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 االهداء

 

 والدي العزيز.......... لى من ألبسني ثوب العلم ببركة أنفاسهإ

 أمي الغالية ......... لى من خضت دروب العلم بفيض دعائهاإ

 عايد، محمد، أخوتي ثامر .....اإلخاء واالخالص والدعملى عنوان إ

 لى أختي الغالية إسراءإ

 أصيل وعبدرالرحمن رعاهم اهلل....... ......فلذات أكباديلى بذرة المستقبل ذريتيإ

 ........ زوجي. إلى سكن الحياة

الدراسة ت والذين شاركوني متاعب صدقائي األوفياء الذين تذللت بوجودهم أصعب اللحظالكل أ

 ............ ومسيرتها

 صبا...، إلى زميالت الدراسة فلسطين

 . نتم من بدعمكم خضت دروب العلمأ، إليكم كانت حصيلة تعبي وسهري
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 الشكر والتقدير

فكانت مشعل نور ونبراس هداية ،والصالة والسالم على نبي  على عبده إقرأالحمدهلل الذي أنزل 

 األمة الذي بّلغ كالم اهلل وآيه ،وعلى أصحاب رسول اهلل وأتباعه وأوليائه جميعًا.

لى العلماء األفاضل أعضاء لجنة المناقشة ؛الذين تجشموا بالشكر الجزيل واالمتنان العظيم إفأتقدم 

 . فجزاهم اهلل عني خير الجزاءلة وسد خللها وتصحيح ثغراتها  عنا قراءة هذه الرسا

ستاذة الجليلة والمربية الفاضلة الدكتورة /رانية حكمت فريحات ،مشرفة هذه وأخصُّ بالذكر األ

مارضيِت بالقليل يوما ،فكانت لي نعم الموجهة ، الرسالة ؛التي غرست فينا حب العلم والتفاني

ت أو جهد على االطالق ،راجية من اهلل العلي القدير أن يجزيها عني والمرشدة ما بخلت علّي بوق

 خير الجزاء ،وأن يمد في عمرها لتبقى منارة علم ُيقتدى بها.

وال يفوتني أن أعترف بفضل األستاذة الدكتورة / زهرية عبدالحق  فقد كانت سحابة امتألت قطرًا 

 غطت أرضًا أصابها الضمأ.

لفاضلة األستاذة الدكتورة /هناء الفلفلي فكانت نعم الموجه والملهمة في والشكر الموصول للعالمة ا

 علمها وُخلقها الجم.

 بينهم......... بالدفءوختامًا الشكر جّله للذين أشعر 
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 ب الحديث الشريف

 ج التفويض 

 د اقرار السالمة اللغوية 

 ـه قرار لجنة المناقشة 

 و االهداء 

 ز الشكر و التقدير 

 ح قائمة المحتويات 

 ي قائمة الجداول 

 ك قائمة المالحق 

 ل الملخص 

 1 الفصل االول 

 2 المقدمة 

 4 مشكلة الدراسة 

 6 اسئلة الدراسة 

 6 اهمية الدراسة 

 7 حدود الدراسة 

 7 مصطلحات الدراسة 
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 11 القسم األول :اإلطار النظري

 26 الدراسات السابقة : القسم الثاني
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 44 اساليب المعالجة االحصائية 
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 32 الدراسةمناقشة نتائج 

 33 االستنتاجات 

 33 التوصيات 

 34 المراجع
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ألفا  -بطريقتي كرونباخ االجتماعيالغضب والذكاء  ألداتيمعامالت ثبات  3

 واإلعادة

43 

الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة المتوسط  4

 (106الغضب )ن=  نوبات عينة الدراسة على اداة الستجابات

46 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة  3

 (106الذكاء االجتماعي )ن=  داةالستجابات عينة الدراسة على ا

43 

أداتي نوبات م معامل ارتباط بيرسون بين عالمات اجابات االمهات على  6

 الغضب والذكاء االجتماعي
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 قائمة المالحق

 الصفحة العنوان الرقم 

 61 نوبات الغضب  أداة 1

 63 بصورتها األولية الذكاء االجتماعي لدى الطفلأداة  2

 63 الذكاء االجتماعي بصورتها النهائية  أداة  3

 63 نوبات الغضب ألداة السؤال االستطالعي  4

 71 نوبات الغضب للمحكمينأداة  3

 73 الذكاء االجتماعي للمحكمينأداة  6

 76 نوبات الغضب ألداة قائمة بأسماء محكمين  7
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في محافظة العالقة بين نوبات الغضب والذكاء االجتماعي لدى أطفال الروضة 

  هة نظر االمهاتمن وجالزرقاء 

 أعدت من قبل

 أزهار عودة صالح

 إشراف

رانية حكمت فريحات د.  

 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين نوبات الغضب والذكاء االجتماعي لدى 

( من األمهات ألطفال 116الدراسة  من ) وجهة نظر األمهات،وتكونت عينةأطفال الروضة من 

وتم إتباع المنهج . سنوات من محافظة الزرقاء تم اختيارها بالطريقة القصدية (6-3الروضة عمر )

 .االرتباطي

ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة ببناء وتطوير أداة الدراسة األولى  المتعلقة بنوبات 

 وتطوير أداة الدراسة الثانية  المتعلقة بالذكاء االجتماعي.، األطفال الغضب لدى

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى نوبات الغضب لدى أطفال الروضة من وجهة نظر 

كما أظهرت النتائج أن مستوى الذكاء االجتماعي لدى أطفال الروضة من ، األمهات كان متوسطًا

 وجهة نظر األمهات كان متوسطًا.

 . رت النتائج وجود عالقة ارتباطية عكسية بين نوبات الغضب و الذكاء االجتماعيوأظه

باجراءالمزيد من االبحاث والدراسات المتعلقة ببناء   فقد أوصتبناًءعلى نتائج الدراسة 

 . برامج مناسبة للتقليل من نوبات الغضب لدى األطفال وبرامج تساعد في تنمية الذكاء االجتماعي

 أطفال الروضة. –الذكاء االجتماعي  –نوبات الغضب : المفتاحيةالكلمات 

         

  


