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ملخص: 
�لوجد�ين  �لذكاء  �إىل  �لتعرف  �إىل  �حلالية  �لدر��سة  هدفت 
للأفر�د ذوي �لإعاقة �لب�رشية يف �سوء متغريي �أ�سباب �لإعاقة 
ودرجتها بولية �خلرطوم يف �ل�سود�ن؛ ��ستخدم �لباحث �ملنهج 
�ختيارهم  مت  مفحو�سًا،   )70( �لعينة  حجم  بلغ  �لو�سفي، وقد 
�لوجد�ين  �لذكاء  مقيا�س  على  �ُعتمد  �ل�ساملة.  �لعينة  بطريقة 
�ل�سود�نية،  �لبيئة  )2013( على  �لباحث جعفر  �ملكًيف من قبل 
�لأ�ساليب  ��ستخدمت  و�لثبات،  �ل�سدق  موؤ�رشي  من  �لتحقق  ومت 
�أّن  �إىل  �لتو�سل  ومت  �لدر��سة،  ملتغري�ت  �ملنا�سبة  �لح�سائية 
بدرجة  وجد�ين  بذكاء  يتمتعون  �لب�رشية  �لإعاقة  ذوي  �لفر�د 
�لوجد�ين  �لذكاء  لي�س هنالك فروق ذ�ت دللة يف  و�أنَه  مرتفعة، 
متغريي  على  بناًء  ويف�رش  �لب�رشية،  �لعاقة  ذوي  �لأفر�د  و�سط 

�سبب ودرجة �لإعاقة. 
ذوي  �لأفر�د  �لوجد�ين/  املفتاحية:  �لذكاء  الكلمات 

�لعاقة �لب�رشية/ ولية �خلرطوم يف �ل�سود�ن

Emotional Intelligence for people with visual dis-
abilities in variables Causes of disability and de-

gree of the state of Khartoum in Sudan

Abstract: 

This study aims at identifying the emotional 
intelligence for individuals with visual disabilities in 
the variables of the causes and degree of disability 
in the state of Khartoum, Sudan. The researcher 
used the descriptive approach, total sample size 
(70) inspected, Purposely selected sample. Relied 
on emotional intelligence measure standardized 
by the researcher Jafar (2013) on the Sudanese 
environment. It was verified validity and reliability 
indices. The use of appropriate statistical methods 
to the study variables. . The researchers found that 
the visually disabled have high degree of emotional 
intelligence, and that there are no significant 
differences in emotional intelligence among the 
visually disabled due to the variables of causes and 
degree of the disability. 

Key words: emotional intelligence, visual 
disabilities, state of Khartoum in Sudan 
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مقدمة: 
قبل  من  �لهتمام  من  و�فر�ً  حظًا  �لوجد�ين  �لذكاء  وجد 
�لباحثني و�ملخت�سني )ماير �سالويف 1999؛ جاردنر 1997  ؛ 
بار�ون 2000( يف علم �لنف�س و�لجتماع و�لرتبية؛ ورمبا يف�رش 
هذ� �لهتمام بالذكاء �لوجد�ين ملا يوفره من خ�سائ�س و�سمات 
�لذكاء  تعطي موؤ�رش� للنجاح يف عدد من �ملجالت. حيث يعمل 
 ، وفهمها  �مل�سكلت  مو�جهة  �لأفر�د يف  م�ساعدة  على  �لوجد�ين 
�أعلى  مل�ستوى  �لو�سول  �إىل  ذلك  �أدى  للم�ساعر  فهمنا  ز�د  فكلما 
ملو�جهة �مل�سكلت �لتي يتعر�س لها �لإن�سان يف حياته �ليومية 

)مو�سى، 2011( . 
كما ك�سفت �لعديد من �لبحوث و�لدر��سات )�لر�سيد، 2011؛ 
�لوجد�ين  �لذكاء  �أن  عن   )2009 عثمان،  2000؛  �أون،  بار- 
�لإن�ساين، وهو  �ل�سلوك  �أ�سا�سيًا من جو�نب  يعد جانبًا  مبكوناته 
�سيكون  فامل�ستقبل  و�سخ�سيته.  �لإن�سان  بحياة  �ل�سلة  وثيق 
لأولئك �لذين ميتلكون ذكاء وجد�نًا مرتفعا )�أزوباردي، 2011( . 
و�لتفكري  �لعاطفة  مفهوم  تطور   1997  -  1990 ويف   
معًا، وكانت بد�ية �لظهور ملفهوم �لذكاء �لوجد�ين بطريقة علمية، 
ودر��سة مكوناته وقيا�سه، وُعرف يف هذه �لفرتة �لذكاء �لوجد�ين، 
�نت�رش مفهوم   1997  -  1994 �لذكاء، ويف  و�سنف كنوع من 
�لذكاء حمليًا وعامليًا، و�أجريت �لدر��سات �ملبكرة على يد �لأطباء 
�ملو�رد  وخمت�سي  و�ملدربني،  �لإد�رة  و��ست�ساري  �لنف�سيني 
1998م.  �ملهتمني وعام  �لعديد من  تناوله  ذلك  �لب�رشية، وبعد 
تعددت �لبحوث و�ملو�د �لعلمية وُعنيت �ملوؤ�س�سات مبفهوم �لذكاء 
�لوجد�ين ، متت در��سة �لعديد من فئات �ملجتمع، مثل: �ملديرين 
)عبد  �لعاقات  وذوي  �جلامعات،  طلب   ، �لع�سكريني  �لقادة   ،

�ل�ستار، 2002( . 
ن�سبة ملا ذكر عن دور �لذكاء �لوجد�ين و�أهميته يف حياة 
�لأفر�د و�ملجتمعات، حتاول هذه �لدر��سة تناول فئة معتربة من 
ترتبط  �لتي  �لب�رشية،  �لإعاقة  ذوي  من  وهم  �ملجتمع،  فئات 
حياة  يف  عظيم  دور  لها  �لب�رش  حا�سة  باأّن  علما  بالأب�سار، 
�لإن�سان، وهي تنفرد دون غريها من �حلو��س بنقل بع�س جو�نب 
�لعقل  �إىل  للإن�سان  �لبيئي  �لو�قع  ،ومعامل  �لجتماعي  �لعامل 
بدرجة تفوق �حلو��س �لأخرى، وحتقيق �لتفاعل بينه وبني بيئته 

�لتي يعي�س فيها )كارول، 1969؛ �حلديد، 1998( . 
�إذ   ، �لكثرية  للأعد�د  نتيجة  باملعاقني  �لهتمام  ز�د  وقد 
�إىل  �لأمم �ملتحدة للأطفال )يوني�سف(  �إح�سائية منظمة  �أ�سارت 
وجود ما يقرب من )500( مليون معاق يف �لعامل، )140( مليونا 
�أن �ملعاقني  �إىل  �لإح�سائية نف�سها  و�أ�سارت  �لأطفال،  منهم من 
عقليًا ي�سكلون )40( مليونًا مبختلف درجاتهم و�أمناطهم ويعاين 
)42( مليونًا من �إعاقات ب�رشية تختلف يف �سورتها منهم )15( 
مليون كفيفًا، وي�سكل �مل�سابون بال�سم و�ل�سعف �ل�سمعي )70( 

 )CSEA members, 2002( مليونا
ويف �ل�سود�ن فقد �أجري �إح�ساء للمعاقني �سمن �لإح�ساء 
�أي   )%  1،5( �ملعاقني  ن�سبة  وكانت  )1993م(  للعام  �ل�سكاين 

يعادل  �لريف  �لإعاقة يف  ن�سمة. فمعدل   )323595( يعادل  ما 
)51،3 %( مقارنة بـ )48،7 %( يف �حل�رش. و�أن ن�سبة �لإعاقة 

و�سط �لذكور( . )53 %( و �لإناث )47 %( . 
 )www. sudanecnomy. com( 

 Rudd, 1982; karlsson, 1998;( �لباحثني  من  عدد  �أكد 
Tirosh, ea al, 1998; Bramston & Mioch, 2001( �أن �لعاقة 

�لب�رشية رمبا ت�سبب �لعديد من �ل�سعوبات للبع�س يف �سلوكهم، 
�لباحثني  من  �لآخر  و�لبع�س  و�لنف�سي.  �لوجد�ين  وتفاعلهم 
)�أورنا�رش، 2012؛ �حل�سني و�أورنا�رش،2013؛ عبد�هلل، 2013( 
ويف  �لب�رشية،  �لإعاقة  ذوي  عن  علمية  حقائق  �إىل  تو�سلو�  قد 
�لنف�سية  �ل�سمات  جانب  يف  مقبولة  نتائج  �إىل  ت�سري  معظمها 
�لتي متت در��ستها، ولكن �أو�ست كل �لدر��سات على �ختلفها �أو 
�تفاقها مبزيد من �لدر��سات عن �رشيحة ذوي �لإعاقة �لب�رشية. و 
تعد هذه �لدر��سة �متد�د�ً لتلك �لدر��سات، وحماولة للم�ساهمة يف 

�لك�سف عن �لذكاء �لوجد�ين لذوي �لإعاقة �لب�رشية. 

الذكاء الوجداني: 
غري  وحده  �لذهني  �لذكاء  �أن  و�لأبحـاث  �لدر��سات  �أثبتت 
كاٍف للنجاحات �مل�ستقبلية، بل يجب �أن يتوفر �إىل جانبه �لذكاء 
�لعاطفي، فهو عبارة عن قدر�ت ومهار�ت قد تكون موجـودة لدى 
�ل�سخ�س وقد تكـون غري موجودة، ولكن ميكن �كت�سابها وتنميتها 
و�خرون،  ريا�س  �بو  2000؛  )جوملان،  عليها  �لنف�س  وتدريب 

 . )2009 2006؛ عثمان، 
�ل�سفات  من  جمموعة  يعني  ��سطلحا:  �لوجد�ين  �لذكاء 
متكن  �لتي  و�لوجد�نية  �لجتماعية  و�ملهار�ت  �ل�سخ�سية 
�لآخرين ،ومن ثم يكون  �ل�سخ�س من تفهم �مل�ساعر، و�نفعالت 
�لنف�سية و�لجتماعية �نطلقًا من  �أكرث قدرة على تر�سيد حياته 
�لإيجابي مع  �لتعامل  �لإن�سان على  �أّن قدره  �أي  �ملهار�ت،  هذه 
لنف�سه  �ل�سعادة  من  قدر  �أكرب  يحقق  بحيث  �لآخرين،  ومع  نف�سه 
له  يكون  �لوجد�ين  �لذكاء  �إىل  �لفرد  ي�سل  ولكي  حوله،  وملن 
و�لتطوير  للتغيري  قابلة  �لقدر�ت  وهذه  �لذكاء،  من  عدة  �أنو�ع 
 )2006 )�أبونا�سي،  �لور�ثي )�جلينات(  �لنظر عن �جلانب  بغ�س 
. �أي�سا ُيعرّف �لذكاء �لوجد�ين باأّنه  قدر�ت ومهار�ت يف �لتعُرف 
يف  حتكمًا  �أكرث  لنكون  �لآخرين  وم�ساعر  �لذ�تية،  م�ساعرنا  �إىل 
�أف�سل مع �لآخرين،  �أنف�سنا، و�إقامه علقات  �نفعالتنا، وحتفيز 
ول  مهار�ته،  على  يتوقف  �لإن�سان  جناح  �أن  �لدر��سات  �أثبتت 
يتوقف على �سهاد�ته وحت�سيله �لعلمي. هناك �سوؤ�ل هل ملعامل 
�لذكاء �أهمية �أو قيمه يف كبح جماح �لعو�طف..؟ ماذ� يحدث حيث 
�ل�سخ�س   .  )2010  ، )�خلويل  �لعقل..؟؟  على  �لنفعالت  تهمني 
بقدر�ت  يت�سف  �لوجد�ين،  �لذكاء  من  عالية  بدرجة  يت�سم  �لذي 
ومهار�ت متكنه من عمل كثري من �لأن�سطة �ليجابية، �أو �ملثالية، 
مثل: مقابلة �لإ�ساءة بالإح�سان، يتلقى �لنتقاد�ت ب�سدر رحب، 
يعرتف باأخطائه، ي�سهل عليه تكوين �أ�سدقاء و�ملحافظة عليهم، 
�مل�سكلت  يتفهم   ، �لوجد�نية  و�لتقلبات  �لنفعالت  يف  يتحكم 
�لر�أي  يف  لل�ستغلل  مييل  �لآخرين،  يحرتم  �خللفات،  ويحلَ 
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و�حلكم وفهم �لمور، يتكيف مع مو�قف �جتماعية جديدة، ُيحقق 
�لنا�س  يخدم  �لنا�س،  مع  تعاملته  يف  و�ملودٌة  و�لتقدير  �حلٌب 
ويقدم �لعون و�مل�ساعدة لهم، ُيعطي ن�سائح للآخرين ، ينتمي �إىل 
يبدو  �جلماعية،  �لريا�سة  ميار�س  �ملهنية،  و�لتجمعات  �لنو�دي 
جذ�بًا، وله �سعبية، يحب �ملناق�سات و�لطلع على وجهات نظر 
ليقومو�  �لخرين  يحفزَ  �لآخرين،  ويوؤثر يف  يتفاو�س،  �لآخرين، 

باأف�سل ما عندهم )ح�سونه، 2006؛ �لر�سيد ،2010( . 
�لكثري،  طياته  يف  يحمل  مفهوم  �لوجد�ين  �لذكاء  �إذن 
 ، باإيجابية  للحياة  �لنظر  منها:  عدة،  �سفات  عن  ويعرب  ويحمل 
مبختلف  �لوعى  فيها  مبا  �ل�سخ�سية  للدو�فع  �لو��سح  و�لإدر�ك 
�مل�ساعر، حتى لو كان يف قمة �لنفعال، و�لثقة بالنف�س وحُتمل 
من  عاليٍة  بدرجٍة  و�لتمتع  لل�ستقلل،  و�لنزوع  �مل�سئوليات، 
حة �لنف�سُية وخلِو �لنف�س من �ل�سطر�بات مثل �لقلق و�لكاآبة  �ل�سِ
�لذكي وجد�نيا بالكدر و�ل�سيق  ،  وقد ي�سعر   )2010 )�حلارثي، 
مثل �لآخرين، ولكنهَ ي�ستطيع �لتخل�س من هذه �مل�ساعر يف فرتة 
ق�سرية، و�لتحكم يف �لتقلبات �لنفعالية مع توظيف �مل�ساعر ملا 
ما  ويتفهم  �لآخرين،  ت�سحيه مب�سالح  دون  لنف�سه  �ل�سالح  فيه 
يو�جهه من �آمال و�آلم، ومن ثم تت�سع �لفر�سة للنجاح و�لتفوق، 
وتكوين علقات �إن�سانية فعالة مع �لآخرين )عبد �حلي ، 2009( 

 .
عّرف ماير )Mayer, 2001( �لذكاء �لوجد�ين:  باأنّه �لقدرة 
�لعقلية،  و�ملحاكمة  �لعاطفية،  �لأمناط  معاين  �إىل  �لتعُرف  على 
�لقدر�ت  �إنه ميِثل منظومة من  �إذ  �أ�سا�سها،  �مل�سكلت على  وحل 
��ست�سعارها  �أي  �لعو�طف  �إدر�ك  على  �لقدرة  جانب  �إىل  �لعقلية، 
وي�ساهم  �لتفكري،  توجيه  �إىل  يوؤدي  ممَا  وفهمها،  و�لتقاطها 
وتر�سيدها  وتنظيمها  �لعو�طف  �سبط  و�إىل  �لعاطفة،  فهم  يف 
�لعاطفي  �لعقلي  �لنمو  لفر�س  تعزيٍز  م�سدر  جتعلها  ب�سورة 
وجمالته، وميثل �أهميًة بالغًة يف �لتو�فق �لناجح عرب مكوناته 

�لثلث:  �لإدر�ك – �لفهم – �لإد�رة �أو �لتدٌبر. 
قدر�ٍت  يت�سمن  باأنه   ),Goleman  2000( جوملان  وعّرفه 
 ، بالأ�سياء  و�لتفاوؤل   ،Empathy �لعاطفي  �لتقم�ُس  معينة، مثل: 
 ratification Delay of رجاء �لإ�سباع� ،assertiveness لتوكيدية�
، وهي قدر�ت متثل منفردًة وجمتمعًة �أولوية ملتطلبات �لتعاي�س 
�ل�سوي، و�لتفاعل �ل�سحي مع �مل�ستويات �لجتماعية، وذلك يف 
�إطار من �لندية، وتناول �مل�ساعر و�لهتمامات �ملوجبة، وتعزيز 
فر�س تقبل �لآخر )كاأفكار و��سخا�س( و�لت�سامح معه )جرو�ن ، 

 . )2012
�جليد  و�لإدر�ك  �لنتباه  على  �لقدرة  هو  �لوجد�ين  �لذكاء 
بو�سوح،  و�سياغتها  ،وفهمها،  �لذ�تية  و�مل�ساعر  للنفعالت، 
�لآخرين،  لنفعالت  دقيق  و�إدر�ك  ملر�قبة،  وفقًا  وتنظيمها 
�جتماعية  �نفعالية  علقات  يف  معهم  و�لدخول  وم�ساعرهم، 
�إيجابية ت�ساعد �لفرد على �لرقي عقليًا و�نفعاليًا ومهنيًا، وتعلم 
 .  )2006  ، �لهادي  )عبد  للحياة  �لإيجابية  �ملهار�ت  �ملزيد من 
و  �مليول،  يف  و�لتحكم  �خلا�سة،  �لعو�طف  معرفة  باأّنه  عرفَه 
�لوجد�نية  و�مل�ساركة  �لحباط  على  و�لتغلب  �لإ�سباع  تاأجيل 

تفاوؤلية  بطريقة  �لذ�ت  وحفز  �لآخرين،  مع  �جليدة  و�لعلقات 
باأنه كيفية توظيف  . يعرفه   )2006 )�بوريا�س و�خرون،  و�ثقه 
بعاطفته  �لفرد  معرفة  وي�سمل  �سحيحة،  بطريقة  �نفعالتنا 
وو�إيجاد  لذ�ته،  �لفرد  وحتفيز  �لعاطفة،  يف  و�لتحكم  ووجد�نه، 
مع  �لعلقات  و�قامة  �لآخرين،  �نفعالت  وملحظة  �لد�فعية، 
�سبط  على  و�لقدرة  وم�ساعره  �لفرد  لعو�طفه  معرفه  �لآخرين، 
�لآخرين  م�ساعر  مع  �لتعامل  وكيفيه  فيها،  و�لتحكم  �نفعالته 
يف �إقامة علقات �إن�سانية ناجحة و�إيجابية مع �لآخرين )حممد، 

 . )2003

فوائد الذكاء الوجداني: 
حلل  متمما  �لعقلية  �لقدر�ت  بجانب  �لوجد�ين  �لذكاء  ُيعد 
�لعديد من �مل�سكلت، �لتى هي تنوع، وتنمي وت�سهم يف تر�سيخ 
قيم �إن�سانية ُعليا. و�لذكاء �لوجد�ين ي�ساعد على �لبتكار، و �حلب، 
�سد�قات  وتكوين  بالآخرين  �لهتمام  و  �مل�سئولية،  حتمل  و 
�جتماعية توجه �إىل �أهد�ف و�لر�سا عن �حلياة )�ل�سيد، 2011( . 
فهم  خلل  من  �لآخرين  مع  و�لتو�فق  �لتو��سل  يحقق 
م�ساعرهم، و�لتعاطف معهم، �لنجاح يف �حلياة 20 % و�لذكاء 
�لوجد�ين  �لذكاء  قدره  له  من  �لوجد�ين  ،و�لذكاء   % و80  �لعام 
و�تخاذ  �حلكم  يف  �لوجد�نية  �ملدخلت  ��ستخد�م  ي�ستطيع 
�لت�سال وجد�نيًا  قادر على  �لنفعالت  و�لتب�رش عن  �لقر�ر�ت، 
ور�أى  �لكادميي  �لد�ء  على  �لطلب  وي�ساعد  �لآخرين.  مع 
�ملتفوقني  �ل�سيويني  �لطلب  عن  در��سة  يف   )1995( جوملان 

�أكادمييًا لديهم �سمات وجد�نية )�لدهري، 2005( . 
مع  �لتكيف  يف  �لإيجابية  حتقق  �لوجد�ين  �لذكاء  در��سة 
�لظروف، �إّن �لفرد �لذي يتمتع بالذكاء �لوجد�ين يقوم بالت�سدي 
للأفر�د �لذين يقومون باأفعال خاطئة، �أو �أفعال مهددة للآخرين 
يف  موجود  �لوجد�ين  و�لذكاء  �حلياة.  �لف�سل  يف  يكون  لذلك 
مفاهيم �لنتباه، فهو يوؤدي �يل �لرتكيز، و�لتمييز، و�تخاذ �لقر�ر، 
و�لر�أي �ل�سحيح، وعدم �ل�ستجابة للإحباط، و لهم مهار�ت لعب 
�لأدو�ر، من له �نفعالت �إيجابية يكون لديه عمليات معرفية مثل 
للأخطاء،  وينتبه  و�ل�ستدليل،  و�ل�ستنباطي  �لبتكاري  �لتفكري 
لديهم  �لذين  و�لفر�د  �ملعلومات؛  يف  و�لتدقيق  و�مل�سكلت، 
�لذ�ت  وفاعليه  �مل�ستقبل  يف  �لنجاح  يتوقعون  موجبه  م�ساعر 

)عبد �لقادر، 2002( . 
�لتو�فق  يحقق  �ملوؤ�س�سات  يف  �لوجد�ين  �لذكاء  �ساحب 
دقة  على  قدرهَ  لديه  كما  �لعمال،  �لعلقات بني  و�لن�سجام يف 
وهناك  �لآخرين.  مع  وجد�نيًا  ويت�سل  �لنفعالت،  عن  �لتعبري 
علقٍة بني �لتو�فق �لنفعايل و�لجتماعي، وبني �لذكاء �لوجد�ين 
و�لتو�فق �لزو�جي، حيث �لذكاء �لوجد�ين هو �لقدرة على �لتحكم 
�لتو�فق يف  �لنف�س و�ملهار�ت �لجتماعية، وي�ساعد على  و�سبط 

�حلياة )�لر�سيد، 2010( . 
Ú  يف جمال �ل�رشة: �متلك حياة زوجيه �أكرث �سعادًة عرب

�لتعبري �جليد وتفُهم م�ساعر �لطرف �لآخر، ورعايته ب�سكل نا�سج. 
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Ú  فريق يف  �أكرث  بفاعلية  �لعمل  وهو  �لعمل:  جمال  يف 
�قناعًا  �أكرث  �لفرد  يجعل   – جيدة  وعلقات  �سلت  ذى  عمل 
وقياديًا  ومتو��سًل  ومتاألقًا  ومثابر�ً  حمبوبًا  ويجعله  وتاأثري�ً، 

وم�رش�ً على �لنجاح )عبد �حلي، 2009( . 
Ú  جل�سدية� �ل�سحة  عنها  تعرب  �ل�سخ�سية:  �حلياة  جمال 

�مل�ساعر  بني  متو�زنة  �أف�سل  ب�سورة  �لقر�ر  و�تخاذ  و�لنف�سية، 
و�لو�قع، بناء ثقة وحتقيق �لت�سال �ملفتوح يف علقاته. ميِكن 
�لفرد من �إثارة �لآخرين وتوجيههم كاأفر�د وجماعات متكن �لفرد 
من �إدرك ك �إمياء�ت �لدقيقة للآخرين،ومعرفة م�ساعرهم وكيف 
تغري  كيفية  وتعلم  حزنه  �أو  قلقه  �أ�سباب  �لفرد  يحدد  يفكرون. 

�مل�ساعر �إىل حاله غنيه و�سعيدة )�حل�سني، 2011( . 

اإلعاقة البصرية: 
�لإعاقة �لب�رشية هي حالة من �ل�سعف يف حا�سة �لب�رش، 
)�لعني(  ب�رشة  حا�سة  ��ستخد�م  على  �لفرد  قدرة  من  يحُد  بحيث 
�أو هي  و�أد�ئه.  �سلبيا يف منوه  يوؤثر  �لذى  �لأمر  بفاعلية وكفاءة 
هذ�  منو  تعيق  �لب�رشى  �جلهاز  يف  �ل�سعف  �أو  �لعجز  من  حالة 
�لب�رشية  قدرته  فقد  �لذى  �ل�سخ�س  هو  �أو  طبيعيًا.  منو�ً  �لفرد 
ب�سكل كلى، �أو �لذى ل ي�ستطيع �إدر�ك �ل�سوء. �أو هو �ل�سخ�س �لذى 
�أبعد معينة، مثل  �ملختلفة على  �لأ�سكال  ي�ستطيعالتمييز بني  ل 
)توما�س،  و�لرموز  و�لأ�سكال  و�لأرقام  �لأحرف  وقر�ءة  �حلروف 

 . )1969
�ملكفوفون  تعر�س  و�لإغريقي  �لروماين  �لع�رشين  يف 
يباعون  كانو�  �لر�فدين  ح�سارة  ويف  �لعامة،  �حلياة  من  للعزل 
كالعبيد. �أما يف �لعهد �ل�سلمي فقد جاء مفهوم �لإعاقة �لب�رشية 
�سامل وو��سعا جتاوز �جل�سم �خلارجي �ملادي �ىل �لقلب و�لروح 
هَا ل تَْعمَى �لأَْب�سَاُر وَلَِكْن تَْعمَى �ْلُقُلوُب �لَِّتي يِف  قال تعايل )فَاإِنَّ
ُدوِر( �حلج: �ية 46. وجاءت �أبرز م�ساهمات �لعلماء �مل�سلمني  �ل�سُّ
على يد �لعامل �جلليل �حل�سن بن �لهيثم )�لبخاري، 256هجري( 
يف  للمكفوفني  مدر�سة  �أول  فالتني  �أ�س�س  �حلديث  �لع�رش  ويف   ،
نظام  على  تقوم  و�أمريكا  �أوروبا  يف  موؤ�س�سات  وبعدها  �أوروبا 
�لد�خلية. ويف نهاية �لقرن �لع�رشين ظهرت فل�سفة �لدمج )�ل�سيد 
،2010( . �إن �لإعاقة �لب�رشية هي �سعف يف حا�سة �لب�رش يحد 
��ستخد�مها بفعالية مما يوؤثر �سلبًا على  �ل�سخ�س علي  من قدرة 
جزئيًا  �ملكفوفني  فئتني:  �إىل  �ملكفوفون  ي�سنف  ومنوه.  �أد�ئه 
يف  �سعف  هي  �لب�رشية  �لإعاقة  وتكون  كليًا.  و�ملكفوفني 
�لوظائف �لب�رشية �خلم�سة هي: �لب�رش �ملركزي – �لب�رش �لثنائي 
و�لتكيف �لب�رشي و�لب�رش �ملحيطي روؤية �لألو�ن. �ملكفوف كليًا 

و �ملب�رشون جزئيًا )عبد �لروؤف، 1994( . 

خصائص املعاق بصرياً: 
خ�سائ�س  تناولت  �لتي  �لإجتاهات  من  عدد  هنالك 
�ملعاقني ب�رشيًا وفق حماور وموؤ�رش�ت على درجة من �لتباين، 

و�صوف ي�صار اإىل بع�صها يف النقاط الآتية: 
Ú  يرتتب ب�رشيًا:  للمعاقني  �جل�سمية  �خل�سائ�س  �أوًل: 

جند  حني  ففي  خمتلفة،  ج�سمية  �آثار  �لب�رشية  �لإعاقة  على 
يختلف عن  ل  نحو  على  ي�سري  و�لوزن  �لطول  �جل�سمي يف  �لنمو 
ُيلحظ  �أن  ميكن  �لق�سور  بع�س  فاإن  �ملب�رشين،  �لأطفال  منو 
يو�جهون ق�سور�ً يف  �ملهار�ت �حلركية. فاملعوقون ب�رشيًا  يف 
ملحدودية  نتيجة  �لع�سلي  و�لتاآزر  �حلركي  �لتنا�سق  مهار�ت 
من  للحرمان  ونتيجة  جهة،  من  �ملتاح  �حلركي  �لن�ساط  فر�س 
و�جلري  كالقفز  �حلركية  �ملهار�ت  من  للكثري  �لتقليد  فر�س 

و�لتمارين �حلركية من جهة �أُخرى )يو�سف، 2010( .
Ú  ميكن ب�رشيًا:  للمعوقني  �لعقلية  �خل�سائ�س  ثانيًا: 

�لعاقة  لرتباط  �لذكاء،  منو  على  �لب�رشية  �لإعاقة  توؤثر  �أنَ 
و�لقدرة  وتنوعها،  �خلرب�ت  منو  معدل  يف  بالق�سور  �لب�رشية 
على �حلركة و�لتنقل بحرية وفاعلية، و�لق�سور يف علقة �ملعاق 
ب�رشيا ببيئته. لقد �أكدت بع�س �لدر��سات �لتي �أجريت يف جمال 
�خل�سائ�س �لعقلية للمعاقني ب�رشيا وجود ق�سور يف ذكاء هذه 
�سعوبة  هناك  حيث  ذلك.  �أخرى  در��سات  نفت  حني  يف  �لفئة، 
لعتبار�ت  بدقة  �لب�رش  و�سعاف  �ملكفوفني  ذكاء  قيا�س  يف 
على  ت�ستمل  �ملتو�فرة  �لذكاء  �ختبار�ت  معظم  �أن  �أهمها  هامة، 
�أجز�ء �أد�ئية )كبناء �ملكعبات وجتميع �لأ�سكال( ، وبالطبع فهي 
�أن  �مللحظ  ومن  �ملعوقني ب�رشيًا.  مع  لل�ستخد�م  غري ملئمة 
�ملفاهيم  �إدر�ك  جمال  يف  م�سكلت  يو�جهون  ب�رشيًا  �ملعاقني 
مفاهيم  وبخا�سة  �ملجردة،  للمو�سوعات  �لت�سنيف  ومهار�ت 
و�لذ�كرة  �لنتباه  فاإّن  �آخر  جانب  من  و�مل�سافة،  و�ملكان  �حليز 
�ل�سمعية من �لعمليات �لعقلية �لتي يتفوق فيها �ملعوقون ب�رشيًا 
�ملعاق  ميار�سه  �لذي  للتدريب  نتيجة  وذلك  �ملب�رشين،  على 
ب�رشيًا لهذه �لعمليات بحكم �عتماده بدرجة كبرية  على حا�سة 

�ل�سمع )�لدهري، 2005( . 
Ú  طفًل جند  �أن  �لنادر  من  �للغوية:  �خل�سائ�س   ثالثًا: 

معاقًا ب�رشيًا ومتمتعًا بحا�سة �سمع جيد، مل ينم لديه �لتو��سل 
�للفظي ب�سكل فعال، فغياب �لب�رش ل ُيعد حاجز�ً كبري�ً �أمام منو 
�للغة و�لكلم. ولكن على �لرغم من ذلك ل ي�ستطيع فاقد �لب�رش 
�لتي  �للغة  �أ�سكال  من  وغريهما  و�لإ�سار�ت  �لإمياء�ت  متابعة 
ي�ستخدمها �ملب�رشون يف مو��سع كثرية من حمادثاتهم. �إذ ل ُيعد 
�سعف حا�سة �لب�رش �أو فقد�نها من �لعو�مل �ملعيقة لتعلم �لطفل 
�لت�سال  على بع�س مهار�ت  �أثر�ً  لها  �أن  �إل  �لكلم،  �للغة وفهم 
حا�سة  من  �حلرمان  فاإن  �ملثال  �سبيل  وعلى  �لثانوي،  �للفظي 
�لب�رش ل ي�سمح للمعاق ب�رشيًا تعلم �لإمياء�ت و�لتعبري�ت. ومن 
�أهم �أنو�ع ��سطر�بات �للغة و�لكلم �لتي يعانيها بع�س �ملعاقني 
ب�رشيًا �لعلو �لذى يتمثل يف �رتفاع �ل�سوت )�لقريوتي و�خرون، 

 . )2001
Ú  لب�رشية� �لإعاقة  �إن  �لجتماعية:  �خل�سائ�س  ر�بعًا: 

توؤثر يف �ل�سلوك �لجتماعي للفرد تاأثري�ً �سلبيًا، حيث ين�ساأ نتيجة 
لها �لكثري من �ل�سعوبات يف عمليات �لنمو و�لتفاعل �لجتماعي، 
ويف �كت�ساب �ملهار�ت �لجتماعية �للزمة لتحقيق �ل�ستقللية 
�لإعاقة  ذوى  لعجز  نظر�ً  وذلك  �لذ�تي،  بالكتفاء  و�ل�سعور 
��ستطاعتهم  وعدم  �حلركية،  مقدرتهم  حمدودية  �أو  �لب�رشية، 
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وتعبري�تهم  �ليومية،  ون�ساطاتهم  �لآخرين،  �سلوك  ُملحظة 
مما  وغريها،  و�لغ�سب  و�لر�سا  و�لعبو�س  كالب�سا�سة  �لوجهية 
ب�رشيًا  �أو حماكاتها  �ل�سلوكات  هذه  وتقليد  �جل�سد،  بلغة  يعرف 
و�لتعلم منها؛ فغياب حا�سة �لب�رش من �لأ�سباب �لتي توؤدي �إىل 
�لب�رشية  �لإعاقة  فذو  بالآخرين.  �لت�سال  يف  ن�سبية  �سعوبة 
على  �لإبقاء  من  وبدًل  حمدثه،  �إىل  بنظر�ته  �لجتاه  ي�ستطيع  ل 
�لت�سال �لب�رشي مثلما يفعل �ملب�رش عادة �أثناء �لتحدث، فاإن 
ي�سمع  حتى  �ملتحدث  جتاه  �أذنه  يدير  قد  �لب�رشية  �لإعاقة  ذ� 
�أو  �لوجه  �أف�سل، وبذلك يبعد وجهه عن �ملتحدث، و�إبعاد  ب�سكل 
�لتهرب  �أو  �لهتمام  عدم  يعني  قد  �ملتحدث  عن  بعيد�ً  �لعينني 
مع �أن �ل�سخ�س ذ� �لإعاقة �لب�رشية قد يت�رشف على هذ� �لنحو 

بق�سد زيادة فاعلية �ل�ستماع لديه )مو�سى، 2011( . 
Ú  لنف�سي للطفل� �لنمو  �إن  �لنف�سية:   خام�سًا: �خل�سائ�س 

�إن  �لقول  �ملب�رشين، وميكن  �ملعاق ب�رشيًا ل يختلف عنه عند 
عن  متميزة  �نفعالية  �سعوبات  يو�جه  ل  ب�رشيًا  �ملعاق  �لطفل 
�لطفل  لدى  تظهر  قد  �لتي  �لنفعالية  و�ل�سطر�بات  �لآخرين، 
�لطفل  لها  يتعر�س  �أن  ميكن  �لتي  ذ�تها  هي  ب�رشيًا،  �ملعاق 
�ملب�رش مع فرق يف �لدرجة، بحكم ما يتعر�س له �ملعاق ب�رشيًا 
من �سغوط، وتلعب �خلرب�ت �لأ�رشية يف �لطفولة �ملبكرة، ومنط 
تن�سئة �لطفل �ملعاق ب�رشيًا دور�ً كبري�ً يف حتديد مفهوم �لطفل 
لذ�ته من جهة، ودرجة تو�فقه �لنف�سي من جهة �أخرى )عبد �هلل، 

. )2013
Ú  ملعاقون� يختلف  �لأكادميية:  ل  �خل�سائ�س  �ساد�سًا: 

ب�رشيًا بوجه عام عن �أقر�نهم من �ملب�رشين فيما يتعلق بالقدرة 
على �لتعلم، و�ل�ستفادة من �ملنهج �لتعليمي ب�سكل منا�سب، ولكن 
تعديًل يف  يتطلب  ب�رشيًا  �ملعاق  �لطالب  تعليم  �إن  �لقول  ميكن 
مع  لتتلءم  �مل�ستخدمة  �لتعليمية  و�لو�سائل  �لتدري�س،  �أ�سلوب 
درجة  وتعد  ب�رشيًا،  للمعاقني  �ملميزة  �لرتبوية  �لحتياجات 
�لإعاقة �لب�رشية و�ل�سن �لتى حدثت فيه من �لعو�مل �لتي يجب 
�أن توؤخذ يف �لعتبار لدى �لتخطيط للربنامج �لتعليمي للمعاقني 

ب�رشيًا )�لقريوين و�آخرون ، 2001( .

الدراسات السابقة: 
�لدر��سة  هدفت   :  )2015( بهاولكار  ج�س  راميل  در��سة 
�لطلب  بني  �ل�سعادة  وموؤ�رش  �لعاطفي  �لذكاء  مقارنة  �إىل 
للمب�رشين  �ل�سكن  د�خلية  مبد�ر�س  �ملب�رشين  وغري  �ملب�رشين 
�لعاطفي و مقيا�س  �لذكاء  ��ستخد�م مقيا�س  وغري �ملب�رشين.مت 
�ل�سعادة �لذي تتكون من 29 فقره.ومت حتليل �لبيانات با�ستخد�م 
�لأدو�ت �لإح�سائية �ملتوفرة يف �لإ�سد�ر 20 من برنامج �حلزم 
.�لنتائج: كان متو�سط   )  SPSS( لح�سائية للعلوم �لجتماعية�
�لأعمار للمعاقني ب�رشيًا )12( �سنه و )11( �سنه للعاديني.بلغ 
و  درجة،   135.98 �ملب�رشين  للطلب  �لعاطفي  �لذكاء  متو�سط 
�لعاطفي للمعاقني  �لذكاء  8.49.وبلغ متو�سط  �نحر�ف معياري 
متو�سط  10.25.وبلغ  معياري  و�نحر�ف   107.93 ب�رشيا 
و�نحر�ف  درجة   3.98 �ملب�رشين  �لطلب  بني  �ل�سعادة  موؤ�رش 

لطلب  �ل�سعادة  موؤ�رش  متو�سط  بلغ  0.675.بينما  معياري 
�ملعاقني ب�رشيًا 3.03 و�نحر�ف معياري 0.47.وجاء �لرتباط 
�إيجابيا ً بني �لذكاء �لعاطفي وموؤ�رش �ل�سعادة للطلب �ملب�رشين 
بني  بكثري  �أقل  كانت  �ل�سعادة  ب�رشيًا.�ل�ستنتاجات:  و�ملعاقني 

�لطلب �سعاف �لب�رش باملقارنة مع �لطلب �ملب�رشين.
�إىل  �لدر��سة  هذه  خل�ست   :  )2015( �صنبات  فريال  در��سة 
�لطبيعيني،  �لطلب  بني  �لعاطفي  �لذكاء  فروق  �إىل  �لتعرف 
تاأثري  �إىل  بالإ�سافة  �لأردنية،  �لعينة  يف  و�ل�سم  و�ملكفوفني 
نوع �جلن�س، ونوع �لإعاقة على م�ستوى �لذكاء �لعاطفي.تكونت 
�لبيانات  �لباحث  وطالبة.جمع  طالبا   150 من  �لدر��سة  عينة 
قبل  من  تطويرها  مت  �لتي  �لعاطفي  �لذكاء  مقيا�س  با�ستخد�م 
علياء �آل عويدي ويتكون من 60فقره موزعة على �ستة جمالت.
�لعاطفي  �لذكاء  م�ستوى  من  معدل  �أعلى  �أن  �لنتائج  و�أظهرت 
�أظهرت  �لتو�يل.كما  على  و�ملكفوفني  و�ل�سم  �لعاديني،  للطلب 
متغري  لنوع  تعزى  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لنتائج 
تعزى  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  هناك  تكن  مل  ولكن  �لإعاقة 

ملتغري �جلن�س.
 :  )2015( النبي  عبد  عبداجلليل  و  رزق  فادية  در��سة 
لتح�سني  كمدخل  �لوجد�ين  �لذكاء  تنمية  �إىل  �لدر��سة  هدفت 
�ل�سعور بجودة �حلياة با�ستخد�م �لربجمة �للغوية �لع�سبية لدى 
�لتجريبي،  �سبه  �ملنهج  و��ستخدم  ب�رشيا،  �ملعاقني  �ملر�هقني 
و  )10( عينة جتريبية  )20( مفحو�س  �لدر��سة  بلغ حجم عينة 
)10( عينة �سابط من �ملر�هقات �ملعاقات ب�رشيا مب�رش ، كانت 
�أد�ة �لدر��سة مقيا�س �لذكاء �لوجد�ين  بار – �أون )ترجمه �سفاء 
�إليها  �لتو�سل  مت  نتيجة  .�أهم   )2001 فاروق،  و�سحر  �لُعي�رش 

فاعلية �لربنامج لتنمية �لذكاء �لوجد�ين للمعاقني ب�رشيا.
من  للتحقق  �لدر��سة  هدفت   :  )2014( انويل  مايك  در��سة 
�لذ�ت  تقدير  تعزيز  يف   )EI( �لعاطفي  �لذكاء  ��ستخد�م  فاعلية 
للطلب �جلدد �سعاف �لب�رش باجلامعة.�سارك ثمانية وع�رشون 
طالبًا من �سعاف �لب�رش يف �لدر��سة، �لتي تتاألف من 19 ذكر� 
�لعمر  ومتو�سط     23 �إىل   18 من  �لعمرية  �لفئة  من  �إناث   9 و 
�لذكاء  مقيا�س  �لبيانات  جلمع  �مل�ستخدمة  �لأد�ة  20.5.كانت 
.�أ�سارت  و�آخرون.)1988(  �سوت  و�سعتها  �لتي   )EIS( �لعاطفي 
�لنتائج �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف م�ستوى �لتح�سن 
باملجموعة  مقارنة  �لتعزيز  تلقت  �لتي  �ملجموعة  بها  متُر  �لتي 
�ل�سابطة.وبالتايل �لذكاء �لعاطفي يعمل على تعزيز تقدير �لذ�ت 

للطلب �جلدد �سعاف �لب�رش باجلامعة.
�لدر��سة  هذه  حاولت   :  )2014( �صبي  بروين  در��سة 
 )EI( �لعاطفي  �لذكاء  على  توؤثر  �لتي  �ملتغري�ت  �إىل  �لتعرف 
�لتعليم  موؤ�س�سات  يف  يدر�سون  �لذين  ب�رشيًا  �ملعاقني  للطلب 
60 طالبا كعينه  �ختيار  �لو�سفي.وقد مت  �لعايل.و�عتمد �ملنهج 
للدر��سة.ومُت قيا�س م�ستويات �لذكاء �لعاطفي با�ستخد�م مقيا�س 
با�ستخد�م  مُت جمعها  �لتي  �لبيانات  �لعاطفي.ومت حتليل  �لذكاء 
�ختبار�ت �لفرو�س و�إح�ساء�ت و�سفية لتحديد تاأثري �ملتغري�ت 
نتائج  �لعاطفي.ك�سفت  �لذكاء  على  �ملختارة  �لدميوغر�فية 
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�لدر��سة �أن �ملتغري�ت �لدميوغر�فية مل يكن لديها تاأثري كبري على 
يدر�سون  �لذين  �لب�رشية،  �لإعاقة  للطلب ذوي  �لعاطفي  �لذكاء 
�لب�رش.�أولئك  �سعف  بد�ية  يف  �إل  �لعايل،  �لتعليم  موؤ�س�سات  يف 
لديهم  �أن  يبدو  �حلياة،  يف  لحق  وقت  يف  ب�رشهم  فقدو�  �لذين 
ذكاء عاطفيا �أف�سل من �أولئك �لذين كانو� مكفوفني منذ �لولدة.

�لتعرف  �إىل  �لدر��سة  .تهدف   : كومار.)2013(  اأجاي  در��سة 
�لإعاقة  ذوي  �ل�سخا�س  جناح  يف  ودوره  �لعاطفي  �لذكاء  �إىل 
عينة  على  �لدر��سة  �أجريت  �ساملة.قد  �ختبار�ت  �إعد�د  خلل  من 
من   60 و  �لذكور  )60من  ب�رشيًا  �ملعاقني  120من  بلغت 
�لإناث( .��ستخدم مقيا�س �لذكاء �لعاطفي.بينت نتائج �لدر��سة �أنَ 
يف  فروق  توجد  ول   ، عاطفي  بذكاء  يتمتعون  ب�رشيا  �ملعاقني 

�لذكاء �لعاطفي تبعا ملتغري �لنوع.
در��سة هبه عبده حممد )2013( : مو�سوع �لدر��سة فعالية 
برنامج �إر�سادي يف تنمية �لذكاء �لوجد�ين لدي �لكفيف �ملوهوب 
�ل�رشقية(  )حمافظة  بالزقازيق  للمكفوفني  �لثانوية  مبد�ر�س 
�لتجريبي.�أجرت  �ملنهج  �لدر��سة  هذه  يف  �لباحثة  ��ستخدمت   ،
�ملكفوفني  �ملر�هقني  من  جمموعتني  علي  در��ستها  �لباحثة 
كل  وحجم  جتريبية،  و�لأخرى:  �سابطة،  �أحدهما:  �ملوهوبني، 
�لربنامج  تطبيق  من  �لنتهاء  �أفر�د.2012.بعد   )10( جمموعة 
�لنتائج  وجدولة  �ملقايي�س  بت�سحيح  �لباحثة  قامت  �لإر�سادي 
و�إجر�ء �لعمليات �لإح�سائية عليها طبقًا لختبار )مان – وتني 
درجات  متو�سطات  بني  �لفروق  دللة  ملعرفة  وولكلك�سون( 

�ملجموعة �ل�سغرية، وقد ك�سفت �لنتائج عما ياأتي: 
متو�سطي  - بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل 

درجات �ملجموعة �ل�سابطة، و�ملجموعة �لتجريبية من �ملر�هقني 
�ملكفوفني �ملوهوبني )ذكور/ �إناث( يف �لذكاء �لوجد�ين و�أبعاده 

يف �لقيا�س �لقبلي.
متو�سطي  - بني   0.01 عند  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  توجد 

درجات �ملجموعة �ل�سابطة و�ملجموعة �لتجريبية من �ملر�هقني 
�ملكفوفني �ملوهوبني )ذكور/ �إناث( يف �لذكاء �لوجد�ين و�أبعاده 
ل�سالح  �لبعدي(  �لقيا�س  )يف  �لإر�سادي  �لربنامج  تطبيق  بعد 

�ملجموعة �لتجريبية.
متو�سطي  - بني   0.01 عند  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  توجد 

درجات �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي يف �لذكاء �لوجد�ين للمجموعة 
�إناث(  )ذكور/  �ملوهوبني  �ملكفوفني  �ملر�هقني  من  �لتجريبية 

يف �لذكاء �لوجد�ين ل�سالح �لتطبيق �لبعدي.
متو�سطي  - بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل 

�ملكفوفني  �ملر�هقني  من  �لتجريبية  �ملجموعة  درجات 
يف  و�لتتبعي  �لبعدي  �لتطبيقني  يف  �إناث(  )ذكور/  �ملوهوبني 

�لذكاء �لوجد�ين.
هذه  تهدف   :  )2012( الديار  اأبو  جناح  م�صعد  در��سة 
و�لد�فعية  �لذ�ت  تقدير  بني  �لعلقة  طبيعة  و�سف  �إىل  �لدر��سة 
�ملكفوفني  بني  �لفروق  تعرف  كذلك  �لوجد�ين،  و�لذكاء  للإجناز 
وغري �ملكفوفني يف متغري�ت �لدر��سةـ تكونت عينة �لدر��سة من 

)80(   طفًل وطفلة؛ بو�قع )40( طفًل مكفوفًا كفا كليا مبتو�سط 
مكفوف،  غري  طفًل   )40( �سنة،     )0.72  +  10.68( �أعمار 
مبتو�سط �أعمار )10.85 +  0.66( �سنة، وتكونت �أدو�ت �لدر��سة 
من مقيا�س �لذكاء �لوجد�ين، ومقيا�س �لد�فعية للإجناز، ومقيا�س 
�أ�سفرت �لنتائج عن وجود فروق د�لة �إح�سائيًا  تقدير �لذ�ت.وقد 
بني �ملكفوفني وغري �ملكفوفني يف تنظيم �لعلقات �لجتماعية، 
كانت  حني  يف  �ملكفوفني،  �جتاه  يف  �لآخرين  مع  و�لتعاطف 
�لفروق يف �جتاه غري �ملكفوفني يف تنظيم �لنفعالت و�إد�رتها، 
و�لوعي بالذ�ت و�لنتباه للم�ساعر، وتنظيم �لد�فعية وحفز �لذ�ت، 
بني  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  وجود  لوحظ  كما  �لكلية،  و�لدرجة 
للإجناز  و�لد�فعية  �لذ�ت،  تقدير  يف  �ملكفوفني  وغري  �ملكفوفني 
يف �جتاه غري �ملكفوفني، وتبني �أن للد�فعية للإجناز وتقدير �لذ�ت 
قدرة تنبوؤية بالذكاء �لوجد�ين لدى �لأطفال غري �ملكفوفني، �أما 
�لتنبئية بالذكاء �لوجد�ين  �لقدرة  عينة �ملكفوفني فقد �قت�رشت 

لديهم على �لد�فعية للإجناز فقط.
هدفت  �لدر��سة   :  )2011( مو�صى  مبارك  �صفية  در��سة 
للتحقق من مدى فاعلية برنامج �إر�سادي لتنمية �لذكاء �لوجد�ين 
لدى �لطلب �ملعاقني ب�رشيا �ملقيمني د�خليا باملرحلة �لثانوية 
�لزهر�ء  فاطمة  مدر�سة  بقنا،  للمكفوفني  �لنور  يف كل من معهد 
للبنني  �لثانوية  �ل�سديق  �أبوبكر  مدر�سة  بقنا،  �لثانوية  للبنات 
بقنا.، ومت ��ستخد�م �ملنهج �لتجريبي.بلغ حجم �لعينة يف �لدر��سة 
�ل�ستطلعية 60 مفحو�سا )30 مب�رش�( )30 غري مب�رش( وبلغ 
حجم عينة �لدر��سة 12 معاقا ب�رشيًا منهم 6 عينة جتريبية و6 

عينة �سابطة.�أهم نتائج �لدر��سة: 
�إن �لربنامج قد حقق فاعلية يف تنمية �لذكاء �لوجد�ين  -

للعاقني ب�رشيا من طلب �ملر�حل �لثانوية بقنا. 
در��سة فاطمة حممد عبد الرحمن )2007( : هدفت �لدر��سة 
�إىل �لتعرف �إىل فاعلية برنامج �إر�سادي لتنمية �لذكاء �لنفعايل 
لدى �ملر�هقني �ملعاقني ب�رشيًا.�تبعت �لباحثة �ملنهج �لتجريبي، 
تكونت عينة �لدر��سة من عدد 30 طالبًا من �ملر�هقني �ملعاقني 
ب�رشيا مبركز �لنور بالزقازيق.متثلت �أدو�ت �لدر��سة يف �لربنامج 
�لر�سادي لتنمية �لذكاء �لوجد�ين ، و مقيا�س �لذكاء �لعاطفي من 

�إعد�د �لباحثة.�أهم �لنتائج: 
�ملجموعة  - ل�سالح  �لنفعايل  �لذكاء  يف  فروق  توجد 

�لتجريبيتني  �ملجموعتني  بني  فروق  توجد  ول  �لتجريبية، 
بالن�سبة للذكور و�لإناث.

التعليق على الدراسات السابقة: 

�أنَ �لدر��سات �ل�سابقة يف معظمها �هتمت بالتاأكيد  يلحظ 
للمعاقني ب�رشيا، من خلل  و�أهميته  �لوجد�ين  �لذكاء  على دور 
�لتي  �لنتائج  فاعلية  من  حققت  وقد  تطبيقها،  مت  �لتي  �لرب�مج 
تباينت  قد  �ل�سابقة  �لدر��سات  �أنَ  جانب  �ليها.�إىل  �لتو�سل  مت 
�لعاديني  بني  مقارنة  منها  جند  �ملتغري�ت  من  عدد  تناول  يف 
للمعاقني  �لوجد�ين  �لذكاء  يف  �لفروق  �إىل  �إ�سافة  و�ملكفوفني، 
ب�رشيًا تبعا ملتغري �جلن�س و�لعمر و�مل�ستوي �لدر��سي و طبيعة 
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�ل�سكن؛ ف�سل عن در��سة علقة وتاأثري �لذكاء �لوجد�ين للمعاقني 
�لدر��سة  هذه  تنفرد  �ل�سعادة.بينما  و�ح�سا�س  �لذ�ت  تقدير  على 
بالهتمام بفئة �ملعاقني ب�رشيًا يف �ل�سود�ن، يف جانب تناول 
�لذكاء �لوجد�ين ورمبا تكون هي �لأوىل من نوعها على �لنطاق 
بع�س  مع  �لدر��سة  هذه  �تفقت  فقد  �ملنهج  حيث  �ملحلي.من 
�لدر��سات �ل�سابقة يف ��ستخد�مها �ملنهج �لو�سفي؛ و�ختلفت مع 
�أو �سبة �لتجريبي  �لبع�س �لآخر �لذى ��ستخدم �ملنهج �لتجريبي 
��ستخدمت  �ل�سابقة  فالدر��سات  �لأدو�ت  حيث  من  �مُلقارنة.�أما 

مقيا�س �لذكاء �لوجد�ين كما يف هذه �لدر��سة.

مشكلة الدراسة: 
 Tuttle, 1987; Scaks, et al, 1997;( �لدر��سات  �أظهرت 
Hatlen, 2000; Scaks & )Silberman,2000 �ملذكورة يف مو�سى 

)2011( �أنَ �ملعاقني ب�رشيًا يعانون من �نخفا�س يف �لكفاء�ت 
�لدر�ك  ويعد  �لوجد�ين،  �لدر�ك  قدر�ت  ونق�س يف  �لجتماعية، 
�لوجد�ين من �أهم مكونات �لذكاء �لوجد�ين.مبا �أنَ هذه �لدر��سات 
غري �سود�نية كانت هنالك �رشورة للتعرف �إىل �لذكاء �لوجد�ين 
�إىل  ت�سري  �لدر��سات  تلك  باأن  علمًا  بال�سود�ن،  ب�رشيا  للمعاقني 
ينطبق  �لأمر  ب�رشيا،  هل  للمعاقني  �لوجد�ين  �لذكاء  يف  نق�س 
�لتي  �لفروق  مدى  �لدر��سة؟  وما  مو�سع  �ل�سود�نية  �لعينة  على 
تنتج عن �سبب �لعاقة ودرجة �لعاقة للأفر�د �ملعاقني ب�رشيًا؟ 
هذه  الإجابة عن  الدرا�صة  الآتية حتاول  الت�صاوؤلت  ...من خلل 

امل�صكلة: 
ما هي �ل�سمة �لعامة للذكاء �لوجد�ين لدى ذوي �لإعاقة  ●

�لب�رشية بولية �خلرطوم؟ 
�لفا  ● قيمة  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  هل 

�لب�رشية بولية  �لإعاقة  لذوي  �لوجد�ين  �لذكاء  يف   )0.05(
�خلرطوم تعزى ل�سبب �لعاقة؟ 

�لفا  ● قيمة  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  هل 
ولية  يف  �لب�رشية  �لإعاقة  لذوي  �لوجد�ين  �لذكاء  يف   )0.05(

�خلرطوم تعزى ملتغري درجة �لإعاقة؟ 

	أهداف الدراسة وأهميتها: 
�لعامة  �ل�سمة  �إىل  �لتَعرف  �إىل  �حلالية  �لدر��سة   تهدف 
�خلرطوم  �لب�رشية يف ولية  �لإعاقة  لذوي  �لوجد�ين  �لذكاء  يف 
�سبب  ملتغري  تعزى  رمبا  �لتي  و  بينهم،  و�لفروق  بال�سود�ن، 
وجدت  �إنَ  �لفروق  �إىل  �لتعرف  لديهم.و�خري�ً  �لب�رشية  �لإعاقة 
لذوي �لإعاقة �لب�رشية مبر�كزهم يف ولية �خلرطوم، وتفهم من 

خلل متغري درجة �لإعاقة.
ذوي  �رشيحة  خ�سو�سية  من  �لدر��سة  هذه  �أهمية  تاأتي 
�لعاملي  �ل�سعيد  على  �هتمام  من  جتده  وما  �لب�رشية،  �لإعاقة 
و�ملوؤ�س�سات  �لجتماعية،  �لرعاية  )وز�رة  �ملحلي   ،  )WHO(
�لنف�سية  �لدر��سات  قلة  عن  ف�سًل   ، رعايتها(  حتت  �ملن�سوية 
و  �حل�سني  2006؛  )�أبونا�سي،  �لب�رشية  �لإعاقة  ذوي  فئة  يف 

�لوجد�ين  �لذكاء  يف  �لدر��سة  تنعدم  وتكاد   ،  )2013 �أورنا�رش، 
تتو�سل  رمبا  �أي�سًا  �خلرطوم،  بولية  �لب�رشية  �لإعاقة  لذوي 
لحقًا  للباحثني  �أرحب  �آفاقًا  نتائج  تفتح  �ىل  �حلالية  �لدر��سة 
ذوي  و�سط  �لوجد�ين،  بالذكاء  �سله  ذ�ت  مو�سوعاٍت  در��سة  يف 
�لباحثون يف تقدمي  �لب�رشية بولية �خلرطوم، ويجتهد  �لعاقة 
�لرتبية  تخ�س�س  يف  �ل�سود�نية  للمكتبة  �لإ�سافة  تعُد  در��سة 
مفهوم  توطني  يف  �جلادة  �ملحاولة  ذلك  �ىل  �خلا�سة.وي�ساف 
�لذكاء �لوجد�ين يف �لبيئة �ملحلية،  من خلل تناوله عرب �رش�ئح 

عدة من فئات �ملجتمع �ل�سود�ين.

مصطلحات الدراسة: 
باأنه  ◄  )2001( مايري  جون  عرفه  الوجداين:  الذكاء 

�لوجد�نية  �ملعرفة  ��ستخد�م  على  �لقدرة  ميثل  �لذكاء  من  نوع 
ب�سوره �سليمة ، ومبا يف ذلك �ملعلومات �ملتعلقة بتميز م�ساعر 
هو  �لجر�ئي:  وتنظيمها.و�لتعريف  �لخرين  وم�ساعر  �لفرد 
�لدرجة �لكلية �لتي يح�سل عليها �ملفحو�س  على مقيا�س �لذكاء 

�لوجد�ين )عبد�هلل، 2013( .
ولية اخلرطوم: هي �إحدى وليات �ل�سود�ن �ملت�سمنة  ◄

�ل�سمايل  �جلزء  يف  تقع   )1990( �سنة  �لد�ستوري  �ملر�سوم  يف 
�ل�رشقي من �و��سط �لبلد مكونة )�خلرطوم – بحري – �م درمان( 

)�حل�سني، 2011( .
مزمنة  ◄ عله  �أو  مزمن  نق�س  هي  الب�رشية:  الإعاقة 

�ل�سخ�سي  �ل�سلوك  توؤثر ج�سميا وح�سيا وعقليا ب�سكل مبا�رش يف 
�ليومي للفرد.�لإعاقة �لب�رشية  هي حالة يفقد �لفرد �ملقدرة علي 
�أد�ئه ومنوه  ��ستخد�م حا�سة �لب�رش بفعالية مما يوؤثر �سلبًا على 

)عبد �هلل، 2013( 

حدود الدراسة: 	
مركز �ملعاقني ب�رشيا بولية �خلرطوم �ل�سود�نية.

حمددات الدراسة: 
�لذكاء �لوجد�ين ، درجة �لإعاقة و�سببها للأفر�د �ملعاقني 

ب�رشيا.

منهج الدراسة وإجراءاتها: 
لأنُه  �لو�سفي؛  �ملنهج  �لباحث  ��ستخدم  الدرا�صة:  منهج 
و�سفًا  ي�سف  ور�ءها.وهو  ما  ومعرفه  �لظو�هر،  ر�سد  من  ميكن 
�لتي ترتبط  �لدرجة  �لبيانات حتديد  كِميًا؛ لأنَ �لغر�س من جمع 

بها متغري�ت كمية بع�سها بالبع�س �لخر )�أبو علم ، 2004( .
جمتمع الدرا�صة: ُيعرف بانّه جميع �لأفر�د، �أو �لأ�سياء، �أو 
�لعنا�رش �لذين لديهم خ�سائ�س و�حدة ميكن ملحظاتها )عبد�هلل، 
�لب�رشية  باملر�كز  �لإعاقة  ذوي  �لباحث  .و�ختار   )2013
وبلغ  للدر��سة  كمجتمع  �خلرطوم  ولية  يف  برعايتهم  �ملخت�سة 
عددهم )1876( بالتقريب لعدم وجود �إح�سائيات دقيقة مثبته 
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يف �ل�سجلت باملر�كز.
�لدر��سة ب�سورة ع�سو�ئية  �ختيار عينة  مت  الدرا�صة:  عينة 
يرتددون  �لذين  �ملر�كز،  ومن  د�خل  من  ب�سيطة  ق�سدية 
ب�سورة  �سبة منتظمة بغر�س متابعة خدماتهم، وبع�س حقوقهم 
ب�رش�ً  �ملعاقني  من   )70( �لعينة  حجم  بلغ  �لرعاية.وقد  يف 

وتو�سح �لعينة من خلل �جلدول رقم )1( .
جدول رقم )1( 

يوضح التكرار والنسبة المئوية لعينة الدراسة تبعًا للمتغيرات

الن�صبة املئويةالتكرار�صدة العاقةاملتغري

نوع �لإعاقة
55.7 %39�سعاف �لب�رش

44.3 %71مكفوفون

�سبب �لإعاقة
54.3 %38ولدية

45.7 %32مكت�سبة

أدوات الدراسة: 

مقياس الذكاء الوجداني: 

�حلي  عبد  �لباحث  �إعد�د  من  �لوجد�ين  �لذكاء  مقيا�س 
�ل�سود�نية، و�سمم  �لبيئة  ليتنا�سب مع  بناوؤه  .و قد مت   )2009(
جمال  يف  متت  �لتي  �لعديدة  و�لتجارب  �لدر��سات،  �أ�سا�س  على 
يف  �لنف�س  علم  توطني  بر�مج  �إطار  يف  وبرز  �لوجد�ين،  �لذكاء 
�ل�سود�ن، وثورة �لذكاء�ت  و�ملوهبة.ويعرب �ملقيا�س عن مقدر�ت 
�لعقلية  �لقدر�ت  مع  جنب  �ىل  جنبًا  تعمل  وجد�نية  و  عقلية، 
يف  و�سعادته  �لفرد  بنجاح  تتنباأ  �لتي  �لقدر�ت  �ملعرفية.تلك 
�حلياة �لعامة و�لعمل.و�أن تلك �لقدر�ت ميكن تعلمها  وتطويرها.
خما�سية  خيارته  وعدد  عبارة،   )40( من  ويتكون  �ملقيا�س 
وهي )د�ئما – غالبًا- �حيانا- نادر� – ل يحدث �طلقًا( ، وقد 
�أبعاد )�لي�رش �لنفعايل يف �لتفكري،  ��ستمل �ملقيا�س على خم�سة 
تنظيم  �لعامة،  �ملز�جية  �حلالة  �لآخرين،  مع  باحل�سنى  �لتعامل 
باأنَ  .علمًا  لتحقيقها(  و�ل�سعي  بالذ�ت  �لوعي  �لنفعالت،  و�إد�رة 
ن�سخته  يف  �ملحكمني  من   23 عدد  على  عر�سه  مت  قد  �ملقيا�س 
�سياغة  �لعبار�ت؛  و  �ملقيا�س؛  �أبعاد  حتديد  بغر�س  �ل�سود�نية، 
و�لتعليمات،  �ملقيا�س،  تطبيق  �لفقر�ت طريقة  �سلحية 

على  �لوقوف  يتم  �لوجد�ين.حتي  �لذكاء  معاملت  و��ستخر�ج 
�ل�سدق �ملحكمني.

ومن ثم متت در��سة ��ستطلعية  بغر�س ��ستخر�ج �ل�سدق 
�خلرطوم  بولية  مفحو�س   )3765( بلغت  عينة  على  و�لثبات 
�ل�سود�نية.مت ��ستخر�ج موؤ�رش�ت �لثبات بطريقة �لتطبيق و�إعادة 
�ملتو�سط  يف  �لفاكرونباخ.وبلغت  و  بر�ون  �سبريمان  �لتطبيق، 
�لد�خلي،  �لت�ساق  �سدق  بطريقة  �ل�سدق  .وموؤ�رش�ت   )0.95(
ر�فن  جون  مقيا�س  مع  �لتلزمي  و�ل�سدق  �لتمييزية،  و�لقدرة 
للذكاء  وتر�وحت ما بني    )0.29 �ىل 0.71( وقد �أظهرت �لنتائج 
موؤ�رش�ت �سدق وثبات معتربة  توؤكد على �سلحية �ملقيا�س على 

�لبيئة �ل�سود�نية.لذلك مت ��ستخد�مه يف هذه �لدر��سة.
عينة  على  �لظاهري  للمقيا�س  �ل�سدق  ملعرفة 
على  عر�سه  �لعينة،  متَ  خل�سو�سية  �عتبار�ً  �لدر��سة  �حلالية، 
حمكمني يف جمال علم �لنف�س، لأبد�ء ر�أيهم يف فقر�ت �ملقيا�س، 
�لدر��سة  لغر�س  باملقيا�س  وفقرة  عبارة،  كِل  �سلحية  ومدى 
�حلالية؛  فقد �أو�سو� بحذف بع�س �لعبار�ت وتعديلها.مت �لتو�سل 
�لد�خلي  للإت�ساق  �لرتباط  معاملت  خلل  من  �ل�سدق  ملوؤ�رش 
ترت�وح بني )0.36 و0.30( ، كما مت حذف �لبند )3 و 23( ؛ لأن 
�لثبات مبعادلة  ��ستخر�ج معامل  �رتباطهم كان �سفريا.كما مت 

�لفاكرونباك وبلغ )0.88( .
مركز  مدير  مبقابلة  �لباحث  قام  امليدانية:  الدرا�صة 
�رشح  تقدمي  �ل�سود�نية.ومتَ  �خلرطوم  بولية  ب�رشيًا  �ملعاقني 
متَت  ثم  و�أهد�فها.ومن  وطبيعتها  �لدر��سة  �أهمية  عن  وتو�سيح 
�ملو�فقة على تطبيق �أدو�ت �لدر��سة، ومت �إجناز �لتطبيق قي فرتة   
)90( يومًا يف �لفرتة �مل�سائية  بعد �لثانية ع�رشة ظهر�ً لطبيعة 
رف�س  يف  متثلت  �ل�سعوبات  بع�س  هنالك  �ملركز.وكانت  عمل 
بع�س �ملفحو�سني �ل�ستجابة للتطبيق،  متعللني بكرثة �لبحوث 
، ف�سًل عن  �أو مقابل  �أجريت عليهم مع عدم وجود حتفيز  �لتي 

�سيق وقتهم، �أو ��ستعجال �ملر�فقني. 

عرض النتائج ومناقشتها: 

عرض نتيجة الفرض األول ومناقشتها: 

ولية  يف  �لب�رشية  �لإعاقة  ذوو  )يتمتع  �لفر�س  ن�س 
�خلرطوم بذكاء وجد�ين مرتفع( 

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

حجم املتغريات
العينة

املتو�صط 
الفر�صي

الو�صط 
احل�صابي

النحراف 
درجة قيمة )ت( املعياري

احلرية
القيمة 

ال�صتنتاجالإحتمالية

يت�سمو� بذكاء وجد�ين مرتفع706992.887.1128.10690.001�لذكاء �لوجد�ين

يظهر �جلدول )2( �أنَ �لو�سط �لفر�سي بلغ )69( و�لو�سط �حل�سابي بلغ )92.88( وقيمة )ت( بلغت )7.11( وكانت �لقيمة �لإحتمالية 
لها )0.001( وهي قيمة �أقل من م�ستوي �ملعنوية )0.05( ، وهي قيمة د�لة �ح�سائيًا تدلَ على �أّن �ملعاقني ب�رشيًا يت�سمو� بذكاء وجد�ين 
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مرتفع، وهو ما ن�ست عليه فر�سية �لباحث.
�لذكاء  مفاهيم  على  بناًء  �لنتيجة  هذه  �لباحث  يف�رش 
قدر�ت  هو  �لذي  �لوجد�ين  �لذكاء  حول  تدور  �لتي  �لوجد�ين 
�لآخرين  وم�ساعر  �لذ�تية،  م�ساعرنا  �إىل  �لتعرف  يف  ومهار�ت 
لنكون �أكرث حتكمًا يف �نفعالتنا، وحتفيز �أنف�سنا و�إقامة علقات 
يتوقَف  �لإن�سان  جناح  �أنَ  �لدر��سات  �أثبتت  �لآخرين،  مع  �أف�سل 

على مهار�ته، ول يتوقف على �سهاد�ته وحت�سيله �لعلمي.
و�أنَ �ل�سخ�س �لذي يتَ�سم بدرجة عالية من �لذكاء �لوجد�ين 
�لأن�سطة  من  كثرٍي  عمل  من  متكَنه  ومهار�ت  بقدر�ت،  يتَ�سف 
يتلقى  بالإح�سان،  �لإ�ساءة  مقابلة  مثل  �ملثالية  �أو  �ليجابية، 
�لنتقاد�ت ب�سدر رحب، يعرتف باأخطائه، ي�سهل تكوين �أ�سدقاء 
�لوجد�نية  و�لتقلبات  �لنفعالت  يف  يتحكَم  عليهم،  و�ملحافظة 
مييل   ، �لآخرين  ويحرتم  �خللفات،  ويحل  �مل�سكلت  ويتفهَم   ،
مو�قف  مع  بتكيف  �لأمور،  وفهم  و�حلكم  �لر�أي  يف  لل�ستغلل 
تعاملته  يف  و�ملودة  و�لتقدير  �حلب  يحقق  جديدة  �جتماعية 
مع �لنا�س  ،ويخدم �لنا�س، ويقدم �لعون و�مل�ساعدة لهم، ويعطي 
�لنو�دي و�لتجمعات �ملهنية، وميار�س  �إىل  ن�سائح للغري ينتمي 
�لريا�سة �جلماعية، ويبدو جذ�با وله �سعبية، ويحُب �ملناق�سات، 
يف  ويوؤثر  ويتفاو�س  �لآخرين،  نظر  وجهات  على  و�لطلع 
)�خلويل  عندهم  ما  باأف�سل  ليقومو�  �لآخرين  ويحفز  �لآخرين، 

. )2010،
فاإذ� كان �لذكاء �لوجد�ين مفهوما يحمل يف طياته �لكثري، 
 ، و�إيجابية  بتفاوؤل  للحياة  �لنظر  منها:  عدة،  �سفات  عن  ويعرِب 
مبختلف  �لوعى  فيها  مبا  �ل�سخ�سية،  للدو�فع  �لو��سح  و�لإدر�ك 
�مل�ساعر، حتي ولو هو يف قمة �لنفعال، و�لثقة بالنف�س وحتمل 
من  عالية  بدرجة  و�لتمتع  لل�ستقلل،  و�لنزوع  �مل�سئوليات، 
�لقلق  مثل:  �ل�سطر�بات،  من  �لنف�س  وخلو  �لنف�سية،  �ل�سحة 
و�لكاآبة، وقد ي�سعر �لذكي وجد�نيًا بالكدر، و�ل�سيق مثل �لآخرين، 

ق�سرية،  فرتة  يف  �مل�ساعر  هذه  من  �لتخل�س  ي�ستطيع  ولكنه 
فيه  ملا  �مل�ساعر  توظيف  مع  �لنفعالية  �لتقلبات  يف  و�لتحكم 
�ل�سالح لنف�سه دون ت�سحيٍه ب�سالح �لآخرين، ويتفهم ما يو�جه 
من �آمال و�آلم، ومن ثم تت�سع �لفر�سة للنجاح و�لتفوق، وتكوين 
يو�سف،  2007؛  )عثمان،  �لآخرين  مع  فعالة  �إن�سانية  علقات 

. )2010
؛ ودر��سة  �لنتيجة مع در��سة كومار )2013(  �تفقت هذه 
مو�سى  ودر��سة   )2014( �سبي  ودر��سة  ؛   )2015( بهادركنار 
�أن �ملعاقني ب�رشيًا يتمتعون بذكاء  )2011( �لتي تو�سلت �ىل 
�لعينات و �ختلف طبيعة  �لرغم من تباين  وجد�ين مرتفع على 
�لدر��سات من حيث �ملناهج �مل�ستخدمة،�إذ� �تبع بع�سها �ملنهج 

�لتجريبي، �ملنهج �لرتباطي، �ملنهج �ملقارنة
يتمتع  و�ل�سفات  �خل�سائ�س  هذه  معظم  �أنَ  ُنلحظ  لعلنا 
بها ذوو �لعاقة �لب�رشية ب�سورة و��سحة.من خلل هذه �لدر��سة 
وتعدد  �لأ�سدقاء،  كرثة  ب�رشيًا  �ملعاقني  على  �لباحث  لحظ 
�لنظرة  ، وف�سًل عن  و�لت�سامي  �ملرح  بروح  �أن�سطتهم، ومتتعهم 
�ملعاقني  �أنَ  جند  منهم.�حيانًا  �لأكرثية  عند  للم�ستقبل  �ملتفائلة 
�أكدت  ما  �لوجد�ين.هذ�  �لذكاء  �أبعاد  بع�س  يتفوقون يف  ب�رشيًا 
�إذ تو�سلت �إىل وجود فروق بني  �أبو�لديار )2012(  علية در��سة 
�لجتماعية،  �لعلقات  تنظيم  يف  �ملكفوفني  وغري  �ملكفوفني 
نتيجة  على  �ملكفوفني.وبناًء  ل�سالح  �لآخرين  مع  و�لتعاطف 
هذه �لفر�سية �لتي �أظهرت باأن �ملعاقني ب�رشيًا بولية �خلرطوم 
هذه  �أن  �ىل  �لباحث  مرتفعة.ينتهي  بدرجة  وجد�ين  ذكاء  لديهم 

�لنتيجة مدعمة بالطرح �لنظري مقبولة .

عرض نتيجة الفرض الثاني ومناقشته: 

عندي  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  )توجد  �لفر�س  ن�س 
قيمة �لفا )0.05( يف �لذكاء �لوجد�ين لذوي �لإعاقة �لب�رشية يف 

ولية �خلرطوم تعزى ملتغري �سبب �لإعاقة( 
جدول رقم )3( 

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

حجم جمموعتي املقارنة
ال�صتنتاجالقيمة الحتماليةدرجة احلريةقيمة )ت( النحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعينة

غري د�له3893.167.160.35680.73ولدية

3292.567.15مكت�سبة

للإعاقة  �حل�سابي  �لو�سط  �أن   )3( رقم  �جلدول  يك�سف 
�لب�رشية ب�سبب �لولدة بلغ )93.16( بينما بلغ �لو�سط �حل�سابي 
للإعاقة �لب�رشية ب�سبب �كت�سابها )92.56( وقيمة �ملح�سوبة ل 
)ت( بلغت )0.35( وكانت �لقيمة �لحتمالية لها )0.73( وهي 
د�لة  غري  قيمه  وهى   )0،05( �ملعنوية  م�ستوى  من  قيمة  �كرب 

�ح�سائيًا.
يف�رش �لباحث هذه �لنتيجة �لتي ت�سري �إىل عدم وجود فروق 
�لإعاقة،  �سبب  على  بناء  ب�رشيا  للمعاقني  �لوجد�ين  �لذكاء  يف 
فروقًا  تتوقع  كانت  �لتي  �لباحث  لفر�سية  خمالفة  تعترب  و�لتي 

ب�سبب  ب�رشيًا  و�ملعاقني  �لولدة،  ب�سبب  ب�رشيًا  �ملعاقني  بني 
فر�سة  له  تتح  مل  �لولدة  ب�سبب  ب�رشيًا  �ملعاق  �أنَ  مكت�سب.جند 
�لإب�سار، ولذلك يتوقع �فتقاده لل�سور �لذهنية يف �سكلها، وعلية 
ي�سبح �لأمر فيه تقبل لعدم �لإح�سا�س بالفرق بني فرتة �لب�سار، 
�سابقًا؛  كان  كما  �لإب�سار  على  �لقدرة  عدم  �حلالية  و�للحظة 
عندها رمبا ترتتب �آثار �سالبة و�إح�سا�س بالإحباط عند �ملعاقني 
ب�رشيا، ل�سبب مكت�سب �إذ يتوقع �أنه على حالة د�ئمة من �ملقارنة 
بني فرتة �لإب�سار و�لفرتة �لتية �نعد�م �لإب�سار .ومن مدخل �آخر 
�أثر �سلبي،  �حتمال �أن تبدو �لعاقة �لب�رشية ب�سبب �لولدة ذ�ت 
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لإح�سا�س �ملعاق ب�رشيا باحلرمان، وعدم قدرته يف و�سع ت�سور 
وعلى  �ملجرد،  �لو�قع  يف  �سورتها  على  للأ�سياء  ملمو�سًا  يبدو 
�لعك�س يف حالة �لإعاقة �لب�رشية ب�سبب مكت�سب، �إذ يح�س �أن له 
خرب�ت وت�سور� للأ�سياء من فرتة �سابقة، ولذلك ل يجد �سعوبة 
باأن  �لباحث  توقع  كان  للأ�سياء.ولذلك  و�لتحديد  �لو�سف،  يف 
�لنف�سي  �لتو�فق  �لنتيجة عن  تعرِب هذه  فروق.رمبا  تكون هنالك 
�لجتماعي بالن�سبة للمعاقني ب�رشيا، وبخا�سة �أنهم قد �كت�سبو� 
�لأقارب  �لذ�تي من خلل دعم  �لتدريب  عاد�ت وقيما من خلل 
و�ل�سدقاء وم�ساعدتهم ، بل جند �أن هنالك من يتوقع �أنه ل يوجد 
فرق بني �ملعاقني ب�رشيا و�ملب�رشين من حيث �لنمو؛ و �أ ن �لنمو 
�لنف�سي للطفل �ملعوق ب�رشيا ل يختلف عنه عند �ملب�رشين؛ و 
�ملعوق  �لطفل  لدي  تظهر  قد  �لتي  �لنفعالية  �ل�سطر�بات  حتى 
www.kau..ب�رشيا هي ذ�تها �لتي �أن يتعر�س لها �لطفل �ملب�رش

. )edu.sa/ GetFile.aspx?id...AR

�أ�سباب  �ختلف  ب�رشيًا مع  �ملعوقني  �أن  عن  ف�سًل 
�أقر�نهم  عن  عام  بوجه  يختلفون  ل  مكت�سبة(  )ولديه،  �لعاقة 
و�ل�ستفادة  �لتعلم،  على  بالقدرة  يتعلق  فيما  �ملب�رشين  من 
، ولكن  ب�سكل منا�سب  �لتعليمي  �ملنهاج  و  �ل�سابقة  من �خلرب�ت 
تعديًل يف  يتطلب  �ملعوق ب�رشيًا  �لطالب  تعليم  �إن  �لقول  ميكن 
مع  لتتلءم  �مل�ستخدمة  �لتعليمية  و�لو�سائل  �لتدري�س،  �أ�سلوب 
)�لرو�سان،  ب�رشيًا  للمعوقني  �ملميزة  �لرتبوية  �لحتياجات 

. )1998
�أن �ملعاق �لذي يولد باإعاقته يكون قد متكن من �لتو�فق 

وما  �ملختلفة،  حياته  مر�حل  خلل  من  �إعاقته  مع  و�لتعاي�س 
يجده من دعم من �لأ�رشة �لتي تلعب دور�ً كبري�ً يف متكني �لطفل 
لإعاقته  �إدر�كه  وذلك من خلل  بنف�سة  ذ�ته، ومعرفته  بناء  من 
�أّن وجود �ملعاقني ب�رشيًا  �أنه يبدو  �إل  من خلل تعاملهم معه، 
يف جمموعة حتمل نف�س �لإعاقة مكنهم من �لتعاي�س مع �إعاقتهم 
 )2005  ، )�لد�هري  بينهم  فيما  متبادل  دعم  من  ي�سكلونه  مبا 
.ورمبا  �أنه كان �ل�سبب يف عدم وجود فروق تعزى مل�سدر �لإعاقة 
�ل�سبب يف  �ملعاقني ب�رشيًا بولية �خلرطوم.�أو رمبا يكون  لدى 
عدم وجود فروق هو �أنَ �لعاقة �لب�رشية متى ما وقعت، ل ميكن 
علجها ولذلك يبقى �ل�سبب غري منتج ول مو�سوعي ولذلك ل يتم 
�لتعامل مع �لعاقة نف�سها.هذ�  �ل�سبب بقدر ما يتم  �لتعامل مع 
ف�سًل عن �لو�زع �لديني �لذي يتمتع به �ملفحو�سون، �لذي يركز 
على �لنظر �إىل �لعاقة باأنها ق�ساء وقدر يجب تقبله و�لر�سا به.

�ختلف هذه �لنتيجة عن در��سة بروين �سبي )2014( �لتي 
ب�سبب  ب�رشيًا،  �ملعاقني  ل�سالح  فروقًا  هنالك  �أنَ  �ىل  تو�سلت 
�لولدة.وكذلك  منذ  �ملكفوفني  كانو�  �لذين  �أولئك  عن  مكت�سب 
در��سة فريال �سنبات )2015( �لتي �أظهرت �لنتائج وجود فروق 
تكن  مل  ولكن  �لإعاقة،  متغري  لنوع  تعزى  �إح�سائية  دللة  ذ�ت 

هناك فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تعزى ملتغري �جلن�س.

عرض نتيجة الفرض الثالث ومناقشته: 

ن�س �لفر�س )توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عندي قيمة 
يف  �لب�رشية  �لإعاقة  لذوي  �لوجد�ين  �لذكاء  )0.05(  يف  �لفا 

ولية �خلرطوم تعزى ملتغري درجة �لإعاقة( 
جدول رقم )4( 

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

حجم جمموعتي املقارنة
ال�صتنتاجالقيمة الحتماليةدرجة احلريةقيمة )ت( النحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعينة

ل فروق3993.187.240.39680.70جزئية

3192.527.04كلية

يظهر �جلدول رقم )4( �أن �لو�سط �حل�سابي لدرجة �لعاقة 
للإعاقة  �حل�سابي  �لو�سط  بلغ  بينما   )93.18( بلغ  للجزئية 
�ملح�سوبة  �لقيمة  كانت  و   )92.52( �لكلية  بدرجة  �لب�رشية 
 )0.70( لها  �لحتمالية  �لقيمة  وكانت   )0.385( بلغت  )ت(  ل 
قيمه غري  )0.05( وهى  �ملعنوية  م�ستوى  من  قيمة  �أقل  و هي 
بنيت  �لتي  �لباحث  فر�سية  يخالف  �لذي  �لأمر  �إح�سائيًا،  د�لة 
على وجود توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف �لذكاء �لوجد�ين 
تعزى لعامل درجة �لإعاقة، وذلك لفرت��س �أن �أ�سحاب �لإعاقة 
ر�سفائهم  من  و�قعهم  مع  �لتكيف  على  قدرة  �أكرث  �جلزئية 
�أ�سحاب �لإعاقات �لكلية، وذلك نظر�ً لكم �خلرب�ت ونوعها �لتي 
يكت�سبها �ملعاق ب�رشيًا، و�لتي تختلف من �ملعاق �إعاقة جزئية 
�أنه كلما كانت �لإ�سابة بالإعاقة كلية  و�ملعاق �إعاقة كلية، �أي 
كانت ح�سيلة خرب�ت �لفرد �أقل، وكذلك تقل قدرته على �لتكيف 
�لوجد�ين، يف  مع مو�قف �حلياة �ملختلفة، وبالتايل يقل ذكاوؤه 

�لبيئة  مع  �لتكيف  على  قدرته  تكون  �إ�سابته  تقل  من  �أن  حني 
خلل  من  ويظهر  بها،  مرَ  �لتي  �خلرب�ت  لكم  يعود  وذلك  �أف�سل 
�جلدول �أعله �أن يوجد �ختلف يف متو�سط �لذكاء �لوجد�ين بني 
�ملعاقني جزئيًا  ل�سالح  وذلك  كليا،ً  و�ملعاقني  �ملعاقني جزئيًا 
تكون  �إح�سائيًا.قد  د�ل  غري  �لفروق  وهذه  �لختلف  هذ�  �أن  �إل 
عدم  يف  �ل�سبب  ،هي  �لب�رشية  �لعاقة  لذوي  �ملجتمعية  �لنظرة 
�ملجتمع  �أن  �مللحظ  فمن   ، �لإعاقة  درجة  ح�سب  فروق  وجود 
تفرقة  ل  بطريقة  �لب�رشية  �لإعاقة   � ذوي  مع  يتعامل  �ل�سود�ين 

فيها ح�سب درجة �لإعاقة �ة.
بالنظر �ىل نتيجة �لفر�س �لأول �لذي �أ�سار �ىل متتع �أفر�د 
هذه  تعترب  رمبا  مرتفعة،  بدرجة  وجد�ين  بذكاء  �لدر��سة  عينة 
�لنتيجة مف�رشة لنعد�م �لفروق يف �لذكاء �لوجد�ين، �لذي ميكن 
تطوير  على  يعمل  لأنه  ن�سبة  �لإعاقة  درجة  خلل  من  يدرك  �أن 
�لفروق يف  تقلل  �أنها  يحتمل  �لتي  و�ملهار�ت  �لقدر�ت  من  كثري 
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و�سط  �لكلية(  �لعاقة  و  �جلزئية  )�لعاقة  �ملتغري�ت  من  عدد 
على  ي�ساعد  �لوجد�ين  �لذكاء  �أن  جند  ب�رشيًا.�إذ  �ملعاقني 
وتكوين  بالآخرين  �لهتمام  و  �مل�سئولية،  و  �حلب،  و  �لبتكار، 
�سد�قات �جتماعية توجه �إىل �أهد�ف و�لر�سا عن �حلياة )�ل�سيد 
خلل  من  �لآخرين  مع  و�لتو�فق  �لتو��سل  .ويحقق   )2011  ،
�حلياة  يف  �لنجاح  و  معهم؛  و�لتعاطف  م�ساعرهم  فهم 
قدره  له  من  �لوجد�ين  �لذكاء   % و80  �لعام  �لذكاء   %  20
يف  �لوجد�نية  �ملدخلت  ��ستخد�م  ي�ستطيع  �لوجد�ين  �لذكاء 
على  وقدره  �لنفعالت  عن  و�لتب�رش  �لقر�ر�ت؛  و�تخاذ  �حلكم 

�لت�سال وجد�نيًا مع �لآخرين.)�لدهري، 2005( 
هذه �لنتيجة كانت خمالفة لدر��سة فريال �سنبات )2015( 
؛ ودر��سة حميد )2006( �لتي تو�سلت �ىل وجود فروق يف �لذكاء 
�لعاطفي ح�سب طبيعة �لإعاقة �لب�رشية.وتعترب هذه �لنتيجة �لتي 
�ملعاقني  بني  �لوجد�ين  �لذكاء  يف  فروق  وجود  عدم  عن  ك�سفت 
ب�رشيا يف�رش تبعا لدرجة �لإعاقة )ولدية �أو مكت�سبة( مقبولة �ذ� 
ما متت قر�ء�تها يف �إطار �لثقافة �ل�سود�نية و�لن�سق �لجتماعي 
�لذي هو مبثابة حا�سن لكل �أفر�د �ملجتمع دون �لتمييز بينهم، بل 
�إعاقة حركية،  )�إعاقةب�رشية،  باأنو�عها  �لإعاقات  �أ�سحاب  يجد 
�إعاقة عقلية......�لخ( ودرجاتها نوعًا من �خل�سو�سية من �لرعاية 
�ملجتمعية و�لحرت�م.�لأمر �لذي رمبا �نتهى �ىل عدم وجود فروق 

يف �لذكاء �لوجد�ين للمعاقني ب�رشيًا بناًء على درجة �لعاقة.

التوصيات و املقرتحات: 	
التو�صيات  تقدمي  ميكن  ال�صابقة  النتائج  �صوء  يف 

واملقرتحات الآتية: 
لزيادة . 1 �لوجد�ين  �لذكاء  �أثر  �إىل  للتعرف  در��سة  �إجر�ء 

على  �لذ�ت  تقدير  و  �ل�سخ�سي،  و�لتو�فق  �لدر��سي  �لتح�سيل 
�ملعاقني ب�رشيا بال�سود�ن.

�إجر�ء در��سة لتنمية �لذكاء �لوجد�ين للأفر�د �ملعاقني . 2
ب�رشيا بال�سود�ن
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�ملرتبطة . 4 �لنف�سية  �جلو�نب  على  تركز  بر�مج  ت�سميم 

بالإعاقة دون �لرتكيز على �لأ�سباب ونوع �لإعاقة.

املصادر واملراجع: 

أوالً: املصادر العربية: 

هـ،  ●  256 ��سماعيل،  بن  حممد  �هلل  عبد  �أبو  �لبخاري، 
�جلامع �ل�سحيح بحا�سية �ل�سندي، بريوت، د�ر �لفكر. 

�لإكلينيكي يف . 1 �لنف�س  . علم  �ل�ستار. )2002(  �إبر�هيم، عبد 
�لنف�سي،  و�لعلج  �لت�سخي�س  مناهج  �لنف�سي،  �لطب  ميد�ن 

�لقاهرة، مكتبة �لأجنلو �مل�رشية. 

�أبو �لديار، م�سعد جناح. )2012( . �لعلقة بني تقدير �لذ�ت . 2
و�لد�فعية للإجناز و�لذكاء �لوجد�ين لدى عينة من �لأطفال 

�ملكفوفني وغري �ملكفوفني. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. 
�لنف�سي . 3 �لبحث  مناهج   .  )2004( �أبو علم، رجاء حممود. 

و�لرتبوي، �لقاهرة، د�ر �لن�رش للجامعات. 
�لد�ر . 4  ، �لوجد�ين  �لذكاء   .  )2006( �سعيد.  مني  نا�سئ،  �أبو 

�لعاملية للن�رش و�لتوزيع ، �لقاهرة. 
�لعاطفي . 5 �لذكاء  ��ستخد�م  . فاعلية   )2014( �أنويل، مايك.   

جامعة  �لرتبية  بكلية  �جلدد  لطلب  �لذ�ت  تقدير  تعزيز  يف 
�يباد�ن  جامعة  من�سورة.  غري  دكتور�ه  ر�سالة  �يباد�ن. 

نيجريا. 
�لعاطفي . 6 �لذكاء  مهار�ت   .  )2010( ت�سري�يل.  بجاي، 

�لعربية  �ململكة   ، فهد  �مللك  مكتبة  �حلياة،  ومهار�ت 
�ل�سعودية. 

�لذكاء . 7 على  �ملوؤثرة  �ملتغري�ت   .  )2014( �سبي.   ، بروين   
�لعاطفي للطلب �ملعاقني ب�رشيا يف �لتعليم �لعايل جامعة 

 .www. dcidj. org 97 .ر�ماكري�سنا بالهند
�لعاطفي . 8 �لذكاء   .  )2012( �لرحمن.  عبد  فتحي  جرو�ن، 

و�لتعلم �لجتماعي، د�ر �لن�رش، �لقاهرة. 
جوملان ، د�نيال. )2000( . �لذكاء �لوجد�ين ، ترجمة ليلي . 9

�جلبايل، �لكويت ، �سل�سلة عامل �ملعرفة. 
�حلارثي ، �بر�هيم �حمد. )2010( . مهار�ت �لذكاء �لعاطفي . 10

ومهار�ت �حلياة، مكتبة �ل�سقري ، �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 
د�ر . 11 �لقاهرة:  �لب�رشية.  �لعاقة   .  )1998( منى.  �حلديدي، 

�لفكر للطباعة و�لن�رش. 
ح�سونة، �مل حممد. )2006( . �لذكاء �لوجد�ين، د�ر �لعاملية . 12

للن�رش �لتوزيع ، �لقاهرة. 
13 . .  )2013( حممد.  �سهام  �أورنا�رش،  و  �لطيب  �أن�س  �حل�سني، 

بجامعة  �لب�رشية  �لعاقة  ذوي  للطلب  و�لبد�ع  �لذكاء 
�لنيلني �ل�سود�نية، جملة تطوير �لتفوق. �ملجلد �لثالث، �لعدد 

�لر�بع. �ليمن. 
�حل�سني، �أن�س �لطيب. )2012( . �لذكاء �لوجد�ين لطلب كلية . 14

�لآد�ب بجامعة �لنيلني، جملة كلية �لآد�ب بجامعة �أم درمان 
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بني . 15 ما  �لوجد�ين  �لذكاء   .  )2010( �سعيد.  حممود  �خلويل، 
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. �لفروق يف �لذكاء �لعاطفي بني . 21 �سنبات، فريال. )2015( 
يف  �ملر�هقة  �سن  يف  و�ل�سم  مكفوفني  و  �لعاديني  �لطلب 

�لعينة �لأردنية. �ملجلة �لدولية للتعليم. �ملجلد. 7، رقم 2
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ر�سالة  بالزقازيق.  �ملكفوفني  لرعاية  �لنور  مبركز  ب�رشيًا 

دكتور�ه غري من�سورة. جامعة �لزقازيق. 
عبد �لروؤوف ، حممد �سالح. )1994( . دور �لن�ساط �ملدر�سي . 23

يف دعم �لتكيف �لنف�سي للمكفوفني ، دكتورة ، كلية �لرتبية ، 
جامعة �م درمان �ل�سلمية. 

بالتز�ن . 24 وعلقته  �لتدين   .  )2002( منذر.   ، �لقادر  عبد 
�لنيلني-  جامعة  من�سوره  غري  ماج�ستري  ر�سالة  �لنفعايل. 

�ل�سود�ن. 
�لنف�سي . 25 �لتو�فق   .  )2000( �لطيب.  مو�هب   ، �هلل  عبد 

طلب  حالة  در��سة   ، �ملكفوفني  �لطلب  لدى  و�لجتماعي 
�جلامعات �حلكومية بولية �خلرطوم. 

و�لذكاء . 26 �لقدر�ت  تنمية   .  )2006( حممد.   ، �لهادي  عبد 
�لوجد�ين، �لمار�ت �لعربية، د�ر �لكتاب �جلامعي. 

وعلقته . 27 �لوجد�ين  �لزكاء   .  )2013( جعفر.  منال  عبد�هلل، 
ر�سالة   – �خلرطوم  بولية  ب�رشيًا  �ملعاقني  لدى  بالتدين 

ماج�ستري غري من�سوره – �ل�سود�ن. 
�لوجد�ين . 28 �لذكاء   .  )2009( �حلي.  عبد  حباب   ، عثمان 

ديبونو  د�ر  و�لنفعايل مفاهيم وتطبيقات، عمان  �لعاطفي 
للن�رش و�لتوزيع. 

عبد . 29 �ل�رشطاوي،  و  جميل  �ل�سمادي،  و  يو�سف  �لقريوتي، 
د�ر  �خلا�سة. عمان:  �لرتبية  �ىل  �ملدخل   .  )2001( �لعزيز. 

�لقلم للن�رش و�لتوزيع. 
نف�سيًا . 30 �ملكفوفني  رعاية   .  )1069( توما�س.  كارول، 

و�جتماعيًا. ترجمة �سلح خميمر �لقاهرة: عامل �لكتب. 
كومار، �أجاي. )2013( . �لذكاء �لعاطفي ودوره يف جناح . 31

�لرتبوية  �لبحوث  �لب�رشية، جملة  �لإعاقة  ذوي  �ل�سخا�س 
�لدولية. جملد 1 جامعة �سمرهيل، �سيمل، �لهند. 

و�ل�سحة . 32 �لعاطفي  �لذكاء   .  )2003( مبي�س.  ماأمون، 
�لعاطفية، �لقاهرة ، �ملكتب �ل�سلمي. 

�لطفولة . 33 �لنمو  نف�س  علم   )2003( �لدمياوي.  عودة  حممد، 
و�ملر�هقة، �لردن ، د�ر �مل�سرية. 

�إر�سادي . 34 برنامج  فعالية   .  )2013( عبده.  هبه  حممد، 
ر�سالة  �ملوهوب،  �لكفيف  لدى  �لوجد�ين  �لذكاء  تنمية  يف 
�لعربية،  و�لدر��سات  �لبحوث  معهد  من�سورة  غري  ماج�ستري 
و�لثقافة  للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  �لعربية.  �لدول  جامعة 

و�لعلوم. 
�ر�سادي . 35 برنامج  فاعلية   .  )2011( مبارك.  �سفية  مو�سى، 

للمقيمني  ب�رشيًا  �ملعوقني  لدى  �لوجد�ين  �لذكاء  لتنمية 
د�خل �ملدر�سة من طلب �ملرحلة �لثانوية. �طروحة دكتور�ه 

غري من�سورة ، جامعة �لقاهرة. 
طلب . 36 لدى  �لوجد�ين  �لذكاء   .  )2010( �أبوبكر.  يو�سف، 

�لدميوغر�فية.  �ملتغري�ت  ببع�س  وعلقته  �خلرطوم  جامعة 
ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة جامعة �خلرطوم – �ل�سود�ن. 
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