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 اخلصائص السيكومرتية ملقياس الذكاء الوجداين لدى عينة من األطفال:

 مقدمة:
مرحلة الطفولة املبكرة هي الفرتة التكوينية احلامسة يف حياة الفرد حيث تتم فيها وضع البذور 

اعدهتم من خالل تنمية األوىل للشخصية ومن مث تعترب أخطر وأهم فرتات حياة اإلنسان، وميكن مس
 الذكاء الوجداين على النجاح يف حياهتم.

من الذكاء الوجداين، كما أن هذه  %02من الذكاء العام  %02أن النجاح يف احلياة يتطلب 
األمهية تظهر يف أن الفرد الذي لديه ذكاء وجداين يستطيع استخدام املدخالت الوجدانية يف احلكم 

                                                                   ة يف التعبري عن االنفعاالت مما جيعله قادر ا على االتصال الوجداين مع اآلخرين واختاذ القرار ويتميز ابلدق
 (.35: 0222)أمل حسونة، ومىن أبو انشي، 

وجند أن الذكاء الوجداين يعين وصف اخلواص الوجدانية اليت هلا أمهية يف حتقيق النجاح، 
ت السلوكية والوجدانية )لورانس، ويساعد الطفل على التعلم والنجاح األكادميي والتخلص من املشكال

0222 :03.) 
فالذكاء الوجداين يتضمن قدرة الفرد على مراقبة مشاعره وانفعاالته وانفعاالت اآلخرين وقدرته  

على التميز بني هذه االنفعاالت واستخدام هذه املعرفة يف توجيه الفكر والسلوك )جنالء خريي، 
0200 :9.) 
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الفرد على الوعي بذاته واحرتام مشاعره ومشاعر اآلخرين ولذلك الذكاء الوجداين يساعد 
وتفهمه هلا، تلك الدافعية اليت تتحكم يف سلوك الفرد، وتدعمه وتيسر له إقامة عالقات اجتماعية 

 (.05: 0202انجحة مع األفراد مما يؤهله إىل إدارة وضبط انفعاالته )رشا الدايسطي 
يعد جمموعة من الصفات الشخصية واملهارات  وعلى هذا ممكن القول أن الذكاء الوجداين

االجتماعية والوجدانية اليت متكن الشخص من تفهم مشاعر، وانفعاالت اآلخرين، ومن مث يكون أكثر 
                                                                                       قدرة على ترشيد حياته النفسية واالجتماعية انطالق ا من هذه املهارات، أي أنه قدرة اإلنسان على 

 التعامل اإلجيايب مع اآلخرين.

 لدراسة:مشكلة ا
انبثقت مشكلة الدراسة من خالل عمل الباحثة كمدرسة وما الحظته على األطفال من قلة 

 الذكاء الوجداين لديهم.
ولذلك ستحاول الباحثة يف هذه الدراسة عمل مقياس لتنمية مهارات الذكاء الوجداين لدى 

 عينة من األطفال.
 وعليه ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال التايل:

 ل ميكن عمل مقياس للذكاء الوجداين؟ه

 أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف أمهية اجلانب الذي تتصدى لدراسته، وذلك من خالل اجلوانب 

 النظرية والتطبيقية ويتضح ذلك فيما يلي:
 تقدمي مقياس لتنمية مهارات الذكاء الوجداين لدى عينة من األطفال. -0

كوهنا مرحلة حامسة إلرساء معامل الشخصية واليت تتضح وتتبلور يف أمهية مرحلة الطفولة و  -0
 املستقبل.

مرحلة الطفولة حيتاج الطفل فيها لتنمية الذكاء الوجداين فخصائص الطفل ومساته الشخصية  -5
 تكون عرضة للتغيري والتشكيل يف هذه املرحلة.

كيفية تنمية الذكاء الوجداين   ميكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة املسئولني عن تربية األطفال يف -2
 .7 -3لدى األطفال يف سن من 
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 أهداف الدراسة:
 هتدف الدراسة احلالية إىل:

 .إعداد مقياس "مقنن" لتنمية مهارات الذكاء الوجداين لدى عينة من األطفال 

 مصطلحات الدراسة:
 Emotional Intelligence الذكاء الوجداين

أن الذكاء الوجداين هو قدرة الفرد على الوعي بذاته  ( إىل05: 0202وتشري رشا الدايسطي )
ومشاعره ومشاعر اآلخرين وتفهمه هلا، تلك الدافعية اليت تتحكم يف سلوك الفرد، وتدعمه وتيسر له 

 إقامة عالقات اجتماعية انجحة مع األفراد مما يؤهله إىل إدارة وضبط انفعاالته.
لوجداين أبنه قدرة الفرد على االنتباه واإلدراك ( الذكاء ا00: 0227بينما عرفت إيناس فخري )

النفعاالته ومشاعره الذاتية وإدراك تلك املشاعر واالنفعاالت وكذلك قدرته على إدارة مشاعر اآلخرين 
 وانفعاالهتم وفهمها وإدارهتا والتأثري فيها.

على ( أن الذكاء الوجداين هو القدرة 33 -30: 022ويذكر عالء كفايف وصفاء األعسر )
حث النفس على االستمرار يف مواجهة االحباطات والتحكم يف النزوات، وأتجيل اإلحساس إبشباع 
النفس وارضائها وقدرة تنظيم حالة املرء النفسية، ومنع األسي واألمل من شل القدرة على التفكري والقدرة 

 على التعاطف والشعور ابألمل.
ت بني األفراد فمنهم إن مرتفعي الذكاء الوجداين تشري إىل أن مستوايت الذكاء الوجداين تتفاو 

وال يتأثرون ابخلربات السالبة والتجارب الصادمة أما منخفضو الذكاء الوجداين غري قادرين على إدراك 
حالتهم االنفعالية ويفشلون يف حل مشكالهتم مما يؤدي إىل سوء التوافق النفسي واالجتماعي لألفراد 

 (.22: 0225)فتون خرنوب 
 : مقياس الذكاء الوجداين لطفل الرؤية )إعداد الباحثة(داة الدراسةأ

قامت الباحثة بعمل دراسة مسحية لالطالع على بعض االختبارات واملقاييس العربية املتوافرة  -0
 لقياس مستوى أداء األطفال وهذه املقاييس:

عفاف عويس  مقياس الذكاء الوجداين يعرب عن االنفعاالت املختلفة لطفل الروضة )إعداد -
0222.) 

 (.0220مقياس الذكاء الوجداين )إعداد رحاب عبد هللا الشال  -
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( مقياس الذكاء الوجداين، القاهرة: 0202مقياس الذكاء الوجداين سامية خليل الشختوري ) -
 دار الكتاب احلديث.

( وما حتويه من مواقف ذكرت يف املقياس 0223مقياس الذكاء الوجداين مسيحة حممد علي ) -
 يت أوضحت تبسيط الذكاء الوجداين مبا يتوافق مع طفل الروضة.وال

 وجدت الباحثة أن مجيع هذه املقاييس ال ترتبط ابلدراسة احلالية. -0

 وصف األداة:
 موقف مرسومة، مقسمة على األبعاد اآليت: 03عبارة عن 

           وصف املقياس - د
لتقدير أبعاد الذكاء  مقياس الذكاء الوجداين لألطفال جمموعة من املواقف احلياتية املصورة

( مواقف مصورة للبعد األول 3( موقف مصور موزعة كالتايل )03الوجداين لدى الطفل وتكونت من )
( مواقف مصورة للبعد الثالث 3( مواقف مصورة للبعد الثاين )فهم االنفعاالت( )3)الوعي ابلذات( )

اقف مصورة للبعد اخلامس إقامة ( مو 3( مواقف مصورة للبعد الرابع التعاطف )3التحكم يف الغضب )
أمام أحد االختيار )×( عالقات اجتماعية مع اآلخرين. ويستجيب الطفل للموقف املصور بوضع عالمة 

                           للموقف املصور وفق ا لرغبته.
( إىل التعرف على العالقة بني قدرات الذكاء الوجداين وإدراك 0227وسعت ملياء عيد علي )

 ة من أطفال املرحلة االبتدائية.القبول الرفض الوالدي لدى عين
( بدراسة الذكاء الوجداين وعالقته ابلتوافق 0202وقامت رشا ابهر السعيد الدايسطي )

النفسي واالجتماعي لدى عينة من األطفال وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية بني كال من 
 الذكاء الوجداين والتوافق النفسي واالجتماعي.

فقد قاموا بدراسة هدفت إىل التحقق من  et al Yalcin( 0220خرون. )أما ايلكني وآ
فاعلية برانمج للذكاء الوجداين وأتثري ذلك على نوعية احلياة والسالمة النفسية واجلسمية، وأسفرت نتائج 

 الدراسة عن فاعلية برانمج للذكاء الوجداين على نوعية احلياة والسالمة النفسية واجلسمية.
إىل معرفة فكرة الذكاء  هذه الدراسة : بدراسة هدفتSibia (0222خرون )قام سيبا وآ

الوجداين يف سياق وقد أشارت النتائج أن الرؤية للذكاء الوجداين تتأثر، وتركز على دور األسرة واجملتمع 
 يف تشكيل وجدان الطفل.
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لعالج بدراسة هدفت إىل معرفة أتثري ا et al (0223 )Doubravaوسعى دوبرافا وآخرين 
ابللعب اجلماعي على الذكاء الوجداين، وسلوك الطفل وأسفرت نتائج الدراسة عن فعالية أتثري العالج 

 ابللعب اجلماعي على الذكاء الوجداين، وسلوك الطفل.

 فروض الدراسة:
                                                                          توجد فروق دالة إحصائي ا بني متوسطات درجات القياس القبلي والقياس البعدي لدى  -0

 عد تطبيق مقياس الذكاء الوجداين لصاحل القياس البعدي.اجملموعة التجريبية ب

                                                                              توجد فروق دالة إحصائي ا بني متوسطات درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية بعد   -0
 تطبيق مقياس الذكاء الوجداين لصاحل اجملموعة التجريبية.

ي لدى اجملموعة                                                                 ال توجد فروق دالة إحصائي ا بني متوسطات درجات القياس البعدي والتتبع -5
 التجريبية بعد تطبيق مقياس الذكاء الوجداين.

 النماذج املفسرة للذكاء الوجداني
 Goleman 0994منوذج جوملان 

يتضمن قدرة الفرد على التقييم الدقيق لالنفعال اخلاص بذاته أو ابآلخرين وأن هذا التقييم 
 مث من خالهلا التعبري عن االنفعاالت.يتضمن كال من االتصال اللفظي وغري اللفظي كوسائط أساسية، 

وعرف دانيال جوملان الذكاء الوجداين أبنه "معرفة الفرد النفعاالته، وتنظيم االنفعاالت دفع 
 الفرد لنفسه، إدراك االنفعاالت يف اآلخرين، معاجلة العالقات االجتماعية. 

 (.Goleman 5002:34)جوملان                                      
أن الذكاء الوجداين يعتمد على مسات وخصائص شخصية الفرد تشمل قدرات والدوافع الذاتية 

 والنفسية للفرد مكون من مخس جماالت أساسية، وهي:
: ويشري ذلك إىل معرفة الشخص لعواطفه وإحساسه هبا واستخدامه للوصول الوعي ابلذات -0

 إىل قرارات مناسبة.

ة الفرد على إدارة أفعاله وأفكاره ومشاعره بطريقة متوافقة : ويشري إىل قدر إدارة االنفعاالت -0
 ومرنة حىت يف ظل ظروف ومواقف خمتلفة.

 : ويشري إىل أن الفرد يعتمد على قوة دفع داخلية لتحقيق أهدافه وطموحاته.حفز الذات -5

 : ويشري إىل قدرة الفرد على إدراك ما يشعر به اآلخرين ومعرفة أحاسيسهم(التعاطف -2
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: ويشري إىل قدرة الفرد على تكوين عالقات مع اآلخرين والتفاعل ع اآلخرينالتفاعل م -3
 (.0200: 02معهم بفاعلية، وإدارهتا وبناء روابط اجتماعية جيدة معهم )هبه سعيد، 

 للذكاء الوجداين Salovey& Mayar 0997منوذج ماير وسالوف  -
 الذكاء الوجداين يشمل أربع مكوانت، وهي: -
النفعاالت والتعبري عنها بدقة: وتعىن قدرة الفرد على التعبري عن القدرة على الوعي اب -

 االنفعاالت سواء من خالل احلركات أو مالمح الوجه أو الصوت أو اإلشارة.

القدرة على استخدام االنفعاالت لتسهيل عملية التفكري: حبيث يتم توظيف االنفعاالت  -
 وحتسني التفكري.مساعدة يف زايدة الرتكيز أو التفكري بشكل إجيايب 

القدرة على فهم وحتليل االنفعاالت: وتعين قدرة الفرد على حتليل االنفعاالت تسميتها وفهمها  -
 وتفسري معناها.

                                                                                     القدرة على إدارة االنفعاالت: وتعين القدرة على تنظيم االنفعاالت وإدارهتا وتكون معين ا للفرد  -
 (.005 -022: 0227 لتطوير عالقاته مع اآلخرين وحتسينها. )السمادوين،

وجند أن الذكاء الوجداين وما له من أمهية حلياة الطفل، وقد دفع الباحثة إىل تناول هذا املوضوع 
ألمهيته من انحية وقلة البحوث اليت تناولته من انحية أخرى. يتضح مما سبق أن الذكاء الوجداين من أهم 

تعرف على انفعاالته ومعرفة مشاعره ومشاعر املتطلبات الستمرار حياة الفرد، فهو ميكن الطفل من ال
 اآلخرين واحرتامها والوعي بذاته.

خالل األبعاد املختلفة يساعد األطفال على  من والشك أن العمل على تنمية الذكاء الوجداين
                                                                                      مواجهة الضغوط اليت حتدث، ويسهم اسهام ا كبري ا يف دفع مسرية منوهم االنفعايل والوجداين مما يؤهلهم 

 لب على مشكالهتم اليت يعانون منها يف حياهتم.للتغ

 أداة الدراسة:
 مقياس الذكاء الوجداين: )إعداد الباحثة(

 قامت الباحثة مبجموعة من اخلطوات كي تصل للشكل النهائي للمقياس: -0

 مسح للرتاث النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة. -0

 صياغة للمفاهيم اخلاصة ابملقياس. -5

 ى مقاييس أعدت يف الذكاء الوجداين.االطالع عل -2
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 وضع املقياس يف صورته املبدئية للعرض على السادة احملكمني -3

 .%02تعديل العبارات اليت مل تبلغ نسب االتفاق عليها  -2

 صياغة املقياس يف صورته النهائية. -7

 مقياس الذكاء الوجداين لطفل الرؤية )إعداد الباحثة(
 -تعريف الباحثة للذكاء الوجداين:

():التعريف اإلجرائي التايل للذكاء الوجداني 
أبنه قدرة الطفل على فهم انفعاالته وانفعاالت اآلخرين مع الوعي بذاته، والتعاطف مع اآلخرين 
 من حوله مث قدرته على التحكم يف غضبه، والقدرة على إقامة عالقات اجتماعية واالندماج مع اآلخرين.

 حتديد أبعاد املقياس: -
أبعاد حيتوي كل بعد على املواقف املصورة يتناسب مع  3بعاد املقياس واليت تتمثل يف مت حتديد أ
 طفل الروضة وهي:

 البعد األول: فهم االنفعاالت.
 البعد الثاين الوعي ابلذات.

 البعد الثالث التعاطف.
 البعد الرابع التحكم يف الغضب.

 البعد اخلامس إقامة عالقات اجتماعية.
ت: وهو قدرة الطفل على التعبري عن االنفعاالت حتليلها تسميتها وفهمها بعد فهم االنفعاال -0

 وتفسري معناها.

بعد الوعي ابلذات: وهو قدرة الطفل على معرفة عواطفه وإحساسه وحتديد مشاعره إجيابية   -0
 أم سلبية كيفية التصرف يف املواقف املختلفة.

                                                 

() الصحة النفسية كلية الرتبية جامعة  حسام الدين حممود عزب أستاذ الصحة النفسية كلية الرتبية جامعة عني مشس مسرية حممد شند أستاذ
أستاذ علم النفس الرتبوي كلية الرتبية جامعة  أنور حمفوظعني مشس، حسام هيبه أستاذ الصحة النفسية كلية الرتبية جامعة عني مشس سهري 

أستاذ علم النفس الرتبوي كلية الرتبية جامعة عني مشس، حممد سعد حامد مدرس بقسم الصحة النفسية كلية  عني مشس، حسني طاحون
إبراهيم مدرس بقسم الصحة النفسية   مدرس بقسم الصحة النفسية كلية الرتبية جامعة عني مشس جنوى الرتبية جامعة عني مشس، هبه سامي

أستاذ الصحة النفسية   مدرس بقسم الصحة النفسية كلية الرتبية جامعة عني مشس، سيد صبحي كلية الرتبية جامعة عني مشس، أمحد سيد
 كلية الرتبية جامعة عني مشس.
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 لتفريق بني األحاسيس املختلفة.بعد التعاطف: قدرة الفرد على إدراك مشاعر اآلخرين وا -5

 بعد التحكم يف الغضب: وهو قدرة الطفل يف السيطرة على انفعاالته الغاضبة جتاه اآلخرين.  -2

بعد إقامة عالقات اجتماعية: وهو قدرة الطفل على خلق عالقات صداقة مع اآلخرين  -3
 والتفاعل معهم.

 تقنني أداة الدراسة:
 بعمل الصدق والثبات كما يلي:قامت الباحثة بتقنني أداة الدراسة 

: صدق أداة الدراسة: مت حساب الصدق ابلطرق اآل  تية:                                             أوال 
 صدق احملكم وتقنني مقياس الذكاء الوجداين:

 قامت الباحثة بتقنني أداة الدراسة بعمل الصدق والثبات كما يلي:
: صدق أداة الدراسة: مت حساب الصدق ابلطرق األتية:                                                   أوال 

 صدق االتساق الداخلي -ب               صدق احملكمني:   -أ
مت تصميم استمارة حتكيم تضمنت حتديد األبعاد الفرعية للمقياس يف صورته األوىل، وطلب من  

 موقف ومدى مالءمته التطبيق. 03كل حمكم حتديد رأيه يف املواقف املصورة لألبعاد اخلمسة وهي 
ذة املتخصصني يف جمال علم النفس وقامت الباحثة بعرض املقياس على جمموعة من األسات

( حمكمني وبناء على توجيهاهتم مت تعديل بعض املواقف واجلدول 02والصحة النفسية، وبلغ عددهم )
 التايل يوضح نسبة االتفاق بني احملكمني للمقياس.

 (0جدول )
 صدق احملكمني

عدد احملكمني  املواقف املصورة أبعاد القياس
املوافقني على 

 املواقف

عدد احملكمني غري  االتفاق نسب
املوافقني على 

 املوقف
 2.0 %92 9 0 نفعاالتاألول: اإل

0 02 022% 0 
5 02 022% 0 
2 02 022% 0 
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3 9 92% 2.0 
 0 %022 02 0 الثاين: الوعي ابلذات

0 02 022% 0 
5 9 92% 2.0 
2 9 92% 2.0 
3 02 022% 0 

 2.0 %92 9 0 الثالث: التعاطف
0 02 022% 0 
5 02 022% 0 
2 9 92% 2.0 
3 02 022% 0 

 2.0 %02 0 0 الرابع: التحكم يف الغضب
0 02 022% 0 
5 0 02% 2.0 
2 02 022% 0 
3 02 022% 0 

اخلامس: القدرة على إقامة 
 عالقات اجتماعية

0 9 92% 2.0 
0 02 022% 0 
5 02 022% 0 
2 9 92% 2.0 
3 0 02% 2.0 

 من احملكمني. %02لقد أخذت الباحثة املواقف اليت أخذت نسبة ال تقل عن 
 صدق االتساق الداخلي -ب

جة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه مت حسابه عن طريق إجياد معامل االرتباط بني العبارة والدر 
 وكذلك ارتباطها ابلدرجة الكلية للمقياس واجلداول التالية توضح هذه املعامالت:
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 االتساق الداخلي للبعد األول: صدق
 (4جدول )

 يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد األول فهم االنفعاالت
 معامل االرتباط ابلدرجة الكلية للمقياس معامل االرتباط ابلدرجة الكلية للبعد العبارة

0 2.32* * 2.23* * 
0 2.55* * 2.50* * 
5 2.37* * 2.33* * 
2 2.22* * 2.50* * 
3 2.52* * 2.52* * 

 2.20* *دال عند 
( عبارات مجيعها دالة عند 3( أن عبارات البعد األول وعددها )0يتضح من اجلدول السابق )

 ( مما يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد األول.2.20مستوى )
 صدق االتساق الداخلي للبعد الثاين:

 (3جدول )
 ذاتيوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الثاين الوعي ابل

 معامل االرتباط ابلدرجة الكلية للمقياس معامل االرتباط ابلدرجة الكلية للبعد العبارة
0 2.22* * 2.52* * 
0 2.32* * 2.59* * 
5 2.29* * 2.22* * 
2 2.39* * 2.35* * 
3 2.32* * 2.20* * 

 2.20* *دال عند 
( عبارات مجيعها دالة عند 3( أن عبارات البعد الثاين وعددها )5يتضح من اجلدول السابق )

 صدق االتساق الداخلي للبعد الثاين. يوضح ( مما2.20مستوى )
 صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث:
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 (5جدول )
 يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث التعاطف

 معامل االرتباط ابلدرجة الكلية للمقياس معامل االرتباط ابلدرجة الكلية للبعد العبارة
0 2.20* * 2.25* * 
0 2.35* * 2.22* * 
5 2.22* * 2.50* * 
2 2.35* * 2.20* * 
3 2.27* * 2.02* * 

 2.20* *دال عند 
( عبارات مجيعها دالة عند 3( أن عبارات البعد الثالث وعددها )2يتضح من اجلدول السابق )

 ( مما يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث.2.20مستوى )
 اق الداخلي للبعد الرابع:صدق االتس

 (4جدول )
 يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الرابع التحكم يف الغضب

 معامل االرتباط ابلدرجة الكلية للمقياس معامل االرتباط ابلدرجة الكلية للبعد العبارة
0 2.32* * 2.22* * 
0 2.23* * 2.20* * 
5 2.22* * 2.27* * 
2 2.30* * 2.22* * 
3 2.22* * 2.20* * 

 2.20* *دال عند 
( عبارات مجيعها دالة عند 3( أن عبارات البعد الرابع وعددها )3يتضح من اجلدول السابق )

 ( مما يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الرابع.2.20مستوى )
 صدق االتساق الداخلي للبعد اخلامس: -4
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 (5جدول )
 على إقامة عالقات اجتماعيةيوضح صدق االتساق الداخلي للبعد اخلامس القدرة 

 معامل االرتباط ابلدرجة الكلية للمقياس معامل االرتباط ابلدرجة الكلية للبعد العبارة
0 2.29* * 2.20* * 
0 2.22* * 2.23* * 
5 2.33* * 2.23* * 
2 2.30* * 2.22* * 
3 2.35* * 2.22* * 

 2.20* * دال عند 
( عبارات مجيعها دالة عند 3البعد اخلامس وعددها ) ( أن عبارات2يتضح من اجلدول السابق )

( مما يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد اخلامس كما مت حساب معامالت االرتباط 2.20مستوى )
 بني األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لألداة واجلدول التايل يوضح هذه املعامالت

 (3جدول )
 لدرجة الكلية للمقياسمعامالت االرتباط بني األبعاد الفرعية وا

 معامل االرتباط ابلدرجة الكلية البعد
 * *2.00 األول
 * *2.09 الثاين
 * *2.70 الثالث
 * *2.73 الرابع

 * *2.75 اخلامس
 2.20* * دال عند 

. والذي يؤكد 2.20يتضح من اجلداول السابقة أن مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 
( أن احملاور تتسق مع املقياس ككل حيث 7لمقياس، ويتضح من جدول )صدق االتساق الداخلي ل

( مما يشري إىل أن 2.20( ومجيعها دالة عند مستوى )2.09 -2.75ترتاوح معامالت االرتباط بني: )
 هناك اتساقا بني مجيع أبعاد املقياس، وأنه بوجه عام صادق يف قياس ما وضع لقياسه.
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 ثبات املقياس-0
ساب ثبات املقياس بطريقتني مها: طريقة ألفا كرونبا،، وطريقة التجزئة النصفية قامت الباحثة حب

 وذلك ألبعاد املقياس واملقياس ككل واجلدول التايل يوضح معامالت الثبات.
 (5جدول )

 معامالت الثبات ألبعاد املقياس واملقياس ككل
 التجزئة النصفية  معامل ألفا كرونبا، البعد

 ون()تصحيح سبريمان برا
 2.72 2.00 األول
 2.79 2.05 الثاين
 2.29 2.72 الثالث
 2.70 2.73 الرابع

 2.20 2.72 اخلامس
 2.03 2.00 املقياس ككل

 
( أن مجيع معامالت الثبات مرتفعة والذي يؤكد ثبات املقياس 0يتضح من اجلدول السابق )

كانت مرتفعة، وبذلك فإن األداة وذلك من خالل أن قيم معامالت ألفا كرونبا، والتجزئة النصفية  
                                                    املستخدمة تتميز ابلصدق والثبات وميكن استخدامها علمي ا.
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 املراجع:
: املراجع العربية:                       أوًل 

 (: الذكاء الوجداين، القاهرة: الدار العاملية.0222أمل حسونة، مىن سعيد ) -0

 ية.(: الذكاء الوجداين، القاهرة مكتبة األجنلو املصر 0227السيد السمادوين ) -0

 (: مقياس الذكاء الوجداين، القاهرة: دار الكتاب احلديث.0202سامية خليل ) -5

(: عالقة الذكاء الوجداين ابالجتاهات الوالدية للتنشئة كما 0229سوسن رشاد نور ) -2

تدركها الطالبات ابلتعليم الثانوي واجلامعي مبدينة مكة املكرمة، رسالة ماجستري، كلية 

 مكة املكرمة.البنات، جامعة أم القرى، 

(: فاعلية برانمج لتنمية الذكاء الوجداين ألطفال ما قبل 0220رحاب عبد هللا إبراهيم ) -3

 املدرسة "رسالة ماجستري غري منشورة"، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس.

(: دراسة بعنوان الذكاء الوجداين وعالقته ابلتوافق 0202رشا ابهر السعيد الدايسطي ) -2

( سنة دراسة وصفية، رسالة 02 -00نفسي واالجتماعي لدى عينة من األطفال )ال

 دكتوراه، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس.

نفعايل لدى األطفال يف مرحلة ما قبل (: الذكاء اال0223مسيحة حممد علي حممد ) -7

العليا للطفولة، جامعة املدرسة وعالقته ببعض املتغريات، رسالة ماجستري، معهد الدراسات 

 عني مشس.

 (: "الذكاء الوجداين" القاهرة: دار قباء.0222صفاء األعصر، عالء كفايف ) -0

 (: مقياس الذكاء الوجداين، القاهرة مكتبة األجنلو املصرية.0222عفاف عويس ) -9

 (: "كيفية تنشئة الذكاء العاطفي.0999لورانس ) -02



 أ. سحر حممدي حممود                                                                                 

 453   4105يناير  -33العدد  -مركز اإلرشاد النفسي -جملة اإلرشاد النفسي

ومهارات مواجهة الضغوط النفسية لدى  (: الذكاء االنفعايل0200جنالء خريي حممد ) -00

 عينة من املعلمني واملعلمات، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة عني مشس.

(: تنمية الذكاء الوجداين لألطفال ابستخدام أنشطة اللعب 0222هني حممود الزايت ) -00

ض وأثره على خفض االضطراابت السلوكية لدى طفل الروضة، رسالة دكتوراه، كلية راي

 األطفال، جامعة القاهرة.

وعالقاته مبصدر الضبط لطفل الروضة، رسالة  الوجداين (: الذكاء0220جنالء حممد علي ) -05

 دكتوراه، كلية رايض األطفال، جامعة القاهرة.

(: "الذكاء الوجداين لدى األم وعالقته ابملهارات االجتماعية 0200هبة سعيد علي ) -02

 راسات الرتبوية جامعة القاهرة.ألطفاهلا رسالة ماجستري، معهد الد

ا: املراجع األجنبية:
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