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 :هني هي افرلايت األسريتوراس افذتاء افىةداً  فألطلا  احملهقي

األسددددداية   سدددددد   األطفدددددال ا ددددداومُت مددددد  الاعايدددددة يلدددددد إىل ت دددددديا أبعددددداد الددددد كا  ال جدددددداي يهددددددي ا  يددددداس

  هددددددد   ، وتت جدددددددخدددددددةل ن  عددددددة مددددددد  ا  ا ددددددد  ا ياتيددددددة( سدددددددن ات وذلددددددد  مدددددد   6 – 4 درسددددددة  مددددددا   ددددددد  ا 

امددددددددة ، وال دددددددددرة علدددددددد  إ الغضدددددددد  أجيدددددددد  التدددددددد اع، التعدددددددداط ، الددددددددتح   يبالدددددددد ات، ت ياألبعدددددددداد    الدددددددد ع

 .خاي عة ات اجت اعية مع اآل

 هلهىم افذتاء افىةداًي

 ، وكيفيدةخداي لتعداي علد  معداعا  ومعداعا اآلة الطفد  علد  االدراسة ا الية بأنه  در  يعاي ال كا  ال جداي ي

مدددد  خددددةل تأجيدددد  إتدددد اعاته العاجلددددة، و درتدددده علدددد  التعدددداط  مددددع األخدددداي ، ول امددددة عة ددددات  رغ اتدددده تنظددددي 

 غض ه وذل  م  خةل األنعطة ا ختلفة . ، والتح   ي انفعاالهت  مت جًة ي حت  ه ياجت اعية معه 

 ألبعار ادلقياس: ياإلةرائافتعريف  يوفيوا يل

 .يفية التصاي   ا  ا   ا ختلفة درة الطف  عل  معافة معاعا  ك ا حتدث وك :الوعى بالذات (1

 .لية م  أج  ال ص ل إىل رغ ة أفض  درة الطف  عل  تأجي  رغ اته ا ا :تأجيل اإلشباع (2

 .ستجابة هلاواال ت وجهه او م  تع َت   معافة معاعا األخاي  م  ص هت  ا درة الطف  عل :التعاطف (3
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خداي  خدةل م ا دد  لد  السدديطاة علد  انفعاالتده الغااد ه  ددا  اآل ددرة الطفد  ع التتحمم فتى البضتتب: (4

 ا ياة ا ختلفة.

خددداي  وتن يتهدددا وا فددداظ علددد  إنعدددا  العة دددات بينددده وبدددُت اآل ددددرة الطفددد   إقامتتتال عتقتتتات اجتماعيتتتال: (5

 عليها.

وقف إستجابتان إحداىما إيجابيتال ااخخترس ستةبيال بحيتض يتضتمن  ( موقفاً لمل م55يتمون المقياس من )

 كل بعد من أبعاد المقياس خمس مواقف.

 بافذاث أوالً: افىلي

 جعةت أصحابك يصقفوا ليك عةشان رسمك جميل اعجبها. ولو اخبة (1

 وت  ن م س ط تفاح أوي 

 ت   م ان  ومتهت ش 

 لما النور ينقطع عةيك اانت فى الحجرة لوحدك (5

 عل  أحد. ادي بص ت عايلوتن ختاي 

 ري تع   ايه.ت   مش عا 

 .بيها لو انمسرت لعبتك اانت بتةعب (3

 وتضايق. تزع  أوي 

 .متهت ش وتع ي واحدة تانية تلع  بيها 

 خبرتك أن فى رحةال لممان أنت تحبولو اخبةال أ (4
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 تفاح وت  ن م س ط 

 تفض    م ان  ومتهت ش 

 ن فى كراسال ايديك اتسختاو لو اأنت بتةون باخل (5

  تزع  وتاوح تغس  ايدي. 

 .متهت ش وتفض  تل ن 

 ثاًيًا: تاةيل اإلشباع 

 خرس معاىم.الو بتةعب لعبال بتحبها أاس ااقترح عةيك أصحابك تةعب لعبال  (1

 وتلع  معاه . ت افق 

 اللع ة الل  بتح ها.تلع   

 بتحب ترسمو عةشان تشترك فى المسابقال. طةبت منك ترسم شيىء أخر غير الةي لو اخبةال (5
 ع ال ةم وتاس  الل  طل ته من .تس  
 .تاس  الل  بتح  تامسه 

 ىياخد بالونال أكبر وزع بالونات لمن ممفتش اقالت الةي ىيستنى لما الدادة تيجيلو اآلبةال بت (3
 . تستٌت الدادة وتاخد بال نة أكرب 
 ومتستناش. تاوح تاخد بال نة دل  يت 

 .مان الةى جالس فيوظم المنتطةبت منك متمةش الحةوس إال بعد ملو اخبةال  (4
 . تنظ  ا  ان وبعد كد  تاك  ا ل ى 
 كلها دل  يتحت  تأ . 
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لو اتخانقتت انتت اصتحبك عةتى لعبتال اقالتةتك اخبةتال اديهتا لصتحبك شتويال صتبيرين اختدىا بعتد   (5
 كده طول اليوم.

 .  تديها لصح 
 .تفض  تلع  بيها ومًتااش 

 ثافثًا: افتعاطف
 لو شفت أحد أصحابك تعبان ابيعيط. (1

  ح تع فه وت  له مال .تاو 
 . تسي ه وت   مش مهت 

 نت بترسم ااحد صحبك ألوانو خةصت.اأ (5
 .تعطيه ل ن م  معاك 
 ل ان م  معاك.اومش تديله  ت  ل وانا مايل 

 لو صحبك اىو بياكل الحةوس بتاعتو اقعت منو. (3
 م  معاك.  له معلش وتديله حته ت 
 . مًتااش تديله حتة 

 .و بيجريك اقع اىلو شفت ااحد صحب (4
 .تاوح عليه وتع فه 
 ه ومًتحش تع فه تسي 

 صحابك بالبالون بالونال صحبك فرقعت.اانت بتةعب مع أ (5
 ب ال نيت لع  معات  ل لصحاب  تعاىل أ. 
 ت  له متلع ش معايا ب ال نيت. 

 جابعًا: افتحكن ف  افغضب
 الةى بتةعب عةيها عةشان يركب ىو. المرجيحال لو صحبك كان عايز ينزلك من عةى .1
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 لألبلة. ت يتاوح تع 
 .مًتااش تنزل وتضابه 

 .لو أحد زمتئك اقع البيت الةى بتبنيو بالممعبات .5
 لألبلة. تاوح تعت ي 
 .تضابه وتزعق ليه 

 لو زميةك اىو بيةعب ببالونتك فرقعها غصب عنو. .3
 . تساحمه وتلع  معا 
 . تضابه وتزعق ليه ومًتااش تلع  معا 

 الجهاز غصب عنو. لو أنت بتةعب عةى الممبيوتر لعبال جو صحبك طفى .4
 . ت  له مفيش حاجة وتفتح اجلهاز تاىن وت    لع 
 .تضابه وتز ه بعيد ع  اجلهاز 

 نت بتةون فى كراسال الرسم انت ااصحابك كسرلك صحبك لون من ألوانك.اأ .5
 لألبلة. تاوح تعت ي 
 .تضابه وت  له هتل  ل ىن 

 خاهفًا: افقدجة لل  إقاهت لالقاث هع األخريي.
 صحابك بيةعبوا.أ يى الجنينال اتتقرج تةعب فلما تخ .1

 . تاوح تلع  معاه 
  تلع  ل حدك حت. 

 لما تطةب منمم اخبةال تنظموا الممان الةى موجدين فيو. .5
 .حت  تعًتك مع اصحاب    تنظي  ا  ان 
 حت  تنظ  ل حدك. 
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 شمال بيها.أعةيمم اخبةال بعض الممعبات لعمل لما توزع  .3
  ات ال.حت  تعًتك مع اصحاب    اللع  لع   
   ات ال با  ع ات ل حدك. تفض  تع 

 لما يمون فى حفةال داخل الدار .4
 . حت  تعًتك فيها مع اصحاب 
 .متح ش تعًتك فيها 

 نت اأصحابك.ابةال اعدتك بأنها ىتحمى قصال ليك لو اخ .5
 حت  حت يل  ال صة ل حدك 
 ال صة لي  إنت واصحاب . حت  حت ي 

 :ه وقد هر إلدار ادلقياس بعدة خطىاث 
طددةع علدد  الطددار النظدداي والدراسددات السدداب ة في ددا يتعلددق بالدد كا  ال جددداي وعلدد  بعدد  ا  دداييس ال (1

 لألطفال. اولت تن ية أبعاد ال كا  ال جدايالىت تن
 واع الص رة ا  دئية لل  ياس. (2
 ت نُت ا  ياس. (3
 الص رة النهائية هل   اخلط ات. (4

 :تىضيح ذلذٍ اخلطىاث وفيوا يلي
 طددار النظدداي في ددا يتعلددق بالدد كا  ال جددداي وعلدد  بعدد  ا  دداييس الدديت تناولددت تن يددة أبعدداد الطددةع علدد  ال

 اعت دت عليها ال احجة   تص ي  ه ا ا  ياس   مصدري   ل جداي للطف  تنحصا ا صادر اليتال كا  ا
 األطفال. اي لدي  ال جدطةع عل  الطار النظاي اخلاص بالدراسات الساب ة الىت تناولت ال كااألول  ال

ا  األطفدددال ومنهدددا م يددداس الددد ك اييس الدددىت تتنددداول الددد كا  ال جدددداي لددددي  الطدددةع علددد  عددددد مددد  ا  دددالجددداي
  إعدداد / مسيحددة عطيددة،  (، وم يدداس الد كا  االنفعددايل 2001 / امد  حسدد نة ومدٌت أبدد  ناتدي  إعددداد ال جدداي
 (.2005 / صةح تاي ال كا  ال جداي   إعداد (، م ياس 2005
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 افوصىجة ادلبدئيت فلوقياس:
 لةوصول إلى الصورة المبدئيال لمقياس قامت الباحثال بتحديد:

 مفهوم الذكاء الوجداني -أ 
  الدراسددة ا اليددة بأندده  دددرة الطفدد  علدد  التعدداي علدد  معدداعا  ومعدداعا األخدداي   يعدداي الدد كا  ال جددداي     

اي  وإ امددة عة ددات لددة و درتدده علدد  التعدداط  مددع األخددلعاجوكيفيددة تنظددي  رغ اتدده مدد  خددةل تأجيدد  إتدد اعاته ا
   غض ه.اجت اعية معه  والتح     انفعاالته مت جًة   حت  ه 

ويتحددددد إجاائيددداً بالدرجددددة الدددىت لصدددد  عليددده الطفدددد  علددد  م يدددداس الددد كا  ال جددددداي ا سدددتخدم   الدراسددددة      
   .ا الية

 ألبعاد ا  ياس وفي ا يل  التعاي  الجاائي
  دددرة الطفدد  علدد  معافددة معدداعا  ك ددا حتدددث والتعدداي علدد  ا فددادات الدالددة علدد  ا عدداعا بالتتذات: التتوعي

 .يفية التصاي   ا  ا   ا ختلفةوك
 .ج  ال ص ل إىل رغ ة أفض لية م  ا درة الطف  عل  تأجي  رغ اته ا ا تأجيل اإلشباع:

   .ستجابة هلاات وجهه  واال درة الطف  عل  معافة معاعا األخاي  م  ص هت  أو م  تع َت  وهيالتعاطف:
  درة الطف  عل  السيطاة عل  انفعاالته الغاا ة  ا  األخاي   البضب: يالتحمم ف

  درة الطف  عل  إنعا  العة ات وتن يتها وا فاظ عليها. إقامال عتقات اجتماعيال:
عددددداد ن  عددددة مدددد  ا  ا دددد  ا صدددد رة ل يدددداس أبعدددداد الدددد كا  ال جددددداي ألطفددددال الاواددددة مث  امددددت ال احجددددة ب  ب(

   ( م ا دد  لل عددد الجدداي5بالدد ات (،   ( م ا دد  لل عددد األول   الدد عي5( م  فدداً م زعددة كالتددايل  25فت  نددت  
 الغضدد  (، ( م ا دد  لل عددد الاابددع   الددتح    5( م ا دد  لل عددد الجالددت   التعدداط  (  5تأجيدد  التدد اع (،  

 ( م ا   لل عد اخلامس   إ امة العة ات الجت اعية ( 5 
( مد  أعضدا  هي دة التددريس ب سد  10  مت عداض ا  يداس   صد رته األوليدة علد   العاض عل  ا   ُتجد(

النفسدية و  لنفسدية واالجت اعيدة هعهدد الدراسدات العليدا للطف لدة جامعدة عدُت مشدس و سد  الصدحةاالدراسدات 
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فيده مد   وذلد  لبددا  الداأي امعدة الز دازيق.داب جلز دازيق و سد  علد  الدنفس ب ليدة اآلجامعة ا لًتبيةب لية ا
 حيت 

 جاائ  اخلاص بال عدمدى إنت ا  ا  ا   للتعاي  ال 
 مةحظات أخاى إبدا  أي 

% 80 ة بنسد ( م  فداً 25را  السادة ا   ُت حيت اتف  ا عل  ك  ا  ا   لل  ياس  مث  امت ال احجة بتفايق أ

 ا   ُت  مل تست عد ال احجة أي م    مص ر بنا  عل  رأي

 حتديد طاي ة االستجابة والتصحيح د(

   جات عل  ا  ياس عل  النح  التايلمت ت ديا الدر 

 ستجابة الجيابية تأخ  درجتُت.اال -

 ستجابة السل ية درجة .اال -

 عدم الجابة م  الطف  تأخ  صفا . -

 :تقنين المقياس (3

طفتتال المسسستتات اإليوائيتتال اتتتم حستتاب صتتد  ا بتتات حثتتال بتطبيتتم المقيتتاس عةتتى عينتتال متتن أالباقامتتت 

 المقياس بالطريقال اختيال:

 صد  المقياس:)أ(

ي صددد بصدددق ا  يدداس هدد   درتدده علدد   يدداس مددا واددع ل ياسدده وهندداك عدددة طدداق  تلفددة  سدداب الصدددق و ددد 

 تيةطاق اآلاعت دت ال احجة   ال حت ا الة عل  حساب الصدق بال
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يعت ددد  يظدداهاي أحددد أتدد ال الصددق ال صددفي الدد يعتددرب الصدددق السدطح  أو ال الصتد  الظتتاىرس:  -1

مدددى صددةحيته للتجايدد  وي صددد بالصدددق الظدداهاي صدددق  لدراسددة الت هيديددة لةخت ددار  عافددهعلدد  ا

نددد د خت دددار لل فحددد ص مددد  حيدددت انط ددداق ال نددد د علددد  اهلددددي ومناسددد ة ال العدددام أو مناسددد ة اال ا ظهدددا

صدددددق مت عدددداض و  سدددد ي  حت يددددق هدددد ا الندددد ع مدددد  ال (1992،24  إهلددددام  إمددددام، سددددت يات الع ددددا والتعلددددي  

لية عل  عدد م  السادة ا   ُت ا تخصصُت   نال الطف لة مد  أعضدا  هي دة ا  ياس   ص رته األو 

جامعدددة عدددُت مشدددس د الدراسدددات العليدددا للطف لدددة هدددالتددددريس ب سددد  الدراسدددات النفسدددية واالجت اعيدددة هع

تف  ا علد  أن صد رة ا  يداس متصدلة وتنت د  او س  الصحة النفسية ب لية الًتبية جامعة الز ازيق وال ي  

 إىل األبعاد اليت مت حتديدها.

 صد  الربعيين اخعةى ااخدنى: -5

أو تنازليداً ابعيُت األعلد  واألدىن وفيده يدت  تاتيد  درجدات العيندة إمدا تصداعدياً ستخدام صددق الدو د مت ا     
لداللدة الفداوق  t.testويت  أخ  درجات الابيع األعلد  والابيدع األدىن ويدت  ع د  ا  ارندة بيدنه  ب سدتخدام 

علددد  تأكيدددد صددددق ا  يددداس  يدددد وإذا كاندددت الفددداوق بدددُت الدددابيعُت األعلددد  واألدىن دالدددة إحصدددائياً لصدددا  األ
 ال حت
 علدد  عيندة اسددتطةعية مدد  أطفدال ا وسسددات الي ائيددة دىنسددتخدام صدددق الدابعيُت األعلدد  واألو دد مت ا     
 ( طفةً 40( سن ات وكان   امها  6-5وح أع اره  م   ام  تًت 

طفدال ا وسسدات الي ائيدة ( صدق الابيعُت األعلد  واألدىن   يداس الد كا  ال جدداي أل1وي اح جدول     
سدددتطةعية ي أبعددداد م يددداس الددد كا  ال جدددداي داللدددة الفددداوق بدددُت الدددابيعُت األعلددد  واألدىن لعيندددة ال حدددت اال

 والدرجة ال لية   صدق ا  ياس (
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                 القياسات          

 المتبيرات

 الربيع اخدنى الربيع اخعةى
 قيمال

 "ت"
مستوس 
المتوسط  الداللال

 يالحساب
نحراف اال

 يالمعيار 
المتوسط 

 يالحساب
نحراف اال

 المعياري

 هدال 8.38 0.788 5.9 0.759 7.95 ال ع  بال ات

معاجلة اجل ان  
 هدال 9.4 0.768 5.8 .813 8.15 ال جدانية

 هدال 20.21 0.470 5.3 0.616 8.8 التعاط 

 هدال 9.75 0.688 5.5 0.887 7.95 الغض  التح   ي

إ امة عة ات 
 اجت اعية

 هدال 8.72 0.795 6 0.940 8.4

 ه4دال 19.48 1.67 28.5 2.4 41.25 الدرجة ال لية

 
حصدائياً بددُت ( ممددا يددل علدد  وجد د فداوق دالددة إ0.01( أن  ي دة تتت ييعهددا دالدة عندد  1يتضدح مد  اجلدددول  

الابيددع األعلدد  والابيددع األدىن لصددا  الابيددع األعلدد    ييددع متغددَتات  يددد ال حددت وهدد ا يوكددد صدددق ا  يدداس   
  ياس ال كا  ال جداىن .

  بات المقياس:ب(
ات والدد ى غال دداً مددا ي ددًتن بالصدددق حيددت أن ا  يدداس هدد  دتتعدده بالج ددمدد  تدداوط سددةمة  الجددايالعدداط  

ي  ن ثابتاً وليس الع س صدحيح ف دد ي د ن االخت دار ثابتداً  الصدق مظها الج ات أى هعٌت أن ا  ياس الصادق
  ات ا  ياس. ار للتأكيد م  ثتخاستخدمت ال احجة طاي ة إعادة االول نه ال يت تع بالصدق ل ل  
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 طريقت إلارة االختباج:
مث إعدددادة تط يدددق نفدددس  درجددداهت  فدددااد مث حسددداببتط يدددق ا  يددداس علددد  ن  عدددة مددد  األتدددت  هددد   الطاي دددة       

ت دداط بددُت درجدداهت    التط ي ددُت وهدد  ر ال دد ع بعددد فددًتة مدد  حسدداب معامدد  اا  يدداس مدداة أخدداى علدد  نفددس اج
 (.166.1998 د الامح    سعيد عال ى يساوى ث ات ا  ياس 

( طفدةً مث إعدادة تط يدق 20و د مت تط يق م ياس ال كا  ال جداىن علد  عيندة مد  ا وسسدات الي ائيدة ت لد        
أس  عُت عل  نفس اج  عة بعد ذل  مت حسداب معامد  االرت داط  فاص  زمٍت  درةتط ي ه ماة أخاى بعد ماور 

  ا اة األوىل والجانيدة ب د  بعدد مد  أبعداد ا  يداس علد   سات الي ائيةبُت درجات م ياس ال كا  ال جداي ا وس
 ( .2حدى وي اح ذل  جدول  

نحراف المعياري اقيمال معامل االرتباط بين التطبيقين اخال االثانى إلبعاد مقياس المتوسط الحسابي ااال
 الذكاء الوجداني االدرجال المةيال )  بات المقياس (

 

 القياسات       
 

 المتبيرات

 قيمال التطبيم الثانى التطبيم اخال

معامل 
 االرتباط

مستوس 
المتوسط  الداللال

 الحسابى
اإلنحراف 

 المعيارس
المتوسط 
 الحسابى

نحراف الا
 المعياري

 دالة 921،0 0،696 80،5 0،788 90،5 ال ع  بال ات
معاجلة اجل اند  

 ال جدانية
 دالة 0،957 745،0 85،5 767،0 80،5

 دالة 0،826 0،489 35،5 470،0 30،5 اط التع
التح     
 الغض 

 دالة 0,947 0,686 5,55 0,688 5,50

إ امة عة ات 
 اجت اعية

 دالة 0,868 0,686 6,05 0,795 6,00

 دالة 0,924 1,57 28,60 1,67 28,50 الدرجة ال لية
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( وييعهددا دالددة  0,957 - 0,862( أن  ي ددة معامدد  االرت دداط تاواحددت مددا بددُت   2يتضددح مدد  جدددول       
 مما يوكد ث ات ا  ياس. 0,01إحصائياً عند مست ى 

 الصورة النهائيال لمقياس الذكاء الوجدانى المسسسات اإليوائيال: -3
 25مدد  خددةل اخلطددد ات السدداب ة دت ندددت ال احجددة مددد  ال صدد ل للصددد رة النهائيددة لل  يددداس م  نددة مددد       

لافداق وتلد  ا  ا د  أو مدع ياعدة ا ا وسسدة ا د  كاندت إمدا داخد م  فاً ل د  م  د  اسدتجابتان وهد   ا   
 س أبعاد فاعية وه  ك ا يل  م زعة عل  مخ
 ( م ا  .5بال ات وله   ال عي البعد اخال:

 ( م ا  .5معاجلة اجل ان  ال جدانية وتأجي  الت اع وله   الثانى: البعد
 ( م ا  .5التعاط  وله   البعد الثالض:

 ( م ا  .5التح     الغض  وله   :البعد الرابع
 ( م ا   .5إ امة عة ات إجت اعية وله   البعد الخامس:
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