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 :المستخلص

تيدف الدراسة الحالية لمتعرف عمى طبيعة عبلقة الذكاء الوجداني  بالسموك 
الصف -اإلنسحابى لدي األطفال ضعاف السمع تبعًا لبعض المتغيرات الديموغرافية )النوع

الدراسي( بالمرحمة االبتدائية  واستخدمت األدوات التالية مقياس الذكاء الوجداني إعداد 
سامة عطا ، الباحثة( لدى األطفال ضعاف السمع بالمرحمة )أ.د/ تياني منيب ، أ.د/ أ

االبتدائية ومقياس السموك االنسحابى إعداد ) أ.د/ تياني منيب ، أ.د/ أسامة عطا ، 
( تمميذ وتمميذة بالمرحمة 83الباحثة ( لدى األطفال ضعاف السمع عمى عينة مكونة من )

افظة البحر األحمر ومحافظة قنا االبتدائية من  مدارس األمل لمصم وضعاف السمع بمح
، وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج  أىميا: وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا 

بين كبًل من الذكاء الوجداني والسموك اإلنسحابى لدى األطفال  0...عند مستوى داللة 
حافظة ضعاف السمع بالمرحمة االبتدائية من  مدارس األمل لمصم وضعاف السمع بم

البحر األحمر ومحافظة قنا ، كما توجد فروق دالة احصائيًا لدي عينة  من األطفال 
ضعاف السمع بالمرحمة االبتدائية ، الذكاء الوجداني ككل ( تبعًا لمنوع  بينما ال توجد 

بينما    0.،.وعند مستوى داللة    8...فروق تبعًا لمصف الدراسي( عند مستوى داللة
لة احصائيًا لدي عينة البحث عمى مقياس السموك اإلنسحابى  تبعًا ال توجد فروق دا

 الصف الدراسي(. -)النوع
المتغيرات  السمع،ضعاف  االنسحابى،السموك  الوجداني،الكممات المفتاحية: الذكاء 

 الديموغرافية
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   The current study aimed to identify the nature of the 

relationship of emotional intelligence with withdrawal behavior 

among hearing-impaired children according to some demographic 

variables (gender - grade) in the primary stage and the following 

tools were used to measure emotional intelligence prepared by 

(Prof. Dr. Tahani Munib, Prof. Dr. Osama Atta, researcher) with 

hearing-impaired children in the primary stage and a scale of 

withdrawal behavior prepared by (Prof. Dr. Tahani Munib, Prof. Dr. 

Osama Atta, researcher) among hearing-impaired children on a 

sample of (58) male and female students in the primary stage from 

Al-Amal Schools for the Deaf and Weak  Hearing in the Red Sea 

Governorate and Qena Governorate, and the research reached many 

results, the most important of which are: There is a statistically 

significant correlation at the 0.01 level of significance between both 

emotional intelligence and withdrawal behavior among hearing-

impaired children in the primary stage from Al-Amal schools for the 

deaf and hard of hearing in the Red Sea Governorate and Qena 

Governorate,  There are also statistically significant differences in 

the social sample, emotional intelligence as a whole (according to 

gender, while there are no differences according to grade level) at 

the significance level of 0.05 and at the level of significance 0.01 

while there are no  Statistically significant differences in the 

research sample on the scale of withdrawal behavior according to 

(type and grade) . 

Keywords: emotional intelligence, withdrawal behavior, hearing 

impaired, demographic variables 
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ن االنسان ىو أثمن كنوز الكون، لقد جعمو اهلل خميفة في األرض تمك الخبلفة إ
حممت االنسان تبعات عظيمو فيو مكمف بإعمار األرض ونشر الخير والسبلم ولن يأتي 
لو ذلك دون وصولو إلى درجو من النضج الوجداني تمك الدرجة من النضج التي تنتج لو 

إلدارة وجدانو بكل ما يحممو من مشاعر وانفعاالت الوعي بذاتو ىذا الوعى الذى يؤىمو 
كما يؤىمو لفيم األخرين واحتياجاتيم حتى يستطيع ان يتعاطف معيم عن وعى ويشاركيم 

يعد اإلنسان بطبعو كائنًا وجدانيا أالميم واماليم في رغبو لتحقيق كل اإلنجازات. لذلك 
عضائيا، ويتواصل معيم داخل اجتماعيًا ينشأ في جماعة، وينتمي إلييا، ويتفاعل مع أ

مجتمع معين، ويعانى بعض األفراد في المجتمع من أمراض، أو اضطرابات أو قصور 
يحد من قدراتيم العقمية أو الجسدية أو النفسية، والتي تؤثر بشكل كامل عمى حياتيم، 
لذلك فيم يحتاجون إلى عناية خاصة تتناسب مع متطمباتيم واحتياجاتيم، ويطمق عمى ىذه 
الفئة من األفراد مسمى ذوي االحتياجات الخاصة، وىذه الفئة تتسم بمجموعة من المظاىر 
التي تظير عمى األطفال في أعمار مبكرة، وقد يتأخر ظيورىا حتى عمر متأخر، تجعميم 
يواجيون صعوبة في مجاالت متعددة وخاصة المجال التعميمي واالجتماعي، مما دعا 

 (.0.0م بيذه الفئة. )سماح صابر، الباحثين والعمماء باالىتما

( الى أن ضعاف السمع أكثر 0.00ويشير مصطفى القمش وخميل المعايطة )
عرضة لمضغوط النفسية والقمق وذلك نتيجة الصعوبات التي يوجيونيا في التعبير عن 

 مشاعرىم.

وتشير اإلعاقة السمعية الى خمل في الجياز السمعي ينتج عنو مشكبلت تمحق 
ذي لور القصل أو الخماجية نتيجة رلخاوات األصع اسماالسمع تحول دون بحاسة 

، جيةرلخاالبيئة ن السمعية مرات المثيل استقبااعمى درة قار غيزة أو يصيبيا فيجعميا عاج
ط، وتتراوح لمحيالمجتمع ابإيجابية مع ل صوالتل والتفاعن اعرد لفدرة اقن مد مما تح

لى إية ظلمفن المثيرات ابيز يمين أن مرد لفن امكيذي لط البسيف الضعن اتيا ما بيدش
ب مطما يتل صوالتوالسمع ن اعز لعجم والصمالى ؤدي إيذي لد الحاد وايدلشف الضعا
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)ضياء لسمع ف اضعام ولصالسمعية فئتي اإلعاقة م اتضل، وصوايمة لمتدبم طرق تعم
 ( .140م ،  0.02) ابوعاصى

نفعالية واية وبرتوجتماعية وانفسية ت لسمعية مشكبلاإلعاقة ن  اتتضمث  حي
الحياة لدى المعاقين سمعيا والبد من اتخاذ اإلجراءات المناسبة عية وفي نر ثؤصمية تواتو

لمحيمولة دون تفاقم المشكبلت النفسية واالجتماعية لمحد من األسباب المؤدية لئلعاقة من 
ت الطبية والتربوية وتحسين نوعية المعاينات السمعية، وتقديم خبلل تحسين نوعية الخدما

م  ليق يحقوتعديل السموك والتأىيل الميني المناسبة لتمبية احتياجاتيم مما  اإلرشادبرامج 
دة، لسعايور امنناجي )إلعاقة ظل ظروف افي ة لحيان اضا عرلدة  والسعان اجة مدر

0.01). 

 ,World Health Organization)ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية 
5 من 8.2مميون شخص حول العالم يعانون من فقدان السمع ) .21( إلى أن 2013

5، وبالطبع ىذه النسبة 4من مميون منيم من األطفال أي بنسبة  20سكان العالم(، و
ليست بالقميمة وتدعو إلى البحث أكثر من أجل إيجاد طرق أفضل لتحسين التواصل مع 

 من األطفال.  ىذه الفئة

الذكاء الوجداني من أىم مقومات النجاح في األعمال واليو يعزى الفضل فى 
نجاح كثير من الناس رغم تمتعيم بحظ قميل من التعمم، كما يعتبر مرتكزًا أساسيا لنجاح 
االنسان ألنو يرتبط بمعرفة اإلنسان لذاتو وصفاتو ومعرفتو لآلخرين وصفاتيم، أن الذكاء 

مل عمى استثمار طاقات الفرد في مواجية االحباط والتحكم في االندفاعات، الوجداني يع
وتنظيم الحاالت المزاجية، والحفاظ عمى الفرد من االنتكاسات االنفعالية في مواجية 
مشكبلت الحياة التي تحتاج الى حل جيد، ويمكن لمفرد أن يطور ذكاءه االنفعالي )مدحت 

 .(001،  3..0 أبو النصر
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 أبعاد الذكاء الوجداني في خمسة أبعاد رئيسية وىي: Bar-on( 2..0وقد حدد )
ضبط االندفاع، التفاؤل  الوعي بالذات، العبلقات االجتماعية، إدراك الواقع،

 . (Loura et al, 2009: 67-69)والسعادة

الذكاء الوجداني من أىم العناصر التي تساعد األفراد ذوي االحتياجات الخاصة 
تثمار طاقتيم وقدراتيم إلى أقصى درجة ممكنة مما يتيح ليم فرصة لتقبميم لذواتيم عمى اس

وتفيميم لآلخرين واندماجيم في المجتمع بصورة أفضل كما يوفر ليم فرصة التخمص من 
 ( 21، 0.00بعض المشكبلت التي يعانون منيا )صفيو موسى، 

االنفعالي ىم أكثر نجاحا في فقد توصل الباحثون إلى أن األشخاص ذوي الذكاء 
حياتيم الشخصية والمينية، فيم واعيين بشعورىم وىم أفراد سعداء في نشاطاتيم 

دراكيا.  االجتماعية وبإمكانيم فيم االنفعاالت بشكل دقيق وا 

أظيرت العديد من الدراسات أىمية الذكاء الوجداني وفاعميتو في التعرف عمى 
،  Maite & Arinzeقال إلى االنفعاالت اإليجابية.  )أسباب االنفعاالت السمبية واالنت

0.08:0-4  ) 

( في كتبو ومقاالتو المتعددة من أن 0448وما يدعم ىذا ما أوضحو جولمان )
% .1% فقط من العوامل التي تحدد النجاح تاركا .1معامل الذكاء التقميدي يسيم بنسبة 

ا ما أوضحتو نتائج دراسة فيست لعوامل أخرى غير عقمية ومنيا الذكاء الوجداني، وىذ
( التي توصمت إلى أن العوامل االنفعالية كانت ميمة بنسبة كبيرة مقارنة 0442وبارون )

 بالذكاء التقميدي في تحديد المكانة االجتماعية والنجاح الميني )عبل محمد عبد الرحمن
،0..4.) 

د من المشكبلت ويعد السموك االنسحابي من المشكبلت البالغة الخطورة عن العدي
السموكية األخرى كالعدوان مثبل الطفل الذي يعتمد عمى االنزواء واالنطواء قد ينال من 
البيئة التي يعيش فييا القبول والتشجيع عمى اعتبار أن االنسحاب طاعة وامتثال وأن 
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العدوان انحراف وتمرد وذلك فإن بروز ىذا لدى الطفل األصم مع تأييد المحيطين لو 
منطوية غير سوية في المستقبل.  و ويصفح عن نفسو في شخصية انسحابيوسوف ينم

(  إن تأثير السموك االنسحابى يكون عمى الفرد نفسو وليس عمى 0.02)ونداجي ميدي ، 
اآلخرين إذ أن ىذا السموك ال يؤثر عمى الضبط الصفي وال يسبب مشكبلت لممعمم وعادة 

وكياتيم و مترددين في تفاعميم مع اآلخرين طفولين في سم ما يكون األطفال المنسحبون
ونادرًا ما يمعبون مع األطفال في مثل سنيم باإلضافة الى ذلك تنقصيم الميارات 
االجتماعية واالبتعاد عن المشاركة في األنشطة العامة.  عمي ىو ساوى وسرى سالم 

(0.02.) 

رات االنفعالية أصبح اىتمام المؤسسات والنظم الحكومية منصبًا عمى تنمية الميا
لؤلطفال ذوى االحتياجات الخاصة من خبلل برامج التدخل العبلجية والنفسية في مدارس 
التربية الخاصة بيدف تحسين تقدير الذات والذكاء االنفعالي لدى التبلميذ ومعممييم عمى 
حد سواء ، سعيًا وراء أفضل مستوى من الدمج االجتماعي الشامل لكل أفراد المجتمع ) 

( . وتتضح أىمية الجانب الوجداني لئلنسان من خبلل زيادة 800،  2..0ني منيب،تيا
تأثير الوجدان في حياتو ، ألنو يمتمك المشاعر والعواطف و االنفعاالت و العبلقات 
االجتماعية و التواصل مع االخرين ، ولكى يتمكن اإلنسان من إدارة ىذه المكونات ال بد 

 الوجداني . من توافر بعض ميارات الذكاء

( ، 0.01عمى لحسن ) وذبيحيوىذا ما أظيرتو نتائج دراسة رابح محمد قدوري 
بوجود عبلقة  Jayalakshmi, V.,  &  Aravindakshan  M  (2020)   ةودراس

 ارتباطية  موجبة  بين الذكاء الوجداني والقدرة عمى حل المشكبلت.     

 ث:مشـــكمة البحـ
الحالية مما كشفت عنو نتائج البحوث والدراسات السابقة انبثقت مشكمة الدراسة 

التي عنيت باألطفال ذوى اإلعاقة السمعية، ومن ىذه الدراسات )نجيب احمد مرزوق 
( Petrides et al 2004(،)0.08(، )سامية فاروق، وجيدة وفيق صبلح شريف0.02.
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، )طو محمد عمر ) Bukhari et al.  0.02( ، )3..0، )راندا رزق اهلل .
(.حيث أكدت عمى أن اإلعاقة تؤثر سمبًا عمى نمو الشخصية، وتؤدى إلى 3..0

مشكبلت وجدانية وسموكية عديدة من أبرزىا اإلحباط والكراىية، وظيور القمق واالنطواء، 
والشعور بالعجز وتدنى قيمة الذات، والعجز عن إتقان فن الميارات االجتماعية، وضعف 

سمبية عمى جوانب شخصية الطفل المختمفة.، حيث تذكر سيير احمد السمع لو أثار 
( أن لضعف السمع تأثير عمى الجانب النفسي االجتماعي بصفة خاصة، والقدرة 3..0)

Rebert (0440 )عمى التفاعل مع االخرين بشكل عام، فالطفل ضعيف السمع كما ذكر 
ما الحظتو الباحثة أثناء عمميا  يواجو كثيرًا من المشكبلت أثناء تفاعمو مع بيئتو وىذا

وتعايشيا مع األطفال ضعاف السمع بمدرسة االمل لمصم وضعاف السمع بمدينة الغردقة، 
حيث وجدت أن األطفال ضعاف السمع يعانون من مشكبلت في تعامبلتيم مع اقرانيم من 

ميمون االسوياء أو من ضعاف السمع، كما انيم اكثر جمودًا في المواقف االجتماعية، وي
 دائمًا لمسموك االنسحابى في المواقف االجتماعية.

 وفى ضوء ما سبق تتمثل مشكمة البحث في اإلجابة عن السؤال االتي:
ىل توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء الوجداني والسموك االنسحابى لدى التالميذ  •

 ضعاف السمع؟
 وأنبثق من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:   
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ميارات الذكاء الوجداني تبعًا لمنوع والصف  -0

 السمع؟الدراسي لدى التبلميذ ضعاف 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في السموك اإلنسحابى تبعًا لمنوع و الصف  -0

 السمع ؟الدراسي لدى التبلميذ ضعاف 
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 أىدف البحث:

 ييدف البحث الحالي إلى:   

لكل بحث عممي قيمة عممية تتحدد من خبلل األىداف التي يرمى الييا ويتمثل  
 نصبوا اليو في ىذا البحث في االتي: الذياليدف 

الكشف عن طبيعة العبلقة بين متغيرات البحث لمذكاء الوجداني والسموك  
الصف  –االنسحابى لدى األطفال ضعاف السمع طبقًا لممتغيرات الديموغرافية )النوع 

 الدراسي(

 أىمية البحث:
تناول البحث لميارات الذكاء الوجداني التي تعتبر أساس لعممية االندماج اجتماعيا  -0

لفئة ضعاف السمع؛ ألن تدني تمك الميارات يؤثر بشكل ممحوظ عمى سموكيم 
 .االنسحابي وكفاءتيم الوجدانية

يستمد ىذا البحث أىميتو من الوقت التي تتم فيو من حيث أنيا تأتى فى وقت يشيد  -0
فيو العالم بصفة عامة وجميورية مصر العربية بصفة خاصة اىتمام كبير بالتبلميذ 

بصفة عامة وضعاف السمع بصفة ( االحتياجات الخاصة)ذوي اليمم الخاصة 
 . خاصة

التي تساىم في تنمية الذكاء الوجداني إعداد مجموعة من البرامج وورش العمل  -2
 .ومعالجة السموك االنسحابى لدى التبلميذ ضعاف السمع

في ضوء ما تسفر عنو الدراسة من نتائج يمكن وضع البرامج التدريبية النفسية التى  -1
تساعد الطبلب بضعاف السمع عمى تحقيق مستوى مرتفع من الذكاء الوجداني من 

برنامج المعرفي السموكي مما يسيم في خفض السموك خبلل تدريبيم عمي ميارة ال
 .االنسحابى لدييم

 االستفادة من أدوات الدراسة لعمل أبحاث أخرى تتعمق بنفس المتغيرات. -8
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أن نتائج البحث قد تدعم فرض مفاداه أن ميارات الذكاء الوجداني ىي المحدد  -1
 .األساسي لنجاح الفرد بصفة عامة وضعاف السمعي المجتمع

 مصطمحات البحث:
 الذكاء الوجداني: -1
الذكاء الوجداني عبارة عن مجموعة من الكفاءات الشخصية واالجتماعية   

دارة  والمتمثمة في قدرة الفرد عمى الوعي بذاتو ومعرفتو بيا وتحفيزه ليا واستثمارىا، وا 
لتواصل انفعاالت والتحكم فييا والتعاطف مع االخرين وتفيم مشاعرىم، وتحسين ميارات ا

االنفعالي والتفاعل االجتماعي معيم بما يحقق لمفرد التكيف مع الظروف المحيطة والنجاح 
 (.03، 0.02في شتى مجاالت الحياة المختمفة )محفوظ عبدالستار وياسر عبداهلل، 

وتعرِّف الباحثة الذكاء الوجداني إجرائيًا بأنو " نظام من القدرات والميارات التي      
قادر عمى إدراك االنفعاالت والمشاعر وفيميا وتقييميا والتعبير عنيا سواء  تجعل الفرد

باإلضافة إلى قدرتو توليد االنفعاالت ومعرفة مسببات تمك  لؤلخرين،بالنسبة لو أو 
والقدرة عمى إدارة انفعاالتو  االنفعالية،وتوظيف المعرفة  التفكير،االنفعاالت وأثرىا عمى 

يساعده وانفعاالت األخرين والتغمب عمى االنفعاالت السالبة منيا والشعور بالتفاؤل مما 
المواقف الحياتية  ومواجيةعمييا  األخرين والمحافظةإقامة عبلقات اجتماعية مع  عمى

 والتكيف.

 السموك االنسحابى -0
لموحدة ومزاولة الميام واألنشطة  يتمثل فى نزعة الطفل السموك اإلنسحابى: 

انفراديا وفي تجنبو االندماج مع اآلخرين أو التحدث معيم أو مشاركتيم في األنشطة، 
 واإلحجام عن السعي لمساعدة األقران وعدم المقدرة عمى اإلفصاح بمعمومات عن ذاتو. 
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ين وانعزالو أن السموك اإلنسحابى ىو سموك ال توافقي يعنى تحرك الطفل بعيدا عن اآلخر 
عنيم وانغبلقو عمى ذاتو وعدم رغبتو في إقامة عبلقات أو صداقات تربطو بيم أو تجعمو 
يندمج معيم واجتنابو لممواقف االجتماعية التي تجمعو بيم وابتعاده عنيا. )عادل عبد اهلل 

 (82: 0..0محمد، 
قدرة الطفل : بأنو يتمثل في عدم السموك  االنسحابى إجرائيًا  الباحثةوتعرف  

عمى التواصل مع األخرين وصعوبة تكوين عبلقات معيم وشعوره بالوحدة والخوف مما 
 يؤدى إلى انعزالو وشعوره بقمة تقدير الذات .

 ضعاف السمع:   -1
يعرف ضعاف السمع بأنيم الذين لدييم قصور في حاسة السمع بدرجة ما تتراوح  

لمكبلم المسموع إذا وقع في حدود قدراتيم ( ديسبل ويمكنيم االستجابة .2 – 28مابين )
السمعية باستخدام المعينات السمعية او بدونيا ويحتاجون في تعميميم الى تدريبات 

 (.0.02نجاة فتحي خاصة ) وأساليب

ويعرف ضعاف السمع اجرائيا: بأنيم أولئك االفراد الذين يعانون من قصور  
مما يتطمب برامج تعميمية مناسبة وفقا ( ديسبل .2 – 28سمعي بسيط يتراوح ما بين )

 لخصائصيم واحتياجاتيم المختمفة.

 المفاىيم النظرية لمبحث
 أواًل: الذكاء الوجداني:

 مفيوم الذكاء الوجداني  -1
فقد تعددت وتنوعت التسميات التي تناولت ىذا المفيوم فذىب البعض إلى تسميتو   

ء االنفعالي، وفريق ثالث أطمق عميو اسم بالذكاء الوجداني وآخرون أطمقوا عميو اسم الذكا
الذكاء العاطفي، وفريق رابع أطمق عميو اسم ذكاء المشاعر، وتمك التسميات ىي أقرب 

)رائدة "Emotional Intelligence"المعاني إلى ما ىو مصطمح عميو بالمغة اإلنجميزية 
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( )محمد 02: 0.00(. )ىيثم محمد ،00: 4..0( )بشير معمارية،24: 4..0إبراىيم 
 (.00: 0.00سعفان،

وسوف نمتزم في ىذا البحث بمفيوم الذكاء الوجداني وذلك ألن مصطمح " الذكاء  
الوجداني " ىو أعم وأشمل من المصطمحات الباقية مثل )الذكاء االنفعالي، الذكاء 

 العاطفي، ذكاء المشاعر(.
 الوجداني:وسوف نستعرض فيما يمي أىم التعريفات التي تناولت الذكاء  

( الذكاء الوجداني بأنو " مقدرة الفرد عمى 802: 1..0عّرفت تياني منيب ) 
التعبير عن المشاعر واالنفعاالت، وقدرة الفرد عمى فيم مشاعره ومشاعر اآلخرين 

دارة االنفعاالت "   والتعاطف معيما والتحكم وا 

و الوجداني بأن الذكاء Mayer & Salovey 1990 وعرف ماير وسالوفى 
باالنفعاالت داخل  والوعي االنفعاالت،مجموعة من الميارات تتضمن فيم وتنظيم 

 Mayer & Salovey 1997 ثم عاد ماير وسالوفى اآلخرين.الشخص وفى االشخاص 
 لبلنفعاالت،تعريفًا آخر لمذكاء الوجداني بأنو " قدرة الفرد عمى اإلدراك الدقيق  ليقدما

والوصول إلييا عندما تُيسر عممية التفكير، والقدرة عمى فيم االنفعال ،  عنيا،والتعبير 
والمعرفة الوجدانية ، والقدرة عمى تنظيم االنفعاالت بما يعزز النمو الوجداني والعقمي " . 

 ( ..004/00 :4..0األنصاري وحممي الفيل ،  )سامية

الفرد عمى  درة)قالذكاء الوجداني بأنو Goleman, 2005  وقد عّرف جولمان 
واستخدام ىذه المشاعر في اتخاذ القرارات الصائبة في الحياة ، والقدرة  المشاعر،إدراك 

عمى التعامل مع الضغوط والتحكم في الدوافع واالنفعاالت ، والقدرة عمى إثارة الحماس في 
رة النفس والمحافظة عمى روح األمل والتفاؤل حتى عندما يفشل في تحقيق أىدافو ، والقد

قامة عبلقات اجتماعية تتسم بالقدرة عمى التعامل مع  عمى التعاطف مع اآلخرين وفيميم وا 
قناعيم وقيادتيم "   .(Goleman, D. 1995: 18)مشاعر اآلخرين وا 
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الوجداني بأنو " عبارة عن  الذكاء Bar–On (1997: 14)أون -وعّرف بار 
ثر في قدرة الفرد عمى النجاح مع مجموعة من  القدرات غير المعرفية والميارات التي تؤ 

 متطمبات البيئة وضغوطيا " .

( إلى أن الذكاء الوجداني .4/0: .0.0وأشار عبلء الدين كفاقي وفؤاد الدواش ) 
) ىو القدرة عمى التعرف عمى معانى المشاعر في عبلقتيا باآلخرين ومبرراتيا المنطقية 

الوجداني يشمل القدرة عمى إدراك  وحل المشكبلت المختمفة عمى ىذه األسس . والذكاء
الوجدان ومضمونو وعبلقتو بالمشاعر وفيم المعمومات الخاصة بالوجدان مع القدرة عمى 

 إدارة ىذه البنية المعرفية الوجدانية في الذات واآلخرين.

ومن ثم فيمكننا تعريف الذكاء الوجداني بأنو " مجموعة من القدرات والميارات  
ويتضمن الذكاء الوجداني قدرة الفرد عمى  المعرفية،والخصائص سواء المعرفية أو غير 

اإلدراك والفيم الدقيق لبلنفعاالت سواء بالنسبة لو أو لآلخرين ، والقدرة عمى التعبير عن 
درة عمى التحكم فى الدوافع  وتنظيم وضبط االنفعاالت ، والقدرة عمى ىذه االنفعاالت ، والق

قناعيم  وقيادتيم.  قامة عبلقات اجتماعية ناجحة معيم وا  التعاطف مع اآلخرين وفيميم وا 
كما يتضمن القدرة عمى المحافظة عمى روح التفاؤل والبعد عن التشاؤم . وبالتالي فإن كل 

والعقمي لمطفل والمراىق ويساعده عمى النجاح فى كافة  ذلك يساعد ويعزز النمو الوجداني
 مجاالت الحياة ويحقق التوافق النفسي واالجتماعي.  

( في دراستين عن الذكاء الوجداني وعبلقتو Paulo et al, 2004كما أشارت )   
    بالتفاعل االجتماعي إلى وجود عبلقة إيجابية بين القدرة عمى تنظيم االنفعاالت لدى الفرد  
وجودة التفاعبلت االجتماعية، كما أن ىناك عبلقة إيجابية بين قدرة الفرد عمى تنظيم 
 االنفعاالت وبين  قدرتو عمى  التفاعل مع األصدقاء أو التفاعل مع الجنس اآلخر

(Paulo et al, 2004: 10-18) . 

نجمترا بتاىت  قديم مت الحكومات في الدول المتقدمة مؤخرًا وعمى رأسيا أمريكا وا 
الخدمات النفسية وتحقيق الحاجات الوجدانية لمتبلميذ في المدارس في كافة المراحل 
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الدراسية. كما شجعت الخطط العبلجية لممتخصصين في مجال الصحة النفسية لؤلطفال 
 ( .828 :1..0ذوي صعوبات التعمم ومنخفضي التحصيل الدراسي. )تياني منيب ، 

( والتي كانت 0.02فوظ أبو الفضل وياسر حفني )وكذلك كما اشارت دراسة مح      
بعنوان" فعالية برنامج إرشادي انتقائي في تنمية الذكاء االنفعالي واثره عمى مستوى التنمر 
المدرسي لدى تبلميذ المرحمة الثانية من التعميم األساسي المعاقين سمعيا" وكانت من اىم 

متوسط رتب درجات تبلميذ المجموعة نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
التجريبية ومتوسط رتب درجات تبلميذ المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي 

الدرجة الكمية( لصالح تبلميذ المجموعة  –بعاد عمى مقياس الذكاء االنفعالي )األ االنتقائي
صائية بين متوسط التجريبية وكذلك لصالح القياس البعدي، ووجود فروق ذات داللة إح

رتب درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ومتوسط رتب درجات تبلميذ المجموعة الضابطة 
الدرجة  –بعد تطبيق البرامج اإلرشادي االنتقائي عمى مقياس التنمر المدرسي االبعاد 

الكمية لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية وكذلك لصالح القياس البعدي مما يدل فعالية 
نامج اإلرشادي االنتقائي في تنمية الذكاء االنفعالي  وخفض مستوى التنمر المدرسي، البر 

واستمرت فعالية البرنامج اإلرشادي االنتقائي المستخدم بعد ثبلثة شيور من التطبيق 
 األول.

( والتي ىدفت الدراسة الى الكشف عن 0.00دراسة حسنى زكريا النجار ) وكذلك        
ي لتنمية الذكاء الوجداني في تحسين االتجاىات نحو المدرسة والكفاءة اثر برنامج تدريب

االجتماعية لدى التبلميذ الموىوبين ذوى صعوبات التعمم بالحمقة الثانية من التعميم 
األساسي وأشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق دالة احصائيا في الذكاء الوجداني 

نحو المدرسة والكفاءة االجتماعية بين متوسطي الدرجة الكمية( واالتجاىات  –)االبعاد 
درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي، 

الدرجة الكمية(  –كما ال توجد فروق دالة احصائيا في الذكاء الوجداني )االبعاد 
ت تبلميذ المجموعة واالتجاىات نحو المدرسة والكفاءة االجتماعية بين متوسطي درجا
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الضابطة في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي، كما توجد فروض دالة 
الدرجة الكمية( واالتجاىات نحو المدرسة والكفاءة  –احصائيا في الذكاء الوجداني )االبعاد 

االجتماعية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسين القبمي 
 البعدي لصالح المجموعة التجريبية.و 

( أن الذكاء الوجداني يساعد الطبلب Kelly& Chang, 2007كما أوضح ) 
عمى أن يكونوا أكثر استقبللية ، وتكيف ، وتوافق اجتماعي ، وأكثر ثقة بالنفس وتحكم فى 

 Kelly & Chang, 2007: 1-3) الذات ، وذلك كمو يساعدىم عمى النجاح األكاديمي 

 الذكاء الوجداني: أبعاد -0
، والخمفية النظرية نظرًا لتعدد وجيات نظر الباحثين ،تعددت أبعاد الذكاء الوجداني 

 التي يتبنوىا ، وسوف نستعرض فيما يمى عرض ألبعاد الذكاء الوجداني ومكوناتو.

ووفقًا لمقياس الذكاء الوجداني لـ ) ماير   Mayer & Salovey 1997فوفقًا لنموذج 
( فقد أشاروا إلى أربعة أبعاد رئيسية لمذكاء الوجداني MSCEIT 2002وسالوفى وكروز 
 )كفاءات ( وىى :

القدرة عمى إدراك وفيم اإلشارات االنفعالية والتعرف عمييا في وجوه األفراد أو قنوات  (0)
 األخرى.االتصال 

 تخدام االنفعاالت لتحسين التفكير وحل المشكبلت.استخدام االنفعاالت. أي اس (0)
وتقييم تأثير  االنفعاالت،فيم االنفعاالت. أي تحميل االنفعاالت وتوقع التحوالت بين  (2)

االنفعاالت عمى المخرجات ) كما تتضمن القدرة عمى استخدام المغة لمتعبير عن 
 االنفعاالت واألحاسيس ( .

دارة  (1) تنظيم االستجابات لممثيرات االنفعالية في المواقف أى فيم و  االنفعاالت.تنظيم وا 
 .(Elizabeth et al, 2009: 2-3) المحددة.االجتماعية أو األىداف 
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 تنـتظم تحـت( ميارة/كفـاءة لمـذكاء الوجـداني 08)إلـى ( 0443وقـد أشـار )جولمـان   
خمسـة أبعــاد رئيســية ىــي : الــوعى بالـذات ، إدارة الــذات ، الدافعيــة ، التعــاطف ، الميــارات 

 (John and Lakshmi, 2008: 196) ,(Gerald et al, 2002: 214)االجتماعية . 

( تعــــديبًل عمــــى نموذجــــو الســــابق وقــــام Goleman 2001ثــــم أجــــرى جولمــــان )  
نــدرج تحــت أربعــة رئيســية ىــي :  الــوعى ( كفــاءة فقــط  ت.0بتخفــيض عــدد الكفــاءات إلــى)
 .(Anthony, 2007: 25). ، إدارة الذات ، إدارة العبلقات بالذات ، الوعى االجتماعي

( أبعــاد الــذكاء الوجــداني فــي خمســة أبعــاد رئيســـية Bar–On 1997وقــد حــدد )  
 ( ميارة فرعية . وىذه األبعاد ىى :08تتضمن )

وتتضــمن الــوعى بالــذات ، التوكيديــة ، االســتقبللية ، تقــدير الــذات،  داخــل الشخصــية : -
 وتحقيق الذات .

 وتتضمن التعاطف والمسؤولية االجتماعية والعبلقات االجتماعية . بين الشخصية : -
 وتتضمن إدراك الواقع والمرونة وحل المشكبلت . القدرة عمى التكيف : -
 ط االندفاع .وتتضمن تحمل الضغوط وضب التعامل مع الضغط : -
 .(Laura et al, 2009: 67-69 )ويتضمن التفاؤل والسعادة المزاج العام: -

( إلى أن الباحثين توصموا إلى أن الذكاء الوجداني يتكون 0.00وأشار )الخولى   
 االنفعاالت،إدارة  بالذات،الوعى  ىي:( أبعاد 8من بعض األبعاد يمكن تمخيصيا في )

الميارات االجتماعية )التواصل االجتماعي( ، التعاطف . )محمود الخولى  النفسي،الدافع 
 ،0.00: 10/3..) 

 ( 1773نموذج دانيال جولمان )
( من ابرز النماذج التي فسرت الذكاء 0448يعد نموذج دانيال جولمان )    

ج الوجداني وانو ىو األنسب لمدراسة الحالية ولذلك استندت الدراسة الحالية الى نموذ
لمذكاء الوجداني الذى يشتمل عمى قسمين  كونو النموذج( وذلك 0448دانيال جولمان )
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القسم األول الميارات  االنفعالية.رئيسيين من الميارات التي يرتبط كل منيا بإدارة العممية 
الشخصية وتشتمل عمى الوعى بالذات وتنظيم الذات والدافعية الذاتية. والوعى بالذات 

يسيمان في حماية الفرد من االستجابة لممثيرات االنفعالية قبل أن يفكر وتنظيم الذات 
ويتأمل عواقب االستجابة ، كما أن الوعى الشديد بالعممية الوجدانية يسيم في زيادة القدرة 
عمى إدارتيا بفاعمية . أما القسم الثاني من تصنيف جولمان فيو الميارة االجتماعية 

. ويرى أن ىذه القدرات تجعل   Empathyوالتعاطفوتشمل عمى الوعى االجتماعي 
الفرد يدرك انفعاالت ومشاعر اآلخرين واحتياجاتيم واىتماماتيم، كما تساعد عمى التحكم 

 فى انفعاالت اآلخرين لتحقيق االستجابة المرغوبة.

( إلى دراسة العبلقة بين الذكاء He young & Scott D, 2012وذىبت دراسة )  
 31لمطبلب والرابطة االجتماعية والتفاعبلت لدييم. تكونت عينة الدراسة من الوجداني 

طالب ، وأشارت النتائج إلى وجود عبلقات ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني لدى 
الطبلب والرابطة االجتماعية والتفاعبلت التي تحدث بصفة طبيعية في البيئة التعميمية . 

رة الطبلب عمى فيم المشاعر عن طريق تعبيرات الوجو . كما أشارت الدراسة إلى قد
وأشارت النتائج أيضًا إلى أن الطبلب ذوى الذكاء الوجداني المرتفع كانت لدييم درجات 

 .He young & Scott 2012: 78-89)مرتفعة من الرابطة االجتماعية  والتفاعبلت.)

فقد وجدت دراستين أن ىناك عبلقة إيجابية بين القدرة عمى إدارة االنفعاالت وبين   
نوعية التفاعبلت االجتماعية . ففي الدراسة األولى وبتطبيق اختبار ماير وسالوفى لمذكاء 

( من طبلب الجامعة األمريكيين، وجدت النتائج أن 003عمى ) MSCEITالوجداني 
  .رة عمى إدارة المشاعر وبين نوعية التفاعبلت مع األصدقاءىناك عبلقة إيجابية بين القد

( من الطبلب األلمانيين وجدت النتائج 0.2وفى الدراسة الثانية التي تمت عمى )  
أيضًا أن إدارة االنفعاالت كان مرتبط إيجابيًا بالقدرة عمى إقامة تفاعبلت اجتماعية  جيدة 

 (.Paulo, 2004: 1018-1034مع اآلخرين .)
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من أن الذكاء  Scott D, etal,2012وىذا يتفق مع ما ذىبت اليو دراسة   
 ,Scott D, et alالوجداني مرتبط بالنجاح في الحياة والتفاعبلت االجتماعية اليومية)

2012: 6.) 

 ثانيًا: السموك االنسحابي:
 االنسحابى:مفيوم السموك  -1

فيفي قـــواميس المغـــة العربيـــة نجــدها  انسحاب االنسحابى لغـــة: كممـــة السموك  
 ىانجر عمأي انسحب: بعـــض المعـــاجم يقـــال وفى  والتقيقـــر،تعـــني التراجـــع والهــروب 

جمع المغة العربية )مأي خرج منه لسبب ما من المجمس: ن فبل األرض وانسحبوجه 
120 ،0430 ) 

السموك االنسحابي اصــطبلحا: تعريـف معجـم عمـم الـنفس: ىـو نمـط مـن السـموك   
يتميـز بإبعـاد الفـرد نفسـو عـن القيـام بميمـات الحيـاة العاديـة، ويرافـق ذلـك إحبـاط وتـوتر 
وخيبـة أمـل، كمـا يتضـمن االبتعاد عـن مجـرى الحيـاة االجتماعية العادية، ويصـبح ذلك 

 لتعاون وعدم الشعور بالمسؤولية وأحيانا اليروب بدرجة ما من الواقع. عدم ا

تعريف كيل وكيتال: فقد عرفا السموك االنسحابي تعريفا إجرائيا مفاده: األطفال  
المنسحبون اجتماعيا ىم أولئك الدين يظيرون درجات متدنية من التفاعبلت السموكية 

 (.002، 2..0 واالجتماعية )مصطفى نوري القمش وآخرون ،

ىناك تباين في تعريف السموك االنسحابي فالبعض  االنسحابي:تعريف السموك   
يعرفو  :عرفو من الناحية االجتماعية التفاعمية والبعض االخر نظر لو من ناحية االبعاد

أقامو  وعدم من يحيطون بو، قدره الطفل عمى التفاعل االجتماعي مع : بأنو2..0صالح 
وىناك  .من ما يؤدي إلى االنسحاب عنيم وعدم االندماج معيمحوار مع الجماعة 

إن االنسحاب  2..0تعريفات اشتممت عمى أبعاد السموك االنسحابي: حيث يرى فاروق،
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ما ينعكس بسموك  والخجل وعدم االندماج مع االخرين من والجمود،يعبر عن السمبية 
 واالنسحاب.االنعزال  ظاىري يبعد الطفل عن التفاعل مع االخرين مما ينتيي الى

أن السموك اإلنسحابي في عمم النفس بأنو نقص روح  :ويعرف كمال الدقوسي  
االستجابة وخصوصا االستجابة االنفعالية في العبلقات االجتماعية و في ىذا إشارة 

حيث يكون لديو صعوبات تمقائية المبادأة وال يقوى عمي  عن المجتمعلتراجع الفرد 
مثل اتصالو بالغير مجيودا كبيرا وال يستطيع مشاركة اآلخرين في االختبلط بحرية ي

 (2490434 :كمال الدقوسي) .خبراتيم

اما جمال الخطيب فيعرف االنسحاب االجتماعي بأنو عبارة عن عجز في   
جمال الخطيب )الميارات االجتماعية لمطفل و ىو انعكاسا لمعجز في االداء االجتماعي 

0..90440 ..) 

في نزعة الطفل لموحدة ومزاولة الميام واألنشطة انفراديا  االنسحابي يتمثلالسموك   
واإلحجام  األنشطة،اآلخرين أو التحدث معيم أو مشاركتيم في  االندماج معوفي تجنبو 

 . عن السعي لمساعدة األقران وعدم المقدرة عمى اإلفصاح بمعمومات عن ذاتو

توافقي يعنى تحرك الطفل بعيدا عن اآلخرين  أن السموك اإلنسحابى ىو سموك ال  
وانعزالو عنيم وانغبلقو عمى ذاتو وعدم رغبتو في إقامة عبلقات أو صداقات تربطو بيم أو 

عادل . )تجعمو يندمج معيم واجتنابو لممواقف االجتماعية التي تجمعو بيم وابتعاده عنيا
 (82: 0..0 عبد اهلل محمد،

  :أشكال السموك اإلنسحابي   -0
  :( السموك اإلنسحابي إلى صنفين ىما0422صنف جرين وود وآخرون )  

يتضمن االنعزال واالبتعاد عن اآلخرين وعدم إقامة  :السموك اإلنسحابي البسيط -0
عبلقات صداقة معيم واالمتناع عن المبادرة بالحديث بشكل مستمر وعدم المعب مع 

 بالخمول، وعدماآلخرين وعدم االىتمام بالبيئة المحيطة باإلضافة إلى أنو يتصف 
 .المحيطالنضج، كما يقتنع بالمشاىدة دون المشاركة ولكنو ال ينسى 
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وينجم عن تعديل خاطئ في االنفعاالت حيث يرى : االنسحاب االجتماعي الشديد -0
الطفل اآلخرين عمى أم مصدر ألم وعدم راحة لذلك يمجأ لبلنعزال عن اآلخرين ويكون 
عند ىذا النوع من المنسحبين اجتماعيا سوء تكيف قد يؤدي إلى ظيور اضطرابات 

المناسب .)مصطفى نوري القمش، سموكية شديدة في حال عدم التدخل في الوقت 
0..2،021) 

 :يضا أاالنسحابى أهم مظاهر السلوك ومن 
 المظاىر:يلي عرض لهذه  االجتماعية واالنطواء والخجل وفيماالعزلة   

 االجتماعية: العزلة  -1
االطفال بين العبلقات المشوشة هي إحدى أشكال االجتماعية تعتبر العزلة  

عند  لؤلخرين. ولمعزلة، انه سموك تجنبي االخرينمع االطفال وسببها هو عدم تفاعل 
عبلقة بالتحصيل الدراسي المتدني في المدرسة وعدم تكيفو وىؤالء االطفال الطفل 

االجتماعي يفتقرون إلى التعمم ىؤالء االطفال مثل الجانحين كما أن سيطورون سموكيات 
 اقامة عبلقات مع االخرينوالقدرة عمى 

 : االنطواء -0
الشخص االنطوائي ىو شخص خجول وحساس يفضل العزلة وييرب من الناس   

ومن التجمعات وال يقوى عمى المواجية وال عمى التعبير عن رايو ويشعر بضيق شديد 
حين يضطر لمتعامل مع الناس، كما يعانى الشخص االنطوائي احيانًا من صعوبات في 

أة او بطء الكبلم او التردد فيو، كما يوجد تأتالكبلم عند التحدث مع االخرين، مثل ال
االنسجام مع االخرين ويكون عبلقات محدودة مع من ىم اصغر منو ويترتب  فيصعوبة 

عمى ذلك مشكمة عنده مثل االكتئاب قمة الطاقة والحماسة بما يقمل القدرة والكفاءة عمى 
لمظاىر مثل التمركز الدراسة والعمل، ويشترك كل من االنطواء واالنسحاب في كثير من ا
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حول ذاتو وانشغالو بأفكاره ومشاعره الخاصة بدال من االنفتاحية عمى االخرين وتفاعمو 
 معيم.

 الخجل:   -1
يمتقي  ىو درجة عالية من االرتباك والخوف واالنكماش يشعر بيا الطفل حين  

لباقة  بأشخاص من خارج محيطة، ويتصف الشخص الخجول بأنو أكثر قمقًا وتوترًا وأقل
وثقة في التداخل والتفاعل االجتماعي كما انو يميل الى العزلة واالنشغال بالذات وتأمل ما 

 .فييا من نقص والميل لمصمت حين خروجو عن الجماعة

( التي تناولت مدى فاعمية برنامج 0..0وكما أشارت دراسة صفاء عبد العزيز)     
لـدى األطفــال ضــعاف الســمع ىــدفت الدراســة يستخدم المعـب لتخفيـف السـموك االنطـوائي 

إلى التعــرف عمــى مــدى فاعميــة البرنــامج المقــترح لتخفيــف ىــذا الســموك االنطــوائي لــدى 
( طفــل مــن ضــعاف الســمع 21األطفــال ضــعاف الســمع، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين  - :عي و أشارت النتائج إلىبرنــامج التدعيم االجتما
المجموعـات الـثبلث في جميـع أبعـاد مقيـاس السـموك االنعزالي و الدرجـة الكميـة 

عدم و جود فروق دالة إحصائيا بين المجموعات  - .لممقياس)الصورة الخاصة لمطفل(
قيـاس )الصـورة الخاصة باآلباء و الثبلث في جميع أبعاد مقياس و الدرجة الكميـة لمم

عـدم و جـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين مجموعـة تـدعيم الرفـاق و مجموعـة  - .(المعممين
تـدعيم الكبـار و المجموعـة الضـابطة و مجموعـة التـدعيم في العمـر الـزمني، و عـدم وجـود 

موعـة تـدعيم الكبار و المجموعة فـروق دالـة إحصـائيا بـين مجموعـة تـدعيم الرفـاق و مج
 الضابطة ومجموعة التدعيم في الذكاء

 أسباب ودوافع السموك اإلنسحابي:  -1
 :ويمكن تحديد أسباب االنسحاب االجتماعي فيما يمى  

 .الخوف من اآلخرين فالتفاعل معيم يصبح مساويا لؤللم النفسي بالنسبة لمطفل -
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الغاضبون أو المتوترون يمكن أن يشكموا لدى الطفل الراشدون غير العطوفين أو  -
 رغبة في االنسحاب إذ يقترن وجود الناس باأللم.

الخبرات المبكرة القاسية مع اإلخوة، يصبح الطفل شديد الحساسية والمراقبة لذاتو  -
ويتوقع استجابات سمبية من األفراد كاإلغاظة أو التخويف أو اإلحراج، مما يجعمو 

 (.240: 0434)شيفر،   .ينيتجنب اآلخر 

كراىية موجية من الوالدين لمطفل، أو تسمط أو إىمال، وقد أثبتت الدراسات أن  -
: 0442)الجوالنى فادية،  .الطفل في ىذه الحاالت يميل إلى السموك اإلنسحابي

003.) 

من العوامل المؤثرة عدم اختبلط الطفل بأطفال في مثل عمره، وكذلك بالكبار من   
عدم حصول الطفل عمى إعجاب الجماعة، فالطفل الذي ال يعتبر نفسو  .أسرتوخارج 

مصدرا إلعجاب الجماعة يكون عمى استعداد لتنمية الشعور بالدونية واالنسحاب )الشيخ 
 (. 12: 0413يوسف، 

( والتي ىدفت إلى التعرف 0.02وكما اشارت دراسة ىو ساوى وسرى سالم )  
تبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية، واإلعاقة العقمية في ضوء عمى السموك االنسحابي لدى ال

بعض المتغيرات )المرحمة التعميمية، والبيئة التعميمية( كما يدركيا معمموىم، وتكونت عينة 
( معمما لمتبلميذ المعاقين سمعيا والمعاقين عقميا في معاىد وبرامج 088الدراسة من )

ينة الرياض، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود التربية الخاصة في المرحمة االبتدائية بمد
فروق ذات داللة إحصائية بين مشكمة السموك االنسحابي بين التبلميذ ذوي اإلعاقة 
السمعية، وذوي اإلعاقة العقمية، وعدم وجود فروق دالة بينيما في بعد المواقف 

ذوي اإلعاقة  االجتماعية. إن التفاعبلت االجتماعية ىي األكثر انتشارا بين التبلميذ
السمعية ويمييا الثقة بالنفس ثم المواقف االجتماعية. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
مشكمة السموك االنسحابي لدى معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة السمعية حسب المرحمة 
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العمرية في بعد التفاعبلت االجتماعية لصالح التبلميذ األصغر سنا. وجود فروق ذات 
ائية بين مشكمة السموك االنسحابي لدى التبلميذ الصم في معاىد/ وبرامج داللة إحص

التربية الخاصة في بعد المواقف االجتماعية، وبعد الثقة بالنفس لصالح تبلميذ معاىد 
الصم. التفاعبلت االجتماعية ىي األكثر انتشارا بين التبلميذ ذوي اإلعاقة العقمية يمييا 

جتماعية. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مشكمة الثقة بالنفس ثم المواقف اال
 السموك االنسحابي بين فئة التبلميذ ذوي اإلعاقة العقمية ترجع إلى متغير العمر.

 عبلج الطفل الذى يعانى من السموك االنسحابى:  -1
 :ولكى نحقق ذلك يجب أن نتبع مايمى  

يجب أن يشعر الطفل المنطوى بالحب والقبول ولذا ينبغى أن نتعرف عميو جيدا : أوالً 
االجتماعية وظروفو  -ونفيمو فيما عميقا وندرس حالتو من جميع النواحى الصحية 

العائمية وعبلقتو بأسرتو وىل ىو يعانى فعبل من االنطواء أو العزلة ويجب مساعدتو 
 .شخصيتو واستعادة ثقتو بنفسولمواجية ذلك واقعيًا ونساعده فى بناء 

تييئة الجو الذى يشعر الطفل باالمن عن طريق االلفة والطمأنينة مع االشخاص : ثانياً 
الكبار الذين يعيش الطفل معيم سواء فى االسرة أو فى المدرسة فكمما شعر الطفل 
ى بجو من الدفء العاطفى فى البيئة واالمن والطمأنينة، قل انسحابو وزاد إندماجو ف

 .المجتمع

ثالثًا: عدم دفع الطفل لمقيام بأعمال تفوق قدراتو حتى ال يشعر بالعجز ويجعمو يستكين 
ويزود عزلو عن الناس وننمى قدراتو تاركين لو حرية االختيار والتصرف فى جو من 

 االمن والطمأنينة بحيث يختار طريقو.

اقات مع اقرانو، ويمكننا أن رابعًا: تدريب الطفل المنعزل عمى االخذ والعطاء وتكوين صد
تاحة الفرصة  ننجح فى ذلك إذا اعتنينا بالطفل من حيث أسموبو فى االخذ والعطاء وا 

 لو لبلختبلط مع أقرانو.
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خامسًا: التربية االستقبللية وعدم تدليل الطفل خير وسيمة لموقاية والعبلج من العزلة، فكمما 
غير كامل، وعاجزًا عن  االنفعاليكان الطفل مدلبل معتمدا عمى أبويو كان نضجو 

 االعتماد عمى الذات.

( الى تقصى اثر برنامج تدريبي قائم 0.03وكما ىدفت دراسة داليا محمد ىمام )
عمى بعض أساليب البرمجة المغوية العصبية في خفض حدة السموك االنسحابى لدى 

األطفال ( طفل وطفمة من .0األطفال ضعاف السمع، وتكونت عينة الدراسة من )
ضعاف السمع من المترددين عمى مدارس رياض األطفال واالبتدائي االمل لمصم 

( سنوات، وأظيرت 2 – 8وضعاف السمع بشبرا محافظة القاىرة تراوحت أعمارىم بين )
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات األطفال في 

السموك االنسحابى لممجموعة التجريبية مما يؤكد القياسين البعدي التتبعى في مقياس 
فعالية البرنامج المستخدم في خفض من حدة السموك االنسحابى لدى األطفال ضعاف 

 السمع.

(: التي تناولـت فاعميـة التـدعيم 2003وكما توصمت دراسة صـبلح الـدين حمـدي)
مطفل بحيث ىدفت الدراسـة مـن الرفـاق والكبـار في خفـض السـموك اإلنسحابي ل االجتماعي

بواسـطة الرفـاق ومـدى فاعمية التدعيم  االجتماعيإلى التعـرف عمـى مـدى فاعميـة التـدعيم 
بواسطة الكبار في خفض السموك األنسحابي لؤلطفال، الى عدم وجود فروق دالة أحصائيا 

الكميـة  بين المجموعات الثبلث في جميع أبعاد مقياس السـموك اإلنسـحابي والدرجـة
لممقياس )الصورة الخاصة بالطفل(. عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعات 
الثبلث في جميع أبعاد مقيـاس السموك اإلنسـحابي والدرجـة الكميـة لممقياس )الصورة 
الخاصة باآلباء والمعممين(. عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة تدعيم الرفاق 

بار والمجموعة الضابطة ومجموعة التدعيم في العمر الزمني، وعدم ومجموعة تدعيم الك
وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة تدعيم الرفاق ومجموعة تدعيم الكبار والمجموعة 

 الضابطة ومجموعة التدعيم في الذكاء.  
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وتستنتج الباحثة مما سبق بأن سموك االنسحاب االجتماعي يتميز في الطفولة 
واالنفصالية والحساسية والخجل وقصور عام في القدرة عمى إقامة عبلقات باالنعزالية 

شخصية مع االفراد المحيطين بو خاصة إذا كان الطفل في مرحمة دراسية فإنيا تعوقو عن 
عممية التعمم وىذا ما ينتج عنو عدة صعوبات ويمكن أن تؤثر عمى كامل مراحمو العمرية 

 البلحقة.

 ثالثًا: ضعاف السمع:
 :وم ضعاف السمعمفي -1
 يفات التي تناولت ضعف السمع نذكر بعضا منيا كما يمي: تعددت التعر   

( بأن الضعف السمعي يعبر عن 12، 2..0سميمان،  نعبد الرحمكما يعرفو )
حالة من انخفاض حدة السمع لدرجة قد يستدعى خدمات خاصة، كالتدريب السمعي، أو 
قراءة الكبلم عن طريق الشفاه أو عبلج النطق، أو التزويد معين سمعي، ويمكن لكثير من 

ة من الفاعمية مساوية االفراد الذين يعانون من ضعف فى السمع ان يتمقوا تعميميم بدرج
 لمعاديين مع اجراء بعض التعديبلت حتى تتماشى مع قدراتيم وامكاناتيم.

( بأنو الفرد الذى يعانى من فقدان فى 03، 2..0كما يشير اليو )عصام نمر، 
القدرة السمعية قد يمكنو تعويضيا بالمعينات السمعية، او ارتفاع شدة الصوت حين 

يتعمم بيا االفراد السامعون باستخدام بعض  التيم بذات الطريقة التحدث إليو، ويمكنو التعم
 المعينات السمعية.

( ضعاف السمع يعنى ان حاسة السمع لم 01، 0.00ويعرف )جمال الخطيب، 
تفقد وظائفيا بالكامل، فعمى الرغم من انيا ضعيفة إال انيا وظيفية بمعنى انيا قناة يعتمد 

 عمييا لتطور المغة.

( ضعيف السمع بأنو 80، 0.02مو فاروق، السيد الشربيني، ويعرفا )اسا
الشخص الذى لديو بقايا سمع يمكن استغبلليا من خبلل استخدام المعينات السمعية، مما 
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تساعده عمى تعمم الكبلم والمغة وتيسر لو التواصل شفييًا مع االخرين، وىم يحتاجون إلى 
 تدريبات وأساليب خاصة.

( أن ضعاف السمع أو ثقيمو السمع ىم 0.02يطي )ويوضح عبد المطمب القر 
( .2ألقل من  28الذين يعانون من صعوبات أو قصور في حاسة السمع يتراوح ما بين )

ديسيبل، لكنو ال يعوق فاعميتيا من الناحية الوظيفية في اكتساب المعمومات المغوية، سواء 
لفئة بإمكانيم استيعاب المناىج باستخدام المعينات السمعية أو بدونيا، ومعظم أفراد ىذه ا

 التعميمية المصممة أساسا لؤلطفال العاديين. 

( ضعاف السمع أنيم األفراد الذين لدييم 0.08ويعرف أسامة حامد عبد الرحمن )
قدرات سمعية محدودة، يمكن أن تؤدي وظيفتيا بدرجات متفاوتة، إذا ما توافرت لدييم 

ليب خاصة بيم مع توافر البيئات والتصميمات المعينات السمعية، وىم بحاحة إلى أسا
 التعميمية المناسبة لخصائصيم واحتياجاتيم المختمفة. 

( أن ضعاف السمع ىم الذين لدييم قصور في حاسة 0.02وتري نجاة فتحي )
( ديسيبل، ويمكنيم االستجابة لمكبلم المسموع .2- 28السمع بدرجة ما تتراوح ما بين )

م السمعية باستخدام المعينات السمعية أو بدونيا، ويحتاجون في إذا وقع في حدود قدرتي
 تعميميم إلى تدريبات وأساليب خاصة. 

( ضعيف السمع بأنو: الفرد الذي 0448.238ويذكر كل من يسميك والجوزين )
ديسيبل(، مما يجعل من الصعب عميو بدرجة  14الى  28يعجز سمعو لدرجة تبمغ عادة )

 م عبر األذن فقط سواء باستخدام معين سمعي أو بدونو.ال تعوقو عن فيم الكبل

ومن خبلل التعريفات السابقة تعرف الباحثة ضعاف السمع أنيم: أولئك األفراد 
( ديسيبل مما يتطمب .2- 28الذين يعانون من قصور سمعي بسيط يتراوح ما بين )

 برامج تعميمية مناسبة وفقا لخصائصيم واحتياجاتيم المختمفة.
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 خصائص األطفال ضعاف السمع:   -0
تترك اإلعاقة السمعية أثارا متعددة عمى مختمف جوانب النمو لمفرد، وكم ذكر 

(0..2) Dugan تأثير اإلعاقة يختمف من فرد إلي آخر ، حسب طبيعة اإلعاقة  أن
 ودرجتيا، ويمكن إيجاز ىذه الخصائص فيما يمي: 

 الخصائص الجسمية:   -1

أن الطفل ضعيف السمع ال يختمف عن الطفل  ( إلى2..0يشير عمي حنفي )
العادي في الخصائص الجسمية فكل منيما يمر بمراحل النمو نفسيا، والتي يمر بيا 

  Dugan(2..0اآلخر، وذلك من حيث معدل وسرعة النمو والتغيرات الجسمية، ويري )
 قميبل.أن الطفل العادي أكثر لياقة بدنية من الطفل ضعيف السمع حيث يتحرك األخير 

 الخصائص المغوية:   -0

( أن النمو المغوي أكثر مظاىر النمو 0..0تذكر صفاء عبد العزيز األعسر )
تأثرا بفقد السمع، حيث يؤثر ذلك سمبا عمى كافة مظاىر النمو المغوي؛ لذلك فإن المغة 

 Phillips( 3..0لدي ضعيف السمع ال تتطور إال بتدريب مكثف ومنظم، كذلك يذكر )
المغوي يعد من أكثر جوانب النمو تأثرا باإلعاقة السمعية، حيث يبدو التأخر  أن الجانب

خراجو، ووضوح  فيو واضحا إلى جانب االفتقار الى المغة المفظية، وير تبط فيم المغة وا 
 الكبلم بدرجة الفقدان السمعي.

إعداد برنامج أنشطة والتحقق من  ( الى0.08وكما اشارت دراسة العربي مرسى)
و في تنمية بعض الميارات المغوية لدى ضعاف السمع، ومعرفة أثر تنمية بعض فعاليت

الميارات المغوية في تحسين كفاءة الذات لدى األطفال ضعاف السمع توصمت الدراسة 
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات المجموعة  الى اىم النتائج التالية:

مقياس الميارات المغوية وأبعاده بعد تطبيق البرنامج، التجريبية والمجموعة الضابطة عمى 
ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب .وذلك لصالح المجموعة التجريبية
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درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس الميارات المغوية بعد تطبيق البرنامج مباشرة، 
متوسطات رتب درجات المجموعة توجد فروق دالة إحصائيًا بين  .وبعد مرور فترة المتابعة

التجريبية والمجموعة الضابطة عمى مقياس الكفاءة الذاتية وأبعاده بعد تطبيق البرنامج 
ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات  .لصالح المجموعة التجريبية

عد مرور المجموعة التجريبية عمى مقياس الكفاءة الذاتية بعد تطبيق البرنامج مباشرة وب
 .فترة المتابعة

( إلى إعداد برنامج تدريبي لتخفيف 0.08وذلك كما ىدفت دراسة سامي السيد )
بعض اضطرابات المغة )اضطرابات المغة االستقبالية، اضطرابات المغة التعبيرية، التأخر 

تخفيف ىذه االضطرابات،  فيالمغوي( لدى األطفال ضعاف السمع والتحقق من جدواه 
ارية تأثيره إلى ما بعد فترة المتابعة، وأوضحت النتائج أنو: وجود فرق دال ومدى استمر 

إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات األطفال ضعاف السمع في المجموعتين التجريبية 
اتجاه المجموعة  فيوالضابطة عمى مقياس اضطرابات المغة بعد تطبيق البرنامج وذلك 

 والبعدي القبميالتجريبية. يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات القياسين 
لؤلطفال ضعاف السمع في المجموعة التجريبية عمى مقياس اضطرابات المغة بعد تطبيق 

 البرنامج التدريبي وذلك في اتجاه القياس البعدي.
 الخصائص العقمية:   -1

( أن لئلعاقة السمعية أثرىا الواضح عمى النمو المغوي 0..0يذكر سعيد حسني )
لدي الطفل المعاق سمعيا، ونظرا الرتباط نمو القدرة المغوية بالقدرة العقمية فمن مستوي 
القدرة العقمية يتأثر تأثرا كبيرا بدرجة الضعف السمعي، فينخفض أداء المعاقين سمعيا عمى 

را لمدي القدرة العقمية لدييم، وتري نجاة فتحي اختبارات الذكاء المفظية، والتي تعد مؤش
( أن انخفاض مستوي األداء عمى ىذه االختبارات يرجع الي انخفاض القدرة 0.02)

المغوية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة السمعية لمطفل ضعيف السمع، وليس نتيجة 
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سب قدراتيم، وصممت لوجود تأخر عقمي، ولكن إذا وضعت ليذه الفئة اختبارات ذكاء تنا
بشكل أدائي يعتمد عمى التناسق الحركي البصري فإن أداء المعاق سمعيا عمى ىذه 
االختبارات قد يفوق أقرانو من العاديين، وفي ىذا الصدد توجد ثبلث وجيات نظر فيما 
يتعمق بذكاء ضعاف السمع بصفة خاصة والمعاقين سمعيا بصفة عامة وقدراتيم العقمية 

 / وشاىين 1..0ل من عادل عبداهلل حيث ذكرىا ك

 ( يمكن إيجازىا كما يمي: 0227رسالن )
وجية النظر األولي: أنو ال توجد عبلقة بين اإلعاقة السمعية والذكاء، إال أن الفقـدان   -

السمعي يترك أثارا عمى النشـاط العقمـي لممعـاقين سـمعيا، فـيجعميم متـأخرين مـا يقـرب 
 من عامين أو ثبلثة عن أقرانيم العاديين. 

شـر والواضـح عمـى القـدرات وجية النظر الثانيـة: أن اإلعاقـة السـمعية ليـا تأثيرىـا المبا  -
 العقمية والذكاء.

ويخصص معظم وقتـو لمتواصـل مـع اآلخـرين، كـذلك يمكـن أن تتطـور لـدي الطفـل   
 ضعيف السمع أوضاع جسمية خاطئة. 

وجية النظر الثالثة: أنو قد يتأخر نمو بعض القدرات العقمية لممعاقين سمعيا عن   
معدليا الطبيعي، لكن ىذا التأخر ال يؤدي إلى التخمف العقمي، وتعميم المغة لممعاقين 
   سمعيا في وقت مبكر من عمره وفقا لبرامج تربوية خاصة يؤدي إلى النمو العقمي 

   الطبيعي لو. 

 جتماعية واالنفعالية: الخصائص اال -2
إلــى أن األطفــال ضــعاف  Antia &Luckner (2Ol7)أشــارت نتــائج دراســة   

السمع أقل كفاءة من األطفـال العـاديين فـي العبلقـات االجتماعيـة، والتفـاعبلت مـع أقـرانيم، 
سواء من العاديين أو الصم أو ضعاف السمع، كما يوجد لدييم شعور أكبـر بـأنيم ميممـون 
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من المحيطين بيم، ويتصرفون بشكل أكثر اعتمادية ويظيرون مستوي أقل مـن وأىل تقببل 
 الثقة بالنفس.

 الخصائص النفسية:  -3
عدد من الخصائص النفسية لممعاقين  (Jackson,1997, 40) جاكسون ويخمص  

 سمعيا وىى:
 انيم أقل نضجًا.  -
 االنسحابية وخصوصًا من المواقف االجتماعية.  -
 أقرانيم العاديين.أقل مرونة من   -
 يميمون إلى أن يتقيدوا بالروتين وبقواعده بشده.  -
لدييم أفكارًا سمبية حول ذواتيم، وقد يكون ىذا جزء من أساليب نقص المعمومات   -

 الخاصة.
 ال يظيرون اىتمامًا بمشاعر االخرين.  -
 أنيم أكثر سذاجة من غيرىم.  -
 أكثر اعتمادًا عمى غيرىم.  -
 قادرين عمى تحمل المسئولية.غير   -
 سموكياتيم. فييميمون إلى االندفاعية   -
 سمبيون وخاصة عند فقدان السمع فى مراحل مبكرة من الحياة.  -
فى  السمعيمكتئبون بصفة عامة، وتزداد درجة االكتئاب عندما يحدث الضعف   -

 المراحل المتأخرة من العمر.
 حياتيم.يميمون غمى االنانية والفردية فى   -

  presonality Characteristicsالخصائص الشخصية:    -4
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إن مفيوم الشخصية ىو مفيوم يصعب االتفاق عمى تعريفو تعريفًا جامعًا مانعًا    
لتنوع وتعدد العوامل أو القوى الديناميكية التي تكون في مجموعيا ما يعرف بالخصائص 

السمع ىي إحدى الحواس اليامة لدى الفرد النفسية واالجتماعية لمشخصية، وبما أن حاسة 
بحيث تربطو بالعالم الخارج، وتعرفو ما يدور حولو من احداث وعندما يفقد الفرد ىذه 
الحاسة فيميل الى العزلة واالنسحابيو عن المجتمع ويصبح في عالم مغمق لو سماتو 

 وخصوصياتو عن االفراد العاديين.

( الى العبلقة بين الذكاء العاطفي 0.02) وكما اشارت دراسة نجيب احمد مرزوق  
والرفاىية النفسية بين الطبلب ضعاف السمع. يتكون الذكاء العاطفي من خمسة أبعاد 
وىي الشخصية، بين األشخاص، القدرة عمى التكيف، إدارة اإلجياد والمزاج العام. تم 

ينات من الطبلب ضعاف السمع كمشاركين من خبلل أخذ ع .02اختيار ما مجموعو 
 -EQا. الحاصل العاطفي المقيد: قصير ماليزي عشوائية بسيطة في أربعة معاىد فنية في

  : S) ورفاىية أRyff  النفسية تم استخدام األدوات لقياس الذكاء العاطفي والرفاىية
النفسية. لقد وجدت أن الطبلب ضعاف السمع بشكل عام لدييم مستوى ذكاء عاطفي 
ونفسي معتدل الرفاه. وجدت النتائج أيًضا أن األبعاد الشخصية والتفاعمية بين األشخاص 

مع الرفاه النفسي. لم يتم العثور  وقابمية التكيف مرتبطة ببعضيا البعض بشكل ممحوظ
عمى ارتباطات بين إدارة اإلجياد وأبعاد المزاج العام مع الرفاه النفسي. عمى الرغم من 
محدودية قدرتيم عمى التحدث ويسمع، يمعب الذكاء العاطفي بين الطبلب ضعاف السمع 

 إليجابية في الحياة.دوًرا في تعزيز القدرة الفردية عمى التعمم وتجربة الرفاىية النفسية ا

وترى الباحثة أن ضعاف السمع يعانون من االنطوائية والعدوانية واالنسحاب   
والقمق واالحباط وضعف الثقة بالنفس، وأيضًا النشاط الزائد والتمركز حول الذات والوحدة 
والعزلة وضعف قدراتيم لمقيام بوظائفيم االجتماعية وتدنى مفيوم الذات وعدم القدرة عمى 
ضبط النفس. وفى ىذا الصدد قدمت دراسات وأبحاث عديدة لدراسات الخصائص النفسية 

 والسيكولوجية لؤلطفال ضعاف السمع 
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( بعنوان فاعمية برنامج إرشادي في تنمية 3..0مثل دراسة طو محمد عمر )    
الذكاء الوجداني في خفض العدوانية لدى االطفال ضعاف السمع وقد ىدفت الدراسة الى 

عمية التحقق من البرنامج المقترح في تنمية الذكاء الوجداني وأثره في خفض العدوانية فا
( طفبل من الذكور .0لدى االطفال ضعاف السمع، حيث تكونت عينة الدراسة من )

وقد اشارت النتائج الى فاعمية البرنامج فى  00: 4ضعاف السمع، وتتراوح اعمارىم من 
 اف السمع من خبلل تنمية الذكاء الوجداني.خفض العدوانية لدى االطفال ضع

ومن الدراسات التي تناولت االضطرابات الوجدانية لؤلطفال ضعاف السمع دراسة        
: ىدف البحث الى تمخيص قاعدة بيانات   Sinnot., Jones( 8..0)سينوت وجونز )

حث من لمطبلب الصم وضعاف السمع، ممن لدييم اضطرابات وجدانية، تكونت عينة الب
( عامًا، واستخدم البحث 00 - 1( طالبا وطالبة، تراوحت اعمارىم الزمنية ما بين )08)

مقياس االضطرابات الوجدانية لؤلطفال الصم ضعاف السمع، وقد أشارت نتائج البحث 
الى ضرورة التدخل العبلجي المبكر بالبرامج المناسبة عمى المدى الطويل لخفض 

تصاحب االعاقة السمعية لدى االطفال، والتي من شأنيا أن  االضطرابات الوجدانية التي
 تؤثر عمى توافقيم النفسي

 فروض البحث:
توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني والسموك االنسحابى لدى  -0

 التبلميذ ضعاف السمع.
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة البحث عمى مقياس الذكاء الوجداني تبعًا  -0

 الصف الدراسي( –لكل من )النوع 
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة البحث عمى مقياس السموك االنسحابى  -2

 الصف الدراسي( –تبعًا لكل من )النوع 
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 حدود البحث:
 التالية:يحدد البحث بالحدود الرئيسية   
 الحدود البشرية: تم اجراء البحث عمى تبلميذ مدارس االمل لمصم وضعاف السمع. -0
الحدود المكانية: تم اجراء البحث في مدارس االمل لمصم وضعاف السمع بمحافظة  -0

 البحر األحمر ومحافظة قنا.
 (0.00/0.00الحد الزمنية: تم اجراء البحث في العام الدراسي ) -2
 مثل في الذكاء الوجداني والسموك االنسحابىالحدود المنيجية: تت -1

 منيج البحث: 
يتبنى البحث الحالي المنيج الوصفي  االرتباطي الذى ييدف الى الكشف عن   

طبيعة العبلقة بين ميارات الذكاء الوجداني والسموك االنسحابى لدى التبلميذ ضعاف 
 السمع.

 عينة البحث: 
( تمميذ وتمميذة من التبلميذ ضعاف السمع تتراوح 83تكونت العينة البحث من )   

 درجة( 32-.2)( سنوات، ومعامبلت ذكاء تتراوح ما بين 01 –00)أعمارىم بين 
بمدرسة االمل لمصم وضعاف السمع بمحافظة البحر األحمر ومحافظة قنا )المرحمة 

 االبتدائية(.

تبلميذ العينة الكمية لمدراسة والمدارس المأخوذة ويوضح الجدول االتي أعداد   
 منيا:

 
 

  (1)جدول
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توزيع عينة الدراسة عمى محافظة البحر األحمر ومحافظة قنا بالمرحمة االبتدائية لمصف 
 السادس والسابع والثامن.

 العدد اسم المدرسة المحافظة م
اإلجمال النوع

 اناث ذكور ي

البحر  1
 االحمر

 16 9 7 16 وضعاف السمع بالغردقةاالمل للصم 

 2 2 - 2 االمل للصم وضعاف السمع برأس غارب 2

 44 9 31 44 بنات(-االمل للصم وضعاف السمع )بنٌن  قنا 3

 53 24 33 - ـــــــــــــالىجماال

لمصف السادس والسابع توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية يوضح  (0جدول )
 االبتدائي والثامن

 الدراسة: أدوات
 -فيما يمي عرض لؤلدوات الُمستخدمة فى الدراسة: 

تياني منيب ،  أسامة  /أعداد ) مقياس الذكاء الوجداني لمتالميذ ضعاف السمع -1
لدى التالميذ ضعاف ييدف المقياس إلى قياس الذكاء الوجداني ( و عطا ،الباحثة

 السمع محل الدراسة 

 وصف المقياس:
: صورتو النيائية من خمسة ابعاد تمثل ابعاد المقياس ىى فييتكون المقياس 

الوعى بالذات، ضبط االنفعاالت، الدافعية الذاتية، التعاطف والمشاركة والوجدانية، 
( مفردة تمثل المقياس بواقع عشرة مفردات لكل 80كما يتضمن ). الميارات االجتماعية

 : يمى( مفردة كما 00بعد لممقياس ماعدا بعد ضبط االنفعاالت يتكون من )
ويعرف اجرائيا بالدراسة الحالية : بأن يعى التمميذ ضعيف السمع  بالذات: الوعي -

انفعاالتو و مشاعره وكذلك الوعى بأفكاره المرتبطة بيذه المشاعر واالنفعاالت مما 
 يعطيو الثقة بالنفس وتمثل في المقياس بعشرة مفردات.
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ويعرف اجرائيًا بالدراسة الحالية: تعنى ان يعرف التمميذ ضعيف  ضبط االنفعاالت: -
السمع كيف يتعامل مع مشاعره التي تزعجو وأن يستطيع ضبط انفعاالتو ويتحكم فييا 
 وقدرتو عمى االتزان واليدوء حتى في المواقف الصعبة، ويتمثل في اثنى عشر مفردة.

الية: تتضمن قدرة التمميذ ضعيف السمع ويعرف اجرائيًا بالدراسة الح الدافعية الذاتية: -
عمى اإلنجاز وأن يكون لديو الحماس والمثابرة لبلستمرار وأن يتحمل الضغوط في 
سبيل انجاز االعمال والتفاؤل وقدرتو عمى التحدي والمخاطرة، وتمثل في المقياس 

 بعشرة مفردات.
: ىو قدره التبلميذ ويعرف اجرائيا بالدراسة الحالية التعاطف والمشاركة الوجدانية: -

ضعاف السمع عمى إدراك انفعاالت االخرين ومعرفو وفيم مشاعرىم واالندماج معيم، 
 وتمثل في المقياس بعشرة مفردات.

ويعرف اجرائيا بالدراسة الحالية: أن يتفاعل التبلميذ ضعاف  الميارات االجتماعية: -
ناجحة معيم والتأثير السمع مع االخرين بطريقو ايجابيو وتكوين عبلقات اجتماعية 

 فييم، وتمثل في المقياس بعشرة مفردات.

نادرًا(  –احيانًا  –وتم اإلجابة عمى عبارات المقياس من خبلل استجابات )دائماً 
( لمعبارات 2 – 0 – 0( لمعبارات الموجبة، والدرجات )0 – 0 – 2وتعطى الدرجات )

 السمبية.

 خطوات بناء المقياس: 
عداد  المقياس بمجموعو من الخطوات حتى وصل إلى صورتو تم تصميم وا 

 النيائية:

االطبلع عمى المقاييس واالستبيانات التى تناولت متغير الذكاء الوجداني لدى عينات  -0
(، مقياس Schutte et.al.1998ياس الذكاء الوجداني إعداد )مثل: مق مختمفة

لوجداني إعداد حسنى ( ، مقياس الذكاء اBar-on 2006الذكاء الوجداني إعداد )
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 معاوية: تعريب)لؤلطفال إعداد سوليفان  الوجدانيالذكاء  سالنجار. مقيازكريا السيد 
 (.1..0الزيات  المصرية، نيى البيئةعمى  غزالو، وفننتومحمود ابو 

لمقياس الذكاء  األولية الصورةحيث تكونت  إعداد وصياغة أبعاد ومفردات المقياس،  -0
بالذات. ضبط  الوعي( أبعاد فرعيو ىم: 8)عمى موزعو  ،همفرد( 80الوجداني من )
 االجتماعية. الميارات الوجدانية والمشاركة. التعاطف الذاتية الدافعيةاالنفعاالت. 

 ردات لمفايع وزتجدول  -2
 دى ضعاف السمعني لداجولء اكاذلس النيائية لمقياورة الصافي د ألبعاا إعداد -1

 ( 0جدول )
 الذكاء الوجداني عمى ابعاده الخمسةتوزيع المفردات مقياس 

 المفردات المنتمٌة للبعد البعد م
عدد المفردات 

 فً كل بعد

 الوعً بالذات  1
 14،  3،  7،  6،  5،  4،  3، 2، 1موجبة:

14 
 9سالبة: 

2 
ضبط 

 االنفعاالت

 12، 9، 7، 6، 4، 3، 2،  1موجبة:
12 

 11، 14، 3، 5سالبة:

 الدافعٌة الذاتٌة 3
 14،  9، 3، 7، 6، 4، 3، 2، 1موجبة:

14 
 5سالبة: 

4 
التعاطف 

والمشاركة 
 الوجدانٌة

 14، 9، 3، 7، 6، 5، 4،  3،  1موجبة: 
14 

 2سالبة: 

5 
المهارات 
 االجتماعٌة

 ،  3،  7،  6،  5، 4،  3،  1بة: موج
14 

 14، 2سالبة: 

 52 المقٌاس ككل

 لممقياس: ةالسيكو متريحساب الكفاءة 
تمميذ وتمميذة من تبلميذ ( .2)تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة من 

( تمميذ وتمميذة 08البحر األحمر وقنا ) تىمدارس االمل لمصم وضعاف السمع بمحافظ
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سنة وذلك لتقدير  01–4( تمميذ وتمميذة من قنا تتراوح أعمارىم من 08من الغردقة و)
 :التالينحو الصدق والثبات عمى ال

 :عن طريق ةالسيكو متري قامت الباحثة في ىذه الدراسة بالتأكد من الخصائص

 الداخمي:أواًل: االتساق 
بين   الداخمي لممقياس لمتأكد من وجود ارتباط حيث قامت الباحثة بحساب االتساق

عمي كل بند من بنود المقياس ( تمميذ وتمميذة .2)درجات أفراد العينة االستطبلعية 
وكذلك حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكمية . والدرجة الكمية لمميارة التي تنتمي إليو 

 لكل ميارة والدرجة الكمية لممقياس كما ىو موضح بالجدول التالي الذي يوضح ذلك
 ( 1)جدول 

 االنسحابىالسموك  االتساق الداخمي لمبنود مع الميارة التي تنتمي إليو
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 49795** 19 364**9 35 729**9 

2 49633** 24 774**9 36 636**9 

3 49469** 21 629**9 37 559**9 

4 49742** 22 531**9 33 342**9 

5 49532** 23 49236** 39 455 **9 

6 531**9 24 49557* 44 319**9 

7 623**9 25 49513** 41 331**9 

3 723**9 26 49312** 42 752**9 

9 742**9 27 49547** 43 622**9 

14 49743**  23 49399** 44 319**9 

11 49773**  29 49435** 45 331**9 

12 49723**  34 49593** 46 797**9 

13 49659**  31 49473** 47 697**9 

14 49662**  32 49311** 43 434**9 

15 49539**  33 49753** 49 733**9 

16 49342**  34 49424** 54 533**9 

17 49347**    51 733**9 

13 314**9   52 533**9 

 4941دالة عند مستوي داللة **                      4945دالة عند مستوي داللة *
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بيرسون لجميع بنود المقياس دالة  أن معامل ارتباط( 2) ن الجدول رقم  أ يتضح
داخمي مناسب ألغراض البحث بين بنود  مما يشير إلي اتساق( 0...)عند مستوي 

 . المقياس والدرجة الكمية لمميارة التي ينتمي إلييا

 الصدق: ثانياً 
وعرضيا  الوجدانيالذكاء حيث تم إعداد صورة مبدئية لمقياس  :صدق المحكمين -1

عمي السادة المحكمين بتخصصات صحة نفسية، وعمم نفس، و تربية خاصة، ولغة 
تحكيم صممت لذلك، وبعد توضيح اليدف  من خبلل استمارة( 0ممحق )وتخاطب 

في المقياس من حيث ما  من المقياس، يطمب من السادة المحكمين أن يدلوا بآرائيم
 : يمي 

 .مة ما قبل المدرسة المتأخرين لغوًيامدي مبلئمة الميارات ألطفال مرح   -
 . المقياس المغوية لعباراتمدي سبلمة الصياغة   -
 . الميارة لمبعد مدي انتماء  -
 .مدي مبلئمة محتوي المقياس ألطفال مرحمة ما قبل المدرسة المتأخرين لغوًيا  -
 . مدي مناسبة طريقة التصحيح  -
 .مدي مناسبة ووضوح تعميمات المقياس  -
 .قدرة عبارات المقياس أن  تقيس ما وضعت ألجمو  -
 .المحكمين وما يرونو من تعديبلت في العبارات وفي المقياس ككل السادة اقتراحات  -

المبلحظات من السادة المحكمين إعادة الصياغة لبعض العبارات  وقد تناولت
التعديبلت  منيم صبلحيتيا، وقد تم إجراء كل% .4 واإلبقاء عمي العبارات التي قرر

بين أراء السادة  ذلك فقد وجد المقياس اتفاق البلزمة في ضوء تمك المبلحظات عدا
المحكمين حيث سبلمة العبارات ودقتيا، وقدرة المقياس عمي قياس ما وضع ألجمو، 
 ووضوح األلفاظ المستخدمة في المقياس ومناسبتيا ألطفال مرحمة ما قبل المدرسة
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 وكان آلرائيم كل ميارة لمبعد الذي وضعت لقياسو وانتماء ومناسبتيا من حيث الفقرات
 .في ضبط المقياس عظيم األثر

 :صدق المحك  -0
( النجار زكريا إعداد حسنى) السموك االنسحابى قامت الباحثة بتطبيق مقياس

( .2)قواميا التبلميذ ضعاف السمع من  كمحك خارجي عمي عينة الدراسة االستطبلعية
وىو دال عند ( 24..)وبمغ حساب معامل االرتباط بين أفراد العينة عمي المقياسين  فرد
الصدق ومتقاربة حيث تراوحت نسب وبذلك فان المقياس يتمتع بدرجة عالية من ( 0...)

 % مما يدل عمى صدق المحك الخارجي لممقياس...0% الى 38االتفاق من 

  :الثبات: ثالثاً 
 إجراءات لحساب ثبات المقياس منيا ما يمي :استخدمت الباحثة عدة 

عمي عينة  قامت الباحثة بتطبيق مقياس السموك االنسحابى :الثبات بإعادة التطبيق  -0
من خارج العينة االساسية ( تمميذ وتمميذة ضعاف السمع 30)الدراسة االستطبلعية 

العينة، ثم إيجاد عمي نفس ( يوم 00)لمدراسة، ثم قامت بإعادة تطبيق المقياس بعد 
معامل االرتباط بين درجات العينة والدرجة الكمية في التطبيق األول والثاني عن 

 :طريق معامل االرتباط بيرسون  كما يوضح في الجدول التالي

 (2جدول )
 معامل االرتباط بيرسون بين التطبيق األول والثاني

 المهارة
معامل 
 االرتباط

 الداللة

** 49733 (بالذاتالوعى )الُبعد األول   4941دالة عند مستوي  

** 49375 (ضبط االنفعاالت) الُبعد الثانً  4941دالة عند مستوي  

** 49762 (الدافعٌة الذاتٌة) الُبعد الثالث  4941دالة عند مستوي  

** 49659 (التعاطف والمشاركة الوجدانٌة) الُبعد الرابع   4941دالة عند مستوي  

** 49743 (المهارات االجتماعٌة) الُبعد الخامس  4941دالة عند مستوي  

** 49315 الذكاء الوجدانً ككل  4941دالة عند مستوي  
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يتبين من الجدول السابق أن معامل االرتباط بيرسون بين درجات العينة 
، وبمغ  0...وىو دال عند مستوي  308..في التطبيق األول والثاني  االستطبلعية

 :معامل االرتباط لمدرجات الكمية  وفق كل ميارة كاالتي 

( 328..( )ضبط االنفعاالت) ، الُبعد الثاني(222..( )الوعى بالذات)الُبعد األول 
( التعاطف والمشاركة الوجدانية) الُبعد الرابع  ،(..210( )الدافعية الذاتية) الُبعد الثالث

وجميعيا دالة احصائيا عند (  212..( )االجتماعيةالميارات ) ، الُبعد الخامس(184..)
 . مما يؤكد ثبات نتائج المقياس لدي عينة البحث( 0...) مستوي داللة

 :نباخ  الثبات بألفا كرو -0

قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمي العينة االستطبلعية خارج العينة األساسية 
لمدراسة ثم تم حساب نتائج ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ وكانت النتيجة 

 كما ىو موضح بالجدول التالي: 
 (3) جدول

 يوضح نتائج الثبات باستخدام ألفا كرونباخ

 انبُعذ
عذد 

 انعبارات
 انفا كزونباخ معامم

** 128.0 01 (انىعى بانذات)انبُعذ األول   

** 128.0 .0 (ضبط االنفعاالت) انبُعذ انثاني  

** 128.0 01 (انذافعية انذاتية) انبُعذ انثانث  

** 0..12 01 (انتعاطف وانمشاركة انىجذانية) انبُعذ انزابع   

** 120.0 01 (انمهارات االجتماعية) انبُعذ انخامس  

** 128.0 .. انذرجة انكهية  

 نباخ لمدرجة الكمية  تساوي إن قيمة معامل ألفا كرو( 8)يتضح من الجدول رقم 
وجميعيا قيم مرتفعة ( 321..)و(  101..)بين  ودرجة كل ميارة تراوحت(  324..)

 .مما يشير إلي تمتع المقياس بدرجة ثبات عالية
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 ( تياني منيب ،  أسامة عطا ، الباحثة مقياس السموك االنسحابى )اعداد/ -0
 وييدف المقياس الى قياس السموك االنسحابى لمتبلميذ ضعاف السمع محل الدراسة.

 وصف المقياس:

عبارة لتقدير  08عبارة لتقدير التمميذ و  08عبارة منيا  .8يتكون في صورتو النيائية من 
 المعمم.

 خطوات بناء المقياس:
ىو  والذيتم اعداد مقياس السموك االنسحابى الذي يعد أداة لمدراسة الحالية       

   منيجية.عبارة عن مجموعة األسئمة المترابطة بطريقة 

وفي اعداد ىذا المقياس استعانت الباحثة بمقياس السموك األنسحابي من إعداد "عادل 
( الذي ييدف إلى التعرف عمى مستوى السموك اإلنسحابي   2002محمد" سنة )هلل عبد ا

لدى األطفال المعاقين سمعيا كما تعكسو درجتو التي يحصل عمييا في ىذا المقياس، 
( عبارة يوجد أمام  كل منو ثبلث اختيارات )نعم، أحيانا، مطمقا( تحصل  .1ويتألف من)

-0جة الكمية لممقياس بين  )(عمى التوالي، لذلك تتراوح الدر  3- 2-1عمى الدرجات )
( درجة، تعني الدرجة المرتفعة زيادة معدل سموك اإلنسحابي لدى الطفل الصم البكم  60

والعكس صحيح حيث يقل معدل سموك اإلنسحاب كمما قمت درجتو عمى المقياس )عادل 
(.   كما استعانت الباحثة لمقياس السموك االنسحابى داليا 05، 2002محمد هلل عبد ا
 (0.02(، ىوساوى وسرى )0.04) ىمام

 لممقياس: ةالسيكومتريحساب الكفاءة 
تمميذ وتمميذة من تبلميذ ( .2)تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة من    

( تمميذ وتمميذة 08البحر األحمر وقنا ) تىمدارس االمل لمصم وضعاف السمع بمحافظ
سنة وذلك لتقدير  00–1( تمميذ وتمميذة من قنا تتراوح أعمارىم من 08من الغردقة و)

 :التاليالصدق والثبات عمى النحو 
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 :عن طريق السيكومترية قامت الباحثة في ىذه الدراسة بالتأكد من الخصائص

 :الداخمي االتساق: أوالً 
بين   الداخمي لممقياس لمتأكد من وجود ارتباط بحساب االتساقحيث قامت الباحثة 

عمي كل بند من بنود ( تمميذ وتمميذه ضعاف السمع .2)درجات أفراد العينة االستطبلعية 
وكذلك حساب معامل االرتباط بين الدرجة . المقياس والدرجة الكمية لمميارة التي تنتمي إليو

مقياس كما ىو موضح بالجدول التالي الذي يوضح الكمية لكل ميارة والدرجة الكمية لم
 ذلك:

 (4)جدول 
 السموك االنسحابى االتساق الداخمي لمبنود مع الميارة التي تنتمي إليو

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 49795** 19 364**9 35 729**9 

2 49633** 24 774**9 36 636**9 

3 49469** 21 629**9 37 559**9 

4 49742** 22 531**9 33 342**9 

5 49532** 23 742**9 39 455 **9 

6 531**9 24 476*9 44 319**9 

7 623**9 25 534**9 41 331**9 

3 723**9 26 795**9 42 752**9 

9 742**9 27 342**9 43 622**9 

14 633**9 23 636**9 44 319**9 

11 531**9 29 455**9 45 331**9 

12 795**9 34 729**9 46 797**9 

13 424**9 31 577**9 47 697**9 

14 314**9 32 559**9 43 434**9 

15 364**9 33 615**9 49 733**9 

16 774**9 34 49721** 54 533**9 

17 629**9     

13 314**9     

 2.21دالة عند مستوي داللة **                      2.23دالة عند مستوي داللة *
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بيرسون لجميع بنود المقياس دالة  أن معامل ارتباط( 1) يتضح من الجدول رقم 
داخمي مناسب ألغراض البحث بين بنود  مما يشير إلي اتساق( 0...)عند مستوي 

 .المقياس والدرجة الكمية لمميارة التي ينتمي إلييا

 الصدق: ثانياً 
 :صدق المحكمين -1

السموك االنسحابى لمتبلميذ ضعاف السمع حيث تم إعداد صورة مبدئية لمقياس 
عرضيا عمي السادة المحكمين بتخصصات صحة نفسية، وعمم نفس، و تربية خاصة، و 
تحكيم صممت لذلك، وبعد توضيح اليدف من المقياس،  من خبلل استمارة( 0ممحق )

 -: مقياس من حيث ما يمي في ال يطمب من السادة المحكمين أن يدلوا بآرائيم
 .مدي مبلئمة الميارات ألطفال مرحمة ما قبل المدرسة المتأخرين لغوًيا  -
 . مدي سبلمة الصياغة المغوية  لعبارات المقياس -
 . الميارة لمبعد مدي انتماء -
 .مدي مبلئمة محتوي المقياس ألطفال مرحمة ما قبل المدرسة المتأخرين لغوًيا -
 . ريقة التصحيحمدي مناسبة ط -
 .مدي مناسبة ووضوح تعميمات المقياس -
 .قدرة عبارات المقياس أن  تقيس ما وضعت ألجمو -
 السادة المحكمين وما يرونو من تعديبلت في العبارات وفي المقياس ككل  اقتراحات -

المبلحظات من السادة المحكمين إعادة الصياغة لبعض العبارات  وقد تناولت
منيم صبلحيتيا، وقد تم إجراء كل التعديبلت % .4 العبارات التي قررواإلبقاء عمي 

بين أراء السادة  ذلك فقد وجد المقياس اتفاق البلزمة في ضوء تمك المبلحظات عدا
المحكمين حيث سبلمة العبارات ودقتيا، وقدرة المقياس عمي قياس ما وضع ألجمو، 

 ألطفال مرحمة ما قبل المدرسةووضوح األلفاظ المستخدمة في المقياس ومناسبتيا 
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 وكان آلرائيم كل ميارة لمبعد الذي وضعت لقياسو ومناسبتيا من حيث الفقرات وانتماء
 .في ضبط المقياس عظيم األثر

 :صدق المحك -0
كمحك (  عادل عبد اهلل/  إعداد) السموك االنسحابى قامت الباحثة بتطبيق مقياس

تمميذ ( .2)قواميا التبلميذ ضعاف السمع من  خارجي عمي عينة الدراسة االستطبلعية
وىو دال ( 33..)وبمغ حساب معامل االرتباط بين أفراد العينة عمي المقياسين  وتمميذه
 .وبذلك فان المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق( 0...)عند 

 :استخدمت الباحثة عدة إجراءات لحساب ثبات المقياس منيا ما يمي :الثبات: ثالثاً 
 التطبيق:الثبات بإعادة  -1

عينة الدراسة االستطبلعية  عمى قامت الباحثة بتطبيق مقياس السموك االنسحابى
من خارج العينة االساسية لمدراسة، ثم قامت بإعادة تطبيق المقياس ( تمميذ وتمميذة .2)

عمي نفس العينة، ثم إيجاد معامل االرتباط بين درجات العينة والدرجة ( يوم 00)بعد 
الكمية في التطبيق األول والثاني عن طريق معامل االرتباط بيرسون كما يوضح في 

 :الجدول التالي
 (5)جدول 

 معامل االرتباط بيرسون بين التطبيق األول والثاني

معامل  الميارة
 الداللة االرتباط

 4941دالة عند مستوي  4936 (خاص بالتلمٌذ)الُبعد األول 

 4941دالة عند مستوي  4975 (بالمعلم )خاصالُبعد الثانً 

 4941دالة عند مستوي  4932 الدرجة الكلٌة
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يتبين من الجدول السابق أن معامل االرتباط بيرسون بين درجات العينة 
، وبمغ معامل  0...وىو دال عند مستوي  30..في التطبيق األول والثاني  االستطبلعية

 :االرتباط لمدرجات الكمية  وفق كل ميارة كاالتي 

، (..28( )بالمعمم )خاص ، الُبعد الثاني(31..( )خاص بالتمميذ)الُبعد األول 
مما يؤكد ثبات نتائج المقياس لدي ( 0...) وجميعيا دالة احصائيا عند مستوي داللة

 . عينة البحث
 :الثبات بألفا كرونباخ  -0

خارج العينة األساسية  االستطبلعية العينة عمىقامت الباحثة بتطبيق المقياس 
النتيجة  نباخ وكانت لمدراسة ثم تم حساب نتائج ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا كرو

 : كما ىو موضح بالجدول التالي
 (6) جدول

 يوضح نتائج الثبات باستخدام ألفا كرونباخ
 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات الُبعد

 4939 25 (خاص بالتلمٌذ)الُبعد األول 

 4934 25 (بالمعلم )خاص الُبعد الثانً

 4936 54 االبعاد إجمالً

(  31..) الكمية تساوينباخ لمدرجة  إن قيمة معامل ألفا كرو( 3) يتضح من جدول
يشير إلي تمتع وجميعيا قيم مرتفعة مما ( 34..)و( 31..)بين  ودرجة كل ميارة تراوحت

 . المقياس بدرجة ثبات عالية
 النتائج:

 : اإلجابة عن الفرض األول
لئلجابة عن الفرض األول و الذى ينص عمى "وجود عبلقة ارتباطيو دالة   

إحصائيًا بين متغيري الذكاء الوجداني والسموك اإلنسحابى لدي التبلميذ ضعاف السمع 
بيرسون لحساب قيم معامل االرتباط بين متغيري واستخدمت الباحثة معامل االرتباط 
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وتوصمت الى النتائج كما يوضحيا  السموك اإلنسحابى ( –البحث )الذكاء الوجداني 
   التالي :الجدول 

  (7جدول )
 جدول معامالت االرتباط بيرسون بين متغيرات البحث الذكاء الوجداني 

 والسموك االنسحابى
البعد األول  المتغيرات

الوعي 
 بالذات

البعد الثاني 
ضبط 

 االنفعاالت

البعد 
الثالث 
الدافعية 
 الذاتية

البعد 
الرابع 

التعاطف 
والمشاركة 
 الوجدانية

البعد 
الخامس 
الميارات 

 ةياالجتماع

الدرجة 
الكمية 
الذكاء 
 الوجداني

خاص 
 بالتمميذ

خاص 
 بالمعمم

الدرجة 
الكمية 
لمسموك 
 االنسحابى

البعد األول 
 الوعي بالذات

1. 611.** 635.** 651.** 650.** 716.** -120. - 242. -114. 

 222. 222. 222. 222. 222. 224. 433. 165. 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 
البعد الثاني 

ضبط 
 االنفعاالت

611.** 1 620.** 634.** 633.** 711.**   -155. -101. -153. 

222.   .222 222. 222.    222. 162. 137.   172. 
36 36 36 36     36 36 36     36  36 

البعد الثالث 
الدافعية 
 الذاتية

635.** 620.** 1   640.** 646.** 722.** -111. -226. -104. 

222.   222.      222. 222.   222. 176.    502. 123. 
36       36 36 36 36 36 36 36     36 

البعد الرابع 
التعاطف 
والمشاركة 
 الوجدانية

651.** 634.** 640.** 1    665.** 731.** -246. -200. -256. 

222. 222. 222.     222.    222.    412.    650.     336. 
   36 36    36 36    36    36      36 36 36 

البعد الخامس 
الميارات 
 االجتماعية

650.** 633.** 646.** 665.** 1 731** -215.  200. -234. 
222. 222. 222. 222.   222.   561. 650. 453. 
36    36    36     36    36    36     36 36     36 

الدرجة الكمية 
لمذكاء 

   716.**    711.** 722.** 731.**    731.** 1 416111
** 

511.**  622.** 

222.    222. 222. 222.     222.   222.   222.    222. 
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  (7جدول )
 جدول معامالت االرتباط بيرسون بين متغيرات البحث الذكاء الوجداني 

 والسموك االنسحابى
البعد األول  المتغيرات

الوعي 
 بالذات

البعد الثاني 
ضبط 

 االنفعاالت

البعد 
الثالث 
الدافعية 
 الذاتية

البعد 
الرابع 

التعاطف 
والمشاركة 
 الوجدانية

البعد 
الخامس 
الميارات 

 ةياالجتماع

الدرجة 
الكمية 
الذكاء 
 الوجداني

خاص 
 بالتمميذ

خاص 
 بالمعمم

الدرجة 
الكمية 
لمسموك 
 االنسحابى

 36 36 36 36 36 36 36   36     36 الوجداني
 **.752 **.712 1 **.416   .215- .246- .111- .155- .120- خاص بالتمميذ

224.    162. 176.    412. 561. 222  222.    222. 
36 36 36   36 36 36 36 36    36 

 **.731 1 **.712 **.511 .200    .200- .226- .101- .242- خاص بالمعمم
    433. 137.   502. 650.    650. 222. 222.      222. 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 
الدرجو الكميو 

لمسموك 
 االنسحابى

-114. -153. -104. -256. -234. 622.** 752.** 731.** 1 

165. 172. 123. 336.   453. 222. 222. ….2.   
36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 9.0.يتضح من الجدول السابق وجود عبلقة ارتباطية دالة احصائيًا عند مستوى 

 اإلجابة عمى الفرض الثاني:
لئلجابة عمى الفرض الثاني والذي ينص عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية   

 (.الصف الدراسي-لدى عينة البحث عمى مقياس الذكاء الوجداني تبعًا )النوع
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 ( 12جدول )

 الفروق لدى عينو البحث عمى مقياس الذكاء الوجداني داللة

المتوسط  العدد النوع المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  الفروق t المعياري

 اإلحصائية
 البعد االول

 الوعى بالذات
 2.40530 13.0123 16 ذكر

0.073* 34 203. 
 4.10631 16.3322 02 أنثى

 البعد الثاني
 ضبط االنفعاالت

 3.33212 16.3304 16 ذكر
-1.702 34 242. 

 5.27561 01.6222 02 أنثى
 البعد الثالث

 الدافعية الذاتية
 3.51460 14.6136 16 ذكر

-1.251 34 125. 
 4.23311 17.0322 02 أنثى

التعاطف  البعد الرابع
 والمشاركة الوجدانية

 3.25061 13.4620 16 ذكر
0.066* 34 254 

 5.75721 17.5322 02 أنثى
 البعد الخامس

 الميارات االجتماعية
 3.14243 13.4114 16 ذكر

0.325** 34 212. 
 4.52112 17.5322 02 أنثى

الدرجة الكمية لمذكاء 
 الوجداني

 02.41002 61.6725 16 ذكر
0.013* 34 207. 

 11.03737 77.1222 02 أنثى

 خاص بالتمميذ
 13.13107 20.3222 16 ذكر

326. 34 412. 
 12.17711 22.2222 02 أنثى

 خاص بالمعمم
 11.61766 22.7011 16 ذكر

1.245 34 071. 
 11.43320 21.2322 02 أنثى

الدرجة الكمية لمسموك 
 االنسحابى

 03.51222 64.1462 16 ذكر
416. 34 304. 

 03.22172 61.6322 02 أنثى

 2.21عند مستوى داللة  * دالة*          2.23*  دالة عند مستوى داللة  

 اإلجابة عمى الفرض الثالث:
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لإلجابة عمى الفرض الثاني والذي ينص عمى "وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة   
 الصف الدراسي( .-البحث عمى مقياس السموك األنسحابى تبعًا )النوع
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 (  داللة الفروق لدى عينو البحث عمى مقياس السموك االنسحابى11جدول )

المتوسط  العدد الصف المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
مجموع  التباين المعياري

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

 البعد االول
 الوعي بالذات

 02.317 0 27.217 بين المجموعات 3.77167 14.3022 03 صف سادس

 12.225 33 1432.136 داخل المجموعت 2.36762 13.2222 14 صف سابع .225 .615
 3.21025 15.2116 15 صف ثامن

  35 1477.175 المجموع
 3.24200 14.1401 36 المجموع

 الثانيالبعد 
 ضبط االنفعاالت

 01.107 0 24.035 بين المجموعات 4.36261 17.1022 03 صف سادس

361. 341. 
 17.606 33 0172.317 داخل المجموعات 3.23634 17.2403 14 صف سابع
 4.40604 01.2366 15 صف ثامن

  35 0014.5537 المجموع
 4.04210 17.4502 36 المجموع

 البعد الثالث
 الدافعية الذاتية

 
 
 
 
 

 00.361 0 23.141 بين المجموعات 4.24765 15.3022 03 صف سادس

426. 326. 

 15.104 33 0221.722 داخل المجموعات 3.61237 14.3403 14 صف سابع
 4.14061 16.6602 15 صف ثامن

  35 0265.1212 المجموع
 4.23112 15.4330 36 المجموع
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 (  داللة الفروق لدى عينو البحث عمى مقياس السموك االنسحابى11جدول )

المتوسط  العدد الصف المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
مجموع  التباين المعياري

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

 البعد الرابع
التعاطف والمشاركة 

 الوجدانية

 03.256 0 32.134 بين المجموعات 4.25326 14.3022 03 صف سادس

333. 355. 
 23.151 33 0262.211 داخل المجموعات 4.76322 14.2153 14  صف سابع
 4.60711 16.3072 15 صف ثامن

  35 0312.347 المجموع
 4.44607 15.2640 36 المجموع

 البعد الخامس
الميارات 
 االجتماعية

 13.103 0 52.432 بين المجموعات 3.61102 14.6622 03 صف سادس

 15.422 33 0252.173 داخل المجموعات 4.13113 13.4653 14 صف سابع .175 .716
 4.14232 16.3660 15 صف ثامن

  35 0122.6226 المجموع      
 4.10631 15.2315 36 المجموع

الدرجة الكمية 
 لمذكاء الوجداني

 07.2066 64.3422 03 صف سادس
.421 0 1020.661 بين المجموعات 2

222 

.717 271. 
 07.7766 60.5322 14 صف سابع

.616 33 24121.173 داخل المجموعات 1
751 

 07.5270 72.2524 15 صف ثامن
2 

          المجموع       
25124.054 35  

 65.6054 36  المجموع
06.6025 

4 
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 (  داللة الفروق لدى عينو البحث عمى مقياس السموك االنسحابى11جدول )

المتوسط  العدد الصف المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
مجموع  التباين المعياري

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

 خاص بالتمميذ

 13.6523 22.0222 03 صف سادس
.107 0 037.055 بين المجموعت 1

417 

355. 343. 
 12.6721 22.1032 14 صف سابع

.002 33 10126.627 داخل لمجموعات 3
302 

 17.5425 15 صف ثامن
11.4142 

0 
  35 10426.264 المجموع

 21.5537 36 المجموع
12.6504 

1 

 خاص بالمعمم   

 10.2062 22.2222 03 صف سادس
 11.111 0 00.440 بين المجموعت 0

257. 702. 
 11.4141 21.0322 14 صف سابع

3 
.121 33 5720.703 داخل المجموعت

472 

 21.1154 15 صف ثامن
10.0246 

3 
  35 5703.3640 المجموع

 11.5715 21.5021 36 المجموع
3 
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 (  داللة الفروق لدى عينو البحث عمى مقياس السموك االنسحابى11جدول )

المتوسط  العدد الصف المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
مجموع  التباين المعياري

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكمية 
 ىلمسموك االنسحاب

 66.4222 03 صف سادس
05.0742 

 0 511.146 بين لمجموعات 1
133.
362 

316. 365. 
 04.0301 61.1532 14 صف سابع

2 
.441 33 14135.523 داخل لمجموعات

232 

 62.3072 15 صف ثامن
00.3312 

2 
  35 15246.712 المجموع

 62.6121 36 المجموع
03.3214 

2 

 
 
 
 



 الذكاء الوجداني وعالقتو بالسموك االنسحابى لدى األطفال ضعاف السمع 
    فى ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية 

======================================================= 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0200 يناير                           -  031               - (         1)العدد ( 3المجمد )  

 تفسير النتائج لمبحث
 تم اختبار صحة الفروض الخاصة بالبحث عمى النحو االتي:  

  اختبار صحة الفرض األول:
الذكاء ينص ىذا الفرض عمى أنو توجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بين متغيري   

الوجداني والسموك اإلنسحابى لدي التبلميذ ضعاف السمع ولمتحقق من صحة الفرض 
استخدمت الباحثة معامل االرتباط بيرسون لحساب قيم معامبلت االرتباط بين متغيري 

السموك اإلنسحابى ( وبمراجعة البيانات الموجودة  في الجدول  –البحث )الذكاء الوجداني 
بين   9.0.وجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة السابق ، نجد أأنو ت

الذكاء الوجداني والسموك اإلنسحابى لدي التبلميذ ضعاف السمع وقد أبدت معظم 
الدراسات ىذه النتيجة التي توصمت إلييا حيث اشارت الى وجود عبلقو ارتباطيو بين 

(  3..0ت )راندا رزق اهلل .الذكاء الوجداني بالسموك االنسحابى ومن ىذه الدراسا
(.(peter lang 2009 (.He young  & Scott  D ,2012  نجيب احمد( . )

 ( .0.02مرزوق .

وترى الباحثة أن ىذه العبلقة بين الذكاء الوجداني والسموك اإلنسحابى يوجد بيا ترابط 
والتفاعل وذلك ألن الذكاء الوجداني بما يتضمنو من ميارات اجتماعية والمشاركة 

والتعاطف فإذا كان عند الطفل مقدار عالي من الذكاء الوجداني فذلك يؤدى إلى خفض 
السموك اإلنسحابى لديو و إذا كان عنده مقدار قميل من الذكاء الوجداني ومياراتو 
االجتماعية ضعيفة فيكون السموك االنسحابى مرتفع وبالتالي يميل لمعزلة واالنطواء. وقد 

(عن إمكانية التنبؤ بالتوافق من  1..0جابر عيسى ، وربيع رشوان ،  كشفت دراسة  )
( إلى أن الطبلب ذوى الذكاء   Alibaba 2015خبلل الذكاء الوجداني وأشارت دراسة )

 الوجداني المرتفع يتمتعون بمستويات مرتفعة من التوافق و الرضا .
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  اختبار صحة الفرض الثاني:
ينص ىذا الفرض عمى اتو توجد فروق ذات داللو إحصائية لدى عينو البحث   

عمى ميارات الذكاء الوجداني في ابعاده )الوعى بالذات، التعاطف والمشاركة الوجدانية، 
 إناث( لدى – )ذكوروذلك تبعًا لمنوع  ككل(الذكاء الوجداني  االجتماعية،الميارات 

 )ضبطفروق ذات داللة إحصائية في بعدى  التبلميذ ضعاف السمع بينما ال توجد
لدى التبلميذ ضعاف  إناث( – )ذكوروذلك طبقًا لمنوع  الذاتية(الدافعية  االنفعاالت،

  السمع.

 –بالذات  الوعيال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ميارات الذكاء الوجداني )  
الميارات  –دانية الوج والمشاركةالتعاطف  –الدافعية الذاتية -ضبط االنفعاالت 

وذلك تبعًا لمصف الدراسي لدى التبلميذ ضعاف  ككل(الذكاء الوجداني  –االجتماعية 
 السمع.

دراسة  ىذه الدراسات ومننجد أن تمك النتيجة قد اتفقت مع نتائج بعض الدراسات   
 ،( 3..0)طو محمد عمر  ،) Bukhari et al .0.02(، )0.03)محمد شفيق ،

)سامية فاروق، وجيدة وفيق  (،Petrides et al 2004) ،(0.04)نانسي كمال صالح 
 )عثمان، (0..0)إبراىيم أحمد عطيو(0.01)أميمة فاروق ،(0.08صبلح شريف

 (2..0.حمود،

ترى الباحثة ىذه النتيجة إلى تأثير اإلعاقة السمعية عمى التبلميذ حيث تتسبب   
تمك اإلعاقة في العديد من المشكبلت سواء من الناحية المعرفية أو االنفعالية أو 
االجتماعية فقد كشفت نتائج الدراسات عمى ان ضعاف السمع اكثر ميبًل من اقرانيم 

والمشاركة االجتماعية وأنيم يتصفون بسوء التوافق العاديين إلى االنسحاب واالنطواء 
يعانون  لمذات، كماالمنخفض  االنفعالي، والتقديروعدم الثبات  االجتماعي،الشخصي و 

المطمب القريطي  )عبدالغضب  والعصيان، ونوبات كالتمردسموكية من مشكبلت 
،0.01 ،033) . 
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  اختبار صحة الفرض الثالث:
وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة البحث عمى ينص ىذا الفرض عمى  -0 

من خبلل الجدول  الدراسي( ويتضحالصف -مقياس السموك األنسحابى تبعًا )النوع
السابق عدم تحقق ىذا الفرض حيث أشارت النتائج إلى انو ال توجد فروق ذات داللة 

 –معمم خاص بال –إحصائية فى متغير السموك اإلنسحابى عند  ) خاص بالتمميذ 
إناث ( لدى التبلميذ ضعاف  –السموك اإلنسحابى ككل ( وذلك تبعًا لمنوع )ذكور 

 السمع .

 –متغير السموك اإلنسحابى عند  ) خاص بالتمميذ  إحصائية فيال توجد فروق داللة -0
السموك اإلنسحابى ككل ( وذلك تبعًا لمصف الدراسي لدى التبلميذ  –خاص بالمعمم 

ىذه الدراسات التي اشارت لذلك  دراسة )صفاء عبد العزيز ضعاف السمع  ومن  
 Antia  s D Jones N & Iuckner( ، 0.02( ،)ىو ساوى وسرى سالم  0..0

j  2017) 

 توصيات البحث
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة والتي اثبتت صحة الفروض فإنو   

يمكن تقديم عدد من التوصيات التي من الضروري أن تؤخذ بعين االعتبار وىذه 
  -ىي: التوصيات 

عبلقة الذكاء الوجداني بالسموك األنسحابي لدي األطفال االىتمام بدراسة ضرورة  -0
رات الديموغرافية وذلك لما ليا من أثر كبير في ضعاف السمع في ضوء بعض المتغي

مساعدة الطفل ضعيف السمع عمي التغمب عمي كثير من المعوقات التي قد تواجيو 
 اآلخرين.في حياتو اليومية وفي التفاعل مع 

ضرورة تدريب أسر األطفال ضعاف السمع عمي االىتمام بعبلقة الذكاء الوجداني  -0
فاعل االجتماعي لدي األطفال ضعاف السمع في بالسموك األنسحابي وتحسين الت
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دور ىام في عممية التنشئة االجتماعية والوجدانية  األسرة(المنزل حيث أن لموالدين )
  لمطفل.

عقد دورات تدريبية لؤلخصائيين والعاممين في مجال التربية الخاصة حول أىمية  -2
 السمع.العبلقة بينيم وتحسين التفاعل االجتماعي لدي األطفال ضعاف 

 المقترحة: البحوث والدراسات 
من خبلل استعراض نتائج البحث وفي ضوء ما اسفرت عنو واستكماال لمجيد   

تقترح الباحثة بالمزيد  المشرفين،الذي بدأه البحث والمقدم من الباحثة تحت رعاية السادة 
من األبحاث عمي األطفال ضعاف السمع حتي يمكن القاء الضوء عمي كثير من الجوانب 

واألطفال ضعاف السمع لدييم العديد من المشكبلت  االطفال،واألبعاد المرتبطة بيؤالء 
واالحتياجات ومع تزايد المشكبلت واالحتياجات تزيد الحاجة إلي األبحاث وألي جيود 

عاممين والباحثين في ىذا المجال وفيما يمي بعض الموضوعات المقترحة التي تحتاج إلي ال
  وىي: مزيد من البحث 

  السمع.عبلقة الذكاء الوجداني باالزدىار النفسي لدي األطفال ضعاف 
  السمع.عبلقة الذكاء الوجداني بجودة الحياة لدي األطفال ضعاف  
 ضوء  السمع فينسحابي لدي األطفال ضعاف عبلقة الذكاء االجتماعي بالسموك اال

  الديموغرافية. بعض المتغيرات
 تدريبية مع األقران في تحسين التفاعل االجتماعي لدي األطفال  استخدام برامج

 ضعاف السمع.  
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 المراجع
 أواًل : المراجع بالمغة العربية : 

 السمع،الرعاية التربوية لمصم والبكم وضعاف  (:2003أحبلم رجب عبد الغفار ) -0
 القاىرة دار الفجر لمنشر والتوزيع .

( : دراسات نفسية في الذكاء الوجداني ـ االكتئاب ـ اليأس ـ 2009بشير معمارية ) -0
قمق الموت ـ السموك العدواني ـ االنتحار ) بحوث   ودراسات متخصصو 

 مكتبة العصرية . في عمم النفس ( الجزء الثالث ، الجزائر ال
 عمان، واسرىم،الخاصة  االحتياجاتإرشاد ذوي  (2..0بطرس حافظ بطرس ) -2

  المسيرة.دار 
فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء  (:1..0تياني منيب محمد عثمان ) -1

السموكية لدي األطفال العاديين  تاالضطرابافي خفض بعض  االنفعالي
 والتنمية،لممركز العربي لمتعميم المؤتمر السنوي الثاني  والمكفوفين،

الواقع وافاق المستقبل  الخاصة،بعنوان األطفال العرب ذوي االحتياجات 
 – 804ص  الثاني،المجمد  ،1..0يوليو  03 – 01في الفترة من 

1.2.   
  الفكر.دار  االردن، السمعية،( اإلعاقة 2005جمال محمد سعيد الخطيب )  -8
فاعمية برنامج قائم عمي أنشطة  التعميم  ( : 0.01رحاب محمد جاد الرب ) -1

االبداعي لتنمية الذكاء االجتماعي وخفض بعض االضطرابات السموكية 
 لدي األطفال الضم ، رسالة دكتوراه ، كمية التربية جامعة المنيا . 

(. ما وراء معرفة الذكاء الوجداني القاىرة: 2009سامية االنصاري، حممي الفيل ) -2
 مكتبة االنجمو المصرية. 
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(: فاعمية استخدام السيكو دراما في تعديل بعض جوانب 1..0سعيد عبد الرحمن ) -3
السموك غير التكيفي لدي ضعاف السمع، رسالة ماجستير، كمية التربية 

 ببنيا، جامعة الزقازيق. 
عالية برنامج لغوي لتحسين ميارات التواصل ( ف0.08سامي السيد   عبد السبلم ) -4

االجتماعي لدي عينة من األطفال ضعاف السمع، رسالة دكتوراه، كمية 
 جامعة بنيا.  -التربية 

(، الذكاء الوجداني 1..0سبلمة عبد العظيم حسين وطو عبد العظيم حسين ) -.0
 لمقيادة التربوية، عمان: دار الفكر 

فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي في ( 2020صبحي بن سعيد الحارثي )   -00
تنمية الذكاء االنفعالي واثر ذلك في خفض حدة السموك العدواني لدي 
عينة من طبلب المرحمة الثانوية مجمة العموم االنسانية واالجتماعية 

 العدد التاسع والعشرون.
( مدي فاعمية برنامج يستخدم المعب لتخفيف 2002صفاء عبد العزيز االعسر )   -00

حدة السموك االنطوائي لدي االطفال ضعاف السمع رسالة ماجستير 
 معيد الدراسات العميا لمطفولة جامعة عين شمس 

( فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني 2011صفية مبارك موسي )   -02
لدي المعوقين بصريا المقيمين داخل المدرسة من طبلب المرحمة 

 د الدراسات التربوية جامعة القاىرة. الثانوية. رسالة دكتوراه، معي
( : الذكاء الوجداني دار قباء 2000صفاء االعسر، عبلء الدين كفافي )   -01

 لمطباعة والنشر والتوزيع . القاىرة. 
( فعالية برنامج تدريبي لتحسين جودة الحياة النفسية 2013ضياء أبو عاصي )   -08

التربية جامعة عين لؤلطفال ضعاف السمع مجمة القراءة والمعرفة كمية 
 .12090409200شمس الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، فبراير 
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( فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني في 2008طو محمد عمر )  -01
خفض العدوانية لدي االطفال ضعاف السمع . رسالة     دكتوراه معيد 

 البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
( : اإلعاقة السمعية ، دليل عممي لؤلباء 2..0ر ؟ أحمد درباس )عصام نم   -02

والمربين ، ومقدمة في اإلعاقة السمعية واضطرابات التواصل عمان : 
 دار المسيرة . 

( سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 2011عبد المطمب أمين القريطى )   -03
 ، القاىرة ، مكتبة االنجمو المصرية .  8وتربيتيم، ط 

( فعالية 2017ظ عبد الستار أبو الفضل ، ياسر عبد اهلل حفني حسن )محفو  -04
برنامج إرشادي انتقائي في تنمية الذكاء االنفعالي واثره عمي مستوي 
التنمر المدرسي لدي تبلميذ المرحمة الثانية من التعميم االساسي المعاقين 

جنوب  سمعيا ، مجمة العموم التربوية ـ كمية التربية بالغردقة ـ جامعة
 الوادي االول .

( 2019محفوظ عبد الستار أبو الفضل، أسامة أحمد عطا، أنور سعد راشد )   -.0
فعالية برنامج إرشادي في تنمية الذكاء االنفعالي لدي االطفال بطئ 
التعمم في المرحمة االبتدائية بدولة الكويت و مجمة العموم التربوية ـ كمية 

 .2019ادي ، العدد الثالث يناير التربية بالغردقة ـ جامعة جنوب الو 
( فاعمية برنامج قائم عمي السيكو دراما 2017محمد محمود عبد الرحيم فرج )   -00

في تخفيف السموك االنسحابي لدي لؤلطفال ضعاف السمع . رسالة 
 ماجستير كمية التربية جامعة أسيوط . 

ىيل ، دار ( : اإلعاقة السمعية وبرامج إعادة التأ2001محمد فتحي عبد الحي ) -00
 الكتاب الجامعي ، العين 
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( الذكاء الوجداني ما بين النشأة والتطبيق ،  0.00محمود سعيد الخولي ) -02
 االسكندرية ، منشأة المعارف 

( : االضطرابات 2..0مصطفي نوري القمش ، وخميل عبد الرحمن المعايطة  ) -01
 السموكية واالنفعالية ، عمان : دار المسيرة لمنشر    والتوزيع .

( جودة الحياة لدي المعاقين سمعيا في ضوء بعض 2016ناجي منور السعايدة ) -08
ـ  02.0)2(21المتغيرات الديموغرافية . دراسات، العموم التربوية ، 

21.0  
( االعاقة السمعية وعادات العقل ، القاىرة ، مكتبة االنجمو 0.02نجاة فتحي ) -01

 المصرية . 
ي لدي عينة من االطفال ضعاف السمع ( : التفاعل االجتماع2013وفاء صادق ) -02

في مرحمة ما قبل المدرسة دراسة مقارنة رسالة ماجستير ، معيد 
 الدراسات العميا لمطفولة ، جامعة عين شمس .

( دور النشاط البدني الرياضي المكيف في التخفيف من  0.02ونداجي ميدي )  -03
السموك األنسحابي لؤلطفال المعاقين سمعيا دراسة ميدانية بمدرسة 
المعاقين سمعيا ببرج بوعريريج ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة 

 محمد بوضياف ، العراق .  
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