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ملخص: 
عينة  لدى  الذات  فاعلية  م�ضتوى  الفروق يف  اإىل  التعرف  اإىل  احلالية  الدرا�ضة  هدفت 
اأردنية من الطلبة املعوقون �ضمعياً يف جامعة الريموك يف �ضوء متغريي النوع االجتماعي 
و�ضدة االإعاقة ال�ضمعية. تكونت عينة الدرا�ضة من )57( طالباً وطالبة، منهم )28( من الذكور 
و )29( من االإناث، واختريوا بالطريقة الق�ضدية من طلبة جامعة الريموك من ذوي االإعاقة 
التحقق من دالالت  الذات بعد  اُ�ضتخدم مقيا�ص فاعلية  الدرا�ضة  اأهداف  ال�ضمعية. ولتحقيق 
من  عينة  لدى  الذات  فاعلية  م�ضتوى  اأن  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  تو�ضلت  وقد  وثباته.  �ضدقه 
الطلبة املعوقون �ضمعياً يف جامعة الريموك تعادل درجة متو�ضطة، واأظهرت نتائج الدرا�ضة 
ذوي  ل�ضالح  ال�ضمعية  االإعاقة  �ضدة  ملتغري  تعزى  الذات  فاعلية  م�ضتوى  يف  فروق  وجود 
االجتماعي. ويف �ضوء  النوع  تعزى ملتغري  فروق  الب�ضيطة، وعدم وجود  ال�ضمعية  االإعاقة 
اأو�ضى الباحثان ب�رسورة تقدمي الرعاية اجليدة من العاملني يف اجلامعة لزيادة  النتائج 
م�ضتوى فاعلية الذات لدى الطلبة املعوقون �ضمعياً بهدف مواجهة امل�ضكالت وال�ضعوبات 
امل�ضتقبلية يف �ضوء قدراتهم وطاقاتهم. واإجراء مزيد من الدرا�ضات يف عينات اأخرى ويف 

�ضوء متغريات اأخرى. 
الكلمات املفتاحية: فاعلية الذات، املعوقون �ضمعياً، جامعة الريموك. 
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Abstract: 
The aim of the study was to investigate the differences of self efficacy 

among a sample of Jordanian students at Yarmouk University with hearing 
impairment in the light of the variables by gender and hearing impairment 
severity. The sample of the study consisted of (57) students “28 male, 29 
female” selected by using purposeful sampling from Yarmouk University 
students. To collect data, a self efficacy measure was used. The results of the 
study indicated that levels of self- efficacy among hearing impaired students 
was moderate. Significant differences were found in levels of self- efficacy 
due to severity of impairment, in favor of simple hearing impaired students, 
while no significant differences were found due to gender. In the light of these 
results, the study recommends university personnel to provide more care for 
these students population in order to enable them face their future encounters 
and difficulties based on their abilities. Future research investigating other 
variables and other students population is needed. 

Key words: Self efficacy, Hearing impairment students, Yarmouk 
University. 
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1 مقدمة:
اقرتح باندورا )Bandura, 1977, P. 191( مفهوماً من املفاهيم ذات ال�ضلة الوثيقة 
اإذ ظهر هذا املفهوم من  باالإجناز االإن�ضاين يف خمتلف ميادين احلياة وهو فاعلية الذات، 
خالل مقالة ن�رسها باندورا عام 1977 بعنوان “فاعلية الذات نحو نظرية اأحادية لتعديل 
ال�ضلوك” ويرى فيه اأن فاعلية الذات ت�ضهم يف حتديد �ضلوك االإ�رسار واملثابرة لدى االأفراد، 
واأن فاعلية الذات متثل و�ضيطاً معرفياً لتوقعات الفرد نحو فاعليته الذاتية، وهي املحددة 
لطبيعة ال�ضلوك الذي �ضيقوم به ومقدار اجلهد الذي �ضيبذله لتحقيق غاياته، باالإ�ضافة اإىل 

درجة املثابرة التي �ضيقدمها يف مواجهة امل�ضاعب واملتاعب التي قد تقف عائقاً اأمامه. 
ال�ضخ�ضية حول  الفرد  معتقدات  فمن خالل  القوية،  املفاتيح  من  الذات  فاعلية  وتعّد 
فاعلية الذات لديه، ي�ضتطيع حتقيق االأهداف التي ي�ضعى اإىل اإجنازها، واإذا كان اعتقاد الفرد 
اأنه ال ي�ضتطيع بلوغ اأهدافه املرجوة، فاإنه يتخلى عن املحاوالت املتكررة التي من �ضاأنها 
وحتمالً  اإ�رساراً  على  اأكرث  يكون  مرتفعة  بفاعلية  املتمتع  فالفرد  اإليه.  ي�ضعى  ما  حتقيق 
اأكرث اتزاناً واأقل توتراً واأكرث ثقة بالذات واحل�ضول  ومثابرة الإجناز املهمات، وجتعل منه 
على غاياته دون االعتداء على االآخرين اأو القواعد االأخالقية والقانونية )املعايطة، 2000: 

 . )80
اأما االإعاقة ال�ضمعية فُتعّد من اأ�ضعب االإعاقات احل�ضية التي ت�ضيب االإن�ضان، اإذ يرتتب 
اللغة  اكت�ضاب  ال�ضمعية  االإعاقة  الكالم؛ وبذلك ي�ضعب على ذوي  القدرة على  عليها فقدان 
فاإن  ثم  ومن  الطبيعية.  حياتية  اأن�ضطة  ممار�ضة  اأو  املختلفة،  املهارات  تعلم  اأو  والكالم، 
الطفل  التي يولد بها  اأكرث من غريها، خا�ضة تلك  ال�ضمعية ت�ضبب للمعوق معاناة  االإعاقة 
لتعلم  االأ�ضا�ضي  الطريق  هو  فال�ضمع  م�ضتقبالً،  الفرد  على  تاأثرياً  االإعاقات  اأ�ضد  من  فهي 
التفاعل  الذات وقدراتها، وبالتايل هو الذي يعوق  اللغة واالت�ضال باالآخرين والتعبري عن 
واال�ضتخدام  املعلومات،  مع  والتكامل  واملعريف،  الفكري  واالإنتاج  والتعلم،  االجتماعي، 

الكامل للقدرات العقلية واملعرفية واالإبداعية )الزريقات، 2011: 137- 139( . 
االأفراد  ي�ضتطيع  خالله  ومن  االإن�ضان،  حياة  يف  مهماً  دوراً  يوؤدي  ال�ضمع  اأن  ومبا 
اكت�ضاب الكالم واللغة، ومما ال �ضك فيه اأن هذا الدور ي�ضاهم يف تعلم اللغة والكالم والتوا�ضل 
والتكيف مع احلياة؛ اإذ يتعلم الفرد خالل �ضنواته االأوىل من حياته الكالم عن طريق �ضماع 
مكتوبة  رموز  اإىل  ال�ضوتية  التغريات  هذه  وحتول  منهم،  �ضمعه  ما  وتقليد  االآخرين،  كالم 
�ضوق  اأو  اجلامعة  املختلفة وحتى دخول  املدر�ضة ومروره مبراحلها  �ضن  الطفل  بلوغ  عند 
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التي ت�ضدر من حوله، وبذلك تتقدم مظاهر منوه  العمل، ويتعلم كيف ي�ضتجيب لالأ�ضوات 
اجل�ضمي والعقلي واملعريف واالإنفعايل واالإجتماعي؛ ولذلك فاإن فقدان هذه احلا�ضة يعني 
فقدان م�ضدر رئي�ص من م�ضادر املعرفة لالإن�ضان والتعبري عن اأفكاره وقدراته واإمكاناته 

وما يدور يف ذهنه. 
ومبا اأن اللغة و�ضيلة من و�ضائل االإت�ضال االإجتماعي، وبخا�ضة يف التعبري عن الذات 
العقلي واملعريف واالإنفعايل واالإجتماعي  النمو  االآخرين، وو�ضيلة مهمة من و�ضائل  وفهم 
االأكادميي  منوهم  يف  التكيف  م�ضكالت  من  يعانون  �ضمعياً  فاملعوقون  واالأكادميي، 
واالجتماعي واملهني ن�ضبةً لتدين م�ضتوى قدراتهم اللغوية، و�ضعوبة فهمهم لالآخرين �ضواء 
يف جمال االأ�رسة اأو املحيط االجتماعي ب�ضكل عام؛ لذلك يبدو االأفراد املعوقون �ضمعياً على 
الذين ال  العاديني  االأفراد  يعي�ضون يف عزلة عن  كاأنهم  ال�ضمعي  فقدانهم  اختالف درجات 
اإحباطية  ملواقف  منهم  الكثري  تعر�ص  ب�ضبب  االنعزال  اإىل  مييلون  لذا  فهمهم؛  ي�ضتطيعون 
Hallahan and Kawfo�( اإدراك قدراتهم وطاقاتهم واإمكانيتهم  تتيجة عدم قدرتهم على 

 . )man , 1978 , pp 304,305

بالذات  االعتزاز  طابع  عليهم  يغلب  فاإنه  اجلامعيني  الطلبة  فئة  عن  احلديث  وعند 
البحث عن  والكفاح يف  االجتماعية  وامليول  االجتماعية  بامل�ضوؤولية  وال�ضعور  وتاأكيدها، 
املزيد من اال�ضتقالل االجتماعي ومنو االجتاهات لديهم، مما ي�ضكل تفتحاً يف امليول اإىل 
الوعي االجتماعي  ال�ضخ�ضية، وزيادة  ال�ضائدة يف �ضوء امل�ضاعر واخلربات  التقاليد  تقومي 
بع�ص  نحو  االرتياح  بعدم  ال�ضعور  مالحظة  مع  االإ�ضالح  يف  والرغبة  النقد  اإىل  وامليل 
القوانني، خا�ضة تلك التي حتد من حركتهم وفاعلية ذواتهم. وعليه فاإن الباحثنْي، يعتقدان 
اأن الف�ضل فيما �ضبق وظهور امل�ضكالت يف حياة الطالب اجلامعي املعوق �ضمعياً توؤدي به 

اإىل �ضعوبة اإدراك قدراته والتعرف عليها. 
اأجل �ضنع  وبناءً على ما تقدم ظهرت مبادرات عربية يف جامعة الدول العربية من 
وب�ضكل  بفعالية  التوا�ضل  لهم  ت�ضمن  �ضمعياً  للمعوقون  الرعاية  تقدمي  على  قادر  جمتمع 
املبادرات  هذه  ومن  فاعليتها،  ومدى  وقدراتهم  الإدراك طاقاتهم  املجتمع  فئات  مع  جيد 
ال�ضوؤون  وزراء  جمل�ص  قبل  من  2005م(   -2000( االأعوام  خالل  متت  التي  اللقاءات 
االجتماعية العرب، واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، واالحتاد العربي للهيئات 
العاملة برعاية املعوقون �ضمعياً على اختالف درجات فقدانهم ال�ضمعي وهدفت اإىل العمل 
على حت�ضني اأ�ضاليب التوا�ضل لدى املعوقون �ضمعياً مع املجتمع، وت�ضخري البيئة املحيطة 
لهم توفري  الذي ي�ضمن  لل�ضم  العربي املوحد  االإ�ضاري  القامو�ص  اإ�ضدار  لهم، وعملت على 
فر�ص التفاعل االجتماعي واالندماج، مما يرتتب عليه متكنهم من اإدراك طاقاتهم وقدراتهم 

والعمل بكفاءة وفاعلية ذاتية جيدة ومرتفعة. 
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اخل�ضائ�ص  يف  االختالف  لوجود  ونظراً  ال�ضمعية  االإعاقة  يف  البحوث  جمال  وعن 
مع  وتوا�ضلهم  تفاعلهم  تعوق  التي  امل�ضكالت  بع�ص  ووجود  �ضمعياً  للمعوقون  النمائية 
كان  �ضمعياً  املعوقون  لدى  الذات  فاعلية  جمال  يف  بحثت  عدة  درا�ضات  جرت  االآخرين، 
 Kramer, Kapteyu, Kulik, and( من اأبرزها نتائج درا�ضة كرمير، كابتاين، كولني وديج
Deeg, 2002( التي اأظهرت وجود عالقة ارتباطية بني �ضعف ال�ضمع، وبني م�ضتوى فاعلية 
يوؤثر  ال�ضمع  اأن �ضعف  اإىل  اأي�ضاً  واأ�ضارت  املزمنة كاالإكتئاب،  اال�ضطرابات  الذات وبع�ص 
�ضلباً على م�ضتوى فاعلية الذات لدى االأفراد �ضعاف ال�ضمع مقارنة بالذين ال يعانون من 
دالة  فروق  وجود  بينت  التي   )Gulierrez,2011( جوتريي�ص  درا�ضة  وكذلك  ال�ضمع.  �ضعف 
الطالب  وبني  ال�ضمع،  و�ضعاف  ال�ضم  الطالب  بني  الذات  فاعلية  م�ضتوى  يف  اإح�ضائياً 
العاديني ول�ضالح الطالب العاديني؛ مما يدل اأن هناك فروقاً يف م�ضتوى فاعلية الذات بني 

املعوقون �ضمعياً يعود الختالف ال�ضدة والدرجة وبني االأفراد العاديني. 
ويف هذا املجال الحظ الباحثان ق�ضوراً يف توقعات املعوقون �ضمعياً نحو قدراتهم، 
واإمكانيتهم على اأداء �ضلوكهم واأعمالهم ب�ضكل فاعل؛ نتيجة �ضعف القدرة على حتديد فاعلية 
ذواتهم. كما وجدا ق�ضوراً يف الدرا�ضات والبحوث املحلية والعربية والعاملية التي تهدف 
الك�ضف عن الفروق يف م�ضتوى فاعلية الذات لدى الطلبة املعوقون �ضمعياً يف اجلامعة والتي 
تعد مرحلة مهمة يف حياة الطلبة الذي تعده للمجتمع وجتعله قادراً على االنتقال اإىل احلياة 
العلمية والعملية القادمة. ومن هنا برزت رغبة الباحثني يف اإجراء درا�ضة تهدف التعرف اإىل 
م�ضتوى فاعلية الذات لدى الطلبة املعوقون �ضمعياً يف اجلامعة، والك�ضف عن الفروق فيها 

وفقاً لبع�ص املتغريات. 
1- 2 مشكلة الدراسة: 

»ما  االآتي:  الرئي�ص  ال�ضوؤال  عن  االإجابة  خالل  من  احلالية  الدرا�ضة  م�ضكلة  برزت 
يف  �سمعياً  املعوقون  الطلبة  من  اأردنية  عينة  لدى  الذات  فاعلية  م�ستوى 

جامعة الريموك«؟ . والذي تفرع عنه ال�ضوؤاالن االآتيان: 
●  .0 = a( الداللة اإح�ضائية عند م�ضتوى  االأول: هل توجد فروق ذات داللة  ال�ضوؤال 

جامعة  يف  �ضمعياً  املعوقون  الطلبة  من  اأردنية  عينة  لدى  الذات  فاعلية  م�ضتوى  يف   )05
الريموك، تعزى اإىل متغري النوع االجتماعي )ذكر، اأنثى( ؟ . 

●  .0 = a( ال�ضوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة
جامعة  يف  �ضمعياً  املعوقون  الطلبة  من  اأردنية  عينة  لدى  الذات  فاعلية  م�ضتوى  يف   )05

الريموك، تعزى اإىل متغري �ضدة االإعاقة ال�ضمعية )�ضديدة، متو�ضطة، ب�ضيطة( ؟ . 
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1- 3 أهداف الدراسة: 

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل: 
الك�ضف عن م�ضتوى فاعلية الذات لدى عينة اأردنية من الطلبة املعوقون �ضمعياً يف . 1

جامعة الريموك. 
الك�ضف عن وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية يف م�ضتوى فاعلية الذات لدى عينة . 2

اأردنية من الطلبة املعوقون �ضمعياً يف جامعة الريموك، تعزى اإىل متغري النوع االجتماعي 
)ذكر، اأنثى( ، ومتغري �ضدة االإعاقة ال�ضمعية )�ضديدة، متو�ضطة، ب�ضيطة( . 

�ضيكومرتية . 3 بدالالت  يتمتع  �ضمعياً،  املعوقون  لدى  الذات  فاعلية  مقيا�ص  بناء 
)ال�ضدق والثبات( تنا�ضب املجتمع امل�ضتهدف والبيئة االردنية. 

1- 4 أهمية الدراسة: 

تظهر اأهمية الدرا�سة احلالية من النواحي االآتية: 
تتناول فئة املعوقون �ضمعياً من الطلبة اجلامعيني، وهي من اأهم املراحل الدرا�ضية  -

اإىل  االنتقال  للمجتمع وجتعله قادراً على  التي تعده  الطالب فهي  التي يعي�ضها  واحلياتية 
موؤ�ض�ضات املجتمع املختلفة، وتفتح له اآفاق امل�ضتقبل، واإعداده ليكون مواطناً فاعالً وقادراً 
على التكيف مع املراحل التي تلي هذه املرحلة فتحاول تنمية عالقاته االجتماعية وتك�ضبه 
القدرة على و�ضع اأهدافه وحماولة حتقيقها بالو�ضول اإىل اأعلى حد ممكن من فاعلية الذات. 

قد تفيد هذه الدرا�ضة يف لفت اأنظار امل�ضوؤولني يف اجلامعات اإىل �رسورة االهتمام  -
بتنمية فاعلية الذات لدى الطلبة املعوقون �ضمعياً؛ ملا لها من االأثر املهم والبالغ يف اإخراج 
اأجيال قادرة على التعامل مع معطيات الع�رس بكل ي�رس و�ضهولة واإمكانية حتقيق ذواتهم 
وثقتهم يف معلوماتهم وقدراتهم واإ�رسارهم على اإجناز اأهدافهم وطموحاتهم واإبداعاتهم، 
لتوازنهم، ولطاقتهم وجهودهم،  وهذا كله جمتمع يحقق امل�ضتوى املر�ضي لهم، واملحقق 

ويعود بالف�ضل الكبري على تقدم ورقي االأمة. 

1- 5 حدود الدراسة: 

تتحدد نتائج الدرا�سة احلالية باالأتي: 
احلدود الب�رضية: اقت�ضارها على عينة من طلبة جامعة الريموك من ذوي االإعاقة  -

ال�ضمعية )ال�ضديدة، املتو�ضطة، الب�ضيطة( . 
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الدرا�ضي  - الف�ضل  االأردن يف  الدرا�ضة يف  جرت هذه  والزمانية:  املكانية  احلدود 
ال�ضيفي من العام الدرا�ضي 2011/ 2012. 

االأداة: حتددت نتائج الدرا�ضة باأداتها: وهي »مقيا�ص فاعلية الذات« الذي  - حدود 
متت االإجابة عليه من قبل اأفراد عينة الدرا�ضة املعوقون �ضمعياً من ذوي الفقدان ال�ضمعي 
الب�ضيط واملتو�ضط، وذوي الفقدان ال�ضمعي ال�ضديد بعد ترجمة فقراته با�ضتخدام لغة االإ�ضارة؛ 
اإذ متت اال�ضتعانة مبدرب متخ�ض�ص يف لغة االإ�ضارة، لذا فاإن تعميم نتائج الدرا�ضة يعتمد 
عينة  اأفراد  جدية  ومدى  املقيا�ص،  وثبات  �ضدق  دالالت  ا�ضتخال�ص  يف  الدقة  مدى  على 

الدرا�ضة يف اال�ضتجابة على فقرات املقيا�ص. 

1- 6 منهج الدراسة: 
اُ�ضتخدم املنهج  الدرا�ضة احلالية والبيانات املراد احل�ضول عليها،  على �ضوء طبيعة 
الو�ضفي الذي ي�ضف الواقع كما هو، ويعرّب عنه تعبرياً كمياً ولفظياً، من خالل ا�ضتخدام اأداة 

الدرا�ضة جلمع البيانات وحتليلها كمياً. 

1- 7 مصطلحات الدراسة: 

اإمتام  - يف  قدراته  اجتاه  واأحكامه  الفرد  معتقدات  بها  ويق�ضد  الذات:  فاعلية 
فاعلية  م�ضتوى  جتاه  �ضلبية  اأو  ايجابية  با�ضتجابات  عنها  ويعرب  اإليه،  امل�ضندة  ات  املهمَّ
الذات لدى الطالب اجلامعي املعوق �ضمعياً، واملح�ضوبة من خالل الدرجة الكلية التي ح�ضل 
عليها الطالب اجلامعي املعوق �ضمعياً نتيجة ا�ضتجاباته على مقيا�ص فاعلية الذات الذي اأُعد 

لتحقيق اأهداف الدرا�ضة احلالية. 
االإعاقة ال�سمعية: يرى الزريقات )2011: 109( اأن م�ضطلح االإعاقة ال�ضمعية ي�ضري  -

اإىل م�ضكلة قد ترتاوح �ضدتها بني الب�ضيطة اإىل ال�ضديدة جداً وتوؤثر �ضلباً يف االأداء الرتبوي 
للطالب، وتاأتي م�ضتويات الفقدان ال�ضمعي على اأربعة م�ضتويات هي على النحو االآتي: 

Ú  . )ودرجتها )ب�ضيطة .dB امل�ضتوى االأول: فقدان �ضمعي من 35- 54 الدي�ضيبل
Ú  . )ودرجتها )متو�ضطة .dB امل�ضتوى الثاين: فقدان �ضمعي من 55- 69 الدي�ضيبل
Ú  . )ودرجتها )�ضديدة .dB امل�ضتوى الثالث: فقدان �ضمعي 70- 89 الدي�ضيبل
Ú  ضديدة�( dB فما فوق. ودرجتها  الدي�ضيبل  �ضمعي من 90  الرابع: فقدان  امل�ضتوى 
جداً( . 
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االأمل  مركز  يف  �ُضّخ�ضوا  الذين  ال�ضمعية  االإعاقة  ذوي  الطلبة  هم  الدرا�ضة  هذه  ويف 
لل�ضم، وامل�ضت�ضفيات االأردنية ويحملون تقارير طبية تثبت درجة الفقدان ال�ضمعي لديهم، 
من الفئات ال�ضديدة، املتو�ضطة، الب�ضيطة، وامللتحقني بالدرا�ضة يف خمتلف التخ�ض�ضات يف 

جامعة الريموك يف االأردن من العام الدرا�ضي 2011/ 2012. 

2- 1 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
خالل االأعوام من 1977- 1986 ا�ضتمر باندورا بتطوير مفهوم فاعلية الذات وربطه 
مبفهوم ال�ضبط الذاتي لل�ضلوك من خالل نظريته االجتماعية املعرفية؛ اإذ طور الفكرة القائلة 
الأفكارهم  معياري  اأو  قيا�ضي  �ضابط  ممار�ضة  من  متكنهم  معتقدات  ميتلكون  االأفراد  باأن 
ال�ضادرة  لل�ضلوكيات  املعياري  االإطار  ميثل  القيا�ضي  ال�ضبط  وهذا  وم�ضاعرهم،  واأفعالهم 
)Bandura,1986 :124( . وعّرف  عن االأفراد من حيث م�ضتوى اأو حمتوى هذه ال�ضلوكات 
باندورا )Bandura, 1997( فاعلية الذات باأنها اأحكام الفرد وتوقعاته حول اإمكانية اأدائه 
لل�ضلوك الفعال يف مواقف تت�ضف باأنها غام�ضة وغري وا�ضحة، وتنعك�ص هذه التوقعات على 
اختيار الفرد لالأن�ضطة املت�ضمنة يف االأداء، واجلهود املبذولة، ومواجهة العقبات، واإجناز 
اأداء  الفرد حول قدرته على  اأنها توقع  الذات على  ) )1994 فاعلية  ال�ضيد  ال�ضلوك. وعّرف 

مهمة حمدده، وهو يعني ا�ضتب�ضار الفرد باإمكاناته وح�ضن ا�ضتخدامها. 
ويرى هالني ودانهري )Hallian & Danaher,1994( اأن فاعلية الذات هي ثقة االأفراد 
فيما يتعلق بقدرتهم على االأداء يف املجاالت املتنوعة، ويكون الفرد اأكرث معرفة لنف�ضه اإذا 
كانت لدية املقدرة على اإحراز الهدف. اأما اأبو غزال )2007( فقد عرّف فاعلية الذات باأنها 

اعتقاد الفرد بقدرته على اإتقان مهمة ما وحتقيق نتائج اإيجابية. 
باالإمكان  فاإنه  الذات  فاعلية  وتو�ضيحات ملفهوم  تعريفات  من  �ضبق  ما  ويف �ضوء 
اإجناز  ت�ضاعده يف  التي  واإمكاناته  قدراته  الفرد يف  ثقة  اإىل  ت�ضري  الذات  فاعلية  اأن  القول 

مهمات معينة واجتيازها بنجاح، لتحقيق الر�ضا والتوازن النف�ضي واالجتماعي. 

2- 2 مظاهر السلوك املتأثرة مبعتقدات فاعلية الذات: 
يرى اأن�ضار النظريات املعرفية االجتماعية اأن معتقدات الفرد عن فاعلية الذات لديه 
توؤثر يف مظاهر متعددة من �ضلوكه، والتي تت�ضمن اختياره لالأن�ضطة واالأهداف، واإ�رساره 

على اإجناز املهّمات املوكلة اإليه ويذكر )اأبو غزال، 2007( من هذه املظاهر ما ياأتي: 
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♦ Choice of Activities :2- 2- 1 اختيار الن�ساطات اأو ال�سلوك
�ضوف  باأنهم  يعتقدون  التي  ال�ضلوكات  اأو  والن�ضاطات  املهّمات  االأفراد  يختار  حيث 
احتمالية  تزداد  التي  ال�ضلوكات  اأو  والن�ضاطات  املهّمات  ويتجنبون  اأدائها  يف  ينجحون 
ف�ضلهم فيها، ومثال ذلك الطلبة الذين يثقون بفاعليتهم يف مادة الريا�ضيات، فاإنه يزداد 
الفاعلية  ذوي  بالطلبة  مقارنة  اجلامعة  يف  الريا�ضيات  م�ضاقات  يف  ت�ضجيلهم  احتمال 

املنخف�ضة يف هذه املادة. 
♦ Learning and Achievement 2- 2- 2 التعلم واالإجناز

اأكرث من  واالإجناز  التعلم  اإىل  الذات مييلون  لفاعلية  املرتفع  ال�ضعور  االإفراد ذوي  اإن 
نف�ضها،  للقدرات  امتالكهم  الرغم من  الذات على  لفاعلية  املنخف�ص  ال�ضعور  نظرائهم ذوي 
الذين  الطلبة  فاإن  قدراتهم،  م�ضتوى  يف  يت�ضابهون  الطلبة  من  جمموعة  لدينا  كان  فاإذا 
اأن باإمكانهم اإجناز مهمة ما هم اأكرث احتماالً الإجنازها بنجاح مقارنة بالطلبة  يعتقدون 

الذين ال يعتقدون اأن باإمكانهم اإجنازها. 
♦ Effort and Persistance 2- 2- 3 اجلهد املبذول واالإ�رضار

اإىل بذل جهد كايف عند حماولتهم  الذات  ال�ضعور املرتفع بفاعلية  مييل االأفراد ذوي 
تعوق  عقبات  يواجهون  عندما  االإجناز  على  ا�رساراً  اأكرث  اأنهم  كما  معينة،  مهّمات  اإجناز 
اأقل  جهوداً  يبذلون  الذات،  بفاعلية  املنخف�ص  ال�ضعور  ذوو  فاالأفراد  وباملقابل  جناحهم. 
الإجناز مهّمات حمددة والنجاح بها كما اأنهم يتوقفون ب�رسعة عن اال�ضتمرار بالعمل عند 

مواجهتهم �ضعوبات تقف عائقاً عن اإجناز تلك املهّمات. 

2- 3 مصادر توقعات فاعلية الذات: 
الفرد، وتوقعاته  اأحكام  اإىل  الذات ت�ضري  اأن فاعلية   )Bandura, 1997( يرى باندورا 
حول اإمكانية اأدائه لل�ضلوك الفعال يف مواقف تت�ضف باأنها غام�ضة وغري وا�ضحة، وتنعك�ص 
هذه التوقعات على اختيار الفرد لالأن�ضطة املت�ضمنة يف االأداء، واجلهود املبذولة، ومواجهة 
العقبات، واإجناز ال�ضلوك. واأن فاعلية الذات من اأهم املفاهيم التي قدمها باندورا يف نظريته 
اأن اعتقادات الفرد حول القدرات واملهارات التي  اإذ يرى  االجتماعية املعرفية يف التعلم، 

ميتلكها ت�ضاهم يف بناء تقومياته عن فاعليته الذاتية وحتقيق النتائج االيجابية. 
 ويف هذا ال�ضدد، يرى باندورا )Bandura, 1997( اأن هناك �ستة م�سادر توؤثر على 

فاعلية الذات لدى االأفراد وهي: 
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♦ Performans Accomplish� 2- 3- 1 اإجنازات االأداء اأو خربات التمكن
 :ment

وت�ضري اإىل جتارب الفرد وخرباته املبا�رسة، فالنجاح يف مهمة �ضابقة يولد النجاح يف 
مهمة الحقة، ويزيد توقعات الفرد يف مهمات اأخرى الحقة. فيعّد الفرد ما حققه من اإجنازات 
يف االأداء اأكرث امل�ضادر تاأثرياً يف فاعلية الذات، لذلك فاالأداء الناجح يرفع توقعات الفاعلية 
الذاتية للفرد، اأما االإخفاق يف االأداء فيوؤدي اإىل خف�ضها، والنجاح يف االأداء يرفع فاعلية 
الذات مبا يتوافق مع �ضعوبة املهمة، واالأعمال املطلوب اإجنازها من الفرد، فمثالً اإجتياز 
اإذا  الذي ال يحدث  االأمر  لذاته،  الفرد  يزيد من فاعلية  الفرد المتحان ذي �ضعوبة مرتفعة 

اإجتاز امتحاناً ذا م�ضتوى ب�ضيط. 
♦  :Vicarious Experiences 2- 3- 2 اخلربات البديلة

من  اأن  يالحظ  عندما  متعددة  و�ضلوكيات  باأعمال  الفرد  قيام  اإمكانية  بها  ويق�ضد 
التي  املواقف  يف  االأمر  هذا  وي�ضدق  �ضحيح،  والعك�ص  بها  القيام  على  قادرون  ي�ضبهونه 
نعتقد فيها اأن لدينا من القدرات نف�ضها املوجودة لدى االآخرين. ومثال ذلك اعتقاد الطالب 

باإمكانية حله مل�ضاألة ريا�ضية �ضعبة عندما يحلها زميله بكل �ضهولة. 
♦  :Verbal Persuasion االإقناع اللفظي

وي�ضري االإقناع اللفظي اإىل احلديث عن اخلربات املتعلقة باالآخرين، ومواقف خمتلفة 
تعر�ضوا لها، وتاأتي من قبل هوؤالء االأفراد بهدف االإقناع واإك�ضاب الفرد الرتغيب يف االأداء 
اأو العمل والتاأثري على �ضلوكه اأثناء اأدائه ملهمة ما. ويعتمد م�ضدر االإقناع الذاتي على درجة 
م�ضداقية ال�ضخ�ص م�ضدر االإقناع ومدى الثقة به، حتى يكون له تاأثري بالغ يف رفع م�ضتوى 
فاعلية الذات، االأمر الذي ال يحدث لو كان �ضادراً عن �ضخ�ص منخف�ص الثقة وامل�ضداقية. 
نحو  على  ال�ضلوكية  الفرد  ح�ضيلة  يف  باأدائه  الفرد  ين�ضح  الذي  الن�ضاط  يكون  اأن  وكذلك 

منطقي وواقعي ولي�ص عمالً م�ضتحيل االأداء. 
♦  :Emotional States 2- 3- 4 اال�ستثارة االنفعالية

اأثر  النف�ضية واال�ضتثارة واالإجهاد وما ترتكه من  القلق وال�ضغوط  اإىل حاالت  وت�ضري 
يف معتقدات فعالة للذات، واأن االإن�ضان ذا الكفاية االأعلى اأكرث قدرة على التحكم بها، وتظهر 
اال�ضتثارة االنفعالية ب�ضفة عامة يف املواقف ال�ضعبة والتي تتطلب جمهوداً عالياً، وتعتمد 
على معلومات الفرد فيما يتعلق بالكفاءة ال�ضخ�ضية، وتقومي معلوماته فيما يتعلق بالقدرة 
اال�ضتثارة  يف  معني  عمل  تنفيذ  على  االأفراد  من  بع�ص  اعتاد  وقد  املواقف.  اإجناز  على 
توقعاته حول فاعلية  اأن تكون  يغلب  قلق مرتفع،  الذي يعاين من  الفرد  االنفعالية، فنجّد 
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الذات لديه منخف�ضة، يف حني اأن القلق الطبيعي والواقعي يزيد من توقعات فاعلية الذات 
وي�ضاهم يف رفع م�ضتواها لدى الفرد. 

2- 3- 5 الظروف املحيطة:  ♦
اأكرث من  للفرد  الذات  الفرد ملواقف حمبطة تقدم تهديداً لتوقعات فاعلية  اإن تعر�ص 
اأو ما ي�ضابهه له دور  اأخرى، فاألفة الفرد مبو�ضوع معني، ومروره باملوقف نف�ضه  مواقف 

مهم يف توقعات الفاعلية الذاتية، خا�ضة اإذا علم الفرد م�ضبقاً ب�ضعوبته. 
♦ Self� Assesment :2- 3- 6 التقومي الذاتي

فالتقومي الذاتي االإيجابي يعمل على تعزيز توقعات الفاعلية الذاتية، فالر�ضا اأو عدم 
بل باملعايري  لالأداء،  بامل�ضتوى احلقيقي  يتحددان فقط  الفرد عن فاعليته، ال  لدى  الر�ضا 

امل�ضتخدمة للحكم على م�ضتوى ذلك االأداء. 

2- 4 أبعاد فاعلية الذات: 

يرى باندورا (Bandura, 1977) اأن فاعلية الذات تتكون من ثلثة اأبعاد هي: 
♦  :Managnitude 2- 4- 1 مقدار الفاعلية

وميكن تغيري مقدار الفاعلية تبعاً ل�ضعوبة املوقف وطبيعته، ويت�ضح مقدار الفاعلية 
الذاتية ب�ضورة اأكرب عندما تكون املهمات مرتبة وفقاً مل�ضتوى ال�ضعوبة، واالختالفات بني 

االأفراد يف توقعات الفاعلية. 
♦  :Generality :2- 4- 2 العمومية

ويق�ضد بالعمومية انتقال توقعات الفاعلية اإىل مواقف اأخرى م�ضابهة، وتختلف هذه 
التوقعات باختالف عدد من املكونات مثل: القدرات ال�ضلوكية واملعرفية والوجدانية للفرد، 
الفرد  وخ�ضائ�ص  اإمكاناته،  من  بها  الفرد  يعد  التي  الطرق  االأن�ضطة،  بني  الت�ضابه  درجة 

املتعلقة بال�ضلوك املوجه، والتف�ضريات الو�ضفية للمواقف. 
♦  :Strength :2- 4- 3 القوة

ميتلك  الذي  فالفرد  للموقف.  مالءمتها  ومدى  الفرد  خربة  يف  القوة  بعد  ويتحدد 
مواجهة  يف  طاقاته  اأق�ضى  وبذل  العمل  يف  واالإ�رسار  االجتهاد  ميكنه  مرتفعة  توقعات 
اخلربات الالحقة واملواقف ال�ضعبة القادمة، كما اأن ال�ضعور بقوة فاعلية الذات متكن الفرد 

من اختيار االأن�ضطة التي �ضينجزها بنجاح. 
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2- 5 العوامل املؤثرة يف فاعلية الذات:
اأهمية بالغة يف حياة االإن�ضان فاإن هناك عدداً من العوامل   وملا لفاعلية الذات من 
التي توؤثر يف فاعلية الذات وت�ضاهم يف ت�ضكيلها، وميكن تق�سيمها يف ثلث جمموعات 

هي: 
2- 5- 1 املجموعة االأوىل- التاأثريات ال�سخ�سية:  ♦

يعتمد اإدراك الفرد لفاعليته الذاتية لدى االأفراد على اأربعة موؤثرات �ضخ�ضية هي: 
املعرفة املكت�ضبة: هناك حد فا�ضل بني املعرفة كما هي موجودة يف البيئة وبني  -

تنظيم االأفراد لتلك املعرفة ذاتياً وفق املجال النف�ضي لكل منهم، فعندما يكت�ضب الفرد معرفة 
ما، فاإنه ينظمها وفقاً لالألفاظ التي احتوتها، اأو وفقاً للبناء الهرمي اأو وفقاً للبناء املتتابع، 
ومن خالل ذلك فاإنه يقوم برتتيبها وتخزينها لتتالءم مع خرباته وكيفية ا�ضتخدامها يف 

 . )Zimmerman, 1989( املواقف امل�ضتقبلية
عمليات ما وراء املعرفة: اإن عمليات ما وراء املعرفة توؤثر يف قرارات االأفراد وكيفية  -

تنظيم الذات، فالفرد يق�ضم اأهدافه ويدر�ضها ح�ضب نوعها وم�ضتوى �ضعوبتها وتزامنها مع 
والتقومي  التخطيط واملراقبة  اإىل كيفية  الفرد  واأن عمليات ما وراء املعرفة تقود  احلاجة. 

الأفكاره التي حتقق اأهدافه واآليات اتخاذ قراراته، ويف �ضوء ذلك يقرر فاعلية ذاته. 
االأهداف: وي�ضري باندورا )Bandura, 1997( اإىل اأن الطلبة الذين ميتلكون اإح�ضا�ضاً  -

قوياً بفعالية الذات مييلون اأكرث اإىل اإجناز االأهداف الذاتية ال�ضعبة، وتكون اأهدافهم وا�ضحة 
املرتفعة  الذاتية  الفاعلية  ذوي  اأن  كما  الذاتية،  توقعاتهم  مع  وتتالءم  وواقعية،  وحمددة 
امل�ضكالت  مواجهة  على  مقدرة  اأكرث  فرناهم  الأهدافهم،  واملواجهة  التحدي  حب  ميتلكون 
وال�ضعوبات ب�ضبب الرغبة يف التحدي لتحقيق االأهداف والرغبات، وبالتايل احل�ضول على 

القدر املر�ضي من االإ�ضباع والر�ضا النف�ضي وحتقيق الذات. 
املوؤثرات الذاتية: وهي العوامل الداخلية للفرد والتي توؤثر على �ضلوكه تاأثرياً مبا�رساً  -

اأثناء اأدائه لبع�ص االأعمال واملهّمات، وهذه املوؤثرات توؤدي اإىل �ضعوبة يف التنظيم الذاتي، 
واإحباط على املدى البعيد وهذه املوؤثرات مثل القلق، و�ضعوبة حتديد االأهداف ال�ضخ�ضية، 
وم�ضتوى الدافعية وعمليتي التفاوؤل والت�ضاوؤم، وهذه املوؤثرات جتعل من فاعلية الذات لدى 

 . )Zimmerman, 1989( الفرد يف انخفا�ص
2- 5- 2 املجموعة الثانية- التاأثريات ال�سلوكية:  ♦

يوؤكد باندورا )Bandura, 1977( اأن الفرد يف اأثناء قيامه بال�ضلوك مير بثالث مراحل 
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هي مالحظة الذات، والتقومي ورد الفعل الذاتي، وتربز يف ا�ضتجابات الفرد بعد تاأثره بدافعية 
الذات، وفيما ياأتي تو�ضيح لكل مرحلة. 

مالحظة الذات Self� Observation: ويق�ضد بها املراقبة املنظمة لالأداء، ومالحظة  -
الفرد لنف�ضه، واإمداده مبعلومات عن مدى تقدمه نحو اإجناز اأحد االأهداف، وتتاأثر مالحظة 
الذات بالعمليات ال�ضخ�ضية مثل، فاعلية الذات وتركيب الهدف، وخمطط العمليات املعرفية، 
اأو كتابياً. وبيان  وين�ضاأ من مالحظة الذات عمليتان �ضلوكيتان، هما: نقل االأخبار �ضفهياً 

كمي باالأفعال وردود االأفعال. 
احلكم على الذات: Self – Judgment: وتعني ا�ضتجابة االأفراد التي حتتوي على  -

املقارنة املنظمة الأدائهم مع االأهداف املن�ضودة واملراد حتقيقها، اأو حتقيقها اإىل م�ضتوى 
معني. 
ردفعل الذات Self� Reaction: وحتتوى هذه املرحلة على ثالثة ردود اأفعال هي:  -
التعليمية . 1 اال�ضتجابة  عن  للبحث  الفرد  فيه  وي�ضعى  ال�ضلوكي:  الذاتي  الفعل  رد 

النوعية التي حتقق اأهدافه، لرتك االأثر املر�ضي يف نف�ضه. 
رد الفعل الذاتي ال�ضخ�ضي: ويبحث فيه الفرد عن ا�ضرتاتيجيات ترفع من كفاءته . 2

ال�ضخ�ضية يف اأثناء عملية التعلم. 
املالئمة . 3 البيئية  الظروف  اأف�ضل  عن  الفرد  يبحث  وهنا  البيئي:  الذاتي  الفعل  رد 

واملنا�ضبة لعملية التعلم. 
2- 5- 3 املجموعة الثالثة: التاأثريات البيئية:  ♦

يذكر باندورا )Bandura, 1977( اأن هنالك عوامل بيئية موؤثرة بفاعلية الفرد الذاتية 
من خالل النمذجة وال�ضور املختلفة، واأن النمذجة لها طرق خمتلفة مثل الو�ضائل املرئية 
ومنها التلفاز، واأن تاأثري النمذجة الرمزية يكون لها اأثر كبري على اعتقادات الفعالية 
ب�سبب اال�سرتجاع املعريف واأن هناك خ�سائ�س متعلقة بالنموذج ولها تاأثري على 

فاعلية الذات هي: 
خا�ضية الت�ضابه: وتقوم على خ�ضائ�ص حمددة مثل، اجلن�ص، والعمر، وامل�ضتويات . 1

الرتبوية واملتغريات الطبيعية. 
اأف�ضل من عر�ص . 2 املهارة  من  متعددة  وتعني عر�ص مناذج  النموذج:  التنوع يف 

منوذج واحد فقط، وبالتايل تاأثريها اأقوى يف رفع االعتقاد يف فاعلية الذات. 
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2- 6 ثانياً - الدراسات السابقة: 

اأجرت دان�س، كريد وهايد )Dunch, Creed and Hyde, 2005( درا�ضة هدفت الك�ضف 
عن التطور املهني لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية �ضعاف ال�ضمع، من الدار�ضني يف 
�ضفوف طالب االإعاقات ودجمهم. ا�ضتخدمت الدرا�ضة عينة جتريبية مكونة من )65( طالباً 
وطالبة من الطالب �ضعاف ال�ضمع اإ�ضافة لعينة �ضابطة مكونة من )65( طالباً وطالبة من 
العاديني يف ا�ضرتاليا. ا�ضتخدمت الدرا�ضة اال�ضتبانة يف عملية جمع البيانات. اأ�ضارت نتائج 
الدرا�ضة اأن هناك فروقاً يف م�ضتوى فاعلية الذات يف اتخاذ القرارات املهنية بني الطالب 
�ضعاف ال�ضمع وبني الطالب العاديني، اأ�ضارت النتائج الدرا�ضة اإىل اأن املعوقات املرتبطة 

ب�ضعف ال�ضمع توؤثر �ضلباً على م�ضتوى فاعلية الذات لدى الطالب. 
وقامت كا�ساري�س )Cáceres, 2011( باإجراء درا�ضة هدفت اإىل التعرف على م�ضتوى 
فاعلية الذات لدى الطلبة ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع يف عدد من املدار�ص االبتدائية والثانوية 
يف اإ�ضبانيا. تكونت عينة الدرا�ضة من )25( من طلبة املرحلة االبتدائية و )91( من طلبة 
يف  والثانوية  االبتدائية  املدار�ص  من  عدد  من  ع�ضوائياً  اختريوا  والذين  الثانوية  املرحلة 
مدينة فالن�ضيا اال�ضبانية. ا�ضتخدم مقيا�ص لفاعلية الذات من خالل نواجت الطلبة الكتابية 
ومن ثم العمل على حتليل حمتوى النتاجات الكتابية للطلبة امل�ضاركني يف الدرا�ضة. اأ�ضارت 
النتائج اإىل اأن الطلبة ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع لديهم ت�ضورات اإيجابية حول م�ضتوى فاعلية 
الذات الكتابية، واأ�ضارت النتائج اإىل اأن م�ضتوى الفاعلية الذاتية لدى الطلبة امل�ضاركني يف 

هذه الدرا�ضة قد تراوح بني منخف�ص اإىل متو�ضط. 
واأجرت جوتريي�س )Gulierrez, 2011( ، درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل الفاعلية الذاتية 
لدى الطالب �ضعاف ال�ضمع والعاديني يف التعليم االبتدائي والثانوي. تكونت عينة الدرا�ضة 
طالب  من  وطالبة  طالباً   )91( و  االبتدائية،  املرحلة  طالب  من  وطالبة  طالباً   )25( من 
املرحلة الثانوية، وكان من هوؤالء الطالب )15( طالباً وطالبة من الطالب ال�ضم و�ضعاف 
ا�ضتبانة  الدرا�ضة  ا�ضتخدمت  وقد  العاديني.  الطالب  من  الطالب  عينة  كانت  بينما  ال�ضمع، 
نتائجها  واأ�ضارت  الدرا�ضة.  عينة  اأفراد  لدى  الذات  فاعلية  لقيا�ص  فقرات  ع�رس  من  مكونة 
اإىل وجود فروق دالة اإح�ضائيا يف م�ضتوى فاعلية الذات بني الطالب ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع 

وبني الطالب العاديني، ول�ضالح الطالب العاديني. 
 Bensaid, Michael, Most,( وهدفت درا�ضة بن �سعيد، مايكل، مو�ست، و�سينامون
and Cinamon, 2012( اإىل التعرف على م�ضتوى فاعلية الذات لدى االآباء واالأمهات ال�ضم 
و�ضعاف ال�ضمع. تكونت عينة الدرا�ضة من )40( من االآباء واالأمهات ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع 
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الذين اختريوا ع�ضوائياً من عدد من املراكز التي تقدم اخلدمات االر�ضادية والعالجية لهذه 
الفئة يف الواليات املتحدة االأمريكية. ا�ضتخدمت ا�ضتبانة يف عملية جمع البيانات من افراد 
واالأمهات  االآباء  لدى  مرتفعة  كانت  الذات  فاعلية  م�ضتوى  اأن  اإىل  النتائج  اأ�ضارت  العينة. 

ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع. 
درا�ضات  وجود  عدم  يالحظ  ال�ضابقة  الدرا�ضات  مطالعة  خالل  ومن  القول،  وخال�ضة 
املجتمع  يف  وخا�ضة  �ضمعياً  املعوقني  الطلبة  لدى  الذات  فاعلية  مو�ضوع  تناولت  عربية 
اجلامعي، ومن املالحظ اأن الدرا�ضات ال�ضابقة قد جرت يف جمتمعات اأجنبية، كدرا�ضة دان�ص، 
واآخرون )Dunch, et, al, 2005( ، درا�ضة كا�ضاري�ص )Cáceres, 2011( ودرا�ضة جوتريي�ص 
)Bensaid, et, al, 2012( ، كما يالحظ  ودرا�ضة بن �ضعيد، واآخرون   )Gulierrez, 2011(
الفاعلية  ببحث  اهتمت  التي  احلالية  الدرا�ضة  جمتمع  عن  خمتلفة  جمتمعات  تناولت  اأنها 
الذاتية لدى طلبة اجلامعة من املعوقني �ضمعياً؛ لذلك ُتعد هذه الدرا�ضة ويف- حدود معرفة 
الباحثني- اأنها من الدرا�ضات العربية الرائدة يف جمال الرتبية اخلا�ضة وبالتحديد جمال 
االإعاقة ال�ضمعية، وبالتحديد االأردن من العام 2011/ 2012م. وبذلك تكون م�ضاهمة الإثراء 
االأدب العربي املتعلق مبجال االإعاقة ال�ضمعية، والتي من املاأمول اأن تفتح اأفاق البحث اأمام 

الباحثني واملهتمني يف هذا املجال. 

3- الطريقة واإلجراءات: 

أوالً- 3- 1 منهجية الدراسة وأفرادها: 

االإجابة عن  الذي ميكننا من  الو�ضفي، ذلك املنهج  الدرا�ضة احلالية املنهج  اُتبع يف 
الدرا�ضة، وقد مت خالل هذا املنهج تطبيق مقيا�ص  الراهن ملو�ضوع  اأ�ضئلة تتعلق بالو�ضع 
فاعلية الذات على عينة الدرا�ضة الذي مت التحقق من دالالت �ضدقه وثباته باتباع اجراءات 
اجلامعة،  يف  �ضمعياً  املعوقني  الطلبة  لدى  الذات  فاعلية  م�ضتوى  اإىل  للتعرف  وذلك  عدة، 
وللتعرف اإىل الفروق بينهم يف م�ضتوى فاعلية الذات باختالف متغريي النوع االجتماعي 

و�ضدة االعاقة ال�ضمعية. 
طلبة  من  طالبة   )29( و  طالباً   )28( منهم  فرداً   )57( من  الدرا�ضة  اأفراد  تكون  وقد 
جامعة الريموك من ذوي االإعاقة ال�ضمعية يف الف�ضل الدرا�ضي ال�ضيفي 2011/ 2012م، 
واختريوا بالطريقة الق�ضدية؛ نظراً ل�ضعوبة ح�رس اأفراد جمتمع الدرا�ضة، باالإ�ضافة اإىل اإبداء 
هوؤالء الطلبة رغبتهم بامل�ضاركة يف الدرا�ضة واملوافقة على تطبيق مقيا�ص فاعلية الذات، 
وقد وزِّعوا وفقاً ملتغريي النوع االجتماعي و�ضدة االإعاقة ال�ضمعية، واجلدول )1( يبني ذلك. 
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الجدول (1) 
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرّي (النوع االجتماعي وشدة اإلعاقة السمعية) 

�سدة االإعاقة ال�سمعية
اجلن�س

الن�سبة%املجموع
اأنثىذكر

 19.3%6511�ضديدة
40.4 %111223متو�ضطة

40.4 %111223ب�ضيطة

100.0%282957املجموع

ثانياً- 3- 2 أداة الدراسة:

اُ�ضتخدمت يف هذه الدرا�ضة اأداة واحدة، وهي مقيا�ص فاعلية الذات من اإعداد الباحثني، 
وفيما ياأتي و�ضف لهذه االداة. 

اإىل  للو�ضول  النظري  االأدب  اإىل  الرجوع  بعد  وذلك  الذات،  فاعلية  لقيا�ص  اأداة  بنيت 
مفهوم وا�ضح لفاعلية الذات، والرجوع اإىل املقايي�ص امل�ضتخدمة يف الدرا�ضات ال�ضابقة التي 
 Voelk &( ودرا�ضة  ال�ضقر، 2005(  )�ضيخه، 1993؛  درا�ضات  الذات، منها  فاعلية  تناولت 
Michael, 2004( ، واختريت بع�ص الفقرات من كل مقيا�ص بعد تعديلها واإعادة �ضياغتها 
لتنا�ضب اأهداف الدرا�ضة احلالية وجمتمعها. وقد تكون املقيا�ص ب�ضورته االأولية من )70( 
االجتماعي  والبعد   ،  )10  -1( وفقراته  االنفعايل  البعد  االآتية:  االأبعاد  على  موزعة  فقرة 
وفقراته )11- 25( ، والبعد االأكادميي واملعريف وفقراته )26- 40( ، وبعد الثقة بالذات 
ي�ضع   .)70  -57( وفقراته  واملثابرة  االإ�رسار  وبعد   ،  )56  -41( وفقراته  واالآخرين 
امل�ضتجيب اإ�ضارة اأمام كل فقرة من فقرات املجاالت، وذلك على �َضّلم من خم�ص درجات هي 
االأوزان  باإعطاء  . ويتم ت�ضحيح املقيا�ص  )كبرية جداَ، كبرية، متو�ضطة، قليلة، قليلة جداً( 
االآتية )5، 4، 3، 2، 1( للدرجات ال�ضابقة الذكر عندما يكون اجتاه الفقرة ايجابياً، وتعك�ص 

االأوزان حني يكون اجتاه الفقرة �ضالباً. 
بناء  يف  روعي  لذا  ال�ضمعية؛  االإعاقة  ذوي  من  العينة  اأن  باالعتبار  االأخذ  مت  وقد 
املقيا�ص ا�ضتخدام عبارات وكلمات ب�ضيطة تتنا�ضب وخ�ضائ�ضهم املعرفية، كما مت االعتماد 
على مدرب متخ�ض�ص يف لغة االإ�ضارة لرتجمة فقراته الأفراد عينة الدرا�ضة من ذوي الفقدان 

ال�ضمعي ال�ضديد. 
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ثالثاً- 3- 3 تقنني أداة الدراسة )الصدق والثبات( : 

�سدق املحتوى: أ. 
للتحقق من �ضدق حمتوى مقيا�ص فاعلية الذات ُعر�ص ب�ضورته االأولية، على ع�رسة 
حمكمني من ذوي اخلربة واالخت�ضا�ص يف العلوم الرتبوية والنف�ضية يف اجلامعات االأردنية، 
ويف �ضوء اآراء املحكمني واقرتاحاتهم، اإجريت التعديالت املطلوبة، اإذ عدِّلت الفقرات التي 
اأهمية تعديلها، وُحذفت )16( فقرة من املقيا�ص لتكون  اأجمع )80%( من املحكمني على 
االأداة اأكرث �ضهولة عند تطبيقها على اأفراد الدرا�ضة خا�ضة اأنهم من الطلبة املعوقني �ضمعياً. 
الذي تكون من )54( فقرة وامللحق  النهائية  الذات ب�ضورته  اأُخرج مقيا�ص فاعلية  وبذلك 
)1( يو�ضح ذلك. وقد مت عر�ص املقيا�ص بال�ضورة النهائية على مدربني متخ�ض�ضني يف لغة 
االإ�ضارة لالتفاق فيما بينهم على االإ�ضارات املنا�ضبة التي ت�ضتخدم لرتجمة فقرات املقيا�ص 
، وقد كان واحداً منهم هو  )ال�ضم(  ال�ضديد  ال�ضمعي  الفقدان  الدرا�ضة من ذوي  الأفراد عينة 
املرتجم االإ�ضاري الذي اُعتمد عليه يف التعاون مع اأفراد عينة الدرا�ضة لالإجابة عن فقرات 

املقيا�ص. 
�سدق البناء: ب. 

والأجل معرفة اأن فقرات املقيا�ص تقي�ص ال�ضمة املراد قيا�ضها، فقد جلاأ الباحثان اإىل 
مع  املقيا�ص  فقرات  بني  االرتباط  معامالت  با�ضتخراج  البناء  �ضدق  موؤ�رسات  ا�ضتخدام 
ا�ضتطالعية  عينة  تطبيقه على  بعد  للمقيا�ص  الكلية  الدرجة  اإليه ومع  ينتمي  الذي  املجال 

مكونة من )25( طالباً وطالبة من الطلبة املعوقني �ضمعياً يف جامعة الريموك. 
الجدول (2) 

معامات االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس

معامل االرتباط مع االأداةرقم الفقرةمعامل االرتباط مع االأداةرقم الفقرةمعامل االرتباط مع االأداةرقم الفقرة

10.37190.58370.43
20.43200.44380.36
30.36210.36390.41
40.54220.32400.44
50.39230.37410.32
60.40240.55420.31



195

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثاني - ع )5( - نيسان 

معامل االرتباط مع االأداةرقم الفقرةمعامل االرتباط مع االأداةرقم الفقرةمعامل االرتباط مع االأداةرقم الفقرة

70.45250.51430.52
80.51260.39440.45
90.38270.33450.49

100.43280.34460.46
110.44290.49470.33
120.35300.50480.41
130.33310.47490.60
140.47320.41500.30
150.30330.42510.52
160.45340.53520.44
170.38350.39530.30
180.41360.57540.51

 )05 .0 = α( دال إحصائياً عن مستوى الداللة عند مستوى الداللة *

ومن خالل مطالعة اجلدول )2( يالحظ اأن جميع قيم معامل االرتباط جلميع فقرات 
 )0.05 = α( م�ضتوى  عند  اإح�ضائياً  دال  ، وهو   )60.0–  0.30( انح�رست بني  املقيا�ص 
.وُيعّد هذا املوؤ�رس مقبوالً مقارنة بالدرا�ضات ال�ضابقة، وعّد موؤ�رساً على االن�ضجام الداخلي 

بني الفقرات والدرجة الكلية للمقيا�ص.ولذلك مل حتذف اأية فقرة من هذه الفقرات.
الثبات: ت. 

 )test� retest( مت التحقق من ثبات مقيا�ص فاعلية الذات با�ضتخدام طريقة االإعادة 
بتطبيقه على عينة ا�ضتطالعية مكونة من )25( طالباً وطالبة من الطلبة املعوقني �ضمعياً 
يف جامعة الريموك، واختريوا من خارج عينة الدرا�ضة. ثم اأعيد تطبيق املقيا�ص على العينة 
معامل  وُح�ضب  الثاين.  والتطبيق  االأول  التطبيق  بني  اأ�ضبوعان  مدته  زمني  بفارق  نف�ضها 
االرتباط بني درجات املفحو�ضني على املقيا�ص يف مرتي التطبيق على كل بعد من اأبعاد 
املقيا�ص، وعلى الدرجة الكلية للمقيا�ص وبلغت )0.79( . كما ُح�ضب معامل الثبات بطريقة 
للمقيا�ص   )Cronbach’s Alpha( األفا«  »كرونباخ  معادلة  با�ضتخدام  الداخلي  االت�ضاق 
يبني   )3( واجلدول   .  )0.74( الطريقة  بهذه  ككل  للمقيا�ص  الثبات  معامل  وبلغ  واأبعاده، 

معامالت الثبات على اأبعاد املقيا�ص. 
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الجدول (3) 
معامات الثبات بطريقة »اإلعادة« واالتساق الداخلي »كرونباخ آلفا« 

ألبعاد مقياس فاعلية الذات والمقياس ككل

االت�ساق الداخليثبات االإعادةاالأبعاد

0.830.81البعد االنفعايل
0.770.73البعد االجتماعي

0.710.82البعد االأكادميي واملعريف
0.750.85بعد الثقة بالذات واالآخرين

0.770.71بعد االإ�رسار واملثابرة

0.790.74االأداة ككل

الذات  فاعلية  مقيا�ص  الأبعاد  الثبات  معامالت  جميع  اأن   )3( اجلدول  من  يت�ضح 
، مما  اأعلى من )0.70(  الداخلي كانت جميعها  االإعادة، واالت�ضاق  الطريقتني  وبا�ضتخدام 
ي�ضري اإىل اأن هذه القيم منا�ضبة لتحقيق اأهداف الدرا�ضة، مما يربر الوثوق باملقيا�ص واإمكانية 

تطبيقيه على عينة الدرا�ضة من الطلبة املعوقني �ضمعياً.

رابعاً- 3- 4 تصحيح مقياس فاعلية الذات: 

تكون مقيا�ص فاعلية الذات ب�ضورته النهائية من )54( فقرة موزعة على خم�ضة اأبعاد، 
والبعد   ،  )17  -10( وفقراته:  االجتماعي  والبعد   ،  )9  -1( وفقراته:  االنفعايل  البعد  هي 
وفقراته: )27-  واالآخرين  بالذات  الثقة  وبعد   ، وفقراته: )18- 26(  واملعريف  االأكادميي 
40( ، وبعد االإ�رسار واملثابرة وفقراته: )41- 54( .منها )18( فقرة �ضالبة هي: )3، 6، 7، 
8، 9، 10، 13، 14، 17، 25، 26، 27، 33، 34، 38، 40، 46، 47( .وبقية الفقرات كانت 
موجبة، وكان عددها )36( فقرة.ي�ضع امل�ضتجيب اإ�ضارة اأمام كل فقرة من فقرات املجاالت 
جداً(  قليلة  قليلة،  متو�ضطة،  كبرية،  جداَ،  )كبرية  هي:  درجات  خم�ضة  من  �َضّلم  على  وذلك 
الذكر  ال�ضابقة  للدرجات   )1 ،2 ،3 ،4 ،5( االآتية:  االأوزان  باإعطاء  املقيا�ص  .ويتم ت�ضحيح 
عندما يكون اجتاه الفقرة ايجابياً، وتعك�ص االأوزان حني يكون اجتاه الفقرة �ضالباً.ولتف�ضري 
اُ�ستخدمت  ككل،  واملقيا�ص  الذات  فاعلية  مقيا�ص  اأبعاد  من  بعد  كل  على  الطلبة  تقديرات 

املعادلة االآتية: 
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طول الفئة = احلد االأعلى – احلد االأدنى )للتدرج( = 5- 1 = 4 = 1.33
عدد الفئات املفرت�ضة 3 3 

من )1- 2.33( درجة منخف�ضة. -
من )2.34 –3.67( درجة متو�ضطة. -
 )3.68( فاأعلى درجة مرتفعة. -

خامساً- 3- 5 إجراءات الدراسة: 

تثلت اإجراءات تطبيق اأداة الدرا�سة على النحو االأتي: 
اأُعدَّت  الذات،  اأبعاد فاعلية  واأ�ضئلتها ومتغرياتها، وحتديد  الدرا�ضة  بعد حتديد م�ضكلة 
اأداة الدرا�ضة بعد التحقق من دالالت �ضدقها وثباتها، ثم االجتماع مع اأفراد العينة الق�ضدية 
من طلبة جامعة الريموك من ذوي االإعاقة ال�ضمعية، ووزِّعت اأداة الدرا�ضة على اأفراد عينة 
حت اإجراءات االإجابة على اأداة الدرا�ضة، وقد اُ�ضتعني مبرتجم  الدرا�ضة جلمع البيانات، وو�ضِّ
اأداة  جمعت  ذلك  وبعد   . ال�ضديدة(  ال�ضمعية  )االإعاقة  ال�ضم  الطلبة  مع  للتعامل  اإ�ضارة  لغة 
حت، ودققت واأدخلت اإىل ذاكرة احلا�ضوب، وا�ضتخدم نظام )SPSS( يف حتليل  حِّ الدرا�ضة و�ضُ

البيانات، واُ�ضتخل�ضت النتائج ونوق�ضت ثم ُكتبت التو�ضيات واملقرتحات البحثية. 

سادساً- 3- 6 األساليب اإلحصائية: 

اأبعاد  على  الطلبة  لتقديرات  املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ُح�ضبت 
م�ضتوى  الفروق يف  للك�ضف عن  واختبار »ت«  املقيا�ص ككل.  الذات وعلى  فاعلية  مقيا�ص 
فاعلية الذات باختالف متغري النوع االجتماعي )ذكر، اأنثى( . وملعرفة الداللة االإح�ضائية 
يف الفروق بني فئات متغري �ضدة االإعاقة ال�ضمعية )�ضديدة، متو�ضطة، ب�ضيطة( اُ�ضتخدم حتليل 
التباين االأحادي )One Way ANOVA( ، وملعرفة ل�ضالح من كانت تلك الفروق ا�ضتخدم 

اختبار �ضيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية. 

4- عرض وحتليل نتائج الدراسة: 
اإىل  هدفت  والتي  الدرا�ضة،  اإليها  تو�ضلت  التي  للنتائج  عر�ضاً  اجلزء  هذا  يتناول   
التعرف اإىل فاعلية الذات لدى عينة اأردنية من الطلبة املعوقني �ضمعياً يف جامعة الريموك. 

4- 1 النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الرئي�ص: الذي ن�ص على: »ما م�ستوى فاعلية  ●
الذات لدى عينة اأردنية من الطلبة املعوقني �سمعياً يف جامعة الريموك؟ . 
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املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ُح�ضبت  ال�ضوؤال  هذا  عن  لالإجابة   
لتقديرات الطلبة على كل بعد من اأبعاد مقيا�ص فاعلية الذات وعلى املقيا�ص ككل، وقد كانت 

النتائج كما هو مبني يف اجلدول )4( . 
الجدول (4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات الطلبة على كل بعد 
من أبعاد مقياس فاعلية الذات وعلى المقياس ككل

امل�ستوىاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالبعدالرقمالرتتيب

مرتفعة4.000.760االإ�رسار واملثابرة15
مرتفعة3.900.680االأكادميي واملعريف23
متو�ضطة3.490.740االجتماعي32
متو�ضطة3.450.660االنفعايل41
متو�ضطة3.320.830الثقة بالذات واالآخرين54

متو�ضطة3.600.650االأداة ككل

يالحظ من اجلدول )4( اأن املتو�ضطات احل�ضابية الأفراد الدرا�ضة، واالنحرافات املعيارية 
ال�ضتجابة الطلبة املعوقني �ضمعياً على كل بعد من اأبعاد االأداة، تراوحت بني )3.32- 4.00( 
، بانحرافات معيارية تراوحت بني )0.66- 0.83( .وقد تبني اأن ُبعد االإ�رسار واملثابرة 
قد جاء يف املرتبة االأوىل باأعلى متو�ضط ح�ضابي بلغ )4.00( ، وبانحراف معياري )0.76( 
بلغ  واملعريف مبتو�ضط ح�ضابي  االأكادميي  البعد  الثانية  املرتبة  وبدرجة مرتفعة.تاله يف 
البعد  الثالثة  املرتبة  يف  مرتفعة.وجاء  وبدرجة   )0.68( معياري  وبانحراف   ،  )3.90(
االجتماعي مبتو�ضط ح�ضابي بلغ )3.49( ، وبانحراف معياري )0.74( وبدرجة متو�ضطة.ثم 
حل يف املرتبة الرابعة البعد االنفعايل مبتو�ضط ح�ضابي بلغ )3.45( ، وبانحراف معياري 
اخلام�ضة  املرتبة  يف  واالآخرين  بالذات  الثقة  بعد  جاء  متو�ضطة.بينما  ودرجة   )0.66(
)0.83( ودرجة متو�ضطة. وبانحراف معياري   ،  )3.32( بلغ  واالأخرية ومبتو�ضط ح�ضابي 
وبلغ املتو�ضط احل�ضابي لفاعلية الذات ككل )3.60( ، وبانحراف معياري )0.65( وبدرجة 

متو�ضطة.
4- 2 النتائج املتعلقة بال�ضوؤال االأول: الذي ين�ص على: » هل توجد فروق ذات  ●

داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )a = 0.05( يف م�ستوى فاعلية الذات 
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لدى عينة اأردنية من الطلبة املعوقني �سمعياً يف جامعة الريموك تعزى اإىل 
متغري النوع االجتماعي )ذكر، اأنثى( ؟ «

لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال اُ�ضتخرجت املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعياريةلدرجة 
اأبعاد  الطلبة املعوقني �ضمعياً على كل بعد من  الدرا�ضة من  اأفراد عينة  الذات لدى  فاعلية 
مقيا�ص فاعلية الذات والدرجة الكلية وفقاً ملتغري النوع االجتماعي )ذكر، اأنثى( ، واجلدول 

)5( االآتي يو�ضح ذلك.
الجدول (5) 

نتائج اختبار »ت« لفحص الفروق بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة 
وفقًا لمتغير النوع االجتماعي

النوع فاعلية الذات
املتو�سط العدداالجتماعي

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

قيمة
»ت«

درجات 
احلرية

الداللة 
االإح�سائية

االنفعايل
550.981- 283.450.7100.025ذكر
293.450.610اأنثى

االجتماعي
283.540.7800.455550.651ذكر
293.450.710اأنثى

550.564- 283.850.7300.581ذكراالأكادميي واملعريف
اأنثى
293.950.630

الثقة بالذات واالآخرين
550.363- 283.220.8500.917ذكر
293.420.820اأنثى

االإ�رسار واملثابرة
284.030.6400.280550.781ذكر
293.970.880اأنثى

االأداة ككل
550.906- 283.590.6800.119ذكر
293.610.630اأنثى

بني   )0.05  =  α( اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )5( اجلدول  من  يت�ضح 
املتو�ضطات احل�ضابية على درجة فاعلية الذات لدى اأفراد عينة الدرا�ضة من الطلبة املعوقني 
امل�ضتجيب  اأن  يعني  االجتماعي، مما  النوع  متغري  اإىل  تعزى  الريموك،  �ضمعياً يف جامعة 
ال يتاأثر بكونه ذكراً اأو اأنثى يف م�ضتوى فاعلية يف جميع االأبعاد واالأداة ككل، ففي البعد 
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البعد  .ويف   )981.( اإح�ضائية  وبداللة   )0.025  -( "ت" املح�ضوبة  قيمة  بلغت  االنفعايل 
.وبعد   )0.651( اإح�ضائية  وبداللة   )0.455( املح�ضوبة  „ت”  قيمة  بلغت  االجتماعي 
املعريف واالأكادميي بلغت قيمة „ت” املح�ضوبة )- 0.581( وبداللة اإح�ضائية )0.564( 
.ويف بعد الثقة بالذات واالآخرين بلغت قيمة „ت” املح�ضوبة )- 0.917( وبداللة اإح�ضائية 
)0.363( .وبعد االإ�رسار واملثابرة بلغت قيمة „ت” املح�ضوبة )0.280( وبداللة اإح�ضائية 
)0.781( .وقد كانت النتائج غري دالة اإح�ضائياً على م�ضتوى االأداة ككل حيث بلغت قيمة 

)ت( املح�ضوبة )- 0.119( وبداللة اإح�ضائية )0.906( .
4- 3 النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثاين: الذي ن�ص على: »هل توجد فروق ذات  ●

داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )a = 0.05( يف م�ستوى فاعلية الذات 
لدى عينة اأردنية من الطلبة املعوقني �سمعياً يف جامعة الريموك تعزى اإىل 

متغري �سدة االإعاقة ال�سمعية )�سديدة، متو�سطة، ب�سيطة( «؟ .
لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال اُ�ضتخرجت املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعياريةالأداء 
اأفراد عينة الدرا�ضة على مقيا�ص فاعلية الذات ح�ضب متغري �ضدة االإعاقة ال�ضمعية، )�ضديدة، 

متو�ضطة، ب�ضيطة( ، واجلدول )6( يو�ضح ذلك.
الجدول (6) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةألداء أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير شدة اإلعاقة السمعية

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالفئاتفاعلية الذات

االنفعايل

.113.37580�ضديدة
.233.17620متو�ضطة

.233.76610ب�ضيطة
.573.45660املجموع

.113.27480�ضديدةاالجتماعي
.233.26760متو�ضطة

.233.83710ب�ضيطة
.573.49740املجموع

االأكادميي واملعريف
113.770.380�ضديدة

233.700.710متو�ضطة
234.170.680ب�ضيطة

573.900.680املجموع
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالفئاتفاعلية الذات

113.080.580�ضديدةالثقة بالذات واالآخرين
233.130.930متو�ضطة

233.630.770ب�ضيطة
573.320.830املجموع

االإ�رسار واملثابرة
113.780.470�ضديدة

233.830.810متو�ضطة
234.280.770ب�ضيطة

574.000.760املجموع

االأداة ككل

113.420.420�ضديدة
233.370.660متو�ضطة

233.900.620ب�ضيطة
573.600.650املجموع

يبني اجلدول )6( تبايناً ظاهرياً يف املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية 
لدرجة اأفراد عينة الدرا�ضة من الطلبة املعوقني �ضمعياً وفقاً اإىل فئات متغري �ضدة االإعاقة 
داللة  ذات  الفروق  هذه  كانت  اإذا  فيما  ولبيان   ، ب�ضيطة(  متو�ضطة،  )�ضديدة،  ال�ضمعية 
واجلدول  االأحادي،  التباين  حتليل  اُ�ضتخدم   ،  )0.05=α( الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 

)7( يو�ضح ذلك.
الجدول (7) 

تحليل التباين األحادي ألثر مستوى شدة اإلعاقة السمعية على درجة فاعلية الذات 
لدى المعوقين سمعيًا على كل بعد من أبعاد المقياس والمجموع الكلي

جمموع امل�سدراالأبعاد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�سائية

االنفعايل
4.13022.0655.5560.006بني املجموعات

20.071540.372داخل املجموعات
24.20256الكلي
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جمموع امل�سدراالأبعاد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�سائية

االجتماعي
4.43722.2194.5660.015بني املجموعات

26.241540.486داخل املجموعات
30.67856الكلي

االأكادميي 
واملعريف

2.77321.3873.2720.046بني املجموعات
22.883540.424داخل املجموعات

25.65656الكلي

الثقة بالذات 
واالآخرين

3.74921.8752.8700.065بني املجموعات
35.280540.653داخل املجموعات

39.02956الكلي

االإ�رسار واملثابرة
3.04521.5232.7750.071بني املجموعات

29.626540.549داخل املجموعات
32.67256الكلي

االأداة ككل

3.66721.8334.9450.011بني املجموعات
20.021540.371داخل املجموعات

23.68756الكلي

يت�ضح من اجلدول )7( وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية بني متو�ضطات درجات اأفراد 
الذات  الريموك على مقيا�ص فاعلية  �ضمعياً يف جامعة  الطلبة املعوقني  الدرا�ضة من  عينة 
واأبعاده تعزى ملتغري �ضدة االإعاقة ال�ضمعية: )�ضديدة، متو�ضطة، ب�ضيطة( يف ثالثة اأبعاد: هي 
البعد االنفعايل: حيث بلغت قيمة )ف( املح�ضوبة )5.556( وبداللة اإح�ضائية )0.006( ، 
والبعد االجتماعي حيث بلغت قيمة )ف( املح�ضوبة )4.566( وبداللة اإح�ضائية )0.015(، 
اإح�ضائية  والبعد االأكادميي واملعريف حيث بلغت قيمة )ف( املح�ضوبة )3.272( وبداللة 
)0.046( .وقد كانت النتائج دالة اإح�ضائياً على م�ضتوى االأداة ككل، حيث بلغت قيمة )ف( 

املح�ضوبة )4.945( وبداللة اإح�ضائية )0.011( .
اختبار  اُ�ضتخدم  احل�ضابية،  املتو�ضطات  بني  الفروق  هذه  تتجه  من  ل�ضالح  وملعرفة 

�ضيفيه للمقارنات البعدية، واجلدول )8( يو�ضح ذلك.
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الجدول (8) 
المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر متغير شدة اإلعاقة السمعية

ب�سيطةمتو�سطة�سديدةاملتو�سط احل�سابي�سدة االعاقة ال�سمعيةفاعلية الذات

االنفعايل
3.37�ضديدة

3.170.20متو�ضطة
0.59*3.760.39ب�ضيطة

االجتماعي

3.27�ضديدة
3.260.01متو�ضطة

0.57*3.830.56ب�ضيطة

االأكادميي 
واملعريف

3.77�ضديدة
3.700.07متو�ضطة

0.47*4.170.40ب�ضيطة

االأداة ككل

3.42�ضديدة
3.370.05متو�ضطة

0.53*3.900.48ب�ضيطة

. )0.05 = α( دالة عند مستوى الداللة*

 = α( الداللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  يت�ضح من اجلدول )8( وجود فروق ذات داللة 
0.05( بني املتو�ضطات احل�ضابية مل�ضتويات متغري �ضدة االإعاقة ال�ضمعية: )�ضديدة، متو�ضطة، 
ب�ضيطة( حيث جاءت الفروق ل�ضالح �ضدة االإعاقة ال�ضمعية الب�ضيطة يف االأبعاد االآتية: البعد 

االنفعايل والبعد االجتماعي والبعد االأكادميي واملعريف، ويف فاعلية الذات ككل.

4- 4 النتائج واالستنتاجات: 
ال�ضمعية على . 1 االإعاقة  الدرا�ضة من ذوي  الطلبة عينة  اأن تقديرات  النتائج  اأظهرت 

مقيا�ص فاعلية الذات جاءت بدرجة تقدير متو�ضطة.
عدم وجود فروق تعزى اإىل متغري اجلن�ص يف م�ضتوى فاعلية الذات لدى اأفراد عينة . 2

الدرا�ضة.
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وجود فروق يف م�ضتوى فاعلية الذات، تعزى ملتغري �ضدة االإعاقة ال�ضمعية ل�ضالح . 3
ذوي االإعاقة ال�ضمعية الب�ضيطة.

وبتفح�ص ما اأ�ضفرت عنه نتائج الدرا�ضة ميكن القول اإن طبيعة اخل�ضائ�ص االنفعالية 
قد تت�ضف باالنطوائية  التي  ال�ضمعية  االإعاقة  الطلبة ذوي  ت�ضيطر على  التي  واالجتماعية 
امل�ضكالت  قدراً من  توفر  والتي  االآخرين،  والتوا�ضل مع  التكيف  �ضوء  نتيجة  العزلة؛  وحب 
التي مير بها الطلبة، جتعل منهم غري مدركني لقدراتهم وطاقاتهم التي جتعلهم غري قادرين 
ملواجهة  واالإ�رسار  املثابرة  يف  الرغبة  لديهم  تن�ضاأ  وعليه  واالآخرين،  بالذات  الثقة  على 
الذات  بفاعلية  تدفع  اال�ضطراب  من  حاله  يف  الطالب  يجعل  مما  وال�ضعوبات؛  املعاناة 
اإىل حتقيقها يف  ي�ضعى  التي  واالآمال  الطموحات  بالواقع، مقابل  التذبذب واال�ضطدام  اإىل 

امل�ضتقبل، والوقوف عند الدرجة املتو�ضطة.
كما اأن امل�ضكالت التي يعاين منها ذوي االإعاقة ال�ضمعية ذاتها، ال تختلف باختالف 
اجلن�ص، فالبيئة الثقافية االجتماعية التي جتمعهم هي نف�ضها )اجلامعة( ؛ لذلك فما يواجه 
يتاأثر بالنوع  االآخرين ال  التوا�ضل والتفاعل مع  املعوق �ضمعياً من م�ضكالت ومتاعب يف 

االجتماعي، ومن هنا مل تظهر الفروق.
لذوي  واالجتماعي  النف�ضي  اجلانب  على  ال�ضلبي  باالأثر  امل�ضكلة  و�ضف  ميكن  كما 
االإعاقة ال�ضمعية، اإذ يفتقر ال�ضخ�ص املعوق �ضمعياً اإىل القدرة على التوا�ضل االجتماعي مع 
االآخرين، وكذلك نوع التن�ضئة االجتماعية ودور االأ�رسة والبيئة املحيطة، والتي قد تقود اإىل 
عدم الن�ضج االجتماعي وتدريب الفرد منذ طفولته على االإميان بقدراته وطاقاته، وال�ضعي 
للتغلب على م�ضكلته التي تتمثل باالإعاقة ال�ضمعية.ويالحظ اأن االأ�ضخا�ص املعوقني �ضمعياً 
مييلون للتفاعل مع بع�ضهم بع�ضاً على اعتبار اأن املعاناة مت�ضابهة، ولديهم و�ضيلة توا�ضل 
مفهومة، مما يوؤدي اإىل االنعزال، وتكوين جماعات خا�ضة بهم دومنا االنخراط واالندماج 

باملجتمع )اخلطيب، 2005( .
ويف �ضوء �ضدة االإعاقة ال�ضمعية فقد اأ�ضار االأدب الرتبوي اأن طبيعة االأفراد ذوي االإعاقة 
ال�ضمعية، ال�ضديدة يت�ضفون باأنهم غري قادرين على تطوير اللغة والكالم ب�ضكل تلقائي، وال 
ذلك  ال�ضوتية.ومع  امل�ضخمات  ا�ضتعمال  بدون  املحادثة  اأو  االأ�ضوات،  �ضماع  ي�ضتطعون 
اإىل م�ضكالت  يوؤدي  الفقدان  والتحدث ب�ضوت عاٍل.وهذا  االأ�ضوات م�ضوهة  ي�ضمعون  فاإنهم 
فقدان  فاإن  واجتماعية.ولذلك  تربوية  مب�ضكالت  مرتبطة  كالمية  وم�ضكالت  �ضديدة،  لغوية 
قدرته  ت�ضعف  له حيث  اللغوي  النمو  على  وا�ضحاً  �ضلبياً  تاأثرياً  يوؤثر  ال�ضمع  الفرد حلا�ضة 
االأ�ضوات  الذي ينعك�ص على مقدرته يف متييز  االأمر  الكالم املنطوق بو�ضوح؛  على �ضماع 
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ال�ضادرة عن االآخرين، وبناء عليه ت�ضعف قدرته على التعبري اللفظي ال�ضليم عن حاجاته، 
والتوا�ضل مع االآخرين، ونقل اأفكاره، واهتماماته، اأو اجتاهاته؛ مما ينعك�ص على مقدرته 
التي  والتوازن  اال�ضتقرار  عدم  حالة  و�ضنع  بها،  والت�ضكيك  واإمكاناته،  طاقاته،  اإدراك  يف 

تنعك�ص بدورها على م�ضتوى فاعلية الذات )الزريقات، 2011( .
وميكن القول اإن القناعة اأو املعتقدات بفاعلية الذات توؤثر يف عمليات االنتباه والتفكري 
والتعلم عند االأفراد ذوي االعاقة ال�ضمعية، وتظهر بطريقة م�ضاعدة للذات اأو تكون بطريقة 
اإح�ضا�ص قوي بفاعلية الذات يركزون انتباههم  معوقة لها.ومن هنا فاالأفراد الذين لديهم 
على حتليل امل�ضكلة، ويحاولون التو�ضل اإىل حلول منا�ضبة لها، بينما االأفراد الذين ي�ضعرون 
بال�ّضك يف فاعلية ذواتهم يحولون انتباههم اإىل الداخل، ويغرقون اأنف�ضهم يف الهموم عندما 
يواجهون مطالب البيئة ال�ضعبة كاالفراد ذوي االإعاقة ال�ضمعية مثالً، كما اأنهم ي�ضهبون يف 
الرتكيز على جوانب الق�ضور وعدم فاعلية الذات لديهم، وال يفكرون اإال بف�ضلهم الذي يوؤدي 
بدوره اإىل نتائج �ضلبية، ولهذا فاإن هذا النوع من التفكري ال�ضلبي الذي يتولد لدى املعوقني 
�ضمعياً يولد لديهم التوتر وال�ضغط النف�ضي واالإجتماعي، ويحد من اال�ضتخدام الفعال للقدرات 
املعرفية من خالل حتويل االنتباه عن كيفية تلبية املتطلبات باأف�ضل �ضكل ممكن اإىل اإثارة 

القلق حول العجز ال�ضخ�ضي واحتمالية الف�ضل.
وعليه فاإن املعوقني �ضمعياً ذوي الفاعلية الذاتّية ال�ضلبية، �ضينظرون لبع�ص االأحداث 
ال�ضاغطة كعدم االتفاق مع الرفاق كمو�ضوع موّتر، و�ضي�ضتجيبون بطرق تقلل من قدراتهم 
يف ا�ضتخدام املهارات االجتماعّية التي ميلكونها، مما قد يزيد من حجم املخرجات ال�ضلبية 
لديهم؛ الأّن م�ضتوى الفاعلية الذاتية املدركة يرتبط ب�ضكل مبا�رس بال�ضلوك غري املرغوب فيه، 
اإقامة  الفرد يف  الذي يزيد بدوره من فر�ص  الذات  كما يرتبط بالزيادة يف م�ضتوى توكيد 
عالقات و�ضداقات، واحل�ضول على دعم اجتماعي اأكرب، ومبا اأن فر�ص املعوقني �ضمعياً يف 
تكوين الروابط وال�ضداقات االإجتماعية نادرة والقدرة يف التعبري عن الذات واأفكارهم قليلة 

ت�ضهم يف التاأثري مب�ضتوى الفاعلية الذاتية.
ويف �ضوء نتائج الدرا�ضات ال�ضابقة ميكن القول اإن نتائج الدرا�ضة احلالية تتفق ونتائج 
املرتبطة  املعوقات  اأن  اإىل  اأ�ضارت  التي   )Dunch, et al, 2005( واآخرين  دان�ص،  درا�ضة 
Gu�(  ��ضعف ال�ضمع توؤثر �ضلباً على م�ضتوى فاعلية الذات لدى الطالب.ودرا�ضة جوتريي�ص

lierre, 2011( التي بينت اأن الطلبة �ضعاف ال�ضمع، وال�ضم لديهم م�ضتوى فاعلية ذات اأقل 
من الطلبة العاديني.ودرا�ضة كا�ضاري�ص )Cáceres, 2011( التي اأظهرت نتائجها اأن م�ضتوى 
فاعلية الذات لدى الطلبة ال�ضم، و�ضعاف ال�ضمع تراوحت بني امل�ضتوى املنخف�ص وامل�ضتوى 

املتو�ضط.
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التوصيات واملقرتحات البحثية: 

ا�ستناداً اإىل النتائج التي مت التو�سل اإليها، يقدم الباحثان جمموعة من التو�سيات 
واملقرتحات البحثية على النحو االتي: 

أ.التوصيات: 

�رسورة اهتمام امل�ضوؤولني يف اجلامعات االأردنية باإعداد اخلطط والربامج للطلبة  -
ذوي االإعاقة ال�ضمعية من خالل توفري جو التفاعل والتوا�ضل االإجتماعي، والتدريب امل�ضتمر 
الذاتية  فاعليتهم  م�ضتوى  لتح�ضني  وطاقاتهم؛  بقدراتهم  ثقتهم  م�ضتوى  رفع  ي�ضمن  الذي 

ملواجهة م�ضكالتهم وحتدياتهم امل�ضتقبلية.
عقد الور�ص التدريبية، والندوات واملوؤمترات التي ت�ضهم يف زيادة ثقافة املجتمع  -

الذاتية  ال�ضمعية لتح�ضني م�ضتوى فاعليتهم  التعاون مع الطلبة ذوي االإعاقة  اجلامعي يف 
وكفاءتها.

ب.املقرتحات البحثية: 

االأردن،  - اأخرى يف  فئات عمرية  اأخرى على  الدرا�ضات يف عينات  اإجراء مزيد من 
ومقارنتها يف نتائج الدرا�ضة احلالية.

اإجراء مزيد من الدرا�ضات التي تتناول فاعلية الذات لدى الطلبة املعوقني �ضمعياً يف  -
اجلامعات وعالقتها مبتغريات كامل�ضتوى االجتماعي االقت�ضادي لالأ�رسة، ونوع اجلامعة، 

وم�ضتوى الطموح. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
دار . 1  ،  )2( الطبعة  الرتبوية،  وتطبيقاتها  االإن�ضاين  التطور  نظريات  معاوية،  غزال،  اأبو 

امل�ضرية، عمان، 2007. 
اخلطيب، جمال، مقدمة يف االإعاقة ال�ضمعية، الطبعة )2( . دار امل�ضرية، عمان، 2005. . 2
والرتبوي، . 3 والكالمي  ال�ضمعي  التاأهيل  مبادئ  ال�ضمعية:  االإعاقة  اإبراهيم،  الزريقات، 

الطبعة الثانية، دار الفكر للن�رس والتوزيع، عّمان، 2011. 
ال�ضيد، حممد، اأثر التغذية الراجعة على فعالية الذات. ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة، كلية . 4

الرتبية، جامعة الزقازيق، 1994. 
�ضيخة، �ضفاء، الفروق يف الكفايات املدركة للطلبة ذوي ال�ضعوبات التعليمية والعاديني . 5

واملتفوقني اأكادميياً. ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة، اجلامعة االأردنية، عمان، االأردن، 
 .1993
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ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Bandura, A. , Self- efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavior 

Change. Psychology Review. V. 84, (2) . P. 191- 315. 1997. 
2. Bandura. A. , Social Foundation of Thought and Action Engle Wood Cliffs 

Prentice Hall. Dissertation Abstract international. V. 56, (4) . P. 123- 
129. 1986. 

3. Bandura. A. ,Self- efficacy, the Exercise of Control. Stanford University. 
New York, W. H. Free Man and Company. 1977

4. Bensaid, A. , Michael, R. , Most, T. , and Cinamon R. Parental and 
Spousal Self- Efficacy of Young Adults Who Are Deaf or Hard of Hearing: 
Relationship to Speech Intelligibility. The Volta Review, 112 (2) , 113- 
130. (2012) . 



208

الفروق في مستوى فاعلية الذات لدى عينة أردنية من الطلبة املعوقون سمعياً 

شرادقةفي جامعة اليرموك  تيسير   د. ماهر 
د. برهان محمود حمادنة

5. Britner, L. &Pajares, F. Sources of Science Self- Efficacy Beliefs of 
Middle School Students. Journal of Research in Science Teaching. 43, (5) 
. P. 134- 155. 2006. 

6. Cáceres, R. , Self- efficacy in Written Composition among Deaf and 
Hearing Students in Primary and Secondary Education. Electronic 
Journal of Research in Educational Psychology, 9 (3) , 1353- 1376. 
(2011) . 

7. Dunch, R. Creed, P. & Hyde, M,. Predicing Career Derelopment in Hard 
of Hearing Adolescents in Australia. Journal Studies and Deaf Education. 
10, (2) . P. 146- 150. 2005. 

8. Gulierrez, D,. Self Efficacy Among Deaf and Hearing Students in Primary 
and Secondary Education Electric. Journal of Research in Educational 
Psychology. V. 9, (3) . P. 1353- 1375. 2011. 

9. Hallahan, D &Kawfoman, J. , Exceptional Children, Introduction to 
Special Education, Prentice- Hall Inc, USA. 1978. 

10. Hallian, P & Danaher, P,. The Effect of Contracted Grades on Self- 
Efficacy and Motivation in Teacher. Educational Research, 36 (I) , PP. 
75- 83. 1994. 

11. Kramer, S. Kapteyu, T. Kulik, D. and Deeg, D,. The Association of Telling 
Impairment and Chronic Disease with Psychosocial Health Stadus. 
Journal Aging and Health. V. 14, (1) . P. 122. 2002. 

12. Volek, K. & Michael, R,. Academic Performance and Cheating: the 
Effect of Gender Age Duc. Education Moderating, the Role of School 
Identification and Self- Efficacy. Journal of Educational Research. V. 97, 
(3) . P. 115- 125. 2004. 

13. Zimmerman, B,. Models of Self- Regulated Learning and Academic 
Achievement. In B. J. Zimerman& D. H. Schunk, Self Regulated Learning 
and Academic Achievement Theory. Research, and Practice, New York: 
Springer, pp. 1- 25. 1989. 


