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  ::البحثالبحث  ملخصملخص
 وعالقتهــا واالكادیمیــة االجتماعیــة المســاندة عــن الكشــف الــى الحــالي البحــث یهــدف
 االعاقـــــة ذوي الطـــــالب لــــدى األكـــــادیمي، والتحصــــیل الوجـــــداني الــــذكاء مـــــن بكــــل

) ١٨( مـن البحـث عینـة تكونـت. االعاقـة وفئـة الجـنس متغیري حسب تبوك بجامعة
 ةالبصــری اإلعاقــة فئتــي مــن عــام،) ٢٣-١٩( بــین أعمــارهم ویتــراوح وطالبــة طالــب

 مـنهم طالبـا) ١١( البصـریة اإلعاقـة ذوي الطالب عدد بلغ حیث الحركیة، واالعاقة
 طـالب) ٧( الحركیـة اإلعاقـة طـالب عـدد وبلـغ الـذكور مـن) ٤(و االنـاث من  (7)
 مقیــاس الباحثــان اعـد البیانــات ولجمـع. الــذكور مـن) ٥(و االنــاث مـن  (2) مـنهم

 المعـــاقین للطـــالب الوجـــدان ذكاءالـــ ومقیـــاس واالكادیمیـــة، االجتماعیـــة المســـاندة
 عنـــد احصـــائیا دالـــة موجبـــة عالقـــة وجـــود١:التالیـــة النتـــائج الـــى الدراســـة وتوصـــلت

 دالـة عالقـة وجـود وعـدم الوجـداني والـذكاء االجتماعیـة المسـاندة بین ٠,٠٥ مستوى
 دالـة موجبـة عالقـة وجـود2 .-الوجـداني والـذكاء االكادیمیـة المسـاندة بـین احصـائیا
 والمســــــاندة االجتماعیــــــة المســــــاندة مــــــن كــــــال بــــــین ٠,٠٥ مســــــتوى دعنــــــ احصــــــائیا
 المســـاندة فـــي إحصـــائیا دالـــة فــروق وجـــود عـــدم3- الدراســـي والتحصـــیل األكادیمیــة

 ذوي درجــــات متوســــطي بــــین الوجــــداني والــــذكاء االكادیمیــــة والمســــاندة االجتماعیــــة
 احصــائیا دالــة غیــر الفــروق كانــت حیــث الحركیــة، االعاقــة وذوي البصــریة االعاقــة

 بـــین الدراســـي التحصـــیل فـــي إحصـــائیا دالـــة فـــروق ووجـــود ،) ٠,٠٥( مســـتوى عنـــد
ـــــة االعاقـــــة وذوي البصـــــریة االعاقـــــة ذوي درجـــــات متوســـــطي  ذوي لصـــــالح الحركی

 ٤_ )٠,٠٥( )مسـتوى عنـد احصـائیا دالـة الفـروق كانـت حیـث ، البصـریة االعاقـة
 بـین االكادیمیـة والمسـاندة االجتماعیـة المسـاندة فـي إحصـائیا دالـة فروق وجود عدم
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 دالـة غیـر الفـروق كانـت حیـث االعاقـة، ذوي مـن واالناث الذكور درجات متوسطي
 الوجــداني الـذكاء فـي إحصـائیا دالـة فــروق ووجـود ،) ٠,٠٥( مسـتوى عنـد احصـائیا

 لصـالح االعاقـة ذوي من واالناث الذكور درجات متوسطي بین الدراسي والتحصیل
 )٠,٠٠١ – ٠,٠١(داللة مستوى عند احصائیا دالة قالفرو  كانت حیث االناث،

 والتحصـیل الوجـداني والـذكاء واالكادیمیة االجتماعیة المساندة: االفتتاحیة الكلمات 
  تبوك جامعة الحركیة، االعاقة الطالب البصریة، االعاقة األكادیمي،
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Abstract: 
 
The current research aims to reveal the social and academic 
support for students with disabilities and its relation to 
emotional intelligence and academic achievement among 
students with disabilities at Tabuk University according to 
variables (gender and disability category) . The research 
sample consisted of (18) students with disabilities ( visual and 
physical ) between 19-23 years . The of students with visual 
disabilities were 11 students,( 7 females and 4 males). And 
the students with physical disabilities were 7 students ( 2 
females and 5 males). To collect the data, the researchers 
prepared a social and academic support scale, and emotional 
intelligence scale students with disabilities. The study reached 
the following results: 1 - There is a statistically significant 
positive relationship between the social support and 
emotional intelligence at the level of 0.05 but no statistically 
significant relationship between academic support and 
emotional intelligence. 2 - There is a statistically significant 
positive relationship between social support, academic 
support and academic achievement at 0.05 3. There were no 
statistically significant differences in scores average of social 
support, academic support, and emotional intelligence 
between people with visual disability and those with Physical 
disabilities. The differences were no statistically significant at 
(0.05). There were statistically significant differences in 
academic achievement between the scores average of the 
visually impaired and those with Physical Disability for the 



  عاشورعاشور  حاتمحاتم  د.د.        لبلوىلبلوىاا  فیصلفیصل  د.د.    األكادیمياألكادیمي  والتحصیلوالتحصیل  الوجدانيالوجداني  بالذكاءبالذكاء  وعالقتهاوعالقتها  واالكادیمیةواالكادیمیة  االجتماعیةاالجتماعیة  المساندةالمساندة
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ  ــ

٣٨٦                                             DDOOII:1100..1122881166//00005533330000  

Visually Impaired Persons, where the differences were 
statistically significant at (0.05). 4. There were no statistically 
significant differences between scores average among 
students with disabilities in the social support and academic 
support according to gender at (0.05).. There were statistically 
significant differences in emotional intelligence and academic 
achievement among students with disabilities in scores 
average according to gender in favor of Females, where the 
differences were statistically significant at the level of 
significance (0.01 - 0.001) Keywords: Social and Academic 
Support, Emotional Intelligence, Academic Achievement, 
Visually Impaired Students, Students with Movement 
Disabilities, Tabuk University. 
  
Keywords: Social and Academic Support, Emotional 
Intelligence, Academic Achievement, Visually Impaired, 
physical Disabilities, Tabuk University                                    
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  مقدمة:
ـــیم الجـــامعي بالنســـبة للطالـــب المعـــاق مـــن أهـــم المراحـــل التـــي     تعـــد مرحلـــة التعل

اعـداده ثقافیـا وعلمیـا بمـا تتفـق مـع خصـائص نمـوه وقدراتـه مـن جهـة وبمـا  تستهدف
یتفق مع ظروف المجتمع وأهدافه من جهة اخرى ،كما أن تحقیق تلـك األهـداف ال 
یتوقـــف فقـــط علـــى مـــا تقدمـــه الدراســـة فـــى الجامعـــة مـــن خطـــط ومقـــررات وأنشـــطة 

لـب المعـاق مـن دراسیة نظریـة وعلمیـة ولكـن یتوقـف أیضـا علـى مـا یتـوفر لـدى الطا
اســــتعدادات وقــــدرات عقلیــــة ونفســــیة تــــؤهلهم للتفاعــــل بنجــــاح مــــع متطلبــــات الحیــــاة 
الدراســیة ومواجهــة اعبائهــا والتزاماتهــا المختلفــة ،كمــا یتفــاوت الطــالب فیمــا یبدونــه 
من قدرات وامكانات ومهـارات تسـاعدهم فـي التغلـب علـى الصـعوبات والضـغوطات 

  التي تواجههم بسبب االعاقة .
مــا أن طــالب الجامعــة ذوي االعاقــة هــم احــدى شــرائح المجتمــع التــي تنتمــي الــى ك 

فئـــة الشـــباب فهـــم یعـــانون مـــن بعـــض المشـــكالت واالزمـــات التـــي تكمـــن فـــي أمـــرین 
األول: المشكالت التي یواجههـا هـؤالء الطـالب فـي فهمهـم لـذاتهم وقبولهـا والتعامـل 

لمشكالت التـي ینطـوي علیهـا مع االخرین، ومع المواقع بصورة صحیحة، والثاني: ا
  )٥: ١٩٩٦سلوك وتصرفات هؤالء الشباب مع أسرهم ومجتمعهم. (عابد،

وتعد البیئة الدراسیة بما تحویه مـن العدیـد مـن المثیـرات والمـؤثرات مـن أهـم البیئـات 
التـــي تـــؤثر فـــي ســـلوك الطالـــب ونمـــو شخصـــیته، وتتمیـــز بوجـــود شـــبكة معقـــدة مـــن 

ب بعضهم الـبعض وبـین المعلمـین فالجامعـة لیسـت العالقات االجتماعیة بین الطال
مكان یقام فیها تعلم المهارات االكادیمیة فقط وانما هي مجتمـع مصـغر یتفاعـل فیـه 
االعضـاء ویــؤثر بعضـهم فــي بعــض والـذي یــؤثر بـدوره فــي نــواتج الـتعلم ســواء كــان 

  ).٧٠٥: ٢٠٠٠صادق، ابو حطب ،معرفیا أو وجدانیا (
الــذي یتمتــع بمســاندة اجتماعیــة واكادیمیــة مــن االســرة لــذلك فــان الشــخص المعــاق  

یتمتــع بثقـــة بـــالنفس ویكـــون قـــادرا علــى مواجهـــة المشـــكالت االكادیمیـــة ویكـــون أقـــل 
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ـــدین والمعلمـــون مـــن أهـــم مصـــادر دعـــم الســـلوك حیـــث  عرضـــة لالضـــطرابات فالوال
                                             ).    ٢٩٤: ١٩٨٤(زهران،یسهمون في تحقیق نموه النفسي وبناء شخصیته المتكاملة 

فالمســاندة االجتماعیــة تعــد مصــدرا هامــا مــن مصــادر األمــن الــذي یعتبــر مــن أهــم 
الحاجـــات االولیـــة لـــدى الكـــائن الحـــي وفقـــا للتـــدرج الهرمـــي للحاجـــات عنـــد مـــا ســـلو                                             

  ).٢١١: ٢٠٠٧(الفاخرى،
 Kathryn). ١٩٩٨ا أكدتـه بعـض الدراسـات مثـل دراسـة كـاثرین. ونتـزول (وهـذا مـ

wentzet .R عن أهمیة الدور الذى تلعبه العالقات االجتماعیة في شخصیة الطفـل
والمراهـق وأن العالقـات االجتماعیــة تخفـف مــن االثـار الســلبیة لألحـداث الضــاغطة 

الفــرد .وان العالقــات وتحســن بصــورة مباشــرة مــن مســتوى التكیــف وتزیــد مــن دافعیــة 
االجتماعیــة مــع االبــاء واالقــران والمعلمــین تــرتبط بصــورة مباشــرة بــالتعلم والتحصــیل 
الدراسي وتوصلت الدراسة ایضا الـى ان العالقـات االجتماعیـة والمسـاندة مـع االبـاء 
ـــــران ارتبطـــــــت ایجابیـــــــا بالكفـــــــاءة المدركـــــــة ،وبالجهـــــــد األكـــــــادیمي  والمعلمـــــــین واالقــ

  ).Kathryn . R. wentzet. 1998 209: (مدرسة. .وباالهتمام بال
وقــد أشــارت بعــض الدراســات الــى أهمیــة العالقــة بــین المســاندة االجتماعیــة والتفــوق 

 Leavttلیفیتـــت واخـــرون  ودراســةkelemann )١٩٩٤كدراســـة كلیمـــان( الدراســي
&others(1992)  …1996( ودراسـة داجسـتینو(.D Agosteno   إلـى وجـود عالقـة

  بین المساندة االجتماعیة والتفوق الدراسي. ارتباطیة 
فالمساندة االجتماعیة ال تقل أهمیة فیما تؤدیه من أدوار تـؤثر علـى سـلوك التالمیـذ 
وعلــى تـــوافقهم الدراســي وعلـــى تحصـــیلهم الدراســي وتتمثـــل هـــذه المســاندة فـــي الثقـــة 

لمعلومـــات واهتمـــام اآلخـــرین بالتلمیـــذ ورعایتـــه تعلیمیـــا ونفســـیا وكـــذلك فـــي تزویـــده با
والمعطیــــات المفیــــدة لتــــذلیل الصــــعوبات التــــي تعتــــرض حیاتــــه الدراســــیة وتزیــــد مــــن 

  )٢١٠: ٢٠٠٤(عبد المعطى،  توى أدائه وتحصیله الدراسي.مس
أن مصــــادر  .malecki,G&ELLiot)١٩٩٩كــــدت دراســــة مــــا لیكــــي وألیــــوت ( كمــــا أ

ـــم، المســـاندة االجتماعیـــة والمســـاندة االكادیمیـــة للتلمیـــذ المتمثلـــة فـــي  الوالـــدین والمعل
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ــــــــق المدرســـــــــــي والتحصــــــــــیل الدراســـــــــــي.                                   واالقــــــــــران، تعــــــــــد مصـــــــــــدرا مهمــــــــــا للتوافــ
)malecki,G&ELLiot.s  1999.pp.474-475(  

كمــا أن االســرة نظــام اجتمــاعي متماســك تعــد هــي المدرســة االولــى للــتعلم الوجــداني 
نیا وممارســات تـــربیتهم ال طفــالهم وأثرهـــا مــن خـــالل تنشــئة االبنـــاء اجتماعیــا ووجـــدا

علــى كفـــاءتهم الوجدانیـــة، ودور التطبیـــع االجتمــاعي فـــي تنمیـــة تلـــك الكفـــاءات وأن 
التعبیــر االنفعــالي للوالـــدین یــؤثر علـــى حساســیتهم النفعــال االطفـــال، أي انــه توجـــد 
عالقـــــــــة بـــــــــین الـــــــــذكاء الوجـــــــــداني للوالـــــــــدین والكفـــــــــاءات الوجدانیـــــــــة ألطفــــــــــالهم. 

  )١٦٧-١٦٦: ٢٠٠٧ونى،(السماد
والذكاء الوجـداني كبنیـة نفسـیة یمكـن مـن خاللهـا تفسـیر العدیـد مـن جوانـب السـلوك 
اإلنســـاني حیـــث أن هنـــاك قـــرائن قویـــة علـــى ان العوامـــل العقلیـــة واالنفعالیـــة مرتبـــة 
ببعضـها بدرجــة كبیـرة، حیــث تســاعد المهـارات االجتماعیــة واالنفعالیـة علــى تحســین 

  ).٤: ٢٠٠٤(محمد، أحمد، األداء العقلي للفرد
وهذا یدل على أهمیة المساندة االجتماعیة المتمثلة فـي الوالـدین والمعلمـین واالقـران 

فـــي تنمیـــة الجانـــب الوجـــداني لـــدى التالمیـــذ وتـــأثیر ذلـــك علـــى التحصـــیل الدراســـي.                                   
  ).  ٢١٨: ٢٠١٢(عبد اللطیف وآخرون ،

احثــان بتنـــاول أثــر المســاندة االجتماعیـــة والمســاندة االكادیمیـــة لــذلك ســوف یقـــوم الب
وعالقتهـــا بالـــذكاء الوجـــداني والتحصـــیل األكــــادیمي لـــدى فئتـــین مـــن فئـــات التربیــــة 

  الخاصة وهما االعاقة البصریة واالعاقة الحركیة لدى طالب الجامعة.
  :مشكلة الدراسة

الحســـــیة واالجتماعیـــــة تعــــد االعاقـــــة البصـــــریة واالعاقـــــة الحركیــــة مـــــن المشـــــكالت 
والنفسیة حیث انها تـؤثر علـى عالقـة الفـرد باألشـخاص االخـرین المحیطـین بـه وقـد 

  تصیب الطالب المعاق بسوء التوافق النفسي واالجتماعي واألكادیمي.
كمــا أن االداء الدراســي للطــالب المعــاقین بصــریا والطــالب المعــاقین حركیــا یــرتبط 

ة الجامعیــــة فالقــــدر الــــذي یتلقیــــه مــــن المســـــاندة ارتباطــــا وثیقــــا بــــالتكیف مــــع الحیــــا
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االجتماعیــة واالكادیمیــة ســواء مــن االســرة أو المعلمــین بقــدر مــا تكــون جودتــه فــي 
  االداء وتفوقه في التحصیل األكادیمي.

فالمســـاندة االجتماعیـــة واالكادیمیـــة تعـــد مصـــدرا مهمـــا للـــدعم النفســـي واالجتمـــاعي 
الیومیة فبمقدار الـدعم الـذي یتلقـاه المعـاق فـي الذي یحتاجه الفرد المعاق في حیاته 

العالقة مـع أحـد الوالـدین أو المعلمـین أوكلیهمـا فـأن ذلـك یشـجعه علـى االستكشـاف 
  واالستطالع وینمى لدیه ثقته بنفسه.

ومـــن خـــالل عمـــل الباحثـــان فـــي قســـم التربیـــة الخاصـــة فقـــد الحظـــا وجـــود فئـــة مـــن 
لـــي متقـــارب اال انهمــا یختلفـــان فـــي الطــالب المعـــاقین تتشــابه فـــي اظهـــار نشــاط عق

مســتوى تحصــیلهما الدراســي وقــد یرجــع ذلــك ال ســباب نفســیة ولیســت عقلیــة ویرجــع 
ذلــك لوجـــود اســـر ال تـــدرك أهمیـــة الجانـــب الوجـــداني حیـــث ینصـــب اهتمامهـــا علـــى 
الجانـــب المعرفـــي واهمـــال الجانـــب الوجـــداني علـــى الـــرغم مـــن أهمیتـــه فـــي حـــدوث 

  التوازن النفسي للفرد.
یر عبـــد اللطیــــف وزمالؤهـــا أنـــه یجــــب أن یـــدمج الـــذكاء الوجــــداني فـــي تنشــــئة وتشـــ

ــــذكاء  ــــة وتــــأثیرا وأكثــــر وعیــــا وفهمــــا ألهمیــــة ال ــــدین أكثــــر فاعلی االبنــــاء فیكــــون الوال
الوجداني في حیاة ابنـائهم وفـى كیفیـة تنمیتـه لـدى االبنـاء حیـث أنهمـا بمثابـة المعلـم 

ســاندتهم، ویلــي الوالــدین المعلــم داخــل االول فــي حیــاة ابنــائهم ولهــا دور كبیــر فــي م
القاعـة الدراسـیة وخارجهــا، لیكـون مصـدرا مهمــا للـتعلم الوجـداني حیــث یـنعكس ذلــك 
ــــین الجانــــب الوجــــداني  ــــاك تكامــــل ب ــــذلك یكــــون هن ـــى التحصــــیل األكــــادیمي، وب علـ

  )٢١٩-٢١٨: ٢٠١٢والجانب المعرفي. (عبد اللطیف واخرون ،
االكادیمیــــة مطلبــــا اساســــیا للطالــــب المعــــاق اذ لـــذلك تعــــد المســــاندة االجتماعیــــة و   

تمــنحهم الحمایــة والتوجیــه واالرشــاد ممــا یــؤهلهم الــى التوافــق اإلیجــابي مــع المحــیط 
  الذي یعیشون فیه وتعمل على توفیر الدعم المعلوماتي للطالب.

وعلى الرغم من وجود عالقة من الناحیة النظریة بین كل مـن المسـاندة االجتماعیـة 
یــــة ومتغیـــــرات اخــــرى كفاعلیـــــة الــــذات االكادیمیـــــة فــــان بعـــــض الدراســـــات واالكادیم

أظهــرت تناقضــا فــي العالقــة بینهمــا، فقــد أشــارت دراســة فیلبتــون، الیزابیــث، ســنیدر 
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)1996(felton.Elzibeth;and  schndr   عـن وجــود عالقـة ارتباطیــة موجبـة دالــة
ة بینمــا اظهــرت نتــائج احصــائیا بــین المســاندة االجتماعیــة وفاعلیــة الــذات االكادیمیــ

ــــة  ،أن المســــاندة االجتماعیــــةkawn (2002)دراســــة كــــاون  ــــیس لهــــا عالقــــة بفاعلی ل
 أن مسـتوى فعالیـة الـذات Erazo  )1991كمـا توصـلت دراسـة ایـرازو ( الـذات .

المرتفـــع والرضـــا عـــن المســـاندة االجتماعیــــة منبئـــات ذات داللـــة احصـــائیة بــــاألداء 
  األكادیمي.

  ة االجابة عن التساؤالت االتیة:ومن ثم تحاول الدراس
هــل توجــد عالقــة بـــین المســاندة االجتماعیــة والمســـاندة االكادیمیــة وبــین الـــذكاء -١

  الوجداني لدى طالب الجامعة المعاقین بصریا والمعاقین حركیا.
هل توجد عالقة بین المسـاندة االجتماعیـة والمسـاندة االكادیمیـة وبـین التحصـیل -٢

  لجامعة المعاقین بصریا والمعاقین حركیا.األكادیمي لدى طالب ا
 أهداف البحث:

 :یلي ما الى الحالي البحث یهدف
ــــة والمســــاندة االجتماعیــــة المســــاندة علــــى التعــــرف -١  بالــــذكاء وعالقتهــــا االكادیمی

 .الحركیة اإلعاقة وذوي البصریة اإلعاقة ذوي الجامعة طالب لدى الوجداني
 بالتحصـــیل وعالقتهــا األكادیمیـــة والمســاندة االجتماعیـــة المســاندة علـــى التعــرف -٢

  .الحركیة اإلعاقة وذوي البصریة اإلعاقة ذوي الجامعة طالب لدى األكادیمي
 والـــذكاء األكادیمیـــة والمســـاندة االجتماعیـــة المســـاندة فـــي الفـــروق عـــن الكشـــف -٣

 فئــة بحســب اإلعاقــة ذوي الجامعــة طــالب لــدى األكــادیمي والتحصــیل الوجــداني
  ).حركیة-ریةبص( االعاقة

 والـــذكاء األكادیمیـــة والمســـاندة االجتماعیـــة المســـاندة فـــي الفـــروق عـــن الكشـــف -٤
 بحســـــب اإلعاقـــــة ذوي الجامعـــــة طـــــالب لـــــدى األكـــــادیمي والتحصـــــیل الوجـــــداني

  ).إناث-ذكور( الجنس
  أهمیة الدراسة:
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  تكمن أهمیة الدراسة في النقاط االتیة:
یـــتم دراســـتها حیـــث تتنـــاول المســـاندة تبـــدو أهمیـــة الدراســـة فـــي المتغیـــرات التـــي  -١

االجتماعیة واالكادیمیة والذكاء الوجـداني والتحصـیل األكـادیمي لـدى عینـة مـن 
الطالب المعاقین حیث لم تحظى هذه المتغیرات باهتمـام البـاحثین وخاصـة مـع 

  عینة الدراسة (المعاقین بصریا والمعاقین حركیا).
ـــــی -٢ ـــــاس المســـــاندة االجتماعیـــــة كمـــــا تســـــهم هـــــذه الدراســـــة فـــــي اعـــــداد وتقن ن مقی

واالكادیمیـــة واعـــداد وتقنـــین مقیـــاس للـــذكاء الوجـــداني لـــدى عینـــة مـــن الطـــالب 
  المعاقین بصریا والمعاقین حركیا.

كمـــا تســـاعد نتـــائج هـــذه الدراســـة القـــائمین بالعملیـــة التعلیمیـــة فـــي مجـــال التربیـــة  -٣
بمــا یــنعكس علــى  الخاصـة وذلــك بتفعیــل دور المســاندة االجتماعیـة واالكادیمیــة

  الذكاء الوجداني والتحصیل األكادیمي.
  كما تهتم نتائج هذه الدراسة في عملیة التوجیه واالرشاد لدى طالب الجامعة. -٤

  مصطلحات الدراسة
   social supportالمساندة االجتماعیة: -١  

یعــرف الباحثــان المســاندة االجتماعیــة بانهــا هــي مــدى إدراك الطالــب لمــا یتلقــاه مــن 
عـم معنــوي أو مــادي مــن جانــب االخــرین كاألســرة، االقــارب، االصــدقاء، الــزمالء، د

المعلمــون. خــالل عالقتــه االســریة واالجتماعیــة معهــم ممــا یــؤثر ذلــك علــى حیاتــه 
  النفسیة واالجتماعیة واالكادیمیة.

   Academic self-Efficacy المساندة األكادیمیة:-٢
ـــــة با ـــــان المســـــاندة االكادیمی ـــــب بالرعایـــــة یعـــــرف الباحث نهـــــا هـــــي مـــــدى إدراك الطال

االكادیمیـة التـي یتلقاهـا مــن جانـب االخـرین (االســرة، االقـارب، الـزمالء، المعلمــون) 
  مما ینعكس ذلك على تحصیله األكادیمي.
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٣٩٣  

  :Emotional intelligenceالذكاء الوجداني -٣
 یعـــرف الباحثـــان الـــذكاء الوجـــداني بانـــه هـــو مـــدى قـــدرة الفـــرد علـــى التعـــرف علـــى
مشـــاعره وانفعاالتـــه الخاصـــة ورصـــد مشـــاعره وانفعـــاالت االخـــرین نحـــوه، وان یمیـــز 

  بینها وأن یستخدم هذه المشاعر واالنفعاالت في توجیه سلوكه نحو االخرین.
  التحصیل األكادیمي:-٤

یعـــرف الباحثـــان التحصـــیل األكـــادیمي بانـــه هـــو المعـــدل التراكمـــي للطالـــب حســـب 
بنجـاح أو رسـوب خـالل العـام الدراسـي الحـالي وفـى  الساعات المعتمـدة التـي أنهاهـا

  هذه الدراسة یوجد ثماني مستویات تعادل أربع سنوات دراسیة.
  Visual Impairment االعاقة البصریة:-٥  
یعـــرف الباحثـــان االعاقـــة البصـــریة بأنهـــا هـــى الشـــخص الـــذي فقـــد بصـــره كلیـــا أو  

لحصــول علــى المعرفــة جزئیــا ممــن ولــد أو أصــیب قبــل ســن الخامســة، ویعجــز فــي ا
لكنـــه یســـتطیع الحصـــول علیهـــا مـــن خـــالل المســـاعدة المقدمـــة إلیـــه أو مـــن خـــالل 

  الحواس األخرى وخاصة حاسة السمع.
  Motor Impairment االعاقة الحركیة:-٦

یعرف الباحثان االعاقة الحركیة بأنه هي عـدم قـدرة الفـرد علـى اسـتخدام أحـد اجـزاء 
ة بســبب اصــابة الجهــاز العصــبي أو تلــف فیــه أو جسـمه فــي اداء الحركــات الطبیعیــ

العمــود الفقــري أو بســبب العوامــل البیئیــة أو الوراثیــة التــي تعــرض لهــا وتــؤثر علــى 
نمـــط ممارســـته لحیاتـــه وتكـــون لدیـــه متطلبـــات تربویـــة ونفســـیة وجســـمیة واجتماعیـــة 

  مختلفة عن أقرانه العادیین تبعا الختالف نوع االعاقة ودرجة شدتها.
  لنظري:ااإلطار   

  أوال: المساندة االجتماعیة واألكادیمیة.
یعـــد االهتمـــام بموضـــوع المســـاندة االجتماعیـــة الـــى كونهـــا عـــامال مهمـــا فـــي تحدیـــد 
طبیعــة العالقــات والتفــاعالت الیومیــة للفــرد مــع المحیطــین بــه لــذلك تعتبــر المســاندة 

ق فــي االجتماعیـة هــي احــدى المصــادر المهمــة لألمــن الــذي یحتاجــه الطالــب المعــا
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العالم الذى یعیش فیه حیث أنها تـرتبط بالصـحة والسـعادة النفسـیة كمـا أن المسـاندة 
ـــذلك  األكادیمیـــة لهـــا دور محفـــز لزیـــادة التحصـــیل الدراســـي لـــدى هـــؤالء الطـــالب. ل

  تعددت تعریفات المساندة االجتماعیة واألكادیمیة ومنها:
  : social supportالمساندة االجتماعیة 

المســــاندة االجتماعیــــة بانهــــا  Brenda (1997.p1349-1363 )یعــــرف بیرنــــادا
المعلومــات أو أفعــال حقیقیــة أو محتملــة تقــود الفــرد الــى االعتقــاد بأنــه یتلقــى عنایــة 
واهتماما أو أنه في موقع یتلقـى فیـه المسـاعدة مـن االخـرین حینمـا یكـون فـي حاجـة 

  الیه.
ا إدراك الطالــب لمــا ) المســاندة االجتماعیــة بانهــ٢٠٧:٢٠٠٤یعــرف عبــد المعطــى (

یتلقـــاه مـــن دعـــم مـــادي ومعنـــوي مـــن جانـــب االســـرة واالقـــارب واألصـــدقاء وزمـــالء 
  الدراسة والمعلمون وذلك من خالل عالقته االجتماعیة معهم.

وتعــرف عبــد العـــال وزمالؤهــا المســـاندة االجتماعیــة بأنهــا كـــل مــا یدركـــه الفــرد ومـــا 
الخــرین فــي بیئتــه المتمثلــة یحصــل علیــه مــن دعــم وجــداني ومعرفــي وســلوكي مــن ا

فــي االســرة والمعلــم واالقــران ومــدى شــعوره بأنــه محبــوب ومحــل رعایــة وثقــة وتقــدیر 
مـــنهم وشـــعوره بـــاألمن النفســـي واالجتمـــاعي واشـــباع حاجاتـــه فـــي مواقـــف التفاعـــل 

  )٢٢٠: ٢٠١٢المختلفة. (عبدالعال واخرون، 
ة بانهــا الــدعم الــذي ) المســاندة االجتماعیــ١٠٤: ٢٠١٦وتعــرف بــالل وتقــى الــدین (

یقدمــــه كــــل فــــر لألخــــر مــــن اجــــل مســــاعدته للتكیــــف مــــع الظــــروف الحیاتیــــة التــــي 
  یعیشها. 

) المســـاندة االجتماعیـــة بأنـــه هـــي الســـلوك الـــذي ١٣١: ٢٠١٨ویعـــرف إســـماعیل (
یتصف بالدعم والعون والمساندة والذي یجعل الفرد یشـعر بالطمأنینـة والثقـة بـالنفس 

قــدیر واالحتــرام وموضــع رعایــة االخــریین واهتمــامهم مــن وبأنــه محبــوب ویحظــى بالت
قبـــل المحیطـــین بـــه ممـــا یســـاعده فـــي حـــل مشـــكالت وتفریـــد أدائـــه وتحقیـــق التوافـــق 

  والتكیف مع البیئة وتلبیة حاجاته المادیة والنفسیة.
  Academic supportالمساندة االكادیمیة: 
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٣٩٥  

هـا هـي إدراك الطالــب ) المسـاندة االكادیمیـة بان٢٠٧: ٢٠٠٤یعـرف عبـد المعطـى (
ـــام والرعایـــــة التعلیمیـــــة التـــــي یتلقاهـــــا مـــــن جانـــــب االخـــــریین واالســـــرة  لمـــــدى االهتمــ
ـــــى  ـــــزمالء الدراســـــة والمعلمـــــون وكـــــذلك فـــــي حصـــــوله عل واالقـــــارب واألصـــــدقاء وال

  المعلومات والتوجیهات التي تفیدة في حاجاته الدراسیة.
  مصادر المساندة 

اجتماعیـة ذات عالقـات اجتماعیـة فاألمهـات  ان بیئة الفرد االجتماعیة هـي شـبكات
واالبــاء واالشــقاء واألصــدقاء والعــاملون فــي المدرســة یمثلــون أشخاصــا مهمــین فــي 
حیاة الفرد حیث انهم یمثلون مصادر المساندة للفرد مما یـؤثر علـى تـوافقهم النفسـي 

  واالجتماعي واألكادیمي.
دقاء واالقــــارب والجیــــران كمــــا تتنــــوع مصــــادر المســــاندة وتتمثــــل فــــي االســــرة واألصــــ

وزمــــالء المدرســــة والعمــــل، واألخصــــائي النفســــي واالجتمــــاعي والمعلمــــون والمرشــــد 
  والمعالج. وترتبط مساهمة المساندة بالمجال الذي تعطى فیه.

  أنماط المساندة االجتماعیة:
  هناك عدة أنماط للمساندة هي:

التعامــل مــع االحــداث المســاندة المعرفیــة وهــي تســاعد فــي تحدیــد وتفهــم إمكانیــة -١
  الضاغطة ویطلق علیها المساندة الفكریة التي تساهم بالنصح واإلرشاد والتوجیه.

المسـاندة االنفعالیــة وهــي العنایــة واالهتمــام التــي تقــدم بشــكل لفظــي وغیــر لفظــي -٢
تشـتمل علـى االصـغاء والعطـف والطمأنینـة وتعطـى المجـال للتعبیـر عـن المشــاعر. 

  )٤٠،٢٠٠٢(شعبان، 
لمساندة التقدیریة ویطلق علیها النفسیة وهذا النوع من المساندة یكـون فـي مـدى ا-٣

اقنــاع الفــرد بانــه مقــدر ومقبــوال ویتحســن تقــدیر الــذات عنــدما ننقــل الــى األشــخاص 
أنهــم مقــدرون لقیمــتهم الذاتیــة وخبــراتهم وانهــم مقبولــون بــالرغم مــن أي صــعوبات أو 

  )٢٠٨، ٢٠٠٤أخطاء شخصیة. (عبد المعطى ،
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مسـاندة الصـحبة االجتماعیـة وتتمثـل فـي قضـاء بعـض الوقـت مـع االخـریین فـي -٤
أنشــطة ترویحیــة فــي وقــت الفــراغ وهــذه المســاندة تخفــض الضــغوط وتشــبع الحاجــة 
الى االنتماء واالتصال مع االخریین وتأخذ الفرد بعید عن مشـكالته وتقلـل التـوترات 

  لدیه.
باشــرة ویســتطیع الفــرد الحصــول علیهـــا المســاندة المالیــة وهــي مســاندة إجرائیــة م-٥

بمســــــاعدة االخــــــریین لــــــه بالمــــــال والســــــماح لــــــه بالمشــــــاركة فــــــي العمــــــل ومواجهــــــة 
الصــــعوبات والمشــــكالت وتحمــــل المســــؤولیة ممــــا یقلــــل مــــن حــــدة التــــوتر. (مرســــى 

،١٩٧: ٢٠٠(  
مــن خـــالل مـــا ســـبق یتضـــح أن المســـاندة االجتماعیــة لهـــا تـــأثیر علـــى نظـــام الـــذات 

یــــادة تقـــدیر الــــذات وتعمــــل علـــى زیــــادة الثقـــة بــــالنفس والشــــعور حیـــث تــــؤدى الـــى ز 
بالرضا والسیطرة على المواقف كما تولد لدیه درجة من المشـاعر اإلیجابیـة وتجعـل 

  الفرد یدرك االحداث الخارجیة على انها أقل مشقة.
) الــى أن المســاندة األكادیمیــة أیضــا ال تقــل أهمیــة ممــا ٢٠٠٤ویشــیر عبــد الــرحیم (

ـــــه مـــــن ـــــى تـــــوافقهم الدراســـــي وأدائهـــــم  تؤدی ـــــؤثر علـــــى ســـــلوك التالمیـــــذ وعل أدوار ت
األكادیمي وتتمثل هذه المساندة في الثقة واهتمام االخـرین بالطالـب ورعایتـه تعلیمیـا 
ونفسیا وكذلك تزوده بالمعلومات والتوجیهات المفیـدة للـتخلص مـن الصـعوبات التـي 

  صیله الدراسي.تعترض حیاته الدراسیة وتزید من مستوى أدائه وتح
   : Emotional Intelligenceالوجداني  الذكاء :ثانیا

یعـد الــذكاء الوجـداني مــن الموضـوعات المهمــة التـي ظهــرت فـي میــدان علـم الــنفس 
في الفترة االخیرة، وذلك نظرا ألهمیته فـى المجـاالت المتعـددة واختالفـه عـن الـذكاء 

الفـرد فـى كافـة مجـاالت حیاتـه األكادیمي من حیث امكانیة التنبؤ من خالله بنجاح 
  )١١: ٢٠٠٥مع االخرین. (محمد، 

الـذكاء الوجـداني بأنـه )  ,Salovey , Mayer (1995وعرف كـال مـن سـالوفي ومـایر 
" القــدرة علـــى مراقبــة المشـــاعر واالنفعــاالت لـــدى الــذات واآلخـــرین وذلــك مـــن أجـــل 
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٣٩٧  

 , Salovey  1995:  189(". التمییز بینهم واسـتخدام ذلـك كمرشـد لتفكیرنـا وأفعالنـا 
Mayer(         

ـــــارة عـــــن تنظـــــیم مـــــن  Bar-On) ١٩٩٧( أون-بـــــارعرفـــــه كمـــــا   ـــــى انـــــه عب عل
المهــارات والكفــاءات الشخصــیة والوجدانیــة واالجتماعیــة التــي تــؤثر علــى قــدرة الفــرد 

  (Bar-On. 1997: 3)للتعامل بنجاح مع المتطلبات البیئیة 
ـــذكاء الوجـــداني) ٥١ :٢٠٠١ (ویعـــرف غنـــیم بأنـــه " قـــدرة الفـــرد علـــى الـــوعي  ال

دارة و  ،بمشـــاعره وانفعاالتـــه ومشـــاعر وانفعـــاالت اآلخـــرین ـــذات، وضـــبط وإ تحفیـــز ال
  .التعاطف معهم وحل النزاعات فیما بینهم انفعاالته وانفعاالت اآلخرین و 

الـذكاء الوجــداني بأنـه قــدرة الفــرد   Wexler)2: 2002ویعـرف وكســلر (
االخـــرین ،وقدرتـــه علـــى اســـتخدام المعلومـــات  علـــى معرفـــة مشـــاعره وفهـــم مشـــاعر
  المتاحة لدیه لتوجیه تفكیره وأفعاله.

) الــذكاء الوجــداني أیضـا بأنــه " القــدرة علــى ١٣٢: ٢٠٠٣( خضــر ویعـرف
مراقبــة الفــرد النفعاالتــه وانفعــاالت اآلخــرین والتمییــز بــین هــذه االنفعــاالت واســتخدام 

  وأفعاله. الوعي بهذه االنفعاالت لقیادة تفكیر الفرد 
) بأنــــــه القــــــدرة علـــــى فهــــــم واســــــتخدام ٤١: ٢٠٠٧ویعرفـــــه الســــــماد ونـــــى (

  المعلومات الوجدانیة (االنفعالیة)بكفاءة. 
الـــذكاء الوجـــداني بأنـــه القـــدرة   ) ٢٢٠: ٢٠١٢ویعرف عبد العال واخرون (

ـــتحكم فیهـــا  علـــى االدراك والفهـــم الجیـــد للمشـــاعر واالنفعـــاالت الذاتیـــة وتنظیمهـــا وال
عر وانفعاالت االخرین والتمییز بینهـا للـدخول معهـم فـي عالقـات انفعالیـة وفهم مشا

واجتماعیـــة ایجابیـــة واســـتخدام المعلومـــات لتوجیـــه تفكیـــر الفـــرد وأفعالـــه ممـــا یســـاعد 
  الفرد على الرقى العقلي والوجداني والمهني. 

) بأنــه فهــم الفــرد وادراكــه النفعاالتــه وكیفیــة تعبیــره ٢٠١٣ویعرفــه النجــار ( 
ـــة االنفعالیـــة لألخـــرین والتعامـــل معهـــم بفاعلیـــة. عن هـــا بأســـلوب مناســـب وفهـــم الحال

والتعــــاطف مــــع االخــــریین وادارة الفــــرد لمزاجــــه الســــيء وأن یكــــون محفــــزا وســــاعیا 



  عاشورعاشور  حاتمحاتم  د.د.        لبلوىلبلوىاا  فیصلفیصل  د.د.    األكادیمياألكادیمي  والتحصیلوالتحصیل  الوجدانيالوجداني  بالذكاءبالذكاء  وعالقتهاوعالقتها  واالكادیمیةواالكادیمیة  االجتماعیةاالجتماعیة  المساندةالمساندة
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ  ــ

٣٩٨                                             DDOOII:1100..1122881166//00005533330000  

لتحقیــــق أهدافــــه ومتغلبــــا علــــى المعوقــــات التــــي تقابلــــه ومتحفظــــا باألمــــل والتفــــاؤل. 
  ).٢٤٥: ٢٠١٣(النجار ،

ة اتضــــح أن الــــذكاء الوجــــداني مجموعــــة مركبــــة مــــن مــــن خــــالل التعریفــــات الســــابق
القــدرات والمهــارات الشخصــیة التــي تســمح للفــرد بفهــم مشــاعره وانفعاالتــه والســیطرة 
علیها. الى جانب فهم مشاعر وانفعاالت االخـریین وحسـن التعامـل معهـا. كمـا أنهـا 

. وهــذه تسـاعد الفــرد علــى االداء الجیــد والنجــاح واقامـة عالقــات طیبــة مــع االخــریین
  المهارات یمكن اكتسبها، كما یمكن تنمیتها.

فالـذكاء الوجــداني یلعــب دورا مهمــا فــي حیاتنــا حیــث أن المشــاعر الوجدانیــة هــى    
التــى تحــرك الفـــرد العــادي بصـــفة عامــة والفــرد المعـــاق بصــفة خاصـــة نحــو تحقیـــق 
أهدافـــه وتســـاعده علـــى تغییـــر وجهـــة نظـــره نحـــو شـــيء مـــا فإحســـاس الفـــرد وشـــعوره 

لتفكیــر اإلیجــابي یــنعكس علــى الحالــة الوجدانیــة وبالتــالي یحیــا الفــرد حیــاة أفضــل وا
  ویتمتع بالسعادة وبصحة جیدة.

  أهمیة الذكاء الوجداني:
یعتبر الذكاء الوجداني من أهم الذكاءات التي یهـتم بهـا الدارسـون والبـاحثون ولعـل  

ا النــوع مــن الــذكاء، الســبب فــي ذلــك، یكمــن فــي االهمیــة البالغــة التــي یتمتــع بهــا هــذ
ــث یمثــــل طاقـــة مزدوجــــة لــــدى االنســـان، تشــــمل مجموعــــة مـــن القــــدرات العقلیــــة  حیـ

  والمهارات االجتماعیة والسمات الشخصیة.
ــوع مـــــن الـــــذكاء علـــــى فكـــــرة مؤداهـــــا، أن نجـــــاح الفـــــرد فـــــي الحیـــــاة  ویقـــــوم هـــــذا النـــ

فقــط  االجتماعیــة أو المهنیــة ال یتوقــف علــى مــا یوجــد لــدى الفــرد مــن قــدرات عقلیــة
ــــي) ولكـــــن أیضـــــا علـــــى مـــــا یمتلكـــــه الفـــــرد مـــــن مهـــــارات انفعالیـــــة  (الـــــذكاء المعرفـ
واجتماعیـــة، تشـــمل فهمـــه لذاتـــه ولمشـــاعره وادارتـــه لهـــا، الـــى جانـــب فهمـــه لمشـــاعر 

  )  ٤٧: ٢٠١٤وانفعاالت االخرین وكذلك حسن ادارته لها. (نجمة ،
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٣٩٩  

  Emotional Intelligenceأبعاد الذكاء الوجداني  
ففـي د الـذكاء الوجـداني حسـب اخـتالف التعریفـات التـي تبناهـا البـاحثون تعددت أبعا

) عــرض جولمــان األبعــاد األساســیة للــذكاء الوجــداني فــي خمــس نقــاط ١٩٩٥عــام (
  هي: 

.وتعنــــي التعــــرف علــــى المشــــاعر وقــــت  Self Awarenessالــــوعي بالــــذات  -١
  حدوثها.

ي االنفعـاالت بشـكل وتعنـي الـتحكم فـ Managing Emotionإدارة االنفعـاالت  -٢
  یجعلها مالئمة مع الموقف.

وتعنـــي توجیـــه االنفعـــاالت نحـــو   Motivating one selfتحفیـــز الـــذات  -٣
 .االهداف

ـــــتفهم -٤ ـــــي  ( ال ویقصـــــد بهـــــا الحساســـــیة لمشـــــاعر   Empathy )التعـــــاطف العقل
اآلخــرین واألخــذ بــآرائهم    ومراعــاة الفــروق الفردیــة فــي الشــعور باألشــیاء 

 ها أیضا التقمص الوجداني.ویطلق علی
يHandling RelationShips تنــــاول العالقــــات  -٥ ــــى إدراك  وتعن القــــدرة عل

ــــــز، ســــــكوت، (  االنفعاالت مع اآلخرین أو المهارات االجتماعیة.  ٢٠٠٠روبین
  )١٢٤ – ١٢٣: ٢٠٠٢، الخولي ،٧٣:

  ) أبعاد الذكاء الوجداني كالتالي:Bar-onأون (- حدد بار ١٩٩٧وفي عام       
                                 Intrapersonalداخل الشخصیة  .١
                                   Interpersonalبین الشخصیة  .٢
              Adaptabilityمكونات القدرة على التكیف (التوافق)  .٣
            Stress Managementكونات التعامل مع الضغط م  .٤
  General Mood                المزاج العام        كوناتم   .٥

      )Bar - on , 1997 : 15- 19 (   
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)علـى أربعـة مهـارات أساسـیة ١٩٩٧ویشتمل الذكاء الوجداني عنـد مـایر وسـالوفي (
  هي:

  إدراك الوجدان أو االنفعال والتعبیر عنه وتقییمه. .١
 التیسیر الوجداني للتفكیر. .٢
 توظیف المعرفة الوجدانیة. :ت وتحلیلهافهم االنفعاال .٣
                التنظــــــــــیم االنعكاســــــــــي لالنفعــــــــــاالت لتشــــــــــجیع النمــــــــــو العقلــــــــــي والوجــــــــــداني. .٤

  )Mayer & Salovey , 1997 : 11 ( 
نموذجا للذكاء الوجداني مكونا من أربـع أبعـاد Cooper  )1997ووضع كوبر( .٥

  هي : 
   Emotional Literacy                  المعرفة الوجدانیة       -١    
               Emotional Fitnessالمالئمة الوجدانیة -٢    

                   Emotional Depthالعمق الوجداني -٣    
              Emotional Chemistryالكیمیاء الوجدانیة -٤    

      38)                            - (Cooper, 1997. 31   
  ) خمسه أبعاد للذكاء الوجداني وهي: ٦: ٢٠٠٢قد عرض بدر (و 

] الــــتفهم ٤] الــــتحكم فــــي االنفعــــاالت [٣] الدافعیــــة الذاتیــــة [٢] الــــوعي بالــــذات [١[
  ] التواصل مع اآلخرین. ٥العطوف [

) خمســـة أبعـــاد أساســـیة للـــذكاء الوجـــداني وهـــي ١٨: ٢٠٠٢وقـــدم زیـــدان واإلمـــام (
  كالتالي:

  ] التعاطف ٢[                          ] إدارة االنفعاالت ١[  
  ] الوعي بالذات٤[                              ] تنظیم االنفعاالت٣[
  ] التواصل االجتماعي:   ٥[  

  ) أربع ابعاد للذكاء الوجداني وهم:  ٢٢٠:  ٢٠١٢وقدم عبد العال واخرون (
  ادارة الوجدان.-٢              الوعي الذاتي.  -١           

  المهارات االجتماعیة.-٤                   التعاطف.- ٣
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٤٠١  

  ) خمسة ابعاد للذكاء الوجداني وهي:٢٥٦-٢٥٥: ٢٠١٣وقدم النجار (
  الدافعیة.-٢                        الذاتي.  الوعي- ١
  التعاطف.-٤                 التحكم في االنفعاالت. -٣
  المهارات االجتماعیة.   -٥

ســابق اتضــح ان الــذكاء الوجــداني یشــتمل علــى مجموعــة مــن مــن خــالل العــرض ال
القدرات والمهارات التـي تـرتبط مـع بعضـها بصـورة متكاملـة تـنعكس علـى قـدرة الفـرد 

  على التفاعل مع االخرین.
ــوء االبعـــــاد الســـــابقة یعـــــرض الباحثــــان ابعـــــاد الـــــذكاء الوجـــــداني للطـــــالب  وفــــى ضـــ

  المعاقین وهي كما یلي:
او (المعرفــة الوجدانیــة) وتشــیر الــى القــدرة علــى االنتبــاه  المعرفــة االنفعالیــة -١

واالدراك الجیــد لالنفعــاالت والمشــاعر الذاتیــة وحســن التعبیــر عنهــا والــوعي 
  بالعالقات بین االفكار والمشاعر واالحداث.

تنظیم االنفعاالت ویقصد بها القـدرة علـى تحقیـق التـوازن العـاطفي أو القـدرة  -٢
 جماح االفراط في االنفعال سلبا أو ایجابا. على تهدئة النفس وكبح

التعــاطف وهــو القــدرة علــى إدراك انفعــاالت االخــرین والتوحــد معهــم انفعالیــا  -٣
وفهم مشاعر هم واالهتمام بها والحساسیة االنفعالیـة حتـى وان لـم یفصـحوا 
عنهـا او (هـي االحسـاس بمشـاعر االخـرین والقـدرة علـى فهمهـا وعلـى ادارة 

 الت االخرین بشكل إیجابي أفضل.نزعات وانفعا
التواصــل االجتمـــاعي ویشــیر الـــى قــدرة الفـــرد علــى التواصـــل وعلــى التـــأثیر  -٤

  اإلیجابي في االخرین وذلك من خالل إدراك وفهم انفعاالته ومشاعره.
المهارات االجتماعیة. هي قـدرة الفـرد علـى التواصـل اإلیجـابي مـع االخـرین  -٥

  ون أن یترك أثرا سلبیا علیهم.واقناعهم وتحقیق ما یرید د
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قدرة الفرد على مواجهـة وادارة ضـغوط الحیـاة الیومیـة  كفاءة ادارة الضغوط. -٦
في جوانبهـا الشخصـیة، والمهنیـة، واالجتماعیـة، بصـورة ایجابیـة تمكنـه مـن 

 النجاح في تحقیق االهداف التي حددها لنفسه وتحسین نوعیة حیاته.
لفـــرد لمشـــاعره واســـتخدامها فـــي اتخـــاذ قـــرارات الــوعي الـــذاتي وهـــو ومعرفـــة ا -٧

 واثقة فى حیاته.
  النظریات المفسرة للذكاء الوجداني:

یشمل الـذكاء الوجـداني أبعـاد ومهـارات مختلفـة ومتعـددة بـاختالف وتعـدد النظریـات 
ــــــر وســــــالوفى  ــــــة مــــــا ی ــــــات نظری ــــــك النظری ــــــرز تل المفســــــرة لهــــــذا المفهــــــوم ومــــــن أب

mayer&salovey ــــــــــــــار ــــــــــــــة ب ــــــــــــــال جولمــــــــــــــان   Bar-onأن -ونظری ــــــــــــــة دانی ونظری
١٩٩٥Goleman   ونظریـة وایزنجـرweisinger 2004   ونظریـة مونتمـایور وسـبى
٢٠٠٤montemayor خــواص الــذكاء الوجــدانى أواالنفعــالي أنــه مكتســب یمكــن  ومــن

تعلمه وتطویره وتنمیته مستواه ،لتحقیق أحسن أداء وبلـوغ اعلـى الـدرجات فـي شـتى 
  المجاالت.

  ني والتحصیل األكادیمي:الذكاء الوجدا
ـــــرى مـــــا یـــــر وســـــالوفى  ـــــذكاء الوجـــــداني یســـــتطیع التنبـــــؤ  mayer&saloveyی أن ال

%)مــن النجــاح ،وأن الــذكاء العــام یتنبــىء بــبعض ١٠باإلنجــاز االكــادیمي بنســبة (
%)فــــي حــــین تبقــــى النســــبة ٢٠-١٠جوانــــب النجــــاح االكــــادیمي والمهنــــي بنســــبة (

ن التحصیل االكـادیمي للطلبـة یتوقـف علـى الكبرى لتقدیر عوامل اخرى .وان تحسی
تنمیــــة المهـــــارات االنفعالیـــــة واالجتماعیـــــة لــــدیهم ،والـــــتفهم وحـــــل المشـــــكالت وادارة 
االنفعاالت في محیط بیئة الـتعلم .والبـد مـن االهتمـام بفهـم طبیعـة الـذكاء الوجـداني 

بـــه وأهمیتـــه فـــي ادراك النجـــاح وتـــأثیره علـــى العـــاملین فـــي البیئـــة المدرســـیة مـــن طل
ومعلمـــین ومـــدیرین ،نظـــرا لوجـــود ثـــالث منـــافع تتحقـــق مـــع توســـیع دائـــرة االهتمـــام 

  الذكاء الوجداني في المدرسة.



  ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   --األولاألولالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  ––المجلد العاشر المجلد العاشر   ..كلیة التربیة ـ جامعة دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة دمنهورالدراسات التربویة واألنسانیة. الدراسات التربویة واألنسانیة. مجلة مجلة 
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٤٠٣  

یسهم في رفـع مسـتوى االداء األكـادیمي حیـث یتضـح أن هنـاك عالقـة وثیقـة بـین -
  الذكاء االنفعالي واالداء األكادیمي.

لتطبیـق بـرامج التــدریب  یعـد بمثابـة مظلـة تحمـى وتـوفر المنــاخ التربـوي المناسـب -
  على المهارات االنفعالیة واالجتماعیة التي تسهم في رفع مستوى العاملیین.

ـــــف قـــــدراتهم - ـــــة وفـــــى توظی ـــــرا فـــــي تعلـــــیم الطلب ــذكاء الوجـــــداني دورا كبی ـــ یلعـــــب ال
ومشاعرهم في خدمة المدرسة والمجتمع كما تكتل المهارات االنفعالیـة واالجتماعیـة 

ة فــــــي الحیــــــاة العلمیـــــة بعــــــد التخــــــرج. (العبــــــداالت، ضـــــرورة كبــــــرى لنجــــــاح الطلبـــــ
٢٠٠٨:٢٥(  

وفیما یتعلق بأثر المهارات االنفعالیة واالجتماعیة على االداء االكـادیمي فقـد أشـار 
الى عدة عوامل تدعم وتسـاند عملیـة الـتعلم داخـل   B eearley  )(2001:52بیرالى 

  حجرة الدراسة وهى .
 باألمان االنفعالي والجسمي. غیاب التهدید: بحیث یشعر الطلبة -
ـــــة  - األهمیـــــة: حیـــــث تحتـــــل المـــــواد التدریســـــیة أهمیـــــة كبـــــرى لـــــدى الطلب

 بمختلف مستویاتهم.
الخیــارات المتاحــة: بحیــث تتــوفر للطلبــة فرصــة المشــاركة بعملیــة صــنع  -

 القرار فیما یتعلق بشأنهم التعلیمي.
والمساهمة داخل كة المشاركة: بحیث تتاح فرصة لجمیع الطلبة بالمشار      

  الدراسیة. .القاعة 
 ثالثا: التحصیــل األكادیمي: 

یعـد التحصـیل األكــادیمي هـو المعیـار األنســب لتحدیـد أو معرفـة كفــاءة الطالـب فــي 
ــــد  ــــة لــــذلك یعــــد المؤشــــر لتحدی ــــة معین اكتســــابه للمعــــارف والمهــــارات فــــي فتــــرة زمنی

  المستوى التعلیمي.
األكــادیمي إلــى مــا اكتســبه الطالــب  ) مصــطلح التحصــیل٧٤: ١٩٩٨لــذلك علــى ( 

من خبرات معرفیة أو مهاري نتیجة دراسته لموضوع معین ومـروره بمواقـف تعلیمیـة 



  عاشورعاشور  حاتمحاتم  د.د.        لبلوىلبلوىاا  فیصلفیصل  د.د.    األكادیمياألكادیمي  والتحصیلوالتحصیل  الوجدانيالوجداني  بالذكاءبالذكاء  وعالقتهاوعالقتها  واالكادیمیةواالكادیمیة  االجتماعیةاالجتماعیة  المساندةالمساندة
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ  ــ

٤٠٤                                             DDOOII:1100..1122881166//00005533330000  

محـــددة. ویقصـــد بـــه "المعلومـــات والمهـــارات المكتســـبة مـــن قبـــل المتعلمـــین كنتیجـــة 
  لدراسة موضوع ما، أو وحدة دراسیة محددة. 

ــــه اإلنجــــاز التحصــــیل٧: ٢٠٠٠ویعرفــــه أحمــــد ( ــــب فــــي مــــادة دراســــیة ) بأن ي للطال
ومجموعــة المــواد مقــدرا بالــدرجات طبقــا لالمتحانــات المحلیــة التــي تجریهــا المدرســة 

  اخر العام أو في نهایة الفصل الدراسي. 
) التحصــــیل الدراســــي بأنــــه درجــــة االكتســــاب التــــي ٣٠٥: ٢٠٠٢ویعــــرف عــــالم (

دة دراســـیة أو یحققهـــا الفـــرد أو مســـتوى النجـــاح الـــذي یحـــرزه او یصـــل الیـــه فـــي مـــا
  مجال تعلیمي أو تدریسي معین. 

) الــــى أن المصــــطلح یســـتخدم الــــى القــــدرة علــــى الــــداء ١٨٣: ٢٠٠٣ویشـــیر طــــة (
ــات النجــــاح المدرســــي ســــواء فــــي التحصــــیل بمعنــــاه العــــام أو النــــوعي لمــــادة  متطلبــ

  دراسیة معینة.
ـــــي ٢٠١: ٢٠٠٦ویعـــــرف عمـــــر خطـــــاب ( ـــــه النتیجـــــة الت ) التحصـــــیل الدراســـــي بأن

لیها الطالب من خـالل دراسـته فـي السـنوات السـابقة أي مجمـوع الخبـرات یتحصل ع
  والمعلومات التي حصل علیها الطالب. 

إتقـــان جملـــة مـــن المهـــارات  ولـــذلك یتضـــح ممـــا ســـبق ان التحصـــیل األكـــادیمي هـــو
والمعـــارف التـــي یمكـــن أن یمتلكهـــا الطالـــب بعـــد تعرضـــه لخبـــرات تربویـــة فـــي مـــادة 

ویمثــل مفهــوم التحصــیل الدراســي قیــاس قــدرة  ن المــواد.دراســة معینــة او مجموعــة مــ
الطالـــب علـــى اســـتیعاب المـــواد الدراســـیة المقـــررة ومـــدى قدرتـــه علـــى تطبیقهـــا عـــن 
طریـــق االمتحانـــات الشـــفویة والتحریریـــة التـــي تـــتم فـــي أوقـــات مختلفـــة فضـــًال عـــن 

  التقییمات الدوریة الیومیة والفصلیة.
ة مــن وجهــة نظــر الباحثــان هــو مجموعــة فالتحصــیل األكــادیمي فــي المقــررات عامــ

الـدرجات التـي یحصـل علیهـا الطالـب المعـاق فـي االختبـارات التحصـیلیة فـي جمیـع 
المقـــررات التـــي یدرســـونها فـــي الفصـــل الدراســـي األول وتـــدخل فـــي تقریـــر معـــدالتهم 
للفصـل الدراســي الثــاني وقــد تــم اعتمــاد مســتویات التحصــیل الدراســي علــى تصــنیف 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٠٥  

المعتمد في وزارة التعلیم العالي والـذي یقسـم الـدرجات الطـالب الـى معدالت النجاح 
  عدة مستویات.

  أنواع التحصیل الدراسي:
یختلــف التحصــیل األكــادیمي مــن طالــب الــى اخــر حســب اخــتالف قــدراتهم العقلیــة 
  واالدراكیة ومیولهم النفسیة لذلك یمكن تقسیم التحصیل األكادیمي الى نوعین هما.

  دیمي الجید.التحصیل األكا-١
ویعــرف بالنجــاح المدرســي ویعنــى وصــول الطالــب الــى درجــة معینــة مــن التحصــیل 
الجیـــد وتشـــیر كلمـــة النـــاجحون دراســـیا الـــى فئـــة الطـــالب ذوي مســـتوى متفـــوق مـــن 

  التحصیل.
  التحصیل الدراسي الضعیف.-٢

ویسـمى التـأخر الدراسـي أي عـدم اكتمـال النمـو التحصـیلي نتیجـة لعوامـل عقلیــة أو 
ة أو اجتماعیــــة أو انفعالیــــة بحیــــث تــــنخفض دجــــة التلمیــــذ التحصــــیلیة عــــن جســــمی

  )١٢: ١٩٩١(زهران ،                            المستوى العادي.
  أهمیة التحصیل األكادیمي للطالب المعاق:

یعـــد التحصـــیل الدراســـي مـــن الظـــواهر التـــي أهـــتم بهـــا الكثیـــر مـــن التربـــویین عامـــة 
لصـحة النفسـیة بصــفة خاصـة لمـا لهــا مـن أهمیـة فــي والمتخصصـین بعلـم الــنفس وا

  حیاة الطالب بصفة عامة والمعاقین بصریا وحركیا بصفة خاصة،
ــــد مــــن قبــــل ذوي الصــــلة     كمــــا أن التحصــــیل الدراســــي یحظــــى باالهتمــــام المتزای

بالنظام التعلیمي ألنه أحد المعاییر المهمة فـي تقـویم تعلـیم الطالـب فـي المسـتویات 
  ختلفة.التعلیمیة الم

كمــا أهــتم الكثیــر بدراســة موضــوع التحصــیل الدراســي وعالقتــه بمكونــات الشخصــیة 
والعوامــل المعرفیــة ومــنهم مــن اهــتم بالعوامــل البیئیــة الصــفیة وغیــر الصــفیة المــؤثرة 
علـــى التحصـــیل الدراســـي للطالـــب ومـــنهم مـــن اهـــتم بالتـــداخل بـــین العوامـــل البیئیـــة 

  والعوامل الوراثیة.
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واالمهـــات بالتحصـــیل الدراســـي باعتبـــاره مـــؤثر للقصـــور الدراســـي  كمـــا أهـــتم اإلبـــاء
ــــائهم أثنــــاء تقــــدمهم فــــي صــــف دراســــي ألخــــر. كمــــا یهــــتم الطــــالب  والمعرفــــي ألبن

  بالتحصیل الدراسي باعتباره سبیال الى تحقیق الذات وتقدیره.
  العوامل التي تؤثر في التحصیل الدراسي لدى الطالب المعاق:

  یة معقدة تدخل فیها العدید من العوامل منها.إن التحصیل الدراسي عمل
  طریقة التدریس.    - ٢     دافعیة الطالب المعاق        -١

     نسبة ذكاء المعاق.     -٤                    درجة اإلعاقة.-٣     
  قلق االمتحان.-٦            العوامل النفسیة.      -٥    
  تقدیر الذات.-٨          مركز الضبط.         -٧    

ـــــة  ـــــي تـــــرتبط بتحصـــــیل الطلب ـــــة الت ـــــة العوامـــــل الدیمغرافی ومـــــن العوامـــــل الخارجی
ـــــا، وتتمثـــــل هـــــذه العوامـــــل فـــــي المســـــتوى االقتصـــــادي  االكادیمیـــــة ســـــلبا أو إجاب

  واالجتماعي والمستوى الثقافي لألسرة.
  أسالیب تقویم التحصیل الدراسي:

حانـات الدراسـیة وتعمـل هـذه یطلـق علـى أسـالیب قیـاس التحصـیل الدراسـي باالمت
األســالیب علــى قیــاس مــدى تحصــیل المــتعلم مــن حیــث التــذكر والفهــم والتطبیــق 

  والتحلیل والتركیب والتقویم ویمكن تقسیم هذه األسالیب الى ثالثة أقسام وهي: 
  االمتحانات الشفهیة.-١
  االمتحانات التحریریة -٢
  االمتحانات العملیة.-٣

  رابعا: اإلعاقة البصریة
   ظهر العدید من تعریفات اإلعاقة البصریة أهمها:

ــــي) ــــانوني (الطب ــــف الق ــــى حــــدة البصــــر التعری  لإلعاقــــة البصــــریة فهــــو یعتمــــد عل
والمقصــود بحــدة البصــر هــو القــدرة علــى التمییــز بــین االشــكال المختلفــة علــى أبعــاد 
معینــة (مثــل القــراءة أو حــروف أو أرقــام أو رمــوز أخــرى) وعلــى وجــه التحدیــد فــإن 



  ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   --األولاألولالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  ––المجلد العاشر المجلد العاشر   ..كلیة التربیة ـ جامعة دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة دمنهورالدراسات التربویة واألنسانیة. الدراسات التربویة واألنسانیة. مجلة مجلة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٠٧  

حــدة البصــر هــي مقیــاس القــدرة العــین علــى أن تعكــس الضــوء بحیــث یصــبح مركــزا 
ــــة هــــي  وذلــــك یعنــــى أن الفــــرد ٦/٦أو٢٠/٢٠علــــى الشــــبكیة وحــــدة االبصــــار العادی

أمتــار فــإذا كانــت ٦قــدم أو  ٢٠یسـتطیع قــراءة االحــرف علــى لوحــة ســنلن علـى بعــد 
 أو   دون ذلك فهو كفیف طبیا.٢٠٠/٢٠حدة البصر لدى الفرد 

لإلعاقة البصـریة تحدیـد مجـال االبصـار حیـث أن  التعریف القانونيلك یتضمن كذ
مجــال االبصــار هــو المســاحة التــي یســتطیع االنســان العــادي رؤیتهــا فــي لحظــة مــا 

) ١٨٠دون أن یحـــرك مقلتیـــه. ومجـــال االبصـــار یقـــاس بالدرجـــة وهـــو یبلـــغ حـــوالي(
كــان مجــال البصــري درجــة عــن االنســان الــذي یتمتــع بقــدرات بصــریة طبیعیــة فــإذا 

ـــــــدي ) درجـــــــة أو أقـــــــل فاإلنســـــــان مكفوفـــــــا قانونیـــــــا (الخطیـــــــب٢٠یســـــــاوى ( ، الحدی
،٢٠٠٩،١٦٧.(  
ویشــیر الــى أن الشــخص الكفیــف هــو مــن فقــد القــدرة كلیــة علــى  لتعریــف التربــوياا

االبصار أوالذى لم تتح له البقایا البصـریة القـدرة علـى القـراءة والكتابـة العادیـة حتـى 
مصــححات البصــریة، ممــا یحــتم علیــه اســتخدام حاســة اللمــس لــتعلم بعــد اســتخدام ال

  ) ١٥٢، ٢٠١٢القریوتى واخرون ،لقراءة والكتابة بطریقة برایل. (ا
تعریـــف ضـــعیف البصـــر أمـــا ضـــعیف البصـــر فهـــو مـــن الناحیـــة القانونیـــة هــــو -٣

فــى العــین األقــوى ٢٠/٢٠٠الــى ٢٠/٧٠الشــخص الــذي تتــراوح حــدة بصــره مــا بــین 
  ).٢٠٠٩،١٦٧الخطیب، الحدیدي، (بعد التصحیح.

 :تصنیف اإلعاقة البصریة  
  یصنف األطفال المعوقین بصریا الى فئتین هما:

فئة المكفوفین وهم أولئك الذین یسـتخدمون أصـابعهم للقـراءة ویطلـق علـیهم اسـم -١
قـــارئي برایـــل. وهـــذه الفئـــة یطلـــق علیهـــا التعریـــف القـــانوني والتربـــوي لإلعاقـــة 

  البصریة.
بصـــرین جزئیـــا وهـــذه الفئــــة تســـتطیع القـــراءة باســـتخدام وســـیلة تكبیــــر أو فئـــة الم-٢

قـدم ٢٠٠/٢٠الـى ٧٠/٢٠نظارة طبیة وتتـراوح حـدة ابصـار هـذه الفئـة مـا بـین 
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فــي العــین األقــوى مــع اســتعمال النظــارة الطبیــة ویطلــق علــى هــذه الفئــة قــارئي 
  لكلمــات.الكلمــات المكبــرة. وهــم الــذین یســتخدمون عیــونهم للقــراءة مــع تكبیــر ا

  )٨٤، ٢٠١٠(كوافحة، عبد العزیز، 
  أهم المشكالت التي ترتبط بكف البصر:

  هناك العدید من المشكالت التي یعاني منها المعاقین بصریا أهمها:
  المشكالت النفسیة: حیث تؤثر هذه المشكالت على االتي.-١
الء یؤثر كـف البصـر علـى نمـو العملیـات العقلیـة كالتصـور والتخیـل وخاصـة لهـؤ -أ

  الذین أصیبوا بفقد البصر منذ الطفولة المبكرة أو ولدو مكفوفین.
  یؤثر كف البصر على قدرة الشخص على االستثارة والتفاعل الوجداني.-ب
الكفیف غیر مدرك تمامـا للبیئـة المحیطـة وامكانیـات هـذه البیئـة ومـن ثـم فتكیفـه -ج

  ها.مع هذه البیئة محصور في إطار ضیق ومحدود مدى معرف ته بی
  )٢٠، ٢٠٠٤عدم استطاعة الكفیف الحركة بحریة. (عبد اهللا، -د
  المشكالت االجتماعیة واللغویة:-٢

تـــؤثر اإلعاقـــة البصـــریة ســـلبا فـــي الســـلول االجتمـــاعي للفـــرد حیـــث ینـــتج عـــن ذلـــك 
الكثیـر مــن الصــعوبات فــي عملیــات النمـو والتفاعــل االجتمــاعي واكتســاب المهــارات 

االســتقاللیة والشــعور باالكتفــاء الــذاتي وذلــك لمحدودیــة  االجتماعیــة الالزمــة لتحقیــق
   أوعجــز المعــاق بصــریا علــى الحركــة وعــدم قدرتــه علــى مالحظــة ســلوك االخــرین.

  )١٨٢، ٢٠١٠(على ،
الـــى أن اإلعاقـــة البصـــریة تـــأثر تـــأثیرا مباشـــرا  ).١٥٩، ٢٠٠٧ویشـــیر الروســـان، (

الدارســات التــي أجریــت علــى اكتســاب اللغــة لــدى الفــرد المعــاق بصــریا حیــث تشــیر 
فـــي هـــذا الصـــدد الـــى أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة بـــین طریقـــة اكتســـاب الكفیـــف 
والفــرد العــادي اللغــة المنطوقــة إذ یســمع كــل منهمــا اللغــة المنطوقــة .ومــن الظــواهر 
التـــي تســــتدعى االنتبـــاه عنــــد الحـــدیث عــــن الخصـــائص اللغویــــة للمكفـــوفین ظــــاهرة 

فـي وصـف خبـرة مـا وقـد تعتبـر مثـل تلـك الظـاهرة عـن  اللفظیة والتـي تعنـى المبالغـة
ــــف فـــــي اشـــــعار االخـــــریین بمعرفتـــــه فـــــي تلـــــك الخبـــــرة ،وممـــــا یتصـــــل  رغبـــــة الكفیـ
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٤٠٩  

بالخصائص اللغویة تكـوین المفـاهیم أو مـا یسـمى بـالنمو المعرفـي إذ یواجـه المعـاق 
بصـــریا مشـــكالت فـــي تكـــوین المفـــاهیم ذات األســـاس الحســـى البصـــرى مثـــل مفهـــوم 

                                                        و المسافة أو األلوان.المساحة ا
تعریـف اإلعاقــة الحركیـة تمثـل اإلعاقــة الحركیـة حــاالت  خامسـا: االعاقــة الحركیـة:

االفـراد الــذین یعـانون مــن خلـل مــا فـي قــدرتهم الحركیـة، أو نشــاطهم الحركـي بحیــث 
ي واالجتمــاعي واالنفعـــالي ویســـتدعى یــؤدى ذلـــك الخلــل علـــى مظـــاهر نمــوهم العقلـــ

ــــد مــــن مظــــاهر  ــــك التعریــــف العدی ــــة الخاصــــة وینــــدرج تحــــت ذل ــــى التربی الحاجــــة ال
االضــــطرابات الحركیــــة أو اإلعاقــــة الحركیــــة التــــي تســــتدعى الحاجــــة الــــى خــــدمات 
التربیة الخاصة ومنها حاالت الشـلل الـدماغي واضـطرابات العمـود الفقـري ووهـن أو 

  )٢٠٧٠-٢٦٩، ٢٠٠٧الروسان، ( ب المتعدد والصرع.ضمور العضالت والتصل
ویعرف المعاق حركیا أیضا بأنـه هـو الشـخص الـذي لدیـه عـائق جسـدي یمنعـه مـن 
القیــام بوظائفــه الحركیــة بشــكل طبیعــي نتیجــة مــرض أوصــابه أدت الــى ضــمور فــي 
العضالت أو فقدان القدرة الحركیة أو الحسیة أو كلتیهمـا معـا فـي األطـراف السـفلى 

علیا أحیانا أو الى اختالل فـي التـوازن الحركـي أو بتـر فـي األطـراف ویحتـاج هـذا وال
الشخص الى برامج طبیة ونفسـیة واجتماعیـة وتربویـة ومهنیـة لمسـاعدته فـي تحقیـق 

  ).٢٧، ٢٠٠٣العواملة ،(أهدافه الحیاتیة والعیش بأكبر قدر من االستقاللیة 
  تصنیف اإلعاقة الحركیة:

  ) اإلعاقة الحركیة كما یلي.٢٧٥- ٢٧٠ ٢٠٠٧(الروسان، یصنف 
  اضطرابات العمود الفقري.  - ٢                   الشلل الدماغي.    -١
  التصلب المتعدد.  -٤           وهن أو ضمور العضالت. -٣  
  شلل األطفال.-٦      الصرع.                -٥
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  .الخصائص السلوكیة للمعوقین حركیا
الحركیــة كمـــا تختلــف درجــة كـــل مظهــر مـــن مظاهرهــا. وقـــد  تتعــد مظــاهر اإلعاقـــة

یكـــــون ذلـــــك التعـــــدد فـــــي النـــــوع أو الدرجـــــة مبـــــررا كافیـــــا لصـــــعوبة الحـــــدیث عــــــن 
الخصائص السلوكیة للمعاقین حركیا. إذ تختلف خصائص كل مظهـر مـن مظـاهر 
اإلعاقــة الحركیــة عــن المظــاهر األخــرى فنجــد الخصــائص الســلوكیة لألطفــال ذوي 

غي متمــــایزة عـــن الخصــــائص الســـلوكیة لألطفــــال المصـــابین بالصــــرع الشـــلل الـــدما
وهكــذا، وعلــى ذلــك یصــعب أن نجــد خصــائص عامــة للمعــوقین حركیــا. وعلــى ذلــك 
یمكـــن أن یشـــیر الــــى بعـــض الخصـــائص الســــلوكیة العامـــة كالتحصـــیل األكــــادیمي 

  والسمات الشخصیة.
االضـــطرابات بالنســبة للتحصــیل األكــادیمي یختلــف مــن فئــة الــى أخــرى مــن فئــات 

الحركیـــة إذ یصـــعب علـــى األطفـــال ذوي الشـــلل الـــدماغي وذوي االضـــطرابات فـــي 
العمود الفقري أو ضمور العضالت أو التصـلب المتعـدد، اتقـان المهـارات األساسـیة 
فــي القــراءة والكتابــة فــي حــین قــد یكــون ممكنــا بالنســبة لألطفــال المصــابین بالصــرع 

درجـة اإلعاقــة فــي حــاالت الصــرع وشــلل  أوشـلل األطفــال ویعتمــد االمــر علــى مــدى
  األطفال وتوفیر الفرص التربویة المناسبة.

أما بالنسبة للخصائص الشخصیة للمعـوقین حركیـا فتختلـف تبعـا الخـتالف اإلعاقـة 
الحركیة ودرجتهـا وقـد تكـون مشـاعر القلـق والخـوف والـرفض والعدوانیـة واالنطوائیـة 

االضــطرابات الحركیــة وتتــأثر مثــل تلــك مــن المشــاعر الممیــزة لســلوك األطفــال ذوي 
الخصـــــائص الســـــلوكیة الشخصـــــیة بمواقـــــف االخـــــرین وردود فعلهـــــم نحـــــو مظـــــاهر 

  االضطرابات الحركیة.
لذلك نشیر الى مدى تأثیر اإلعاقة البصـریة والحركیـة علـى التـوازن النفسـي للمعـاق 

ب حیــث تعتمــد بشــكل كبیــر علــى درجــة اإلعاقــة والعمــر الــذي حــدثت فیــه الــى جانــ
  الخدمات االجتماعیة والتعلیمیة والنفسیة والتأهیلیة المتاحة للمعاقین في المجتمع.
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٤١١  

  الدراسات السابقة: 
اوال: الدراسات التـي تناولـت المسـاندة االجتماعیـة واالكادیمیـة والـذكاء الوجـداني مـع 

  ذوي االعاقة:
ءة هـــــدفت الدراســــة الــــى التعـــــرف علــــى أثــــر الكفـــــا sharma 2006)دراســــة شــــارما (

االنفعالیة على عادات المذاكرة لـدى المعـاقین بصـریا فـي دولـة الهنـد وتكونـت عینـة 
) معاقـــا بصـــریا مـــن الـــذكور واالنـــاث وتراوحـــت أعمـــارهم مـــا بـــین ٦٠الدراســـة مـــن (

) سـنة مـن مــدارس التربیـة الخاصــة بمدینـة دلهـي بالهنــد. وتوصـلت نتــائج ١٨-١٠(
والكفـــاءة االنفعالیـــة المرتفعـــة كانـــت  الدراســـة الـــى أن المعـــاقین بصـــریا ذوي الثبـــات

لدیهم عادات دراسـیة أفضـل بصـورة دالـة مـن المعـاقین بصـریا ذوي الثبـات والكفـاءة 
  االنفعالیة المنخفضة.

هــدفت الدراســة الـــى   silva-smilh.et,eL)2007ســمیث واخــرون (-دراســة: ســیلفا
فرت نتـائج )طفال مـن المكفـوفین .واسـ٢٨فحص الدعم االجتماعي والوجداني لدى (

ــــار الــــذكاء  ــــى اختب ــــى درجــــات منخفضــــة عل ــــى حصــــول المكفــــوفین عل الدراســــة عل
الوجـــداني وحصـــولهم علـــى درجـــات مرتفعـــة علـــى مقیـــاس تقـــدیر الـــذات والمســـاندة 

   االجتماعیة.
هــدفت الدراســة لــي التعــرف  DoLan&mccaslin)(2008دراســة دوالن ومككاســالین)

الــذات  واالتجــاه نحــو المعلــم ،وتكونــت علــى مــدى ارتبــاط الــذكاء الوجــداني بتقــدیر 
)طالبـــة جامعیـــة لـــدیهن اعاقـــة ســـمعیة مختلفـــة .وتوصـــلت ١٧٤عینـــة الدراســـة مـــن(

نتائج الدراسة الى وجود ارتباط موجب دال بین الذكاء الوجـداني وتقـدیر الـذات كمـا 
لــوحظ ان هنــا ارتبــاط بــین اتجاهــات الطــالب نحــو معلمــیهم وكــل مــن تقــدیر الــذات 

  وجداني لدیهم.والذكاء ال
)هـــــدفت الدراســـــة الـــــى وصـــــف العالقـــــة بـــــین تقـــــدیر الـــــذات ٢٠١٢دراســــة الـــــدیار (

ـــذكاء الوجـــداني كـــذلك التعـــرف علـــى الفـــروق بـــین المكفـــوفین  والدافعیـــة لإلنجـــاز وال
طفـل كفیـف  )٤٠وغیر المكفوفین في متغیرات الدراسة وتكونت عینـة الدراسـة مـن (
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راســة الــى وجــود فــروق دالــة احصــائیا )طفــل غیــر كفیــف .وتوصــلت نتــائج الد٤٠و(
بـــین المكفـــوفین وغیـــر المكفـــوفین فـــي تنظـــیم العالقـــات االجتماعیـــة والتعـــاطف مـــع 
االخریین في اتجاه المكفوفین في حین كانت الفـروق فـي اتجـاه غیـر المكفـوفین فـي 
تنظیم االنفعاالت وادارتها والـوعى بالـذات واالنتبـاه للمشـاعر وتنظـیم الدافعیـة وحفـز 

  ذات والدرجة الكلیة.ال
) هـــــدفت الدراســــة الـــــى التعــــرف علــــى مـــــدى تمتــــع الطلبـــــة ٢٠١٢دراســــة الكنــــاني(

المعاقین حركیا بدولة الكویت بالذكاء االنفعـالي مقارنـة بـزمالئهم العـادیین. وتكونـت 
) مـــن الـــذكور ٤٧) طالبـــا وطالبـــة مـــن المعـــاقین حركیـــا و(٧٨عینـــة الدراســـة مـــن (

) ٥٠) مــن الــذكور و(٥٠لبــا مــن الطلبــة العــادیین () طا١٠٠) مــن االنــاث و(٣١و(
) عامــا. وتوصــلت نتــائج الدراســة ١٨-١١مــن االناث.وتراوحــت اعمــار العینــة مــن (

الى ارتفاع الذكاء االنفعالي لدى الطالب المعاقین حركیا بدولة الكویـت وتبـین عـدم 
ذكاء وجود فروق ذات داللـة احصـائیة بـین متوسـط الطلبـة العـادیین علـى مقیـاس الـ

االنفعالي. كما توصلت النتائج الـى ارتفـاع مهـارات الـذكاء االنفعـالي لـدى الطالبـات 
المراهقـــــات المعاقـــــات حركیـــــا مقارنـــــة بـــــالطالب المـــــراهقین المعـــــاقین حركیـــــا. كمـــــا 
توصلت النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللـة احصـائیة بـین متوسـط الطلبـة فـي 

  قیاس الذكاء االنفعالي.المرحلتین المتوسطة والثانویة على م
)هــــدفت الدراســـة الــــي معرفــــة أثـــر برنــــامج أرشــــادى لتنمیــــة ٢٠١٢دراســـة شــــعبان(-

الـــذكاء الوجــــداني والمســــاندة االجتماعیــــة للتالمیـــذ ذوى االعاقــــة البصــــریة وتكونــــت 
)طالـب وطالبــة مـن المعــاقین بصـریا وتراوحــت اعمـارهم بــین ٥٢عینـة الدراسـة مــن (

ـــــائ١٤،٥-٨( ـــــه توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة )ســـــنة .وتوصـــــلت نت ج الدراســـــة :الـــــي أن
احصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة الضـــابطة ومتوســـط درجـــات المجموعـــة 
التجریبیــة فــي الــذكاء الوجــداني لصــالح المجموعــة التجریبیــة .كمــا توجــد فــروق ذات 
داللـــة احصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة والضـــابطة فـــي مقیـــاس 

  ماعیة لصالح المجموعة الضابطة.المساندة االجت
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) هـدفت الدراسـة الـى التعـرف الـى الـذكاء الوجـداني لألفــراد ذوي ٢٠١٧دراسـة رابـح(
االعاقــة البصــریة فــي ضــوء متغیــري أســباب االعاقــة ودرجتهــا بوالیــة الخرطــوم فــي 

) مفحـوص. وتوصـلت نتـائج الدراسـة الـى ٧٠السودان. وتكونت عینة الدراسـة مـن (
االعاقـــة البصـــریة یتمتعـــون بــذكاء وجـــداني بدرجـــة مرتفعـــة. كمـــا ال  أن االفــراد ذوي

  توجد فروق ذات داللة في الذكاء الوجداني وسط االفراد ذوي االعاقة البصریة.
ـــة والتحصـــیل   ـــة واالكادیمی ـــت المســـاندة االجتماعی ـــي تناول ـــا: الدراســـات الت ثانی

  .األكادیمي مع ذوي االعاقة
حیـث هـدفت الدراسـة الـى بحـث اتجاهـات kawauchi,k (2002  دراسة كـاو وتشـى (

الطلبـــة المبصـــرین نحـــو المســـاندة االكادیمیـــة لألقـــران ضـــعاف البصـــر علـــى ضـــوء 
ـــذات -العوامـــل النفســـیة التالیـــة :معتقـــدات فاعلیـــة الـــذات مقیـــاس الصـــداقة .تأكیـــد ال

) مــن االنــاث متوســط اعمــارهم ٢٣٢) مــن الــذكور و(١٤٣،وشــملت عینــة الدراســة (
) ســؤاال یتعلــق بنــوع المســاندة الــذى ٢٠أكملــوا المقــاییس وأجــابوا عــن (عامــا،  )١٩(

واظهـــرت النتـــائج بـــان  هـــؤالء  .نـــه یجـــب تقدیمـــه للطلبـــة ضـــعاف البصـــراعتقـــدوا أ
الطلبــة كــانوا أكثــر مــیال الــى قبــول المســاندة التــي تحســن مــن بیئــة الــتعلم الخارجیــة 

ة، وكــانوا أكثــر مــیال للطلبــة ضــعاف البصــر ،مثــل تــوفیر االجهــزة مــن قبــل الجامعــ
الى رفض المساندة المساندة التـي تعطـى للطلبـة ضـعاف البصـر میـزة فـي درجـاتهم 

  الدراسیة.
كدراسـة  هـدفت الدراســة الـى بحــث العالقـة بــین تقـدیر الــذات  Blake ) (2002بلی

وفعالیة الذات لدى كل من الطلبة العادیین والمعاقین بمدینة الكویـت وتكونـت عینـة 
)طالـــب مـــن الطلبـــة المعـــاقین ٤٨)طالبـــا مـــن الطلبـــة العـــادیین و(٤٤( الدراســـة مـــن

.وتوصــلت نتــائج الدراســة الــى وجــود عالقــة دالــة بــین فعالیــة الــذات وتقــدیر الــذات 
ـــذات  لـــدى كـــل مـــن العـــادیین والمعـــاقین .كمـــا أشـــارت النتـــائج الـــي ارتفـــاع تقـــدیر ال

النتـــائج الـــى وجـــود  وفعالیـــة الـــذات لـــدى المعـــاقین مقارنـــة بالعـــادیین. كمـــا توصـــلت
عالقــة دالـــة احصـــائیا بـــین تقـــدیر الــذات الشخصـــي وبـــین التحصـــیل الدراســـي. ولـــم 
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تكـن هنـاك عالقــة دالـة لكـل مــن النـوع والمسـتوى االجتمــاعي واالقتصـادي بكـل مــن 
  فعالیة الذات وتقدیر الذات لدى المعاقین والعادیین.

الـى معرفـة العالقـة بـین ) حیث هدفت الدراسة ٢٠٠٤( دراسة عبد المعطى        
وفاعلیـــة الـــذات االكادیمیـــة فـــي ضــــوء المســـاندة االجتماعیـــة والمســـاندة االكادیمیـــة 

مســـــتویات متباینـــــة مـــــن التحصـــــیل الدراســـــي لـــــدى طـــــالب الصـــــف االول بـــــالتعلیم 
) طالــب وطالبــة مــن الصــف االول مــن ٢١٤الثــانوي. وتكونــت عینــة الدراســة مــن (
ــــــیم الثــــــانوي. وتوصــــــلت نتــــــائج  الدراســــــة الــــــى اهمیــــــة المســــــاندة االجتماعیــــــة التعل

  واالكادیمیة وفاعلیة الذات االكادیمیة في التحصیل الدراسي لدى الطالب.
) هــدفت الدراســة الــى معرفــة الكشــف عــن المســاندة ٢٠١٣دراســة رزیقــة ومقــاتلي (

االجتماعیــة وعالقتهــا باكتســـاب المهــارات االجتماعیــة عنـــد المــراهقین المضـــطربین 
) ٢١-١١) فـرد یتـراوح اعمـارهم مـا بـین (١٢٠ونت عینة الدراسـة مـن (بصریا. وتك

ســنة. وتوصــلت نتــائج الدراســة الــى أن هنــاك عالقــة موجبــة دالــة احصــائیا بــین كــل 
  من المساندة االجتماعیة والمهارات االجتماعیة لدى عینة الدراسة.

اعیـــة هـــدفت الدراســـة الـــى التعـــرف علـــى المســـاندة االجتم )٢٠١٣دراســـة التمیمـــي (
وعالقتهـــا بجـــودة حیـــاة أولیـــاء أمـــور االطفـــال ذوى االعاقـــة بمرحلـــة التـــدخل المبكـــر 

فــردا مــن أبــاء وأمهــات ممــن لــدیهم طفــل ذوى  )٢٢٠.وتكونــت عینــة الدراســة مــن (
اعاقــة وملتحــق بإحـــدى بــرامج التـــدخل .وتوصــلت نتـــائج الدراســة الـــى وجــود فـــروق 

عاقــــة وامهــــاتهم بمرحلــــة التــــدخل ذات داللــــة احصــــائیة بــــین أبــــاء االطفــــال ذوى اال
لمبكــر فــي شــعورهم بالرضــا عــن جــودة حیــاتهم االســریة لصــالح االبــاء ،كمــا كانــت 
هنـاك فــروق ذات داللــة احصــائیة بــین أولیـاء أمــور ذوى صــعوبات الــتعلم وكــل مــن 
أولیاء أمـور ذوى االعاقـة الفكریـة وذوى اضـطراب التوحـد فـي شـعورهم بالرضـا عـن 

  ولیاء أمور ذوى صعوبات التعلم.جودة حیاتهم لصالح أ
الدراســــــة الــــــى التعــــــرف علــــــى المســــــاندة ) هــــــدفت ٢٠١٤دراســــــة حســــــین وعبــــــاس(

االجتماعیــة فضــال عــن التعــرف علـــى طبیعــة العالقــة بــین االجتماعیــة والتحصـــیل 
) طالبـــة مـــن طالبـــات المرحلـــة الرابعـــة كلیـــة ٢٧الدراســـي. وتكونـــت عینـــة الدراســـة (
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٤١٥  

ائج الدراسة الى مجموعـة مـن االسـتجابات منهـا تمتـع التربیة الریاضیة. وتوصلت نت
ــــین  الطالبــــات بمقــــدار مــــن المســــاندة االجتماعیــــة. وهنــــاك عالقــــة ارتبــــاط معنــــوي ب

  المساندة االجتماعیة والتحصیل الدراسي.
ــــد الجــــواد(       ــــین مقیــــاس المســــاندة ) هــــدفت ٢٠١٥دراســــة عب ــــى تقنی الدراســــة ال

مـــــدت الباحثــــــة علـــــى مقیـــــاس المســــــاندة االجتماعیـــــة للمعـــــاقین حركیــــــا. حیـــــث اعت
ــــد المــــنعم ســــلطان( ــــا أعــــداد /عب ــــة للمعــــاقین حركی ) حیــــث قامــــت ٢٠٠٩االجتماعی

الباحثــة بعمــل بعــض التعــدیالت فــي الصــیاغة اللغویــة، ویتكــون المقیــاس مــن ثــالث 
) عبـارة ١٨) عبـارة وبعـد المسـاندة االنفعالیـة (١٩أبعاد هي بعد المسـاندة المعرفیـة (

  ) عبارة.٢٠ة االجرائیة (وبعد المساند
  تعقیب:

اســتنادا الــى مــا تــم عرضــه مــن الدراســات العربیــة واألجنبیــة والتــي تناولــت المســاندة 
ــــذكاء الوجــــداني مــــع ذوي اإلعاقــــة، نجــــد أن المســــاندة  االجتماعیــــة واألكادیمیــــة وال
یجــــابي علــــى بعــــض المتغیــــرات النفســــیة  االجتماعیــــة واألكادیمیــــة لهــــا دور فعــــال وإ

عیــــة وتعتبـــــر المســـــاندة مركــــزا للضـــــبط الـــــداخلي والخــــارجي وتعمـــــل علـــــى واالجتما
الشـــعور بـــاآلمن النفســـي واالجتمـــاعي. كمـــا أن هـــؤالء الطـــالب المعـــاقین یتســـمون 
بــذكاء وجــداني مرتفــع ولــه أثــر فعــال علــى كثیــر مــن النــواحي النفســیة واالجتماعیــة 

  لدیهم.
عیـــة واألكادیمیـــة والتحصـــیل أمـــا بالنســـبة للدراســـات التـــي تناولـــت المســـاندة االجتما

األكـادیمي مــع ذوي اإلعاقــة فقــد اشــارت الدراســات الــى أهمیــة المســاندة االجتماعیــة 
واألكادیمیـــة فـــي حیـــاة الطالـــب المعـــاق ألنهـــا تعـــد مصـــدرا مهمـــا للتوافـــق الدراســـي 
والتحصــیل األكــادیمي. كمــا أن لهــا دورا فعــاال فــي تعلمهــم وفــى توظیــف مشــاعرهم 

  یة التعلم.وقدراتهم نحو عمل
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  فروض الدراسة:
الفــرض االول: توجـــد عالقـــة دالـــة احصـــائیا بـــین المســـاندة االجتماعیـــة واألكادیمیـــة 

  والذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة ذوي االعاقة.
الفــرض الثــاني: توجــد عالقــة دالــة احصــائیا بــین المســاندة االجتماعیــة واألكادیمیــة 

  ذوي االعاقة.والتحصیل األكادیمي لدى طالب الجامعة 
الفــرض الثالـــث: ال توجـــد فـــروق دالـــة احصــائیا فـــي متغیـــرات المســـاندة االجتماعیـــة 
واالكادیمیــة والــذكاء الوجــداني والتحصــیل األكــادیمي بحســب نــوع االعاقــة البصــریة 

  واالعاقة الحركیة.
ـــة احصـــائیا فـــي متغیـــرات المســـاندة االجتماعیـــة  الفـــرض الرابـــع: ال توجـــد فـــروق دال

  ة والذكاء الوجداني والتحصیل األكادیمي بحسب الجنس (ذكور واناث).واالكادیمی
  الطریقة واإلجراءات

  منهج الدراسة:  
مـــنهج الدراســـة: اســـتخدم البـــاحثین فـــي الدراســـة الحالیـــة المـــنهج الوصـــفي لمالئمتـــه 

  لمشكلة الدراسة.
  عینة الدراسة:

وعالقتهـــا بالـــذكاء  یتحـــدد البحـــث الحـــالي بدراســـة المســـاندة االجتماعیـــة واالكادیمیـــة
الوجداني والتحصیل األكادیمي لدى الطالب ذوي االعاقة بجامعـة تبـوك وبلـغ عـدد 

) طالــب وطالبــة مــن طــالب كلیــة التربیــة واآلداب للعــام الدراســي ١٨عینــة الدراســة (
  م.٢٠١٧/٢٠١٨هـ ١٤٣٨/١٤٣٩

ة ) طالــب وطالبــ١٨حیــث بلــغ عــدد أفــراد العینــة األساســیة المشــاركة فــي الدراســة (
) عامـــا وكــان نـــوع اإلعاقــة منحصـــر بــین اإلعاقـــة ٢٣-١٩ویتــراوح أعمـــارهم بــین (

) ١١البصــریة واالعاقـــة الحركیـــة حیـــث بلـــغ عـــدد الطـــالب ذوي اإلعاقـــة البصـــریة (
) ٧) مــن االنــاث وبلــغ عــدد طــالب اإلعاقــة الحركیــة (٤) ذكــور (٧طالــب وطالبــة (

  ) من الذكور.٥) من االناث و(٢(
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٤١٧  

  أدوات الدراسة:
  ثل أدوات الدراسة في االتي:تتم

  مقیاس المساندة االجتماعیة واالكادیمیة.    اعداد/الباحثان. -١
  مقیاس الذكاء الوجدان للطالب المعاقین.   اعداد/ الباحثان. -٢
 معدل التحصیل األكادیمي الذي یحصل علیه الطالب. -٣

یة واالعاقـــــة مقیـــــاس المســـــاندة االجتماعیـــــة واألكادیمیـــــة لـــــذوى اإلعاقـــــة البصـــــر  -١
الحركیة یهدف هذا المقیاس الى التعرف علـى المسـاندة االجتماعیـة واألكادیمیـة 
لــدى طــالب الجامعــة المعــاقین حیــت تــم بنــاء هــذه المقیــاس بعــد االطــالع عــل 
بعــض المقــاییس العربیــة واألجنبیــة ومــن أهــم هــذه الدراســات والمقــاییس مقیــاس 

) ١٩٩٦محمــــــــد (تعریــــــــب ) vaux,1982المســــــــاندة االجتماعیــــــــة ل فــــــــوكس (
ـــــد المعطـــــى ( ـــــة واألكادیمیـــــة عب ـــــاس )٢٠٠٤ومقیـــــاس المســـــاندة االجتماعی ومقی

ـــــذ ذوى اإلعاقـــــة البصـــــریة حمـــــدي ســـــعد شـــــعبان  ـــــة للتالمی المســـــاندة االجتماعی
) ویتكـون مقیـاس ٢٠١٣ومقیاس المسـاندة االجتماعیـة أحمـد التمیمـي ()٢٠١٢(

بعـــاد للمســـاندة االجتماعیـــة ) فقـــرة موزعـــة علـــى أربـــع أ٧٢الدراســة الحالیـــة مـــن (
اد للمســـــاندة األســـــاتذة) وأربـــــع أبعـــــ–الجیـــــران -الـــــزمالء-وهـــــي (مســـــاندة االســـــرة

ــــار –الجیــــران -الــــزمالء-االكادیمیــــة هــــي (مســــاندة االســــرة األســــاتذة).بحیث یخت
)وغالبــــــا ٥المفحــــــوص إجابــــــة واحــــــدة مــــــن خمــــــس بــــــدائل وهــــــى دائمــــــا وتأخــــــذ(

) وتشــــیر الدرجــــة ١)وابــــدا وتأخــــذ(٢)ونــــادرا وتأخــــذ(٣)واحیانــــا وتأخــــذ (٤وتأخـــذ(
الكلیــــة علــــى المقیــــاس الــــى ادراك المســــاندة االجتماعیــــة واألكادیمیــــة اذا كانــــت 
مرتفعــة فــان الطالــب یتســم بالثقــة بــالنفس والتوافــق الــذاتي واالجتمــاعي فــي حــین 

  انخفاض الدرجة یشیر الى عدم الثقة بالنفس واالعتمادیة.
رضـة علـى مجموعـة مـن المحكمـین وقد تم حساب صدق المقیاس مـن خـالل ع

) من أعضاء هیئة التدریس في أقسام التربیة الخاصـة وعلـم ١٠والبالغ عددهم (
الـــنفس والصـــحة النفســـیة بهـــدف الحكـــم علـــى مـــدى صـــالحیة هـــذه الفقـــرات مـــن 
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حیــــــث وضــــــوحها ومالئمتهــــــا للهــــــدف الــــــذى یــــــراد قیاســــــه وفــــــى ضــــــوء بعــــــض 
ت مــــن حیــــث وضــــحها المالحظــــات تــــم إعــــادة صــــیاغة وتعــــدیل بعــــض الفقــــرا

ومالئمتهــــا للهــــدف الــــذى یــــراد قیاســــه .وتــــم حســــاب الصــــدق بطریقــــة االتســــاق 
الـــداخلي أي حســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــین العالمـــة علـــى الفقـــرة والعالمـــة علـــى 

ـــــــاس الكلـــــــى وتراوحـــــــت معـــــــامالت االرتبـــــــاط مـــــــا بـــــــین (   ٠,٧٣ - ٠,٣٣المقی
ثبــات المقیــاس ).ولحســاب ٠،٠١)وجمیعهــا ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى (

عادة التطبیق على عینة الصـدق وكـان قوامهـا  فقد تم استخدام طریقة التطبیق وإ
ــــوافر عــــدد الطــــالب ٥٠( ــــب مــــن طــــالب الجامعــــة العــــادیین نظــــرا لعــــدم ت )طال

المعاقین بالجامعة  بفارق زمنى ثالث أسابیع وكانـت قیمـة معامـل االرتبـاط بـین 
).وبحســـــاب ٠،٠١مســــتوى ( )وهــــذا دال احصـــــائیا عنــــد٠،٨٤مرتــــي التطبیــــق (

الثبــات عــن طریــق التجزئــة النصــفیة بــین الفقــرات ذوات األرقــام الفردیــة والفقــرات 
)وبعــــــد تصــــــحیحه بمعادلــــــة ٠،٠٨٧ذوات األرقــــــام الزوجیــــــة وكانــــــت تســــــاوى (

)وبحســاب معامــل الثبــات ٠،٩٣ســیبرمان بــراون أصــبح معامــل الثبــات یســاوى (
)وهــــذا یــــدل علــــى أن ٠،٩١ســــاوى (باســــتخدام معادلــــة الفاكرونبــــاخ فوجــــد أنــــه ی

المقیـاس یتمتـع بدرجـة صــدق وثبـات عالیـة ویعتبـر ذلــك كافیـا ألغـراض الدراســة 
  الحالیة.

 مقیاس الذكاء الوجداني: -٢
وتــم حســاب ثبــات المقیــاس مــن خــالل حســاب معامــل الثبــات مــن خــالل التطبیــق -

عادة التطبیق على عینـة مكونـة مـن ( بكلیـة  ) طالـب مـن طـالب جامعـة تبـوك٥٠وإ
التربیـــة واآلداب بفـــارق زمنـــى ثـــالث أســـابیع باســـتخدام معامـــل االرتبـــاط (بیرســـون) 

) وهــذا یــدل علــى أن ٠،٧٩٨ووجــد أن هنــاك معامــل االرتبــاط بــین مرتــى التطبیــق (
المقیــاس ثابــت بدرجــة مقبولــة. وتــم حســاب الثبــات أیضــا بطریقــة التجزئــة النصــفیة 

) ٠،٧٦وقــد بلــغ معامــل االرتبــاط بینهمــا( بمعادلــة ســبیرمان، جتمــان، والفــا كرنبــاخ.
  ).٠،٠١وهو معامل ارتباط دال عندي مستوى (

  المستخدمة في البحث : االسالیب اإلحصائیة
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تــم اســتخدام اســالیب المتوســطات واالنحرافــات المعیاریــة واختبــار مــان وتنــي كأحــد 
 االسالیب الالبارمتریة للمجموعات المستقلة.

  نتائج البحث:
  فرض االول:نتائج ال )١(
توجـــد عالقـــة دالـــة احصـــائیا بـــین المســـاندة االجتماعیـــة  یـــنص الفـــرض علـــى أنـــه 

  واألكادیمیة والذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة ذوي االعاقة.
  والمساندةوالمساندة  االجتماعیةاالجتماعیة  المساندةالمساندة  منمن  كالكال  بینبین  االرتباطاالرتباط  معامالتمعامالت  ::    ))١١((  جدولجدول

  الوجدانيالوجداني  والذكاءوالذكاء  األكادیمیةاألكادیمیة
  دانيالذكاء الوج  المتغیرات

  *٠,٤٩٩  المساندة االجتماعیة
  ٠,٣٦٦  المساندة االكادیمیة

  ٠,٠٥* دال احصائیا عند مستوى 
 ٠,٠٥یتضـح مـن الجــدول السـابق وجـود عالقــة موجبـة دالـة احصــائیا عنـد مســتوى 

بــین المســاندة االجتماعیــة والــذكاء الوجــداني وعــدم وجــود عالقــة دالــة احصــائیا بــین 
  اء الوجداني.المساندة االكادیمیة والذك

  مناقشة نتائج الفرض األول:
تشــیر نتیجــة الشــق األول مــن هــذا الفــرض الــى وجــود عالقــة موجبــة دالــة احصــائیا 

بــین المســاندة االجتماعیــة والــذكاء الوجــداني ویــرى الباحثــان ان  ٠,٠٥عنــد مســتوى 
ـــــدعم النفســـــي  تلـــــك النتیجـــــة ـــــى ان المســـــاندة االجتماعیـــــة تعـــــد مصـــــدرا لل ترجـــــع ال

عي الـــذي یحتاجـــه الفـــرد المعـــاق فـــي حیاتـــه الیومیـــة فبمقـــدار الـــدعم الـــذي واالجتمـــا
یتلقاه المعاق في العالقة مع الوالدین أو المعلمین أو كلیهما فإن ذلـك یشـجعه علـى 
االستكشـاف واالسـتطالع وینمــى لدیـه ثقتـه بنفســه. وهـذا یتفـق مــع نتـائج دراسـة كــال 

) ودراسـة أنـس رابـح ٢٠١٢ودراسـة حمـدي شـعبان ( sharm )٢٠٠٦مـن شـارما (
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) حیـث اشـارت هـذه النتـائج الـى أن االفـراد ذوي اإلعاقـة البصـریة واالعاقـة ٢٠١٧(
الحركیـــة یتمتعـــون بـــذكاء وجـــداني بدرجـــة مرتفعـــة، كمـــا اشـــارت النتـــائج الـــى وجـــود 

  ارتباط موجب بین المساندة االجتماعیة والذكاء الوجداني.
اللهـا تفسـیر العدیـد مـن جوانـب السـلوك فالذكاء الوجـداني كبنیـة نفسـیة یمكـن مـن خ

اإلنســاني حیــث أن هنــاك قــرائن قویــة علــى أن العوامــل العقلیــة واالنفعالیــة مرتبطــة 
ببعضــها بدرجــة كبیــرة حیــث تســاعد المهــارات االجتماعیــة واالنفعالیــة علــى تحســین 

  .)٤، ٢٠٠٤(أحمد، أحمد، األداء العقلي للفرد
اعیة المتمثلة فـي الوالـدین والمعلمـین واالقـران وهذا یدل على أهمیة المساندة االجتم

فــي تنمیــة الجانــب الوجــداني لــدى الطــالب وتــأثیر ذلــك علــى التــأثیر الدراســي (عبــد 
  ).٢٠١٢اللطیف واخرون (

ویشـیر نتــائج الشـق الثــاني مـن الفــرض األول الـى عــدم وجـود عالقــة دالـة احصــائیا 
ع ذلــك الــى أن اإلعاقــة البصــریة بــین المســاندة االكادیمیــة والــذكاء الوجــداني. ویرجــ

والحركیة من االعاقـات التـي تـؤدى الـى مشـكالت الحسـیة واجتماعیـة ونفسـیة حیـث 
  تؤثر على المعاق وقد تصیبه بسوء التوافق النفسي واالجتماعي واألكادیمي.

كمـــا أن األداء الدراســـي للطالـــب المعـــق یـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا بـــالتكیف مـــع الحیــــاة 
ر الــذى یتلقیــه الطالــب المعــاق مــن المســاندة االكادیمیــة ســواء مـــن الجامعیــة فبالقــد

االســـــرة أو المعلمـــــین بقـــــدر مـــــا تكـــــون جودتـــــه فـــــي األداء وتفوقـــــه فـــــي التحصـــــیل 
-silva )2007ســـــمیث واخـــــرون(-ســـــیلفااالكـــــادیمي وهـــــذا یتفـــــق مـــــع دراســـــة 

smilh.et,eL حیــث هــدفت الدراســة الــى فحــص الــدعم االجتمــاعي والوجــداني لــدى
مــن الطــالب المكفــوفین وتوصــلت النتــائج علــى حصــول المكفــوفین علــى  مجموعــة

درجــات منخفضــة علـــى اختبــار الـــذكاء الوجــداني وحصــولهم علـــى درجــات مرتفعـــة 
شـــــارما  علـــــى مقیـــــاس تقـــــدیر الـــــذات والمســـــاندة االجتماعیـــــة ،كمـــــا اشـــــارت دراســـــة

)٢٠٠٦ ( sharm لمرتفعـة الـى أن المعـاق بصـریا ذوى الثبـات والكفـاءة االنفعالیـة ا
كانــت لــدیهم عــادات دراســیة أفضــل بصــورة دالــة مــن المعــاقین بصــریا ذوى الثبــات 

  والكفاءة االنفعالیة المنخفضة.
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٤٢١  

: توجــد عالقــة دالــة احصــائیا یــنص الفــرض علــى أنــه ) نتــائج الفــرض الثــاني:٢( 
بــین المســاندة االجتماعیــة واألكادیمیــة والتحصــیل األكــادیمي لــدى طــالب الجامعــة 

  قة.ذوي االعا
  والمساندةوالمساندة  االجتماعیةاالجتماعیة  المساندةالمساندة  منمن  كالكال  بینبین  االرتباطاالرتباط  معامالتمعامالت  ::  ))٢٢((  جدولجدول

  الدراسيالدراسي  والتحصیلوالتحصیل  األكادیمیةاألكادیمیة
  التحصیل الدراسي  المتغیرات

 *٠,٥٧٥  المساندة االجتماعیة

  *٠,٥٣٥  المساندة االكادیمیة

  ٠,٠٥ مستوى عند احصائیا دال* 
 ٠,٠٥ مســتوى عنـد احصــائیا دالـة موجبـة عالقــة وجـود السـابق الجــدول مـن یتضـح

  الدراسي والتحصیل األكادیمیة والمساندة االجتماعیة المساندة من كال بین
  مناقشة نتائج الفرض الثاني:
ترجع الى أن المساندة االجتماعیـة تعـد مصـدرا هامـا  ویرى الباحثان ان تلك النتیجة

الطالـــب مـــن مصـــادر االمـــن النفســـي الـــذي یعتبـــر مـــن أهـــم الحاجـــات األولیـــة لـــدى 
  المعاق.

.حیــث Kathryn wentzet. ) ١٩٩٨كــاثرین. ونتــزول (وهــذا مــا أكدتــه دراســة 
اشــارت الــى أهمیــة الــدور الــذى تلعبــه العالقــات االجتماعیــة فــي شخصــیة الطالــب 
ــــالتعلم  وتزیــــد مــــن دافعیتــــه كمــــا أن العالقــــات االجتماعیــــة تــــرتبط بصــــورة مباشــــره ب

ة والمساندة من اإلباء والمعلمـین واالقـران وبالتحصیل الدراسي فالعالقات االجتماعی
  ارتبطت إیجابا بالكفاءة المدركة بالجهد االكادیمي وباالهتمام الدراسي .

ودراســـة لیفیتـــت  kelemann)١٩٩٤وتتفـــق هـــذه النتیجـــة أیضـــا مـــع دراســـة كلیمـــان(
 D.)1996ودراســــة داجســــتینو(…  Leavtt &others(1992)واخــــرون 

Agostenoإلـــى وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة بـــین  هـــذه الدراســـات  ..حیـــث اشـــارت نتـــائج
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ــاندة االجتماعیــــــة واالكادیمیــــــة  و التفــــــوق الدراســــــي. الن مصــــــادر المســــــاندة  المســــ
االجتماعیـة واألكادیمیــة للطالــب المعــاق المتمثلــة فــي الوالــدین والمعلــم واالقــران تعــد 

 مصدرا مهما للتوافق المدرسي والتحصیل األكادیمي.
  لثالث:] نتائج الفرض ا٣[
ال توجـــد فـــروق دالـــة احصـــائیا فـــى متغیـــرات المســـاندة یـــنص الفـــرض علـــى أنـــه:     

االجتماعیة واالكادیمیة والذكاء الوجداني والتحصیل األكادیمي بحسب نوع االعاقـة 
  البصریة واالعاقة الحركیة.

ویتني للكشف عـن داللـة -والختبار هذا الفرض قام الباحثین باستخدام اختبار مان 
بــــین المجموعــــات غیــــر المرتبطــــة " المســــتقلة " فــــي المســــاندة االجتماعیــــة  الفــــروق

ــــائج التــــي  ــــالي یوضــــح النت ــــذكاء الوجــــداني والتحصــــیل والجــــدول الت واالكادیمیــــة وال
  توصل إلیها الباحثان:

  بالجامعةبالجامعة  االعاقةاالعاقة  ذوىذوى  الطالبالطالب  درجاتدرجات  رتبرتب  متوسطيمتوسطي  بینبین  الفروقالفروق  داللةداللة  ))٣٣((  جدولجدول

  الدراسيالدراسي  والتحصیلوالتحصیل  الوجدانيالوجداني  والذكاءوالذكاء  واالكادیةواالكادیة  ةةاالجتماعیاالجتماعی  المساندةالمساندة  متغیراتمتغیرات  فيفي

  ویتنيویتني  ––  مانمان    اختباراختبار  باستخدامباستخدام  ))وحركیةوحركیة  بصریةبصریة((  االعاقةاالعاقة  نوعنوع  بحسببحسب

  نوع االعاقة  المتغیرات
  ن

المتوسط 
  الحسابي

متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

معامل 
مان ویتنى 

U  
  Zقیمة 

مستوى 
  الداللة

المساندة 
  االجتماعیة

  ١١٥,٠٠  ١٠,٤٥  ١٥١,١٩  ١١  بصریة
٠,٣٧٥  ٠,٩٥٤-  ٢٨,٠٠  

  ٥٦,٠٠  ٨,٠٠  ١٣٣,٥٧  ٧  حركیة

  المساندة االكادیمیة
  ١١١,٥٠  ١٠,١٤  ١٥٤,٧٢  ١١  بصریة

٠,٥٣٦  ٠,٦٣٦-  ٣١,٥٠  
  ٥٩,٥٠  ٨,٥٠  ١٣١,٤٢  ٧  حركیة

  الذكاء الوجداني
  ١٠٠,٥٠  ٩,١٤  ٢٥٦,٠٩  ١١  بصریة

٠,٧١٧  ٠,٣٦٢-  ٣٤,٥٠  
  ٧٠,٥٠  ١٠,٠٧  ٢٦٠,٤٢  ٧  حركیة

  تحصیل الدراسيال
  ١٢٦,٠٠  ١١,٤٥  ٣,٦٠  ١١  بصریة

  ٤٥,٠٠  ٦,٤٣  ٢,٩٥  ٧  حركیة  ٠,٠٥  ١,٩٦١-  ١٧,٠٠

یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیا فـــي المســـاندة       
االجتماعیــــة والمســــاندة االكادیمیــــة والــــذكاء الوجــــداني بــــین متوســــطي درجــــات ذوي 

حركیــة، حیــث كانــت الفــروق غیــر دالــة احصــائیا االعاقــة البصــریة وذوي االعاقــة ال
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٤٢٣  

) ووجـــود فــــروق دالــــة إحصـــائیا فــــي التحصـــیل الدراســــي بــــین ٠,٠٥عنـــد مســــتوى (
ـــــة لصـــــالح ذوي  متوســـــطي درجـــــات ذوي االعاقـــــة البصـــــریة وذوي االعاقـــــة الحركی

) وبــذلك ٠,٠٥االعاقــة البصــریة، حیــث كانــت الفــروق دالــة احصــائیا عنــد مســتوى (
  لث للدراسة جزئیا.یتم قبول الفرض الثا

  مناقشة نتائج الفرض الثالث:
وتشــــیر نتــــائج هــــذا الفــــرض الــــى عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائیا فــــي المســــاندة 
االجتماعیــــة والمســــاندة االكادیمیــــة والــــذكاء الوجــــداني بــــین متوســــطي درجــــات ذوي 
االعاقـة البصـریة وذوي االعاقـة الحركیــة ، حیـث كانـت الفــروق غیـر دالـة احصــائیا 

) ویــــرى الباحثـــــان ان تلــــك النتیجـــــة ترجــــع الـــــى ان المســـــاندة ٠,٠٥مســـــتوى (عنــــد 
االجتماعیة لهـا دور مهـم فـي تحدیـد طبیعـة العالقـات والتفـاعالت الیومیـة للفـرد مـع 
المحیطین به لذلك تعتبر المسـاندة االجتماعیـة هـي إحـدى المصـادر المهمـة لألمـن 

فیـــه حیـــث تـــرتبط بالصـــحة الـــذى یحتاجـــه الطالـــب المعـــاق فـــي العـــالم الـــذى یعـــیش 
والســعادة النفســیة ،كمــا أن المســاندة االجتماعیــة واألكادیمیــة هــي كــل مــا یقــدم للفــرد 
من دعم ومسـاعدة تسـاهم فـي تحسـین أداء الطالـب المعـاق كمـا أن تلقـى او منحهـا 

  لألخرین یرتبط ارتباطا یومیا بالصحة الجسمیة والسلوكیة والنفسیة الموجبة .
االجتماعیة واألكادیمیة لها دور محفز ولهـا تـأثیر قـوى علـى نظـام كما أن المساندة 

الــــذات حیــــث تــــؤدى الــــى زیــــادة تقــــدیر الــــذات والثقــــة بهــــا وكــــذلك تولــــد درجــــة مــــن 
المشـاعر اإلیجابیــة تجعــل الطالــب المعــاق یـدرك االحــداث الخارجیــة علــى أنهــا أقــل 

وهـذا مــا توصــلت مشـقة .فالمســاندة بشـقیها تعمــل علـى رفــع معــدل الـذكاء الوجــداني 
حیــث  DoLan & mccaslin)(2008دوالن ومككاســالین) الیــه نتیجــة دراســة 

أشـارت الـى وجـود ارتبـاط موجـب دال احصـائیا بـین الـذكاء الوجـداني وتقـدیر الــذات 
،كمــا أن هنــاك ارتبــاط بــین اتجاهــان الطــالب نحــو معلمــیهم وكــل مــن تقــدیر الــذات 

)الـى ارتفـاع  الـذكاء ٢٠١٢ة أشـكنانى (والذكاء الوجداني لـدیهم ،كمـا توصـلت دراسـ
االنفعـــالي  لـــدى الطـــالب المعـــاقین حركیـــا كمـــا توصـــلت النتـــائج أیضـــا الـــى ارتفـــاع 
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ـــــذكاء االنفعـــــالي لـــــدى الطالبــــــات المراهقـــــات المعاقـــــات حركیـــــا مقارنــــــة  مهـــــارات ال
الـى أن  click )٢٠٠٢بالطالب المراهقین المعاقین حركیا. كما تشیر دراسـة كیلـك(

لواجــــدات عــــامال مهمــــا للنجــــاح األكــــادیمي فــــي البیئــــة الدراســــیة لــــذلك بــــدأ الــــذكاء ا
  االهتمام بدراسة الجانب العاطفي في عملیة التعلم.

ــا توصـــلت نتـــائج الدراســـة الحالیـــة أیضـــا الـــى وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیا فــــي  كمـ
التحصـــیل الدراســــي بــــین متوســــطي درجـــات ذوي االعاقــــة البصــــریة وذوي االعاقــــة 

لح ذوي االعاقـــة البصـــریة، حیـــث كانـــت الفـــروق دالـــة احصـــائیا عنـــد الحركیـــة لصـــا
)، ویمكــن تفســیر ذلــك الــى تلقــى الطــالب المعــاقین بصــریا للمســاندة ٠,٠٥مســتوى (

االجتماعیــــة واألكادیمیــــة بدرجـــــة كبیــــرة مـــــن الوالــــدین والـــــزمالء والمعلمــــین مقارنـــــة 
  بأقرانهم المعاقین حركیا.

ن االسـرة واالقـران والمعلمــین والتـي تلغــب دورا كمـا ان المعـاق بصــریا یجـد الـدعم مــ
كبیرا في تمكینه من بنـاء ذاتـه ومعرفتـه بنفسـه وذلـك مـن خـالل إدراكـه إلعاقتـه مـن 

  خالل تعاملهم معه، مما ینعكس ذلك على تحصیله الدراسي.
كمــا ال یختلــف المعــاقون بصــریا بوجــه عــام عــن أقــرانهم مــن المبصــرین فیمــا یتعلــق 

علم واالستفادة من المنهج التعلیمي بشكل مناسب ولكـن یمكـن القـول بالقدرة على الت
إن تعلـــیم الطالـــب المعـــاق بصـــریا یتطلـــب تعـــدیال فـــي أســـلوب التـــدریس. (القریـــوتى 

  )٢٠٠١واخرون ،
: ال توجـد فـروق دالـة احصـائیا یـنص الفـرض الرابـع علـى أنـه نتائج الفرض الرابع:

میـــــة والــــــذكاء الوجـــــداني والتحصــــــیل فـــــي متغیــــــرات المســـــاندة االجتماعیــــــة واالكادی
  األكادیمي بحسب الجنس (ذكور واناث).

ویتنـــي للكشـــف عـــن -والختبـــار هـــذا الفـــرض قـــام الباحثـــان باســـتخدام اختبـــار مـــان  
داللة الفروق بین المجموعات غیر المرتبطـة " المسـتقلة " فـي المسـاندة االجتماعیـة 

ي والجـدول التـالي یوضـح النتـائج واالكادیمیة والـذكاء الوجـداني والتحصـیل األكـادیم
  التي توصل إلیها الباحثان:
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٤٢٥  

داللة الفروق بین متوسطي رتب درجات الطالب ذوى االعاقة   : ) ٤جدول(
بالجامعة في متغیرات المساندة االجتماعیة واالكادیة والذكاء الوجداني والتحصیل 

  ویتني –الدراسي بحسب الجنس ذكور واناث استخدام اختبار  مان 
یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیا فـــي المســـاندة       

االجتماعیــة والمســاندة االكادیمیــة بــین متوســطي درجــات الــذكور واالنــاث مــن ذوي 
ـــة احصـــائیا عنـــد مســـتوى ( ) ووجـــود ٠,٠٥االعاقـــة، حیـــث كانـــت الفـــروق غیـــر دال

ین متوسـطي درجـات فروق دالة إحصائیا في الذكاء الوجداني والتحصیل الدراسي ب
الـــــذكور واالنـــــاث مـــــن ذوي االعاقـــــة لصـــــالح االنـــــاث، حیـــــث كانـــــت الفـــــروق دالـــــة 

) وبـــذلك یـــتم قبـــول الفـــرض الرابـــع ٠,٠٠١ – ٠,٠١احصـــائیا عنـــد مســـتوى داللـــة (
  للدراسة جزئیا.

  مناقشة نتائج الفرض الرابع:
ــــة إحصــــائیا فــــي المســــاندة  ــــى عــــدم وجــــود فــــروق دال ــــك الفــــرض ال تشــــیر نتــــائج ذل

جتماعیــة والمســاندة االكادیمیــة بــین متوســطي درجــات الــذكور واالنــاث مــن ذوي اال
) ویــــرى ٠,٠٥االعاقــــة، حیــــث كانــــت الفــــروق غیــــر دالــــة احصــــائیا عنــــد مســــتوى (

ترجع الى أن المسـاندة االجتماعیـة واألكادیمیـة هـي إحـدى  الباحثان ان تلك النتیجة
المســـــاعدة حــــین یطلبهـــــا صــــور العالقــــات االجتماعیـــــة التــــي تـــــوفر للفــــرد المعــــاق 

ومصـــدر هـــام مـــن مصـــادر االمـــن الـــذي یحتاجـــه ذوي اإلعاقـــة عنـــدما یشـــعر بـــأن 
هناك من یهـدده وأنـه غیـر قـادر علـى مواجهـة الضـغوط والمتاعـب التـي تـؤثر علـى 

  توافقه النفسي واالجتماعي.
  كما یؤثر حجم المساندة االجتماعیة واألكادیمیة ومستوى الرضا عنها في كیفیة 

المتوسط   ن  الجنس  غیراتالمت
  الحسابي

متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

معامل 
مان 
ویتنى 

U  

مستوى   Zقیمة 
  الداللة

  ٠,٣٧٥-   ١٦,٠٠  ٩٤,٠٠  ٧,٨٣  ١٣٥,٥٨  ١٢  ذكورالمساندة 
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  ١,٨٨٠  ٧٧,٠٠  ١٢,٨٣  ١٦٣,١٦  ٦  اناث  االجتماعیة
المساندة 
  االكادیمیة

-   ٢٥,٠٠  ١٠٣,٠٠  ٨,٥٨  ١٣٩,٣٣  ١٢  ذكور
١,٠٣٣  

٠,٥٣٦  
  ٦٨,٠٠  ١١,٣٣  ١٥٨,٣٣  ٦  اناث

الذكاء 
  الوجداني

-   ٩,٥٠  ٨٧,٥٠  ٧,٢٩  ٢٤٤,٦٦  ١٢  ذكور
٢,٤٨٣  

٠,٠١  
  ٨٣,٥٠  ١٣,٩٢  ٢٨٤,٠٠  ٦  اناث

التحصـــــــــــــیل 
  الدراسي

-   ٤,٠٠  ٨٢,٠٠  ٦,٨٣  ٢,٩٦  ١٢  ذكور
٣,٠٠٣  

٠,٠٠١  
  ٨٩,٠٠  ١٤,٨٣  ٤,١٢  ٦  اناث

كادیمیـة المختلفـة التـي یتعـرض لهـا إدراك الفرد للمشـكالت النفسـیة واالجتماعیـة واأل
وكیفیـة مواجهتهـا .كمـا أنهــا تلعـب دورا مهمـا فـي إشــباع الحاجـة الـى االمـن النفســي 
وخفــض مســتوى المعانــاة الناتجــة عــن اإلعاقــة التــي یعــانى منهــا .وفــى حــدود علــم 
ــــة والمســــاندة  ــــین المســــاندة االجتماعی ــــاحثین لــــم توجــــد دراســــات ســــابقة ربطــــت ب الب

لـــدى الطـــالب ذوى اإلعاقــــة البصـــریة والطـــالب ذوى اإلعاقـــة الحركیــــة االكادیمیـــة 
ةkawauchi,k(2002  كــاو وتشــى (بصــورة مباشــرة ولكــن دراســة   مــن ذلــك  قریب

حیث تناولت اتجاهات الطلبة المبصرین نحـو المسـاندة االكادیمیـة لـدى اقـرانهم مـن 
راسـة الـى ضعاف البصر في ضوء بعـض العوامـل النفسـیة وتوصـلت نتـائج هـذه الد

أن هؤالء الطالب ذكور واناث كانوا أكثر میال الى قبول المساندة التـي تحسـن بیئـة 
  التعلم الخارجیة.

) فـــي نتائجهـــا الـــى أهمیـــة ٢٠٠٤كمـــا أشـــارت دراســـة محمـــد الســـید عبـــد المعطـــى (
  المساندة االجتماعیة واألكادیمیة وفاعلیة الذات االكادیمیة في التحصیل الدراسي.

) إلـــى أن هنـــاك عالقـــة ٢٠١٣دراســـة رزیقـــة ومقـــاتلي (تـــائج دراســـة كمـــا توصـــلت ن
موجبة دالة إحصائیا بین كـل مـن المسـاندة االجتماعیـة والمهـارات االجتماعیـة لـدى 

كمـا أن المسـاندة االكادیمیـة ال تقـل أهمیـة فیـا تؤدیـه مـن أدوار علـى  عینة الدراسـة.
وتتمثل هـذه المسـاندة فـي ثقـة سلوك الطالب وعلى توافقه الدراسي واداءه األكادیمي 

واهتمــــــام االخــــــرین بــــــالطالب ورعــــــایتهم تعلیمیــــــا ونفســــــیا وكــــــذلك فــــــي تزویــــــد هــــــم 
بالمعلومات والتوجیهات المفیدة للتخفیف الصـعوبات التـي تعتـرض حیـاتهم الدراسـیة 

  وتزید من مستوى أدائهم وتحصلهم األكادیمي. 
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٤٢٧  

اإلعاقـة البصـریة ذكـور  لـذلك فـالطالب ذو،   )٢١٠، ٢٠٠٤(عبد المعطـى ،     
وانــاث والطــالب ذوي اإلعاقــة الحركیــة ذكــور وانــاث كــانوا أكثــر تمیــزا واعلــى إدراكــا 

  لكل من المساندة االجتماعیة والمساندة االكادیمیة.
أمــــا بالنســـــبة لعـــــدم وجـــــود فـــــروق بـــــین الجنســـــین فـــــي إدراك المســـــاندة االجتماعیـــــة 

ثین الــى أن االســرة تحــرص علــى واألكادیمیــة فــإن ذلــك یرجــع مــن وجهــة نظــر البــاح
تقدیم كل صور الدعم المادي والنفسي والتعلیمي ألبنائها مـن الـذكور واالنـاث علـى 
حــــد ســــواء وذلــــك إلشــــباع حــــاجتهم النفســــیة ورعــــایتهم تربویــــا فــــي مرحلــــة التعلــــیم 

  الجامعي. 
كمــــا تشــــیر نتــــائج هــــذا الفــــرد أیضــــا الــــى وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائیا فــــي الــــذكاء 

والتحصـــیل االكـــادیمي بـــین متوســـطي درجـــات الـــذكور واالنـــاث مـــن ذوي الوجـــداني 
االعاقـــة لصـــالح االنـــاث، حیـــث كانـــت الفـــروق دالـــة احصـــائیا عنـــد مســـتوى داللـــة 

).ویمكن تفسـیر هـذه النتیجـة فـي ضـور أن االنـاث مـن المعـاقین  ٠,٠٠١ – ٠,٠١(
ذا انعكــــس أكثــــر إدراكــــا وطلبــــا للمســــاندة االجتماعیــــة واألكادیمیــــة مــــن الــــذكور وهــــ

باإلیجاب على النمـو العقلـي وعلـى التحصـیل الدراسـي حیـث أن االنـاث أكثـر سـعیا 
للحصــول علــى الــدعم ومســاندة االخــریین وأكثــر حساســیة بســلوك االخــریین، وهــذه 

)حیــــث توصــــلت الدراســــة الــــى ارتفــــاع ٢٠١٢النتیجــــة تتفــــق مــــع دراســــة اشــــكناني (
ات حركیــــــا مقارنتــــــه بــــــالطالب مهـــــارات الــــــذكاء االنفعــــــالي لــــــدى الطالبـــــات المعاقــــــ

) ٢٠١٤كما توصلت نتائج دراسـة حسـین وعبـاس (  المراهقین من المعاقین حركیا.
بــأن طالبــات الجامعــة تمــتعن بمقــدار مــن المســاندة وأن هنــاك عالقــة ارتبــاط معنــوي 

  بین المساندة االجتماعیة والتحصیل الدراسي.
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  التوصیات والمقترحات:
  یوصى البحث بما یلي:

عیة أولیـاء األمـور بضـرورة تقـدیم الـدعم النفسـي واالجتمـاعي واألكـادیمي تو  .١
  ألبنائهم النعكاس ذلك على التحصیل األكادیمي 

تزویـــد الطـــالب المعـــاقین بصـــریا والمعـــاقین حركیـــا بمعلومـــات عـــن أهمیـــة    .٢
المســـاندة االجتماعیـــة واألكادیمیـــة ألنهـــا تعـــد مصـــدر مـــن مصـــادر االمـــن 

ل من عوامل اشباع احتیاجاتهم الشخصـیة واالجتماعیـة النفسي لدیهم وعام
  وتساهم في توافقهم النفسي واالجتماعي واألكادیمي.

تنمیــة الــذكاء الوجــداني لــدى ذوي اإلعاقــة البصــریة واالعاقــة الحركیــة مــن     .٣
خـــالل بـــرامج تدریبیـــة وارشـــادیة وانشـــطة تعلیمیـــة مـــن أجـــل تكـــوین مفـــاهیم 

  إیجابیة عن اإلعاقة.
رتقـــاء بمســـتوى أدائهـــم األكــــادیمي مـــن خـــالل الــــدعم المقـــدم مـــن خــــالل اال .٤

  االسرة واألصدقاء والمعلمون.
  كما یقترح البحث ما یلي:  

التعرف على أبعـاد المسـاندة االجتماعیـة واألكادیمیـة وأثرهـا علـى التحصـیل  .١
  األكادیمي لدى عینة من فئات مختلفة من ذوي اإلعاقة.

ـــذكاء الوجـــداني لفئـــات مـــن األطفـــال ذوي تقـــدیم بـــرامج ارشـــادی .٢ ة لتحســـین ال
  االعاقات المختلفة.

ـــة الوالدیـــة فـــي تنمیـــة الثقـــة بـــالنفس لـــدى األطفـــال ذوي  .٣ معرفـــة آثـــر المعامل
  اإلعاقة.
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٤٢٩  

  المراجعقائمة 
 :   المراجع العربیة:أوًال

ـــذكاء  ). (ترجمـــة صـــفاء األعســـر، عـــالء كفـــافي)،٢٠٠٠بـــام روبینز،جـــان ســـكوت( .١ ال
  داني، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع. الوج

). الـذكاء الوجـداني والمهـارات االجتماعیـة وتقـدیر الـذات ٢٠٠١غنیم، محمد إبـراهیم ( .٢
وتوقــع الكفـــاءة الذاتیــة (دراســـة عاملیــه)، مجلـــة كلیــة التربیـــة ببنهــا، المجلـــد 

    .٧٧ – ٤٣، ص. ٤٧الثاني عشر، العدد 
ــــة ٢٠٠٠(أحمــــد، إبــــراهیم أحمــــد .٣ ). عناصــــر إدارة الفصــــل والتحصــــیل الدراســــي، مكتب

 المعارف الحدیثة، اإلسكندریة. 
ـــاة ٢٠١٣التمیمـــي، أحمـــد عبـــد العزیـــز ( .٤ ). المســـاندة االجتماعیـــة وعالقتهـــا بجـــودة حی

أولیـــاء أمـــور االطفـــال ذوي االعاقـــة بمرحلـــة التـــدخل المبكـــر، مجلـــة العلـــوم 
) ٢) العـدد(٢٥السـعودیة المجلـد(-سـعودالتربویة كلیـة التربیـة جامعـة الملـك 

  .  ٥٣٣-٥١٣ص ص
). الــــذكاء االنفعــــالي وعالقتــــه بالمهــــارات االجتماعیــــة وانمــــاط ٢٠١٠علــــوان، احمــــد ( .٥

التعلق لدى طلبة الجامعة في ضوء متغیـري التخصـص والنـوع االجتمـاعي 
) ٢) العـــــدد(٧للطالـــــب، المجلـــــة االردنیـــــة فـــــي العلـــــوم التربویـــــة، المجلـــــد (

  .١٤٤-١٢٥ص:
). الــذكاء االنفعــالي لــدى ذوي االعاقــة الحركیــة مقارنــة ٢٠١٢أشــكنانى، أحمــد علــوم ( .٦

بالعادیین من طلبـة المرحلـة المتوسـطة والثانویـة بدولـة الكویـت. مجلـة كلیـة 
  .63-21) ص٢) ع(٢٢التربیة باإلسكندریة. مصر مج(

ماعیــــة للمعــــاقین ). تقنیـــین مقیــــاس المســــاندة االجت٢٠١٥عبـــد الجــــواد، أســــماء فــــرج ( .٧
حركیـــــــا، مجلـــــــة الخدمـــــــة االجتماعیـــــــة، المجلـــــــة المصـــــــریة لألخصـــــــائیین 

  .  ١٨٤-١٦٥) ص ص٤٥االجتماعیین مصر، المجلد والعدد(
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ــــدر .٨ ــــراهیم ( ، إســــماعیلب ــــاء وعالقتهــــا ٢٠٠٢إب ــــدركها األبن ــــة الحنونــــة كمــــا ی ). الوالدی
النفســـي، بالــذكاء االنفعــالي لــدیهم، مجلــة اإلرشــاد النفســي، مركــز اإلرشــاد 

  .٥٠–١، السنة العاشرة ١٥جامعة عین شمس، العدد 
.القــاهرة، مكتبــة ٦). علــم الــنفس التربــوي، ط٢٠٠٠، ابــو حطــب، فــؤاد (، أمــالصــادق .٩

  االنجلو المصریة.
الســــعید، أمــــاني عبــــد اللطیـــــف، الــــوافي، فــــؤاد حامــــد، أبـــــو مســــلم، محمــــود أحمـــــد  .١٠

ــــذك٢٠١٢( ــــة وعالقتهــــا بال اء الوجــــداني والتحصــــیل ). المســــاندة االجتماعی
الدراسي لدى تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسـي. مجلـة كلیـة التربیـة 

  .٢١٧-٢١٥ص  ١.ج٧٨بالمنصورة. مصر. المجلد/ال عدد
). الــذكاء الوجــداني لــذوي االعاقــة البصــریة فــي ضــوء ٢٠١٧رابــح، أنــس الطیــب ( .١١

لســـودان مجلـــة جامعـــة متغیـــري أســـباب االعاقـــة ودرجتهـــا بوالیـــة الخرطـــوم ا
والنفســـــــیة. فلســـــــطین،  القـــــــدس المفتوحـــــــة لألبحـــــــاث والدراســـــــات التربویـــــــة

  .114-101) ص١٧) ع(٥المجلد/العدد مج(
ـــــالنفس لـــــدى طلبـــــة ٢٠١٤نجمـــــة، بـــــالل ( .١٢ ـــــه بالثقـــــة ب ـــــذكاء الوجـــــداني وعالقت ). ال

-تامــدة–الجامعـة، دراسـة میدانیـة علــى عینـة مـن طــالب القطـب الجـامعي 
–وزو. رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة جامعـة مولـود معمـري بجامعة تیـزى 

  تیزى وزو، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة قسم علم النفس.
ـــة، تفـــات ومقـــاتلي، نعمـــة ( .١٣ ) المســـاندة االجتماعیـــة وعالقتهـــا باكتســـاب ٢٠١٣رزیق

المهـــارات االجتماعیـــة عنـــد المـــراهقین المضـــطربین بصـــریا، عـــالم التربیـــة، 
  .  ٢٦٨-٢٣٧) ص ٤٢) العدد(١٤لد (مصر، المج

). مقدمـــة فـــي التربیـــة الخاصـــة ٢٠١٠كوافحـــة، تیســـیر مفلـــح وعبـــد العزیـــز، عمـــر ( .١٤
  ) دار المسیرة للنشر، عمان.٤ط(

) ١). المــدخل الــى التربیــة الخاصــة، ط(٢٠٠٩الخطیــب، جمــال والحدیــدي، منــى ( .١٥
  األردن، مطبعة دار الفكر.

یكولوجیة األطفــال غیــر العــادیین (اإلعاقــة الحركیــة) ). ســ٢٠٠٣العواملــة، حــابس ( .١٦
  االهلیة للنشر والتوزیع، عمان.
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٤٣١  

  ). علم النفس االجتماعي. القاهرة: عالم الكتب.١٩٨٤زهران، حامدعبدالسالم ( .١٧
) علــم الــنفس المعاصــر، دار النهضــة العربیـــة، ١٩٩١زهــران، حامــد عبــد الســالم ( .١٨

  بیروت.
). برنــامج تــدریبي لتنمیــة الــذكاء الوجــداني وأثــره فــي ٢٠١١( النجــار، حســنى زكریــا .١٩

تحســـــین االتجاهـــــات نحـــــو المدرســـــة والكفـــــاءة االجتماعیـــــة لـــــدى التالمیـــــذ 
ــــة المصــــریة للدراســــات النفســــیة،  ــــتعلم. المجل الموهــــوبین ذوي صــــعوبات ال

  .بحث حاصل على جائرة تمیز.١٤٦-٧٠:٨٧العدد 
برنـــامج أرشـــادى علـــى تنمیـــة الـــذكاء أثـــر  .)٢٠١٢شـــعبان، حمـــدي ســـعد محمـــد ( .٢٠

الوجــــداني والمســــاندة االجتماعیــــة علــــى التالمیــــذ ذوي االعاقــــة البصـــــریة. 
-530) ص ،٤٨مجلــة كلیــة التربیــة جامعــة طنطــا. مصــر، المجلد/العــدد(

566.  
ـــــى المســـــاندة ٢٠٠٢شـــــعبان، حمـــــدي ســـــعد محمـــــد ( .٢١ ـــــائم عل ـــــامج إرشـــــادي ق ). برن

فــال المكفــوفین، رســالة ماجســتیر غیــر االجتماعیــة لتقــدیر الــذات لــدى األط
  منشورة، معهد الدراسات والبحوث التربویة، جامعة القاهرة.

ــــدا ســــهیل ( .٢٢ ). فاعلیــــة برنــــامج تــــدریبي لتنمیــــة مهــــارات الــــذكاء ٢٠٠٦رزق اهللا، رن
الوجداني، دراسـة تجریبیـة فـي مـدارس مدینـة دمشـق علـى عینـة مـن تالمیـذ 

رســالة دكتــوراه عیــر منشــورة، قســم  الصــف الســادس مــن التعلــیم األساســي،
    علم النفس كلیة التربیة جامعة دمشق سوریا.

المسـاندة االجتماعیـة لـدى طلبـة كلیـة االعـالم فــي  ).٢٠١٨إسـماعیل، ریـا إبـراهیم ( .٢٣
ــــة العربیــــة للعلــــوم والتكنولوجیــــا  جامعــــة بغــــداد، مجلــــة االكادیمیــــة االمریكی

-١٤٢صــــص٢٨العــــدد ٩المجلــــد (أماراباك)الوالیــــات المتحــــدة االمریكیــــة، 
١٢٩.  

). الـــــذكاء الوجـــــداني وعالقتـــــه بالرضـــــا    ٢٠٠٥ســـــید، ریهـــــام محمـــــد محـــــى الـــــدین ( .٢٤
المهنـي لـدى األخصــائي النفسـي المدرســي، رسـالة ماجســتیر غیـر منشــورة، 

  كلیة التربیة جامعة الزقازیق.
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توافق الدراســي: ). المســاندة االجتماعیـة وعالقتهــا بــال٢٠٠٧الفـاخر، ســالم عبــد اهللا ( .٢٥
ـــدریس  ـــة الت ـــة العامـــة ألعضـــاء هیئ ـــة الجـــامعي، النقاب ـــة، مجل دراســـة میدانی

  .  ٢٢٨-٢٠١ص  ١٤الجامعي، لیبیا، المجلد/ال عدد
). الــذكاء الوجــداني، أسســه تطبیقاتــه وتنمیتــه. ٢٠٠٧الســماد ونــى، الســید ابــراهیم ( .٢٦

  ، دار الفكر، عمان االردن.١ط
ســـــــیكولوجیة ذوي اإلعاقـــــــة الحركیـــــــة، الســـــــمعیة، ). ٢٠١٠علـــــــى الســـــــید فهمـــــــي ( .٢٧

  والبصریة والعقلیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة.
ـــین الـــذكاء الوجـــداني ٢٠٠٦الشـــریف، الشـــیماء قطـــب عـــوض ( .٢٨ ). دراســـة العالقـــة ب

ــــة االقتصــــاد  ــــدى عینــــة مــــن طالبــــات كلی ــــرات الشخصــــیة ل وبعــــض المتغی
ـــر منشـــورة قســـم االقتصـــاد جامعـــة األزهـــر رســـالة ماجســـتیر غ –المنزلـــي  ی

  المنزلي والتربیة كلیة االقتصاد المنزلي جامعة المنوفیة. 
). القیــاس والتقــویم التربــوي والنفســي أساســیاته ٢٠٠٢عــالم، صــالح الــدین محمــود ( .٢٩

 )، دار الفكر العربي. القاهرة.١وتطبیقاته وتوجیهاته المعاصرة (ط
  الحسیة، دار الرشاد، القاهرة. ). اإلعاقة٢٠٠٤عبد اهللا، عادل محمد ( .٣٠
ــــد العــــال حامــــد ( .٣١ ــــذكاء ٢٠٠٢عجــــوة عب ــــه بكــــل مــــن ال ــــذكاء الوجــــداني وعالقت ). ال

المعرفـي والتحصـیل الدراســي والتوافـق النفسـي لــدى طـالب الجامعـة. مجلــة 
  ٣٤٤-٢٥١) ص١كلیة التربیة باإلسكندریة المجلد الثالث العدد(

. ســــیكولوجیة ذوي االحتیاجــــات الخاصــــة )٢٠٠١القریطــــى، عبــــد المطلــــب أمــــین ( .٣٢
  ) دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة.٣وتربیتهم، ط(

). المســاندة االجتماعیــة وضــغط العمــل وعالقــة ١٩٩٦حســن، عــزت عبــد الحمیــد ( .٣٣
ـــة  ـــر منشـــورة كلی ـــوراه غی ـــم عـــن العمـــل. رســـالة دكت كـــل منهمـــا برضـــا المعل

  التربیة جامعة الزقازیق.
). الــذكاء االنفعــالي وعالقتــه ٢٠٠٢عصــام محمــد، األمــام، كمــال أحمــد ( زیــدان، .٣٤

بأسـالیب الـتعلم وبعـض أبعـاد الشخصــیة لـدى طـالب كلیـة التربیـة النوعیــة، 
، ٣العــدد  مجلــة البحــوث النفســیة والتربویــة، كلیــة التربیــة، جامعــة المنوفیــة،

 .٤١ – ٣، ص ١٧السنة 



  ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   --األولاألولالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  ––المجلد العاشر المجلد العاشر   ..كلیة التربیة ـ جامعة دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة دمنهورالدراسات التربویة واألنسانیة. الدراسات التربویة واألنسانیة. مجلة مجلة 
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ــتعلم ). الــذ٢٠٠٤محمــد، عصــام، أحمــد، كمــال ( .٣٥ كاء االنفعــالي وعالقتــه بأســالیب ال
وبعــض أبعــاد الشخصــیة لــدى طــالب كلیــة التربیــة النوعیــة. مجلــة البحــوث 

  .٤)، ص ٣النفسیة والتربویة، كلیة التربیة، جامعة المنوفیة. العدد(
). النمـوذج البنـائي للعالقـة بـین كـل مـن الـذكاء ٢٠١٣النجار، عـالء لـدین السـعید ( .٣٦

الــذات والمســاندة االجتماعیــة فــي التنبــؤ بالشــعور بــاألمن  الوجــداني وتقــدیر
 ٩٤، ع٢٤النفسي لـدى طلبـة الجامعـة مجلـة كلیـة التربیـة (جامعـة بنهـا). م

  .٢٨٥-٢٥١ص 
). المسـاندة االجتماعیـة وعالقتهـا بالتحصـیل ٢٠١٤حسین، علیاء وعباس، ماجدة ( .٣٧

نـات جامعـة الكوفـة. الدراسي لـدى طالبـات المرحلـة الرابعـة. كلیـة التربیـة للب
ــــد( ــــة الریاضــــیة المجل ــــوم التربی ــــة عل -١١٤) ص ٦) العــــدد(٧العــــراق مجل

١٢٤.  
-). تقنـین مقیـاس الـذكاء الوجـداني، ل بـار٢٠١٥جعیجع، عمر ومنصور، هامل ( .٣٨

ــــــوم االنســــــانیة  ــــــة العل ــــــة، مجل ــــــى البیئــــــة الجزائری ــــــاركر عل اون وجــــــیمس ب
  .١٦٦-١٤٩ص١٨واالجتماعیة العدد 

) مكتبـــــة المجتمـــــع ١). مقـــــاییس فـــــي صـــــعوبات الـــــتعلم (ط٢٠٠٦(خطـــــاب عمـــــر  .٣٩
 العربي، األردن.

). ســیكولوجیة األطفــال غیــر العــادیین مقدمــة فــي التربیــة ٢٠٠٧الروســان، فــاروق ( .٤٠
  ) دار الفكر عمان، األردن.٧الخاصة، ط(

). الـــــذكاء االنفعـــــالي ١٩٩٨عثمـــــان، فـــــاروق الســـــید ورزق، محمـــــد عبـــــد الســـــمیع ( .٤١
  .٥٠-٣٢) ص ٣٨وقیاسه مجلة كلیة التربیة بالمنصورة العدد(مفهومة 

، ١ط ). االختبارات والمقـاییس فـي التربیـة وعلـم الـنفس،٢٠٠٣خضر، فخري رشید ( .٤٢

  . دار القلم.دبي
). موســـــوعة علــــم الـــــنفس والتحلیــــل النفســـــي، دار ٢٠٠٣طــــة، فــــرج عبـــــد القــــادر ( .٤٣

 غریب. القاهرة.
ادة وتنمیــة الصــحة النفســیة. الجــزء األول (مســؤولیة ). الســع٢٠٠٠موســى، كمــال ( .٤٤

  الفرد في اإلسالم) القاهرة، دار النشر للجامعات.
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ـــة ٢٠٠٤عبـــد المعطـــى، محمـــد الســـید ( .٤٥ ). المســـاندة االجتماعیـــة واالكادیمیـــة وفاعلی
الذات االجتماعي في ضوء مسـتویات متباینـة مـن التحصـیل الدراسـي لـدى 

–الثــانوي العــام. دراســات تربویــة واجتماعیــة طــالب الصــف االول بــالتعلیم 
  .٢٧٠-٢٠٠صص٤ع١٠مصر ج

). مصـطلحات فــي المنـاهج وطــرق التـدریس دار الفكــر ١٩٩٨علـى، محمـد الســید ( .٤٦
 العربي، القاهر.

). المســاندة االجتماعیـــة والمســاندة االكادیمیـــة ٢٠٠٤عبــد المعطـــى، محمــد الســـید ( .٤٧
ــــي ضــــوء مســــ ــــذات االكادیمیــــة ف تویات متباینــــة مــــن التحصــــیل وفاعلیــــة ال

الدراســــي لـــــدى طـــــالب الصـــــف االول بـــــالتعلیم الثـــــانوي العـــــام. الدراســـــات 
    .٢٧٨-٢١٠)، ص ٤) العدد(١٠المجلد (-مصر–التربویة واالجتماعیة 

). العالقـــة بـــین تقـــدیر الـــذات والدافعیـــة لإلنجـــاز ٢٠١٢أبـــو الـــدیار، مســـعد نجـــاح ( .٤٨
ال المكفـوفین وغیـر المكفـوفین مجلـة والذكاء الوجداني لدى عینـة مـن االطفـ

  .130-101) ص ٢) ع(٤الكویت مج(–العلوم االجتماعیة 
ــــــة فــــــي عالقتهــــــا بدراســــــة ١٩٩٦عابــــــد، موضــــــى أحمــــــد ( .٤٩ ). المهــــــارات االجتماعی

االحســـاس بالوحـــدة النفســـیة لـــدى عینـــة مـــن طالبـــات الملـــك ســـعود. رســـالة 
  ة.ماجستیر غیر منشورة. جامعة الملك سعود كلیة التربی

). المســاندة االجتماعیــة وعالقتهـــا ٢٠١٦بــالل، نجمــة، تقـــى الــدین، مربــاح احمـــد ( .٥٠
بالرضـــا عـــن الحیـــاة لـــدى التالمیـــذ الراســـبین فـــي شـــهادة البكالوریـــا دراســـة 

 ٤٧میدانیـــــة فـــــي والیـــــة تیــــــزى وزو،دراســـــات الجزائـــــر ،المجلـــــد والعــــــدد ع
  .١١٣-١٠٢ص

الوجـــــداني كدالـــــة للتفاعـــــل بـــــین ). الـــــذكاء ٢٠٠٢الخـــــولي، هشـــــام عبـــــد الـــــرحمن ( .٥١
الجـــنس، تقــــدیر الـــذات، الســــعادة والقلــــق لـــدى عینــــة مـــن طــــالب المرحلــــة 

.ص ٥٢اإلعدادیــة، مجلــة كلیــة التربیــة ببنهــا، المجلــد الثــاني عشــر، العــدد 
١٥٨ – ١١٨.    
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