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 ملخص البحث 
جنس  –نفعالٌة عند األطفال وعالقتها ببعض المتغٌرات عنوان البحث ) السمات اال

 التحصٌل الدراسً لألم (  –ترتٌب الطفل الوالدي –الطفل 
 

ٌهدف البحث الحالً التعرف على السمات االنفعالٌة المنتشرة بيٌن األطفيال  يً رٌياض األطفيال 
االنفعالٌية والياي كما تراها المعلميات   ولتحقٌيه هياا الهيدف اسيتادمت الباحيية مقٌياس السيمات 

( رٌياض ميين  5( طفييل وطفلية وبواقيي    100( ، ولقيد شييمل البحيث    2002أعيد  الييدوجان   
مركز محا ظة دٌالى ، ولقد أظهرت النتابج إلى عيدم وجيود  يروه دالية إحصيابٌا  بيٌن السيمات 

  االنفعالٌة والمتغٌرات باستيناء متغٌر تحصٌل الدراسً لألم  
Abstract 

( The emotional characteristics for children and its relation with some 

variables , sex ,order of birth and educational achievement of mother )  

The research aims at :-                                                                             

Knowing the emotional characteristics among  children at the    

kindergarten as it has seen by their teachers . To achieve this  aim the  

researcher used the scale of emotional characteristics by AL – Dojan ( 

2008) The research con sister of "" 100"" children "male and female " in 

four kinder garter . T he research con ducted that there is no any 

statistical differences between the emotional characteristics and the 

variables except the variable of mother educational achievement .             

                 

  

 إلٌهة شكلة البحث والحاجم-
 

تعتبر مرحلة الطفولة اات أهمٌة كبٌرة  ً تكوٌن شاصٌة الفرد ،  على ضوء ما ٌتلقى  ٌها مين 
لاا كيان اهتميام الميربٌن بهيا  المرحلية كبٌير،  عملٌية   ابرات ٌتحدد إطار شاصٌته  ً الرشد ،

سيالٌب التربٌة تحتاج إلى وعً بالجوانب النفسٌة والتربوٌية ، وحكمية وبصيٌرة بالسيلوكٌات واأل
 السوٌة  ً معالجة المواقف والمشكالت واألزمات التً تجابه الصغٌر  ً نمو  نحو الرشد  

مرحلية رٌياض   ، و ٌطله علٌها التربوٌيون  ٌسمٌها علماء النمو مرحلة الحضانة المتأارة و   
 ً بداٌة  األطفال أو سنوات ما قبل المدرسة ، و تمتد ها  المرحلة من بداٌة السنة اليالية وتنتهً

السيينة السييابعة و هييً مرحليية ميٌييرة  ييً تطييور نمييو الطفييل ميين الناحٌيية الجسييمٌة والمعر ٌيية 
تعتبر البناء األساسيً لميا سيٌكون علٌيه الطفيل  يً   مظاهر نمابٌة   وتتبدى  ٌها  واالجتماعٌة ،

 يً سيوٌة  ولما كان التوجٌه والرعاٌة  ً ها  المرحلية ٌشيكل عيامالي حٌوٌياي أساسيٌاي    المستقبل ،
ميين   ، ليياا كييان لزاميياي الوقييوف علييى مييا ٌتمٌييز بييه الطفييل  النمييو الجسييمً والنفسييً واالجتميياعً

اصابص لكً نو ه  ً اتااا األسالٌب التربوٌة الناجعة  ً تربٌته و تنشبته  يرداي سيوٌاي صيالحاي 
ن أحرج مرحلة ما قبل المدرسة متعد بهدي المصطفى صلى هللا علٌه وسلم و مستنٌرٌن  ً الك 

مراحل النمو وأهمها  هً مرحلة بالغة التيأيٌر  يً مسيتقبل الطفيل الن سيلوك الطفيل  يً سينواته 
مرحلة ما قبل المدرسة  –األولى هو أساس سلوكه  ً المستقبل الك الن مرحلة الطفولة المبكرة 

 0 195ص  -2002 –سالمٌن 0هً مرحلة تكوٌنٌة حاسمة  ً تحقٌه نمو سوي ومتكامل 
 والطمأنٌنية باألميان اإلحسياسالبٌبة المواتٌة للنمو االنفعالً االجتماعً بٌبة تمنح الطفيل وتعتبر 

واالستقرار النسبً وتشعر  بالحب والتقيدٌر واالحتيرام والقبيول وتسياعد  عليى مواجهية مواقيف 
ااتييه وبنيياء مفهييوم اٌجييابً عنهييا  إليبيياتوتعييزز محاوالتييه  واإلحبيياطالاييوف والغٌييرة والغضييب 
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والشييك إن  وتحقٌيه االسيتقالل وتشيب  حاجاتيه لالستكشياف والنجيا  المبيادأةعليى اايا وتشيجعه 
الحاليية االنفعالٌيية للطفييل تيي ير بشييكل مباشيير علييى عالقاتييه االجتماعٌيية كمييا ٌيي ير مسييتوى النمييو 

-2001 –الناشييف  0االنفعييالً ودرجيية كفاءتييه علييى نمييو األاالقييً السييلٌم والعكييس صييحٌح 
  0 49-42ص

التعبٌير عين انفعياالتهم بحرٌية وصيراحة وتكيير نوبيات  إليى األطفيال ً رٌياض  األطفالوٌمٌل 
 ً هياا  لألطفالالغضب وٌهتم كيٌر من الناس بافاء انفعاالتهم ولعل من المرغوب  ٌه ان نتٌح 

 اٌتعر يومعيٌن بحٌيث ٌسيتطٌعون ان  إطار ً  األقلعن مشاعرهم بصراحة على  ٌعبرالسن ان 
عليى تحلٌيل  األطفيالٌحييون  األطفيالهيا بيل ان بعيض معلميً رٌياض على انفعياالتهم وٌواجهون

الصييغار بنوبييات  األطفييالبعييض جوانييب سييلوكهم غٌيير المقبييول وكيٌيير مييا ٌطلييه علييى غضييب 
جودانييف ببحييث شييامل لهييا  المشييكلة  وجييدت ان النوبييات المزاجٌيية ٌتكييرر قامييت  مزاجٌيية ولقييد

نيدر ان تحيدث  يً سين اليامنية والتاسيعة حدويها بكيرة  ً حيوالً سين اليانٌية وتقيل بعيد اليك وٌ
وٌظهر الاكور نوبات غضب اكير من البنات وٌصعب على البنٌن السٌطرة على انفعاالتهم اكير 

 الالٌج دراسات وبحوث  أطفال –شبكة االنترنٌت  0من الاكور 
حيب شيدٌد –ضيحك   -غضيب -بانها شدٌدة ومبيال   ٌهيا 6 – 3من  األطفال تانفعاالوتتمٌز  0

انقبياض 0000انشيرا   0ضيحك 0000بكياء 0 أار إلىتتمٌز باالنتقال المفاجا من انفعال  كما
 0  195ص 2002 –سالمٌن  0

الناس ٌاتلفون  ً سرعة استجاباتهم االنفعالٌة و ً حجمها و ً طره التعبٌر عنها كميا ٌاتليف 
رقيا واضيحا ٌين الجنسٌن  ً الك وٌلعب العمر دورا  ً شكل االستجابات االنفعالٌة حٌيث نجيد  

والبالغٌن والكهول وٌمكن للعوامل الورايٌة والتكوٌنٌة ان تحيدد درجية السيلوك  األطفالانفعاالت 
للعوامل التربوٌة واليقا ٌة واالجتماعٌة وتجارب الحٌاة المتنوعية التيً ٌتعيرض  إضا ةاالنفعالً 

  0tor@hayatnafs.c0mdirecلها اإلنسان 
لمرحليية الطفوليية المبكييرة سييمات انفعالٌيية تمٌزهييا عيين غٌرهييا ميين المراحييل وتظهيير  ييً تعامييل 
األطفال م  اإلحداث البٌبٌة الداالٌة والاارجٌة  ما هً ها  السمات االنفعالٌة وعلٌه  ان مشيكلة 

  ة من قبل معلمة الروضةالبحث تتحدد  ً هل ٌمكن تعٌٌن السمات االنفعالٌ
التحصٌل الدراسً  – األسرةترتٌب الطفل داال   -جنس الطفل 0ما عالقة بعض  المتغٌرات  -

  0لالم بالسمات االنفعالٌة لالم 
وتبرز أهمٌة البحث من أهمٌة مرحلة الطفولة المبكرة و ً ألقاء الضوء على السيمات االنفعالٌية 

وبالتالً ٌمكين  هعن الجو األسري المغل االتً ٌراها المعلمون  ً المواقف العملٌة التربوٌة بعٌد
 0العمل على مواجهة ها  المشكالت والتافٌف من أيارها على الطفل وحٌاته المستقبلٌة  

 
 هدف البحث 

 
 األطفيال يً رٌياض  األطفيالبيٌن المنتشرة ٌهدف البحث الحالً التعرف على السمات االنفعالٌة 

 وكما ترها المعلمات وبحسب 
 التحصٌل الدراسً لالم  – األسرةترتٌب الطفل داال  –جنس الطفل     -
 

  -ٌسعى البحث إلى التحقه من صده وصحة الفرضٌات الصفرٌة آالتٌة :
 

(  ييً السييمات 0،05ال توجييد  ييروه اات دالليية إحصييابٌة عنييد مسييتوى    -الفرضييٌة األولييى :
 0حسب جنس الطفل  األطفالاالنفعالٌة  بٌن األطفال  ً رٌاض 

 
(  ييً السييمات 0،05   ال توجييد  ييروه اات دالليية إحصييابٌة عنييد مسييتوى -ليانٌيية :الفرضييٌة ا

  0حسب تحصٌل الدراسً لالم  ضالرٌا أطفالاالنفعالٌة بٌن 

mailto:0director@hayatnafs.c0m
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السمات االنفعالٌة (  ً 0،05ال توجد  روه اات داللة معنوٌة عند مستوى    -الفرضٌة اليالية :
  0 األسرةحسب ترتٌب الطفل داال  ضالرٌا أطفالبٌن 

 
   -حدود البحث :

السيمات االنفعالٌية لطفيل تطبٌيه مقٌياس  -أطفيال الصيف التمهٌيدي  --ٌتحدد البحث الحيالً  يً :
 2009للعام الدراسً  -مركز محا ظة دٌالى    -  0الروضة 

 تحدٌد المصطلحات 
 

حاليية وجييدان حييادة و جابٌيية  بأنييه ٌعر ييه معجييم السييمات الوجدانٌيية   Emotionاالنفعييال  -أوال

تتسيم باالسيتيارة والتنبٌيه والتيوتر  ضطربة وغٌير منتظمية تاتليف عين الحالية االعتٌادٌية للفيردم
  انترنٌت –سعد مصطفى  أبو 0والرغبة بالقٌام بعمل ما 

 
كليه نفسيا وجسيما وٌي ير  يً سيلوكه  اإلنسيانٌشمل  مفاجاتغٌر  بأنه 1996ٌعر ه عبد الحً  -

تغٌرات الفسٌولوجٌة ميل سرعة ضيربات القليب الاارجً و ً شعور  كما ٌصاحب بكيٌر من ال
 ] 104ص– 1996 –عبد الحً [0واضطرابات التنفس 

 
  Child الطفل  –يانٌا 

– 0هيو كيل إنسييان ليم ٌتجياوز اليامنيية عشيرة مين عميير   – 1990-للطفييل  فتعرٌيف الٌونٌسيٌ
 65ص – 1990 فالٌونٌسٌ

 النظري : اإلطار
       
عتقاد سابدا بان الطفل ٌرث انفعاالته أي إن الطفل ٌفر  وٌحزن  ً مطل  هاا القرن كان اال     

وٌغضب بالفطرة االان وأتسن الاي كان ٌجري تجاربه عليى األطفيال  يً جامعية جيون هيوبكنز 
 –الغضيب  –طر  الفكرة  القابلة بان الطفل ٌولد وهو ٌمتليك ياليية انفعياالت  قيط هيً الايوف 

  159ص-1925- ًرٌيييييييية الحمييييييييدانالنظان مييييييييا  نييييييييدت هييييييييا  والمحبيييييييية ولكيييييييين سييييييييرع
نشأ  ً العقدٌن اليانً واليالث من هاا القرن اط ماتلف من الدراسات  يً مجيال الشاصيٌة ، و

وتركز الهدف منه حول التوصل إلى أسماء السمات من االل البحيث  يً المعياجم المسيتادمة ، 
 هيا  السيمات أو  له أهمٌتيه وجدارتيه ، psycholexicalوهاا المنحى النفسً اللغوي المعجمً 

الصفات تشٌر إلى أشكال محددة من السلوك ، ولاا  إن ها   الرموز اللغوٌة   اات عالقة ويٌقة 
السيمات هيا  إليى تراكٌيب نفسيٌة  ءتشيٌر أسيمابالوحدات البنابٌة التً تكمن وراء الشاصٌة ، إا 

كولوجٌة   لقد أٌقن علماء حقٌقٌة ، ومن يم  إن الرابطة متٌنة بٌن المفردات اللغوٌة والحقابه السٌ
نفييس الشاصييٌة إلييى الحاجيية الماسيية إلييى نمييواج وصييفً أو تصيينٌف ٌشييكل األبعيياد األساسييٌة 
للشاصٌة عن طرٌه تجم  السيمات المرتبطية معياي ، وتصينٌفها أو إدراجهيا تحيت بعيد أو عاميل 

وبيدأ   يً  مستقل ٌمكن تعمٌمه عبر ماتلف األ راد واليقا ات  استهل باحيث ألميانً هياا المنحيى
( ، وقيد تريرجم كتابريه إليى Klages, 1926     ليٌجس، ولم ٌكن هاا الباحث سوى   1926عام 

 تحيييييييييييييت عنيييييييييييييوان :   عليييييييييييييم الطبيييييييييييييا      1932اللغييييييييييييية االنجلٌزٌييييييييييييية عيييييييييييييام 
( دراسية عين أسيماء السييمات All port  &Odbert, 1936نشير   أولبيورت ، أودبٌيرت     

، والياي 1925طبعية عيام  Websterوض    وبسيتر   معتمدٌن على المعجم الدولً الجدٌد من
( مفيردة    قاميا بااتٌيار مياٌقرب مين  550000ٌحتوي على حوالً امسمابة وامسيٌن أليف   

تشيٌر إليى السيمات اإلنسيانٌة ، عليى أسياس قيدرة السيمة أو الصيفة  التً( من الصفات 12000 
 علييييييييييييييييى تمٌٌييييييييييييييييز سييييييييييييييييلوك الفييييييييييييييييرد عيييييييييييييييين غٌيييييييييييييييير  ميييييييييييييييين األ ييييييييييييييييراد 

أودبٌيرت   بهيدف افيض هيا   -( بمراجعة قابمة   أولبيورت Cattel, 1943    يم قام   كاتل 
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( وقيد افيض هيا  القابمية إليى 4500سمة( إليى عيدد أقيل ،  أوصيلها إليى  12000القابمة من  
( سمة أارى 11من أسماء السمات بحاف المتراد ات الواضحة ، يم أضاف إلٌها   أسما( 160 

بنداي (  كما قيام كيل مين 191قوامها   والتًدم قابمة السمات ها  أعتقد أنها مهمة وبعد الك استا
 الوجدانٌية( بوضي  قابمية الصيفات  Zuckerman  &Lubin, 1985  زوكرمان ، ليوبٌن     

يم عدلت  1965صدرت  ً عام  والتً Multiple Affect Adjective check list المتعددة
عيام ( والحالٌية  الٌيوم(  وتشيتمل عليى  بوجيه  ألسيمهصيفه ، تقيٌس  132، وتضيم  1925عام 

امسيية مقيياٌٌس  رعٌييه هييً : القلييه ، واالكتبيياب ، والعييداء ، والوجييدان االٌجييابً، والبحييث عيين 
 . اإلثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

 ,Izard, Dougherty, Bloxom & ،Kotsch    شكياوتقام  آزارد ، دوريً ، بلوكسوم ، 

 Theعلٌيه اسيم االنفعياالت الفارقية  ( بتصمٌم قابمة للسمات والحاالت االنفعالٌية أطلقيوا 1974

Differential Emotions Scale   صيفه مزاجٌيه وتتيوز  بنودهيا عليى 30  وتشتمل على )
، والضيٌه ، والغضيب ، واالشيمبزاز ،  والدهشيةعشرة أبعاد كميا ٌليً : االنشيغال ، والبهجية ، 

فات اسيم االنفعياالت واالزدراء، والاوف ، والاجل ، والانب   وٌطله   إزارد   على تلك الص
    الفارقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةاألساسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٌة 

صٌغتان : سمة وحالة ، وقد صيممت صيٌغة   الحالية   لتقيٌس المشياعر  -كما أجملنا  -وللقابمة 
المتنقلة والمتغٌرة من  ترات تتيراو  بيٌن دقٌقية واحيدة إليى ٌيوم واحيد   وتحيدد التعلٌميات عيادة 

لسمة   قد هد ت إلى قٌاس أبعاد الوجدان ااتها الفترة الزمنٌة التً ٌشملها الوصف   أما صٌغة  ا

    . WWW.shifa.uni.ccالفرد غبر  ترات أطول من الزمن إرجا كما تلاص 
هاا وٌستادم لفظ االنفعاالت بصفة عامة  ً هاا السٌاه ولكنه ٌعنً اكير من انفعال واحد وٌبدو 

الييداالً اليياي ٌحييدث عنييدما االضييطراب الجسييمً  – أولهمييان متمٌييزٌن لالنفعييال مظهييرٌ إن
 الك االضطراب الاي ٌحديه  اإلنسان لالنفعالٌتعرض 

و ً دراسة االنفعاالت وتصنٌف أشكال التعبٌر االنفعالً نجد أن هناك امسة نمااج أساسٌة مين 
لغضيب نجيد  يً المجموعية أشكال التعبٌر االنفعالً    وعلى سبٌل الميال  ً حالة التعبٌر عين ا

األولى بعضاي من الناس ٌر   صوته أو ٌجادل الشاص الاي أغضبه بحدة   و ً اليانٌية ٌحياول 
 الشاص أن ٌوضح وٌشر  أسباب غضبه بهدوء وروٌة 

أما األشااص  ً المجموعة اليالية  هيم ٌحياولون أن الٌغضيبوا ألنهيم ٌعتقيدون أن اليك اطيأ أو 
عنيه  نوال ٌفصيحوالرابعة ٌقولون أن غضبهم غٌر مهيم  المجموعةغٌر مقبول أو مناسب  و ً 

  و ً المجموعة األاٌرة الاامسة ٌقول اإلنسان لنفسه أنه لٌس غاضباي أصيالي وهيو   وال ٌظهرو
 ٌتنصل من ها  االنفعاالت وٌبرر الك بأنه الٌوجد هناك ماٌستحه الغضب أو ٌستدعٌه  

 وهكاا نجد النمااج التالٌة :
 واضح وشدٌد عن االنفعال تعبٌر -1
 تعبٌر هادئ ومنطقً عن االنفعال -2
 هروب من التعبٌر االنفعالً -3
 ضبط شدٌد للتعبٌر االنفعالً ومظاهر  -4
  تنصل من االنفعاالت -5

وبالطب  هناك تداال بٌن ها  األسالٌب وهً تمتزج أحٌاناي وتتعدل وتصبح أكيير مرونية    و قياي 

  www.director.hayatnafs.comوأحواله   لشاصٌة اإلنسان وظرو ه 
غٌر أن معظم الناس تتكرر أسالٌبهم التعبٌرٌة السابقة الاكر  يً تعبٌيرهم عين معظيم االنفعياالت 

شياعر األساسٌة ميل الحزن أو التضاٌه ، والاوف والقله ، وأٌضاي مشاعر الفر  والسيعادة والم
 الدا بة كالحب والعطف ، إضا ة لمشاعر الكر  والغضب والقرف وغٌرها   

وهكاا قد ٌكون صحٌحاي إلى حد ما أن نقول   أن الاي ٌغضب بسرعة    ٌضحك بسيرعة أٌضياي 
  ، على اعتبار أن أسلوبه التعبٌري سرٌ  وحاد وٌظهر الك  ً حيال الغضيب والضيحك معياي ، 

http://www.shifa.uni.cc/
http://www.director.hayatnafs.com/
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فعالٌة المتنوعة وحتى المتعاكسة  يً نوعهيا بشيكل مشيابه   ذن هياا وهو ٌستجٌب للميٌرات االن
 هو أسلوبه  ً التعبٌر عن االنفعاالت  

وعملٌاي  إن الحٌاة الٌومٌة وتنو  المواقف  ٌها التً ٌتعرض لها اإلنسان ، وما تتطلبه من مرونة 
ٌب تعبٌيير  وتكٌييف مسييتمرٌن ، تجعييل اإلنسييان الناضييج والنيياجح أكييير مرونيية  ييً طييره وأسييال

االنفعالٌة   وهو ٌضطر أحٌاناي أن ٌضبط نفسه وأن ٌكتم انفعاالي معٌناي ، م  أنه  ً مواقف أارى 
 ٌكون أكير سرعة أو حدة  ً تعبٌراته االنفعالٌة  

والحقٌقة أن األسالٌب التعبٌرٌة الامسة السابقة الاكر لٌس  ٌها أسيلوب واحيد صيحٌح أو صيحً 
فٌييدة وسييلٌمة    حٌييث تعتمييد الصييحة النفسييٌة إلييى حييد كبٌيير علييى    بييل هييً جمٌعهييا أسييالٌب م

ضييرورة المرونيية وعلييى اكتسيياب القييدرات التعبٌرٌيية المتنوعيية بييدالي عيين التطييرف والجمييود  ييً 
أشكال التعبٌر    مما ٌضفً على الشاصٌة غنى وتنوعاي ٌتناسب م  الحٌاة العملٌة الواقعٌة وم  

 ضرورات التكٌف  
ٌة نجيد أن سيرعة الغضيب ٌمكين أن تكيون جيزءاي مين حياالت االكتبياب أو و ً الحاالت المرضي

  كما أن التغٌرات السرٌعة  ً  اإلدمانالقله أو اضطرابات الشاصٌة العدوانٌة أو أحد أعراض 
المزاج من حالة الغضب إلى حالة الفر  أو البكاء تصف بعض الحاالت النفسٌة ميل اضيطراب 

اج الدوري ، إضا ة لبعض االضطرابات العضوٌة التً تي ير الهوس االكتبابً واضطراب المز
وغٌير  ألشيٌاًالماتلفية وحياالت الايرف  التسيممات على الحالة النفسٌة المزاجٌة اإلنسان مييل 

 الك  
 ومن مظاهر االنفعاالت  ً مرحلة الطفولة :ـ

 : الحب      السرور     الفر   انفعاالت سارة ميل
  ضب     الاوف      الحزنم لمة ميل : الغ  انفعاالت

 
والبد من اإلشارة إلى أن االنفعاالت تلعب دوراي ربٌسٌاي  ً تكوٌن اإلنسيان النفسيً   وكيٌير مين 
االضطرابات النفسٌة والعقد النفسٌة واضطرابات السلوك واالضطرابات الجسيمٌة نفسيٌة المنشيأ 

اه التعبٌر االنفعالً الصيحٌح   كالصدا  وآالم البطن والضعف الجنسً ( تجد تفسٌرها  ً ااتن
التعبٌيير االنفعييالً  التييواءوالمناسيب ، و ييً الكبييت المييدمر لالنفعيياالت اإلنسيانٌة الطبٌعٌيية ، و ييً 

الصحٌح   وٌقيوم العيالج النفسيً عليى بحيث واسيتيارة االنفعياالت الماتلفية المرضيٌة والتعيرف 
، و ً جو عالجً ٌسود  األمان علٌها يم التعبٌر عنها ومناقشتها دون اوف شدٌد أو قله معطل 

ٌعرف بالتبصر والوعً الااتً االنفعيالً والعقليً    وكيل اليك ٌسياهم  يً  والطمأنٌنة   وهاا ما
 إعادة التوازن النفسً لإلنسان وٌحفظ طاقاته النفسٌة دون تعطٌل أو شلل  

علٌهييا يييم وٌقييوم العييالج النفسييً علييى بحييث واسييتيارة االنفعيياالت الماتلفيية المرضييٌة والتعييرف 
التعبٌيير عنهييا ومناقشييتها دون اييوف شييدٌد أو قلييه معطييل ، و ييً جييو عالجييً ٌسييود  األمييان 

ٌعرف بالتبصر والوعً الااتً االنفعيالً والعقليً    وكيل اليك ٌسياهم  يً  والطمأنٌنة   وهاا ما
 النفسيييييييٌة دون تعطٌيييييييل أو شيييييييلل إعيييييييادة التيييييييوازن النفسيييييييً لإلنسيييييييان وٌحفيييييييظ طاقاتيييييييه

www.director.hayatnafs.com     
بطبٌعة عالقته م  والدٌه وٌكتسب منهم العدٌد  تتأيرالطفل عن انفعاالته تعبٌر  إنوٌرى الطحان 

االنفعالٌة  كيٌر من انفعاالته متعلمة مكتسبة من البٌبة  الطفل ال ٌاياف مين الحشيرات  األنماطم 
 [تصرخ لر ٌتها لبعض الحشرات ميال ٌتملكه شعور بيالاوف منهيا  أمهمشاهدة ميال ولكن عند 

  ] 129 -1929 –الطحان 
 إشيبا كانيت عالقية  إن ً حدة انفعاالتيه  بعيد  بأمهوٌوكد الملٌجً على اير تطور عالقة الطفل 

د  هاا الحب قيد ٌفقي أن إالعالقة عاطفٌة ٌصاحبها مشاعر الحب  أصبحتللحاجات الفسٌولوجٌة 
إاا شاركه غٌر   ً هاا الحب  تظهر علٌه مشاعر الغٌرة من الشاص الاي ٌشاركه حب الطفل 

أمه  ضال عن إن نمو الطفل العقلً ٌتركز على ألحظة الراهنة أي إن رغباته ال تحتميل التأجٌيل 
رة  هو ال ٌدرك الزمن القادم  تأجٌل إشبا  حاجاتيه ٌعنيً بالنسيبة ليه الحرميان منهيا لياا  يان القيد

http://www.director.hayatnafs.com/
http://www.director.hayatnafs.com/
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ص – 1991 –الملٌجً الملٌجً  [على التأجٌل تحتاج إلى تطور عقلً لم ٌصل إلٌه الطفل بعد 
22-23[  

  – وأهمهاوهناك العدٌد من مظاهر والسمات االنفعالٌة لطفل ها  المرحلة       
-ل قصر  ترة االنفعا -التعبٌر اللفظً عن االنفعاالت -الحدة والشدة االنفعالٌة بشكل مبال   ٌه  -

 الشفا ٌة  ً التعبٌر عن االنفعال  -التقلب والتاباب االنفعالً  -التنو  االنفعالً 
  –ها  المرحلة  هً  أطفالاكير االنفعاالت شٌوعا لدى  أما

 
 الغٌرة  -

وهً انفعال مركب من الغضب والكراهٌة والحزن والاوف والقله والعدوان تحدث عندما       
الغٌرة بضعف الصحة الجسمٌة  تتأيرفقد  الحب والدفء العاطفً وقد ٌشعر الطفل ان تهدٌدا قد ٌ

 إهمييال األسييرة ييً  األطفييالللطفييل الابييرات الم لميية البٌبيية المنزلٌيية المضييطربة التفرٌييه بييٌن 
 0الدٌن للطفل عند قدوم طفل جدٌد الو
 
 الخوف  -

 أو  تطور  العقلً عن إدراك حجم المااطر التً تهدد حٌاته رٌظهر لدى الطفل نتٌجة لقصو     
القسيوة والابيرات الم لمية والحرميان العياطفً كتيرك األم طفلهيا دون رعاٌية  أوالحماٌة الزابدة 

التقلٌيد  أو ةر ٌة األ الم المرعبي أووغٌابها عنه لفترة طوٌلة وسرد القصص والحكاٌات الماٌفة 
  0 339ص– 1929-السالم منصور وعبد  0 الكبارلمااوف 

 الغضب   -
ٌغضيب الطفييل لكييرة المواقييف الميٌييرة  يً حٌاتييه  ضييال عين انييه ٌجييد  يً يييورات الغضييب      

وسٌلة سهلة لتحقٌه مطالبه واليك عنيدما ٌحيبط الطفيل وتكيير الحيواجز التيً تحيول دون تحقٌيه 
  0رغباته 

 حب االستطالع واالكتشاف -
حٌن ٌكير من طر  األسبلة  وجم  المعلومات و حص األشٌاء ٌظهر هاا الشكل لدى الطفل       

 0وما ٌصاحب الك من أتالف لألياث المنزلً أحٌانا 
 الحب  -المرح والسرور  -العناد وقلة الطاعة  -
 
 
 االكتئاب  -

مصحوبا بانافاض  ً  اعلٌة غالبيا ومين أسيبابه الشيعور باليانب  موهو شعور بالحزن والغ     
أو االسييتجابة أو االستسييالم لاسييارة عاطفٌيية كانفصييام الوالييدٌن الصييراعات  والعجييز والتييوتر

 0األسرٌة الشدٌدة والمتكررة واالضطرابات الفسٌولوجٌة 
 الخجل  -

مشاعر عدم األمن إميا    إلىوٌظهر  ً تجنب اذارٌن وضعف اليقة بالنفس وقد ٌعود الك      
 0هوم الاات تدنً مف أواإلهمال الشدٌد  أوللحماٌة الزابدة 

 ] 22ص -2002 –الدوجان  [ 

 
 النظرٌات التً فسرت االنفعال 

 
    McDougalنظرٌة مكدوجل  .1

وتتلاص ها  النظرٌة بان كل التغٌرات الجسمٌة والعضوٌة المصاحبة لالنفعال لها غيرض      
 0أساسً باٌلوجً 
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  James and Lange وألنكنظرٌة جٌمس  .2

النفعيال هيو مجموعية إحساسيات ماتلفية تتسيبب عين التغٌيرات ت كد هيا  النظرٌية عليى إن ا    
العضوٌة وتاتلف االنفعاالت بعضها عن بعض بااتالف ها  اإلحساسات العضوٌة واهبت ها  
النظرٌة إلى ابعد من هياا عنيدما أشيارت إليى إن مظياهر الجسيمٌة والعضيوٌة هيً لٌسيت نتٌجية 

 االنفعال وإنما هً السبب  ً ظهور  
 
  cannonنظرٌة كانن  .3

تنبٌيه منطقية عصيبٌة  يً  إليىالموقيف الميٌير لالنفعيال ٌي دي  إدراك إنتيرى هيا  النظرٌية      
 إلييىتنبٌهييا شييدٌدا هيياا التنبٌييه ٌيي دي  ] [Hypothamusوسييط الييدمام تسييمى بييالهٌبويالموس 

  0واحد  إنالشعور االنفعالً والتغٌرات الجسمٌة  ً 
 
  Guilfordنظرٌة كٌلفورد  .4

 إناالنفعيال وهيً  إليىمواقيف تي دي بالشياص  أو  النظرٌة بان هناك ظرو ا ها أوضحت     
حٌنميا تسيتبعد هيا  اليدوا    أوعنيدما تحيبط اليدوا    أواالنفعال ٌحدث عندما تكون الدوا   قوٌة 

   )109-104ص  –ب ت  –الداهري والكبٌسً  [بشكل  جابً 
 

 تتيأيربيالتمركز حيول الياات وبالتيالً  تتيأيرانفعياالت الطفيل  يً هيا  المرحلية  إنومن هنا نجيد 
النظير حاجاتيه بغيض  إشيبا والعميل عليى  األنانٌيةطبٌعة االستجابة االنفعالٌة لدٌة  ٌغلب علٌهيا 

عن حاجات اذارٌن ورغباتهم كما إن الطفل  ً ها  المرحلة ٌفتقد القدرة على التيدبر والهيدوء 
جهيود  وتوجٌيه أ عاليه  لٌتوا يه مي    هو لم ٌصل  يً نضيجه العقليً إليى مرحلية ت هليه لتنسيٌه

البٌبة وٌفتقد إلى اإلحساس بالزمن  يال ٌيدرك آن لدٌيه مين اذم قيد تنتهيً بعيد  تيرة زمنٌية أو أن 
شييعور  بالسييعادة لييٌس دابمييا ليياا  هييو ٌعييٌش بييال حٌليية وبييال تييدبٌر أو روٌيية  ٌعييٌش حٌيياة ملٌبيية 

-1995-إسيماعٌل   [ ل بيال باالضطراب والالط  أي ظروف ضاغطة ٌمر بها تيوير  ٌيه بشيك
    ]  323ص

 
 

   الدراسات السابقة
 

هناك العدٌد من الدراسات التً أجرٌت حول المشكالت التيً تصيدر مين الطفيل ومنهيا       
 األطفيال قيد قيام بدراسية المشيكالت السيلوكٌة المنتشيرة بيٌن  1993 صوالحةدراسة قام بها 

معلمية أشيارت النتيابج  120الم نية شملت   ً المدارس األولىالاكور  ً الصفوف اليالث 
أن حجييم المشييكالت ٌييزداد بحسييب ارتفييا  مسييتوى الصييف  الصييف األول اقييل حجمييا  ييً 

 0المشكالت من اليانً يم اليالث 
 

بيياجراء دراسيية هييد ت التعييرف علييى درجيية شييٌو  واسييتمرارٌة 1994 الصررراٌرة وقامييت
الرٌياض مين وجهية نظير المعلميات  الأطفيالمشكالت السلوكٌة االنفعالٌية واالجتماعٌية ليدى 

والييدة وأشييارت النتييابج إلييى إن اكييير  96معلميية و 94تكونييت عٌنيية الدراسيية ميين  واألمهييات
–الحساسيٌة الزابيدة  –سيرعة االنفعيال –المشكالت شٌوعا هيً النشياط الزابيد كييرة إلحيا  

–الغٌييرة –إمييا اكييير المشييكالت اسييتمرارٌة  هييً النشيياط الزابييد  –العنيياد الصييراخ والبكيياء 
 0الحساسٌة الزابدة وسرعة االنفعال –اإللحا  
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إشيكال السيلوك العيدوانً ليدى أطفيال كان الهيدف منهيا التعيرف عليى  1929 بدر دراسة قام بها
 صيال دراسيٌا اكيورا وإناييا وأشيارت  290المرحلة االبتدابٌة  ً غر ية الصيف وشيملت العٌنية 

اقلهيا بيروزا  إميا –الشيتم  –انً انتشيارا هيً الكياب اكيير السيلوك العيدو إن إلىالنتابج الدراسٌة 
 –اليدوجان  [ 0األوامير  إطاعيةعيدم  –استادام عبارات باٌبة  –لدى األطفال  هً تقلٌد المعلم 

 ( 23ص-2002

 
 إجراءات البحث 

 مجتمع البحث 
تكون مجتم  البحث من جمٌ  أطفال الرٌاض  ً الصف التمهٌدي بمركز محا ظة دٌالى          

  

 عٌنة البحث 
( طفال وطفلة من الصف التمهٌدي تم ااتٌارهم عشوابٌا من 100تكونت عٌنة البحث من        

 ( ٌوضح الك  1دٌالى وجدول رقم   رٌاض  ً مركز محا ظة  امسة(  5  

 (1جدول رقم )
 ٌبٌن عٌنة البحث

 عدد األطفال اسم الروضة

 20 روضة الرحٌه

 20 روضة السبطٌن

 20 روضة بهرز

 20 روضة الرغد

 20  كنعان أطفال روضة 

 
 أداة البحث  -

 مقٌاس السمات االنفعالٌة  -أ 
واليياي قييام ببنابييه الييدوجان  اسييتادم مقٌيياس السييمات االنفعالٌيية ألطفييال الرٌيياض    

2002   
 وصف المقٌاس . –ب 

د ها  األداة تقدٌر  وتعتماألطفال(  قرة لقٌاس السمات االنفعالٌة عند  12تتضمن المقٌاس         
معلميية رٌيياض األطفييال للطفييل ميين واقيي  ابرتهييا معييه  معلمييات الروضيية ٌسييتطعن الحكييم علييى 

للطفل بدقة من ايالل مالحظية الطفيل واسيتجاباته لألنشيطة الماتلفية المتاحية  السمات االنفعالٌة 
بٌانات أولٌة تضمنت القابمة المستادمة  د قرة وق ً رٌاض األطفال   إا تجٌب المعلمة على كل 

 (    1عن الطفل ملحه رقم   

 صدق المقٌاس    
اسييتارج بطرٌقيية صييده المحتييوى ميين اييالل عييرض المقٌيياس علييى مجموعيية ميين الابييراء  

 (  2الماتصٌن  ً هاا المجال ملحه رقم   

 ثبات المقٌاس 
استارج اليبات عن طرٌه إعادة االاتبار بعيد ميدة أسيبوعٌن مين تطبٌيه األول عليى عٌنية  

 (0829( طفال حٌث بلغت قٌمت  50  مكونة من 
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 طرٌقة تصحٌح المقٌاس  -
 –كيٌيرا  –أحٌانيا  –نيادرا  –وضعت امسة بدابل لالستجابة عليى المقٌياس وهيً   أبيدا    

( عليى التيوالً وبميا  -5-4-3-2-1ها  البدابل الدرجات التالٌة بالترتٌب    وأعطٌتدابما ( 
(  90 – 12ة  يان درجيات المقٌياس تتيراو  ميا بيٌن   (  قير 12عدد  قرات المقٌياس    إن

والدرجيية العالٌيية تييدل علييى ارتفييا  مسييتوى السييمات االنفعالٌيية عنييد األطفييال واليييدرجات 
 المنافضة تدل على العكس 

   الوسائل اإلحصائٌة

(لحساب داللة الفروه المعنوٌية بيٌن متغٌيرات البحيث واليك  يً 2استادم مرب    كا   -    
 ت عٌنة الطفل  ضوء استجابا

 ااتبار التابً من الدرجة األولى  -

 نتائج البحث 

 عرض النتائج وتفسٌرها .

 نتائج الفرضٌة األولً 

ب متغٌير جينس ال توجد  روه اات داللة معنوٌة  ً االستعداد القرابً عند األطفيال بحسي       
 إناث(  -الطفل  اكور

(  0805التيً أن قٌمية  ت ( عنيد مسيتوى   ( آ 2تبٌن المعلومات اإلحصابٌة  يً جيدول رقيم   
( ممييا ٌعنييً أن لييٌس هنيياك  روقييا معنوٌيية  ييً السييمات  1،06( بلغييت      92ودرجيية حرٌيية   

إنيياث ( وبمييا ٌلزمنييا بقبييول الفرضييٌة  -االنفعالٌيية  عنييد األطفييال بحسييب جيينس الطفييل   اكييور
 الصفرٌة  

 ( 2جدول رقم ) 

 إناث ( –الٌة  عند األطفال وجنسه ) ذكور ٌبٌن العالقة بٌن متغٌر السمات االنفع

الوسيييييط  العدد  جنس الطفل 
 الحسابً 

االنحييييراف 
 المعٌاري 

درجييييييييييييية 
 الحرٌة 

القٌميية التابٌيية 
 المحسوبة 

لقٌمة التابٌة 
  ةالجد ولٌ

داللييييييية 
 الفروه 

  15،12 54،22 50 اكور 

92 

 

 

1،06 

 

2،00 

غٌيييييييير 
 دالة  

 

 

 15،12 49،2 50 إناث 

   100 المجمو  

 الفرضٌة الثانٌة 

 ييً السييمات االنفعالٌيية بييٌن  0805  ال توجييد  ييروه اات دالليية إحصييابٌة عنييد مسييتوى     
 ( التحصٌل الدراسً لالم الرٌاض حسب  أطفال

( عنييد درجيية  35،3  المحسييوبة بلغييت   2( إن قٌميية كييا 3إا أ صييحت معطٌييات الجييدول  
( ،ومييل  15،51  البالغية   ةالجيد ولٌيل القٌمية ( مقابي 0805( ومستوى داللية    2حرٌة   

هيياا مييا ٌجعلنييا نيير ض الفرضييٌة الصييفرٌة ، أي إن هنيياك  ييروه اات دالليية إحصييابٌة  ييً 
ميين حٌييث مسييتوى تعلييٌم أالم وعالقتييه باسييتجابات األطفييال ،وان متغٌيير  السييمات االنفعالٌيية 
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أي كلمييا انافييض طفييال عنييد األ السييمات االنفعالٌيية التحصييٌل الدراسييً لييالم لييه اييير علييى 

 .المستوى التعلٌمً لالم ارتفعت السمة االنفعالٌة عند الطفل والعكس صحٌح 

 ( 3جدول )                                     

 عند األطفال ومستوى تعلٌم أالم السمات االنفعالٌة ٌبٌن العالقة بٌن متغٌر 

 االستجابات

 

مستوى 
 تعلٌم األم

 

 العدد

 

  أبدا

 

 ا نادر

 

  أحٌانا

 

 كيٌرا 

 

 دابما 

قٌمييييييييييييية 
( ² ك

المحسيييييو
 بة

(   ²قٌمييييية ك
 ةالجد ولٌ

عنيييييييييييد 
مسييتوى 

 داللة

مسييتوى 
 الداللة

ابتدابً  ميا 
 دون

29 3 

 

4 3 2 9  

35،3 

 

 

 

 

 

 

15،51 

 

 

 

05,0 

 

 

 دالة

متوسيييييييطة 
  ما  وه

42 5 6 2 11 12 

معهيييد  مييييا 
  وه

31 3 3 9 2 10 

 31 29 12 13 11 100 مجمو 

ال توجد  روه اات داللة معنوٌة  ً االستعداد القرابيً عنيد  -: اليالية الفرضٌة 

تبيٌن المعلوميات اإلحصيابٌة  يً  ترتٌيب الطفيل داايل األسيرةاألطفال بحسيب متغٌير 
(  2( ودرجة حرٌية    0805عند مستوى    ( 2ك ( آالتً أن قٌمة   4جدول رقم   

عنيد  السيمات االنفعالٌية ك  روقيا معنوٌية  يً ( مما ٌعنً أن لٌس هنيا  9،1  بلغت  
  ا ٌلزمنا بقبول الفرضٌة الصفرٌةوبم  داال  األسرة ترتٌب الطفلاألطفال بحسب 

 ( 4جدول رقم ) 

 وترتٌب الطفل داخل األسرةعند األطفال  السمات االنفعالٌة ٌبٌن العالقة بٌن متغٌر 

 االستجابات

 

عدد إ راد  
 األسرة  

 

 العدد

 

 أبدا 

 

نيييياد
 را 

 

 أحٌانا 

 

 كيٌرا 

 

 دابما 

( ²قٌمييييية  ك
 المحسوبة

(   ²قٌمييييييييية ك
 ةالجد ولٌ

عنييييييييييييييد 
مسيييييتوى 

 داللة

مسيييييتوى 
 الداللة

  2 9 2 5 3 31  األول

9،1 

 

15،51 

 

0805 

 غٌر دالة 

 2 6 10 2 9 39 الوسط 

 5 9 9 4 5 30 األاٌر

 21 20 29 19 15 100 المجمو  
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 اقشتها تفسٌر النتائج و من

 للبحث  األولىتفسٌر النتٌجة المتعلقة بالفرضٌة -1

هل هناك  روه اات داللة معنوٌة  ً السمات االنفعالٌة  عند األطفال حسب جنس الطفل  اكور 
 إناث( ؟ –

( من حٌث جنس الطفل  05,0أظهرت النتابج عدم وجود  روقا دالة إحصابٌا عند مستوى       
، وتعليل الباحيية اليك بيان الفيرص  بالسمات االنفعالٌية عنيد األطفيال إناث ( وعالقته  –  اكور 

المتاحة متساوٌة أمام األطفال اكورا وإنايا للداول إلى الرٌاض والتعلم  ضال عن تشجٌ  البنٌن 
والبنييات دون تمٌٌييز علييى مواصييلة الدراسيية والتفييوه  ٌهييا سييواء كييان  ييً البٌييت أو الروضيية 

ان (  و 132،ص  2005،  ألعبٌييدياتهم ومتطلبييات نمييوهم   والتعامييل معهييا  ييً مواجهيية حاجيي
 أوسييواء الجماعٌيية  بألعييابهم األاييراالاييتالط بييالجنس  إلييى ييً هييا  المرحليية ال ٌمٌلييون  األطفييال

مميا ٌزٌيد مين التوا يه بٌينهم وٌقليل مين  بألعابيهالفردٌة ضمن الجماعة لاا  يان كيل طفيل ٌنشيغل 
بشكل عيام وبيٌن  األطفالن حجم السمات االنفعالٌة لدى ظهور مشكالت توا قٌة بٌنهم مما ٌقلل م

 ( 35، ص 1926  زٌدان ،  0بشكل ااص   واإلناثالاكور 

 

 تفسٌر الفرضٌة الثانٌة  -2

هل هناك  روه اات داللة معنوٌية  يً السيمات االنفعالٌية  عنيد األطفيال بحسيب متغٌير مسيتوى 
 تحصٌل آالم ؟

( مين حٌيث مسيتوى تعليٌم األم و 05,0عنيد مسيتوى  أظهرت النتابج وجيود  يره دال إحصيابٌا 
،إن ميل ها  النتٌجة تتفه م  األدبٌات التً أشارت إليى   األطفالبالسمات االنفعالٌة عند عالقته 

اير التحصٌل الدراسً للواليدٌن و إن اإلنسيان ابين هيا  البٌبية التيً ٌتربيى و ٌنشيا  ٌهيا  سيلٌمان 
 (  2001 – 139ص  –ناٌف و اارون 

 

  تفسٌر النتٌجة المتعلقة بالفرضٌة الثالثة للبحث-3 

ترتٌب الطفل داال عند األطفال حسب   ً السمات االنفعالٌة هل هناك  روه اات داللة معنوٌة 
 ؟األسرة 

ترتٌب الطفيل ( من حٌث  05,0أظهرت النتابج عدم وجود  روقا دالة إحصابٌا عند مستوى     
وهاا ٌرجي  اليى التربٌية االسيرٌة داايل  نفعالٌة عند األطفالبالسمات االوعالقته   داال األسرة 

لتفرقية  عدم التفرقه بٌن االطفال  يً المعاملية وتيو ٌر جمٌي  احتٌاجيات االطفيال دونيه ا المنزل و
 بٌنهم وتو ٌر مستلزم 

 االستنتاجات 

   -لٌة : ً ضوء النتابج التً توصل ألٌها البحث الحالً ٌمكن استاالص االستنتاجات التا     

عند أطفال الرٌاض  السمات االنفعالٌةهناك اير دال إحصابٌا لمستوى تعلٌم األمهات  ً  -1
  ً مدٌنة بعقوبة  

عنيد أطفيال  السيمات االنفعالٌية لٌس هناك اير دال إحصابٌا للجنس  اكور _إناث (  يً  -2
 الرٌاض  ً مدٌنة بعقوبة    

الوالدي  ً السيمات  االنفعالٌية  عنيد لٌس هناك اير دال احصابٌا لمتغٌر ترتٌب الطفل   -3
 أطفال الرٌاض  ً مدٌنة بعقوبة    
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 المقترحات والتوصٌات 

زٌييادة االهتمييام بالطفييل ميين قبييل المعلميية المشيير ة علٌييه وعييدم التفرقيية بييٌن األطفييال وتجنييب  -1

االت التجرٌح والنقد المستمر لتجنٌب الطفل المواقف المحرجة التً ت دي إليى زٌيادة حيدة االنفعي
0 

حتييى تسيياعد  علييى التنفييٌس الحركٌيية للطفييل دااييل الروضيية و ييً المنييزل  األلعييابتييو ٌر  -2
    0االنفعالً وبالتالً انافاض شدة االنفعاالت لدٌه

 0تشجٌ  الطفل على الكالم وطر  األسبلة لتنمٌة لدٌه حب االستطال  واالستقاللٌة لدٌه  -3  

المرتبطية بيالكالم مين ايالل إ سيا  المجيال للطفيل  معالجة مشاكل األطفال الصحٌة وااصية -4
 0و ً أي مكان أار للتعبٌر الحر  ً الروضة 

وعالقتيييه بيييبعض المتغٌيييرات مييييل   المسيييتوى  السيييمات االنفعالٌييية  لإجيييراء دراسييية تتنييياو -5
 0االقتصادي أو االجتماعً  لألسرة (  

      0 يانوي (  -ارى   ابتدابً إجراء دراسة تتناول السمات االنفعالٌة  ً مراحل عمرٌة أ -6

 

 

 المصادر

، دار القليم للنشير  2الرشيد ، ط إليى( الطفل من الحمل  1995، محمد عماد الدٌن    إسماعٌل -
 والتوزٌ    

( إشيكال العيدوان الصيفً  يً المرحلية االبتدابٌية وعالقتهيا بجينس 1929بدر ، جمٌيل سيلٌم    -
 تٌر ، اربد الطالب وعمر  وحجم الصف ، رسالة ماجس

    ً( الطفولة ، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلم1925الحمدانً ، مو ه    -

 الداهري ، صالح حسن احمد والكبٌسً ، وهٌب مجٌد ، ب ت ، علم النفس العام    -

 أطفيال( الاصابص االنفعالٌة واالضطرابات الوجدانٌة لدى  2002   إبراهٌمالدوجان ، االد  -
 0والعلوم التربوٌة ، العدد اليامن  اذداببكرة ، مجلة مركز البحوث  ً المرحلة الم

 0( النمو النفسً للطفل والمراهه ، جدة ، دار الشروه  1926زٌدان، محمد    -

ألطفيال ميا قبيل المدرسية ، مجلية  ة، الاصابص النفسيٌة والسيلوكٌ 2002، ، مبارك  سالمٌن  -
     64، عدد  2الطفولة والتنمٌة ، مجلد 

ر ، دار صيفاء للنشي أسالٌب تعلٌم األطفال القراءة والكتابة، 2001سلٌمان ، ناٌف وآارون ،  -
 عمان    1والتوزٌ  ، ط

( مسيح وتصينٌف المشيكالت السيلوكٌة التيً ٌعانٌهيا أطفيال  1994الصراٌرة ، منيى صيالح    -
   عمان    –الرٌاض  ً األردن رسالة ماجستٌر 

( مسييتوى المشييكالت السييلوكٌة لييدى الطلبيية اليياكور  ييً المييدارس 1993صييوالحة ، محمييد    -
 0 اإلنسانٌةالٌرموك مجلة العلوم  أبحاثالم نية والماكرة من وجهة نظر هٌبة التدرٌس  ٌها ، 
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دار  – 3النمو النفسً ، ط أسس( 1929الطحان ، محمد الطواب ، سٌد ومحمد ، نبٌل علً    -
   دبً  –للطباعة  أقلم

 ( المدال الى علم النفس ، القاهرة  1996ً ، موسى عبد هللا   عبد الح -

أثرهاا  و   ،الكفاٌييات التعلٌمٌيية لمعلميية الروضيية 2005ألعبٌييدي ،بلقييٌس عبييد حسييٌن ، -

س لة  ي ض , ر ف ل الر لدى أط ية  ي ت العقل ببعض العمل

 جامعة بغداد   –رٌاض األطفال   -م جستير , آداب 

، بٌييروت : دار  4النمييو النفسييً ، ط ( 1991ملٌجييً ، حلمييً   الملٌجييً ، عبييد الميينعم و  ال -
 النهضة العربٌة   

(   النمو من الطفولة الى المراهقة    1929منصور ، محمد جمٌل وعبد السالم ،  اروه سٌد   
 جدة   

، استراتٌجٌات التعلم والتعلٌم  ً الطفولة المبكرة ، دار الفكر العربيً 2001الناشف ، هدى ،  -
   ب  والنشر ، القاهرة للط

 ، إعالم العالمً لبقاء الطفل وحماٌته ونمابه ، منشورات األمم المتحدة     1990،  فالٌونٌسٌ -

                                                  -@hayatnafs.com www.director  

                                                                    - www.shifa.uni.cc  

mostafabac1@gawab.co                 www.  انترنٌت سعد مصطفى   أبو 

 

 ( 1ملحق رقم ) 

 ٌبٌن السمات االنفعالٌة ألطفال الرٌاض

أحٌييييا نادرا أبدا الفقرة  ت 
 نا

 دابما اكيٌر

      الٌقظة  أحالمٌظهر علٌه االستغراه  ً  -1

        األنانٌةتسٌطر على انفعاالته  -2

تتييييأير انفعاالتييييه بمييييدى عالقاتييييه الحمٌميييية    -3
   باذارٌن

     

      ٌعبر عن انفعاالته بشكل صرٌح ومباشر  -4

      انفعاله متاباب ومتقلب    -5

      متعددة  وأشكالر ٌعبر عن انفعاالته بمظاه -6

ٌغلييب علييى انفعاالتييه التعبٌيير اللفظييً اكييير    -9
 من الجسمً 

     

      تتأير انفعاالته بطبٌعة عالقته بالمعلمة    -2

      ٌنفعل بشدة بغض النظر عن شدة الميٌر    -9

http://www.director/
http://www.shifa.uni.cc/
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       اقرأنهٌتأير تعبٌر  عن انفعاالته بوجود  -10

        مدة انفعاله قصٌرة وانٌة -11

      ٌغلب علٌه االنسحاب من المواقف الحرجة    -12

      تتسم انفعاالته بالغٌرة من القران  -13

      تسٌطر على انفعاالته الاوف والرهبة   -14

      االحتجاج اللفظً  هٌغلب على انفعاالت -15

      عدوانٌة  تٌصاحب انفعاالته سلوكٌا -16

ه كوسيييٌلة للضيييغط عليييى ٌسيييتادم انفعاالتييي  -19
   اذارٌن

     

      ٌتأير تعبٌر  عن انفعاالته بتواجد الراشدٌن  -12

 
 ( 2ملحق رقم ) 

 
 ٌبٌن أسماء الخبراء

 مكان العمل اسم الخبٌر 

 كلٌة التربٌة األساسٌة/جامعة دٌالى ا د ناظم جواد كاظم

 بنات جامعة بغداد / كلٌة التربٌة لل م  م سجالء  ابه البغدادي 

 مركز أبحاث الطفولة و األمومة/جامعة دٌالى  م حاام الٌل

 جامعة بغداد / كلٌة التربٌة للبنات  م م زهراء زٌد ألعبٌدي 

  األساسٌة كلٌة التربٌة  م   اطمة إسماعٌل  محمد    

 
 
 
 


