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Emotional Intelligence for people with visual disabilities in variables Causes of disability and degree of the state of Khartoum in Sudan

Abstract:

:ملخص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل الذكاء الوجداين
للأفراد ذوي الإعاقة الب�رصية يف �ضوء متغريي �أ�سباب الإعاقة
ودرجتها بوالية اخلرطوم يف ال�سودان؛ ا�ستخدم الباحث املنهج
 مت اختيارهم،ً) مفحو�صا70(  وقد بلغ حجم العينة،الو�صفي
 ُاعتمد على مقيا�س الذكاء الوجداين.بطريقة العينة ال�شاملة
،) على البيئة ال�سودانية2013( املك ًيف من قبل الباحث جعفر
 ا�ستخدمت الأ�ساليب،ومت التحقق من م�ؤ�رشي ال�صدق والثبات
 ومت التو�صل �إىل � ّأن،االح�صائية املنا�سبة ملتغريات الدرا�سة
االفراد ذوي الإعاقة الب�رصية يتمتعون بذكاء وجداين بدرجة
 و�أنَه لي�س هنالك فروق ذات داللة يف الذكاء الوجداين،مرتفعة
بناء على متغريي
ً  ويف�رس،و�سط الأفراد ذوي االعاقة الب�رصية
.�سبب ودرجة الإعاقة

This study aims at identifying the emotional
intelligence for individuals with visual disabilities in
the variables of the causes and degree of disability
in the state of Khartoum, Sudan. The researcher
used the descriptive approach, total sample size
(70) inspected, Purposely selected sample. Relied
on emotional intelligence measure standardized
by the researcher Jafar (2013) on the Sudanese
environment. It was verified validity and reliability
indices. The use of appropriate statistical methods
to the study variables. . The researchers found that
the visually disabled have high degree of emotional
intelligence, and that there are no significant
differences in emotional intelligence among the
visually disabled due to the variables of causes and
degree of the disability.
Key words: emotional intelligence, visual
disabilities, state of Khartoum in Sudan
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مقدمة:
وجد الذكاء الوجداين حظ ًا وافراً من االهتمام من قبل
الباحثني واملخت�صني (ماير �سالويف 1999؛ جاردنر  1997؛
باراون  )2000يف علم النف�س واالجتماع والرتبية؛ ورمبا يف�رس
هذا االهتمام بالذكاء الوجداين ملا يوفره من خ�صائ�ص و�سمات
تعطي م�ؤ�رشا للنجاح يف عدد من املجاالت .حيث يعمل الذكاء
الوجداين على م�ساعدة الأفراد يف مواجهة امل�شكالت وفهمها ،
فكلما زاد فهمنا للم�شاعر �أدى ذلك �إىل الو�صول مل�ستوى �أعلى
ملواجهة امل�شكالت التي يتعر�ض لها الإن�سان يف حياته اليومية
(مو�سى. )2011 ،
كما ك�شفت العديد من البحوث والدرا�سات (الر�شيد2011 ،؛
بار� -أون2000 ،؛ عثمان )2009 ،عن �أن الذكاء الوجداين
مبكوناته يعد جانب ًا �أ�سا�سي ًا من جوانب ال�سلوك الإن�ساين ،وهو
وثيق ال�صلة بحياة الإن�سان و�شخ�صيته .فامل�ستقبل �سيكون
لأولئك الذين ميتلكون ذكاء وجدان ًا مرتفعا (�أزوباردي. )2011 ،
ويف  1997 - 1990تطور مفهوم العاطفة والتفكري
معاً ،وكانت بداية الظهور ملفهوم الذكاء الوجداين بطريقة علمية،
وعرف يف هذه الفرتة الذكاء الوجداين،
ودرا�سة مكوناته وقيا�سهُ ،
و�صنف كنوع من الذكاء ،ويف  1997 - 1994انت�رش مفهوم
الذكاء حملي ًا وعاملياً ،و�أجريت الدرا�سات املبكرة على يد الأطباء
النف�سيني وا�ست�شاري الإدارة واملدربني ،وخمت�صي املوارد
الب�رشية ،وبعد ذلك تناوله العديد من املهتمني وعام 1998م.
وعنيت امل�ؤ�س�سات مبفهوم الذكاء
تعددت البحوث واملواد العلمية ُ
الوجداين  ،متت درا�سة العديد من فئات املجتمع ،مثل :املديرين
 ،القادة الع�سكريني  ،طالب اجلامعات ،وذوي االعاقات (عبد
ال�ستار. )2002 ،
ن�سبة ملا ذكر عن دور الذكاء الوجداين و�أهميته يف حياة
الأفراد واملجتمعات ،حتاول هذه الدرا�سة تناول فئة معتربة من
فئات املجتمع ،وهم من ذوي الإعاقة الب�رصية ،التي ترتبط
بالأب�صار ،علما ب� ّأن حا�سة الب�رص لها دور عظيم يف حياة
الإن�سان ،وهي تنفرد دون غريها من احلوا�س بنقل بع�ض جوانب
العامل االجتماعي ،ومعامل الواقع البيئي للإن�سان �إىل العقل
بدرجة تفوق احلوا�س الأخرى ،وحتقيق التفاعل بينه وبني بيئته
التي يعي�ش فيها (كارول1969 ،؛ احلديد. )1998 ،
وقد زاد االهتمام باملعاقني نتيجة للأعداد الكثرية � ،إذ
�أ�شارت �إح�صائية منظمة الأمم املتحدة للأطفال (يوني�سف) �إىل
وجود ما يقرب من ( )500مليون معاق يف العامل )140( ،مليونا
منهم من الأطفال ،و�أ�شارت الإح�صائية نف�سها �إىل �أن املعاقني
عقلي ًا ي�شكلون ( )40مليون ًا مبختلف درجاتهم و�أمناطهم ويعاين
( )42مليون ًا من �إعاقات ب�رصية تختلف يف �صورتها منهم ()15
مليون كفيفاً ،وي�شكل امل�صابون بال�صم وال�ضعف ال�سمعي ()70
مليونا ()CSEA members, 2002
ويف ال�سودان فقد �أجري �إح�صاء للمعاقني �ضمن الإح�صاء
ال�سكاين للعام (1993م) وكانت ن�سبة املعاقني (� )% 1,5أي

ما يعادل ( )323595ن�سمة .فمعدل الإعاقة يف الريف يعادل
( )% 51,3مقارنة بـ ( )% 48,7يف احل�رض .و�أن ن�سبة الإعاقة
و�سط الذكور)  )% 53( .و الإناث (. )% 47
()www. sudanecnomy. com

�أكد عدد من الباحثني

(;Rudd, 1982; karlsson, 1998

� )Tirosh, ea al, 1998; Bramston & Mioch, 2001أن االعاقة
الب�رصية رمبا ت�سبب العديد من ال�صعوبات للبع�ض يف �سلوكهم،
وتفاعلهم الوجداين والنف�سي .والبع�ض الآخر من الباحثني
(�أورنا�رص2012 ،؛ احل�سني و�أورنا�رص2013،؛ عبداهلل)2013 ،
قد تو�صلوا �إىل حقائق علمية عن ذوي الإعاقة الب�رصية ،ويف
معظمها ت�شري �إىل نتائج مقبولة يف جانب ال�سمات النف�سية
التي متت درا�ستها ،ولكن �أو�صت كل الدرا�سات على اختالفها �أو
اتفاقها مبزيد من الدرا�سات عن �رشيحة ذوي الإعاقة الب�رصية .و
تعد هذه الدرا�سة امتداداً لتلك الدرا�سات ،وحماولة للم�ساهمة يف
الك�شف عن الذكاء الوجداين لذوي الإعاقة الب�رصية.

الذكاء الوجداني:
�أثبتت الدرا�سات والأبحـاث �أن الذكاء الذهني وحده غري
كاف للنجاحات امل�ستقبلية ،بل يجب �أن يتوفر �إىل جانبه الذكاء
ٍ
العاطفي ،فهو عبارة عن قدرات ومهارات قد تكون موجـودة لدى
ال�شخ�ص وقد تكـون غري موجودة ،ولكن ميكن اكت�سابها وتنميتها
وتدريب النف�س عليها (جوملان2000 ،؛ ابو ريا�ش واخرون،
2006؛ عثمان. )2009 ،
الذكاء الوجداين ا�صطالحا :يعني جمموعة من ال�صفات
ال�شخ�صية واملهارات االجتماعية والوجدانية التي متكن
ال�شخ�ص من تفهم امل�شاعر ،وانفعاالت الآخرين ،ومن ثم يكون
�أكرث قدرة على تر�شيد حياته النف�سية واالجتماعية انطالق ًا من
هذه املهارات� ،أي � ّأن قدره الإن�سان على التعامل الإيجابي مع
نف�سه ومع الآخرين ،بحيث يحقق �أكرب قدر من ال�سعادة لنف�سه
وملن حوله ،ولكي ي�صل الفرد �إىل الذكاء الوجداين يكون له
�أنواع عدة من الذكاء ،وهذه القدرات قابلة للتغيري والتطوير
بغ�ض النظر عن اجلانب الوراثي (اجلينات) (�أبونا�شي)2006 ،
التعرف
� .أي�ضا ُي ّ
عرف الذكاء الوجداين ب�أ ّنه قدرات ومهارات يف ُ
�إىل م�شاعرنا الذاتية ،وم�شاعر الآخرين لنكون �أكرث حتكم ًا يف
انفعاالتنا ،وحتفيز �أنف�سنا ،و�إقامه عالقات �أف�ضل مع الآخرين،
�أثبتت الدرا�سات �أن جناح الإن�سان يتوقف على مهاراته ،وال
يتوقف على �شهاداته وحت�صيله العلمي .هناك �س�ؤال هل ملعامل
الذكاء �أهمية �أو قيمه يف كبح جماح العواطف..؟ ماذا يحدث حيث
تهمني االنفعاالت على العقل..؟؟ (اخلويل  . )2010 ،ال�شخ�ص
الذي يت�سم بدرجة عالية من الذكاء الوجداين ،يت�صف بقدرات
ومهارات متكنه من عمل كثري من الأن�شطة االيجابية� ،أو املثالية،
مثل :مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان ،يتلقى االنتقادات ب�صدر رحب،
يعرتف ب�أخطائه ،ي�سهل عليه تكوين �أ�صدقاء واملحافظة عليهم،
يتحكم يف االنفعاالت والتقلبات الوجدانية  ،يتفهم امل�شكالت
ويحلَ اخلالفات ،يحرتم الآخرين ،مييل لال�ستغالل يف الر�أي
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واحلكم وفهم االمور ،يتكيف مع مواقف اجتماعية جديدةُ ،يحقق
احلب والتقدير واملود ٌة يف تعامالته مع النا�س ،يخدم النا�س
ٌ
ويقدم العون وامل�ساعدة لهمُ ،يعطي ن�صائح للآخرين  ،ينتمي �إىل
النوادي والتجمعات املهنية ،ميار�س الريا�ضة اجلماعية ،يبدو
جذاباً ،وله �شعبية ،يحب املناق�شات واالطالع على وجهات نظر
الآخرين ،يتفاو�ض ،وي�ؤثر يف الآخرين ،يحفزَ االخرين ليقوموا
ب�أف�ضل ما عندهم (ح�سونه2006 ،؛ الر�شيد . )2010،
�إذن الذكاء الوجداين مفهوم يحمل يف طياته الكثري،
ويحمل ويعرب عن �صفات عدة ،منها :النظر للحياة ب�إيجابية ،
والإدراك الوا�ضح للدوافع ال�شخ�صية مبا فيها الوعى مبختلف
امل�شاعر ،حتى لو كان يف قمة االنفعال ،والثقة بالنف�س وتحُ مل
امل�سئوليات ،والنزوع لال�ستقالل ،والتمتع بدرجةٍ عاليةٍ من
ال�صحة النف�س ُية وخل ِو النف�س من اال�ضطرابات مثل القلق والك�آبة
ِ
(احلارثي ، )2010 ،وقد ي�شعر الذكي وجدانيا بالكدر وال�ضيق
مثل الآخرين ،ولكنهَ ي�ستطيع التخل�ص من هذه امل�شاعر يف فرتة
ق�صرية ،والتحكم يف التقلبات االنفعالية مع توظيف امل�شاعر ملا
فيه ال�صالح لنف�سه دون ت�ضحيه مب�صالح الآخرين ،ويتفهم ما
يواجهه من �آمال و�آالم ،ومن ثم تت�سع الفر�صة للنجاح والتفوق،
وتكوين عالقات �إن�سانية فعالة مع الآخرين (عبد احلي )2009 ،
.
عرف ماير ( )Mayer, 2001الذكاء الوجداين :ب�أن ّه القدرة
ّ
التعرف �إىل معاين الأمناط العاطفية ،واملحاكمة العقلية،
على
ُ
وحل امل�شكالت على �أ�سا�سها� ،إذ �إنه ميثِل منظومة من القدرات
العقلية� ،إىل جانب القدرة على �إدراك العواطف �أي ا�ست�شعارها
والتقاطها وفهمها ،ممَا ي�ؤدي �إىل توجيه التفكري ،وي�ساهم
يف فهم العاطفة ،و�إىل �ضبط العواطف وتنظيمها وتر�شيدها
ب�صورة جتعلها م�صدر تعزي ٍز لفر�ص النمو العقلي العاطفي
وجماالته ،وميثل �أهمي ًة بالغ ًة يف التوافق الناجح عرب مكوناته
التدبر.
الثالث  :الإدراك – الفهم – الإدارة �أو ٌ
قدرات
وعرفه جوملان ( ),Goleman 2000ب�أنه يت�ضمن
ٍ
ّ
معينة ،مثل:
التقم�ص العاطفي  ،Empathyوالتفا�ؤل بالأ�شياء ،
ُ
التوكيدية  ،assertivenessارجاء الإ�شباع ratification Delay of
 ،وهي قدرات متثل منفرد ًة وجمتمع ًة �أولوية ملتطلبات التعاي�ش
ال�سوي ،والتفاعل ال�صحي مع امل�ستويات االجتماعية ،وذلك يف
�إطار من الندية ،وتناول امل�شاعر واالهتمامات املوجبة ،وتعزيز
فر�ص تقبل الآخر (ك�أفكار وا�شخا�ص) والت�سامح معه (جروان ،
. )2012
الذكاء الوجداين هو القدرة على االنتباه والإدراك اجليد
لالنفعاالت ،وامل�شاعر الذاتية ،وفهمها ،و�صياغتها بو�ضوح،
وتنظيمها وفق ًا ملراقبة ،و�إدراك دقيق النفعاالت الآخرين،
وم�شاعرهم ،والدخول معهم يف عالقات انفعالية اجتماعية
�إيجابية ت�ساعد الفرد على الرقي عقلي ًا وانفعالي ًا ومهنياً ،وتعلم
املزيد من املهارات الإيجابية للحياة (عبد الهادي . )2006 ،
عرفَه ب�أ ّنه معرفة العواطف اخلا�صة ،والتحكم يف امليول ،و
ت�أجيل الإ�شباع والتغلب على االحباط وامل�شاركة الوجدانية
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والعالقات اجليدة مع الآخرين ،وحفز الذات بطريقة تفا�ؤلية
واثقه (ابوريا�ش واخرون . )2006 ،يعرفه ب�أنه كيفية توظيف
انفعاالتنا بطريقة �صحيحة ،وي�شمل معرفة الفرد بعاطفته
ووجدانه ،والتحكم يف العاطفة ،وحتفيز الفرد لذاته ،وو�إيجاد
الدافعية ،ومالحظة انفعاالت الآخرين ،واقامة العالقات مع
الآخرين ،معرفه الفرد لعواطفه وم�شاعره والقدرة على �ضبط
انفعاالته والتحكم فيها ،وكيفيه التعامل مع م�شاعر الآخرين
يف �إقامة عالقات �إن�سانية ناجحة و�إيجابية مع الآخرين (حممد،
. )2003

فوائد الذكاء الوجداني:
ُيعد الذكاء الوجداين بجانب القدرات العقلية متمما حلل
العديد من امل�شكالت ،التى هي تنوع ،وتنمي وت�سهم يف تر�سيخ
قيم �إن�سانية ُعليا .والذكاء الوجداين ي�ساعد على االبتكار ،و احلب،
و حتمل امل�سئولية ،و االهتمام بالآخرين وتكوين �صداقات
اجتماعية توجه �إىل �أهداف والر�ضا عن احلياة (ال�سيد. )2011 ،
يحقق التوا�صل والتوافق مع الآخرين من خالل فهم
م�شاعرهم ،والتعاطف معهم ،النجاح يف احلياة  % 20والذكاء
العام و، % 80والذكاء الوجداين من له قدره الذكاء الوجداين
ي�ستطيع ا�ستخدام املدخالت الوجدانية يف احلكم واتخاذ
القرارات ،والتب�رص عن االنفعاالت قادر على االت�صال وجداني ًا
مع الآخرين .وي�ساعد الطالب على االداء االكادميي ور�أى
جوملان ( )1995يف درا�سة عن الطالب اال�سيويني املتفوقني
�أكادميي ًا لديهم �سمات وجدانية (الدهري. )2005 ،
درا�سة الذكاء الوجداين حتقق الإيجابية يف التكيف مع
الظروفّ � ،إن الفرد الذي يتمتع بالذكاء الوجداين يقوم بالت�صدي
للأفراد الذين يقومون ب�أفعال خاطئة� ،أو �أفعال مهددة للآخرين
لذلك يكون االف�ضل يف احلياة .والذكاء الوجداين موجود يف
مفاهيم االنتباه ،فهو ي�ؤدي ايل الرتكيز ،والتمييز ،واتخاذ القرار،
والر�أي ال�صحيح ،وعدم اال�ستجابة للإحباط ،و لهم مهارات لعب
الأدوار ،من له انفعاالت �إيجابية يكون لديه عمليات معرفية مثل
التفكري االبتكاري واال�ستنباطي واال�ستداليل ،وينتبه للأخطاء،
وامل�شكالت ،والتدقيق يف املعلومات؛ واالفراد الذين لديهم
م�شاعر موجبه يتوقعون النجاح يف امل�ستقبل وفاعليه الذات
(عبد القادر. )2002 ،
�صاحب الذكاء الوجداين يف امل�ؤ�س�سات يحقق التوافق
واالن�سجام يف العالقات بني العمال ،كما لديه قدرهَ على دقة
التعبري عن االنفعاالت ،ويت�صل وجداني ًا مع الآخرين .وهناك
عالقةٍ بني التوافق االنفعايل واالجتماعي ،وبني الذكاء الوجداين
والتوافق الزواجي ،حيث الذكاء الوجداين هو القدرة على التحكم
و�ضبط النف�س واملهارات االجتماعية ،وي�ساعد على التوافق يف
احلياة (الر�شيد. )2010 ،
Ú Úيف جمال اال�رسة :امتالك حياة زوجيه �أكرث �سعاد ًة عرب
التعبري اجليد وتف ُهم م�شاعر الطرف الآخر ،ورعايته ب�شكل نا�ضج.
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Ú Úيف جمال العمل :وهو العمل بفاعلية �أكرث يف فريق
عمل ذى �صالت وعالقات جيدة – يجعل الفرد �أكرث اقناع ًا
صال وقيادي ًا
وت�أثرياً ،ويجعله حمبوب ًا ومثابراً ومت�ألق ًا ومتوا� ً
وم�رصاً على النجاح (عبد احلي. )2009 ،
Ú Úجمال احلياة ال�شخ�صية :تعرب عنها ال�صحة اجل�سدية
والنف�سية ،واتخاذ القرار ب�صورة �أف�ضل متوازنة بني امل�شاعر
والواقع ،بناء ثقة وحتقيق االت�صال املفتوح يف عالقاته .ميكِن
الفرد من �إثارة الآخرين وتوجيههم ك�أفراد وجماعات متكن الفرد
من �إدرك ك �إمياءات الدقيقة للآخرين،ومعرفة م�شاعرهم وكيف
يفكرون .يحدد الفرد �أ�سباب قلقه �أو حزنه وتعلم كيفية تغري
امل�شاعر �إىل حاله غنيه و�سعيدة (احل�سني. )2011 ،

اإلعاقة البصرية:
الإعاقة الب�رصية هي حالة من ال�ضعف يف حا�سة الب�رص،
بحيث يح ُد من قدرة الفرد على ا�ستخدام حا�سة ب�رصة (العني)
بفاعلية وكفاءة الأمر الذى ي�ؤثر �سلبيا يف منوه و�أدائه� .أو هي
حالة من العجز �أو ال�ضعف يف اجلهاز الب�رصى تعيق منو هذا
الفرد منواً طبيعياً� .أو هو ال�شخ�ص الذى فقد قدرته الب�رصية
ب�شكل كلى� ،أو الذى ال ي�ستطيع �إدراك ال�ضوء� .أو هو ال�شخ�ص الذى
ال ي�ستطيعالتمييز بني الأ�شكال املختلفة على �أبعد معينة ،مثل
احلروف وقراءة الأحرف والأرقام والأ�شكال والرموز (توما�س،
. )1969
يف الع�رصين الروماين والإغريقي تعر�ض املكفوفون
للعزل من احلياة العامة ،ويف ح�ضارة الرافدين كانوا يباعون
كالعبيد� .أما يف العهد اال�سالمي فقد جاء مفهوم الإعاقة الب�رصية
�شامال ووا�سعا جتاوز اجل�سم اخلارجي املادي اىل القلب والروح
ُوب ا َّلتِي فيِ
َار وَلَك ِْن تَ ْعمَى ا ْل ُقل ُ
قال تعايل (فَ�إِ َّنهَا ال تَ ْعمَى الأ َْب�ص ُ
ال�ص ُدو ِر) احلج :اية  .46وجاءت �أبرز م�ساهمات العلماء امل�سلمني
ُّ
على يد العامل اجلليل احل�سن بن الهيثم (البخاري256 ،هجري)
 ،ويف الع�رص احلديث �أ�س�س فالتني �أول مدر�سة للمكفوفني يف
�أوروبا وبعدها م�ؤ�س�سات يف �أوروبا و�أمريكا تقوم على نظام
الداخلية .ويف نهاية القرن الع�رشين ظهرت فل�سفة الدمج (ال�سيد
� . )2010،إن الإعاقة الب�رصية هي �ضعف يف حا�سة الب�رص يحد
من قدرة ال�شخ�ص علي ا�ستخدامها بفعالية مما ي�ؤثر �سلب ًا على
�أدائه ومنوه .ي�صنف املكفوفون �إىل فئتني :املكفوفني جزئي ًا
واملكفوفني كلياً .وتكون الإعاقة الب�رصية هي �ضعف يف
الوظائف الب�رصية اخلم�سة هي :الب�رص املركزي – الب�رص الثنائي
والتكيف الب�رصي والب�رص املحيطي ر�ؤية الألوان .املكفوف كلي ًا
و املب�رصون جزئي ًا (عبد الر�ؤف. )1994 ،

خصائص املعاق بصرياً:
هنالك عدد من الإجتاهات التي تناولت خ�صائ�ص
املعاقني ب�رصي ًا وفق حماور وم�ؤ�رشات على درجة من التباين،
و�سوف ي�شار �إىل بع�ضها يف النقاط الآتية:
�Ú Úأوالً :اخل�صائ�ص اجل�سمية للمعاقني ب�رصياً :يرتتب

على الإعاقة الب�رصية �آثار ج�سمية خمتلفة ،ففي حني جند
النمو اجل�سمي يف الطول والوزن ي�سري على نحو ال يختلف عن
منو الأطفال املب�رصين ،ف�إن بع�ض الق�صور ميكن �أن ُيالحظ
يف املهارات احلركية .فاملعوقون ب�رصي ًا يواجهون ق�صوراً يف
مهارات التنا�سق احلركي والت�آزر الع�ضلي نتيجة ملحدودية
فر�ص الن�شاط احلركي املتاح من جهة ،ونتيجة للحرمان من
فر�ص التقليد للكثري من املهارات احلركية كالقفز واجلري
والتمارين احلركية من جهة �أُخرى (يو�سف. )2010 ،
Ú Úثانياً :اخل�صائ�ص العقلية للمعوقني ب�رصياً :ميكن
�أنَ ت�ؤثر الإعاقة الب�رصية على منو الذكاء ،الرتباط االعاقة
الب�رصية بالق�صور يف معدل منو اخلربات وتنوعها ،والقدرة
على احلركة والتنقل بحرية وفاعلية ،والق�صور يف عالقة املعاق
ب�رصيا ببيئته .لقد �أكدت بع�ض الدرا�سات التي �أجريت يف جمال
اخل�صائ�ص العقلية للمعاقني ب�رصيا وجود ق�صور يف ذكاء هذه
الفئة ،يف حني نفت درا�سات �أخرى ذلك .حيث هناك �صعوبة
يف قيا�س ذكاء املكفوفني و�ضعاف الب�رص بدقة العتبارات
هامة� ،أهمها �أن معظم اختبارات الذكاء املتوافرة ت�شتمل على
�أجزاء �أدائية (كبناء املكعبات وجتميع الأ�شكال)  ،وبالطبع فهي
غري مالئمة لال�ستخدام مع املعوقني ب�رصياً .ومن املالحظ �أن
املعاقني ب�رصي ًا يواجهون م�شكالت يف جمال �إدراك املفاهيم
ومهارات الت�صنيف للمو�ضوعات املجردة ،وبخا�صة مفاهيم
احليز واملكان وامل�سافة ،من جانب �آخر ف� ّإن االنتباه والذاكرة
ال�سمعية من العمليات العقلية التي يتفوق فيها املعوقون ب�رصي ًا
على املب�رصين ،وذلك نتيجة للتدريب الذي ميار�سه املعاق
ب�رصي ًا لهذه العمليات بحكم اعتماده بدرجة كبرية على حا�سة
ال�سمع (الدهري. )2005 ،
 Ú Úثالثاً :اخل�صائ�ص اللغوية :من النادر �أن جند طف ًال
معاق ًا ب�رصي ًا ومتمتع ًا بحا�سة �سمع جيد ،مل ينم لديه التوا�صل
اللفظي ب�شكل فعال ،فغياب الب�رص ال ُيعد حاجزاً كبرياً �أمام منو
اللغة والكالم .ولكن على الرغم من ذلك ال ي�ستطيع فاقد الب�رص
متابعة الإمياءات والإ�شارات وغريهما من �أ�شكال اللغة التي
ي�ستخدمها املب�رصون يف موا�ضع كثرية من حمادثاتهم� .إذ ال ُيعد
�ضعف حا�سة الب�رص �أو فقدانها من العوامل املعيقة لتعلم الطفل
اللغة وفهم الكالم� ،إال �أن لها �أثراً على بع�ض مهارات االت�صال
اللفظي الثانوي ،وعلى �سبيل املثال ف�إن احلرمان من حا�سة
الب�رص ال ي�سمح للمعاق ب�رصي ًا تعلم الإمياءات والتعبريات .ومن
�أهم �أنواع ا�ضطرابات اللغة والكالم التي يعانيها بع�ض املعاقني
ب�رصي ًا العلو الذى يتمثل يف ارتفاع ال�صوت (القريوتي واخرون،
. )2001
Ú Úرابعاً :اخل�صائ�ص االجتماعية� :إن الإعاقة الب�رصية
ت�ؤثر يف ال�سلوك االجتماعي للفرد ت�أثرياً �سلبياً ،حيث ين�ش�أ نتيجة
لها الكثري من ال�صعوبات يف عمليات النمو والتفاعل االجتماعي،
ويف اكت�ساب املهارات االجتماعية الالزمة لتحقيق اال�ستقاللية
وال�شعور باالكتفاء الذاتي ،وذلك نظراً لعجز ذوى الإعاقة
الب�رصية� ،أو حمدودية مقدرتهم احلركية ،وعدم ا�ستطاعتهم
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ُمالحظة �سلوك الآخرين ،ون�شاطاتهم اليومية ،وتعبرياتهم
الوجهية كالب�شا�شة والعبو�س والر�ضا والغ�ضب وغريها ،مما
يعرف بلغة اجل�سد ،وتقليد هذه ال�سلوكات �أو حماكاتها ب�رصي ًا
والتعلم منها؛ فغياب حا�سة الب�رص من الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل
�صعوبة ن�سبية يف االت�صال بالآخرين .فذو الإعاقة الب�رصية
ال ي�ستطيع االجتاه بنظراته �إىل حمدثه ،وبد ًال من الإبقاء على
االت�صال الب�رصي مثلما يفعل املب�رص عادة �أثناء التحدث ،ف�إن
ذا الإعاقة الب�رصية قد يدير �أذنه جتاه املتحدث حتى ي�سمع
ب�شكل �أف�ضل ،وبذلك يبعد وجهه عن املتحدث ،و�إبعاد الوجه �أو
العينني بعيداً عن املتحدث قد يعني عدم االهتمام �أو التهرب
مع �أن ال�شخ�ص ذا الإعاقة الب�رصية قد يت�رصف على هذا النحو
بق�صد زيادة فاعلية اال�ستماع لديه (مو�سى. )2011 ،
 Ú Úخام�ساً :اخل�صائ�ص النف�سية� :إن النمو النف�سي للطفل
املعاق ب�رصي ًا ال يختلف عنه عند املب�رصين ،وميكن القول �إن
الطفل املعاق ب�رصي ًا ال يواجه �صعوبات انفعالية متميزة عن
الآخرين ،واال�ضطرابات االنفعالية التي قد تظهر لدى الطفل
املعاق ب�رصياً ،هي ذاتها التي ميكن �أن يتعر�ض لها الطفل
املب�رص مع فرق يف الدرجة ،بحكم ما يتعر�ض له املعاق ب�رصي ًا
من �ضغوط ،وتلعب اخلربات الأ�رسية يف الطفولة املبكرة ،ومنط
تن�شئة الطفل املعاق ب�رصي ًا دوراً كبرياً يف حتديد مفهوم الطفل
لذاته من جهة ،ودرجة توافقه النف�سي من جهة �أخرى (عبد اهلل،
. )2013
�Ú Úساد�ساً :اخل�صائ�ص الأكادميية  :ال يختلف املعاقون
ب�رصي ًا بوجه عام عن �أقرانهم من املب�رصين فيما يتعلق بالقدرة
على التعلم ،واال�ستفادة من املنهج التعليمي ب�شكل منا�سب ،ولكن
ميكن القول �إن تعليم الطالب املعاق ب�رصي ًا يتطلب تعدي ًال يف
�أ�سلوب التدري�س ،والو�سائل التعليمية امل�ستخدمة لتتالءم مع
االحتياجات الرتبوية املميزة للمعاقني ب�رصياً ،وتعد درجة
الإعاقة الب�رصية وال�سن التى حدثت فيه من العوامل التي يجب
�أن ت�ؤخذ يف االعتبار لدى التخطيط للربنامج التعليمي للمعاقني
ب�رصي ًا (القريوين و�آخرون . )2001 ،

الدراسات السابقة:
درا�سة راميل ج�س بهاولكار ( : )2015هدفت الدرا�سة
�إىل مقارنة الذكاء العاطفي وم�ؤ�رش ال�سعادة بني الطالب
املب�رصين وغري املب�رصين مبدار�س داخلية ال�سكن للمب�رصين
وغري املب�رصين.مت ا�ستخدام مقيا�س الذكاء العاطفي و مقيا�س
ال�سعادة الذي تتكون من  29فقره.ومت حتليل البيانات با�ستخدام
الأدوات الإح�صائية املتوفرة يف الإ�صدار  20من برنامج احلزم
االح�صائية للعلوم االجتماعية (. ) SPSSالنتائج :كان متو�سط
الأعمار للمعاقني ب�رصي ًا (� )12سنه و (� )11سنه للعاديني.بلغ
متو�سط الذكاء العاطفي للطالب املب�رصين  135.98درجة ،و
انحراف معياري .8.49وبلغ متو�سط الذكاء العاطفي للمعاقني
ب�رصيا  107.93وانحراف معياري .10.25وبلغ متو�سط
م�ؤ�رش ال�سعادة بني الطالب املب�رصين  3.98درجة وانحراف
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معياري .0.675بينما بلغ متو�سط م�ؤ�رش ال�سعادة لطالب
املعاقني ب�رصي ًا  3.03وانحراف معياري .0.47وجاء االرتباط
�إيجابيا ً بني الذكاء العاطفي وم�ؤ�رش ال�سعادة للطالب املب�رصين
واملعاقني ب�رصياً.اال�ستنتاجات :ال�سعادة كانت �أقل بكثري بني
الطالب �ضعاف الب�رص باملقارنة مع الطالب املب�رصين.
درا�سة فريال �شنبات ( : )2015خل�صت هذه الدرا�سة �إىل
التعرف �إىل فروق الذكاء العاطفي بني الطالب الطبيعيني،
واملكفوفني وال�صم يف العينة الأردنية ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثري
نوع اجلن�س ،ونوع الإعاقة على م�ستوى الذكاء العاطفي.تكونت
عينة الدرا�سة من  150طالبا وطالبة.جمع الباحث البيانات
با�ستخدام مقيا�س الذكاء العاطفي التي مت تطويرها من قبل
علياء �آل عويدي ويتكون من 60فقره موزعة على �ستة جماالت.
و�أظهرت النتائج �أن �أعلى معدل من م�ستوى الذكاء العاطفي
للطالب العاديني ،وال�صم واملكفوفني على التوايل.كما �أظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لنوع متغري
الإعاقة ولكن مل تكن هناك فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغري اجلن�س.
درا�سة فادية رزق و عبداجلليل عبد النبي (: )2015
هدفت الدرا�سة �إىل تنمية الذكاء الوجداين كمدخل لتح�سني
ال�شعور بجودة احلياة با�ستخدام الربجمة اللغوية الع�صبية لدى
املراهقني املعاقني ب�رصيا ،وا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي،
بلغ حجم عينة الدرا�سة ( )20مفحو�ص ( )10عينة جتريبية و
( )10عينة �ضابط من املراهقات املعاقات ب�رصيا مب�رص  ،كانت
�أداة الدرا�سة مقيا�س الذكاء الوجداين بار – �أون (ترجمه �صفاء
االعي�رس و�سحر فاروق�. )2001 ،أهم نتيجة مت التو�صل �إليها
ُ
فاعلية الربنامج لتنمية الذكاء الوجداين للمعاقني ب�رصيا.
درا�سة مايك انويل ( : )2014هدفت الدرا�سة للتحقق من
فاعلية ا�ستخدام الذكاء العاطفي ( )EIيف تعزيز تقدير الذات
للطالب اجلدد �ضعاف الب�رص باجلامعة�.شارك ثمانية وع�رشون
طالب ًا من �ضعاف الب�رص يف الدرا�سة ،التي تت�ألف من  19ذكرا
و � 9إناث من الفئة العمرية من � 18إىل  23ومتو�سط العمر
.20.5كانت الأداة امل�ستخدمة جلمع البيانات مقيا�س الذكاء
العاطفي ( )EISالتي و�ضعتها �شوت و�آخرون�. )1988(.أ�شارت
النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التح�سن
متر بها املجموعة التي تلقت التعزيز مقارنة باملجموعة
التي ُ
ال�ضابطة.وبالتايل الذكاء العاطفي يعمل على تعزيز تقدير الذات
للطالب اجلدد �ضعاف الب�رص باجلامعة.
درا�سة بروين �سبي ( : )2014حاولت هذه الدرا�سة
التعرف �إىل املتغريات التي ت�ؤثر على الذكاء العاطفي ()EI
للطالب املعاقني ب�رصي ًا الذين يدر�سون يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل.واعتمد املنهج الو�صفي.وقد مت اختيار  60طالبا كعينه
مت قيا�س م�ستويات الذكاء العاطفي با�ستخدام مقيا�س
للدرا�سة.و ُ
مت جمعها با�ستخدام
الذكاء العاطفي.ومت حتليل البيانات التي ُ
اختبارات الفرو�ض و�إح�صاءات و�صفية لتحديد ت�أثري املتغريات
الدميوغرافية املختارة على الذكاء العاطفي.ك�شفت نتائج
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الدرا�سة �أن املتغريات الدميوغرافية مل يكن لديها ت�أثري كبري على
الذكاء العاطفي للطالب ذوي الإعاقة الب�رصية ،الذين يدر�سون
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل� ،إال يف بداية �ضعف الب�رص�.أولئك
الذين فقدوا ب�رصهم يف وقت الحق يف احلياة ،يبدو �أن لديهم
ذكاء عاطفيا �أف�ضل من �أولئك الذين كانوا مكفوفني منذ الوالدة.
درا�سة �أجاي كومار. : )2013(.تهدف الدرا�سة �إىل التعرف
�إىل الذكاء العاطفي ودوره يف جناح اال�شخا�ص ذوي الإعاقة
من خالل �إعداد اختبارات �شاملة.قد �أجريت الدرا�سة على عينة
بلغت 120من املعاقني ب�رصي ًا (60من الذكور و  60من
الإناث) .ا�ستخدم مقيا�س الذكاء العاطفي.بينت نتائج الدرا�سة �أنَ
املعاقني ب�رصيا يتمتعون بذكاء عاطفي  ،وال توجد فروق يف
الذكاء العاطفي تبعا ملتغري النوع.
درا�سة هبه عبده حممد ( : )2013مو�ضوع الدرا�سة فعالية
برنامج �إر�شادي يف تنمية الذكاء الوجداين لدي الكفيف املوهوب
مبدار�س الثانوية للمكفوفني بالزقازيق (حمافظة ال�رشقية)
 ،ا�ستخدمت الباحثة يف هذه الدرا�سة املنهج التجريبي�.أجرت
الباحثة درا�ستها علي جمموعتني من املراهقني املكفوفني
املوهوبني� ،أحدهما� :ضابطة ،والأخرى :جتريبية ،وحجم كل
جمموعة (� )10أفراد.2012.بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج
الإر�شادي قامت الباحثة بت�صحيح املقايي�س وجدولة النتائج
و�إجراء العمليات الإح�صائية عليها طبق ًا الختبار (مان – وتني
وولكلك�سون) ملعرفة داللة الفروق بني متو�سطات درجات
املجموعة ال�صغرية ،وقد ك�شفت النتائج عما ي�أتي:
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي
درجات املجموعة ال�ضابطة ،واملجموعة التجريبية من املراهقني
املكفوفني املوهوبني (ذكور� /إناث) يف الذكاء الوجداين و�أبعاده
يف القيا�س القبلي.
 توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند  0.01بني متو�سطي
درجات املجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية من املراهقني
املكفوفني املوهوبني (ذكور� /إناث) يف الذكاء الوجداين و�أبعاده
بعد تطبيق الربنامج الإر�شادي (يف القيا�س البعدي) ل�صالح
املجموعة التجريبية.
 توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند  0.01بني متو�سطي
درجات القيا�سني القبلي والبعدي يف الذكاء الوجداين للمجموعة
التجريبية من املراهقني املكفوفني املوهوبني (ذكور� /إناث)
يف الذكاء الوجداين ل�صالح التطبيق البعدي.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي
درجات املجموعة التجريبية من املراهقني املكفوفني
املوهوبني (ذكور� /إناث) يف التطبيقني البعدي والتتبعي يف
الذكاء الوجداين.
درا�سة م�سعد جناح �أبو الديار ( : )2012تهدف هذه
الدرا�سة �إىل و�صف طبيعة العالقة بني تقدير الذات والدافعية
للإجناز والذكاء الوجداين ،كذلك تعرف الفروق بني املكفوفني
وغري املكفوفني يف متغريات الدرا�سةـ تكونت عينة الدرا�سة من

( )80طف ًال وطفلة؛ بواقع ( )40طف ًال مكفوف ًا كفا كليا مبتو�سط
�أعمار (� )0.72 + 10.68سنة )40( ،طف ًال غري مكفوف،
مبتو�سط �أعمار (� )0.66+ 10.85سنة ،وتكونت �أدوات الدرا�سة
من مقيا�س الذكاء الوجداين ،ومقيا�س الدافعية للإجناز ،ومقيا�س
تقدير الذات.وقد �أ�سفرت النتائج عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
بني املكفوفني وغري املكفوفني يف تنظيم العالقات االجتماعية،
والتعاطف مع الآخرين يف اجتاه املكفوفني ،يف حني كانت
الفروق يف اجتاه غري املكفوفني يف تنظيم االنفعاالت و�إدارتها،
والوعي بالذات واالنتباه للم�شاعر ،وتنظيم الدافعية وحفز الذات،
والدرجة الكلية ،كما لوحظ وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
املكفوفني وغري املكفوفني يف تقدير الذات ،والدافعية للإجناز
يف اجتاه غري املكفوفني ،وتبني �أن للدافعية للإجناز وتقدير الذات
قدرة تنب�ؤية بالذكاء الوجداين لدى الأطفال غري املكفوفني� ،أما
عينة املكفوفني فقد اقت�رصت القدرة التنبئية بالذكاء الوجداين
لديهم على الدافعية للإجناز فقط.
درا�سة �صفية مبارك مو�سى ( : )2011هدفت  الدرا�سة
للتحقق من مدى فاعلية برنامج �إر�شادي لتنمية الذكاء الوجداين
لدى الطالب املعاقني ب�رصيا املقيمني داخليا باملرحلة الثانوية
يف كل من معهد النور للمكفوفني بقنا ،مدر�سة فاطمة الزهراء
الثانوية للبنات بقنا ،مدر�سة �أبوبكر ال�صديق الثانوية للبنني
بقنا ،.ومت ا�ستخدام املنهج التجريبي.بلغ حجم العينة يف الدرا�سة
اال�ستطالعية  60مفحو�صا ( 30مب�رصا) ( 30غري مب�رص) وبلغ
حجم عينة الدرا�سة  12معاقا ب�رصي ًا منهم  6عينة جتريبية و6
عينة �ضابطة�.أهم نتائج الدرا�سة:
 �إن الربنامج قد حقق فاعلية يف تنمية الذكاء الوجداين
للعاقني ب�رصيا من طالب املراحل الثانوية بقنا.
درا�سة فاطمة حممد عبد الرحمن ( : )2007هدفت الدرا�سة
�إىل التعرف �إىل فاعلية برنامج �إر�شادي لتنمية الذكاء االنفعايل
لدى املراهقني املعاقني ب�رصياً.اتبعت الباحثة املنهج التجريبي،
تكونت عينة الدرا�سة من عدد  30طالب ًا من املراهقني املعاقني
ب�رصيا مبركز النور بالزقازيق.متثلت �أدوات الدرا�سة يف الربنامج
االر�شادي لتنمية الذكاء الوجداين  ،و مقيا�س الذكاء العاطفي من
�إعداد الباحثة�.أهم النتائج:
 توجد فروق يف الذكاء االنفعايل ل�صالح املجموعة
التجريبية ،وال توجد فروق بني املجموعتني التجريبيتني
بالن�سبة للذكور والإناث.
التعليق على الدراسات السابقة:
يالحظ �أنَ الدرا�سات ال�سابقة يف معظمها اهتمت بالت�أكيد
على دور الذكاء الوجداين و�أهميته للمعاقني ب�رصيا ،من خالل
الربامج التي مت تطبيقها ،وقد حققت فاعلية من النتائج التي
مت التو�صل اليها�.إىل جانب �أنَ الدرا�سات ال�سابقة قد تباينت
يف تناول عدد من املتغريات جند منها مقارنة بني العاديني
واملكفوفني� ،إ�ضافة �إىل الفروق يف الذكاء الوجداين للمعاقني
ب�رصي ًا تبعا ملتغري اجلن�س والعمر وامل�ستوي الدرا�سي و طبيعة
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الذكاء الوجداني لذوي اإلعاقة البصرية في ضوء متغيري أسباب االعاقة ودرجتها بوالية اخلرطوم في السودان

ال�سكن؛ ف�ضال عن درا�سة عالقة وت�أثري الذكاء الوجداين للمعاقني
على تقدير الذات واح�سا�س ال�سعادة.بينما تنفرد هذه الدرا�سة
باالهتمام بفئة املعاقني ب�رصي ًا يف ال�سودان ،يف جانب تناول
الذكاء الوجداين ورمبا تكون هي الأوىل من نوعها على النطاق
املحلي.من حيث املنهج فقد اتفقت هذه الدرا�سة مع بع�ض
الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدامها املنهج الو�صفي؛ واختلفت مع
البع�ض الآخر الذى ا�ستخدم املنهج التجريبي �أو �شبة التجريبي
املُقارنة�.أما من حيث الأدوات فالدرا�سات ال�سابقة ا�ستخدمت
مقيا�س الذكاء الوجداين كما يف هذه الدرا�سة.

�أورنا�رص ، )2013 ،وتكاد تنعدم الدرا�سة يف الذكاء الوجداين
لذوي الإعاقة الب�رصية بوالية اخلرطوم� ،أي�ض ًا رمبا تتو�صل
الدرا�سة احلالية اىل نتائج تفتح �آفاق ًا �أرحب للباحثني الحق ًا
مو�ضوعات ذات �صله بالذكاء الوجداين ،و�سط ذوي
يف درا�سة
ٍ
االعاقة الب�رصية بوالية اخلرطوم ،ويجتهد الباحثون يف تقدمي
درا�سة تع ُد الإ�ضافة للمكتبة ال�سودانية يف تخ�ص�ص الرتبية
اخلا�صة.وي�ضاف اىل ذلك املحاولة اجلادة يف توطني مفهوم
الذكاء الوجداين يف البيئة املحلية ،من خالل تناوله عرب �رشائح
عدة من فئات املجتمع ال�سوداين.

مشكلة الدراسة:

مصطلحات الدراسة:

�أظهرت الدرا�سات

(;Tuttle, 1987; Scaks, et al, 1997

 Hatlen, 2000; Scaks & (Silberman,2000املذكورة يف مو�سى
(� )2011أنَ املعاقني ب�رصي ًا يعانون من انخفا�ض يف الكفاءات
االجتماعية ،ونق�ص يف قدرات االدراك الوجداين ،ويعد االدراك
الوجداين من �أهم مكونات الذكاء الوجداين.مبا �أنَ هذه الدرا�سات
غري �سودانية كانت هنالك �رضورة للتعرف �إىل الذكاء الوجداين
للمعاقني ب�رصيا بال�سودان ،علم ًا ب�أن تلك الدرا�سات ت�شري �إىل
نق�ص يف الذكاء الوجداين للمعاقني ب�رصيا ،هل الأمر ينطبق
على العينة ال�سودانية مو�ضع الدرا�سة؟ وما مدى الفروق التي
تنتج عن �سبب االعاقة ودرجة االعاقة للأفراد املعاقني ب�رصياً؟
...من خالل الت�سا�ؤالت الآتية حتاول الدرا�سة الإجابة عن هذه
امل�شكلة:
● ●ما هي ال�سمة العامة للذكاء الوجداين لدى ذوي الإعاقة
الب�رصية بوالية اخلرطوم؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند قيمة الفا
( )0.05يف الذكاء الوجداين لذوي الإعاقة الب�رصية بوالية
اخلرطوم تعزى ل�سبب االعاقة؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند قيمة الفا
( )0.05يف الذكاء الوجداين لذوي الإعاقة الب�رصية يف والية
اخلرطوم تعزى ملتغري درجة الإعاقة؟

أهداف الدراسة وأهميتها:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل التَعرف �إىل ال�سمة العامة
يف الذكاء الوجداين لذوي الإعاقة الب�رصية يف والية اخلرطوم
بال�سودان ،والفروق بينهم ،و التي رمبا تعزى ملتغري �سبب
الإعاقة الب�رصية لديهم.واخرياً التعرف �إىل الفروق �إنَ وجدت
لذوي الإعاقة الب�رصية مبراكزهم يف والية اخلرطوم ،وتفهم من
خالل متغري درجة الإعاقة.
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من خ�صو�صية �رشيحة ذوي
الإعاقة الب�رصية ،وما جتده من اهتمام على ال�صعيد العاملي
( ، )WHOاملحلي (وزارة الرعاية االجتماعية ،وامل�ؤ�س�سات
ضال عن قلة الدرا�سات النف�سية
املن�ضوية حتت رعايتها)  ،ف� ً
يف فئة ذوي الإعاقة الب�رصية (�أبونا�شي2006 ،؛ احل�سني و
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◄◄الذكاء الوجداين :عرفه جون مايري ( )2001ب�أنه
نوع من الذكاء ميثل القدرة على ا�ستخدام املعرفة الوجدانية
ب�صوره �سليمة  ،ومبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بتميز م�شاعر
الفرد وم�شاعر االخرين وتنظيمها.والتعريف االجرائي :هو
الدرجة الكلية التي يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س الذكاء
الوجداين (عبداهلل. )2013 ،
◄◄والية اخلرطوم :هي �إحدى واليات ال�سودان املت�ضمنة
يف املر�سوم الد�ستوري �سنة ( )1990تقع يف اجلزء ال�شمايل
ال�رشقي من اوا�سط البالد مكونة (اخلرطوم – بحري – ام درمان)
(احل�سني. )2011 ،
◄◄الإعاقة الب�رصية :هي نق�ص مزمن �أو عله مزمنة
ت�ؤثر ج�سميا وح�سيا وعقليا ب�شكل مبا�رش يف ال�سلوك ال�شخ�صي
اليومي للفرد.الإعاقة الب�رصية هي حالة يفقد الفرد املقدرة علي
ا�ستخدام حا�سة الب�رص بفعالية مما ي�ؤثر �سلب ًا على �أدائه ومنوه
(عبد اهلل)2013 ،

حدود الدراسة:
مركز املعاقني ب�رصيا بوالية اخلرطوم ال�سودانية.

حمددات الدراسة:
الذكاء الوجداين  ،درجة الإعاقة و�سببها للأفراد املعاقني
ب�رصيا.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة :ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي؛ لأن ُه
ميكن من ر�صد الظواهر ،ومعرفه ما وراءها.وهو ي�صف و�صف ًا
كمِياً؛ لأنَ الغر�ض من جمع البيانات حتديد الدرجة التي ترتبط
بها متغريات كمية بع�ضها بالبع�ض االخر (�أبو عالم . )2004 ،
جمتمع الدرا�سةُ :يعرف بان ّه جميع الأفراد� ،أو الأ�شياء� ،أو
العنا�رص الذين لديهم خ�صائ�ص واحدة ميكن مالحظاتها (عبداهلل،
. )2013واختار الباحث ذوي الإعاقة الب�رصية باملراكز
املخت�صة برعايتهم يف والية اخلرطوم كمجتمع للدرا�سة وبلغ
عددهم ( )1876بالتقريب لعدم وجود �إح�صائيات دقيقة مثبته
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يف ال�سجالت باملراكز.
عينة الدرا�سة :مت اختيار عينة الدرا�سة ب�صورة ع�شوائية
ق�صدية ب�سيطة من داخل املراكز ،ومن الذين يرتددون
ب�صورة �شبة منتظمة بغر�ض متابعة خدماتهم ،وبع�ض حقوقهم
يف الرعاية.وقد بلغ حجم العينة ( )70من املعاقني ب�رصاً
وتو�ضح العينة من خالل اجلدول رقم (. )1
جدول رقم ()1
يوضح التكرار والنسبة المئوية لعينة الدراسة تبعاً للمتغيرات

املتغري
نوع الإعاقة

�سبب الإعاقة

�شدة االعاقة

التكرار

الن�سبة املئوية

�ضعاف الب�رص

39

% 55.7

مكفوفون

71

% 44.3

والدية

38

% 54.3

مكت�سبة

32

% 45.7

أدوات الدراسة:
مقياس الذكاء الوجداني:
مقيا�س الذكاء الوجداين من �إعداد الباحث عبد احلي
(. )2009و قد مت بنا�ؤه ليتنا�سب مع البيئة ال�سودانية ،و�صمم
على �أ�سا�س الدرا�سات ،والتجارب العديدة التي متت يف جمال
الذكاء الوجداين ،وبرز يف �إطار برامج توطني علم النف�س يف
ال�سودان ،وثورة الذكاءات واملوهبة.ويعرب املقيا�س عن مقدرات
عقلية ،و وجدانية تعمل جنب ًا اىل جنب مع القدرات العقلية
املعرفية.تلك القدرات التي تتنب�أ بنجاح الفرد و�سعادته يف
احلياة العامة والعمل.و�أن تلك القدرات ميكن تعلمها وتطويرها.
ويتكون  املقيا�س من ( )40عبارة ،وعدد خيارته خما�سية
وهي (دائما – غالباً -احيانا -نادرا – ال يحدث اطالقاً)  ،وقد
ا�شتمل املقيا�س على خم�سة �أبعاد (الي�رس االنفعايل يف التفكري،
التعامل باحل�سنى مع الآخرين ،احلالة املزاجية العامة ،تنظيم
و�إدارة االنفعاالت ،الوعي بالذات وال�سعي لتحقيقها) .علم ًا ب�أنَ
املقيا�س قد مت عر�ضه على عدد  23من املحكمني يف ن�سخته
ال�سودانية ،بغر�ض حتديد �أبعاد املقيا�س؛ و �صياغة  العبارات؛
�صالحية الفقرات طريقة تطبيق املقيا�س ،والتعليمات،

وا�ستخراج معامالت الذكاء الوجداين.حتي يتم الوقوف على
ال�صدق املحكمني.
ومن ثم متت درا�سة ا�ستطالعية بغر�ض ا�ستخراج ال�صدق
والثبات على عينة بلغت ( )3765مفحو�ص بوالية اخلرطوم
ال�سودانية.مت ا�ستخراج م�ؤ�رشات الثبات بطريقة التطبيق و�إعادة
التطبيق� ،سبريمان براون و الفاكرونباخ.وبلغت يف املتو�سط
(. )0.95وم�ؤ�رشات ال�صدق بطريقة �صدق االت�ساق الداخلي،
والقدرة التمييزية ،وال�صدق التالزمي مع مقيا�س جون رافن
للذكاء وتراوحت ما بني  0.29(   اىل  )0.71وقد �أظهرت النتائج
م�ؤ�رشات �صدق وثبات معتربة ت�ؤكد على �صالحية املقيا�س على
البيئة ال�سودانية.لذلك مت ا�ستخدامه يف هذه الدرا�سة.
ملعرفة ال�صدق الظاهري للمقيا�س على عينة
الدرا�سة  احلالية ،اعتباراً خل�صو�صية العينة ،متَ عر�ضه على
حمكمني يف جمال علم النف�س ،لأبداء ر�أيهم يف فقرات املقيا�س،
ومدى �صالحية كلِ عبارة ،وفقرة باملقيا�س لغر�ض الدرا�سة
احلالية؛ فقد �أو�صوا بحذف بع�ض العبارات وتعديلها.مت التو�صل
مل�ؤ�رش ال�صدق من خالل معامالت االرتباط للإت�ساق الداخلي
ترتاوح بني ( 0.36و ، )0.30كما مت حذف البند ( 3و  )23؛ لأن
ارتباطهم كان �صفريا.كما مت ا�ستخراج معامل الثبات مبعادلة
الفاكرونباك وبلغ (. )0.88
الدرا�سة امليدانية :قام الباحث مبقابلة مدير مركز
املعاقني ب�رصي ًا بوالية اخلرطوم ال�سودانية.ومتَ تقدمي �رشح
وتو�ضيح عن �أهمية الدرا�سة وطبيعتها و�أهدافها.ومن ثم متَت
املوافقة على تطبيق �أدوات الدرا�سة ،ومت �إجناز التطبيق قي فرتة
( )90يوم ًا يف الفرتة امل�سائية بعد الثانية ع�رشة ظهراً لطبيعة
عمل املركز.وكانت هنالك بع�ض ال�صعوبات متثلت يف رف�ض
بع�ض املفحو�صني اال�ستجابة للتطبيق ،متعللني بكرثة البحوث
ضال عن
التي �أجريت عليهم مع عدم وجود حتفيز �أو مقابل  ،ف� ً
�ضيق وقتهم� ،أو ا�ستعجال املرافقني.

عرض النتائج ومناقشتها:
عرض نتيجة الفرض األول ومناقشتها:
ن�ص الفر�ض (يتمتع ذوو الإعاقة الب�رصية يف والية
اخلرطوم بذكاء وجداين مرتفع)

جدول رقم ()2
يوضح اختبار (ت) لعينة واحد لمعرفة السمة العامة المميزة في الذكاء الوجداني للمعاقين بصريا

املتغريات
الذكاء الوجداين

حجم
العينة
70

املتو�سط الو�سط االنحراف
الفر�ضي احل�سابي املعياري
69

92.88

7.11

قيمة (ت)

درجة
احلرية

القيمة
الإحتمالية

اال�ستنتاج

28.10

69

0.001

يت�سموا بذكاء وجداين مرتفع

يظهر اجلدول (� )2أنَ الو�سط الفر�ضي بلغ ( )69والو�سط احل�سابي بلغ ( )92.88وقيمة (ت) بلغت ( )7.11وكانت القيمة الإحتمالية
لها ( )0.001وهي قيمة �أقل من م�ستوي املعنوية ( ، )0.05وهي قيمة دالة اح�صائي ًا تدلَ على � ّأن املعاقني ب�رصي ًا يت�سموا بذكاء وجداين
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الذكاء الوجداني لذوي اإلعاقة البصرية في ضوء متغيري أسباب االعاقة ودرجتها بوالية اخلرطوم في السودان

مرتفع ،وهو ما ن�صت عليه فر�ضية الباحث.
بناء على مفاهيم الذكاء
يف�رس الباحث هذه النتيجة
ً
الوجداين التي تدور حول الذكاء الوجداين الذي هو قدرات
ومهارات يف التعرف �إىل م�شاعرنا الذاتية ،وم�شاعر الآخرين
لنكون �أكرث حتكم ًا يف انفعاالتنا ،وحتفيز �أنف�سنا و�إقامة عالقات
�أف�ضل مع الآخرين� ،أثبتت الدرا�سات �أنَ جناح الإن�سان يتوقَف
على مهاراته ،وال يتوقف على �شهاداته وحت�صيله العلمي.
و�أنَ ال�شخ�ص الذي يتَ�سم بدرجة عالية من الذكاء الوجداين
يتَ�صف بقدرات ،ومهارات متكَنه من عمل كث ٍري من الأن�شطة
االيجابية� ،أو املثالية مثل مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان ،يتلقى
االنتقادات ب�صدر رحب ،يعرتف ب�أخطائه ،ي�سهل تكوين �أ�صدقاء
واملحافظة عليهم ،يتحكَم يف االنفعاالت والتقلبات الوجدانية
 ،ويتفهَم امل�شكالت ويحل اخلالفات ،ويحرتم الآخرين  ،مييل
لال�ستغالل يف الر�أي واحلكم وفهم الأمور ،بتكيف مع مواقف
اجتماعية جديدة يحقق احلب والتقدير واملودة يف تعامالته
مع النا�س ،ويخدم النا�س ،ويقدم العون وامل�ساعدة لهم ،ويعطي
ن�صائح للغري ينتمي �إىل النوادي والتجمعات املهنية ،وميار�س
ويحب املناق�شات،
الريا�ضة اجلماعية ،ويبدو جذابا وله �شعبية،
ُ
واالطالع على وجهات نظر الآخرين ،ويتفاو�ض وي�ؤثر يف
الآخرين ،ويحفز الآخرين ليقوموا ب�أف�ضل ما عندهم (اخلويل
. )2010،
ف�إذا كان الذكاء الوجداين مفهوما يحمل يف طياته الكثري،
ويعبرِ عن �صفات عدة ،منها :النظر للحياة بتفا�ؤل و�إيجابية ،
والإدراك الوا�ضح للدوافع ال�شخ�صية ،مبا فيها الوعى مبختلف
امل�شاعر ،حتي ولو هو يف قمة االنفعال ،والثقة بالنف�س وحتمل
امل�سئوليات ،والنزوع لال�ستقالل ،والتمتع بدرجة عالية من
ال�صحة النف�سية ،وخلو النف�س من اال�ضطرابات ،مثل :القلق
والك�آبة ،وقد ي�شعر الذكي وجداني ًا بالكدر ،وال�ضيق مثل الآخرين،

ولكنه ي�ستطيع التخل�ص من هذه امل�شاعر يف فرتة ق�صرية،
والتحكم يف التقلبات االنفعالية مع توظيف امل�شاعر ملا فيه
ال�صالح لنف�سه دون ت�ضحيهٍ ب�صالح الآخرين ،ويتفهم ما يواجه
من �آمال و�آالم ،ومن ثم تت�سع الفر�صة للنجاح والتفوق ،وتكوين
عالقات �إن�سانية فعالة مع الآخرين (عثمان2007 ،؛ يو�سف،
. )2010
اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة كومار ( )2013؛ ودرا�سة
بهادركنار ( )2015؛ ودرا�سة �سبي ( )2014ودرا�سة مو�سى
( )2011التي تو�صلت اىل �أن املعاقني ب�رصي ًا يتمتعون بذكاء
وجداين مرتفع على الرغم من تباين العينات و اختالف طبيعة
الدرا�سات من حيث املناهج امل�ستخدمة�،إذا اتبع بع�ضها املنهج
التجريبي ،املنهج االرتباطي ،املنهج املقارنة
لعلنا ُنالحظ �أنَ معظم هذه اخل�صائ�ص وال�صفات يتمتع
بها ذوو االعاقة الب�رصية ب�صورة وا�ضحة.من خالل هذه الدرا�سة
الحظ الباحث على املعاقني ب�رصي ًا كرثة الأ�صدقاء ،وتعدد
ضال عن النظرة
�أن�شطتهم ،ومتتعهم بروح املرح والت�سامي  ،وف� ً
املتفائلة للم�ستقبل عند الأكرثية منهم.احيان ًا جند �أنَ املعاقني
ب�رصي ًا يتفوقون يف بع�ض �أبعاد الذكاء الوجداين.هذا ما �أكدت
علية درا�سة �أبوالديار (� )2012إذ تو�صلت �إىل وجود فروق بني
املكفوفني وغري املكفوفني يف تنظيم العالقات االجتماعية،
املكفوفني.وبناء على نتيجة
والتعاطف مع الآخرين ل�صالح
ً
هذه الفر�ضية التي �أظهرت ب�أن املعاقني ب�رصي ًا بوالية اخلرطوم
لديهم ذكاء وجداين بدرجة مرتفعة.ينتهي الباحث اىل �أن هذه
النتيجة مدعمة بالطرح النظري مقبولة .
عرض نتيجة الفرض الثاني ومناقشته:
ن�ص الفر�ض (توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عندي
قيمة الفا ( )0.05يف الذكاء الوجداين لذوي الإعاقة الب�رصية يف
والية اخلرطوم تعزى ملتغري �سبب الإعاقة)

جدول رقم ()3
يوضح اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لمعرفه الفروق في الذكاء الوجداني تبعا لسبب االعاقة

حجم
العينة

الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

درجة احلرية

القيمة االحتمالية

اال�ستنتاج

والدية

38

93.16

7.16

0.35

68

0.73

غري داله

مكت�سبة

32

92.56

7.15

جمموعتي املقارنة

يك�شف اجلدول رقم (� )3أن الو�سط احل�سابي للإعاقة
الب�رصية ب�سبب الوالدة بلغ ( )93.16بينما بلغ الو�سط احل�سابي
للإعاقة الب�رصية ب�سبب اكت�سابها ( )92.56وقيمة املح�سوبة ل
(ت) بلغت ( )0.35وكانت القيمة االحتمالية لها ( )0.73وهي
قيمة  اكرب من م�ستوى املعنوية ( )0،05وهى قيمه غري دالة
اح�صائياً.
يف�رس الباحث هذه النتيجة التي ت�شري �إىل عدم وجود فروق
يف الذكاء الوجداين للمعاقني ب�رصيا بناء على �سبب الإعاقة،
والتي تعترب خمالفة لفر�ضية الباحث التي كانت تتوقع فروق ًا
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بني املعاقني ب�رصي ًا ب�سبب الوالدة ،واملعاقني ب�رصي ًا ب�سبب
مكت�سب.جند �أنَ املعاق ب�رصي ًا ب�سبب الوالدة مل تتح له فر�صة
الإب�صار ،ولذلك يتوقع افتقاده لل�صور الذهنية يف �شكلها ،وعلية
ي�صبح الأمر فيه تقبل لعدم الإح�سا�س بالفرق بني فرتة االب�صار،
واللحظة احلالية عدم القدرة على الإب�صار كما كان �سابقاً؛
عندها رمبا ترتتب �آثار �سالبة و�إح�سا�س بالإحباط عند املعاقني
ب�رصيا ،ل�سبب مكت�سب �إذ يتوقع �أنه على حالة دائمة من املقارنة
بني فرتة الإب�صار والفرتة االتية انعدام الإب�صار .ومن مدخل �آخر
احتمال �أن تبدو االعاقة الب�رصية ب�سبب الوالدة ذات �أثر �سلبي،
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لإح�سا�س املعاق ب�رصيا باحلرمان ،وعدم قدرته يف و�ضع ت�صور
يبدو ملمو�س ًا للأ�شياء على �صورتها يف الواقع املجرد ،وعلى
العك�س يف حالة الإعاقة الب�رصية ب�سبب مكت�سب� ،إذ يح�س �أن له
خربات وت�صورا للأ�شياء من فرتة �سابقة ،ولذلك ال يجد �صعوبة
يف الو�صف ،والتحديد للأ�شياء.ولذلك كان توقع الباحث ب�أن
تكون هنالك فروق.رمبا تعبرِ هذه النتيجة عن التوافق النف�سي
االجتماعي بالن�سبة للمعاقني ب�رصيا ،وبخا�صة �أنهم قد اكت�سبوا
عادات وقيما من خالل التدريب الذاتي من خالل دعم الأقارب
واال�صدقاء وم�ساعدتهم  ،بل جند �أن هنالك من يتوقع �أنه ال يوجد
فرق بني املعاقني ب�رصيا واملب�رصين من حيث النمو؛ و �أ ن النمو
النف�سي للطفل املعوق ب�رصيا ال يختلف عنه عند املب�رصين؛ و
حتى اال�ضطرابات االنفعالية التي قد تظهر لدي الطفل املعوق
ب�رصيا هي ذاتها التي �أن يتعر�ض لها الطفل املب�رصwww.kau..
. )edu.sa/ GetFile.aspx?id...AR
ضال عن �أن املعوقني ب�رصي ًا مع اختالف �أ�سباب
ف� ً
االعاقة (والديه ،مكت�سبة) ال يختلفون بوجه عام عن �أقرانهم
من املب�رصين فيما يتعلق بالقدرة على التعلم ،واال�ستفادة
من اخلربات ال�سابقة و املنهاج التعليمي ب�شكل منا�سب  ،ولكن
ميكن القول �إن تعليم الطالب املعوق ب�رصي ًا يتطلب تعدي ًال يف
�أ�سلوب التدري�س ،والو�سائل التعليمية امل�ستخدمة لتتالءم مع
االحتياجات الرتبوية املميزة للمعوقني ب�رصي ًا (الرو�سان،
. )1998
�أن املعاق الذي يولد ب�إعاقته يكون قد متكن من التوافق

والتعاي�ش مع �إعاقته من خالل مراحل حياته املختلفة ،وما
يجده من دعم من الأ�رسة التي تلعب دوراً كبرياً يف متكني الطفل
من بناء ذاته ،ومعرفته بنف�سة وذلك من خالل �إدراكه لإعاقته
من خالل تعاملهم معه� ،إال �أنه يبدو � ّأن وجود املعاقني ب�رصي ًا
يف جمموعة حتمل نف�س الإعاقة مكنهم من التعاي�ش مع �إعاقتهم
مبا ي�شكلونه من دعم متبادل فيما بينهم (الداهري )2005 ،
.ورمبا �أنه كان ال�سبب يف عدم وجود فروق تعزى مل�صدر الإعاقة
لدى املعاقني ب�رصي ًا بوالية اخلرطوم�.أو رمبا يكون ال�سبب يف
عدم وجود فروق هو �أنَ االعاقة الب�رصية متى ما وقعت ،ال ميكن
عالجها ولذلك يبقى ال�سبب غري منتج وال مو�ضوعي ولذلك ال يتم
التعامل مع ال�سبب بقدر ما يتم التعامل مع االعاقة نف�سها.هذا
ضال عن الوازع الديني الذي يتمتع به املفحو�صون ،الذي يركز
ف� ً
على النظر �إىل االعاقة ب�أنها ق�ضاء وقدر يجب تقبله والر�ضا به.
اختلف هذه النتيجة عن درا�سة بروين �سبي ( )2014التي
تو�صلت اىل �أنَ هنالك فروق ًا ل�صالح املعاقني ب�رصياً ،ب�سبب
مكت�سب عن �أولئك الذين كانوا املكفوفني منذ الوالدة.وكذلك
درا�سة فريال �شنبات ( )2015التي �أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى لنوع متغري الإعاقة ،ولكن مل تكن
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س.
عرض نتيجة الفرض الثالث ومناقشته:
ن�ص الفر�ض (توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عندي قيمة
الفا ( )0.05يف الذكاء الوجداين لذوي الإعاقة الب�رصية يف
والية اخلرطوم تعزى ملتغري درجة الإعاقة)

جدول رقم ()4
يوضح اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لمعرفه الفروق بين في الذكاء الوجداني تبعا لدرجة اإلعاقة

حجم
العينة

الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

درجة احلرية

القيمة االحتمالية

اال�ستنتاج

جزئية

39

93.18

7.24

0.39

68

0.70

ال فروق

كلية

31

92.52

7.04

جمموعتي املقارنة

يظهر اجلدول رقم (� )4أن الو�سط احل�سابي لدرجة االعاقة
للجزئية بلغ ( )93.18بينما بلغ الو�سط احل�سابي للإعاقة
الب�رصية بدرجة الكلية ( )92.52و كانت القيمة املح�سوبة
ل (ت) بلغت ( )0.385وكانت القيمة االحتمالية لها ()0.70
و هي قيمة �أقل من م�ستوى املعنوية ( )0.05وهى قيمه غري
دالة �إح�صائياً ،الأمر الذي يخالف فر�ضية الباحث التي بنيت
على وجود توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الذكاء الوجداين
تعزى لعامل درجة الإعاقة ،وذلك الفرتا�ض �أن �أ�صحاب الإعاقة
اجلزئية �أكرث قدرة على التكيف مع واقعهم من ر�صفائهم
�أ�صحاب الإعاقات الكلية ،وذلك نظراً لكم اخلربات ونوعها التي
يكت�سبها املعاق ب�رصياً ،والتي تختلف من املعاق �إعاقة جزئية
واملعاق �إعاقة كلية� ،أي �أنه كلما كانت الإ�صابة بالإعاقة كلية
كانت ح�صيلة خربات الفرد �أقل ،وكذلك تقل قدرته على التكيف
مع مواقف احلياة املختلفة ،وبالتايل يقل ذكا�ؤه الوجداين ،يف

حني �أن من تقل �إ�صابته تكون قدرته على التكيف مع البيئة
�أف�ضل وذلك يعود لكم اخلربات التي مرَ بها ،ويظهر من خالل
اجلدول �أعاله �أن يوجد اختالف يف متو�سط الذكاء الوجداين بني
املعاقني جزئي ًا واملعاقني كليا ً،وذلك ل�صالح املعاقني جزئي ًا
�إال �أن هذا االختالف وهذه الفروق غري دال �إح�صائياً.قد تكون
النظرة املجتمعية لذوي االعاقة الب�رصية ،هي ال�سبب يف عدم
وجود فروق ح�سب درجة الإعاقة  ،فمن املالحظ �أن املجتمع
ال�سوداين يتعامل مع ذوي ا الإعاقة الب�رصية بطريقة ال تفرقة
فيها ح�سب درجة الإعاقة اة.
بالنظر اىل نتيجة الفر�ض الأول الذي �أ�شار اىل متتع �أفراد
عينة الدرا�سة بذكاء وجداين بدرجة مرتفعة ،رمبا تعترب هذه
النتيجة مف�رسة النعدام الفروق يف الذكاء الوجداين ،الذي ميكن
�أن يدرك من خالل درجة الإعاقة ن�سبة لأنه يعمل على تطوير
كثري من القدرات واملهارات التي يحتمل �أنها تقلل الفروق يف
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عدد من املتغريات (االعاقة اجلزئية و االعاقة الكلية) و�سط
املعاقني ب�رصياً�.إذ جند �أن الذكاء الوجداين ي�ساعد على
االبتكار ،و احلب ،و امل�سئولية ،و االهتمام بالآخرين وتكوين
�صداقات اجتماعية توجه �إىل �أهداف والر�ضا عن احلياة (ال�سيد
. )2011 ،ويحقق التوا�صل والتوافق مع الآخرين من خالل
فهم م�شاعرهم والتعاطف معهم؛ و النجاح يف احلياة
 % 20الذكاء العام و % 80الذكاء الوجداين من له قدره
الذكاء الوجداين ي�ستطيع ا�ستخدام املدخالت الوجدانية يف
احلكم واتخاذ القرارات؛ والتب�رص عن االنفعاالت وقدره على
االت�صال وجداني ًا مع الآخرين(.الدهري)2005 ،
هذه النتيجة كانت خمالفة لدرا�سة فريال �شنبات ()2015
؛ ودرا�سة حميد ( )2006التي تو�صلت اىل وجود فروق يف الذكاء
العاطفي ح�سب طبيعة الإعاقة الب�رصية.وتعترب هذه النتيجة التي
ك�شفت عن عدم وجود فروق يف الذكاء الوجداين بني املعاقني
ب�رصيا يف�رس تبعا لدرجة الإعاقة (والدية �أو مكت�سبة) مقبولة اذا
ما متت قراءاتها يف �إطار الثقافة ال�سودانية والن�سق االجتماعي
الذي هو مبثابة حا�ضن لكل �أفراد املجتمع دون التمييز بينهم ،بل
يجد �أ�صحاب الإعاقات ب�أنواعها (�إعاقةب�رصية� ،إعاقة حركية،
�إعاقة عقلية......الخ) ودرجاتها نوع ًا من اخل�صو�صية من الرعاية
املجتمعية واالحرتام.الأمر الذي رمبا انتهى اىل عدم وجود فروق
بناء على درجة االعاقة.
يف الذكاء الوجداين للمعاقني ب�رصي ًا ً

التوصيات و املقرتحات:
يف �ضوء النتائج ال�سابقة ميكن تقدمي التو�صيات
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التح�صيل الدرا�سي والتوافق ال�شخ�صي ،و تقدير الذات على
املعاقني ب�رصيا بال�سودان.
�2 .2إجراء درا�سة لتنمية الذكاء الوجداين للأفراد املعاقني
ب�رصيا بال�سودان
3 .3بناء مناهج تربوية قائمة على اجلوانب الوجدانية
يف مو�ضوعاتها وطرق التدري�س اخلا�صة بها للمعاقني ب�رصيا
بال�سودان
4 .4ت�صميم برامج تركز على اجلوانب النف�سية املرتبطة
بالإعاقة دون الرتكيز على الأ�سباب ونوع الإعاقة.
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القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�رصية.
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