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تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقـة بـين الـذكاء االنفعـالى            
والدافعية لإلنجاز لدى عينة من المراهقين المعاقين بصرياً من طالب وطالبات المرحلة 

ين المكفـوفين   ق فى مكونات الذكاء االنفعالى ب     والثانوية، فضالً عن التعرف على الفر     
وضعاف البصر وبين اإلناث والذكور، وكذلك التعرف علـى طبيعـة الفـروق بـين               

  .المكفوفين وضعاف البصر فى الدافعية لإلنجاز
طالباً وطالبة مـن مدرسـة النـور        ) ٦٠(وتكونت عينة الدراسة الحالية من      

 مـن   طالباً وطالبـة  ) ٢٩(طالباً وطالبة من ضعاف البصر و     ) ٣١(للمكفوفين بواقع   
لتقدير الـذكاء االنفعـالى ترجمـة       "  أون -بار"المكفوفين، واستخدمت الباحثة قائمة     

، كما استخدمت اختبـار الدافعيـة لإلنجـاز         )٢٠٠١" ( سحر فاروق  -صفاء األعسر "
، وقد تم التحقق مـن ثبـات        )١٩٩١" (فاروق عبد الفتاح  "لألطفال والراشدين إعداد    

  .لحاليةوصدق هذه األدوات لدى عينة الدراسة ا
  :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية

توجد فروق دالة إحصائياً بين المكفوفين وضعاف البصر فى متوسطات درجـات             -١
  .أبعاد الذكاء االنفعالى لصالح المكفوفين

توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث من المعاقين بصرياً فى متوسطات             -٢
 إدارة  - الذكاء االجتمـاعى   -الذكاء الشخصى (د  درجات الذكاء االنفعالى على أبعا    

لصالح الذكور، بينما كانت الفروق دالة لـصالح  )  الذكاء االنفعالى العام  -الضغوط
اإلناث على األبعاد الفرعية للقدرة على التوافق، وانعدمت داللـة الفـروق بـين          

 ). التفاؤل-السعادة(الجنسين فى األبعاد الفرعية للمزاج العام 
وق دالة إحصائياً بين المكفوفين وضعاف البصر فى الدافعيـة لإلنجـاز            توجد فر  -٣

 .لصالح المكفوفين
توجد عالقة ارتباطية دالة موجبة بين الذكاء االنفعالى والدافعية لإلنجـاز لـدى              -٤

  .المعاقين بصرياً
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  :مقدمة
 مكانة هامة فى مجاالت علـم الـنفس والتربيـة نظـراً             االنفعالىاحتل الذكاء   

لنجاح فى الحياة بدرجة ال تقل أهمية عن الذكاء المعرفى إن لم تتفق عليـه،        ألهميته ل 
وهذا ما دعى العديد من الباحثين لدراسة هذا لمفهوم والتعرف علـى كيفيـة قياسـه        
وتنميته وعالقته بكثير من المتغيرات الشخصية واالجتماعية لدى فئات مختلفة مـن            

  .األفراد
 من وسـائل    مهمة وسيلة   النفعالىلذكاء ا  أن ا  (2000)" ماير وآخرون "ويرى  

النجاح فى الحياة، حيث يمتلك الفرد القدرة على فهم مـشاعره الخاصـة ومـشاعر               
  .اآلخرين والتمييز بينها، واستخدام هذه المعلومات فى توجيه تفكيره وأفعاله وسلوكه

  فـى توافـق الفـرد      مهماً أحد العوامل التى تلعب دوراً       االنفعالىويعد الذكاء   
النفسى والحياتى، فاألذكياء وجدانياً يسعون للتوافق مع الذات واآلخـرين مـن أجـل           

  .الشعور بالرضا عن الحياة، كما أنهم يضعون ألنفسهم أهدافاً يسعون لتحقيقها
وقد توافر فى التراث النفسى العديد من الدراسات األجنبيـة والعربيـة التـى              

" سـحر عـالم   "سوياء المراهقين كدراسة     األ منتناولت الذكاء الوجدانى لدى عينات      
، Menzie (2006)" مينـزى "، دراسـة  (2000)" نيماير وآخـر "، دراسة )٢٠٠١(

، وهناك دراسات تناولت )٢٠٠٦" (فاطمة محمد"، دراسة Cyr (2006)" ساير"دراسة 
 ,Stratton)" سـتراتون " لدى عينات من األطفال األسوياء كدراسـة  االنفعالىالذكاء 
" مارينز"، دراسة (Stosny & Steven, 2000)" ستوسنى وستيفين"سة ، درا(2003

Marinez (1999) ٢٠٠١" (فوقية راضى"، دراسة.(  
 ذات أهمية بالنسبة للعاديين حيث تسهم فـى         االنفعالىوإذا كانت دراسة الذكاء     

توافقهم النفسى واالجتماعى، فإن دراسته لدى ذوى االحتياجـات الخاصـة وخاصـة             
رياً يعدو من األهمية بمكان، فقد يلعب دوراً إيجابياً فى تقـبلهم لإلعاقـة              المعاقين بص 

وتكيفهم معها، وقد يسهم فى إتاحة فرص أفضل أمام هذه الفئة لالستفادة من قدراتهم              
  .المتبقية، وحسن توظيفها بطريقة فعالة

إن  من العوامل الهامة التى ترتبط بالصحة النفسية، ف        وإذا كان الذكاء االنفعالى   
الدافعية لإلنجاز تعد مؤشراً هاماً من مؤشرات التوافق النفسى والـصحة النفـسية،              

  ).١٩٩٧عبد اللطيف خليفة، (ومكوناً أساسياً فى سعى الفرد نحو تحقيق ذاته 
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 - ٧٠ -

ويمكن القول أن المتغيرين السابقين قد يتفاعال مع بعضهما وقـد يـؤثر كـل               
 النظرى، لذلك يمكن دراسة هذه المتغيرات       منهما فى اآلخر وذلك وفقاً لما أقره التراث       

   .فى منظومة ارتباطية
وترى الباحثة أن الدافعية لإلنجاز قد ال تتأثر فقـط بالـذكاء العـام والتفكيـر                
والقدرات العقلية المختلفة، بل أصبح هناك مفهوم أوسع للذكاء مـن خـالل نظريـة               

فكرة النظرة الموحـدة   الذى رفض Gardner (1983) "لجاردنر"الذكاءات المتعددة 
 الـذكاء   - الـذكاء الرياضـى    - بل هناك أنواع من الذكاءات كالذكاء اللفظـى        ،للذكاء

 الذكاء داخل الـشخص، ثـم       - الذكاء المكانى  - الحركى - الذكاء الجسمى  -الموسيقى
 الـذكاء   - الذكاء الروحى  -أضاف ثالثة أنواع أخرى من الذكاءات هى الذكاء الطبيعى        

  .الذكاء األخالقىالوجودى، ثم أضاف 
مكـونين أساسـيين لمفهـوم      ويعتبر الذكاء الشخصى والذكاء بين األشخاص       

، ويـرى  Mayer & Salovey (1993)" ماير وسالوفى"الذكاء االنفعالى الذى قدمه 
 أن األفراد الـذين لـديهم القـدرة والـسيطرة علـى      Goleman (2000)" جولمان"

  .قانفعاالتهم أكثر قدرة على التعلم والتفو
 االنفعـالى لذلك كان من األهمية بمكان التعرف على طبيعة العالقة بين الذكاء            

  .والدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصرياً
  :مشكلة الدراسة

 بالعديد من المتغيرات الشخصية واالجتماعية والتى تسهم   االنفعالىيتأثر الذكاء   
كاء االنفعالى هـذه الجوانـب      فى توافق الفرد مع مواقف الحياة المختلفة، ويتناول الذ        

حيث يتضمن مجموعة من القدرات غير المعرفية ومهارات اجتماعية وانفعالية تـؤثر          
  .على النجاح فى التوافق مع الضغوط البيئية

أضف إلى ذلك أن الذكاء االنفعالى يتيح للفرد الفرصة للنجاح فى الحياة، فقـد              
 فقـط  ٪٢٠معرفى يسهم بنسبة  إلى أن الذكاء الGolman (2000)" جولمان"توصل 

بالذكاء  لعوامل أخرى غير نمطية      ٪٨٠من العوامل التى تحدد النجاح فى الحياة تاركاً         
   .االنفعالى

وإذا كان األمر كذلك فهل الدافعية لإلنجاز تتطلب قدراً من الـذكاء االنفعـالى؟              
اقضات فـى   ولإلجابة على هذا السؤال وبعد استقراء الدراسات السابقة تبين وجود تن          
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" فوقيـة راضـى    " كل من  دراس كمافي   نتائج هذه البحوث من حيث اإليجاب والسلب        
 Cyr" سـاير "، Menzie (2005)" مينـزى "، )٢٠٠٤" (محمد حبـشى "، )٢٠٠١(

  ).٢٠١٠" (نعيمة"، (2006)
وتباينت نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بالفروق بين الجنسين فـى الـذكاء            

" فوقيـة راضـى  "، دراسـة  Lasser (1997)" السر"ن كدراسة االنفعالى لدى العاديي
ديس تـر ب"،  )٢٠٠٢" (عبد المنعم الـدردير   "،  )٢٠٠٢" (عبد العال عجوة  "،  )٢٠٠١(

، وكذلك تباينـت نتـائج الدراسـات    Petrides & Furnham (2000)" وفير نهام
  .المتعلقة بالفروق بين الجنسين فى الدافعية لإلنجاز

الحظ أن جميع الدراسات السابقة اهتمت بدراسة الذكاء        وبالنظر إلى ما سبق ن    
لدى عينات من ذوى االحتياجات الخاصة منهم       فعالى لدى العاديين، وأهملت قياسه      االن

كما أغفلت دراسة العالقة بين الـذكاء االنفعـالى والدافعيـة           ذوى اإلعاقة البصرية،    
ة الحالية وبذلك تكمن مـشكلة  وهذا ما دعا الباحثة إلى الدراسلإلنجاز لدى هذه الفئة،   

  :الدراسة فى محاولة اإلجابة على التساؤالت اآلتية
/  باختالف درجة اإلعاقة كليـة     اهل يختلف الذكاء االنفعالى لدى المعاقين بصري      

 .جزئية؟
هل يختلف الذكاء االنفعالى لدى المعاقين بصريا باختالف نوع اإلقامة داخليـة            

 .؟ خارجية /
النفعالى لدى المعاقين بصريا باختالف زمن اإلعاقة قبل سن         هل يختلف الذكاء ا   

  .بعد سن الخامسة ؟/ الخامسة 
 .إناث؟/ هل يختلف الذكاء االنفعالى لدى المعاقين بصرياً باختالف ا لنوع ذكور

 .هل توجد فروق بين الذكور واإلناث من المعاقين بصرياً فى الدافعية لإلنجاز؟
ة بين الذكاء االنفعـالى والدافعيـة لإلنجـاز لـدى           ما طبيعة العالقة االرتباطي   

 .المعاقين بصرياً؟

  :أھداف الدراسة
  :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلى

  . فى الذكاء االنفعالىوضعاف البصر المكفوفينالتعرف على الفروق بين 
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التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث من المعـاقين بـصرياً فـى الـذكاء               
 .ىاالنفعال

 .التعرف على الفروق بين المكفوفين وضعاف البصر فى الدافعية لإلنجاز
التعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بين الذكاء االنفعالى والدافعية لإلنجـاز           

  .لدى المعاقين بصرياً
  :أھمیة الدراسة

  :الحالية فى الجوانب اآلتيةتكمن أهمية الدراسة 
ورعايتهم حيث تعـد    بصرياَ   مجال المعاقين     تبحث فيه، وهو    الذى أهمية المجال  -١

هذه الفئة من الفئات التى لم تنل اهتمام الباحثين بالقدر الكافى، كما أن مـشكلة               
 رعايـة المعـاقين   اإلعاقة من المشكالت التى تهدد تقدم المجتمع إذا لـم يـتم             

  .واستغالل طاقاتهم فيما يفيد
 الحالية، وهى مرحلة المراهقة     أهمية المرحلة العمرية التى تتعرض لها الدراسة       -٢

التى تتميز بتغيرات فسيولوجية ونفسية لها دور فى العديد من الضغوط النفسية            
والصراعات الداخلية، وتزداد هذه الضغوط لدى المـراهقين بـصرياً فتـشعرهم            

 .بالنقص وعدم الكفاءة
الذى يعـد   أهمية المتغيرات التى تتناولها الدراسة، حيث تتناول الذكاء االنفعالى           -٣

معياراً هاماً للنجاح فى الحياة بدرجة ال تقل أهمية عن الذكاء المعرفـى، وعلـى           
الرغم من أن الذكاء االنفعالى حظى باهتمام كثير من الباحثين، إال أن الدراسـات              
السابقة التى تناولت الذكاء االنفعالى تركزت بشكل كبير حول العديد مـن فئـات              

 . علم الباحثة لفئة المعاقين بصرياًالمجتمع، ولم تتعرض فى حدود
على الرغم من وفرة الدراسات والبحوث فى مجال المعاقين بصرياً إال أنـه لـم                -٤

 الباحثة تناولـت الـذكاء انفعـالى وعالقتـه          علمتوجد دراسة واحدة فى حدود      
بالدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصرياً من طالب المرحلة الثانويـة ممـا يعطـى         

  .ة الحاليةأهمية للدراس
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 - ٧٣ -

وغنى عن البيان أن هذه الدراسة بمتغيراتها وخصائص عينتهـا، وأهـدافها            
  .يمكن أن تكتسب أهمية ملموسة على المستويين النظرى والتطبيقى معاً

فعلى المستوى النظرى يمكن أن تسهم فى زيادة الرصيد النظـرى للدراسـات             
ية التى تفتقر إلـى الدراسـات       التى تناولت اإلعاقة البصرية، مما يثرى المكتبة العرب       

الكافية فى هذا المجال، كما تسهم فى إفادة الباحثين والمربين واالجتماعيين النفسيين            
  .واالجتماعيين إلى حاجة هذه الفئة إلى الرعاية المناسبة لهم

وعلى المستوى التطبيقى فإنه فى ضوء ما تسفر عنه هذه الدراسة من نتـائج          
شكل الرعاية النفسية والتربوية وإفادة المختـصين فـى         يمكن اقتراح تصور لنوع و    

إعداد برامج تأهيلية للمعاقين بصرياً تمكنهم من مواجهة إعـاقتهم بـشكل إيجـابى              
ومساعدتهم على االندماج فى المجتمع، ولفت نظر المتخصصين فى هذا المجال إلـى       

  .تصميم برامج إرشادية لتنمية الذكاء االنفعالى لدى المعاقين بصرياً
  :مصطلحات الدراسة

 Emotional Intelligence 

 أون للذكاء االنفعالى الذى عرفه على أنـه         -ثبتت الدراسة الحالية تعريف بار    
مجموعة من القدرات والمهارات االجتماعية واالنفعالية والشخصية التى تؤثر علـى           

  (Bar-On, 1997)قدرة الفرد فى مجابهة الضغوط البيئية 
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 - ٧٤ -

 

كف بـصر  (هو كل من فقد جزءاً من قدرته على اإلبصار، تبدأ من الفقد الكلى              
 ٢٠/٢٠٠، ممن تتراوح حدة إبصارهم بـين        )ضعف البصر (حتى الفقد الجزئى    ) تام

  . متراً فى أقوى العينين وذلك بعد استخدام المعينات البصرية٢٠/٧٠إلى 
 

 دافعية اإلنجاز بأنهـا مفهـوم   .Macclelland et. al" ليالند وآخرونماك"عرف 
يشير إلى استعداد ثابت فى الشخصية يحدد مدى سعى الفرد ومثابرتـه فـى سـبيل                
تحقيق وبلوغ النجاح فى المواقف التى تتضمن تقييم األداء فى ضـوء محـدد مـن                

  ).١٩٩٧عبد اللطيف خليفة، ومعتز عبد اهللا، (االمتياز 
الرغبة فى األداء الجيد، وتحقيق     : " بدافعية اإلنجاز فى الدراسة الحالية     ويقصد

النجاح، وهو هدف ذاتى ينشط ويوجه السلوك ويعبر من المكونات الهامة للنجاح فى             
  .، ويقاس بالمقياس المستخدم فى الدراسة)١٩٩١فاروق عبد الفتاح، " (العمل

  :اإلطار النظرى للدراسة
الماضية اهتماماً متزايداً بمفهـوم الـذكاء االنفعـالى،         شهدت السنوات القليلة    

وتمثل هذا االهتمام فى ظهور العديد من الدراسات األجنبية والعربية التى تناولت هذا             
المفهوم من زوايا مختلفة، وعلى الرغم  من هذا االهتمـام إال أن مفهـوم الـذكاء                 

ـ "االنفعالى له جذوره البعيدة التى ترجع إلى نظريـة    Thorndike (1920)" ديكثورن
والتى قسم من خاللها مجاالت الذكاء إلى ثالث مجاالت واسعة هى الـذكاء المجـرد               

Abstract Intelligence   الـذكاء الميكـانيكى ،Mechanical Intelligence  والـذكاء ،
، وأشار إلى أنه يقصد بالذكاء االجتماعى القدرة على Social Intelligenceاالجتماعى 

رة األفراد، أى القدرة على فهم العالقات االجتماعية وتكوين صداقات ناجحة           فهم وإدا 
  .مع اآلخرين
 اللذان يرجع إليهما الفـضل  Mayer & Salovey (1993)" ماير وسالوفى"وقدم 

فى انتشار مصطلح الذكاء االنفعالى فى بداية التسعينيات الحجج واألدلـة علـى أن              
ثر شموالً أطلق عليه الذكاء االنفعالى، الذى يشتمل    الذكاء االجتماعى يرتبط بمفهوم أك    
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 - ٧٥ -

على مجموعة من القدرات التى تميزه عن األنواع التقليدية األخرى للذكاء مثل الذكاء 
اللفظى والذكاء اإلجرائى والذكاء المكانى، وقد نما هذا المفهوم وتطور بشكل يتطلب            

رات الفرد العقليـة فـى حـل        رؤية غير تقليدية لمفهوم الذكاء ال تعتمد فقط على قد         
المشكالت التى يتعرض لها،ولكنها تحتاج أيضاً إلى قدرات انفعالية يمكن من خاللهـا            

  .(Pfeiffer, 2001)التأثير على األفراد اآلخرين 

 

ن من التعريفات التى قدمت للذكاء االنفعالى، حيث ينظـر          ان مختلف اهناك اتجاه 
التجاه األول إلى الذكاء االنفعالى على أنه ذكاء يتضمن انفعاالً أو اسـتخدام             أصحاب ا 

يه نمـوذج القـدرات، بينمـا ينظـر         لالذكاء فى مجال أو محتوى انفعالى، ويطلق ع       
أصحاب االتجاه الثانى للذكاء االنفعالى على أنه خليط من المهارات والخصائص غير            

 وفيما يلى عرض هذه التعريفات بشئ مـن     المعرفية، ويطلق عليه النموذج المختلط،    
  .التفصيل

  : نموذج القدرات لماير وسالوفى-أ
 Mayer & Salovey (1993)" ماير وسالوفى"يمثل هذا االتجاه كتابات وتعريفات 

 على أنه القدرة على فهم المشاعر واالنفعاالت الذاتيـة،          االنفعالى، وقد عرفاه  للذكاء  
 والتمييز بينها، واستخدام المعلومات لتوجيه تفكيـر       وفهم مشاعر وانفعاالت اآلخرين   

 يفيد فئة فرعية مـن       لهذا التصور فإن الذكاء االنفعالى     الفرد وأفعاله وسلوكه، ووفقاً   
 Howard Gardner (1983)هـوارد جـاردنر   "مفهوم الذكاء الشخصى الذى قدمـه  

  .الذكاء الشخصى، والذكاء بين األشخاص: ويتكون من عاملين
لـى نمـوذج    تعـديالً ع Mayer & Salovey (1993)" ماير وسالوفى"ل وقد أدخ

 قدرة الفرد على أن     ه على أن  وأعادا تعريفه ) ١٩٩٠( الذى قدماه عام     الذكاء االنفعالى 
يدرك ويعبر عن االنفعاالت بدقة،وأن يفهم جيداً كيف تؤثر االنفعاالت على الفكر وأن             

  .رينيفهم االنفعاالت وينظمها فى ذاته وفى اآلخ
من خالل مجموعة    أنه عرف الذكاء االنفعالى      وإذا نظرنا للتعريف السابق، نجد    

  :من القدرات المنفصلة ولكنها متجانسة مع بعضها، وتشمل
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 - ٧٦ -

 & Mayer" ماير وسالوفى"حيث يرى : Emotional Perceptionاإلدراك االنفعالى  -١

Salovey (1993)أمـراً مـستحيالً،    أنه بدون هذا المستوى يصبح الذكاء االنفعالى 
فاإلدراك االنفعالى يتضمن التسجيل، االنتباه وفـك شـفرات الرسـائل االنفعاليـة             
كتعبيرات الوجه ونبرات الصوت، ويمثل هذا المستوى أدنـى مـستويات الـذكاء             

  .االنفعالى
ويركز هذا المستوى علـى تـأثيرات   : Emotional Integrationالتكامل المعرفى  -٢

م المعرفى، فالنشاط العقلى يمكن أن يشوش باالنفعاالت مثل         االنفعاالت على النظا  
 .القلق والخوف، لكن االنفعاالت يمكن أن تنظم أولويات النظام المعرفى

ويتضمن هذا المستوى القدرة علـى  : Emotional Understandingالفهم االنفعالى  -٣
، وفهـم   تسمية االنفعاالت، كما يتضمن تفسير المعانى التـى تحملهـا االنفعـاالت           

 والخوف وفهـم االنفعـاالت      داالنفعاالت المركبة مثالً الغيرة تشمل الغضب والحس      
، باإلضافة إلى مالحظـة التحـول أو        )الجمع بين حب وكره شخص ما     (المتناقضة  

من الحسد  (، أو النوع    )مثالً مستوى الغضب  (التغير فى االنفعاالت سواء فى الشدة       
 ).إلى الغيرة

وتتـضمن القـدرة علـى تنظـيم     : Emotional Managementاإلرادة االنفعالية  -٤
االنفتاح : االنفعاالت بصورة تأملية لتفعيل النمو الوجدانى والعقلى، وتشتمل على        

أو التقبل للمشاعر السارة وغير السارة، مالحظة االنفعاالت فـى الـذات وفـى              
التـى  اآلخرين، إدارة انفعاالت الذات واآلخرين دون كبت أو تضخيم المعلومـات            

  .تحملها
  : نموذج جولمان-ب

 الذكاء االنفعالى على أنه القدرة على ضبط Golman (2000)" جولمان"عرف 
هم مـشاعر   نفالذات، أى نكون قادرين على التحكم فى نزاعاتنا ونزواتنا وأن نقرأ و           

" جولمـان "اآلخرين الدفينة، وأن نتعامل بمرونة مع اآلخرين، وفى ضوء ذلك قـدم             
Golman (2000)تصوراً للذكاء االنفعالى اشتمل على خمسة مجاالت أساسية :  
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 - ٧٧ -

وهى قدر الفرد على معرفة انفعاالتـه الذاتيـة   : Self Awarenessالوعى بالذات  -١
  .وقت حدوثها بحيث يكون لديه ثراء فى حياته الوجدانية

احتالل المهارة فى معالجـة  ويتمثل فى : Managing Emotionsإدارة االنفعاالت  -٢
 المختلفة كالقلق والغضب والتعامل مع المشاعر بـشكل جيـد وتهدئـة             المشاعر
 .النفس

وتعنى قدرة الفرد على تركيز طاقته النفسية إلنجاز : Self Motivationحفز الذات  -٣
 .هدف مقبول والقدرة على تأجيل االشباعات والتحكم فى االندفاع

ما يساعد الفرد   وهى إدراك مشاعر اآلخرين والتعاطف معهم م      : Empathyالتفهم   -٤
 .على أن يستجيب بصورة مناسبة لإلشارات االجتماعية

وهو القدرة على التعامل مع اآلخرين بنـاء  : Social Skillsالمهارات االجتماعية  -٥
  .على فهم ومعرفة مشاعرهم

   :Bar- On أون - نموذج بار-ج
إلى فهم لماذا يتمكن بعض األفراد من النجاح فيمـا يفـشل            "  أون -بار"هدف  

البعض اآلخر، ولهذا يتناول خصائص األفراد الناجحون فى حيـاتهم وقـدم تعريفـاً              
للذكاء الوجدانى على أنه مجموعة من القدرات غير المعرفية والمهارات االجتماعية،           

سة مكونـات   يشتمل على خمنموذجاً للذكاء االنفعالى"  أون-ارب"وفى ضوء ذلك أعد  
  : هى تضم خمسة عشر مكوناً فرعياًأساسية 

الـوعى بالـذات    : ويتضمن خمسة أبعاد فرعية متمثلـة فـى       : الذكاء الشخصى  -١
  .االنفعالية، التوكيدية، اعتبار الذات، تحيق الذات، االستقاللية

ويتضمن التعـاطف، العالقـات بـين األفـراد،         : الذكاء االنفعالى بين األشخاص    -٢
 .المسئولية االجتماعية

 .لة، اختبار الواقع، المرونةحل المشك: وتتضمن: القدرة على التكيف -٣
 .وتتضمن تحمل الضغوط، ضبط االندفاعات: إدارة الضغوط -٤
  .السعادة، التفاؤل: ويتضمن بعدين هما: المزاج العام -٥

 بنظرية جاردنر للذكاءات المتعددة، حيـث  Bar- On (1997)"  أون-بار"وتأثر 
، كما تـأثر    نفعالىاعى مقدمة مكونات الذكاء اال    احتل الذكاء الشخصى والذكاء االجتم    
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 - ٧٨ -

فى الذكاء بوصفه مجموع قدرات الفرد علـى التـصرف والتفكيـر            " وكسلر"بنظرية  
قد خلـط بـين     "  أون -بار"بمنطقية والتعامل مع البيئة بفاعلية، ومن ثم فإن نموذج          

  .الذكاء االنفعالى كقدرة عقلية بسمات شخصية، لذا أطلق عليه نموذج مختلط

 
إن اإلعاقة البصرية لها تأثير كبير على شخصية الفرد وتكويينه النفسى حيث            

 ىأن حاسة اإلبصار من أهم الحواس الخمس عند اإلنسان باعتبارها المصدر الرئيس           
الذى ينقل لإلنسان القدر األكبر واألكثر من الخبرات ونواحى المعرفة والذى يفـوق             

  .حصيلة الحواس األخرى
 

حاالت مختلفة من كف البصر تبدأ من حاالت كف البـصرى    إلى  مصطلح يشير   
ممن ال يملكون القدرة على اإلحساس بالـضوء، وال يـستطيعون           ) مكفوفون(الكلى  

ممكن ) ضعاف البصر (لى حاالت كف البصر الجزئى      إالقراءة والكتابة بالطرق العادية     
ن استخدام بصرهم فى إنجـاز المهـام        يملكون القدرة على إدراك الضوء، ويستطيعو     

  .الموكلة إليهم، وفى القراءة والكتابة بالحروف العادية المكبرة
  :وعلى هذا األساس يصنف المعاقون بصرياً إلى فئتين

قـدم أى   ) ٢٠/٢٠٠(وهم األفراد الذين يكون حـدة أبـصارهم         : مكفوفون بصرياً   -أ 
نظـارات الطبيـة أو العدسـات       متراً فى أقوى العينين بعد التـصحيح بال       ) ٦/٦٠(

  .الالصقة
وهم األفراد الذين تتراوح حدة أبصارهم مـا  : Partially Sightedضعاف البصر  -ب

متراً فـى   ) ٦/٦٠(قدماً أى   ) ٢٠/٢٠٠(متر و ) ٦/٢٠(قدماً أى   ) ٢٠/٧٠(بين  
عبد المطلب  (أقوى العينين بعد التصحيح بالنظارات الطبية أو العدسات الالصقة          

  ).٢٠٠٥القريطى، 
تركز التعريفات التربوية لإلعاقة البـصرية علـى مـا          : ومن الناحية التربوية  

يعرف باإلبصار الوظيفى حيث إنه ال يمكن تعريف اإلعاقة البصرية مـن المنظـور              
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 - ٧٩ -

التربوى فى ضوء معايير حدة اإلبصار وعيوب مجال الرؤية فقـط، بـل يجـب أن                
 فى ضوئها النظر إلى الطفل الكفيف على نتجاوز ذلك إلى التعريفات الوظيفية التى يتم   

أنه هو الذى يحتاج تعليماً ووسائل ال تتطلب البصر وإذا كان لديه ذكاء كـاف فإنـه                 
  ).٢٠٠٤عادل عبد اهللا، (سوف يحتاج إلى أن يتعلم بطريقة برايل 

ـ وفى ضوء ذلك، يعرف المعاق بصرياً تربوياً، بأنه كل من يعجز             ن اسـتخدام   ع
لى المعرفة ويعجز عن تلقى العلم فى المدارس العاديـة وبـالطرق            بصره فى الحصول ع   

العادية والمناهج الموضوعة للطفل العادى، وقد يكون الفرد مكفوفاً كلياً وقد يملك درجة             
زينـب  (بسيطة من اإلحساس البصرى الذى يؤهله للقراءة باألحرف الكبيرة أو المجسمة      

  ).٢٠٠٥شقير، 
ة لحدوث اإلعاقة البصرية، وقد اتخـذت هـذه         ويعد سن الخامسة السن الحرج    

السن أساساً للتقسيم نظراً ألن من يصاب بها فى هذا العمر يكاد يتساوى مع من ولد                
فاقداً للبصر من حيث أنه يصعب عليه االحتفاظ بصورة بصرية نافعة لخبراته التـى              

فـاظ  مر بها، وذلك يعكس من يفقد بصره بعد سن الخامسة، فإن لديه فرصـة لالحت              
  .بإطار من الصور البصرية بدرجة من الدقة

وبناء على ما سبق، فإن اإلعاقة البصرية وفقاً لدرجة اإلبصار تأخـذ شـكلين              
ووفقـاً  ) فقدان البصر الجزئى  (، ضعف البصر    )فقدان البصر الكلى  (كف البصر   : هما

، طارئـة مكتـسبة     )حدثت قبل سن الخامسة   (والدية  : لزمن حدوثها تأخذ شكلين هما    
  ).حدثت بعد سن الخامسة(

وتركز الدراسة الحالية على فئتين من المعاقين بـصرياً وتعرفهمـا إجرائيـاً             
  :كاآلتى

وهم األفراد الذين ينتمون إلى مرحلة المراهقة ممن أصـيبوا بكـف            : المكفوفون -١
متراً بالعينين معـاً أو     ) ٦/٦٠(البصر قبل سن الخامسة وتقل حدة أبصارهم عن         

  .عد التصحيح بالنظارات الطبية مع عدم وجود إعاقات أخرىبالعين األقوى ب
وهم األفراد الذين ينتمون لمرحلة المراهقة ويتمكنون بصرياً من         : ضعاف البصر  -٢

القراءة والكتابة بالخط العادى عن طريق استخدام المعينات البصرية، وتتـراوح           
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 - ٨٠ -

عد التـصحيح   متراً من أقوى العينين ب    ) ٦/٦٠(متراً إلى   ) ٦/٢٠(حدة إبصارهم   
  .بالنظارات الطبية أو العدسات الالصقة

 
تعد دافعية لإلنجاز من الجوانب الهامة فى نظام الدوافع اإلنسانية التى تنـدرج             

  .فى قمة تنظيمه الهرمى للدوافع" ماسلو"تحت دافع تحقيق الذات التى وضعها 
 واإلنجاز والتعبير عن الذات فى أن       وترتبط الحاجة إلى تحقيق الذات بالتحصيل     

يكون مبدعاً أو منتجاً، وأن يقوم بأفعال وتصرفات تكون مفيدة وذات قيمة لآلخـرين              
  .وأن يحقق إمكاناته ويترجمها إلى حقيقة واقعة

الرغبة المستمرة للسعى إلى النجـاح وإنجـاز أعمـال          "وتعنى دافعية اإلنجاز    
وبأقل قدر ممكن من الجهد والوقـت وبأفـضل   صعبة، والتغلب على العقبات بكفاءة،     

  ".مستوى
وينظر إلى دافعية اإلنجاز على أنها تعنى استعداد الفـرد لتحمـل المـسئولية              
والسعى نحو التفوق لتحقيق أهداف معينة، والمثابرة للتغلب على العقبات والمشكالت           

ـ (التى قد تواجه الفرد، والشعور بأهمية الزمن، والتخطيط للمـستقبل            د اللطيـف  عب
  ).١٩٩٧خليفة، 

وباستقراء الدراسات التى أجريت فى هذا المجـال، هنـاك بعـض الجوانـب              
  :األساسية لهذا المفهوم، وهى

 .تحديد الفرد ألهدافه فى ضوء معايير التفوق واالمتياز -
 .التخطيط للمستقبل بحرص واهتمام -
 .األداء فى ضوء الرغبة فى النجاح واالستقالل والثقة بالنفس -
 .يل إلى وضع مستويات مرتفعة من األداء والسعى فى تحقيقهاالم -
  .استعداد الفرد لتحمل المسئولية والمثابرة على حل المشكالت وتحدى العقبات -

فاروق "وإذا نظرنا إلى معظم الدراسات التى تناول الدافعية لإلنجاز مثل دراسة            
، )١٩٩٧ ("ف خليفة عبد اللطي "،  )١٩٩٤ ("رشاد عبد العزيز  "،  )١٩٩١ ("عبد الفتاح 
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 - ٨١ -

نجد أن الـسمات العامـة للشخـصية اإلنجازيـة          ) ٢٠٠٠ ("عويد سلطان المشعان  "
الثقة فى النفس، السعى نحو اإلنفاق، التخطيط للمستقبل، القدرة على تحمل           : كالتالى

  .المسئولية، االستقاللية، الطموح، مقاومة الضغوط االجتماعية، التنافس مع الذات
األفراد مرتفعى الذكاء االنفعالى، ويدعم هذه النظرة مـا         وهذه الخصائص تميز    

أشارت إليه نتائج الدراسات التى تناولت العالقة بين الـذكاء االنفعـالى والتحـصيل              
 "مينـزى "، Crick (2002) "كريك"، )٢٠٠١ ("فوقية راضى": الدراسى كدراسة كل من

Menzie (2005) ،"٢٠١٠ ("نعيمة.(  
لية إلى تناول العالقة بين الذكاء االنفعالى والدافعيـة         وهذا ما دفع الباحثة الحا    

لإلنجاز لدى المعاقين بصرياً للتأكد من مدى تأثير اإلعاقة البصرية على طبيعة هـذه              
العالقة فى الوقت الذى أشارت فيه دراسات سابقة إلى أن اإلعاقة البـصرية تـؤثر               

ما إلـى اإلحبـاط واالنطـواء       تأثيراً كبيراً على الشخصية، األمر الذى يدفع المعاق إ        
والعزلة والمعاناة من األعراض العصابية أو إلى زيادة الدافع لإلنجـاز والتعـويض             

  .والرغبة فى التفوق
  :دراسات سابقة

ـ              ةتم تقسيم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحاليـة إلـى ثالث
  :محاور

واالجتماعيـة المرتبطـة    دراسات تناولت بعض العوامل النفـسية       : المحور األول  -
 .بمكونات الذكاء االنفعالى لدى المعاقين بصرياً

 .دراسات تناولت الفروق بين الجنسين فى الذكاء االنفعالى: المحور الثانى -
دراسات تناولت العالقة بين الذكاء االنفعالى والدافعية لإلنجاز لدى         : المحور الثالث  -

  .المعاقين بصرياً


 
 إلى التعرف علـى الفـروق بـين    Kauffman (2000)" كوفمان"هدفت دراسة 

المعاقين بصرياً كلياً والمعاقين بصرياً جزئياً فى درجة االستقاللية واالعتمـاد علـى             
مراهقة من ضعاف   ) ٢٠(مراهقة كفيفة و  ) ٢٠(لى  النفس، واشتملت عينة الدراسة ع    
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 - ٨٢ -

لدراسة قائمة مهـارات الحيـاة االسـتقاللية، وتوصـلت          االبصر، وطبق على عينة     
  . البصررياً كلياً أكثر استقاللية من ضعيفات بص المعاقاتاتالدراسة إلى أن المراهق
 Hurre,Komulainen&Erik (2000)" كوميولنن وإريـك ،هيور "وهدفت دراسة 

ى التعرف على العالقة بين المساندة االجتماعية وتقدير الـذات لـدى المـراهقين              إل
فرد من المـراهقين المعـاقين      ) ٦٦(المعاقين بصرياً، واشتملت عينة الدراسة على       

 سـنة  )١٦-١٣(فرد من المبصرين، وتراوحت أعمارهم الزمنية بين ) ٧٨(بصرياً و 
ذات، ومقيـاس المـساندة االجتماعيـة،     استبيان تقدير ال  : واستخدمت األدوات اآلتية  

وأشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض تقدير الذات لدى المراهقين المعـاقين بـصرياً             
مقارنة بأقرانهم من المبصرين، وأن هناك ارتباطاً إيجابياً بين المساندة االجتماعيـة            

  .وتقدير الذات
مـستوى  إلـى التعـرف علـى    فقد هدفت  Young (2002)" يونج" دراسة وأما

الشعور بالسعادة النفسية لدى المراهقين المكفوفين مقارنة بالمراهقين من ضـعاف           
مراهقـاً  ) ٧٠(مراهقاً من المكفوفين و   ) ١٣٠(البصر، واشتملت عينة الدراسة على      

من ضعاف البصر، وطبق عليهم قائمة أعراض الضيق النفسى وقائمة شبكة العالقات      
ة إلى أن ضعاف البصر لديهم صعوبات فى إقامـة          وأشارت نتائج الدراس  ،  االجتماعية

عالقات اجتماعية مع األصدقاء وفى قضاء وقت الفراغ، مقارنة بالمكفوفين باإلضافة           
  .إلى مشاعر الوحدة واالكتئاب مقارنة بالمكفوفين

 إلى مقارنـة تقـدير   Griffin, et, al. (2005)" ني وآخرجريفن"وهدفت دراسة 
 المبصرين والمعاقين بصرياً، وتكونت عينة الدراسـة مـن   الذات والفهم بين األطفال 

سنة وطبق علـيهم األدوات     ) ١٤-٨(تلميذاً وتلميذة تراوحت أعمارهم بين      ) ١٥٩(
 لقياس الـتفهم    (Bryant)" نتيابر"لتقدير الذت، ومقياس    " كوبر سميث "قائمة  : اآلتية
الة إحصائياً بـين     عدم وجود فروق د     عن ألطفال والمراهقين، وأسفرت النتائج   لدى ا 

 .المبصرين والمعاقين بصرياً فى مستوى تقدير الذات والتعاطف مع اآلخرين
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 - ٨٣ -

إلـى التعـرف علـى الـذكاء        ) ٢٠٠٦" (صفية مبارك موسى  "وهدفت دراسة   
الوجدانى لدى عينات متباينة من ذوى اإلعاقات البصرية من طالب المرحلة اإلعدادية  

طالباً وطالبـة مـن المعـاقين بـصرياً         ) ٧٣(والثانوية، وتكونت عينة الدراسة من      
. طالباً وطالبـة  ) ٢١(طالباً وطالبة، ضعاف البصر     ) ٥٢(مكفوفين  : موزعين كالتالى 

لتقدير الذكاء الوجدانى، ترجمة    "  أون -بار"قائمة  : واستخدمت الباحثة األدوات اآلتية   
ياً بين  ، وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائ       " سحر فاروق  -صفاء األعسر "

المكفوفين وضعاف البصر على أبعاد الذكاء الوجدانى لصالح المكفوفين كذلك توجـد            
فروق دالة إحصائياً بين المكفوفين المقيمين داخلياً والمقيمين خارجياً علـى أبعـاد             
الذكاء االنفعالى لصالح المقيمين خارجياً، وهناك فروق دالة إحصائياً بين المكفـوفين     

المكفوفين بعد سن الخامسة على أبعاد الذكاء االنفعـالى لـصالح           قبل سن الخامسة و   
المكفوفين قبل سن الخامسة، كذلك توجد فروق دالة إحصائياً بين الـذكور واإلنـاث              

 اختبـار   - حـل المـشكالت    - التعـاطف  -الوعى بالذات (على أبعاد الذكاء االنفعالى     
ما كانت النتـائج لـصالح      لصالحا إلناث، بين  )  القدرة على التكيف   - المرونة -الواقع

: ، وال توجد فروق دالة بين الجنـسين فـى    ) االستقاللية -التوكيدية(الذكور فى أبعاد    
 تحمـل   - العالقات االجتماعية  - المسئولية االجتماعية  - تحقيق الذات  -تقدير الذات (

 الدرجـة الكليـة   - التشاؤم - التفاؤل - التحكم فى الضغوط   - ضبط االندفاع  -الضغوط
  ).جدانىللذكاء الو

 
 على عينـة  Bar- On (1997)"  أون-بار"أظهرت نتائج الدراسة التى قام بها 

من أعمار زمنية مختلفة عدم وجود فروق دالة بين النوعين فى         ) ٣٨٣١(مكونة من   
نفعـالى، إال أن هنـاك فروقـاً ذات داللـة           الدرجة الكلية على قائمة نسبة الذكاء اال      

إحصائية بين الذكور واإلناث على بعض األبعاد الفرعية للقائمة لصالح اإلنـاث فـى              
أبعاد الوعى بالذات االنفعالية، التعاطف والعالقات االجتماعية والمسئولية االجتماعية،      

ار الذات واالستقاللية   بينما كانت النتائج دالة لصالح الذكور فى أبعاد التوكيدية واعتب         
"  أون-بار"وحل المشكلة والمرونة وتحمل الضغط والسعادة، ووفقاً لهذه النتائج يرى 
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 - ٨٤ -

أن اإلناث أقوى من الذكور فى مهارات العالقات مع اآلخرين، بينما الذكور أقوى من              
اإلناث فى جانب العالقات مع النفس والقدرة على التوافق والتعامـل بـصورة أكثـر       

  .مع الضغوطكفاءة 
 فقد هدفت إلى التعرف على الفـروق بـين          )٢٠٠٢" (فوقية راضى "أما دراسة   

الذكور واإلناث فى الذكاء االنفعالى، وكذا العالقة بين الذكاء االنفعالى والقـدرة علـى              
من الذكور  ) ١٣٥(طالباً جامعياً   ) ٢٨٩(التفكير االبتكارى، وتكونت عينة الدراسة من       

، وتـم تطبيـق اختبـارى الـذكاء         ٢٥-١٩وحت أعمارهم بين    من اإلناث ترا  ) ١٥٤(
االنفعالى والقدرة على التفكير االبتكارى، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة            

التعاطف، ومعالجة العالقات، وحفز    : إحصائية بين الذكور واإلناث فى ثالث عوامل هى       
لنتائج إلى وجود عالقة ارتباطية     الذات، وكذا الدرجة الكلية لصالح اإلناث، كما أشارت ا        

بين الذكاء االنفعالى واالبتكارية، حيث يرتفع مستوى التفكير االبتكارى لدى مرتفعـى            
  .الذكاء االنفعالى

" عبد المنعم الدردير  "ودراسة  ) ٢٠٠٢" (عبد العال عجوة  "وقد توصلت دراسة    
الذكور واإلناث  إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات           ) ٢٠٠٢(

  .من طالب الجامعة فى الدرجة الكلية للذكاء االنفعالى من خالل األدوات المستخدمة

والكفـاءة  االنفعاليى  العالقة بين الذكاء Crick (2002)" كريك"وتناولت دراسة 
 طالبـة   ٨٩ طالباً و  ٢١االجتماعية وعالقتهما بالنجاح األكاديمى، وتكونت العينة من        

لقيـاس الـذكاء    "  أون -بار" سنة، واستخدم مقياس     ١٧-١٤ بين   تراوحت أعمارهم 
واستبيان تقييم المهارات االجتماعية، وأسفرت النتائج عن وجـود فـروق           االنفعالى  

ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث على متغير الذكاء الشخصى لـصالح اإلنـاث        
  .خصى لصالح الذكوربينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية على متغير التكيف الش

 بدراسة للتعرف على Petrides & Furnham (2002)" نهامريف وبيترديس"وقام 
لم تظهر  والفروق بين الجنسين فى الذكاء االنفعالى المدرك والذكاء االنفعالى الفعلى،           

النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين الجنسين فى الذكاء االنفعالى الفعلـى، بينمـا              
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 - ٨٥ -

 لصالح الذكور،   المحركفروق دالة إحصائياً بينها فى الذكاء االنفعالى        أظهرت وجود   
كما لم تظهر نتائج الدراسة فروقاً بين الجنسين فى الدرجة الكلية على أبعاد تقـدير               
االنفعاالت وتوظيف االنفعاالت والتفاؤل، على الرغم من تفوق الذكور علـى اإلنـاث             

  .نت غير دالة إحصائياًعلى بعد التفاؤل، إال أن هذه الفروق كا
 
لتعرف على العالقـة بـين الـذكاء        إلى ا ) ٢٠٠١" (فوقية راضى "دراسة  هدفت  

االنفعالى والقدرة على التفكير االبتكارى والتحصيل الدراسى لـدى طـالب الجامعـة،             
طالباً وطالبة، وقامت الباحثة بتطبيق اختبار الذكاء       ) ٢٨٩(ة من   وتكونت عينة الدراس  

االنفعالى، واختبار القدرة على التفكير االبتكارى ومستوى التحصيل الدراسى، وأشارت          
نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء الوجـدانى والتحـصيل الدراسـى             

  .واالبتكارية
 التعرف على العالقة بـين الـذكاء   Jaeger (2001)" جاجر"واستهدفت دراسة 

 ونمط التعلم المفضل لدى الفرد والتحصيل األكاديمى لدى الطالب، وتكونـت            االنفعالى
طالباً، وأوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة بـين         ) ١٥٠(عينة الدراسة من    

ارت النتـائج  ، كما أش)التجريب واالستكشاف (أبعاد الذكاء االنفعالى وأبعاد نمط التعلم       
إلى أن الطالب الذين لديهم وعى بمشاعرهم ترتفع لديهم مستويات التوكيدية، ويرتفع   
رضاهم عن ذواتهم، ويرتفع لديهم مستوى التجريب واالستكشاف النشط، كما أشارت           

  .نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين الذكاء االنفعالى والتحصيل الدراسى
هدفت إلى التحقق من العالقة     ) ٢٠٠٢" (ل عجوة عبد العا "وفى دراسة قام بها     

بين الذكاء االنفعالى والتحصيل الدراسى لدى طالب الجامعة، وأظهرت النتائج عـدم            
  .وجود عالقة دالة بين التحصيل الدراسى والذكاء االنفعالى

 هدفت إلى التعرف Hogan et, al. (2003)" هوجن وآخرون"وفى دراسة قام بها 
 -بـار " الذكاء االنفعالى والتحصيل الدراسى، واستخدم الباحث قائمـة          على العالقة بين  

طالباً وطالبـة،  ) ٣٧٢( لقياس أبعاد الذكاء االنفعالى على عينة بلغت (Bar- On)" أون
 بين الدرجة الكلية علـى مقيـاس الـذكاء       اًوقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك ارتباط      
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 - ٨٦ -

 بينما ال يوجد ارتباط بين المتغيـرين لـدى          االنفعالى والتحصيل الدراسى لدى اإلناث،    
  .الذكور

 Petrides, Frederickson" بيتريدس وفريدريكسون وفيرنهام"وقد هدفت دراسة 

& Furnham (2004)    إلى تحديد الدور الذى يقوم به الذكاء االنفعـالى فـى التنبـؤ 
شرة أبعاد  بالتحصيل الدراسى، وتم تطبيق مقياس سمة الذكاء االنفعالى الذى يقيس ع          

التوافق، التوكيدية، التعبير عن االنفعال، االندفاعية، تنظـيم الـذات، العالقـات           : هى
االجتماعية، إدراك االنفعال، التعاطف، إدارة الضغوط، وتكونت عينة الدراسـة مـن            

 مقياس أيزنك للشخصية،وقد توصلت النتائج      الباحونطالباً وطالبة، واستخدم    ) ٦٥٠(
ثير للذكاء االنفعالى على درجات الطالب فى امتحان شهادة إتمـام           إلى أنه ال يوجد تأ    

التعليم الثانوى، كما ال يوجد تأثير فى التنبؤ بالتحصيل الدراسى فى الرياضيات، وكان       
الذكاء المعرفى هو المؤشر الوحيد القادر على التنبؤ والتحصيل فى العلوم، وقد كان             

فى اللغـة اإلنجليزيـة فـى حالـة األفـراد      هناك تأثير إيجابى للذكاء على التحصيل  
  .منخفضى الذكاء العام، بينما كان سلبياً فى حالة األفراد مرتفعى الذكاء العام

 إلى التعرف على العالقة بين الـذكاء  Menzie (2005)" مينزى"وهدفت دراسة 
 الوجدانى والكفاءة األكاديمية واالجتماعية لدى الطالب فى المدارس الثانوية، وطبق          

إلى جانـب   " لبيركس"الباحث مقياس الذكاء الوجدانى ومقياس االضطرابات السلوكية        
الحصول على متوسط التحصيل الدراسى من واقع السجالت المدرسـية، وأسـفرت            
النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين الذكاء الوجدانى وكل من الكفاءة             

  .األكاديمية والكفاءة االجتماعية
 العالقة بين الذكاء االنفعالى والتحصيل Fruh (2006)" فرو"دفت دراسة واسته

طالباً بإحـدى بـرامج     ) ٧٧(الدراسى واألداء الكلينيكى، وتكونت عينة الدراسة من        
 -Barالذكار الوجدانى لـ : التربية البدنية، وطبق على عينة الدراسة المقاييس اآلتية

On-  وأسفرت النتائج عن وجود عالقة بـين        )ى األداء الكلينيك  - التحصيل الدراسى ،
التحصيل الدراسى والذكاء الوجدانى، بينما ال توجد عالقة بـين الـذكاء الوجـدانى              

  .واألداء األكاديمى
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 - ٨٧ -

 دور الذكاء االنفعالى فى التنبـؤ بـاألداء   Cyr (2006)" ساير"وتناولت دراسة 
طالبـاً، واسـتخدم     ٢٣٧األكاديمى لدى طالب الجامعة، وتكونت عينة الدراسة مـن          

 وحصل على المعدل التراكمى لهم، كما اعتمـد علـى      االنفعالىالباحث مقياس الذكاء    
نتائج الطالب فى اختبارات القبول بالجامعات، وأسفرت النتائج عن عدم إمكانية التنبؤ 

  .بالتحصيل الدراسى للطالب من خالل درجاتهم على مقياس الذكاء االنفعالى
عن التحـصيل الدراسـى فـى       ) ٢٠٠٦" (فاطمة محمد  "وفى دراسة قامت بها   

عالقته بالذكاء الوجدانى لدى طالب الصف الثانى الثانوى، شـملت عينـة الدراسـة           
سنة، وأسفرت نتائج الدراسة ) ١٧-١٦(طالباً وطالبة تراوحت أعمارهم بين      ) ٤١٤(

 والدرجـة الكليـة للـذكاء       عن وجود عالقة سالبة بين درجات التحصيل الدراسـى        
، القدرة على التكيف، المزاج العام، الذكاء الشخصى، وعالقة إيجابية غيـر            الوجدانى

  .دالة بين التحصيل الدراسى والذكاء االجتماعى، االتزان االنفعالى
وعن العالقة بين الذكاء االنفعالى والدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصرياً فقـد            

بعـض أبعـاد الـذكاء االنفعـالى        توصلت الباحثة إلى بعض الدراسات التى ربطـت         
  .بالتحصيل الدراسى

 Beach,Robint,&Judy (1995)" بتش،روبنـت وجـودي  "ففى دراسة قام بها 
هدفت إلى الكشف عن العالقة بين المستوى التعليمى وتقدير الذات ومهارات الحيـاة             

ذوى اإلعاقة البصرية، وتكونت عينة الدراسـة مـن         من  االستقاللية لدى الراشدين    
: سنة، وطبقت عليهم األدوات التاليـة     ) ٢٨-١٦(فرداً تراوحت أعمارهم بين     ) ٣٦(

مقياس تقدير الذات، ومقياس للمهارات الحياتية، وآخـر لقيـاس دافعيـة اإلنجـاز              
المدرسى، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية بين تقدير الذات وكل  

  .المرتفع ودافعية اإلنجازمن المهارات الحياتية والمستوى التعليمى 
 فقد هدفت إلى التعرف على أثـر تعلـم   Elissald (1996)" إليسالد"أما دراسة 

القراءة والكتابة بطريقة برايل على تقدير الذات للمعوقين بـصرياً، وبلغـت عينـة              
، وقد توصلت نتائج الدراسة     )١٨-١٠(طفالً تراوحت أعمارهم من     ) ١٢٠(الدراسة  
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 - ٨٨ -

يقة برايل فى التعلم يساعد المعاقين بصرياً على تكـوين تقـدير            إلى أن استخدام طر   
  .إيجابى عن الذات ونقص اإلحساس بالعجز والدونية وأكثر إحساساً بالسعادة والرضا

 فقد هـدفت إلـى   Drapeau,Anne&Mary (1997)" ماري،آنى ودرابيو"أما دراسة 
لدى المكفـوفين، وقـد هـدفت    التعرف على العالقة بين الكفاءة األكاديمية وتقدير الذات    

الدراسة إلى قياس الوظائف العقلية والذكاء والكفاءة األكاديميـة وتقـدير الـذات لـدى               
طفالً تراوحت أعمـارهم    ) ٦٠(األطفال والمراهقين المعاقين، وتكونت عينة الدراسة من        

سنة من األطفال والمراهقين بصرياً، وتوصلت الدراسة إلـى أن األطفـال            ) ١٦-٩(بين  
لذين يرتفع لديهم مستوى التحصيل الدراسى أكثر تقبالً لذواتهم وأكثر تفاعالً اجتماعيـاً             ا

  .من منخفضى الكفاءة األكاديمية
هدفت إلى التعرف على العالقة بين    ) ٢٠٠٢" (سيد صبحى "وفى دراسة قام بها     

التوافق النفسى للكفيف وعالقته بممارسة األنشطة داخل المدرسة، وتكونـت عينـة            
تلميذاً من المعاقين بصرياً من طالب المرحلة اإلعداديـة،وطبقت         ) ٥٠(راسة من   الد

اختبار الشخصية للمرحلة اإلعدادية، ومقياس تقدير ممارسـة  : عليهم األدوات التالية 
لقياس الـذكاء لـدى المعـاقين      " بلفيو المعدل -وكسلر"النشاط، باإلضافة إلى مقياس     

ميذ الذين يمارسون األنشطة المدرسية أكثـر       بصريا، وتوصلت الدراسة إلى أن التال     
  .توافقاً نفسياً من الذين ال يمارسون أى نشاط مدرسى

 إلى التعرف على اسـتخدام الحاسـب   Rosas (2009)" روساس"وهدفت دراسة 
اآللى وأنظمة التعلم العالنية فى التعليم على مفهوم الذات والتوكيدية لدى المكفوفين،            

لطلبة المكفوفين لديهم دافع قوى الستخدام الحاسب اآللى فى         وتوصلت الدراسة إلى ا   
تعلم المواد المختلفة، مما انعكس بصورة إيجابية على ذواتهم وإحساسهم بالـسعادة            

  .والثقة بالنفس
  :تعقیب

من خالل مراجعة الباحثة لنتائج الدراسات الـسابقة الحظـت قلـة البحـوث              
لدى المعـاقين بـصرياً واقتـصارها علـى         والدراسات التى تناولت الذكاء االنفعالى      

العاديين، ولكن هناك دراسات تناولت بعض المتغيرات لدى المعاقين بـصرياً والتـى             
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 - ٨٩ -

سـيد  "تعتبر من مكونات الذكاء االنفعالى كدراسة التفاؤل والتشاؤم لـدى الكفيـف             
، )١٩٩٨( "أمان محمد محمود  "، دراسة الوعى بالذات لدى الكفيف       )١٩٨٤( "صبحى
 السعادة لدى المعاقين بصرياً، دراسة تقدير الـذات لـدى المعـاقين بـصرياً               دراسة

 دراسـة  ، وHuurre,Komulainen&Erik (2000) "وكوميولنن وإريكهيور "كدراسة 
سـيد  "، دراسة التوافق النفـسى للكفيـف   Griffin, et. al. (2005)" جريفين وآخرين"

، فتعتبـر الدراسـة     )٢٠٠٦" (صفية مبارك موسـى   "أما دراسة   ). ٢٠٠٢( "صبحى
  .الوحيدة التى تعرضت لدراسة مستويات الذكاء االنفعالى لدى المعاقين بصرياً

هدفت مجموعة أخرى من الدراسات إلى التعرف على الفروق بـين الجنـسين    
على أبعاد الذكاء االنفعالى، فتوصلت بعض الدراسات إلى أنه ال توجد فروق دالة فى              

بيترديس "،  Bar-On(1997)"  أون -بار"سين كدراسة كل من     الذكاء الوجدانى بين الجن   
عبد المنعم "، )٢٠٠٢" (عبد العال عجوة"، Petrides & Furnham (2000)" وفيرنهام
، بينما كانت الفروق دالة فى بعد الذكاء االجتماعى لصالح اإلنـاث            )٢٠٠٢( "الدردير

نـت الفـروق دالـة      ، وكا )٢٠٠٤( "محمد حبشى، وجاد أبو المكارم    "كما فى دراسة    
لصالح الذكور فى بعد الذكاء الشخصى والقدرة على التكيف، التحكم فـى الـضغوط،              

المرونـة، الـسعادة،    ،  وكانت الفروق دالة لصالح اإلناث فى أبعاد الذكاء االجتماعى        
نعيمـة محمـد قنـديل،      (، والدرجة الكلية للذكاء االنفعالى، كما فى دراسـة          التفاؤل
٢٠١٠.(  

روق بين الجنسين من المعاقين بـصرياً علـى بعـض العوامـل             وبالنسبة للف 
المرتبطة بالذكاء االنفعالى، فقد أوضحت بعض الدراسات عدم وجـود فـروق بـين              

، وهناك دراسات   )١٩٩٨( "أمان محمود " من المعاقين بصرياً كدراسة   الذكور واإلناث   
لح الـذكور    لـصا  من المعاقين بصرياً  توصلت إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث        

، وكذلك ارتفاع الشعور بالوحدة النفسية واالغتراب       )١٩٩٨( "سامية داوود "كدراسة  
، وتوصـلت   )٢٠٠٤( "رشا محمـد  "لدى اإلناث من المعاقات بصرياً كما فى دراسة         

إلى عدم وجـود فـروق دالـة        ) ١٩٩٥( "السيد محمد عبد الرحمن الجندى    "دراسة  
 "صـفية مبـارك   "اؤل والتشاؤم، أمـا دراسـة       إحصائياً بين الذكور واإلناث فى التف     
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 - ٩٠ -

فقد توصلت إلى أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث من             ) ٢٠٠٦(
الوعى بالذات، التعاطف، حل المـشكالت، اختبـار الواقـع،          : (المعاقين بصرياً على  

لجنـسين  لصالح اإلناث، بينما كانت الفروق دالة بين ا       ) المرونة، القدرة على التكيف   
لصالح الذكور، بينما ال توجد فروق دالـة بـين          )  االستقاللية -التوكيدية: (على أبعاد 

تقدير الذات، تحقيق الذات، المسئولية االجتماعيـة، العالقـات         (الجنسين على أبعاد    
االجتماعية، تحمل الضغوط، ضبط االندفاع، التحكم فى الضغوط، السعادة، التفـاؤل،           

  ). االنفعالىالدرجة الكلية للذكاء
وعن عالقة الذكاء االنفعالى بالدافعية لإلنجاز بصفة عامة فقد توصلت بعـض            
الدراسات إلى أن هناك عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء االنفعالى والتحصيل الدراسى            

 Menzi" مينزى"، Crick (2002)" كريك"، )٢٠٠١( "فوقية راضى": مثل دراسة كل من

أنه ال توجد عالقة دالـة  إلى ، وتوصلت بعض الدراسات Cyr (2006)" ساير"، (2005)
محمد حبشى وجاد "، Jager (2001)" جاجر"، Lasser (1997)" السر"إحصائياً كدراسة 

  .Fruh (2006)" فرو"، )٢٠٠٤( "أبو المكارم
وعن عالقة الذكاء االنفعالى بالدافعية لإلنجاز فهناك قلة من الدراسـات التـى             

) ٢٠١٠( "نعيمة قنـديل  "النفعالى والدافعية لإلنجاز ما عدا دراسة       ربطت بين الذكاء ا   
التى توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية بـين الـذكاء االنفعـالى ودافعيـة اإلنجـاز         

  .المدرسى
وعن عالقة الذكاء االنفعالى بالدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصرياً فلم تـستدل            

رين ولكن هناك دراسـات ربطـت بـين    الباحثة على دراسة واحدة ربطت بين المتغي     
بعض العوامل المرتبطة بالذكاء االنفعالى والدافعيـة لإلنجـاز، فتوصـلت دراسـة             

 أن هناك عالقة ارتباطية بـين       Beach,Robint,&Judy(1995)" روبنت وجودي ،بتش"
" ،و مـاري  درابيـو " وتوصـل    المعـاقين بـصرياً   دافعية اإلنجاز وتقدير الذات لدى      

Drapeau,Anne&Mary (1997) إلى أن هناك عالقة ارتباطية دالة بين تقبل الـذات - 
، كما توصـلت     لدى المعاقين بصرياً    التوكيدية التحصيل الدراسى   -التفاعل االجتماعى 

 إلى أن المكفوفين الذين لديهم دافعاً قوياً لـتعلم القـراءة   Elissalde (1996)" إليسالد"
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 - ٩١ -

 "سـيد صـبحى  "عادة،، وتوصـلت دراسـة   والكتابة بطريقة برايل أكثر إحساساً بالس    
إلى أن التالميذ المعاقين بصرياً والذين لديهم الدافعية لممارسـة األنـشطة       ) ٢٠٠٢(

  .المدرسية أكثر توافقاً نفسياً
  :وفى ضوء اإلطار النظرى والدراسات السابقة، فقد تم صياغة الفروض التالية

  :فروض الدراسة
فين وضعاف البصر فى متوسطات درجـات       توجد فروق دالة إحصائياً بين المكفو      -١

  .الذكاء االنفعالى لصالح المكفوفين
توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث من المعاقين بصرياً فى متوسطات             -٢

 .درجات الذكاء االنفعالى
توجد فروق دالة إحصائياً بين المكفوفين وضعاف البصر فى الدافعيـة لإلنجـاز              -٣

 .لصالح المكفوفين
عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين الذكاء االنفعالى والدافعية لإلنجاز لـدى           توجد   -٤

  .المعاقين بصرياً
  :منھج الدراسة وإجراءاتھا

تستند الدراسة الحالية إلى المنهج الوصفى الذى يهتم بدراسة الوضع الـراهن            
للظاهرة، والذى يهدف إلى جميع أوصاف دقيقة عن الظاهرة موضوع الدراسة، وإلى            

  .اسة العالقات التى توجد بين الظواهر المختلفةدر
  :عینة الدراسة

طالباً وطالبة من المعاقين بصرياً بمتوسـطى       ) ٦٠(تكونت عينة الدراسة من     
وتم ) ١,١٨(وانحراف معيارى قدره    ) ١٦,٨٩(وفين  عمرى من مدرسة النور للمكف    

اختيار العينة من مدرسة النور للمكفوفين بسوهاج، والجدول التالى يوضح توزيـع            
  .أفراد العينة طبقاً للنوع ودرجة اإلعاقة
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 - ٩٢ -

  )١(جدول 
  )٦٠: ن(توزيع أفراد عينة الدراسة طبقاً للنوع ودرجة اإلعاقة  

  
  
  
  
  
  

  :الدراسة أدوات
  :للتحقق من صحة الفروض استخدمت الباحثة األدوات اآلتية

(Par- On) 
لقياس "  أون -بار"بتعريب قائمة   ) ٢٠٠١" (اروقصفاء األعسر، سحر ف   "قامت  

 مفردة تعتمد على أسلوب التقرير الذاتى،       ١٣٣ القائمة من    وتكونتالذكاء االنفعالى،   
ستخدم مقياس ليكرت الخماسى المتدرج بين ال تنطبق على تماماً إلى تنطبق علـى   وا

  :ىخمسة أبعاد هتماماً ويقيس 
   
الوعى بالذات، التوكيدية،   : األبعاد الفرعية التالية   ويندرج تحته    ،الذكاء الشخصى  -١

 .اعتبار الذات، تحقيق الذات، االستقاللية
 العالقـات   ،الـتفهم :  ويندرج تحته األبعاد الفرعيـة التاليـة       ،الذكاء االجتماعى  -٢

 .االجتماعية، المسئولية االجتماعية
  .لمرونةحل المشكالت، إدراك الواقع، ا:  ويندرج تحته،التكيفالقدرة على  -٣
وضـبط   تحمـل الـضغوط،   : إدارة الضغوط، ويندرج تحته األبعاد الفرعية التاليـة        -٤

 .االنفعاالت
  .السعادة، التفاؤل: المزاج العام، ويندرج تحته األبعاد الفرعية التالية -٥

وقبل التحقق من صدق وثبات المقياس قامت الباحثة فـى الدراسـة الحاليـة              
 بمساعدة مجموعة من المختـصين فـى هـذا          بترجمة بنود المقياس إلى لغة برايل     

المجال، وبعد التأكد من صحة الترجمة تم تطبيق القائمة على عينـة الدراسـة مـن        

  درجة اإلعاقة  النوع
  مكفوفون  ضعاف بصر  إناث  ذكور

  ٣٠  ٣٠  إناث  ذكور  إناث  ذكور
١٥  ١٤  ١٥  ١٦  

  ٢٩  ٣١  ٦٠  المجموع
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 - ٩٣ -

ليكون إجمالى العينـة    ) ١٥(وضعاف البصر وعددهم    ) ٢٠(المعاقين بصرياً وعددهم    
  .طالب وطالبة) ٣٥(االستطالعية 

  :صدق المقياس -

قائمة الـذكاء    بحساب صدق     )٢٠٠١(     قامت صفاء األعسر،سحر فاروق     
 ،ى صدق المحتـو   ، الصدق الظاهري  ، بطرق عديدة منها الصدق التمييزي     االنفعالي  
   .أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدقالنتائج وأظهرت 

  :كاآلتي  القائمة فى الدراسة الحالية، قامت الباحثة بحساب صدق و
 :صدق احملكمني  -١

ئمة على مجموعة من أساتذة علم النفس للتأكد مـن مـدى         قامت الباحثة بعرض القا   
مالءمة القائمة للتطبيق على عينة الدراسة وقد أقروا صالحية القائمة للتطبيق دون            

  .تعديالت 
فـؤاد البهـي    (الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامالت ثبات االختبار        -٢

 والجدول التالي يوضح ذلك ) ١٩٧٩،السيد
  )٢( جدول

  )٣٥=ن (ت الصدق الذاتي لقائمة الذكاء االنفعالى معامال
  معامل الصدق الذاتي  معامل ثبات ألفا  أبعادالذكاء االنفعالي
  ٨٥,٠ ٧٣,٠  الذكاء الشخصي
  ٧٩,٠ ٦٣,٠  الذكاء االجتماعي
  ٨١,٠  ٦٥,٠  القدرة على التكيف
  ٧٤,٠  ٥٥,٠  إدارة الضغوط
  ٧٩,٠  ٦٣,٠  المزاج العام

–٧٩,٠(ق أن معامالت الصدق الذاتي تراوحت بـين          يتضح من الجدول الساب   
  .وهي معامالت صدق مرتفعة ) ٨٥,٠

   ثبات المقیاس- 
  :خ معامل ألفا كرونبا-١
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 - ٩٤ -

قامت الباحثة فى الدراسة الحالية بحساب ثبات القائمة عـن طريـق حـساب              
معامل ألفا للمقاييس الفرعية، وأوضحت النتائج ارتفاع معامل ألفا لجميع المقـاييس            

 بالنسبة  ٠,٨٥ ت، بالنسبة لمقياس حل المشكال    ٠,٦٨وتتراوح بين    فرعية للقائمة، ال
لمقياس الوعى بالذات، مما يشير إلى ثبات القائمة وإمكانية االعتماد على نتائجهـا،             

  :كما هو موضح بالجدول التالى
  )٣(جدول 

  رعية الف الذكاء االنفعالىقائمةمعامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ألبعاد 
  )٣٥= ن (      

  معامل ألفا  البعد  معامل ألفا  البعد
  ٠,٨٦  حل المشكالت  ٠,٦٩  الوعى بالذات

  ٠,٧٧  إدراك الواقع  ٠,٧٥  التوكيدية
  ٠,٨٠  المرونة  ٠,٦٨  اعتبار الذات
  ٠,٧٤  تحمل الضغوط  ٠,٧٩  تحقيق الذات
  ٠,٨٧  ضبط االندفاع  ٠,٥٤  االستقاللية

  ٠,٧١  السعادة  ٠,٧٢  التفهم
  ٠,٦٥  التفاؤل  ٠,٦٦  قات االجتماعيةالعال

      ٠,٧٨  المسئولية االجتماعية
يتضح من نتائج الجدول السابق أن قيم معامالت ثبات األبعاد الفرعية تراوحت            

  . وجميعها معامالت مرتفعة ومقبولة إحصائيا٠,٨٧ً إلى ٠,٥٤ما بين 
  : التجزئة النصفیة-٢

قـسيم عبـارات المقيـاس إلـى        تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية بت      
األول يمثل العبارات الفردية والثانية يمثل العبارات الزوجية، وتـم حـساب            : نصفين

سـبرمان  "ومعالجة النتائج باسـتخدام معادلـة       " بيرسون"معامالت االرتباط بطريقة    
  ).٠,٠١(وهى دالة عند مستوى ) ٠,٥٨(، وبلغ معامل الثبات بهذه الطريقة "براون

 
فاروق عبـد  " وقد قام (Hermans H. J. M)" هرمانز"أعد االختبار فى األصل 

فقرة اختيار مـن    ) ٢٨(بتعريب هذا المقياس ويتكون االختبار من       ) ١٩٩١( "الفتاح
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 - ٩٥ -

أ، ب،  (متعدد، وتتكون كل فرقة من جملة ناقصة يليها خمس عبارات تقابلها الرموز             
، وعلى المفحوص أن يختار     )، د جأ، ب،   ( تقابلها الرموز    أو أربع عبارات  ) ه، ج،   ج

 بين القوسـين الموجـودين   )ü(العبارة التى يرى أنها تكمل الفقرة، ثم يضع عالمة  
  .أمام هذه العبارة
   :صدق المقیاس

  :حبساب صدق االختبار بطرق عديدة منها  قام معد االختبار       
لى مجموعة من األساتذة في مجال علم       حيث تم عرض المقياس ع    : صدق المحكمين   -١

النفس التربوي والقياس النفسي وقد أسفرت تقديرات المحكمين عن أن كافة فقرات            
النسب المئوية لتقديرات المحكمـين   حيث بلغت  ،االختبار تنتمي اإلى الدافعية لإلنجاز    

 )٥,٨٧ (%  
طالـب  ) ٢٠٠(امهـا   قام معد االختبار باختيار عينة عشواائية قو      : الصدق التالزمي   -٢

 ، وتم حساب معامل االرتباط بين درجاتهم على مقيـاس الدافعيـة لإلنجـاز           ،وطالبة
  )٦٧,٠( وقد بلغت قيمة معامل االرتباط ،ودرجات تحصيلهم الدراسي في نهاية العام

وللتأكد من مدى مالءمة االحتبار للتطبيق على عينة الدراسـة الحاليـةقامت            
  : كاآلتى صدق المقياسالباحثة بحساب

تم حساب معامالت االرتباط بين درجات      : ارتباط نصفى االختبار بالدرجة الكلية    -
العبارات الفردية والدرجة الكلية، ومعامالت االرتبـاط بـين درجـات العبـارات             

 :الزوجية والدرجة الكلية على المقياس، وكانت النتائج كالتالى
ة الكلية بلغ معامل االرتبـاط      بالنسبة الرتباط درجات العبارات الفردية بالدرج      -

 ).٠,٠١(وهى قيمة دالة عند مستوى ) ٠,٧٦(
بالنسبة الرتباط درجات العبارات الزوجية بالدرجة الكلية فقـد بلـغ معامـل              -

 ).٠,٠١(، وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى )٠,٨٥(االرتباط 

  :ثبات المقیاس 
ور واإلناث فـي المراحـل   من الذكبتطبيق االختبار على عينة        قام معد االختبار    

، الثانوية، والجامعية في محافظة الشرقيةوقد تراوحت أعمار العينـة بـين            اإلعدادية
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 - ٩٦ -

قد  و ،وقام الباحث بحساب معامل ألفا    فردا  )٥٩٨(سنة وبلغ حجم العينة     ) ٢٤- ١٣(
  .للعينة المشتركة ),.٧٦١ (،للبنات) ,.٦٤٣ (،للبنين) ,.٨٠٣( بلغ معامل الثبات 

ختبار بطريقة التجزئة النـصفية      الدراسة الحالية قامت الباحثة بحساب ثبات اال       وفي
 فـي   عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة االستطالعية          

"  باسـتحدام معادلـة التـصحيح        ، ودرجاتهم في األسئلة الزوجيـة     األسئلة الفردية   
  " براون –سبيرمان 

  ),.٧٦(وقد بلغ معامل الثبات 
  :نتائج الدراسة

  .تتناول الباحثة ىف هذا اجلزء عرض فروض الدراسة ومناقشتها
 

توجد فروق دالة إحصائياً بين المكفـوفين وضـعاف         : "ينص الفرض األول على أنه    
  ".البصر فى متوسطات درجات الذكاء االنفعالى لصالح المكفوفين

  )٤(جدول 
                            الذكاء االنفعالىقائمةأبعاد  البصر على افت المكفوفين وضعداللة الفروق بين متوسطات درجا

  )٦٠= ن (
  المستويات  )٣١=ن(ضعاف البصر   )٢٩=ن(المكفوفون بصرياً 

  ع  م  ع  م  المتغيرات
نسبة   ت

  الداللة

  ٠,٠٠١  ٤,٥٣  ٩,٢٦  ٨٩,٦  ١٣,٨٢  ١٠١,٥  الذكاء الشخصى
  ٠,٠٥  ٢,٥٦  ٨,٦٩  ٩٧,٥٢  ١١,٣٥  ١٠٣,٨  الذكاء االجتماعى

  ٠,٠٠١  ٤,٣٥  ١٢,٧٥  ٩٩,٨٢  ١٢,٧٨  ١٠٢,٦٨  التكيفالقدرة على 
  ٠,٠٥  ٢,٣٩  ١١,٨٩  ٩٤,٤٥  ١٣,٤٥  ١٠٣,٢٠  إدارة الضغوط
  ٠,٠٠١  ٥,٦٩  ١١,٧٥  ٨٧,٧٥  ١٢,٥٤  ١٠٦,٢٨  المزاج العام

  ٠,٠٠١  ٤,٥٦  ٩,٧٥  ٩٠,٣٥  ١٢,٨٥  ١٠٢,٣٦  الذكاء االنفعالى العام

 السابق إلى وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائياً بـين              وتشير نتائج الجدول  
المكفوفين وضعاف البصر فى متوسطات درجات الذكاء االنفعالى لصالح المكفـوفين           

  . األول كلياًالفرضوبذلك تحقق ) ٠,٠٥(و )٠,٠٠١(حيث كانت الفروق دالة عند 
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 - ٩٧ -

ر نتائج هذا الفرض إلى أن المكفوفين يرتفع لديهم مفهـوم الـذات             يوبذلك تش 
، وهم أكثر اسـتقاللية  (Lopez Pichardo&Fernand, 2001)مقارنة بضعاف البصر 

 ولديهم رغبة فى تحقيق ذواتهم حيث أن الكفيف يسعى جاهداً           عتماداً على أنفسهم    وا
  . طاقاته المتبقية وتوظيفهااستغالل اإلعاقة، فيحاول من جراءلتعويض ما فقده 

جود فروق دالة إحصائياً بين مكفوفى      وقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى و      
  .البصر وضعاف البصر على متغير التحكم فى الضغوط لصالح المكفوفين

وترى الباحثة أن هذه النتيجة قد ترجع إلى أن المكفوفين بصرياً أكثر عزيمـة              
وإصراراً على تحدى اإلعاقة فهم يتمتعون بالمثابرة فى العمل ولديهم طموحاً أكاديمياً            

سبيل الوحيد أمامهم لتحدى اإلعاقة، مما يجعلهم أكثـر قـدرة علـى تحمـل         يعتبر ال 
الضغوط، وهم أكثر قدرة على ضبط اندفاعاتهم مقارنة بضعاف البصر الذين يعـانون         
من مشكالت شخصية واجتماعية وضغوط نفسية، وأقل إحساساً بالقيمة الذاتية، كما           

نخفاض قـدرتهم علـى تحمـل    أنهم أكثر عرضة لألعراض العصابية لما يؤدى إلى ا    
، دراسة Jan, et. al. (1999)" جان وآخرين"الضغوط، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

" فيوليـت فـؤاد  "، ودراسة Teare (1994)" تيرى"، دراسة Winton (1999)" وينتون"
)١٩٨٦.(  

وتوصلت الدراسة الحالية إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين مكفوفى البـصر            
 على متغير المزاج العام لصالح المكفوفين، وترجع هذه النتيجة إلـى            وضعاف البصر 

أن اإلحساس بالرضا عن النفس وعن الحياة لدى المكفوفين أعلى منه لدى ضـعاف              
 يتمتعون بالمرح واإلقبال على الحيـاة، وال فـرق بـين المبـصرين               فهم البصر لذا 

، أما فئة ضعاف Steniberg (2003)" ستينبرج"والمكفوفين بصرياً فى المرح والسعادة 
البصر فهم أكثر ميالً للعزلة واالنطواء وأكثر تجنباً للعالقات االجتماعية مما يشعرهم            
بنقص الثقة فى النفس، وهم أكثر تشاؤماً من المكفوفين إلحساسهم بـالقلق وعـدم              

" بيرمد وآخـرون  "األمن وخوفهم من فقدان البقية الباقية من بصرهم بمرور الوقت           
Burmedi, et. al. (2002) ودراسـة  )٢٠٠٦ ("صفية مبارك"، كذلك توصلت دراسة ،
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 - ٩٨ -

إلى أن المكفوفين بصرياً أكثر تفاؤالً وأكثر سعادة من ضعاف          ) ١٩٨٤" (سيد صبحى "
  .البصر

 

 دالة إحصائياً بين الذكور واإلنـاث       قتوجد فرو "ينص الفرض الثانى على أنه      
  ".سطات درجات الذكاء االنفعالىمن المعاقين بصرياً فى متو

والختبار مدى صحة الفرض تم حساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات       
 ، على قائمة الـذكاء االنفعـالي      المعياريةلدرجات المعاقين بصريا من الذكور واإلناث     

  .كما هوموضح بالجدول التالي ) ت (وحساب قيمة 
  )٥(جدول 

  وداللتها " ت"عيارية وقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم
  )٦٠= ن (من المعاقين بصرياً     بين الذكور واإلناثاالنفعالىأبعاد الذكاء             على

األبعاد   )٣٠=ن(اإلناث   )٣٠=ن(الذكور 
الرئيسة 
للذكاء 
  االنفعالى

المتوسط   األبعاد الفرعية
  الحسابى

االنحراف 
  المعيارى

المتوسط 
  ابىالحس

االنحراف 
  المعيارى

مستوى   )ت(
  الداللة

  ٠,٠٥  ٢,٣٢  ١٠,٧٣  ١٠٠,٦٧  ١٣,٤٨  ١٠٨,٥٧  الوعى بالذات
  ٠,٠٥  ٢,٤٧  ١٤,٨١  ١٠١,٧٤  ١٠,٩٤  ١٠٨,١٨  التوكيدية

  ٠,٠٥  ٢,٣٧  ١١,٢٤  ١٠١,٧٣  ١٢,١٥  ١١٠,٢٩  اعتبار الذات
  ٠,٠١  ٤,٦٢  ٧,٩  ٩٥,٢  ٨,٦  ١٠٤,٤  تحقيق الذات
  ٠,٠٥  ٢,٠٣  ١٤,٦١  ٩٦,٧٥  ١٥,٧٩  ١٠٤,٨  االستقاللية

الذكاء 
  الشخصى

  ٠,٠٥  ٢,٣٧  ١١,٢٣  ١٠١,٨٦  ١٢,٤٧  ١١٠,٩٠  الدرجة الكلية
  ٠,٠١  ٤,٦٢  ٧,٩  ٩٩,٢  ٨,٦  ١٠٤,٤  التفهم

ــات  العالقــــ
  االجتماعية

٠,٠١  ٨,٤  ١٢,١٦  ٨٢,٨٣  ١٧,٥٢  ١٠٣,٩٩  

ــ سئولية المـــ
  االجتماعية

٠,٠١  ١٠,٨٥  ٩,٦  ٩٥,٣  ١٠,٥  ١١٠,٦  
الــــذكاء 

  االجتماعى

  ٠,٠١  ٩,٤٤  ٨,٤  ٩٤,٥  ٩,٣  ١٠٦,٥  الدرجة الكلية
  ٠,٠١  ٣,١٩  ١٣,٧١  ٩٩,٤٧  ٨,٣٥  ٨٠,٥  حل المشكالتالقدرة على  
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 - ٩٩ -

األبعاد   )٣٠=ن(اإلناث   )٣٠=ن(الذكور 
الرئيسة 
للذكاء 
  االنفعالى

المتوسط   األبعاد الفرعية
  الحسابى

االنحراف 
  المعيارى

المتوسط 
  ابىالحس

االنحراف 
  المعيارى

مستوى   )ت(
  الداللة

  ٠,٠١  ٤,١٨  ١٤,٦٩  ١٠٥,٣٥  ١٣,١٨  ٩٥,٤٢  اختيار الواقع
  ٠,٠١  ١٣,٧٥  ٦,٢  ١٠٨,٦  ٨,٣  ٩٤,٣  المرونة

  التكيف

  ٠,٠١  ٦,٠٨  ٣١,٢١  ١٠٢,٦  ١٣,٩٩  ٨٨,٤٢  الدرجة الكلية
  ٠,٠١  ١٠,٨٥  ٩,٦  ٩٥,٣  ١٠,٢  ١١٠,٦  تحمل الضغوط
إدارة   ٠,٠١  ٢٠,٥٣  ٦,٥  ٩٩,٥  ٧,٨  ١١٥,٣  ضبط االندفاع

  الضغوط
  ٠,٠١  ٤,٤٢  ٦,٩  ١٠١,٣  ٧,١  ١٠٥,٣  الدرجة الكلية

ــر   ٠,٩٦  ١١,٥  ١٠١,٥  ١٦,٤  ٩٩,٥  السعادة غيـ
  دالة

ــر   ٠,٩٦  ١٢,١٧  ٩٩,٥١  ١١,٥١  ١٠١,٥٣  التفاؤل غيـ
  المزاج العام  دالة

ــر   ٠,٥٥  ١٣,١٠  ١٠٠,١٩  ١٤,١٧  ٩٩,٥  الدرجة الكلية غيـ
  دالة

  ٠,٠١  ١٦,١  ٩,٤  ٩٣,٥  ٨,٢  ١١١,٧  الذكاء االنفعالى العام

  :يتضح من اجلدول السابق ما يلى
أنه توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجـات             -

 .اإلناث على أبعاد الذكاء الشخصى لصالح الذكور
طات درجات الـذكور ومتوسـطات درجـات        توجد فروق دالة إحصائياً بين متوس      -

التفهم، العالقات االجتماعية، الدرجة الكليـة      (اإلناث على أبعاد الذكاء االجتماعى      
 .لصالح الذكور) للبعد

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور ومتوسط درجـات             -
اختبـار الواقـع،    حل المشكالت،   (اإلناث على األبعاد الفرعية للقدرة على التكيف        

 .لصالح اإلناث) المرونة، الدرجة الكلية للبعد
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 - ١٠٠ -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطا درجات الذكور ومتوسـط درجـات              -
تحمل الضغوط، ضـبط االنـدفاع،      (اإلناث فى األبعاد الفرعية لبعد إدارة الضغوط        

 .لصالح الذكور) الدرجة الكلية للبعد
صائية بين متوسطات درجات الـذكور ومتوسـطات        ال توجد فروق ذات داللة إح      -

 .)السعادة، التفاؤل (درجات اإلناث فى األبعاد الفرعية للمزاج العام
توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الـذكور ومتوسـطات درجـات              -

  .اإلناث فى الذكاء االنفعالى العام لصالح الذكور

 بين  ٠,٠١ائياً عند مستوى    يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحص       
الذكور واإلناث على متوسطات درجات أبعاد الذكاء الشخصى لصالح الذكور، وتعتقد           

ر كفاءة فى جانب العالقات مع النفس وأكثر وعياً بذواتهم مـن            ثالباحثة أن الذكور أك   
اإلناث، كما يميلون إلى تقدير أنفسهم مقارنة باإلناث، وهم أكثـر اسـتقاللية بحكـم               

  .عة التنشئة االجتماعيةطبي

، الذى توصل إلى    )٢٠٠١( "حسام عبد العزيز  " هذه النتيجة مع دراسة      اتفقتو
أن الـذكور   حيـث   أن درجة تأكيد الذات عند المعاقين بصرياً تختلف باختالف النوع           

، Riff (2000)" ريف" مع دراسة كل من اتفقتاً لذواتهم من اإلناث؛ كذلك تقديرأكثر 
محمد حبـشى،  "، ودراسة Petrides & Furnham (2000)" هامبيترديس وفيرن"

 وتوصلت Bar- On (1997)"  أون-بار"، ودراسة )٢٠٠٤( "وجاد اهللا أبو المكارم
 االسـتقاللية،   -هذه الدراسات إلى تفوق الذكور على اإلنـاث فـى تحقيـق الـذات             

  .التوكيدية، والوعى بالذات

التى توصـلت إلـى أن      ) ٢٠٠٣( "عادل هريدى ": واختلفت مع دراسة كل من    
عبـد  "، )٢٠٠٢( "عبد العال عجـوة   "اإلناث أكثر وعياً بذواتهن من الذكور، ودراسة        

 إلى عدم وجود فروق دالـة بـين         حيث توصلت الدراستان  ) ٢٠٠٢( "المنعم الدردير 
إلى أن الباحثان تناوال الفـروق بـين         الجنسين فى الذكاء االنفعالى، ربما يرجع ذلك      

لدرجة الكلية للذكاء دون التطرق لألبعاد الفرعية، كذلك اختلفـت مـع            الجنسين فى ا  
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 - ١٠١ -

التى توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين         ) ١٩٩٨( "أمان محمود "دراسة  
الذكور واإلناث من المعاقين بصرياً فى الذكاء االنفعالى، وقد يرجع هذا االختالف إلى             

بقت على تالميذ المرحلة االبتدائية، أمـا       طبيعة العينة المستخدمة حيث أن الدراسة ط      
  .من المرحلة الثانوية المعاقين بصريا  شملت عينة المراهقين فقدالدراسة الحالية 

وأظهرت النتائج أنه توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الجنسين           
للـذكاء   الدرجة الكليـة     - العالقات االجتماعية  -التفهم(على أبعاد الذكاء االجتماعى     

  .لصالح الذكور) االجتماعى

ترى الباحثة أن اإلعاقة البصرية لها تأثير سلبى على الشخصية حيـث ينـشأ              
نتيجة لها صعوبات فى التفاعل االجتماعى وفى اكتساب المهارات االجتماعية، نتيجة           
لعجز المعاقين بصرياً ومحدودية الحركة لديهم وعدم استطاعتهم على مالحظة سلوك           

  .  ونقص خبراتهماآلخرين

، دراسـة   )٢٠٠٤( "رشـا محمـد   "واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة       
ــامية داوود" ــة )١٩٩٨( "ســ ــكهيور"، ودراســ ــولنن وإريــ " ،كوميــ

Huurre,Komulainen &Erik (2000)     حيـث أوضـحت هـذه الدراسـات أن 
اعية مع  المراهقات من اإلناث المعاقات بصرياً لديهن صعوبات فى إقامة عالقات اجتم          

  .اآلخرين

وبالنظر للجدول السابق نجد أن متوسطات درجات الذكور أعلى من متوسـطى          
درجات اإلناث فى المسئولية االجتماعية، حيث أن الذكور أكثر إحساساً بالمـسئولية            
االجتماعية من اإلناث المعاقات بصرياً، ولعل هذا يرتبط بطبيعة المجتمـع العربـى،             

ئد يميل إلى تدعيم دور الرجل فى المجتمع، وبـالرغم مـن            فالتوجه االجتماعى السا  
المساواة بين الرجل والمرأة فى التعليم ومشاركتها مع الرجل فـى ميـادين الحيـاة               

 عبد العزيز  درشا(المختلفة، إال أنه ينظر إليها على أنها أقل منه فى تحمل المسئولية             
  ).١٩٩٨موسى، 

28/08/2012 09:13:20 AM 

Page 35 of 51 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(     العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 - ١٠٢ -

ة عامة فإن األمر يزداد وضوحاً تجـاه  وإذا كانت النظرة هكذا تجاه المرأة بصف      
المرأة المعاقة، حيث يدرك المجتمع أنها تحتاج من يعولها، ويكون مـسئوالً عنهـا              
ويرعاها مما يؤثر سلبياً عليها، ومن ثم يـنخفض لـديها اإلحـساس بالمـسئولية               

  .االجتماعية

 Bar- On"  أون-بـار "واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتـائج دراسـة   
 التى توصلت إلى أن اإلناث أقوى من الذكور فـى مهـارات التعامـل مـع                 (1997)

التى توصل إلى تفوق اإلناث على الـذكور  ) ٢٠٠٣( "عادل هريدى"اآلخرين ودراسة   
فى الذكاء االجتماعى، وقد يرجع االختالف بين الدراسة الحاليـة وبـين الدراسـات              

اسات السابقة من العاديين من طالب    سابقة الذكر إلى طبيعة العينة حيث أن عينة الدر        
  .الجامعة

وأظهرت نتائج الدراسة الحالية تفوق اإلناث على الذكور فـى القـدرة علـى              
  .التكيف وحل المشكالت، اختيار الواقع، المرونة

التى توصلت  ) ٢٠٠٦( "صفية مبارك "واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة       
عبـد  " قدرة على التكيف من الـذكور، ودراسـة         إلى أن اإلناث المعاقات بصرياً أكثر     

يتميزن بإيجابية االتجاه نحـو     التى توصلت إلى أن اإلناث      ) ١٩٩٢( "العزيز الشخص 
  .اإلعاقة البصرية عن الذكور المعاقين بصرياً

 "محمد حبشى وجاد اهللا أبو المكارم     "واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة       
 وقـد  Petrides & Furnham, (2000) "رنهـام بيترديس وفي"، دراسة )٢٠٠٤(

   .يرجع االختالف إلى طبيعة عينة الدراستين حيث أنها من العاديين

وقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الذكور من المعاقين بصرياً أكثر قـدرة             
محمـد  "على تحمل الضغوط، التعامل معها بفاعلية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة             

، حيـث أن الـذكور   )١٩٩٦( "سوارت"، ودراسة   )٢٠٠٤( " المكارم حبشى وجاد أبو  
  .قادرون على التعامل مع الصراعات وإدارة الضغوط أكثر من اإلناث
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 - ١٠٣ -

 "فوقيـة راضـى   "، دراسة   )٢٠٠٣( "عادل هريدى "واختلفت مع نتائج دراسة     
حيث ال توجد فروق بين الذكور واإلناث فى درجات التحكم فـى الـضغوط              ) ٢٠٠١(

تحمل الضغوط وضبط االندفاع، ويمكن تفسير ذلك االختالف فـى         :  الفرعية ومقاييسه
  .ضوء طبيعة العينة

وأسفرت نتائج الدراسة الحالية على عدم وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث            
  .التفاؤل، التشاؤم: فى المزاج العام

 "السيد محمـد عبـد الـرحمن      "وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة        
التى توصلت إلى عدم وجود فروق دالـة بـين          ) ٢٠٠٦( "صفية مبارك "، و )١٩٩٥(

الذكور واإلناث المعاقين بصرياً فى التفاؤل، حيث أن المعاق بصرياً قد يتسم بقدر من              
المرح والسعادة والرضا عن حياته، ولديه القدرة على تحدى اإلعاقة والنظر للجانب            

  .المشرق من الحياة

التى توصلت إلـى تفـوق      ) ٢٠٠٣( "عادل هريدى "ج دراسة   واختلفت مع نتائ  
 Baker" باكر"اإلناث على الذكور فى التفاؤل، كذلك اختلف مع نتائج دراسة كل من 

 والتى أشـارت  Hallahan & Kauffman (1991)" هالهان وكوفمان"، (1995)
  .لعينةإلى أن الذكور أكثر سعادة من اإلناث، وقد يرجع هذا االختالف إلى طبيعة ا

وأسفرت نتائج الدراسة الحالية عن وجود فروق دالة إحصائياً بـين الـذكور             
واإلناث على الدرجة الكلية للذكاء االنفعالى لصالح الذكور، واتفقت هذه النتيجة مـع             

 "محمد حبشى وجاد أبو المكـارم "، دراسة Petirdes & Furham (2000)دراسة 
الة على جميع أبعاد الـذكاء االنفعـالى        حيث كانت الفروق بين الجنسين د     ) ٢٠٠٤(

لصالح الذكور ما عدا بعى التعاطف والمسئولية االجتماعية حيث كانت الفروق دالـة             
  .لصالح اإلناث

 "عبـد المـنعم الـدرديرى     "،  )٢٠٠٢" (عبد العال عجوة  "واختلفت مع دراسة    
الجنسين ، حيث توصلت الدراستان إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين             )٢٠٠٢(
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 - ١٠٤ -

فى الذكاء االنفعالى، ويمكن تفسير هذا االختالف أن الدراستين تناولتا الفروق بـين             
الجنسين فى الدرجة الكلية للذكاء االنفعالى ولم تركز على الفروق بين الجنسية فـى              

  .األبعاد الفرعية

التى ) ٢٠٠٦( "صفية مبارك "واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة        
 فى الذكاء االنفعالى العام، وقد      الذكر واإلناث بين  دالة  إلى أنه ال توجد فروق      توصلت  

 العينـة، حيـث أنـه       منهيرجع االختالف إلى طبيعة المجتمع الصعيدى الذى اشتقت         
مجتمع ذكورى يميل إلى تدعيم دور الرجل، كما ينظر إلى األنثى المعاقة على أنهـا               

 يؤثر سلباً على مستوى الذكاء االنفعالى العام عبء على األسرة، وبالتالى فإن ذلك قد     
  . البعد الكلى للذكاء االنفعالىعلىلديها، لذلك جاءت الفروق دالة لصالح الذكور 

 

توجد فروق دالـة إحـصائياً بـين المكفـوفين          "ينص الفرض الثالث على أنه      
  ".وضعاف البصر فى الدافعية لإلنجاز لصالح المكفوفين

  ر الجدول التالي إلى نتائج هذا الفرض   ويشي
  )٦(جدول 

  لداللة الفروق بين المكفوفين وضعاف البصر فى الدافعية لإلنجاز) ت(نتائج اختبار 
  المتغير  )٣١=ن(ضعاف البصر   )٢٩=ن(المكفوفون 

  ع  م  ع  م
نسبة   ت

  الداللة

  ٠,٠٠١  ١,٠٣  ٧,٩٢  ٩٨,٦  ٨,٢١  ١٠١,٧  الدافعية لإلنجاز

ل السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المكفـوفين     يتضح من الجدو  
  .وضعاف البصر فى الدافعية لإلنجاز لصالح المكفوفين

 مـن خـالل   Grenier (2006)" جرنر"وتتفق هذه النتيجة مع ما تصول إليه 
نتائج دراسته على وجود دافع قوى للطالب المكفـوفين علـى ممارسـة األنـشطة               

 ضعاف البصر فى هذه األلعاب وإصـرارهم علـى الفـوز            الرياضية ومشاركتهم مع  
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 - ١٠٥ -

وخوض األلعاب التى تتطلب منهم الحركة دون خوف من التعرض للمخاطر وتحـدى             
  .إعاقتهم بالمرح والسعادة

 من تقدم Lake (2007)" ليك"واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما تصول إليه 
 فى استعمال التهجى اللغوى     انهم من ضعاف البصر   رالمكفوفين بشكل ملحوظ على أق    

  .واستخدام الكمبيوتر بسرعة وإتقان

 إلى وجود فروق ذات داللة Fairchild (2008)" فيرتشيلد"وتوصلت دراسة 
إحصائية بين المكفوفين وضعاف البصر فى الدافعية لإلنجاز ومفهوم الذات لـصالح            

  .المكفوفين

ن المكفـوفين أكثـر    إلى أن المراهقيBeaty (1994)" بيتى"وتوصلت دراسة 
تفوقاً من ضعاف البصر المبصرين فى التحصيل الدراسى حيث يعد التحصيل الدراسى            

  .السبيل الوحيد أمام المكفوفين لتحديد مستقبلهم المهنى

 "أسامة عبد الفتـاح   "واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة          
ية لإلنجـاز أكثـر مـن المبـصرين         إلى أن المكفوفين ترتفع لديهم الدافع     ) ٢٠٠٤(

  .العاديين

إلى أن المعاقين بصرياً    ) ٢٠٠٥( "عبد المطلب القريطى  "وفى هذا الصدد يشير     
تعلق بالقدرة على التعلم واالسـتفادة مـن المـنهج         ي ال يختلفون عن المبصرين فيما    

ئم التعليمى بشكل مناسب بشرط أن يتم تعليمهم بأساليب تدريسية ووسائل تعليمية تال           
احتياجاتهم التربوية ويساعدهم على تكوين صور حسية عن كثيـر مـن المفـاهيم              

  .المتضمنة فى المنهج التعليمى أو البيئة المحيطة

كوميـولنن  ،هيور"واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسات          
 حيث كشفت الدراسة عـن أن  Huurre,Komulinaien&Erik (2000)" وإريك

الدراسى لدى المعاقين بصرياً أقل منه لدى الفرد العادى إذا تـساوى كـل              التحصيل  
  .منهما فى العمر الزمنى العقلى
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 - ١٠٦ -

 إلى أنـه    هوترى الباحثة أن تفوق المكفوفين فى مستوى الدافع لإلنجاز مرجع         
وأن اإلعاقة ال تمثل مصدر قلـق أو        ،  إلثبات ذاتهم أمام اآلخرين    تعويضياًيعتبر دافعاً   

  .ارنة بضعاف البصرمقلهم عجز 
  

توجد عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين الذكاء       : "ينص الفرض الرابع على أنه    
  "االنفعالى والدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصريا 

   .ويشير الجدول التالي إلى نتائج هذا الفرض
  )٧(                                       جدول 

      والدافعية لإلنجازاالنفعالىاط وداللتها اإلحصائية بين أبعاد الذكاء معامالت االرتب
  )الدرجة الكلية(الدافعية لإلنجاز   األبعاد الفرعية   الرئيسىاالنفعالىأبعاد الذكاء 

  **٠,٣٧  الوعى بالذات
  **٠,٤٢  التوكيدية

  **٠,٣٤  اعتبار الذات
  **٠,٤١  تحقيق الذات

  **٠,٤٢  ليةاالستقال

  الذكاء الشخصى

  **٠,٤٣  الدرجة الكلية
  **٠,٣٧  التفهم

  **٠,٤١  العالقات االجتماعية
  الذكاء االجتماعى  **٠,٣٨  المسئولية االجتماعية

  **٠,٣٩  الدرجة الكلية
  ٠,٤٥  حل المشكالت
  ٠,٣٤  اختيار الواقع

  التكيفالقدرة على   ٠,٣٩  المرونة

  ٠,٤٨  الدرجة الكلية
  ٠,٣٦  حمل الضغوطت

  إدارة الضغوط  ٠,٣٥  ضبط االندفاع
  ٠,٣٩  الدرجة الكلية

  المزاج العام  ٠,٣٨  السعادة
  ٠,٣٣  التفاؤل
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 - ١٠٧ -

  ٠,٤١  الدرجة الكلية
  ٠,٤٥  الذكاء االنفعالى العام

) ٠,٠١(يتضح من الجدول السابق أن هناك عالقة ارتباطية دالة عند مستوى            
  .نجاز لدى المعاقين بصرياًبين أبعاد الذكاء الوجدانى والدافعية لإل

والختبار مدى صحة هذا الفرض قامت الباحثـة بتحديـد اإلربـاعى األعلـى              
واإلرباعى األدنى فى الذكاء الوجدانى ثم حساب داللة الفروق بين متوسطى درجاتهما 

  .، والجدول التالى يوضح ذلك)ت(فى الدافعية لإلنجاز باستخدام اختبار 
  )٨(جدول 

   االنفعالىن مرتفعى ومنخفضى الذكاء داللة الفروق بي
  عاقين بصرياً فى الدافعية لالنجازلدى الم

  المتغير  النفعالى الذكاء امنخفضو  نفعالىمرتفعو الذكاء اال
  ع  م  ع  م

نسبة   ت
  الداللة

  ٠,٠١  ٨,١٤  ٧,٦٢  ٨٩,٢٤  ٤,٥١  ١٠٥,١٩  دافعية اإلنجاز

فـى  ) ٠,٠١( مستوى يتضح من الجدول السابق جود فروق دالة إحصائياً عند     
 لـصالح مرتفعـى الـذكاء       االنفعالىالدافعية لإلنجاز بين مرتفعى ومنخفضى الذكاء       

 أكثر دافعية لإلنجاز    االنفعالى وذلك يعنى أن المعاقين بصرياً مرتفعى الذكاء         االنفعالى
من المعاقين بصرياً منخفضى الذكاء الوجدانى، وهذا يشير إلى أن دافعية اإلنجاز لدى   

 وتنخفض بانخفاضها، مما يعد تأكيـداً    االنفعالىاقين بصرياً ترتفع بارتفاع الذكاء      المع
لوجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين الذكاء االنفعالى والدافعيـة لإلنجـاز لـدى              
المعاقين بصرياً والتى سبق وأن أوضحتها نتائج معامل االرتبـاط البـسيط، وهـذه              

  .ض الرابعالنتائج فى مجمعها تحقق صحة الفر

بين الـذكاء   دالة وموجبة   يتضح أن هناك عالقة ارتباطية      ) ٨( للجدول   بالنظر
  .االنفعالى والدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصرياً
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 - ١٠٨ -

روبنـت  ، بـتش  "وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليـه دراسـة        
 والتى توصلت إلـى أن هنـاك عالقـة       Beach,Robint,&Judy(1995)" جوديو
تباطية بين تقديرات الذات وكل من المهارات الحياتية والمستوى التعليمى المرتفع           ار

ودافعية اإلنجاز لدى المكفوفين، حيث أن مرتفعى الدافعية لإلنجاز يتكون لديهم تقدير            
  .ذات إيجابى عن أنفسهم ونقص اإلحساس بالعجز والدونية

 المعـاقين بـصرياً   فى دراسته إلى أن التالميذ ) ٢٠٠٢( "سيد صبحى "وتوصل  
والذين لديهم الدافعية لممارسة األنشطة المدرسية أكثر توافقاً نفسياً مـن الـذين ال              

  .يمارسون أى نشاط مدرسى

 Rosas (2009)" روسـاس "واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل إليه 
ى فـى   فى دراسته أن الطلبة المكفوفين الذين لديهم دافع قوى الستخدام الحاسب اآلل           

تعلم المواد المختلفة انعكس ذلك بصورة إيجابية على ذواتهم وإحساسهم بالـسعادة            
  .والثقة

" آنى وماري ،درابيو  "واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة          
Drapeau,Anne&Mary(1997)        ًإلى أن األطفال والمراهقين من المعاقين بصريا 

حصيل الدراسى أكثر تقبالً لذواتهم وعلى درجة عالية        والذين يرتفع لديهم مستوى الت    
  .من التوكيدية، كما أنهم أكثر تفاعالً اجتماعياً من منخفضى الكفاءة األكاديمية

 Elissalde" إليـسالد "واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصـلت إليـه   
 القراءة والكتابة    التى توصلت إلى أن المكفوفين الذين لديهم دافعاً قوياً لتعلم          (1996)

  .بطريقة برايل لديهم تقدير إيجابى عن الذات وأكثر إحساساً بالسعادة

) ٢٠٠١( "فوقية راضى "واتفقت نتائج الدراسة الحالية أيضاً مع دراسة كل من          
"  قنـديل نعيمة"، Menzie (2005)" مينزى"، دراسة Crick (2002)" كريك"دراسة 

 أن هناك عالقة بـين الـذكاء االنفعـالى          حيث توصلت هذه الدراسات إلى    ) ٢٠١٠(
والتحصيل الدراسى لدى طالب الجامعة، وهناك عالقة بين الذكاء الوجـدانى ونمـط             
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 - ١٠٩ -

 والكفاءة االجتماعية والنجـاح     االنفعالى عالقة بين الذكاء     كما توجد التعليم المفضل،   
  .األكاديمى

 Gaeger (2001)" جـاجر "بينما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسـة  
، Hogan, et, al. (2003)" هوجان وآخرون"، )٢٠٠٢( "عبد العال عجوة"ودراسة 

 Petrides, Frederickson & Furnham"  وفريدركسون وفيرنهـام بيتريدس"
ـ "، ودراسـة    )٢٠٠٤( "محمد حبشى وجاد اهللا أبو المكارم     " ودراسة   (2004) " يراس

Cyr (2009) ،"ه الدراسات إلـى أنـه ال   ، حيث توصلت هذ)٢٠٠٦( "فاطمة محمد
  .يوجد تأثير دال للذكاء االنفعالى فى التنبؤ بالتحصيل الدراسى لدى الطالب

وترى الباحثة أن االختالف بين نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات سابقة           
كر قد يرجع إلى اختالف طبيعة العينة حيث إن عينة الدراسة الحالية من المعاقين              ذال

ارتباطية أن وجود عالقة    ، كما   عينة الدراسات السابقة فهى من العاديين     بصرياً، أما   
بين الذكاء الوجدانى والدافعية لإلنجاز لدى المعاقين بصرياً يدل علـى أن الدافعيـة              
لإلنجاز ال تتوقف على الذكاء العقلى فقط، ولكن هناك جوانب أخرى ال يمكن إنكارها              

" بيتـى  "المرونة، ويتفق ذلك مع مـا يـراه       مثل الفهم واالستيعاب وتحمل الضغوط و     
Beaty (1994) إلى أن المراهقين المكفوفين أكثر تفوقاً من المبصرين فى التحصيل 

الدراسى فى ضوء عوامل  أخرى غير العوامل العقلية مثل تحقيق الذات والتوكيديـة           
يد أمام هذه وتحدى اإلعاقة لها تأثير كبير على دافعية اإلنجاز الذى يعتبر السبيل الوح         

  .الفئة لتحديد مستقبلهم المهنى
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 - ١١٠ -

  :التوصیات والمقترحات
  :ىف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة احلالية من نتائج ميكن تقدمي التوصيات التالية

الحرص على مختلف صور الرعاية النفسية واالجتماعية الالزمـة للمعـاقين بـصرياً              -١
طة المختلفـة لتنميـة جوانـب      وإتاحة الفرص المختلفة أمامهم لالشتراك فـى األنـش        

  .الشخصية
 التى تساعد علـى تبـصير أوليـاء األمـور           ةضرورة عقد الندوات والدورات التدريبي     -٢

بطبيعة اإلعاقة البصرية والمشكالت التى يعانى منها المراهقـون المعـاقون بـصرياً             
هـا  وإرشادهم إلى أساليب المعاملة السوية التى تسهم فى تقبلهم لإلعاقة والتوافق مع           

 .وبناء اتجاهات إيجابية عن الذات
أيـه  رضرورة تهيئة المعاق بصرياً فى األسرة والمدرسة للمشاركة الفعالة واحتـرام             -٣

تنمية قدرته على اتخاذ القرار فى أموره الشخصية وتدريبه على تحمل المسئولية فـى              
قـف  مواجهة مشاكله ومحاولة حلها وتدريبه على السلوك االجتماعى المناسب فى موا          

 .الحياة وتبصيره بحقوقه وواجباته
إجراء المزيد من البحوث حول األوضاع النفسية واالجتماعية للمعاقين بصرياً وخاصة            -٤

تلك البحوث التى تركز على المتغيرات اإليجابية فى الشخصية ومحاولة تنميتهـا مـن              
نجـاز بـدالً    الدافعية لإل- جودة الحياة  -خالل برامج إرشادية تنموية كالصالبة النفسية     

 .من التركيز على االضطرابات النفسية وأوجه القصور والنقص
ضرورة تنفيذ برامج الدمج بين المعاقين بصرياً والعاديين من خالل الفـصول لملحقـة            -٥

بالمدارس العادية والمشاركة بين الفئتين فى األنشطة الالصفية من أجل تحقيق التفاعل            
 . الجانبينبيناالجتماعى السليم 

 .اء المزيد من البحوث التجريبية لتنمية أبعاد الذكاء االنفعالى لدى المعاقين بصرياًإجر -٦

التعرف على مكونات الذكاء االنفعالى لدى فئات أخرى من ذوى االحتياجـات الخاصـة      -٧
 .كالمعاقين سمعياً

إجراء دراسات حول العالقة بين أبعاد الذكاء االنفعالى والدافعية لإلنجاز لدى المعـاقين              -٨
بصرياً فى مراحل التعليم االبتدائى واإلعدادى لفهم طبيعة الذكاء االنفعالى فـى هـاتين              
المرحلتين، حيث أظهرت الدراسة السابقة نقص هذا النوع من الدراسات واقتـصارها            

  .على األسوياء فقط
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  :مراجع الدراسة
  .كتبة األجنلو املصريةم: القاهرة. دافعية اإلجناز وقياسها). ١٩٧٩( طلعت منصور -إبراهيم قشقوش -١
التخيل لدى املكفوفني وعالقته بالدافعية لإلجنـاز واحلاجـات         ). ٢٠٠٤(أسامة عبد الفتاح حممد      -٢

كليـة  ). غري منشورة  (رسالة ماجستري .  سنة ١٨-١٥النفسية مبرحلة العمر من     
 .جامعة عني مشس. اآلداب

ذات، أبعاد وجهة الـضبط لـدى       الشعور بالوحدة النفسية، الوعى بال    ). ١٩٩٨(أمان أمحد حممود     -٣
تـصدر عـن مركـز      (الطفولة   جملة معوقات . األطفال املعاقني بصرياً بالكويت   

 .٧١-٣١ص ص. العدد السابع. )القاهرة. جامعة األزهر. إعاقات الطفولة
التخيل لدى املكفوفني وعالقته بالدافعية لإلجناز واحلاجـات النفـسية    ). ٢٠٠٤(أسامة عبد الفتاح     -٤

. كليـة اآلداب  ). غري منشورة ( رسالة ماجستري .  سنة ١٨-١٥مر من   مبرحلة الع 
 .جامعة عني مشس

االجتاهات الوالدية ىف التنشئة كما يدركها األبناء وعالقته        ). ٢٠٠١(حسام عبد العزيز عبد املعطى       -٥
 رسالة ماجستري . دراسة مقارنة بني الكفل الكفيف والطفل العادى      . بتأكيد الذات 

 .جامعة عني مشس.  الدراسات العليا للطفولةمعهد). غري منشورة(
 التـدخل  -الـدمج الـشامل  (خدمات ذوى االحتياجات اخلاصة     ). ٢٠٠٥(زينب حممود شقري     -٦

 .مكتبة النهضة املصرية: القاهرة. ٢ط. ) التأهيل املتكامل-املبكر
. ملعاقحبوث ىف سيكولوجية ا   . عصبة النفسية للمعاق بصرياً   األ). ١٩٩٤(رشاد عبد العزيز موسى      -٧

 .دار النهضة العربية: القاهرة
علم الـنفس  . بعض العوامل النفسية املرتبطة بالدافعية لإلجناز). ١٩٩٤(ــــــــــ   -٨

 .دار النهضة العربية: القاهرة. )دراسات وحبوث. (الدافعى
مؤسسة املختار : القاهرة. ٢ط. سيكولوجية الفروق بني اجلنسني). ١٩٩٨ (رشاد عبد العزيز موسى -٩

 .شر والتوزيعللن
تقييم فاعلية برنامج تدريىب لتنمية الذكاء الوجداىن لدى عينـة مـن            ). ٢٠٠١(سحر فاروق عالم     -١٠

 .جامعة عني مشس. كلية البنات). غري منشورة (توراةكرسالة د. طالبات اجلامعة
:  القـاهرة  .)دراسة نفسية بني الكفيف واملبصر    (التفاؤل والتشاؤم   ). ١٩٨٤(سيد حممد صبحى     -١١

 .رات املركز النموذجى لرعاية وتوجيه املكفوفني بصرياًمنشو

28/08/2012 09:13:23 AM 

Page 45 of 51 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(     العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 - ١١٢ -

التوافق النفسى للكفيف املراهق وعالقته بـبعض املناشـط داخـل           ). ٢٠٠٢(ــــــــ   -١٢
منشورات املركز  : القاهرة. ية وتأهيل الكفيف  احبوث ودراسات ىف رع   . املدرسة

 .النموذجى لرعاية وتوجيه املكفوفني
كليـة  . ، القـاهرة أون-قائمة تقدير الذكاء الوجداىن لبار ). ٢٠٠١(صفاء األعسر، سحر فاروق      -١٣

 .جامعة عني مشس. البنات
دراسة الذكاء الوجداىن لدى عينات متباينة من ذوى اإلعاقات البصرية من           ). ٢٠٠٦ (صفيةمبارك موسى  -١٤

معهد الدراسـات   ). غري منشورة  (ماجستري رسالة. طالب املرحلة اإلعدادية والثانوية   
 .جامعة القاهرة. ولةالعليا للطف

 .دار اإلرشاد: القاهرة. اإلعاقات احلسية). ٢٠٠٤ (دعادل عبد اهللا حمم -١٥
الفروق الفردية ىف الذكاء الوجداىن ىف ضـوء املـتغريات احليويـة            ). ٢٠٠٣(عادل هريدى حممد     -١٦

. العـدد الثـاىن   . الد الثاىن . جملة دراسات عربية ىف علم النفس     . واالجتماعية
 .غريب للطباعة والنشردار : القاهرة

الذكاء االنفعاىل وعالقته بكل مـن الـذكاء املعـرىف والعمـر            ). ٢٠٠٢(عبد العال السيد عجوة      -١٧
. جملة كليـة التربيـة     .والتحصيل الدراسى والتوافق النفسى لدى طالب اجلامعة      

 .٣٤٤-٢٥٠ص ص. العدد األول. ، الد الثالث عشرجامعة اإلسكندرية
أثر أسلوب الرعاية على مستوى القلـق لـدى املكفـوفني           ). ١٩٩٢(خص  عبد العزيز السيد الش    -١٨

تصدر عن مركز إعاقات     (جملة معوقات الطفولة  . واجتاهام حنو اإلعاقة البصرية   
 .١٧٨-١٤٩ص ص. العدد األول. )القاهرة. جامعة األزهر. الطفولة

من املصريني والسودانيني   دراسة ثقافية مقارنة بني طالب اجلامعة       ). ١٩٩٧(عبد اللطيف حممد خليفة    -١٩
تصدر عن اهليئة   (جملة علم النفس    . ىف الدافعية لإلجناز وعالقتها ببعض املتغريات     

 ٣٨-٦ص ص. العدد الرابع واألربعون.)ةالقاهر. املصرية العامة للكتاب
 مكتبة املنار : القاهرة. الدوافع واالنفعاالت ). ١٩٩٧(عبد اللطيف حممد خليفة، معتز عبد اهللا حممد          -٢٠

 .اإلسالمية
. ٤ط.  ذوى االحتياجات اخلاصـة وتربيتـهم      سيكولوجية). ٢٠٠٥(عبد املطلب أمني القريطى      -٢١

 .دار الفكر العرىب: القاهرة
الذكاء االنفعاىل لدى طالب اجلامعة وعالقتـه بـبعض املـتغريات     ). ٢٠٠٢(عبد املنعم الدرديرى     -٢٢

ص .  العـدد الرابـع    .الد الثـامن  . جملة دراسات تربوية واجتماعية   . املعرفية
 .٣١٧-٢٢٩ص
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دافع اإلجناز وعالقته بالقلق واالكتئاب والثقة بالنفس لدى املوظفني         ). ٢٠٠٠(ويد سلطان املشعان    ع -٢٣
حوليـات اآلداب والعلـوم   . الكويتيني وغري الكويتيني ىف القطـاع احلكـومى   

). ١٣٩(الرسالة  . )جامعة الكويت . تصدر عن جملس النشر العلمى    (االجتماعية  
 .ولية العشرةاحل

: القـاهرة . ٤ط. اختبار الدافع لإلجناز لألطفال الراشـدين     ). ١٩٩١(فاروق عبد الفتاح موسى      -٢٤
 .مكتبة النهضة املصرية

التحصيل الدراسى وعالقته بالذكاء الوجداىن مع اقتراح برنامج حملـو          ). ٢٠٠٦(فاطمة حممد عزت     -٢٥
غري  (رسالة ماجستري. ة مقارنةدراسة وصفي: األمية الوجدانية لطلبة املرحلة الثانوية

 .جامعة عني مشس. معهد الدراسات العليا للطفولة). منشورة
دار الفكر : القاهرة. ٣ط.  وقياس العقل البشرىحصائىعلم النفس اال). ١٩٧٩(فؤاد البهى السيد  -٢٦

 .العرىب
الـتفكري  الذكاء االنفعاىل وعالقته بالتحصيل الدراسى والقدرة علـى        ). ٢٠٠١(فوقية حممد راضى     -٢٧

العدد اخلامس . جامعة املنصورة. جملة كلية التربية  . االبتكارى لدى طالب اجلامعة   
 .٢٠٣-١٧٣ص ص. واألربعون

اإلعاقة البصرية واجلسمية وعالقتها مبفهـوم الـذات والتوافـق     ). ١٩٨٦(فيوليت فؤاد إبراهيم     -٢٨
: رةالقـاه . الد اخلامس .  الكتاب السنوى لعلم النفس    .الشخصى واالجتماعى 
 .مكتبة األ،جلو املصرية

املكونات العاملية للذكاء االنفعاىل لدى عينـة مـن         ). ٢٠٠٤(حممد حبشى وجاد اهللا أبو املكارم        -٢٩
جملة دراسات نفـسية    . املتفوقني أكادمييا وغري املتفوقني من طالب التعليم الثاىن       

. ع عـشر   الد الراب  ).القاهرة. املصرية تصدر عن رابطة األخصائيني النفسيني    (
 .٣٣٦-٢٨١ص ص. العدد الثالث

الذكاء الوجداىن ىف عالقته بدافعية اإلجناز املدرسى لـدى طـالب           ). "٢٠١٠(نعيمة حممد قنديل     -٣٠
تصدر عن اهليئة املـصرية     (جملة علم النفس    ". األزهرىووطالبات التعليم العام    

 .٢٥١-٢٢٦ص ص) ٨٧-٨٤(األعداد ). ةرالقاه. العامة للكتاب
31- Baker, J. A. (1995). "Depression and Suicidal Ideation Among 

Academically Talented Adolescents". Gifted Child 
Quarterly, Vol. 39, No. 4, pp. 28-223. 

32- Bar-On. R. (1997). "Development of Bar-On EQ-I: a Measure of 
Emotional and Social Intelligence". Paper Presented to 5th 
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