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فاعلية القصة كمدخل إلمناء الذكاء العاطفي لطفل الروضة
د .أسماء فتحي توفيق

د .أمل السيد خلف

مدرسة في قسم تربية الطفل

مدرسة في قسم تربية الطفل
كلية البنات ـ جامعة عني شمس

امللخص:
تس��تمد الدراس��ة احلالية أهميتها انطالقا ً من رافدين أساس��يني :هما طبيعة املوضوع ال��ذي تعاجله ،طبيعة
املرحلة العمرية ،وهي الطفولة املبكرة.
فمن منطلق أهمية الذكاء العاطفي الذي يؤدي دورا ً مهما ً في توافق الطفل مع نفسه وأسرته ومجتمعه ،ومن َث ّم
النجاح في جميع مجاالت احلياة مستقبالً.
حي��ث إن ال��ذكاء العاطفي قدرة دينامية آخ��ذة في النمو في مختل��ف مراحل العمر الزمن��ي ،وكلما مت البدء في
تعليمه��ا لألطف��ال مبكرا ً أت��ت بنتائجها املرج��وة ،وقد اس��تخدمت الباحثتان رواي��ة القصة كمدخل إلمن��اء الذكاء
العاطفي ،حيث تس��تطيع القصص املخت��ارة بعناية أن تقدم للطفل مفردات لغة التعاط��ف ،وإثارة الوعي بأهمية
املشاعر وكيفية إدراكها وإدارتها ،ومن ثم تيسر له اكتساب املعرفة ،والتعبير عن مشاعر التفهم والتعاطف.
وأجريت الدراسة على ستني طفالً وطفلة من ( )7 - 6سنوات وقسمت تلك العينة إلى (جتريبية وضابطة).
وانتهت الدراس��ة إلى تف��وق املجموعة التجريبي��ة على املجموع��ة الضابطة بعد تطبيق البرنامج املس��تخدم
برواية القصة.

The Story Efficiency as an Entry for Developing KG Child
Emotional Intelligence
Asmaa Fathy Tawfik

Amal El Sayed Khalaf

Lecturer in the Child Education Section

Lecturer in the Child Education Section

Women’s College Ain Shams University

Abstract
The current study takes its importance from two basic tributaries: the nature of the treated
subject, and the nature of child’s age that is early childhood.
The researchers used the story telling as an entry to develop the emotional intelligence whereby
the carefully chosen stories can present to the child the vocabulary of the language of sympathy
and stimulate the consciousness of the importance of fieeling and how to perceive and manage it,
and hence to facilitate the gaining knowledge, expressing feeling of understanding and sympathy.
The study included of 60 male and female children aged (6-7) and were divided into experimental
and controlled groups.
The study concluded that the experimental group was superior over the controlled group in
emotional intelligence.
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مقدمة:

تع��د فت��رة الطفولة املبكرة الفت��رة التكوينية من حي��اة الفرد التي تتبل��ور وتظهر مالمحها
ف��ي مراحل حياته املقبلة؛ ل��ذا فهذه الفترة تعد من أهم فترات مراح��ل النمو التالية ،حيث تعد
خصائ��ص منو الطفل في هذه املرحلة مبثابة منبئات لش��خصية الطفل وتطور مس��ار منوها،
سى عليه دعائم الشخصية؛ ألن ما يحدث فيها من منو يصعب تغييره
وهي األس��اس الذي ُت ْر َ
وتعديله فيما بعد.
«وتش��كل العاطفة مس��احة واس��عة في نفس الطفل الناش��ئ ،وه��ي ُتك ِّون نفس��ه ،وتبني
ش��خصيته ،فإن أخذها بش��كل متوازن كان إنس��انا ً سويا ً في مس��تقبله وفي حياته كلها ،وإن
أخذها بغير ذلك سواء بالزيادة أو النقصان تشكلت لديه عقد ال حتمد عقباها ،لذلك فإن البناء
العاطفي له أهمية خاصة في بناء نفس الطفل وتكوينه» (محمد.)271 :2005 ،
فعواطفن��ا تزودن��ا مبعلومات قيمة ع��ن ذاتنا وعن اآلخري��ن ،واملواقف التي من��ر بها ،وإن
االس��تخدام الذكي لهذه العواطف يساعد بالشك على توجيه س��لوكنا وتفكيرنا بطريقة تعزز
النتائج التي نرغب في احلصول عليها.
وقد أثبتت إحدى الدراسات أن «هناك عقلني ،عقالً يفكر وآخر يشعر ،أي :عقل منطقي ،وآخر
عاطفي ،وهذان العقالن يقومان معا ً في تناغم دقيق دائما ً بتضافر نظاميهما املختلفني جدا ً في
املعرفة بقيادة حياتنا .ذلك ألن هناك توازنا ً قائما ً بني العقل العاطفي والعقل املنطقي .العاطفة
تغذى وتزود عمليات العقل املنطقي باملعلومات ،بينما يعمل العقل املنطقي على تنقية مدخالت
العقل العاطفي .فاملشاعر ضرورية للتفكير ،والتفكير مهم للمشاعر» (جوملان .)25:2000 ،كما
أثبت��ت الدراس��ات «أن املهارات العاطفية ميكن أن يكون لها األث��ر األكبر في النجاح في احلياة
أكث��ر م��ن األثر الذي يكون للق��درة العقلية (الذهني��ة) ،مبعنى أن التمتع بق��در كبير من الذكاء
العاطف��ي ميكن أن يكون له أهمية أكبر لتحقيق النجاح في احلياة على جميع املس��تويات من
أهمية حاصل الذكاء  IQالذي يتم قياسه باختبار مقنن» (شابيرو.)5:2005 ،
ومم��ا تقدم فإن تنمية ال��ذكاء العاطفي لدى األطفال يعد ضرورة ُملح��ة لتنمية إمكانياتهم
العقلي��ة واالنفعالية والس��لوكية مبا يس��اعدهم على فهم ال��ذات ،وفهم اآلخري��ن ،والتعاطف
معهم ،ومبا ميكنهم من االس��تفادة م��ن جميع إمكانياتهم في حتقيق أهدافه��م بنجاح .فقد أكد
(جوملان  )Golemanأن الذكاء العاطفي ليس ثابتا ً عند امليالد ،وإمنا متعلَّم فهو قدرة نامية،
ويأتي تعلمه في الس��نوات األولى من عمر الطفل م��ن خالل التفاعل االجتماعي بني الطفل ومن
يقوم برعايته ،والتي ترس��ي بدورها أساسيات التربية االنفعالية في نفوس األطفال الصغار
(.)Randalph, & Applenton; 2000
وللقص��ة أهمية كبي��رة في التربي��ة الوجدانية (االنفعالي��ة) للطفل ملا لها م��ن تأثير عميق
في نضج ش��خصية الطفل ،فهي تعد عمالً فنيا ً رائعا ً يس��مو بوج��دان الطفل .فهي جتعله يرى
انفعاالته ،ويفهم ذاته ،ويدرك مش��اعره ومش��اعر اآلخرين والتنس��يق بينه��ا .فنجده يتقمص
إحدى ش��خصياتها ،ويفكر بطريقتها مما يساعد على اس��تثارة عواطفه ومشاركته الوجدانية
إلحدى شخصياتها (قناوي .)1994 ،هذا فضالً عن أن األسلوب القصصي يعد من أهم الوسائل
إلثارة الدافع للتعلم؛ وذلك ملا يثيره من التش��ويق لدى املس��تمعني ،وملا يستتبعه من االنتباه
38

4/26/09 12:01:02 PM

�) 38(��������� ������

العدد السابع والثالثون

مجلة الطفولة العربية

في تتبع األحداث التي تروى في القصة.
وت��رى الباحثت��ان أنه طامل��ا أن الذكاء العاطف��ي ميكن تعلم��ه وتدريب األطف��ال عليه فإن
القص��ة تعتبر من أنس��ب الوس��ائل التي ميكنها أن تس��هم في إمنائ��ه؛ وذلك مل��ا تتمتع به من
مزاي��ا وخصائص جتعلها تأتي في مقدمة أدب األطفال .فاألطفال مييلون إلى االس��تماع إليها،
واالستمتاع بها ،والتأثر بشخصياتها ،والتقمص الوجداني ألحداثها مبا يساعد على التدريب
على مهارات الذكاء العاطفي بطريقة غير مباشرة ومحببة لألطفال.
مشكلة الدراسة:

إن احلي��اة أصبح��ت رحلة صعب��ة مليئ��ة بالضغ��وط واألحداث ،وف��ي مواجهته��ا يبدي
اإلنس��ان ردود الفعل املختلفة ،والت��ي تتوقف على مرحلة منوه وقدراته وإمكانياته ،وال ش��ك
أن تأثي��ر اخلبرات األولى على منو الطفل لها تأثيراتها في حاالته االنفعالية والوجدانية ،ومن
هنا ينبغي أن يكون هدفنا األول هو كيفية تربية إنس��انية اإلنس��ان التي جتعله أكثر ش��فافية
ووعيا ً لذاته وباآلخرين ،فكثيرا ً ما يخسر األطفال أصدقاءهم ،ويواجهون عقبات يومية ؛ ألنهم
يتصرف��ون من دون أن يضعوا في اعتبارهم كيف يعبرون عن مش��اعرهم وانفعاالتهم ،وكيف
تؤث��ر انفعاالته��م وتصرفاتهم على مش��اعر اآلخرين ،ول��ن يأتي ذلك إال بتربية مش��اعر الطفل
وتهذيبه��ا بإدخال الذكاء إلى عاملها من خالل االهتمام بعمليات التطبيع االجتماعي للمش��اعر
واالنفع��االت ،وتش��جيع الطف��ل على التعبي��ر عن مش��اعره ومحاولة تهدئة املش��اعر احلادة،
وتعليمه طرقا ً لتنظيم االنفعاالت ،ومن ثم مساعدته على حل ما يواجهه من مشكالت ،وتغيير
الطريقة التي يفكر بها في املواقف ومن ثم رؤية جميع جوانبها بشيء من التعقل واإليجابية.
وم��ن واقع التعام��ل الفعلي مع األطفال في أثناء التدريب واإلش��راف ف��ي مجال الروضات
وجدت الباحثتان أن مجال تربية املش��اعر واالنفعاالت وإدارتها واس��تخدامها كعامل مساعد
على التفكير وحل املشكالت والتواصل مع اآلخرين يترك حملض املصادفة ،وال يحسن استثماره
في هذه املرحلة احلساس��ة لتنمي��ة الذكاء العاطفي لدى األطفال حيث لوحظ أن نس��بة قليلة
م��ن األطفال هم م��ن يتمتعون بالفعل بال��ذكاء العاطفي ،حيث يكون لديهم مهارات االش��تراك
في مختلف األلعاب واألعمال اجلماعية واإلحس��اس مبش��اعر اآلخر ،وإدراكهم لهذه املش��اعر،
وكيفية التعبير عنها سواء بالنسبة لهم أو لآلخرين.
فال��ذكاء العاطفي قدرة تنمو في مختلف مراحل العم��ر ،وإن البدء في تعليمها لألطفال في
سن مبكرة يثمر عن أفضل النتائج في املستقبل ،ومن ثم فالبد من رؤية جديدة تقف على الدور
الذي يجب على مؤسس��ات التنش��ئة االجتماعية االلتزام به في تعلي��م أطفالها وكيفية تفعيل
هذا الدور إلثراء التعلم مبزيد من اخلبرات ،حيث يجمع بني اجلوانب املعرفية والعاطفية على
حد سواء.
ومن هنا انبثقت فكرة الدراسة احلالية ،وهي استخدام القصة كوسيلة ومدخل يحبه الطفل
ويس��تمتع به وينفعل معه ،ويتقمص ش��خصياته في إمناء الذكاء العاطفي لديه بطريقة غير
مباشرة ومشوقة ومثيرة لالهتمام والدافعية للتعلم.
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مما تقدم ميكن حتديد مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:
 1ـ م��ا تأثي��ر البرنام��ج املقدم لألطف��ال من ( )7 - 6س��نوات في تنمية أبع��اد الذكاء
العاطفي املختلفة؟(الوعي بالذات ـ فهم االنفعاالت وإدارتها والتعبير عنها ـ توظيف
املشاعر ـ التعاطف مع اآلخرين ـ املهارات االجتماعية).
 2ـ م��ا تأثي��ر اجلنس (ذكور ـ إناث) على معدل االس��تجابة للبرنام��ج املقترح لتنمية
الذكاء العاطفي بأبعاده املختلفة (الوعي بالذات ـ فهم االنفعاالت وإدارتها والتعبير
عنها ـ توظيف املش��اعر ـ التعاطف مع اآلخرين ـ امله��ارات االجتماعية) لدى األطفال
من  6ـ  7سنوات؟
هدف الدراسة:

ته��دف الدراس��ة احلالية إل��ى تدريب أطف��ال الروضة ( 6ـ  )7س��نوات على كيفي��ة التمتع
ب��ذكاء عاطف��ي من خالل برنامج مقترح يعتمد على اس��تخدام القصة كمدخل ووس��يلة لتعلم
هذا الذكاء.
أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
 1ـ تعد هذه الدراس��ة إث��را ًء لألطر النظري��ة املتعلقة بأهمية ال��ذكاء العاطفي والدور
ال��ذي يلعبه في تواف��ق الطفل مع نفس��ه ووالديه وإخوته وأقران��ه وبيئته ،ومن ثم
مساعدته على النجاح في املستقبل في شتى مجاالت احلياة.
 2ـ	 توجي��ه نظر اجلهات املس��ؤولة عن وض��ع وتخطيط مناهج ري��اض األطفال إلى
أهمية إدماج وتضمني أنش��طة ومواقف تعليمية تس��اعد على إمناء الذكاء العاطفي
لدى طفل الرياض.
 3ـ تضع الدراس��ة احلالي��ة رؤى متنوعة ملعلمات الرياض ميكن االس��تفادة منها في
كيفية إثارة وعي الطفل بأهمية املشاعر وإدراكها ،وإداراتها ،وإدراك مشاعر اآلخرين،
والتعام��ل معها والتعاطف الوجداني في مختل��ف املواقف احلياتية ،ومن ثم القدرة
على حل املشكالت التي تواجهه.
مصطلحات الدراسة:

القصة« :تعريف إجرائي» هي عمل فني مينح الطفل الش��عور باملتعة والتش��ويق ،ويسمو
بوجدانه ،ويزوده باخلبرات غير املباشرة في إطار من السعادة والبهجة.
الذكاء العاطفي« :تعريف إجرائي» هو عبارة عن مجموعة الصفات الشخصية واالجتماعية
والوجدانية التي متكن الفرد من تفهم مشاعره وانفعاالته وتسميتها وإدارتها ،وتفهم انفعاالت
اآلخري��ن والتعاطف معهم .فهو القدرة على فهم املش��اعر الذاتية ومش��اعر اآلخرين والتعامل
معه��م وتكوين عالقات معه��م والتعبير عن العواطف والس��يطرة عليها ،والق��درة على اتخاذ
القرار.
الروضة :هي املؤسس��ة التربوية التي يلتحق بها األطفال الذين بلغوا س��ن اخلامسة ،ولم
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يتجاوزا السابعة ،وتهدف الروضة إلى حتقيق النمو املتكامل من خالل األنشطة املتعددة التي
تقدم لهم.
البرنامج :هو مجموعة من اخلبرات التربوية احملددة واملتكاملة التي ميكن تقدميها ألطفال
الروضة من خالل القصة مبا يتناس��ب مع خصائص من��و األطفال واحتياجاتهم؛ وذلك بهدف
تدريبهم وتعليمهم كيفية التمتع بذكاء عاطفي.
طف���ل الروض���ة :ه��و الطفل الذي يلتح��ق مبرحلة الروض��ة ،ويتراوح عمره بني اخلامس��ة
والسابعة من العمر.
اإلطار النظري للدراسة:
القصة “:”Story

القص��ة فن له مكانته اخلاصة بني الفنون األخرى ،فنج��ده يأتي في املقام األول على أنواع
األدب األخرى .فالقصة أكثر األجناس األدبية انتش��ارا ً وش��يوعا ً بني األطفال ،وأشدها جاذبية
له��م وال ميكن تص��ور طفل دون أن نتخيله مع لعبة يلعب بها ،وحكاية يس��تمع إليها ،أو قصة
يقرؤها ،أو يشاهدها ويعيش أحداثها ،وينفعل بها فرحا ً أو حزناً ،غضبا ً أو رضاً ،أمنا ً أو خوفا ً
(احلديدي.)1991 ،
وتلع��ب القص��ة دورا ً كبيرا ً في ش��د انتب��اه الطفل ويقظت��ه الفكرية والعقلي��ة واالنفعالية،
وحتت��ل املرك��ز األول في التأثي��ر على عقل الطفل وعواطفه وأحاسيس��ه ملا لها م��ن متعه ولذة
وإثارة وتشويق جتذب الطفل بكل أحاسيسه وانفعاالته وعواطفه.
تعريف القصة:

إن للقصة تعريفات متعددة فقد عُ ِّرفت كاآلتي:
«ه��ي كل ما يؤل��ف خصيص��ا ً للطفل ،وي��زوده باخلبرات غي��ر املباش��رة ،ولتحقيق املتعة
والس��عادة والتس��لية لدى الطفل ،وتتضمن أحداثا ً تش��كل في مجموعها حكاية ،ولها عناصر
هي أحداث ،وعقدة ،وحل ،وهدف ،وأشخاص ،وزمان ،ومكان» (عبداملنعم.)15:1990 ،
«عم��ل فني مينح الطفل الش��عور باملتعة والبهج��ة ،كما تتميز بالقدرة عل��ى جذب االنتباه
والتش��ويق وإثارة خيال الطفل ،وقد تتضمن غرضا ً أخالقيا ً أو علميا ً أو لغويا ً أو ترويحياً ،وقد
تشمل هذه األغراض كلها أو بعضها» (عبدالرحيم.)28:1989 ،
«هي شكل من أشكال التعبير األدبي الذي يعمل على نقل خبرة من احلياة والواقع يصوغها
الكات��ب أو األدي��ب من خ�لال خياله املبدع في صورة تعيد تش��كيل الواقع ف��ي صورة جديدة،
وتعب��ر عن وجه��ه نظر الكاتب جتاه اخلبرة احلياتية التي يري��د نقلها للقارئ من أجل حتقيق
هدف وجداني ثقافي معرفي» (حسني.)5:2002 ،
أهمية القصة بالنسبة إلى الطفل:

تعتب��ر القصة م��ن أهم احلوافز الت��ي تعطى للطفل ،والت��ي تعمل على إكس��ابه العديد من
املهارات العقلية واالجتماعية والعاطفية والنفسية لديه.
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كم��ا ت��ؤدي القص��ة دورا ً في تش��كيل وجدان الطف��ل؛ فهي أول ش��كل أدبي ينق��ل له خبرات
احلياة والعواطف اإلنس��انية ومواقف البش��ر ،وه��ي أيضا ً الوعاء الذي تق��دم من خالله القيم
والس��لوكيات واالجتاهات التي كثي��را ً ما يتوحد معها الطفل ،مما يجعله��ا عامالً مهما ً في منو
شخصيته من خالل اخلبرات التي تقدم في هذا النموذج األدبي (قناوي.)1994 ،
فالقص��ص تتمت��ع بجاذبية خاصة في االس��تحواذ عل��ى انتباه األطف��ال ،وتثير فيهم حب
االس��تطالع والرغبة في االس��تمتاع ،كم��ا أنها تلمس ف��ي وجدانهم مواطن املش��اعر احلميمة،
وتثير جوانب روح الطفل ،وتسمو بأحاسيسه املرهفة (عبده؛ محمد.)2003،
وفي القصة مغزى وفكرة وخيال وأسلوب ولغة ،ولهذا كله أثره في تكوين الطفل وتوجيهه،
وعملية س��رد املعلمة للقصة فن إذا أجادته س��ما بالقصة ،وزاد في قيمتها ،وفي متتع األطفال
بها وفي محاولة الطفل سرد القصة بعد سماعها واإلجابة عن األسئلة التي توجه إليه تدريب
ل��ه على التعبير عن أف��كاره بلغته ،هذا باإلضافة إلى التعبير املؤث��ر باحلركات والوجدانيات
(إبراهيم.)1996 ،
كم��ا تتض��ح أهمية القصة ف��ي تدعي��م بدايات التفكي��ر ،فالقص��ة تعمل على ترتي��ب أفكار
الطف��ل وخبرات��ه ،وجعلها في كل منظم ذي معن��ى وهدف ،فهي تدفع الطفل إل��ى إعمال العقل
والتفكير بألوانه املختلفة ،وذلك عن طريق طرح املشكالت وحلولها املتنوعة واألقوال واألفعال
وتسويغاتها املنطقية (خلف.)2006 ،
«فالقص��ص تؤثر على س��لوكنا ،وعلى تش��كيل ثقافتنا ،ففي القصة يك��ون البطل هو الذي
يوص��ل ص��ورا ً معينة لذه��ن الطفل ،ويرس��م له التفكي��ر الواقعي وحل املش��كالت ف��ي أفكاره
ومشاعره وسلوكياته» (شابيرو.)128:2005 ،
والقص��ص بفض��ل مس��رحتها للحي��اة وما فيها م��ن معانٍ يج��د فيه��ا األطفال متنفس��ا ً ملا
يش��عرون به من رغبات مكبوتة ،فتساعدهم على التعبير عن أفكارهم ،والتواصل مع اآلخرين
ومشاركتهم وجدانيا ً وفهم مشاعرهم.
فاألس��لوب القصص��ي ه��و أفضل وس��يلة يقدم ع��ن طريقها كل م��ا نريد تقدمي��ه لألطفال،
فاألس��لوب القصصي مبا فيه من تشويق وخيال ،وربط لألحداث ،ميكن أن يكون الوعاء الذي
نصب فيه كل ما نريد تقدميه لألطفال (الشاروني.)1983 ،
وفض�لاً عم��ا تقدم فإن القص��ة فن يجذب انتب��اه الطفل ،ويش��د اهتمامه ،فيجعل��ه يتفاعل
م��ع أح��داث القصة فيحرك مش��اعره ،ويثير انفعاالته م��ن بدء األحداث وحت��ى نهايتها ،وهذا
يساعده على أن يتقمص إحدى شخصياتها حتى إذا ما كانت نهاية القصة شعر الطفل بشيء
من الراحة النفس��ية حلل مش��كلة أو أزمة عاناها من خالل تقمصه إلحدى الشخصيات ،ويظل
تأ ُث��ره بأحداث القص��ة فترة من الزمن ،وغالبا ً م��ا تترك هذه القصة أثارها في بناء ش��خصية
الطفل ،فتراه يسلك كما تسلك الشخصية التي أحبها وتقمصها ،بل يتحدث كما تتحدث ،ويفكر
بطريقتها (قناوي.)1994 ،
كما تعد القصة ذات تأثير فعال في معاجلة بعض املش��كالت التي يعاني منها األطفال مثل
اخلوف والقلق ..وما إلى ذلك ،كما تس��اعد على بناء وجدانه النفس��ي والتفكير بطريقة جديدة
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في حل مشكالتهم مبا يثير بعد ذلك املشاعر وتوجيه السلوك (شابيرو.)2005 ،
وفي دراس��ة جوس��ن  Ghosnوجد أن تعلم الذكاء العاطفي؛ م��ن العوامل التي تؤدي إلى
س��عادة األطفال ،وأن القصص تقوم بدور فعال في حتسني الذكاء العاطفي؛ ألنها تقدم مناذج
لش��خصيات تش��عر وتنفعل ،وحتاول أن تتغلب على انفعاالتها الس��لبية مما يساعد األطفال
على فهم أنفسهم وإدارة انفعاالتهم.
فالقص��ة إذا ً تعتب��ر من أهم األس��اليب التربوية الت��ي تؤثر في تعليم وتدري��ب األطفال في
جمي��ع مج��االت احلياة ،مل��ا لها من دور ش��ديد الفاعلي��ة ،والتأثي��ر في نفس الطف��ل ووجدانه
وعقله ،فهي تثير تفكير الطفل ،ومتس مشاعره وأحاسيسه ،فتمنحه فرص التقمص الوجداني
لش��خصياتها ،فينفعل معها ،ويش��عر بها ،وبانفعاالتها وعواطفها ،ويس��لك سلوكها ،فالقصة
تعمل على تنش��يط األجزاء العاطفية والفكرية لدى الطفل مما يساعد على اكتساب العديد من
امله��ارات االجتماعية والعاطفية الت��ي متكنه من الوعي مبش��اعره وانفعاالته وتوظيفها على
نحو صحيح ،هذا باإلضافة إلى القدرة على التواصل مع اآلخرين والتفاعل معهم ومشاركتهم
وجداني��ا ً وفهم مش��اعرهم واحترامها ،كل هذا بال ش��ك يعمل على إثراء ال��ذكاء العاطفي لطفل
الروض��ة ،ومن ثم إع��داد جيل ميكنه التعامل م��ع احلياة والنجاح ف��ي إدارة حياته على نحو
إيجابي في ش��تى مجاالت احلياة ذلك بطريقة تثير في نفس الطفل الشعور باملتعة والسعادة
والطمأنينة.
أنواع القصص:

1ـ
2ـ
 3ـ	

4ـ
5ـ
 6ـ	
7ـ

القصص الديني :تشمل قصص األنبياء والرسل واخللفاء وقصص القرآن واألبطال
اخلالدي��ن الذي��ن دافعوا عن قضية الدي��ن ،ويهدف هذا النوع إلى ب��ث تعاليم الدين
ويجد فيه الطفل املوعظة احلسنة واملثل األعلى.
القص��ص التاريخي :وتنمي تلك القص��ص إدراك الطفل باألحداث املاضية ،وتقرب
شخصياتها إلى األذهان ،وتقوي فيهم روابط االنتماء والوعي بصالت املواطنة.
القصص الهزلية :يتميز هذا النوع بأنها تضخم العيوب إلثارة الضحك ،وتتضمن
التك��رار كعنصر من عناصره��ا ،وهي تضم أحيانا ً مواعظ خلقي��ة ميكن تطبيقها في
املواق��ف احلياتي��ة ،قيمتها التربوية تترك��ز في إمتاع األطف��ال والترويح عن النفس
والتنفيس عن الضغوط التي حتيط بالطفل.
القص��ص العلمي��ة :وتهدف إلى إثارة اهتمام األطفال العلم��ي ،وتزويدهم بالثقافة
العلمية بطريقة شيقة.
قص��ص الس��احرات :ويقصد بها احلكاي��ات اخليالية وقصص املغام��رات ،وتقدم
هذه القصص بعض القوانني األخالقية.
القص��ص االجتماع��ي :وموضوعاته��ا األس��رة واملجتم��ع والعالق��ات االجتماعية
واألجداد واألحفاد واألبناء.
القصص الش��عبي :وهو يدور حول األبطال الشعبيني ،وينسجها اخليال الشعبي
حول حدث تاريخي أو بطل شارك في صنع التاريخ.
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أهداف قصص األطفال:

 1ـ اإلمتاع والتسلية مبا فيها من جمال الفكرة واخليال والعرض.
 2ـ تنمية العالقات االجتماعية اجليدة.
 3ـ تنمية ثقة الطفل بنفسه.
 4ـ زيادة خبرة الطفل عن احلياة.
 5ـ تعزيز االجتاهات اإليجابية.
 6ـ تعويد الطفل على الدقة في التعبير.
 7ـ تعزيز الشعور باألمن والطمأنينة.
 8ـ مساعدة الطفل على فهم وتفسير السلوك اإلنساني.
 9ـ تنمية اخليال وتربية الذوق لدى األطفال.
 10ـ دعم الثقة املتبادلة بني الطفل واملعلمة.
 11ـ	 تنمية االنتباه لدى األطفال وهو أول خطوات التفكير العلمي.
 12ـ تهذيب وجدان الطفل والسمو به وبعواطفه.
القصة والنمو االنفعالي واالجتماعي للطفل:

«تؤدي االنفعاالت دورا ً مهما ً في حياة الطفل والطفولة املبكرة ،وهي الفترة التي تكون فيها
االنفع��االت أكثر عمومية ،وأكثر حدة من املعتاد ،ولكي يح��دث االتزان االنفعالي يجب التحكم
في بيئة الطفل خالل هذه املرحلة لكي يخبر أقل قدر ممكن من االنفعاالت غير السارة وأكبر قدر
ممكن من االنفعاالت السارة» (غنيمي.)220:2005 ،
هذا وتؤدي القصة دورا ً فعاال ً وإيجابيا ً في النمو االنفعالي للطفل ،فالطفل في بداية التحاقه
بالروضة يعاني من توتر انفعالي وقلق نفس��ي ،وتقوم القصة بدور مهم في تخفيف حدة هذا
التوتر ،فالقصة حني يس��معها الطفل يش��عر باألمن واألمان والطمأنينة ،كما جتلب له املس��رة
والبهجة واملتعة واملشاركة الوجدانية ،وبذلك يهدأ انفعالياً ،ويندمج مع أقرانه.
فالقصة تعطي الطفل الفرصة للتعبير عن نفس��ه وعن انفعاالته وتنمية قدراته على النقد،
وتكوين االجتاهات اإليجابية نحو الذات ونحو اآلخرين (خلف.)2006 ،
وميدن��ا التراث البحثي في مجال النم��و الوجداني عبر املراحل العمرية بنتائج تش��ير إلى
أن االس��تجابات االنفعالية تبدأ من حلظة وصول الطفل للحياة ،وخالل مرحلة املهد يستجيب
الطف��ل لالنفع��االت بناء عل��ى مبدأ اللذة مقاب��ل األلم ،وبداية م��ن مرحلة الطفول��ة املبكرة يبدأ
الطف��ل في تعلم إدراك االنفعاالت وضبطها والتمييز بينها ،كما يتعلم فهم انفعاالته وانفعاالت
اآلخر ،ويس��تجيب لها بنا ًء على مستوى النضج املعرفي املرتبط باملرحلة العمرية التي وصل
إليها (عويس .)2003،كما يري علماء التحليل النفس��ي أن السنوات األولى من عمر الطفل هي
الدعامة األساس��ية التي تقوم عليها حياته النفس��ية واالجتماعي��ة بجميع مظاهرها ؛ إذ يدرك
فيها الطفل فرديته ،وفيها يخضع لتقاليد البيئة ،وفيها يتحول تقديره للناس من مجرد املنفعة
الشخصية املباشرة إلى العالقات االجتماعية (غنيمي.)2005 ،
وت��ؤدي القص��ة دورا ً أساس��يا ً في تنش��ئة الطف��ل اجتماعيا ً بص��ورة س��وية ،فالطفل حني
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يتقم��ص ش��خصية بطل القصة التي يس��معها عن طريق التقليد واإليح��اء ميكن أن تدعم لدي
الطفل ش��خصية بطل القصة السلوك املقبول ،وتزداد خبراته ،ويصبح أكثر قدرة على التفاعل
مع اآلخرين والتواصل معهم ،كما يصبح أكثر قدرة على احترام اآلخرين ،وحسن التصرف في
املواقف املختلفة التي تواجهه (خلف.)2006 ،
ومم��ا تق��دم ف��إن القصة تؤثر بال ش��ك في عاطف��ة الطفل ووجدان��ه ،كما تؤثر في تنش��ئته
اجتماعياً ،فهي تس��اعده على رؤية ذاته من خالل رؤي��ة اآلخرين ،فيمكنه أن يعرف ما لها وما
عليها ،مما ييسر فهم أفضل للذات واآلخرين ،والقدرة على احترام مشاعرهم والتعاطف معهم،
باإلضافة إلى حسن التصرف في مختلف مواقف احلياة مما يساعده على النجاح في احلياة،
ويكس��به فن التعامل مع اآلخرين ،وتزداد خبراته وتتنوع .وهذا أمر يس��اعد بدوره على إعداد
جيل يتمتع بذكاء عاطفي ميكنه التعامل مع جميع مجاالت احلياة بنجاح.
ه��ذا وقد اش��تمل البرنام��ج على مجموع��ة من القصص التي تس��اعد على تعلي��م وتدريب
األطف��ال عل��ى كيفية التمتع ب��ذكاء عاطفي ،مل��ا لها من قدرة على اس��تثارة التفكي��ر والعاطفة
والوجدان لدى الطفل.
وقد ُروعي أن تكون القصص املقدمة للطفل س��هلة األس��لوب في عباراته��ا وكلماتها ،وذلك
حتى يتمكن الطفل من فهمها وتتبع أحداثها ،كما اس ُتخدمت طرق متعددة لسرد القصص على
األطفال منها:
اللوحة الوبرية ـ األلبومات ـ املجسمات ـ الكتالوج ـ القصة نفسها ـ مسرح العرائس ـ اللوحة
اجليبية ـ متثيل القصة باستخدام األقنعة ـ رواية القصة من دون وسيلة ـ األقراص املدمجة.
الذكاء العاطفي :Emotional Intelligence

ال��ذكاء العاطفي دعوة لإلبحار في خفايا النفس البش��رية في إطار من التفكير املنفتح على
اآلخر بش��يء من احللم والروية ،فاملشاعر والعواطف واالنفعاالت اإلنسانية لها مملكة خاصة
يدي��ن اجلنس البش��ري في وج��وده لقوة تأثيره��ا .وقد أمك��ن للعلم اخلوض ف��ي غمارها من
خالل االهتمام بدراس��ة الذكاء العاطفي،تلك القدرة املتميزة في مجال النفاذ النفس��ي للتعامل
مع مش��اعر الفرد الداخلية ،ومش��اعر اآلخرين من حوله ،ومن ثم املهارة االجتماعية في تبادل
املش��اعر اإلنس��انية مع اآلخرين من حوله ،وه��ذا يقود إلى األداء األفضل ،ليس على املس��توى
األكادميي فحس��ب ،وإمنا أيضا ً إلى تفاعالت صحية وإيجابية مع اآلخرين (السواح.)2005 ،
وإل��ى وقت قري��ب كانت دائ��رة املعرف��ة حتظى بتقدي��ر أعل��ى ،وتعتبر هي احملرك األساس��ي
والرئيسي للسلوك .وقد كان ينظر إلى الوجدانيات واملشاعر والعواطف على أنها نقاط ضعف
في اإلنس��ان عليه أن يتخلص منها ،أو يقلل منها في ش��خصيته كلما استطاع ذلك ،ثم اكتشف
العلماء أن الذكاء العقلي وحده ال يحقق النجاح أو التميز ،فبدأوا يتحدثون عن ذكاءات متعددة
مث��ل ال��ذكاء اللفظي ،والعمل��ي ،واالجتماع��ي ،والعاطفي ،وكان��ت الطفرة الهائل��ة في املعرفة
اإلنسانية احلديثة هي اكتشاف الذكاء العاطفي ،حيث تبني أن هذا النوع من الذكاء أكثر تأثيرا ً
في جناح اإلنسان ومنوه وتطوره وتألقه ،مقارنة بالذكاء العقلي التقليدي القدمي.
ومن ثم فنحن أمام ضرورة ُملحة ،وهي أن نس��تثمر إمكانات كل طفل في السنوات الذهبية
45

4/26/09 12:01:03 PM

�) 45(��������� ������

العدد السابع والثالثون

مجلة الطفولة العربية

األولى من عمره ،فإن نوافذ التعلم لدى كل إنس��ان تتفتح في هذه الس��نوات مبا يس��اعد على
تنمية إمكانياتهم العقلية واالنفعالية والس��لوكية ،وهذا يساعدهم على فهم الذات والبيئة من
حوله��م على نح��و إيجابي ومثمر .فالتعلم االنفعالي (العاطفي) يلع��ب دورا ً كبيرا ً في توجيه
النمو االجتماعي والش��خصي للفرد ،ومن ثم حتقيق فهم أفضل للمش��اعر والعمل على إداراتها
وتوظيفها على نحو إيجابي ،فالطفل لديه أحاس��يس ومش��اعر قوية يحتاج إلى من يس��اعده
في التعبير عنها والس��يطرة عليها .كما أنه في حاجة إلى فهم مش��اعر اآلخرين وتقديرها على
نحو صحيح ،ومن ثم مساعدته على النجاح على املستوى االجتماعي والشخصي والعاطفي
باإلضافة إلى النجاح على املستوى األكادميي.
ما الذكاء العاطفي؟

لقد تعددت تعريفات الذكاء العاطفي بتعدد الباحثني فيه ،وسوف يتم اإلشارة في السطور
القليلة القادمة إلى بعض هذه التعريفات:
ف ُيع�� ِّرف كل م��ن «س��الوفي وماير» ال��ذكاء العاطف��ي على أس��اس أنه ميث��ل مجموعة من
عناص��ر الذكاء االجتماع��ي تتضمن القدرة على قي��ام الفرد بالتحكم في عواطفه وأحاسيس��ه
هو واآلخرون والتمييز بينها ،واس��تخدام هذه املعلومات لتوجيه تفكيره وأعماله أو تصرفاته
(شابيرو .)2005 ،ويش��ير جوملان “ ”Golmanإلى مفهوم الذكاء العاطفي على أنه قدرتنا
عل��ى التعرف على مش��اعرنا ومش��اعر اآلخرين ،وعلى حتفي��ز ذواتنا ،وعل��ى إدارة انفعاالتنا
وعالقتنا باآلخرين بش��كل فعال ( )Goleman,1998ويعرف��ه جاردنر “ ”Gardnerعلى أنه
الق��درة على التعاطف مع اآلخرين ،وفهم التنظيم املنطقي للمش��اعر مع فهم املش��اعر املختبئة
أو املس��تترة بالنسبة لآلخرين (حسونة ،سعيد .)2006 ،كما يعرفه بارون وباركر ”Baron
و“ ،parkerبأنه عبارة عن الق��درات املرتبطة بفهم الذات واآلخرين ،وارتباط األفراد بعضهم
ببع��ض ،والتكي��ف مع احتياج��ات البيئ��ة وإدارة االنفع��االت ( )Abraham,1999كما يعرفه
«العتيب��ي» بأن��ه مجموعة من القدرات الت��ي تتعلق بكيفية قدرة الفرد عل��ى التعامل ذاتيا ً مع
مشاعره وعواطفه ،والقدرة كذلك على التعامل مع مشاعر اآلخرين (العتيبي.)2002 ،
ويعرفه «إبراهيم» بأنه عبارة عن مجموعة من الصفات الش��خصية واملهارات االجتماعية
والوجدانية التي متكن الفرد من تفهم مشاعر وانفعاالت اآلخرين ،ومن ثم يكون أكثر قدرة على
ترشيد حياته النفسية واالجتماعية (إبراهيم .)2005 ،كما يعرفه «السيد ،عبدالسميع» بأنه
نوع من حساس��ية الفؤاد وفطنة القلب ،ورهافة الش��عور ،وجيش��ان االنفعال ونبل العاطفة.
(السيد ،عبدالسميع .)1998 ،ويعرفه «عبدالله» على أنه قدرة الفرد على التعبير عن املشاعر
اإليجابية والس��لبية في س��ياق العالقات بني األف��راد ،كما يعني القدرة عل��ى الوعي واالنتباه
اجلي��د لالنفعاالت اخلاصة به ،وفهمها ،وصياغته��ا بوضوح ،وتنظيمها وفقا ً ملراقبته وإدراكه
الدقيق النفعاالت اآلخرين ومش��اعرهم للدخول معهم في عالقات انفعالية اجتماعية إيجابية
تساعد الفرد على التواصل والنجاح في احلياة (عبدالله.)2002 ،
وانطالقا ً مما سبق فقد اجتمعت التعريفات املتعددة للذكاء العاطفي على أن الذكاء العاطفي
يحمل بني طياته عددا ً من السمات والصفات مثل:
ـ القدرة على التعبير عن املشاعر اإليجابية والسلبية والتعرف عليها.
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القدرة على حتفيز الذات وإدارة االنفعاالت.
القدرة على التعاطف مع اآلخرين وتفهم املشاعر واالنفعاالت.
القدرة عل��ى التحكم في التقلبات االنفعالية مع توظيف املش��اعر والعواطف ملا فيه
الصالح الشخصي دون تضحية بصالح اآلخرين.

لذا فالذكاء العاطفي هو مجموعة الصفات الشخصية واالجتماعية والوجدانية التي متكن
الفرد من تفهم مش��اعره وانفعاالته وتس��ميتها وإدارتها ،وتفهم انفع��االت اآلخرين والتعاطف
معهم ،فهو القدرة على فهم املشاعر الذاتية ومشاعر اآلخرين والتعامل معهم ،وتكوين عالقات،
والتعبير عن العواطف والسيطرة عليها.
أهمية الذكاء العاطفي للطفل:

ي��ؤدي ال��ذكاء العاطفي دورا ً مهما ً في تواف��ق الطفل مع البيئة من حوله مبا يس��اعده على
النمو الس��وي منس��جما ً مع احلياة ،هذا باإلضافة إلى أن التدريب على مهاراته وأبعاده ميكن
الطفل من حتس�ين ورفع كفاءته في التحصيل الدراسي ،فالذكاء العاطفي يكسب الطفل القدرة
على احل��د من االنفعاالت غي��ر املضبوطة والتحكم في املش��اعر وإداراته��ا ،باإلضافة إلى فهم
مشاعر اآلخرين وقراءتها على نحو صحيح وإدارة العالقات االجتماعية بصورة فعالة.
فانخفاض الذكاء العاطفي يؤدي بالشك إلى الشعور السلبي كاخلوف ،والقلق ،واالكتئاب
والعدواني��ة ،وه��ذا بدوره يؤدي إلى ش��خصية ذات عاطفة س��لبية فال تس��اعد صاحبها على
اخلوض في احلياة والتعامل معها على نحو إيجابي.
أما ارتفاع الذكاء العاطفي لدى الفرد فإنه يجلب له الشعور اإليجابي ،مثل التفاؤل وارتفاع
ال��روح املعنوية والثقة بالنفس ،وكل هذا يجعل من ذلك الفرد محبوبا ً ومثابرا ً وقادرا ً على فهم
مش��اعره وتوظيفها بش��كل إيجابي ،كما جنده متألقا ً وقادرا ً على التواصل ُمص ّرا ً على النجاح
في جميع مجاالت احلياة.
لذل��ك فنحن في حاج��ة إلى تدريب وتعلي��م األطفال ال��ذكاء العاطفي إلع��داد جيل ميكنهم
اس��تخدام قوة املش��اعر ،كعامل مؤث��ر وبناء ليس في حياتهم فحس��ب ،وإمنا أيض��ا ً في حياة
اآلخري��ن .فاملش��اعر هي مص��در متجدد للطاق��ة في نفس اإلنس��ان ،وهي التي تعطي��ه الدافع
للتعامل مع فن احلياة.
هل ميكن تعليم الطفل وإكسابه الذكاء العاطفي؟

«تش��ير الدراس��ات العلمية إلى أن مجموعة التفاعالت واملش��اعر التي يعيش��ها الطفل في
أيامه األولى وسنواته األولي تؤسس وتؤصل لديه مجموعة دروس عاطفية تبقى مدى حياته
كمرجعي��ة قوية وثابتة وراس��خة للتعامل مع محيطه والبش��ر من حول��ه ،وذلك يتوقف على
نوعية البيئة احمليطة» (أحمد.)3:2001 ،
ويرى «إبراهيم» أن الذكاء العاطفي يتصف بعدد من املهارات التي ميكن تعلمها واكتسابها
بيسر ،فقد كشفت البحوث في هذا الصدد أن للذكاء العاطفي خاصية أو مجوعة من اخلصائص
ميك��ن تدريبها وتنميتها من خالل كثير من األس��اليب التي تس��اعد عل��ى تنميتها وتقويتها في
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الشخصية (إبراهيم.)2005 ،
وقد أش��ار جوملان “ ”Golmanإل��ى أن املهارات العاطفية قابل��ة للتعلم ،وعلى الرغم من
االخت�لاف بني األطفال في س��ماتهم الوجدانية الوراثية فإن هذه الس��مات قابلة للتعديل .فهو
ي��رى أن هذه املهارات تتكون خالل خب��رات الطفولة املبكرة ،لذلك فهو ينصح املدارس أن تعلم
األطفال كيف ينظمون مشاعرهم ،ويتحكمون فيها ،ويوجهونها الوجهة الصحيحة في املواقف
املختلف��ة ،وأن املعلم�ين ينبغي أن يكون��وا منوذجا ً لل��ذكاء العاطفي في عملهم ،وأن يتس��موا
باالحت��رام في تفاعله��م مع األطفال عن طريق إقام��ة عالقات ودية معهم قائم��ة على االحترام
والود(.)Goleman,1996
ومم��ا تقدم فإن األطفال ميكنهم التعلم والتدريب إلكس��ابهم ال��ذكاء العاطفي ،وهناك طرق
بسيطة ميكن أن يكون لها تأثير عظيم وفعال ومؤثر في التدريب على مثل هذا النوع من الذكاء
ال��ذي مينحه��م فن التعام��ل مع احلياة م��ن أمثلة هذه الط��رق :األلعاب واألنش��طة ،القصص،
الكمبيوت��ر ،واملس��رحيات ،...ف��إن مثل ه��ذه الطرق تعطي األطف��ال فرصة التعلم واملمارس��ة
والتعامل مع اآلخري��ن ،والتواصل معهم ،وإبداء طرق متعددة للتفكير ،والتصرف في مختلف
مواقف احلياة.
العالقة بني الذكاء العاطفي  EQوالذكاء العقلي :IQ

إن مهارات الذكاء العاطفي ليس��ت على النقيض ملهارات الذكاء اإلدراكي (العقلي) ،ولكنها
تتداخ��ل وتتفاع��ل مع بعضه��ا البعض بطريقة ديناميكية على مس��توى مقب��ول من املفاهيم.
وكذل��ك في عالم الواقع ،بطريقة مثالية ميكن ألي ش��خص أن يتفوق في كل من مهارات الذكاء
العقلي ،وفي املهارات االجتماعية والعاطفية (شابيرو.)2005 ،
وي��رى «املغ��ازي» ،أن العالق��ة بني ال��ذكاء األكادمي��ي واحلي��اة الوجدانية ليس��ت خطية
باس��تمرار ،والدليل أنه قد يفشل الفرد املرتفع في الذكاء األكادميي في حياته ،لضعف مهارته
االنفعالي��ة ،وم��ن هذا املنطلق قد تفش��ل مقايي��س معامل ال��ذكاء “ ”IQأو مقايي��س املهارات
الدراسية األساسية في التنبؤ بالنجاح في احلياة ،تاركا ً  80%للعوامل األخرى ،ومنها قدرات
الذكاء العاطفي (الوجداني) (املغازي.)2002،
وأه��م ما مييز الذكاء العاطفي عن معدل الذكاء “ ”IQهو أن الذكاء العاطفي أقل درجة من
حي��ث الوراثة اجلينية ،مما يعط��ي الفرصة للوالدين واملربني في أن يقوم��وا بتنمية ما أغفلت
الطبيع��ة تنميت��ه لتحديد فرص جناح األطفال في احلياة ،وال ش��ك أن األف��راد الذين يجمعون
املس��تويات املرتفعة ب�ين كل من ال��ذكاء العقلي والذكاء العاطفي س��يكونون أكث��ر قدرة على
التوافق الفعال مع املواقف احلياتية (شابيرو.)2005 ،
وبن��ا ًء على ما س��بق ف��إن كل فرد يجمع ما ب�ين ال��ذكاء اإلدراكي “ ”IQوال��ذكاء العاطفي
“ ،”EQولك��ن بدرجات متفاوتة ،وأن هذا األخير يمُ كن الطفل من التمتع مبهارات اجتماعية
وعاطفية ميكن أن يكون لها أثر كبير في النجاح في احلياة أكثر من األثر الذي ميكن أن يحدثه
مع��دل الذكاء األكادميي ،فالذكاء العاطفي يجعل الفرد أكثر إنس��انية ،وذلك بتربية مش��اعره
وتهذيبه��ا ،بينما معدل الذكاء يجعله أكثر عقالني��ة؛ وذلك بتنمية مهاراته العقلية التي تقاس
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مبقاييس مقننة.
نظرية الذكاءات املتعددة كمصدر للذكاء العاطفي:

ي��رى جاردنر” ”Gardnerأن النج��اح في احلياة يتطل��ب ذكاءات متنوعة ،ويقرر أن أهم
إسهام ميكن أن يقدمه التعلم من أجل تنمية األطفال هو توجيههم نحو املجاالت التي تتناسب
وأوجه التميز لديهم ،حتى يحققوا الرضا والكفاءة ،وبدال ً من توجيه معظم الوقت واجلهد نحو
ترتي��ب األطفال من أفضل ومن أقل ،علينا أن نهتم باكتش��اف أوجه الكفاءة واملوهبة الطبيعية
لديهم لنقوم بتنميتها (روبنسون وسكوت.)88:2000 ،
ولق��د اقترح جاردنر “ ”Gardnerس��بعة ذكاءات وهي( :ال��ذكاء اللغوي ـ الذكاء املنطقي
الرياض��ي ـ الذكاء املكاني ـ الذكاء اجلس��مي أو احلركي ـ الذكاء املوس��يقي ـ الذكاء االجتماعي ـ
الذكاء الشخصي).
ويعتبر الذكاء العاطفي جزءا ً من منظور «جاردنر» للذكاء االجتماعي والش��خصي ،فاألول
يع��رف بأنه قدرة الفرد على إدراك أفكار اآلخرين ومش��اعرهم واحلك��م عليها ،والثاني يعكس
قدرة الفرد على فهم اآلخرين وكيفية التعاون معهم ،وهو ينقسم إلى قسمني األول :هو ما أطلق
عليه ذكاء العالقات البينشخصية ،والثاني هو ما أطلق عليه ذكاء العالقات داخل الشخصية،
ويؤكد على قدرة الفرد على فهم ذاته ومشاعره ودوافعه ،وكال النوعني منفصل عن اآلخر ،ومن
النوع الثاني انبثق الذكاء العاطفي.
ويتضم��ن ال��ذكاء االجتماعي الق��درة عل��ى إدراك أمزجة اآلخري��ن ومقاصده��م ودوافعهم
ومشاعرهم والتمييز بينهما ،كما يتضمن الذكاء الشخصي معرفة الذات والقدرة على التصرف
توافقيا ً على أساس تلك املعرفة ،كما يتضمن أن تكون لدى الفرد صورة دقيقة عن نواحي قوته
وحدوده والوعي بأمزجته الداخلية ومقاصده ودوافعه وحاالته املزاجية واالنفعالية ورغباته
والقدرة على تأديب الذات وفهمها وتقديرها (عبداحلميد.)2003 ،
ومبقارنة تعريف جومل��ان “ ”Golmanللذكاء العاطفي ووص��ف جادرنر“”Gardner
للذكاء الش��خصي واالجتماعي جند أن كليهم��ا قد تضمن الوعي بال��ذات وفهمها والقدرة على
توجيهها وإدارتها وإدراك مش��اعر اآلخرين وأفكارهم .ولكن جند أن جاردنر “ ”Gardnerقد
ركز على اإلدراك العقلي للمش��اعر أكثر من املش��اعر ذاتها .أي :أن يتفهم اإلنس��ان ذاته ودوافع
اآلخري��ن ،فيم��ا يتعلق بعاداته��م في العمل ،وأن يس��تخدم البصيرة لتس��يير حياته اخلاصة
والتواص��ل مع اآلخرين؛ وبذلك ف��إن جاردنر“ ”Gardnerلم يصل إلى ل��ب القضية ،وهو أن
ال��ذكاء متضمن في انفعاالت اإلنس��ان وعواطف��ه ،وأن االنفعاالت والعواطف ميكن أن تكس��ب
الذكاء(.جومل��ان .)2000 ،وعل��ى الرغم من ذلك ف��إن جاردن��ر“ ”Gardnerيعتبر من أوائل
العلماء الذين لفتوا النظر إلى أهمية العاطفة في حياة األفراد ،فهو يعد من أوائل من أسهموا في
ظهور الذكاء الش��خصي واالجتماعي اللذين يعتبران أساس الذكاء العاطفي الذي بنى دانييل
جوملان مفهومه للذكاء العاطفي عليهما.
نظرية التعلم االجتماعي والذكاء العاطفي:

إن اجلانب العاطفي في حياة الفرد النفسية له تأثير كبير على جميع جوانب النمو األخرى،
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باإلضاف��ة إل��ى دوره ف��ي حتقيق التواف��ق النفس��ي واالجتماعي ،واكتس��اب املع��ارف والقيم
واالجتاهات والس��لوكيات ،وسوف نشير بإيجاز إلى نظرية التعلم االجتماعي باعتبارها أكثر
النظريات التي تناولت اجلانب العاطفي للفرد.
نظرية التعلم االجتماعي:

لق��د حاولت نظرية التعلم االجتماعي لباندورا أن تفس��ر لنا كي��ف يتعلم الطفل بالقدوة في
مواقف التفاعل االجتماعي والتأثير املتبادل من خالل ما ميارسه الطفل في اللعب اإليهامي في
س��ن الثانية ،ولعب األدوار فيما بعد ،وهو اللعب الذي يس��مح للطفل أن يكتس��ب مجموعة من
السلوك املتداخل ال دخل للتدريب أو التدعيم فيه.
كم��ا يتعلم الطفل م��ن خالل النمذجة واالقتداء أس��اليب واس��تراتيجيات للتفاعل يعبر بها
عن مش��اعره ،ويكتس��ب الناس العديد من االس��تجابات ع��ن طريق املالحظة غي��ر املقصودة
واإلش��ارات غير اللفظية ،وهو ما يؤكد على أن االس��تجابات االنفعالية (الوجدانية) واملعارف
املرتبطة بها ذات خصوصية ثقافية تختلف من مجتمع إلى آخر (عويس.)2003،
وي��رى باندورا أن مالحظاتنا للطريقة التي يكافأ أو يعاقب بها اآلخرون تنمي لدينا معارف
تس��اعدنا عل��ى أن نقدم على س��لوك مع�ين أو ال نق��دم عليه .كم��ا جتعلنا نبتكر طرق��ا ً جديدة
لالستجابات االنفعالية تختلف عن تلك التي شاهدناها في النموذج.
هذا ويخضع الس��لوك االنفعال��ي املرتبط بعالقة الفرد بذاته وباآلخر إلى ما يس��مى بنظام
ال��ذات( ،هو نظام يس��تخدم املعارف ووظائ��ف اإلدراك والتقومي والتنظيم ف��ي مالحظة الذات
واحلكم على س��لوكها وأفكارها واس��تجاباتها وفق معايير مصاحبة لها) ،فالسلوك ال حتدده
عوام��ل داخلي��ة أو خارجي��ة مس��تقلة ،بل يت��م من خ�لال التفاعل بني مع��ارف الف��رد والبيئة
اخلارجية واخلبرات السابقة (كامل.)2003 ،
ويتضح مما سبق أن تعلم الذكاء العاطفي طبقا ً لنظرية التعلم االجتماعي يعتمد على فهم
وتنظيم وتقومي املدركات ،وابتكار استجابات تساعد الذات على حتقيق ما تهدف إليه وما تريد
احلصول عليه.
أبعاد الذكاء العاطفي:

لقد تع��ددت وتنوعت التصنيفات ألبعاد الذكاء العاطف��ي ،وذلك بتعدد العلماء الذين
تناولوه بالبحث والدراسة ،وطبقا ً لطبيعة تفسيرهم وفهمهم له .فيرى جوملان “”Golman
أن الذكاء العاطفي يعني «قدرتنا على التعرف على مش��اعرنا ومشاعر اآلخرين ،وعلى حتفيز
ذواتنا ،وعلى إدارة انفعاالتنا وعالقتنا باآلخرين بشكل فعال.
ومن ثم فإن هناك خمسة أبعاد للذكاء العاطفي ،وهي:
 1ـ الوعي بالذات :الوعي بالذات هو أساس الثقة بالنفس ـ فنحن في حاجة إلى معرفة
أوج��ه القوة لدينا ،وكذل��ك أوجه القصور ،ونتخذ من هذه املعرفة أساس��ا ً لقراراتنا؛
لذل��ك يحت��اج األطفال منذ س��ن مبكرة تعلم املف��ردات الدالة على املش��اعر املختلفة،
وكذلك أسباب هذه املشاعر.
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2ـ

3ـ

4ـ

5ـ

معاجل��ة اجلوان��ب الوجداني��ة (العاطفي��ة) :وتعني كي��ف نعال��ج أو نتعامل مع
املشاعر التي تؤذينا وتزعجنا ،فهذه املعاجلة هي أساس الذكاء العاطفي (ربنسون
وسكوت.)2000 ،
كما تتضمن الق��درة على حتمل االنفعاالت العاصفة الت��ي تأتي بها احلياة وحتقيق
التوازن في تناول أمور احلياة ،فكل املش��اعر له��ا قيمتها وأهميتها ،ومن دون عاطفة
تصب��ح احلي��اة راكدة ومفت��اح الصحة النفس��ية العاطفي��ة هو مراقبتنا ملش��اعرنا
السلبية (حسونة؛ وآخر.)2001 ،
الدافعي��ة :إن التقدم والس��عي نحو دوافعن��ا هما العنصر والق��درة الثالثة للذكاء
العاطف��ي ،فاألمل والتفاؤل مكونان أساس��يان في الدافعية ،وهم��ا عبارة عن ميل أو
نزوع نحو النظر إلى اجلانب األفضل لألحداث أو األحوال وتوقع أفضل النتائج.
وم��ن أهم مزاي��ا تعليم األطف��ال التفاؤل هو مكافح��ة االكتئاب ،فاألطف��ال املتفائلون
يكون��ون أكث��ر جناحا ً في املدرس��ة من األطفال املتش��ائمني .كما أن األم��ل (التفاؤل)
يس��اعد على أن يكون لدينا هدف واحد نعرف خطواتنا خطوة خطوة نحو حتقيقه،
وأن يكون لدينا احلماس واملثابرة الستمرار السعي( .روبنسون وسكوت)2000 ،؛
(شابيرو.)2005 ،
التعاط��ف العقل��ي (التفهم) :وه��و يعني قراءة مش��اعر اآلخرين م��ن أصواتهم أو
تعبي��رات وجوهه��م ولي��س بالضرورة مم��ا يقول��ون .أي :أن التعاط��ف العقلي هو
املقدرة على رؤية األشياء من وجهة نظر شخص آخر ،والتصرف تبعا ً لذلك ،فمهارات
التواص��ل هي الت��ي تتيح للطفل فرصة معرف��ة ما إذا كان من املناس��ب االقتراب من
الصدي��ق الذي يعاني من ك��رب أو هم ،أو أن يبتعد عنه ويترك��ه وحيداً ،والتعاطف
اإلدراك��ي ال يتطل��ب اتص��االت عاطفية (كالب��كاء) ،ذلك ألن الطفل قد يك��ون لديه في
ه��ذه املرحلة مرج��ع داخلي يوضح ل��ه الطريقة التي يجب أن يتص��رف بها بإظهار
ٍ
س ّبب أملا ً لآلخرين أو عدم إظهاره (روبنسون وسكوت)2000 ،؛
شعوره نحو
موقف َ
(شابيرو.)2005 ،
امله��ارات االجتماعي��ة :تعن��ي القدرة على ق��راءة وفهم كل من الس��لوك االجتماعي
ومهارة املشاركة االجتماعية مثل التعبير اللفظي االنفعالي والقدرة على لعب الدور
االجتماعي مبهارة وكفاءة ،ويش��ير البروفيس��ور (روبن) إلى أن األطفال في مرحلة
ما قبل املدرس��ة يتوصلون إلى ممارس��ة امله��ارات االجتماعية ليس فق��ط من الكبار
وإمنا أيضا ً من تفاعالتهم مع بعضهم البعض ،فإنهم يكتش��فون عن طريق احملاولة
واخلطأ أي االس��تراتيجيات يثبت جناحها ،وأيها يثبت فش��لها ،ثم يبدأ األطفال بعد
ذلك في التصرف بوعي وتفكير مبا يعكس ما سبق لهم تعلمه وممارسته (حسونة؛
وآخر)2001 ،؛ (شابيرو.)2005 ،

كما قدم ماير وس��الوفي تصنيفا ً ألبعاد الذكاء العاطفي يتضمن خمس��ة مكونات أساس��ية
هي:
 1ـ أن يع��رف اإلنس��ان كل عواطف��ه فالوعي بالنف��س والتعرف على ش��عور ما وقت
حدوثه هو احلجر األساسي في الذكاء العاطفي.
 2ـ	 إدارة العواط��ف :وتعن��ي التعامل مع املش��اعر لتكون مالئم��ة ،وهذه القدرة تبنى
51

4/26/09 12:01:05 PM

�) 51(��������� ������

العدد السابع والثالثون

مجلة الطفولة العربية

على الوعي بالذات.
 3ـ	 حتفيز النفس :أي :توجيه العواطف في خدمة هدف ما.
 4ـ	 التع��رف على عواط��ف اآلخرين أو التقمص الوجداني :وهو مقدرة تتأس��س على
الوعي باالنفعاالت.
 5ـ توجيه العالقات اإلنس��انية :حيث إن فن العالقات بني البشر هو في معظمه مهارة
في تطويع عواطف اآلخرين (جوملان.)2000 ،
ويرى ك ُل من «السيد وعبدالسميع» أن الذكاء العاطفي له مكونات خمسة ،وهي:
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
 5ـ	

املعرفة االنفعالية :وتعني القدرة على االنتباه واإلدراك اجليد لالنفعاالت.
إدارة االنفع��االت :وهي القدرة على التحكم في االنفعاالت الس��لبية وحتويلها إلى
االنفعاالت اإليجابية.
تنظي��م االنفع��االت :وتعن��ي تنظي��م االنفعاالت واملش��اعر وتوجيهه��ا إلى حتقيق
اإلجناز والتفوق.
التعاطف :يعني إدراك انفعاالت اآلخرين ،والتوحد معهم انفعالياً ،وفهم مشاعرهم
وانفعاالتهم.
امله��ارات االجتماعي��ة :ق��درة الفرد على ق��راءة انفعاالت اآلخرين (الس��يد؛ وآخر،
.)1998

وبن��ا ًء عل��ى ما س��بق فإنه ميك��ن إجمال أبعاد ال��ذكاء العاطف��ي التي ميك��ن تدريب أطفال
الروضة عليها فيما يأتي:
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

5ـ

الوع��ي بال��ذات :وهو يعني ق��درة الطفل على التعرف على مش��اعره وتس��ميتها،
والتعبي��ر عنه��ا ،ف��إن ذلك يع��د جزءا ً م��ن أج��زاء التواص��ل العاطف��ي والتحكم في
العاطفة وهذا أمر يزيد من الثقة بالنفس لدى األطفال.
توظيف املشاعر :وهو يعني كيفية التعامل مع املشاعر التي ميكن أن تكون مزعجة
ومؤمل��ة مثل معرفة كيفية تهدئة الذات عقب مش��اعر الغض��ب أو اخلوف ،....وكذلك
القدرة على إدراك األسباب التي أدت إليها ،والنتائج التي ترتبت عليها.
الدافعية :وأساس الدافعية التفاؤل واألمل ،وهو يعني النظر إلى اجلانب اإليجابي
للمواقف واألحداث ،وتوقع احلصول على أفضل النتائج .مبعنى تكوين نظرة وأفكار
تفاؤلية لدى األطفال واالبتعاد عن األفكار التشاؤمية.
التعاط��ف مع اآلخرين :وه��و يعني القدرة على أن يتخيل الطفل نفس��ه مكان طفل
آخ��ر ،فإن ذلك يس��اعد على فهم مش��اعر اآلخ��ر وأف��كاره ورغباته وطريق��ة تفكيره.
وتعتب��ر إثارة الش��فقة لدى األطفال من أس��هل الط��رق لتعليم األطف��ال التعاطف مع
اآلخرين.
امله��ارات االجتماعي��ة :وهي تعني قدرة الطفل على التعامل مع اآلخرين في البيئة
بأساليب مقبولة اجتماعياً.

دور الروضة في إمناء الذكاء العاطفي لدى الطفل:

إن عملي��ات التنش��ئة االجتماعية له��ا أهميتها في إمن��اء الذكاء العاطف��ي للطفل ،وذلك من
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خالل جماع��ات متعددة تهتم بالطفل في عملية التنش��ئة االجتماعية بدرج��ات متفاوتة .فإن
ه��ذه اجلماعات تعمل من أج��ل منو الطفل وتنمية قدرته على الضب��ط والتحكم في ذاته وقمع
الع��دوان ،وفي نف��س الوقت تش��جيع الس��لوك املرغوب ،وس��وف نقتصر فيما يل��ي على دور
الروضة ف��ي إمناء الذكاء العاطفي للطفل باعتبارها من أهم جماعات التنش��ئة التي لها تأثير
فع��ال على الطفل ،وخاصة في مرحلة الطفولة املبكرة ،حيث تعتبر هي املكان الذي ينش��أ فيه
الطفل ،ويستمد خبراته ومعارفه.
فالروض��ة تع��د من أهم العناصر التي له��ا تأثير ذو فاعلية على الطف��ل ،وذلك ملا متلكه من
قدرة على تشكيل سلوك الطفل.
ويتف��ق كثير من الباحثني واملعلمني على أن الروضة يجب أن تؤدي دورا ً في جذب االنتباه
إلى أهمية التطور العاطفي (الوجداني) لدى األطفال ،واهتمامهم يتجاوز مجرد اجلهد املبذول
لتطوي��ر احت��رام الطفل لذاته ،ب��ل يعطون اهتمام��ا ً كبيرا ً مله��ارات التعامل م��ع اآلخرين التي
يحتاجها األطفال (عبدالتواب.)2004 ،
ولكننا جند قصورا ً في دور الروضة في هذا اجلانب ،حيث إن اجلوانب الوجدانية االنفعالية
مهمة في التربية ،فهي تنمي االنتباه الذي بدوره ينمي التعلم والتذكر ،ولكن ألننا ال نفهم جيدا ً
البناء العاطفي فإننا ال نعرف كيف نتعامل معه في الروضة ،فنادرا ً ما نقدم اجلوانب العاطفية
ف��ي املقررات الدراس��ية باإلضافة إلى ذلك ف��إن التربية لم تهتم بالعالق��ة املهمة بني اخلبرات
العاطفي��ة (الوجدانية) اإليجابية داخ��ل الفصل ومردودها اإليجابي ل��دى األطفال واملعلمات
(روبنسون وسكوت.)2000 ،
وميكن إجمال أهم األدوار التي ميكن أن تس��هم به��ا الروضة في تنمية الذكاء العاطفي لدى
الطفل فيما يلي:
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

تشجيع األطفال على إقامة عالقات مع األطفال اآلخرين.
تدري��ب األطف��ال عل��ى اتخ��اذ الق��رارات م��ن خ�لال املش��اركة ف��ي وض��ع بع��ض
االستراتيجيات والقواعد.
تطوي��ر قدرات أعضاء الهيئ��ة التعليمية من خ�لال دورات تدريبية لهم عن الذكاء
العاطف��ي وكي��ف يصبح��ون أكث��ر ذكا ًء عاطفي��اً ،وإع��داد األجي��ال القادم��ة للتمتع
مبهاراته املتنوعة.
مس��اعدة األطف��ال على تس��مية مش��اعرهم واحترامه��ا واحترام مش��اعر اآلخرين
والتعاطف معهم.
تقمص ش��خصيات القصص والقيام بلعب األدوار ،مما يساعد على إدراك املشاعر
ومشاعر اآلخرين واالنتباه اجليد.
مناقشة األطفال في مشاعرهم وكيفية التعبير عنها والتحكم فيها.

الدراسات السابقة:

نظرا ً حلداثة مفهوم الذكاء العاطفي فالتزال الدراس��ات الت��ي تطرقت لهذا املوضوع قليلة،
وخاصة الدراسات العربية.
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وفيما يلي عرض لتلك الدراسات.
ً
أوال ـ الدراسات العربية:
 1ـ دراسة (حسونة؛ سعيد :)2001

تهدف هذه الدراسة إلى إكساب طفل ما قبل املدرسة أبعاد الذكاء الوجداني ،وهي التعاطف
والتعرف على انفعاالت الذات وانفعاالت اآلخرين.
وتكونت عينة الدراسة من ( )140طفالً وطفلة في مرحلة ما قبل املدرسة ( )6 - 4سنوات،
وقسمت تلك العينة إلى مجموعتني :جتريبية وضابطة واستخدمت الباحثتان مقياس الذكاء
الوجدان��ي وبرنامجا ً لتنمي��ة أبعاد الذكاء الوجداني يتضمن مجموعة من األنش��طة واأللعاب
التعليمية ،وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا ً بني متوسطات درجات أطفال املجموعة
التجريبي��ة والضابطة عل��ى مقياس الذكاء الوجداني ،وذلك لصال��ح املجموعة التجريبية في
التطبي��ق البعدي .كما وجدت فروق دالة إحصائيا ً بني متوس��طات درجات الذكور واإلناث في
املجموعة التجريبية على املقياس في التطبيق البعدي لصالح اإلناث.
 2ـ دراسة (السواح:)2005 ،

ته��دف هذه الدراس��ة إلى إعداد مقي��اس وبرنامج الذكاء الوجداني لألطف��ال من ()12 - 6
سنة ،وإعداد استمارة تقومي خاصة باملعلم تبني مدى متتع الطفل بالذكاء الوجداني وتعريب
وتقنني قائمة للذكاء الوجداني لآلباء.
وتكون��ت عين��ة الدراس��ة من ( )70طف�لاً (ذكور ـ إن��اث) بالصف اخلام��س االبتدائي ،وقد
مت تقس��يمها إلى مجموعت�ين (جتريبية ـ ضابطة) ،وبين��ت نتائج الدراس��ة فعالية البرنامج
املستخدم وتفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج.
كما وجدت فروق دالة بني درجات املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح
درجاتهم بعد التطبيق ،وذلك في استمارة تقومي املعلم.
كم��ا وجدت عالقة ارتباطية موجبة بني درجات األطف��ال في اختبار الذكاء الوجداني وبني
درجات اآلباء على قائمة الذكاء الوجداني.
ثاني ًا ـ الدراسات األجنبية:
 1ـ دراسة بينيت وهيكسوك (:)Bemmett.; Hiscock,1992

وتهدف هذه الدراس��ة إل��ى تنمية فهم االنفع��االت املتناقضة لدى اآلخري��ن ،وتكونت عينة
الدراس��ة من ( )51طفالً وطفلة .بواق��ع ( )24مجموعة جتريبية )27( ،مجموعة ضابطة عند
عمر  6سنوات و 6أشهر ،ومتت تنمية هذا البعد من خالل توضيح االنفعاالت األولية لألطفال،
ث��م تذك��ر اجلمل الت��ي يوجد بها أكثر م��ن انفعال م��ع التركيز على توضي��ح االختالف بني كل
انفعال وآخر ،واستمر هذا التدريب ثمانية أسابيع.
وق��د بين��ت النتائج تفوق املجموع��ة التجريبية على املجموعة الضابط��ة في التعرف على
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االنفعاالت املتناقضة.
 2ـ دراسة جوملان (:)Goleman,1996

وتهدف هذه الدراس��ة إلى دراس��ة حالة قام بها جوملان من خ�لال مالحظاته للطفلني (لني
وجاي) في مواقف اللعب والغضب والبكاء نتيجة تنازع اللعبة .وقد بينت النتائج أن عالمات
التعاطف تظهر لدى األطفال مع بلوغ س��ن العامني ،وأن فن إدارة العالقات بني البش��ر يتطلب
نضج مهارتني عاطفتني ،هما التحكم في النفس ،والتعاطف.
 3ـ دراسة يوجن (:)kyoung,1999

تهدف هذه الدراس��ة إلى الكش��ف ع��ن العالقة بني ال��ذكاء العاطفي لدى األطف��ال الصغار
والطبيع��ة املزاجية والق��درة اإلدراكية لديهم ،تكونت عينة الدراس��ة م��ن ( )973طفالً وطفلة
تراوحت أعمارهم بني(  )6 - 3س��نوات ،وقد اس��تخدم الباحث التحليل العاملي ،ومت التوصل
إلى س��تة أبع��اد للذكاء العاطفي لدى األطفال ،وهي الوع��ي بالعاطفة ـ التعاطف ـ التعبير عن
املش��اعر الذاتية ـ تنظيم العاطفة ـ عالقة الطفل مبعلمته ـ عالقة الطفل بأقرانه ،وبينت النتائج
وج��ود ارتب��اط دال بني ال��ذكاء العاطفي وأبع��اده والطبيع��ة املزاجية لدى األطف��ال ،ووجود
عالقة إيجابية بني الذكاء العاطفي واالس��تجابات النفس��ية ،وردود الفعل العاطفية ،والقدرة
اإلدراكية ،واالستنتاج واالبتكار ،وحل املشكالت لدى األطفال.
 4ـ دراسة جوسن (:)Ghosn,1999

ته��دف هذه الدراس��ة إلى بحث مدى فاعلي��ة التراث القصصي في تنمي��ة الذكاء الوجداني
ل��دى الصغار ،حيث تس��تطيع اخلبرات األدبية املخت��ارة بعناية أن تقدم للطف��ل مفردات لغة
التعاط��ف ومن ثم تيس��ر له اكتس��اب املعرفة والتعبير عن مش��اعر التفه��م والتعاطف ،وذلك
م��ن خالل إتاحة مختلف اخلب��رات الوجدانية البديلة التي يتم فيها تش��كيل الدوائر العصبية
اخلاصة باستجابات التفهم أو التعاطف العقالني الذي هو من أهم مقومات الذكاء الوجداني،
وتكون��ت عينة الدراس��ة من أطف��ال الصفوف األولى م��ن املرحلة االبتدائية ،حيث اس��تخدمت
الباحثة مجموعة مختارة من املواقف واحلكايات القصصية التي هدفت إلى إثراء لغة األطفال
مبفردات وتراكيب لغوية جديدة تسهم في منو لغة التعاطف والتفهم الوجداني لديهم.
وبينت النتائج إمكانية اكتس��اب الطفل لعدد من امله��ارات املرتبطة بنمو الذكاء الوجداني،
مثل كيفية جعل اآلخرين يش��عرون بشعور أفضل ـ مش��اركة اآلخر ملشاعره ـ كيفية قراءة لغة
اجلسم ـ اكتشاف املشاعر في نص ما ـ إثراء احلصيلة اللغوية بتراكيب ومفردات لغة التعاطف
والتفهم العقالني ـ تعليم الطفل أن يضع نفسه مكان اآلخر فيشعر بنفس مشاعره.
 5ـ دراسة جوسلني وسيمارد (:)Gosselin & Simard, 1999

ته��دف هذه الدراس��ة إلى قياس قدرة األطفال على التعرف عل��ى االنفعاالت وكذلك قدرتهم
على التمييز االنفعالي (اخلوف ـ الدهشة) ،تكونت عينة الدراسة من ( )60طفالً وطفلة تتراوح
أعمارهم بني ( )10 - 5سنوات.
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وقد طبق على األطفال اختبار تعبيرات الوجوه املصور ،وبينت النتائج وجود عالقة موجبة
ب�ين الدقة في التعرف على االنفعاالت ومقدار االختالف بني تلك االنفعاالت ،وأن األطفال األكبر
س��نا ً كانوا أكث��ر جناحا ً في التمييز ب�ين االنفعالني (اخلوف ـ الدهش��ة) ،وأن قدرة األطفال في
التعرف على االنفعاالت تسبق قدرتهم على التمييز االنفعالي بينهم.
 6ـ دراسة سوليفان (:)Sullivan,1999

تهدف هذه الدراسة إلى ابتكار أداة لقياس املستوى املهاري للذكاء الوجداني لدى األطفال.
ويتك��ون ه��ذا املقياس من ع��دة مقاييس فرعي��ة هي تعبي��رات الوجوه ـ النغمات املوس��يقية ـ
القص��ص ـ الفهم ـ التحكم .باإلضافة إلى أدات�ين إضافيتني :األولى هي مقياس االنفعال لتقومي
اإلمكاني��ات املتزامنة لنقاط مقياس الذكاء الوجداني.الثانية تس��مى مقياس التدرج بني اآلباء
واملدرسني ملعرفة مهارات الذكاء الوجداني لدي الطفل من خاللهم.
وهناك أيضا ً مقاييس اختبار فهم القصة واختيار األش��كال املألوفة ،وهي لتدعيم استخدام
مقياس الذكاء الوجداني مع األطفال.
وانته��ت الدراس��ة إلى أنه ينبغي إج��راء عدة مراجع��ات للمقاييس الفرعي��ة وكذلك إجراء
االختب��ارات حت��ى يتمكن املتخصص��ون من مس��اعدة األطفال على اكتس��اب مه��ارات الذكاء
الوجداني.
 7ـ دراسة كيمبرلي (:)Kimberley, 2000

تهدف هذه الدراسة إلى بحث العالقة بني االرتباط باألمهات واآلباء وبني الذكاء العاطفي،
وافترضت الدراس��ة أن االرتباط اآلمن باألبوين يتعلق مبس��تويات عالية من الذكاء العاطفي،
وخاصة االرتباط باألم ارتباطا ً وثيقاً .وتكونت عينة الدراسة من ( )31طفالً من مرحلة ما قبل
املدرس��ة ،واستخدمت الباحثة مدخالً مركبا ً يتضمن تدرج العالقة بني الطفل واألبوين وتقومي
امل��درس للكف��اءة االجتماعية ألداء الطفل على مس��توي ع��دة مقاييس صمم��ت لقياس الوعي
االنفعال��ي والتعاط��ف وتنس��يق األداء .وبينت النتائج ع��دم وجود عالقة ب�ين االرتباط باألم
وال��ذكاء العاطفي ،لك��ن االرتباط باألب له عالقة باملس��تويات املنخفضة في إظهار مش��كالت
الس��لوك ،وتنسيق األداء ،كما بينت الدراسة وجود فروق بني ارتباط الطفل باألم وبني جوانب
تنس��يق األداء بالنس��بة لإلن��اث .ووجد أن عمر الطفل وجنس��ه ومه��ارات اللغ��ة لديه ترتبط
بالطرق املؤثرة على منو الذكاء العاطفي.
 8ـ دراسة روفنجر (: (Rovenger, 20000

تهدف هذه الدراسة إلى تنمية الذكاء الوجداني لدى األطفال ،وتكونت العينة من ( )60طفالً
وطفلة في مرحلة ما قبل املدرسة ،وقد استخدم الباحث أسلوب املناقشة مستعينا بالكثير
من الكتب التي حتتوي على العديد من القصص.
وق��د بينت النتائج جناح األطفال في االختبار البعدي في التعرف على أس��ماء االنفعاالت،
والتمييز بينهما ،والتحكم في انفعاالتهم السلبية في تعامالتهم مع اآلخرين.
56

4/26/09 12:01:06 PM

�) 56(��������� ������

العدد السابع والثالثون

مجلة الطفولة العربية

 9ـ دراسة شوستر (:)Shuster, 2000

تهدف هذه الدراسة إلى بحث العالقة بني تعلم األطفال وبني التنمية االجتماعية العاطفية
ع��ن طري��ق الذكاء اللغ��وي ،وتقدم هذه الدراس��ة منهجا ً مقترحا ً خاصا ً باملدرس�ين ملس��اعدة
الطفل في التعبير عن نفس��ه وعن خبراته ،وتصف الدراس��ة عدة استراتيجيات لتنمية الذكاء
الوجدان��ي ل��دى األطفال ،وتتضمن س��رد القصص ـ الرس��م ـ تصوير األح��داث ـ الكتابة ـ هناك
نش��اط تكميلي يس��مى الدائرة القصصية ،وميثل ندوة للطفل يناقش فيه��ا مع أقرانه محتوى
القصة.
وق��د بينت النتائ��ج ضرورة إعط��اء الفرص املتع��ددة للطف��ل للتعبير عن مش��اعره بطرق
هادئة.
 10ـ دراسة كولينز وجي آر (:)Collins & JR , 2001

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على قدرة األطفال في التعرف على مشاعر اآلخرين من خالل
تعبيرات الوجه ،ونبرات الصوت ،وعالقة ذلك بالشخصية والكفاءة االجتماعية واألكادميية،
وتكونت عينة الدراس��ة من ( )84طفالً وطفلة في الصفوف األولى من املرحلة االبتدائية .ولقد
اس��تخدم الباحث��ان اختب��ار الكف��اءة االجتماعية ،والذي يرك��ز على عالقة الطفل باملدرس�ين.
واختبارا ً آخر يقيس التحصيل الدراس��ي ،وبينت النتائج أن األطفال بصورة عامة أقل دقة في
التع��رف على تعبيرات الوجه ونبرات الصوت لآلخري��ن ،وكانت اإلناث أكثر حتصيالً وكفاءة
اجتماعي��ة ،وأكثر قدرة في التعرف على تعبي��رات الوجه ونبرات الصوت .والذكور كانوا أكثر
ق��درة في التعرف على االنفعاالت من نبرات الصوت وكان��وا أكثر كفاءة اجتماعية في املواقف
التي تتعلق باملدرسني.
 11ـ دراسة سوليفان وستراجن (:)Sullivan & Strang, 2003

تهدف هذه الدارس��ة إلى استخدام العالج كمنهج يس��تخدم التراث املكتوب كطريقة فعالة
وغير مباشرة ملعاجلة الصعوبات االجتماعية واالنفعالية التي يعاني منها األطفال ،وتكونت
عينة الدراس��ة من مجموعة من األطفال لديه��م صعوبات اجتماعية وانفعالية في التعامل مع
أقرانهم داخل الصف ،حيث ينعكس ذلك على كثرة شجارهم مع زمالء الفصل ،واالبتعاد عنهم،
وعدم املشاركة في أداء املهام املطلوبة منهم.
وقد بينت نتائج الدراسة مدى فاعلية التراث املكتوب كطريقة فعالة وغير مباشرة ملعاجلة
الصعوب��ات الت��ي يعاني منها األطف��ال ،حيث يس��هم في تنمي��ة وترقية الكف��اءة االجتماعية
واالنفعالية ،ومن ثم مساعدة األطفال على حتقيق النجاح في املستوى املدرسي واملجتمعي.
 12ـ دراسة كوهني (:)Cohen, 2004

ته��دف ه��ذه الدراس��ة إل��ى بح��ث العالق��ة ب�ين الوع��ي الذاتي ل��دى الطف��ل واس��تخدامه
الس��تراتيجيات التنظي��م االنفعال��ي باس��تخدام تقني��ة جدي��دة لتق��ومي معرف��ة الطف��ل لهذه
االستراتيجيات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )116طفالً تتراوح أعمارهم من ( )5 - 3سنوات،
وق��د متت مالحظة الس��لوك التنظيمي لهم في س��ياق مهام اإلحباط ،واخت��ارت الباحثة لعبة
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الدمية لتقومي استراتيجية الوعي.
وق��د بينت النتائ��ج أن معرفة الطف��ل بالوعي االنفعالي واس��تراتيجيته تعد مؤش��را ً على
استخدامه نوعني من السلوك التنظيمي (اإلصرار ـ البحث عن املساعدة) ،وأن قدرة الطفل على
مضاعفة تلك االس��تراتيجيات خالل عملية التقومي لم ُتش��ر إلى الس��لوك التنظيمي خالل مهام
اإلحباط ،وأن جنس الطفل قد يعدل العالقة بني الوعي باالستراتيجية والسلوك التنظيمي.
فروض الدراسة:

 1ـ توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة بني متوس��ط درج��ات األطفال ف��ي املجموعة
التجريبي��ة في اختبار الذكاء العاطفي قبل وبع��د تطبيق البرنامج لصالح التطبيق
البعدي.
 2ـ توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحصائية بني متوس��ط درجات األطفال ف��ي املجموعتني
التجريبي��ة والضابط��ة في اختب��ار الذكاء العاطف��ي بعد تطبي��ق البرنامج لصالح
املجموعة التجريبية.
 3ـ توج��د فروق دالة إحصائية بني متوس��ط درجات األطف��ال الذكور واألطفال اإلناث
في املجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج.
إجراءات الدراسة:

أجريت الدراسة على عينة( )1مكونة من ( )60طفالً (ذكور ـ إناث) ،تتراوح أعمارهم من (6
  )7سنوات ملحقني برياض األطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم مبحافظة القاهرة ،وقدمت تقسيمهم إلى مجموعتني :جتريبية وضابطة ،حيث شملت كل عينة ( 30طفالً وطفلة) ،وقد
مت التحقق من جتانس العينتني من حيث السن والذكاء ودرجات مقياس الذكاء العاطفي قبل
تطبيق البرنامج لكل من املجموعتني :التجريبية والضابطة.
وللتحق��ق من جتان��س عينت��ي البحث يوضح اجل��دول رق��م ( )1داللة الفروق في الس��ن
محسوبة باألشهر بني املجموعتني (التجريبية والضابطة).
جدول ( )1داللة الفروق بني أطفال املجموعتني:التجريبية والضابطة في السن

العامل املقاس
السن باألشهر

العينة

ن

م

ع

جتريبية

30

75.23

5.14

ضابطة

30

75.37

03.5

د .ح

ت

داللة “ ت “

85

0.118

غير دالة

يتب�ين من اجل��دول رقم ( )1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي��ة بني أطفال املجموعتني:
التجريبية والضابطة من حيث السن ،مما يؤكد جتانس املجموعتني.
( )1تشير الباحثتان إلى أن اختيار مجموعة الدراسة كان اختيارا ً قصديا ً ليمثل فكرة الدراسة ،أما عن املجتمع األصلي ،وهو عدد الرياض،
فه��و ( )10ري��اض ،ومن ثم فإن لفظ العين��ة ال يعني األصل اإلحصائي في حتديد عينة الدراس��ة ،إذ إن حتدي��د حجم العينة يخضع
للقانون اآلتي
س *2ع  2د 2عن احتمال الفرض الصفري أو اخلطأ املسموح  اخلطأ املعياري في حالة احتمال النسبة.
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جدول ( )2داللة الفروق في مستوى الذكاء ألطفال املجموعة التجريبية والضابطة
بعد تطبيق اختبار املصفوفات املتتابعة لرافن

العامل
املقاس
الذكـــاء

نوع
العينة

ن

م

ع

ضابطة

30

8.4

0.77

جتريبية

30

8.5

0.68

د .ح

ت

داللة “ ت “

58

0.532

غير دالة
إحصائيا ً

تب�ين من اجلدول رقم ( )2عدم وجود ف��روق دالة إحصائيا ً بني أطفال املجموعة التجريبية
وأطفال املجموعة الضابطة من حيث مستوى الذكاء ،مما يدل على جتانس العينتني من حيث
مستوى الذكاء.
جدول( )3داللة الفروق بني متوسطات درجات أطفال املجموعة التجريبية وأطفال املجموعة
الضابطة في اختبار الذكاء العاطفي قبل تطبيق البرنامج

العامل املقاس
درجات اختبار
الذكاء العاطفي

نوع العينة

ن

م

ع

جتريبية

30

24.2

3.22

ضابطة

30

24.57

4.87

د .ح
58

ت
0.532

داللة “ ت “
غير دالة
إحصائيا ً

يتبني من اجلدول رقم ( )3عدم وجود فروق دالة إحصائياً ،بني متوس��طات درجات أطفال
املجموعة التجريبية وأطفال املجموعة الضابطة في اختبار الذكاء العاطفي ،وذلك قبل تطبيق
البرنامج املقترح باس��تخدام القصص على املجموعة التجريبي��ة ،مما يدل على جتانس أفراد
املجموعت�ين (التجريبي��ة ـ الضابطة) في اختبار ال��ذكاء العاطفي قبل تطبي��ق البرنامج على
املجموعة التجريبية.
أدوات الدراسة:
 1ـ اختبار املصفوفات املتتابعة لرافن لقياس الذكاء:

يعتبر اختبار املصفوفات املتابعة لرافن من أش��هر اختبارات الذكاء املتحرر من أثر الثقافة؛
ألن��ه ال يعتم��د عل��ى النواح��ي اللفظية في قياس ال��ذكاء بل عل��ى األداء العمل��ي ،حيث تتكون
املصفوفة من شكل كبير حذف جزء منه ،وعلى املفحوص أن يحدد اجلزء الناقص من بني ()6
أو( )8أشكال معروضة أمامه.
وقد أس��فرت نتائج حس��اب معامالت ثبات االختبار بطريقة التجزئ��ة النصفية عن نتائج
وصلت إلى .0.95
وأس��فرت نتائج حس��اب معامالت صدق االختبار بطريقة مقارنة طرف��ي االختبار ،فكانت
قيمة ت =  ،3.9وهي دالة إحصائيا ً مما يؤكد صدق االختبار.
ويعتبر هذا االختبار من أفضل املقاييس في الوقت احلاضر لقياس الذكاء العام ،فهدفه هو
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حتديد املستوى العقلي العام للمفحوص.
 2ـ اختبار الذكاء العاطفي«إعداد الباحثتني»:

يتضمن البحث بناء برنامج مقترح باس��تخدام القصة ،ولتدريب طفل الروضة على كيفية
التمت��ع ب��ذكاء عاطفي .ويقوم ه��ذا البرنامج على أس��اس مجموعة من القصص واملناقش��ات
واحل��وارات التي تناس��ب أطفال الروضة في املرحل��ة العمرية من ( )7 - 6س��نوات ،وملا كان
القياس هو أحد وس��ائل التقومي املهمة ،وال ميكن أن يوجد تقومي من دون قياس في أي صورة
لذلك ،فقد مت إعداد اختبار لقياس الذكاء العاطفي لدى طفل الروضة.
الهدف من تصميم االختبار:

يه��دف هذا االختبار إلى قياس الذكاء العاطفي لطفل الروضة من ( 6ـ  )7س��نوات للتعرف
على:
 1ـ ق��درة الطف��ل على التعرف على املش��اعر واالنفع��االت وفهمها وإدارته��ا ،والتعبير
عنها ،وكيفية توظيفها على نحو سليم.
 2ـ	 ق��درة الطف��ل على إدراك مش��اعر اآلخري��ن والتعاطف معهم ،وكيفي��ة التفاعل مع
مواقف احلياة اليومية ليصبح أكث��ر قبوال ً وتكيفا ً في مجتمعه ،وأكثر قدرة على حل
املشاكل التي تواجهه.
وتق��اس هذه األهداف ع��ن طريق إجراء مقابل��ة فردية مع كل طفل على ح��دة ،ويتكون هذا
االختبار من خمسة أبعاد أساسية وهي:
 1ـ	
 2ـ	
3ـ
4ـ
 5ـ	

الوعي بالذات.
فهم االنفعاالت وإدارتها والتعبير عنها.
توظيف املشاعر.
التعاطف مع اآلخرين.
املهارات االجتماعية.

ويش��تمل كل بعد على س��بعة مواقف من واق��ع اخلبرات احلياتية لألطف��ال ،والعدد الكلي
لبنود االختبار خمس��ة وثالثون بنداً .ويش��تمل كل موقف على خيارين ،وعلى الطفل أن يختار
استجابة واحدة منهما ،كما تتضمن مجموعة من البطاقات املصورة تليها مجموعة من األسئلة
يجيب عليها الطفل.
باإلضافة إلى مجموعة من املش��اعر يقوم الطفل بالتعبير عنها باستخدام تعبيرات الوجه
ولغة اجلسم .ويأخذ الطفل ( )1درجة واحدة لالستجابة اإليجابية ،ويأخذ (صفر) لالستجابة
الس��لبية ،ويتراوح زم��ن تطبيق االختبار بني ( 30ـ  )35دقيقة ل��كل طفل على حدة .وقد قامت
الباحثتان بتس��جيل اس��تجابات األطفال على بنود االختبار ،وذلك بتسجيل اختيارات الطفل
للمواقف ،واإلجابة عن األسئلة ،ومتثيل املشاعر باستخدام تعبيرات الوجه ولغة اجلسم.
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ثبات االختبار:

مت حس��اب ثبات االختب��ار بطريقة إعادة تطبيق االختبار ،وق��د بلغت معامل ثبات الدرجة
الكلية لالختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون  ،0.85مما يشير إلى ثبات االختبار.
صدق االختبار:

مت حس��اب صدق االختبار باستخدام طريقة صدق احملكمني ،حيث مت عرض االختبار على
مجموع��ة من الس��ادة احملكمني املتخصصني في مج��ال الطفولة وعلم النفس ،وقد مت حس��اب
نسبة الصدق لكل بند بطريقة “الوشى” باستخدام املعادلة التالية :
حي��ث  = CVRنس��بة ص��دق احملت��وى = Ne ،عدد احملكم�ين الذين أنفقوا على ك��ون العبارة
أساسية في قياس البعد الذي تندرج حتته =N ،العدد الكلي للمحكمني (.)Cohem,R.1988
وقد تراوحت متوسطات نسب الصدق بني (.)0.88 - 0.76
اإلطار العام للبرنامج:
فلسفة بناء البرنامج:

تعتم��د فلس��فة بن��اء برنامج تنمي��ة الذكاء العاطف��ي لطفل الري��اض على فلس��فة التربية
الس��يكولوجية  Psychological Educationالت��ي ته��دف إل��ى تنمي��ة إمكان��ات الطف��ل
العقلي��ة واالنفعالية والس��لوكية مبا ميكنه من فهم ذاته ،وفهم بيئت��ه ،ومن ثم حتقيق أهدافه
وإدارة حياته مبزيد من الكفاءة والفاعلية.
كما تعتمد فلسفة البرنامج على أهم مسلمات التربية السيكولوجية ،وهي أن اإلنسان قادر
عل��ى حتقيق النمو الذات��ي ،وذلك في ضوء قابلية امل��خ للنمو والتعديل الذات��ي ،هذه احلقيقة
العلمي��ة التي أكدتها دراس��ات اجله��از العصبي وتش��ريح املخ وعلم النف��س العصبي ،حيث
ينم��و املخ ويخبو م��ن خالل تفاعله مع البيئة ،فالبيئة الثرية تنش��طه وتنميه والبيئة الفقيرة
حتجمه.
وتستند فلسفة بناء البرنامج أيضا ً على إسهامات نظرية املعرفة والبناء املعرفي سواء ما
قدم��ه بياجه  Piagetأو ما قدمه فيجوتس��كي  ،Vygotskyوبصف��ة خاصة مفهومه في حيز
النم��و املمك��ن  Zone of Proximal developmentويقص��د به مدى امله��ام املعقدة التي
يصع��ب على الطف��ل القيام بها مبفرده ،ولكن��ه ميكنه حتقيقها من خالل التوجيه والتش��جيع
املس��تمر من قبل الوس��يط  mediatorأو القائم على رعايته ،وتتمثل البيئة الثرية في وجود
وسيط إنساني يكمن دوره في تنشيط التفاعل بني الطفل وبيئته من خالل تنشيطه للعمليات
العقلية والوجدانية مبا يحقق وعيا ً أفضل ،ومعرفة أفضل ،واستخدامها بصورة أمثل خلبراته
املتجددة (( )Shaffer,1993األعسر.)2001 ،
أم��ا ع��ن املص��ادر األساس��ية الت��ي مت االعتم��اد عليها ف��ي بن��اء البرنامج فه��ي كتابات
وتدريب��ات لورانس ش��ابيرو  Lawrence Shapiroف��ي كيفية تربية طف��ل يتمتع بذكاء
وجدان��ي مرتفع وكتابات إرماجوس��ن ( )Irma Ghosn,1999في تعلي��م الذكاء الوجداني
لألطف��ال من خالل التراث القصص��ي وبرنامج تنمية الذكاء الوجداني إعداد صفاء األعس��ر
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وعالء الدين كفافي ،التراث الس��يكولوجي في الذكاء الوجداني من تعريفات وأبعاد وطرق
مختلف��ة للقياس فضالً عن البرامج التدريبية لتنمية الذكاء الوجداني والكفاءة االجتماعية
والوجدانية ،مراجعة الدراس��ات السابقة التي اهتمت بتنمية وبقياس الذكاء العاطفي لدى
األطفال (. )Ghosn,1999), (Sullivan, 1999), (Rovenget, 2000
عناصر بناء البرنامج:

يقوم بناء البرنامج على ثالثة جوانب أساسية هي:
اجلانب املعرفي :ويتضح من خالل املعلومات املقدمة لألطفال عن طريق القصص.
اجلانب املهاري :ويتضح من خالل التدريب على بعض املهارات املختلفة الالزمة للوعي بالذات
والتعاطف مع اآلخرين ،فضالً عن حتفيز الذات وإدارة الوجدان.
اجلان���ب الوجدان���ي :ويتض��ح من خالل تدعي��م االجتاه��ات اإليجابية نحو الوع��ي واالنتباه
وإدراك املشاعر اخلاصة بالذات وباآلخرين ،والتعاطف مع الغير.
وق��د قامت الباحثت��ان بإعداد الصورة األولي��ة للبرنامج املقترح بهدف إمن��اء أبعاد الذكاء
العاطف��ي لطفل الروضة ( )7 - 6س��نوات (الوعي بالذات ،فهم االنفع��االت وإدارتها والتعبير
عنها ،توظيف املشاعر ،التعاطف مع اآلخرين ،املهارات االجتماعية).
وق��د مت عرض البرنامج على أس��اتذة مختصني من أعضاء هيئة التدريس في قس��م تربية
الطف��ل ،حيث أش��اروا إلى صالحي��ة البرنامج للتطبيق م��ن حيث ُمالءم��ة املواقف والقصص
املستخدمة وطرق ووسائل تقدميها ،ومدة تطبيق كل نشاط وما يعقبه من استثمار.
إن حتدي��د األهداف يعد خطوة ضروري��ة في توضيح معالم التخطيط والتقومي بأس��لوب
منطق��ي علمي .كما أن األهداف تقترح أن��واع اخلبرات التربوية املراد تعلمه��ا ،وكذلك الفنيات
وأدوات التقومي املناسبة.
األهداف العامة للبرنامج:

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

إدراك الطفل ألهمية املشاعر واالنفعاالت وتنوعها والتعرف عليها والتعبير عنها.
معرفة الطفل جوانب القوة والضعف التي يتمتع بها ،ومن ثم الرغبة في حتسينها
واالرتقاء بها.
ممارس��ة مهارات الذكاء العاطف��ي املتعلمة في مختلف املواق��ف واألمور احلياتية
اليومية.
تنمية التفاعل اإليجابي بني األطفال.
توفي��ر خبرات لألطفال للتعبير عن مش��اعرهم اخلاصة والوعي ملش��اعر اآلخرين
والتعاطف معهم.
إث��ارة وعي الطفل بأهمية توظيف انفعاالته وإدارتها على نحو س��ليم في املواقف
املختلفة التي يتعرض لها.
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االستراتيجيات املستخدمة في البرنامج:

تضمن البرنامج استخدام مجموعة من االستراتيجيات تتضح فيما يأتي:
ـ
ـ	
ـ
ـ	

املناقشة واحلوار اجلماعي مع األطفال.
توجيه األسئلة التي تدعو األطفال للتفكير.
استخدام بعض الصور التي تثير اهتمام األطفال.
استخدام لعب األدوار واللعب في مجموعات صغيرة.

محتوى البرنامج:

يتضمن محتوى البرنامج مجموعة منتقاة من القصص واملواقف املصورة املناسبة ألطفال
ما قبل املدرسة من حيث استعداداتهم ومنوهم وقدراتهم.
الزمن احملدد للبرنامج ( )10أس��ابيع بواقع ثالث مرات في األس��بوع ،وملدة ثالث ساعات
ف��ي الي��وم الواح��د ،وذلك من خالل ممارس��ة مجموع��ة من األنش��طة القصصية م��ع األطفال،
فالنش��اط القصصي يعد من أكثر األنش��طة إثارة النتباه األطفال ،فهم ينتبهون بسهولة ويسر
مع أي ش��خصية في أي موقف من مواقف القصة ،وهم لذلك يس��تمتعون بالقصص التي تعبر
عن أحاسيسهم ومشاعرهم وانفعاالتهم.
وقد مت استخدام طرق متنوعة لرواية القصص املقدمة لألطفال منها:
ـ	 رسم شخصيات القصة على بطاقات كبيرة ،وعرضها على اللوحة الوبرية.
ـ الكتال��وج واأللبوم ،وقد روعي أن تكون الصور واضحة وملونة ،ومعبرة عن أحداث
القصة.
ـ رواية القصة من دون وسيلة.
ـ مس��رح العرائس الذي يعتبر من أحد الطرق املقدمة لألطفال ،وتستخدم فيه عرائس
(القضبان ـ اجلوانتي ـ عرائس اإلصبع).
ـ املجسمات والتلفزيون واألقراص املدمجة كوسائل لعرض القصة.
ـ متثيل القصة بارتداء األطفال ملالبس وأقنعة تعبر عن شخصيات القصة.
ومن ناحية أخرى قد مت استثمار القصص املقدمة في البرنامج بطرق مختلفة منها:
ـ ارتداء األطفال ملالبس ش��خصيات القصة ،ومتثي��ل أدوارها ،مع التركيز على وصف
املشاعر واالنفعاالت التي عبرت عنها كل شخصية.
ـ إجراء املناقشات واحلوارات البناءة مع األطفال عن كيفية توظيف شخصيات القصة
النفعاالتها.
ـ	 التمثيل الصامت يقوم به أحد األطفال لتقمص مشاعر شخصيات القصة باستخدام
لغ��ة اجلس��م وتعبي��رات الوج��ه ،وعل��ى باقي األطف��ال التع��رف على مس��مى هذه
املشاعر.
ـ استخدام الرسم احلر والعجائن امللونة في تصميم وجوه تعبر عن مشاعر وانفعاالت
مختلفة.
ـ وضع األطفال في مواقف معينة مثل ش��خصيات القصة متاماً ،وهنا نسأل األطفال:
63

4/26/09 12:01:08 PM

�) 63(��������� ������

العدد السابع والثالثون

مجلة الطفولة العربية

ـ
ـ

ـ

ماذا لو كنت أنت في مكان الشخصية هذه؟ ،ماذا لو حدث لك ذلك؟ ،ما الذي ستشعر
به؟.
إتاحة الفرص لألطفال لوضع نهايات لبعض القصص املقدمة لهم ،وعناوين لها.
إتاحة الفرص لألطفال لعمل تس��جيالت صوتية للتع��رف على وجهة نظرهم جتاه
مش��اعر ش��خصيات القصة ،ثم التعقيب على هذه التس��جيالت ومناقش��ة وجهات
النظ��ر املختلفة لتعزي��ز تبادل اآلراء واألفكار ،فيش��عر الطفل ف��ي النهاية بانفعاالت
اآلخرين ،ويستطيع في الوقت ذاته توصيل ما يريد من مشاعر لآلخرين.
يق��وم األطفال بعمل كروت باس��تخدام خامات بس��يطة لتعبر عن مش��اعر مختلفة:
(ف��رح ـ خوف ـ ح��زن ـ غضب...إلخ) ،وتبادلها مع بعضهم البع��ض ليقوم ٌّ
كل منهم
بقراءة مشاعر اآلخر ،والتعبير عن مشاعره في آن واحد.

تقومي البرنامج:

 1ـ مالحظ��ة األطفال في أثناء تقدمي األنش��طة القصصية وبعده��ا للتعرف على مدى
التقدم الذي حققه األطفال في مهارات الذكاء العاطفي.
 2ـ	 احلوار واملناقشة مع األطفال.
 3ـ	 تطبيق اختبار الذكاء العاطفي.
عرض النتائج وتفسيرها:

يتن��اول هذا اجلزء عرضا ً لنتائ��ج البحث احلالي والتحقق من م��دي صدق فروضه ،حيث
يبدأ بعرض كل فرض من فروض البحث ثم عرض النتائج وتفسيرها.
الفرض األول:

توج��د فروض ذات داللة إحصائية بني متوس��ط درجات األطفال ف��ي املجموعة التجريبية
ف��ي اختبار الذكاء العاطفي قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي .وللتحقق من
صحة هذا الفرض مت حس��اب قيمة (ت) ملتوس��طني مرتبطني ومتساويني في العدد ،واجلدول
التالي يوضح داللة الفروق بني متوسط درجات أطفال املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق
البرنامج.
جدول ( )4داللة الفروق بني متوسط درجات أطفال املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج

العامل
املقاس

ن

اختبار
الذكاء
العاطفي

30

التطبيق

م

ع

قبلي

24.2

3.22

بعدي

55.47

3.96

ف

م- 1م2

31.27

ر

0.21

فع
م- 1م2

0.83

ت

37.7

د.ج

92

داللة ت

قوة
التأثير
(د)

دالة عند
مستوي
أقل من
0.001

14

أوميجا
w2

% 96

يتضح من اجلدول رقم ( )4أن هناك فروقا ً دالة إحصائية عند مستوى  0.001بني مستوى
درجات املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي ،وقد تبني من
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قيمة (د) ،أوميجا 2أن  % 96من معدل التغيير والتباين يرجع لتأثير وفاعلية البرنامج الذي
قدم ألطف��ال املجموعة التجريبية لتنمي��ة الذكاء العاطفي لديهم ،وبذل��ك يكون قد ثبت صحة
الفرض األول ،وهذا التفوق الذي أحرزه األطفال في االختبار البعدي يدل على فاعلية البرنامج
املقترح باس��تخدام القصص في تدعيم الذكاء العاطفي عن طريق تقدمي خبرات عاطفية بديلة
تش��كل محتويات املسار العاطفي داخل العقل ،وجتعل الطفل أكثر تعمقا ً في السلوك البشري،
حيث إن تكرار القصص التي تتناول املشاعر واالنفعاالت وإدارتها وتوظيفها على نحو صحيح
على مسامع الطفل يشكل دوائر املخ ،ويجعلها تستجيب للعاطفة أكثر .وعلى الرغم من أن املخ
يظل مرنا ً طول احلياة إال أن درجة مرونته ليس��ت بنفس الدرجة الفائقة في س��نوات الطفولة
املبك��رة وعلية فإن فترة الطفولة متثل نوافذ فرص نادرة الكتس��اب املهارات وإدارة االنفعاالت
التي يتم تعليمها لألطفال على تشكيل الدوائر العصبية لتصبح جزءا ً أساسيا ً من الوصالت في
البناء العصبي ،ومن ثم يصعب تغييرها في املراحل التالية من عمر الطفل (.)Ghosn,1999
كم��ا يرجع تفوق املجموعة التجريبية إلى تفاعل األطف��ال مع القصص املقدمة إليهم بطرق
متنوع��ة س��معية وبصرية م��ع التغيير ف��ي نبرات الص��وت وتعبيرات الوجه ولغة اجلس��م،
وقيامهم بدور إيجابي ونش��ط ،كل ذلك أدي إلى زيادة دافعية األطفال نحو التعليم والتس��اؤل
واالستفسار عن مشاعر ،وانفعاالت شخصيات القصص املقدمة لهم.
ه��ذا باإلضافة إلى أن تنوع طرق اس��تثمار القصص أدى إلى تنوع احلوارات واملناقش��ات
م��ع األطف��ال ،مما جعلهم أكثر وعيا ً مبش��اعرهم وكيفي��ة التعبير عنها والتعرف على مش��اعر
اآلخري��ن والتعاط��ف معهم كم��ا أن طول الفت��رة الزمنية املس��تغرقة في التدري��ب مع األطفال
وطبيع��ة البرنامج املقدم الذي يعتم��د على القصص التي متس وجدان األطفال ومش��اعرهم،
وتس��مو بأحاسيس��هم ،وذلك ملا للقصة من دور مهم في االستحواذ على انتباه األطفال ،وإثارة
حب االس��تطالع لديهم ،كل ذلك أدى إلى اكتساب املجموعة التجريبية مهارات وكفاءات الذكاء
العاطفي انعكست على سلوكهم محدثة تغييرا ً ملحوظا ً فيه.
وتتف��ق هذه النتيجة مع دراس��ة كل م��ن (جوس��ن  ،1999Ghosn,روفنج��ر ,Rovenger
 ،2000حسونة؛ وآخر 2001؛ السواح.)2005 ،
الفرض الثاني:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوس��ط درجات األطفال في املجموعتني :التجريبية
والضابط��ة في اختبار ال��ذكاء العاطفي بعد تطبي��ق البرنامج لصالح املجموع��ة التجريبية.
وللتحق��ق م��ن صحة ه��ذا الفرض مت حس��اب قيم��ة (ت) ملتوس��ط مجموعتني غي��ر مرتبطني
ومتس��اويتني ف��ي العدد واجل��دول التالي يوضح داللة الف��روق في درجات أطف��ال املجموعة
التجريبية وأطفال املجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج.
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جدول ( )5داللة الفروق بني متوسط درجات أطفال املجموعة التجريبية وأطفال املجموعة الضابطة
بعد تطبيق البرنامج

العامل املقاس
اختبار الذكاء
العاطفي

املجموعة ن

م

ع

التجريبية

55.47

3.96

الضابطة

25.13

5.84

ف

م- 1م2

30.34

فع

م- 1م2

1.29

ت

23.52

د.ج

58

داللة ت

قوة
التأثير
(د)

دالة غير
مستوي
أقل من
0.001

6.18

أوميجا
w2

% 90

اجل��دول الس��ابق رق��م ( )5يوض��ح داللة الف��روق بني متوس��ط درجات أطف��ال املجموعة
التجريبي��ة والضابط��ة بعد تطبي��ق البرنامج في اختبار ال��ذكاء العاطفي ،حي��ث كانت (ت)
دال��ة إحصائي��ا ً عند مس��توي ( ،)0.001مما يؤك��د وجود ف��روق بني املجموعت�ين :الضابطة
والتجريبية لصالح املجموعة التجريبية ،وقد تبني من حس��اب قيمة اوميجا 2أن ( )% 90من
التأثير والتباين الذي ح��دث بعد تطبيق البرنامج على أطفال املجموعة التجريبية يرجع إلى
البرنامج املقدم ،وبذلك تكون قد ثبتت صحة الفرض الثاني.
ويرجع ذلك إلى أن البرنامج الذي قدم ألطفال املجموعة التجريبية قد أس��هم بدرجة كبيرة
في إحداث تغير وحتسن إيجابي في أداء أطفال هذه املجموعة على االختبار البعدي ،وهذا أمر
انعك��س بدوره على وعيهم بذواتهم وإمكانياتهم وبالعالم من حولهم فقد أظهر األطفال قدرات
أفض��ل في التعبير عن املش��اعر والقدرة على توظيفها ،واحترام مش��اعر اآلخ��ر ،والتعامل مع
املش��كالت احلياتية ،في ح�ين لم تتلق املجموعة الضابطة أي من اخلب��رات .واملعاجلات التي
تعرض��ت لها املجموع��ة التجريبية .هذا فضالً عن الدور التي تؤديه القصة في توصيل ما يراد
تدريب األطفال عليه من مهارات وكفاءات تتعلق بالذكاء العاطفي بطريقة غير مباش��رة مثيرة
ومشوقة في آن واحد ،ومن ناحية أخرى تدل هذه النتيجة على وجود قصور في البرامج املقدمة
لرياض األطفال تهتم بتربية املش��اعر والوجدان ،وعدم وعي معلمات الروضة باألنشطة التي
ميكن عن طريقه��ا تربية وجدان الطفل وإعطاؤه احلرية الكافية للتعبير عن مش��اعره وتوفير
املواقف التي تس��اعده على الس��يطرة على انفعاالته وتوظيفها وإدارتها على نحو فعال ،وفهم
مشاعر وانفعاالت اآلخرين.
وتتفق هذه الدراس��ة مع دراس��ة كل م��ن (بينيت وهيس��كوك ،1992 Bennet & Hiscock
حسونة وآخر2001 ،؛ السواح.)2005 ،
الفرض الثالث:

توج��د ف��روق دالة إحصائيا ً بني متوس��ط درج��ات األطف��ال الذكور واإلناث ف��ي املجموعة
التجريبي��ة بع��د تطبي��ق البرنام��ج .وللتحق��ق من صح��ة هذا الف��رض مت حس��اب قيمة (ت)
ملتوس��طني غير مرتبطني ،واجل��دول التالي يوضح داللة الفروق بني متوس��ط درجات الذكور
ومتوسط درجات اإلناث بعد تطبيق البرنامج.
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جدول ( )6داللة الفروق بني متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في املجموعة التجريبية
بعد تطبيق البرنامج

العامل
املقاس
اختبار
الذكاء
العاطفي

املجموعات

ن

م

ع

مجموع
مربع
الفروق

اإلناث

15

56.13

5.00

91.72

الذكور

15

54.8

2.56

350.4

د .ح

28

ت

0.92

داللة (ت)

غير دالة إحصائيا ً

يوضح اجلدول الس��ابق رق��م ( )6عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً ب�ين الذكور واإلناث في
املجموع��ة التجريبية بالنس��بة الختبار الذكاء العاطفي في القي��اس البعدي ،مما يؤكد صحة
الف��رض الثال��ث ،وتعتب��ر هذه النتيج��ة منطقي��ة وطبيعية ومتس��قة مع التكوي��ن الوجداني
والعاطفي لألطفال في هذه املرحلة العمرية.
وق��د تعرض أطف��ال املجموع��ة التجريبية لنف��س البرنامج ال��ذي روعي فيه مش��اركة كل
من اجلنس�ين على حد س��واء ،كم��ا أن العينة كانت متجانس��ة من حيث العمر ونس��بة الذكاء
واملس��توي االقتصادي الثقافي االجتماعي ،فكل هذه العوامل ساعدت على انعدام الفروق بني
اجلنس�ين .كما أن طبيعة املجتمع وأس��لوب التنش��ئة االجتماعية يقومان على املساواة وعدم
التفرقة بني اجلنس�ين (ذكور ـ إناث) فكالهما يالقيان نفس املعاملة الوالدية والرعاية ،كما أن
املفاهي��م الثقافية املرتبط��ة باجلنس قد تغيرت ،وأصبحت تنظر إل��ى األنثى على أنها كائن له
دور اجتماعي كبير.
توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة احلالية نوصي باآلتي:
1ـ

 2ـ	
3ـ
4ـ

تضم�ين موضوعات ال��ذكاء االجتماعي والعاطف��ي في صميم املناهج الدراس��ية،
بحي��ث ال يترك أم��ر التعليم االنفعال��ي والعاطفي لألطف��ال للعش��وائية واملصادفة
البحتة ،حيث يتم تعليم األطفال أساسيات التعامل مع مختلف املشاعر التي جتتاح
اإلنس��ان ،مثل الغضب واالنفعال وغيرها ،وليكون ذل��ك أكثر جدوى وفاعلية ،حيث
يتم تعليم األطفال حل املشكالت بإيجابية.
االهتم��ام بإع��داد برامج التنمي��ة العاطفي��ة والوجدانية لألطفال ،وس��رعة البدء
في تقدميها لهم لتحقيق االس��تفادة املثلى من هذه البرامج ،مع مراعاة أن يتناس��ب
محتوى هذه البرامج مع احتياجات واهتمامات األطفال.
تطوير إعداد معلمة الروضة في أثناء س��نوات الدراس��ة مبا يؤهلها أن تكون قدو ًة
ومنوذجا ً ممثالً للذكاء العاطفي لطفل الروضة.
إجراء دراسات تركز على فاعلية دور األسرة في تدريب أطفالهم على كيفية التمتع
بالذكاء العاطفي.

 5ـ ق��د تك��ون نتائج هذه الدراس��ة حاف��زا ً للجهات املعني��ة بالطفولة فتتي��ح املزيد من
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الف��رص للتفكير لعمل ما هو مناس��ب م��ن البرامج من أج��ل إعداد جيل يتمت��ع أطفاله بالذكاء
العاطفي.
بحوث مقترحة:

 1ـ فن الوالدية ودوره في متتع األطفال بقدرات الذكاء العاطفي.
 2ـ دراسة جتريبية مقارنة في الذكاء العاطفي بني أطفال الريف واحلضر.
 3ـ فاعلية استخدام الوسائط التكنولوجية في تنمية الذكاء العاطفي لدى الطفل.
املراجــــــع

املراجع العربية:
أحمد ،وليد ( .)2001الذكاء العاطفي ،ملتقيات الرامس للحوار
http://vb.alrames.net/showthread. phpt = 7259
إبراهي��م ،عبدالس��تار ( .)2005ال��ذكاء الوجدان��ي (العاطف��ي) منتدى س��واحل htm .س��واحل ـ الذكاء
الوجداني (العاطفي) .File//G
األعسر ،صفاء ( .)2001تربية الطفل واإلصالح احلضاري من الذكاء إلى احلكمة ،مؤمتر تربية الطفل في
اإلصالح احلضاري ،القاهرة ،مركز دراسات الطفولة ومركز الدراسات املعرفية.
احلديدي ،علي ( .)1991أدب األطفال ،ط ،6القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية.
السواح ،منار ( .)2005فعالية برنامج لتنمية الذكاء الوجداني لدى عينة من األطفال في مرحلة الطفولة
املتأخرة ،دراسة جتريبية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية البنات ،جامعة عني شمس.
الس��يد ،فاروق؛ عبدالس��ميع ،محم��د ( .)1998ال��ذكاء االنفعالي ،مفهومه وقياس��ه ،مجلة كلي��ة التربية
املنصورة ،العدد .38
الشاروني ،يعقوب ( .)1983تنمية عادة القراءة عند األطفال القاهرة ،سلسلة اقرأ ،العدد .483
العتيبي ،سعد ( .)2002الذكاء العاطفي والقيادة اإلدارية ،املنتدى العربي املوحد
httn://www4uarab.com/rb/archive/index.phnlt-19373.html
املغازي ،خيري ( .)2002الذكاء الوجداني األسس النظرية والتطبيقات ،القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق.
جوملان ،دانييل ( .)2000الذكاء العاطفي ،ترجمة ليلى اجلبالي ،الكويت عالم املعرفة ،عدد .262
حس��ونة ،أمل؛ سعيد ،منى ( .)2001برنامج إلكساب أطفال الرياض بعض أبعاد الذكاء الوجداني مجلة
دراسات الطفولة ،معهد الدراسات العليا للطفولة العدد .23
حسني ،كمال الدين ( .)2000مدخل في قصص وحكايات األطفال،ط ،3القاهرة ،مكتبة العمرانية.
خلف ،أمل ( .)2006قصص األطفال وفن روايتها ،القاهرة ،عالم الكتب.
روبنسون وسكوت ( .)2000الذكاء الوجداني ،ترجمة صفاء األعسر ،عالء الدين كفافي ،القاهرة ،دار قباء
للطباعة والنشر والتوزيع.
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شابيرو ،لورانس ،ف.د ( .)2005كيف تنشئ طفالً يتمتع بذكاء عاطفي ،مكتبة جرير.
عبدالت��واب ،أمان��ي ( .)2004فاعلي��ة برنامج إرش��ادي لتنمية ال��ذكاء الوجداني على بع��ض املتغيرات
النفسية لدى املراهقات ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية الدراسات اإلسالمية ،جامعة األزهر.
عبداحلميد ،جابر ( .)2003الذكاءات املتعددة والفهم ـ تنمية وتعميق ،القاهرة ،دار الفكر العربي.
عبدالرحمن ،سعد (.)2006القياس النفسي،القاهرة ،دار الفكر العربي.
عبدالرحي��م ،جوزال ( .)1989النش��اط القصصي لطف��ل الرياض ،اجل��زء األول ،وزارة التربية والتعليم،
القاهرة ،مطابع الشروق.
عبدالله ،عزت ( .)2002الذكاء الوجداني وعالقته بالدافع لإلجناز لدى طالب اجلامعة ،املؤمتر السادس
للتوجيه اإلسالمي للخدمة االجتماعية ،كلية التربية ،جامعة األزهر.
عبداملنع��م ،ثناء .)1990( ،برنامج مقترح في قصص األطفال لتالميذ الصفوف الثالثة األولى من التعليم
األساسي وتأثيره على منوهم اللغوي ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية البنات ،جامعة عني شمس.
عب��ده ،ف��اروق؛ محم��د ،الس��يد ( .)2003الطف��ل العرب��ي الواقع والطم��وح ،األردن ،دار املس��يرة للنش��ر
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