاد الت تة لمملياس عمر الل ك التاليم تـ ا لفعا ت  )3لرات،
كادراؾ ا لفعا ت  )51لرة ،كيتككف هذا البعد مف إدراؾ الذات كادراؾ ا ير) ،كادارة
ا لفعا ت  )51لرةو كتـ التأكد مف د ت ال دؽ كالتبات عمر البيئة السعكدية لمملياسو

 - 3بزىامر تدرييب لتينًُ الذكاْ االىفعالٌ لطفل الزوضُ مً إعداد الباحجُ طُبل علِ اجملنىعُ
التذزيبًُ
يػػعد البرلامء المستيدـ ي الدراسة ال الية مف برامء التديؿ المبكر

Early

 ،Intervention Programsكيتدؼ إلر إكساب الطفاؿ بعض المعارؼ كاللدرات
كالمتارات كالمفاهيـ المتعملة بالذكان ا لفعالي ي ترة مبكرة قبؿ ديكلتـ المدرسة ا بتدائيةو

أ  -أٍداف الربىامر
أكن  -التدؼ العاـ لمبرلامءم استتدؼ البرلامء تلمية الذكان ا لفعالي ،كقياس أتره ي

ت سيف التكيؼ ا جتماعي لطفاؿ الرك ةو

تاليا -الهداؼ اليا ة لمبرلامءم كتت مف الهداؼ المعر ية ،كالهداؼ المتارية
ن
ن عف
كالهداؼ الكجدالية ،كتـ ذكر أهداؼ كؿ جمسة ي أتلان إعداد أليطة البرلامء،
تلمية البعاد الفرعية لمذكان ا لفعالي التي تت مفم تـ ا لفعا ت ،كادراؾ ا لفعا ت ،كادارة

ا لفعا تو

ب  -اإلطار اليرزٍ للربىامر
استلد البرلامء ي بلائم إلر عدة لظريات ،كهيم

 لظرية التعمـ المستلد إلر الدماغ ) :(Brain-based Learning Theoryكذلؾ
ب تران بيئة الطفؿ كتتيئة لياطات ملاسبة تيج الطفؿ عمر التفاعؿ م ا يريف كم
الييان كالمكاد الم يطة بم ،كتيجي الطفؿ عمر ا ستط ع كاستيداـ ال كاس ي
اكتساب اليبرات ،كتلديـ مكاد تعميمية ملظمة كمكاقؼ ميططة؛ بتدؼ تطكير العمميات
العلمية السمطي)8004 ،و
 لمكذج الذكان ا لفعالي لماير كسالك يم مف ي ؿ تدريب الطفؿ عمر ت ديد مياعره،
ك تـ مياعره كمياعر ا يريف كالتعامؿ معتا

سب المكقؼ ،كتيجي الطفؿ عمر

إقامة ع قات م ا يريف كالتكا ؿ الفعاؿ معتـ ).(Mayer and Salovey, 1997
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 لظرية الذكانات المتعددة لجاردلرم كذلؾ بالتلكع ي تلديـ الليطة كاليبرات لتت نـ م
لكع الذكان الذم يتمت بم الطفؿ )(Gardner, 1993و
 لظرية التعمـ ا جتماعي لبالدك ار )(Banduraم مف ي ؿ تلديـ لماذج لمسمكؾ
المستتدؼ م

عرض لتائء الدان ،كتيجي

عممية ا لتباه كا

تفاظ بالتدريب)،

كاعادة السمكؾ المطمكب إتلالم ،كتعزيز السمكؾ الملاسب كاتارة الدا عية لدل المتعمـ
السمطي)8004 ،و
 لظرية اللمك اللفسي ا جتماعي لريكسكف )(Eriksonم كذلؾ بتيجي

ا ستل لية

كا عتماد عمر اللفس م تدعيـ الطفؿ ،كتك ير ال رية ي المعب كال ركة م تك ير
ال ماية ال زمة ،كتيجي الطفؿ عمر سمكؾ المبادرة كااجابة عف جمي تساؤ تم ،كد
الطفؿ ل ستكياؼ كالتعبير عف اليياؿ ،م البعد عف العلاب السمطي)8004 ،و

دـ  -مكىىات الربىامر
ي

تمتيديا،
للان
ن
تككف البرلامء مف  )30جمسة ،كتـ تي يص الجمسة الكلر لتككف ن
يف تـ تكزي باقي الجمسات لتطبيؽ الليطة المت ملة بالبرلامء بيكؿ ردم أك

جماعي سب طبيعة اللياط  ،كهد ت الليطة إلر تلمية أبعاد الذكان ا لفعالي  ،كهي م
تـ ا لفعا ت ،كادراؾ ا لفعا ت ،كادارة ا لفعا تو

د  -اجلدول الشمين للربىامر
أسبكعيا ،كاستغرقت كؿ
امتد تطبيؽ البرلامء لمدة عيرة أسابي  ،بكاق أرب جمسات
ن
تلريباو
جمسة ما بيف  35 -40دقيلة
ن

ٍـ  -حمتىّ الربىامر (األىشطُ واالصرتاتًذًات)

ي ص كؿ للان لتطبيؽ لياط أك لياطيف ،كاتبعت البا تة ا ست ارتيجيات التاليةم
التعمـ التعاكلي ،كالع ؼ الذهلي ،كلعب الدكر ،كالمعب الجماعي ،كالرسـ كالتمكيف ،كالتيكيؿ
بال م اؿ كالعجيف ،كال كار ،كاللمذجة ،كسرد كسماع الل ص ،كاللاييد ،كاستيداـ
ال اسكب ي التعرؼ عمر ا لفعا ت كالتعاطؼ م ا يريف ،كمياهدة ال كر التابتة أك
الكرتكلية المت ركةو
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و  -األدوات والىصآل التعلًنًُ
راعت البا تة علد ايتيار الدكات المستيدمة ملاسبتتا لطفؿ الرك ة ،مف
جمتا كألكالتا كاليامات التي

يث

لعت ملتا ،كمف أمتمة هذه الدكات كالكسائؿم أكراؽ العمؿ،

كأق ـ ممكلة ،ك م اؿ ،كألعاب ملزلية كألعاب تعميمية ،كجتاز ال اسكب ،كجتاز الفيديك،
كجتاز العرض الداتا يك) ،كيي يات كعرائس ميتمفة ،كال كر ،كالل ص ،كالمسرح
المدرسيو

س  -تكىيه الربىامر التدرييب
كلمتأكد مف ملاسبة م تكل البرلامء التدريبي ك

يتم لمتطبيؽ ،تـ عرض جمي

أليطتم عمر م كميف ميت يف ي مجاؿ عمـ اللفس التربكم ،كعمـ لفس اللمك ،كتعميـ ما
قبؿ المر مة ا بتدائية ،كذلؾ ابدان كجتات لظرهـ ي أليطة البرلامء ،مف يثم يمكليتتا
لبعاد البرلامء ككفاية كم نمة الكقت كاللياط لمفئة العمرية المستتد ة كي ائ تـ
اللمائية ،كتلكع الهداؼ كا ستراتيجيات التعميمية كالكسائؿ المستيدمة ،كم نمة التلكيـ لما
يراد قياسم سب الهداؼ كس مة المغة التي

يغت بتا أليطة البرلامء ،كبعد ا لتتان مف

ت كيـ البرلامء ،تـ إجران التعدي ت الملاسبة ك لنا ران سبعة مف الساتذة الم كميفو

إدزاْات الدراصُ
لغرض تطبيؽ الدراسة كاستيراج الي ائص السيككمترية لمملاييس قامت البا تة بما
يميم
 .1أيذ يطاب تستيؿ متمة با ث مف إدارة اللسـ كعمادة الكمية ،بعد إمدادهـ ب كرة
مف الملاييس كالبرلامء بعد الت كيـ كالتعديؿو
 .2تـ التكجم إلر اادارة العامة لمتربية كالتعميـ بمديلة الرياض لمياطبة الرك ات التي
سكؼ تطبؽ عميتا الدراسة ا ستط عية ،ككذلؾ الرك ة التي سيجرل عميتا
التطبيؽ الميداليو
 .3تـ ايتيار رك ة مدارس الركاد الهمية -يرؽ مديلة الرياض ،كذلؾ لألسباب
التاليةم
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 ايتيرت العيلة التي تـ التطبيؽ عميتا لتمتيمتا بيكؿ كبير مجتم الدراسة ال مي،كهـ مجمكعة الطفاؿ بالرك ات اليرل كبيكؿ متلكعو
جيدا ي معايير الجكدة لممكا فات الساسية لرياض الطفاؿو
 ت لؽ المدرسة مستكل ن تمتمؾ المدرسة رؤية كرسالة تلص عمر الرغبة ي ِّتبلي ا ستراتيجيات ال ديتة ي
التعمـ كاايماف بأهمية الب ث العممي لمعممية التعميميةو
 لدل المدرسة عممية مستمرة لتطكير كتعديؿ الملتء بما يتماير م أ دث لظرياتالتعمـ يث تلكـ إدارة المدرسة بعمؿ دكرات تدريبية لجمي العامميف ي المدرسة بيكؿ
دكرمو
 أظترت إدارة المدرسة الرغبة ي التعاكف م البا تة مف ي ؿ تك ير اامكالات الماديةكالبيرية التي تساعد عمر إجران التطبيؽو
 .4تـ ت ديد الف كؿ المياركة كهي ت تة
لممجمكعة التجريبية-

كؿ دراسية مف أ ؿ سبعة

ؿ لممجمكعة ال ابطة الكهمية-

كؿ

ؿ

ؿ لممجمكعة

ال ابطة) كتـ تعييلتا بطريلة عيكائيةو
 .5تـ التأكد مف تكا ؤ العيلات عمر متغيرات الدراسة التي يمكف أف تؤتر ي اللتائء مف
يث الذكان كالمت غيرات الديمكغ ار ية كالعمر مف ي ؿ قياستا كأيذ المتكسطات
كا ل ار ات المعيارية كملارلتتاو
 .6تـ تطبيؽ اللياس اللبمي لمذكان ا لفعالي كالتكيؼ ا جتماعي عمر المجمكعات
التجريبية كال ابطة الكهمية كال ابطة قبؿ البدن بتطبيؽ البرلامءو
 .7تـ تطبيؽ برلامء تلمية الذكان ا لفعالي عمر أ راد المجمكعة التجريبية لط،
باا ا ة إلر ملتء التعمـ الذاتي الذم يلدـ ي الرك ة كهك ملتء كزارة التعميـو
 .2درست المجمكعة ال ابطة كالمجمكعة ال ابطة الكهمية ملتء التعمـ الذاتيو
 .1تـ تلديـ أليطة تملائية

رة إ ا ية تيتمؼ عف أليطة برلامء تلمية الذكان

ا لفعالي لممجمكعة ال ابطة الكهمية متؿ قرانة ق ة ،كالمعب ال ر ،كالمياركة ي
إعداد كتلاكؿ الكجبات ،كذلؾ ل بط المتغيرات الدييمة تأتير البا تة)و
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 .17بعد ا لتتان مف تطبيؽ البرلامء عمر المجمكعة التجريبية ،تـ تطبيؽ كؿ مف
ملياس الذكان ا لفعالي كالتكيؼ ا جتماعي عمر جمي

أ راد العيلات الت ث

التجريبية كال ابطة كال ابطة الكهميةو
 .11كبعد مركر يتريف عمر تطبيؽ ا يتبار البعدم تـ تطبيؽ ملياس التكيؼ
تتبعي للياس
ا جتماعي مرة أيرل عمر أ راد المجمكعة التجريبية كلياس
ّ
ا تفاظو
 .12تـ ت

يح الملاييس ،كت ميؿ البيالات ،كااجابة عف أسئمة الدراسة ،كالتك ؿ إلر

اللتائء كتفسيرها كملاقيتتا ي

كن ااطار اللظرم كالدراسات السابلةو

األصالًب اإلحصآًُ
تـ استيداـ الساليب اا

ائية لإلجابة عف ر يات الدراسة كهي كما يميم

 -5ت ميؿ التبايف أ ادم ا تجاه )(One- Way ANOVA؛ لمعر ة الفركؽ اللبمية
كالتكا ؤ بيف المجمكعات الت ثو

 -8ت ميؿ التبايف الميترؾ )(One- Way ANCOVA؛ لمت لؽ مف الفر ية الكلر
كالتاليةو

 -4تـ استيداـ مرب إيتا ل ساب جـ تأتير البرلامء ي ت سيف التكيؼ ا جتماعي كأبعادهو

عزض اليتآر ومياقشتَا وتفضريٍا
عرض لتائء الفر ية الكلر كتفسيرها كملاقيتتا

أ .عزض ىتآر الفزضًُ األوىل
تلص الفر ية الكلر عمر ما يميم تكجد ركؽ ذات د لة إ

ائية بيف متكسطات

درجات أطفاؿ المجمكعات الت ثم التجريبية كال ابطة الكهمية كال ابطة ي اللياس البعدم
عمر ملياس الذكان ا لفعالي ل الح المجمكعة التجريبية ،م

بط اللياس اللبمي لمذكان

ا لفعالي و
لمت لؽ مف

ة هذه الفر ية استيدمت البا تة ت ميؿ التبايف الميترؾ أ ادم

ا تجاه؛ لمتعرؼ عمر د لة الفركؽ بيف متكسطات درجات أطفاؿ المجمكعات الت ثم
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التجريبية كال ابطة الكهمية كال ابطة ي اللياس البعدم لملياس الذكان ا لفعالي كأبعاده
م

بط تأتير اللياس اللبمر لمذكان ا لفعالي ،كالجدكؿ التالي يك ح اللتائءم

رذَل ()4
وتائذ اختثاس تحهٕم انتثأه انمشتشن أحادْ االتزاي نذالنح انفشَق تٕه انمزمُػاخ انخالث (انتزشٔثٕح
َانضاتطح انٌُمٕح َانضاتطح) فٓ متُسظ انذسرح انكهٕح نممٕاس انزكاء االوفؼانٓ فٓ انتطثٕك انثؼذْ
مغ ضثظ انمٕاس انمثهٓ نهزكاء االوفؼانٓ (ن= )52
انمصذس
انىمُرد انمؼذل
انتماطغ
انمتغٕش انمصاحة
(انمٕاس انمثهّ
نهزكاء االوفؼانٓ)
انذسرح انكهٕح
نممٕاس انزكاء
االوفؼانٓ
انخطأ
انمزمُع
انمزمُع انمؼذل

مزمُع
انمشتؼاخ

دسرح
انحشٔح

11112441

3

2467442

1

متُسظ
انمشتؼاخ
373242
7
246744
2

لٕمح
(ف)
54415
36422

مستُِ
انذالنح
اإلحصائٕح
< 74771
< 74771
< 74771

2471472

1

247147
2

35435

1357442

2

467247
4

62422

3662416
167367477
14266457

54
52
57

< 74771

دالنح
انفشَق
(α=7.75
)
دانح
إحصائًٕا
دانح
إحصائًٕا
دانح
إحصائًٕا
دانح
إحصائًٕا

67413

ائيا علد مستكل د لة < 02005
بمغت قيمة ؼ  ،)13233كهي دالة إ
ن
05و ،)α=0لذا تـ ر ض الفر ية ال فرية كقبكؿ الفر ية البديمة التي تلص عمر ألم
تكجد ركؽ ذات د لة إ

ائية بيف متكسطات درجات أطفاؿ المجمكعات الت ثم التجريبية

كال ابطة الكهمية كال ابطة ي اللياس البعدم عمر الدرجة الكمية لملياس الذكان ا لفعالي،
م

بط اللياس اللبمي لمذكان ا لفعالي  ،كهذا يدؿ عمر أف المجمكعات الت ث تيتمؼ ي

الذكان ا لفعالي علد التطبيؽ البعدمو
كمف أجؿ الت لؽ مف اتجاهات هذه الفركؽ تـ إجران ملارلات بعدية باستيداـ ايتبار
ييفيم ،كلتائء الجدكؿ التالي تك ح ذلؾم

- 832 -

فاعلية برنامج تدريبي للذكاء االنفعالي وأثره في تحسين التكيف االجتماعي لدى أطفال الروضة.
رذَل ()5
وتائذ اختثاس شٕفًٕ نهمماسواخ انثؼذٔح فٓ انذسرح انكهٕح نممٕاس انزكاء االوفؼانٓ نهمزمُػاخ انخالث
(انتزشٔثٕح َانضاتطح انٌُمٕح َانضاتطح) فٓ انمٕاس انثؼذْ
انمزمُػح
انمزمُػح
انمزمُػح
انضاتطح
انمتُسظ
انمزمُػاخ
انضاتطح
انتزشٔثٕح
انٌُمٕح
27422
23427
66433
انمزمُػح انتزشٔثٕح
انمزمُػح انضاتطح
3442
42453
انٌُمٕح
31411
انمزمُػح انضاتطح

ائيا علد مستكل د لة 05و)α=0
يت ح مف الجدكؿ السابؽ كجكد ركؽ دالة إ
ن
بيف متكسط درجات الم جمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة ال ابطة الكهمية ل الح
المجمكعة التجريبية،

يث بمط المتكسط ال سابي لممجمكعة التجريبية  )11244ملابؿ

ائيا علد مستكل د لة
 )38254لممجمكعة ال ابطة الكهمية ،ككذلؾ كجكد ركؽ دالة إ
ن
05و )α=0بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة ال ابطة
ل الح المجمكعة التجريبية،

يث بمط المتكسط ال سابي لممجمكعة التجريبية )11244

ائيا 05و )α=0بيف
ملابؿ  )44255لممجمكعة ال ابطة ،كعدـ كجكد ركؽ دالة إ
ن
متكسط درجات المجمكعة ال ابطة الكهمية كمتكسط درجات المجمكعة ال ابطة ي
الليػػػػػػاس البعدم عمر الدرجة الكػمية لملياس الذكان ا لفعالي م

بػط تأتػير اللياس اللبمػي

لمذكػان ا لفعػالي علد مستكل 05و ، )α=0كيك ح ذلؾ اليكؿ التاليم

انشكم ()1
متُسظ دسراخ انمزمُػاخ انخالث فٓ انمٕاس انمثهٓ َانمٕاس انثؼذْ نممٕاس انزكاء االوفؼانٓ
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ب  -تفضري ومياقشُ ىتآر الفزضًُ األوىل
ترل البا تة أف تفكؽ أطفاؿ المجمكعة التجريبية عمر أطفاؿ المجمكعة ال ابطة
الكهمية كأطفاؿ المجمكعة ال ابطة ي اللياس البعدم عمر الدرجة الكمية لملياس الذكان
ا لفعالي كأبعاده يعكد إلر قابمية تعمـ متا رات الذكان ا لفعالي بيكؿ عممي لدل أطفاؿ
الرك ة ،كهي ما ا تكت عميم أليطة البرلامء المستيدـ ي الدراسة ال الية ،البرلامء
التدريبي أتاح ر ن ا إيجابية كملاسبة لتفاعؿ الطفاؿ ،كهك ما أك ت بم الدراسات السابلة
متؿ دراسة المغربي  ،)8050يث أتبتت الدراسة عالية برلامء تدريبي ي تلمية الذكان
ا لفعالي لدل تمميذات المدارس عمر أبعاد ملياس الذكان ا لفعالي المستيدـ ي الدراسة،
كما اتفلت الدراسة ال الية م ما تك مت إليم دراسة

ب ا  )8003ي اعمية برلامء

تدريبي مبلي عمر الذكان ا لفعالي ي تلمية بعض المتارات ا لفعالية كا جتماعية لدل
أطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف ي ؿ البرلامء التدريبي أي ن او

كما تتفؽ الدراسة ال الية م ما تك مت إليم دراسة العبد ال ت  )8003مف يث

اعمية برلامء تدريبي لتلمية الذكان ا لفعالي ي التكيؼ الكاديمي كا جتماعي ك ي
ا تجاهات ل ك المدرسة لدل الط ب المكهكبيف ي الردفو
كترج

البا تة تفكؽ أطفاؿ المجمكعة التجريبية عمر أطفاؿ المجمكعة ال ابطة

الكهمية كأطفاؿ المجمكعة ال ابطة ي اللياس البعدم عمر الدرجة الكمية لملياس الذكان
ا لفعالي كأبعاده إلر ما يميم
 .1تعرض أطفاؿ المجمكعة التجريبية لبرلامء الدراسة ال الية ملارلة بأقرالتـ أطفاؿ
المجمكعة ال ابطة الكهمية كالمجمكعة ال ابطة؛ ما يدؿ عمر

عؼ كق كر الملتء

التلميدم ي تلمية الذكان ا لفعالي لدل أطفاؿ المجمكعة ال ابطة الكهمية كالمجمكعة
ال ابطة ،كهذا يتماير م ما أظترتم لتائء دراسة العميؿ كآيريف  )8004عف كاق
برامء رياض الطفاؿ كال اجة الماسة لتطكيرها كاعادة تيطيط أليطتتاو
 .2ركزت ا ستراتيجيات التربكية المستيدمة ي البرلامء ال الي عمر كيفية تكظيؼ
ا لفعا ت كطريلة التعامؿ م الميك ت كالتكا ؿ البلان م ا يريف ،كبالتالي

ف

لجاح ك اعمية هذا البرلامء تعكد إلر مككلاتم كاستراتيجياتم ،كما امتازت بم مف الجدة
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كالتعليد كالتلكع كالغمكض اللسبي كاتارة اليياؿ؛ ما تعد مميزات متمة تد

إلر تلمية

اللدرات ا لفعالية لدل الطفاؿو
 .3استلد البرلامء المستيدـ إلر عدة لظريات ي بلائم كهيم لظرية التعمـ المستلد إلر
الدماغ ،كذلؾ ب تران بيئ ة الطفؿ كتتيئة لياطات ملاسبة تيج الطفؿ عمر التفاعؿ م
ا يريف كم الييان كالمكاد الم يطة بم السمطي ،)8004 ،كلمكذج الذكان ا لفعالي
لماير كسالك ي مف ي ؿ تدريب الطفؿ عمر ت ديد مياعره ك تـ مياعره كمياعر
ا يريف كالتعامؿ معتا

سب المكقؼ ) ،(Mayer & Salovey, 1997كلظرية

الذكانات المتعددة لجاردلر كذلؾ بالتلكع ي تلديـ الليطة كاليبرات لتت نـ م لكع
الذكان الذم يتمت بم الطفؿ ) ،(Gardner, 1993كلظرية التعمـ ا جتماعي لبالدك ار
مف ي ؿ تلديـ لماذج لمسمكؾ المستتدؼ م عرض لتائء الدان ،كتيجي عممية
ا لتباه كا

تفاظ بالتدريب) كاعادة السمكؾ المطمكب إتلالم ،كتعزيز السمكؾ الملاسب

كاتارة الدا عية لدل المتعمـ ،كلظرية اللمك اللفسي ا جتماعي لريكسكف ،كذلؾ بتيجي
ا ستل لية كا عتماد عمر اللفس م تدعيـ الطفؿ ،كتك ير ال رية ي المعب كال ركة
م تك ير ال ماية ال زمة؛ ما س اعد الطفاؿ عمر ممارسة أبعاد الذكان ا لفعالي بكفانة
السمطي)8004 ،و
 .4تعدد ا ستراتيجيات التربكية المستيدمة ي البرلامء متؿم التعمـ التعاكلي ،كالع ؼ
الذهلي كلعب الدكر ،كاللمذجة ،كالمعب الجماعي ،كالرسـ كالتمكيف ،كالتيكيؿ بال م اؿ،
كالعجيف كال كار ،كاللمذجة ،كسرد كسماع الل ص كاللاييد ،كاستيداـ ال اسكب،
كمياهدة ال كر التابتة أك الكرتكلية المت ركة ،كهي الكتر م نمة كتف ي ن مف قبؿ

الطفاؿ لسجامتا م طبيعة ا تياجاتتـ ،باا ا ة لما تلطكم عميم مف عكامؿ المتعة
كالمرحو

 .5راعر البرلامء ال الي ي ائص الطفاؿ اللمائية ،كتلكع المتيرات كالكسائؿ ،كراعر
الفركؽ الفردية ،كالتدرج ي تلديـ الليطة كتلكعتا ،كالتغذية الراجعة كالمعززات
الفكرية؛ ما ساعد أطفاؿ المجمكعة التجريبية عمر تـ كادراؾ كادارة ا لفعا ت بيكؿ
أ

ؿو
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 .6ت مف البرلامء أليطة

كن معايير عممية مميئة بالمتيرات اادراكية ال سية

ممت ي

كالعلمية المعر ية قدمت مف ي ؿ المعب ككسيمة م ببة ،كمساعدة لألطفاؿ عمر إدارة
ؿو

الفعا تتـ كعكاطفتـ بيكؿ أ

 .7تلكع الدكات كالكسائؿ التعميمية يج أطفاؿ المجمكعة التجريبية عمر التعبير ا لفعالي
ال ر كالتملائي بما يلاسب الي ائص المميزة لكؿ طفؿ ،م اليعكر بالمتعة كالمرح،
كعدـ اليعكر باليجؿ أك الترددو

عزض ىتآر الفزضًُ الجاىًُ وتفضريٍا ومياقشتَا
أ.

عزض ىتآر الفزضًُ الجاىًُ
تلص الفر ية التالية عمر ما يميم

تكجد ركؽ ذات د لة إ

ائية بيف متكسطات

درجات أطفاؿ المجمكعات الت ثم التجريبية كال ابطة الكهمية كال ابطة عمر ملياس التكيؼ

ا جتماعي تعزل إلر البرلامء التدريبي ،م
لمت لؽ مف

بط متغير الذكان ا لفعالي و

ة هذه الفر ية استيدمت البا تة ت ميؿ التبايف الميترؾ أ ادم ا تجاه؛

لمتعرؼ عمر د لة الفركؽ بيف متكسطات درجات أطفاؿ المجمكعات الت ثم التجريبية كال ابطة

الكهمية كال ابطة ي اللياس البعدم عمر الدرجة الكمية لملياس التكيؼ ا جتماعي م
متغير الذكان ا لفعالي ،الجدكؿ التالي يك ح اللتائءم

بط تأتير

رذَل ()6
وتائذ اختثاس تحهٕم انتثأه انمشتشن أحادْ االتزاي نذالنح انفشَق تٕه دسراخ انمزمُػاخ انخالث (انتزشٔثٕح
َانضاتطح انٌُمٕح َانضاتطح) فٓ متُسظ انذسرح انكهٕح نممٕاس انتكٕف االرتماػٓ فٓ انتطثٕك انثؼذْ مغ
ضثظ تأحٕش متغٕش انزكاء االوفؼانٓ (ن= )52
مستُِ
دالنح انفشَق
دسرح
انذالنح
انحشٔح متُسظ انمشتؼاخ لٕمح (ف)
مزمُع انمشتؼاخ
انمصذس
()α=7.75
اإلحصائٕح
انىمُرد
<  74771دانح إحصائًٕا
4413
2212421
3
2672443
انمؼذل
 74771 < 337441دانح إحصائًٕا
117217451
1
117217451
انتماطغ
دانح إحصائًٕا
انمتغٕش
انمصاحة
< 74771
7477
1451
1
1451
(انزكاء

االوفؼانٓ)

انذسرح انكهٕح
نممٕاس
انتكٕف
االرتماػٓ
انخطأ
انمزمُع
انمزمُع
انمؼذل

دانح إحصائًٕا
2652447

2

4326427

31677467
374637247
47341417

54
52
57

526441
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بمغت قيمة ؼ  ،)2243كهي دالة إ

ائيا علد مستكل < 05 02005و ،)α=0لذا
ن

تـ ر ض الفر ية ال فرية كقبكؿ الفر ية البديمة ،كالتي تلص عمر ألم تكجد ركؽ ذات
د لة إ

ائية بيف متكسطات درجات أطفاؿ المجمكعات الت ثم التجريبية كال ابطة الكهمية

كال ابطة ي اللياس البعدم عمر الدرجة الكمية لملياس التكيؼ ا جتماعي ،م

بط تأتير

متغير الذكان ا لفعالي  ،كهذا يعلي أف المجمكعات الت ث تيتمؼ ي التكيؼ ا جتماعي علد
التطبيؽ البعدلو
كمف أجؿ الت لؽ مف اتجاهات هذه الفركؽ تـ إجران ملارلات بعدية باستيداـ ايتبار
ييفيم كلتائء الجدكؿ التالي تك ح ذلؾم
رذَل ()7
وتائذ اختثاس شٕفًٕ نهمماسواخ انثؼذٔح فٓ انذسرح انكهٕح نممٕاس انتكٕف االرتماػٓ نهمزمُػاخ انخالث
(انتزشٔثٕح َانضاتطح انٌُمٕح َانضاتطح) فٓ انمٕاس انثؼذْ
انمزمُػاخ

انمتُسظ

انمزمُػح انتزشٔثٕح
انمزمُػح انضاتطح
انٌُمٕح
انمزمُػح انضاتطح

243421

انمزمُػح
انتزشٔثٕح

217477

انمزمُػح
انضاتطح
انٌُمٕح
26421

انمزمُػح
انضاتطح
23475
3476

227476

ائيا 05و )α=0بيف متكسط درجات
يت ح مف الجدكؿ السابؽ كجكد ركؽ دالة إ
ن
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة ال ابطة الكهمية ل الح المجمكعة التجريبية
يث بمط المتكسط لممجمكعة التجريبية  )834235ملابؿ  )852200لممجمكعة ال ابطة
ائيا 05و )α=0بيف متكسط درجات المجمكعة
الكهمية ،ككذلؾ كجكد ركؽ دالة إ
ن
التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة ال ابطة ل الح المجمكعة التجريبية ،يث بمط
المتكسط لممجمكعة التجريبية  )834235ملابؿ  )880201لممجمكعة ال ابطة ،كعدـ
ائيا 05و )α=0بيف متكسط درجات المجمكعة ال ابطة الكهمية
كجكد ركؽ دالة إ
ن
كمتكسط درجات المجمكعة ال ابطة ي اللياس البعدم عمر ملياس التكيؼ ا جتماعي؛
كيك ح ذلؾ اليكؿ التاليم
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انشكم ()2
متُسظ دسراخ انمزمُػاخ انخالث فٓ انمٕاس انمثهٓ َانمٕاس انثؼذْ نممٕاس انتكٕف االرتماػٓ

ب .تفضري ومياقشُ ىتآر الفزضًُ الجاىًُ
تيير لتائء الفر ية التالية إلر تفكؽ أطفاؿ المجمكعة التجريبية عمر أطفاؿ
ائيا ي
المجمكعة ال ابطة الكهمية كأطفاؿ المجمكعة ال ابطة ،ككالت الفركؽ دالة إ
ن
بط تأتير متغير الذكان ا لفعاليو
اللياس البعدم عمر ملياس التكيؼ ا جتماعي م
كيؤكد ذلؾ عمر الفاعمية التي للتا تطبيؽ برلامء تلمية الذكان ا لفعالي ػي ت سػيف
أبعاد التكيػؼ ا جتمػاعي لػدل أطفػاؿ الرك ػة ،كيعػكد ذلػؾ إلػر اعميػة الليػطة التدريبيػة ػي
تلمية جكالب عاطفية كالفعالية معر ية مف يألتا أف تلمي الدكا

اايجابية ل ػك ا يػريف؛ مػا

ي سف المتارات ا جتماعية ،كبالتالي ي سف عممية التكيؼ ا جتماعيو
ك اتفلت لتائء الدراسة ال الية م ما أيارت إليػم دراسػة بكليػا كسػالجكاف  )8053مػف
أف الط ب الذيف يمتمككف الذكان ا لفعالي لديتـ ع قات اجتماعية لاج ػة ،كيتمتعػكف ب ػ ة
لفسية أ

ؿ ،كما أظترت كجكد ع قة إيجابية بيف الذكان ا لفعػالي كالتكيػؼ ا جتمػاعي لػدل

أطفاؿ المدرسة ا بتدائيػة  ،ككػذلؾ اتفلػت مػ لتػائء دراسػة بيركلػي  )2006التػي أظتػرت أتػر
لمك الذكان ا لفعالي ي التكيؼ ا جتماعي لدل عيلػة مػف الطػ ب المكهػكبيف ،تعػزل إلػر البرلػامء
التدريبي المستيدـ ي تمؾ الدراسة  ،كمػا جػانت لتػائء الدراسػة ال اليػة متسػلة مػ مػا تك ػمت
إليػم دراسػة العبػد الػ ت  )8003مػف اعميػة برلػامء تػدريبي لتلميػة الػذكان ا لفعػالي ػي التكيػؼ
الكاديمي كا جتماعي ك ي ا تجاهات ل ك المدرسة لدل الطمبة المكهكبيف ي الردفو
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كترجػػ البا تػػة تفػػكؽ أطفػػاؿ المجمكعػػة التجريبيػػة عمػػر أطفػػاؿ المجمكعػػة ال ػػابطة
الكهمية كأطفاؿ المجمكعة ال ػابطة ػي الليػاس البعػدم عمػر مليػاس التكيػؼ ا جتمػاعي إلػر
ما يميم
 .1التػػديؿ المبكػػر اللػػائـ عمػػر ت سػػيف أبعػػاد كمككلػػات الػػذكان ا لفعػػالي سػػاهـ ػػي ت سػػيف
التكيؼ ا جتماعيو
 .2الجك السػائد ػي بيئػة الػتعمـ قػاـ عمػر ال ريػة كأتػاح الفر ػة أمػاـ الطفػاؿ لطػرح أ كػارهـ
دكف يكؼ أك يجػؿ ،كلػػبر اجػة الطفػاؿ لمتملائيػة كال ريػة كتفريػط الطاقػات دكف ك ػ
قيكد عميتـ كالتلبؿ كعدـ السيرية أك ا ستتزان مف ال كػار كا ران المطرك ػة؛ مػا سػاعد
الطفػػاؿ عمػػر التعبيػػر عػػف ا لفعػػا ت الميتمفػػة ،كالتػػدرب عمػػر يطػكات إدراة الغ ػػب؛ مػػا
أدل إلر تكيؼ اجتماعي مم كظو
 .3مراعػػاة البا تػػة علػػد ايتيػػار الدكات أف تكػػكف ملاسػػبة لطفػػؿ الرك ػػة ،مػػف يػػث جمتػػا
كألكالتػػا كاليامػػات التػػي

ػػلعت ملتػػا ،كالتػػي كالػػت مػػف بيئػػة الطفػػؿ ،كذات ارتبػػاط كتيػػؽ

أتر ي لفسمو
ب ياتم قدر اامكاف؛ ما أ دث نا
 .4إدراج أليػػطة كتػػدريبات ػػي ملػػاهء الرك ػػة كال ػػفكؼ الكليػػة مػػف يػػألم أف يلمػػي قػػدرة
الت ميذ ملذ ال غر عمر إدارة ال غكط كطرائؽ التكيؼ م ا يريف ،كقػد ر ػت البا تػة
عمػر أف تسػػتيدـ الكممػػات كالسػمككيات الم فػػزة لمتػػارات السػمكؾ ا جتمػػاعي الفعػػاؿ متػػؿم
اكؿ ،كا ؿ،
م اكاتمو

لمكذجػا يسػتطي الطفػؿ
تستسمـ ،تعاكف) علػد تكجيتتػا لمطفػؿ؛ لتكػكف
ن

 .5دعـ البرلامء مف ي ؿ أليطتم الميتمفة بيئة التعمـ التلميدية اللائمة ،كسعر إلػر تلميػةم
ا سػػػتل ؿ كالمبػػػادرة كاايتػػػار كا لتمػػػان كال ػػػداقة كال ػػػب ،كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف السػػػمككيات
الميابتة التي تساعد الطفؿ عمر اليعكر بالذات كبا يريفو
 .6مراعػػاة البا تػػة مػػا أك ػػت بػػم الدراسػػات بي ػػكص التكي ػؼ ا جتمػػاعي ػػي طبيعتػػم ،مػػف
يث ا هتماـ بتك ير يبرات بيئية مكاتية ككفيمة برعاية الطفػاؿ؛ مػا زاد مػف قػدرة الطفػاؿ
عمر كؼ استجاباتتـ السمبية علد اليعكر باا باط ،كما قؿ السمكؾ العدكالي بيلتـو

جـ التأتير اللسبي لمبرلامء ي ت سيف التكيؼ ا جتماعي كأبعادهم
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لإلجابة عف السػؤاؿ التػاليم مػا تػأتير البرلػامء التػدريبي لتلميػة الػذكان ا لفعػالي ػي التكيػؼ
ا جتماعي بأبعاده لدل أطفاؿ الرك ة
تـ استيداـ مرب إيتػا ل سػاب جػـ تػأتير البرلػامء ػي ت سػيف التكيػؼ ا جتمػاعي كأبعػاده،
مف ي ؿ المعادلة التاليةم

قيمة مرب إيتا ) = (2مجمكع المربعات بيف المجمكعات
المجمكع الكمر لممربعات با لت ،8001 ،ص)831

د لة جـ التأتير بمعادلة مرب إيتا ) (2ي

كن م ؾ كػكهيف  0205تػأتير

ػئيؿ0201 ،

تأتير متكسط 0253 ،تأتير كبير) ).(Cohen, 1988
كيفسر مرب إيتا بألػم لسػبة التبػايف المفسػر ػي المتغيػر التػاب الػذم يمكػف أف يعػزل
لممتغيػػر المسػػتلؿ ،كمػػا ييػػير إلػػر قػػكة الع قػػة بػػيف المتغيػػريف أك دليػػؿ التػػر الفعمػػي ،أك لسػػبة
ا رتباط با لت ،8001 ،ص)844و
كلم

ػػكؿ عمػػر قيمػػة مرب ػ إيتػػا تػػـ قسػػمة مجمػػكع المربعػػات بػػيف المجمكعػػات كهػػي

الليمة المكجكدة أماـ اللمػكذج المعػدؿ ػي جػداكؿ ت ميػؿ التبػايف التلػائي عمػر المجمػكع الكمػي
لممربعات كهي الليمة المكجكدة أماـ المجمكع المعدؿ ي لتائية جداكؿ ت ميؿ التبػايف التلػائي،
كذلؾ لكؿ بػعد مف أبعاد التكيؼ ا جتماعي كالدرجة الكمية ،كالجدكؿ التالي يك ح ذلؾم
رذَل ()2
لٕم مشتغ إٔتا نحساب حزم تأحٕش انثشوامذ فٓ تحسٕه انتكٕف االرتماػٓ َأتؼادي
األتؼاد

مزمُع انمشتؼاخ
تٕه انمزمُػاخ

انمزمُع انكهٓ
نهمشتؼاخ

حزم انتأحٕش
)(2

دالنح حزم
انتأحٕش

انُػٓ االرتماػٓ

276441

6261472

7413

متُسظ

انتٕسٕشاخ االرتماػٕح

432442

3157441

7411

متُسظ

وظشٔح انؼمم

2777475

4771432

7442

كثٕش

انذسرح انكهٕح

2672443

47341417

7422

كثٕش

يت ح مف الجدكؿ السابؽ ،أف قيمػة مربػ إيتػا ل جػـ تػأتير البرلػامء التػدريبي ػي
ت سيف التكيؼ ا جتماعي ككؿ بمط  ،)0288كهك جـ تأتير كبير ،كييػير إلػر ع قػة قكيػة،
يػػث إف  %88مػػف لسػػبة التبػػايف ػػي درجػػة التكيػػؼ ا جتمػػاعي لمطفػػؿ يمكػػف أف يعػػزل إلػػر
البرلامء التدريبي ي الذكان ا لفعالي ،كالباقي  )0223قد يعكد إلر عكامؿ أيرلو
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كتك ػػػح لتػػػائء جػػػـ التػػػأتير ،أف تػػػأتير البرلػػػامء التػػػدريبي ػػػي ت سػػػيف التكيػػػؼ
ا جتماعي كأبعاده كالت جيدة ،كتراك ت مف متكسطة إلػر عاليػة ،ككػاف أكبػر تػأتير عمػر بػػػعد
لظريػة العلػؿ يػػث يبػدك أف ذلػؾ يعػػزل إلػر أف التػػدريب عمػر أليػطة برلػػامء الػذكان ا لفعػػالي
كاف أكبر عمر مككلات بػػعد لظريػة العلػؿ ،يػث تمكػف الطفػاؿ بعػد التػدريب مػف تػـ ال ػا ت
الذهليػػػة لآليػػػريف كاسػػػتطاعكا أف يفسػػػركا سػػػمكؾ ا يػػػريف ػػػي إطػػػػػػار عػػػكاطفتـ كرغبػػػػػاتتـ
كأهدا تـ كملا دهـ كالتبػاهتـ كمػػعر تتـ كاعتػلاداتتػػػػـ ب ػكرة أ ػؿ؛ مػا أتَّػر ػي تفػاع تتـ
ا جتماعية م ا يريفو

التك ياتم
ي

كن اللتائء التي أسفرت علتا الدراسة ال الية ،تك مت البا تة إلػر مجمكعػة مػف

التك يات هيم


ركرة تدريب الطفاؿ عمر إدارة ا لفعا ت كالت كـ يتا ي مكاقؼ كاقعية ،كا ستفادة مػف
البرلامء اللائـ ي بلان برامء ميابتة ي الذكان ا لفعالي؛ لتلمية التكيػؼ ا جتمػاعي لػدل
ط ب المر مة ااعدادية كالتالكيةو

 إدراج متػػػارات الػػػذكان ا لفعػػػالي

ػػػمف ملػػػررات كزارة التعمػػػيـ كأهػػػدا تا ،كتي ػػػيص تػػػرات

زملية لممارسة أليطتتا ي ؿ ترات البرلامء اليكمي لجمي الم ار ؿ التعميميةو
 علػػد دكرات تدريبيػػة ككرش تعميميػػة لكػػؿ مػػف لػػم تعامػػؿ مػ الط ػ ب لتػػأهيمتـ بيػػكؿ عػػاؿ؛
ليتمكلػكا مػػف تلميػػة الجكالػػب ا لفعاليػػة كا جتماعيػػة لمطػ ب كا سػػتفادة مػػف البػرامء المعػػدة
لتذا الغرضو
 ال ػػرص عمػػر أف تكػػكف الب ػرامء المسػػتيدمة لتلميػػة التكي ػؼ ا جتمػػاعي مراعيػػة لي ػػائص
المتعمـ كميكلمو

البحىخ املكرتحُ
ي

كن لتائء الدراسة ال الية تلترح البا تة إجران الدراسات التاليةم

 تطبيؽ البرلامء التدريبي المسػتيدـ ػي الدراسػة ال اليػة عمػر عيلػات ميػابتة ػي رك ػات
أيرل لمعر ة عالية البرلامءو
 دراسة أتر مؤسسات التليئة ا جتماعية ي لمك الذكان ا لفعالي لدل الطفاؿو
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 دراسة ت ميمية لملتء التعمـ الذاتي لطفاؿ الرك ة كع قتم بلمك أبعاد الذكان ا لفعاليو
 دراسة تكظيؼ بعض البرامء التكلكلكجية ي تلمية الذكان ا لفعالي كالتكيؼ ا جتماعيو
 إعػػداد ب ػرامء تدريبيػػة أيػػرل قائمػػة عمػػر أبعػػاد الػػذكان ا لفعػػالي لط ػ ب الم ار ػػؿ التعميميػػة
الميتمفةو
 دراسة عف الدمء بيف أكتر مف استراتيجية ي تلمية أبعاد التكيؼ ا جتماعيو
لتكيؼ ا جتماعيو
 دراسة أتر تلمية ألماط مف الذكان الميتمفة ي تلمية أبعاد ا ّ
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املـزادع
أولًا املزادع العـزبـًـُ
أبو سعد ،مصطفى ( .)8002متارات ال ياة الكجدالية مف الطفكلة إلر المراهلة  53 -3سلة)،
الكويت :شركة اإلبداع الفكري لمنشر والتوزيع.

ب النت ،جولي ( .)8002الت ميؿ اا
دار الف روق لمنشر والتوزيع.

ائي باستيداـ برامء  ،SPSSترجمة :خ لد العمري ،الق هرة:

التكيؼ كال
بطرس ،بطرس ح فظ (.)8002
ّ
والطب عة.

ة اللفسية لمطفؿ ،عم ن :دار المسيرة لمنشر والتوزيع

جروان ،فتحي ( .)8008الذكان العاطفي كالتعمـ ا جتماعي العاطفي ،عم ن :دار الفكر.

بالتكيؼ اللفسي كا جتماعي لدل طمبة جامعة
الجعيد ،محمد ( .)8000الذكان ا لفعالي كع قتم
ّ

تبكؾ ي المممكة العربية السعكدية ،رس لة م جستير غير منشورة ،ج معة مؤتة ،األردن.

الزغول ،عم د ( .)8008ملدمة ي عمـ اللفس التربكم ،عم ن :دار الشروق لمنشر والتوزيع.

السمطي ،ن دي سميح ( .)8002التعمـ المستلد إلر الدماغ ،عم ن :دار المسيرة لمنشر والتوزيع

والطب عة.

السم دوني ،السيد ( .)8002الذكان الكجداليم أسسم كتطبيلاتم كتلميتم ،عم ن :دار الفكر.

ص لح ،عمي عبد الرحيم؛ وكط ن ،حيدر محمد؛ وعمي ،حيدر ه شم ( .)8002كم ات ي عمـ اللفس

المعر ي ،عم ن :دار الرضوان لمنشر والتوزيع.

صبح  ،خولة تحسين ( .)8002اعمية برلامء تدريبي مبلي عمر الذكان ا لفعالي ي تلمية المتارات
ا لفعالية كا جتماعية لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ،رس لة دكتوراه غير منشورة ،ج معة عم ن العربية،

األردن.

التكيؼ ا جتماعي
الصم دي ،محمد عبد الغفور ( .)8002الع قة بيف الذكان العاـ كالذكان ا لفعالي ك ّ
كالت يؿم دراسة تلبؤية ،رس لة دكتوراه غير منشورة ،ج معة اليرموك ،األردن.
التكيؼ
العبد االت ،أسم ء ضيف اهلل ( .)8002اعمية برلامء تدريبي لتلمية الذكان ا لفعالي ي
ّ

الكاديمي كا جتماعي ك ي ا تجاهات ل ك المدرسة لدل الطمبة المكهكبيف ي الردف ،رس لة دكتوراه

غير منشورة ،ج معة عم ن العربية ،األردن.

بالتكيؼ ا جتماعي كمفتكـ الذات لدل
عبد الغني ،وس م يوسف ( .)2010الذكان ا لفعالي كع قتم
ّ
أطفاؿ الرك ة المكهكبيف كالعادييف ي الردف ،رس لة دكتوراه غير منشورة ،ج معة مؤتة ،األردن.
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العميل ،هدى؛ وب داود ،أسم ء؛ وخميل ،عزة؛ وأبو ه شم ،السيد؛ والعثم ن ،هن دي؛ والبيز ،نجالء؛
وب شطح ،لين ( .)8002كاق برامء رياض الطفاؿ ي المممكة العربية السعكدية ،الري ض :منظمة
اليونيسيف.

الغرايبة ،س لم؛ والعتوم ،عدن ن ( .)8008فع لية برن مج تدريبي في كشف العالقة بين الذك ء االجتم عي
واالنفع لي لدى طمبة الصف الع شر األس سي ،مجمة العمكـ التربكية كاللفسية ،ج معة البحرين02 ،

(.822 -822 ،)0

عويس ،عف ف ( .)8002ملياس الذكان الكجدالي لألطفاؿ مف  50 -3سلكات ،الق هرة :مكتبة
األنجمو المصرية.

قط مي ،يوسف ( .)8002اللمك ا لفعالي كا جتماعي لطفؿ الرك ة ،عم ن :دار المسيرة.

كرم الدين ،ليمى ( .)8002ي ائص اللمك ي مر مة الطفكلة المبكرة كأترها عمر يي ية الطفؿ،
المنظمة اإلسالمية لمتربية والثق فة والعموم ب الشتراك مع جمعية الدعوة اإلسالمية ،الكويت.

التكيف المدرسي والذك ء االنفع لي عند عينة من
مطر ،جيه ن؛ والزعبي ،رفعة ( .)8002العالقة بين ّ
طمبة الصف الس بع في المدارس الخ صة في مدينة عم ن ،مجمة كمية التربية ،ج معة عين شمس22 ،
(.522-552 ،)8

التكيؼ كال
اله بط ،السيد (ّ .)8002

ة اللفسية ،اإلسكندرية :المكتب الج معي الحديث.
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