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فاعلية القصة يف تنمية الوعي االنفعالي
 لدى األطفال من عمر )9 - 11( سنة يف مرحلة األساس

- تم تسلم البحث يف أغسطس  2018 وأجيز للنرش يف نوفمرب 2018.

د. زيتو سواري عزيز
وزارة الرتبية بإقليم كردستان العراق/ إعدادية كاروخ للبنني

امللخص
األطفال من عمر  لدى  االنفعايل  الوعي  تنمية  القصة يف  التعرف عىل فاعلية  البحث  استهدف      
البحث  الدرايس )2017-2018(، ولتحقيق هدف  )9–11( سنة يف مرحلة األساس يف مدينة أربيل للعام 
قام الباحث باستخدام املنهج التجريبي، وقد اشتملت عينة البحث عىل )36( تلميذاً وتلميذة، منهم )18( 
يمثلون العينة التجريبية، و)18( يمثلون العينة الضابطة، وتم استخدام مقياس الوعي االنفعايل املعد من 
قبل )Rieffe et. Al( والقصة كربنامج تدريبي، ودلت النتائج أن هناك فروقاً دالة يف متوسط رتب الوعي 
التجريبية،  املجموعة  البعدي ولصالح  القياس  يف  والضابطة  التجريبية  املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل 
وعدم وجود فروق دالة يف متوسط رتب الوعي االنفعايل وأبعاده لدى املجموعة التجريبية يف القياس البعدي 

تبعاً ملتغري النوع )الذكور– اإلناث(.

الكلمات املفتاحية: القصة، الوعي االنفعايل، أطفال مرحلة األساس.

The effectiveness of the story in the development of emotional 
awareness among children aged (9-11) years at the Primary stage
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Ministry of Education / Karukh Preparatory School for Boys

Abstract
    The research aimed to identify the effectiveness of the story in the development of 

emotional awareness among children aged (9-11) years at the primary stage in the city of 
Erbil for the academic year (2017/2018). To achieve the objective, the researcher used the 
experimental method. The sample included (36) students: (18) representing the experimental 
group, and (18) representing the control group. The emotional awareness scale from (Rieffe 
et al. and the story were used as a training program. The results showed that there were 
significant differences between the mean grades of the emotional awareness and its fields for 
the experimental and control groups in the post-test, for the the experimental group, There 
were no significant differences between the mean grade of emotional awareness and its fields 
for the experimental group in the post-test according to gender (male، female). 

Keywords: story، emotional awareness، children of the primary stage.

النسخة املعدلة)2018/11/11(

Doi: 10.29343/1-80-2



44

العدد الثمانونمجلة الطفولة العربية فاعلية القصة يف تنمية الوعي االنفعالي لدى األطفال

مقدمة:
النظريات  بعض  ظهرت  فقد  اآلن  أما  املعريف(،  )الذكاء  املايض  يف  النجاح  مقياس  كان      
 Salovey( ونظريات الذكاء ملاير وسالويف ،)Gardner(الحديثة وهي نظرية الذكاء املتعدد لجاردنر
أَّن النجاح يعتمد عىل الذكاء املتعدد، وعىل ضبط  Mayer &( وجوملان )Goleman(، والتي ترى 
االنفعاالت، وأن الذكاء املعريف لم يعد بمفرده مقياساً للنجاح، بل تبني أَّن النجاح الدرايس يعتمد 
عىل مدى كبري من الخصائص االنفعالية، وهي األساس لكل أشكال التعلم. )رايض، 2001، ص 

.)176-173

االنفعاالت، وتمييزها،  الطفل عىل تقويم  االنفعايل جانباً مهماً من قدرة  الوعي      ويمثل 
بمستوى  يتمتع  الذي  فالطفل   ،)Phillips et.al، 2002، p.627( اآلخرين  لدى  واستنتاجها 
منخفض من الوعي االنفعايل ستكون قدرته متدنية عىل الوعي بمشاعره، والتعاطف مع اآلخرين 
مما  الوجه،  وتعابري  اإليماءات  يف  وأفكارهم  اآلخرين  مشاعر  وقراءة  بمشاكلهم،  واإلحساس 
 .)Angie et. al، 2008، p. 3–21( يؤثر سلباً عىل مهارات التواصل وتنظيم االنفعاالت وإدارتها
فضالً عن ذلك فإن قصور الوعي االنفعايل لدى األطفال يشعرهم بعدم األمان، وضعف الثقة يف 
أنهم يف بيئة اجتماعية غري مستقرة، ألنهم لن يفهموا اآلخرين،  العالم، ويشعرهم  استكشاف 
وأن سوء الفهم سينتج عنه ارتباط عاطفي غري آمن ومتوتر؛ لذا نجدهم يظهرون مجموعة من 
السلوكيات واالنفعاالت غري املريحة، واالنفعاالت السلبية التي تخل بتوازنهم النفيس. )سليمان، 

2005، ص 130(.

    وبذلك نجد أن الوعي االنفعايل من املهارات األساسية التي تعكس وعي التلميذ بتجاربه 
إيجابية  التي يواجهها ويدركها من حيث كونها مثريات  باملثريات  املختلفة، ومعرفته  الحياتية 
 ) Lane et.al،1996( حيث أكد  )Bajar et. al، 2005، p.337( ،أم سلبية عىل الحياة النفسية
أن الفرد الذي يكون لديه مستوى عال من الوعي االنفعايل يتمتع بالقدرة عىل تصنيف املثريات 
االنفعالية، كما يكون أكثر تسامحاً واعتداالً يف مشاعره من ذوي الوعي االنفعايل الواطئ، حيث 
 ، ما يكونون متطرفني  الواطئ غالباً  االنفعايل  الوعي  األفراد من ذوي  أن  وجد )لني و زمالؤه( 

.)Lane et.al، 1996 ، p.213( ورسيعي االندفاع ،ومتهورين يف أحكامهم

    ويرى جاردنر أن لدى كل فرد القدرة عىل تنمية الذكاءات السبعة لديه واالرتقاء بها إىل 
مستوى أعىل من األداء إذا ما توافرت الظروف املناسبة، ومن بني هذه الذكاءات الذكاء االنفعايل. 

)عبد الحميد، 2003، ص 21(.

    ويطور األطفال يف سن )9-11( سنة قدرات جديدة، تتمثل هذه القدرات يف قراءة انفعاالت 
 Liddle & Nettle، 2006،( .اآلخرين والوعي بها عرب قصص تعرض عليهم، وتمثل مواقف معينة
p. 234( وهذه القدرة تعطي األطفال املعرفة بانفعاالت اآلخرين والوعي بها، وتزودهم بأساليب 
لها  يف  السليم  العقيل  العالية، والسيطرة عليها، والتمثيل  االنفعالية  املثريات  فعالة يف مواجهة 
باالنفعاالت  الوعي  أهمية  تظهر  لذا   ،)Lane et.al ، 1990، p.124( والشارع،  والبيت  املدرسة 
بوصفها مهارة لدى األطفال من تالميذ مدارس األساس، كونها تساعدهم عىل فهم االنفعاالت 
عىل  التّعرف  خالل  من  وزمالئهم  معلميهم  مع  فّعال  بشكل  يتواصلون  وتجعلهم  عالية،  بدقة 
 Lane et. al، 1990، p.( كان.  تفاعيل  أي موقف  يف  لالنفعال  الجسدية  وتعابريهم  مشاعرهم 

.)126

    وللقصة أهمية كبرية يف الرتبية االنفعالية للطفل ملا لها من تاثري عميق يف نضج شخصية 
ويفهم  انفعاالته،  يرى  تجعله  فهي  الطفل،  بوجدان  يسمو  رائعاً  فنياً  عمالً  تعد  فهي  الطفل، 
ذاته، ويدرك مشاعره، ومشاعر اآلخرين، والتنسيق بينها، فنجده يتقمص إحدى شخصياتها، 
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ويفكر بطريقتها، مما يساعد عىل استثارة عواطفه ومشاركته الوجدانية إلحدى شخصياتها، 
هذا فضالً عن أن األسلوب القصيص يعد من أهم الوسائل إلثارة دافع التعلم، وذلك ملا يثريه من 
التشويق لدى املستمعني، وملا يستتبعه من االنتباه يف تتبع األحداث التي تروى يف القصة. )توفيق 

وخلف، 2007، ص 38، 39(.

    اعتماداً عىل ما سبق يرى الباحث أن الوعي االنفعايل يمكن تعلمه وتدريب األطفال عليه، 
وأن القصة تعترب من الوسائل املناسبة التي يمكنها أن تسهم يف تنميته، ألن األطفال يميلون إىل 

االستماع إليها واالستمتاع بها، والتأثر بشخصياتها، والتقمص ألحداثها. 

مشكلة البحث:
    إن مرحلة تعليم األساس هي مرحلة إعداد وتنشئة وتوجيه؛ لذا فإن فقدان األطفال للوعي 
عليه  يرتتب  كما  يواجهونها،  التي  واملشكالت  الصعوبات  من  الكثري  يف  لهم  سيتسبب  االنفعايل 
مشكالت كثرية وخطرية، قد يواجهونها يف تعاملهم وممارساتهم السلوكية اليومية، سواء مع 
والديهم، أو إخوانهم، أو معلميهم، وهذا قد يحبطهم ويعزلهم عن أقرانهم الباقني ضمن محيط 

تفاعلهم.

 ومن واقع التعامل الفعيل مع األطفال برزت أمام الباحث العديد من االضطرابات السلوكية 
واالنفعالية، فقد شغلت تلك االضطرابات السلوكية واالنفعالية اهتمام الباحث ، كونها تعكس 
إىل  الباحث  دفع  ذلك  املدرسة وخارجها، وكل  داخل  املعلميني وزمالئهم  مع  األطفال  سلوكيات 
الباحث  سيستخدم  حيث  األساس،  مرحلة  يف  األطفال  لدى  االنفعايل  الوعي  بتنمية  االهتمام 
ويتقمصون  معها،  وينفعلون   ، بها  ويستمتعون   ، األطفال  يحبه  ومدخل  كوسيلة  القصص 
شخصياتها يف تنمية الوعي االنفعايل بطريقة غري مبارشة ،  ومشوقة ، ومثرية لالهتمام  ، ودافعة 

للتعلم، وبالتايل تتحدد مشكلة البحث الحايل يف اإلجابة عن التساؤل اآلتي: 

ما مدى فاعلية القصة في تنمية الوعي االنفعالي، وأبعاده لدى األطفال من عمر )9 – 
11( سنة في مرحلة األساس؟

وينبثق من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

يف . 1 التجريبية  املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  الفروق يف متوسط رتب  ما مدى 
القياسني القبيل والبعدي ولصالح القياس البعدي؟

التجريبية . 2 املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  الفروق  مدى  ما 
والضابطة يف القياس البعدي، ولصالح املجموعة التجريبية؟

يف . 3 التجريبية  املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  الفروق يف متوسط رتب  ما مدى 
القياس البعدي تبعاً ملتغري النوع )الذكور، اإلناث(؟

ما مدى الفروق يف متوسط درجات الوعي االنفعايل لدى املجموعة التجريبية يف القياسات . 4
املتعددة )القبيل، البعدي، التتبعي(؟

فرضيات البحث:
من خالل مشكلة البحث وتساؤالته يمكن صياغة الفرضيات اآلتية:

توجد فروق دالة يف متوسط رتب الوعي االنفعايل وأبعاده لدى املجموعة التجريبية يف . 1
القياسني القبيل، ولصالح القياس البعدي.
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التجريبية . 2 املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  دالة  فروق  توجد 
والضابطة يف القياس البعدي، ولصالح املجموعة التجريبية.

ال توجد فروق دالة يف متوسط رتب الوعي االنفعايل وأبعاده لدى املجموعة التجريبية يف . 3
القياس البعدي، تبعاً ملتغري النوع )الذكور، االناث(.

يف . 4 التجريبية  املجموعة  لدى  االنفعايل  الوعي  درجات  متوسط  يف  دالة  فروق  توجد 
القياسات املتعددة )القبيل، البعدي، التتبعي(.

أهداف البحث:
    يهدف البحث الحايل إىل التعرف عىل فاعلية القصة يف تنمية الوعي االنفعايل وأبعاده لدى 

األطفال من عمر )9 – 11( سنة يف مرحلة األساس، وذلك من خالل التعرف عىل:

يف . 1 التجريبية  املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  الفروق  داللة 
القياسني القبيل والبعدي.

التجريبية . 2 املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  الفروق  داللة 
والضابطة يف القياس البعدي.

يف . 3 التجريبية  املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  الفروق  داللة 
القياس البعدي تبعاً ملتغري النوع )الذكور، اإلناث(.

داللة الفروق يف متوسط درجات الوعي االنفعايل لدى املجموعة التجريبية يف القياسات . 4
املتعددة )القبيل، البعدي، التتبعي(.

أهمية البحث:
    تكمن أهمية البحث الحايل نظرياً فيما يأتي:

لندرة البحوث التجريبية )عىل حد علم الباحث( . 1 يعد هذا البحث إضافة جديدة ، نظراً 
11( سنة يف مرحلة األساس   – لدى األطفال من عمر)9  االنفعايل  الوعي  تناولت  التي 

بإقليم كردستان العراق.

يسهم هذا البحث يف تقديم برنامج إرشادي قائم عىل القصص يعمل عىل تنمية الوعي . 2
االنفعايل لدى األطفال يف املرحلة األساس.

عىل الرغم مما جاء به الباحثون من دراسات، فإننا نجد أن أكثر املراحل التي أجريت . 3
الطفولة  ومرحلة  األطفال(  )رياض  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  كانت  الدراسات  عليها 
املتوسطة، يف حني أهملت مرحلة طفولة املتأخرة )Goldstein et. al، 2010، p. 117(؛ 
تعقيداً  واألكثر  األكرب سناً  األطفال  قدرات  إهمال  يف  أن هناك فجوة واضحة،  نجد  لذا 
وتبايناً يف نموهم املعريف واالنفعايل،  )Apperly et .al، 2009، p. 193( فإذا كان هذا 
هو الحال يف املجتمع الغربي، فكيف يكون الحال يف املجتمع العربي الذي يفتقر إىل عدد 
من الدراسات العلمية الحديثة و املتطورة عن نمو الطفل العربي عرب مراحله التطورية 

املختلفة. 

أما األهمية التطبيقية: فهي تتضح من خالل الفائدة المتوقعة لها للجهات اآلتية:

تقديم برنامج إجرائي واضح لتنمية الوعي االنفعايل لدى األطفال من عمر)9 – 11( سنة . 1



47

العدد الثمانونمجلة الطفولة العربية فاعلية القصة يف تنمية الوعي االنفعالي لدى األطفال

يف مرحلة األساس قد يفيد املعلمني واملرشدين، كما يمكن االعتماد عليه يف الدراسات 
األخرى.

قد يكون هذا البحث دافعاً لباحثني آخرين إلجراء بحوث تجريبية أخرى تتعلق بالوعي . 2
االنفعايل. 

حدود البحث:
    يقترص البحث الحايل عىل األطفال املتواجدين يف املدارس األساس الصباحية، وعىل تالميذ 
الصف الرابع، والخامس، والسادس وبأعمار )9، 10، 11( سنة. لكال الجنسني، يف مركز مدينة 

أربيل بإقليم كردستان العراق.                                                                         

حتديد املصطلحات  
فاعلية: يعرفها الباحث بأنها األثر اإليجابي الستخدام القصة يف تنمية الوعي االنفعايل لدى 

األطفال من عمر)9 – 11( سنة يف مرحلة األساس.

القصة: يعرفها الباحث بأنها عمل فني تمنح الطفل الشعور باملتعة والبهجة، ويمكن من 
خاللها نقل املعارف، والتأثري يف املشاعر واالنفعاالت، مما يساعد الطفل عىل تنمية مجموعة من 

املهارات االنفعالية والسلوكية واالجتماعية.

القصص  من  منتقاة  مجموعة  بأنها:  إجرائياً  الباحث  يعرفها  للقصة:  اإلجرائي  التعريف 
حيث  من  األساس  مرحلة  يف  سنة   )11  –  9( عمر  من  لألطفال  املناسبة  املصورة  واملواقف 

استعدادهم ونموهم وقدراتهم، والتي قد تؤثر يف مستوى النمو االنفعايل.

تعرف  عىل  الفرد  قدرة  )وهو:    )،Rieffe et. al( تعريف  الباحث  تبنى  االنفعالي:  الوعي 
.) Rieff et . al ، 2007 ، p.97 ( .)انفعاالته، وانفعاالت اآلخرين الذين يتفاعلون معه

وعرف )Rieffe et. al،( أبعاد الوعي االنفعايل كالتايل:

تمييز االنفعاالت: تتمثل يف قدرة الطفل عىل تحديد ووصف انفعاالته، تحت أي نوع 	 
من االنفعاالت يشعر.

المشاركة اللفظية لالنفعاالت: تتمثل يف قدرة الطفل عىل التعبري عن انفعاالته، أو ما 	 
يشعر به من انفعال تجاه اآلخرين.

أجل 	  انفعاالته لآلخرين من  إظهار  الطفل يف  تتمثل يف رغبة  عدم إخفاء االنفعاالت: 
التعاطف معهم، أو الشكوى إليهم، أو إظهار انزعاجه منهم. 

الحاالت 	  مع  املرتبطة  الجسدية  لألعراض  الطفل  وعي  يف  يتمثل  الجسدي:  الوعي 
االنفعالية التي تستدعي ذلك.

اآلخرين 	  انفعاالت  معرفة  يف  الطفل  رغبة  يف  تتمثل  اآلخرين:  بمشاعر  العناية 
ومشاركتهم هذه االنفعاالت عىل التوايل. 

تحليل االنفعاالت: تتمثل يف قدرة الطفل عىل معرفة األسباب التي تسببت يف الشعور 	 
. )Rieffe et.al، 2008، p. 758 (.بانفعاالته

عليها  يحصل  التي  الكلية  الدرجة  هو  وأبعاده:  االنفعالي  للوعي  اإلجرائي  والتعريف 
لفقرات  إجابتهم  ضوء  يف  والسادس  والخامس  الرابع،  الصف  يف  سنة   )11  –  9( سن  األطفال 
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مقياس الوعي االنفعايل بأبعاده، واملستخدم يف البحث الحايل.

متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل: القصة.

المتغير التابع: الوعي االنفعايل وأبعاده.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

أواًل: اإلطار النظري

Emotional  awareness الوعي االنفعالي

مفهوم الوعي االنفعالي:
إذ من خالل هذه  الفرد بانفعاالته وانفعاالت اآلخرين؛      يتضمن الوعي االنفعايل معرفة 
القدرة يكون لدى الفرد قدر من العمق واتساع املعرفة يف فهم حاالته الداخلية االنفعالية، والتعبري 
عنها  كالغضب والخوف والسعادة. )Barchard، et. al، 2010، p. 13( وإن تطورت هذه القدرة 
سيكون الفرد قادراً عىل فتح قناة اتصال مع ذاته واآلخرين، وأداء دور مهم يف التفاعل االجتماعي.

Neyem، et. al، 2007، p. 231( .والوعي االنفعايل يساعد الطفل عىل إيصال وفهم الرسائل   (
االنفعالية الصادرة عن اآلخرين، وتفسري مشاعرهم وأفكارهم ، ومعرفة حاجاتهم، ويتضمن 
ونربات  الوجه،  تعابري  خالل  من  عنهم،  الصادرة  االنفعالية  الرسائل  رموز  وفك  معالجة  أيضاً 
الصوت، وهيئة الجسد، )Salovey، et. al، 1990، p. 69( فضالً عن ذلك فإن الوعي بانفعاالت 
التجارب  وإدراك  االنفعاالت بعضها من بعض،  تمييز  قادراً عىل  الطفل  الذات واآلخرين، يجعل 
االنفعالية ووصفها وإدراك محتوى الخربة االنفعالية الكامنة وراء األحداث، من خالل تصفية 
اآلخرون(  به  يشعر  )ما  والخارجية  أنا(  به  أشعر  )ما  الداخلية  االنفعالية  املعلومات  ومعالجة 

  .)Bajgar et.al، 2005، p. 570(

    ويف السياق نفسه فإن الوعي االنفعايل يساعد األطفال عىل معرفة مشكالتهم وحالتهم 
كالقلق  سلبية،  ومزاجية  جسدية،  شكاوى  من  يعانون  الذين  فاألطفال  واالنفعالية،  الصحية 
 Rieffe، et. al.، 2007، ( .واالكتئاب، قد يتمكنون من تحديد انفعاالتهم وتمييزها وفهم أسبابها
الوعي االنفعايل يكونون أكثر  الذين يتمتعون بمستوى عال من  p. 1636(. كذلك فإن األطفال 
نجاحاً وتقدماً يف دراستهم وعالقاتهم االجتماعية، وأكثر رضاً وسعادًة، فهؤالء يتميزون بالهدوء 
 Bajgar، 2005، P.( .والقدرة عىل ضبط النفس وعدم إظهار الغضب واالنفعاالت السيئة األخرى

.)573

نظريات الوعي االنفعالي:

:)Theory of Hoffman  1979(نظرية هوفمان
إذ  املعريف؛  بالنمو  متأثرة  وهي  التعاطف،  يف  التطورية  نظريته  هوفمان  مارتن  قّدم       
تؤكد هذه النظرية عىل تزايد قدرة الطفل خالل تطوره عىل تمييز ذاته عن اآلخرين، فضالً عن 
األخذ بوجهات النظر األخرى؛ لذا فإن التعاطف لدى هوفمان يتضمن تفاعالً بني الوعي املعريف 
مراحل  عرب  وذلك  العمر،  بتقدم  باآلخرين  الوعي  هذا  ويتطور  التعاطفية،  واملشاعر  باآلخرين 

تطورية )Hoffman، 1979، p. 957( وهي:
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املرحلة األوىل: تظهر لدى الطفل الرضيع حديث الوالدة، وتكون فيها االستجابة االنفعالية 
شاملة، وعامة، وال إرادية، وتتميز باستعمال أقل قدر ممكن من العمليات املعرفية العليا، وتظهر 
 Hoffman، 1981،( واملرشوطة  املقلدة  املوروثة  االستجابات  عىل  بناًء  االنفعالية  االستجابة 

 )p.123

قادراً  الطفل  يكون  العمر، عندما  الثانية من  السنة  يف  املرحلة  الثانية: تظهر هذه  املرحلة 
أن  التمييز بني ذاته واآلخرين، وعىل الرغم من أن هذا الوعي غري واضح بدرجة كبرية، إالّ  عىل 
آخر، فإنه  الطفل بكاء طفل  التعاطف، فعند سماع  املرحلة هو إظهار  الرئيس يف هذه  التطور 
يقوم بمساعدته عرب مواساته، مثل عرض لعبته الخاصة واملفضلة لديه، إالّ أنه غري قادر عىل 

.)Hoffman، 1990، p.154( .فهم السبب الحقيقي ملعاناة اآلخرين

املرحلة الثالثة: تظهر هذه املرحلة يف السنة الثالثة من العمر، وفيها يدرك الطفل أن لآلخرين 
الطفل يف هذه  إن  إذ  ، ووجهات نظر أخرى تختلف عن حاجته ووجهة نظره،  حاجات داخلية 
املرحلة يستطيع وألول مرة أن يتّخيل نفسه مكان اآلخرين؛ إذ يبدأ التمركز حول الذات، ويتوجه 

.)Hoffman، 1981، p. 124( الطفل نحو اآلخرين، ويعرض املساعدة عليهم بما قد يحتاجونه

نظرية هارتر وبدين 1987 )التطور املعريف االنفعالي( :
    ترى هذه النظرية أن الوعي باملعرفة، واالنفعاالت، والعالقات االجتماعية ليست منفصلة 

         .)Sonia، 2008، p.113( ،يف عقول األطفال، ونتيجة لذلك يجب أن تدرس سوية

    وقدم )Harter & Buddin، 1987( خمس مستويات متسلسلة من النمو االنفعايل تبدأ 
 Cicchettl( .من مستوى الصفر، وتنتهي بمستوى الرابع، هذه املستويات تكمل بعضها البعض

.)& Choen، 2006، p. 247

المستوى الصفر: متوسط العمر يف هذا املستوى )خمس سنوات وشهران(، يرفض األطفال 
تتناسق  أو  واحد،  بوقت  ويندمجان  يتصالن،  أو  معاً،  انفعاالن  يوجد  أن  ببساطة  العمر  يف هذا 
تمثيالتهما التي تشري إىل االنفعاالت املختلفة. ومهما كانت االنفعاالت متشابهة ال يمكن لألطفال 

.)Harter & Buddin، 1987، p. 388( ،أن يربطوا السعادة مع الرسور

المستوى األول: متوسط العمر يف هذا املستوى )سبع سنوات وثالثة أشهر(، يف هذا العمر 
يبدأ األطفال بتطوير مجموعة تمثيالت بالنسبة للمشاعر املتشابهة التكافؤ فقط، وبناء أصناف 
انفعالية منفصلة، إحداهما إيجابية، وأخرى سلبية داخل كل تصنيف من االنفعاالت، عىل سبيل 
مجموعة  كل  يف  واالنفعاالت  السلبية،  املجموعة  داخل  العبس(  مقابل  )الغضب  صنف  املثال 
مصنفة لم تتمايز إىل اآلن بما فيها الكفاية، لتسمح لألطفال أن يوجهوا انفعاالتهم نحو األهداف 
املختلفة بوقت واحد، واملثال اآلتي يوضح ذلك: إذا رضبني أخي سأكون غاضباً )الهدف األول(، 
 )Harter & Buddin، 1987، p. 388 - 389( .) وإذا لم يعاقبه أبي سأكون عابساً ) الهدف الثاني
وأن أول تقييد معريف يف هذا املستوى، أن األطفال اليستطيعون إىل اآلن السيطرة يف وقت واحد 
عىل االختالفات داخل املجموعة االنفعالية املعينة بتوجيه االنفعاالت نحو أكثر من هدف يف وقت 
الثاني، أن األطفال اليستطيعون دمج  التقييد  واحد، وربط هذه االختالفات بعضها مع بعض، 
مجموعة االنفعاالت السلبية مع اإليجابية إىل اآلن يف صنف واحد مثالً: أنا سأكون سعيداً إذا اعتذر 
يل أخي، وسأكون غاضباً إذا لم يشجعه أفراد أرستي عىل االعتذار، ونتيجة لذلك، فإن االنفعاالت 

.)Harter، 1999، p. 95 ( املتعارضة التكافؤ ال يمكن أن تخترب  يف وقت واحد

أشهر(،  وسبعة  سنوات  )ثمان  املستوى  هذا  يف  األطفال  عمر  متوسط  الثاني:  المستوى 
يمكن لألطفال يف هذا العمر أن يقدموا شعورين متشابهي التكافؤ لألهداف املختلفة يف آن واحد 
)أنا سأكون غاضبة إذا كرست أختي لعبتي، وعابسة إن ذهبت أمي للسوق( )أنا سـأكون سعيدًة 
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إذا ذهبت إىل حديقة الحيوانات، ومرسورًة لرؤية جدي(، ويرفض األطفال يف هذا املستوى وجود 
وتزامن املشاعر املتعارضة التكافؤ )أنا ال أستطيع أن أشعر بالسعادة وخائف يف الوقت نفسه(. 
األطفال يف هذا املستوى يتغلبون عىل التقيّد املعريف األول يف املستوى السابق– توجيه االنفعاالت 
ألكثر من هدف-عرب تطوير الخرائط التمثيلية، وهي عمليات معرفية تصورية تسمح لألطفال 
بالسيطرة عىل تمثيل االنفعاالت وربط تنوعاتها داخل املشاعر املتشابهة التكافؤ بتوجيهها نحو 
يربط  أن  الطفل  يتمكن  لذلك،  نتيجة   ،)Harter & Buddin، 1987، p.389( ،املختلفة األهداف 
إحدى االنفعاالت بهدف واحد )أنا غاضب ألنها كرست لعبتي(، ويرفق ثانية، االنفعال متشابه 
اآلن  إىل  األطفال  يتغلب  ولم   ،) للتسوق  الذهاب  تريد  ألنها  عابس  )أنا  مختلف  بهدف  التكافؤ 
االنفعاالت  مجموعة  دمج  عىل  القدرة  عدم  مثل  السابق–  للمستوى  الثاني  املعريف  التقييد  عىل 
املتعارضة التكافؤ )السلبية واإليجابية(؛ إذ إنهم مازالوا ال يتمكنون دمج مجموعة االنفعاالت 
 Sonia ،( .اإليجابية، وأن هذا التقييد يعيق معرفة االنفعاالت اإليجابية والسلبية يف وقت واحد

.) 2008 ، p.116

يظهر  وشهر(  سنوات  )عرش  املستوى  هذا  يف  األطفال  عمر  متوسط  الثالث:  المستوى 
بتزامن  كاملة  وبصورة  الوعي  عىل  القدرة  وهو  رئيسياً،  تطورياً  تقدماً  العمر  هذا  يف  األطفال 
االنفعاالت  تتوجه  لذلك  نتيجة  املختلفة،  األهداف  نحو  وتوجيهها  التكافؤ،  املتعارضة  املشاعر 
السلبية نحو الحدث السلبي )أنا كنت غاضباً ألن املعلم طردني من الصف(، واالنفعاالت اإليجابية  
تتوجه نحو املظاهر اإليجابية من املوقف )لكن يف الوقت نفسه، أنا سعيد ألني تخلصت من درس 
ممل(، ويف مواقف أخرى قد يكون الهدفان منفصلني وليسا متعلقني بالحدث نفسه، عىل سبيل 
املثال: )كنت يف املدرسة، وشعرت بالقلق حول جميع مسؤولياتي املدرسية الجديدة، لكني سعيد 

 .)Harter ، 1999 ، p. 97( ألنني سأخرج يف رحلة مع والدي

يف املستوى الثالث، يرتقي األطفال إىل األنظمة التمثيلية، ويمكنهم دمج مجموعة االنفعاالت 
تقديم  من  األطفال  يتمكن  ال  حال،  أية  عىل  نفسه،  الوقت  يف  بهما  والوعي  والسلبية  اإليجابية 
شعورين متعاريض التكافؤ إىل اآلن نحو هدف واحد، من املمكن أن يبعث عىل مشاعر متعددة، 
وباألحرى أنهم يقومون بتحويل انتباههم، ويوجهون املشاعر اإليجابية نحو الهدف أو الحدث 
اإليجابي، ومن ثم يّحولون انتباههم املعريف للمشاعر السلبية نحو األحداث السلبية، ولكن توجيه 
املشاعر املتعارضة نحو هدف واحد، أي أن يكون لها جوانب سلبية، وإيجابية يف الوقت نفسه، 

لم يتطور معرفياً إىل اآلن.

المستوى الرابع: متوسط عمر األطفال يف هذا املستوى )إحدى عرشة سنة وثالثة أشهر( 
التكافؤ،  متعارضة  مشاعرهم  أن  كيف  وصف  عىل  القدرة  العمر  هذا  يف  األطفال  لدى  يصبح 
يمكن أن تثار من الهدف نفسه. عىل سبيل املثال )أنا كنت سعيداً ألني حصلت عىل هدية، لكني 
 ،)Harter & Buddin، 1987، p. 389(. )غاضب ألن الهدية لم تكن اليشء الذي أريده بالضبط
ويف املستوى الرابع يتغلب األطفال عىل مقيدات املستوى السابق، ويمكن أن يعرتفوا بأن الهدف 
نفسه قد يثري االنفعاالت السلبية واإليجابية، كما يف مثال الحصول عىل الهدية؛ من هنا يتضح 
اإليجابية وهي  لتمييز إحدى جوانب األهداف  املعريف بأن األطفال بلغوا قدرة جديدة  التقدم  لنا 
الشعور بالسعادة لحصول الطفل عىل الهدية، والجانب السلبي الشعور بالغضب ألنها لم تكن 
الهدية التي يرغب فيها الطفل، ومن ثم التنسيق بني هذه الجوانب بمطابقة املشاعر اإليجابية 

.)Sonia، 2008، p.116( .والسلبية معاً يف وقت واحد لتقويم مشاعره الحالية

نظرية الوعي االنفعالي )لني وشوارتز 1987(: 
    ظهرت هذه النظرية عام 1987 عىل يد Lane & Schwartz، وهي تستهدف تفسري )كيفية 
الفرد عىل تحديد  إىل قدرة  االنفعايل  الوعي  إذ يشري  بانفعاالته وانفعاالت اآلخرين(؛  الفرد  وعي 
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املعرفية،  املعالجة  من  نوع  هي  القدرة  هذه  حوله،  من  واآلخرين  نفسه  يف  انفعاالته  ووصف 
.)Lane et . al ، 1990 ، p. 124( .وتتطور عرب خمسة مستويات

    تفرتض هذه النظرية أن الوعي االنفعايل يتطور لدى األطفال نتيجة لتطور نموهم املعريف، 
إذ إن هذا النمو )املعريف( ينعكس عىل مستوى إدراكهم وتفكريهم بأنفسهم وانفعاالتهم، والبيئة 
الوعي  فإن  تطورية،  مراحل  عرب  يمر  املعريف  النمو  مستوى  أو  التفكري  أن  وبما  بهم.  املحيطة 
االنفعايل يتطور عرب مراحل متسلسلة، وثابته، وهرمية بمرور الوقت، فضالً عن أن كل مرحلة 
القدرات  فيها قدرات جديدة. )Lane، et، al، 1995، p. 523( وهذه  الطفل، تظهر  إليها  يصل 
الجديدة كما يرى )لني وشوارتز( عبارة عن مخططات يف بناء عقيل معني تتطور، وتكون جزءاً 
ملستوى الحق قد يصل إليه الفرد، إذ إن بداية الوعي االنفعايل عبارة عن مخططات ألنماط سلوكية 
تطور  وكلما  البيئة،  يف  خرباته  وتزايد  للفرد،  العقيل  البناء  لنمو  نتيجة  وتتعدل  تتطور،  معينة 
الفرد ووصل إىل مستوى أعىل تطورت القدرات املعرفية، وتطور معها وعي الفرد بنفسه، ووعيه 
درجة  االنفعايل، هو  الوعي  من  الفرد ملستوى معني  فإن وصول  لذلك  تبعاً  االنفعالية.  بحاالته 
من التكامل والتمايز ملستويات تفكريه، ويتأثر الوعي االنفعايل بمستوى نضج الفرد، وخرباته 
البيئية؛ ألن تظافر هذين العاملني يساعدان الفرد للوصول بهدوء واستقرار ملستوى معني من 
الوعي االنفعايل من دون أي صعوبات أو معوقات؛ لذا إن اجتياز الطفل سلسلة التحوالت البنائية، 
تُطور من قدراته، وتُحول من بنية تفكريه، وخربته االنفعالية يف آن واحد من مستوى تطوري 
التطوري  املنظور  أعىل )Lane & Schwartz ، 1987 ، p. 135(. هذا  إىل مستوى تطوري  أدنى 
للعالم  الفرد  إدراك  يف  املعرفية  العمليات  بتأثري   – وشوارتز  لني   – يوضحه  االنفعايل،  الوعي  يف 
 Lane( .الخارجي، وبالطريقة نفسها يحصل تأثري هذه العمليات عىل العالم الداخيل لالنفعاالت

.)et. al، 1990، p. 124

مناقشة نظريات الوعي االنفعالي: 

    عىل الرغم من وجود بعض االختالفات إالّ أن هناك مجموعة من أوجه الشبه تتميز بها 
النظريات السابقة، وهي:

أو . 1 مراحل  عرب  يتطور  االنفعايل  الوعي  أن  ترى  إذ  تطورية؛  النظريات  هذه  جميع  أن 
مستويات هرمية، من مستوى أدنى إىل مستوى أعىل منه عرب عملية التمايز والتكامل.

أكدت جميع النظريات عىل تفاعل عامل النضج مع البيئة االجتماعية.. 2

تناولت جميع النظريات قدرة الطفل عىل محاكاة اآلخرين معرفياً وانفعالياً، من خالل . 3
تّخيل نفسه مكان اآلخرين، ثم استنتاج حالتهم االنفعالية.

تتفق أغلب النظريات عىل أن الوعي بانفعاالت اآلخرين يظهر بصورة كاملة ومنظمة يف . 4
مرحلة الطفولة املتأخرة.

ثانيًا: الدراسات السابقة:
يعرض الباحث عدداً من البحوث والدراسات التي تناولت الوعي االنفعايل منها:

دراسة حسونة )2001(:

برنامج إلكساب أطفال الرياض بعض أبعاد الذكاء الوجداني.
    تهدف هذه الدراسة إىل اكساب أطفال الرياض بعض أبعاد الذكاء الوجداني )التعاطف، 
يف  وطفلة  طفالً   )140( من  العينة  وتألفت  اآلخرين(،  وانفعاالت  الذات  انفعاالت  عىل  التعرف 
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مرحلة ما قبل املدرسة )6/4( سنوات، وقسمت العينة إىل مجموعتني: تجريبية، وضابطة، وتم 
استخدام مقياس الذكاء الوجداني، وبرنامٍج لتنمية أبعاده، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة 
بني املجموعة التجريبية والضابطة، ولصالح املجموعة التجريبية، وكذلك دلت النتائج عيل وجود 

فروق دالة بني الذكور واإلناث يف التأثر بالربنامج، ولصالح اإلناث.

:)Kuzucu، 2006( دراسة كايوزوكو

نحو  وامليل  االنفعاالت،  والتعبري عن  االنفعايل  الوعي  تعليمي يف تحسني  برنامج نفيس  أثر 
التعبري عن االنفعاالت والرفاهية النفسية االنفعالية.

االنفعايل  الوعي  تحسني  يف  تعليمي  نفيس  برنامج  أثر  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت      
والتعبري عن االنفعاالت، تألفت العينة من )34( طالباً وطالبة يف جامعة أنقرة، ممن حصلوا عىل 
درجات أفل من املتوسط يف مقياس الوعي االنفعايل، والتعبري االنفعايل، والرفاهية، وتم تطبيق 
مقاييس الدراسة عىل املجموعتني قبل وبعد تطبيق الربنامج، ودلت النتائج عىل تحسن مستوى 

الوعي االنفعايل والرفاهية لدى املجموعة التجريبية.

دراسة توفيق وخلف )2008(:

فاعلية القصة كمدخل إلنماء الذكاء العاطفي لطفل الروضة.

    هدف البحث إىل تنمية الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة من خالل القصة، ومعرفة 
)الوعي  بأبعاده  العاطفي  الذكاء  لتنمية  املقرتح  للربنامج  االستجابة  معدل  عىل  الجنس  تأثري 
)الذكور/ )60( طفالً  الدراسة من  والتعبري عنها...الخ( وتألفت عينة  االنفعاالت  بالذات، فهم 

التابعة لوزارة الرتبية  7( سنوات ، ملحقني برياض األطفال  اإلناث(، ترتاوح أعمارهم من )6، 
تطبيق  بعد   ، الضابطة  عىل  التجريبية  املجموعة  بتفوق  الدراسة  وانتهت  القاهرة،  بمحافظة 
الربنامج املستخدم برواية القصة، ودلت النتائج كذلك عىل عدم وجود فروق دالة يف االستجابة 

للربنامج تبعاً ملتغري الجنس.

 )Rieffe. et. al، 2008( دراسة ريف وآخرين

أعراض الوعي االنفعايل لدى األطفال واملراهقني، مراجعة استبانة الوعي االنفعايل، اختالفات 
شخصية وفردية.  

الذين  واملراهقني  األطفال  لدى  االنفعايل  الوعي  تطور  عىل  التعرف  الدراسة  استهدفت      
تراوحت أعمارهم بني )10-14( سنة، حيث تكونت عينة البحث من )665( طفالً يف مدارس املدن 
الرئيسة يف هولندا، وخرجت الدراسة بتعزيز نتائج دراستهم السابقة والتي أجريت يف )2007(، 

وتم تحديد مجاالت الوعي االنفعايل بما يأتي:

تمييز االنفعاالت: تتمثل يف قدرة الطفل عىل تحديد ووصف انفعاالته، تحت أي نوع 	 
اآلن  فأنا  به،  أشعر  الذي  االنفعال  ما  بالضبط  أعرف  أنا  االنفعاالت يشعر؟ مثل:«  من 

غاضب«.

المشاركة اللفظية لالنفعاالت: تتمثل يف قدرة الطفل عىل التعبري عن انفعاالته أو ما 	 
يشعر به من انفعال تجاه اآلخرين، مثل: أّماه إني أخاف من الظالم.

أجل 	  إنفعاالته لآلخرين من  إظهار  الطفل يف  تتمثل يف رغبة  عدم إخفاء االنفعاالت: 
أظهر  أن  أحب  مثل:«  منهم،  انزعاجه  إظهار  أو  إليهم،  الشكوى  أو  معهم،  التعاطف 

مشاعري عندما أتحدث إىل األطفال اآلخرين.
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املرتبطة 	  الجسدية  )لالستجابات(  لألعراض  الطفل  وعي  يف  يتمثل  الجسدي:  الوعي 
مع الحاالت االنفعالية التي تستدعي ذلك، مثل:«عندما أخاف أحس بألم يف بطني »أو« 

عندما أغضب يبدو جسمي مختلفا ً«.

اآلخرين، 	  انفعاالت  معرفة  يف  الطفل  رغبة  يف  تتمثل  اآلخرين:  بمشاعر  العناية 
ومشاركتهم يف هذه االنفعاالت، مثل: »من املهم أن أعرف كيف يشعر أصدقائي، أو أنا 

أعرف دائماً كيف يشعر أصدقائي«. 

الشعور 	  سببت  التي  األسباب  معرفة  عىل  الطفل  قدرة  يف  تتمثل  االنفعاالت:  تحليل 
أنا  ، أحاول أن أعرف ملاذا  أو أكون قلقاَ  املثال: »عندما أغضب  بانفعاالته ، عىل سبيل 

)Rieffe et .al ، 2008 ، p. 758 (. »كذلك »أو« من املهم أن أفهم كيف أشعر

دراسة محمد )2011(:

أثر برنامج إثرائي في تنمية مهارات الذكاء الوجداني لدى عينة من المتفوقين دراسيا 
في المرحلة العمرية )12 : 15( في ضوء نموذج دانيال جولمان.

    تهدف الدراسة الحالية إىل التعرف عىل أثر برنامج إثرائي يف تنمية مهارات الذكاء الوجداني 
العمرية  املرحلة  يف  املتفوقني دراسياً  إدارة االنفعاالت( لدى عينة من  بالذات واآلحرين،  )الوعي 
)12: 15( يف ضوء نموذج دانيال جوملان. وتم اختيار )120( تلميذاً، وتقسيمهم إىل مجموعتني 
ضابطة وعددها )60( تلميذاً ، وتجريبية وعددها )60( تلميذاً من كال الجنسني، وأظهرت النتائج 
حدوث تأثري واضح عىل املجموعة التجريبية يف مهارات الوعي بالذات، وإدارة االنفعاالت، وأثبتت 
االستجابة  يف  الفروق  وعدم  التجريبية،  املجموعة  أفراد  عىل  الربنامج  تأثري  استمرارية  النتائج 

للربنامج تبعاً ملتغري الجنس. 

دراسة قطامي وصدر )2015(:

لتشكيل   ، الثقافية  االجتماعية  المعرفية  للنظرية  مستند  تدريبي  برنامج  فعالية 
في   ، الخامس  الصف  طالبات  لدى  السياسية  والمفاهيم  الذاتي  الوعي  تطوير  في  الهوية 

مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن.

    هدفت الدراسة إىل الكشف عن فعالية برنامج تدريبي مستند للنظرية املعرفية االجتماعية 
الثقافية لتشكيل الهوية، وأثر ذلك يف تنمية الوعي الذاتي )الوعي االنفعايل كأحد أبعاده( واملفاهيم 
العينة من  الدولية، وتكونت  الغوث  ، يف مدارس وكالة  الخامس  الصف  لدى طالبات  السياسية 
)67( طالبة وزعن إىل مجموعتني: تجريبية وضابطة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

إحصائية يف الوعي الذاتي وأبعاده ، ولصالح املجموعة التجريبية. 

دراسة عثمان والشربيني )2015(:

)مسار  الخاصة  التربية  طالب  لدى  االنفعالي  التجهيز  تحسين  في  التدريب  فعالية 
اإلعاقة العقلية( بكلية التربية المتدربين بالفصول الملحقة بالمدارس العادية بمدينة 

الطائف.

    هدف البحث إىل فحص العالقة بني التجهيز االنفعايل، وكل من الوعي االنفعايل والذاكرة 
االنفعالية، وبحث فعالية التدريب يف تحسني التجهيز االنفعايل، والتحقق من استمرارية الربنامج 
املستخدم خالل فرتة املتابعة، وتكونت العينة من )18( طالباً من منخفيض التجهيز االنفعايل، 
التجريبية  متساويتني،  مجموعتني  إىل  تقسيمهم  وتم  االنفعالية،  والذاكرة  االنفعايل،  والوعي 
والضابطة، ومن نتائج البحث وجود عالقات ارتباطية موجبة دالة بني التجهيز االنفعايل ، وكل 
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االنفعالية،  والذاكرة  باآلخرين(  االنفعايل  والوعي  بالذات  االنفعايل  )الوعي  االنفعايل  الوعي  من 
البعدي عىل  القياس  يف  والضابطة  التجريبية  املجموعتني  درجات  رتب  بني  دالة  فروق  ووجدت 

مقياس التجهيز االنفعايل ولصالح املجموعة التجريبية. 

تعقيب عام على الدراسات السابقة:

تقارب عدد من الدراسات يف أهدافها مع هذه الدراسة يف تنمية الوعي االنفعايل أو بعض . 1
أبعاده ، كدراسة قطامي وصدر )2015(، ودراسة عثمان والرشبيني )2015(، ودراسة 
 ،)Kuzucu، 2006( ودراسة كايوزوكو ،)محمد )2011(، ودراسة توفيق وخلف )2008

ودراسة حسونة )2001(. 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة يف األساليب اإلحصائية املستخدمة مثل: . 2
)معامل ارتباط بريسون، مان وتني واختبار ويلكسون(.

التجريبي، . 3 املنهج  استخدام  يف  كلها  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  اتفقت 
والقياس القبيل والبعدي.

بينما تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بعدد من المميزات أهمها:

عىل . 1 للتدريب  القصة  تناولت  التي  الباحث(  علم  حد  )عىل  األوىل  الدراسة  هذه  تعترب 
الوعي االنفعايل بأبعاده )تمييز االنفعاالت، واملشاركة اللفظية لالنفعاالت، عدم إخفاء 
لدى  االنفعاالت(  وتحليل  اآلخرين،  بمشاعر  والعناية  الجسدي،  والوعي  االنفعاالت، 

التالميذ يف مرحلة الطفولة املتأخرة.

تمتاز الدراسة الحالية عن غريها من الدراسات السابقة بأهميتها عىل املستوى املحيل، . 2
وباألدوات التي أعدها الباحث )كتصميم برنامج تجريبي متكامل لتنمية الوعي االنفعايل 

بأبعاده، وإعداد مقياس الوعي االنفعايل(. 

مدى إفادة الباحث من الدراسات السابقة:
عالقة  ذات  واسعة  معرفة  عىل  الحصول  هو  السابقة  الدراسات  عرض  من  الهدف  إن     
باملشكلة موضوع البحث، ثم التعرف عىل ما أنجزه اآلخرون كي يتسنى للباحث تطوير مرشوع 

بحثه، وقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة، عىل النحو التايل:

اختيار مقياس ريف وآخرين )Rieffe، et. al.، 2008( للوعي االنفعايل.. 1

تم . 2 التي  اإلرشادية  الربامج  عىل  االطالع  خالل  من  وأهدافها،  الدراسة  فرض  صياغة 
تطبيقها عىل هذه الفئة.

 تحديد حجم العينة للدراسة الحالية من خالل االطالع عىل العينات يف الدراسات السابقة.. 3

االطالع عىل األساليب اإلحصائية التي استخدمتها الدراسات السابقة، واإلفادة منها يف . 4
هذه الدراسة.

اإلفادة من نتائج الدراسات السابقة، ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية.. 5

تزويد الباحث بأهم املراجع واملصادر يف الدراسة الحالية.  . 6
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الطريقة واإلجراءات

منهج البحث:
القائم عىل وجود مجموعتني  التجريبي،  املنهج شبه  الحايل  البحث  الباحث يف      استخدم 
إحداهما ضابطة ، واألخرى تجريبية ، للتعرف عىل مدى التحسن يف مستوى الوعي االنفعايل لدى 

املجموعة التجربيبة  ،بعد تطبيق الربنامج اإلرشادي )القصة( عليهم.

مجتمع البحث:
    يتكون مجتمع البحث الحايل من األطفال )ذكور، وإناث( املوجودين يف مدارس األساس 
 2017-( الدرايس  للعام   ، العراق  كردستان  بإقليم  أربيل  مدينة  يف  سنة   )11  ،10  ، وبأعمار)9 

2018(، والبالغ عددهم )46327( تلميذاً وتلميذة.

عينة البحث: 
لرتبية  التابعة  املختلطة  األساس  آسودة  مدرسة  باختيار  الباحث  قام  المدرسة:  عينة  أ. 

مركز مدينة أربيل وذلك لألسباب التالية:

قريب من مكان عمل الباحث.. 1

توفري مكان مناسب لتطبيق الربنامج، وذلك بسبب وجود القاعة يف املدرسة.. 2

وجود ضعف يف الوعي االنفعايل لدى عدد من التالميذ.. 3

ب - عينة التالميذ: تم تحديد تالميذ الصف الرابع، والخامس والسادس يف املدرسة إلجراء 
التجربة، وذلك لألسباب التالية:

يمكن استثمار وجود بعض الدروس غري األساسية مثل الرتبية الرياضية والفنية.. 1

طبيعة املرحلة العمرية )مرحلة الطفولة املتأخرة( والذين ترتاوح أعمارهم بني )11-9( . 2
عاماً.

اختيار العينة:
قام الباحث باتباع الخطوات اآلتية الختيار عينة البحث:

تطبيق مقياس الوعي االنفعايل عىل )255( تلميذاً وتلميذًة، من الصف الرابع، والخامس . 1
والسادس.

الفريض عىل . 2 الوسط  أقل من  تلميذاً، وتلميذًة، ممن حصلوا عىل درجات  اختيار )36( 
مقياس الوعي االنفعايل.

قام الباحث بتوزيع التالميذ بشكل عشوائي إىل مجموعتني، إحدهما ضابطة، وأخرى . 3
تجريبية، بواقع )18( تلميذاً، وتلميذًة، مناصفة بني الذكور، واإلناث لكل مجموعة. 

جتانس بني املجموعتني.
حيث  من  والتجريبية،  الضابطة،  املجموعة  بني  التجانس  تحقيق  عىل  الباحث  حرص      
مستوى الوعي االنفعايل لدى تالميذ الصف الرابع، والخامس، والسادس، وباستخدام اختبار مان 

وتني)Mann Whitney( )u(  والجدول )1( يوضح النتائج.
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جدول )1(

يبين مستوى الوعي االنفعالي وأبعاده لدى تالميذ من عمر )9- 11( سنة

مجموع الرتبمتوسط الرتبالعدداملجموعةاملتغريات
قيمة اختبار 

)u(
مستوى 

الداللة

تمييز االنفعاالت
1816.50297.00التجريبية

-1.581-.114
1820.50369.00الضابطة

املشاركة اللفظية 
لالنفعاالت

1819.44350.00التجريبية
-.986-.324

1817.56316.00الضابطة

عدم إخفاء االنفعاالت
1817.39313.00التجريبية

-.811-.417
1819.61353.00الضابطة

الوعي الجسدي
1818.94341.00التجريبية

-.312-.755
1818.06325.00الضابطة

العناية بمشاعر 
اآلخرين

1818.89340.00التجريبية
-.294-.769

1818.11326.00الضابطة

تحليل االنفعاالت
1820.00360.00التجريبية

-1.026-.305
1817.00306.00الضابطة

الوعي االنفعايل
1818.61335.00التجريبية

-.067-.947
1818.39331.00الضابطة

 

التجريبية  املجموعة  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم  السابق  الجدول  من  يتضح     
والضابطة قبل تطبيق الربنامج، وهذا يساعد عىل اعتبار أي تغيري يف الوعي االنفعايل يعزى إىل 

الربنامج اإلرشادي.

ثالثًا: أداة البحث:

مقياس الوعي االنفعالي:
    لغرض قياس الوعي االنفعايل لدى تالميذ عمر )9، 10، 11( سنة، قام الباحث باالطالع عىل 
الدراسات السابقة، واألدبيات التي تناولت مفهوم الوعي االنفعايل، وإن الباحث قد تبنى األداة 

املعدة من قبل ريف )Rieffe et .al ، 2008( يف البحث الحايل، ألسباب عدة، منها:

أن املقياس مالئم لعمر 9 – 11 سنة.. 1

إنه املقياس الوحيد الذي عثر عليه الباحث، يف الدراسات العربية واألجنبية.. 2

يعد املقياس من املقاييس الحديثة.. 3

وصف املقياس:
14 سنة، ويتكون املقياس من   – 9 الوعي االنفعايل من عمر      يهدف املقياس إىل قياس 
اللفظية  املشاركة   ،Differentiating Emotions االنفعاالت  تمييز  هي:  متنوعة،  مجاالت  ستة 
 ،  Not Hiding Emotions االنفعاالت  إخفاء  عدم   ،Verbal Sharing of Emotions لالنفعاالت 
 ،Attending to Others Emotion العناية بمشاعر اآلخرين ،Bodily Awareness الوعي الجسدي

.Analyses of Emotions وتحليل االنفعاالت
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تصحيح املقياس:
    مقياس الوعي االنفعايل يتضمن مجموعة من الفقرات اإليجابية ، تستهدف قياس الوعي 
يتضمن  كما  الواطئ،  االنفعايل  الوعي  تقيس  السلبية  الفقرات  من  ومجموعة  العايل،  االنفعايل 
املقياس بديلني، هما )نعم، ال( فبعد قراءة الفقرة للطفل، يطلب منه اإلجابة عنها، عىل وفق ما 
يراه هو، فإذا كانت إجابته عىل الفقرة اإليجابية بـ)نعم( تعطى له )درجة واحدة(، و إذا أجاب 

التلميذ بـ)ال( يعطى له درجة )صفر(، يف  حني أن تصحيح الفقرات السلبية يكون عكس ذلك. 

وبذلك تكون الدرجة النهائية للمقياس، )28( كدرجة أعىل للمقياس، و)صفر( أدنى درجة 
له، وأن املتوسط الفريض للمقياس )14( درجة.

ولغرض تقنينه عىل تالميذ مرحلة األساس يف البيئة العراقية، اتبع الباحث الخطوات اآلتية:

صدق الترجمة:
    قام الباحث برتجمة مقياس الوعي االنفعايل املعد من قبل ريف )Rieffe et .al ، 2008( إىل 
اللغة الكردية، ولغرض التأكد من صدق الرتجمة، تمت إعادة ترجمة املقياس من اللغة الكردية 
إىل اللغة اإلنجليزية، ومن ثم عرض النصني ، أحدهما يمثل النص األصيل للمقياس، واآلخر يمثل 
النص املرتجم من الكردية إىل اإلنجليزية عىل متخصص باللغة اإلنجليزية ، للموازنة بينهما، وبعد 
النصني  فقرات  تعارض  عدم  وجد  للمقياس  اإلنجليزيني  النصني  مضمون  ترجمة  بني  املقارنة 
املرتجمة عىل متخصص  املقياسني بصورتهما  تم عرض  ذلك  املعنى، وبعد  للمقياس من حيث 
التحقق من صدق  تم  النفسية. وبذلك  الناحية  الفقرات من  للتأكد من صالحية  النفس  يف علم 

الرتجمة للمقياس. 

 :Validity الصدق

:Face Validity أ - الصدق الظاهري
املقياس بصيغته  الباحث بعرض فقرات  الظاهري للمقياس قام      وللتحقق من الصدق 
األولية، واملكون من)30( فقرة عىل مجموعة من املحكمني والخرباء املختصني يف العلوم النفسية 
واعتمد   ،)6( املحكمني  عدد  وبلغ  املقياس.  فقرات  عىل  ومقرتحاتهم  آرائهم  إلبداء  والرتبوية 
الباحث نسبة )%80( فما فوق من آراء املحكمني معياراً للداللة عىل الصدق الظاهري للمقياس، 
فإذا وافق )5( محكمني من مجموع )6( محكمني تعترب الفقرة مقبولة، حيث أشار )بلوم( إىل 
أن نسبة اتفاق الخرباء عندما تكون )%75( فأكثر فإنه يمكن اعتبار املقياس بأنه قد تحققت 
فيه رشوط الصدق الظاهري. )السبعاوي، 2005، ص244(. وقد تراوحت النسبة املئوية للخرباء 
تم استبعاد فقرة واحدة من  لذلك  املقياس بني )%83.3-%100(، وتبعاً  املوافقني عىل فقرات 
مجال تمييز االنفعاالت(، وبناًء عىل مالحظاتهم تم تعديل بعض الفقرات، وبذلك أصبح املقياس 

بصورته األولية يتكون من )29( فقرة. وبذلك تحقق الباحث من الصدق الظاهري للمقياس.

:)Internal Consistency Validity( ب - صدق االتساق الداخلي
عددها  البالغ  التحليل  عينة  عىل  بريسون(  ارتباط  )معامل  استخدام  تم  ذلك  لحساب      
باستثناء  ارتباط عال،  دالة، وذات  الفقرات  أن جميع  النتائج  وتلميذة، وأظهرت  تلميذاً   )255(

فقرة واحدة من مجال تمييز االنفعاالت، والجدول )2( يوضح ذلك.
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جدول )2(

يبني قيم معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس الوعي االنفعالي

االرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرة

1.4537.67813.62419.46625.520

2.6758.47814.51120.40126.420

3.6829.57815.52821.51327.567

4.46510.49616.74522.46728.400

5.62411.48617.43523.56329.012

6.46712.50118.67024.387

البناء عىل االرتباط بني . 1 عالقة درجة الجانب بالدرجة الكلية للمقياس: ويعتمد صدق 
درجات الجوانب كالً عىل حدة ، والدرجة الكلية للمقياس، إذ إنها تعرب عن درجة من 
االتساق الداخيل للمقياس، )أبو حطب، 1976، ص 112(، ولتحقيق ذلك تم استخدام 

)معامل بريسون( عىل عينة التحليل، والجدول )3( يبني داللة الجوانب.

جوانب، . 2 بني  العالقة  صدق  حساب  يُعد  اآلخر:  الجانب  بدرجة  الجانب  درجة  عالقة 
وجانب آخر ملعرفة قوة االرتباطات الداخلية بني الجوانب يف املقياس، وبنفس الطريقة 
لحساب  بريسون  ارتباط  معامل  استخراج  تم  نفسها،  العينة  عىل  واعتماداً  السابقة، 
معامالت االرتباط بني جانب وجانب آخر، إذ كانت جميع االرتباطات دالة، كما يف جدول 

رقم )3(.

جدول )3( 

مصفوفة االرتباطات الداخلية ملقياس الوعي االنفعالي

املقياس ومجاالته
الوعي 
االنفعايل

تمييز 
االنفعاالت

املشاركة 
اللفظية 
لالنفعاالت

عدم إخفاء 
االنفعاالت

الوعي 
الجسدي

العناية 
بمشاعر 
اآلخرين

----8961.تمييز االنفعاالت

---920.7731.املشاركة اللفظية لالنفعاالت

--809.650.7231.عدم إخفاء االنفعاالت

-934.702.600.8081.الوعي الجسدي

876.640.809.890.8461.العناية بمشاعر اآلخرين

755..786.910.799.911.731.تحليل االنفعاالت

ثبات المقياس: تم حساب ثبات مقياس المهارات االجتماعية بالطرق التالية:
طريقة االختبار، وإعادة االختبار )Test-Re-test Method(: قام الباحث باستخراج . 1

طبق  الطريقة  بهذه  الثبات  حساب  ولغرض  االختبار(  )إعادة  بطريقة  املقياس  ثبات 
من  أطفال   )5( بواقع  وطفلة،  طفالً   )30( من  مكونة  عشوائية  عينة  عىل  املقياس 
الذكور واإلناث لكل فئة عمرية، ثم أعيد التطبيق للمقياس عىل العينة نفسها بعد مرور 
)15( يوماً من التطبيق األول، وحسب معامل ارتباط بريسون بني درجات التطبيقني 
األول والثاني فبلغ )0،81(، وهو معامل ثبات جيد مما يشري إىل أن املقياس له استقرار 

ثابت عرب الزمن.

معادلة كودر  وريتشاردسو Kuder – Richardson : تهدف طريقة كودر وريتشاردسون . 1
للتوصل إىل قيمة تقديرية ملعامل ثبات االختبارات، والتي تكون درجات مفرداتها ثنائية 
أي إما واحد صحيح، أو صفر )أبو عالم، 2000، ص160(. لذلك قام الباحث بحساب 
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 )255( عددها  البالغ  اإلحصائي  التحليل  عينة  استخدم  حيث  الطريقة،  بهذه  الثبات 
الثبات وفق هذه  بلغت قيمة معامل  إذ  لها،  الثبات  إيجاد معامل  وتلميذة، وتم  تلميذاً 

الطريقة )0.936( مما يعطي مؤرشاً آخر عىل ثبات مقياس الوعي االنفعايل.

وصف مقياس الوعي االنفعالي بصورته النهائية:
    يتكون املقياس بصورته النهائية من )28( فقرة موزعة عىل ستة مجاالت وهي )تمييز 
االنفعاالت 5 فقرات ، واملشاركة اللفظية لالنفعاالت 3 فقرات، عدم إخفاء االنفعاالت 5 فقرات، 
5 فقرات(  5 فقرات، وتحليل االنفعاالت  5 فقرات، والعناية بمشاعر اآلخرين  والوعي الجسدي 
وقد تم االعتماد عىل املدرج الثنائي للتقدير إزاء كل فقرة )نعم، ال( وقد بلغ عدد الفقرات اإليجابية 
)16( فقرة تمثلها الفقرات )1، 3، 5، 7، 9، 10، 11، 15، 18، 19، 20، 21، 24، 26، 27، 28( أما 
الفقرات السلبية فبلغ عددها )12( فقرة، تمثلها الفقرات )2، 4، 6، 8، 12، 13، 14، 16، 17، 
22، 23، 25(، وهذا يعني أن الفقرات اإليجابية تأخذ ترتيب أوزان البدائل )2، صفر(، أما الفقرات 

السلبية فقد أخذت الرتتيب املعاكس.

اإلطار العام للبرنامج:

البرنامج التدريبي القائم على القصة:
املدرسة  يف  الطفل  بها  يمر  التي  املواقف  من  مجموعة  عىل  التدريبي  الربنامج  يحتوي      
واألرسة والحياة االجتماعية بشكل عام، ويقدم للطفل نماذج للسلوك االجتماعي املقبول، والتي 
تشكل بمجموعها قصصاً متسلسلة يف أحداثها، ويف نهاية كل قصة يتم تقديم السلوك النموذجي 

السليم بحيث يطلب منه محاكاة السلوك املطلوب الذي طرحه يف القصة.

    وقد تم إعداد هذه القصص تبعاً لنموذج )جري وجاران Gray & Garand( بحيث تحتوي 
كل قصة عىل أربعة أنواع من الجمل هي: الجمل الوصفية، اإلدراكية، التوجيهية، وجمل التحكم، 

بحيث تبدأ القصة بجملة وصفية، ويتم مراعاة ما يأتي: 

الهدف من  تحديد  أحداث كثرية، مع رضورة  ذات  أو  ذات معان مجردة،  القصة  تكون  أال 
عملية  أثناء  حواس  عدة  واشرتاك  عليها،  التغلب  املستهدف  القصور  ونواحي  القصة  استخدام 

. )Gray & Garand، 1993، p. 1- 10 ( .توصيل القصة

    ومن أجل ضمان منهجية كتابة القصص، اتبع الباحث القائمة املنظمة الخاصة بكتابة 
السلوك  )تحديد  يف:  تتلخص  التي  الست  الخطوات  ذات  وسيليو  كروزر  حددها  التي  القصة 
القصة  كتابة  الرتبوية،  القصص  لتضمني  خطة  وضع  الوظيفي،  التقويم  تطبيق  املستهدف، 

)Crozier & Sileo، 2005، p. 26 - 27 (.)الرتبوية، استخدام القصة وجمع املزيد من البيانات

    ومن أجل التحقق من صدق هذه القصص وتحقيقها ألهداف الدراسة، فقد تم عرضها 
آرائهم  إلبداء  والرتبوية  النفسية  العلوم  يف  املختصني  والخرباء  املحكمني  من  مجموعة  عىل 
ومقرتحاتهم، وكذلك للتأكد من أن املوضوعات املطروحة يف القصص تلبي بالفعل احتياجاتهم. 
وقد تم تطبيق القصص يف صيغتها األولية بشكل تجريبي ملدة أسبوعني، ومن ثم حصل الباحث 
الرسومات  وتحديث  القصص،  هذه  تطوير  يف  منها  االستفادة  تم  والتي  الراجعة،  التغذية  عىل 

والصور، بما ينسجم مع قدرات الطلبة واحتياجاتهم.

    وقد اشتمل الربنامج يف صورته النهائية عىل )خمس عرشة( قصة تمثل املهارات االجتماعية 
االنفعاالت،  إخفاء  عدم  لالنفعاالت،  اللفظية  واملشاركة  االنفعاالت،  )تمييز  التالية:  والسلوكية 
والوعي الجسدي، والعناية بمشاعر اآلخرين، وتحليل االنفعاالت(، وأخرياً فقد قام الباحث بقراءة 
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هذه القصص باللغة الكردية عىل األطفال بشكل جماعي، ثم رشح الصور املوجودة يف القصة 
بشكل مبسط. وقد اشتملت إجراءات الدراسة أيضاً عىل إعادة القصة عىل األطفال مرات عديدة، 

إىل أن يتم محاكاتها من قبلهم، والتحقق من توصيل األهداف املطلوبة منها. 

عناصر بناء البرنامج:
يقوم بناء الربنامج عىل ثالثة جوانب أساسية، هي:

الجانب المعرفي: يتضح من خالل املعلومات املقدمة لألطفال عن طريق القصص.

الجانب المهاري: يتضح من خالل التدريب عىل بعض املهارات املختلفة الالزمة مثل: )تمييز 
والعناية  الجسدي،  والوعي  االنفعاالت،  إخفاء  لالنفعاالت، عدم  اللفظية  واملشاركة  االنفعاالت، 

بمشاعر اآلخرين، وتحليل االنفعاالت(.

 الجانب الوجداني: يتضح من خالل تدعيم االتجاهات اإليجابية نحو الوعي االنفعايل.

خطوات تصميم البرنامج:
االطالع عىل الرتاث السيكولوجي املتعلق بالقصص، وتم االستعانة بالقصص الرتاثية الكردية.	 

اختيار مدرسة قريبة من مكان عمل الباحث.	 

تم إعداد الجلسات التدريبية يف ضوء ما سبق من اإلجراءات.	 

تم عرض الربنامج اإلرشادي عىل عدد من املختصني من علم النفس يف جامعة صالح 	 
الدين، للتأكد من مالءمة الربنامج.

خطوات رواية القصة:
اختيار قصة مناسبة قبل روايتها.. 1

قراءتها أكثر من مرة، وفهم تسلسل حوادثها، وطبيعة شخصياتها.. 2

نربات . 3 )تغيري  لفظي  انفعال  من  وحدث  شخصية  كل  تعبري  أساليب  واختيار  تخيل 
الصوت( إيحاءات الرأس واليدين، والجذع، والوجه.

توظيف مجريات القصة للتوجيه واإلرشاد.. 4

محتوى البرنامج:
املناسبة  املصورة  واملواقف  القصص  من  منتقاة  مجموعة  الربنامج  محتوى  يتضمن      
وقدراتهم.  ونموهم  استعدادهم  حيث  من  األساس  مرحلة  يف  سنة   )11  – عمر)9  من  ألطفال 
والزمن املحدد للربنامج عرشة أسابيع بواقع ثالث مرات يف األسبوع، وملدة ساعة واحدة يف اليوم، 

وذلك من خالل ممارسة مجموعة من األنشطة القصصية مع األطفال.

طرق رواية القصة
وقد تم استخدام طرق متنوعة لرواية القصص املقدمة لألطفال منها:

رسم شخصيات القصة وعرضها، وقد روعي أن تكون الصور واضحة وملونة ومعربة . 1
عن أحداث القصة.
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استخدام العجائن امللونة يف تصميم وجوه تعرب عن مشاعر وانفعاالت مختلفة.. 2

استخدام فيديو يروي القصة. . 3

رواية القصة من دون وسيلة.. 4

إجراء الحوار واملناقشة مع األطفال عن كيفية توظيف شخصيات القصة النفعالتها، . 5
التي عربت عنها كل شخصية، وتوظيفها للتوجيه  وكذلك وصف املشاعر واالنفعاالت 

واإلرشاد.

وضع األطفال يف مواقف معينة مثل شخصيات القصة، ونسأل: ماذا لو حدث لك هذا؟ . 6
ما الذي ستشعر به؟

ترك الحرية لألطفال للتعبري عن أحداث القصص.. 7

األستراتيجيات املستخدمة يف البرنامج:
    استخدم الباحث عدداً من األساليب لتنمية مهارة الوعي االنفعايل أثناء تطبيق الربنامج 
التغذية  األدوار،  لعب  التعزيز،  االسرتخاء،  النمذجة،  االفكار،  تفنيد  املعريف،  البناء  إعادة  وهي: 

الراجعة، وفيما ييل عرض لبعض األساليب:

النتائج ليست وليدة االحداث املنشطة، وإنما هي وليدة نسق . 1 إعادة البناء المعرفي: 
أفكار  وتكوين  أفكاره  تفنيد  املسرتشد عىل  واملعتقدات، وعن طريق مساعدة  التفكري 

منطقية أفضل، يكون املرشد بذلك قد حقق األثر املعريف. 

واستبدالها . 2 الجنونية،  األفكار  عن  التخيل  عىل  العميل  حث  المسترشد:  أفكار  تفنيد 
بأفكار أكثر جدوى. )زهران، 2004، ص 714(.

 التعزيز: التعزيز يعترب من أهم املفاهيم السلوكية التي قدمها )سكنر(، التعزيز هو أي . 3
سلوك أو فعل يؤدي إىل زيادة حدوث سلوك معني أو تكرار حدوثه، أو منع حدوث أشياء 

غري مرغوبة. )عبدالهادي والعزة، 2005، ص 119(.

النمذجة: التعلم بالنمذجة يعترب من أهم األساليب اإلرشادية التي تعمل عىل تدريب . 4
األفراد عىل العديد من املهارات، منها الوعي االنفعايل، والتي من املمكن أن تكسب الفرد 
السلوك من خالل التعلم االجتماعي، عن طريق التعرف عىل النماذج السوية. )الروسان، 

2000، ص 155(.

أساليب االسترخاء: يفيد مع املسرتشدين الذين يعانون من اضطرابات انفعالية، فمن . 5
يسرتخي  وكيف  والقلق،  والضيق  بالخوف  الشعور  يقلل  كيف  املسرتشد  يتعلم  خالله 

ويمارس التنفس العميق. )زهران، 2004، ص 715(.

تدريسية عن . 6 التدريب عىل مهارة  يتم من خاللها  التي  األساليب  أحد  الدور: هو  لعب 
الدرايس  الصف  يف  يحدث  فعلياً  تدريسياً  موقفاً  يحاكي  تدريبي  موقف  تنظيم  طريق 

الحقيقي. 

أو . 7 إتمام عمل  بعد  املجموعة  أفراد  تمنح  لفظي مبارش  تعبري  الراجعة: هي  التغذية 
اإليجابية  الراجعة  فالتغذية  والتصحيحية،  اإليجابية،  نوعني:  عىل  وهي  معني،  قول 
تهدف إىل تصحيح االستجابة الصحيحة، أما التغذية التصحيحية فهي تهدف إىل تعديل 

االستجابة. )زهران، 2004، ص 86، 84(.
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األساليب اإلحصائية:
    ألجل معالجة البيانات الواردة يف البحث استعان الباحث بربنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 
الوسائل  بإستخدام  املعالجة  وتمت  أرقام،  إىل  املعلومات  تحويل  تم  حيث   )SPSS( االجتماعية 
اإلحصائية اآلتية )معامل ارتباط بريسون، اختبار مان وتني، اختبار ويلكوكسون، معادلة كودر 

وريتشاردسون، تحليل التباين للقياسات املتعددة(.

عرض النتائج ومناقشتها
املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  دالة  فروق  توجد  األول:  الفرض 

التجريبية يف القياسني القبيل والبعدي، ولصالح القياس البعدي.

للمجموعات   Wilcoxon  )Z(اختبار الباحث  استخدم  الفرض  هذا  صحة  من  للتحقق      
املرتبطة، والجدول )4( يوضح النتائج.

 جدول)4(

يبني متوسط ومجموع الرتب واختبار  Wilcoxon (Z)  للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج

العددالقياساملجموعةاملهارات
متوسط 

الرتب
مجموع 

الرتب
قيمة اختبار 

)Z(
مستوى 

الداللة

التجريبيةتمييز االنفعاالت

0.00.00الرتب السالبة

-3.661-.000 179.00153.00الرتب املوجبة

1التعادل

املشاركة اللفظية 
لالنفعاالت

التجريبية

0.00.00الرتب السالبة

-3.704-.000 168.50136.00الرتب املوجبة

2التعادل

عدم إخفاء االنفعاالت
التجريبية

0.00.00الرتب السالبة

-3.661-.000 179.00153.00الرتب املوجبة

1التعادل

التجريبيةالوعي الجسدي

0.00.00الرتب السالبة

-3.704-.000 168.50136.00الرتب املوجبة

2التعادل

العناية بمشاعر 
التجريبيةاآلخرين

0.00.00الرتب السالبة

-3.704-.000 168.50136.00الرتب املوجبة

2التعادل

التجريبيةتحليل االنفعاالت

24.509.00الرتب السالبة

-2.443-.015 106.9069.00الرتب املوجبة

6التعادل

التجريبيةالوعي االنفعايل

000000الرتب السالبة

-3.737-.000 189.50171.00الرتب املوجبة

0التعادل

    من خالل مالحظة الجدول )4( يتضح لنا أن هناك فروقاً دالة يف متوسط الوعي االنفعايل 
وأبعاده لدى املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج، ولصالح االختبار البعدي. وهذا يعني 
أن متوسط القياس القبيل للمجموعة التجريبية أقل من متوسط القياس البعدي، مما يدل عىل 

تحسن درجات املجموعة التجريبية التي تلقت التدريب عىل الوعي االنفعايل. 

الوعي  أن  ترى  التي   )1987 )لني وشوارتز  نظرية  النتيجة يف ضوء  تفسري هذه  يمكن      
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االنفعايل يتأثر بمستوى نضج الفرد، وخرباته البيئية، ألن تظافر هذين العاملني يساعد الفرد عىل 
الوصول بهدوء واستقرار ملستوى معني من الوعي االنفعايل من دون أي صعوبات أو عوائق؛ لذا 
فإن اجتياز الطفل سلسلة التحوالت البنائية، تُطور من قدراته، وتُحول من بنية تفكريه، وبنية 

الخربة االنفعالية يف آن واحد من مستوى تطوري أدنى إىل مستوى تطوري أعىل.

والرشبيني  عثمان  ودراسة   ،)2015( وصدر  قطامي  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق      
.)Kuzucu، 2006( ودراسة كايوزوكو ،)2015(، ودراسة توفيق وخلف )2008(

املجموعة  لدى  وأبعاده  االنفعايل  الوعي  رتب  متوسط  يف  دالة  فروق  توجد  الثاني:  الفرض 
التجريبية والضابطة يف القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية.

 )Mann – Whitney Test ( للتحقق من صحة الفرض استخدم الباحث اختبار مان وتني    
للمجموعة التجريبية والضابطة، والجدول )5( يوضح النتائج. 

جدول )5(

يبني متوسط ومجموع الرتب وقيمة اختبار )U( للمجموعة التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على مقياس 
الوعي االنفعالي

العدداملجموعةاملهارات
متوسط 

الرتب
مجموع 

الرتب
قيمة اختبار 

)u(
مستوى 

الداللة

تمييز االنفعاالت
1824.75445.50التجريبية

-3.770-.000
1812.25220.50الضابطة

املشاركة اللفظية لالنفعاالت
1823.25418.50التجريبية

-3.193-.001
1813.75247.50الضابطة

عدم إخفاء االنفعاالت
1826.44476.00التجريبية

-4.812-.000
1810.56190.00الضابطة

الوعي الجسدي
1824.69444.50التجريبية

-3.795-.000
1812.31221.50الضابطة

العناية بمشاعر اآلخرين
1822.47404.50التجريبية

-2.521-.012
1814.53261.50الضابطة

تحليل االنفعاالت
1822.03396.50التجريبية

-2.278-.023
1814.97269.50الضابطة

الوعي االنفعايل
1826.53477.50التجريبية

-4.612-.000
1810.47188.50الضابطة

    يتضح من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد املجموعة 
التجريبية والضابطة ولصالح التجريبية، ويعزو الباحث ذلك إىل عدم تلقي املجموعة الضابطة أي 

برنامج وأنشطة تساعد عىل تنمية الوعي االنفعايل.

لدى  وأبعاده  االنفعالي  الوعي  رتب  متوسط  في  دالة  فروق  توجد  ال  الثالث:  الفرض 
المجموعة التجريبية في القياس البعدي تبعًا لمتغير النوع )الذكور، االناث(.

البيانات اإلحصائية لدرجات  الباحث بتحليل  الفرض قام  التحقق من صحة هذا      ألجل 
وتلميذة، موزعني عىل وفق متغري  تلميذاً   )18( البالغة  البعدي  القياس  يف  التجريبية  املجموعة 
مستقلتني  لعينتني   )Mann – Whitney Test( وتني  مان  اختبار  الباحث  استخدم  إذ  النوع، 

الختبار الداللة اإلحصائية للفروق يف الوعي االنفعايل، والجدول )6( يوضح النتائج: 
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جدول )6(

يبني داللة الفروق يف الوعي االنفعالي تبعًا ملتغير النوع للمجموعة التجريبية يف القياس البعدي على مقياس الوعي 
االنفعالي

العدداملجموعةاملهارات
متوسط 

الرتب
مجموع 

الرتب
)u( قيمة اختبار

مستوى 
الداللة

تمييز االنفعاالت
99.6186.50الذكور

-.094-.925
99.3984.50اإلناث

املشاركة اللفظية لالنفعاالت
99.5686.00الذكور

-.061-.951
99.4485.00اإلناث

عدم إخفاء االنفعاالت
98.8379.50الذكور

-.617-.537
910.1791.50اإلناث

الوعي الجسدي
97.7870.00الذكور

-1.562-.118
911.22101.00اإلناث

العناية بمشاعر اآلخرين
910.2292.00الذكور

-.653-.514
98.7879.00اإلناث

تحليل االنفعاالت
98.7278.50الذكور

-.689-.491
910.2892.50اإلناث

الوعي االنفعايل
98.6778.00الذكور

-.675-.500
910.3393.00اإلناث

    يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة يف الوعي االنفعايل وأبعاده تبعاً ملتغري 
النتيجة تعترب  الباحث أن هذه  التجريبية، مما يؤكد صحة الفرض، ويرى  الجنس يف املجموعة 
منطقية ومتسقة مع التكوين االنفعايل يف مرحلة الطفولة املتأخرة، فضالً عن ذلك فإن األطفال 
يف املجموعة التجريبية ذكوراً وإناثاً تلقوا نفس الربنامج، كما أن العينة كانت متجانسة من حيث 

مستوى الوعي االنفعايل، والعمر واملرحلة.

    وتتفق هذه النتيجة مع دراسة محمد )2011(، ودراسة توفيق وخلف )2008(، بينما 
اختلفت مع دراسة حسونة )2001(، التي أشارت إىل وجود فروق دالة بني الذكور واإلناث عىل 

مقياس الذكاء الوجداني يف التطبيق البعدي. 

الفرض الرابع: توجد فروق دالة في متوسط درجات الوعي االنفعالي لدى المجموعة 
التجريبية في القياسات المتعددة )القبلي، البعدي، التتبعي(.

املتعددة  للقياسات  التباين  تحليل  بإجراء  الباحث  قام  الفرض  هذا  صحة  من  للتحقق      
فجاءت النتائج عىل النحو اآلتي: والجدول )7( يوضح النتائج.

جدول)7(

يوضح نتائج شرط الكروية للقياسات املتعددة

مستوى الداللةدرجة الحريةمربع كايقيمة ماوكيل

0.9610.63020.730

 )sphericity( الكروية أن مستوى داللة معامل  بناًء عىل ما ورد يف جدول )7( يتضح      
الباحث سيعتمد خيار  الكروية، وعليه فإن  إىل تحقق رشط  الذي يشري  األمر   )0.730( بلغ  قد 

)Sphericity Assumed( عند اختيار الفروق يف القياسات املتعددة، والجدول )8( يبني النتائج: 
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جدول )8(

يبني مربع إيتا اجلزئي الذي يشير إلى التباين املفسر من متغير التابع )الوعي االنفعالي(

اإلنحرافاملتوسطالقياس
مجموع 
املربعات

القيمة الفائية
مستوى 

الداللة
مربع معامل إيتا 

الجزئي

11.66671.81497القياس القبيل

170.88937.8380.0000.690 17.11112.11128القياس البعدي

16.88892.78418القياس التتبعي

    من خالل مالحظة الجدول )8( يتضح أن مربع إيتا الجزئي الذي يشري إىل التباين املفرس 
من متغري التابع )الوعي االنفعايل( قد بلغ )0.690( األمر الذي يدل عىل قوة وفاعلية الربنامج، 
بلغت )37.838(، وعليه قام  املتعددة، حيث  القياسات  دالة يف  إىل فروق  الفائية  القيمة  وتشري 

الباحث باجراء حساب املقارنات البعدية، فجاءت النتائج عىل النحو التايل:

جدول )9(

يوضح الفروق بني القياسات املتعددة

مستوى داللةالخطأ املعياريمتوسط الفروقالقياسات

5.4440.7010.000القبيل -البعدي

5.2220.7690.000القبيل -التتبعي

0.2220.6500.736البعدي -التتبعي

من خالل مالحظة الجدول )9( يتضح أن هناك فروقاً دالة يف القياس القبيل والبعدي والقياس 
القبيل والتتبعي، ودلت نتائج القياس التتبعي ملستوى الوعي االنفعايل لدى املجموعة التجريبية 
انخفاضاً طفيفاً، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات  انخفض  أنه 
املجموعة التجريبية يف القياس البعدي والتتبعي، وهذا يدل عىل بقاء أثر الربنامج، وفاعليته يف 
تنمية الوعي االنفعايل لألطفال، واحتفاظهم باملكاسب التي تم تعلمها من خالل الربنامج، كما 
يرجع استمرار فاعلية الربنامج الحايل إىل فاعلية الفنيات املستخدمة يف تنفيذ الربنامج، والتي 

كانت بمثابة حلقات متكاملة لدعم التدريب عىل الوعي االنفعايل.

مع  الربنامج  فاعلية  أظهرت  والتي   ،)2011( محمد  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق      
استمرارية فرتة املتابعة.

االستنتاجات:
يف ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحايل يمكن استنتاج ما ييل:

ارتفع . 1 قد  التدريبي  للربنامج  تعرضوا  الذين  التالميذ  وإن  متعلم،  االنفعايل  الوعي  إن 
يتعرضوا  لم  الذين  بالتالميذ  مقارنة  ملحوظ  بشكل  لديهم  االنفعايل  الوعي  مستوى 

للربنامج التدريبي.

مراحل . 2 عرب  وتطورها  تنميتها  يمكن  االنفعايل  الوعي  مهارات  أن  النتييجة  هذه  تؤكد 
الحياة املختلفة من خالل املشاركة يف برنامج وأنشطة مدرسية غري منهجية.

املدة . 3 أن هذه  البحث بعد مرور )47( يوماً عىل تطبيقه، هذا دليل عىل  نتائج  استقرار 
يعتقد  التجريبية،  املجموعة  يف  أثره  قوة  أنه حافظ عىل  بمعنى  الربنامج،  أثر  تمح  لم 
الباحث أن أسلوب القصة املتبع يف الربنامج، واألنشطة املختلفة التي تضمنها الربنامج 
التي  التجريبية  املجموعة  لدى  االنفعايل  الوعي  مستوى  يف  حقيقي  تغيري  يف  ساهمت 

تلقت الربنامج.
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التوصيات:
    يف ضوء نتائج البحث يويص الباحث بما يأتي:

الدراسية ملرحلة األساس لقصص األطفال، ألنها تساهم يف تنمية . 1 تضمني املناهج 
الوعي اإلنفعايل.

توعية املعلمني واملعلمات بمدارس األساس بأهمية الجانب اإلنفعايل يف بناء الشخصية.. 2
اإلهتمام بإعداد املعلمني واملعلمات وتدريبهم عىل التخطيط للربنامج واألنشطة التي . 3

تساعد عىل النمو. 
الفكرية . 4 أبنائهم  بمهارات  اإلهتمام  نحو  التلفاز  برامج  خالل  من  اآلباء  تثقيف 

واإلنفعالية، والتجاوب معهم، وفهم حاجاتهم، وانفعاالتهم.
يعد الربنامج املطبق يف البحث الحايل إجراءاً مناسباً يف تعديل السلوك لدى األطفال . 5

من عمر)9 – 11( سنة. 

المقترحات:
    عىل وفق نتائج البحث الحايل وبغية توسيع أطر الدراسات يف هذا املجال يقرتح الباحث 

إجراء مجموعة من الدراسات يف هذا املجال مستقبالً، وكاآلتي:
بناء برنامج ارشادي املتمركز عىل القصة لتنمية الوعي اإلنفعايل مع فئات عمرية . 1

مختلفة بغرض التأكد من فعاليتها.
دراسة مماثلة يستخدم فيها برنامج إرشادي ديني يف تنمية الوعي اإلنفعايل.. 2
إجراء دراسة للتعرف عىل أثر القصة يف تنمية متغريات أخرى مثل )الهوية االجتماعية، . 3

التجهيز اإلنفعايل(.
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العدد اخلامس والستونمجلة الطفولة العربية

تسترعى اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية انتباه الباحثني العرب بأنها سوف تبدأ 
والذي  املوسمية،  العلمية  الدراسات  مشروع  في  للمشاركة  البحثية  اخلطط  ومتويل  باستقبال 
القيام بالدراسات والبحوث املتعلقة بالطفولة العربية واحتياجاتها  الباحثني  يهدف لتشجيع 

وفقاً للقواعد التالية:

أولوية  وتعطى  العربية،  بالطفولة  متعلقة  مشكلة  الدراسة  موضوع  يعالج  أن  يجب   
للدراسات ذات االمتدادات االقليمية.

الدراسة  لصفحات  األعلى  احلد  يكون  بأن  التقيد  مع  أمبريقية،  الدراسة  تكون  أن  يجب   ˚
خمسني صفحة فقط.

مدة الدراسة ثمانية أشهر من تاريa املوافقة عليها.    ˚
شروط  وفق  للتحكيم  اخلطة  هذه  وتخضع  للدراسة،  تفصيلية  خطة  الباحث  يقدم     ˚

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية.
يلتزم الباحث التزاما كامالً مبا جاء في خطة الدراسة التي متت املوافقة عليها.    ˚

يلتزم الباحث بتقدمي تقارير مرحلية عن كيفية سير الدراسة.  ̊
قبل الدراسات والبحوث املستلة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو بحوث سبق  Ôال ت   ˚

نشرها.
حتظى  ال  التي  املشروعات  بإعادة  العربية  الطفولة  لتقدم  الكويتية  اجلمعية  تلتزم  ال    ˚

باملوافقة.
يتقدم الباحث للجمعية مبيزانية مالية لتكاليف البحث من كل وجوهه.    ˚

الباحث  مع  توقع  إقرارها  وعند  املالية،  والتكاليف  البحث  خطة  بدراسة  اجلمعية  تقوم     ˚
عقداً ينظم عملية التنفيذ وتغطية التكاليف املالية اخلاصة بها.

الناجمة عن البحث العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم  النشر  تكون حقوق     ˚
الباحث على الدراسة التي يقوم بتنفيذها.

˚   ترسل جميع املكاتبات حتت اسم الدراسات املوسمية إلى رئيس املشروع على العنوان 
التالي:

الدكتور/ حسن علي االبراهيم
رئيس مجلس اإلدارة

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
ص.ب: 23928 الصفاة

الرمز البريدي: 13100 � دولة الكويت
تلفون: 24748250 / 24748479

فاكس: 24749381
haa49@ksaac.org.kw   :اإللكتروني   البريد 
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