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 المستخلص:

يتعرض أطفال الروضة إلى الكثير من المواقف المختلفة في الحياة، والتي تتطلب منهم امتالك 

المهارات التي تعينهم على مواجهة هذه المواقف، وتعينهم في تنظيم عواطفهم، والضبط الذاتي 

والدراسات إلى وجود مشكالت شائعة لدى أطفال الروضة،  لسلوكياتهم. فقد أشارت األبحاث

تتعلق بتنظيم العواطف، مثل مشكلة الغضب والعناد والغيرة وغيرها، فهناك حاجة إلى البحث 

عن أفضل الطرق التعليمية التي تعمل على تنمية وعي الطفل بالمشكالت التي يتعرض لها، 

التفكير التي تجعله يفرض سيطرته على سلوكه. وتنمي قدرته على بناء تعلمه، وتزوده بأدوات 

وقد اهتم البحث الحالي ببناء تصور لبرنامج تعليمي لتنمية الذكاء العاطفي لدى أطفال الروضة، 

كما أن هناك حاجة إلى البحث عن  في السياقات المدرسية، وسياقات الحياة اليومية مع األسرة،

تمثلت مشكلة ف سيق العمل بين الروضة واألسرة،أنسب النظريات التعليمية التي تعين على تن

تحفيز  -إدارة العواطف  -في السؤال اآلتي: كيف ننمي الذكاء العاطفي )الوعي بالنفس  البحث

المهارات االجتماعية( ألطفال الروضة بالشراكة مع األسرة؟ وقد تم توظيف  -التعاطف  -الذات 

تسكي في صياغة البرنامج المقترح، وتم التحقق من مبادئ نظرية التعلم البنائي االجتماعي لفيجو

صالحية البرنامج المقترح، ومالءمته ألطفال الروضة، من خالل عرضه على مجموعة من 

المختصين في علم النفس وتعليم الطفولة. كما أن البرنامج أرفق بأداة مالحظة لتحديد مستويات 

 دقها وثباتها في القياس. كما أنه تم إرفاقاألطفال في الذكاء العاطفي، والتي تم التحقق من ص

دليل إرشادي يوضح بطريقة مبسطة طريقة استخدام البرنامج من قبل المعلمة ب البرنامج

 واألسرة. وقد يفيد هذا التصور المسؤولين عن تربية األطفال، في استخدام هذا البرنامج المقترح

روضة واألسرة من أجل دعم استمرار بناء العمل بين اللتنمية ذكاء األطفال العاطفي ولتنسيق 

 التعلم في السياقات المختلفة.

 

نظرية  -التعلم االجتماعي -العاطفي التعلم-العاطفي الذكاء- أطفال الروضة الكلمات المفتاحية:

 -السياقات المدرسية -الشراكة مع األسرة -البرامج التعليمية -البنائية االجتماعية -فيجوتكسي

 سياقات الحياة اليومية.
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Abstract 

       Kindergarten children are exposed to many different situations in life that 

require them to have the skills to help them face these situations, organize their 

emotions, and discipline their behavior. Research studies indicate that there are 

common issues among Kindergarten children related to organizing emotions and 

disciplining behavior in different situations. Such issues include anger, stubbornness, 

jealousy, and others. 

       There is a need for research on the best educational methods to develop 

children’s awareness about the issues that they might encounter, to expand their 

learning capabilities, and provide them with thinking tools that enhance behavioral 

discipline. This research study has focused on building a concept for an educational 

program to develop emotional intelligence among kindergarten children in school, 

home, and daily life contexts. There is also a need to search for the most appropriate 

educational theories that help coordinate work between kindergarten and family.  

To assess this, the researcher asks the following question: How to develop emotional 

intelligence (self-awareness, managing emotions, self-motivation, empathy, social 

skills) in Kindergarten children with the assistance of their family? 

        The principles of the Social Constructivist Learning Theory by Vygotsky were 

used in formulating the proposed program. Moreover, the validity and suitability of 

the proposed program for Kindergarten children were verified by presenting it to a 

group of specialists in psychology and childhood education. The program was also 

supported by an assessment tool to determine children's levels of emotional 

intelligence, which was verified for reliability and consistency in measurement. 

       The program is also supported by a guide that explains in a simple way how the 

program is to be used by teachers and families. This proposed concept may benefit 

those responsible for childcaring in using this proposed program to develop 

children's emotional intelligence and to coordinate work between kindergarten and 

family to support the continuation of building learning in different contexts.  

Key words: kindergarten children - emotional intelligence - emotional learning - 

social learning - Vygotsky theory - social constructivism - educational programs - 

partnership with family - school contexts - daily life contexts. 
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 مقدمة: 

إن االستثمار السليم والمدروس في مجال التعليم هو مفتاح األمم للتقدم والنجاح، ولن       

تتحقق ألي أمة آمالها إال من خالل الدعم الحقيقي للتعليم. فقد أشارت وثيقة رؤية المملكة 

إلى زيادة االهتمام بالتعليم المبكر، وتطوير البرامج، وزيادة إشراك  0202ية السعودية العرب

(. وال يمكن لنا تجاهل الدور الكبير 0202األسرة في تعليم أبنائها )المملكة العربية السعودية، 

، فلألسرة تأثيرها الخاص على شخصية الطفل، تكوين أسس التعلمالذي تقوم به األسرة في 

 ,Johnson، 0222ي يستمر مع الطفل خالل سنوات الدراسة وما بعدها )قنديل وبدوي، والذ

et al. 2004; Patrikakou&Weissber,2005; Department of Education, 2008) 

( إلى أن أساسيات التعلم يتم غرسها في السنوات 0222) Golemanيشير جولمان و     

ق استعداد المراحل العمرية الالحقة، وأن أساسيات التعلم المبكرة من حياة الطفل، باستعداد يفو

العاطفي تكون في مقدمة أنواع التعلم األخرى. فالطفل يتلقى دروسه العاطفية األولى من خالل 

الحياة األسرية، التي تعلمه كيف يشعر بنفسه؟ وكيف يكون شعوره تجاه اآلخرين؟ وكيف يفكر 

شاعره؟ وما البدائل المتاحة له لالستجابة؟ في مشاعره؟ وكيف يستجيب اآلخرون لم

(Goleman, 2005 فاألسرة هي مدرسة التعلم العاطفي األولى لألطفال، وال يمكن للروضة .)

؛ دون أن تمد جسور لشخصية الطفلالعمل بمفردها في تنمية الجوانب العاطفية واالجتماعية 

 التواصل مع األسرة.

( في دراستهم الطولية، التي تتبعوا فيها نمو 0202) Jones, et alوقد أكد جونز ورفاقه       

عاًما في جوانب متعددة في الحياة )الجوانب الدراسية  01مجموعة من أطفال الروضة لمدة 

والمهنية والجوانب النفسية واألخالقية واالجتماعية(؛ أن مستويات األطفال في مرحلة الروضة 

لذكاء العاطفي( تنبأت بدرجة كبيرة بالنتائج المستقبلية في في المهارات العاطفية واالجتماعية )ا

مرحلة المراهقة والشباب. فهناك حاجة ماسة للتخطيط المدروس لعمليات التعلم العاطفي 

، واإلشراف على تعلم الطفل خارج أسوار بدال من تركها للصدف والعشوائية واالجتماعي

 التعلم خارج أسوار الروضة. ، والبحث عن أنسب طرق التعليم الستمرارالروضة

 

 :البحثمشكلة 

الحظت الباحثة من خالل االطالع على الدراسات السابقة التي اهتمت بتصميم البرامج      

التعليمية لتنمية الذكاء العاطفي لألطفال، أن معظم هذه الدراسات ركزت على دور المدرسة في 

قته مع أسرته خارج الروضة أو المدرسة، تنمية الذكاء العاطفي، برغم أن الطفل يقضي معظم و

 ويتعرض للكثير من الخبرات والمواقف التي تكون تحت إشراف أسرته.
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أشارت الدراسات إلى وجود مشكالت شائعة لدى أطفال الروضة، والتي تتعلق  وقد     

 بالجوانب العاطفية واالجتماعية لألطفال، مثل الغضب والعدوان والعناد والغيرة والخوف

، السلمي، 0200، عمر، 0202والتشتت واالندفاع والبكاء المستمر والخجل )عتروس، 

الدراسات بضرورة توعية األسرة هذه كما أوصت  (.0201، العقيل، 0202، الهاجري، 0200

بأساليب التربية الصحيحة، واالستمرار المتواصل بين الروضة واألسرة، وتثقيف األهالي بكيفية 

م، وزيادة كفاءة المعلمات في معالجة المشكالت الشائعة لدى أطفال الروضة حل مشكالت أطفاله

 (.0201، العقيل، 0202، الهاجري، 0200، السلمي، 0200، عمر، 0202)عتروس، 

هناك مجموعة من القدرات والمهارات العاطفية، التي يحتاجها األطفال في حياتهم اليومية، ف     

ل؛ مثل فهم النفس، وكيفية إدارتها، وكيفية مواجهة اإلحباطات والتي يمكن تنميتها لدى األطفا

والمواقف المزعجة، وكيفية التواصل بأساليب سليمة وفعالة مع اآلخرين، وغيرها من المهارات 

(. إن نموذج جولمان في الذكاء العاطفي Goleman,2005التي يحتاجها الطفل في الحياة )

ية واالجتماعية يحتاجها الطفل في مواقف حياته يشتمل على مهارات في الجوانب العاطف

في الذكاء العاطفي، وذلك الرتباطه  0112اليومية. وقد تبنت الباحثة نموذج جولمان األول 

 Golemanبالقدرات والمهارات التي يحتاجها الطفل في حياته اليومية. فقد قام دانيل جولمان 

، باالستناد إلى مئات الدراسات واألبحاث، 0112بتصميم نموذجه األول في الذكاء العاطفي عام 

 (.Goleman, 2005وإلى الزيارات الميدانية للمدارس )

وقد قامت الباحثة بمراجعة مناهج رياض األطفال المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم،      

دليل وتبين عدم وجود أنشطة منظمة للتعلم العاطفي واالجتماعي، كما اطلعت الباحثة على 

المعلمة، وتبين أن دور المعلمة عند ظهور مشاكل األطفال يتمثل في التوجيهات المباشرة، 

والتعزيز للسلوكيات المطلوبة في الفصل، دون أن يكون هناك تدريب عاطفي لألطفال على 

كيفية مواجهة المواقف المزعجة، وكيفية التخلص من المشاعر السلبية، وكيفية إدارة الصراعات 

 آلخرين، وغيرها من المهارات التي يحتاجها الطفل في مواقف الحياة اليومية. مع ا

وقد بحثت الباحثة عن طرق تعليمية تدعم قدرة الطفل على بناء المهارات المطلوبة، حتى      

تصبح جزًءا من تكوينه النفسي، وتصبح عملية تنظيم الطفل لسلوكه داخلية، بداًل من االعتماد 

من خالل االطالع على -لخارجي المؤقت من قبل اآلخرين. فالحظت الباحثة على التنظيم ا

أن  -الدراسات السابقة التي اهتمت بتصميم البرامج التعليمية لتنمية الذكاء العاطفي لألطفال

النظريات التعليمية في تنمية هذا طريقة استخدام معظم هذه الدراسات لم تسلط الضوء على 

تنمية هذا النوع من الذكاء. وقد وجدت في نظريات تعليمية معينة  وردالنوع من الذكاء، أو 

الجوانب العاطفية نمو الباحثة بعض الدراسات التي فعلت جزًءا من نظرية فيجوتسكي في دعم 

 ;Morcom,2014; Morcom,2015واالجتماعية، وأثبتت فعاليتها في دعم هذه الجوانب )

Slovak et al.2016; Abdolrezapoure,2017 لذلك ستعمل الباحثة من خالل البحث ،)

الحالي على بناء تصور لبرنامج يوظف مبادئ نظرية فيجوتسكي لتنمية الذكاء العاطفي، في 

السياقات المدرسية، وسياقات الحياة اليومية مع األسرة، وتسليط الضوء من خالل البحث الحالي 

 ية الذكاء العاطفي.على الكيفية التي تم بها توظيف نظرية فيجوتسكي لتنم
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 أهداف البحث:

بناء برنامج مقترح وفق مبادئ نظرية فيجوتسكي لتنمية الذكاء العاطفي لطفل   -

 ، وذلك من خالل اآلتي:الروضة، قائم على الشراكة مع األسرة

 -إعداد سلسلة من األنشطة التعليمية تتناول مهارات الذكاء العاطفي )الوعي بالنفس -0

الكفاءة االجتماعية( حسب نموذج جولمان –التعاطف  -تحفيز الذات–إدارة العواطف 

(0112.) 

توظيف مبادئ نظرية فيجوتسكي في إعداد األنشطة التعليمية المدرسية والمنزلية وفي  -0

 تسلسل األنشطة التعليمية.

 بناء أداة مالحظة لقياس مستوى الذكاء العاطفي لطفل الروضة بشكل َقْبلي وَبْعدي. -0

 ليل اإلرشادي المبسط الستخدام البرنامج المقترح للمعلمة ولألسرة.إعداد الد -2

 

 :البحثإجراءات 

قامت الباحثة بالبحث عن أنسب النظريات التعليمية لتطوير المهارات العاطفية        

واالجتماعية، التي تشكل الذكاء العاطفي، وكذلك أنسب النظريات لتصميم البرامج التعليمية 

شراكة األسرية. فترى الباحثة أن نظرية التعلم البنائي االجتماعي لفيجوتسكي القائمة على ال

 األنسب، وذلك لألسباب اآلتية: 

أن عمليات التعلم وفق نظرية فيجوتسكي تقوم على التفاعالت االجتماعية مع اآلخرين، وهذه -

جوانب حسية  التفاعالت تتخللها جوانب عقلية وعاطفية واجتماعية، كما يمكن أن يكون هناك

وحركية، وذلك من خالل التفاعل مع األدوات التعليمية، وال شك أن هذه التفاعالت يتخللها 

 الكثير من المشاعر واألفكار والسلوكيات، التي تحتاج إلى إعادة بناء بمشاركة الطفل. 

 

، ينوتفاعالته مع اآلخر تؤكد نظرية فيجوتسكي على الدور اإليجابي للطفل في بيئة التعلم-

 ومبادراته في بناء التعلم، والتزود باألدوات والوسائل، واالستخدام الوظيفي لهذه األدوات

التعلم. وهذا يعني أن الطفل يشارك في عملية بناء ، بما يدعم ارتقاء قدرات الطفل على والوسائل

المرغوبة في ولديه إرادة واعية لتحقيق النتائج إعادة بناء السلوك، ولديه وعي بتأثير األدوات، 

( إلى أن اإلنسان يصل إلى نمط عال من 1987) Vygotsky. فقد أشار فيجوتسكي سلوكه

السلوك، عندما يدخل في تفاعالت في بيئته، ويستخدم عناصر البيئة استخدامات وظيفية جديدة، 

 وذلك من أجل تحفيز استجاباته المرغوبة، وإخضاع سلوكه إلرادته الخاصة.

 

ال تستهدف االستجابات السطحية  -وفق فيجوتسكي-م األدوات والوسائل أن طريقة استخدا-

في استخدام األدوات والوسائل تعتمد على التفاعل مع الطفل، بما  ة فيجوتسكياآللية، وإنما طريق

يجعل الطفل يكشف عن المستويات الفعلية ألبنيته النفسية، وهذا يتيح الفرصة للشخص الراشد 



 

7 

 

ي للطفل، ومعرفة المستوى المقارب للظهور الذي يحتاج إلى الدعم. فقد لمعرفة المستوى الفعل

( عند حديثه عن طريقة استخدام األدوات، والتي من 1987)Vygotskyأشار فيجوتسكي 

ضمنها أداة اللغة، إلى أنه يرى )الكالم( نظاًما من الرموز المساعدة، التي تقوم بمساعدة الطفل 

وهذه الرؤية تختلف عن مدارس علم النفس األخرى، التي رأى  على إعادة بناء سلوكه الخاص،

بعضها أن )الكالم( نظام ردود أفعال، وبعضها اآلخر رأى أن )الكالم( نظام لالستبطان الداخلي 

 للشخص.

 

( إلى أن العمل وفق منطقة النمو القريبة يساعد المربين 1978) Vygotskyأشار فيجوتسكي  -

للنمو، وعلى التخطيط للمستقبل القريب للطفل. فالتعلم وفق منطقة النمو على فهم المسار الذاتي 

القريبة يساعد المربي على تحديد المهارات المقاربة للظهور عند الطفل، وتقديم الدعم الالزم 

الكتمال نموها. كما أن العمل وفق منطقة النمو القريبة ينقل الطفل من األداء المساعد الذي 

اعدة اآلخرين، إلى مستوى األداء المستقل الذي يستغني فيه عن مساعدة يعتمد فيه على مس

اآلخرين. وهذا ما أشار إليه فيجوتسكي؛ أن "كل وظيفة في النمو الثقافي تظهر على مستويين: 

 (. Vygotsky, 1978,57-58أواًل على المستوى االجتماعي )

 

شياء من حوله في الحياة اليومية ( إلى أن مفاهيم الطفل لأل1986)Vygotskyأشار فيجوتسكي -

تتكون بشكل تلقائي من أحداث الحياة اليومية، دون أن يكون هناك تعليمات أو توجيهات لبنائها. 

وهذا يعني أن الطفل يستخدم وظائفه العقلية بشكل تلقائي وبسيط في سياقات الحياة اليومية. وهذا 

فيذ في سياقات الحياة اليومية، والتي يتم يدعونا إلى تخطيط األنشطة المنزلية الجاهزة للتن

تضمينها أشكااًل متنوعة من التفاعالت االجتماعية، واألدوات والوسائل )المادية أو اللغوية(، 

واالستخدامات الوظيفية لألدوات، بما يدعم نمو الوظائف العليا واالستخدام المطور لها. وال 

، لذا هناك حاجة إلى في سياقات حقيقية ات المباشرةننسى أن سياقات الحياة اليومية تتميز بالخبر

فليس مطلوًبا من األسرة المعرفة . مع األسرة بناء تعلم الطفلاستثمار هذه الخبرات المباشرة في 

الدقيقة لمبادئ نظرية فيجوتسكي، والمعرفة لكيفية تفعيل هذه المبادئ، إنما المطلوب من األسرة 

على شرح مبسط لكيفية التفاعل والتحاور مع الطفل، وكيفية تنفيذ هذه األنشطة التي تحتوي 

 تدريب الطفل على استخدام األدوات والوسائل.

( إلى أن التفكير المنهجي يأتي من التعريفات اللفظية 1986)Vygotskyأشار فيجوتسكي -

ا من التجريد إلى الظواهر الملموسة. لذا فهناك حاجة إلى تص ميم المدرسية، وينتقل تدريجي ً

األنشطة المدرسية التي تضم في محتواها موضوعات تخص الطفل في حياته اليومية، إضافة 

إلى تخطيط أنشطة البرنامج، بما يكفل نقل المهارات والسلوكيات من السياقات المدرسية إلى 

 سياقات الحياة اليومية، وكذلك نقلها من سياقات الحياة اليومية إلى السياقات المدرسية، من أجل

( إلى أن 1986)Vygotskyتنويع الخبرات، ودعم مراحل أعلى في التعلم. فقد أشار فيجوتسكي 

البنية النفسية للسلوك تكون في متناول أيدينا طوال فترة نموها وتنوعها. وأن في كل مرحلة 

جديدة للنمو يتغير أداء الطفل؛ مما يجعلنا نستخدم طرًقا ووسائل جديدة من أجل استبدال 

 ف السيكولوجية بوظائف أخرى.الوظائ
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 تصميم البرنامج:

لبرنامج ا قامت الباحثة بتصميم ،بعد االنتهاء من تحديد مبادئ التعلم وفق نظرية فيجوتسكي-

التعليمي الذي يهدف إلى تنمية الذكاء العاطفي ألطفال الروضة في السياقات المدرسية، وسياقات 

 مبادئ نظرية فيجوتسكي. الحياة اليومية مع األسرة، باالرتكاز على

  تحكيم البرنامج:

علم  -أعضاء هيئة تدريس في تخصصات مختلفة )علم النفس التربوي 8استعانت الباحثة بـ 

، وذلك إلجراء التحكيم األولي تعليم الطفولة المبكرة( من جامعات مختلفة -نفس الطفولة

 :بشكل عام كما يلي للبرنامج المقترح، وكانت نتائج التحكيم

 ( يوضح نتائج التحكيم األولي بشكل عام1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقد تمثلت أبرز مالحظات المحكمين واقتراحاتهم في اآلتي:

صياغة األهداف العامة بحيث تكون أكثر عمومية، ودمج األهداف المتشابهة مع بعضها  -

 البعض.
 تنويع األهداف العامة بحيث تغطي جميع مجاالت النمو، ومكونات الذكاء العاطفي. -
 الذكاء العاطفي.ترتيب األهداف العامة حسب مكونات  -

 زيادة المدة المقترحة لتنفيذ البرنامج. -
تقليل األنشطة التعليمية المخصصة لألسرة أو جعلها مساوي لعدد األنشطة مع المعلمة،  -

 وذلك ألن دور األسرة مكمل وداعم لدور المعلمة.
وضع جدول زمني يوضح ترتيب األنشطة، ويوضح أيضا توزيع األنشطة )مع المعلمة  -

 رة(.أو األس

 

 تحكيم الموضوع

 غير مناسب مناسب

 النسبة التكرار  النسبة التكرار

 %5771 7 %1،,1 1 أهداف البرنامج

 %15 4  %15 4  مدة البرنامج

 %5 5 %155 5 استراتيجيات البرنامج

 %1, , %71 6 ترتيب األنشطة

 %5 5 %155 5 التقويم
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 كالتالي: فكانت نتائج التحكيم، ( محكمين2لبرنامج من قبل )ل تم إجراء التحكيم النهائي   -

 ( يوضح نتائج التحكيم النهائي بشكل عام,جدول رقم )

 

 

  

 

 

 

 

 

 تمثلت أبرز المالحظات واآلراء في التحكيم النهائي في اآلتي:

أشار بعض المحكمين إلى أن األهداف العامة ال تقسم، وأن ذلك يجعل اآلخرين ال  -

الهدف األساسي من يعرفون الغاية األساسية من البرنامج. لذا قامت الباحثة بتحديد 

البرنامج تحت عنوان "الغاية من البرنامج" والذي تمثل في تنمية الذكاء العاطفي لدى 

 أطفال الروضة.

 تمكن -تمكن، لتصبح )التقويمبنود  )لم يتمكن( لقياسإضافة خانة أشار البعض إلى  -

 (.يتمكنلم  -بمساعدة

 وفيما يلي قائمة بأسماء محكمي البرنامج:   

 ( أسماء محكمي البرنامج المقترح3)جدول رقم 

 الدرجة العلمية االسم

أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عمان  أ. د/ فتحي عبد الرحمن جروان

 العربية.

أستاذ علم النفس بجامعة الملك عبد  أ.د/ إبراهيم الحسن مهدي حكمي

 العزيز.

المشارك أستاذ تعليم الطفولة المبكرة  د. / نهلة محمود جميل قهوجي

 بجامعة الملك عبد العزيز.

أستاذ علم نفس الطفولة المشارك بجامعة  د. / محمد يوسف الشريف

 األقصى.

أستاذ تعليم الطفولة المشارك بجامعة  د. / ناهض صبحي فورة

 تحكيم الموضوع

 غير مناسب مناسب

 %5, 1 %55 4 أهداف البرنامج

 %5 5 %155 1 مدة البرنامج

 %5 5 %155 1 استراتيجيات البرنامج

 %5 5 %155 1 ترتيب األنشطة

 %5, 1 %55 4 التقويم
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 األقصى.

أستاذ تعليم الطفولة المبكرة المساعد  د. / لينا سعيد محمد باشطح

 بجامعة الملك سعود.

أستاذ علم النفس التربوي المساعد  ف عثمان اآلغاد. / عاط

 بالجامعة اإلسالمية.

أستاذ مناهج الطفولة المبكرة المساعد  د. / نجوى فوزي صالح

 بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

أستاذ مناهج الطفولة المبكرة المساعد  د. / ريم محمد بهيج فريد

 بجامعة الطائف.

أستاذ علم نفس المساعد بجامعة القدس  أبو زايدد. / أحمد عبد هللا 

 المفتوحة.

أستاذ علم نفس الطفولة المساعد بجامعة  د./ رشا رجب عبد المقصود محمد

 الطائف.

أستاذ علم نفس الطفولة المساعد بجامعة  د./ إيمان قناوي محمد محمد قناوي

 الطائف.

لة المبكرة بجامعة أستاذ مناهج الطفو د./ نجالء أحمد أمين عبد الرحمن

 الطائف.

 

 

 :بناء أداة مالحظة لقياس الذكاء العاطفي

اطلعت الباحثة على األدبيات المتعلقة باختبارات ومقاييس األطفال واتضح أن أسلوب       

؛ 0228قطامي، ؛0228الناشف، ؛0222وورثمان،) المالحظة أفضل أسلوب لفهم األطفال

( أن منهج رياض 0228توضح الناشف )و (.0221؛ البسيوني، 0221الحوامدة والعدوان، 

األطفال يعتمد بالدرجة األولى على األداء العملي والتجريب والتعبير الجسدي الحركي والفني 

رياض واالجتماعي أكثر من االعتماد على األداء اللفظي، لذا فأداة المالحظة األنسب لمرحلة 

( أن األطفال ال يظهرون بشكل كامل ما يعرفونه وما يفهمونه 0222األطفال. ويؤكد وورثمان )

ونظرا لعدم توفر أدوات مالحظة لقياس مستوى الذكاء  خالل االختبارات واألسئلة المباشرة.

 :المالحظة قوائممن أجل بناء  اآلتيةالخطوات  تتبعالعاطفي لطفل الروضة، فإن الباحثة 

 يد الهدف من قوائم المالحظة:تحد -

تمثل الهدف من بناء قوائم المالحظة في قياس مستوى الذكاء العاطفي لدى طفل الروضة في 

 سنوات(. 2 -2الصف التمهيدي )
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 تحديد مكونات قوائم المالحظة:  -

 دارةإ -الوعي بالنفِس) تضمنت قوائم المالحظة الخمسة العناصر المكونة للذكاء العاطفي

وفق نموذج ( المهارات االجتماعية- التعاطف أو التقمص العاطفي -ستحفيز النف - العواطف

 Goleman (0112)جولمان 

 :التعريف اإلجرائي لمكونات الذكاء العاطفي وفق نموذج جولمان -

 

 ( يوضح التعريفات اإلجرائية لمكونات الذكاء العاطفي4جدول رقم )

 

 

 :صياغة بنود قوائم المالحظة -

صياغة بنود المالحظة باالستناد على التعريفات اإلجرائية لمكونات الذكاء العاطفي، تمت 

وباالستناد على اختبارات الذكاء العاطفي المطورة وفق نموذج جولمان في األدبيات السابقة، 

 مثل:

التعاطف أو  النفستحفيز  إدارة العواطف    الوعي بالنفِس

 التقمص العاطفي

المهارات 

 االجتماعية

أن يصف الطفل 

المشاعر التي 

يمر بها في 

 المواقف

المختلفة 

ويسميها، ويحدد 

األسباب التي 

وراء هذه 

المشاعر، 

ويوضح تأثير 

هذه المشاعر 

 على سلوكه.

أن يقوم الطفل 

ببعض الحلول 

التي تساعده 

على الخروج 

من الحالة 

السيئة، المزاجية 

وتهدئة النفس، 

وجلب المشاعر 

 اإليجابية.

أن يستخدم الطفل 

بعض األساليب 

التي تساعده على 

 التركيز

واالستمرار في 

العمل، والعمل 

على تأجيل 

الرغبات الحالية 

من أجل إنجاز 

المهام، 

واالستمتاع بما 

 يقوم به من عمل. 

أن يحدد الطفل 

الحالة االنفعالية 

لألشخاص األخرين 

خالل مالحظة  من

-)تعبيرات الوجه 

-حركات الجسد 

-نبرات الصوت ِ 

التصرفات(، وكذلك 

يتضمن التعاطف 

مشاركة األخرين 

مشاعرهم وتقديم 

 الدعم الالزم لهم.

  

أن يتواصل الطفل 

مع األخرين من 

خالل اتباع 

العادات السليمة 

في التواصل، 

ويشارك األخرين 

االهتمامات 

ويكون الصداقات 

قف ويدير موا

الصراع مع 

 األخرين.
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 (.0220)عثمان وعبد السميع،  من إعداد ،مقياس الذكاء العاطفي للراشدين -

)كردي وياركندي،  من إعداد ،( سنوات2-2مقياس الذكاء العاطفي ألطفال الروضة من ) -

0222.) 

 ،00-2استمارة المعلم لقياس الذكاء العاطفي لألطفال وذوي االحتياجات الخاصة من عمر  -

 (.0202)عيد، إعداد 

 (.0202)عليان، من إعداد  ،(08-02من عمر )مقياس الذكاء العاطفي للمراهقين  -

 

 تحكيم قوائم المالحظة: -

، وذلك لألخذ ومشرفات تربويات أعضاء هيئة تدريس ومعلمات أطفال 02تم االستعانة بـ 

 . وفيما يلي أسماء المحكمين:باقتراحاتهم ومالحظاتهم حول بنود أداة المالحظة

 

 المالحظة( يوضح أسماء محكمي أداة 1جدول رقم )

 الدرجة العلمية االسم التسلسل

أستاذ علم النفس التربوي بجامعة  سهير إبراهيم محمد الشافعيأ.د/  1

 الطائف.

أستاذ علم نفس الطفولة المساعد  د./ رشا رجب عبد المقصود محمد ,

 بجامعة الطائف.

أستاذ علم نفس الطفولة المساعد  د./ إيمان قناوي محمد محمد قناوي 3

 بجامعة الطائف.

أستاذ مناهج الطفولة المبكرة  د./ نجالء أحمد أمين عبد الرحمن 4

 بجامعة الطائف.

أستاذ علم نفس الطفولة المساعد  د./ دعاء زهدي الرفاعي 1

 بجامعة الطائف.

المساعد  القياس والتقويمأستاذ  د. / بثينة رشاد أبو العيش 6

 بجامعة الطائف.

المشرفة التربوية لروضة جمعية  الرحمن األمير منى يوسف عبدأ./  7

 اليقظة

معلمة الصف التمهيدي بروضة  أ./ سارة العصيمي 5

 جمعية اليقظة
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معلمة الصف التمهيدي بروضة  أ./ سميرة السفياني 9

 جمعية اليقظة

معلمة الصف التمهيدي بروضة  أ./ منى الشلوي 15

 جمعية اليقظة

 

 

 المالحظة:التطبيق التجريبي لقوائم  -

-01تمكنت الباحثة من الحصول على خطاب تسهيل مهمة باحث من إدارة تعليم الطائف بتاريخ 

هـ وذلك من أجل 0220-2-00و  00و 01هـ. وتم التوجه إلى الروضات بتاريخ 2-0220

شرح تعليمات تطبيق المقياس للمعلمات واإلجابة على استفساراتهن. تم البدء بتطبيق المقياس 

-2-02لمدة أسبوع دراسي كامل حتى تاريخ  0220-2-02الروضات بتاريخ من قبل 

 02طفل وطفلة من المستوى التمهيدي في الروضة ) 02هـ. تم تطبيق المقياس على 0220

 روضات مختلفة بمدينة الطائف. خمسمن طفلة( تم اختيارهم بشكل عشوائي  00طفل و

 

 اختبار الصدق والثبات: -

 ،(في تفريغ البيانات يدويا عن طريق االستبيان االلكترونيExcelاالكسل )تم استخدام برنامج  

 SPSSبرنامج  إلىثم بعد ذلك رحلت البيانات  البيانات، في ترميزيضا أبعد ذلك تم استخدامه 

 .حصائي للصدق والثباتلتحليل اإلا لعمل

 أداةصدق  للتحقق منن االتساق الداخلي باستخدام اختبار االرتباط بيرسو اختبارتم استخدام  •

 الحتسابباخ نكرو لفاأاختبار  واستخدام. 2022قل من أوذلك عند درجة معنوية  ،الدراسة

 الدراسة. ألداةالثبات 

 

( بقيم 20202( و )ر=20202)ر= االرتباط بينقيمة  بالنفس: تراوحتمحور الوعي  .0 

انية لعدم ارتباطها معنويا مع . ولكن تم حذف الفقرة الث2022موجبة معنوية عند درجة أقل من 

. وبذلك نوكد ان مقياس المحور صحيح ويقيس ما وضع من 2022المحور عند درجة اقل من 

لذلك نوكد ان مقياس المحور ثابت  ،20212جله. بالنسبة الختبار الثبات بلغت درجة الثبات أ

 في وقت اخر. تطبيقهومن الممكن 

( بقيم 20221( و )ر=20000)ر= الرتباط بيناقيمة  العواطف: تراوحتمحور إدارة  .0

. ولكن تم حذف الفقرة الرابعة لعدم ارتباطها معنويا مع 2022موجبة معنوية عند درجة أقل من 

. وبذلك نوكد ان مقياس المحور صحيح ويقيس ما وضع من 2022المحور عند درجة اقل من 

ذلك نوكد ان مقياس المحور ثابت ل ،20212جله. بالنسبة الختبار الثبات بلغت درجة الثبات أ

 في وقت اخر. تطبيقهومن الممكن 
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( بقيم 20220( و )ر=20022)ر= االرتباط بينقيمة  النفس: تراوحتمحور تحفيز  .0

. وبذلك نوكد ان مقياس المحور صحيح ويقيس ما 2022موجبة معنوية عند درجة أقل من 

لذلك نوكد ان مقياس  ،20210وضع من اجله. بالنسبة الختبار الثبات بلغت درجة الثبات 

 في وقت اخر. تطبيقهالمحور ثابت ومن الممكن 

( بقيم موجبة 20800( و )ر=20022)ر= رتباط بيناالقيمة  التعاطف: تراوحتمحور  .2

. وبذلك نوكد ان مقياس المحور صحيح ويقيس ما وضع من 2022معنوية عند درجة أقل من 

لذلك نوكد ان مقياس المحور ثابت  ،20210جله. بالنسبة الختبار الثبات بلغت درجة الثبات أ

 خر.آفي وقت  تطبيقهومن الممكن 

( بقيم 20222( و )ر=20002)ر= االرتباط بينقيمة  عية: تراوحتاالجتمامحور المهارات 

. ولكن تم حذف الفقرة الرابعة لعدم ارتباطها معنويا مع 2022موجبة معنوية عند درجة أقل من 

.  وبذلك نوكد ان مقياس المحور صحيح ويقيس ما وضع من 2022المحور عند درجة اقل من 

لذلك نوكد ان مقياس المحور ثابت  ،20220رجة الثبات جله. بالنسبة الختبار الثبات بلغت دأ

خر. أما بالنسبة لدرجة الثبات الكلية للمقياس فقد بلغت درجة آفي وقت  تطبيقهومن الممكن 

معامالت ارتباط االتساق وفيما يلي جدول يوضح جدا.  عال( وتعتبر معامل ثبات 20821)

 .حظةومعامل الثبات للمال السؤالالداخلي بين الفقرة/

 ( يوضح معامالت الثبات والصدق6جدول رقم )

 العبارة م المحور

معامل 

االرتباط 

 )بيرسون(

معامل 

 الثبات

بعد 

 الحذف 

معامل 

 الثبات

 الكلي 

الوعي 

 بالنفس

 0.524 **0.522 يستطيع أن يحدد الشيء الذي يضايقه عندما يشعر الطفل بالضيق. 1

57579 

, 
-السعادة -الخوف -عن مشاعر )الغضب يجد الطفل صعوبة في التعبير 

 الحزن( في األوقات المختلفة.
0.180 0.790 

3 
-الخوف -يصف الطفل التصرفات التي ارتبطت بمشاعر )الغضب 

 الحزن( في األوقات المختلفة.-السعادة 
0.517** 0.518 

 0.467 **0.616 يستطيع الطفل أن يحدد األشياء التي تجعله سعيدا 4

إدارة 

 العواطف

 0.407 **0.366 يستمر الطفل في البكاء والصراخ حتى يحصل على ما يريد. 1

 0.230 **0.649 عندما يغضب الطفل من األخرين يقوم بضربهم. ,

 0.417 **0.387 يفتعل الطفل المشكالت مع اآلخرين عند شعوره بالملل. 3

 0.697 0.110- يقوم الطفل بالترويح عن نفسه بعد أي حدث سيء. 4
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كانت معامالت ثبات مقياس الذكاء العاطفي بأبعاده الخمسة المستخرجة من العينة      

 العشوائية، كالتالي:

، 2،210، التعاطف 2،210تحفيز النفس  ،2،212، إدارة العواطف 2،212الوعي بالنفس 

وهي  2،210و 2،220.  أي أن معامالت الثبات تراوحت بين 2،220المهارات االجتماعية 

 .20821معامالت مرتفعة ومقبولة، أما االختبار ككل فقد كانت معامالت ثباته 

 0.437 0.323 يتوقف الطفل عن ممارسة األنشطة التعليمية عند شعوره بالغضب 1

تحفيز 

 النفس

 0.605 **0.603 يتابع الطفل تنفيذ المهام القصيرة حتى ينتهي منها 1

 0.624 **0.494 يفقد الطفل اهتمامه بالمهام التي ال تعطيه نتائج سريعة ,

 0.740 **0.266 تأجيل ملذاته حتى ينتهي من إنجاز المطلوب منهيستطيع الطفل  3

 0.616 **0.529 يتضجر الطفل من مهامه اليومية 4

 0.629 **0.482 يعتمد الطفل على الكبار في القيام بواجباته 1

 التعاطف

 0.807 **0.367 يتعرف الطفل على الحالة االنفعالية لآلخرين في المواقف المختلفة. 1

 0.834 **0.305 يتجاهل الطفل المشكالت التي يتعرض لها أصدقاؤه أمامه. ,

 0.693 **0.771 يقوم الطفل بتقديم المساعدة لألخرين. 3

 0.658 **0.833 حزن(.-يشارك الطفل األخرين مشاعرهم )سعادة  4

 0.725 **0.651 يسأل الطفل األخرين عما يحتاجون إليه من مساعدة 1

المهارات 

 االجتماعية

 0.542 **0.341 في األنشطة المختلفة مشاركة اآلخرينيقدم الطفل على  1

 0.514 **0.379 يحترم الطفل الدور في النشاطات المختلفة ,

 0.540 **0.330 يبادر الطفل الحديث مع اآلخرين 3

 0.662 0.033 يجبر الطفل اآلخرين على اللعب معه. 4

 0.282 **0.677 الطفل لآلخرين ما يزعجه منهم بأسلوب مهذبيوضح  1

 5751من ** مستوى االرتباط يكون معنوي عند درجة معنوية اقل 
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فقد تم  0من ر=معظم البنود ذات ارتباطات دالة إحصائيا، أما البنود ذات االرتباطات أقل     

من محور إدارة العواطف،  2من محور الوعي بالنفس، والبند رقم  0إلغاؤها، وهي البند رقم 

 من حور المهارات االجتماعية 2والبند رقم 

  

 تصميم دليل البرنامج: -

دليل لتعريف المعلمة واألسرة بأنشطة البرنامج، والفلسفة والمبادئ التي يرتكز  تم تصميم      

لبرنامج، وأهداف البرنامج الذي سيقومون بتنفيذه، والتسلسل الزمني لتنفيذ األنشطة، وأهم عليها ا

 الفوائد العائدة من نمو الذكاء العاطفي للطفل.

 

 

 الخاتمة:

مهارات الطفل في إدارة  يهدف إلى تنميةتوصل هذا البحث إلى تصور مقترح لبناء برنامج      

وإدارة  وتحفيز النفس، ، والتخلص من المشاعر المزعجة،عواطفه، ومواجهة المواقف المحبطة

. الصراعات مع اآلخرين، وذلك من خالل توظيف مبادئ التعلم البنائي االجتماعي لفيجوتسكي

على مراحل بناء سلوك الطفل، بمشاركة الطفل ووعيه  تم تسليط الضوء من خالل هذا البحث

ف الطفل من المستوى االجتماعي الذي تحدث فيه كيفية دعم ارتقاء وظائوبعمليات بناء التعلم، 

كما تم تسليط الضوء على كيفية  .للطفلالتفاعالت االجتماعية، إلى المستوى الفردي المستقل 

استخدام نظرية فيجوتسكي في تنسيق العمل بين الروضة واألسرة من أجل دعم استمرار بناء 

  التعلم في السياقات المختلفة.

هذه الصياغة المقترحة  التصور المسؤولين عن تربية األطفال، في استخدام وقد يفيد هذا     

لتنمية الذكاء العاطفي لألطفال، وتنسيق العمل بين الروضة واألسرة الستمرار بناء التعلم في 

تتناول  كنموذج ُيسترَشد به لبناء برامجالسياقات المختلفة. كما يمكن استخدام هذه الصياغة 

تنسيق العمل بين الروضة ل، وةواالجتماعي ةالعاطفيالمجاالت  مهارات وكفاءات مختلفة في

 واألسرة، باالرتكاز على مبادئ نظرية التعلم البنائي االجتماعي لفيجوتسكي.

 

 

 

 التوصيات:

لق إضافة مواد دراسية في برامج إعداد المعلمات، وفي برامج التطوير المهني للمعلمات، تتع -

 .)الذكاء العاطفي( العاطفي واالجتماعي لألطفال بالتعلم

 في مناهج األطفال. الذكاء العاطفي كجزء أساسيإضافة برامج  -
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 تفعيل أشكال مختلفة من الشراكات مع األسرة، مثل الشراكة من خالل البرامج التعليمية. -

 ة لشخصية الطفل.توظيف نظرية فيجوتسكي في تنمية الجوانب العاطفية واالجتماعي -

 في تفعيل الشراكات التعليمية مع األسرة. توظيف نظرية فيجوتسكي -

 بكتيبات مبسطة تتعلق بمتطلبات النمو العاطفي واالجتماعي للطفل.المعلمات واألهالي تزويد  -

 تزويد المعلمات واألهالي بكتيبات مبسطة تتعلق بالتطبيقات المختلفة للنظريات التعليمية. -

 

 المقترحات البحثية:

النوعية لمالحظة أشكال التفاعالت والحوارات اليومية التلقائية في الروضة  دراساتالإجراء  -

 وتأثيرها على نمو الذكاء العاطفي للطفل.

إجراء الدراسات المقارنة بين مهارات األطفال الذين تعلموا بواسطة برنامج للذكاء العاطفي  -

مهارات األطفال الذين تعلموا بواسطة برنامج للذكاء العاطفي وفق بالطريقة التقليدية وبين 

 طريقة فيجوتسكي.

إجراء دراسات لمعرفة أشكال التفاعالت والحوارات المستخدمة مع الطفل في المنزل  -

 وتأثيرها على مستوى الذكاء العاطفي للطفل.

في السياقات لذكاء العاطفي ا أنشطةالذين تعلموا إجراء دراسات مقارنة بين مهارات األطفال  -

أنشطة الذكاء العاطفي في سياقات  وبين مهارات األطفال الذين تعلمواالتعليمية في الروضة 

 الحياة الحقيقية مع األسرة.

إجراء دراسة لمعرفة أثر تفاعل الطفل مع أدوات ووسائل الذكاء العاطفي فقط بدون توجيهات  -

 الكبار.

إجراء دراسات لمعرفة أثر تطبيق البرامج التعليمية القائمة على شراكة األسرة، على مستوى  -

 معرفة األسرة باالحتياجات التربوية للطفل، واألساليب التربوية المالئمة له. 

 

 

 

 

 المراجع:

(. الذكاء االنفعالي مفهومه وقياسه. 0220عثمان، فاروق السيد، ورزق، محمد عبد السميع. )

مسترجع من  .20 - 00: 28الهيئة المصرية العامة للكتاب. ع . م النفسعل

https://search.mandumah.com/Record/173233 
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 سة.مهارات التواصل بين البيت والمدر( 0222قنديل، محمد متولي. بدوي، رمضان مسعد )

 عمان: دار الفكر.

اإلمارات: )ترجمة: حمزة محمد(،  التقويم في مرحلة الطفولة المبكرة( 0222وورثمان، سو )

 (.0222. )العمل األصلي نشر في الكتاب الجامعي

فاعلية برنامج (. 0222كردي، ساندي بنت فاروق إبراهيم، و ياركندي، هانم حامد محمد. )

 إرشادي مقترح في تنمية جوانب الذكاء العاطفي لدي أطفال الروضة بالمدينة المنورة

 ة(.)رسالة ماجستير غير منشور

، القاهرة: دار تصميم البرامج التعليمية ألطفال ما قبل المدرسة( 0228الناشف، هدى محمود )

 الكتاب الحديث.

 ( تقويم نمو الطفل، دار المسيرة: عمان0228قطامي، نايفة )

عالم الكتب  مناهج رياض األطفال.( 0221الحوامدة، محمد فؤاد. العدوان، زيد سليمان )

 الحديث: عمان.

 . المكتبة العصرية: المنصورة.منهج النشاط في رياض األطفال( 0221البسيوني، مها إبراهيم )

( أساليب المعاملة الوالدية الخاطئة وعالقتها ببعض المشكالت السلوكية 0202عتروس، نبيل )

 ص.020-000: 02، مجلة التواصل، العدد لدى أطفال ما قبل المدرسة

( قدرة معلمات الروضة على اكتشاف ومواجهة بعض 0200عمر، أمينة أبو صالح علي )

، مجلة المشكالت السلوكية ألطفال الروضة وعالقتها ببعض المتغيرات لدى المعلمات

 ص.020-000: 02اإلرشاد النفسي، العدد 

( المشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال الروضة 0200)فواز السلمي، فاطمة بنت عايض بن 

مجلة الطفولة والتربية، العدد وجهات نظر المعلمات بمدينة الرياض، وأساليب عالجها من 

 ص.020-002: 02

( المشكالت السلوكية األكثر شيوعا بين أطفال مرحلة 0202الهاجري، أمينة الهرمسي )

العدد  .مجلة العلوم التربوية والنفسيةالروضة من وجهة نظر معلماتهم بمملكة البحرين، 

 .ص02-28: 0

. مسترجع من  0202رؤية المملكة العربية السعودية (. 0202المملكة العربية السعودية. )

https://vision2030.gov.sa/ar/vision-progress 

الذكاء االنفعالي وعالقته بالقدرة على (. 0202عليان، عنايات محمد، واألغا، عاطف عثمان. )

تير غير منشورة(. الجامعة )رسالة ماجسحل المشكلة لدى عينات من المراهقين 

 اإلسالمية، غزة. 

 https://search.mandumah.com/Record/738314مسترجع من        

https://search.mandumah.com/Record/738314
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(. تقنين مقياس الذكاء االنفعالي المصور لألطفال ولذوي 0202عيد، يوسف محمد. )

سلسلة الدراسات العلمية الموسمية المتخصصة: لبيئة السعودية. االحتياجات الخاصة على ا

 ص.22-0: 02الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية. ع 

( المشكالت التي تواجه الطفل في مرحلة رياض األطفال وآلية 0201العقيل، سراء سليمان )

-22: 2ل، العدد المجلة العربية لإلعالم وثقافة الطف .تعامل الخدمة االجتماعية معها

 ص.12
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