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 امللخص

موضوع الذكاء الوجداني لدى فئة املراهقين املعاقين سمعيا،  إلىتطرقنا في هذه الدراسة 

يعتبر الذكاء الوجداني من املفاهيم التي ظهرت في مجال  إذسنة،  18و 13تراوح سنهم بين الذين ي

علم النفس مع بداية التسعينات، حيث أسهم العديد من العلماء في توضيح مفهومه و إبراز 

ن هذا النوع من الذكاء يهتم بوعي الفرد أ رى الذي ي ،(Goleman )أهميته، من بينهم العالم جوملان

ته التي تمكنه من إدراك انفعاالته، ومن ثم القدرة على ضبط النفس والتحكم في انفعاالت بذا

الفرد، و يهتم بالتعاطف مع اآلخرين و فهم مشاعرهم و يعمل على استثمار طاقات الفرد في مواجهة 

و انطالقا من الصعوبات والتعقيدات التي يعيشها املراهق  تحديات واحباطات الحياة اليومية.

، هذه الفئةاملعاق سمعيا على املستويين الذاتي واالجتماعي ارتأينا دراسة الذكاء الوجداني عند 

بتطبيق كل من املقابلة العيادية نصف موجهة و مقياس الذكاء لوجداني، و هذا قصد معرفة 

 مهارات الذكاء الوجداني لديهم.

 .(Goleman)جوملان  نموذج -راهقةامل -السمعية اإلعاقة -الذكاء الوجداني الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

 In this study, we discussed the subject of emotional intelligence in the of adolescents with 

hearing impairments, who are between the ages of 13 and 18 years. Emotional intelligence is 

one of the concepts that emerged in the field of psychology in the early nineties, where many 

scientists contributed to clarify its concept and highlight its importance, like )Goleman(, who 

considers this kind of intelligence to be concerned with the individual's awareness of himself, 

which enables him to recognize his emotions, and thus the ability to control the emotions of the 
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individual as anger and anxiety, caring for others and understanding their feelings and investing 

The energies of the individual in facing the challenges and frustrations of life For daily. 

 Based on the difficulties and complexities experienced by the psychologically disabled 

adolescent on both the self and the social level, we want to study the emotional intelligence of 

the mentally disabled adolescent by applying both the semi-directed clinical interview and the 

echell of  emotional intelligence. 

Keywords: Emotional intelligence, hearing impairment, adolescence, Goleman model. 

 مقدمة:

 دون  يحول  حاسة السمع، مما على وواضح سلبي بشكل السمعية اإلعاقةؤثر ت

 عن  فينفصل عادي، بشكل اآلخرين مع التواصل في الحاسة هذهالفرد ل استخدام

 وغايته املشاركة يعني فالتواصل .حوله من مع بها يتواصل لغة وجود لعدممن حوله 

 من الوجداني والتعاطف والتفاعل الفهم، تحقيق أجل من اآلخرين إلى الوصول 

 للذكاء والحيوية املركزية العملية يعتبر الذي اآلخرينانفعاالت  وفهم إدراك خالل

 املربون  اهتم التي الحديثة املوضوعات من الوجداني الذكاء مفهوم ويعد الوجداني.

 مجاالت في الفرد على تأثير من ملالها فيها، البحث و بدراستها التربية و النفس وعلماء

 الوجداني الذكاء تعتبر التي Feiffer (2001)فيفر  دراسة تؤكده ما وهذا كافة، الحياة

 ملفهوم تقليدية غير رؤية يتطلب الذي الحالي الوقت في الذكاءأنواع  أحدث من

 قدرات فقط ليس الفرد من تتطلب متنوعة تغيرات يواجه املجتمع ألن الذكاء،

 انفعالية وجدانية قدرات إلى أيضا تحتاج ولكن واجهه،ت التي املشكالت لحل عقلية

 (.31 ص 2009، عبد الرحمن(  املجتمع داخل األفراد على التأثير خاللها من يمكن

اإلدراك و االنتباه  على القدرة هو (2001، عثمان) فالذكاء الوجداني حسب

 ا وفقا ملراقبةوتنظيمه بوضوح، وصياغتها وفهمها الذاتية واملشاعرلالنفعاالت  الجيد

انفعالية  عالقات في معهم للدخول  ومشاعرهم اآلخرين، النفعاالت دقيق إدراكو 
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 2009 ،عبد الرحمن (االنفعالي العقلي و  الرقي على الفرد تساعد إيجابية،اجتماعية 

 (.17ص 

 الشخصية القدرات و املهارات من مجموعة إلى الوجداني الذكاء مصطلح ويشير

 من تنطلق التياالنفعالية  للمثيرات والناجحة املالئمةاالستجابة  من الفرد تمكن التي

 النفس ضبط مقدمتها في ويأتي املحيطة، البيئة أي خارجها ومن الذات داخل

 (.2008 النصر، أبو االنفعاالت ) في والتحكم النفسية، الضغوط تحمل على والقدرة

 وماير سالوفي به اءج ما وهذا النمو مراحل عبر الوجداني الذكاء ويتغير

 أن إلى وتوصلت واملراهقين الكبار من مئات على اشتملت مقارنة دارسة في (1990)

االنفعالي  الذكاء أن واضحا كان وقد مرتفع، وجداني ذكاء بمستوى  يتمتعون  الكبار

 (.2007السمدوني،) والخبرة العمر زيادة مع يتطور 

 فسلوكه والحيرة،االرتباك  نم حالة في املراهق يكون  املراهقة مرحلة فيف 

 ولذلك، الحياة في بالخلط ويشعر الكبار قبل من مقبول  وغير صالحا يعد لم الطفلي

 تهيج أو عنيفةاستجابة  يحدث قد البسيط فاملثير ،االنفعالية اإلثارة معدالت ترتفع

االتزان االنفعالي  فعدم ،) 2006العيسوي،  ( الضحك من إنفجارات أو الغضب من

 أن كما ،االنفعاالت ملهارات إدارة املراهقامتالك  عدم إلى يعود املراهقة رحلةم في

 إلى الحاجة وتعتبر .الضطرابات انفعالية تؤدي قد املراهق حاجات إشباع عدم

 قد الحاجة هذه إشباع وعدم اإلنسانية، الحاجات أهم من والكالم والتعبير السمع

 األحداث مع التفاعل على القدرة منكحرمانه  املراهق، عند مشكالت عدة يخلق

 على يغلبكما  واملحيط، األسرة في التكيف على القدرة ونقص املحيطة البيئية

 والشعور االجتماعية  املواقف منواالنسحاب  العزلة الحاسة لهذه الفاقد اإلنسان

 املعاق قدرة عدم تظهر هذا خالل ومن والسلوكي،االضطراب االنفعالي  و  بالدونية

 .الوجداني للذكاء املكونةواالجتماعية  املهارات الشخصية اكتساب على اسمعي
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 على سمعيا املعاق املراهق يعيشها التي والتعقيدات الصعوبات عن والحديث

 الذكاء موضوعل يتناو  الذي البحث بهذا لقيامل دفعنا الذاتي واالجتماعي املستويين

 .سمعيا املعاق املراهق عند الوجداني

تأثيرا م الذكاء الوجداني الذي له مفهو  تتناول  كونها في الدراسة ميةأه و تكمن

و الذي ، املعاق سمعيا في مرحلة املراهقة للفردواالنفعالية  النفسية الحياة كبيرا على

. و للقيام بهذه الدراسة، سنعتمد على ناآلخري مع التواصل في صعوبات من عانيي

اء الوجداني في تشخيص و تفسير، نتائج النموذج النظري الذي قدمه جوملان للذك

 سنة. 18و  13ين يتراوح سنهم بين مجموعة الدراسة الذ أفراد

 :اشكالية البحث

 موضوع تتناول  التي التقليدية بالنظرةاالهتمام  يعد لم األخيرة السنوات في

 الجانب أهمية النفس علماء وجد إذ، فقط املعرفي املنظور  على قاصرا الذكاء

 بين يجمع الذي الذكاء من جديد نوع ظهور  إلى مهد ما وهذا لإلنسان، الوجداني

 Emotional)الوجداني  الذكاء هو و الوجدان و العقل املشاعر، و التفكير

intelligence). 

 حياتهم فياالنفعالي من النجاح  الذكاء ذوي  األشخاصو يمكن هذا االخير 

 ( 2006واملهنية ) سمغ،  الشخصية

بنسبة  التقليدي يسهم الذكاء معامل أن (1995جوملان )طار  يرى و في هذا اال 

 غير أخرى  لعوامل %80 تاركا الحياة في النجاح تحدد التي العوامل من فقط %  20

 (.2009الرحمن،  عبد)الوجداني  الذكاء ومنها عقلية

 أن هو املراهق األصم لدى الوجداني الذكاء وجود حول  أكثر النقاش أثار وما

 وفي ايجابي، و مناسب بشكل الشخصيةاالنفعاالت  وتوظيف الذاتيالنفعال ا فهم

 من كلها اآلخرين مع ناجحة عالقاتوإقامة  فعالةاتصال مهارات  بناء املقابل
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 نتيجة سمعيا املعاق عنه يعجز ما (، وهذا2006  سالي، (الوجداني الذكاء متطلبات

 عن التعبير فإن (2000)جوملان حسب لكن والسمع، الكالم على قدرته لعدم

 و اإليماءات بلغة يكون  بل، املنطوقة باللغة يكون  الاالنفعاالت  و  واملشاعر العواطف

 املعاق املراهق عند يتوفر ما وهذا و تعبيراته الوجه القراءة مالمح خل من التلميحات

 .املالحظة دقة على واعتماده كبير بشكل البصر حاسة على يعتمد سمعيا،كونه

 إلى تؤدياالجتماعي  التكيف في مشكالت من عنها ينتج وما السمعية اقةفاإلع

 إحساسه ذلك يزيد و واجتماعيا، انفعاليا ناجحة غير منطوية شخصية تكوين

م توافقه علىمما يؤثر  بالوحدة والشعور  والعجز والقصور  والدونية بالنقص

 املباشر شباعاإل  إلى غالبا سمعيا املعاقون  يميل كما .االجتماعي و  الشخص ي

 ،االنطوائية ،االنعزالية باآلخرين، الكيد في بالعدوان،الرغبة يتميزون فهم لحاجاتهم،

 عالقات تكوين على القدرة عدم ،االندفاعية املسؤولية، تحمل على القدرة عدم

 (.2005رفعت،  ( النفس ضبط على القدرة وعدماجتماعية، 

موضوع  على الضوءلتسلط  ليةالحا الدراسةو بناءا على مسبق ذكره تأتي 

 الذكاء الوجداني لدى املراهقين املعاقين سمعيا، مؤسسين التساؤل التالي:

 الوجداني؟ مهارات الذكاء سمعيا املراهق املعاق يمتلك هل -

 :الفرضية

 .الوجداني مهارات الذكاء سمعيا املراهق املعاق يمتلك -

  :صطلحاتامل تحديد

 الوجداني،اإلعاقة الذكاء وهي أساسية اهيممف ثالث على الدراسة هذه ترتكز

 :التالي النحو على إجرائيا تحديدها وسيتم ومرحلة املراهقة السمعية
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 التعرف على الفرد قدرة" بأنه  (Goleman, 1998)جوملان يعرفه :الوجداني الذكاء-

 وعالقاتهإدارة انفعاالته  و  ذاته تحفيز وعلى اآلخرين ومشاعر الخاصة مشاعره على

 (.17، ص 2008جبر ، (فعال" بشكل اآلخرين عم

 يسميها قد التي املهارات أو القدرات من مجموعة " نهأ (2008جوملان ) دانيال وعرفه

  يؤكدو  ."كأفراد مصيرنا في البالغة أهميتها لها شخصية سمات أو صفات البعض

 تعددةامل الذكاءات في جاردنر مفهوم على مبني الوجداني الذكاء عن مفهومه بأن

 2008 :)جبر االجتماعي  الشخص ي الذكاء- .الذاتي الشخص ي الذكاء  -:كاآلتي ويتحدد

 (.18ص 

 من لكل الوجداني الذكاء مقياس في املبحوث عليها يتحصل التي الدرجة هو : إجرائيا

 .الدراسة الحالية في (املستخدم2002عثمان) السيد وفاروق عبده السيد الهادي عبد

 حسب السمعية لإلعاقة التعريفات من العديد ظهرت لقد :عيةالسم اإلعاقة -

 :نجد التعريفات هذه بين ومن املشكلة بهذه املهتمين

 إعاقتهم تحول  الذين أولئك هم الصماألفراد ( "2000) القمش مصطفى تعريف

 باستخدامسواء  وحدها السمع حاسة طريق عن املنطوق  الكالم فهم دون  السمعية

 بدونها". وأ الطبية السماعة

 السمعي القصور  أو السمعية اإلعاقة ( أن2001)القريطي  املطلب عبد ويذكر

 الصمم يتراوح بين السمع فقدان درجات من واسع مدى يغطي عام مصطلح

 2009: واللغة")النوبي الكالم تعلم عملية يعوق  الذي الشديد الفقدان والخفيف 

 ( .21ص

 السمع حاسة فاقد ولد الذي الشخص هو األصم :العاملية الصحة هيئة تعريف

 في بالصمم أصيب الذي الطفل هو أو اللغة، تعلمقدرته  عدم ذلك على وترتب
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 التعلم ذلك آثار فقد بحيث مباشرة اللغة تعلم أو بعد اللغة،اكتساب  قبل طفولته

 .بسرعة

 أو خلقية إما وتكون  السمع لحاسة كلي فقدانهي  السمعية اإلعاقة :إجرائيا

 .ةمكتسب

 ويعيش، الرشد و الطفولة بينانتقالية  مرحلة بأنهاميلر املراهقة  عرف املراهقة:

 إلى دائما ويسعى بذاته ستقلي أو  أهله على يعتمد أن بين دائمة حيرة في املراهق

 (.317ص  1980، قشقوش( هويته بها يحدد جديدة وسلوكات وأفكار قيم تجريب

 الفرد تصرفات فيها تتميز العمر من مرحلة " هي( Stanly hallهول)  ستانلي تعريف

 (.148  ص، 2004 ،الخير أبو ( العنيفة " و التوترات الحادةواالنفعاالت  بالعواطف

 باملرحلة املتمدرسين و سنة18 إلى 13 من املمتدة العمرية املرحلة هي :إجرائيا

 .بوالية البويرة سمعيا املعاقين األطفال بمدرسة املتوسطة

 :اسة الدر  أهداف

املراهق  نهدف من خالل هذه الدراسة الى الكشف عن مهارات الذكاء الوجداني لدى

 . سمعيا املعاق

 :للدراسة الخلفية النظرية

يوجد نوعان من النماذج النظرية املفسرة للذكاء الوجداني وهما: نموذج القدرة 

نفعاالت ، حيث يشير إلى أن اال (( Mayer Saloveyالعقلية لكل من ماير وسالوفي 

تعطي اإلنسان معلومات  ذات أهمية هذه املعلومات تجعله يفسرها ويستفيد منها 

ويستجيب لها من أجل أن يتوافق مع املشكلة أو املوقف املتوتر بشكل أكثر ذكاء، 

 (.34ص   2010 ،رشاد) يجعل تفكيرنا أكثر ذكاء فاالنفعال
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وسمات الشخصية و  و النماذج املختلطة التي تجمع بين القدرات العقلية

الشعور والدوافع وامليول ومن أهم روادها جوملان  ، وترتكز على حاالتاالنفعاالت

(Golman 13ص   2009 ،( )عبد الرحمان.) 

ن جوملا دانيالتم االعتماد في هذه الدراسة على النموذج النظري الذي قدمه و 

Daniel Goleman (1995) قدرات الذكاء تمزج التي املختلطة النماذج من يعتبر . و 

 عبارة هو الوجداني الذكاء أن إلى ويشير الشخصية، وخصائص سمات مع الوجداني

 وعلى ذواتنا، تحفيز وعلى اآلخرين، ومشاعر مشاعرنا على التعرف على القدرة عن

 عبر ( وبذلك2007السمدوني،  (فعال بشكل اآلخرين مع وعالقتناانفعاالتنا  إدارة

 :وهي أبعاد أو مكونات بخمس وجدانيال الذكاء عن جوملان

 .) الذاتانفعاالت  معرفة ( بالذات الوعي-1

 .) السلبيةاالنفعاالت  من التخلص و الذات تنظيم ( االنفعاالت إدارة2-

 .) اإلشاعات تأجيل ( الذات تحفيز3-

 .) اآلخرينانفعاالت  استشعار  ( الوجداني التقمص أو التعاطف4-

 اآلخرين معاالنفعاالت  ،إدارةاالجتماعيةاملهارات  (اآلخرين مع التعامل 5-

(Goleman,1995) 

 من يتكون االنفعالي  الذكاء أصبح ،حيث1998 سنة نموذجه جوملان عدل ثم

املهارات  من املهارات عددا هذه من واحدة كل عن يتفرع و مهارات رئيسية، خمسة

 الفرعية تتمثل في:

 تقدير في الذاتية الدقة  :التالية الفرعية الكفاءاتفيه  وتندرج :بالذات الوعي -

 ال فهو ،النفعاالته الشخص معرفة إلى املكون  هذا ويشير .بالنفس، الثقة و الذات

 بمازجنا الوعي أن أي ثقة بكل قرارات إلى ليصل يستخدمها و مشاعره عن ينفصل

 لهذه نستجيب متى معرفة على تنطوي  الداخلية، للحالة محايدة مالحظة هو وأفكارنا
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علينا  الصعب من فسيكون  مشاعرنا، إدراكعلى  قادرين نكن لموإذا  املشاعر،

 .اآلخرين مشاعر إدراك

 الضبط :التالية الفرعية الكفاءات تحته تندرج الذات(: تنظيم (االنفعاالت إدارة -

 إدارة فياالبتكار  و  التجديد التكيفية، الوعي، النفس، علىواالعتماد  الثقة الذاتي،

 متوافقة بطريقة ومشاعره وأفكاره أفعاله إدارة على الفرد قدرة وهي .نفعاالتاال 

انفعاالته  إدارة على قدرة لديه الذي فالشخص مختلفة، وبيئات مواقف عبر ومرنة

 أن يجب الذي ما على يركز كما املزاجية، حالته على يؤثر أن موقف ألي يسمح ال

 ترشيد إلى الذات تنظيم ويشير .بيةإيجا بطريقة مشاعر عن يعبر كما به، يقوم

 الذين فاألفراد املوقف، مع السليم التوافق على الفرد تساعد بصورةاالنفعاالت 

لالكتئاب و  للتعرضاحتمال  أقلانفعاالتهم  تنظيم على قدرة أكثر يكونون 

 .السيكوسوماتيةاالضطرابات 

 حافز :التالية يةالفرع الكفاءات تحته تندرج (:اإلشاعات تأجيل( الذات حفز  -

 قوة على يعتمد الشخص أن إلى املكون  هذا يشير والتفاؤل، املبادرة التواد، اإلنجاز،

 وحب بالعمل املتعة مثل الداخلية فالحوافز، أهدافه تحقيق في داخلية دافعة

 الخارجية الحوافز من أكثر واإلبداع للعمل الفرد دفع في تأثير لها و اإلطالع التعلم،

 لألداء  دافعة كقوة قلقه يستخدم قد الفرد أن جوملان يشير و .املنصب و كاملال

  .جيد بشكل

  :التالية الفرعية الكفاءات تحتها تندرج اآلخرين(:استشعار انفعاالت (  التعاطف -

 النفوذ خدمة، تقديم نحو التوجه اآلخرين، مع العالقة تنمية اآلخرين، فهم

 يشعر ما إدراكعلى  الفرد قدرة وتعني .اآلخرينت انفعاال  واستشعار  الوعي والفعالية،

ذاتنا  فهم على قدرتنا يستلزم أمر وهو به، يحسون  ما ومعرفة اآلخرين، به

 على الفرد فيركز بالذات، الوعي على القدرة على تؤسس وهي أحاسيسنا واستشعار
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 يستطيع فعالة،كما بطريقة مشاعره عن يعبر وكيف به يقوم أن يجب الذي ما

 على ،والقدرةاجتماعية بكفاءة يتميز القدرة هذه لديه الذي والشخص .عنها عبيرالت

 الجماعات، بين الناشئة العالقات استشعار على والقدرة والصراع املشكالت حل

 القيادة على القدرة ولديه الجماعة، مع يتعامل عندما األمور  زمام يمتلك كما

 .فعالة بطريقة

 للفرد والبد  -التعاطف- القدرة هذه نضج في مهما وراداالجتماعية  التنشئة وتؤدي

 قبل أوال، بدقة املقابل للطرفاالنفعالية قراءة اإلشارات  على القدرة لديه تكون  أن

 .كاستجابة التعاطف عملية تتم أن

 :التالية املهارات الفرعية تحتها تندرج العالقات(: تناول  ( اآلخرين مع التفاعل-

االستثارة  ،االجتماعية الروابط تدعيم ،الصراع، القيادة رةإدا املؤثر،االتصال 

 مع عالقات تكوين على قدرة الفرد تعني و .االجتماعية الجماعة فعاليات والتعاون،

إدارة  و اجتماعية  روابط وبناء قيادتهم على وقدرته بفاعلية معهم والتفاعل اآلخرين

 وانفعاالتهم اآلخرين مشاعر فهم لىع القدرة إلى تشيراالجتماعية فاملهارات ، الصراع

 التأثير على القدرة صورة في تظهر وهي املوقف، يتطلبها التي بالصورة ومراعاتها

 بتلك يتميزون الذين فاألفراد .فعالة بصورة وقيادتهم معهم التواصل و باآلخرين

 على رةوالقد ،األمانة أو  الثقة بناء على قدرة لديهم يكون  " اجتماعيةمهارات  "القدرة

 ( العمل جماعة مع بفعالية والعمل اآلخرين مع املشاركة و التعاون 

 (.117-116، ص 2007السمدوني،

 منهج الدراسة:-

ألنه  اعتمدنا في الدراسة الحالية على املنهج العيادي القائم على دراسة حالة، 

 قدر أكبر بجمع ويسمح ، دقيقة تفصيلية بطريقة الفرد وضعية على للتعرف يهدف

 نتيجة إلى التوصلو  موضوعها، جوهر على والتعرف تحليلها ثم املعلومات، من ممكن
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 و الشخصية الخبرات وتفسير لوصف يستخدم أنه إلى باإلضافة بشأنها، واضحة

(. و تم استخدامه في الدراسة الحالية بهدف 2007:بوحوش(للفرد  االجتماعي السلوك

 .هق املعاق سمعيامعرفة مهارات الذكاء الوجداني لدى املرا

  الدراسة:موعة مج أفراد

 إلى 13 بين أعمارهم تراوحت ( حاالت07سبعة ) منلدراسة ا مجموعة تكونت

بناءا على  العينة هذه باختيار قمنا بحيث قصدية بطريقة اختيارها تم وقد سنة،18

 الشروط التالية:

 نة.س18إلى 13 من الدراسة الحالية في مرحلة املراهقة حددت  :السن-

 كلية. سمعية إعاقة لديهم البحثموعة مج أفرادكل   :السمعية اإلعاقة درجة -

 يمكن أخرى  إضطربات اإلعاقة ترفق هذه أال يجب   :والجسدية النفسية السالمة -

 النفسية سالمتهم من التأكد تم وقد الدراسة ومصداقيتها نتائج على تؤثر أن

 .النفسية األخصائية وتقرير يالطب ملفهم على اإلطالع خالل من والجسدية

 فراد مجموعة الدراسة:أخصائص -

 فراد مجموعة الدراسة:أ يتميز بهافي الجدول املوالي سيتم عرض الخصائص التي  

 مجموعة البحث. أفراد(: يمثل خصائص 1جدول رقم )
 اإلعاقةنوع  اإلعاقةدرجة  الجنس السن الحاالت

 مكتسبة عميقة ذكر 16 األولىالحالة 

 مكتسبة عميقة ذكر 14 لحالة الثانيةا

 مكتسبة عميقة ذكر 13 الحالة الثالثة

 وراثية عميقة ذكر 15 الحالة الرابعة

 وراثية عميقة أنثى 14 الحالة الخامسة

 وراثية عميقة أنثى 17 الحالة السادسة

 وراثية عميقة ذكر 18 الحالة السابعة

 بوالية سمعيا املعاقين األطفال بمدرسة يدانيامل إجراء تم  :الزماني و املكاني املجال-

 .2015/2016السنة الدراسية  خالل و ذلك البويرة، 
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  :البحث في املستخدمة ألدواتا 

 من كل في واملتمثلة بحثنا موضوع تخدم أساسية تقنيات علىاالعتماد  تم

 . الوجداني الذكاء ومقياس موجهة، النصف العيادية املقابلة

 العيادية فان املقابلة  chilland)ند  حسب شيال  يادية النصف موجهة:املقابلة الع-

 دور  يكون  ،حيثاالثنين بين تقع بل مقيدة، ال و حرة مقابلة ليست" املوجهة نصف

و هي  املقابلة يخدم فيما توجيهه بهدف والتدخل املبحوث، إلىاالستماع  هو  الباحث

على الكالم  وتشجيعه طالقة وح ارتيا بكل به يشعر عما بالتعبير للمبحوث سمحت

.(126chiland 1983, p.) منها تتشكل محاور  بحثنا الحالي استعنا بخمسة وفي 

 تتمثل في: موجهة  النصف العيادية مقابلتا

 عن الهامة املعلومات بعض على للحصول  مدخل هو :الشخصية املعلومات-

 .قةاإلعا نوع الدراس ي، املستوى  السن، في املتمثلة واملفحوص 

 .اإلعاقة تاريخ على التعرف منه الهدف املرضية الحالة :األول  املحور 

 بكل الحالة عالقة معرفة هو منه الهدف املدرس ي واألسري  املعاش :الثاني املحور 

 .واملدرسة األسرة من

 املعاق املراهق يقيم كيف معرفة هو منه الهدف الذات إلى النظرة :الثالث املحور 

 .حالته تجاه أفعاله معرفة لةومحاو  مظهره سمعيا

 املحيط تأثير مدى معرفة هو منه الهدف املحيط إلى النظرة :الرابع املحور 

 .إعاقته مع التعايش و سمعيا املعاق املراهق حال على االجتماعي

 املهارات عن الكشف هو منه الهدف الوجداني مهارات الذكاء :الخامس املحور 

 .الةح لكل الوجداني للذكاء األساسية

 وفاروق عبده السيد الهادي عبد من كل املقياس أعد :الوجداني الذكاء مقياس

  :الخمسة بأبعاد الوجداني الذكاء تقيس مفردة 58 من ، مكون 2002عثمان السيد
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املهارات  التعاطف، ،االنفعاالت تنظيم ،االنفعاالت إدارةاالنفعالية  املعرفة

 .الوجداني الذكاء تقييم منه الهدف و االجتماعية،

 حيث فردية بطريقة الوجداني الذكاء مقياس تطبيق تم :املقياس تطبيق طريقة

 أفراد قدرة لعدم بالعامية وشرحها املقياس في الواردة بقراءة التعليمات قمنا

 لغة اإلشارات إلى وترجمتها جيد بشكل يقرؤونه ما فهم على البحث مجموعة

 املبحوث. فهم من التأكد بعد جابةاإل  منهم نطلب ثم ،ربي الخاصامل بمساعدة

 خماس ي،حيث استجابة بمقياس املقياس فقرات صياغة تمت :التصحيح طريقة-

 أربع " عادة ويحدث درجات، خمس ،"دائما يحدث" العبارة اتجاه في التصحيح يتم

 درجة  "أبدا يحدث ال" درجتان،  نادرا يحدث" درجات، ثالث  "أحيانا ويحدث درجات،

 .56و  51السلبيتين العبارتين عند التصحيح عكس ميت واحدة،و

 هيئة أعضاء من وثالثة معديه قبل من املقياس مفردات فحص عملية تمت وقد

 للذكاءاإلجرائي  التعريف ضوء في وذلك املنصورة، بجامعة التربية بكلية التدريس

 نىمع وضوح من للتحقق اللفظية الصياغة تجربة تمت التعديالت وبعد الوجداني،

 اإلجرائية للمقياس. الخطوات و للتعليمات الواضح والفهم املقياس في كلمة كل

  :املقياس ثبات -

 و  كرونباخ، ألفا بطريقة الثبات معامالت بحساباملقياس  ثبات من التحقق مت

 استخدامسمح بت قيم هي و 0.01 مستوى  عند إحصائيا دالة الثبات قيمكانت 

 .جدانيالو  الذكاء تقدير في املقياس

  :البيانات تفريغ-

 ( بندا58من) لكل املبحوث يعطيها التي التقديراتع بجم قياسامل تصحيح يتم

 :يلي كما الخمسة الوجداني الذكاء أبعاد درجات تتراوح بحيث

 .درجة 42 هي درجة أعلى بينما درجة 14 هي درجة أدنى  :االنفعالية املعرفة-
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 .درجة 71 هي درجة أعلى بينما 19هي درجة أدنى   :االنفعاالت إدارة-

 .درجة65هي درجة أعلى بينما 13 هي درجة أدنى : االنفعاالت تنظيم-

 .درجة 55 هي درجة أعلى بينما 11 هي درجة أدنى   :التعاطف-

 تتراوح بينما .درجة 45 هي درجة أعلى بينما 9هي درجة أدنى  :االجتماعيةاملهارات -

 درجة كأقص ى 282 حتى درجة كأدنى درجة 66نم الوجداني للذكاء الكلية القيمة

 .املفحوص عليها يحصل

 :البحث عرض و تحليل و مناقشة نتائج

 نتائج املقابلة العيادية النصف موجهة للحاالت:

بعد تطبيق املقابلة العيادية النصف موجهة لدى الحاالت تحصلنا على النتائج  

 التالية:

 أن لديه معه بها قمنا التي املقابلة لنا (، أظهرتإسالم)  األولىبالنسبة للحالة 

 الوعيامتالك  إلى واملحيط، باإلضافة ذاته نحو إيجابية نفسه،ونظرة في عالية ثقة

 لها، إدارته وحسن انفعاالته بين التمييز على خالل قدرته من االنفعالي، و الذي ظهر

 تمتلك الحالة أن إلى يشير ما وهذا عهم،م الفعال التواصل و اآلخرين مع وتعاطفه

 .الوجداني الذكاء مهارات

 و الشعور  بنفسه بالثقة يتسم سمير( انه( الحالة الثانية  كما بينت نتائج

 عدا مهارة إدارة ما الوجداني مهارات الذكاء يمتلك عن ذاته ،و ظهر انه بالرضا

 .كليهما في قصور  وجود لنا تبين التي االجتماعي و مهارة التواصل االنفعاالت

لديه  أن إالالثقة بالنفس،  لديه ،نقص أن الحالة الثالثة )عامر( وجدنا اما

 بيئته،كما مع وتوافقية سلوكات تكيفية بحيث يمتلك محيطه، نحو إيجابية نظرة

باالنفعاالت  الوعي من كل في املتمثلة الوجداني للذكاء يمتلك املهارات األساسية

 .جتماعياال  التواصل و تنظيمها والتعاطف ووإدارتها 
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باملقابلة النصف موجهة للحالة  الخاصة املحاور  نتائج تحليل أظهرتبينما 

 نظرتها أن كما بالنفس، عالية وثقة الذات عن ايجابية نظرة وجود الرابعة) فريال(

 مهارة تمتلك وهي معهم سليمة عالقات ايجابية، مما مكنها من إقامة للمحيطين بها

 انفعاالتها في التحكم على القدرة لديها كما عاطفباالنفعاالت و مهارة الت الوعي

 وتنظيمها.

 ذاتها،حيث عن إيجابية نظرة في حين ملسنا ان الحالة الخامسة )هبة(، تملك

 نحوها املحيطين بها إيجابية ن نظرةأواالستحقاق، كما  بالكفاءة جديرة نفسها ترى 

 أي اجتماعيا متكيفة يفه، اآلخرين مع عالقات إقامة وسهولة بالنفس الثقة لديهاو 

 في والتحكم اآلخرين مع تمتلك مهارة التعاطفو  االجتماعي، تمتلك مهارة التواصل

 .االنفعالي في مهارة الوعي القصور  بعض وجود مع وتنظيمها، االنفعاالت

ن لديها نظرة سلبية عن أو بالنسبة للحالة السادسة )سندس(، بينت نتائجها 

 املحيطين طرف من حسنة بمعاملة تحظى نهاأال إ لنفس،ذاتها و ليس لديها الثقة با

 التواصل مهارة في القصور  بعض مع الوجداني ملهارات الذكاء نتيجة امتالكها بها

 .االنفعالي والوعي تاالنفعاال  إدارة االجتماعي و

 السلبية بنفسه، و نظرتهه ثقت و كشفت نتائج الحالة السابعة ) سيف( عدم

 لهاآلخرين  نظرة أن الإالنفس،  عنبالرض ي  الشعور  عدم و اناألحي أغلب في لذاته

يمتلك  أي اجتماعيا متكيف مما يدل على انه إيجابية عالقات وتربطهبهم حسنة،

 يمتلك مهارة به،كما املحيطين طرف من ثقة محل ويعتبر االجتماعي، مهارة التواصل

 التحكم فيها وإدارتها،كماو  انفعاالته بين التمييز تمكنه من التي االنفعالي الوعي

 .اآلخرين مع التعاطف يمتلك مهارة

 نأفراد مجموعة بحثنا تبين أبعد تحليل نتائج املقابلة نصف موجهة لدى 

التي  مهارات الذكاء الوجداني و الذي ظهر من خالل الكفاءة الشخصيةلديهم 
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 التي تتضمن ةاالجتماعي والدافعية، والكفاءة الذاتي والتنظيم بالذات تتضمن الوعي

 اآلخرين. العالقات مع إدارة تحدد التي االجتماعية املهارات وكفاءة التعاطف كفاءة

 عرض نتائج مقياس الذكاء الوجداني:

على ما تم التوصل إليه من نتائج بعد تطبيق مقياس الذكاء الوجداني،  بناء

الوعي  ن جميع الحاالت لديها ذكاء وجداني مرتفع، و ظهر ذلك من خاللأتبين 

باالنفعاالت و القدرة على التمييز بينها و تقييمها بدقة، باإلضافة إلى الثقة بالنفس، و 

القدرة على إدارة االنفعاالت بطريقة مالئمة و التحكم فيها و استخدام هذه 

االنفعاالت في تحفيز الذات. كما ظهر من خالل القدرة على التعبير عن االنفعاالت 

 وحسن التواصل.

 دول املوالي يوضح نتائج الحاالت في كفاءات الذكاء الوجداني:و الج

 (: يمثل نتائج الحاالت في مقياس السلوك العدواني.2جدول رقم )

 املجموع
املهارات 

 االجتماعية
 التعاطف

تنظيم 

 االنفعاالت

إدارة 

 االنفعاالت

الوعي 

 االنفعالي

البعد             

 الحاالت

 الحالة1 38 55 51 53 34 231

204 28 49 43 56 28 2 الحالة   

206 37 47 41 51 30 3 الحالة   

221 33 50 54 52 32 4 الحالة     

218 33 50 48 52 35 5 الحالة   

189 32 44 45 41 27 6 الحالة     

207 31 48 45 54 29 7 الحالة   

ن ظهر الذكاء الوجداني املرتفع لدي جميع الحاالت لك 1من خالل الجدول رقم 

على  ى( درجة، حيث حصلت الحالة األول231و  189بدرجات متفاوتة تراوحت بين ) 

درجة، أما الحالة السادسة فقد  231أعلي درجة في الذكاء الوجداني قدرت ب 

هذا ما يدل على وجود مهارات  درجة. 189تحصلت على أضعف نسبة و التي قدرت بـ 

 لحاالت السبعة. الذكاء الوجداني رغم اإلعاقة السمعية عند ا
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  :إدارة االنفعاالت ،البعد األول 

 

 

 

 

 

 

أن هناك بعض القصور في مهارات إدارة  1يتبين من خالل املخطط رقم 

االنفعاالت عند الحالة السادسة فهي تفقد اإلحساس بالزمن عند القيام بأعمالها و 

بعة والحالة الحالة السا أماعدم قدرتها التحكم في مشاعرها عند مواجهة أي خطر. 

قدرتهم على التحكم في مشاعرهم و نسيان املشاعر السلبية التي تواجههم و فالثانية 

فإن الفرد الذي لديه  جوملان. وحسب جيدة  مواجهة صراعات الحياة اليومية

قصور في مهارة إدارة االنفعاالت يفقد القدرة على التحكم في أفعاله و أفكاره 

رنة عبر مواقف و بيئات مختلفة. و هو بذلك يسمح ومشاعره بطريقة متوافقة و م

بأي موقف أن يؤثر على حالته امليزاجية. كما أنه ال يستطيع التركيز على أفعاله و ما 

الذي يجب أن يقوم به كما يجد صعوبة في االعتراف بأخطائه. و هذا ما أكد عليه 

ي بسبب تراكم بأن املعاق سمعيا يعاني من مشكلة عدم االتزان االنفعال غباري 

االنفعاالت دون القدرة على التعبير عنها لغويا، حيث تعتبر اللغة الشفهية من 

 استراتجيات إدارة االنفعال.  

 

 

 

 إدارة االنفعاالت

االنفعاالت لدى الحاالت. إدارة: يمثل نتائج الحاالت في بعد 1مخطط رقم   
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 الوعي االنفعالي:  ،البعد الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض القصور في بعد الوعي االنفعالي و هذا  2يتبين من خالل املخطط رقم 

كما أنهم  ،هم غير متمكنين من التمييز بين انفعاالتهمعند الحالة الثانية و السادسة ف

غير قادرين على استخدام مشاعرهم ليصلوا إلى قرارات بكل ثقة و عدمي الفهم  

بحيث ينفجرون بقوة  ،واملعرفة لحقيقة مشاعرهم و التضخيم للمواقف االنفعالية

تغيير حياتهم  ملوقف ما و لو كان صغيرا نسبيا. فمشاعرهم السلبية لم تساعدهم على

وال يستطعون مواجهة املوقف. و هذا ما أوضحه جوملان بأن املعاق سمعيا تتعارض 

 شدة انفعاالته مع مثيراته فاستجاباته االنفعالية غير مناسبة للموقف الذي تواجهه.

 الوعي االنفعالي

بعد الوعي االنفعالي لدى الحاالت.: يمثل نتائج الحاالت في 2مخطط رقم   
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 البعد الثالث: تنظيم االنفعاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتعاطف ظهر بدرجات و من خالل تحليل نتائج الحاالت السبعة نجد أن بعد ا

عالية مقارنة باألبعاد األخرى بحيث تراوح من مرتفع إلى مرتفع جدا مثلما حدث عند 

الحالة الرابعة التي ظهرت لديها القدرة على فهم مشاعر األخريين وفهم احتياجاتهم و 

تشفق عليهم وال تفصح عن أسرارهم و مشاكلهم.. فهم يهتمون بمشاعر اآلخرين و 

ة على إدراكها و معرفة ما يحسون به كما أن األشخاص الذين لديهم لديهم القدر 

هذه املهارة يتميزون بالقدرة على حل الصراع  و القدرة على استشعار العالقات 

الناشئة بين الجماعات، كما أنهم يمتلكون زمام األمور في التعامل مع األشخاص 

 اآلخرين و القيادة بطريقة فعالة. 

 تنظيم االنفعاالت

: يمثل نتائج الحاالت في بعد تنظيم االنفعاالت لدى 3مخطط رقم 

 الحاالت.
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 ملهارات االجتماعيةالبعد الرابع: ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يظهر بعض القصور في بعد املهارات االجتماعية لدي الحالة الثانية و ذلك ألنها 

قدرتها على االتصال املؤثر منخفضة. و باملقابل نجد الحالة الثالثة و سريعة الغضب، 

متكيفة اجتماعيا و متفاعلة مع اآلخرين وال تجد صعوبة في التواصل معهم.  و 

فإن الفرد الذي لديه قصور في هذا البعد غير قادر على  جوملانرجوع إلى رأي بال

تكوين عالقات ايجابية مع اآلخرين و عدم التعامل معهم بفعالية كما أنهم ال يحبون 

 العمل الجماعي، وغير قادرين على بناء الثقة في اآلخرين. 

 المهارات االجتماعية

: يمثل نتائج الحاالت في بعد املهارات االجتماعية لدى الحاالت.4رقم مخطط   
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 البعد الخامس التعاطف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عد التعاطف بدرجات عالية جدا و هذا المتالكهم دقة سجلنا مستوي مرتفع لب

املالحظة التي تعتمد بشكل كبير على حاسة البصر باعتبارها الحاسة التي يتعاملون 

بها مع العالم، و هذا مكنهم من قراءة اإلشارات االنفعالية و فهم اللغة التعبيرية غير 

" 2000"جوملان وافق مع رأي و هذا ما يت  املنطوقة و تركيزهم على التفاصيل بدقة.

في أن التعبير عن العواطف و املشاعر و االنفعاالت ال يكون بالغة املنطوقة فقط بل 

يكون بلغة اإليماءات و اإلشارات من خالل قراءة مالمح الوجه وتعبيراته. هذا ما 

 ىنجده عند مجموعة الدراسة التي تعتمد على التواصل البصري بالدرجة األول

   لنقص السمعي الذي تعاني منه.تعويض ال

 خالصة:

اإلنسان ملا يلعبه من دور مؤثر في  ندنظرا لألهمية البالغة للذكاء الوجداني ع

قدرة الفرد على النجاح في العمل والحياة، فهو املسؤول عن تنظيم االنفعاالت 

ة ن نتناوله بالدراسأ، لذلك ارتأينا وتوجيهها والتحكم فيها بصورة ناجحة وسليمة

 التعاطف

بعد التعاطف لدى الحاالت. الت في: يمثل نتائج الحا5مخطط رقم   
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ن  أ، و بعد اجراء الدراسة امليدانية توصلنا الى املراهقين املعاقين سمعيالدى فئة 

الحاالت السبعة لديها ذكاء وجداني مرتفع، نتيجة امتالكهم للكفاءة الشخصية التي 

تتضمن الوعي بالذات والتنظيم الذاتي و الدافعية، فهي الكفاءة التي تحدد كيفية 

ءة االجتماعية التي تتضمن كفاءة التعاطف وكفاءة املهارات تنظيمنا ألنفسنا، و الكفا

 في عالقتنا مع اآلخرين. النفعاالتنااالجتماعية التي تحدد إدارتنا 

ن املراهق املعاق سمعيا يمتلك مهارات أالنتائج التي تحصلنا عليها تبين  إن

افراد ن هذه النتائج ال يمكن تعميمها نظرا لصغر حجم أ، اال الذكاء الوجداني

 .مجموعة الدراسة و تبقى مرتبطة بخصائص العينة املدروسة
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