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 يرقدوت شكر

 ستوجب باه المزياد مان ف،الك أو    أبلغ  به رضاك  أؤجي به شكركا ً لك الحمد حمد   اللهم  
راء  ولاك الحماد فاي راء وال،ا  فاي السا   ولاك الحماد  عليناا نعماًا بعاد نعام لك الحمد كما أنعمت   اللهم  
 حال. ى ترضى  ولك الحمد على كل  دة والرخاء  ولك الحمد حت  الش  

العظيم  الذي منحني فرصة  رح العلمي  هذا الص     جامعة ال ليللى  إكر الجزيل  تقدم بالش  أ
 م والبحث العلمي.التعل  

... م شار  هاذه الرساالة  هتااوقامالعلم هامات   هامة منر إلى  أتقدم بجزيل الشكر والتقديو 
خر جهاادًا فااي وقتااه واهتمامااه ولاام يااد   ل  بااه مشاارفًا  ومنحنااي جاا   الااذي حظياات   محمََد عجََو  الََدكتور

كر الشااا   ي كااال    فلاااه منااا  الئاااق   ور بمساااتوذ علماااي  تااارذ هاااذه الرساااالة النااا   ياااه واإلرشااااج   لكااايالتوج
 ر.لتقديوا

 :قشةانأع،اء لجنة الملى إ   والتقدير  أتقدم ب الص الشكرو 

 محمد شاهين.ر الدكتو األستاذ 

 كامل كتلو. الدكتور

تي ستسهم في إ رائها  فجزاهم هللا بول مناقشة هذه الرسالة  وتقد م مالحظاتهم القيمة اللهم بق  لتف،  
 ي خيرًا.عن  

 متفهااا  ن دموه مااالماااا قااا ذوي اإلعاقاااة البصاااريةة الطلباااكر والعرفاااان الاااى وأتقااادم بجزيااال الشااا  
في هذا البحث ساواء  العون ن قدم لي يد م   وأشكر كل      أجوات الدراسة  عن  في اإلجابة    ومساعدة

 عًا خير الجزاء.بالكلمة أو النصيحة أو التشجيع  جزاهم هللا جمي

ي  ومااا فمناا   أت  قااد أخطاا فهااذا بتوفيااق ماان هللا وحااده  و ن كناات   ت قااد أحساانت  وأخياارًا إن كناا  
 باهلل.توفيقي اال  
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 ص الدراسة ملخّ 
لاادذ  النفسااي   ماانواأل الااذكاء االجتماااعي  بااين  طيااةرتبااال ةالعالقاا إلااى  التعاار  الدراسااة  فت هااد 

  االرتباااطي    الماانهج الوصاافي   واساات دم  لسااطينيةمعااات الففااي الجا ذوي اإلعاقااة البصااريةطلبااة لا
فاااي الجامعاااات الفلساااطينية )ال ليااال   ذوي اإلعاقاااة البصاااريةجمياااع الطلباااة الدراساااة  وضااامت عيناااة

 إذ   م(2019/2020) األكاااج مي   للعااام طالبااًا وطالبااةً ( 58)بااالغ عاادجهم الو   زياات  والنجاااح(وبير 
طبقات الدراساة علاى جمياع أفاراج و   األمان النفساي  ومقيااس  الاذكاء االجتمااعي  مقياس    عليهم  طبق
   .العينة

لادذ  ساي  األمان النفو  الذكاء االجتماعي  بين  بة  موج طرج ة   عالقة    لت الدراسة إلى وجوج توص  
هماا لعالقاة بينرتبااو لمعامال االحياث بلاغ    في الجامعات الفلسطينية  بصريةي اإلعاقة الو ذ الطلبة  

(0.75). 
فاااي  ذوي اإلعاقاااة البصاااريةلااادذ الطلباااة  مساااتوذ الاااذكاء االجتمااااعي   أن   ائجأظهااارت النتاااو  

 للااذكاء االجتماااعي  يااة للدرجااة الكل   ط الحسااابي    حيااث بلااغ المتوساا  كااان عالياااً  الجامعااات الفلسااطينية
ياة للدرجاة الكل   ط الحساابي  المتوسا  بلاغ  إذ   اً طلديهم كان متوس    ألمن النفسي  وذ امست    وأن  (3.79)

باااين إلاااى عااادم وجاااوج فااارو  ذات جاللاااة إحصاااائية  لت الدراساااةتوصااا  و  . (3.62) النفساااي  لألمااان 
 فااي ةذوي اإلعاقااة البصااريلاادذ الطلبااة  مسااتوذ الااذكاء االجتماااعي  ل اسااتجابات أفااراج عينااة الدراسااة

ر متغيااا   كاناات الفاارو  جالااة إحصااائيًا باااختال بينمااا   الجاانس تغياارتبعااًا لمجامعااات الفلسااطينية ال
ووجاااوج فااارو  جالاااة  الاااذين جرجاااة إعااااقتهم جزئياااة وكانااات الفااارو  لصاااالح الطلباااة   قاااةاإلعاجرجاااة 

  الدراسااي  توذ المساا تبعااًا لمتغياارذ الطلبااة لااد ي مسااتوذ الااذكاء االجتماااع  طات بااين متوساا  إحصااائيًا 
 . الثة ورابعةية و طلبة سنة  انولصالح 

اساتجابات أفاراج عيناة باين حصائية إلى عدم وجوج فرو  ذات جاللة إ  لت الدراسةص  كذلك تو 
تبعااًا طينية فااي الجامعاات الفلساا ذوي اإلعاقااة البصاريةلادذ الطلبااة  األمان النفسااي  مسااتوذ ل الدراساة
ات مسااتوذ األمااان النفسااي لااادذ ئيًا بااين متوساااطجالااة إحصاااا اناات الفااارو  بينماااا ك. الجاانس لمتغياار

 الاذين جرجاة إعااقتهم جزئياة  الح الطلباة وكانات الفارو  لصا  جرجة اإلعاقةر متغي    اختاللبة بالط
المساتوذ ر متغيا   بااختال لادذ الطلباة  ساي  دت فرو  جالاة إحصاائيًا فاي مساتوذ األمان النفوج    كما

 أوصات   لت إليهاا الدراساةتوصا   ئج التايء النتاو  وفي ض  . ورابعة ولصالح طلبة سنة  الثة   الدراسي  



 

 ر

 

عالقااة  ن لااه  ماا   رة االهتمااام ماان قباال كاال  ضاارو  هاااأهم   التااي ماان ت مجموعااة ماان التوصاايابحثااة البا
ماان تطااوير مساتوذ األت المجتماع ( بسااا) االساارة   الجامعاة   م س   ذوي اإلعاقااة البصاريةباة بالطل

 ة .ة واألكاج مي  اعي  االجتمو ة هم النفسي  حاجاتشباع  لديهم من خالل إالنفسي  
 

 . قة البصريةذوي اإلعا لبةالط  األمن النفسي     الذكاء االجتماعي: تاحيةالمف الكلمات
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Abstract 

The study aimed to identify the correlation between social intelligence and 

psychological security among students with visual impairment in Palestinian 

universities, and used the descriptive, associative approach. The study sample 

included all students with visual impairment in Palestinian universities (Hebron, 

Birzeit, and An-Najah), and the number (58) Male and female students for the 

academic year (2019/2020), as a measure of social intelligence and a measure of 

psychological security were applied to them, and the study was applied to all 

members of the sample. 

The study found that there is a positive direct relationship between social 

intelligence and psychological security among students with visual impairment in 

Palestinian universities, where the correlation coefficient of the relationship between 

them is  (0.75.)  

 The results showed that the level of social intelligence among students with 

visual impairment in Palestinian universities was high, where the mean for the total 

degree of social intelligence (3.79), and that the level of psychological security for 

them was average, the mean of the total degree of psychological security was (3.62). 

The study found that there were no statistically significant differences between the 

responses of the members of the study sample to the level of social intelligence 

among students with visual impairment in Palestinian universities due to the gender 

variable, while the differences were statistically significant according to the difference 

of the degree of disability, and the differences were in favor of students whose degree 

of disability is partial, and the presence of statistically significant differences Among 

the mean levels of social intelligence among students is attributed to the variable of 

the educational level, and for the benefit of students of the second, third and fourth 

year. 

The study also found that there were no statistically significant differences 

between the responses of the members of the study sample to the level of 

psychological security among students with visual impairment in Palestinian 

universities due to the gender variable. While the differences were statistically 



 

 س

 

significant between the averages of the psychological security level of students 

according to the variable of the degree of disability, and the differences were in favor 

of the students whose degree of disability is partial, and there were statistically 

significant differences in the level of psychological security of students with the 

different variable of the educational level, and for the benefit of third and fourth year 

students. In the light of the findings of the study, the researcher recommended a set of 

recommendations, the most important of which is the need for attention by all those 

who have a relationship with students with visual impairments (family, university, 

community institutions) to develop their psychological security level by satisfying 

their psychological, social and academic needs. 

Key words: Social Intelligence, Psychological Security, Visually impaired students. 
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 الفصل األول 

 مشكلة الدراسة وأسئلتاا 

 المقدمة 

 لهام ن  أو  ،جتماعمفاي ال جيناميكياةً و   فاعلياةً  الفئاة األكثارهام  ن  علاى أ  ةلى طلباة الجامعانظر إي  

ن لاديهم ما   ن    وأون بهاا مار   التاي ا من المرحلة العمرياةانطالقً  متنوعةً  ةً ونفسي    ةً اجتماعي    احتياجات  

ن  سااعدهم ويرشادهم ذا وجادوا ما  إ الياة  ع وبمساتويات    شباع هذه الحاجات نهم من إمك  القدرات ما    

ى ينجحاوا فاي تحقياق أهادافهم التعليمياة والنجااح فاي   حت  الذي  عيشون فيه  من الوسط االجتماعي  

ة تاه االجتماعيا  عان مكانالنظار  بغاض    ل فارج لكا   الحاجاات مهام  شباع  إ  ن  أ  وبما  ةياتهم المستقبلي  ح

ذوي االحتياجااات ماان ين يالطلبااة الجااامع ن  إفاا  والمرحلااة العمريااة لااه  و الثقااافي   أالتعليمااي   ومسااتواه 

 شاباع حاجااتهم مسااعدة فاي إلاى إ بحاجاة  هم   ذوي اإلعاقة البصرية  ن ضمنهم الطلبة  مة و ال اص  

 هااام  أ ماان  االجتمااااعي   الااذكاء عاااد     ث حياا   مي  واالكاااج  الجتمااااعي  وا فهم النفسااي  مسااتوذ تكاااي  ياازجاج ل

ة لكون الذكاء من ذوي االحتياجات ال اص   أما  كان عاج ً  سواءً نسان    اإل  حياةرة في الم      العوامل

  رةالمتغياا   ياااة الحمااع ظاارو   والتكياا   خاارينط بقاادرة الفاارج علااى التعاماال مااع اآياارتب االجتماااعي  

 ويزيد    لديهم من النفسي  يزيد من مستوذ األ وهذا  ةال اص  حتياجات الفراج ذوي امع األ  وب اصة

 .شباع حاجاته في جميع المجاالت إدرة الفرج على من ق أ ً،ا

 ي مسااتوذ الااذكاء االجتماااعي  ماان الحياااة بتاادن   م تلفااة   فااي مجاااالت   الطلبااةوقااد ارتاابط فشاال 

ى وحتاا     البصاارية ذوي اإلعاقااةلاادذ  ةً اصاا  خ   واالجتماااعي   ماانهم النفسااي  أل ماان  قلاا  وهااذا    لااديهم

 والنفسااي     االجتماااعي  ماان تقااد م وسااائل وطاار  تساااعدهم علااى التكياا   ل ماان هااذا الفشاال البااد  نقلاا  

مان  لاذلك الباد   أهادافهم ومسااعدتهم فاي تحقياق      واالجتمااعي    األكاج مي  ورعايتهم على الصعيد   
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 ةاالحتياجاات ال اصا   وي وذ   مطلباة بشاكل عاالل النفساي   بااألمن وعالقتاه ء االجتمااعي  جراسة الاذكا

عاقاة البصارية مان تطاوير جهاات ذات العالقاة بالطلباة ذوي اإلال  وكيا   مكان لكال     خاا   بشكل  

 .لديهم من النفسي  وزياجة مستوذ األ قدراتهم في مجال الذكاء االجتماعي  

 اآخارينمهاارة التفاعال ماع  أن   (Goleman, 2006 فتارض جولماان )  فاي هاذا الجاناب و 

الفاارج بمهااارة أجارة الااذات  ع  ويتطلااب ذلااك تمتاا   ة االجتماعياا  ة فااي بناااء الكفاااءة مهماا  ت الهاااراماان الم

لى إي ضعف هذه المهارات وقد ي ج    االجتماعي  لية بالذكاء إوهذا ما  شار  خرين اآم  ومهارة تفه  

اء كذ الاا ماان عاليااة   رجااة  ى لااو كااان علااى ج حتاا    خااريناآمااع  تماااعي    االجض الفاارج لعاادم التكياا  تعاار  

 العاجي.

أخارذ  ات  محكا   (Koba, Palmon, & Pickers , 2001) وباالمون وبيكارز اوأضا  كوبا 

لقاادرة علااى مراعاااة اومشااكالتهم و  اآخاارين بحاجااات   كااون الفاارج علااى وعااي     إذ االجتماااعي  للااذكاء 

  .متغيرة    ظرو    ة وفياالجتماعي  والتكي  واالستجابة لم تلف المواقف   ومشاعرهمعواطفهم 

ة   صااي  الش   تطااوير فااي المهمااةماان الجوانااب  الااذكاء االجتماااعي  ( 2013أبااو عمشااة ) عااد  وي  

  معهام ناجحاة   ة  اجتماعيا   على تكوين عالقات  و   خريناآيرتبط بقدرة الفرج على التعامل مع   لكونه

علااى  (Thorndike, 1920)  ورنادا ك ياد تأكذلاك فاي  ،احبدراساته  ويت  علمااء الانفس  وقاد اهاتم  

 معهم.فراج والتفاعل ة على فهم األقدر ال عد  الذي     ية الذكاء االجتماعي  أهم  

نساااان وساااعاجته فاااي الحيااااة لااايس لهاااا عالقاااة بشاااهاجته نجااااح اإل ن  ( أ2003ويااارذ الكياااال )

ه    بل  عتمد علاى مقادار ذكاوتحصيله العلمي   حياث   اآخارينوتفاعلاه وعالقاتاه ماع  االجتمااعي   ئا 

يتطلاب فإن ذلاك  فيه لذي  عيش ااج المجتمع ر فأمع  والتفاعل عالقات لا  يتمكن من تكوين  لكيأنه  

 .محولهن على فهم م   مومدذ قدرتهخرين ة اآش صي  م نمط منه فه
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ة يتعامااال ماااع ماان القااادرات العقلياا   م تلاااف   وجااوج بنااااء  باااافتراض  الاااذكاء االجتماااعي   وياارتبط 

 همتاوسالوك هموأفكاار  رينخااآ اعرفهام مشال القادرة علاى  ساه   بشاكل   بفاعلياة  المحتوذ االجتماعي  

 .(2008 هاشم  )أبو الفهمفق هذا والتعامل الصحيح معهم و    الم تلفة   ة  ماعي  االجت  في المواقف  

الجامعااات بشااكل  لادذ طلبااة الااذكاء االجتماااعي   ن  أ مكاان القااول باوبناااًء علااى ماا تقاادم  لاذلك 

كاء توظياا  الااذ    حيااث يااتم  ماار مهاام  أ بشااكل خااا   ذوي اإلعاقااة البصااريةلبااة الجامعااات طعااام و 

مااااع مجتمااااع الطلبااااة فااااي  ذو اإلعاقااااة البصااااريةالطالااااب  تواصاااال فااااي  ال  فعاااا   بشااااكل   تماااااعي  االج

 مان جديادةً  ذاتاه ويكسابه خبارات  ل تقاديره ز عاز    هوهاذا بادور    فراج خارج الجامعاةومع األ   الجامعات 

 صاريةذوي اإلعاقاة البلادذ الطلباة  تمااعي  تنمياة مهاارة الاذكاء االج  د  عه  وت  ئزمالمع    تفاعلهخالل  

ة كاج مياا  األ لااديهم   وتحقيااق أهاادافهم  ي  ماان النفساااألالتااي تساااعد فااي تحقيااق  ةالمهماا  ماان األهاادا  

 .إلى تحقيقها ن  سعو التي 

 إذ  ؛لإلنسااانة الحاجاات المهما   أحااد ناه  علاى أمان النفسااي  األلاى نظاار إي    خاروفاي الجاناب اآ

شاباع حاجاتاه إمان خاالل ف من بااألفال شاعر الطول مصادر    أ م  األ د  عاوت     الطفولاةلى  إجذوره    تمتد  

 ي  أا فااي جً ر مهااد  مااويصاابح هااذا األ  شااعر الفاارج باااألمن النفسااي     ضاااعة ة فااي مرحلااة الر  البيولوجياا  

 النفسي   في النمو   (Erikson) ريكسون   وهذا ما  ظهر في نظرية أالتالية لة من مراحل العمرحمر 

وهااذا  مواجهتهااا ر قااجر علااى غياا ة  ونفسااي   ة  عيا  ضااغوو اجتماإلااى الفارج  ض  ذا مااا تعاار  إ  االجتمااعي  

ى ة لإلنساان حتا  اساي  مان الحاجاات األس مان النفساي  األ د  عا  لاذلك      ة  نفساي    أزماات  لى  إي  بالتالي ي ج  

 (.2009)عقل   لى مستوذ تحقيق الذات وتكاملها صل إ

 ذوي اإلعاقاااة البصاااريةالطلباااة ب اصاااة و   فااارج  لكااال   مهااام   عور بااااألمن النفساااي  الشااا   ن  أ الشاااك  

ألنهاا   نسااناإل حاواس   هام  أ ة البصر من حاس   ن    وذلك ألالنفسي   باألمنعور لى الش  إ  ة  ماس    بحاجة  
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 ناااء أ فااي باااألمن وتجعلااه  شااعر  ماان ال باارات  ر  نسااان بااأكبر قااد اإل ج و  ز الااذي ياا   المصاادر الاارئيس

ة حاساا   ن  أكمااا   فااي الجامعااة أمت سااواء فااي البياا  يهااا عاايش فالتااي  ةياابيئالرات المتغياا  مااع تفاعلااه 

 الحاااواس   علاااى كااال   الااارئيس  بااال هاااي الرقياااب للمعلوماااات  المصااادر األساساااي   البصااار ليسااات فقاااط

  .(2016  يري بحوالمغازي  و   األخرذ )عبد السالم

ا تباطً يرتبط ار  لنفسي  من اباأل ذو اإلعاقة البصريةطالب ر الشعو  ن  أ( 2018)  رياويرذ أبو  

ة ومهاراتاااه فاااي وعالقاتاااه االجتماعيااا   البدنياااة ة وساااالمته ة النفساااي  ح  عاااه بالصااا  ا ماااع جرجاااة تمت  موجباااً 

  خرين.اآوتنظيم ذاته واالنفتاح على  الحياة 

 العاااجي لطالااب ماان اعلااى أ  مسااتقبلي    كااون لد ااة قلااق   ذا اإلعاقااة البصااريةالطالااب  ن  إفاا لااذا

  حيث في الحياة وأهدافهطموحاته ا في عدم محاولته لتحقيق ن ذلك سببً عاقته  وقد ال  كو إ بسبب  

 ةً اجتماعيا   وهاو يواجاه مواقاف   شاباعها إن مان ة قاد ال ياتمك  نفساي   حاجاات    ه ا كاون لد   هغير   نه مثلإ

ي بالطالب وهذا ي ج    اآخرين مع الفشل في االتصال للتفاعل    بسبب  ر والقلقفيها الكثير من التوت  

  واالجتمااعي    كااج مي  األ يا ساوء التك إلاى تقاوجه ةً نفساي   حياةً   عيش   ن  ألى إ ذي اإلعاقة البصرية

 .(2013  كيوير الس) والنفسي  

   مشكلة الدراسة

 ة ة واالجتماعيااا  وزيااااجة مساااتوذ ال،اااغوو النفساااي    ةوالعلميااا    ةالتكنولوجيااا   رات  التغيااا   ي نظااار إلاااى

الاذكاء و  النفساي   األمانالتي جعلت  ةمهم  لامن العوامل  على أنهاياة في الحيتعرض لها الفرج  تي  ال

ة رات علااى  اارت هااذه التغياا  أ  حيااث صااعبة أمااوراً  االجتماااعي   جميااع األفااراج فااي المجتمااع وب اصاا 

وا قاادراتهم لكااي  كونااا ن  ساااعدهم ويطاااورلاااى ماا  هاام بحاجااة إألن    ةاالحتياجااات ال اصااا   األفااراج ذوو

ذوي اإلعاقااة  الطلبااة   ولعاال  حياااتهم علااى ةقاالإلعاالساالبية  الجوانااب  ب علااى كاال  غلاا  قاااجرين علااى الت
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 فااي لااى المساااعدة   وبحاجااة إالمساااعدة  تلااك لااىإ هاام الفئااة األكثاار حاجااةً  جامعااات فااي ال  البصاارية

 الااااذكاء اسااااتغاللو    ة  واالجتماعياااا   ة  كاج مياااا  فااااي حياااااتهم األ توظياااا  مهااااارات الااااذكاء االجتماااااعي  

ل تقلاا   هاا الء الطلبااة  عااانون ماان إعاقااة   لكااون و    لااديهم النفسااي   ماان األلتحسااين مسااتوذ  االجتماااعي  

 توظياا لااى إهم بحاجااة ن  إفاا ؛علااى عاااتقهم الملقاااةوالمساا وليات  جائهاام للمهااام  أقاادراتهم و ماان مسااتوذ 

 . ات التي تواجههمالتحد   والقدرات الذكائية ليتمكنوا من مواجهة المهارات 

 التساااهيالت وتاااوفير   ت قااادرافاااي مسااااعدتهم علاااى اساااتغالل هاااذه ال الجامعاااةجور   اااأتيوهناااا  

مهارات الذكاء ا على توظي  قاجرً  ذو اإلعاقة البصرية ون الطالب وعندما  ك   لتحقيق ذلك  الالزمة

 هنا  فإ  ؛فاراج العااجيين فاي المجتماعو ماع األأ  ماع الطلباة فاي الجامعاة  هتفاعلا   نااءفاي أ  االجتماعي  

وحياتاه   االكااج مي   أجائاهة علاى اإلعاقا رتأ يل من وهذا  قل   من النفسي  األ من  شعر بمستوذ عال  

لمعرفاة العوامال والمتغيارات  ذوي اإلعاقاة البصاريةعلاى الطلباة جريات جراساات أ  لاذا  عامة    بصورة  

لاادذ  ي  عاان الااذكاء االجتماااع (2014جراسااة )الحربااي   وماان هااذه الدراسااات   الماا  رة فااي حياااتهم

للطلبااة  ماان النفسااي  عاان األ (2012  مقااداجيزيتااون و  أبااو) وجراسااة  ذوي اإلعاقااة البصااريةالطلبااة 

 .ذوي اإلعاقة البصرية

  :اآتي شكلة الدراسة حول الس ال الرئيسمحور متت   لذا 

ََةً  ََةً  هََل توجََد عالق ََذكاء االجتمََاعيّ  ارتباطي ََين ال ََة  النفسََيّ مََن واأل ب ََدى الطلب ََة ل ذوي اإلعاق

 في الجامعات الفلسطينية؟ يةالبصر 

 أسئلة الدراسة 

 اآلتية:ة رعي  األسئلة الف   للدراسة ال الرئيسانبثق عن السؤ



 

7 

 

 فااي الجامعااات الفلسااطينية ذوي اإلعاقااة البصااريةلاادذ الطلبااة  عي  ذكاء االجتمااامااا مسااتوذ الاا .1

 ؟اآتية: )ال ليل  بيرزيت  النجاح(

فاااي الجامعاااات  ذوي اإلعاقاااة البصاااريةلااادذ الطلباااة  ذكاء االجتمااااعي  مساااتوذ الااا تلاااف  هااال  .2

(؟المستوذ   اإلعاقة الجنس  جرجة) ر:ي  متغلا تبعً  الفلسطينية  الدراسي 

اآتياة:  الفلساطينيةعاات فاي الجام ذوي اإلعاقاة البصاريةلدذ الطلبة  من النفسي  األ  توذ ما مس .3

 ؟)ال ليل  بيرزيت  النجاح(

 في الجامعات الفلسطينية ذوي اإلعاقة البصريةلدذ الطلبة  من النفسي  األ  مستوذ   تلف  هل   .4

 ؟(المستوذ الدراسي    اإلعاقةجرجة   الجنس) ر:متغي  لا تبعً 

ذوي اإلعاقااة لاادذ الطلبااة  ماان النفسااي   واألبااين الااذكاء االجتماااعي   ارتباطيااةً  هاال هناااك عالقااةً  .5

  ؟الفلسطينيةفي الجامعات  البصرية

 فرضيات الدراسة 

 ية:  فقد صيغت الفرضيات الصفرية اآتلإلجابة عن أسئلة الدراسة )الثاني  والرابع  وال امس(

وذ مسااتطات بااين متوساا   (α≤.05) ات جاللااة إحصااائية عنااد مسااتوذ الداللااةفاارو  ذ توجااد  ال -1

 تبعااًا لمتغياارات الفلسااطينية فااي الجامعاا ذوي اإلعاقااة البصااريةلاادذ الطلبااة  الااذكاء االجتماااعي  

 .الجنس

وذ مسااتطات بااين متوساا   (α≤.05) توجااد فاارو  ذات جاللااة إحصااائية عنااد مسااتوذ الداللااة ال -2

 تبعااًا لمتغياارات الفلسااطينية فااي الجامعاا ذوي اإلعاقااة البصااريةلاادذ الطلبااة  تماااعي  الجاء االااذك

 .جرجة اإلعاقة
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وذ مسااتطات بااين متوساا   (α≤.05) توجااد فاارو  ذات جاللااة إحصااائية عنااد مسااتوذ الداللااة ال -3

 تبعااًا لمتغياارات الفلسااطينية فااي الجامعاا ذوي اإلعاقااة البصااريةلاادذ الطلبااة  الااذكاء االجتماااعي  

 .الدراسيتوذ المس

وذ مسااتطات بااين متوساا   (α≤.05) توجااد فاارو  ذات جاللااة إحصااائية عنااد مسااتوذ الداللااة ال -4

 تبعاااًا لمتغيااارات الفلساااطينية فاااي الجامعااا ذوي اإلعاقاااة البصاااريةلااادذ الطلباااة  األمااان النفساااي

 .الجنس

وذ مسااتطات ساا  بااين متو  (α≤.05) توجااد فاارو  ذات جاللااة إحصااائية عنااد مسااتوذ الداللااة ال -5

جرجاة  تبعاًا لمتغيارات الفلساطينية فاي الجامعا ذوي اإلعاقة البصريةلدذ الطلبة    نفسين الاألم

 .اإلعاقة

وذ مسااتطات بااين متوساا   (α≤.05) توجااد فاارو  ذات جاللااة إحصااائية عنااد مسااتوذ الداللااة ال -6

 تبعاااًا لمتغيااارات الفلساااطينية فاااي الجامعااا ذوي اإلعاقاااة البصاااريةلااادذ الطلباااة  األمااان النفساااي

 .دراسيوذ الالمست

باااين الاااذكاء  (α≤.05)مساااتوذ الداللاااة  عناااد حصاااائية ذات جاللاااة إتوجاااد عالقاااة ارتباطياااة ال  -7

 .في الجامعات الفلسطينية ذوي اإلعاقة البصريةلدذ الطلبة  النفسي  من واأل االجتماعي  

 أهداب الدراسة  
 اآتية:تحقيق األهدا  تهد  الدراسة الحالية إلى 

فاااي الجامعاااات  ي اإلعاقاااة البصاااريةو ذ لااادذ الطلباااة  جتمااااعي  لاااذكاء االذ امساااتو    إلاااىر  التعااا •

 .اآتية: )ال ليل  بيرزيت  النجاح( الفلسطينية

فاااي  ذوي اإلعاقااة البصااريةلاادذ الطلبااة  الاااذكاء االجتماااعي  مسااتوذ فااي  الفاارو     إلااىالتعاار   •

(المستوذ   اإلعاقة  جرجة )الجنس ر:متغي  لتبعًا ة الجامعات الفلسطيني  .الدراسي 
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فاااااي الجامعاااااات  بصاااااريةذوي اإلعاقاااااة اللااااادذ الطلباااااة  ي  لنفسااااامااااان ااألمساااااتوذ    إلاااااىر  التعااااا •

 .اآتية: )ال ليل  بيرزيت  النجاح( الفلسطينية

فااااي  ذوي اإلعاقااااة البصااااريةلاااادذ الطلبااااة  ماااان النفسااااي  األمسااااتوذ فااااي    إلااااى الفاااارو  التعاااار   •

جرجااااة  الجاااانس ) ر:متغياااا  لتبعااااًا  زياااات  النجاااااح(اآتيااااة: )ال لياااال  بير  الجامعااااات الفلسااااطينية

 .(المستوذ الدراسي    اإلعاقة

ذوي لدذ الطلباة  ذكاء االجتماعي  واألمن النفسي  لبين ا  العالقة االرتباطية  التعر   إلى طبيعة •

  .في الجامعات الفلسطينية اإلعاقة البصرية

 الدراسة: ية أهمّ 

 ةيالنظر  يةأواًل: األهمّ 

فااااي  ذوي اإلعاقااااة البصااااريةلطلبااااة   وهاااام اةي الفئااااة المسااااتهدفلدراسااااة فاااايااااة هااااذه اتظهاااار أهم   •

حاجااااتهم و  فاااة خصائصاااهمعر لملاااى جراساااات وهااا الء الطلباااة بحاجاااة إ .الفلساااطينيةالجامعاااات 

. كاج مي  ا لتحقيق مستوذ عال  من التكي  األشباعهعلى إوالمساعدة    والمهني 

ة ال اياجاات باة ذوي االحتطلال  معرفة خصاائص   فيالحالية    الدراسة  يةأهم  ل  تتمث   • ا وتحديادً  صا 

دذ شاعورهم بااألمن وما  ئهم االجتمااعيا  مان خاالل مساتوذ ذكاذوي اإلعاقاة البصاريةالطلبة  

  .النفسي

ي مل أن تكون هذه الدراسة من الدراسات التي ت ،ع موضوع الذكاء االجتماعي عند الطلبة  •

دراسااة فااي لمكاان أن تسااهم هااذه ا  لااذا  للدراسااةوعالقتااه باااألمن النفسااي ذوي اإلعاقااة البصاارية 

التااي  -علااى حااد علاام الباحثااة-القليلااة إ ااراء المكتبااة العربيااة كااون هااذه الدراسااة ماان الدراسااات 

 ذوي اإلعاقة البصرية.وعالقته باألمن النفسي لدذ الطلبة الذكاء االجتماعي  في تبحث 
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  التطبيقية يةثانيًا: األهمّ 

فااي وضااع ات الفلسااطينية عااين عاان الت طاايط فااي الجامولساا   مكاان أن تفيااد هااذه الدراسااة الم •

لبااة ي رفااع مساتوذ الااذكاء االجتمااعي ومسااتوذ األماان النفساي لاادذ الطتساهم فااال طاط التااي 

 .اعتماجًا على نتائج الدراسة الحاليةذوي اإلعاقة البصرية 

ة لاساات لم س  م شرات مهماة لنتائج هذه الدراسة    سو  تكون  • ة والعاما  ن اقيواتحااج المعا اصا 

شااا ون الطلباااة فاااي الجامعاااات فاااي تاااوفير البيئاااة التعليمياااة المناسااابة  ت اوعمااااج  الفلساااطينيين 

ويرفع من مستوذ شعورهم   اجة مستوذ ذكائهم االجتماعي  وزي   ذوي اإلعاقة البصريةللطلبة  

 .باألمن النفسي

ل الااذكاء الطريااق أمااام الباااحثين إلجااراء مزياادًا ماان الدراسااات حااو ي ماال أن تفااتح هااذه الدراسااة  •

ذوي اإلعاقااة البصاارية فااي جامعااات أخاارذ بااة لتااه باااألمن النفسااي لاادذ الطاالجتماااعي وعالق

 .فلسطين  جامعة بيت لحم( بوليتكنيكمثل )جامعة القدس المفتوحة بفروعها  جامعة 

 : ومحدداتاا حدود الدراسة

 :في اآتي الية تتحدج الدراسة الح

لون طينية فاااي الجامعاااات الفلسااا لبصاااريةذوي اإلعاقاااة اة: الطلباااة الحااادوج البشاااري   - للعاااام  والمساااج 

  النجاح( بيرزيت  )ال ليل  الثالث في الجامعات  2020/2019

 ل  لياا)ال الجامعااات الفلسااطينية رية فاايالطلبااة ذوي اإلعاقااة البصاا نااة ماانعي   ة:الحاادوج المكانياا   -

 .النجاح( بيرزيت 

 ( م.2020-2019اج مي )العام األكاسي األول من ة: الفصل الدر الحدوج الزماني   -
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ذوي اإلعاقاة لادذ الطلباة  مان النفساي   واألة: العالقة بين الاذكاء االجتمااعي  الموضوعي    دوج الح -

 ة لجمعالمست دمج نتائج هذه الدراسة باألجوات ية  حيث تتحد  في الجامعات الفلسطين  ةالبصري

 .المرجو ة ائجنتاللى اإلحصائية الالزمة للوصول إالبيانات 

 ة: الدراس مصطلحات

 :عيّ الذكاء االجتما

قادرة الفارج علاى فهام نوا اا ":  هبأنا   الاذكاء االجتمااعي  ( Gardner, 2005: P46)جاارجنر     عار  

 ."مع اآخرين  عمل بفاعلية   ومن  م   هم ورغباتهماألفراج اآخرين وجوافع

خاااارين  والقاااادرة علااااى قااااراءة القاااادرة علااااى التواصاااال مااااع اآ :ه( بأناااا  2008وعرفااااه عااااامر  محمااااد )

 .معهم وغير اللفظي   واصل اللفظي  ونوا اهم  والقدرة على الت مشاعرهم وجوافعهم

اس مقياا علااى ناةالعي   ج فااراأي  حصال الدرجاة التاا :هأناا  ب ،جرائيََاً إ جتمََاعيّ ء االلََذكاوتعَرب الباحثََة ا

حصااوله  ي حااالفااالمساات دم فااي الدراسااة الحاليااة  ويعااد الفاارج ذكااي اجتماعيااًا   اعي  لااذكاء االجتمااا

 .%( فأعلى73.5على جرجة )

 :األمن النفسيّ 

  اآخارين مان متقبالو  محباوب  شاعور الفارج أناه " :بأناه (Maslow, 1970: P17ه ماسالو )عرفا

 ال طاارا بناادرة يشااعر فيهااو ط  بوجوره غياار محاا صااد قة ئتااهبي بياانهم  وياادرك أن   ومكانااة ولااه مكااان

 ."والتهديد والقلق

اة فااااي البيئااااة المحيطاااااة فعالياااا  واالنة النفساااي  الطمأنيناااة " :هبأناااا   (151    2010وعرفاااه المشاااوح )

 رض لل طاار  واألماان النفسااي  عاا  غياار م  و  حالااة  كااون فيهااا إشااباع الحاجااات م،ااموناً   باالفرج  وهااو

  ."مناةآ النتمااء إلاى جماعاة  ماع اهاا  الاذات والثقاة ب نااناطمئ ناب مامرك  
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مان الطلباة ذوي العيناة  فاراج  أهاا  حصال عليالتاي    الدرجاةب  :إجرائيَاً   النفسََيّ وتعرب الباحثة األمن  

أمان   ويعتبر الفرج لد ه الدراسة الحالية المست دم في النفساي  مقياس األمن  علىاإلعاقة البصرية  

 .% فأعلى(73.5حصوله على جرجة )نفسي في حال 

 : ذو اإلعاقة البصرية

 ص الاذي اش  لاا" :هبأنا    (Hallahan & Kuaffman, 2003: p340)عرفاه هالهاان وكوفماان 

م مااان خااالل اساات دام ة باااالتعل  معي  أو  ساات دم الطريقااة الاااس    دام بريااللكتابااة باساات م القااراءة وايااتعل  

 . "األشرطة والكتب الناطقة
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 الفصل الثاني 

 ابقة سّ والدراسات ال اإلطار النظريّ 
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 الفصل الثاني 

استعراض  و   يلي  لتفص رح اراسة بالش  لد ا  ي هذهف  المفاهيم األساسية يتناول هذا الفصل استعراض 
 (. النفساي    واألمن رين )الذكاء االجتماعي  قة بكال المتغي  عل  المت السابقة الدراسات 

  اإلطار النظريّ 

   اء االجتماعيّ ذكال: أوالً 

مسااااحة الحاجاااة إلاااى الاااذكاء    بااال إن  عااان الاااذكاء العلماااي   ياااةً أهم   كاء االجتمااااعي  لاااذ ا ال  قااال  

الااااذكاء  يعااااد  و    جوانبهااااا وبمعناهااااا العااااام  بكاااال  ة ياااا  لحياااااة االجتماعتشاااامل ا  ةعشاساااا االجتماااااعي  

رين  التعامل مع اآخ بقدرة الفرج على طة  كونه يرتب صي  في الش    المهمةمن الجوانب    االجتماعي  

نوعاًا مان القادرات المعرفياة ال،ارورية للتفاعال ل   فهاو  مثا  ناجحاة   اجتماعية   تكوين عالقات  وعلى  

   أن  يااة جراساااااة الااذكاء االجتماااعي  د أهم    ومااا ي كاا  ماان األفااراج  وغيااره بااين الفاارج   وال ااال   ي  ابجاا اإل

ر فاي ميهم أو زمالئهم  رغم المساتوذ الكبيال  عمع م العديد من المتفوقين  فشالون في إقامة عالقات 

 (.2008)الكايد   ي  كاج مالذكائية في المجال األ وقدراتهم ذكائهم

الاذكاء االجتمااعي ( 2003عثماان وحسان ) عار    حياث  االجتمااعي  الاذكاء    تعريفات   عت تنو  وقد  

بااين ي بالعالقااات لآلخاارين  والااوع لفظااي  وغياار ال الساالوك اللفظااي   إجراكعلااى  الشاا ص قاادرة  :هبأناا  

فااااق التوالااااى ي إا ياااا ج  مماااا    معهاااام لتااااأ ير فااااي اآخاااارين حااااال التفاعاااال  وقدرتااااه علااااى ااألشاااا ا  

 .  ه القصيرة والبعيدةافلفرج أهد ويحقق ل  جتماعي  اال

  والقادرة اآخارينمع  التواصلالقدرة على  :هبان   الذكاء االجتماعي   (2008عامر  محمد )  وعر 

واالتصااال  وغياار اللفظااي   فظااي  الل التواصاالاهم  والقاادرة علااى فعهاام ونوا اااعرهم وجوالااى قااراءة مشااع

  .مات الجسلعين  و  ماءبا
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 هااو القااادرة علاااى التعاااا ش ماااع اآخااارين :ء االجتمااااعي  ذكاالااا أن   لاااىإ فيشاااير  (2007) باااوزانا أماا

 او بهم. بواالرت

تاللف ى االنساجام وال: هاو القادرة علاجتمااعي  الاذكاء اال أن  ( Albrecht, 2008لبري يات )أويارذ 

 ب تعاونهم معك. اآخرين وكس د معالجي  

ر إلاى خاارج الاذات نحاو نظاال الاذكاء االجتمااعي بأناه: (Gardner, 1983في حين عر  جاارجنر )

وجوافعهاام  وهااو القادرة علااى إجراك الحاااالت المزاجياة لآلخاارين والتمييااز  سالوك اآخاارين ومشااعرهم

والصااوت  ساسااية لتعبياارات الوجااهومشاااعرهم  ويت،اامن كااذلك الحو جراك نوا اااهم  وجوافعهاام  بينهااا

 .واإل حاءات والم شرات الم تلفة التي ت  ر في العالقات االجتماعية

صال ماع اآخارين علاى التواالمقادرة  هنا  أب "ذكاء االجتمااعي  لاا"    الباحثاةعار  ت     سابق  علاى ماا  وبناءً 

  ارهموأفك اآخرين مشاعرل هفهم  م    تهفهمه لذامن خالل  ناجحة   إ جابية   عالقات   وبناء     بفاعلية

  .  مع المحيط االجتماعي  ي إلى زياجة التكي  ا ي ج  مم  

 تماعيّ هر الذكاء االجمظا

 : تي على النحو اآ ء االجتماعيمظاهر الذكا( 2010ري )طيلما  حدج  

 مواقاافاجااه مااع اآخاارين  جعلااه يو  ص الشاا  إن تفاعاال : ةاالجتماعياا  المواقااف فااي  اءة التصاار فااك

 ه علاى جرجاة مانبأنا   فهعلاى هاذا السالوك نصان     وبنااءً معينااً  اً لوك سالك فيهاا سا وعلياه أن    م تلفاةً 

   .اللباقةأو  عي  الذكاء االجتما

  جراكهاو  غيرهم  مشاعر  القدرة على فهم حيث من    األش ا      تلفم: للمتكل    ةالحالة النفسي   فهم 

هااذه  جراكالناااجح هااو األقاادر علااى إ  ص فالشاا    حااديثهم ث حيااة ماان النفسااي   حااالتهم إلااى  والتعاار  

 ة.  االجتماعي   الناحية   من ذكاءً الحاالت  وهو األكثر 
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والقادرة   رات فاي المعناى السالوكي  ة التغيا   ص على معرفاقدرة الش    ل فيث  يتم:  تماعي  اإلجراك االج 

هااذا  فااي الااذي صاادرا  للسااي ة تبعاااً صاا  خاارين  وجاللتااه ال ااجر عاان اآالساالوك الصاا   تفساايرعلااى 

 السلوك.  

وذلاك   خرينآلة ل ص على معرفة الحالة النفسي  قدرة الش   عند وتتم  ة: اإلنساني   بيرات تعال  استيعاب  

ع الجسام  أو غيار ذلاك ت الياد  أو أوضااالوجاه  أو إ مااءا جالالت بعاض تعاابيراك  إجر   لمن خال

 .  التعبيريةرات الم ش   من

 مااانباااه   والتنباا    نسااااني  السااالوك اإل مالحظااةل فاااي القاادرة علاااى يتمثااا   :لوك االجتماااعي  السااا   تمييااز 

  يتعر   ع أن  تطي س  اً ي اجتماعي  لذك   ص اة  فكذلك الش  المحدج   األعراض أو خالل بعض المظاهر  

معيناة تعبيارات مثال:   التاي تصادر عناه البسايطةرات ث من خاالل بعاض اإلشااالمتحد  حالة    على

 عناه  ي تصادرالسالوك التا بعاض صاور  أو مان خاالل حديثاهفاي  أو مفرجات معيناة   على وجهه

 .   لجسمه معينة   أو أوضاع  

لتت باعتبارهاااا اعي  لاااذكاء االجتمااال ( مظااااهر2008ج عاااامر  محماااد )ي حاااين حاااد  فااا فاااي  مثااا 

اجااااتهم وفهااام حاالتهم المزاجياااة  واساااتيعاب حااا ةبااا  ومراقيناآخااار األفاااراج  مالحظاااةقااادرة علاااى الم

التفاعاال معهااام  دة  وماان  اام  المواقااف الجدياا   بساالوكهم فاايباا  والتنشاااعرهمدهم ومصااجوافعهاام ومقا

  .بكفاءة على هذا األساس

 الذكاء االجتماعيّ ب  عخص الذي يتمتّ الشّ  صائصخ

 ل في:تتمث   تماعي  اء االجع بالذك ص المتمت  خصائص الش   أن   ( إلى2003)حسين أشار 

 ها.  ل  حمنها اآخرون ومحاولة  الدافعية واالهتمام بمواجهة المشكالت التي  عاني •

 يه اإلرشاج والنصح لآلخرين.  توجع بالتمت   •
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 خرين بسهولة.  داقات مع اآصتكوين  •

 راعة.  بعهم برين والتفاعل مكالت اآخمعالجة مش •

 قوة.   وبكل  قدرة على قياجة اآخرين بفاعلية لا •

 .  اوني  لتعم ا  والتعل  باعتباره فريًقا واحًدا ع بالعمل الجماعي  التمت   •

 ساات س  االن،مام إلى النواجي أو اللجان  أو المنظمات أو الم  و    جماعية    اريات  باللعب في م •

 الم تلفة.  

ة مساااااااعدة ذوي صاااااا  خاو بحااااااب   هااااااممعتعاماااااال هاااااام والآخاااااارين واالهتمااااااام بف مااااااع االتعاااااااط •

   .ةص  ال ا ات اجتيحاال

  .لها جائماً على سلوكهم جاخ وموافقتهم الحصول على تأييد أع،اء الجماعة •

 رؤياااة األشاااياء مااان عااادة زوا اااا ممكناااة وبأشاااكال  فاااي  الجتمااااعي  ص مهاااارات ذوي الاااذكاء اتاااتل   و

ل صااالتوا  و ونوا اااهم ومشاااعرهم رينفااع اآخاافهاام جوا  و ذ مشااورة اآخاارينأخاااع و االسااتم  و جة  متعااد  

ماااع  إ جابياااة   عالقاااات   نشااااء   و هااااجل للمتناق،اااات التحليااال ال  و وبنااااء الثقاااة وغيااار اللفظاااي   اللفظاااي  

 . (2008  عامر  محمد ) األفراج اآخرين

 الجتماعيّ الذكاء اأنواع 

 :(Gardner, 2005) اهم  م الذكاء االجتماعي إلى نوعينقس     

توظيا    ام    نفعاالتاهواطان أفكااره بج لنفسه بواساطة اساتة الفر ة على معرفوهو القدر   :الذاتي    كاءالذ 

الذات  واالهتمام  ب تقديرالنوع من الذكاء يتطل    ذاوه  طيط لها اته والت حيهذه المعرفة في توجيه  

  اآخرين.وال حبأ
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ا دً جيا   واسات داماً  إتقانااً  معهام  ويتطلا ب  ندماجواالين اآخر  هو القدرة على معرفةو  :التفاعلي  الذكاء  

الماازاج  حيااث اه الاادقيق لاارجوج أفعااال اآخاارين  والفاارو  القائمااة بياانهم ماان بااواالنت ل اللغااوي  صااللتوا

  .ع واالتجاهات بطوال

   الذكاء االجتماعيّ  ر  فسّ بعض النظريات التي ت  

  (:Thorndike, 1920)  أكاثورند  يةأواًل: نظرّ 

ث عاااااان الااااااذكاء نمااااااوذج يتحااااااد   ولأ هابوصااااااف ك ايااااااة  ورنااااااد نظر   (2014) باااااايالحر  ض عاااااار 

ا  باعتبااره  االجتماعي   : الاذكاء يأقساام  ها اة إلاى  ال تقسايمه تام   مان أناواع الاذكاء العاام  الاذي  نوعاً

ي عاانوز والمهاو فهام الرماو ج: الذكاء المجر    و هو المهارات العملية اليدوية الميكانيكيةو :  الميكانيكي  

 هو فهم الناس والتفاعل معهم. و : ي  االجتماع  الذكاءو   واست دامها  ةج مجر  لا

  (:Sterbenj, 1981) ستربنج   ثانيًا: نظرية

عان  إليهوالتعر    االجتماعي  عن الذكاء  مالئهستربنج وز ية  نظر  إلى    (1997)  أشار جابر

بثال اة  في عالقتاه ماعي  جتاال الذكاء الستجابات تعكس مفاهيم الناس عن العامليطريق التحليل  

رة الفارج: أي القادرة باخو ة. المشكالت العملي   حل  للفرج: أي القدرة على   خلي  الم الداهي: الع   عوامل

: أي التفاعااال بارتيااااح فاااي ساااياقه لعاااالم ال اااارجي  وا اآخااارين.  ير فااايلتاااأبا وصااافهاالتاااي ة اللفظيااا  

 . االجتماعي  

   :(Gardner, 1983) جاردنر يةثالثًا: نظرّ 

ول الااذكاء حاافااي التفكياار  جدياادةً  طريقااةً  ت عااد  جنر جااار  يااةنظر   ( إلااى أن  2004) لت هااالأشااار 

وباذلك اتساع المفهاوم  ل وتنماى  ارة عن مجموعة من الذكاءات  مكن أن تعمابه عوكي  أن    العام 
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ي ينما  فارج أن عان اآخار  ويمكان لل منهاا مساتقل   الذكاء  كل  من لفة  ليصل إلى  مانية مياجين م ت

ارة با دامها واساتعمالها  وفاي بدا اة جراسااته كانات عباسات وذلاك ؛أنواع الذكاءات األخرذ   من  زيد  وي

مان و  تصال إلاى أكثار مان ذلاك   قاد و   أناواع إلاى تساعة رهاا إلاى  مانياة   ام  طو     ام     عن ستة أناواع

 . االجتماعي  الذكاء  ضمنها

أوجع  ناا أماام عقال  أن   يعتقاد جة  و د  لمتعكاءات ارأي جارجنر للذ (  2008)  كذلك ي يد الدمرجاش

   ولايس أماام ذكااء  متكامال   إلهاي   ا من القادرات  تعمال وتتفاعال فيماا بينهاا فاي تنسايق  فيه أنواعً هللا  

فهنااك  رات بامان ال  خاا    نماط منهاا ماع ناوع   مان الاذكاءات يتعامال كال    ةج اع متعاد    بل أناو د  حوا

ماع  يتعامال يتعامال ماع المكاان  وذكااء   كااء    وذ رقاماألمع  يتعامل  يتعامل مع الكلمة  وذكاء    ذكاء  

   فمااانط باااالحواس  بهاااا ال تااارتة  كماااا  عتقاااد بأن  يتعامااال ماااع الظااارو  االجتماعيااا   الصاااوت  وذكااااء  

؛ولد اه ذكااء موسايق م  صا  أو أ ص أعمى ولد ه ذكاء مكاني  الش  ون  أن  ك  الممكن لاذا فهاو يارذ  ي 

ة ي  بهااا عصااأن   المفتاارض ها  باال هااي إمكانااات ماان عااد   وأ يتهااا مكاان رؤ الااذكاءات ليساات أشااياء  أن  

ة فاي حاالفار  المتا  معيناة    قافياة   قايم  ) ا فاي ذلاك علاى:معتمادً     مكن تنشيطها أو عادم تنشايطها

سااايهم أو ل أسااارهم أو مدر  باااأو مااان ق  ل األفاااراج باااة المت اااذة مااان ق صاااي  القااارارات الش    الثقافاااةتلاااك 

   (.نيآخر 

معظااام النااااس   و ات مااان الاااذكاء فااارج  متلاااك عااادجاً  كااال   ن  أ نرج ار ياااة جاااماااح نظر مال أهااام  ومااان 

ا معاااً  فاااي العااااجة الاااذكاءات تعمااال   وأن  ذكااااء إلاااى مساااتوذ مناساااب مااان الكفااااءة تنمياااة كااال    مكااانهم

ذكااءات أخارذ   وجاد ه توأنا    ناوع ا فاي كال  هاا ذكياً فيهنااك طار  كثيارة  كاون الفارج    و ة  بمرك  ة  ريقبط

 ة. المحكات العلمي   تو   تس لم ت  ءاذكا ر  قترحأي ال يزال جارجن
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 :  (Albrecht, 2004) ألبريخت   رية: نظرابعاً 

 عماااالال فاااي ومفياااد أساااهل   ري ااات ترتياااب الاااذكاءات التاااي تقااادم بهااااا جاااارجنر بشاااكل  بأعااااج أل     

 له ي  اإلنسانالذكاء  فإن    ري ت بوكما يرذ أل طةس  بلمفهوم هذه النظرية الم قاً بواألماكن العامة  وط

   والااااذكاء  والااااذكاء العاااااطفي    والااااذكاء االجتماااااعي  رياااادي  هااااي: الااااذكاء التج  ةاج أساسااااي  بعااااأ ةتساااا

هااذه ختالفااات السااابقة فيمااا بااين إلاماان  وعلااى الاارغم.   والااذكاء الجساامي    والااذكاء العملااي  الجمااالي  

النجاح في  أن   و يرذ ه  فهبهلقدرات الفرج وموا  شامالً   نظرية جارجنر تقدم تفسيراً  أن    إال  النظريات 

الااااذكاء  ة  فمااااثالً صاااا  خا تجااااارب نااااوع منهااااا يتعاماااال مااااع  كاااال  و   عااااةت متنو  الحياااااة يتطلااااب ذكاااااءا

ة حا  والفار  المتامعيناةً   قافياةً  قيمااً بارهاا تعباة  الحياة االجتماعيا    تجارب يتعامل مع    االجتماعي  

 تنمياة كال   مكانهملنااس  ام ظامع ن    وأراج ل األفاب ذة من قالمت    ة صي  في تلك الثقافة  والقرارات الش  

 ناوع ماان أناواع الاذكاءات الم تلفااة الممكان قياااس كال    ومان ذ مناساب مان الكفاااءةلاى مسااتو ذكااء إ

  (.2010  المنابري )

في نظريته لمفهاوم الاذكاء  كان أشمل وأوسع من اآخرين (  Gardner)  ارجنرج  أنالباحثة  رذ  تو 

ة وقابلياة   ليكون أكثر مروناواحد في ذكاء  حصرهمن  كثيرا من الذكاءات  بدالً   عدجا  حيث شملت 

 ة أناهصانتيجاة تاراكم المعرفاة  وأكثار تحاررا مان القياوج التاي  فرضاها االتجااه التقليادي  وب ا  للنمو

لعااملين ا قبالاهتماماا كثيارا مان  لاذا لقيات نظريتاه  التاي تقايس كال ذكااء  االختباارات   قدم عدجا من

 .في مجال التربية والتعليم
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 سيّ النف من األثانيًا: 

ى  سااعإذ  ؛رورية للكااائن البشااري ة ال،اا  ماان الحاجااات النفسااي   الحاجااة إلااى األماان النفسااي   د  عاات  

 :إلاى حاجاات الفارج ن ة  وتت،م  لنفسي  ا حةالص  ة الستمرارية استقرار ضروريوهي     قيق ذاتهتحى  إل

فاء من المرض أو ش  لاو البقاء حيًا  و   عور باألمن الداخلي  الش  و ة   حة الجسمي    والص  األمن الجسمي  

ت شاااااكالالم ل  دة فااااي حااااالمساااااانو   غبااااات والر    شااااباع الاااادوافعو الحياااااة األساااارية اآمناااااة  و الجاااارح  

 .(2016)رحال   ة صي  الش  

 النفسيّ مفاوم األمن 

بهااذه  فاارج ال عوروشاا  سااي  إشااباع الحاجااة  حتاااج إلااى األماان النف أن   (Maslow) ياارذ ماساالو

ة األخارذ  فتبادأ الحاجاات العاط ياة ة والنفساي  االجتماعيا  الحاجات إلى البحث عن نينة يدفعه  الطمأ

لاى وطان و  ناة جماعاة معي  لاى بيئاة و ه ينتماي إواالنتماء بالظهور  وفي هذه الحالة  شاعر الفارج بأنا  

 (.2006بانتمائه هذا )المومني   معين  عتز  

له  (2009  )الشهري  الوارج في (Maslow, 1988)  ه ماسلواستحد الذي    النفسي  ومفهوم األمن  

 في: جانبها اإل جابي   األولية  ويتمث لة األبعاج األساسي    ال ة أبعاج تعد  

 .ة  وموج   لونه في ج ء  إليه ويعام ونه وينظرون بلونه ويحب  اآخرين يتق شعور الفرج بأن   -

 له مكانًا في الجماعة. شعور الفرج باالنتماء و حساسه بأن   -

 .طر والتهديد والقلقبال عور الش  سالمة وندرة لفرج باال ورشع -

ة فااااي البيئااااة ة واالنفعالياااا  هااااو الطمأنينااااة النفسااااي   األماااان النفسااااي   ( أن  2010المشااااوح ) بااااي ن  و 

ض لل طار  واألمان معر   ة  كون فيها إشباع الحاجات م،مونًا وغيرلالمحيطة بالفرج  كما هو حا

ن عور باااألم  والشاا  آمنااة   اعااة  ى جملااإنتماااء ا  مااع اإلهاالثقااة بلااذات وااطمئنااان امركااب ماان  النفسااي  
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ه من م اطر وم او  تأتياه مان ال اارج هدج  ة جائمة ومستمرة لمواجهة ما ي  هو حاجة نفسي    النفسي  

للم اااطر  مهيئاااً أي ماان نفسااه  وهااو شااعور إذا تالشااى  كااون الفاارج   داخللاابيئتااه  أو ماان ا ماان أي

 .ينبغي أن  حاو به اإلنسان روري  طمأنينة سياج ض  لاساس باإلح ن  ة  و والم او  المستمر  

  ةً سه بااألمن لعادة أساباب تعمال مجتمعار في إحساالفرج قد يتعث    ( أن  2010)خويطر  ويرذ  

ي إشاباع حاجاتاه  وعادم القادرة علاى تحقياق الاذات  وعادم لفارج فااخفاا  إمنهاا:    أو بصورة منفارجة

  ة  وال،اغط النفساي  ي  او  االجتماع معي  والقلق والااالجتملتقدير  عور بعدم االثقة بالنفس  والش  

 .ال اطئة   ة  االجتماعي   ع الفشل  وعدم االستمتاع بالحياة  وأساليب التنشئة  وتوق  

ر ماان ال ااو  ب األلاام  والتحاار  تجناا  ه عبااارة عاان بأناا   ي  ( األماان النفساا2011عاار  صااالح )يو 

ية لمحاايط جبااات األساساا  والاماان  ي  النفساا مااناأل فيرتااو  يعااد  عور باااألمن واالطمئنااان  و والقلااق  والشاا  

والتاااي   ةة النفساااي  ح  ة للصااا  ألساساااي  اأحاااد متطلباتهاااا  عور بااااألمن النفساااي  الشااا     وذلاااك ألن  اإلنساااان

  .زنة ومنتجةة إ جابية مت  ي  ص ع بش   حتاجها الفرج كي يتمت  

ة واالضاطرابات ب علياه العدياد مان المشاكالت النفساي  يترتا   عدم اإلحساس باألمن النفسي    ن  إ

فاي اآخارين  ونقاص  الثقاة والشاك   نعادامواوالحار  الشاديد     روالتوت     والقلق   كال و    وكيةسلال

دم احتاااارام لتبرياااار واالغتااااراب  وعااااكااااذب وايااااة  والكباااات والدم الحر  د وعاااالتقيااااواة تبعياااا    والنتمائيااااةاال

 إلاااى وج يقاااو   الحيااااة وماااا فيهاااا وكراهياااة  واإلحسااااس بالياااأس وعااادم الرضاااا أو الطمأنيناااة  المواعياااد 

 (.2006األفكار االنتحارية واإلحساس باألسى والحزن واالستسالم والنفا  )عبد هللا وشريت  

 عور باالرتيااااااح والساااااكون الشااااا   ر عااانتعبااا  ة حالاااااة نفساااااي   هبأنااا   ي  فسااانلا مااانة األ  الباحثاااوتعااار  

اة االجتماعيا   لألخطاار ض ار  بالحماياة مان التع الفرج   وكاذلك شاعور اآخرينال مان والطمأنيناة والتقب  

 .ةواالقتصااج ة والنفساي  
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 خصائص األمن النفسي ّ 

 النسابي  اع شاباإل مان خااللمع الفرج شأ  ني  فسي  من النعور باألالش    ( أن  2010ترذ خويطر )

وعواماال  م تلفااة   مصاااجر إشااباع  بتااأ ر حيااث ت ؛حسااب ترتيبهااا فااي هاارم ماساالو للحاجااات  لحاجاتااه

 ياااةمراحااال العمر المااان حياااث الناااوع فاااي  وقاااوي   م تلااافة وتاااأ ير فاصااال وج حاااد  وجاااد ت فاااالمتداخلاااة  

فهاي   صااجر والعوامال الساابقةمال مياع حايط بجالم تلفة  كماا تشاكل  قافاة المجتماع اإلطاار الاذي 

 ماتها ضمن هذا اإلطار.ترك بصت

ة التنشااائة عمليااا  فاااي  حااادج تت  خصاااائص األمااان النفساااي   ( إلاااى أن  2013ويشاااير الساااويركي )

 تماااعي  وياارتبط بالتفاعاال االج  ط  وغيرهاااوعقاااب وتساال    وتااواجج   تسااامحة  وأساااليبها ماان اعياا  االجتم

يااانعكس األمااان إ جابياااًا علاااى ا   كماااةآمناااة غيااار مهااادج  بيئاااة ة فاااي مواقاااف االجتماعيااا  ات والل بااار او 

 ةلاًا مان الجهون أكثار أمناماون والمثقفاالمتعل  يكاون   و نجاز بصفة عامةوفي اإل   التحصيل الدراسي  

  أكثاار قاادرًة وعطاااًء علااى االبتكااار ماان غياار اآمنااين ون  كوناااآمنااون نفسااًيا   كااذلك فااإن ينواألمياا  

بادون مناقشاة  ت باالرأي والجماوج الفكاري  با  التثأي   (تياةبالدوجماموجباًا )ارتباطًا ن األم معد رتبط  يو 

ة وخاص    باألمراض لإلصابة  ر  وبالتالي التعرض عدم الشعور باألمن بالتوت  يرتبط   كما أو تفكير

 أمراض القلب.

 لإلنساَ   ية األمن النفسيّ أهمّ 

 ( في اآتي:2012مي )ز ا العاصهكما يل     ية األمن النفسي  تكمن أهم  

ال  هوخائفااًا؛ فإنااا   م،ااطرباً  فعناادما  كااون الفاارج   إلااى االسااتقرار النفسااي  ات الثباا يالثبااات: ياا ج  -

 . ته شعر بالثبات في ش صي  
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ان  بااو: فكالهماا  حالياأس واإلالبعد عن   -  يبعاد كفيال باأن  واألمان النفساي    لإلنساانمادمرين   عاد 

  ن. ال طيري االضطرابينعن هذين  اإلنسان

 وله. حواالطمئنان  األمنب رالتفاؤل  ويشعو  طمأنينة شعر باللفرج ل ا جع : صيةلش  ال اتماك -

 ,Maslow)  لوماس  هرمفي اءت كما جن  لى األملحاجة إة اي  أهم  ( أن  2009هري )يرذ الش  

للحاجااات   الهرمااي   حيااث وضااعها فااي المسااتوذ الثاااني ماان النمااوذج ؛ةللحاجااات اإلنساااني (1988

  فالحاجاة إلاى التقادير واالحتارام  االنتمااءالحاجاة إلاى  ية  م  وهذا التقسيم يبدأ بالحاجات الفسيولوج

هااا عنااد مكاان تحقيقحاجااة ال  لااذات تحقيااق ا أن   ويشااير كااذلك إلااى .الحاجااة إلااى تحقيااق الااذات   اام  

  ل الفايء الاذي  عايش اإلنساان فاي ظاللاهقيمة عظيمة  تمث    فهي  األمنة إلى  اما الحاج   جميع  ال

وتستمر جون وجوج  أمن نفسي واجتماعي لدذ األفاراج فاي   إنسانية   ة  فال  مكن مطلقًا أن تقوم حيا

  .المجتمع

 للفرد النفسيّ  مناأل جودو  ات مبررّ 

كماا   للفارج جوافاع السالوك  أهام   وتعتبار مان للفارج  ةالنفساي  الحاجاات  من أهام   عد  ت  إلى األمن  الحاجة

  للفرج  ةة النفسي  ح  والص   التوافق النفسي  و  وي الس   النفسي   ية الالزمة للنمو  الحاجات األساس   من  تعتبر

 :يتاآ( في 2010طر )ويخ ت شار كما أ الحاجات لتحقيق األمن النفسي   وتكمن أهم  

 ن خااللما وهاذا ينطلاقهاا  قوتحقيرفاة ذاتاه مع  إلاىبحاجاة    الفارج   إن  :ذاتَهتتكيَد    إلَىحاجة الفَرد  

هاذه الحاجاات وساواها  كال    ج علاى الانفسإلاى التقادير والمكاناة واالساتقاللية واالعتماا  ةحاجاال  جافع

 ة.تدفع الفرج إلى السعي لتحقيق المركز والمكانة والقيمة االجتماعي  

حاجاة الهاذه    و وغيرهاا   داقةوالصا   والتفااهم   اجاة إلاى العطافل الحوتشام  :الحَ ّ   لىإ  لفردة احاج

 .جميع الناس بينمشتركة 
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 أن   هصاد قة  وشاعور اجتماعياة يئاة بب عور باأن  إلاى الشا  حاجاة الفارج : وهاي إلَى األمَاَ  حاجة الفرد

ز ا  عم    م حترمونه ويقبلونه جاخل الجماعة اآخرين  .نفسة وسكون   من راحة باله  ز 

 للفرد   لنفسياألمن اماددات 

 باألمن حدوث  عورالش  جات التي تجعل الفرج  فقد  من بين المهد   ن  إ  (  2012يرذ أبو عمرة )

  األمان إلاى حاجتاه إحبااو مصااجر تجااه عادواني   بسالوك الفارج  مقياا أو ة االضاطرابات النفساي  

 أو إلياه  فتقار ن الاذيمااأل علاى الحصاول أجال مان ةي  ساو  غيار سالوكية أنمااو ت ااذ با وقياماه

 مان األمان   تلاف انعادام تاأ ير وأن   أمناه  علاى  حااف  الفارج  حتاى  وذلاك علاى الانفس االنطاواء

 .آخر إلى ومن مجتمع ذ أخر  إلى عمريه مرحلة ومن  آخر إلى ش ص 

 مان باد  ال للفارج  ةً يا  اعتمجاو  ةً جسامي  و  ةً نفساي  عوامال ك هناا ن  فيارذ أ  (2013حري )أماا الشا  

 الظرو  أن   في شك   والة   اجتماعي   بصورة  كون  أن  بد   ال إشباعها أن   إال  متوافقاً  ن كو لي إشباعها

 الساريعة رات والتغيا   يئةالسا   االقتصااج ة والظارو  ك األساري كالتفكا   ةالسايئ ةواألساري   ةاالجتماعيا  

 . قوافالت وءلس واملع لتمث

 النفسيّ  ألمن ر  لالنظريات المفسّ بعض 

  (:Maslow, 1954)  م ماسلواهابر أل  نسانيةية اإل النظرّ  :اوالً 

فاااي  باااي ن  ( Maslow)ماسااالو  ( أن  2016) اوي والكساااوانيوأباااو جاااويح والشااانياارذ ال طياااب       

 بادءاً   هرماي  شاكل بة ي  ساسااأل هتياجاتاحق اتحقياعلاى    اً ز محفا     كاون ولد  ي  عندما  اإلنسان    ن  نظريته أ

 تياجاااات حا مااان والساااالمة   ااام  األ اجاااات يتحبا وماااروراً   ة  كاااالجوع والعطاااشيً بالحاجاااات الفسااايولوج

ة الهرم  وبعد قم  الذات في واحترام ار  بتياجات االعتحإلى ا  والً صو  المجموعة ل من  بماء والتقاالنت
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 الااذاتي   االكتفاااءل حااراحقيااق ذاتااه ليصاال إلااى أساامى مالحاجااات  جاهااد اإلنسااان لت ذههاا كاال   تحقيااق

  .نفسه الم معوالس  

 عاد  ت   األعاراض عاة مان مو مجج قاد حاد   (Maslow, 1942)و سالما ن  ( إلاى أ2012أشار بركاات )و 

  محباوب ه شا ص غيار باالرفض  وبأنا  هي: شعور الفارج    ةالطمأنينة النفسي    للشعور بعدم  ةي  أساس

ا شااعور الفاارج   و تقااارحة وااآخاارين  عاملونااه بقسااو  وأن     وقلقاااً  فاااً وخو  االعااالم  مثاال تهدياادً  بااأن   أ ،ااً

 .   بذ لنوالة والعز وشعوره بالوحدة 

 ص غياار ار الشاا  باا قااوم علااى اعت (Maslow) تصااني  ماساالو ن  أ( 2012وياارذ إبااراهيم )

لعاااالم   وبالتاااالي إجراك اتمااااعي  االج ذ والنبااا والوحااادةمشااااعر العزلاااة  الاااذي تكاااون لد اااهمااان  هاااو اآ

ا فإن ها ليةصاعان مصااجرها األ نسابياً  عنادما تساتقل  األعاراض مصادر تهدياد وخطار  وهاذه باعتبارة  

لاو  ىحتا   قة غيار مطمائن  حل العمرية الالحح الفرج في المرابصوي  كبير  د   حإلى   ابتةً  سمةً   حتصب

  .ة المالئمةسي  الطمأنينة النفبطفولته  يف  شعره لم طالما أن    ماناة واألل الحيبرت له س  توف  

 : (Freudلفرويد ) نظرية التحليل النفسيّ   ثانياً 

تقوم علاى  (Freud)فرويد ها التي جاء ب لتحليل النفسي  ية انظر  ( أن  2014الحرفي )يرذ         

 د أن  ذ فرويااااألناااا  واألناااا األعلاااى. ويااار و  و هااي: الهااا    مااان  ال اااة أقساااام ةإلنساااان مكوناااا ةنفسااي   أن  

الحقيقيااااة  عالاااادواف ياااادرك الفاااارج    أي أنغالباااااً  ةال شااااعوري   هااااي عمليااااة  صااااي  عمليااااة التوافااااق الش  

ولااة بو بوسااائل مقرورية للهاا  ل،اا  ا ات باااع المتطلبهااو ماان  سااتطيع إشاا توافااق ص الم  فالشاا  هاتسالوكل

السامات  أن   وباي نوافاق  شاكل مان أشاكال ساوء الت العصاب والذهان ماا هماا إال  أن  كما     اً اجتماعي  

هاي: قاوة األناا    ات الث سامل فاي  اة تتمث  النفسي    ةح  عة بالص  ة المتوافقة والمتمت   صي  ة للش  األساسي  

  .القدرة على الحب  و  لعمل على االقدرة 
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 :  واالجتماعيّ  في النمو النفسيّ  (Erickson, 1961) نظرية إريكسوَ    ثاً ثال

م  (Erickson)إريكسون   ( إلى أن  2010أشار الرقا  والرافعي )  إلى  الفرج  ياةح مراحل قس 

فعالياات هاذه األزماة  وكساب  لحال   األناا جاهادة   وتقاومأزماة   هاورا بظمنها كال    تبادأل   حامرا  ي مان

واألزماة هناا ال   مواجهاة مصااعب الحيااة  وتجعلهاا قااجرة علاى دها قاوةً جديادة تزيا  ةاجتماعيا  -نفس  

اع  بهاة و شاى مواجة بحاجاة إلامطالب ملحا  عن وجوج  تعبير  بل هي مستحيلة الحل    تعنى مشكلةً 

 رارية النمااو  ي اساتممااا  عنا  م  إ جابااً  ت حال     أن  األزماة  فهااي إماا  الين لحال  ماتحهناااك اوماع ذلاك فاإن   

 فاعلياااة   فااي كسااب  (األنااا)و وفشاال ا  عناااي إعاقااة النماا  مماا   باً   أو ساالجدياادة   لفاعليااة   (األنااا)وكسااب 

ل فاااي السااالوك المتمثااا   والسااالوكي   ضاااطراب النفساااي  مااان االجرجاااة  وبالتاااالي الوصاااول إلاااى  متوقعاااة  

وهكااذا فااي بقياااة   يااةلثانلااة احك فااي المر لااة األولااى وال جاال  والشاا  حفااي المر كعاادم الثقااة  الم،اااج 

وخالل  االجتماعي   النفسي   ل النمو  حر مرابع (األنا)ب ق مطالتحق   ح اريكسون أن  وض  يو  ل.حالمرا

بشااكل  لاة ساواءً حمر  كاال  ات فاي األزما ل  حار ة. وياا    ة النفساي  ح  التنشائة هاو الااذي  حقاق الصا   عملياة

ة ومتسلسالة تتااأ ر بال متعاقحاااي مر   فهاالالحقاةل حاااألزماات فاي المرا ل  حااعلاى  ي  بسال أم  إ جاابي  

   ل.حقها من مراب س منها بما ل  ك

    :نظرية التحليل النفسيّ  (Adler, 1912)  نظرية الفرد أدلر ارابعً 

والطمأنينااة ينشااأ عاادم شااعور الفاارج باااألمن  أن  ة إلااى النظرياافااي هااذه  (Adler) أجلاار لتوصاا         

أو  مشااااعر القصاااور الع،اااوي  نتيجاااة ل الاااوالجة ينشاااأ مناااذ  يااار الاااذيوالتحق باااالنقص عور لشااا  نتيجاااة ل

ذل المزيااد ماان الجهااد ماان أجاال بااب القصااور إ جابياااً  قيااام بتعااويض ذلااكإلااى ال ا يدفعااه؛ مماا  المعنااوي  

ف والتطار  الاذي العنامان  ماو سلوكية تأخذ أشاكاالً اذ أنبات   بياً أو سل   ول إلى أعلى طموحصالو 

 بااالتعويض النفسااي الزائااد الظاااهرة عاار  هااذه  ااه  وت  د ل دة القلااقحااد ماان ا يزياالااه المجتمااع  مماا  بال  ق

 . (2003)ال ،ري  
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 الدراسات السابقة  

  ولعادم واألمان النفساي   ولات الاذكاء االجتمااعي  الجزء الدراسات السابقة التي تنا  هذا  منيت،  

  اً بع،ا ( ببع،اهماالنفسي     واألمنري الدراسة )الذكاء االجتماعي  تربط متغي    سابقة    وجوج جراسات  

 عي  ق بالاذكاء االجتماا: األول الدراساات التاي تتعلا  ين  بتقسيم الدراسات إلاى محاور باحثة  امت الفقد ق

الدراساات  ت عرضا  وقاد ق بااألمن النفساي  راساات التاي تتعلا  ثااني الد رات  والوعالقته ببعض المتغيا  

 م.حسب السنوات من األحدث إلى األقد السابقة 

 رات متغيّ وعالقته ببعض ال  ء االجتماعيّ لذكابا  تناولتأواًل: الدراسات التي 

دم )درا هَدفت والتفكياار  الاذكاء االجتمااعي   العالقاة باين ىإلاا  التعار  ( 2018سَة هحلَوو ِو

مساتوذ الاذكاء  علاى  التعار  لى إ باإلضافة  قجمش الثانوية في مدينة  المرحلة  طلبةلدذ    اإلبداعي  

 في  الوصا المانهج   حثاانالبا اسات دمو الدراساة  ناة ي  ع اج فار أ طلبةاللدذ   كير االبداعي  لتفوا  االجتماعي  

ة لاباة المرحلط مانوطالباة  ابً طال( 74من )عينة التكونت  حيث     لتحقيق أهدا  الدراسة  االرتباطي  

س مقيااااو   مقيااااس الاااذكاءقاااام الباحثاااان بإعاااداج البسااايطة  و  بالطريقاااة العشاااوائية اختياااروا  الثانوياااة

الااذكاء  نبااي ت جاللااة إحصااائيةاطيااة ذاقااة ارتبجااوج عالو  اسااة إلااىلت الدر صاا  وتو  .تفكياار اإلبااداعي  ال

ذات    فااارو  لت إلاااى وجااوج كماااا توصاا    ة الثانويااةلااباااة المرحلباااداعي عنااد طوالتفكياار اإل االجتماااعي  

 - )ذكااور نسالجاا تبعااًا لمتغياارالثانويااة  المرحلااة طلبااةلاادذ  حصااائية فااي الااذكاء االجتماااعي  إجاللااة 

 طلبااةبااداعي لاادذ حصااائية فااي التفكياار اإلإذات جاللااة    فاارو  جااوج وعاادم و   الناااث صااالح اإناااث( ل

 .(إناث  -ذكور) الجنس تبعًا لمتغيرالثانوية  المرحلة

والفاعلياة الذاتياة   العالقاة باين الاذكاء االجتمااعي    معرفاة  (2017دراسة الفريحات )وحاولت  

  علماااي  ) ص رات: الجااانس  والت صااا  متغيااا   فاااي ضاااوءعياااة  وذلاااك ياااة عجلاااون الجاملااادذ طلباااة كل  
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 2234)) الباالغ عادجهمو   ةيا  ية عجلون الجامعطلبة كل  اسة من جميع ن مجتمع الدر تكو  و .  (اني  إنس

 اختيااارواطالاااب وطالباااة  ( 500) مااانعلاااى عيناااة مكوناااة الدراساااة أجوات  طبقااات  إذ ة. وطالبااا طالبااااً 

عاادم  فعااًا  مااعكااان مرت مسااتوذ الااذكاء االجتماااعي   دراسااة أن  أظهاارت نتااائج الو عشااوائية. الة طريقااالب

الجانس  تبعًا لمتغير جتماعي  على مقياس الذكاء اال ت عينة الدراسةبين متوسط جرجا  وجوج فرو  

 ذ عينااةتيااة لااد مسااتوذ الفاعليااة الذا كمااا أظهاارت نتااائج الدراسااة أن  (  إنساااني    علمااي  )ص الت صاا  و 

على  دراسةنة العي    ط جرجات فرو  بين متوس   إلى عدم وجوج   الدراسة رت الدراسة كان مرتفعًا. وأشا

وج عالقااة   وتبااين وجاا(إنساااني    علمااي  )ص ت صاا  الجاانس وال تبعااًا لمتغياارالذاتيااة  مقياااس الفاعليااة

 يااااة عجلااااون كل  طلبااااة  ومسااااتوذ الفاعليااااة الذاتيااااة لاااادذ رتباطيااااة بااااين مسااااتوذ الااااذكاء االجتماااااعي  ا

 ة. الجامعي  

ومهااارات  ء االجتماااعي  االعالقااة بااين الااذك إلااى  التعاار   (2015سََة الكتفََي )درا هََدفتو    

والكشاف لجزائرياة  جامعة ابال -ؤساء األقسام ونوابهمر -لدذ األساتذة اإلجاريين  التنظيمي    االتصال

 )التفكيار الكتاباة   القاراءة تماع سااال  ث مهارة التحد  )  عالقة بين مهارات االتصال التنظيمي  ال  عن

سااة ماان لدرانااة اناات عي  وتكو    أالرتباااطي   الباحثااة الماانهج الوصاافي   واساات دمت   لااذكاء االجتماااعي  او 

 ختيارواا ياات الجامعاة ياع كل  زعين علاى جمماو     قسم( 28)  موعمج  من  ونائبيهمس قسم  يرئ(  40)

 اعي  الااذكاء االجتماا جاازأين:ماان  ت نااتكو   اسااتبانةً ة الباحثااواساات دمت  بالطريقااة العشااوائية البساايطة 

 ء االجتمااعي  الاذكاباين  ارتباطياة   وجوج عالقة   لىسة إالدرا لت وتوص    مهارات االتصال التنظيمي  و 

وجاااوج   و بهم بجامعاااة المسااايلةقساااام وناااوارؤسااااء األ لااادذ األسااااتذة التنظيماااي  و مهاااارات االتصاااال 

بجامعاااة  ث لااادذ األسااااتذة رؤسااااء األقساااام وناااوابهمالتحاااد  مهاااارةو  عالقاااة باااين الاااذكاء االجتمااااعي  

تماع لااادذ سااااالومهاااارة  االجتمااااعي   الاااذكاء نيقاااة باااعال لت إلاااى عااادم وجاااوج كماااا توصااا   .المسااايلة

 طياة باين الاذكاء االجتمااعي  قاة ارتباوجاوج عال  و بجامعاة المسايلة  ناوابهمقساام و ساتذة رؤسااء األاأل
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قاااة باااين الع   وعااادم وجاااوج وناااوابهم بجامعاااة المسااايلةقساااام ألاؤسااااء سااااتذة ر ومهاااارة القاااراءة لااادذ األ

  وعاادم امعااة المساايلةجب قسااام ونااوابهمساااتذة رؤساااء األذ األالكتابااة لااد  ومهااارة الااذكاء االجتماااعي  

 قساام وناوابهم بجامعاةاألسااتذة رؤسااء لادذ األاالجتماعي ومهاارة التفكيار    ءالذكاعالقة بين    وجوج 

 .المسيلة

ََام الحربََي و  لاادذ طااالب  ماااعي  هاادفت إلااى تحديااد مسااتوذ الااذكاء االجت بدراسااة   (2014)ق

ة   صااي  راتهم الش    متغياا  باااختال االجتماااعي  الااذكاء سااتوذ ديااد م  باإلضااافة إلااى تحجامعااة القصاايم

 إلاى  لتعار  للدذ طالب الجامعة  كما ساعت   سي  د مستوذ األمن النفدراسة إلى تحديكما هدفت ال

لمانهج ااعتمد الباحث  .لدذ طالب الجامعة واألمن النفسي   جتماعي  اء االن الذكم العالقة بين كل  

القصاايم   ًا ماان طااالب جامعااة( طالباا148نااة ماان )نااة مكو  ار عي  حيااث اختاا؛  االرتباااطي   الوصاافي  

(  ومقيااااااس الاااااذكاء 1993ارو  والفتاااااة  يم وفااااا)الدللاااااا باحاااااث مقيااااااس األمااااان النفساااااي  واسااااات دم ال

صاائية باين حإ ذات جاللاة طرج اة وجاوج عالقاة النتائج وأظهرت  .(2008شم   )أبو هالا  االجتماعي  

إ جابية ذات جاللة   ةوج عالقإلى وج  جكما أشارت النتائ   عي  االجتما  ءوالذكا  من األمن النفسي   كل  

 )معالجاة المعلوماات  عادي الاذكاء االجتمااعي  مان ب   وباين كال    مان األمان النفساي    بين كل  صائية  حإ

جاللاااة  ة ذات قاااة إ جابياااوجاااوج عال جوأظهااارت النتاااائ  ة(المشاااكالت االجتماعيااا   ل  حاااو  ة االجتماعيااا  

)المهااارات  ماان لااة فااي كاال  المتمث   وأبعاااج الااذكاء االجتماااعي   سااي  نفألماان الكاال ماان ابااين صااائية حإ

ماان األماان  العالقااة بااين كاال   أن   ين أ ،اااً بااوت  (الجتماااعي  ة  وفعاليااة الااذات  التعاااطف اماعياا  االجت

 ًا.صائيحغير جالة إ االجتماعي  عي الو و  النفسي  

ماان  وكاال    ماااعي  االجت كاءالااذ إلااى معرفااة العالقااة بااين  بدراسااة هاادفت ( 2013قََام سيسََى )

الدراساة  أجريات غازة  وقاد  بمحافظاةة المارور لادذ أفاراج شارط الحياة عن والرضا الي  االنفعاالتزان  

عين علاى موز   افرجً ( 150) عدجهمغزة و  محافظةالمرور في  بدائرة  الدوريات م  سأفراج ق  عجميعلى  
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  االجتمااعي   اءالاذك مقيااس: هايو   مقااييس ال اة    الباحاث ت دم  سا  وقاد اكافاة  غزة  محافظةمراكز  

  ةاالجتماعيا  وناة م  المر يطرة والاتحك  ساال :هاي  ج  اعويتكون من أربعة أب  االنفعالي  ان  تز اال  ومقياس

لت وتوصاا  حااث  اعااداج البإ ة ماان اعاان الحياا الرضااا ومقياااس  الحياااةنحااو  هلتوجاا    ااالنفعااالي   الثبااات 

والرضاا  لي  مان االتازان االنفعاا  وكال   اعي  إحصائيًا بين الذكاء االجتم  جالة    جوج عالقة  لى و إ  سةالدرا

ًا  مرتفعااا الاااذكاء االجتمااااعي  المااارور بمحافظاااة غااازة. وكاااان مساااتوذ  عااان الحيااااة لااادذ أفاااراج شااارطة

لدراساة ا لت كماا توصا   ومستوذ الرضا عن الحيااة مرتفعاًا  مرتفعًا  مستوذ االتزان االنفعالي  كذلك  و 

 نفعااالي  زان االواالتاا ذ الااذكاء االجتماااعي  مسااتو ماان  إلااى عاادم وجااوج فاارو  جالااة إحصااائيًا فااي كاال  

  يماااي  التعل لمساااتوذ ات )اتبعاااًا لمتغيااار ظاااة غااازة أفاااراج شااارطة مااارور محاف والرضاااا عااان الحيااااة لااادذ

 والعمر  ومستوذ الدخل  وعدج سنوات ال برة(. 

عان  جراساة هادفت إلاى الكشافSaxena and Jain, 2013)  )وجياَ  أجرت ساكسينا

ناات تكو  و . )الجاانس  والت صااص(وء ضاا   يين فاايلاادذ الطلبااة الجااامع جتماااعي  مسااتويات الااذكاء اال

 المكاااون مااان االجتمااااعي   قيااااس الاااذكاءم وطباااق علااايهموطالباااة.  طالبااااً ( 120) مااان ناااة الدراساااةعي  

د  والصا    يةومساتوذ الثقاة والحساسا    ن بر والتعااو الصا    جراك البيئاةإ على أبعااج   موزعةً   فقرةً (  60)

إلناث   لح الصا  في مستوذ الذكاء االجتماعي    فرو  وجوج نتائج الدراسة    ظهرت أو والمرح والذاكرة.  

نسانية أكثر مان طلبة العلوم اإل ا عند بعاج مرتفعً في جميع األ  ماعي  االجت  ءمستوذ الذكا  بينما كان

بينما لم تظهر أ اة  ة تعاون والصد  والحساسي  رح واللما في أبعاج  وب اصة طلبة العلوم التطبيقية 

 .وقات في باقي األبعاج فر 

 مساتوذ الاذكاء هادفت إلاى الكشاف عان ً جراساةVardhini, 2013) )فَاردهيني  رتجَأو  

 طالبااااً ( 90) ناااة الدراساااة ماااننااات عي  تكو  وقاااد   الهند اااة )راسلسااايما)لااادذ طلباااة جامعاااة  مااااعي  االجت

ا عنااد فعااً بشااكل عااام  ومرت طاً كااان متوساا   مسااتوذ الااذكاء االجتماااعي   أن  أظهاارت النتااائج  لبااة وطا



 

32 

 

ص الت صا   ات تبعًا لمتغيار  اء االجتماعي  فرو  بين مستوذ الذك  ولم تظهر   إلناث الذكور مقارنة با

 .ةوالسنة الدراسي  

الكشف عن العالقة باين الاذكاء  هدفت إلى جراسةً  (Aminpoor, 2013) مينبورأوأجرى 

لتحقياق أهاادا   الوصاافي  واساات دم المانهج . فااي إياران الطلبااة الجاامعيين والسااعاجة لادذ عي  االجتماا

وج ائج وجااأظهاارت النتااو جامعااة بااا م نااور.  ماان طالباااً ( 226نااة الدراسااة ماان )عي  تكوناات الدراسااة  و 

  مرتفعااً  االجتمااعي   جااء الاذكاء إذ   ؛عاجة والاذكاء االجتمااعي  باين السا  إحصاائيًا    قة ارتباو جالاةعال

 ا عناد الاذكورفعاً مرت عي  الاذكاء االجتمااوقاد كاان مساتوذ   .عاجةمن الس    مرتفعةً   ق لهم نسبةً  حق  ما  م  

ص لت صااا  إلاااى اعااازذ ت  عاجة والسااا   لاااذكاء االجتمااااعي  فااارو  باااين اولااام توجاااد    مقارناااة ماااع اإلنااااث 

 . العلمي  

   ثانًيًا: الدراسات التي تناولت األمن النفسيّ 

 مسااتوذ اإلحساااس باااألمن النفسااي   إلااى  التعاار  ( 2019)هََدفت دراسََة سََليماَ والشََرعة 

لية فاي محافظاة سرائيجون اإلرين من الس  سرذ الفلسطينيين المحر  دذ عينة من األمستقبل لوقلق ال

جون اإلساارائيلية فااي رين ماان الساا  ن مجتمااع الدراسااة ماان جميااع األساارذ المحاار  تكااو  ياارة  و ب والرام هللا

جهم ماااا  قاااارب   والباااالغ عاااد م(2017ولغا اااة العاااام )( 2000)العاااام  محافظاااة رام هللا والبيااارة مااان

اوح ًا تتار ر ( أسايرًا محار  149اقاع )نة الدراسة بالطريقة القصاد ة بو أفراج عي   إذ اختير( أسير  7000)

د وقا وقلاق المساتقبل ة مقياساي األمان النفساي    واسات دمت الدراساعاام(  40-20ين )باماا  مارهم  أع

ق كاان قلااطًا  و رين كاان متوسا  لادذ األسارذ المحاار   ماان النفساي  ذ األمساتو  لت الدراساة إلاى أن  توصا  

فاارو  جالااة إحصااائيًا فااي مسااتوذ وج وجاا لااى عاادملت الدراسااة إعااًا لااديهم  كمااا توصاا  المسااتقبل مرتف
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ر وقلااق ال إلحساااس باااألمن النفسااي  ا تبعااًا رائيلية اإلسااجون ين ماان الساا  مسااتقبل لاادذ األساارذ المحاار 

 ة  ومدة االعتقال.ياالجتماع   العمر  والحالة لمتغير

بااة لطنااة ماان لاادذ عي   لنفسااي  األماان امسااتوذ  إلااى  تعاار  لا( 2018هََدفت دراسََة شََريبه )و  

 ق  وطبا  (2014  شاقير)لاا  مقياس األمن النفساي    ماست د الدراسة  دا   ه  ولتحقيق أ رينتش  امعةج

رت هااأظ  و م2018-2017 عااام الدراساايلطالبااًا وطالبااة ل( 233ماان ) م لفااة   نااة  ى عي  لااالمقياااس ع

  كماا تباين عادم وجاوج ن النفساي  األمامان  طة  متوسا   رجاة  عون بد تمت  شرين يبة جامعة تلط  النتائج أن  

  ة والنظريااةوم التطبيقياا  لاابااة العلطو  بااين فاار ت   بينمااا وجااد األماان النفسااي   ين فاايالجنساا فاار  بااين

 .ةوم التطبيقي  لبة العللح طوذلك لصا  ةي  لالمرتبط بالحياة العم ق باألمن النفسي  ل  ة فيما يتع اص  بو 

نحاااو  واالتجااااه األمااان النفساااي  مساااتوذ  التعااار  إلاااىفت ة هاااد جراسااا( 2018سَََقا )وأجَََرى ال

  التحليلااي   الوصاافي   ج  هالماان ماساات داب  عااالماإل رجااال ة اإلنجاااز لاادذمااا بدافعياا  هقتالم اااطرة وعال

( و)مقيااااس ساااي  النف ن)مقيااااس األمااا هاااي:   مقااااييس  ال اااةت مالدراساااة اسااات د  أهااادا  قلتحقياااو 

اييس علاااى عيناااة مكوناااة مااان ت المقااا  وطبقاااة اإلنجااااز(و)مقيااااس جافعيااا    ة(لم ااااطر نحاااو ا االتجااااه

( 135ن )األنباااء فااي قطاااع غاازة  مااعين علااى عاادج ماان وكاااالت ة مااوز  مياا  و عال ي  ( إعالماا210)

 ساة كااندراال ناةلادذ أفاراج عي   مستوذ األمن النفساي    لت الدراسة إلى أن  ( أنثى. وتوص  75  و)اذكرً 

افعياة لإلنجااز مارتفعين أ ،اًا  كماا د م ااطرة ومتوساط الط االتجاه نحاو المرتفعًا  كذلك كان متوس  

 إحصاائيًا باين الدرجاة الكلياة لألمان النفسااي   ة  الاج  موجباة   طرج اة   وجاوج عالقاة   إلاى راساةالد لت توصا  

 وبين الدافعية لإلنجاز لدذ اإلعالميين في قطاع غزة.

مسااتوذ و  سااي  عور باااألمن النفالشاا  مسااتوذ  لتعاار  إلااىل( 2017ر  )و عََأبََ هََدفت دراسََةو  

ًا طالباا( 350) نااة الدراسااة ماانناات عي  و  حيااث تك  وحااةالقاادس المفت م لاادذ طلبااة جامعااةة الااتعل  جافعياا  

 ي  نفسااال منباااألعور مقااا س الشاا   الدراسااة ت واساات دم  العشااوائية الطبقيااة قااةيبالطر  اختيااروا  طالبااةو 
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م لادذ ل  ة الاتعجافعيا  توذ سامو  ألمان النفساي  ا مساتوذ أن  النتاائجأظهارت قد  و   م.عل  ة التجافعي    اسيومق

 خطيااة قااةوجااوج عال كمااا أظهاارت الدراسااة تفعااة ر م جاااءت بدرجااة  جامعااة القاادس المفتوحااة  طلبااة

عاادم  وأشااارت النتااائج إلااى .الطلبااةم لاادذ ة الااتعل  وجافعياا   النفسااي   األماانإحصااائيًا بااين  وجالااة موجبااة

  الساكن مكاان :ي تبعاًا لمتغيار لادذ الطلباة  متوسطات األمن النفساي   الة إحصائيًا فيوجوج فرو  ج 

تبعاًا لادذ الطلباة  النفساي  طات األمان ًا فاي متوسا  جالة إحصائيووجوج فرو     هري  وجخل األسرة الش  

( 100) ر عدج الساعات المجتازة لصالح الذين اجتازوامتغي   لى  و    الجنس ولصالح الذكور  لمتغير

تبعاًا م لادذ الطلباة التعل  ة افعي  طات ج توس  حصائيًا في مإعدم وجوج فرو  جالة   ن  فأعلى. وتبي    ساعة

 .هري لمجتازة  وجخل األسرة الش  س  ومكان السكن  وعدج الساعات اجنال ات لمتغير 

عور بااألمن هادفت إلاى الكشاف عان طبيعاة العالقاة باين الشا  جراساة     (2016ال )وأجرى رحّ 

  مااينالمقي لجااامعيينالبااة الط لاادذمنهمااا  ة  ومعرفااة مسااتوذ كاال  عور بالوحاادة النفسااي  والشاا   سااي  النف

ة لوال اة الجامعي   بم تلف اإلقامات وطالبة مقيمين  ا( طالبً 555)ة من  لفعليراسة انة الد عي    نت وتكو  

( 1996)ة لاااا: راسااايل عور بالوحااادة النفساااي    ومقيااااس الشااا  م مقيااااس األمااان النفساااي  سااات د وابساااكرة  

رتباطياة قة اعال إلى وجوج  سةالدرا ت لتوص   كأجوات لجمع البيانات  وقد  (1998) الدسوقي تعريب 

نااة الطلبااة ة لاادذ عي  عور بالوحاادة النفسااي  والشاا   عور باااألمن النفسااي  الشاا   بااينطة سااالبة بدرجااة متوساا  

عور والشا   فسي  من النعور باألمستوذ الش     وأن  الجامعية لوال ة بسكرة باإلقامات الجامعين المقيمين 

ة لوال ااة بسااكرة هااو مساااتوذ امعيااالج باإلقامااات  نييمااامقالمعيين ة لاادذ الطلبااة الجااابالوحاادة النفسااي  

صااائية علااى مقياااس الشااعور باااألمن ذات جاللااة إح عاادم وجااوج فاارو  لت إلااى   كمااا توصاا  طمتوساا  

  مااادة ص الجاااامعي  ت صااا  ات: الجااانس  التبعاااًا لمتغيااار لااادذ الطلباااة الجاااامعيين المقيمياااين  النفساااي  

ة إحصااائية علااى مقياااس ذات جاللااج فاارو  و عاادم وجاا  و امااةالمكااوث فااي اإلقامااة  عاادج ساانوات اإلق

ص ات: الجااانس  الت صااا  تبعاااًا لمتغيااار المقيمياااين  ساااية لااادذ الطلباااة الجاااامعيينحااادة النفعور بالو شااا  ال
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ذات جاللاة إحصاائية فارو  وجوج   و ة  مدة المكوث في اإلقامة  اختال  اإلقامة الجامعي  الجامعي  

السااان  )ات: تبعاااًا لمتغيااار يماااين جاااامعيين المقال لباااةالط لااادذ ي  عور بااااألمن النفساااعلاااى مقيااااس الشااا  

عور بالوحااادة ذات جاللاااة إحصاااائية علاااى مقيااااس الشااا  فااارو  وجاااوج   و (اإلقاماااة الجامعياااة اخاااتال 

 .(ةعدج سنوات اإلقامو ن  الس  ): ي تبعًا لمتغير ة لدذ الطلبة الجامعيين المقيمين النفسي  

عور بااألمن مساتويات الشا    التعار  إلاىت  ة هادفجراسا  (2012أجرى أبَو هيتَوَ ومقَدادي )

ذوي فاي مدرساة  رات  والملتحقينالمتغي  بعض  ءو في ض   ذوي اإلعاقة البصريةلطلبة لدذ ا  النفسي  

ذوي ضعا  البصار  و  ة(ة اإلعاقشد  ) أ ار متغيارات  التعر  إلىكذلك  الثانوية  و   اإلعاقة البصرية

ام ة اإلعاقااااة  واساااات د شااااد  ن بااااي اعاااالل  والتف)واساااات دام التكنولوجيااااا  والتحصااااي اإلعاقااااة البصاااارية

عور باااألمن لااديهم. وتكوناات عينااة الشاا   علااى( التحصاايلالتفاعاال بااين شاادة اإلعاقااة  و جيااا  و التكنولو 

 .ذوي اإلعاقاة البصااريةبا ةفاي مدرساة خاصاا   بصاريًا مان الملتحقااين معاقاااً  طالبااً ( 46) الدراساة مان

 كمااا  ذوي اإلعاقااة البصااريةلاادذ  ةطكاناات متوساا  عور باااألمن جرجااة الشاا   وأشااارت النتااائج إلااى أن  

ات تبعاًا لمتغياار  عور باااألمن النفساي  ساتويات الشا  فاي م فارو  جالاة إحصااائياً إلاى عادم وجااوج  رت أشاا

  .(حصاااايلين شاااادة اإلعاقااااة  والتوالتحصاااايل  والتفاعاااال باااا ة اإلعاقااااة  واساااات دام التكنولوجيااااا شااااد  )

ذوي لاادذ الطلبااة  ي  النفساا باااألمنر عو مسااتويات الشاا   فاارو  جالااة إحصااائيًا فاايإلااى وجااوج  لت توصاا  و 

 (.ة اإلعاقة  واست دام التكنولوجياشد   علتفا) تبعًا لمتغير اقة البصريةاإلع

والطمااوح  سااي  العالقااة بااين األماان النف إلااى  التعاار  جراسااة هاادفت  (2012أجََرى أبََو عمََر  )

إلااى تبعااًا   مرانهوأقاا هداءبااين أبناااء الشاا   لااادذ طلبااة الثانويااة العامااة بمدينااة غاازة والتحصاايل الدراسااي  

  وتكااون مجتمااع الدراسااة ماان جميااع التحليلااي   ي  لوصافالمنهج ااست دم    .ب(جنس  األ)ال  :ي ر متغي  

 افظاااااااااة غااااااااازة للعاااااااااام الدراسااااااااايطااااااااالب وطالبااااااااات الثااااااااااني عشااااااااار للمرحلاااااااااة الثانوياااااااااة فاااااااااي مح

 ساااااة األصاااااليةاات عيناااااة الدر تكونااااااااة. و اطالباااااًا وطالب 7934)والبااااالغ عاااادجهم ) م (2011/2012)
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العينااة بالطريقااة القصااد ة ألبنااااء  إذ اختياارت (  286اسااترجاج ) وتااااام    ًا وطالباااااةلبااااا( طا320مااااان )

اااان اااااس األمااياامق :ىين  اساااااات دم الباحااااااث  ااااااالث أجوات  األولااي  اااااااء العاااج اهداء والعشاااوائية لألبنالشاا  

 اي العاااااااام الدراساااااااي  ل الطلبااااااة فاااااامعاااااااد كشاااااااف ب ة:  والثالاااااااثالطمااااوحااااااااس مقياا ة :  والثانيااااااي  نفسااااااالا

طات جرجااات الماضاااي  وأظهاارت نتاائج الدراسااة عادم وجااوج فارو  ذات جاللااة إحصاائية بااين متوسا

هداء فااي مقياااس شاا  اء الأقارانهم أبناا ات سااطين متو يين وبااطلباة الثانويااة العامااة ماان أفاراج العينااة العاااج 

 وجااوج فاارو  علااى مقياااس األماان النفسااي  سااي. و   ومقياااس الطمااوح  والتحصاايل الدرااألماان النفسااي  

فاارو  علااى وجااوج ين  و هداء  والتحصاايل لصااالح اإلناااث  ولصااالح األبناااء العاااجي  لصااالح أبناااء الشاا  

مان فض(  - مرتفاع) اي  األماان النفساذ تو ين مسااعاال باامقياس الطموح لصاالح العااجيين. ووجاوج تفا

 العينة العاجيين. أفراج نااث علاى مقيااس الطموح لدذ واإلباين الاذكور 

َ  وأجرى   الفارو  فاي األمان التعر  إلىهدفت  جراسة( Marginson, 2012) مارجينسو

إلاى  اً ة  وفقاساتراليات األبة الجامعيين الذين يدرساون فاي بعاض الجامعامن الط ل  لدذ عينة  النفسي  

  وطبقاات لوصاافي  . واتبعاات الدراسااة الماانهج ا(ي  دراسااص الة  والت صاا  جاانس  والجنسااي  لا) :رات ياا  متغ

طالبًا وطالباة مان ( 237)نة الدراسة من نت عي    وتكو  هذه الدراسة باست دام مقياس األمن النفسي  

ج وجااو لااى عاادم نتااائج إرت الوأشااا  الااذين يدرسااون فااي الجامعااات األسااترالية  العااالم لاادانم تلااف ب

  لصااالح طلبااة د فاارو ة  بينمااا توجااوالجنسااي    ري الجاانسياا  متغإلااى  تبعاااً  النفسااي   األماان فاارو  فااي

 .يات التطبيقيةالكل

الت عار  إلاى مساتوذ األمان Zhang & Wang, 2011) ) نَجانَج وو ادراسَة ه وهَدفت 

ة الدراساا بقاات   وطج الوصافي  الماانه مساات د الاادذ طلباة الجامعااات فااي جامعاة تشاااينج  وقاد  النفساي  

النتاائج إلاى  رت وأشاا طالباًا وطالباة.( 345) مان مكونة نةعيعلى  ألمن النفسي  م مقياس اباست دا
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 النفسااي   مسااتويات األماان   كمااا وجاادت أن  ط ماان األماان النفسااي  عااون بمسااتوذ متوساا  الط لبااة يتمت   أن  

 .ة ل ياتهم الث قافية واإلقليمية الم تلفرت بتأ 

يااة ال فسااي  ير األماان النإلااى قياااس تااأ  (Seto, 2010) دراسََة سََيتوت هََدف  ةنفسااي  والحر 

طبقااات هاااذه الدراساااة حياااث   المااانهج الوصااافي   الدراساااة  دمت واسااات علاااى اإلباااداع فاااي إندونيسااايا.

ياة النفساي    األمان النفساي    باست دام مقيااس طالباًا ( 55) نات عيناة الدراساة مانكو  ة  وتومقيااس الحر 

ياة النف ج إلاى أن  وأشاارت النتاائ   لبااً ( طا24)طالبة و(  31)  منهم  وطالبة  ة واألمان ساي  مساتوذ الحر 

يااة النفسااي     وأن  مرتفااعكانااا بمسااتوذ  النفسااي   ياا   ران علااى اإلبااداع  والعالقااة  ة واألماان النفسااي  الحر 

 .اعظهر مزيد من اإلبد  األمن النفسي  الحر ية و  كل ما زاجت  بينهما عالقة طرج ة  أي أنه

 ابقة: السقي  على الدراسات تعال
 متغيار اولات تناوع الدراساات التاي تن االجتمااعي  ات الساابقة للاذكاء عرض للدراسيت،ح من ال

مثال جراساة زحلااو  وآجم   بااالتفكير اإلباداعي   االجتمااعي الاذكاء فمنهاا مااا رباط  الاذكاء االجتمااعي  

ياااة   ذاتالفاعلياااة الب تمااااعي  ء االجالاااذكا ربطااات ( التاااي 2017لك جراساااة الفريحاااات )ذ (   كااا2018)

وهنااااك . ماااي  ومهاااارات االتصاااال التنظي الجتمااااعي  الاااذكاء ا ربطااات ( التاااي 2015) فااايكتوجراساااة ال

 (2014لاادذ طلبااة الجامعااات مثاال: جراسااة الحربااي ) مسااتوذ الااذكاء االجتماااعي   ربطاات جراسااات 

  Saxena and Jain, 2013))  وجراسااة  من النفسااي   باااألتماااعي  التااي ربطاات الااذكاء االج

من بااأل بطات الاذكاء االجتمااعي  لنسابة لهاذه الدراساة فقاد ر ا با  أماVardihini, 2013) )وجراساة 

 من طلبة الجامعات . ذوي اإلعاقة البصريةلفئة  فسي  الن

منهاا جراساة شاريبه ف  ات لادذ طلباة الجامعا  أما بالنسبة للدراسات التي تناولات األمان النفساي  

ال   وجراسااة رحااا  متعل  الااة بدافعياا   النفسااي   نمااالتااي ربطاات األ (2017ة أبااو عاارة )وجراساا ( 2018)

(  2012  وجراساااة أباااو زيتاااون ومقاااداجي )ةساااي  النف بالوحااادة مااان النفساااي  التاااي ربطااات األ (2016)
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 ,Marginson)سة   وجرابمستوذ الطموح   من النفسي  التي ربطت األ  (2012وجراسة أبو عمرة )

 .Zhang & Wang, 2011) )(  وجراسة 2012

 الااذكاء االجتماااعي   سااتوذ إلااى أن م  ذكاء االجتماااعي  بالااقااة ل  السااابقة المتع أظهاارت الدراسااات 

(  وجراسااااااة الكتفااااااي 2017جراسااااااة الفريحااااااات )  و (2018زحلااااااو  وآجم )اسااااااة در ك  اً مرتفعااااااكااااااان 

  (.    Aminpoor, 2013)راسة (  وج 2013(  وجراسة عيسى )2014(  وجراسة الحربي )2015)

كاااان  ي  مسااتوذ األمااان النفساا لت إلاااى أن  فقاااد توصاا    ن النفسااي  قااة بااااألموأمااا الدراساااات المتعل  

(  2018(  وجراسااة شااريبه )2019سااليمان والشاارعة )ة  كدراسااة لدراساالاادذ أفااراج عينااة ا طاً متوساا  

مااان مساااتوذ مرتفاااع لألأن ال   (2017)(  وجراساااة أباااو عااارة 2018بينماااا أظهااارت جراساااة الساااقا )

ن كاا ذوي اإلعاقاة البصاريةلطلباة لادذ ا لنفساي  األمن امستوذ  وفي هذه الدراسة ظهر أن  .  النفسي  

ال رحا  جراساة و   (2018شاريبه )جراساة   (2019عة )والشر  يمانلسجراسة طًا  وهذا يتفق مع  توس  م

 .Zhang & Wang, 2011))جراسة   و (2012أبو زيتون ومقداجي )جراسة و   (2016)

 واألمان النفساي   بالاذكاء االجتمااعي   ةقاالمتعل  الدراساة الحالياة مان الدراساات الساابقة   تفاجت سا

  كما استفاجت ألمن النفسي  النظري ل واإلطار اعي  لذكاء االجتمالنظري ل  اإلطار  علاىعر   في الت  

ا ة الدراساااااة الحاليااااا   تهاااااا راوتحدياااااد متغي    ةالدراسااااا أجوات  مااااان الدراساااااات الساااااابقة فاااااي تطاااااويرأ ،اااااً

 ومجاالتها.

 اعي  ربطت بين الذكاء االجتم ونهااابقة في كدراسات السعن باقي الالدراسة الحالية زت تمي  و 

 .ةيفي الجامعات الفلسطين البصريةعاقة ي اإلو ذ لدذ الطلبة  واألمن النفسي  
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات 

ثة لتنفيذ  التي قامت بها الباح  و جراءاتها  الدراسة  ةلطريق كاماًل ومفصاًل  الفصل وصفاً هذا    تناول

الدرا ال   سةهذه  مجتمع  الدراسة   منهج  وصف  صد   ت او أج   دراسة وشمل   وات ج األ  الدراسة  

 .واألساليب اإلحصائية المست دمة  إجراءات الدراسة  ها باتو 

 مناج الدراسة 

 االجتمااعي   باين الاذكاء باطياةاالرتمن أجل معرفة قوة العالقة   ي  تباطاالر   الوصفي  م المنهج  است د 

وذلاااك  ؛يةساااطينلفعاااات الفاااي الجام ذوي اإلعاقاااة البصاااريةناااة مااان الطلباااة لااادذ عي   النفساااي  واألمااان 

  .  هدا  الدراسةأ لتحقيق 

 وعينتاا   مجتمع الدراسة

فااي الجامعااات  ذوي اإلعاقااة البصااريةوطالبااة ماان الطلبااة  اطالبااً  (58)سااة  ماان الدرا مجتمااع تااألف

)ال لياال  بيرزياات   اآتيااة ت فااي الجامعااا شاا ون الطلبااةعماااجة  ت حصااائياإذلااك وفااق و  ؛الفلسااطينية

ماان جامعااة ال لياال  ذوي اإلعاقااة البصاارية  حيااث بلااغ عاادج الطلبااة م2019/2020ساانة ل النجاااح(

 (.18اح )(  وجامعة النج17ما جامعة بيرزيت )أ(  23)

أفر جميعلى    ةالدراس  طبقت وقد   الثالث اج  ع  الجامعات  هذه  في  ح  يوض    (1)والجدول     العينة 

 غرافية:الد مو  العينةاج أفر خصائص 
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 حس  الجنس، درجة اإلعاقة، المستوى الدراسيّ  افيةالدأمومر   نةعيال أفراد  (: خصائص 1جدول )

 النسبة % العدد  مستويات المتغير المتغير

 الجنس 
 63.8 37 ذكر
 36.2 21 أنثى

 100.0 58 المجموع

 درجة اإلعاقة 
 44.8 26 كلية
 55.2 32 جزئية
 100.0 58 المجموع

 لدراسي المستوى ا

 20.7 12 سنة أولى 
 15.5 9 نيةسنة  ا

 32.8 19 سنة  الثة
 31.0 18 سنة رابعة
 100.0 58 المجموع

 

 أدوات الدراسة: 

 تماعيّ الذكاء االج مقيا  أواًل: 

 وصف المقيا :  -1

قاة تعل  الساابقة الم لدراساات ع علاى اطاالالاعلاى   راساة بنااءً اس الد ير مقياباحثاة بتطاو قامت ال

ة جراسااة )عيسااى   اصاا  وب  سااهجاال قياأمت ماان م  صاا     المقاااييس السااابقة التاايالجتماااعي  بالااذكاء ا

كماا هاو  ( فقارة41ولياة مان )ن المقياس في صورته األ(  وتكو  2014الحربي   (  وجراسة )2013

 .أ(-1موضح في الملحق )
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 صدو المقيا : 
 ي(:  دو الظاهر مين )الّص دو المحكّ ص -أ

الص  للتحق   من  الظاهري  ق  المشر     رض ع  د   على  اختياأ  نمالمقياس  مالجل  مدذ  مته ءر 

"  9اس على "قام بإجراء تعديالت على فقرات المقياس  وبعد عرض المقي  التيلجميع البيانات   

  (2)  ح في الملحقكما هو موض    النفسي والتربوي رشاج  ص اإلفي ت ص  لتربويين  من المحكمين ا

ح  ض  هو مو كما    فقرة  (35ن )لنهائية مكونًا مورته امقياس في ص   ليصبح الفقرات   (6)حذ     تم  

وله   وفق مقياس ليكرت وهي ) موافق بشدة  خماسي    عة على  تدريج  موز       (ب -1)  ق  ملحلافي  

وله    رض بشدة  معاجرجتانوله      معارض جرجات   3وله    محايد    جرجات   4وله     موافقجرجات   5

 (. 175العليا )(  والدرجة 35ياس )وتبلغ الدرجة الدنيا للمق .(جرجة واحدة

 و الداخلي: التساصدو ا -ب
لكال ( Pearson Correlation) اب معامال ارتبااو بيرساون لمقيااس بحساق مان صاد  االتحقا   تم  

 (2قياس  وذلك كما هو واضح في الجدول )مللية الدرجة الكل   ياس معت المقفقرة من فقرا

  من  لمصفوفة ارتباط كل فقر  (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسوَ )2) جدول
 للمقيا . الدرجة الكلية   فقرات المقيا  مع

 رقم الفقرة  
ط  ل ارتبااممع

 ن )ر( بيرسو
 رقم الفقرة  

معامل ارتباط  

 بيرسون )ر( 
 رقم الفقرة  

معامل ارتباط  

 بيرسون )ر( 

1.  **.46 13.  .55** 25.  .59** 

2.  **8.6 14.  .43** 26.  .51** 

3.  **.61 15.  .67** 27.  .73** 

4.  **.47 16.  .64** 28.  .70** 

5.  **.58 17.  .55** 29.  .66** 

6.  **.59 18.  .69** 30.  .78** 

7.  **.67 19.  .56** 31.  .49** 

8.  **.67 20.  .74** 32.  .48** 

9.  **.74 21.  .50** 33.  .58** 

10.  **.62 22.  .69** 34.  .69** 

11.  **.66 23.  .48** 35.  .71** 

12.  **.69 24.  .59**  

 (α≤0.01** دالة إحصائيًا عند )  
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اس مااع رات المقيااجميااع قاايم مصاافوفة ارتباااو فقاا ( إلااى أن  2تشااير المعطيااات الااوارجة فااي الجاادول )

ة االتساا  الاداخلي لفقارات المقيااس  وهاذا  شاير إلاى قاو   م ماإحصائيًا   لمقياس جالة  الدرجة الكلية ل

هاا تشاترك وأن  لفقارات المقيااس تساا  الاداخلي  اال يشاير إلاى قاوةو   فقرات الر عن صد  بالتالي  عب  

 .ي الجامعات الفلسطينيةف ةذوي اإلعاقة البصريالطلبة لدذ  الذكاء االجتماعي  ا في قياس معً 

 الثبات:  -2

 يّ الثبات بطريقة االتساو الداخل -أ

قيمة معامل  أن   وتبين  كرونباخ ألفاالثبات   معاملبحساب   الثبات بطريقة االتسا  الداخلي   حسب 

بلغ معامال  باات كرونبااخ ألفاا للدرجاة  إذ قياس كانت مرتفعة   للمية  كرونباخ ألفا للدرجة الكل   بات  

الثبات  وهذا  شير إلى من   عالية   ع بدرجة  المقياس يتمت    إلى أن  ما  شير  م    ( 92.)مقياس  ية للالكل  

 .للتطبيق وتحقيق أهدا  الدراسة المقياس صالح أن  

 : صفيةالتجزئة النلثبات بطريقة ا -ب

الثبا  بحساب  الباحثة  النص ية بطريقة  ت  قامت  حساب    التجزئة  على  الطريقة  هذه  تعمل  حيث 

الrو )معامل االرتبا يتم  بمقياس   ( بين جرجات نصفي  المقياس  تجزئ  حيث    يتم  و    نصفين  إلىة 

ما   حساب معامل االرتباو بينه  نصف من المقياس   م    لكل    فحوصينمع جرجات المجمو    جاج إ

ثبات  القيمة معامل    أن  لى  إ  وتبين  غير متساويين   ياسألن نصفي المق   جتمان  معاجلة  ت ماست د و 

    (85.ية للمقياس )ة الكل  للدرج  جتمان  حيث بلغ معامل  كانت مرتفعة  ماعي  لمقياس الذكاء االجت

لمقياس صالح  ا    وهذا  شير إلى أن  من الثبات   مرتفعة    ع بدرجة  المقياس يتمت    ا  شير إلى أن  م  م

المقياس  مكن أن  عطي النتائج نفسها    ن  رًا على أم ش    عد  وهو    ،  أهدا  الدراسةللتطبيق وتحقيق  

 بيق نفسها. يد تطبيقه على العينة نفسها وفى ظرو  التط عأ   إذا ما
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 تصحيح المقيا : 

ع   وزعت  اإلجابة  ليكارت    ن جرجات  بطريقاة  المقياس  حياال ماسي    Likertفقرات  ث  حاصل ة  

   ( موافق)عنادما  جياب  (  جرجاات   4  و)   ( ةموافق بشد  )عندما  جياب    ( جرجات   5)الماستجيب علاى

و)محايد(جياب   عنادما    (جرجاات   (3و و()معارض عنادما  جياب    (جرجتاان)   واحادة)      (جرجاة 

الموجبة   ةبشد    )معارض نادما  جياب  ع للفقرات  بالنسبة  هذا  الت(  السالبة  الفقرات  تحمل  أما  ي 

ة اإلجابة موافق بشد    عطىقلب الدرجات بحيث ت    م  ( فقد ت 35   34   33   9   8   5   1األرقام )

 .ات(جرج 5ة )جرجات( ومعارض بشد   4رجتان(  ومعارض )ج )جرجة واحدة(  وموافق ) 

راج مجتماع الدراساة علاى أفا (موافقاة)إلاى  االث فئاات لمعرفاة جرجاة   طول السالم ال ماساي    مقس  وقد  

 وحسابت ة  فاي الجامعاات الفلساطيني ريةاإلعاقاة البصا  ذوي لادذ الطلباة    ستوذ الذكاء االجتمااعي  م

 :تي الن حو اآ على فئات المقياس ال ماسي  

 4( = 1-5األجنى للمقياس = ) د  الح-األعلى للمقياس  مدذ المقياس = الحد  

 3عدج الفئات = 

 عدج الفئات  طول الفئة = مدذ المقياس ÷

    =4  ÷3  =1.33 

ت الحسااابية كمااا ئاة نحصاال علااى فئااات المتوسااطاف األجنااى لكاال   ( للحااد  1.33بإضاافة طااول الفئااة )
 (:3)ح في الجدول هو موض  

 يوضح فئات المحك المعتمد في الدراسة (: 3)جدول 
 درجة الموافقة على الذكاء االجتماعي الوزن النسبي  المتوسط الحسابي  فئات

 ةمنخفض % 46.6 -% 20 1.00-2.33

 متوسطة  73.4 -% 46.7 2.34-3.67

 عالية  % 100 -% 73.5 3.68-5.00
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 ا  األمن النفسيّ ثانيًا: مقي

 وصف المقيا :  -1

على    عاالطال  وبعد  النفسي    باألمنقة  لدراسات السابقة المتعل  ل  جب التربوي  ى األاالطالع علبعد  

في  وتكون المقياس     (  2014و)الحربي      (2009  عقل )  من النفسي  مجموعة من مقاييس األ

وفق مقياس   خماسي    عة على  تدريج  موز     س األمن النفسي( فقرة تقي28من )صورته النهائية  

   معارضجرجات   3وله    محايد    جرجات   4وله      موافقجرجات   5وله    بشدة  ليكرت وهي ) موافق

 . (وله جرجة واحدة  رض بشدة  معاجرجتانوله 

 ا : صدو المقي -2

 (:  دو الظاهريّ مين )الّص صدو المحكّ  -أ

مين في  عرض المقياس على عدج من المحك    تم     قياسللم  د  الظاهري  من الص    قلتحق  من أجل ا

المقوتكو     امعات عدة ج الملحق  كما هو موض    ( فقرة29من )  ياس في صورته األوليةن  ح في 

النهائية  ن في صورته  أصبح المقياس يتكو    مون   وبعد إجراء التعديالت التي أجراها المحك  (أ  -1)

 .( ب -1ح في الملحق )هو موض  حذ  فقرة واحدة كما   يث تم  ح   ( فقرة28من )

 صدو االتساو الداخلي:  -ب

لكال ( Pearson Correlationمقيااس بحسااب معامال ارتبااو بيرساون )ال ق مان صاد التحقا   تم  

 (4ح في الجدول )واض  ذلك كما هو و  ؛ية للمقياسفقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكل  
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فقر  من   لمصفوفة ارتباط كلّ  (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسوَ )4)جدول 
 ة للمقيا . يلّ مقيا  مع الدرجة الك فقرات ال

 رقم الفقرة  
ل ارتباط  اممع

 بيرسون )ر( 
 رقم الفقرة  

معامل 

ارتباط  

 بيرسون )ر( 

رقم  

 الفقرة  

معامل 

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

رقم  

 الفقرة  

معامل 

ارتباط  

رسون  بي

 )ر( 

1.  **.60 8.  .58** 15.  .64** 22.  .68** 

2.  **59. 9.  .71** 16.  .71** 23.  .53** 

3.  **.58 10.  .77** 17.  .71** 24.  .58** 

4.  **.62 11.  .48** 18.  .64** 25.  .45** 

5.  **.71 12.  .68** 19.  .75** 26.  .69** 

6.  **.45 13.  .54** 20.  .73** 27.  .59** 

7.  **.62 14.  .62** 21.  .74** 28.  .53** 

 (α≤0.01الة إحصائيًا عند ) ** د 

مصاافوفة ارتباااو فقاارات المقياااس مااع جميااع قاايم  ن  ( إلااى أ4ت الااوارجة فااي الجاادول )تشااير المعطيااا

المقيااس  وهاذا  لفقارات  ا  شاير إلاى قاوة االتساا  الاداخلي  مم  لمقياس جالة إحصائيًا   ية لالدرجة الكل  

الطلبااة لادذ  األمان النفسااي  ا فاي قياااس   وأنهااا تشاترك معااً ر عاان صاد  فقاارات المقيااسعبا  بالتاالي    

 .الفلسطينيةفي الجامعات  اإلعاقة البصرية ذوي 

 الثبات:  -3
 الثبات بطريقة االتساو الداخلي -أ

حياث   نبااخكرو  ألفااالثبات  معاملبحساب  ريقة االتسا  الداخلي  لباحثة بحساب الثبات بطقامت ا

 شاااير إلاااى أن  وهاااذا  (0.93) ياااة للمقيااااسكل  للدرجاااة الكرونبااااخ ألفاااا قيماااة معامااال  باااات  بلغااات 

 .المقياس يتمتع بدرجة  بات مرتفعة

 : التجزئة النصفية ات بطريقةالثب -ب

بطريقة  ق الثبات  بحساب  الباحثة  النص ية امت  هذ ح   التجزئة  تعمل  حساب يث  على  الطريقة  ه 

( االرتباو  المقياس   rمعامل  نصفي  جرجات  بين  المقياس    يتم    حيث ب (  صفين  ن  إلىتجزئة 

جرجات  مجمو    جاج إ  يتم  و متكافئين    المقياس   م    لكل    مفحوصينالع  من  معامل حسا  نصف  ب 
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وتم  ا بينهما   براون    الرتباو  الأل   المصححاست دام معاجلة سبيرمان      مقياس متساويين ن نصفي 

ع  ا  شير إلى أن المقياس يتمت  مم     (0.91)   س األمن النفسي  لمقياثبات  القيمة معامل  وقد بلغت  

وهذا    عاليةبدرجة   الثبات   أن  من  إلى  الدراسة  المقياس صالح   شير  أهدا   وتحقيق  ،  للتطبيق 

نة  تطبيقه على العي  عيد  أ  النتائج نفسها إذا ما    عطيالمقياس  مكن أن      رًا على أن  م ش    وهو  عد  

 نفسها وفى ظرو  التطبيق نفسها. 

 ا : تصحيح المقي

اإلجابة ع تم توزيع   ليكارت    نجرجات  بطريقاة  المقياس  ة  حياث  حاصل ال ماسي    Likertفقرات 

   (موافق)عنادما  جياب  ( جرجاات  (4و  (ة شد  موافق ب)ياب عندما  ج (  جرجات  5) ماستجيب علاىال

عنادما  جياب  )محايد(اب  ما  جيعناد   (جرجاات   3) وجرجتاان  عنادما  )معارض(   واحادة  وجرجاة    

الفقرات السالبة التي تحمل   ( هذا في حال الفقرات الموجبة  بينما في حالةبشد    )معارض  جياب  

    (28   27   25   24   23   21   17   16   15   13   12   11   7   6   3   2   1األرقام )

 . سياً فتصبح عك

موقااد  علااى  إلااى  ااالث فئااات لمعرفااة جرجااة موافقااة أفااراج مجتمااع الدراسااة م ال ماسااي  ل  الساا   طااول قساا 

فئاات  وحسابت في الجامعات الفلساطينية   ذوي اإلعاقة البصريةلدذ الطلبة   ي  مستوذ األمن النفس

 :اآتي  على الن حو المقياس ال ماسي  

 4( = 1-5ى للمقياس = )األجن الحد  -ى للمقياس األعل  المقياس = الحد   مدذ

 3عدج الفئات = 

 طول الفئة = مدذ المقياس ÷ عدج الفئات 

    =4  ÷3  =1.33 
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طات الحسااابية كمااا فئاة نحصاال علااى فئااات المتوساا   األجنااى لكاال   ( للحااد  1.33ل الفئااة )بإضاافة طااو 

 (:5)ح في الجدول هو موض  

 لية في الدراسة الحا المعتمد ح فئات المحك ّ يوّض (: 5)دول ج
 درجة الموافقة على األمن النفسي الوزن النسبي  لحسابي ئات المتوسط اف 

 منخفضة % 46.6 -% 20 1.00-2.33

 متوسطة  73.4 -% 46.7 2.34-3.67

 مرتفعة % 100 -% 73.5 3.68-5.00

 رات الدراسة: متغيّ 

 المتغيرات المستقلة: 

 .ن )ذكر  أنثى(وله مستويا  الجنس •

   جزئية.يةيان: كل  مستو  ولها  جرجة اإلعاقة •

 وسنة رابعة.  سنة  الثةوله أربعة مستويات: سنة أولى  سنة  انية    اسي  المستوذ الدر  •

  المتغيرات التابعة:

 .اعي  الذكاء االجتم •

 .من النفسي  األ •

 إجراءات الدراسة: 
 :  اآتيةال طوات وفق الدراسة  أجريت هدا  الدراسة أ لتحقيق 

علااى معااايير  حكيمهااا والحصااولبهااد  ت المت صصااينى جوات الدراسااة وعرضااها علااأتطااوير  -1

 .اهزة للتطبيقورة النهائية الجوال روج بالص    صدقها و باتها

عاداج أ ة الحصاول علاى بغياياة التربياة  للجامعاات مان كل   ةالمهما  الحصول على كتاب تساهيل   -2

  .(3لحق )  مين بهاتحقالمل ذوي اإلعاقة البصرية
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ية مان ت الفلساطينفاي الجامعاا  لبصاريةذوي اإلعاقاة اطلباة  عاداج الأ حصائيات  إالحصول على   -3

 .م2019/2020) ال ليل   بيرزيت   النجاح ( للعام في الجامعات  الطالبيةجائرة الش ون 

مان  كال   فاي ذوي اإلعاقاة البصاريةة المنساجمة ماع المجتماع  وهام الطلباة اختيار عيناة الدراسا -4

 ط  والنجاح في الشمال.امعة ال ليل في الجنوب  وبيرزيت في الوسج

  وبعااد اسااتبانة( 58سااتعيد منهااا )( ا58) وزعاات تااي ال األجوات بلااغ عاادج  فقااد توزيااع المقاااييس   -5

لالساااتبانات    ليصااابح العااادج النهاااائي  منهاااا أيلااام  ساااتبعد المساااترجعة  االساااتبانات التااادقيق فاااي 

 .استجابة( 58) ئي  حصالتحليل اإلالقابلة ل

 هادا أ سئلة وتحقيق جابة عن األإلبهد  ا  (SPSSبرنامج )وفق  حصائياً إمعالجة البيانات  -6

 الدراسة .

 إلحصائية: األسالي  ا
جراسته  اعتمدت  بيانات  تحليل  تطبيق األجوات على    االباحثة في  الدراسة  حزمة  أفرابعد  ج عينة 

 . ةحصائية للعلوم االجتماعي  البرامج اإل

Version (26) ,tical Package for the Social SciencesStatis :SSPS 

 :اآتية االختبارات ت واست دم

 .ئص أفراج العينة وصف خصال سبيةلتكرارات واألوزان النا •

لمعرفة مستوذ الذكاء االجتماعي ومستوذ األمن       االنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية •

 . النفسي

 .كل من مقياسي الدراسةرفة  بات فقرات عاختبار كرونباخ ألفا لم •

 الثبات بطريقة التجزئة النص ية.  من امل جتمان للتأكد ومعمعامل ارتباو سبيرمان براون  •
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  ولمعرفة  المقاييس ت  ( لمعرفة صد  فقراPearson Correlationامل ارتباو بيرسون )مع •

 . أخرذ  من جهة  واألمن النفسي    من جهة لذكاء االجتماعي  العالقة بين ا

)  اختبار  • متIndependent samples t-test)ت(  بين  الفرو   لمعرفة  وسطات عينتين  (  

 قلتين. مست

األحاجي   • التباين  تحليل  بين  One-Way Analysis of Variance)  اختبار  للمقارنة   )

 .أو عدم وجوجها  طات رو  بين المتوس  ق بوجوج فعل  ل إلى قرار يتو التوص  طات أس  المتو 

 .وجاللتها لمقارنات الثنائية البعد ة إل جاج مصدر الفرو  ( لScheffeه )اختبار شي ي •

 ت: اعتدالية البيانا 
-Oneسميرنو  )-اختبار كولميجرو   است دمت الباحثة    للبيانات   للتحقق من التوزيع الطبيعي  

Sample Kolmogorov-Smirnov Test  )  توز لفحص( والجدول  البيانات   يوض  6يع  ح  ( 

 ذلك:   

 One-Sample Kolmogorov-Smirnovسميرنوب )-كولميجروب: يبين نتائج اختبار (6جدول )

Test بيانات الدراسة ( لتوهيع 

 المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة االختبار

الداللة 

 اإلحصائية

3.790.410.11.061 ة للذكاء االجتماعي الدرجة الكلي

3.620.520.10.200 لألمن النفسيالدرجة الكلية 

الجدول )،  يت الوارجة في  البيانات  أن  6ح من خالل  اإلقيم  (  الداللة  متغي  ة  لجميع  رات  حصائية 

ا يتيح    مم  عي  البيانات تت ذ شكل التوزيع الطبي  على أن   (  وهذا يدل  05.ر من )الدراسة كانت أكب

است للباحث لإلجابة  ة  )المعلمية(  البارامترية  االختبارات  و   عندام  الدراسة.  من  يت،  أسئلة  ح 

على أنه ال   ذا يدل    وهمستقيم    تتمركز حول خط  البيانات    أن    (4)أنظر ملحق(  2(  )1الشكلين )

 .شاذة    البيانات ال تحتوي على بيانات   وأن  وجد بيانات مشتتة  ت
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 الفصل الرابع 

 صلت إليها الدراسة الحالية عرضًا للنتائج التي تو ن هذا الفصل ت،م  

 سة نتائج أسئلة الدرا

فَي الجامعَات  ذوي اإلعاقَة البصَريةلَدى الطلبَة   مَاعيّ الَذكاء االجت  ما مستوى السؤال األول:  

 ؟الفلسطينية

طات الحسااااابية واالنحرافااااات المعياريااااة واألوزان المتوساااا   ت دمت اساااا األول ابااااة عاااان الساااا ال لإلج

ات الفلساطينية  فاي الجامعا ذوي اإلعاقاة البصاريةلدذ الطلبة    ي  مستوذ الذكاء االجتماعل  النسبية

 (.7جدول )ح في الو موض  وذلك كما ه

  ذكاء االجتماعيّ لا مستوى لهاَ النسبية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألو 7جدول )
 . ، مرتبة تناهلياً سطينيةفي الجامعات الفل ذوي اإلعاقة البصريةلدى الطلبة  

قم  ر

 الفقرة 
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 ترتيب ال

درجة 

 الموافقة

 مرتفعة 1 84.8 0.60 4.24 تفاعليمعزمالئيالطلبةيكسبنيمزيدمنالخبرة 13

 مرتفعة 2 84.4 0.70 4.22 لمجردوجوديمعأصدقائيمتعأست6

2 
ميعاألفرادمنةعلىالتواصلاللفظيمعجلديالقدر

 مختلفاألعمار
4.19 0.66 

83.8 
3 

 مرتفعة

 مرتفعة 4 81.4 0.65 4.07 اآلخرينعنعالقاتيمعأشعربالرضا 28

مرتفعة 5 81.0 0.76 4.05 جتماعيأتصرفعلىنحومناسبفيالموقفاال 16

 مرتفعة 6 80.6 0.62 4.03 أطورمنوسائلتواصليمعاآلخرينباستمرار 18

 مرتفعة 7 80.0 0.70 4.00 أهتمبآراءاآلخرينوأفكارهم 12

 مرتفعة 8 79.4 0.75 3.97 مختلفالمواقفبمشاعراآلخرينفياتفهمواشعر 11

 مرتفعة م8 79.4 0.90 3.97 عاقتيالبصريةينزعجاآلخرينمنيبسببإ 8

 مرتفعة 9 79.0 0.57 3.95 اناشخصيةمحبوبةمنقبلاآلخرين 26

 فعةمرت م9 79.0 0.78 3.95 يلالىسماعرأياآلخرينمهماكانمخالفاًلرأييأم32

9
منتصرفاتيفيالمواقفيتضايقاآلخرون

ً  االجتماعيةلكونيإنسانمعاقبصريا
3.95 0.85 

79.0 
 م9

 مرتفعة

مرتفعة 10 78.6 0.67 3.93 بلمناقشةاآلخرينألخطائيوأعترفبذلكأتق24

 مرتفعة م10 78.6 0.90 3.93 دهاآلخرينبسهولةأفهممايقص7

30
اآلخرينحتىلولماعرفهمقدرةعلىتقبللدّيال

 مسبقا
3.86 0.80 

77.2 
11 

مرتفعة

مرتفعة م11 77.2 0.83 3.86 القةمعاآلخرينلديالقدرةعلىالحديثبط21

مرتفعة 12 76.6 0.78 3.83والمواقفأقدمالمساندةلآلخرينفياألزماتأ20
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قم  ر

 الفقرة 
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 ترتيب ال

درجة 

 الموافقة

 نالصعبةماأمك

3
فيأيموقفأستطيعأنأتعاملمعاألشخاص

 اجتماعيداخلالجامعة
3.83 0.86 

76.6 
 م12

 مرتفعة

 مرتفعة 13 75.6 3.780.86 قفالصعبةيمكننيخلقجواًمنالمرحفيالموا29

4
يتفقتفكيريمعتفكيرزمالئيفيالمواقف

 جتماعيةالمختلفةاال
3.74 0.78 

74.8 
14 

 مرتفعة

مرتفعة 15 74.2 0.68 3.71 أعرفكيفتؤثرأفكاريعلىمشاعراآلخرين19

27
لديالكفاءةاالجتماعيةالالزمةإلنجازأيأشعربأن

 مهمة
3.69 0.80 

73.8 
16 

 مرتفعة

31
أنأجدموضوعاًألتحدثهبهمعمنالسهلعلّي

 االخرين
3.67 0.89 

73.4 
17 

متوسطة

متوسطة 18 73.2 0.93 3.66 دصعوبةفيفهممايقصدهاآلخريناج5

 متوسطة 19 72.4 0.79 3.62 ئهممقدرةعلىإقناعاآلخرينوتغيرآراديالل22

15
فاعلمعفسيةكلماابتعدتبالتأشعربالراحةالن

 اآلخرين
3.62 0.81 

72.4 
 م19

متوسطة

23
أسرعملمعالمشكالتاالجتماعيةباستطيعألتعا

 وقتممكن
3.62 0.85 

72.4 
 م19

متوسطة

34
ةللتعاملالجيدةمعاآلخرينلالزمالامتلكالمهاراتا

ًاألصغ  رمنيسنا
3.62 0.85 

72.4 
 م19

متوسطة

متوسطة م19 72.4 1.01 3.62 ثلآلخرينممحوليحياتيالنفسيةبمايحدتتأثر1

متوسطة 20 72.0 0.75 3.60 يةخرينبأفكاريواتجاهاتياالجتماعيتأثراآل14

متوسطة 21 71.4 0.82 3.57 باتهمالذاتيةومتطلأساعداآلخرينفيتحقيقحاجاتهم10

33
أناسالأعرفهمأشعربالحرجعندماأجدنفسيبين

 جيداً
3.43 0.94 

68.6 
22 

متوسطة

متوسطة 68.023 0.88 3.40 لذلكأفهمرغباتاآلخرينواعملطبقا25

متوسطة 24 67.2 0.97 3.36 أشعربالترددعندمقابلةشخصيةهامة35

متوسطة 25 65.2 0.71 3.26 قفالمختلفةننيالتنبؤبسلوكاآلخرينفيالموايمك17

 ة عالي 75.8 0.79 3.79 االجتماعي  الدرجة الكلية للذكاء

 )م = مكرر(

ذوي اإلعاقاة لدذ الطلبة  كاء االجتماعي  مستوذ الذ  أن  إلى ( 7لوارجة في الجدول )ا  البيانات تشير  

للاذكاء ياة ساابي للدرجاة الكل    حياث بلاغ المتوساط الحكاان عاليااً  ساطينيةفي الجامعاات الفل  البصرية

بااين مااا طات الحسااابية %(  وقااد تراوحاات المتوساا  75.8)( بنساابة مئويااة بلغاات 3.79) االجتماااعي  

(3.26 – 4.24 .) 

مااان ال بااارة"  اتفااااعلي ماااع زمالئاااي الطلباااة  كسااابني مزيااادً  ": الفقااارات  ( أن  7ويت،اااح مااان الجااادول )

" ج وجااوجي مااع أصاادقائيو" أسااتمتع لمجاار  (  0.60) ( وانحاارا  معياااري  4.24) حسااابي  ط بمتوساا  
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مااع  القاادرة علااى التواصاال اللفظااي  لاادي  (  و"0.70) معياااري  ( وانحاارا  4.22) سااابي  ط حبمتوساا  

   وهااذه(0.66) ( وانحاارا  معياااري  4.19) حسااابي  ط " بمتوساا  يااع األفااراج ماان م تلااف األعمااارجم

ذوي لاادذ الطلباااة  مساااتوذ الااذكاء االجتماااعي  افقااة بالنساابة لة مو حصاالت علااى أعلاااى جرجاا فقاارات ال

 .طينيةفي الجامعات الفلس اإلعاقة البصرية

 ط حسااابي  " بمتوساا  تلفااةباا  بساالوك اآخاارين فااي المواقااف الم  مكننااي التن " قاارات:الف فااي حااين أن  

ط توساااا  " بممهمااااةة (  و" أشااااعر بااااالترجج عنااااد مقابلااااة ش صااااي  0.71) ( وانحاااارا  معياااااري  3.26)

 طعمل طبقاا لاذلك" بمتوسا  أ غبات اآخرين و أفهم ر    و"(0.97) ( وانحرا  معياري  3.36)  حسابي  

بة جرجة موافقة بالنسا حصلت على أقل   وهذه الفقرات   (0.88)    معياري  ( وانحرا3.40)  حسابي  

 .في الجامعات الفلسطينية ذوي اإلعاقة البصريةلدذ الطلبة  ء االجتماعي  مستوذ الذكال

فَي  ذوي اإلعاقَة البصَريةلطلبَة لَدى ا  هَل أختلَف مسَتوى الَذكاء االجتمَاعيّ السؤال الثَاني:  

 .(؟المستوى الدراسيّ  ،ةدرجة اإلعاق)الجنس،  راتمتغيّ ل تبًعاالجامعات الفلسطينية 

 :اآتية( 3-1من )ية الفرع الفرضيات عنه  انبثق  وقد 

وى الََذكاء مسََتطات بَين متوسََّ حصََائية توجَد فََروو ذات داللََة إ ال :ىاألولََ ةالفرسيََ الفرضَية

 .ر الجنسيّ متغل تبعاً ات الفلسطينية في الجامع ذوي اإلعاقة البصريةلدى الطلبة  االجتماعيّ 

-Independent)ت( للعينااااات المسااااتقلة ) اساااات دم اختبااااار  ىاألولاااا ةرعياااا  الف لفحااااص الفرضااااية

Sample t-test  ذوي مسااتوذ الااذكاء االجتماااعي لاادذ الطلبااة ين متوسااطات باا( إل جاااج الفاارو

 .الجنس تبعًا لمتغيرفي الجامعات الفلسطينية  اإلعاقة البصرية
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بَََين الفَََروو  إلَََى( للتعَََرب Independent- Sample t-test( )بَََار )ت(: نتَََائج اخت8جَََدول )
تبعًَا لفلسَطينية الجامعَات افَي  ذوي اإلعاقة البصريةلدى الطلبة    مستوى الذكاء االجتماعيّ طات  متوسّ 
 .(58الجنس )َ =   لمتغير

 العدد  الجنس  المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة
 ئيةصاالداللة اإلح

 جتماعي الدرجة الكلية للذكاء اال
 0.48 3.74 37 ذكر

1.130.12
 0.24 3.89 21 أنثى

)شيت الجدول  في  الوارجة  النتائج  عدم    (8ر  مستوذ  إلى  عند  إحصائية  جاللة  ذات  فرو   وجوج 

االجتماعي  بين متوسطات    (α≤.05)الداللة   الذكاء  الطلبة    مستوذ  البصرية لدذ  اإلعاقة    ذوي 

ال الفلسطينية  في  لمتغيرجامعات  )ت(نسالج   تبعًا  قيمة  بلغت  حيث  الكل       للدرجة   يةالمحسوبة 

الل من  1.13)   الجتماعي  ذكاء  أصغر  وهي  )ت(  (  )قيمة  جاللة  1.96الجدولية  مستوذ  عند   )

( وهي أكبر من  0.12)  للذكاء االجتماعي  ية  وبلغت قيمة الداللة اإلحصائية للدرجة الكل    ( 05.)

 .   وبهذه النتيجة تقبل الفرضية الصفرية األولىوغير جالة إحصائياً  (05.)

مسََتوى الََذكاء طات بََين متوسَّ و ذات داللََة إحصَائية وجََد فَروت ال :ةلثانيَا ةالفرسيََ الفرضَية
درجََة  تبعًََا لمتغيََرفََي الجامعََات الفلسََطينية  ةذوي اإلعاقََة البصََريلََدى الطلبََة  جتمََاعيّ اال

 .اإلعاقة
-Independentنااااات المسااااتقلة ))ت( للعي   ت دم اختباااااراساااا  ةالثانياااا ةالفرعياااا   لفحااااص الفرضااااية

Sample t-test  ذوي لاادذ الطلبااة  مسااتوذ الااذكاء االجتماااعي  طات ن متوساا  بااي( إل جاااج الفاارو
 .جرجة اإلعاقة تبعًا لمتغيرفي الجامعات الفلسطينية  عاقة البصريةاإل

بَََين الفَََروو  إلَََىلتعَََرب ( لIndependent- Sample t-test(: نتَََائج اختبَََار )ت( )9جَََدول )
تبعًَا فَي الجامعَات الفلسَطينية  ةبصريال ذوي اإلعاقةالطلبة    لدى  كاء االجتماعيّ مستوى الذطات  متوسّ 
 .(58)َ =   إلعاقةدرجة ا  لمتغير

 المتغير
درجة 

 اإلعاقة
 العدد 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 للذكاء االجتماعيّ  الدرجة الكلية
 0.31 3.44 26 كلية

8.75.000**
 0.23 4.08 32 جزئية

 56 (، درجات الحرية =0.05عند مستوى داللة ) (، * دالة إحصائيًا 0.01يًا عند مستوى داللة )ة إحصائدال * *
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النتائج الوارجة في الجدول ة  ائية عند مستوذ الدالل   ذات جاللة إحص( إلى وجوج فرو 9)  تشير 

(α≤.05)    متوس االجتماعي  طات  بين  الذكاء  الطلبة    مستوذ  البصريةلدذ  اإلعاقة    في   ذوي 

 يةل  حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة للدرجة الك   جرجة اإلعاقة  تبعًا لمتغيرات الفلسطينية  الجامع

االجتماعي   وهي  8.75)  للذكاء  ال  كبرأ(  )ت(  قيمة  )من  جاللة  1.96جدولية  مستوذ  عند   )

  أصغروهي     (000.)  للذكاء االجتماعي  ية    وبلغت قيمة الداللة اإلحصائية للدرجة الكل  (05.)

إحصائياً و   (05.)من   الطلبجالة  لصالح  الفرو   وكانت  البصرية ة  .  اإلعاقة  جرجة    ذوي  الذين 

   يةاقتهم البصرية كل  لذين إع( للطلبة ا3.44بل )( مقا4.08بلغ )   ط حسابي  هم جزئية بمتوس  إعاقت

 . وبهذه النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية الثانية
 

مسََتوى الََذكاء طات بََين متوسََّ ة إحصََائية و ذات داللََتوجََد فََرو ال: ةالثالثََ ةالفرسيََّ رضََية الف

المسَتوى  تبعًَا لمتغيَرية فَي الجامعَات الفلسَطين ي اإلعاقة البصَريةذو لدى الطلبة   االجتماعيّ 

 .الدراسيّ 

مسااتوذ لابية واالنحرافااات المعياريااة طات الحسااالمتوساا   ت حسااب  ةالثالثاا ةياا  الفرع لفحااص الفرضااية

 تبعاااًا لمتغيااارفاااي الجامعاااات الفلساااطينية  ة البصاااريةقاااذوي اإلعالااادذ الطلباااة  الاااذكاء االجتمااااعي  

 (.10)ح في الجدول   وذلك كما هو موض  الدراسي  المستوذ 

 االجتمََاعيّ مسََتوى الََذكاء لنحرافََات المعياريََة ة واال طات الحسََابيّ (: يبََين األعََداد والمتوسََّ 10جََدول )
 المستوى الدراسيّ   رتبعًا لمتغيفي الجامعات الفلسطينية    البصريةذوي اإلعاقة  لدى الطلبة  

 لمتوسط الحسابي ا العدد  المستوى الدراسي المتغير
االنحراف 

 المعياري 

جة الكلية للذكاء  الدر

 االجتماعي

 0.21 3.16 12 سنةأولى

 0.07 3.65 9 ثانيةسنة

 0.09 3.86 19 سنةثالثة

 0.21 4.22 18 سنةرابعة

 0.41 3.79 58 المجموع



 

57 

 

الااااذكاء مسااااتوذ لة طات الحسااااابي  ة بااااين المتوساااا  وجااااوج فاااارو  ظاهرياااا  ( 10ح ماااان الجاااادول )يت،اااا  

وذ المسااات تبعااًا لمتغيااارالجامعاااات الفلساااطينية  فااي قاااة البصاااريةذوي اإلعالااادذ الطلبااة  االجتماااعي  

 One Way) ألحاااجي  فاارو  اساات دم اختبااار تحلياال التباااين اق ماان جاللااة ال. وللتحقاا  ي  الدراساا

Anova)    (:11ح في الجدول )كما هو موض 

بََين الفََروو  إلََى( للتعََرب One Way Anova) ديّ ( نتََائج اختبََار تحليََل التبََاين األحََا11جََدول )
تبعًَا ية فَي الجامعَات الفلسَطين عاقة البصريةذوي اإل  لدى الطلبة  الذكاء االجتماعيّ مستوى  طات  متوسّ 
 (58)َ=    .المستوى الدراسيّ   لمتغير

 مصدر التباين  المتغير
مجموع 

 المربعات

  درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 لةالدال

 اإلحصائية

الدرجة الكلية  

 جتماعيللذكاء اال

 2.81 3 8.44 بين المجموعات 

 0.03 54 1.37 المجموعات خل دا **000. 110.96

 ------ 57 9.81 المجموع
   (. 0.01 عند مستوى داللة )** دالة إحصائيا  

ائية عناد ( وجاوج فارو  ذات جاللاة إحصا11وارجة فاي الجادول )الا البيانات يت،ح من خالل 

 ذوي اإلعاقاااةلااادذ الطلبااة  اء االجتماااعي  لااذكمساااتوذ اسااطات باااين متو  (α≤.05)مسااتوذ الداللااة 

حصاائية اإللغات الداللاة حياث ب  المساتوذ الدراساي   تبعًا لمتغيرفي الجامعات الفلسطينية    البصرية

  وبهاذه النتيجاة جالاة إحصاائياً و ( 05.مان ) أصاغر( وهي 000.) للذكاء االجتماعي  ية  للدرجة الكل  

 .لفرضية الصفرية الثالثةرفض اتم 

الفرو   مصدر  اختبار     وإل جاج  )شي است دم  ة  عد   الب    الثنائية  مقارناتلل(  Scheffeيه 

في الجامعات   ذوي اإلعاقة البصريةذ الطلبة  لد   الجتماعي  مستوذ الذكاء اطات  متوس  للفرو  بين  

 (.12ح من خالل الجدول )  وذلك كما هو واض  المستوذ الدراسي   تبعًا لمتغيرفلسطينية ال



 

58 

 

ََة المقارنََات الثنائ( للScheffe(: نتََائج اختبََار شََيفيه )12) جََدول طات متوسََّ ن بََية للفََروو بعدأََّ ي
 رتبعًََا لمتغيََفََي الجامعََات الفلسََطينية  عاقََة البصََريةذوي اإلطلبََة لََدى ال مسََتوى الََذكاء االجتمََاعيّ 

 المستوى الدراسيّ 

 المقارنات  المتغير
المتوسط 

 الحسابي 
 بعة سنة را سنة ثالثة سنة ثانية

الدرجة الكلية للذكاء  

 االجتماعي

 *1.1 *0.70 *0.49 3.16 ة أولىسن

 *0.57 *0.21 3.65 ةسنة ثاني

 *0.36 ----- 3.86 سنة ثالثة

---------- 4.22 سنة رابعة 

 ( 05.إحصائيًا عند مستوى ) ةدالّ الت * الفرو في المتوسطا

مستوذ  ت  طامتوس  الفرو  بين    ( إلى أن  12الجدول )الوارجة في  ة  تشير المقارنات الثنائية البعد   

االجتما الذكا الطلبة    عي  ء  البصريةلدذ  اإلعاقة  الفلسطي  ذوي  الجامعات  لمتغيرنية  في    تبعًا 

طلبة سنة  انية و الثة ورابعة من  وبين     ة طلبة سنة أولى من جه    كانت بينالمستوذ الدراسي  

 . عندهم أعلى لثة ورابعة الذين كان الذكاء االجتماعي  جهة أخرذ  ولصالح طلبة سنة  انية و ا

فر  ظهرت  سنة  كذلك  طلبة  بين  ورابعو   سنة  الثة  وطلبة  جهة  من  أخر  انية  جهة  من  ذ  ة 

الذي ورابعة  سنة  الثة  ذكاؤ ولصالح طلبة  كان  االجتمن  طلبة    أعلى    اعيهم  بين  فرو   وظهرت 

 أعلى.  هم االجتماعي  بعة الذين كان ذكاؤ لح طلبة سنة راسنة  الثة وطلبة سنة رابعة ولصا

معتا  فت  الاا ذىي اإلعاقت  البصتري الطلبت  لتد   متن الفسست   ألما مستوى  ا:  السؤال الثالَث

 في ؟السلسطي
النسابية واالنحرافاات المعيارياة واألوزان  المتوساطات الحساابية  حسابت   الرابع  ال  لإلجابة عن الس  

ماا وذلاك ك   ةالفلسيطينيفيي الاامايا     اإلعاقة البصرية  ذويلدى الطلبة    من النفسي  األمساتوذ  ل

 (.13ل )ح في الجدو هو موض  
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 مََن النفسََيّ مسََتوى األلة واألوهاَ النسََبية يََّ افََات المعيار ة واالنحر طات الحسََابيّ : المتوسََّ (13جََدول )
 .الفلسطينية، مرتبة تناهلياً في الجامعات    ي اإلعاقة البصريةذو لدى الطلبة  

رقم  

 الفقرة 
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

زن  الو

 % النسبي
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

 مرتفعة 1 83.4 0.78 4.17الجامعيةىتحقيقالنجاحفيالدراسةلديالقدرةعل 9

19
مننجاحيفيتحقيقطموحاتياالكاديميةتزيد

 المستقبل
 مرتفعة 2 82.8 0.78 4.14

 ةمرتفع 3 82.0 0.67 4.10 مناألمنالنفسيتقديريلذاتييمنحنيقدرا10ً

 مرتفعة 4 80.0 0.84 4.00 ياجاتيالخاصةماالسرةبتلبيةجميعاحتتقو 4

مرتفعة 5 79.6 0.89 3.98 الطلبةيتقبلوننيكايفردآخرربأنزمالئيأشع 5

 مرتفعة 6 79.0 0.83 3.95 أشعربالراحةالنفسيةكلماتواصلتأكثرمعاآلخرين 20

16 
منعرنيباألأناومقبولمنقبلاآلخرينوهذايش

 النفسي
 مرتفعة 7 78.2 0.82 3.91

 مرتفعة م7 78.2 0.84 3.91 ةبةفيالجامعانيمنقلةالصداقاتمعالطلاع 18

 مرتفعة 8 77.6 0.88 3.88 بلوننيفيالجامعةأشعربأنالمدرسيناليتق 13

 مرتفعة 9 77.2 0.91 3.86 رينإعاقتيهيسببابتعاديعناآلخ 17

 مرتفعة 10 76.8 0.81 3.84 فيحياتيالجامعيةصمتكيفأناشخ26

 مرتفعة 11 74.8 0.93 3.74 سببهااعاقتيمعظممشاكليالنفسية27

متوسطة 12 73.2 0.95 3.66 معيبشفقةأشعربأناآلخرينيتعاملون24

 متوسطة 13 72.4 0.77 3.62 آلخرينأشعرأننيالأحظىبرعايةكافيةمنا11

متوسطة م13 72.4 0.97 3.62 يمعظماألحيانيمشاعرالسعادةوالفرحفصنتنق7

6
أطلبالمساعدةمنأحدزمالئيالخوفعندماأشعرب

 الطلبة
3.59 0.88 71.8 14 

وسطةمت

وسطةمت 15 71.0 0.84 3.55 أتضايقعندمايطلبمنيالمدرسينأيمهمةتعليمية3

15
فيالدراسةأتضايقمناستخدامطريقةبريل

 الجامعية
3.50 0.92 70.0 16 

 توسطةم

 متوسطة 17 69.6 3.480.88 خرينياتجاهاآلأشعربالعجزفيضبطانفعاالت25

 متوسطة م17 69.6 1.06 3.48 نوالتؤثرعلىحالتيالنفسيةأتقبلالنقدمناآلخري22

متوسطة 18 68.6 1.06 3.43 اشباعحاجاتياناغيرقادرعلى28

 سطةمتو م18 68.6 1.23 3.43 وىأدائياالكاديميةالتؤثرعلىمستإعاقتيالبصري14

متوسطة 19 68.0 1.04 3.40 تيالبصريةتقللمنمستوىبالصحةالنفسيةليإعاق21

متوسطة 20 67.6 0.91 3.38 أشعربالقلقأثناءتنقليمنالبيتإلىالجامعة1

 متوسطة 21 62.8 0.87 3.14 ستقبللديقلقمنالم23

توسطةم 22 59.6 0.96 2.98 نإعاقتيالبصريةمحوراهتماماآلخرينأشعرأ8

متوسطة 23 58.0 0.89 2.90 أشعربالخوفعندحدوثطارئفيأيوقت2

متوسطة 24 52.4 0.95 2.62 أشعربالقلقفيفترةاالمتحاناتالجامعية12

 متوسطة  72.2 0.90 3.62 من النفسيالدرجة الكلية لأل

 

ذوي اإلعاقية لدى الطلبة  من النفسي  األمستوذ  أن  إلى ( 13لمعطيات الوارجة في الجدول )تشير ا

يااة للدرجااة الكل  ط الحسااابي   حيااث بلااغ المتوساا  طاً متوساا  ان كاا الفلسييطينيةفييي الااماييا   البصييرية
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مااا ية طات الحسااابلمتوساا  وقااد تراوحاات ا%(. 72.2بنساابة مئويااة بلغاات )( و 3.62) لألماان النفسااي  

 (. 4.17 – 2.62بين )

" علااى تحقيااق النجاااح فااي الدراسااة الجامعيااةلاادي القاادرة  "الفقاارات:  ( أن  13يت،ااح ماان الجاادول )

ة تزيااد ماان كاج مياا  تحقيااق طموحاااتي األ (  و"0.78) ( وانحاارا  معياااري  4.17) ط حسااابي  بمتوساا  

تقاااديري لاااذاتي  "(  و0.78)   معيااااري  ( وانحااارا4.14) ط حساااابي  " بمتوسااا  المساااتقبلنجااااحي فاااي 

قاد حصالت  (0.67) انحارا  معيااري  ( و 4.10) بي  ط حساا" بمتوسا  نحني قدرًا من األمن النفسي   م

فااي  ذوي اإلعاقااة البصااريةلاادذ الطلبااة  مسااتوذ األماان النفسااي  ساابة لعلااى أعلااى جرجااة موافقااة بالن

 .نيةالجامعات الفلسطي

( 2.62) سااابي  ط حة" بمتوساا  امعياا  فااي فتاارة االمتحانااات الج عر بااالقلقأشاا " الفقاارات:فااي حااين أن   

 ط حسااابي  بمتوسا  " وقات   و  عناد حادوث طاارل فاي أي  و" أشاعر باال ( 0.95) وانحارا  معيااري  

" إعااااااقتي البصااااارية محاااااور اهتماااااام اآخااااارين أشاااااعر أن     و"(0.89) حااااارا  معيااااااري  ( وان2.90)

موافقااة بالنساابة جرجااة  قااد حصاالت علااى أقاال   (0.96) ي  ( وانحاارا  معيااار 2.98) ط حسااابي  بمتوساا  

 .في الجامعات الفلسطينية ةعاقة البصريذوي اإللدذ الطلبة  ستوذ األمن النفسي  مل

فَََي  ذوي اإلعاقَََة البصََريةلَََدى الطلبََة  األمََن النفسََيّ  هَََل أختلََف مسَََتوى : الرابََعالسََؤال 

 .(؟ستوى الدراسيّ الم ،عاقة)الجنس، درجة اإل راتمتغيّ إلى تبًعا الجامعات الفلسطينية 

 :اآتية( 6-4من )ة الفرعي   الفرضيات حيث انبثق عنه 

مََن األمسََتوى طات بََين متوسََّ توجََد فََروو ذات داللََة إحصََائية  ال :ةالرابعََ ةفرسيََال الفرضََية

 .الجنس تبعًا لمتغيرامعات الفلسطينية في الج ذوي اإلعاقة البصريةلدى الطلبة  النفسيّ 
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-Independentنااااات المسااااتقلة )للعي   )ت( اساااات دم اختبااااار  ةالرابعاااا ةالفرعياااا   لفحااااص الفرضااااية

Sample t-test  ذوي اإلعاقة لدذ الطلبة  األمن النفسي  مستوذ بين متوسطات ( إل جاج الفرو

 .الجنس تبعًا لمتغيرفي الجامعات الفلسطينية  ةالبصري

ََار )14جََدول ) ََائج اختب ََرب Independent- Sample t-testت( )(: نت ََى( للتع ََرو إل بََين و الف
فَي الجامعََات الفلسَطينية تعََزى  عاقَة البصََريةذوي اإلطلبَة لََدى ال األمََن النفسَيوى مسَتمتوسَطات 

 (58)َ =   لمتغير الجنس

 العدد  الجنس  المتغير
وسط المت

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 بةالمحسو
 الداللة اإلحصائية

 من النفسيجة الكلية لألالدر
 0.53 3.56 37 ذكر

1.17.25
 0.49 3.72 21 أنثى

الو  النتائج  الجد تشير  ذا  ( إلى14ول )ارجة في  ت جاللة إحصائية عند مستوذ  عدم وجوج فرو  

متوسطات    (α≤.05)الداللة   النفسي    مستوذ بين  الطلبة    األمن  البصر لدذ  اإلعاقة    في   ية ذوي 

للذكاء   يةالكل      حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة للدرجة الجنس  تبعًا لمتغيرالجامعات الفلسطينية  

ا( وهي أصغر م1.17)   االجتماعي   قيمة )ت(  )( عن1.96لجدولية )ن  جاللة  (   05.د مستوذ 

( وغير  05.وهي أكبر من )   (25.)  لألمن النفسي  ية  وبلغت قيمة الداللة اإلحصائية للدرجة الكل  

 .الرابعةوبهذه النتيجة تقبل الفرضية الصفرية   جالة إحصائياً 
 

 نََََد مسََََتوى الداللََََة لََََة إحصََََائية عتوجََََد فََََروو ذات دال  ال :ةالخامسََََ ةالفرسيََََّ  الفرضََََية
(α≤.05)  َََّفَََي  ذوي اإلعاقَََة البصَََريةلَََدى الطلبَََة  فسَََيّ األمَََن الن مسَََتوى طات بَََين متوس

 .درجة اإلعاقة تبعًا لمتغيرالجامعات الفلسطينية 
-Independentناااات المساااتقلة ))ت( للعي   سااات دم اختباااارا  ةال امساااالفرعياااة  الفرضاااية لفحاااص 

Sample t-test إلعاقة ذوي الدذ الطلبة  األمن النفسي  مستوذ طات بين متوس   الفرو  ( إل جاج
 .جرجة اإلعاقة رتبعًا لمتغيسطينية في الجامعات الفل البصرية
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ََار )ت( )15جََدول ) ََائج اختب Independent- Sample t-testََ(: نت ََىرب ( للتع ََروو  إل بََين الف
تبعًََا فََي الجامعََات الفلسََطينية  ةالبصََريذوي اإلعاقََة لََدى الطلبََة  النفسََيّ  األمََنمسََتوى طات متوسََّ 
 (58)َ =   اقةدرجة اإلع  لمتغير

 غيرالمت
درجة 

 اإلعاقة
 العدد 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 لنفسيلألمن االدرجة الكلية 
 0.32 3.26 26 كلية

6.11.000**
 0.47 3.91 32 جزئية

 56جات الحرية = (، در 0.05داللة )   (، * دالة إحصائيًا عند مستوى 0.01 عند مستوى داللة )صائياً * *دالة إح

  وذ الداللة ( إلى وجوج فرو  ذات جاللة إحصائية عند مست15الجدول )  تشير النتائج الوارجة في

(α≤.05)   عات الجامفي    ذوي اإلعاقة البصريةلبة  لدذ الط  األمن النفسي  مستوذ  طات  ن متوس  بي 

لمتغيرالفلسطينية   اإلعاقة  تبعًا  قجرجة  بلغت  حيث  الكل     للدرجة  المحسوبة  )ت(  لألمن    يةيمة 

(  وبلغت 05.)( عند مستوذ جاللة  1.96من قيمة )ت( الجدولية )  رأكب( وهي  6.11)  النفسي  

الدالل الكل  قيمة  للدرجة  اإلحصائية  النفسية  ة  )  أصغروهي     (000.)   ي  لألمن  لة جاو (  05.من 

الفرو  إحصائياً  وكانت  األ  .  النفسي  في  الطلبة    من  البصرية   لصالح  اإلعاقة  جرجة    ذوي  الذين 

بمتوس   جزئية  حسابي  إعاقتهم  )3.91)  ت بلغ  ط  مقابل  إعاقت 3.26(  الذين  للطلبة  البصرية  (  هم 

 . ال امسةالفرضية الصفرية  تم رفض وبهذه النتيجة    يةكل  
 

 مسََََتوى الداللََََة لََََة إحصََََائية عنََََد د فََََروو ذات دال توجََََ ال: ةالسادسََََ ةالفرسيََََ الفرضََََية

(α≤.05)  َََّفَََي  عاقَََة البصَََريةذوي اإللَََدى الطلبَََة  األمَََن النفسَََيّ مسَََتوى طات بَََين متوس

  .المستوى الدراسيّ  تبعًا لمتغيرالجامعات الفلسطينية 

ة ة واالنحرافااااات المعيارياااا  طات الحسااااابي  المتوساااا   اساااات دمت   ةالساجساااا ةالفرعياااا   لفحااااص الفرضااااية

 تبعااًا لمتغياارفااي الجامعااات الفلسااطينية  ذوي اإلعاقااة البصااريةالطلبااة  لاادذ النفسااي   األماانمسااتوذ ل

 (.16)ح في الجدول موض    وذلك كما هو الدراسي  المستوذ 
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لدى    سيّ األمن النفمستوى لة ت المعياريّ ة واالنحرافا طات الحسابيّ (: يبين األعداد والمتوسّ 16جدول )
 المستوى الدراسيّ  تبعًا لمتغيرالجامعات الفلسطينية في   قة البصرية ذوي اإلعاالطلبة 

 وسط الحسابي المت العدد  المستوى الدراسي المتغير
االنحراف 

 اري المعي

لألمن  الدرجة الكلية 

 النفسي

 0.31 3.04 12 سنةأولى

 0.17 3.42 9 سنةثانية

 0.30 3.67 19 سنةثالثة

 0.52 4.05 18 سنةرابعة

 0.52 3.62 58 المجموع

 ياألمان النفسامساتوذ لو  ظاهرياة باين المتوساطات الحساابية ( وجاوج فار 16جادول )يت،ح مان ال

. المساااتوذ الدراساااي   تبعاااًا لمتغيااارفاااي الجامعاااات الفلساااطينية  لبصاااريةاقاااة اذوي اإلعلااادذ الطلباااة 

كماا   (One Way Anova) تحليال التبااين األحااجي   است دم اختباار  من جاللة الفرو  ق وللتحق  

 (:17)ح في الجدول هو موض  

الفََروو بََين  إلََى( للتعََرب One Way Anova) تََائج اختبََار تحليََل التبََاين األحََاديّ ( ن17جََدول )
تبعًََا فلسََطينية فََي الجامعََات ال ذوي اإلعاقََة البصََريةلََدى الطلبََة  األمََن النفسََيّ مسََتوى طات وسََّ مت

 (58)َ=    .مستوى الدراسيّ ال  لمتغير
 لتباين مصدر ا المتغير

مجموع 

 المربعات

درجات  

 حريةال

متوسط 

 اتالمربع

قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

األمن رجة الكلية الد

 النفسي

 2.63 3 7.89 عات بين المجمو

 0.14 54 7.51 داخل المجموعات  **000. 18.91

 ----- 57 15.40 وعالمجم
   (. 0.01ة )إحصائيا  عند مستوى دالل ** دالة

( وجاوج فارو  ذات جاللاة إحصاائية عناد 17الاوارجة فاي الجادول ) البيانات ل ح من خال،  يت

 البصرية قةذوي اإلعالدذ الطلبة  النفسي   األمنمستوذ طات بين متوس   (α≤.05)ة  مستوذ الدالل

ياة الكل   ة للدرجاةبلغات الداللاة إحصاائي ذ إ  المساتوذ الدراساي   تبعًا لمتغيرفي الجامعات الفلسطينية 

الفرضااية  تاارفض وبهااذه النتيجااة   جالااة إحصااائياً و ( 05.ماان ) أصااغر( وهااي 000.) نفسااي  لألماان ال

 .الساجسةالصفرية 

الفرو   مصدر  ااست     وإل جاج  )ختبار   دم  الب    للمقارنات(  Scheffeشي يه  عد ة  الثنائية 
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بين   النفسي  مستوذ  طات  متوس  للفرو   الطلبة    األمن  اإلعالدذ  البصريةذوي  الجامع  قة  ات  في 

 (.18ح من خالل الجدول )ك كما هو واض    وذلالدراسي   توذ المس تبعًا لمتغيرالفلسطينية 

طات  متوسّ بين ة للفروو عدأّ ( للمقارنات الثنائية الب  Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )18جدول )
  تبعًا لمتغيرعات الفلسطينية في الجام ذوي اإلعاقة البصريةلدى الطلبة  ن النفسيّ األممستوى 

 المستوى الدراسيّ 
 مقارنات لا المتغير

المتوسط 

 لحسابي ا
 سنة رابعة  سنة ثالثة سنة ثانية

الدرجة الكلية لألمن  

 النفسيّ 

 *1.02 *0.63 ----- 3.04 لىأوسنة 

 *0.64 ----- 3.42 سنة ثانية

 *0.39 ----- 3.67 سنة ثالثة

---------- 4.05 سنة رابعة 

 ( 0.05المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى )* الفرو في 

ذ  تو مسطات  متوس  الفرو  بين    ( إلى أن  18الجدول )الوارجة في    عد ةالثنائية الب  تشير المقارنات  

المستوذ     لمتغيرتبعاً في الجامعات الفلسطينية    ذوي اإلعاقة البصريةلدذ الطلبة    األمن النفسي  

كانالدراسي   أولى     سنة  طلبة  بين  وبين  ت  جهة  جمن  من  ورابعة  سنة  الثة  أخرذ   طلبة  هة 

 .  عندهم أعلى  الذين كان األمن النفسي  سنة  الثة ورابعة ولصالح طلبة 

بين  كذلك ظهرت فرو  وطلبة سنة رابعة من جهة أخرذ  ولصالح     طلبة سنة  انية من جهة  

سنة  الثة وطلبة سنة  وظهرت فرو  بين طلبة  أعلى.    كان أمنهم النفسي    نعة الذيطلبة سنة راب

 . أعلى منهم النفسي  سنة رابعة الذين كان أرابعة ولصالح طلبة 

لَدى الطلبَة  النفسَيّ مَن واأل مَاعيّ االجت هل توجد عالقة ارتباطيَة بَين الَذكاء:  السؤال الخامس

 في الجامعات الفلسطينية؟ ذوي اإلعاقة البصرية

 آلتية:االسابعة وانبثق عنه الفرضية 
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مسَتوى الداللَة  عنَدحصَائية ذات داللَة إتوجَد عالقَة ارتباطيَة ال    :السَابعة  يةالصَفر   الفرضية

(α≤.05)  ّفَََي  إلعاقَََة البصَََريةذوي ا لَََدى الطلبَََة النفسَََيّ مَََن واأل بَََين الَََذكاء االجتمَََاعي

 .الجامعات الفلسطينية

( إل جاااج Pearson Correlation دم معاماال ارتباااو بيرسااون )اساات    السااابعةلفحااص الفرضااية 

في  ذوي اإلعاقة البصريةلدذ الطلبة  سي  من النفاألمن جهة وبين  الذكاء االجتماعي  ة بين  العالق

 (.19خالل الجدول ) ح منض    كما هو وامن جهة أخرذ  الجامعات الفلسطينية

  النفسيّ األمن من جاة وبين   الذكاء االجتماعيّ بين  مل ارتباط بيرسوَ للعالقة  (: نتائج معا19جدول )
 أخرى اة لفلسطينية من جفي الجامعات ا وي اإلعاقة البصريةذلدى الطلبة  

 الداللة اإلحصائية  قيمة )ر(  المتغيرات 
 **000. 75. األمن النفسيالذكاء االجتماعي * 

 (≥ 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

( الجدول  في  الوارجة  المعطيات  االرتباو    أن  (  19تشير  ابين    للعالقةمعامل    ماعيّ الجتالذكاء 

على وجوج عالقة طرج ة موجبة    (  وهذا يدل  000.ئية )بداللة إحصا  (75.)  وبين األمن النفسيّ 

في   ذوي اإلعاقة البصريةلدذ الطلبة    األمن النفسيّ و   عيّ الجتماالذكاء ابين    جالة إحصائياً قوية  

الفلسطينية ذوي اإلعاقة الطلبة  لدذ    ذكاء االجتماعي  زاج الما  كل    وهذا  شير إلى أنه   الجامعات 

 .والعكس صحيح  لديهم األمن النفسي  زاج  نيةفي الجامعات الفلسطي البصرية
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 الفصل الخامس 

 يات مناقشة النتائج والتوص
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 امس لفصل الخا

 أواًل: مناقشة النتائج 
 ذوي اإلعاقَةى الطلبة لد ما مستوى الذكاء االجتماعيّ ؤال األول: السّ قة بمناقشة النتائج المتعلّ 

 ؟الفلسطينيةفي الجامعات  البصرية

فااي الجامعااات  ذوي اإلعاقااة البصااريةلاادذ الطلبااة  مسااتوذ الااذكاء االجتماااعي   أن   أظهاارت النتااائج

( بنسابة 3.79) للاذكاء االجتمااعي  ياة للدرجاة الكل   ط الحساابي  بلغ المتوس    إذ    عالياً   كان  يةالفلسطين

 %(. 75.8مئوية بلغت )

بشااكل   ة البصااريةذوي اإلعاقااعااام والطلبااة بشااكل  بااة الجامعااة وعااي طل إلااى عََزى هََذه النتيجََة وت  

جاخال تواصال اعال والالتف رة وانعكاساتها على مدذ تقوية أواصالعالقات االجتماعي   ةبأهمي    خا   

 ة تعاااد  المرحلاااة الجامعيااا     كماااا أن  ى  خدماااة المجتماااع المحلااا     وانعكاسااااتها علاااىالمجتماااع الجاااامعي  

حقق الثقاة المتباجلاة ت  ين  وتاآخر  د التعامل معبابية  فيها يتزايعات شوتجم    تكوين صداقات   مرحلة

ة االجتماعيا   ن جور التنشائة عاف،ااًل شاترك  الدفع بهم نحو التفاعل الم  ي إلىما ي ج  ؛ م  الطلبةبين  

 خرين والتواصل معهماآ االندماج مع التي ت كد  اب في تنشئة الش   الفلسطيني  والثقافة في المجتمع  

   والتاااااي تتسااااامالمحااااايط الجاااااامعي   ائدة فاااااية الساااااات االجتماعيااااا  طبيعاااااة العالقااااا أن   كماااااا  وفهمهااااام

ر  والتواصااال وتوطياااد العالقاااات بالتعاااا لبصاااريةذوي اإلعاقاااة ا للطلباااة باإل جابياااة  تتااايح الفرصاااة

شااباع إي إلااى ا ياا ج  ماا    مخاارين بساابب اإلعاقااة البصاريةنهاام بحاجاة إلااى اآأل ؛بياانهم االنساانية فيمااا

ذوي اإلعاقااة ا الطلبااة وتحدياادً   طلبااة الجامعااات  عااد  ين وتقااديرهم. ويخاار اآ لماااء  وتقباا  عور باالنتالشا  

ولااديهم   هااان ماان حل  ة مشااكالت الحياااة والااتمك  مواجهاا رة علااىوالقاااج  ماان الشاارائح المثقفااة البصاارية

  وهاذا سايكون لاه ي  من الذكاء االجتمااع عالية   بدرجة  عهم القدرة على تنظيم انفعاالتهم؛ نتيجة لتمت  

وضاابطها  بحيااث  تنظاايم االنفعاااالت  ماان خااالل معاارفتهم بطاار    المسااتقل   اار علااى نجاااحهم فاايأ
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 مسااتوذ الااذكاء أن  ل إلااى الااذي توصاا   (2017ريحااات )الف مااعيتفااق  أهاادافهم فااي الحياااة وهااذا ت حقاا ق

 Saxena) )ة كاذلك اتفقات ماع جراسا  ة كاان مرتفعااً ياة عجلاون الجامعيا  طلباة كل  لادذ  االجتمااعي  

and Jain, 2013  طلبااة العلااوم لاادذ  للااذكاء االجتماااعي   اذ مرتفعااً مسااتوً التااي أظهاارت نتائجهااا

 االجتمااعي   الاذكاء لت إلاى أن  ( التاي توصا  Aminpoor, 2013)ة سا  واتفقت أ ،ًا ماع جرااإلنسانية

 لت إلاىلتي توصا  اVardhini, 2013) )ي فارجهينواختلفت مع جراسة   لدذ الطلبة الجامعيين مرتفعً 

 .بشكل عام طاً متوس   كان مستوذ الذكاء االجتماعي   أن  

لََدى الطلبََة  جتمََاعيّ كاء االمسََتوى الََذهََل أختلَف الثََاني: سََؤال الّ قََة بمناقشَة النتََائج المتعلّ 

 ،)الجََنس، درجََة اإلعاقََة راتمتغيََّ إلََى  تبعََاً فََي الجامعََات الفلسََطينية  ذوي اإلعاقََة البصََرية

 .(؟ المستوى الدراسيّ 

المنبثقااة عنااه ( 3-1ماان )الفرعيااة  الفرضاايات   ال الثاااني  تماات مناقشااة نتااائجلمناقشااة نتااائج الساا

 :اآتية

توجََد فََروو ذات داللََة إحصََائية عنََد  ال :ىاألولََ ةسيََّ الفر  ةبالفرضََي قََةمناقشََة النتََائج المتعلّ 

اإلعاقة  ذوي لدى الطلبة  ماعيّ مستوى الذكاء االجتطات بين متوسّ  ( ≥ 0.05مستوى الداللة )

 .الجنس تبعًا لمتغيرات الفلسطينية في الجامع البصرية

الدراسةتوص   إحصائية    لت  جاللة  ذات  فرو   وجوج  عدم  متإلى  الت  طاوس  بين  ذكاء  مستوذ 

 . الجنس تبعًا لمتغيرفي الجامعات الفلسطينية  ذوي اإلعاقة البصريةلدذ الطلبة  االجتماعي  

 لظاارو لرضاون يتع الجنساين مان كاال يةذوي اإلعاقااة البصار الطلباة  إلاى أن   النتيجَةهَذه  عَزى وت  

 ملااةالمعاو  نفسااها  الفرصااةتاااح لهاام ي ة  حيااث الظاارو  الجامعياا   أم  سااواًء الظاارو  األساارية نفسااها

فاي نفساها ة األكاج ميا   لمعااييرل ون ضانة الدراسة يتعر  عي    من  طالبات الطالب و ال  وكذلك فإن     نفسها

الطلبة  فإن    لى ذلكإة فاضإفرو  بينهما  ة ظهور مثل هذه اليمكانإل من  قل    مام     اتقريبً   لجامعةا
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  وجينااي   إنساااني   لااق  ماان منط البصااريةعاقااة ذوي اإلاء  قاادمون المساااعدة لاازمالئهم الطلبااة األصااح  

تيااة لهاا الء الكفاااءة الذا ن  وأ   النظاار عاان اخااتال  الجاانس بغااض    فيمااا بياانهمكمااا أنهاام يتواصاالون 

ة  ات االكاج ميا  والتحاد  ماواجهتهم للمشاكالت  ا فايمهماً  اجورً  ت جي اانا ً و ا أواء كانوا ذكورً س  ‘ الطلبة

واألنشاااطة  فاااي مواجهاااه المهاااام   مهااام  هااام جاناااب ن    أللاااديهم ويزياااد مااان مساااتوذ الاااذكاء االجتمااااعي  

 و  عادم وجاوج فار لت إلى ص  التي تو  (2017جراسة الفريحات ). واتفقت هذه النتيجة مع ة  التعليمي  

  عااازذ إلاااى متغيااار الجااانست   ذكاء االجتمااااعي  مقيااااس الااا ناااة الدراساااة علاااىعي  ط جرجاااات باااين متوسااا  

حصاائية فاي إذات جاللاة    فرو  لت إلى وجوج وص  التي ت( 2018زحلو  وآجم )واختلفت مع جراسة  

 .ناث الح اإللص الجنس تبعًا لمتغيرالثانوية  المرحلة طلبةلدذ  الذكاء االجتماعي  
 

توجََد فََروو ذات داللََة إحصََائية عنََد  ال :ةالثانيََ ةالفرسيََّ  بالفرضََيةقََة ج المتعلّ النتََائمناقشََة 

ذوي اإلعاقة الطلبة كاء االجتماعي لدى مستوى الذمتوسطات  بين ( ≥ 0.05مستوى الداللة )

 .درجة اإلعاقةر متغيّ إلى زى في الجامعات الفلسطينية تع   البصرية

  تماعي  مستوذ الذكاء االجطات  بين متوس  ئية  ت جاللة إحصاإلى وجوج فرو  ذا  اسةلت الدر توص  

الطلبة   البصريةلدذ  الفلسطينية    ذوي اإلعاقة  الجامعات  لمتغير في  وكانت     جة اإلعاقةجر   تبعًا 

الطلبة  الفر  لصالح  البصريةو   اإلعاقة  بلغ    ذوي  حسابي  بمتوسط  جزئية  إعاقتهم  جرجة  الذين 

 ية.ل  ين إعاقتهم البصرية ك ( للطلبة الذ 3.44بل ) ( مقا4.08)

جزئيةً   أن    علىالنتيجة    هذهر  فسّ وت   إعاقتهم  تكون  الذين  والتواص   مكنهم  الطلبة  مع  الرؤية  ل 

الذين تزمالئهم بشكل   الطلبة  البصرية كل  أف،ل من  بدوره  كون إعاقتهم   جعل خبراتهم  ية  وهذا 

حيان االعتماج  األمن  طيعون في كثير  فهم  ست   الطلبة  بقيةكثر مع  أ  اما تفاعلو ومعارفهم تزجاج كل  
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التعليمي  ي أجاء واجباتهم ومهام  نفسهم ف ى أعل الكل    ن  ة   كما أهم  اتقل    ية اإلعاقة  ية  الستقالل ل من 

 خرين إلى حد  ما ويتطلب المساعدة من اآ واالعتماج على الذات 
 

ت داللََة إحصََائية عنََد توجََد فََروو ذا ال: ةلثََالثا ةالفرسيََّ  بالفرضََيةقََة مناقشََة النتََائج المتعلّ 

ذوي اإلعاقة لدى الطلبة  مستوى الذكاء االجتماعيّ طات ين متوسّ ب ( ≥ 0.05توى الداللة )مس

 .المستوى الدراسيّ  تبعًا لمتغيرلفلسطينية في الجامعات ا يةالبصر 

 الاذكاء االجتمااعي   مساتوذ طات وجوج فرو  ذات جاللة إحصائية بين متوسا    لت الدراسة إلىتوص  

  المساااتوذ الدراساااي   تبعاااًا لمتغيااارطينية سااافاااي الجامعاااات الفل ذوي اإلعاقاااة البصاااريةدذ الطلباااة لااا

 . م أعلىعنده ذين كان الذكاء االجتماعي  و الثة ورابعة الولصالح طلبة سنة  انية 

إعاقة بصرية ال    والذين  عانون من    بالجامعة  ىاألول  السنة   طلبة  أن    على  هذه النتيجةفسر  وت  

و كاج مي  األ  ات المهاار بكامل    وعي  لديهم     كون  الجامعي    كافة  ةماعي  الجتاة  المجتمع  وهذا جاخل    

إلى عدم تمك  ي ج   ال  نهم مني  اتوظي   الوقت    جتماعي  الذكاء  يندمجون شيئًا    ولكن مع مرور 

الجامعة  من تواص    فشيئًا في مجتمع  العاجيينخالل  فإن  اإلعاقة  وذوي   لهم مع زمالئهم    كذلك 

هم  صبحون في السنوات األخيرة  متلكون  نة أ لدرججتماعي  مستوذ ذكائهم االيزيد من    مرهذا األ

  .على   بدرجة أ ماعي  واجت  تحقيق مستوذ أجاء اكاج مي  نهم من  ا  مك  من هذه المهارات والقدرات م

النتيجة مع جراسة   فرو  بين  عدم وجوج    لت إلىالتي توص  Vardhini, 2013) )واختلفت هذه 

 .ةلدراسي  سنة اال تبعًا لمتغيرستوذ الذكاء االجتماعي  م
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ذىي اإلعاقت  الطلبت   لتد     متن الفسست   سوى  األما مالثالث:  ؤال  السّ قة بمناقشة النتائج المتعلّ 

 السلسطيفي ؟معا  ف  الاا البصري 
  فييي الااماييا ة البصييريةذوي اإلعاقييلييدى الطلبيية  ميين النفسييي  األمسااتوذ  أن   أظهاارت النتااائج

( 3.62) يااة لألمااان النفساااي  للدرجاااة الكل   ابي  حساااط البلاااغ المتوساا    حيااث طاً متوسااا  كاااان  الفلسيييطينية

 %(. 72.2لغت )وبنسبة مئوية ب

ذوي اإلعاقاة ض  عار   البصر  أو ال،عف فيها؛ قاد الحرمان من حاسة  ه النتيجة إلى أن  هذ عزى  وت  

عور البصاارية ة. نشاااطات الحياااة اليومياا   اة مااان ممارساااةل ااو   والقلااق  والرهباابالتهديااد  وا إلااى الشاا 

إلعاقاة ذوي اي إلى فقادان د ت ج  فق معين   هذه العناصر إذا زاجت عان حاد   لنظر نجد أن  ا اعن  و ذا أم

إسااااءة إلاااى  ضاااون   كماااا أنهااام قاااد يتعر  الجسااامي   ى  وحتاااا  الجتماااااعي  وا تاااوازنهم النفااااسي   البصااارية

عور بعادم قص والشا  عور باالنز لاديهم الشا  ما قاد  عاز  م    اصريةمال بسبب اإلعاقة البالمعاملة أو اإله

جرجة مناه  ى ألي  أو حت  عور باألمن  بصريًا للش  المعا    الطالب الجامعي  فقدان    األمن. وهكذا فإن  

ياة  والحاجاة مثال الحاجاة إلاى الحر    روريةعلى حاجاته األخرذ ال،ا    نعكاسات سالبيةقد  كون له ا

عور ا مان الشاا  كاان محروماً تاه إذا لتعبيار عنهااا  حياث إناه لان  ساتطيع تأكيااد ذاوا إلاى تأكياد الااذات 

فااااي الجامعااااات  ة البصااااريةذوي اإلعاقاااالاااادذ الطلبااااة  لااااذا جاااااء مسااااتوذ األماااان النفسااااي    باااااألمن

 طًا.توس  الفلسطينية م

مسااتوذ األماان  ن  لت إلااى أالتااي توصاا   (2019سااليمان والشاارعة )واتفقاات هااذه النتيجااة مااع جراسااة 

( التاي أظهارت 2018به )شاريت مع جراسة تفقكما ا   طاً رين كان متوس  لدذ األسرذ المحر    ي  النفس

ال رح  جراسة    واتفقت أ ،ًا معمن األمن النفسي   طة  متوس   عون بدرجة  تمت  بة جامعة تشرين يلط أن  

مااين ين المقيلبااة الجااامعي  لاادذ الط عور باااألمن النفسااي  مسااتوذ الشاا   لت إلااى أن  ( التااي توصاا  2016)

أبو زيتاون ومقاداجي كذلك مع جراسة  واتفقت   طمتوس  وذ ة لوال ة بسكرة هو مستالجامعي    باإلقامات 
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  اإلعاقاة البصارية ذوي طة لادذ عور باألمن كانت متوسا  لش  جرجة ا  أن  لت إلى  ي توص  الت(  2012)

وذ عاون بمساتلط لباة يتمت  ا أن  التاي أظهارت  Zhang & Wang, 2011) )كاذلك اتفقات ماع جراساة 

مسااتوذ األماان  ( التااي أظهاارت أن  2018لسااقا )امااع جراسااة   واختلفاات ط ماان األماان النفسااي  متوساا  

التااي  (2017جراسااة أبااو عاارة )ًا  كااذلك اختلفاات مااع نااة الدراسااة كااان مرتفعاالاادذ أفااراج عي   النفسااي  

بدرجاااة  كاناات لمفتوحااة جامعااة القاادس ا لااادذ طلبااة الدرجااة الكليااة لألماان النفسااي   لت إلااى أن  توصاا  

لاادذ  مسااتوذ األماان النفسااي   ظهاارت أن  أ التااي( Seto, 2010) واختلفاات أ ،ااًا مااع جراسااة  بياارةك

 .امرتفعً  كان الطلبة

ذوي لَدى الطلبَة  مَن النفسَيّ األأختلَف مسَتوى  هَل: الرابَعؤال السَّ بقَة مناقشة النتَائج المتعلّ 

المسَتوى  ،ة اإلعاقة)الجنس، درج  راتمتغيّ إلى    تبعاً في الجامعات الفلسطينية    اإلعاقة البصرية

 (؟الدراسيّ 

 المنبثقاااة عناااه (6-4ماان )رعياااة الف الفرضاايات لراباااع  تماات مناقشاااة نتاااائج ساا ال اشااة نتاااائج اللمناق

 :اآتية

توجََد فََروو ذات داللََة إحصََائية عنََد  ال :ةالرابعََ ةسيََّ الفر  بالفرضََيةقشََة النتََائج المتعلقََة منا

ذوي اإلعاقَة لَدى الطلبَة  مَن النفسَيّ األمسَتوى طات ن متوسَّ بَي ( ≥ 0.05مسَتوى الداللَة )

 .الجنس تبعًا لمتغيرنية لجامعات الفلسطيا في البصرية

  النفسي    األمنمستوذ  طات  بين متوس  جاللة إحصائية  إلى عدم وجوج فرو  ذات    لت الدراسةتوص  

 . الجنس تبعًا لمتغيرفي الجامعات الفلسطينية   ذوي اإلعاقة البصريةلدذ الطلبة 

التمييز في تقد م  عدم    إلىيرجع    سي  نفعدم وجوج فرو  بين الجنسين في األمن ال  الباحثة  وتعزو

 سين جون م لكال الجنقد  التعليم      وأن    الجامعة في    ذوي اإلعاقة البصريةتعليمية للطلبة  ت الاال دم

التي   الظرو   تتشابه  كما  المعاقون تمييز   االجتما  وأن     بصرياً    عيشها  الحتكاك  وا  عي  ا لتفاعل 
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نفسها كون    بالمحيطين ل  بالدرجة  التقريبًا  من  كال  البصريةجنسين  اإلعاقة  هذه   . ذوي   واتفقت 

جراسة   مع  ) النتيجة  الت2018شريبه  توص  (  إلى  ي  بينلت  فر   وجوج  ا  عدم  في  ألمن  الجنسين 

ة وجوج فرو  ذات جاللم  التي أظهرت نتائجها عد (  2016ال )ح  ر  كما اتفقت مع جراسة     النفسي  

متغير  إلى  عزذ  ت    جامعيين المقيميينالطلبة ال  لدذ  عور باألمن النفسي  إحصائية على مقياس الش  

  عدم وجوج فرو التي أظهرت    (Marginson, 2012)  جراسة مارجينسون   كذلك اتفقت مع  جنسال

لت التي توص    ( 2017جراسة أبو عرة ) واختلفت مع    .الجنس  رمتغي  إلى  تبعا    النفسي    في األمن

متوس  ى  إل في  إحصائيًا  جالة  فرو   الوجوج  األمن  لمتغيرالطلبة  لدذ    نفسي  طات  الجنس    تبعًا 

 .الذكور ولصالح
 

اللَة إحصَائية عنَد توجَد فَروو ذات د ال :ةالخامس ةالفرسيّ   بالفرضية  قةمناقشة النتائج المتعلّ 

ذوي اإلعاقَة ة لَدى الطلبَ مَن النفسَيّ األمسَتوى طات بَين متوسَّ  ( ≥ 0.05مسَتوى الداللَة )

 .درجة اإلعاقة تبعًا لمتغيرفي الجامعات الفلسطينية  البصرية

لدذ    األمن النفسي  مستوذ  طات  متوس    بينوجوج فرو  ذات جاللة إحصائية    إلى  لت الدراسةتوص  

وكانت الفرو      اقةجرجة اإلع  تبعًا لمتغير في الجامعات الفلسطينية    قة البصرية ذوي اإلعاالطلبة  

الطلبة  لص البصريةالح  اإلعاقة  إعاقته  ذوي  جرجة  بمتوس  الذين  )  ط حسابي  م جزئية  (  3.91بلغ 

 ية. للطلبة الذين إعاقتهم البصرية كل   (3.26) مقابل

ا فاي  وضعا  البصر معً   عاقة البصريةذوي اإل وجوج  ه بالرغم من  أن  على    وتفسر هذه النتيجة 

والبرامجل   وتعرضهممتشابهة   بيئاة   قد  عاملون    كما  نفسها   إلجراءات  جميعهم  باعتبارهم  أنهم 

  بدرجة    ةذوي اإلعاقة البصري  إال أن    م به   والمحيطينلبةوالط   سينالمدر  بعض    مان قبال  فينمكفو 

طين ومجابهة الم اطر التي قد تحد  بهم أكثر   كون لديهم القدرة على التواصل مع المحي  جزئية  
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اإلعاقةمن   طلالبصرية  ذوي  فإن  لذا  الفلسطينية  بة     البصريةالجامعات  اإلعاقة    بدرجة    ذوي 

النفسي    جزئية   باألمن  شعورهم  من     كون  البصريةذو أعلى  اإلعاقة  ج   .ي  مع  أبو  اسة  ر واختلفت 

( ومقداجي  نتائجها    ( 2012زيتون  أظهرت  وجالتي  مستويات  وج  عدم  في  إحصائيًا  جالة  فرو  

 . ة اإلعاقةشد   تبعًا لمتغير  عور باألمن النفسي  الش  
 

نَد توجَد فَروو ذات داللَة إحصَائية ع ال: ةالسادس ةالفرسيّ  بالفرضيةقة  مناقشة النتائج المتعلّ 

ذوي اإلعاقَة لَدى الطلبَة  األمَن النفسَيّ مسَتوى طات متوسَّ  نبَي ( ≥ 0.05لَة )مسَتوى الدال 

 .الدراسيّ المستوى  تبعًا لمتغيرفي الجامعات الفلسطينية  ريةالبص

لادذ  األمن النفسي  مستوذ طات وجوج فرو  ذات جاللة إحصائية بين متوس    راسة إلىلت الد توص  

ولصااالح   المسااتوذ الدراسااي   تبعااًا لمتغياارطينية فااي الجامعااات الفلساا صااريةذوي اإلعاقااة البالطلبااة 

 . عندهم أعلى ن كان األمن النفسي  طلبة سنة  الثة ورابعة الذي

 فساهان لظارو  الدراسايةل ذوي اإلعاقاة البصارية ض تعاار   غم مانه باالر أنا  على لنتيجة  هذه اوتفسر  

ساتوذ نياة  شاعرون بمالثاطلبة السنة األولاى و  ال أن  إ    نفسه  الجامعي    الجو    من حيث وجوجهم فاي

 وج جااو  كااذلك فااإن    ن الساانة الثالثااة والرابعااةعلااى خااال  الطلبااة المعاااقين ماا ماان األماان النفسااي   أقاال  

ال  جعلهاااام  ات  شاااتركون معهااام بالمعانااااة والحاجاااال  ينعااااجي   ماااع طلباااة ياً بصااار  لبااااة المعاااااقينالط

 جااامعي  ال ن فااي الجااو  دمجو ولكاان بعااد ماارور الوقاات يناا  ي  ماان األماان النفساا  شااعرون بمسااتوذ جيااد  

من الدراساات  لم تتطر  أي  و  ألمن النفسي  ويصبح لديهم شعور أف،ل با   ويتواصلون مع زمالئهم

 ة.ة الدراسي  ر السنمتغي  إلى  من النفسي   ة الحالية المتعلقة باألقة الوارجة في الدراسالساب
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 اء االجتمََاعيّ اطيََة بََين الََذكارتبهََل توجََد عالقََة : الخََامسؤال السََّ قََة بمناقشََة النتََائج المتعلّ 

 في الجامعات الفلسطينية؟ البصريةذوي اإلعاقة لدى الطلبة  من والنفسيّ واأل

الدراتوص   وجوجلت  إلى  طر   سة  إحصائياً عالقة  جالة  موجبة  االجتماعي  بين    ج ة  من  األو   الذكاء 

الطلبة    النفسي   البصريةلدذ  ال  ذوي اإلعاقة  الجامعات  بلغ     فلسطينيةفي  رتباو  امل االمعحيث 

 . (0.75) هما نللعالقة بي

يًا فااي الجامعااات ن بصاار المعاااقو ة التااي  عيشااها الطلبااة الااة النفسااي  الح أن   علااىهااذه النتيجااة فسََر وت  

مااا فكل     جااابياتهم علااى التفكياار اإلوقاادر ة ساالوكهم وعالقاااتهم االجتماعياا  تاانعكس علااى سااطينية الفل

ماع ماا جااء هاذه النتيجاة وتتفاق وتطاور.  عي  الجتمااذكاائهم امساتوذ   ارتفاع   شعروا باألمن النفسي  

ت االنتمااء وتقادير الاذامان و مطالاب األللطلباة لتحقياق  ير األمان النفساي  به ماسالو فاي ضارورة تاوف

تفااااعلهم ماااع لهااام يزياااد مااان  األمااان النفساااي   رماااا تاااوف  ه كل  معناااى ذلاااك أنااا  و   ا تحقياااق الاااذات وأخيااارً 

علاااى وجاااه  بااااألمن النفساااي   عورالشااا  وعااادم  اعي  االجتماااعور بااااألمن عااادم الشااا   وأن   المحيطاااين بهااام 

فااي  اً مهماا   جوراً  ي  ياا جيالشااعور باااألمن النفساا   كمااا أن   وتفاعلااه الفاارج  ال صااو  ياا  ر علااى نمااو

 األفااااراج المعاااااقين ن  أ ماااان المعاااارو  . ا ،ااااً أ ه المعرفااااي  وفااااي نمااااو  ونمو هااااا ة الفاااارج ش صااااي  تطااااور 

ون التقرب مان اآخارين و ظهاار   فهم  حاولعاقتهمبيعة إ  تنسجم مع طمناسبة   لى رعا ة   حتاجون إ

ن حالااة ضااوا عااى  عو  حتاا   ماااعي  هااا الجانااب االجتهم    وأ ومااا  متلكااون ماان مهااارات  ماان الكفاااءة قاادر  

علااى توظياا  مهااارات التواصاال  قاادرةً كثاار أنهاام أ  لااذلك نجااد عاان اإلعاقااة البصاارية الناجمااةالعجااز 

وتتفااق هااذه  ة ة واألكاج مياا  جتماعياا  لااى صااعيد الحياااة االافهم عقااوا أهااد ى  حق  حتاا   عي  والااذكاء االجتمااا

  (2015) الكتفاي  وجراساة (2017الفريحاات )وجراساة  (   2018جراسة زحلاو  وآجم )ع  النتيجة م
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حياث  (Aminpoor, 2013) امينباوروجراساة  ( 2013  وجراساة عيساى )(2014الحرباي )وجراساة 

 رات.وبعض المتغي   الذكاء االجتماعي  ة بين جوج عالقة طرج ة موجبلت جميعها إلى و توص  

   ثانيًا: التوصيات
 وصي الباحثة بما يلي:النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية  ت من خالل

  ةذوي اإلعاقااة البصااري عااام والطلبااة  بشااكل لاادذ الطلبااة ضاارورة االهتمااام بالااذكاء االجتماااعي   .1

ية  كذلك ية كل  ن لديهم إعاقة بصر الطلبة الذية   وخاص  سطينيةفي الجامعات الفل بشكل خا   

 واالجتمااااعي   ساااي  نجااااحهم فاااي تكااايفهم النففاااي  كبيااارة   ن أهمياااة  لاااه ماااطلباااة السااانة األولاااى  لماااا 

ذوي لدذ الطلباة  لذكاء االجتماعي  برامج لتنمية ا   كون ذلك من خالل  ن   ويمكن أكاج مي  واأل

د لفهم الجي  امل مع اآخرين واابهم قدرات التعلفلسطينية  إلكسفي الجامعات ا  اإلعاقة البصرية

 لسلوكياتهم.

مان خاللهاا  معاات الفلساطينية  ياتم  فاي الجا قة البصاريةذوي اإلعاللطلبة  إرشاج ة   عمل ندوات   .2

ة ماع اآخارين  و كساابهم السالوكيات االجتماعيا   ناجحاة   ةاجتماعي    عالقة    توعيتهم بكي ية إقامة  

ماان  بالعزلااة ويتمكنااون جامعااة وال  شااعرون  جاخاال الالنفسااي   منباااألى  شااعروا حتاا   اإل جابيااة

 .اتهم مع الطلبة جاخل الجامعة تطوير عالق

لاادذ الطلبااة المعاااقين فااي  ماان النفسااي    رة فااي األحاااث ت ااص  العواماال المااعماال جراسااات وأب .3

 مانلطلباة ذوي األا ألولئاكرشااج ة إ  عمل برامج عالجياةومن  م     عات وخارج الجامعات الجام

 .  كاج مي  تحسين مستواهم األي لالمتدن   فسي  الن

  ساااعد علااى النماااو   سااوي   أسااري   ساااليب لتكاااوين مناااخ  هااات إلااى أف،اال األإرشاااج اآباااء واألم   .4

مان خاالل تلبياة  لاديهم األمن النفساي   رفع من مستوذ وال  ذوي اإلعاقة البصريةألبنائهم    لسوي  ا

م وجمجهاا  ؛عاط يااة   ال بطريقااة   علميااة   طريقااة    معهاام بالتصاار   فااي كي يااةو شااباعها  حاجاااتهم 
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ساارة ا علااى صااعيد األإ جابيااً  الهاام جورً  ن  ى  شااعروا بااأة حتاا  جتماعياا  قاادر اإلمكااان فااي الحياااة اال

 لى صعيد المجتمع .وع

بشاكل  لادذ الطاالب والطالباات   والاذكاء االجتمااعي    نفساي  إجراء جراسات مقارنة حول األمان ال .5

سااات الرعا ااة م س   فااي دارس والعاااملون لبااة فااي المااوكااذلك الط  يةجامعااات الفلسااطينفااي ال عااام

 .ة االجتماعي  
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 المراجع المصادر و 

 ة  المراجع العربيأواًل: 

ََور  ة النفسََيّ حّ الصََّ (. 2012). إبااراهيم  باادر  ََة  25ة وشََباب ث ََاير األحََرار: األسََس النظري ين

 .مصر  طباعةجار طيبة للالجيزة:   والجوان  التطبيقية

لعَاملين فَي ى األطبَاء افسي وعالقتَه بالَذكاء االنفعَالي لَداألمن الن(.  2018ر. )أبو ريا  ناج 

  الجامعاااة (ماجسااتير غيااار منشاااورةرساااالة )  جاَََاه الخَََدمات الطبَََي بمحافظَََات مَََز 

 سالمية  غزة  فلسطين.اإل

 ذوي اإلعاقاة البصارية(. األمن النفسي لدذ الطلبة 2012ومقداجي  يوسف. )   زيتون  جمال  أبو

 .يا  سور  287-243(: 3)28  مشقة جامعة ج مجلء بعض المتغيرات  في ضو 

يََة الََتعلَّللا لََدى طلبََة جامعََة دافعالشََعور بََاألمن النفسََي وعالقتََه ب(. 2017رة  أحمااد. )أباو عاا

ََةالقَََد     كلياااة الدراساااات العلياااا  جامعاااة (منشاااورةرساااالة ماجساااتير غيااار )  المفتوحَ

  المفتوحة  القدس  فلسطين. القدس

لدراسَي من النفسي وعالقتَه بمسَتوى الطمَوا والتحصَيل ااأل(. 2012د المجيد. )أبو عمرة  عب

فَي يين لعَادلثانوية العامة: دراسة مقارنَة بَين أبنَاء الشَاداء وأقَراناَّللا الَدى طلبة ا

 مية  غزة  فلسطين.  الجامعة اإلسال(رسالة ماجستير غير منشورة)  محافظة مز 

جََََداني وعالقتامََََا بالشََََعور الجتمََََاعي والََََذكاء الو الََََذكاء ا (.2013). أباااو عمشااااة  إباااراهيم

ََة ا ََدى طلب ََي محافظََة مََز بالسََعاد  ل   (رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة) .لجامعََة ف

 .نالجامعة اإلسالمية  غزة  فلسطي
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 بينهاا اني والنماوذج العالقاي(. مكونات الذكاء االجتماعي والوجاد 2008بو هاشم  السيد محمد. )أ

جامعاة  ،مجلة كلية التربياة. مقارنةن والسعوجيين  جراسة لدذ طالب الجامعة المصريي

 .224 -156(:  76)18عوج  الرياض  الملك بن س

 جامعَة القَد  المفتوحَة فَي فََرعألمن النفسَي لَدى طلبََة الشَعور بَا(. 2012بركاات  زيااج. )

 "،"جور الم سسات التربوية وماهيتها في تحقيق األمن  الم تمر التربوي الثاني طولكرم

 ة االستقالل: فلسطين.  جامع2012أ ار   28-27

 .مكتبة جريرالرياض:   3س ة عربية  و  نو  الذكاء االجتماعيق(. 2007بوزان  توني. )

  .جار النه،ة العربية :القاهرة  الذكاء ومقاييسه(. 1997جابر  عبد الحميد. )

  ى طالب جامعة القصَيَّللاالذكاء االجتماعي وعالقته باألمن النفسّي لد.  (2014)  .  بادرحربيال

 السعوج ة .   مكة المكرمة     جامعة ام القرذ (رسالة ماجستير غير منشورة)

از لاادذ عينااة ماان طلبااة جامعااة اإلنجاا (. األماان النفسااي وعالقتااه بدافعيااة2014الحرفااي  لمااى. )

 36 (8): 91-118.، مجلة جامعة البعث ، جمشق

ََو ( 2003حساااين   محماااد عباااد الهااااجي . )  ََا  وتقَ ََذكاءات ال. قيَ ََدرات الَ ََدد يَّللا قَ   8. و متعَ

 .جار الفكر للطباعة والنشرعمان: 

ََز االسََعاب بمحافظََات(. 2003اج. )ال ،ااري  جهاا ََاملين بمراك ََدى الع مََز   األمََن النفسََي ل

  (غياار منشااورة رسااالة ماجسااتير)  تََه بََبعض سََمات الشخصََية ومتغيََرات أخََرى وعالق

 الجامعة اإلسالمية  غزه  فلسطين. 

علََّللا  (.2016) ؛ والشاناوي  محماد؛ والكساواني  مصاطفى.حويج  ماروان  يم؛ وأبوال طيب  إبراه

 .جار قنديل للنشر والتوزيع :عمان  درسيالنفس الم
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 سََي والشََعور بالوحََد  النفسََية لََدى المََرأ  الفلسََطينيةاألمََن النف (.2010) خااويطر  وفاااء.

  (منشاااورة ير غياااررساااالة ماجسااات)  المطلقََة واألرملََة( وعالقتامََا بَََبعض المتغيَََرات(

 جامعاة اإلسالمية  غزة  فلسطين.ال

 : جاراإلسااكندرية .  والتحصََيل الدراسََيدّ الََذكاءات المتعََد(. 2008لون سااعد. )الاادمرجاش  ف،اا

 . باعة والنثرالطالوفاء لدنيا 

 ة لدى الطال  الجامعي المقيَّللا،وعالقته بالوحد  النفسيّ  يّ األمن النفس(. 2016رحال  ساعيد. )

ََدراسََة م ََة مََن الطليداني ََة لو ة لعين ََة الجََامعيين المقيمََين باإلقامََات الجامعي ََة ب الأ

   جامعة محمد خي،ر  بسكرة  الجزائر.(رسالة ماجستير غير منشورة)  بسكر 

 وء بعااااض المتغياااارات الطمأنينااااة النفسااااية فااااي ضاااا(. 2010والرافعااااي   حيااااى. )  لااااد لرقااااا   خاا

ربوياااة مجلاااة جراساااات ت ملياااة( لااادذ عيناااة مااان طاااالب جامعاااة الملاااك خالاااد )جراساااة عا

 1 (66) :135-173. ،ونفسية

ذكاء االجتمااعي وعالقتاه باالتفكير اإلباداعي لادذ طاالب ال(.  2018)وآجم  بسماء.  زحلو   مها؛  

  راساااات العلمياااةمجلاااة جامعاااة تشااارين للبحاااوث والد   ثانوياااة فاااي مديناااة جمشاااقلمرحماااة الا

40(6 :)275-297 . 

حََو المخََاطر  وعالقتامََا بدافعيََة اإلنجََاه مََن النفسََي واالتجََاه ناأل(. 2018السااقا  عبااد هللا. )

   الجامعة اإلسالمية  غزة  فلسطين.(رسالة ماجستير غير منشورة)   جال اإلعالملدى ر 

وقلااق المسااتقبل  ساايمسااتوذ اإلحساااس باااألمن النف(. 2019مااد؛ والشاارعة  حسااين. )مان  محساالي

فااي محافظااة رام  ن السااجون اإلساارائيليةلاادذ عينااة ماان األساارذ الفلسااطينيين المحااررين ماا

 .430-405(: 4)27  ات التربوية والنفسيةإلسالمية للدراسمجلة الجامعة ا  هللا والبيرة
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ى االعتمادأة وجود  الحيَا  لَد-النفسي وعالقته باالستقاللاألمن    (.2013السويركي  رمازي. )

ََرية ََة البصََ ََات مََََز ،  ذوي اإلعاقََ رة  الجامعااااة رسااااالة ماجسااااتير غياااار منشااااو بمحافظََ

 ة  غزة  فلسطين.اإلسالمي

 تَََه بكفَََاء  األداء لََََدى أخصَََائيي قواعََََدمَََن النفسََََي وعالقاأل (.2013). الشاااحري  أميناااة 

سلطنة   الة ماجستير غير منشورة  جامعة نزوذ   رسفارالبيانات في مدار  محافظة ظ

 .مانع  

ة تشاارين فااي ضااوء ماان طلبااة جامعاامسااتوذ األماان النفسااي لاادذ عينااة (. 2018. )شااريبه  بشاارذ 

لبحاااوث مجلاااة جامعاااة تشااارين ل  ة الساااورية: جراساااة ميدانياااة فاااي مديناااة الالذقياااةاألزمااا

 .112-99(: 5)40  والدراسات العلمية

دى عينَََة إسَاء  المعاملَة المدرسَية وعالقتاَا بَاألمن النفسََي لََ  (.2009)  هللا.  الشاهري  عباد 

  (االة ماجسااتير غياار منشااورةرسا)   افظَََة الطَََائفمََن تالميََذ المرحلََة االبتدائيََة بمح

  ة.  مكة المكرمة  السعوج جامعة أم القرذ 

  جامعااة العلااوم اإلسااالمية ةمجلااة كلياا  اإل مااان واألماان النفسااي(. 2011صااالح  ناااراس محمااد. )

 .105-61(: 26)1بغداج   

ة جار المكتبا :الكويات   مفاومَه أبعَاده معوقاتَهاألمن النفسي (. 2012رك. )العازمي   الفي مب

 .للنشر والتوزيع

 .ر اليازورجيجا :عمان ،الذكاءات المتعدد (. 2008)ربيع.    محمد   امر  طار  ع

األماان النفسااي أبعاااجه ومحدجاتاااه مااان الطفولاااة إلااى  (.2006وشااريت  اشاار . )    أحااالمعبااد هللا

(: 3)16  مصاار  يةجامعااة اإلسااكندر ، ة التربيااة المعاصاارةمجلااالرشااد "جراسااة مقارنااة"  

117-139. 
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عاااج األماان النفسااي (. أب2016وبحيااري  صاافاء. )  نوالمغااازي  عبااد المحساا  د السااالم  سااميرةعباا

  مجلااااة كليااااة التربيااااة، عاقااااة البصااااريةذوي اإلوعالقتااااه بصااااورة الجسااااد لاااادذ األطفااااال 

24(3 :)423-447. 

مااان الدافعياااة للاااتعلم (. الاااذكاء االجتمااااعي وعالقتاااه بكااال 2003وحسااان  عااازت. )  عثماااان  أحماااد 

الباااات كلياااة التربياااة جامعاااة الشاااجاعة والتحصااايل الدراساااي لااادذ طاااالب وطال جااال و و 

 . 272-192(: 44)1  مجلة كلية التربية بالزقازيقزقازيق: الزقازيق  ال

   كلياااةعَََاقين بصَََريااألمَََن النفسَََي وعالقتَََه بمفاَََوم الَََذات لَََدى الم (.2009) عقااال  وفااااء.

 معة اإلسالمية  غزة  فلسطين.  الجا(ةلة ماجستير غير منشور رسا)التربية  

عن  الذكاء االجتماعي وعالقته باالتزاَ االنفعالي والرضا(.  2013ين عبد الحميد. )سعيسى  ح

ََدى أفََراد شََرطة المََرور بمحافظََة مََز  ََا  ل   (ماجسااتير غياار منشااورة رسااالة)   الحي

 الجامعة اإلسالمية  غزة  فلسطين.

ة كليااالااادذ طلباااة الاااذكاء االجتمااااعي وعالقتاااه بالفاعلياااة الذاتياااة (. 2017ر. )الفريحاااات  عماااا

 .225-207(: 2)12  جلة جامعة طيبة للعلوم التربويةم  عجلون الجامعية

ََذكاء االجتمََاعي لََدى(. 2008  ركااان. )الكايااد  ََة العامََة فََي  درجََة ال مََديري المََدار  الثانوي

فاعََل المدرسََة مََع المجتمََع بََة وتاألردَ وعالقتاََا باالناََباط المدرسََي لََدى الطل

ََي دراساااات العلياااا  معاااة عماااان العربياااة لل  جا(يااار منشاااورةغ ه أطروحاااة جكتاااورا )  المحلَ

 عمان  األرجن.

ََ(. 2015الكتفااي  جميلااة. ) التنظيمََي بالجامعََة ذكاء االجتمََاعي وعالقتََه بماََارات االتصََال ال

رسالة )مسيلة، امعة الالجزائرية: دراسة ميدانية على عينة من األساتذ  اإلداريين بج

 ائر.ة  الجز ي،ر  بسكر   جامعة محمد خ(ماجستير غير منشورة
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عي والاذكاء الش صاي البيئة النفسية للذكاء الموضاوعي والاذكاء االجتماا(.  2003)الكيال  أحمد.  

مجلاة   هيز المعلومات في ضوء الجانس والت صاص األكااج ميوعالقته بمستويات تج

 .  190-168: (22)1مس    جامعة عين شكلية التربية

كأحااااااد مصاااااااجر األماااااان مواجهااااااة ال،ااااااغوو  ساااااااليب ة بااااااين أالعالقاااااا (.2010). المشاااااوح   ساااااعد 

ن فااااااي المملكااااااة لااااااوظيفي لاااااادذ عينااااااة ماااااان العسااااااكرييالنفسااااااي ومسااااااتويات اإلشااااااباع ا

ليااة الملااك فهااد راسااات بكمركاز البحااوث والد    األمنيةمجلة البحوث  ،  السعوج ة  العربيااة

 .285-262(: 42)1األمنياة  

 . : جار المسيلةالكويت  ،جتماعيالذكاء اال(. 2010. )لد ش يرمطيري  خاال

لية االجتماسيَة والتحصَيل الَذكاء االجتمَاعي والمسَؤو (.  2010عزياز. )المنابري  فاطمة عبد ال

لة ماجساتير غيار رسا)  قرى الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة أم ال

 رمة  السعوج ة. مكة المكم القرذ    كلية التربية  جامعة أ(منشورة

ي األمااااان النفسااااااي لااااادذ األحااااااداث أ ااااار نمااااااط التنشااااائة األسااااارية فاااااا(. 2006). اومني  محماااااد الماااا

 (:2)7  جامعاااااة اليرماااااوك  مجلاااااة العلاااااوم التربوياااااة والنفساااااية  اانحين فاااااي األرجنالجاااا

134-154. 

 الفارقََة بََين المسََتوياتمعرفيََة رفيََة والالبعََض المتغيََرات المع(. 2004هااالل  رانيااا محمااد. )

  (سالة ماجستير غير منشورةر )  ةالمختلفة للذكاء االجتماعي لطالب المرحلة الثانوي

  القاااهرة  اهرة  معهااد الدراسااات والبحااوث التربويااة  قساام علاام الاانفس التربااوي جامعااة القاا

 . مصر
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 ا األولية دراسة بصورتاأ(: أدوات ال-1ملحق رقَّللا )

 جامعة الخليل

 الدراسات العليا  كلية

 والتربويّ  مج اإلرشاد النفسيّ برنا

 ؛ تحية وبعد: عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة

بإجراءتقو  ال ليل  جامعة  في  الباحثة  حول    م  االجتماعيّ )جراسة  ب  الذكاء  األمن وعالقته 

الطلبة  النفسي ّ  البصريةلدى  اإلعاقة  الج  ذوي  الفلسطفي  تعاونكم    ؛(ينيةامعات  أرجو  لذا 

 في نتائج هذه   بالغة    ية    لما ألجوبتكم من أهم  وموضوعية    وجقة    أمانة    س ال بكل    كل    عنجابة  باإل

  والتربوي   ل على جرجة الماجستير في اإلرشاج النفسي  التي هي جزء من متطلبات الحصو سة الدرا

بالسري    علمًا أن   التامإجاباتكم ستحاو  البحث والدراة  ولن تست د ة  فال يوجد   سة م إال ألغراض 

 سمائكم جاع  لذكر أ

 حدادال كمتحالباحثة:                              والتقدير     االحتراممع فائق  

:  البيانات األولية   

 أنثى  -ب                     ذكر الجنس: .1

 جزئية  -ب       ية كل   :درجة اإلعاقة .2

 سنة رابعة  -ج       سنة  الثة  -ج        سنة  انية -ب          ىسنة أول : يّ المستوى الدراس .3
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 بصورته األولية    أواًل: مقيا  الذكاء االجتماعيّ 
 الاداخلي   وعالماه يق تواصل ناجح مع العاالم ال اارجي  هو قدرة الفرج على تحق :ماعيّ جتالذكاء اال
  ليااة التواصاال )غباااري وأبااو شااعيرتثمرها فااي عمأمامااه جون أن  ساا تماار   ال ياادع فرصااةً  علااى أن  
2010.) 

موافق    العبار  الرقم 
معارض  معارض محايد  موافق بشد  

 بشد  
      ع اآخرين األصغر مني سناة مأفتقر إلى طريقة التعامل الجيد 1

      فراج وبم تلف األعمارلدي القدرة على التواصل مع جميع األ 2

      موقف اجتماعي األش ا  في أي  أستطيع أن أتعامل مع 3

      ئي في المواقف االجتماعيةكيري مع تفكير زماليتفق تف 4

      ن خرو ن الصعب علي  فهم ما  قصده اآاشعر أنه م 5

      صدقائيأستمتع لمجرج وجوجي مع أ 6

      ن اآخرو أجد صعوبة في التواصل مع  7

      ة ن بسهولأفهم ما  قصده اآخرو  8

      ن مني بسبب إعاقتي البصرية رو ينزعج اآخ 9

ن من تصرفاتي في المواقف االجتماعية لكوني اآخرو  ،ايقيت 10
 ذو إعاقة  اإنسانً 

     

      اتهم ن في تحقيق حاجاتهم ومتطلبأساعد اآخرو  11

      تلف المواقف ن في م أشعر بمشاعر اآخرو  12

      وأفكارهم ن أهتم بلراء اآخرو  13

ن في المواقف  و خر ت مع اآالمزيد من ال برة كلما تفاعل أكتسب 14
 االجتماعية 

     

      يةماعن بأفكاري واتجاهاتي االجتيتأ ر اآخرو  15

      التأ ير فيهم ن و لدي القدرة على إقناع اآخرو  16

      بعض المواقف االجتماعية أشعر باالرتباك في 17

      جتماعيتصر  على نحو يليق بالموقف االأ 18

      سلوك اآخرين في المواقف الم تلفة   ب مكنني التنب  19

      خرين باستمرار اآوسائل وطر  تواصلي مع الأطور من  20

      مشاعر اآخرين  أعر  كي  ت  ر أفكاري على 21

      لصعبة ما أمكن آلخرين في األزمات أو المواقف اأقدم المساندة ل 22

      ء األولاة على تقبل اآخرين ومن اللقلدي  القدر  23



 

89 

 

   العبار  الرقم 
موافق 
 معارض محايد  موافق بشد  

معارض 
 بشد  

      أتعامل مع المشكالت االجتماعية بأسرع وقت ممكن  24

      ية  حدث لآلخرين من حولي ي  ر في حياتي النفسية واالجتماعما  25

      ي وأعتر  بذلكأتقبل مناقشة اآخرين ألخطائ 26

      هم رغبات اآخرين وأحترم احتياجاتهم أف 27

      لرأيي اآخرين مهما كان م الًفار ة نظأستطيع تغيير وجه 28

      م الفًا لرأيي ان أحب سماع رأي اآخرين مهما ك  29

      لالزمة إلنجاز أي مهمةأشعر بأن لدي الكفاءة االجتماعية ا 30

      ة الالزمة إلنجاز أي مهمةلدي الكفاءة االجتماعي  أشعر بأن 31

      ناعهم بأفكاري جامعة و قمناقشة زمالئي في ال مكنني  32

      أشعر بالرضا عن عالقاتي مع اآخرين 33

      استطيع أن أخلق جوًا من المرح في المواقف المملة  34

      يع تكوين صداقات جديدة بسهولةأستط 35

      ديث بطالقة مع اآخريندي القدرة على الحل 36

 ص ال مع ش به ألتحدثن أجد موضوعًا من السهل علي  أ  37
 أعرفه 

     

      رين آخأعتقد أنني ش صية مرحة ومحبوبة من قبل ا 38

      أشعر بالحرج عندما أجد نفسي بين أناس ال أعرفهم جيداً  39

      آخرينأشعر بالراحة كلما ابتعدت عن ا  40

      أشعر بالترجج عند مقابلة إحدذ الش صيات الهامة 41
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  بصورته األولية  النفسيّ  ثانيا : مقياس األمن 

 

محبوب متقبل من اآخرين ولاه مكاان بيانهم  ويادرك أن بيئتاه   نههو شعور الفرج أ  :األمن النفسيّ 
 (.2005لعنزي  د والقلق )اغير محبط   شعر فيها بندرة ال طر والتهديصد قة  وجوره 

معارض 
موافق  موافق محايد  معارض بشد  

  العبار     بشد

لق أ ناء تنقلي من البيت إلى الجامعةينتابني الق       1 
ند حدوث طارل في أي وقت ع أشعر بال و        2 
 3 تعليمية أت،ايق عندما  طلب مني المدرسين أي مهمة     
 4 اتي ال اصةع احتياجتقوم االسرة بتلبية جمي     
 5 آخرفرج  أشعر بأن زمالئي الطلبة يتقبلونني كاي     
عناااادما أطلااااب المساااااعدة ماااان أحااااد زمالئااااي  أشااااعر بااااال و      

 6 الطلبة

 7 قصني مشاعر السعاجة والفرح في معظم األحيانتن     
 8 حور اهتمام اآخرينأشعر أن إعاقتي البصرية م     
من النفساي لقادرتي علاى تحقياق النجااح فاي األلدي الشعور ب     

 الدراسة الجامعية
9 

 10 ي قدرًا من األمن النفسيتقديري المرتفع لذاتي  منحن     
 11 ظى باهتمام ورعا ة كافية من اآخرينأحأشعر أنني ال      
 12 امعيةأشعر بالقلق في فترة االمتحانات الج     
 13 حيانًا بسبب إعاقتي البصريةأأف،ل التغيب عن الجامعة      
 14 نني في الجامعةقبلو أشعر بأن المدرسين ال يت     
 تي البصااااارية ال تااااا  ر علاااااى مساااااتوذ أجائاااااي وكفااااااءتيإعااااااق     

 15 ألكاج ميةا

 16 أت،ايق من است دام طريقة بريل في الدراسة الجامعية     
 17 بالقلق من قلة صداقاتي مع اآخرينأشعر      
 18 إعاقتي هي سبب ابتعاجي عن اآخرين     
ألمن ن قباال اآخاارين وهااذا  شااعرني باااومقبااول ماا أنااا محبااوب     

 النفسي
19 

اج مياااااة تزياااااد مااااان مساااااتوذ طماااااوحي كتحقياااااق طموحااااااتي اال     
 المستقبلي

20 

 21 اآخرينأشعر بالراحة النفسية كلما تواصلت أكثر مع      
 22 شعوري بالصحة النفسية ية تقلل منإعاقتي البصر      
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معارض 
 موافق محايد  معارض بشد  

موافق 
  العبار     بشد

 23 على حالتي النفسيةرين وال ت  ر أتقبل النقد من اآخ     
 24 دي خو  وقلق من المستقبلل     
شاااعر باااأن اآخااارين يتعااااملون معاااي بشااافقة وهاااذا  قلااال مااان أ     

 األمن النفسي لي
25 

 26 آخرينانفعاالتي ومشاعري اتجاه اأشعر بالعجز في ضبط      
 27 أنا ش ص متكي  ومرتاح في الحياة     
 28 ع اآخرين  سبب إعاقتيالنفسية م ر مشاكلياشع     
بعااااض الحاجااااات النفسااااية  ععلااااى إشااااباأشااااعر بعاااادم القاااادرة      

 والش صية لي
29 

 

 شاكرة  لكم جهدكم 
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 ة ب(: األدوات بصورتاا الناائي -1ملحق رقَّللا )

 جامعة الخليل

 الدراسات العليا كلية 

 والتربويّ  نامج اإلرشاد النفسيّ بر

 حترم /ة . عزيزتي الطالبة الم /عزيزي الطالب 

 تحية طيبة وبعد :_ 

ذوي لدى الطلبة    وعالقته باألمن النفسيّ   الذكاء االجتماعيّ )  وانعنب تقوم الباحثة بإجراء جراسة  

البصرية الفلسطين  اإلعاقة  الجامعات  ال  (يةفي  جرجة  لنيل  اإلوذلك  في   النفسي    رشاج ماجستير 

اسة فقرات المقاييس في هذه الدر   نع جابة  من ح،رتكم اإل  رجوألذا  من جامعة ال ليل    والتربوي  

( اشارة  كل  أ  (xبوضع  المقياسين    رةعبا  مام  عبارات  أن  من  علمًا  ست       بالس  إجاباتكم  رية  حاو 

 . العلمي  ث ست دم إال ألغراض البحت  التامة  ولن 

  ادحدالحكمت لباحثة: ا   والتقدير  الحترامامع فائق 

 

 البيانات األولية :  

 أنثى                      كرذ             الجنس: .1

   جزئية                    كلية        :درجة اإلعاقة .2

            سنة  انية                سنة أولى :يالمستوى الدراس .3

 سنة رابعة                 ة  الثةسن                            
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    بصورته الناائيةاعيّ أواًل: مقيا  الذكاء االجتم
ماااع العاااالم ال اااارجي  اجحعلاااى تحقياااق تواصااال نااا معاااا  بصااارياالهاااو قااادرة  الَََذكاء االجتمَََاعي:

 االخاارين ماع  أمامااه جون أن  ساتثمرها فاي عملياة التواصالالاداخلي علاى أن ال يادع فرصاة تمار و 
 (.2010شعير  )غباري وأبو 

موافق  العبار   الرقم 
 معارض معارض محايد  موافق بشد  

 بشد  
مع اآخرين األصغر   مهارات الالزمة للتعامل الجيدال ال امتلك 1

 مني سناً 
     

لدي القدرة على التواصل اللفظي مع جميع األفراج من م تلف  2
 األعمار

     

ف اجتماعي جاخل  موق األش ا  في أي   أستطيع أن أتعامل مع 3
 عةالجام

     

      م تلفة ي المواقف االجتماعية اليتفق تفكيري مع تفكير زمالئي ف  4

      ن ه اآخرو فهم ما  قصد اجد صعوبة في  5

      أستمتع لمجرج وجوجي مع أصدقائي 6

      ن بسهولة أفهم ما  قصده اآخرو  7

      ية ب إعاقتي البصر ن مني بسبينزعج اآخرو  8

كوني من تصرفاتي في المواقف االجتماعية ل يت،ايق اآخرون  9
 بصرياً  امعاقً  اإنسانً 

     

      اتيةالذيق حاجاتهم ومتطلباتهم أساعد اآخرين في تحق 10

      اتفهم واشعر بمشاعر اآخرين في م تلف المواقف  11

      أهتم بلراء اآخرين وأفكارهم 12

      من ال برةمع زمالئي الطلبة  كسبني مزيد  تفاعلي 13

      ين بأفكاري واتجاهاتي االجتماعية يتأ ر اآخر  14

      ئهم آراع اآخرين وتغير لدي المقدرة على إقنا 15

      أتصر  على نحو مناسب في الموقف االجتماعي 16

      فة  مكنني التنب  بسلوك اآخرين في المواقف الم تل 17

      خرين باستمرارأطور من وسائل تواصلي مع اآ  18

      ر  كي  ت  ر أفكاري على مشاعر اآخرين أع 19

      و المواقف الصعبة ما أمكن ت أن في األزماأقدم المساندة لآلخري 20

      لدي  القدرة على تقبل اآخرين حتى لو لم اعرفهم مسبقا 21
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 العبار   الرقم 
موافق 
 معارض محايد  موافق بشد  

 معارض
 بشد  

      المشكالت االجتماعية بأسرع وقت ممكن  استطيع ألتعامل مع 22

      فسية بما  حدث لآلخرين من حولي تتأ ر حياتي الن 23

      ذلكعتر  ببل مناقشة اآخرين ألخطائي وأ أتق 24

      أفهم رغبات اآخرين واعمل طبقا لذلك  25

      أميل الى سماع رأي اآخرين مهما كان م الفًا لرأيي 26

      از أي مهمةبأن لدي الكفاءة االجتماعية الالزمة إلنجأشعر  27

      أشعر بالرضا عن عالقاتي مع اآخرين 28

      قف الصعبة موال من المرح في ا  مكنني خلق جو   29

      لدي القدرة على الحديث بطالقة مع اآخرين 30

      الخرينمن السهل علي  أن أجد موضوعًا ألتحد ه به مع ا 31

      انا ش صية محبوبة من قبل اآخرين 32

      عر بالحرج عندما أجد نفسي بين أناس ال أعرفهم جيداً أش 33

      لما ابتعدت بالتفاعل مع اآخرينكية أشعر بالراحة النفس 34

      أشعر بالترجج عند مقابلة ش صية هامة 35
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 ه النهائية   بصورتن النفسيّ ثانيا : مقياس األم

 

متقباال ماان اآخاارين ولااه مكااان بياانهم  و  أنااه محبااوب ب اً ا  بصااريالمعااهااو شااعور  األمََن النفسََي:
   شااعر فيهااا بناادرة ال طاار والتهديااد والقلااق )العناازي  حاابطم بيئتااه صااد قة  وجوره غياار وياادرك أن

2005.) 

معارض 
موافق  موافق محايد  معارض بشد  

  العبار   بشد  

اء تنقلي من البيت إلى الجامعةأشعر بالقلق أ ن       1 
ل و  عند حدوث طارل في أي وقت شعر باأ       2 
 3 ميةليي المدرسين أي مهمة تعأت،ايق عندما  طلب من     
 4 تقوم االسرة بتلبية جميع احتياجاتي ال اصة     
 5 أشعر بأن زمالئي الطلبة يتقبلونني كاي فرج آخر     
أطلااااب المساااااعدة ماااان أحااااد زمالئااااي  أشااااعر بااااال و  عناااادما     

 الطلبة
6 

 7 تنقصني مشاعر السعاجة والفرح في معظم األحيان     
 8 اآخرين حور اهتمامم ن إعاقتي البصريةأشعر أ     
 9 لدي القدرة على تحقيق النجاح في الدراسة الجامعية     
 10 األمن النفسيتقديري لذاتي  منحني قدرًا من      
 11 رينعر أنني ال أحظى برعا ة كافية من اآخأش     
 12 أشعر بالقلق في فترة االمتحانات الجامعية     
 13 ي الجامعةال يتقبلونني ف ينبأن المدرس أشعر     
41 إعاقتي البصرية ال ت  ر على مستوذ أجائي االكاج مي       
51 قة بريل في الدراسة الجامعيةأت،ايق من است دام طري       
61 ة في الجامعةع الطلباعاني من قلة الصداقات م       
71 نإعاقتي هي سبب ابتعاجي عن اآخري       
81 هذا  شعرني باألمن النفسيبول من قبل اآخرين و مقأنا و        
 19 تحقيق طموحاتي االكاج مية تزيد من نجاحي في المستقبل     
02 أكثر مع اآخرين أشعر بالراحة النفسية كلما تواصلت       
12 حة النفسية لية تقلل من مستوذ بالص  إعاقتي البصري       
22 يةن وال ت  ر على حالتي النفسريأتقبل النقد من اآخ       
32 قلق من المستقبل لدي         
42 أشعر بأن اآخرين يتعاملون معي بشفقة       
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معارض 
 موافق محايد  معارض بشد  

موافق 
  العبار   بشد  

52 خرينأشعر بالعجز في ضبط انفعاالتي  اتجاه اآ       
62 لجامعيةش ص متكي   في حياتي اأنا        
72 معظم مشاكلي النفسية سببها اعاقتي       
82 جاتيغير قاجر على اشباع حا  بانني اشعر       

 

 شاكرة  لكم جهدكم 
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 (: قائمة بتسماء الساد  المحكمين 2ملحق رقَّللا )

 الجامعة التي أعمل باا  االسَّللا  الرقَّللا

 معة ال ليل جا ج. كمال م امرة  1

 جامعة ال ليل  ج. كامل كتلو  2

 جامعة ال ليل  ج. إبراهيم المصري  3

 اح الوطنية امعة النجج ل ي أبو الكباش  4

 جامعة النجاح الوطنية  ج. فلسطين نزال  5

 جامعة النجاح الوطنية  ال ليليج. فاخر  6

 جامعة القدس المفتوحة  أ.ج. محمد شاهين  7

 قدس المفتوحة جامعة ال ج. عاجل ريان  8

 س المفتوحة جامعة القد  ج. خالد كتلو 9



 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: كت  تسايل مامة 3ملحق رقَّللا )
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 توهيع بيانات الدراسة(: أشكال توضح 4ملحق رقَّللا )

 


