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 المستلخص العربى

تهدف الدراسة الحالية الى إعداد برنامج تدريبى لتخفيف بعض اضطرابات اللغة لدى االطفال ضعاف السمع     
والتحقق من جدواه فى تخفيف بعض اضطرابات اللغة هذا من ناحية، ومدى انعكاس ذلك على تحسين مهارات 

( 14تكونت عينة الدراسة من )، ومدى استمرارية تأثيره إلى ما بعد فترة المتابعة، و  التواصل االجتماعى
تلميذًا من ضعاف السمع بمدرسة األمل للصم وضعاف السمع  بمدينتى الزقازيق وأبو حماد بمحافظة 

( سنة، وانحراف 7,07( سنة، متوسط عمر زمني ) 9:  6الشرقية، والذين تتراوح أعمارهم ما بين )
 ، واستخدم الباحث االدوات اآلتية:(1,14معيارى قدره )

 قياس اضطرابات اللغة لألطفال ضعاف السمع )إعداد الباحث(.م -

 مقياس مهارات التواصل االجتماعى لألطفال ضعاف السمع )إعداد الباحث(.-

 برنامج تدريبى لخفض اضطرابات اللغة لدى األطفال ضعاف السمع )إعداد الباحث(.-
 وأوضحت النتائج أنه:

المجموعتين التجريبية والضابطة  درجات األطفال ضعاف السمع في بين متوسطي رتب إحصائياً يوجد فرق دال -1
 على مقياس اضطرابات اللغة وأبعاده بعد تطبيق البرنامج وذلك فى اتجاه المجموعة التجريبية.

 بين متوسطي رتب درجات القياسين القبلى والبعدى لألطفال ضعاف السمع في المجموعة إحصائياً فرق دال  يوجد-2
 ى مقياس اضطرابات اللغة وأبعاده بعد تطبيق البرنامج التدريبي وذلك فى اتجاه القياس البعدى.التجريبية عل

ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى رتب درجات القياسين البعدى والمتابعة لألطفال ضعاف السمع فى -3
 المجموعة التجريبية على مقياس اضطرابات اللغة وأبعاده وذلك لصالح المتابعة.

 بين متوسطي رتب درجات األطفال ضعاف السمع في المجموعتين التجريبية والضابطة إحصائياً يوجد فرق دال -4
                                  على مقياس مهارات التواصل االجتماعى وأبعاده بعد تطبيق البرنامج وذلك فى اتجاه المجموعة التجريبية.                              

 بين متوسطي رتب درجات القياسين القبلى والبعدى لألطفال ضعاف السمع في المجموعة إحصائياً فرق دال  يوجد-5
التجريبية على مقياس مهارات التواصل االجتماعى وأبعاده بعد تطبيق البرنامج التدريبي وذلك فى اتجاه القياس 

 البعدى.

ات القياسين البعدى والمتابعة لألطفال ضعاف السمع فى ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى رتب درج-6
 وذلك لصالح المتابعة.وأبعاده المجموعة التجريبية على مقياس مهارات التواصل االجتماعى 

 المستلخص األجنبى

      The present study aims to develop a training program to alleviate some of 

the language disorders in hard of hearing children and its usefulness in easing 

some of the language disorders, and the reflection on the social communication 



skills., The study sample consists of (14) of hearing impaired children between 

the age of (6-9) years, divided into two groups: 

-The experimental group: it consists of (7) hearing impaired children from the 

training program has been applied to them. 

  -The control group: it consists of (7) hearing-impaired children not exposed to 

the training program, The researcher used the following tools: 

 1-Language disorders scale (prepared by the researcher). 

2-Social communication skills scale (prepared by the researcher). 

3-Training program (prepared by the researcher). 

The results show that: 

1- There are significant statistically differences in the mean degrees of both 

experimental and control group on language disorders scale and its 

dimensions after conducting the program in favor of the experimental group.  

2- There are significant statistically differences in the mean degrees of the 

experimental group on the language disorders scale and its dimensions in the 

pre and post test in favor of post-test.  

3- There are no significant statistically differences in the mean degrees of the 

experimental group on the language disorders scale and its dimensions in 

post- test and follow-up.  

4- There are significant statistically differences in the mean degrees of both 

experimental and control group on social communication skills scale and 

its dimensions after conducting the program in favor of the experimental 

group.  

5- There are significant statistically differences in the mean degrees of the 

experimental group on social communication skills scale and its dimensions 

in the pre and post test in favor of post-test.  



6- There are no significant statistically differences in the mean degrees of the 

experimental group on social communication skills scale and its dimensions 

in post- test and follow-up.  

 

  



 ة:ـــمقدم

تمثل اإلعاقة صوووورة من صوووور العجز أو القصوووور  شوووعر معها صووواحبها بفقداا عضوووو من أعضوووائها أو       
إمكانية من إمكاناته والتى يتمتع بها غيره من أقرأنه العاديين، هذا العجز أو القصوووووووووووووور ي ثر على الدور الذى 

علية ذاته وأهدافه التى  ضوووووووعها لنفسووووووووه  مكن أا يلعبه الفرد فى الحياة، كما أنه ي ثر على مفهومه عن ذاته وفا
 فى حياته وبالتالى على مستوى طموحه المهنى فى المستقبل.

 Isolatedوتعتبر اإلعاقة السمعية من أشد أنواع اإلعاقة تأثيرًا على المعاق، فاألصم  عد معزواًل إدراكيًا  

Perception   (.173،  2003لغنى ،أحمد عبدا) مع أنه فى الوقت ذاته  عد جزءًا من المجتمع 

ومما ال شووووووووك إليه أا اإلعاقة السوووووووومعية ت ثر سوووووووولبيًا على المعاق حيث تكوا سووووووووببًا فى معاناته من العديد من 
المشووووووك ت مثل العجز، وما يترتب عليه من شووووووعور بالدونية مما ي ثر بالتالى على مفهومه عن ذاته وتصوووووووره 

أا يتقبل ذاته كما هى وأا  عمل على تغيير الواقع من  عن ذاته ولكى يتغلب المعاق سووووووووووووومعيًا على ذلك ال بد
حوله وذلك من خ ل اسوووووووتغ ل ما يتوفر لد ه من قدرات و مكانات أخرى، ولن  سوووووووتطيع المعاق سووووووومعيًا القيام 
بذلك ما لم يتوفر لد ه قدر من فاعلية الذات حتى تتوفر لد ه القدرة على أداء المهام المطلوبة منه والمثابرة من 

 تحقيق األهداف التى  ضعها لنفسه بما فى ذلك أهدافه المهنية وتعلم المهارات الجديدة ال زمة لذلك. أجل

فى إدخال مفهوم فاعلية الذات إلى أدبيات التراث النفسوووووووى، حيث قدم   Banduraباندورا ويرجع الفضووووووول إلى 
نظرية متكاملة لهذا المفهوم حدد فيها ث ثة أبعاد "مقدار الفاعلية ، عمومية الفاعلية وقوة الفاعلية" كما حدد 

الشنننننناو  )نفعالية" أربعة مصوووووووادر لفاعلية الذات "إنجازات األداء، الخبرة البديلة، اإلقناع اللفظى واالسوووووووتثارة اال
 (.1996،11عبدالمنعم وعزت عبدالحميد،

إلى أا فاعلية الذات ت ثر على فكر وسووووووووووولوى المراهق فى نواح  (Fung, 515, 2010)فنج وأشوووووووووووار  
كثيرة، فعلى سوووبيل المثال فالمراهقين ذوى فاعلية الذات المرتفعة تكوا لديهم القدرة على التنب  باألحداث ووضوووع 

المناسبة للتحكم فى تلك األحداث التى ت ثر فى حياتهم، وكذلك فإنهم يروا أنفسهم قادرين على تحقيق الوسائل 
األهداف الصعبة، ويضعوا ألنفسهم خططًا للنجاح والوصول إلى السلوى اإل جابي، ولديهم توقعات بأا بعض 

 الطرق ست دى إلى نتائج معينة.

أا فاعلية الذات ت ثر على إنجاز اإلنسوواا بطرق ال  (Elen & Pajers, 2008, 771)إلين وباجرز وأضوواف 
حصوووووووووور لها، وأنها ت ثر على أنماح تفكيره وحالته االنفعالية مسووووووووووارات العمل التى ينتهجها، فاألفراد  ميلوا إلى 

ق تحديد المهام واألنشطة التى  شعروا بالثقة والكفاءة فى أدائها ويتجنبوا األنشطة التى يرونها صعبة ولن تحق
 أهدافهم، وكذلك فإا فاعلية الذات ت ثر على أنماح تفكير الفرد والحالة االنفعالية لد ه.

وكذلك فإا فاعلية الذات ت ثر على مسوووووتوى الطموح لدى الفرد، فمعتقدات األشوووووخاي حول فاعلية الذات       
لهم، والمدة التى  صوومدوا تحدد مسووتوى الطموح لديهم، كما تنعكم من خ ل المجهودات التى يبذلونها فى أعما
، وزاد إصووووووووووووورارهم على مفيها فى مواجهة العقبات، وأنه كلما زادت ثقة األفراد فى فاعلية الذات زادت مجهوداته



تخطى ما  قابلهم من عقبات، وعندما يواجه األفراد الذين لديهم شوووكوى فى مقدراتهم الذاتية مشوووك ت  قللوا من 
 لمشكلة بطرق غير ناجحة.، بل ويحاولوا حل هذه اممجهوداته

أا فاعلية الذات ت ثر على مسووتوى الطموح المهنى للمراهق واختيار  (Fung, 2010, 516)فنج وذكر  
المهنة والسوووووووعى إلى التنمية الشوووووووخصوووووووية، وأا مرتفعى الفاعلية الذاتية  ضوووووووعوا ألنفسوووووووهم المزيد من الخيارات 

لمنشوووودة وحل المشوووك ت وااللتزام بتحقيق األهداف طويلة الوظيفية، ولديهم القدرة على الوصوووول إلى األهداف ا
األمد، وأنهم أكثر تفاؤاًل بشووووأا مسووووتقبلهم الشووووخصووووى، كما أا للفاعلية الذاتية أثر إ جابي على سوووو متهم البدنية 
والنفسوووووووية كما تعزز من احترام الذات لديهم وينسوووووووبوا فشووووووولهم فى تحقيق األهداف إلى ضوووووووع  مجهودهم على 

وى فاعلية الذات المنخفضوووة فإنهم يرجعوا فشووولهم إلى الحص والنصووويب وعوامل خارجية أخرى مثل العكم من ذ
 المحسوبية وغياب العدالة االجتماعية.

وقد أجريت العديد من الدراسوووات لبحث خصوووائص شوووخصوووية الصوووم ومن أهم هذه الدراسوووات التى أجريت  
عند الصوووم، وقد أظهرت النتائج أا   Level of aspirationفى هذا المجال تلك التى تناولت مسوووتوى الطموح 

 . (105،  2001)عبدالرحمن سليمان ، مستويات طموحهم إما عالية جدًا، و ما منخفضة للغا ة
ومسووووووووتوى الطموح  عبر عن الهدف الممكن الذى  ضووووووووعه الفرد لنفسووووووووه فى مجال ما يتطلع إليه ويسووووووووعى       

ومشوووووووووووك ت تنتمى إلى هذا المجال، ويتفق هذا الهدف والتكوين لتحقيقه بالتغلب على ما  صوووووووووووادفه من عقبات 
،  2004)الجميل شننننعل  ، النفسووووووى للفرد و طاره المرجعي ويتحدد حسووووووب خبرات النجاح والفشوووووول التى مر بها 

185). 
واألصوووووووووووووم قد تكوا له نفم متحفزة لتحقيق طموحاته باسوووووووووووووتغ ل قدراته، ومواجهة المعوقات التى تقابله،       

ومحاولة الوصووووول ألهدافه المنشووووودة، ويتم ذلك بالتعويض اإل جابي للعجز التواصوووولي لد ه، ومن ثم فإا العزف 
عي ذاته ويجيد توظيف قدراته، ويسووعى على أوتار الطموح لدى األطفال الصووم  عد سوومة العصوور فمنهم من قد  

طموحاته، ومنهم من  عيش حياة هامشوووووووووووووية ال                  للتفوق فى مجال يتقنه فتزداد تطلعاته وترتفع 
 .(3 ،2000)محمد النوبي، أو غده                          طموح له فى يومه 

األسووورى، ومسوووتوى الطموح األكاد مى، ومسوووتوى  ويشووومل مسوووتوى الطموح عدة أبعاد منها مسوووتوى الطموح      
الطموح المهنى، وتهتم هذه الدراسوووووووووووووة بفحص مسوووووووووووووتوى الطموح المهنى والذى  عبر عن رغبة الفرد فى تحقيق 

 مستقبل مهنى متميز عن طريق شغل وظائ  تتناسب مع ميوله وقدراته و مكاناته .

معية على الحرف المهنية دوا غيرها من أنواع المهن أا اقتصار عمل فئة ذوى اإلعاقة الس الباحث ويرى       
المرموقة فى المجتمع هو إهدار إلمكانات تلك الفئة ولقدراتها، ولذلك  جب أا  عمل المجتمع على تغيير تلك 
الفكرة، بل ويجب أا  عمل أ ضووًا على تنمية مسووتوى الطموح لدى أفراد تلك الفئة وذلك عن طريق تعاوا األسوورة 

المدرسووووووووة والعمل معًا على تنمية اهتماماتهم فى مختل  المجاالت، كما  جب على األسوووووووورة أا تغير والمجتمع و 
من أفكارها تجاه اإلعاقة وأا تغرس فى أبنائها القيم والعادات التى تعمل على تنمية مسوووووووووووووتويات طموحهم، ثم 



ق مواق  للتنافم بين  أتى بعد ذلك دور المدرسووووووووووووووة فى تنمية مسوووووووووووووتوى الطموح لدى تلك الفئة عن طريق خل
 الط ب كالمسابقات التعليمية واألنشطة المختلفة المصحوبة بمكافأة أو تعزيز. 

 : مشكلة الدراسة

إا الشوووخص الذى  عانى من اإلعاقة السووومعية  شوووعر بالنقص وفقداا الثقة وضوووع  فى الكفا ة الشوووخصوووية،      
الى  عبر عن إحسوووووواسووووووه بالنقص والضووووووع  عبر منافذ مما  ضووووووطره إلى االنزواء وعدم االخت ح باآلخرين، وبالت

متباينة كالعدواا أو االنطواء أو الخجل، كما أا إدراى الطفل الذى  عانى من فقد للسووووووووووووومع لقدراته و مكاناته دور 
كبير فى تفاعله مع المجتمع الذى  عيش إليه فإا كاا الفرد يرى نفسوووووووه أا هذا االضوووووووطراب  قلل من قدرته على 

فاعل مع المجتمع المحيط به، فإا مسووووووتوى فاعلية الذات لد ه سوووووويكوا منخفضووووووًا أما إذا كاا يرى أا التعامل والت
هذا االضطراب ال  مثل عقبة أمامه فى القيام بواجبه والتفاعل مع مجتمعه فإا مستوى فاعلية الذات لد ه سيكوا 

درته على المثابرة من أجل تحقيق تلك مرتفعًا، وهذا بالتالى ي ثر على مسوووتوى األهداف التى  ضوووعه لنفسوووه وفى ق
 األهداف مما ي ثر على مستوى طموحه المهنى فى المستقبل.

لذا أراد الباحث معرفة الع قة بين فاعلية الذات ومسوووووووووووووتوى الطموح المهنى لدى المراهقين ذوى اإلعاقة  
 السمعية. 

  

 وعلى ذلك  مكن تحديد مشكلة هذه الدراسة من خ ل هذه التساؤالت:
 ما طبيعة الع قة بين فاعلية الذات ومستوى الطموح المهنى لدى المراهقين الصم؟ -1

 هل  ختل  المراهقوا الصم فى فاعلية الذات حسب اخت ف الجنم )ذكور/ إناث(؟ -2

 هل  ختل  المراهقوا الصم فى مستوى الطموح المهنى حسب اخت ف الجنم )ذكور/ إناث(؟ -3

  : الدراسة أهـــداف

 -داف الدراسة الحالية إليما يلى :تتمثل أه    
 التعرف طبيعة الع قة بين فاعلية الذات ومستوى الطموح المهنى لدى المراهقين الصم.-1

 التعرف على الفروق بين المراهقين الصم فى فاعلية الذات حسب اخت ف الجنم )ذكور/ إناث(.-2
 مهنى حسب اخت ف الجنم )ذكور/ إناث(.التعرف على الفروق بين المراهقين الصم فى مستوى الطموح ال-3

 : ة الدراسةــأهمي

 -تنقسم أهمية هذه الدراسة إلى:    
 -األهمية النظرية : -أوال:

 نتائج تلك الدراسة  مكن أا تسهم فى موضوع هام تقل إليه البحوث السيكولوجية. -
 المراهقين الصم.إعداد أداتين مناسبتين لقياس فاعلية الذات ومستوى الطموح المهنى لدى  -
 التى تناولت هذا الموضوع فى حدود علم الباحث. واألجنبيةندرة الدراسات العربية  -

 : األهمية التطبيقية : ثانيا  



من المتوقع أا هذه الدراسوووووووووووة تسووووووووووواعد فى تحديد وقياس فاعلية الذات لدى المراهقين الصوووووووووووم وع قتها  
ايتهم رعا ة اجتماعية ونفسووووووووووية ومهنية وتقد م الخدمات بمسووووووووووتوى الطموح المهنى لديهم بهدف مسوووووووووواعدتهم ورع

 المتخصصة التى  مكن أا توجه لرعايتهم لدمجهم فى المجتمع ليكونوا قوة فعالة ومنتجة.  

تبصووووووووووير اآلباء والمعلمين بمفهوم فاعلية الذات لدى ذوى اإلعاقة السوووووووووومعية وع قته بمسووووووووووتوى الطموح  
فاءة تلك الفئة داخل المجتمع ونزيد من مسوووووووووووووتوى الطموح المهنى لديهم المهنى لديهم حتى  مكن أا نزيد من ك

حيث إنه  مكنهم من خ ل تنمية فاعلية الذات لدى ذوى اإلعاقة السوووومعية من تحسووووين العمليات المعرإلية لديهم 
التى  وزيادة كفاءتهم السوووولوكية، وتمكينهم من التعرف على الوسووووائل التى تمكنهم من تغيير الظروف االجتماعية

  عيشوا فيها. 

 مصطلحات الدراسة :

  Self-Efficacyفاعلية الذات 

 عرف الباحث فاعلية الذات لدى ذوى اإلعاقة السوووووووومعية على أنها التوقع الموجود لدى الشووووووووخص المعاق       
سووووووووووومعيًا بأنه قادر على أداء السووووووووووولوى الذى  حقق نتائج مرغوب فيها وذلك من خ ل ثقته فى قدراته و مكاناته 

المواق  الصووووووعبة والمعقدة وااللتزام باألخ ق والمثابرة فى مواجهة ما  قابله من عقبات والمرونة فى التعامل مع 
 الحسنة والمبادئ والقيم السائدة فى المجتمع مما ي دى فى النها ة إلى إشباع حاجاته.

 ويعرفها إجرائيًا على أنها الدرجة التى  حصل عليها الفرد على مقياس فاعلية الذات من إعداد الباحث.    
  Level of vocational aspirationمستوى الطموح المهنى 

 عرف الباحث مسوووووتوى الطموح المهنى لدى ذوى اإلعاقة السووووومعية على أنه تطلع الفرد المعاق سووووومعيًا إلى     
مسوووووووووووتقبل مهنى أفضووووووووووول وذلك عن طريق الميل إلى التغيير فى حياته، و تقاا األعمال التى  قوم بها، والمثابرة 

مسوووتقبل مع الثقة فى قدراته و مكاناته ووضوووع خطة من أجل على الصوووعاب التى يواجهها من أجل تحقيق ذلك ال
 تحقيق ذلك المستقبل.

ويعرف إجرائيًا على أنه الدرجة التى  حصووووووووول عليها الفرد على مقياس مسوووووووووتوى الطموح المهنى من إعداد      
 الباحث.

 المراهقون ذوو اإلعاقة السمعية:

لقيام بأدائها الوظيفى، ويتمثل ذلك فى فقد القدرة على هم غير القادرين على اسووووووووتخدام األذا فى سووووووووبيل ا      
، وقد يرجع ذلك إلى أسووباب وراثية أو بيئية، مما يتطلب اللجوء إلى أسوواليب Deafnessالسوومع كليًا ) الصوومم ( 

التواصوول الكلى ( وتتراوح  –الهجاء األصووبعى  –قراءة الشووفاه  -بديلة للتواصوول معهم منها ما يلى ) لغة اإلشووارة
 ( سنة.17 -12مارهم ما بين )أع

 :  ةـــدود الدراســـح

 -تتحدد الدراسة الحالية فى ضوء:   



 عينة الدراســة :-1

( أصوومًا من ط ب مدرسووة األمل للصووم ) القسووم المهنى( وتراوحت أعمارهم 40تم اختيار عينة مكونة من )     
 ( إناث.17( ذكور، )23( منهم )15.4( عامًا بمتوسط عمرى قدره )17-12بين )

 

 أدوات الدراسة :-2

 مقياس فاعلية الذات للصم )إعداد الباحث(. -
 صم )إعداد الباحث(.مقياس مستوى الطموح المهنى لل-

 -األساليب اإلحصائية المستخدمة:-3

 معام ت االرتباح.-1
 اختبار )ت( لداللة الفروق.-2

 روض الدراسة :ـــف

 -فى ضوء اإلطار النظرى والدراسات السابقة  أمكن للباحث صياغة الفروض التالية: 

الصوووووووم على مقياس فاعلية الذات ودرجاتهم توجد ع قة ارتباطيه موجبة دالة إحصوووووووائيًا بين درجات المراهقين -1
 مقياس مستوى الطموح المهنى. ىعل

توجد فروق دالة إحصووووائيًا بين متوسووووطى درجات الذكور ومتوسووووطي درجات اإلناث من المراهقين الصووووم على -2
 فاعلية الذات وذلك لصالح الذكور.  مقياس

ومتوسوووطي درجات اإلناث من المراهقين الصوووم على توجد فروق دالة إحصوووائيًا بين متوسوووطى درجات الذكور  -3
 وذلك لصالح الذكور. مقياس مستوى الطموح المهنى

 

 : أولاً: نتائج الدراسة 

 : نتائج الفرض األول

ينص الفرض األول على أنه : "توجد ع قة ارتباطيه موجبة دالة إحصووائية بين درجات المراهقين الصووم  
 مستوى الطموح المهنى ".فى فاعلية الذات ودرجاتهم على 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب معامل االرتباح بين درجات أفراد العينة على مقياس  
 -فاعلية الذات ومقياس مستوى الطموح المهنى، والجدول التالى يوضح ذلك:

 (15جدول )
على مقياس مستو  الطموح  معامالت االرتباط بين درجات العين  على مقياس فاعلي  الذات ودرجاتهم

 المهنى
 فاعلي  الذات أبعاد مستو  الطموح



 مستو  الدالل  معامل االرتباط
 الميل إلى التغيير -1

 جودة العمل -2

 المثابرة -3

 الثقة بالنفم -4

 تحديد األهداف والخطة -5

0.745 
0.903 
0.818 
0.839 
0.825 

0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 

ارتباطيه موجبة دالة إحصوووائيًا بين فاعلية الذات وأبعاد مسوووتوى  يتضوووح من الجدول السوووابق وجود ع قة 
( وهى قيم دالووة عنوود 0.839،0.825، 0.818,، 903، 0.745الطموح المهنى حيووث بلغووت معووام ت االرتبوواح )

 مما ي كد صحة هذا الفرض. 0.01مستوى 

مر مهم حتى  سووووووووووتطيع وترجع هذه النتيجة فى رأى الباحث إلى أا توقعات األصووووووووووم حول فاعلية ذاته أ 
القيام باألعمال الضوووووورورية وذلك من خ ل الثقة فى قدراته الواقعية، وبالتالى  سووووووتطيع أا يركز انتباهه ويكرس 
مجهوده من أجل التغلب على العقبات التى تواجهه، فاألفراد الذين  ملكوا توقعات مرتفعة لفاعلية الذات  مكنهم 

كبر فى مواجهة األعمال الشوووواقة، وعلى ذلك فإا توقعات األصووووم لفاعلية ذاته المثابرة فى العمل ويبذلوا جهدًا أ
ت ثر على تحديد مسووووووتوى طموحه، فإذا كانت توقعاته واقعية فإنه بالتالي  كوا قادرًا على تحديد مسووووووتوى طموح 

التالى  صاب يتناسب وقدراته، وبالتالى ال  كوا مستوى طموحه أعلى من إمكاناته ف   ستطيع الوصول إليه، وب
 باإلحباح، وال  كوا أقل من إمكاناته وبالتالى  حقق أعمال أقل من إمكاناته.

أا هناى ارتباطًا قويًا بين فاعلية الذات ومسوووووتوى الطموح وأا إدراى  (5، 2002محمد توفيق ) وقد ذكر 
الذى يبنى عليه طموحاته  مثل األسووووووووووووواس  تالفرد للفاعلية العامة لذاته أي إدراكه لما  ملك من قدرات و مكانيا
 ويحدد أ ضًا دافعيته لإلنجاز للعمل على تحقيق هذه الطموحات. 

ويرى الباحث أا ثقة المراهق األصوووم بقدرته و مكاناته بشوووكل إ جابي  سوووهم فى تكوين المعتقدات اإل جابية حول 
مسووووتقبل وتسووووهم فى تشووووكيل الذات وهذه المعتقدات من شووووأنها أا تسوووواعده فى تحديد ما يتطلع إلي تحقيقه فى ال

 مستوى طموحه المهنى بشكل واقعي. 
إحسوواس قوى بفاعلية الذات  قتربوا  مأا األشووخاي الذين لديه Bandura, 1997, 39) باندورا)وأكد  

من المهام الصووووووووووعبة كتحد وترتفع طموحاتهم ومجهوداتهم فى المواق  الصووووووووووعبة ولديهم سوووووووووورعة فى اسووووووووووترداد 
 اإلنجازات األدائية.اإلحساس بفاعلية الذات و 

أا فاعلية الذات المدركة ت ثر فى أنماح التفكير  (638، 1998محمد السننننننننيد عبدالرحمن )وأضوووووووووووواف  
والتصوووووووووورفات واالسووووووووووتثارة االنفعالية، فكلما ارتفعت فاعلية الذات ارتفع بالتالى االنجاز وانخفضووووووووووت االسووووووووووتثارة 
االنفعالية، ويمكن أا تكوا فاعلية الذات ذات قيمة كبيرة فى تصرفات األفراد، ألنها تساعد فى تفسير االخت ف 

اح سووووولوى المسوووووايرة والذى ينتج عن أسوووووباب مختلفة وردود الفعل الفسووووويولوجية، والتنظيم الذاتى لسووووولوى بين أنم
العناد، والخوف واليأس، والصووراع من اجل االنجاز، واختيار الفرد لألنشووطة والمواق ، فالناس  جتنبوا األنشووطة 

 التى  عتقدوا أنها تتجاوز قدراتهم.



ة الذات ومسوووووووووووووتوى الطموح المهنى إلى أا ذوى فاعلية الذات تكوا لديهم وربما ترجع الع قة بين فاعلي 
القدرة على وضوووووع خطط  سووووويروا على خطاها وال يركنوا إلى الحص بل يروا بأنهم كلما بذلوا جهدًا أكبر تمكنوا 

بمجهودهم من التقدم والنجاح وال  عتقدوا أا المسووووتقبل مرسووووومًا لهم مسووووبقًا بل هم الذين  حددوا هذا المسووووتقبل 
وعملهم، ويرسموا الخطوات المناسبة للوصول إلى أهدافهم حيث ال  عتمدوا على الظروف فى تحديد مستقبلهم 

 فهم  ميلوا إلى الكفاح ويتغلبوا على العقبات التى تواجههم وصواًل إلى تحقيق أهدافهم.

ات المرتفعة  ضوووووووووووووعوا أهدافًا على أا األفراد ذوى فاعلية الذ(Bandura, 1997, 138)باندورا وأكد        
صوووووووعبة ويلتزموا بالوصوووووووول إليها أي أا لديهم طموحات عالية، وأشوووووووار إلى أا طبيعة أو ما ية إدراى األفراد 
لفاعليتهم الذاتية ت ثر بشوووووكل مباشووووور على األهداف والخطط التى  ضوووووعونها مسوووووبقًا بشوووووأا أدائهم المسوووووتقبلى، 

تفعة  طوروا ويرسوووووووووووووموا خططًا فعالة وناجحة إذ يتم من خ ل هذه فاألفراد ذوو فاعلية الذات المدركة المر 
الخطط توضووووووووووووويح الخطوح اإل جابية الم د ة لإلنجاز العالى الناجح والطموح المرتفع، بينما  ميل األفراد ذوو 

 فاعلية الذات المتدنية أو المنخفضة إلى رسم وتطوير خطط ضعيفة وغير فعالة ت دى إلى الفشل.

أا التوقعات الخاصووووووووووووووة لدى الفرد بفاعلية الذات تعبر عن  (376، 1990مد  الفرماو  )حوأضوووووووووووووواف       
إدراكاته إلمكاناته المعرإلية ومهاراته االجتماعية والسوووووولوكية الخاصووووووة بالمهمة أو األداء المتضوووووومن فى السوووووولوى 

ت ال زمة للموق  وقدرته وتعكم هذه التوقعات مدى ثقة الفرد بنفسووه باإلضووافة إلى قدرته على التنب  باإلمكانيا
 على استخدامها.

أا فاعلية الذات ميكانزم ينشووووأ من خ ل تفاعل الفرد ((Shell et al. ,1989 ,91 ن شنننيل وو روورأى        
مع البيئة االجتماعية، واسووووووتخدامه إلمكاناته المعرإلية، ومهاراته االجتماعية والسوووووولوكية الخاصووووووة بالمهمة، وهى 

 ه وقدراته على النجاح في أداء المهمة.تعكم ثقة الفرد بنفس

بأا األفراد ذوى فاعلية الذات يواجهوا  ( (Bandura, 1997, 140)باندوراوهذا يتفق مع ما أشوووووار إليه      
المهام الصووووووووعبة بتحد  ويضووووووووعوا أهدافًا ويلتزموا بالوصووووووووول إليها ولديهم طاقة عالية وينهضوووووووووا بسوووووووورعة من 

م األفراد ذوى فاعلية الذات المنخفضووووووووووة فأنهم  خجلوا من المهام الصووووووووووعبة النكسووووووووووات ويقاوموا اإلجهاد بعك
ويسوووتسووولموا بسووورعة ولديهم طموحات منخفضوووة ويركزوا على النتائج الفاشووولة وليم من السوووهل نهوضوووهم من 

 النكسات.

يزيد أا مرتفعى فاعلية الذات غالبًا ما يتوقعوا النجاح مما  (Bandura, 1999, 215)باندورا وأضوووواف      
من مسووووتوى دافعيتهم لتحقيق أفضوووول أداء ممكن مما  سوووواعدهم على تحقيق طموحاتهم بعكم منخفضووووى فاعلية 

 الذات الذين يتوقعوا الفشل فى مختل  المهام التى يتطلعوا إليها .

أا فاعلية الذات ت ثر على مسوووووووووووووتوى الطموح المهنى للمراهق واختيار  (Fung, 2010, 516) فنجوذكر     
والسوووووووعى إلى التنمية الشوووووووخصوووووووية، وأا مرتفعى الفاعلية الذاتية  ضوووووووعوا ألنفسوووووووهم المزيد من الخيارات  المهنة

الوظيفية، ولديهم القدرة على الوصوووول إلى األهداف المنشوووودة وحل المشوووك ت وااللتزام بتحقيق األهداف طويلة 



ذاتية أثر إ جابي على سوووو متهم البدنية األمد، وأنهم أكثر تفاؤاًل بشووووأا مسووووتقبلهم الشووووخصووووى، كما أا للفاعلية ال
والنفسوووووووية كما تعزز من احترام الذات لديهم وينسوووووووبوا فشووووووولهم فى تحقيق األهداف إلى ضوووووووع  مجهودهم على 
العكم من ذوى فاعلية الذات المنخفضوووة فإنهم يرجعوا فشووولهم إلى الحص والنصووويب وعوامل خارجية أخرى مثل 

 .المحسوبية وغياب العدالة االجتماعية
 & Punch)، بنش ومارف (Kurk, 2006)وتتفق هذه النتيجة مع ما توصوووولت إليه دراسووووة كل من كيرى     

Merv, 2006)( بنش وآخروا ،Punch et al. 2005) 

  : نتائج الفرض الثانى

ينص الفرض الثانى على أنه : "توجد فروق دالة إحصووووووائيًا بين متوسووووووطى درجات الذكور و متوسووووووطى  
 من المراهقين الصم على مقياس فاعلية الذات وذلك لصالح الذكور".درجات اإلناث 

لمعرفة الفروق بين الذكور  T-testوللتحقق من صوووووووووووووحة هذا الفرض قام الباحث باسوووووووووووووتخدام اختبار )ت(     
 -واإلناث من المراهقين الصم فى فاعلية الذات, والجدول التالى يوضح ذلك:



 (16جدول )
 درجات الذكور واإلناث فى فاعلي  الذاتنتائج قيم  "ت" لمتوسطى 

االنحراف  المتوسط ن العين 
 المعياري 

 مستو  الدالل  قيم  )ت(

 0.01 2.48 13.03 101.7 23 ذكور

 13.7 89.6 17 إناث

ويتضووووووووح من الجدول السووووووووابق وجود فرق دال إحصووووووووائيًا بين الذكور واإلناث فى فاعلية الذات لصووووووووالح  
 الذكور.

وترجع هذه النتيجة فى رأى الباحث إلى اخت ف البناء الفسيولوجي والنفسي، فاإلناث أقل قدرة على تحمل       
المس ولية، وأكثر إحساسًا بالضع  الجسدي وهو عامل من شأنه التأثير على معتقداتهن عن فاعليتهن الذاتية، 

دوار االجتماعية، فضووً  عن ذلك فإا أسوولوب كما قد ترجع إلى المعتقدات التى  حملها الشووخص عن جنسووه واأل
التربية والتنشووووئة االجتماعية  مثل أسوووواسووووًا لمثل هذه المعتقدات سووووواء من حيث أدواره االجتماعية المناسووووبة وما 
يترتب عليه ومعتقدات فاعلية الذات، كذلك نظرة الوالدين للبنت التى بالرغم من أنها فى مرحلة المراهقة إال أنها 

طفلة فى أعين الوالدين، وكذلك  مكن أا نرجع سووووووووووووبب انخفاض فاعلية الذات لدى اإلناث الصووووووووووووم إلى  ال تزال
شوووعورهن بعدم المرغوبية االجتماعية وضوووع  قدراتهن حيث إا ذلك مرتبط بإدراكهن لصوووورة الجسوووم، فقد أشوووار 

إلى أنه من المعروف أا اإلناث أكثر اهتمامًا بشكل الجسم  (Paxton, 1996, 342-347) باكستون وو رون 
والمظهر والملبم من الذكور، ولذلك فإا عدم إحسوووووووواسووووووووهن بالرضووووووووا عن شووووووووكلهن أو جسوووووووومهن ربما يزيد من 
إحسواسوهن بالعزلة، وأا تفاع ت األقراا أ ضوًا وتقبلهم للفتاة كما هى ي دى إلى انخفاض الشوعور بالوحدة األمر 

 لتالى على إحساسها بفاعليتها الذاتية. الذى ي ثر با
أا سوووووبب زيادة إحسووووواس الفتاة بالوحدة هو شوووووعورها بأنها أقل فى  (Marissal, 2007)مارسننننيل وذكر 

أا ذلك ي ثر فى إحسوواسووها بالقدرة على أداء المهام المطلوبة منها فى  الباحثالكفاءة االجتماعية، وبالتالي يرى 
درتها على إقامة ع قات ناجحة مع اآلخرين والتواصوووووووووووووول معهم بكفاءة وثقة الوقت المحدد وكذلك ي ثر فى ق

والقودرة على المبوادأة والمبوادرة فى تكوين تلوك الع قوات، وكوذلوك على قودرتهوا فى التصووووووووووووورف فى مواق  الحيواة 
طة الصوووووعبة اليومية وما يتطلبه ذلك من اتزاا انفعالي ومرونة و رادة وارتفاع مسوووووتوى الطاقة والمثابرة فى األنشووووو

والقدرة على تحمل المسووووووووو ولية واتخاذ القرار السوووووووووليم والتفاؤل والرضوووووووووا عن الحياة، مما  جعلهم قادرين على أا 
  عيشوا حياة مستقلة، ويندمجوا فى المجتمع بإ جابية.

إلى وجود فروق بين البنين والبنات فى فاعلية الذات وأا الفروق بين ( 1994السيد أبو هاشم)وقد أشار  
 الجنسين فى القدرات العقلية والجسد ة تلعب دورًا كبيرًا فى الفروق بينهما فى فاعلية الذات.

وربما ترجع الفروق بين الذكور واإلناث فى فاعلية الذات إلى المستوى االقتصادي لألسرة، حيث إا اآلباء       
لحاجاتهم االجتماعية واالنفعالية،  ذوى الدخل المنخفض  كونوا أقل قدرة على تنشوووووووووووئة أبنائهم، وأقل اسوووووووووووتجابة



وأكثر اسوووووووووووووتخدامًا للعقاب البدنى، و جبار األطفال على االمتثال للسووووووووووووولطة، مما ي دى إلى معاناة أبنائهم من 
أداءًا اجتماعيًا انفعاليًا منخفضوووًا مما                    مشوووك ت سووولوكية فى المدرسوووة ومع األقراا، ويظهروا 

 .(Mc Loyed, 1990)ى فاعلية الذات لديهمي دى إلى انخفاض مستو 

كما أا هذه األسووووووووووور تفرق بين الذكور واإلناث فى المعاملة، حيث تخاف على اإلناث، وال تسووووووووووومح لهن        
بالحرية واالستق لية، وتعمق من شعورهن بالدونية والنقص، وعدم االستق ل، وذلك باإلضافة إلى الفارق بين ما 

 . (Patterson, 1991 )تسبه اإلناث من مهارات اجتماعية  كتسبه الذكور وما  ك
(، Manfred,2007، مووانفرد )(Burley, 1995)وتتفق هووذه النتيجووة مع نتووائج دراسوووووووووووووووة كوول من بورلى     

( حيث أكدت تلك الدراسات على وجود فرق دال Kawauchi, 2004، كواشى )(Cristina, 2006)كرستينا 
 فى فاعلية الذات لصالح الذكور.إحصائيًا بين الذكور واإلناث 

  : نتائج الفرض الثالث

ينص الفرض الثالث على أنه : " توجد فروق دالة إحصووووووائيًا بين متوسووووووطى درجات الذكور ومتوسووووووطى  
 درجات اإلناث من المراهقين الصم فى مستوى الطموح المهنى لصالح الذكور".

لمعرفة الفروق بين الذكور  T-testبار )ت( وللتحقق من صوووووووحة هذا الفرض قام الباحث باسوووووووتخدام اخت 
 -واإلناث من المراهقين الصم فى مستوى الطموح المهنى، والجدول التالى يوضح ذلك:

 (17جدول )
 نتائج قيم  "ت" لمتوسطي درجات الذكور واإلناث فى مستو  الطموح المهنى

االنحراف  المتوسط ن العين 
 المعياري 

مستو   قيم  )ت(
 الدالل 

 0.01 3.26 11.3 85.3 23 ذكور

 11.8 73.2 17 إناث

ويتضوووووح من الجدول السوووووابق وجود فرق دال إحصوووووائيًا بين الذكور واإلناث فى مسوووووتوى الطموح المهنى  
 لصالح الذكور..

ويرى الباحث أا ذلك يرجع إلى أا تأثير الصووووومم على خصوووووائص النمو لدى اإلناث  كوا أكثر تأثيرًا عن      
الذكور، وأا الفروق بين الجنسووووووين فى تلك الفئة نتيجة ألسوووووواليب التربية المتبعة فى التمييز بين الذكور واإلناث 

لتواصوووول مع اآلخرين، وأا الفروق بين الجنسووووين وكذلك فإا تلك الفروق ترتبط بالنضووووج من ناحية والقدرة على ا
ترتبط بالنضووووج من ناحية والمسوووواحة التواصوووولية مع اآلخرين من ناحية أخرى، وكذلك النواحي العقلية والمعرإلية، 
وأ ضوووووووووًا قد يرجع ذلك لتعرض البنين والبنات لظروف وعوامل تفاعلية مختلفة من قبل الوالدين واألخوة واألقارب 

 م ء ولذا  ختل  تأثير اإلعاقة لدى الجنسين .والجيراا والز 



أا البنت فى حضارتنا تواجه بأزمة استقبالها لكونها  (142-141، 1990كاميليا عبدالفتاح )وأوضحت  
بنتًا منذ الوالدة، وتعانى ضووووروب اإلهمال والتفرقة بينها وبين الذكور خ ل طفولتها وبخاصووووة البيئات الشووووعبية، 

األم  ةفى عالم النسوووووووووووواء الذى ما زال ينظر إليها نظرة محدودة، وهذا بدوره يدفعها إلى محاكا والبنت تعيش دائماً 
والقريبات مما ي دى فى نها ة األمر إلى امتصوووووووواصووووووووها قيم هذا العالم المحدود، كل هذه األمور من شووووووووأنها أا 

 لد.تحدد مستوى طموح البنت وأا تجعلها تشعر دائمًا بأنها فى مكانة دوا مكانة الو 

كما أا األوالد والبنات ال  ختلفوا فقط فى مسوووووووووووووتوى طموحهن، بل  ختلفوا أ ضووووووووووووووا في طبيعة ومراتب      
الطموح، وكووذلووك فى الجوانووب التى  ظهر فيهووا ذلووك المسوووووووووووووتوى، ففي حين نجوود أا األوالد تتجووه تطلعوواتهم إلى 

 ختل  تمامًا، حيث أا الطموح األسووووورى  المجاالت المهنية واألكاد مية، نجد أا نوع الطموح ومراتبه لدى البنات
 (.1984،78)سناء سليمان، هو الغالب لدى الفتيات يليه الطموح األكاد مي ثم المهني 

بأا العجز أو العاهة ي ثراا على شوووووخصوووووية الفرد نفسووووويًا واجتماعيًا  (99، 2003حابس الهوالم  )كما أكد     
داا الثقة بالنفم واإلحسوووواس بالدونية، كذلك فإا إحسوووواس الصووووم ومهنيًا مما ي دى بدوره إلى الشووووعور بالقلق وفق

بأا المجتمع ال يتيح لهم فرصووووووووة التغيير والعمل بالمهن دوا الحرإلية ي ثر على مسووووووووتوى الطموح المهنى لديهم 
وعلى األهداف التى  ضوووووووعونها ألنفسوووووووهم، كذلك فإا طبيعة اإلعاقة السووووووومعية تجعلهم  فضووووووولوا المهن التى ال 

سوووووووووة السووووووووومع، فالمعاقوا سووووووووومعيًا يتكوا لديهم مفهومًا سووووووووولبيًا عن ذواتهم تجعلهم  ميلوا نحو العزلة تتطلب حا
واالنطواء والشعور بالنقص والدونية والخوف من المستقبل نتيجة الفتقارهم للمهارات االجتماعية، وكذلك شعورهم 

 بأنهم عالة على أسرهم والمجتمع.

أنثى( سووووووووووومعه كليًا أو جزئيًا  –أنه عندما  فقد الفرد )ذكر  (567 – 568،  1998محمد الشنننننننناو )وذكر     
 صووبح غير قادر على الوفاء بمتطلبات بعض المهن التى تحتاإ إلى حاسووة السوومع كحاسووة أسوواسووية للقيام بها، 
مثال ذلك العمل فى مجال االتصووووووووووواالت، وفى ورا الراديو والتليفزيوا والهات ، وكذا فى المهن التى تشوووووووووووتمل 

بعض األخطار والتى يتم التنبيه إليها بصوووووودور أصوووووووات، ومثال ذلك ارتفاع درجة حرارة إحدى الماكينات،  على
وما  صووووواحب ذلك جرس التنبيه واإلنذار عن الخطر، وقد يترتب على اإلعاقة السووووومعية وجود حاجز التواصووووول 

د عن طريق الك م، وبذلك فإا مما ي دى إلى عدم القدرة على التواصل وبشكل مباشر مع اآلخرين وبشكل معتا
األعمال ذات الع قة بالناس كالبيع والشوووووووراء، والخدمات االجتماعية، والتربية والتعليم ماعدا ما  خص المعوقين 
سوووومعيًا  كوا ذا صووووعوبة بالغة على المعوقين سوووومعيًا للتوافق معها وأدائها بشووووكل جيد, ليم هذا فحسووووب بل إا 

معوقين سووومعيًا لألصووووات العالية والضووووضووواء مما قد ي دى إلى انخفاض فى بعض األعمال تزيد من تعرض ال
القدرة السوومعية بشووكل أسوووأ من ذى قبل، كل ذلك من شووأنه أا ي ثر على مسووتوى طموح الذكور واإلناث الصووم، 

ث ولكن التأثير على اإلناث  كوا أكبر منه على الذكور مما ي دى فى النها ة إلى انخفاض مسوووتوى طموح اإلنا
 عن الذكور .

كرسووتينا (، Cinamon et al. ,2005وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسووة كً  من سوويناموا وآخروا )    
(Cristina, 2006)( حيث أكدت  تلك 2000، بينما تختل  هذه النتيجة مع نتائج دراسووووووووووووووة محمد النوبي )



الدراسوووووووووة على عدم وجود فرق دال إحصوووووووووائيًا بين الذكور واإلناث فى مسوووووووووتوى الطموح وذلك لتناولها عينة من 
 األطفال. 

 ثانياً: توصيات الدراسة:

يرى الباحث أا ما توصوولت إليه الدراسووة من نتائج ال  مكن تعميمها إال فى حدود الدراسووة وفى إطار العينة     
زيدًا من الدراسة والبحث فى مجال الدراسة، وتوصى الدراسة الحالية االهتمام بذوى المستخدمة، ويقترح الباحث م

اإلعاقة السمعية حيث إا اإلعاقة تترى أثارها السلبية عليهم مما ي ثر على إدراكهم لقدراتهم و مكاناتهم الحقيقية، 
عاة األسر والمجتمع لهذه الفئة وبالتالى ي ثر على مستوى الطموح المهنى الذى  ضعونه ألنفسهم مما يتطلب مرا 

وتغيير نظرتهم إليها، و عطائهم الفرصوووووووووة لممارسوووووووووة قدراتهم و مكاناتهم حتى  سوووووووووتفيد المجتمع من تلك الفئة وال 
 تتحول إلى عالة على المجتمع.

وكذلك  جب على األسووووووووووووورة والمجتمع والمدرسوووووووووووووة أا  عملوا على تغيير اتجاهات وأفكار األفراد نحو ذوى      
عاقة السوومعية , واا  عملوا أ ضووًا على غرس ثقة ذوى اإلعاقة السوومعية فى ؟أنفسووهم وفى قدراتهم ,واا  عملوا اإل

على تنمية تلك القدرات , حيث أا اقتصووووار تعليم ذوى اإلعاقة السوووومعية على التعليم الحرفى دوا أا يتعداه إلى 
 فض مستوى الطموح المهنى لديهم .التعليم الجامعى هو إهدار لقدرات تلك الفئة مما ي دى إلى خ

 ثالثاً: بحوث مقترحة:

من خ ل الدراسوووة الحالية والتى ارتبطت بحدود معينة، وأهداف وتسووواؤالت معلومة، وأدوات محددة  مكن  
 اقتراح البحوث التالية:

 فاعلية الذات وع قتها بدافعية اإلنجاز لدى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية. -1
 موح المهنى وع قته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية.مستوى الط -2
 فاعلية برنامج إرشادي فى تنمية فاعلية الذات لدى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية.-3

 
 


