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ملخص: 
هدفت الدرا�شة احلالية اإىل معرفة الفروق يف م�شتوى فاعلية الذات لدى عينة اأردنية 
و�شدة  الجتماعي  النوع  الريموكفي �شوءمتغريْي  �شمعيًا يف جامعة  املعوقني  الطلبة  من 
الذكور  من   )28( منهم  وطالبة،  طالبًا   )57( من  الدرا�شة  عينة  ال�شمعية.تكونت  الإعاقة 
و )29( من الإناث، اختريوا بالطريقة الق�شدية من طلبة جامعة الريموك من ذوي الإعاقة 
دللت  من  التحقق  بعد  الذات  فاعلية  مقيا�ص  اُ�شتخدم  الدرا�شة  اأهداف  ال�شمعية.ولتحقيق 
�شدقه وثباته.وقد تو�شلت نتائج الدرا�شة اإىل اأن م�شتوى فاعلية الذات لدى عينة من الطلبة 
املعوقني �شمعيًا يف جامعة الريموك تعادل درجة متو�شطة، واأظهرت نتائج الدرا�شة وجود 
الإعاقة  ل�شالح ذوي  ال�شمعية  الإعاقة  �شدة  الذات تعزى ملتغري  فروق يف م�شتوى فاعلية 
ال�شمعية الب�شيطة، وعدم وجود فروق تعزى ملتغري النوع الجتماعي.ويف �شوء النتائج فقد 
اأو�شى الباحثان ب�رسورة تقدمي الرعاية اجليدة من العاملني يف اجلامعة لزيادة م�شتوى 
فاعلية الذات لدى الطلبة املعوقني �شمعيًا بهدف مواجهة امل�شكالت وال�شعوبات امل�شتقبلية 
يف �شوء قدراتهم وطاقاتهم.واإجراء مزيد من الدرا�شات يف عينات اأخرى ويف �شوء متغريات 

اأخرى.
الكلمات املفتاحية: فاعلية الذات، املعاقني �شمعيًا، جامعة الريموك.



369

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )2( - تشرين 

The Differences of Self- EfficacyamongHearing Impairment 
Students at Yarmouk Universityin a Jordanian Sample 

Abstract: 

The aim of the study “The Differences of Self efficacy Among Hearing 
Impairment Students at Yarmouk University in a JordanianSample” is to 
light variables gender and hearing impairment severity.Sample of the study 
consisted of (57) students, “28 male, and 29 female” selected using purposeful 
sampling from Yarmouk University students.To collect data, Self efficacy 
measure was used.Results of the study indicated that levels of self- efficacy 
among hearing impairment 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 light of these results, the study recommends university 
personnel to provide more care for these students in order to enable them 
face their future and encounters 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- 1 مقدمة: 
اقرتح باندورا )Bandura, 1977, P.191( مفهومًا من املفاهيم ذات ال�شلة الوثيقة 
اإذ ظهر هذا املفهوم من  بالإجناز الإن�شاين يف خمتلف ميادين احلياة وهو فاعلية الذات، 
خالل مقالة ن�رسها باندورا عام 1977 بعنوان: “فاعلية الذات نحو نظرية اأحادية لتعديل 
ال�شلوك”ويرى فيه اأن فاعلية الذات ت�شهم يف حتديد �شلوك الإ�رسار واملثابرة لدى الأفراد، 
واأن فاعلية الذات متثل و�شيطًا معرفيًا لتوقعات الفرد نحو فاعليته الذاتية، وهي املحددة 
لطبيعة ال�شلوك الذي �شيقوم به، ومقدار اجلهد الذي �شيبذله لتحقيق غاياته، بالإ�شافة اإىل 

درجة املثابرة التي �شيقدمها يف مواجهة امل�شاعب واملتاعب التي قد تقف عائقًا اأمامه.
وتعّد فاعلية الذات من املفاتيح القوية، فمن خالل معتقدات الفرد ال�شخ�شية حول 
اعتقاد  كان  واإذا  اجنازها،  اإىل  ي�شعى  التي  الأهداف  ي�شتطيع حتقيق  لديه،  الذات  فاعلية 
التي  املتكررة  املحاولت  عن  يتخلى  فاإنه  املرجوة  اأهدافه  بلوغ  ي�شتطيع  ل  اأنه  الفرد 
اإ�رساراً  اأكرث  يكون  مرتفعة  بفاعلية  املتمتع  اإليه.فالفرد  ي�شعى  ما  حتقيق  �شاأنها  من 
ثقة  واأكرث  توتراً،  واأقل  اتزانًا  اأكرث  منه  وجتعل  املهمات،  لإجناز  واملثابرة  علىالتحمل 
بالذات واحل�شول على غاياته دون العتداء على الآخرين اأو القواعد الأخالقية والقانونية 

)املعايطة، 2000: 80( .
اأما الإعاقة ال�شمعية فتعدُّ من اأ�شعب الإعاقات احل�شية التي ت�شيب الإن�شان، اإذ يرتتب 
اللغة  اكت�شاب  ال�شمعية  الإعاقة  الكالم؛ وبذلك ي�شعب على ذوي  القدرة على  عليها فقدان 
والكالم، اأو تعلم املهارات املختلفة، اأو ممار�شة اأن�شطة حياتية طبيعية.ومن ثم فاإن الإعاقة 
ال�شمعية ت�شبب للمعوق معاناة اأكرث من غريها خا�شة تلك التي يولد بها الطفل، فهي من 
اأ�شد الإعاقات تاأثرياً على الفرد م�شتقباًل، فال�شمع هو الطريق الأ�شا�شي لتعلم اللغة والت�شال 
الجتماعي،  التفاعل  يعوق  الذي  هو  وبالتايل  وقدراتها،  الذات  عن  والتعبري  بالآخرين 
والتعلم، والإنتاج الفكري واملعريف، والتكامل مع املعلومات، وال�شتخدام الكامل للقدرات 

العقلية واملعرفية والإبداعية )الزريقات، 2011: 137- 139( .
الأفراد  ي�شتطيع  خالله  ومن  الإن�شان،  حياة  يف  مهمًا  دوراً  يوؤدي  ال�شمع  اأن  ومبا 
اكت�شاب الكالم واللغة، ومما ل �شك فيه اأن هذا الدور ي�شاهم يف تعلم اللغة والكالم والتوا�شل 
والتكيف  مع احلياة؛ اإذ يتعلم الفرد خالل �شنواته الأوىل من حياته الكالم عن طريق �شماع 
مكتوبة  رموز  اإىل  ال�شوتية  التغريات  هذه  وحتول  منهم،  �شمعه  ما  وتقليد  الآخرين،  كالم 
�شوق  اأو  اجلامعة  املختلفة وحتى دخول  املدر�شة ومروره مبراحلها  �شن  الطفل  بلوغ  عند 
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التي ت�شدر من حوله، وبذلك تتقدم مظاهر منوه  العمل، ويتعلم كيف ي�شتجيب لالأ�شوات 
اجل�شمي والعقلي واملعريف والإنفعايل والإجتماعي؛ ولذلك فاإن فقدان هذه احلا�شة يعني 
فقدان م�شدر رئي�ص من م�شادر املعرفة لالإن�شان والتعبري عن اأفكاره وقدراته واإمكانياته 

وما يدور يف ذهنه.
ومبا اأن اللغة و�شيلة من و�شائل الت�شال الإجتماعي، وخا�شة يف التعبري عن الذات 
العقلي واملعريف والإنفعايل والإجتماعي  النمو  الآخرين، وو�شيلة مهمة من و�شائل  وفهم 
الأكادميي  منوهم  يف  التكيف  م�شكالت  من  �شمعيًايعانون  فاملعوقون  والأكادميي، 
والجتماعي واملهني ن�شبًة لتدين م�شتوى قدراتهم اللغوية، و�شعوبة فهمهم لالآخرين �شواء 
يف جمال الأ�رسة اأم املحيط الجتماعي ب�شكل عام؛ لذلك يبدو الأفراد املعوقون �شمعيًا على 
الذين ل  العاديني  الأفراد  يعي�شون يف عزلة عن  كاأنهم  ال�شمعي  فقدانهم  اختالف درجات 
اإحباطية  اإىل النعزال ب�شبب تعر�ص كثريين منهم ملواقف  ي�شتطيعون فهمهم؛ لذا مييلون 
Hallahan andKawfo�( واإمكانيتهم وطاقاتهم  قدراتهم  اإدراك  على  قدرتهم  عدم   تتيجة 

. )man , 1978 , pp 304,305

بالذات  العتزاز  طابع  عليهم  يغلب  فاإنه  اجلامعيني،  الطلبة  فئة  عن  احلديث  وعند 
وتاأكيدها، وال�شعور بامل�شوؤولية الجتماعية وامليول الجتماعية، والكفاح يف البحث عن 
املزيد من ال�شتقالل الجتماعي ومنو الجتاهات لديهم، مما ي�شكل تفتحًا يف امليول اإىل 
تقومي التقاليد ال�شائدة يف �شوء امل�شاعر واخلربات ال�شخ�شية، وزيادة الوعي الجتماعي، 
بع�ص  نحو  الرتياح  بعدم  ال�شعور  مالحظة  مع  الإ�شالح،  يف  والرغبة  النقد  اإىل  وامليل 
القوانني خا�شة تلك التي حتد من حركتهم وفاعلية ذواتهم.وعليه فاإن الباحثني يعتقدان 
اأن الف�شل فيما �شبق وظهور امل�شكالت يف حياة الطالب اجلامعي املعوق �شمعيًا توؤدي به 

اإىل �شعوبة اإدراك قدراته والتعرف عليها.
اأجل �شنع  وبناًء على ما تقدم ظهرت مبادرات عربية يف جامعة الدول العربية من 
وب�شكل  بفعالية  التوا�شل  لهم  ت�شمن  �شمعيًا  للمعاقني  الرعاية  تقدمي  على  قادر  جمتمع 
املبادرات  هذه  ومن  فاعليتها،  ومدى  وقدراتهم  لإدراك طاقاتهم  املجتمع  فئات  مع  جيد 
ال�شوؤون  وزراء  جمل�ص  قبل  من  م(   2005  -2000( الأعوام  خالل  متت  التي  اللقاءات 
العاملة  للهيئات  العربي  والحتاد  والعلوم،  للثقافة  العربية  واملنظمة  العرب،  الجتماعية 
برعاية املعوقني �شمعيًا على اختالف درجات فقدانهم ال�شمعي، وهدفت العمل على حت�شني 
اأ�شاليب التوا�شل لدى املعوقني �شمعيًا مع املجتمع، وت�شخري البيئة املحيطة لهم، وعملت 
على اإ�شدار القامو�ص الإ�شاري العربي املوحد لل�شم الذي ي�شمن لهم توفري فر�ص التفاعل 
الجتماعي والندماج، مما يرتتب عليه متكنهم من اإدراك طاقاتهم وقدراتهم والعمل بكفاءة 

وفاعلية ذاتية جيدة ومرتفعة.
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اخل�شائ�ص  يف  الختالف  لوجود  ونظراً  ال�شمعية،  الإعاقة  يف  البحوث  جمال  وعن 
مع  وتوا�شلهم  تفاعلهم  تعوق  التي  امل�شكالت  بع�ص  �شمعيًاووجود  للمعوقني  النمائية 
كان  �شمعيًا  املعوقني  لدى  الذات  فاعلية  جمال  يف  بحثت  عدة  درا�شات  اأجريت  الآخرين، 
 Kramer, Kapteyu, Kulik, and( من اأبرزها نتائج درا�شة كرمير، كابتاين، كولني وديج
Deeg, 2002( التي اأظهرت وجود عالقة ارتباطية بني �شعف ال�شمع وبني م�شتوى فاعلية 
يوؤثر  ال�شمع  اأن �شعف  اإىل  اأي�شًا  واأ�شارت  املزمنة كالإكتئاب،  ال�شطرابات  الذات وبع�ص 
�شلبًا على م�شتوى فاعلية الذات لدى الأفراد �شعاف ال�شمع مقارنة بالذين ل يعانون من 
دالة  فروق  وجود  بينت  التي   )Gulierrez,  2011( جوتريي�ص  درا�شة  ال�شمع.وكذلك  �شعف 
الطالب  وبني  ال�شمع،  و�شعاف  ال�شم  الطالب  بني  الذات  فاعلية  م�شتوى  يف  اإح�شائيًا 
العاديني ول�شالح الطالب العاديني؛ مما يدل اأن هناك فروقًا يف م�شتوى فاعلية الذات بني 

املعوقني �شمعيًا يعود لختالف ال�شدة والدرجةوبني الأفراد العاديني.
ويف هذا املجال لحظ الباحثان ق�شوراً يف توقعات املعوقني �شمعيًا نحو قدراتهم، 
واإمكاناتهم على اأداء �شلوكهم واأعمالهم ب�شكل فاعل؛ نتيجة �شعف القدرة على حتديد فاعلية 
ذواتهم.كما وجدا ق�شوراً يف الدرا�شات والبحوث املحلية والعربية والعاملية التي تهدف اإىل 
الك�شف عن الفروق يف م�شتوى فاعلية الذات لدى الطلبة املعوقني �شمعيًا يف اجلامعة التي 
النتقال  للمجتمع وجتعلهم قادرين على  الذين تعدهم  الطلبة  تعد مرحلة مهمة يف حياة 
اإىل احلياة العلمية والعملية القادمة.ومن هنا برزت رغبة الباحثني يف اإجراء درا�شة تهدف 
اإىل التعرف اإىل م�شتوى فاعلية الذات لدى الطلبة املعوقني �شمعيًا يف اجلامعة والك�شف عن 

الفروق فيها وفقًا لبع�ص املتغريات.

1- 2 مشكلة الدراسة: 
«ما  الآتي:  الرئي�ص  ال�شوؤال  عن  الإجابة  خالل  من  احلالية  الدرا�شة  م�شكلة  برزت 
يف  �شمعياً  املعوقني  الطلبة  من  اأردنية  عينة  لدى  الذات  فاعلية  م�شتوى 

جامعة الريموك«؟ .والذي تفرع عنه ال�شوؤالن الآتيان: 
الدللة  ● م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  ول:  االأ ال  ال�شوؤ

اأردنية من الطلبة املعوقني �شمعيًا يف  0.05( يف م�شتوى فاعلية الذات لدى عينة   =  a (
جامعة الريموكتعزى اإىل متغري النوع الجتماعي )ذكر، اأنثى( ؟ .

الدللة  ● م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاين:  ال  ال�شوؤ
الطلبة املعوقني �شمعيًا يف  اأردنية من  الذات لدى عينة  0.05( يف م�شتوى فاعلية   =  a(

جامعة الريموك تعزى اإىل متغري �شدة الإعاقة ال�شمعية )�شديدة، متو�شطة، ب�شيطة( ؟ .
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1- 3 أهداف الدراسة

تهدف الدرا�شة الالية اإل: 
الك�شف عن م�شتوى فاعلية الذات لدى عينة اأردنية من الطلبة املعوقني �شمعيًا يف . 1

جامعة الريموك.
الك�شف عن وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف م�شتوى فاعلية الذات لدى عينة . 2

اأردنية من الطلبة املعوقني �شمعيًا يف جامعة الريموك تعزى اإىل متغري النوع الجتماعي 
)ذكر، اأنثى( ، ومتغري �شدة الإعاقة ال�شمعية )�شديدة، متو�شطة، ب�شيطة( .

�شيكومرتية . 3 بدللت  يتمتع  �شمعيًا،  املعوقني  لدى  الذات  فاعلية  مقيا�ص  بناء 
)ال�شدق والثبات( ، تنا�شب املجتمع امل�شتهدف والبيئة الردنية.

1- 4 أهمية الدراسة: 

تظهر اأهمية الدرا�شة الالية من النواحي االآتية: 
تتناول فئة املعوقني �شمعيًا من الطلبة اجلامعيني، وهي من اأهم املراحل الدرا�شية  ♦

اإىل  النتقال  على  للمجتمع وجتعله قادراً  التي تعده  الطالب فهي  التي يعي�شها  واحلياتية 
موؤ�ش�شات املجتمع املختلفة، وتفتح له اآفاق امل�شتقبل، وتعّده ليكون مواطنًا فاعاًل وقادراً 
على التكيف مع املراحل التي تلي هذه املرحلة فتحاول تنمية عالقاته الجتماعية، وتك�شبه 
القدرة على و�شع اأهدافه وحماولة حتقيقها بالو�شول اإىل اأعلى حد ممكن من فاعلية الذات.

قد تفيد هذه الدرا�شة يف لفت اأنظار امل�شوؤولني يف اجلامعات اإىل �رسورة الهتمام  ♦
بتنمية فاعلية الذات لدى الطلبة املعوقني �شمعيًا؛ ملا لها من الأثر املهم والبالغ يف اإخراج 
اأجيال قادرة على التعامل مع معطيات الع�رس بكل ي�رس و�شهولة واإمكانية حتقيق ذواتهم 
وثقتهم يف معلوماتهم وقدراتهم، واإ�رسارهم على اإجناز اأهدافهم وطموحاتهم واإبداعاتهم، 
وهذا كله–جمتمعًا- يحقق امل�شتوى املر�شي لهم، واملحقق لتوازنهم، ولطاقتهم وجهودهم، 

ويعود بالف�شل الكبري على تقدم الأمةورقيها.

1- 5 حدود الدراسة: 

تتحدد نتائج الدرا�شة الالية باالآتي: 
الدود الب�رضية: اقت�شارها على عينة من طلبة جامعة الريموك من ذوي الإعاقة  -

ال�شمعية )ال�شديدة، املتو�شطة، الب�شيطة( .
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الدرا�شي  - الف�شل  الأردن يف  الدرا�شة يف  جرت هذه  والزمانية:  املكانية  الدود 
ال�شيفي من العام الدرا�شي 2011/ 2012.

االأداة: حتددت نتائج الدرا�شة باأداتها: وهي »مقيا�ص فاعلية الذات« الذي  - حدود 
اأجيب عنه من قبل اأفراد عينة الدرا�شة املعوقون �شمعيًا من ذوي الفقدان ال�شمعي الب�شيط 
اإذ  الإ�شارة؛  لغة  با�شتخدام  فقراته  ترجمة  بعد  ال�شديد  ال�شمعي  الفقدان  وذوي  واملتو�شط، 
اأ�شتعني مبدرب متخ�ش�ص يف لغة الإ�شارة، لذا فاإن تعميم نتائج الدرا�شة يعتمد على مدى 
الدرا�شةيف  عينة  اأفراد  جدية  ومدى  وثباته،  املقيا�ص  �شدق  دللت  ا�شتخال�ص  يف  الدقة 

ال�شتجابة على فقرات املقيا�ص.

1- 6 منهج الدراسة: 
املنهج  اُ�شتخدم  عليها  احل�شول  املراد  والبيانات  احلالية  الدرا�شة  طبيعة  �شوء  يف 
الو�شفي الذي ي�شف الواقع كما هو، ويعرّب عنه تعبرياً كميًا ولفظيًا، من خالل ا�شتخدام اأداة 

الدرا�شة جلمع البيانات وحتليلها كميًا.

1- 7 مصطلحات الدراسة: 

اإمتام  ♦ يف  قدراته  اجتاه  واأحكامه  الفرد  معتقدات  بها  ويق�شد  الذات:  فاعلية 
فاعلية  م�شتوى  جتاه  �شلبية  اأو  ايجابية  با�شتجابات  عنها  ويعرب  اإليه،  امل�شندة  املهمات 
الذات لدى الطالب اجلامعي املعوق �شمعيًا، واملح�شوبة من خالل الدرجة الكلية التي ح�شل 
عليها الطالب اجلامعي املعوق �شمعيًا نتيجة ا�شتجاباته على مقيا�ص فاعلية الذات الذي اأُعد 

لتحقيق اأهداف الدرا�شة احلالية.
االإعاقة ال�شمعية: يرى الزريقات )2011: 109( اإن م�شطلحالإعاقة ال�شمعية ي�شري  ♦

اإىل م�شكلة قد ترتاوح �شدتها بني الب�شيطة اإىل ال�شديدة جداً، وتوؤثر �شلبًا يف الأداء الرتبوي 
للطالب، وتاأتي م�شتويات الفقدان ال�شمعي على اأربعة م�شتويات هي على النحو الآتي: 

امل�شتوى الأول: فقدان �شمعي من 35- 54 الدي�شيبل dB.ودرجتها )ب�شيطة( . -
امل�شتوى الثاين: فقدان �شمعي من 55- 69 الدي�شيبل dB.ودرجتها )متو�شطة( . -
امل�شتوى الثالث: فقدان �شمعي 70- 89 الدي�شيبل dB.ودرجتها )�شديدة( . -
)�شديدة  - فوق.ودرجتها  فما   dB الدي�شيبل   90 من  �شمعي  فقدان  الرابع:  امل�شتوى 
جداً( .
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الأمل  مركز  يف  �شخ�شوا  الذين  هم  ال�شمعية  الإعاقة  ذوو  الطلبة  الدرا�شة  هذه  ويف 
لل�شم، وامل�شت�شفيات الأردنية ويحملون تقارير طبية تثبت درجة الفقدان ال�شمعي لديهم، 
من الفئات ال�شديدة، واملتو�شطة، والب�شيطة وامللتحقني بالدرا�شة يف خمتلف التخ�ش�شات 

يف جامعة الريموك يف الأردن من العام الدرا�شي 2011/ 2012.
2- 1 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

خالل الأعوام من 1977- 1986 ا�شتمر باندورا بتطوير مفهوم فاعلية الذات وربطه 
مبفهوم ال�شبط الذاتي لل�شلوك من خالل نظريته الجتماعية املعرفية؛ اإذ طور الفكرة القائلة 
لأفكارهم  معياري  اأو  قيا�شي  �شابط  ممار�شة  من  متكنهم  معتقدات  ميتلكون  الأفراد  باأن 
ال�شادرة  لل�شلوكيات  املعياري  الإطار  ميثل  القيا�شي  ال�شبط  وهذا  وم�شاعره،  واأفعالهم 
وعّرف   )Bandura,1986 :124( اأو حمتواها  عن الأفراد من حيث م�شتوى هذه ال�شلوكات 
باندورا )Bandura, 1997( فاعلية الذات باأنها اأحكام الفرد وتوقعاته حول اإمكانية اأدائه 
لل�شلوك الفعال يف مواقف تت�شف باأنها غام�شة وغري وا�شحة، وتنعك�ص هذه التوقعات على 
اختيار الفرد لالأن�شطة املت�شمنة يف الأداء، واجلهود املبذولة، ومواجهة العقبات، واإجناز 
ال�شلوك.وعّرف ال�شيد )1994( فاعلية الذات على اأنها توقع الفرد حول قدرته على اأداء مهمة 

حمدده، وهو يعني ا�شتب�شار الفرد باإمكاناته وح�شن ا�شتخدامها.
ويرى هالني ودانهري )Hallian & Danaher,1994( اأن فاعلية الذات هي ثقة الأفراد 
لنف�شه  معرفة  اأكرث  الفرد  ويكون  املتنوعة،  املجالت  يف  الأداء  على  بقدرتهم  يتعلق  فيما 
اإذا كانت لدية املقدرة على اإحراز الهدف.اأما اأبو غزال )2007( فعّرف فاعلية الذات باأنها 

اعتقاد الفرد بقدرته على اإتقان مهمة ما، وحتقيق نتائج اإيجابية.
فاإنه بالإمكان  الذات،  ويف �شوء ما �شبق من تعريفات وتو�شيحات ملفهوم فاعلية 
اإجناز  ت�شاعده يف  التي  واإمكاناته  قدراته  الفرد يف  ثقة  اإىل  ت�شري  الذات  فاعلية  اإن  القول 

مهمات معينة واجتيازها بنجاح، لتحقيق الر�شا والتوازن النف�شي والجتماعي.
2- 2 مظاهر السلوك املتأثرة مبعتقدات فاعلية الذات

يرى اأن�شار النظريات املعرفية الجتماعية اأن معتقدات الفرد عن فاعلية الذات لديه 
توؤثر يف مظاهر متعددة من �شلوكه، والتي تت�شمن اختيارهم لالأن�شطة والأهداف واإ�رسارهم 

على اإجناز املهمات املوكلة اإليه ويذكر )اأبو غزال، 2007( من هذه املظاهر ما ياأتي: 

:Choice of Activities 2- 2- 1 اختيار النشاطات أو السلوك

�شوف  باأنهم  يعتقدون  التي  ال�شلوكات  اأو  والن�شاطات  املهمات  الأفراد  يختار  حيث 
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ينجحون يف اأدائها ويتجنبون املهام والن�شاطات اأو ال�شلوكات التي تزداد احتمالية ف�شلهم 
فيها، ومثال ذلك الطلبة الذين يثقون بفاعليتهم يف مادة الريا�شيات، فاإنه يزداد احتمال 
ت�شجيلهم يف م�شاقات الريا�شيات يف اجلامعة موازنة بالطلبة ذوي الفاعلية املنخف�شة يف 

هذه املادة.

:Learning and Achievement 2- 2- 2 التعلم واإلجناز

اأكرث من  والإجناز  التعلم  اإىل  الذات مييلون  لفاعلية  املرتفع  ال�شعور  الإفراد ذوي  اإن 
نف�شها،  للقدرات  امتالكهم  الرغم من  الذات على  لفاعلية  املنخف�ص  ال�شعور  نظرائهم ذوي 
الذين  الطلبة  فاإن  قدراتهم،  م�شتوى  يف  يت�شابهون  الطلبة  من  جمموعة  لدينا  كان  فاإذا 
يعتقدون اأن باإمكانهم اإجناز مهمة ما هم اأكرث احتماًل لإجنازها بنجاح، موازنة بالطلبة 

الذين ل يعتقدون اأن باإمكانهم اإجنازها.

:Effort and Persistance 2- 2- 3 اجلهد املبذول واإلصرار

عند حماولتهم  بذل جهد كاف  اإىل  الذات  بفاعلية  املرتفع  ال�شعور  ذوو  الأفراد  مييل 
تعوق  عقبات  يواجهون  عندما  الإجناز  على  اإ�رساراً  اأكرث  اأنهم  كما  معينة،  مهمات  اإجناز 
جناحهم.وباملقابل فالأفراد ذوو ال�شعور املنخف�ص بفاعلية الذات فاإنهم يبذلون جهوداً اأقل 
لإجناز مهمات حمددة والنجاح بها، كما اأنهم يتوقفون ب�رسعة عن ال�شتمرار بالعمل عند 

مواجهتهم �شعوبات تقف عائقًا عن اإجناز تلك املهمات.

2- 3 مصادر توقعات فاعلية الذات: 
الفرد، وتوقعاته  اأحكام  اإىل  الذات ت�شري  اأن فاعلية   )Bandura, 1997( يرى باندورا 
حول اإمكانية اأدائه لل�شلوك الفعال يف مواقف تت�شف باأنها غام�شة وغري وا�شحة، وتنعك�ص 
هذه التوقعات على اختيار الفرد لالأن�شطة املت�شمنة يف الأداء، واجلهود املبذولة، ومواجهة 
العقبات، واإجناز ال�شلوك.واأن فاعلية الذات من اأهم املفاهيم التي قدمها باندورا يف نظريته 
اأن اعتقادات الفرد حول القدرات واملهارات التي  اإذ يرى  الجتماعية املعرفية يف التعلم، 

ميتلكها ت�شاهم يف بناء تقوميه لفاعليته الذاتية، وحتقيق النتائج الإيجابية.
توؤثر على  اأن هناك �شتة م�شادر   )Bandura, 1997( ال�شدد، يرى باندورا  ويف هذا 

فاعلية الذات لدى الأفراد وهي: 

 :Performans Accomplishment 2- 3- 1 إجنازات األداء أو خربات التمكن

وت�شري اإىل جتارب الفرد وخرباته املبا�رسة، فالنجاح يف مهمة �شابقة يولد النجاح يف 
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مهمة لحقة، ويزيد توقعات الفرد يف مهمات اأخرى لحقة.فيعّد الفرد ما حققه من اإجنازات 
يف الأداء اأكرث امل�شادر تاأثرياً يف فاعلية الذات، لذلك فالأداء الناجح يرفع توقعات الفاعلية 
الذاتية للفرد، اأما الإخفاق يف الأداء فيوؤدي اإىل خف�شها، والنجاح يف الأداء يرفع فاعلية 
الذات مبا يتوافق مع �شعوبة املهمة، والأعمال املطلوب اإجنازها من الفرد، فمثاًل اجتياز 
اإذا  الذي ل يحدث  الأمر  لذاته،  الفرد  يزيد من فاعلية  الفرد لمتحان ذي �شعوبة مرتفعة 

اجتاز امتحانًا ذا م�شتوى ب�شيط.

 :Vicarious Experiences 2- 3- 2 اخلربات البديلة

من  اأن  يالحظ  عندما  متعددة  و�شلوكيات  باأعمال  الفرد  قيام  اإمكانية  بها  ويق�شد 
التي  املواقف  يف  الأمر  هذا  وي�شدق  �شحيح،  والعك�ص  بها  القيام  على  قادرون  ي�شبهونه 
نعتقد فيها اأن لدينا من القدرات نف�شها املوجودة لدى الآخرين.ومثال ذلك اعتقاد الطالب 

باإمكانية حله مل�شاألة ريا�شية �شعبة عندما يحلها زميله بكل �شهولة.

 :Verbal Persuasion 3- 1- 1 اإلقناع اللفظي

وي�شري الإقناع اللفظي اإىل احلديث عن اخلربات املتعلقة بالآخرين، ومواقف خمتلفة 
تعر�شوا لها، وتاأتي من قبل هوؤلء الأفراد بهدف الإقناع واإك�شاب الفرد الرتغيب يف الأداء اأو 
العمل والتاأثري على �شلوكه يف اأثناء اأدائه ملهمة ما.ويعتمد م�شدر الإقناع الذاتي على درجة 
م�شداقية ال�شخ�ص م�شدر الإقناع ومدى الثقة به، حتى يكون له تاأثري بالغ يف رفع م�شتوى 
فاعلية الذات، الأمر الذي ل يحدث لو كان �شادراً عن �شخ�ص منخف�ص الثقة وامل�شداقية.
نحو  على  ال�شلوكية  الفرد  ح�شيلة  يف  باأدائه  الفرد  ين�شح  الذي  الن�شاط  يكون  اأن  وكذلك 

منطقي وواقعي ولي�ص عماًل م�شتحيل الأداء.

 :Emotional States 2- 3- 4 االستثارة االنفعالية

وت�شري اإىل حالت القلق وال�شغوط النف�شية وال�شتثارة والإجهاد، وما ترتكه من اأثر 
يف معتقدات فعالة للذات، واأن الإن�شان ذا الكفاية الأعلى اأكرث قدرة على التحكم بها، وتظهر 
ال�شتثارة النفعالية ب�شفة عامة يف املواقف ال�شعبة التي تتطلب جمهوداً عاليًا، وتعتمد 
على معلومات الفرد فيما يتعلق بالكفاءة ال�شخ�شية، وتقومي معلوماته فيما يتعلق بالقدرة 
على اإجناز املواقف.ولقد اعتاد بع�ص الأفراد على تنفيذ عمل معني يف ال�شتثارة النفعالية، 
لديه  الذات  فاعلية  توقعاته حول  تكون  اأن  يغلب  قلق مرتفع،  يعاين من  الذي  الفرد  فنجد 
منخف�شة، يف حني اأن القلق الطبيعي والواقعي يزيد من توقعات فاعلية الذات، وي�شاهم يف 

رفع م�شتواها لدى الفرد.
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2- 3- 5 الظروف احمليطة: 
اأكرث من  للفرد  الذات  لتوقعات فاعلية  الفرد ملواقف حمبطة تقدم تهديداً  اإن تعر�ص 
اأو ما ي�شابهه له دور  اأخرى، فاألفة الفرد مبو�شوع معني، ومروره باملوقف نف�شه  مواقف 

مهم يف توقعات الفاعلية الذاتية، وبخا�شة اإذا علم الفرد م�شبقًا ب�شعوبته.
:Self- Assesment 2- 3- 6 التقويم الذاتي

فالتقومي الذاتي الإيجابي يعمل على تعزيز توقعات الفاعلية الذاتية، فالر�شا اأو عدم 
بل باملعايري  لالأداء،  بامل�شتوى احلقيقي  يتحددان فقط  الفرد عن فاعليته، ل  لدى  الر�شا 

امل�شتخدمة للحكم على م�شتوى ذلك الأداء.
2- 4 أبعاد فاعلية الذات: 

يرى باندورا )Bandura, 1977( اأن فاعلية الذات تتكون من ثالثة اأبعاد هي: 

 :Managnitude 2- 4- 1 مقدار الفاعلية
وميكن تغيري مقدار الفاعلية تبعًا ل�شعوبة املوقف وطبيعته، ويت�شح مقدار الفاعلية 
الذاتية ب�شورة اأكرب عندما تكون املهمات مرتبة وفقًا مل�شتوى ال�شعوبة، والختالفات بني 

الأفراد يف توقعات الفاعلية.
 :Generality 2- 4- 2 العمومية

ويق�شد بالعمومية انتقال توقعات الفاعلية اإىل مواقف اأخرى م�شابهة، وتختلف هذه 
التوقعات باختالف عدد من املكّونات مثل: القدرات ال�شلوكية واملعرفية والوجدانية للفرد، 
ودرجة الت�شابه بني الأن�شطة، والطرق التي يعد الفرد بها من اإمكاناته، وخ�شائ�ص الفرد 

املتعلقة بال�شلوك املوجه، والتف�شريات الو�شفية للمواقف.
 :Strength 2- 4- 3 القوة

ويتحدد بعد القوة يف خربة الفرد ومدى مالءمتها للموقف.فالفرد الذي ميتلك توقعات 
اخلربات  مواجهة  يف  طاقاته  اأق�شى  وبذل  العمل،  يف  والإ�رسار  الجتهاد  ميكنه  مرتفعة 
من  الفرد  متكن  الذات  فاعلية  بقوة  ال�شعور  اأن  كما  القادمة،  ال�شعبة  واملواقف  الالحقة 

اختيار الأن�شطة التي �شينجزها بنجاح.
2- 5 العوامل املؤثرة يف فاعلية الذات

وملا لفاعلية الذات من اأهمية بالغة يف حياة الإن�شان، فاإن هناك عدداً من العوامل 
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التي توؤثر يف فاعلية الذات وت�شاهم يف ت�شكيلها، وميكن تق�شيمها يف ثالث جمموعات هي: 

2- 5- 1 اجملموعة األوىل - التأثريات الشخصية: 

يعتمد اإدراك الفرد لفاعليته الذاتية لدى االأفراد على اأربعة موؤثرات �شخ�شية هي: 
املعرفة املكت�شبة: هناك حد فا�شل بني املعرفة كما هي موجودة يف البيئة، وبني  ♦

تنظيم الأفراد لتلك املعرفة ذاتيًا وفق املجال النف�شي لكل منهم، فعندما يكت�شب الفرد معرفة 
ما، فاإنه ينظمها وفقًا لالألفاظ التي احتوتها، اأو وفقًا للبناء الهرمي اأو وفقًا للبناء املتتابع، 
ومن خالل ذلك فاإنه يقوم برتتيبها وتخزينها لتتالءم مع خرباته وكيفية ا�شتخدامها يف 

. )Zimmerman, 1989( املواقف امل�شتقبلية
عمليات ما وراء املعرفة: اإن عمليات ما وراء املعرفة توؤثر يف قرارات الأفراد وكيفية  ♦

تنظيم الذات، فالفرد يق�شم اأهدافه ويدر�شها ح�شب نوعها وم�شتوى �شعوبتها وتزامنها مع 
والتقومي  واملراقبة  التخطيط  كيفية  اإىل  الفرد  تقود  املعرفة  وراء  ما  عمليات  احلاجة.واأن 

لأفكاره التي حتقق اأهدافه واآليات اتخاذ قراراته، ويف �شوء ذلك يقرر فاعلية ذاته.
الأهداف: وي�شري باندورا )Bandura, 1997( اإىل اأن الطلبة الذين ميتلكون اإح�شا�شًا  ♦

قويًا بفعالية الذات مييلون اأكرث اإىل اإجناز الأهداف الذاتية ال�شعبة، وتكون اأهدافهم وا�شحة 
املرتفعة  الذاتية  الفاعلية  ذوي  اأن  كما  الذاتية،  توقعاتهم  مع  وتتالءم  وواقعية  وحمددة 
امل�شكالت  مواجهة  على  مقدرة  اأكرث  فرناهم  لأهدافهم  واملواجهة  التحدي  حب  ميتلكون 
وال�شعوبات ب�شبب الرغبة يف التحدي لتحقيق الأهداف والرغبات، وبالتايل احل�شول على 

القدر املر�شي من الإ�شباع والر�شا النف�شي وحتقيق الذات..
تاأثرياً  ♦ �شلوكه  على  توؤثر  والتي  للفرد  الداخلية  العوامل  وهي  الذاتية:  املوؤثرات 

يف  �شعوبة  اإىل  توؤدي  املوؤثرات  وهذه  واملهمات،  الأعمال  لبع�ص  اأدائه  اأثناء  يف  مبا�رساً 
حتديد  و�شعوبة  القلق،  مثل  املوؤثرات  وهذه  البعيد،  املدى  على  واإحباط  الذاتي،  التنظيم 
الأهداف ال�شخ�شية، وم�شتوى الدافعية وعمليتي التفاوؤل والت�شاوؤم، جتعل من فاعلية الذات 

. )Zimmerman, 1989( لدى الفرد يف انخفا�ص

2- 5- 2 اجملموعة الثانية - التأثريات السلوكية: 

يوؤكد باندورا )Bandura, 1977( اأن الفرد يف اأثناء قيامه بال�شلوك مير بثالث مراحل 
هي مالحظة الذات، والتقومي ورد الفعل الذاتي، وتربز يف ا�شتجابات الفرد بعد تاأثره بدافعية 

الذات وفيما ياأتي تو�شيح لكل مرحلة.
مالحظة الذات Self� Observation: ويق�شد بها املراقبة املنظمة لالأداء، ومالحظة  ♦
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الفرد لنف�شه، واإمداده مبعلومات عن مدى تقدمه نحو اإجناز اأحد الأهداف، وتتاأثر مالحظة 
الذات بالعمليات ال�شخ�شية مثل، فاعلية الذات وتركيب الهدف، وخمطط العمليات املعرفية، 
كتابيًا.وبيان  اأو  �شفهيًا  الأخبار  نقل  �شلوكيتان، هما:  الذات عمليتان  وين�شاأ من مالحظة 

كمي بالأفعال وردود الأفعال.
احلكم على الذات: Self – Judgment: وتعني ا�شتجابة الأفراد التي حتتوي على  ♦

اإىلم�شتوى  اأو حتقيقها  الأهداف املن�شودة واملراد حتقيقها،  املقارنة املنظمة لأدائهم مع 
معني.
ردفعل الذات Self� Reaction: وحتتوى هذه املرحلة على ثالثة ردود اأفعال هي:  ♦
التعليمية  - ال�شتجابة  عن  للبحث  الفرد  فيه  وي�شعى  ال�شلوكي:  الذاتي  الفعل  رد 

النوعية التي حتقق اأهدافه، لرتك الأثر املر�شي يف نف�شه.
رد الفعل الذاتي ال�شخ�شي: ويبحث فيه الفرد عن ا�شرتاتيجيات ترفع من كفاءته  -

ال�شخ�شية يف اأثناء عملية التعلم.
املالئمة  - البيئية  الظروف  اأف�شل  عن  الفرد  يبحث  وهنا  البيئي:  الذاتي  الفعل  رد 

واملنا�شبة لعملية التعلم.

2- 5- 3 اجملموعة الثالثة - التأثريات البيئية: 

يذكر باندورا )Bandura, 1977( اأن هنالك عوامل بيئية موؤثرة بفاعلية الفرد الذاتية 
من خالل النمذجة وال�شور املختلفة، واأن النمذجة لها طرق خمتلفة مثل: الو�شائل املرئية 
ومنها التلفاز، واأن تاأثري النمذجة الرمزية يكون لها اأثر كبريعلى اعتقادات الفعالية ب�شبب 
ال�شرتجاع املعريف، واأن هناك خ�شائ�ص متعلقة بالنموذج، ولها تاأثري على فاعلية الذات 

هي: 
خا�شية الت�شابه: وتقوم على خ�شائ�ص حمددة مثل، اجلن�ص، والعمر، وامل�شتويات  -

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

منوذج واحد فقط، وبالتايل تاأثريها اأقوى يف رفع العتقاد يف فاعلية الذات.

2- 6 ثانياً - الدراسات السابقة: 
اإىل  درا�شة هدفت   )Dunch, Creed and Hyde, 2005( دان�ص، كريد وهايد  اأجرت 
الك�شف عن التطور املهني لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية �شعاف ال�شمع الدار�شني 
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يف �شفوف دمج طالب الإعاقات وت�شمينهم.ا�شتخدمت الدرا�شة عينة جتريبية مكونة من 
)65( طالبًا وطالبة من الطالب �شعاف ال�شمع اإ�شافة لعينة �شابطة مكونة من )65( طالبًا 
البيانات. ال�شتبانة يف عملية جمع  الدرا�شة  ا�شرتاليا.ا�شتخدمت  العاديني يف  وطالبة من 
القرارات  اتخاذ  يف  الذات  فاعلية  م�شتوى  يف  فروقًا  هناك  اأن  اإىل  الدرا�شة  نتائج  اأ�شارت 
اأن  الدرا�شة  النتائج  اأ�شارت  العادين،  الطالب  وبني  ال�شمع  �شعاف  الطالب  بني  املهنية 

املعوقات املرتبطة ب�شعف ال�شمع توؤثر �شلبًا على م�شتوى فاعلية الذات لدى الطالب.
اإىل م�شتوى  اإىلالتعرف  باإجراء درا�شة هدفت   )Cáceres, 2011( وقامت كا�شاري�ص 
البتدائية والثانوية  ال�شمع يف عدد من املدار�ص  ال�شم و�شعاف  الطلبة  فاعليةالذات لدى 
يف اإ�شبانيا. تكونت عينة الدرا�شة من )25( من طلبة املرحلة البتدائية و )91( من طلبة 
املرحلة الثانوية الذين اختريوا ع�شوائيًا من عدد من املدار�ص البتدائية والثانوية يف مدينة 
فالن�شيا ال�شبانية. ا�شتخدم  مقيا�ص لفاعلية الذات من خالل نواجت الطلبة الكتابية ومن ثم 
العمل على حتليل حمتوى النتاجات الكتابية للطلبة امل�شاركني يف الدرا�شة. اأ�شارت النتائج 
الذات  فاعلية  م�شتوى  اإيجابية حول  ت�شورات  لديهم  ال�شمع  ال�شم و�شعاف  لطلبة  اأنا  اإىل 
الكتابية، واأ�شارت النتائج اإىل اأن م�شتوى الفاعلية الذاتية لدى الطلبة امل�شاركني يف هذه 

الدرا�شة تراوح بني منخف�ص اإىل متو�شط.
واأجرت جوتريي�ص )Gulierrez ,2011( درا�شة هدفت اإىل التعرف اإىل الفاعلية الذاتية 
لدى الطالب �شعاف ال�شمع والعاديني يف التعليم البتدائي والثانوي.تكونت عينة الدرا�شة 
طالب  من  وطالبة  طالبًا   )91( و  البتدائية،  املرحلة  طالب  من  وطالبة  طالبًا   )25( من 
املرحلة الثانوية، وكان من هوؤلء الطالب )15( طالبًا وطالبة من الطالب ال�شم و�شعاف 
ال�شمع، وبينما كانت عينة الطالب من الطالب العاديني.ا�شتخدمت الدرا�شة ا�شتبانة مكونة 
اإىل  الدرا�شة  الدرا�شة.اأ�شارت نتائج  اأفراد عينة  الذات لدى  من ع�رسة فقرات لقيا�ص فاعلية 
ال�شمع  و�شعاف  ال�شم  الطالب  بني  الذات  فاعلية  م�شتوى  يف  اإح�شائيًا  دالة  فروق  وجود 

وبني الطالب العاديني ول�شالح الطالب العاديني.
 Bensaid, Michael, Most,and( وهدفت درا�شةبن �شعيد، مايكل، مو�شت، و�شينامون
ال�شم  والأمهات  الآباء  لدى  الذات  فاعلية  م�شتوى  اإىل  التعرف  اإىل   )Cinamon, 2012
و�شعاف ال�شمع.تكونت عينة الدرا�شة من )40( من الآباء والأمهات ال�شم و�شعاف ال�شمع 
الذين اختريوا ع�شوائيًا من عدد من املراكز التي تقدم اخلدمات الإر�شادية والعالجية لهذه 
الفئة يف الوليات املتحدة الأمريكية.ا�شتخدمت ا�شتبانة يف عملية جمع البيانات من اأفراد 
العينة.اأ�شارت النتائج اإىل اأن م�شتوى فاعلية الذات كانت مرتفعة لدى الآباء والأمهات ال�شم 

و�شعاف ال�شمع.
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درا�شات  وجود  عدم  يالحظ  ال�شابقة  الدرا�شات  مطالعة  ومنخالل  القول،  وخال�شة 
املجتمع  يف  وخا�شة  �شمعيًا  املعوقني  الطلبة  لدى  الذات  فاعلية  مو�شوع  تناولت  عربية 
اجلامعي، ومن املالحظ اأن الدرا�شات ال�شابقة قد جرت يف جمتمعات اأجنبية، كدرا�شة دان�ص، 
واآخرون )Dunch, et, al, 2005( ، درا�شة كا�شاري�ص )Cáceres, 2011( ودرا�شة جوتريي�ص 
، كما يالحظ   )Bensaid, et, al, 2012( ودرا�شة بن �شعيد، واآخرون   )Gulierrez, 2011(

الفاعلية  ببحث  اهتمت  التي  احلالية  الدرا�شة  جمتمع  عن  خمتلفة  جمتمعات  تناولت  اأنها 
الذاتية لدى طلبة اجلامعة من املعاقني �شمعيًا؛ لذلك ُتعد هذه الدرا�شة ويف- حدود معرفة 
الباحثني- اأنها من الدرا�شات العربية الرائدة يف جمال الرتبية اخلا�شة، وبالتحديد جمال 
الإعاقة ال�شمعية، وبالتحديد الأردن من العام 2011/ 2012م.وبذلك تكون م�شاهمة لإثراء 
الأدب العربي املتعلق مبجال الإعاقة ال�شمعية، والتي من املاأمول اأن تفتح اأفاق البحث اأمام 

الباحثني واملهتمني يف هذا املجال.

3- الطريقة واإلجراءات: 

أوالً - 3- 1 منهجية الدراسة وأفرادها: 

الجابة عن  الذي ميكننا من  املنهج  ذلك  الو�شفي،  املنهج  احلالية  الدرا�شة  ُتبع يف 
اأ�شئلة تتعلق بالو�شع الراهن ملو�شوع الدرا�شة، وقد طبق خالل هذا املنهج مقيا�ص فاعلية 
الذات على عينة الدرا�شة الذي مت التحقق من دللت �شدقه وثباته باإتباع اجراءات عدة، 
وذلك للتعرف اإىل م�شتوى فاعلية الذات لدى الطلبة املعوقني �شمعيًا يف اجلامعة، وللتعرف 
و�شدة  الجتماعي  النوع  متغريْي  باختالف  الذات  فاعلية  م�شتوى  يف  بينهم  الفروق  اإىل 

الإعاقة ال�شمعية.
الدرا�شة من )57( فرداً منهم )28( طالبًا و )29( طالبة من طلبة  اأفراد  وقد تكون 
جامعة الريموك من ذوي الإعاقة ال�شمعية يف الف�شل الدرا�شي ال�شيفي 2011/ 2012م، 
اإىل  بالإ�شافة  الدرا�شة،  جمتمع  اأفراد  ح�رس  ل�شعوبة  نظراً  الق�شدية؛  بالطريقة  اختريوا 
اإبداء هوؤلء الطلبة رغبتهم بامل�شاركة يف الدرا�شة واملوافقة على تطبيق مقيا�ص فاعلية 
الذات، وقد َوّزعوا وفقًا ملتغريْي النوع الجتماعي و�شدة الإعاقة ال�شمعية، واجلدول )1( 

يبني ذلك.
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الجدول )1( 
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرّي )النوع االجتماعي وشدة اإلعاقة السمعية( 

�شدة االإعاقة ال�شمعية
الن�س

الن�شبة%املجموع
اأنثىذكر

19.3%6511�شديدة
40.4 %111223متو�شطة

40.4 %111223ب�شيطة

100.0%282957املجموع

ثانياً - 3- 2 أداة الدراسة: 

اأُ�شتخدمت يف هذه الدرا�شة اأداة واحدة، وهي مقيا�ص فاعلية الذات من اإعداد الباحثني، 
وفيما ياأتي و�شفلهذه الأداة.

اإىل  للو�شول  النظري  الأدب  اإىل  الرجوع  بعد  وذلك  الذات،  فاعلية  لقيا�ص  اأداة  ُبنيت 
مفهوم وا�شح لفاعلية الذات، والرجوع اإىل املقايي�ص امل�شتخدمة يف الدرا�شات ال�شابقة التي 
 Voelk &( ودرا�شة  ال�شقر، 2005(  )�شيخه، 1993؛  درا�شات  الذات، منها  فاعلية  تناولت 
Michael, 2004( ، واختريت بع�ص الفقرات من كل مقيا�ص بعد تعديلها واإعادة �شياغتها 
اأهداف الدرا�شة احلالية وجمتمعها.وقد تكون املقيا�ص ب�شورته الأولية من )70(  لتنا�شب 
فقرة موزعة على الأبعاد الآتية: هي البعد النفعايل وفقراته )1- 10( ، والبعد الجتماعي 
وفقراته )11- 25( ، والبعد الأكادميي واملعريف وفقراته )26- 40( ، وبعد الثقة بالذات 
.ي�شع   )70  -57( وفقراته  واملثابرة  الإ�رسار  وبعد   ،  )56  -41( وفقراته  والآخرين 
امل�شتجيب اإ�شارة اأمام كل فقرة من فقرات املجالت، وذلك على �َشّلم من خم�ص درجات هي: 
)كبرية جداَ، كبرية، متو�شطة، قليلة، قليلة جداً( .و�شُي�شحح املقيا�ص باإعطاء الأوزان الآتية: 
)5، 4، 3، 2، 1( للدرجات ال�شابقة الذكر عندما يكون اجتاه الفقرة ايجابيًا، وتعك�ص الأوزان 

حني يكون اجتاه الفقرة �شالبًا.
وقد اأخذ بالعتبار اأن العينة من ذوي الإعاقة ال�شمعية؛ لذا روعي يف بناء املقيا�ص 
على  العتماد  مت  كما  املعرفية،  وخ�شائ�شهم  تتنا�شب  ب�شيطة  وكلمات  عبارات  ا�شتخدام 
الفقدان  ذوي  من  الدرا�شة  عينة  لأفراد  فقراته  لرتجمة  الإ�شارة  لغة  يف  متخ�ش�ص  مدرب 

ال�شمعي ال�شديد.
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ثالثاً - 3- 3 تقنني أداة الدراسة )الصدق والثبات( : 

�شدق املحتوى: أ. 
للتحقق من �شدق حمتوى مقيا�ص فاعلية الذات، ُعر�ص ب�شورته الأولية، علىع�رسة 
حمكمني من ذوي اخلربة والخت�شا�ص يف العلوم الرتبوية والنف�شية يف اجلامعات الأردنية، 
ويف �شوء اآراء املحكمني واقرتحاتهم، اأجريت التعديالت املطلوبة، اإذ ُعدلت الفقرات التي 
لتكون  املقيا�ص  من  فقرة   )16( تعديلها، وحذف  اأهمية  على  املحكمني  )80%( من  اأجمع 
الأداة اأكرث �شهولة عند تطبيقها على اأفراد الدرا�شة خا�شة اأنهم من الطلبة املعوقني �شمعيًا.
وبذلك اأخرج مقيا�ص فاعلية الذات ب�شورته النهائية التي تكونت من )54( فقرة وامللحق 
)1( يو�شح ذلك.وقد ُعر�ص املقيا�ص بال�شورة النهائية على مدربني متخ�ش�شني يف لغة 
الإ�شارة لالتفاق فيما بينهم على الإ�شارات املنا�شبة التي ت�شتخدم لرتجمة فقرات املقيا�ص 
منهم هو  ، وقد كان واحداً  )ال�شم(  ال�شديد  ال�شمعي  الفقدان  الدرا�شة من ذوي  لأفراد عينة 
املرتجم الإ�شاري الذي ُعتمد عليه يف التعاون مع اأفراد عينة الدرا�شة لالإجابة على فقرات 

املقيا�ص.
�شدق البناء: ب. 

ولأجل معرفة اأن فقرات املقيا�ص تقي�ص ال�شمة املراد قيا�شها، فقد جلاأ الباحثان اإىل 
مع  املقيا�ص  فقرات  بني  الرتباط  معامالت  با�شتخراج  البناء  �شدق  موؤ�رسات  ا�شتخدام 
ا�شتطالعية  الكلية للمقيا�ص بعد تطبيقه على عينة  الدرجة  اإليه، ومع  الذي ينتمي  املجال 
مكونة من )25( طالبًا وطالبة من الطلبة املعوقني �شمعيًا يف جامعة الريموك.واجلدول )2( 

يبني هذه القيم.
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
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معامل االرتباط مع االأداةرقم الفقرةمعامل االرتباط مع االأداةرقم الفقرةمعامل االرتباط مع االأداةرقم الفقرة

60.40240.55420.31
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

 )0.05 = α( دال إحصائياً عن مستوى الداللة عند مستوى الداللة 

ومن خالل مطالعة اجلدول )2( يالحظ اأن جميع قيم معامل الرتباط لفقرات املقيا�ص 
جميعها انح�رست بني )0.30 –60.0( ، وهو دال اإح�شائيًا عند م�شتوى )α = 0.05( .وُيعّد 
بني  الداخلي  الن�شجام  على  موؤ�رساً  وعّد  ال�شابقة،  بالدرا�شات  مقارنة  مقبوًل  املوؤ�رس  هذا 

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

test� re�(  ققق الباحثان من ثبات مقيا�ص فاعلية الذات با�شتخدام طريقة الإعادة
بتطبيقه على عينة ا�شتطالعية مكونة من )25( طالبًا وطالبة من الطلبة املعوقني   )test
�شمعيًا يف جامعة الريموك اختريوا من خارج عينة الدرا�شة.ثم اأعيد تطبيق املقيا�ص على 
الثاين.وُح�شب  والتطبيق  الأول  التطبيق  بني  اأ�شبوعان  مدته  زمني  بفارق  نف�شها  العينة 
بعد  كل  على  التطبيق  مرتي  املقيا�ص يف  على  املفحو�شني  درجات  الرتباط بني  معامل 
معامل  ُح�شب  .كما   )0.79( وبلغت  للمقيا�ص،  الكلية  الدرجة  وعلى  املقيا�ص  اأبعاد  من 
 )Cronbach’s Alpha( »الثبات بطريقة الت�شاق الداخلي با�شتخدام معادلة »كرونباخ األفا
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للمقيا�ص واأبعاده وبلغ معامل الثبات للمقيا�ص ككل بهذه الطريقة )0.74( .واجلدول )3( 
يبني معامالت الثبات على اأبعاد املقيا�ص.

الجدول )3( 
معامات الثبات بطريقة »اإلعادة« واالتساق الداخلي »كرونباخ آلفا« 

ألبعاد مقياس فاعلية الذات والمقياس ككل

االت�شاق الداخليثبات االإعادةاالأبعاد

0.830.81البعد النفعايل
0.770.73البعد الجتماعي

0.710.82البعد الأكادميي واملعريف
0.750.85بعد الثقة بالذات والآخرين

0.770.71بعد الإ�رسار واملثابرة

0.790.74االأداة ككل

الذات  فاعلية  مقيا�ص  لأبعاد  الثبات  معامالت  جميع  اأن   )3( اجلدول  من  يت�شح 
 ،  )0.70( من  اأعلى  جميعها  كانت  الداخلي  والت�شاق  الإعادة،  الطريقتني:  وبا�شتخدام 
الوثوق باملقيا�ص،  الدرا�شة، مما يربر  اأهداف  القيم منا�شبة لتحقيق  اأن هذه  اإىل  مما ي�شري 

واإمكانية تطبيقيه على عينة الدرا�شة من الطلبة املعوقني �شمعيًا.

رابعاً - 3- 4 تصحيح مقياس فاعلية الذات: 

تكون مقيا�ص فاعلية الذات ب�شورته النهائية من )54( فقرةموزعة على خم�شة اأبعاد، 
والبعد   ،  )17  -10( وفقراته  الجتماعي  والبعد   ،  )9  -1( وفقراته  النفعايل  البعد  هي 
الأكادميي واملعريف وفقراته )18- 26( ، وبعد الثقة بالذات والآخرين وفقراته )27- 40( 
، وبعد الإ�رسار واملثابرة وفقراته )41- 54( .منها )18( فقرة �شالبة 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�شع امل�شتجيب اإ�شارة اأمام كل فقرة من فقرات املجالت وذلك 
على �َشّلم من خم�ص درجات هي: )كبرية جداَ، كبرية، متو�شطة، قليلة، قليلة جداً( .وُي�شحح 
املقيا�ص باإعطاء الأوزان الآتية: )5، 4، 3، 2، 1( للدرجات ال�شابقة الذكر عندما يكون اجتاه 
الطلبة  تقديرات  �شالبًا.ولتف�شري  الفقرة  اجتاه  يكون  حني  الأوزان  وُتعك�ص  ايجابيًا،  الفقرة 
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على كل بعد من اأبعاد مقيا�ص فاعلية الذات واملقيا�ص ككل، اأ�شتخدمت املعادلة الآتية: 

طول الفئة = احلد الأعلى – احلد الأدنى )للتدرج( = 5 - 1 = 4 = 1.33
33عدد الفئات املفرت�شة

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

خامساً - 3- 5 إجراءات الدراسة: 

تثلت اإجراءات تطبيق اأداة الدرا�شة على النحو االأتي: 
بعد حتديد م�شكلة الدرا�شة واأ�شئلتها ومتغرياتها، وحتديد اأبعاد فاعلية الذات، اأُعيدت 
اأداة الدرا�شة بعد التحقق من دللت �شدقها وثباتها، ثم الجتماع مع اأفراد العينة الق�شدية 
اأفراد عينة  الدرا�شة على  اأداة  ال�شمعيةوتوزيع  الإعاقة  الريموك من ذوي  من طلبة جامعة 
الدرا�شة جلمع البيانات، وتو�شيح اإجراءات الإجابة على اأداة الدرا�شة وقد اأ�شتعني مبرتجم 
اأداة  ُجمعت  ذلك  .وبعد  ال�شديدة(  ال�شمعية  )الإعاقة  ال�شم  الطلبة  مع  للتعامل  اإ�شارة  لغة 
ححت، وُدققت واأُدخلت اإىل ذاكرة احلا�شوب واأُ�شتخدم نظام )SPSS( يف حتليل  الدرا�شة و�شُ

البيانات، وا�شتخل�شت النتائج ونوق�شت ثم ُكتبت التو�شيات واملقرتحات البحثية.

سادساً - 3- 6 األساليب اإلحصائية:

اأبعاد  على  الطلبة  لتقديرات  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت 
م�شتوى  يف  الفروق  عن  للك�شف  »ت«  ككل.واختبار  املقيا�ص  وعلى  الذات  فاعلية  مقيا�ص 
فاعلية الذات باختالف متغري النوع الجتماعي )ذكر، اأنثى( .وملعرفة الدللة الإح�شائية 
اُ�شتخدم   ، ب�شيطة(  متو�شطة،  )�شديدة،  ال�شمعية  الإعاقة  �شدة  متغري  فئات  بني  الفروق  يف 
الفروق  تلك  ل�شالح من كانت  ، وملعرفة   )One Way ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل 

اأ�شتخدم اختبار �شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية.

4- عرض وحتليل نتائج الدراسة: 
يتناول هذا اجلزء عر�شًا للنتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة، والتي هدفت التعرف اإىل 

فاعلية الذات لدى عينة اأردنية من الطلبة املعوقني �شمعيًا يف جامعة الريموك.



388

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

د. برهان محمود حمادنة
د. ماهر تيسير شرادقة

4- 1 النتائج املتعلقة بال�شوؤال الرئي�ص: الذي ن�ص على: »ما م�شتوى فاعلية  ◄
الذات لدى عينة اأردنية من الطلبة املعوقني �شمعياً يف جامعة الريموك؟«.

لالإجابة عن هذا ال�شوؤال ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية 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

املتو�شط البعدالرقمالرتتيب
ال�شابي

االنحراف 
امل�شتوىاملعياري

مرتفعة4.000.76الإ�رسار واملثابرة15
مرتفعة3.900.68الأكادميي واملعريف23
متو�شطة3.490.74الجتماعي32
متو�شطة3.450.66النفعايل41
متو�شطة3.320.83الثقة بالذات والآخرين54

متو�شطة3.600.65االأداة ككل

والنحرافات  الدرا�شة،  لأفراد  احل�شابية  املتو�شطات  اأن   )4( اجلدول  من  يالحظ 
املعيارية ل�شتجابة الطلبة املعوقني �شمعيًا على كل بعد من اأبعاد الأداة، قد تراوحت بني 
ُبعد  اأن  تبني  .وقد   )0.83  -0.66( بني  تراوحت  معيارية  بانحرافات   ،  )4.00  -3.32(
الإ�رسار واملثابرة جاء يف املرتبة الأوىل باأعلى متو�شط ح�شابي بلغ )4.00( ، وبانحراف 
واملعريف  الأكادميي  البعد  الثانية  املرتبة  يف  مرتفعة.تاله  وبدرجة   )0.76( معياري 
يف  مرتفعة.وجاء  وبدرجة   )0.68( معياري  وبانحراف   ،  )3.90( بلغ  ح�شابي  مبتو�شط 
املرتبة الثالثة البعد الجتماعي مبتو�شط ح�شابي بلغ )3.49( ، وبانحراف معياري )0.74( 
وبدرجة متو�شطة.ثم حّل يف املرتبة الرابعة البعد النفعايل مبتو�شط ح�شابي بلغ )3.45( 
، وبانحراف معياري )0.66( ودرجة متو�شطة.بينما جاء بعد الثقة بالذات والآخرين يف 
 )0.83( معياري  وبانحراف   ،  )3.32( بلغ  ح�شابي  ومبتو�شط  والأخرية  اخلام�شة  املرتبة 
ودرجة متو�شطة.وبلغ املتو�شط احل�شابي لفاعلية الذات ككل )3.60( ، وبانحراف معياري 

)0.65( وبدرجة متو�شطة.
4- 2 النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول: الذي ين�ص على: » هل توجد فروق ذات  ◄
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داللة اإح�شائية عند م�شتوى الداللة )a = 0.05( يف م�شتوى فاعلية الذات 
لدى عينة اأردنية من الطلبة املعوقني �شمعياً يف جامعة الريموك تعزى اإل 

متغري النوع االجتماعي )ذكر، اأنثى( ؟ «
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اأ�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
لدرجة فاعلية الذات لدى اأفراد عينة الدرا�شة من الطلبة املعوقني �شمعيًا على كل بعد من 
 ، اأنثى(  )ذكر،  الجتماعي  النوع  وفقًا ملتغري  الكلية  والدرجة  الذات  فاعلية  مقيا�ص  اأبعاد 

واجلدول )5( الآتي يو�شح ذلك.
الجدول )5( 

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

النوع فاعلية الذات
املتو�شط العدداالجتماعي

ال�شابي
االنحراف 
املعياري

قيمة
"ت"

درجات 
الرية

الداللة 
االإح�شائية

النفعايل
550.981- 283.450.710.025ذكر

293.450.61اأنثى

الجتماعي
283.540.780.455550.651ذكر

293.450.71اأنثى

الأكادميي واملعريف
550.564- 283.850.730.581ذكر

293.950.63اأنثى

الثقة بالذات والآخرين
550.363- 283.220.850.917ذكر

293.420.82اأنثى

الإ�رسار واملثابرة
284.030.640.280550.781ذكر

293.970.88اأنثى

الأداة ككل
550.906- 283.590.680.119ذكر

293.610.63اأنثى

بني   )0.05  =  α( اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )5( اجلدول  من  يت�شح 
املعوقني  الطلبة  من  الدرا�شة  عينة  اأفراد  لدى  الذات  فاعلية  درجة  احل�شابية  املتو�شطات 
امل�شتجيب  اأن  يعني  مما  الجتماعي،  النوع  متغري  اإىل  تعزى  الريموك  جامعة  يف  �شمعيًا 
اأنثى يف م�شتوى فاعلية يف جميع الأبعاد والأداة ككل ففي البعد  اأو  ل يتاأثر بكونه ذكراً 
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النفعايل بلغت قيمة "ت" املح�شوبة )- 0.025( وبدللة اإح�شائية )0.981( .ويف البعد 
.وبعد   )0.651( اإح�شائية  وبدللة   )0.455( املح�شوبة  „ت”  قيمة  بلغت  الجتماعي 
املعريف والأكادميي بلغت قيمة „ت” املح�شوبة )- 0.581( وبدللة اإح�شائية )0.564( 
.ويف بعد الثقة بالذات والآخرين بلغت قيمة „ت” املح�شوبة )- 0.917( وبدللة اإح�شائية 
)0.363( .وبعد الإ�رسار واملثابرة بلغت قيمة „ت” املح�شوبة )0.280( وبدللة اإح�شائية 
)0.781( .وقد كانت النتائج غري دالة اإح�شائيًا على م�شتوى الأداة ككل حيث بلغت قيمة 

)ت( املح�شوبة )- 0.119( وبدللة اإح�شائية )0.906( .
4- 3 النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين: الذي ن�ص على: »هل توجد فروق ذات  ◄

داللة اإح�شائية عند م�شتوى الداللة )a = 0.05( يف م�شتوى فاعلية الذات 
لدى عينة اأردنية من الطلبة املعوقني �شمعياً يف جامعة الريموك تعزى اإل 

متغري �شدة االإعاقة ال�شمعية )�شديدة، متو�شطة، ب�شيطة( «؟ .
لالإجابة عن هذا ال�شوؤاُل�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعياريةلأداء 
اأفراد عينة الدرا�شة على مقيا�ص فاعلية الذات ح�شب متغري �شدة الإعاقة ال�شمعية: )�شديدة، 

متو�شطة، ب�شيطة( ، واجلدول )6( يو�شح ذلك.
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير شدة اإلعاقة السمعية

االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيالعددالفئاتفاعلية الذات

النفعايل

113.370.58�شديدة
233.170.62متو�شطة

233.760.61ب�شيطة
573.450.66املجموع

الجتماعي

113.270.48�شديدة
233.260.76متو�شطة

233.830.71ب�شيطة
573.490.74املجموع
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االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيالعددالفئاتفاعلية الذات

الأكادميي واملعريف

113.770.38�شديدة

233.700.71متو�شطة

234.170.68ب�شيطة

573.900.68املجموع

الثقة بالذات والآخرين

113.080.58�شديدة

233.130.93متو�شطة

233.630.77ب�شيطة

573.320.83املجموع

الإ�رسار واملثابرة
113.780.47�شديدة

233.830.81متو�شطة

234.280.77ب�شيطة

574.000.76املجموع

االأداة ككل

113.420.42�شديدة

233.370.66متو�شطة

233.900.62ب�شيطة

573.600.65املجموع

والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )6( اجلدول  يبني 
متغري  فئات  اإىل  وفقًا  �شمعيًا  املعوقني  الطلبة  من  الدرا�شة  عينة  اأفراد  املعياريةلدرجة 
الفروق  هذه  كانت  اإذا  فيما  ولبيان   ، ب�شيطة(  متو�شطة،  )�شديدة،  ال�شمعية:  الإعاقة  �شدة 
الأحادي،  التباين  حتليل  اأ�شتخدم   )0.05=α( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات 

واجلدول )7( يو�شح ذلك.



392

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

د. برهان محمود حمادنة
د. ماهر تيسير شرادقة

الجدول )7( 
تحليل التباين األحادي ألثر مستوى شدة اإلعاقة السمعية على درجة فاعلية الذات 

لدى المعاقين سمعيًا على كل بعد من أبعاد المقياس والمجموع الكلي

جمموع امل�شدراالأبعاد
املربعات

درجات 
الرية

متو�شط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�شائية

النفعايل
4.13022.0655.556بني املجموعات

0.006 20.071540.372داخل املجموعات
24.20256الكلي

الجتماعي
4.43722.2194.566بني املجموعات

0.015 26.241540.486داخل املجموعات
30.67856الكلي

الأكادميي واملعريف
2.77321.3873.272بني املجموعات

0.046 22.883540.424داخل املجموعات
25.65656الكلي

الثقة بالذات والآخرين
3.74921.8752.870بني املجموعات

0.065 35.280540.653داخل املجموعات
39.02956الكلي

الإ�رسار واملثابرة
3.04521.5232.775بني املجموعات

0.071 29.626540.549داخل املجموعات
32.67256الكلي

االأداة ككل

3.66721.8334.945بني املجموعات
0.011 20.021540.371داخل املجموعات

23.68756الكلي

يت�شح من اجلدول )7( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني متو�شطات درجات اأفراد 
الذات  الريموك على مقيا�ص فاعلية  �شمعيًا يف جامعة  الطلبة املعوقني  الدرا�شة من  عينة 
واأبعاده تعزى ملتغري �شدة الإعاقة ال�شمعية: )�شديدة، متو�شطة، ب�شيطة( يف ثالثة اأبعاد: هي 
البعد النفعايل: حيث بلغت قيمة )ف( املح�شوبة )5.556( وبدللة اإح�شائية )0.006( ، 
والبعد الجتماعي حيث بلغت قيمة )ف( املح�شوبة )4.566( وبدللة اإح�شائية )0.015( 
، والبعد الأكادميي واملعريف حيث بلغت قيمة )ف( املح�شوبة )3.272( وبدللة اإح�شائية 
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)0.046( .وقد كانت النتائج دالة اإح�شائيًا على م�شتوى الأداة ككل حيث بلغت قيمة )ف( 
املح�شوبة )4.945( وبدللة اإح�شائية )0.011( .

اختبار  اُ�شتخدم  احل�شابية،  املتو�شطات  بني  الفروق  هذه  تتجه  من  ل�شالح  وملعرفة 
�شيفيه للمقارنات البعدية، واجلدول )8( يو�شح ذلك.
الجدول )8( 

المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر متغير شدة اإلعاقة السمعية

ب�شيطةمتو�شطة�شديدةاملتو�شط ال�شابي�شدة االعاقة ال�شمعيةفاعلية الذات

النفعايل

3.37�شديدة

3.170.20متو�شطة

0.59*3.760.39ب�شيطة

الجتماعي

3.27�شديدة

3.260.01متو�شطة

0.57*3.830.56ب�شيطة

الأكادميي واملعريف

3.77�شديدة

3.700.07متو�شطة

0.47*4.170.40ب�شيطة

االأداة ككل

3.42�شديدة

3.370.05متو�شطة

0.53*3.900.48ب�شيطة

. )0.05 = α( دالة عند مستوى الداللة*

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )8( اجلدول  من  يت�شح 
)α = 0.05( بني املتو�شطات احل�شابية مل�شتويات متغري �شدة الإعاقة ال�شمعية: )�شديدة، 
متو�شطة، ب�شيطة( حيث جاءت الفروق ل�شالح �شدة الإعاقة ال�شمعية الب�شيطة يف الأبعاد الآتية: 

البعد النفعايل والبعد الجتماعي والبعد الأكادميي واملعريف، ويف فاعلية الذات ككل.
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4- 4 النتائج واالستنتاجات: 
ال�شمعية على . 1 الإعاقة  الدرا�شة من ذوي  الطلبة عينة  اأن تقديرات  النتائج  اأظهرت 

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

عينة الدرا�شة.
وجود فروق يف م�شتوى فاعلية الذات تعزى ملتغري �شدة الإعاقة ال�شمعية ل�شالح . 3

ذوي الإعاقة ال�شمعية الب�شيطة.
وبتفح�ص ما اأ�شفرت عنه نتائج الدرا�شة ميكن القول اإن طبيعة اخل�شائ�ص النفعالية 
قد تت�شف بالنطوائية  التي  ال�شمعية  الإعاقة  الطلبة ذوي  ت�شيطر على  التي  والجتماعية 
امل�شكالت  من  والتي توفر قدراً  الآخرين،  والتوا�شل مع  التكيف  �شوء  نتيجة  العزلة؛  وحب 
التي مير بها الطلبة، جتعل منهم غري مدركني لقدراتهم وطاقاتهم التي جتعلهم غري قادرين 
ملواجهة  والإ�رسار  املثابرة  يف  الرغبة  لديهم  تن�شاأ  وعليه  والآخرين،  بالذات  الثقة  على 
الذات  بفاعلية  تدفع  ال�شطراب  من  حالة  يف  الطالب  يجعل  مما  وال�شعوبات؛  املعاناة 
يف  حتقيقها  اإىل  ي�شعى  التي  والآمال  الطموحات  مقابل  بالواقع  وال�شطدام  التذبذب  اإىل 

امل�شتقبل والوقوف عند الدرجة املتو�شطة.
كما اأن امل�شكالت التي يعاين منها ذوي الإعاقة ال�شمعية ذاتها، ل تختلف باختالف 
اجلن�ص، فالبيئة الثقافية الجتماعية التي جتمعهم هي نف�شها )اجلامعة( ؛ لذلك فما يواجه 
تتاأثر بالنوع  الآخرين ل  التوا�شل والتفاعل مع  املعّوق �شمعيًا من م�شكالت ومتاعب يف 

الجتماعي، ومن هنا مل تظهر الفروق.
لذوي  والجتماعي  النف�شي  اجلانب  على  ال�شلبي  بالأثر  امل�شكلة  و�شف  ميكن  كما 
الإعاقة ال�شمعية، اإذ يفتقر ال�شخ�ص املعوق �شمعيًا اإىل القدرة على التوا�شل الجتماعي مع 
الآخرين، وكذلك نوع التن�شئة الجتماعية ودور الأ�رسة والبيئة املحيطة والتي قد تقود اإىل 
عدم الن�شج الجتماعي، وتدريب الفرد منذ طفولته على الميان بقدراته وطاقاته وال�شعي 
للتغلب على م�شكلته التي تتمثل بالإعاقة ال�شمعية.ويالحظ اأن الأ�شخا�ص املعوقني �شمعيًا 
مييلون للتفاعل مع بع�شهم بع�شًا على اعتبار اأن املعاناة مت�شابهة، ولديهم و�شيلة توا�شل 
والندماج  النخراط  بهم دون  النعزال وتكوين جماعات خا�شة  اإىل  يوؤدي  مفهومة، مما 

باملجتمع )اخلطيب، 2005( .
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ويف �شوء �شدة الإعاقة ال�شمعية اأ�شار الأدب الرتبوي اإىل اأن طبيعة الأفراد ذوي الإعاقة 
ال�شمعية ال�شديدة يت�شفون باأنهم غري قادرين على تطوير اللغة والكالم ب�شكل تلقائي، ول 
ذلك  ال�شوتية.ومع  امل�شخمات  ا�شتعمال  بدون  املحادثة  اأو  الأ�شوات،  �شماع  ي�شتطيعون 
اإىل م�شكالت  يوؤدي  الفقدان  والتحدث ب�شوت عاٍل.وهذا  الأ�شوات م�شوهة  ي�شمعون  فاإنهم 
فقدان  فاإن  واجتماعية.ولذلك  تربوية  مب�شكالت  مرتبطة  كالمية  وم�شكالت  �شديدة،  لغوية 
اللغوي له، حيث ت�شعف قدرته  النمو  �شلبيًا وا�شحًا على  تاأثرياً  يوؤثر  ال�شمع  الفرد حلا�شة 
الأ�شوات  الذي ينعك�ص على مقدرته يف متييز  الأمر  الكالم املنطوق بو�شوح؛  على �شماع 
ال�شادرة عن الآخرين، وبناء عليه ت�شعف قدرته على التعبري اللفظي ال�شليم عن حاجاته، 
والتوا�شل مع الآخرين، ونقل اأفكاره، واهتماماته، اأو اجتاهاته؛ مما ينعك�ص على مقدرته 
يف اإدراك طاقاته، واإمكاناته، والت�شكيك بها، و�شنع حالة من عدم ال�شتقرار والتوازن التي 

تنعك�ص بدورها على م�شتوى فاعلية الذات )الزريقات، 2011( .
وميكن القول اإن القناعة اأو املعتقدات بفاعلية الذات توؤثر يف عمليات النتباه والتفكري 
والتعلم عند الأفراد ذوي الإعاقة ال�شمعية، وتظهر بطريقة م�شاعدة للذات اأو تكون بطريقة 
معوقة للذات.ومن هنا فالأفراد الذين لديهم اإح�شا�ص قوي بفاعلية الذات يركزون انتباههم 
على حتليل امل�شكلة، ويحاولون التو�شل اإىل حلول منا�شبة لها بينما الأفراد الذين ي�شعرون 
بال�ّشك يف فاعلية ذواتهم يحولون انتباههم اإىل الداخل ويغرقون اأنف�شهم يف الهموم عندما 
يواجهون مطالب البيئة ال�شعبةكالأفراد ذوي الإعاقة ال�شمعية مثاًل، كما اأنهم ي�شهبون يف 
الرتكيز على جوانب الق�شور وعدم فاعلية الذات لديهم ول يفكرون اإل بف�شلهم الذي يوؤدي 
بدوره اإىل نتائج �شلبية، ولهذافاإن هذا النوع من التفكري ال�شلبي الذي يتولد لدى املعوقني 
�شمعيًا يولد لديهم التوتر وال�شغط النف�شي والإجتماعي، ويحد من ال�شتخدام الفعال للقدرات 
املعرفية من خالل حتويل النتباه عن كيفية تلبية املتطلبات باأف�شل �شكل ممكن اإىل اإثارة 

القلق حول العجز ال�شخ�شي واحتمالية الف�شل.
وعليه فاإن املعوقني �شمعيًا ذوي الفاعلية الذاتّية ال�شلبية، �شينظرون لبع�ص الأحداث 
ال�شاغطة كعدم التفاق مع الرفاق كمو�شوع موّتر، و�شي�شتجيبون بطرق تقلل من قدراتهم 
يف ا�شتخدام املهارات الجتماعّية التي ميلكونها، مما قد يزيد من حجم املخرجات ال�شلبية 
لديهم؛ لأّن م�شتوى الفاعلية الذاتية املدركة يرتبط ب�شكل مبا�رس بال�شلوك غري املرغوب فيه، 
اإقامة  الفرد يف  الذي يزيد بدوره من فر�ص  الذات  كما يرتبط بالزيادة يف م�شتوى توكيد 
عالقات و�شداقات، واحل�شول على دعم اجتماعي اأكرب، ومبا اأن فر�ص املعوقني �شمعيًا يف 
تكوين الروابط وال�شداقات الجتماعية نادرة، والقدرة يف التعبري عن الذات واأفكارهم قليلة 

ت�شهم يف التاأثري مب�شتوى الفاعلية الذاتية.
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ويف �شوء نتائج الدرا�شات ال�شابقة ميكن القول اإن نتائج الدرا�شة احلالية تتفق ونتائج 
املرتبطة  املعوقات  اأن  اإىل  اأ�شارت  التي   )Dunch,et al, 2005( واآخرين  دان�ص،  درا�شة 
Gu�(  ��شعف ال�شمع توؤثر �شلبًا على م�شتوى فاعلية الذات لدى الطالب.ودرا�شة جوتريي�ص

ذات  فاعلية  م�شتوى  لديهم  وال�شم  ال�شمع،  �شعاف  الطلبة  اأن  بينت  التي   )lierre, 2011
اأن  نتائجها  اأظهرت  التي   )Cáceres, 2011( العاديني.ودرا�شة كا�شاري�ص  الطلبة  اأقل من 
املنخف�ص  امل�شتوى  تراوحت بني  ال�شمع  ال�شم و�شعاف  الطلبة  لدى  الذات  م�شتوىفاعلية 

وامل�شتوى املتو�شط.

التوصيات واملقرتحات البحثية: 

ا�شتناداً اإل النتائج التي مت التو�شل اإليها، يقدم الباحثان جمموعة من التو�شيات 
واملقرتحات البحثية على النحواالتي: 

أ.التوصيات: 

�رسورة اهتمام امل�شوؤولني يف اجلامعات الأردنية باإعداد اخلطط والربامج للطلبة  -
والتدريب  الإجتماعي،  والتوا�شل  التفاعل  من  توفري جو  ال�شمعية من خالل  الإعاقة  ذوي 
فاعليتهم  م�شتوى  لتح�شني  وطاقاتهم؛  بقدراتهم  ثقتهم  م�شتوى  رفع  ت�شمن  امل�شتمرالتي 

الذاتية ملواجهة م�شكالتهم وحتدياتهم امل�شتقبلية.
عقد الور�ص التدريبية، والندوات واملوؤمترات التي ت�شهم يف زيادة ثقافة املجتمع  -

الذاتية  ال�شمعية لتح�شني م�شتوى فاعليتهم  التعاون مع الطلبة ذوي الإعاقة  اجلامعي يف 
وكفاءتها.

ب.املقرتحات البحثية: 

الأردن،  - اأخرى يف  اأخرى من فئات عمرية  الدرا�شات على عينات  اإجراء مزيد من 
ومقارنتها مع نتائج الدرا�شة احلالية.

اإجراء مزيد من الدرا�شات التي تتناول فاعلية الذات لدى الطلبة املعوقني �شمعيًا يف  -
اجلامعات وعالقتها مبتغريات كامل�شتوى الجتماعي القت�شادي لالأ�رسة، ونوع اجلامعة، 

وم�شتوى الطموح.
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