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وعالقتهما بتوافق الطالب المعاقين سمعيا مع    والمهارات االجتماعية ةالمدرك الذاتية الفاعلية
                                                     الحياة الجامعية

   عبدالواحدراء الزه فاطمة
 

البحث متغيرى    :ملخص  دراسة  إلى  الحالى  البحث  االجتماعية  هدف  والمهارات  الذاتية  الفاعلية 
وعالقتهما بتوافق الطالب المعاقين سمعيا مع الحياة الجامعية, وفى سبيل إجراء البحث تم إعداد  

ق مع الحياة  فطبيق مقياس التوا, باإلضافة إلى تاعيةية الذاتية والمهارات االجتممقياسى الفاعل
وقد بلغ عدد ,  ( 2008)تعريب على عبد السالمو   ترجمة  (1984), وسريكبيكر  الجامعية إعداد

العينة الجامعية) (  69)أفراد  بالمرحلة  سمعيا  المعاقين  والطالبات  الطالب    44  -ذكور   25من 
بين,  إناث( أعمارهم  تتراوح  قدره  توسبم  ,)عاما23  :19)ممن  عمرى  و )12,20)ط  انحراف  , 

 0  .01)وجودعالقة ارتباطية دالة عند مستوى داللةأظهرت النتائج  وقد    ,)092,1)معيارى قدره  
سمعياعلى  ) المعاقين  الطالب  درجات  ودرجا  مقياسبين  الجامعية  الحياة  مع  على التوافق  تهم 

التنبؤ    كنيم  ة الكلية.وى الدرجعلى مست  ومقياس المهارت االجتماعيةمقياس الفاعلية الذاتية,  
الفاعلية  مقياس  على  درجاتهم  بمعلومية  الجامعية  الحياة  مع  سمعيا  المعاقين  الطالب  بتوافق 

االجتماعية. المهارات  ومقياس  الطالب    الذاتية,  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
)ذكور للنوع  وفقا  سمعيا  ال  -المعاقين  الحياة  مع  التوافق  فى  الذإناث(  الفاعلية  ية, اتجامعية, 

عدم وجود فروق ذات داللة    المهارات االجتماعية, على مستوى الدرجة الكلية, واألبعاد الفرعية.
المعاقين   الطالب  بين  السمعىإحصائية  الفقدان  لدرجة  وفقا  فى   -)صمسمعيا  السمع(    ضعاف 

لكلية ا   ية, على مستوى الدرجةالتوافق مع الحياة الجامع  الفاعلية الذاتية, المهارات االجتماعية,
 تجاه الصم. إواألبعاد الفرعية فيما عدا بعد التوافق العاطفى الشخصى حيث جاءت الفروق فى  

-التوافق مع الحياة الجامعية   -المهارات االجتماعية -المدركة  ة الذاتيةالفاعلي  :الكلمات المفتاحية
 . المعاقين سمعيا

   :قدمةم
ال فئة  ائات ذ من ف  معاقين سمعياتعد  التى تنفر وى االحتياجات  بأنها تستخدم لخاصة  د 

تفرض اإلعاقة السمعية على ذويها االنعزال عن  حيث    منغلقةجماعة  أنماط تواصل تجعل منها  
على أساس سمعى,  التى تقدم  مجتمع السامعين, األمر الذى يحجب عنهم العديد من الخبرات  
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منا  ونهم فئة تستحق  لخاصة من مجرد كئات اى الفوقد تنبه المجتمع وتطورت رؤيته ونظرته إل
هذا   هتمام, إلى إرساء الخدمات من منطلق كونها حقوقا تكفلها لهم القوانين الرسميةالرعاية واإل

 .نهم شركاء فى التنمية من جهة أخرى أل , و من جهة
لتحاق  لإل  فى مصر تاحة الفرص لذوى اإلعاقة السمعيةإوفى ضوء تلك الرؤية فقد تم   

الج بالتعل كان يم  بعدما  مراحل  امعى  تنتهى  الشهادة ت  على  بحصوله  سمعيا  للمعاق  الدراسة 
  -فلم تعد المرحلة الثانوية الفنية هى آخر المراحل التعليمية بل أصبحت الجامعة   ,الثانوية الفنية

تسمح باستقبال الطالب الصم وضعاف السمع للدراسة جنبا إلى جنب   -فى بعض التخصصات 
أنها   إال  ,ترقبها وتمناها العديد من المعاقين سمعيا  الفرصة  امعين, ورغم أن تلك  سلنهم امع أقرا

تجربة العهد   باعتبارها  يعتادوا   حديثة  لم  الذين  أساتذتها  ويختبرها  المصرية  جامعاتنا  تخوضها 
الجامعىرؤ  التعليم  فى  الفئة  هذه  الطالب ية  التى يخوضها  التجربة  تلك  أن  الباحثة ترى  فإن   ,

لدراسة, وهو ما يسعى إليه  أن يتناولها الباحثون با  الجامعية تستحقيا فى المرحلة  ين سمع المعاق
فى محاولة إللقاء الضوء على تلك التجربة ودراستها والخروج  بنتائج من الممكن    البحث الحالى

 أن تفيد المعاق سمعيا والعملية التعليمية ككل.  
  :مشكلة البحث

البحث   بمشكلة  االهتمام  انبع  التطورات  من  الالحالي  مجال  على  طرأت  خدمات لتى 
نظرة   سمعيا  المعاقين  إلى  بالنظر  االهتمام  تأخر  فقد  السمعية  اإلعاقة  لذوى  المقدمة  التعليمية 

فى السماح لهم باإللتحاق    –على سبيل المثال    -تساوى بينهم وبين المعاقين بصريا أو حركيا 
احة لتلك الفئة إلى  عليمية المتراحل التآخر الم  الفنية   انويةواعتبار المرحلة الث  , امعيةبالمرحلة الج

جدا قريب  على عهد  تفرض  التجربة  تلك  فإن  ثم  ومن  بالدراسة  ,  يتناولوها  أن  ومن  الباحثين   ,
وهم مجتمع منغلق بسبب أنماط التواصل الخاصة   -خالل رؤية الباحثة فإن المعاقين سمعيا  

  -من جهة أخرى انهم السامعين  أقر عن  كليا أو جزئيا  هم  بسبب نمط التعليم الذى يعزلو   , من جهة
فى المرحلة الجامعية تعد    والدمج بينهم وبين السامعين  ,نخراط الكاملتاحة الفرصة لهم لإلإفإن  

إلى   الباحثة سعت من خالل البحث الحالىومن ثم فإن  المعاقون سمعيا,    مر بهاتجربة جديدة ي
متغير  اإلج  ,ةدركالم  تيةاالذ   الفاعلية  ى دراسة  سم   تماعيةوالمهارات  المعاقين  عيا  للطالب 

 الجامعية.  حياة الوعالقتهما بتوافقهم مع 
اإلنسانإن   مع  تولد  ال  االجتماعية  يكون -المهارات  ألن  االستعداد  يرث  كان  وإن 

  االجتماعية من خالل التنشئة  ومع ذلك فإن االستعداد ال يقوى وينمى إال  -شخصية اجتماعية 
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المع فئة  تعد ولعل  م  اقين سمعيا  التى  ختلفة  فئة  اإلجتماعية  التنشئة  وأنماط  فى طبيعة اإلعاقة 
تقلص    يمرون بها, وما يرتب على  داخالخبرات اإلذلك من  للمعاق سمعيا  المتاحة  ل جتماعية 

الب الجامعة طدى  هذا المتغير ل  والمدرسة والمجتمع ككل, والدراسة الحالية تهتم ببحث االسرة  
المفترض   إتيحت لهم فى مرحلة من  قد ماعية جديدة كليا و تجألن الخبرة اال   نظراالمعاقين سمعيا  

وتشير    .لدى نظرائهم فى تلك المرحلة العمرية  أن تكون قد اكتمل تشكل المهارات االجتماعية
مقارنة بمن  المعاق سمعيا األصم أو ضعيف السمع ظاهرة لها خصوصيتها  ( أن  2008)مجيد 

من مجتمع السامعين ال يعرفون وسائل   البية ن الغألت الخاصة,  اجاحتي فئات ذوى اإل  سواه من
المعاقين سمعيا االنسحاب من الحياة    تصال الخاصة بالمعاقين سمعيا, يكون مردود ذلك علياإل

على وجود تأثيرات نفسية سلبية شديدة لإلعاقة السمعية    تتفق العديد من الدراسات و   االجتماعية.
دراسة ماك كومب   أظهرت   كما  .ة الذاتيةكفآءجتماعى واإلحساس بالعلى المعاق مثل النضج اإل 

(Mc Combe, et al. 2002)    علي شديد  سالب  تأثير  لها  السمع  بضعف  اإلصابة  أن 
ل  ,الشخصية الفرد  إدرك  علي   سلبًا  يؤثر  قام    وإمكاناته,  قدراتهبما  بدراسة 2004) علىكما   )  

السمع   ضعاف  بين  الفروق  على  التعرف  إلى  والـدو هدفت  الطنـين  بعض  ومرضى  في  ار 
الذاتية  الالمتغيرات   )الكفاءة  الجـسم    –االجتماعي  القلق    –نفسية  ممن   (,الـضغوط  –صـورة 

فروق ذات داللة إحصائية    وجود عامًا, وأظهرت نتائج الدراسة    25-18يتراوح أعمارهم ما بين  
فـى    ن والدوار( والعاديينبـين متوسطات درجات المعاقين )سواء ضعاف السمع أو مرضى الطني

التاب الدراسةالمتغيرات  موضع  العاديين  عة  دراسةقد  و   .لصالح  وأوالديو)  أظهرت   Ekehإيكيه 
and Oladayo, 2015  طبيعة اإلعاقة)ضعف السمع والبصر( تختلف اختالفا كبيرا في( أن  

اإلحتيتأثيرها  ذوي  المتعلمين  بين  األكاديمية  الذاتية  والكفاءة  التفاؤل  وكان  على  الخاصة،  اجات 
أقل معرفة بقواعد    السمعالصم وضعاف  ( أن  2004)  محمد   ذكروي  . ف البصراا لصالح ضعهذ 

المناسب  قصور  ,السلوك  من  اال  ويعانون  المهارات  فى  و واضح  بالوحدة  جتماعية  شعورا  أكثر 
 . حتياجات الخاصةمن ذوى اإل النفسية بمقارنتهم بغيرهم

جتماعية  مواقف اإللعزوفه عن ال  جتماعية نتيجةرات اإلد المهاقالمعاق سمعيا يفت  ولعل 
وأنه يتحاشى الدخول مع العاديين فى أى تفاعل كما أن النضج  التى تظهر فيها تلك المهارات  

   .(2007 أحمد, )%20جتماعى يقل عن العاديين بنسبة اإل
فإنه   ماسبق  يواجه  وفى ضوء  أن  المتوقع  العقبات  من  من  العديد  سمعيا  من  المعاق 

الجامعية حيث الدمج الكامل بعيدا عن الحياة المدرسية   مع الحياة  توافقه ى  مكن أن تؤثر علالم



 

   ءفاطمة الزهرا
    حداالو عبد 

وعالقتهما بتوافق الطالب المعاقين سمعيا مع   والمهارات االجتماعية ة كالمدر  الذاتية الفاعلية
                                                       عيةالحياة الجام

 
 

 1056 

التفاصيل قدم محدودة  فقد  تعلي 2000)مسعود   ,  تجربة  حول  عمل  ورقة  المرحلة  (  فى  الصم  م 
التعرف  الجامعية, خاللها  من  صم,حاول  لطالبتين  الدراسية  الحياة  سير  النواحى   على  من 
, وقد  ومدى اندماجهن فيها  ية,مدى تكيفهن مع الحياة الدراس  نة والتعليمية لتكشف عاألكاديمي 

وبين   وبينهم  السامعين  الطالب  وبين  بينهم  التواصل  فى  اإلجابات عن وجود مشكالت  عبرت 
ا هيئة  الكلية,أعضاء  فى  واإلداريين  أجرى    لتدريس  العوضى,  وقد  ,  الكندى حسن, 

إمك2016)المعمريةو  حول  دراسة  الجامعى (  التعليم  لحالة    انية  دراسة  خالل  من  والبكم  للصم 
خريجى مدرسة األمل للصم والبكم فى مسقط, وقد توصلت الدراسة إلى إمكانية تعليم المعاقين  
سمعيا الذين حصلوا على الشهادة الثانوية إذا ما توفرت لهم فرصة تعلم مهارة القراءة والكتابة  

تعوت الستكمال  الحافز  لديهم  ويكون وفر  الجامعى,  ا  ليمهم  على طريقة  مرتكزة  معهم  لتعامل 
بحث   خالل  ومن  المرئى.  المجال  وخاصة  المتبقية  الحواس   أوهود   أجراه  استغالل 

(Alshamsan, 2017)  مشكالت برنامج تعليم الطالبات الصم   حاول من خالله الوقوف على
مهن,  فى لغة اإلشارة لتعليوجد أن الطالبات فى حاجة إلى معلمات متخصصات , الجامعةفي  -

متر  وجود  المعاقات  جماوضرورة  للفتيات  العالى  التعليم  فى  اإلشارة  لغة  فى  متخصصات  ت 
 سمعيا. 

 ت اآلتية:  إلى اإلجابة عن التساؤال سعى البحث الحالى خالل ما سبقمن 
تو  عالقةهل  بين    ارتباطية  جد  إحصائيا  مقياسى  دالة  سمعياعلى  المعاقين  الطالب  درجات 

المدر علي فاال الذاتية  االة  والمهارات  الحياة  جتم كة  مع  التوافق  مقياس  على  ودرجاتهم  اعية, 
 ؟ الجامعية  

الجامعية الحياة  مع  سمعيا  المعاقين  الطالب  بتوافق  التنبؤ  يمكن  درجاتهم  هل  على    بمعلومية 
 المهارات االجتماعية؟  ,المدركة ى الفاعلية الذاتيةمقياس 

ة الذاتية  الفاعلي  التوافق  الحياة الجامعية,  فى ن المعاقين سمعيا  بي   ئياهل توجد فروق دالة إحصا
 ؟ ضعاف سمع( -إناث(, درجة الفقدان السمعى )صم  -وفقا للنوع )ذكور, المهارات االجتماعية 

 

 اآلتية: هدافألسعى البحث إلى تحقيق ا البحث: هدافأ
الفاعل الجامعية و  الحياة  التوافق مع  بين  العالقة  الذاتية والمهارات الوقوف على  اإلجتماعية    ية 

 فى المرحلة الجامعية. ب المعاقين سمعيا لدى الطال
من خالل معرفة البحث فى إمكانية التنبؤ بتوافق الطالب المعاقين سمعيا مع الحياة الجامعية  

 درجاتهم على مقياس الفاعلية الذاتية, ومقياس المهارات االجتماعية. 
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التوافق مع في تحديد الفروق فى    النوع(،رجة الفقدان السمعى،  التعرف على دور المتغيرات )د 
المرحلة  ,الفاعلية الذاتية والمهارات اإلجتماعية بين الطالب المعاقين سمعيا فى  الحياة الجامعية

 الجامعية. 
 : أهمية البحث

النظرية: الحالى  األهمية  البحث  مجال  مثابة  ب  يعد  في  المعاصرة  لالتجاهات    التربية استجابة 
النفسية من  يتناو لما    ,والصحة  ذات  له  كبيرةمتغيرات  ذوى    أهمية  فئات  من  هامة  لدى شريحة 

 ة. يالجامع  المرحلةى مرحلة عمرية وتعليمية هامة وهى االحتياجات الخاصة ف
تناوله فى  الحالى  البحث  أهمية  اإل  تتضح  ذوى  فئات  من  هامة  الخاصةلفئة  ذوى    -حتياجات 

 لباحثين. ن قبل اهتمام م الدراسة واإل عاقة السمعية التى تستحقاإل
البحث  أهمية  تتضح  أفأهمية  فى    كما  بها  يمر  التى  التعليمية  المرحلة  المرحلة  وهى  العينة  راد 

مرحلة دراسية لم تكن متاحة لهذه الفئة فى مجتمعنا حتى عهد قريب جدا    , حيث أنهاالجامعية
 الضوء ط  ستحق تسليئة المعاقين سمعيا وت جتماعية وأكاديمية جديدة على فإوبالتالى فإنها خبرة  

 عليها وبحث مشكالتها. 
التطبيقية الفاعلي:  األهمية  متغيرى  اإلإن  والمهارات  الذاتية  تأثيراجتماع ة  لها  عل تية  ى  ها 

, ومن ثم فإن دراسة تلك المتغيرات يمكن  الشخصية على المستوى الشخصى واالجتماعى أيضا
 أن تفيد البحث العلمى.

ل إلى مقترحات تطبيقية تفيد فئة المعاقين سمعيا  فى الوصو   حث الحالىد نتائج البيمكن أن تفي
 .فى تلك المرحلة الدراسية

 

 : مفاهيم البحث 
  :Perceived Self-Efficacy المدركة   الذاتية الفاعلية 

ة الذاتية المدركة على أنها معتقدات الفاعلي  ((Bandura ,1994يعرف ألبرت باندورا  
س التأثير على األحداث خالل  ي تمار محددة من األداء الت  راتهم إلنتاج مستويات الناس حول قد 

الفاعلي و    .محياته  معتقدات  أنفسهم  ة  تحدد  يحفزون  يفكرون،  الناس،  يشعر  كيف  الذاتية 
 .ويتصرفون 

معتقدات المعاق سمعيا حول   بأنها:  البحث الحالىفى    الفاعلية الذاتية المدركة  وتعرف
ق به من  يتمتع  و ما  يمتلكه من مدرات  و ما  إيجابية  هارات  استجابات  تطوير  تسهم فى  إمكانات 

وضع أهداف مستقبلية لحياته, والجهود المبذوله من قبله  و   ,يةحول التعامل مع األحداث الحيات 



 

   ءفاطمة الزهرا
    حداالو عبد 

وعالقتهما بتوافق الطالب المعاقين سمعيا مع   والمهارات االجتماعية ة كالمدر  الذاتية الفاعلية
                                                       عيةالحياة الجام

 
 

 1058 

ها المعاق سمعيا على المقياس  ليفى سبيل تحقيق تلك األهداف, وتقدر بالدرجة التى يحصل ع
 ., التعميم, القوةت الكفاءةقدامعت ثالثة أبعاد وهى:  ذا الغرض, وفقالمعد له

 : Social Skillsالمهارات اإلجتماعية
المهارات االجتماعية بأنها هى قدرة عالية مكتسبة على أداء نمط  من السلوك تعرف  

 (. 3560 ص ,1995, كفافىو  الذى يستهدف التأثير فى اآلخرين والتصرف معهم ) جابر
المهار  الباحثة  البحث  االات  وتعرف  فى  المعاق   الحالىجتماعية  قدرة  إلى  تشير  بأنها 

ين وما يرتبط بها  من  رين السامعين منهم وغير السامعسمعيا على التفاعل االجتماعى مع اآلخ
على   عليها  قدرته  يحصل  التى  بالدرجة  وتقدر  عليها,  والحفاظ  اجتماعية  عالقات  إقامة 

بأب الغرض  لهذا  المعد  المقياس  على  القدرةالمفحوص  الثالثة)  التعبير    عاده  م  التفه   –على 
 القدرة على إقامة عالقات اجتماعية(.  –الوجدانى 

  :   Hearing Impairedلمعاقين سمعيا ا
السمعية السمع    اإلعاقة  فقدان  درجات  من  واسعا  مدى  يغطى  عام  مصطلح  هى 

Hearing Loss    الشديد أوالفقدان  الصمم  بين  ع  Profoundيتراوح  يعوق  تعلم  والذى  ملية 
واالك و   Mildالخفيف  لفقدان  الم،  الحديث  فهم  فى  األذن  استخدام  يعوق  ال  الكالم  الذى  تعلم 

ويوجد   هما:واللغة.  المعاقين سمعيا  من  يمكنهم  Deafالصم    -طائفتين  ال  الذين  أولئك  وهم   :
ما، أو  اإلنتفاع بحاسة السمع فى أغراض الحياة العادية سواء من ولدوا منهم فاقدين السمع تما

 Hard ofضعاف السمع    -ذانهم فى فهم الكالم وتعلم اللغةعن االعتماد على آ  بدرجة أعجزتهم
Hearing ومع ذلك فإن حاسة السمع   ون لديهم قصور سمعى أو بقايا سمع,وهم أولئك الذين يك

ية أو  لديهم تؤدى وظائفها بدرجة ما، ويمكنهم تعلم الكالم واللغة سواء باستخدام المعينات السمع
م  (.311  -309ص ص  ,  2011, القريطى)بدونها المتبنى  التعريف  فى  وهو  الباحثة  قبل  ن 

 .البحث الحالى
 : Adjustment to College  الجامعية توافق مع الحياةال

التوافق مع الحياة الجامعية هو أحد أبعاد التوافق العام, كما يقيسه مقياس التوافق مع 
بيكر  ATCSره "  واختصا   Adjustment To College Scaleالحياة الجامعية   " الذى أعده 

Baker  وسريك  ,Siryk   بترجم 1984عام السالم  عبد  على  وقام  ويشتمل  وتعريبه  ته,  لى  ع, 
أبعاد   األكاديمأربعة  التوافق  هى:  الىرئيسية  التوافق  االجتماعى,  التوافق  العاطفى,  ش,  خصى/ 
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, 4  ص ص   ,معبدالسال  علىوتعريب:    جمة, تر 2008  وسيرك  بيكر  هداف)اإللتزام بتحقيق األ
 . التعريف المتبنى فى البحث الحالى(. وهو 6

رتباطى الذى المنهج الوصفى االالبيانات ومعالجتها على  فى جمع    تم االعتماد :  منهج البحث
بين   العالقة  درجة  تحديد  من خالل  كمًيا  وصًفا  راهنة  حالة  أو  قائم  إلى وصف وضع  يهدف 

 . موضع الدراسةالمتغيرات 
اتكونت  :  عينة البحث الحالىعينة  المعاقين سمعيا  69من )   لبحث  الملتحقين  ( من الطالب 

الجامعية  ب المرحلة  إبعد  المرحلة  األملتمامهم  بمدارس  الفنية  السمع  الثانوية  وضعاف  , للصم 
  23  :19)أعمارهم بين  وقد تراوحت   ع,( ضعاف سم23)  ,صم(46, )ناث إ(44( ذكور, )25)

التربية النوعية    ة كليب  ,)1, 092)معيارى قدره    رافانح  )  12,20)رى قدره  , بمتوسط عم)عاما
و  القاهرة  النوعية  جامعة  التربية  شمسكلية  عين  تقبل  )  جامعة  التى  الكليات  تمثل  باعتبارها 

الجامعية للدراسة  سمعيا  تكنولوجيا  (المعاقين  الفنية,  التربية  بأقسام  األربعة  بالفرق  الملتحقين   ,
 . 2020/ 2019امعى  عام الج, فى القتصاد المنزلىالتعليم, اال

 والدراسات المرتبطة: تأصيل النظرى لمفاهيم الدراسة, ال
 : Perceived Self-Efficacy المدركة  ة الذاتيةأوال الفاعلي

والتصورات   يعرف الشعورية  للمدركات  ومتعلم  منظم  معرفى  تكوين  بأنه  الذات  مفهوم 
ويتكون مفهوم الذات من أفكار  ه. فا نفسيا لذات, يعتبره تعريه الفرد الخاصة بالذات, يبلور  ات والتقيم

المنس الذاتية  الخارجية    ,ةقالفرد  أو  الداخلية  لكينونته  المختلفة  العناصر  عن  األبعاد  المحددة 
وتشمل هذه العناصر المدركات والتصورات التى تحدد خصائص الذات كما تظهر إجرئيا فى 

يتصور  كما  لذاته  الفرد  اوصف  الذات  "مفهوم  هو    Perceived self-conceptلمدرك"  ها 
 . ( 69ص  ,1997, زهران)

ورد مصطلح  النفسى     Efficacyالفاعلية    وقد   والتحليل  النفس  علم  لموسوعة  , وفقا 
يشير أنه  الفرد    على  قدرة  بيئته,  عإلى  وفى  عمله,  وفى  محيطه  وفى  حوله,  فيمن  التأثير  لى 

 .(619, 367,  2003وآخرون   طه) ا يريد بحيث يتم توجيه كل ذلك وفق م
باندورا   ألبرت  معتقدات   ((Bandura ,1994ويعرف  بأنها  المدركة  الذاتية  الفاعلية 

الناس حول قدراتهم إلنتاج مستويات محددة من األداء التي تمارس التأثير على األحداث خالل  
يفكرون    .حياتهم الناس،  يشعر  كيف  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  أنفسهم,  وتحدد  يحفزون   ،

 . صرفون ويت
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كما تعرف الفاعلية الذاتية العامة بأنها: هي اإليمان بكفاءة الفرد للتعامل مع مجموعة  
، في حين أن الكفاءة الذاتية المحددة مقيدة بمهمة معينة  عة من المطالب المجهدة أو الصعبةواس

(Luszczynska and Schwarzer,2005).   الفاعليةو مفهوم  على    اتيةالذ   يتضمن  الحكم 
ا  ةالقدر  وليسعلى  بالمهام  الذات      لقيام  قيمة  ,  (Urdan and Pajares,2005)الحكم على 
وهى    ,أن فاعلية الذات ليست سمة ثابتة فى سلوك الفرد وإنما هى نتاج للمقدرة الشخصية  كما

  إنجازه مجموعة من األحكام ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط وإنما بالحكم أيضا على ما يستطيع  
(Bandura, 1983) . 

بندورا  و  والتى  يؤمن  المتبادلة  الحتمية  طريق  عن  اإلنسانى  السلوك  تفسير  يمكن  أنه 
 ,نجلرا)  كمحددات متشابكةتضمن عوامل سلوكية ومعرفية وبيئية, وهذه العوامل الثالثة تعمل  

الداترجمة فهد بن عبدهللا  ,1998 خلية بما فيها (. فبندورا يرى أن السلوك والعوامل الشخصية 
لتوقعات واإلدراكات الذاتية, وكذلك المؤثرات البيئية كلها تعمل الت وادات واألفكار والتفضي المعتق

متداخل ك  ,بشكل  به,  ويتأثر  اآلخر  فى  يؤثر  منها  يولىمكل  الخبرة    ا  لدور  واضحة  أهمية 
ق الذاتية  المقارنة  أن  كما  اإلنسانى,  النشاط  فى  بإحساسالخاصة  الفرد  تمد  أو د  بالكفاية  عدم  ه 

سلوكفايةالك وتتأثر  مواجهة ,  فى  المحتملة  فاعليتنا  بها  ندرك  التى  بالطريقة  وتفضيالتنا  ياتنا 
   (.1998, لرحمناعبد البيئة وهو ما أطلق عليه بندورا الفاعلية المدركة للذات)ضغوط ومتطلبات 

 علومات,سية للممن أربعة مصادر رئيتتشكل    لدى الفرد   الذاتية  معتقدات الفاعليةولعل  
يف  ,  السابقة  الخبرات   هو  تأثيرا  اه أكثر  الفرد  يحققه  الذى  في  النجاح  قوي  اعتقاد  بناء  فى  سهم 

كما أن مالحظة تجارب اآلخرين يدعم  الفعالية خاصة في المراحل المبكرة من تطوير الذات.  
حون  مثلهم ينج إذا رأى الناس أن اآلخرين  ف  ,ثقة الفرد فى قدرته على تحقيق النجاح أسوة بهم

يميتمربجهد مس فإنهم  بأنهم،  االعتقاد  إلى  النجاح.    لون  القدرة على  أن مراقبة  لديهم  فى حين 
ويعد اإلقناع االجتماعي هو  مماثلة.    شكوك حول قدرة الفرد على إتقان أنشطةيولد    االخفاقات 

  لديهم ما يلزم لتحقيق الطريقة الثالثة لتعزيز معتقدات الناس في فعاليتهم. إذا الناس مقتنعون بأن  
  تشكك فى قدراتهم   يواجهون قوى   مقابلالوفى  هد والمثابرة  الج  ون المزيد منالنجاح ، وأنهم يبذل

ال  ,الذاتية أوجه  على  المشكالت    قصوروتركز  حدوث  يضعفعند  بالكفاءة  مما  . إحساسهم 
ب  توتر والقلق واالكتئاويعتمد الناس أيًضا على حاالتهم البدنية والعاطفية للحكم على قدراتهم. فال

، كما  تتطلب القوة والقدرة على التحمل  ألنشطة التي ر عالمات على نقص الشخصية  في ابتعت 
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التعب   أنها المنخفضة)تفسر  البدنية  الفعالية  من  كمؤشرات  واآلالم  واألوجاع   ،Bandura, 
1999.) 

تحديات الحياة    وفى ضوء نظرية التحليل النفسى وفقا لفرويد فإن نجاح األنا فى مواجهة 
يحدد توافقها ونجاحها فى حل الصراعات ومن ثم  العادية هو ما  هة األحزان والمصاعب  ومواج

فإن العالج بالتحليل النفسى يعد محاولة للحصول على أفضل الظروف النفسية الممكنة لفاعلية  
 الذات. 

وا النزعات  بين  التوفيق  مجرد  ليس  األنا  وظيفة  أن  يرى  أريكسون  أريك  لقوى  أما 
فإن  مرحلة المراهقة    ة السيكولوجية, وخاللى تحقيق الهويها لها وظيفة بنائية و االجتماعية وإنم

المستقبل هى عالمة   الحاضر وماذا سيكون عليه فى  الوقت  لذاته بوضوح فى  المراهق  معرفة 
 على طريق النمو, والعكس يمكن أن يؤدى إلى مزيد من االنهيار الداخلى ويشكل أزمة الهوية 

ة التعليم ويخبرون احساسا عميقا  ر عمل أو مواصلتقبل عاجزين عن اختياالذى يجعلهم فى المس
أو  الوالدين  لها  التى خطط  للهوية  مضادة  سلبية  هوية  عن  يبحثون  وأحيانا  والقصور  بالتفاهة 

 . الجماعة
العالم   الناضجين لديهم توجهات واقعية نحو ذواتهم ونحو  ويرى ألبورت أن األشخاص 

نى ومواجهة الصعاب دون سبيل عمل ذو معى التضحية بذاتهم فى  ارجى تتضمن القدرة عل الخ
اللجوء   أو  أو خوف  للمستقبل  إهلع  التخطيط  قادرون على  وهم   , الدفاعية  الحيل  استخدام  لى 

يتم   ما  إنجاز  نحو  وأن  هل  تخطيطالوالسعى  بذاته,  وعيا   األكثر  هو  الناضج  الشخص  وأن   ,
 (.1998, عبدلرحمن) من النضج, أو عدم النضج  عادية  رغي درجةجيدا  الشباب ربما يعكسون 

إيجابيا فى تؤثر  حيث    عند باندورا,  الذات بمثابة مقومات هامة للشخصية  تعد فاعليةو 
يقللون من التوتر والقلق من خالل العمل بطرق , مثل كيفية إدراك التهديدات, فمجاالت متعددة

يتعاملون مع    ،الذاتية المرتفعة  الكفاءةاص ذوو  األشخ, و ةجيد   إلى بيئات تحول البيئات المهددة  
المهام الصعبة مثل التحديات التي يجب إتقانها بداًل من التهديدات التي يجب تجنبها. يطورون  

يفعلون  بما  على  ألنفسهم  التحديات   يضعون   ال,  االهتمام  بالحفاظ  يتسمون  كما  لتزامات  إ، 
تى يدركون بها الفاعلية فى  لطريقة الألفراد بار سلوكيات اوبذلك تتأث  .(Bandura, 1999)قوية

ذواتهم فتزيد قدرتهم على مواجهة تحديات ومتطلبات البيئة عندما يعتقدون أن لديهم فاعلية ذات  
أنها تفوق قدراتهم عندما    على  مرتفعة, وقد يميلون إلى تجنب األنشطة وينظرون إلى التحديات 

حو  توقعاتهم  فاعليتهم  تتدنى  باندو   الذاتية.ل  أن  ويشير  الذاتية را  الفاعلية  دوًرا    تؤدى  معتقدات 
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أساس   وعلى  النتائج,  وتوقعات  األهداف  تحديد  خالل  من  للتحفيز  الذاتي  التنظيم  في  مركزًيا 
يختاره التي  الفعالية  يمكنمعتقدات  التي  التحديات  يحددون  الناس  بها،  ا  الجهد    ومقدار  القيام 

مو والم  ,المبذول في  العقباثابرة  واإلخفااجهة  وما  ت  محبًطاقات،  أو  محفًزا  الفشل  كان   , إذا 
ي ف التأقلم  بفعالية  القوي  واإلكتئاب اإلحساس  لإلجهاد  التعرض  من  (,  (Bandura, 2001قلل 

التي   المعرفة  بمهارات  األشخاص  سيفعله  ما  تحديد  في  الذاتية  الفاعلية   معتقدات  وتساعد 
ذوايمتلكونها.   حول  الشباب  تعد  ومعتقدات  فيتهم  حاسمة  دوافع  قوى  في  توجيه  وإنجازاتهم  هم 

الحياة مجاالت  اك  وهى  ,جميع  لكيفية  الحاسمة  المحددات  من  بدورها  المعارف  تعد  تساب 
اين األفراد فى الجوانب التى يدركون كفائتهم الذاتية من خاللها فليس بالضرورة  ويتب  .والمهارات 

الجوانب  جميع  فى  الكفاءة  للفرد  يتحقق  مط  ,أن  سمة  ليست  عن  فالكفاءة  عبارة  هى  بل  لقة 
فقد يدرك الفرد الكفاءة    ,جموعة متباينة من معتقدات الذات المرتبطة بجوانب مختلفة من األداءم

 .( Urdan and Pajares,2005)د الجوانب وانخفاضها فى جانب آخرالمرتفعة فى أح
الفاعليةاه  وقد   متغير  بدراسة  الباحثون  المتغيراعالقتها  فى ضوء    الذاتية  تم   ت بعض 

نتائج    , األخرى  خالل  من  اتضح  السليمان  دراسةفقد  إيجابيوجود  (  2007)   بن  دال   ارتباط 
اء الوجداني بأبعاده  بين درجات فاعلية الذات، وكل من درجات دافعية اإلنجاز، والذكإحصائيا  
ئية بين درجات  وجود فروق ذات داللة إحصا . و لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى   المختلفة

مالطالب مرتفعات  ات  لصالح  الذات  فاعلية  درجة  في  اإلنجاز،  دافعية  ومنخفضات  رتفعات 
إبراهيماز.  اإلنج دراسة  نتائج  أظهرت  بين    (2009)كما  وموجبة  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود 

  صابية, الكفاءة الذاتية فى الحوار واالنبساط واالنفتاح, ووجود عالقة عكسية دالة بينها وبين الع
دراسة  و  رامز, شند أظهرت  ا2014)  عبدالمحسن و   ,  بالتقليل من  ارتب(  الذات  فاعلية  الضغوط  ط 

وإدارتها وجدت   ,الحياتية  الذات    كما  فاعلية  بين  إحصائيا  دالة  سالبة  ارتباطية  والمناخ عالقة 
  ود عالقة ارتباطية وج  (2016)دبى  قد أظهرت دراسة, و الوالدية المتسلطةاألسري المضطرب, و 

ا بين  موجبة  و لا  اءةلكفدالة  المدرسى  ذاتية  الثانويةالتكيف  بالمرحلة  التالميذ  وجدتلدى  كما   ,  
اإل والتكيف  الذاتية  الكفاءة  بين  احصائيا  دالة  موجبة  ارتباطية  من    ,جتماعىعالقة  اتضح  وقد 

ية ( وجود عالقة ارتباطية دالة بين الكفاءة الذات2016)  عبد المطلبو   على  دراسةخالل نتائج  
فكلما ارتفعت الكفاءة الذاتية زاد االهتمام بالعالقات والمشاركات االجتماعية    ,ةوالقيمة اإلجتماعي

الناس.وح دالة  عالقة  وجود    (2017)عبدالقادردراسة    أظهرت   وقد   ب  المساندة ارتباطية  بين 
 .ية لدى طالب الجامعةفاعلية الذاتالاالجتماعية و 
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وما يترتب على ذلك   الذاتيةته  ق سمعيا لفاعلي المعا  إدراك  وتؤثر اإلعاقة السمعية على 
تتض تأثيرات  المختلفة,  حمن  المجاالت  فى  أداءه  نتائج  فى  أظهرت   ( 2010)السيد دراسة    فقد 

موجبة   عالقةوجود   المهنب   دالة  الطموح  ومستوى  الذات  فاعلية  الصم ين  المراهقين  لدى    . ى 
ن فاعلية الذات,  ي موجبة برتباطية دالة  وجود عالقة ا   إلى  (2016)محمد دراسة    نتائج  وتوصلت 

الحياة السمعية  وجودة  اإلعاقة  ذوى  المراهقين  فلدى  يزداد  ,  الحياة  وجودة  الذات  فاعلية  بزيادة 
  التوجه للمستقبل.

ذاته وتقييمه  يتضح من خالل العرض السابق تأثير اإلعاقة السمعية على رؤية المعاق ل
من المثيرات البيئية مما    الكثير  رمان منة السمعية الحبوجود اإلعاق  حيث يرتبطلمدى كفاءتها  

يترتب عليه نقص فرص االتصال بالعالم الخارجى وحجب العديد من الخبرات الضرورية التى  
والدراسة الحالية تبحث تثرى الخبرة الشخصية وتنعكس على إدراك المعاق سمعيا لفاعليته الذاتية.

وأن هؤالء الطالب يواجهون  ة  ة خاصجامعياليا فى الحياة  المعاقين سمع  دمجالتأثيرت المحتملة ل
الحياة بأعباء أكبر, فهم فى حالة صراع بسبب الرغبة القوية فى إحساسهم بأنهم كاملى األهلية  

وبين اإلعاقة السمعية التى    -من جانب هذا    -أسوة بنظرائهم العاديينبإتمام دراستهم الجامعية  
 . -نب آخرجا  من - يةاتهم االجتماعتؤثر على مهار تمثل تحديا صعبا و 

 :للمعاقين سمعيا  Social Skills ةانيا المهارات االجتماعي ث
عنصرا    عد ت االجتماعية  االجتماعية,  ا هالمهارات  الفرد  تنشئة  فى  : تتضمنحيث  ما 

اآلخرين معاملة  مشاعرهم  ,أساليب  وأفراحهم  ,فهم  أحزانهم  فى  فى   ,مشاركتهم  معهم  والتعاون 
الم ماعى, وتدعم  فى تحقيق توافق شخصى واجتات االجتماعية  وتساعد المهار   .ختلفةاألنشطة 

وتس لذاته,  الفرد  واإلتصور  االعتمادية  بين  الموازنة  على  من  ستقالل اعده  مقبوال  يكون  حتى  ية 
كما   أبعاد  اآلخرين,  عدة  الهى  تتضمن  التعاون,  مهارات  مهارة  مهارة تواصل,  الصداقة,  مهارة 
د طبيعة التفاعالت اليومية يتحد فى  المهارات االجتماعية    سهمتا  كم,  ثقة بالنفسالنظام, مهارة ال

المختلفة السياقات  فى  به  المحيطين  مع  بالكفا  , للفرد  اتصافها  حالة  فإنوفى  عن  ت  هاءة  عبر 
 (.2015  عامر,)مظاهر التوافق النفسى واالجتماعى

وك لى أداء نمط  من السلقدرة عالية مكتسبة ع "تعرف المهارات االجتماعية بأنها هى
 (. 3560ص , 1995, كفافىو  جابر) "الذى يستهدف التأثير فى اآلخرين والتصرف معهم

وينظمون دوافعهم وأفعالهم علمون عن طريق المالحظة,  تفإن الناس  ي   فقا لبندوراو 
ات النتائج والفرص البيئية  خالل أحكامهم والقدرات وتطلعات الهدف وتوقعبشكل استباقي من  
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تفاعله مع اآلخرين, وأعطى   ندورا بدراسة اإلنسان خاللقد اهتم باو  (Bandura (1999,لمتاحةا
,  Social learning theory"التعلم االجتماعى  ", وقدم نظريتهاهتماما بالغا بالنظرة االجتماعية

الجتماعى,  صور باندورا ال تفهم إال من خالل السياق االجتماعى والتفاعل ات والشخصية فى 
ون وجود تعزيز مباشر, فالسلوك عنده  سلوك يمكن أن يتعلمها الفرد د ويؤكد على أن أنواع ال

 Cognitive يتشكل بمالحظة سلوك اآلخرين, كما يعتبر باندورا العمليات المعرفية 
proceses دراك والتذكر والتخيل والتفكير لها القدرة على التأثير فى اكتساب نتباه واإل المثل ا

لى توقع النتائج قبل حدوثها ويؤثر هذا التوقع ة عقدر لالسلوك, كما أن اإلنسان له ا 
Expectation(1991,, الطيب, والعبيدىداود ) المقصود أو المتخيل فى توجيه السلوك. 

رتباط باآلخرين فالفرد فى األشخاص لديهم ميول فطرية لإلن فإر أدلمن وجهة نظر و 
ة إلى تقوية االهتمام  ج أثناء عملية التنشئة االجتماعينظره هو مخلوق اجتماعى ويحتا 

بالغا اجتماعيا, ومن  االجتماعى يصبح   ق ألبورت مع هورنى فى أن الطفل غير ويتفاالجتماعى, 
اآلخرين   لف مع لتآألبورت هى قدرة الفرد على اها غمحكات الصحة النفسية والنضج التى صا 

 (.1998, عبدالرحمنوتكوين عالقات اجتماعية معهم)
السمعية  ولعل إعاقة    ىتؤد   اإلعاقة  االجتماعى  إلى  التواصل النمو  صعوبات  بسبب 
التى   السامعينتحد  اللفظى  مع  وتفاعالته  مشاركاته  من  مما    بدورها  المجتمع,  فى  واندماجه 

ويذكر  رية والالزمة لحياته فى المجتمع .سابه المهارات االجتماعية الضرو تعلى مدى اكسلبا ثر يؤ 
العد 2004)  محمد  يفتقر  سمعيا  المعاق  أن  التكيفى  (  السلوك  مهارات  من  والمهارات يد 

شير  وي  جح اجتماعيا.االجتماعية الالزمة له لكى يتمكن من مجاراة اآلخرين مما يجعله غير نا
ة وذلك نظرا أقل تكيفا من الناحيتين الشخصية واالجتماعي المعاقين سمعيا  ( أن  2011)القريطى

له، وعجزه عن المشاركة ى فهم ما يدور حو ، وعدم مقدرته علبجماعة العاديينلمحدودية عالقاته 
أنشطتهم فى  واالندماج  وتوضح  فيه  المعاقين2008)مجيد .  المهن   يفضلون   سمعيا  (أن   بعض 

والحدادة.....إلخ   والنجارة  والتفصيل  الكثير  كالرسم  تتطلب  ال  أنها  االتصال    بسبب  من 
و جتماعىاإل أن  .  ويناند  سمعيا  يعاقالميشير  وتن  الوحدة  من  العزلة يعانون  مشاعر   نتابهم 

نجد  لذلك    .Wynand, 1994))مما يعوقهم عن القيام بالوظائف االجتماعية  ,وتسيطر عليهم
نسحاب وعدم التكيف مع اآلخرين, وصعوبة  أن الصم وضعاف السمع يتسمون بالميل إلى اال 

  طوائية خاصة معزولة اجتماعيا نتيجة لإلنإقامة عالقات اجتماعية ويكونون فيما بينهم جماعات  
  .(2014, طه)
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عمرية متباينة  ه بعض الباحثين إلى دراسة المشكالت اإلجتماعية لدى شرائح  توجوقد  
المع فقد  امن  سمعيا,  أهم س2002)خليلأجرى  قين  معرفة  إلى  هدفت  دراسة  الشخصية  (  مات 

سمة    -م الثقة بالنفس  عد   -خجل  : سمة الجاءت بالترتيب وقد  عاما(    16:  6) معاقين سمعيالل
 الميول العدوانية   -نطواءاإل  -الشك فى اآلخرين   –حب النفس    -الخوف  -عدم االنتباه تشتت و ال

أجرى   كما  اإل  (2004)  محمد ,  السلوك  بقصد خفض  لدى  دراسة  النطق  اضطرابات  نطوائى, 
, وبعض ت النطقن خالل تدريبهم على مهارا(, م12  -9المعاقين سمعيا فى المرحلة العمرية )

عالقات  قامة  إنهاء المحادثة و إالمحادثة واالستمرار فيها, و   -هارة التعاون ية) مجتماع المهارات اإل
( انخفاض  Yetman,2000وقد أظهرت دراسة يتمان )  .جتماعىلزيادة تفاعلهم اال  (ناقر مع األ

الشديدة)   السمعية  اإلعاقة  لذوى  االجتماعية  المهارات  عن  13:  8مستوى  مع  سنة(  مقارنتم  د 
أن المشكالت اليومية التى تواجه    (Turner, 2005ا أشارت دراسة تورنر)مكأقرنهم السامعين,  

هدفت  وقد    . ةالمعاقين سمعيا كانت سببا مباشرا فى ميلهم لإلنطواء والبعد عن الحياة اإلجتماعي
اإلجتماعي2015)حسندراسة   المهارات  على  سمعيا  المعاقين  األطفال  تدريب  إلى  لخفض  (  ة 

ت وتحسين  اإلجتماعى  الذات,القلق  أظهرت  قدير  حالوةدراسة    كما  عالقة   (2007)أبو  وجود 
  . سنة(   14  :12)من عمر  المعاقين سمعيا  لدىسببية بين النضج اإلنفعالى والكفاءة االجتماعية  

نتائج  و  ( أن أكثر المشكالت السلوكية تكرارا لدى المعاقين  2016)  رضواندراسة  قد أوضحت 
الصمسمعي السمع    -ا)  الق  –ضعاف  اإلنسحاب   19:    6  ),(وقعةزارعى  مشكلة  هى  سنة( 

دراسة للتعرف على    (2017)عبده  أجرى   وقد   اإلجتماعى تليها مشكلة النشاط الزائد ثم العدوان .
للمعاقين سمعيا, وقد أظهرت    جتماعيةجتماعى فى تنمية المهارات اإلفعالية شبكات التواصل اإل

 ثقة والتقدير.مفهوم الذات والشعور بال ادةلزيجتماعى للصم بكات التواصل اإلالنتائج أهمية ش
وفى ضوء ما سبق يتضح أن الفقد الجزئى أو الكلى لحاسة السمع يفقد المعاقين سمعيا  
العديد من الخبرات الهامة والمهارات الضرورية التى تساعدهم على تحقيق التوافق االجتماعى,  

فى  و  فالكف   همراكد إتؤثر  ذواتهم اءة  األاالجتماعية  ى  من  يح  مر.  المجتمع  استفادة  دون  ول 
ي   طاقاتهم. الحالى  إلى  والبحث  المعاقين   لضوء علىاإلقاء  سعى  المهارات االجتماعية للطالب 

الجامعية المرحلة  الدراسة فى  تثنى لهم خوض تجربة  الذين  متغير  , فى ضوء عالقتها بسمعيا 
الجامعية الحياة  بمالتوافق مع  المزيد من  ا يس,  الفئة الفهم لطبيع هم فى  المرحلة   ة هذه  فى هذه 

 .ة والدراسية الهامة يالعمر 
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 Adjustment To  سمعيا للمعاقين التوافق مع الحياة الجامعية :ثالثا 
College : 
الركا  يعد  أهم  أحد  الجامعي  لالتعليم  المجتمعات  عليها  تعتمد  التي    التقدم تحقيق  ئز 

ت و  فى  تسهم  فهى  فكر التطور,  الجامعى,  شكيل  الطالب  أكاديميا  وثقافة  مسيرة  وإعداده  ليخوض 
بعد تخرجه يمثل  التنمية  الجامعى  فالطالب  تحقيق  ,  ينتظر منها  التي  البشرية  استثمار للثروات 

علي من    المجتمع,  العائد  الخاصة  االحتياجات  بذوى  االهتمام  على  الرؤية  هذه  انعكست  وقد 
ترتب على ذلك إتاحة الفرصة  ن بها فى المشاركة التنموية وقد  منظور أنهم قوى بشرية ال يستها

 دراسة الجامعية. لفئة المعاقين سمعيا لل

هو من  , و فاهيم األساسية فى الصحة النفسيةمن الم  Adjustmentمفهوم التوافق    ولعل
السوية.ا للشخصية  المميزة  لغة:    لخصائص  ويترك "والتوافق  الجماعة  مسلك  المرء  يسلك  أن 

 (. 261ص  ,1991, محمود و  بدوى ) "ه من شذوذ فى األخالق أو التصرفماعند 
إلى وجود عالقات منسجمة مع    يشير التوافق    ( أن112ص ,  2008)    بطرسويذكر   

معظم   إشباع  على  القدرة  تتضمن  اإلنسانالبيئة  البيولوجية  وت  حاجات  مطالبه  معظم  لبية 
و االو  التباينات  كل  التوافق  يتضمن  ذلك  وعلى  تكون  جتماعية,  والتى  السلوك  فى  التغيرات 

اإلض يتم  حتى  معرورية  المنسجمة  العالقة  إطار  فى    , 1997)    زهرانويشير    .البيئة  شباع 
ا27ص  أن  النفسى  (  "لتوافق  دينايعد  تتنامعملية  مستمرة  )الطبيعية  ية  والبيئة  السلوك  ول 

ذا التوازن يتضمن إشباع  بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته. وه  واالجتماعية(
" ويتحدد ما إذا كان التوافق سليما أو غير سليم تبعا لمدى ئةرد وتحقيق متطلبات البيحاجات لف

 . التوازن النسبى مع بيئتهنجاح األساليب التى يتبعها الفرد للوصول إلى حالة 
نظر وجهة  من  للتوافق  للعالقات Freud فرويد    وينظر  محصلة  يعد  الفرد  سلوك  أن 

(, كما أن توافقه واتزانه وسالمة صحته  والواقع,األنا األعلىو,  الهالتفاعالت بين النظم الثالث )و 
المتصار  القوى  بين  التوفيق  فى  وتحكمها  األنا  قوة  مدى  على  تتوقف  لهذه  النفسية  المحركة  عة 

إلحدى  الموازنة بين ضغوطها ومطالبها المتعارضة, فإذا اختل األنا ودانت السيطرة  , وفى  النظم
األخريي المتطرفتالقوتين  واضطربت.    ينن  برمتها  الشخصية  أن كارل  وافترض  اختلت  روجرز 

, وكلما ازداد عدم التطابق فإنه يؤدى الفرد يسعى نحو تحقيق االتساق بين صورة الذات والخبرة
للخبرة   باالنفتاح  كبيرة  عناية  وأولى  النفسى,  التوافق  وعدم  االضطراب   Openness toإلى 
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Experience  على كداللة  الفرد  قبل  ا  من  والتوافق  بالنضج    . (2003,  القريطى)لنفسىتمتعه 
لخارجى للفرد أو الجماعة حيث  من خالل السلوك افإنه ينظر للتوافق  لنظرية االجتماعية  ووفقا ل

إل االتجاه  هذا  ل  ىيشير  للجماعة  االنقياد  إلى  يلجأ  ما  عادة  الفرد  تمسكها  لأن  على  محافظة 
أسلوبا إيجابيا للتوافق, أما الخروج عن معايير    ر هذاويعتبوالدفاع عنها لتحقيق أمنها  ووحدتها  

بالجماعة   فيعتبر  الجماعة واالنقياد لبعض جماعات السوء واإلضرار  أفرادها  وممتلكاتها وإيذاء 
  (.2011, القذافىظاهر التوافق السلبى)ممظهرا من 
السلوكي  كما النظرية  فى ضوء  التوافق  الذات يعتبر  على  وسيطرة  كفاية  بمثابة    لمنع   ة 

التصرفات التى لم تعد تقود إلى المعززات اإليجابية وتعلم التصرفات الفعالة فى بلوغ األهداف  
من هذا  ال  ويتم  اكتشاف  ففخالل  الكامنة  والقوانين  للشروط  وفىرد  الطبيعة  الذى    ى  المجتمع 

ويشير ألبورت أن الشخص السوى    .(2009,  الخالدىيستطيع سد احتياجاته وتجنب المخاطر)
البحث عن أساليب للهروب والجوهر لديه هو القدرة على تحقيق    و الذى يواجه الوقع بدال منه

أن عوامل مثل النقص العضوى يمكن أن  إلى  ألفرد أدلر  يشير  و   .التوافقق  وتحقي  حلول مرضية
االه تحقيق  فى  واضحة  صعوبات  المتيتبعها  االحساس  االجتماعى,  الكفاية  ب سرف  مام  عدم 

 (.1998, عبدالرحمنلخاطئ للذات)تصور اما يؤثر بطريقة سيئة على ال والتوافق, وهو 
للمع النفسى  التوافق  سمعيا  ويتأثر  العواملاق  من  العديد  دراسة بسبب  نتائج  وتشير   ,

( أن الطالب الصم فى مدارس داخلية  Farrugia and Austin, 1980فاروجيا و أوستين )
إ السميتشابهون  عادى  الطالب  مع   كبير  حد  مظلى  جميع  فى  / ع  االجتماعى  التوافق  اهر 

مستويات منخفضة من العاطفى, وقد أظهر الصم وضعاف السمع فى المدارس العادية أظهروا  
العادية مستويات منخفضة على المستوى   تقدير الذات, وقد أظهر الطالب الصم فى المدارس 

(أن  Lukomski, 2007)  وقد أظهرت نتائج الكومشى  متوافق. عى والعاطفى, والسلوك الاالجتما 
عند    واالجتماعىهناك فروقا بين المعاقين والطالب عادى السمع فيما يتعلق بالتوافق العاطفى  

انتقالهم للدراسة الجامعية, فالطالب المعاقين سمعيا يصنفون أنفسهم أنهم يعانون من مشكالت 
ب  المنزلية  حياتهم  عادىفى  يفوق  اإلالسمع,كما يص  شكل  أنف  أنفسهن  قلقناث  أكثر  من  نهن  ا 

أن  (  Brice and Strauss 2016قد أظهرت نتائج دراسة بريك وسترايوس )و   .الذكور الصم
المراهقين الصم يواجهون ضغوطا أكثر من عادى السمع فهم يواجهون مشكالت فى االتصال  

المعلومات على  بالوالحصول  تتعلق  التى  المعلومات  ومنها  وهويتهم  ,  االجتماعى,  تفاعل 
وآخرون   كما  .  ةالشخصي ميالنو  دراسة  نتائج   ,Milano, Upshire, Scarazzo)أظهرت 
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Benjamin and Karen, 2016  أن الصم(  انقطاع    الشباب  بسبب  كبير  بشكل  متأثرين 
السمعية, اإلعاقة  بسبب  البيئة  مع  الطال   التفاعل  بين  كبيرة  اختالفات  وجود  ضعاف عدم  ب 

فيما يتعلق بمشاعر    الدراسية م فى الصفوف  اعره مع عند مقارنة مشالطالب عادى السالسمع و 
الشخصية والمشاعر  المدرسة.القبول،  وقبول  تيرلكتسى    ،  دراسة  أظهرت  وقد 

أن  Terlektsi, Kreppner, Mahon, Worsfold and Kennedy, 2020)وآخرون   )
   داقات.عل مع األقران وتكوين صيعانون من مشكالت التفا , المراهقين الصم وضعاف السمع

ستوجب ن سمعيا بالمرحلة الجامعية تالمعاقي  تجربة دمجسبق يتضح أن  خالل ما    نم
تناول الباحثين  بالدراسةعلى  ذوى   لتحديد وبحث مشكالت  ها  الجامعه  الشريحة من طالب  تلك 

امعية والحياة  ومساعدتهم على التوافق مع الحياة الج  لتذليل الصعاب   اإلعاقة السمعية كخطوة  
 بوجه عام  . 

 : تطبيق مجموعة من المقاييس وهى حث الحالىتطلب إجراء الب :ثالبح أدوات
الجامعية الحياة  مع  التوافق  وسيرك:  إعداد ,  مقياس  وتعريب ,  بيكر  عبدالسالم)    :ترجمة  على 

2008) 
 حثة(. )إعداد البا بالمرحلة الجامعيةلمعاقين سمعيا  المدركة ل الذاتيةفاعلية المقياس 

 إعداد الباحثة(. ين سمعيا ) للمعاقماعية  تاالج  هارت ممقياس ال
 : ترجمة وتعريب   (,1984)سنة    بيكر وسيرك:  إعداد   مقياس التوافق مع الحياة الجامعية  أوال :

عبدالسالم منو   .(2008)على  المقياس  رئيسية  وقد    عبارة  36  تكون  أبعاد  أربعة  على  شتمل 
األكاديمى  هى: الشخصى/   -فقرات(  5)االجتماعىالتوافق    -رة(عبا   15)   التوافق  التوافق 

على  . وقد تم حساب ثبات المقياس  (ات افقر   8)االلتزام بتحقيق األهداف  -فقرات(  8)  العاطفى
ا  (50)عينة مكونة من   ألفا كرونباخ وطريقة  النصفية  بطريقة  تراوحت معامالت لتجزئة  حيث 
 ( بين  ما  الصدق0  ,86  -71,0الثبات  .أما  الفقد    (  منتم  معد  تحقق  قبل  من  من  المقياه  س 

طالب وطالبة    (100)  , والصدق العاملى على عينة قوامهاالصدق الظاهرى   الل التحقق منخ
يستوعب   وأظهر واحد  عامل  على  تشبعت  األربعة  األبعاد  أن  العاملى  من    (  78  ,9)التحليل 

   التباين الكلى.
ة الخصائص السيكومتريدة التأكد من  قامت الباحثة باستخدام هذا المقياس بعد إعا  وقد  

من خالل تطبيقه    من المعاقين سمعيا   الحالى  لعينة البحث   لتأكد من مناسبة المقياس مرة أخرى ل
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( المعاقين سمع  ( 70على عينة مكونة من  وفيما  يطالب وطالبة من  الجامعية,  بالمرحلة  لى  يا 
 الخصائص السيكومترية التى تم التوصل إليها:

الت  1-أ صدق  الفرضى)  (  للمكوين  الداخلى  :البناء   ) معامالت   قياس  حساب  تم 
 االرتباط بين األبعاد وبعضها البعض والدرجة الكلية للمقياس  كما هو موضح بالجدول التالى : 

 للمقياس الكلية والدرجة البعضوبعضها  األبعاد بين االرتباطات معامالت : ( 1) جدول
 –التوافق العاطفى  االجتماعىالتوافق  التوافق االكاديمى  العوامل

 خصى الش

 تحقيق االهداف 

 0 ,406** 0 ,365** 0 ,392**  التوافق االكاديمى 

 0 ,473** 0 ,486**   التوافق االجتماعى

 0 ,392**    الشخصى –التوافق العاطفى 

     تحقيق االهداف 

 0 ,718** 0 ,733** 0 ,693** 0 ,816** الدرجة الكلية 

            01,0د  داللة عنمستوى ال** : 
قامت الباحثة بحساب صدق المقارنات الطرفية، وذلك  صدق المجموعات الطرفية :  ( 2-أ 

,  ة الجامعيةمن خالل ترتيب درجات أفراد العينة بشكل تصاعدي علي مقياس التوافق مع الحيا 
سطي ، ثم حساب داللة الفروق بين متو (70ن= )  المعاقيين سمعياً  من طالب الجامعة

-واستخدمت الباحثة اختبار مان ، ( %27( وأدني) %27)أعلي  المجموعتين الطرفيتين، وهما 
الالبارامتري لمعرفة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين العليا   Mann-Whitneyويتني 

 ية كما يلى:  والدنيا على مقياس التوافق مع الحياة الجامع
 داءلى أداء واألدنى أ( : الفروق بين المجموعتين األع2جدول )

 مجموعةلا المتغير  
)عدد افراد  ن

 العينة(
 Z مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 الدرجة الكلية لمقياس 

 التوافق مع الحياة الجامعية
 5 ,287- 551 ,00 29 ,00 19 أعلى أداء 

 190 ,00 10 ,00 19 أدنى أداء  

 544, 00 28, 63 19 أعلى أداء  االكاديمى التوافق 
-080,5 

 197 , 00 10, 37 19 أدنى أداء 

 516 ,50 27 ,18 19 أعلى أداء  التوافق االجتماعى
-347, 4 

 224 ,50 11 ,82 19 أدنى أداء 

 524 ,50 27, 61 19 أعلى أداء  الشخصى  –التوافق العاطفى 
- 521,4 

 216 ,50 11 ,39 19 أدنى أداء 

 542 ,50 28 ,55 19 أعلى أداء  تحقيق االهداف  
- 069,5 

 198 ,50 10 ,45 19 أدنى أداء 
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(  0.01عند مستوى داللة )  Zقيمة ,96,1 ( للطرفين=0  .05  عند مستوى داللة )  Zقيمة
 2 ,58للطرفين= 

  ( قيمة  السابق إن  الجدول  داللة    Zيتضح من  دالة  سواء عند مستوى  ، حيث (0.01) ( 
مما   ( 0.01)ند مستوى داللة  ف عليها  ع( المتعار   Z( المحسوبة أكثر من قيمة )  Zكانت قيمة )  

  ( بينالدرجة الكلية واألبعاد الفرعية  يعنى وجود فروق فى التوافق مع الحياة الجامعية )على مستوى 
يشير إلى تمتع مقياس التوافق مع الحياة الجامعية المستخدم  مما    المجموعتين األعلى أداء واألدنى,

 فى البحث الحالى بالصدق . 
، Split- halfزئة النصفية  المقياس بطريقتين هما التجقامت الباحثة بحساب ثبات    :مقياسب ( ثبات ال

طالب   70قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة قوامها )  ، حيث  Cronbach Alphaوالفا كرونباخ  
المعاقي الطالب  من  باوطالبة  سمعيًا  ان  )ةي لجامعلمرحلة  االرتباط  معامل  حساب  تم  ثم   ، ثبات  معامل  ( 

النصفيةا بين نصفى  لتجزئة  باستخدام  )االختبار(  بعد من األبعاد والمقياس ككل ،  الزوجى والفردى( لكل 
برا لسبيرمان  الطول  تصحيح  ومعادلة   ، جوتمان  كمامعادلتى   , حسا  ون  ككل  تم  للمقياس  ألفا  معامل  ب 

 وأبعاده كما هو موضح بالجدول التالى :
 ا كرونباخ ة التجزئة النصفية والف:  ثبات المقياس بطريق  (3جدول ) 

ب التجزئة النصفية باستخدام معادلتيتضح من الجدول السابق أن معامالت ثبات       راون  ى سبيرمان 
 وجوتمان مرتفعة مما يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات واالستقرار .  

إعداد  قامت الباحثة ب  :بالمرحلة الجامعيةالمدركة للمعاقين سمعيا    فاعلية الذاتمقياس    انيا:ث
ط يناسب  الحالىمقياس  البحث  عينة  أفراد  الجامعيةعاقيالم  بيعة  المرحلة  فى  سمعيا  و ن  فى  , 
راجعة األطر النظرية وما تيسر لها الحصول عليه من  مقامت الباحثة بالبحث  سبيل إعداد أداة  
الكفاءة الذاتية العامة   : استبانة توقعات ول متغير الفاعلية الذاتية منهامقاييس حدراسات سابقة و 

وشفارتسر جيروزيليم  وتقنين  ت  Jerusalem& Schwarzer 1986إعداد    رضون عريب 
(1997( سمعيا  المعاقين  للمراهقين  الذات  فاعلية  مقياس  السورية.  البيئة  على   )12  :

إعداد    (,2010)السيد   سنة(إعداد 17 السمع  للمراهقين ضعاف  الذات  فاعلية   عبدالعزيز مقياس 
للمر 2010) الذات  فاعلية  مقياس  إعداد  (,  فاعلية2014)وآخرون   شند اهقين  مقياس  الذات   (, 

عبدالعيد إعداد    للشباب, ق(.  2016)عبدالرحمنو   حليم,  فقد  ثم  التعريف ومن  بتحديد  امت 

 عدد  األبعاد 

 المفردات

 باستخدام معادلة

 جوتمان       

 باستخدام معادلة  

 سبيرمان براون   

 باستخدام الفا 

 كرونباخ 

 الدرجة الكلية لمقياس 

 التوافق مع الحياة الجامعية

36 733,  0 735,  0 754,  0 
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الطالب المعاق سمعيا حول ما يتمتع به من    معتقدات   بأنها:ائى للفاعلية الذاتية المدركة  جر اإل
قدرات وما يمتلكه من مهارات وإمكانات تسهم فى تطوير استجابات إيجابية حول التعامل مع  

إعاأ رغم  تواجهه  التى  الحياة  مستقبليحداث  أهداف  ووضع  السمعية,  والجهود  قته  لحياته,  ة 
م األهدافالمبذوله  تلك  تحقيق  سبيل  فى  قبله  عليد وتق,  ن  يحصل  التى  بالدرجة  على  ها  ر 

  لمعاق سمعيا تم تحديد ثالثة أبعاد للفاعلية الذاتية التى يدركها ا وقد . المقياس المعد لهذا الغرض
 : وهى

ويشير إلى التصورات الذهنية التى يكونها الطالب المعاق سمعيا    معتقدات الكفاءة:البعد األول:  
حول قدرته على التعامل مع التحديات التى تواجهه فى الحياة بشكل عام فى ظل وجود اإلعاقة  

 تحقيق األهداف. وتقيسه العبارات.  السمعية,  وما يرتبط بها من توجيه سلوكه نحو
ا يم  :التعميم:لثانىالبعد  ما  إلى  المالحظة لتويشير  قدرةعلى  من  سمعيا  المعاق  الطالب  كه 

, وقدرته على تعميم الخبرات معاقين وغير معاقين()واالنتباه للتعلم واالستفادة من خبرات اآلخرين
المشابهة الخبرات  فى  منها  لالستفادة  ا  المكتسبة  وجود  بسبب  الخبرات  نقص  إلعاقة  لتعويض 

 السمعية.  
وما يرتبط  إلى الجهود  الفعلية التى يقوم بها المعاق سمعيا, شيروي الفاعلية:قوة : البعد الثالث 
مثابرته فى سبيل تذليل العقبات التى تواجهه فى حياته وما  الت محفزة تؤثر على ا عبها من انف

 افه المستقبلية. يقوم به فى سبيل تحقيق أهد 
 :  (لباحثةا) إعداد الذاتية المدركة الخصائص السيكومترية لمقياس الفاعلية 

مجموعة  عرض المقياس فى صورته األوليه على  تم    :  ( صدق المحتوى 1-أ    )أ ( صدق المقياس :
ن أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس التربوى وذلك إلبداء الرأى حول مدى ارتباط  م  1لمحكمين  امن  

رج ثنائى )  د موذلك على  بالمقياس ككلرتباطها  وكذلك مدى ا، درجة تحتهكل مفردة بالبعد الفرعى المن 
تنتمى  –تنتمى   للتأكد من سالم(ال  العبارات ووضوحها ، وكذلك  اللغة وصياغة  يمكن    ، واقتراح ماة 

، وقد أسفرت عملية التحكيم عن تعديل صياغة بعض العبارات لتصبح ارات لكل بعد إضافته من عب 
 أكثر وضوحًا للطالب.

 
المحكمين1 الباحثة  الترب  تشكر  حلوانبكلية  جامعة  فى  ية  جهد  من  بذلوه  الفاعلية    لما  وتنقيح   مراجعه  والمهارات  السادة  الذاتية 

م .د/    –  سهير محمود أمينأ.د/    -شاد محمد حسن  أ.د/ ر  -أ.م.د/ ثرايا يوسف الشين  :األبجدى هىاالجتماعية واألسماء وفقا للترتيب  

أ.م.د/ -أ.د/ وفاء عبد الجواد    -أبو دنياأ.د/ نادية عبده  -د/ مروة سعيد عويسم.  -عبد القادر عبدالغفارأ.د/محمد  -فاطمة الزهراء محمد

 همان همام. و

Homogeneity 
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بتطبيق المقياس على عينة قوامها )   1لىالتحقق من التجانس الداختم  :  ىرض لف( صدق التكوين ا  2-أ
سمعيا)    134 المعاقين  الطالب  من  وطالبة  طالبًا  وطال  65(  قبل  طالب  المرحلة  طالب  من  بة 

، ثم تم حساب معامالت االرتباط بين مفردات كل  (الب الجامعةطالب وطالبة من ط  69،  الجامعية
، وكذلك كل مفردة والدرجة الكلية للمقياسبين   ، وكذلك معامالت االرتباطالبعد ابعد والدرجة الكلية لهذ

الكلية للمقياس، وكانت جميع معامالت اال رتباط دالة  معامالت االرتباط بين األبعاد الثالثة والدرجة 
 رتباط من خالل الجداول اآلتية:يلى توضيح معامالت اال امي(، وف01,0) عند مستوى داللة 

 والدرجة الكلية للمقياس  هذا البعد ت البعد األول والدرجة الكلية ل( : معامالت االرتباط بين مفردا4جدول )
 
 
 
 

         01,0** : مستوى الداللة عند  
( : معامالت االرتباط بين مفردات البعد الثانى والدرجة الكلية لهذا البعد  والدرجة الكلية  5جدول )  

   للمقياس
 بالدرجة الكلية   معامل االرتباط  بالبعد معامل االرتباط رقم المفردة  

8 502**,0 439,**0 

9 562**,0 836,**0 

10 608**,0 467,**0 

11 572**,0 184,**0 

12 598**,0 456,**0 

13 506**,0 036,**0 

14 045,**0 149,**0 

15 713,**0 034,**0 

16 615,**0 139,**0 

   01,0** : مستوى الداللة عند  
 لدرجة الكلية لهذا البعد والدرجةاالرتباط بين مفردات البعد الثالث وا( : معامالت 6جدول )

 لية للمقياس الك
 بالدرجة الكلية  معامل االرتباط  بالبعد  معامل االرتباط رقم المفردة  

17 853,**0 506,**0 

 

 
 

 بالدرجة الكلية  معامل االرتباط  بالبعد  معامل االرتباط رقم المفردة  

1 177,**0 673,**0 

2 592,**0 344,**0 

3 744,**0 623,**0 

4 692,**0 216,**0 

5 077,**0 866,**0 

6 722,**0 067,**0 

7 257,**0 394,**0 
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18 697,**0 684,**0 

19 715,**0 484,**0 

20 062,**0 705,**0 

21 423,**0 267,**0 

22 784,**0 395,**0 

        01,0عند   ** : مستوى الداللة   
 تباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس الت االر ( : معام7جدول )

 بالدرجة الكلية للمقياس  معامل االرتباط أبعاد المقياس 

       0**,278 البعد األول ) معتقدات الكفاءة (  

       0**,818 البعد الثانى ) التعميم (  

       0**,608 علية (  البعد الثالث ) قوة الفا

             01,0عند    ى الداللة** : مستو 
يتضح من الجداول السابقة أن جميع معامالت االرتباطات بين مفردات كل بعد والدرجة 

معامالت االرتباط بين درجة كل بعد ( وكذلك  01,0الكلية للبعد دالة عند مستوى داللة )
مستوى   عند  دالة  للمقياس  الكلية  ) والدرجة  تراب01,0داللة  إلى  يشير  وهذا  وتماسك (  ط 

 اس وأبعاده مما يدل على أن المقياس يتمتع باتساق داخلى مفردات المقي
قامت الباحثة بحساب صدق المقارنات الطرفية، وذلك    :( صدق المقارنات الطرفية  3-أ

بشكل   العينة  أفراد  درجات  ترتيب  خالل  المقارنات من  صدق  بحساب  الباحثة  قامت 
العينة بشكل تصاعدي علي مقياس الفاعلية    أفراد رفية، وذلك من خالل ترتيب درجات الط

الطرفيت  المجموعتين  متوسطي  بين  الفروق  لداللة  ت  اختبار  وحساب  أعلي ،  وهما  ين، 
وفيما  (،   134× %27طالب )  (  36( طالب وأدني)  36(، أي أعلي )%27( وأدني)27%)

 .يلي النتائج التي حصلت عليها الباحثة
بين متوسطات درجات المجموعتين )األعلى أداء   الفرق   : نتائج اختبار ت لداللة(8جدول )

 (  واألدنى أداء
 المتوسط    العدد    المجموعة المتـــغيـــر    

 الحسابى

 االنحراف  

 المعياري  

 درجات

 الحرية  

 قيمة  

 ت    

 مستوى  

 الداللة  

)معتقدات الكفاءة    البعد األول

 ) 

   0 , 01 13  ,069 70     0  ,841    17 ,25 36 أعلى أداء 

     2  ,596    11 ,38 36 أدنى أداء 

 70    1  ,665    24 ,83 36 أعلى أداء  البعد الثانى ) التعميم (  
646,  10     

01 , 0   

    2  ,730    19 ,22 36 أدنى أداء 

 70    1  ,204    19 ,75 36 أعلى أداء  ( الثالث)قوة الفاعليةعدالب
863,  15     

01 , 0   

    1  ,697    14 ,30 36 أدنى أداء 

 الدرجة الكلية 

 للفاعلية الذاتية  

 70    2  ,091    61 ,83 36 أعلى أداء 
851,  20     

01 , 0   

    4  ,465    44 ,89 36 أدنى أداء 
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  05عند مستوى داللة   )000,2(،  قيمة ت الجدولية  0 , 01)عند مستوى داللة  2 , 660قيمة ت الجدولية        
, 0 ) 

اليتضح   وأدنىمن  أعلى  مجموعتى  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  السابق  مستوى    جدول  على   ( أداء 
الكلية المقياس   واألبعاد(  الدرجة  تمتع  إلى  يشير  مما  بالصدق  ،  الحالى  البحث  فى  قياس    المستخدم  فى 

 . الفاعلية الذاتية لدى عينة الدراسة الحالية
ثبات    ب  ثبا  المقياس::  بحساب  الباحثة  هماقامت  بطريقتين  المقياس  والفا    ت   ، النصفية  التجزئة 

، ثم تم حساب  طالب وطالبة (134الباحثة بتطبيق المقياس على عينة قوامها )  قامت    ، حيث كرونباخ
 معامل االرتباط ) معامل ثبات التجزئة النصفية ( بين نصفى االختبار ) الزوجى والفردى ( لكل بعد 

ا  صحيح الطول لسبيرمان براون كمخدام معادلتى جوتمان ، ومعادلة تمن األبعاد والمقياس ككل ، باست
 هو موضح بالجدول التالى : 
 ( :  ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية والفا كرونباخ  9جدول )   

 عدد  األبعاد 

 المفردات

 باستخدام معادلة

 جوتمان       

 باستخدام معادلة  

 براون رمان سبي  

 باستخدام الفا 

 اخ كرونب

 0  , 769 0  , 718 0  , 694 7 (  البعد األول )معتقدات الكفاءة

 0  , 636 0  , 612 0  , 631 9 البعد الثانى ) التعميم (  

 0  , 587 0  , 704 0  , 703 6 البعد الثالث ) قوة الفاعلية (  

 0  , 833 0  , 820 0  , 814 22 المقياس ككل 

خدام معادلتى سبيرمان براون وجوتمان  لتجزئة النصفية باستق أن معامالت ثبات االجدول الساب يتضح من      
 مرتفعة مما يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات واالستقرار .  

 تكون كما يلى:   لصورة النهائية للمقياسفإن اوبعد التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس   
 (  ثالثة ) الصورة النهائيةاس موزعة على األبعاد الات المقي( : مفرد 10جدول )

 عدد المفردات أرقام المفردات أبعاد المقياس 

 6 6-5-4-3 – 2 -1 البعد األول ) معتقدات الكفاءة (  

 9    9 15-14-13-12-11-10-9-8-7 البعد الثانى ) التعميم (  

 7 22-21—20-19-18-17-16 البعد الثالث ) قوة الفاعلية (  

قامت الباحثة    سمعيا بالمرحلة الجامعية )إعداد الباحثة(  الجتماعية للمعاقينا مقياس المهارات ا ثالث    
وذلك بعد مراجعة    من المعاقين سمعيا فى المرحلة الجامعية,  المقياس الحالى ليناسب عينة البحث   بإعداد 

ا لها  تيسر  ما  وكذلك  االجتماعية,  المهارات  حول  النظرية  من  األطر  عليه  المنشورةلحصول  ,  المقاييس 
مقياس    (2007)  المغازى سنة( إعداد    60:  15مقياس الذكاء االجتماعى )  :منها  احثين  بمن قبل ال  والمعدة

ت,  مقياس المهارات االجتماعية للمراهقا  (2010)  السمادونى  إعداد   سنة(  53:  16)  اعيةالمهارات االجتم
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حيث  :  رات االجتماعيةى للمهاثة من وضع التعريف االجرائالباح   تمكنت  ومن ثم .(2011)   عبدالحميد   إعداد 
إلى قدرة المعاق سمعيا على التفاعل االجتماعى مع اآلخرين السامعين منهم وغير    الىالحفى البحث    تشير

التى  بالدرجة  وتقدر  عليها,  والحفاظ  اجتماعية  عالقات  إقامة  على  قدرته  من  بها   يرتبط  وما  السامعين, 
 : أبعاده الثالثةا الغرض بالمعد لهذ ا المفحوص على المقياس يحصل عليه

لى التعبير: ويشير إلى قدرة المعاق سمعيا على التعبير  بطريقة لفظية أو  البعد األول: القدرة ع 
الحديث فى  بآداب  االلتزام  اإلفهام مع  وقدرته على  االنفعالية  والحالة  األفكار  الفظية عن  غير 

 عى مع المعاقين سمعيا والسامعين.مواقف التواصل االجتما
قدرة إلى  الوجدانى: ويشير  التفهم   : الثانى  انفعاالت اآلخرين    البعد  التقاط  المعاق سمعيا على 

 وتفسير رسائلهم االنفعالية غير اللفظية من خالل التعبيرات الوجهية, ولغة الجسد. 
ق إلى  اجتماعية: وتشير  إقامة عالقات  القدرة على  الثالث:  اقامة  البعد  المعاق سمعيا على  درة 

 ق مكاسب اجتماعية ونفسية. والحفاظ عليها لتحقيات اجتماعية تبادلية المنفعة عالق
ل األولية  صورته  فى  المقياس  وتجهيز  العبارات  بنود  صياغة  السادة لتم  على  عرض 

اإلشارة   و المحكمين )سبق  تعديالت,  به من  أشاروا  فيما  بمقترحات سيادتهم  فيما إليهم( واألخذ 
لل السيكومترية  الخصائص  تطبيقيلى  وبعد  التحكيم  بعد  من  مقياس  التحقق  عينة  على  ه 

استخدمت الباحثة عدة طرق للتحقق من صدق المقياس كما هو  الخصائص السيكومترية حيث  
 : ح كاآلتى موض
التكوين  1-أ للمقياسالفرضى)ا  ( صدق  الداخلى  التجانس  (  لبناء  التحقق من  تم  :حيث 

( طالبًا وطالبة من الطالب المعاقين    134)  ق المقياس على عينة قوامهاطبيبت  الداخلى
ط  65)  سمعيا  من  وطالبة  الجامعيةطالب  قبل  المرحلة  من    69،  الب  وطالبة  طالب 

الجامعة بطالب  كل  مفردات  بين  االرتباط  معامالت  تم حساب  ثم  الكلية  (،  والدرجة  عد 
بين   االرتباط  معامالت  وكذلك   ، البعد  للمقياس  لكلهذا  الكلية  والدرجة  وكذلك    ،مفردة 

معامالت  جميع  وكانت  للمقياس،  الكلية  والدرجة  الثالثة  األبعاد  بين  االرتباط  معامالت 
داللةرتاال مستوى  عند  دالة  )(0  ,01)باط  رقم  المفردتين  عدا  فيما  تكن  11،  3،  لم   )
لمرت الكلية  الدرجة  أو  للمقياس  الكلية  بالدرجة  دااًل  ارتباطًا  ،  بطة  له  تنتميان  اللتان  لبعد 

 رتباط من خالل الجداول اآلتية : ، ويتم توضيح معامالت االلذلك تم حذفها من المقياس
ة  والدرجة الكلي  معامالت االرتباط بين مفردات البعد األول والدرجة الكلية لهذا البعد ( : 11جدول )

 للمقياس 
 بالدرجة الكلية   معامل االرتباط بالبعد  معامل االرتباط رقم المفردة  
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1 625 ,  0** 478 ,  0** 

2 411 ,  0** 295 ,  0** 

3 244 ,  0** 134 ,  0 

4 659 ,  0** 525 ,  0** 

5 594,  0** 392 ,  0** 

6 607 ,  0** 527 ,  0** 

7 537 ,  0** 401 ,  0** 

8 617 ,  0** 539 ,  0** 

9 500 ,  0** 432 ,  0** 

10 252 ,  0** 324 ,  0** 

11 167 ,  0 237 ,  0**    

           01,0** : مستوى الداللة عند  
 والدرجة الكلية لهذا البعد  والدرجة الكلية للمقياس ( : معامالت االرتباط بين مفردات البعد الثانى 12جدول )

 بالدرجة الكلية  االرتباط معامل  بالبعد  معامل االرتباط رقم المفردة  

12 426 ,  0** 406 ,  0**        

13 679 ,  0** 455 ,  0** 

14 524 ,  0** 493 ,  0**        

15 614 ,  0** 435 ,  0** 

16 722 ,  0** 492 ,  0**     

             01,0** : مستوى الداللة عند  
درجة الكلية لهذا البعد  والدرجة الكلية  : معامالت االرتباط بين مفردات البعد الثالث وال (13 جدول)

 للمقياس 
 بالدرجة الكلية  معامل االرتباط  بالبعد  معامل االرتباط رقم المفردة  

17 561 ,  0**          453 ,  0**          

18 530 ,  0**          439 ,  0** 

19 670 ,  0** 514 ,  0** 

20 551 ,  0** 595 ,  0** 

21 438 ,  0** 484 ,  0** 

22 656 ,  0**    565 ,  0**          

23 563 ,  0**          453 ,  0**          

24 521 ,  0**          271 ,  0**          

25 554 ,  0**          434 ,  0**          

26 354 ,  0** 198 ,  0* 

    05,0* : مستوى الداللة عند       01,0** : مستوى الداللة عند   
 درجة الكلية للمقياس ( : معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد وال14جدول)                

 للمقياس  بالدرجة الكلية معامل االرتباط أبعاد المقياس 

     **0  , 815 البعد األول ) القدرة على التعبير ( 

     **0  , 751 البعد الثانى ) التفهم الوجدانى ( 

 **0  , 816 ت اجتماعية ( عالقا اقامة) البعد الثالث
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            01,0** : مستوى الداللة عند  
السابقة     الجداول  من  بعد  يتضح  مفردات كل  بين  االرتباطات  للبعد  معامالت  الكلية  والدرجة 

( لم ترتبطا ارتباًط دااًل بالبعد  11،  3، فيما عدا المفردتين رقم)(01,0دالة عند مستوى داللة )
الك  األول ط بين  تم حذفهما من المقياس، وكانت معامالت االرتبا لية للمقياس لذلك  أو الدرجة 

داللة) مستوى  عند  دالة  للمقياس  الكلية  والدرجة  بعد  كل  ترابط  01,0درجة  إلى  يشير  وهذا   )
 وتماسك مفردات المقياس وأبعاده مما يدل على أن المقياس يتمتع باتساق داخلى .  

الطرفية  2-أ المقارنات  صدق  خالل قام  :(  من  وذلك  الطرفية،  المقارنات  صدق  بحساب  الباحثة  ت 
در  المهارات  ترتيب  مقياس  علي  تصاعدي  بشكل  العينة  أفراد  ت جات  اختبار  وحساب   ، االجتماعية 

( 36)  ىأي أعل  (،%27( وأدني)%27ين، وهما أعلي )لداللة الفروق بين متوسطي المجموعتين الطرفيت 
وأدني) )36طالب  فإ134× % 27(طالب  درجات (،  متوسطي  بين  إحصائيًا  دالة  فروقًا  هناك  كانت  ذا 

بيالمجموعتي  التمييز  علي  المقياس  قدرة  علي  دلياًل  ذلك  كان  علي ن  األداء  ومنخفضي  مرتفعي  ن 
   ، ومن ثم صدق المقياس، فيما يلى:المقياس

 ء واألدنى أداء (     : نتائج اختبار ت لداللة الفرق بين متوسطات درجات المجموعتين ) األعلى أدا(15جدول )
 توسط  الم  العدد     المجموعة المتـــغيـــر    

 الحسابى

 االنحراف  

 المعياري  

 درجات

 الحرية  

 قيمة  

 ت    

 مستوى  

 الداللة  

 البعد األول 

 ) القدرة على التعبير (  

 70 2  , 688 27 , 53 36 أعلى أداء 

 

817 ,  12 01,0 

 2  , 494 19 , 69 36 أدنى أداء 

 70 1  , 241 12 , 94 36 أعلى أداء  )التفهم الوجدانى(  البعد الثانى
787 ,  12 

01,0 

 1  , 373 9 , 00 36 أدنى أداء 

الثالث)اقامةعالقات   البعد 

 اجتماعية( 

 70 1  , 903 27 , 58 36 أعلى أداء 
178 ,  13 

01,0 

 2  , 557 20 , 58 36 أدنى أداء 

 70 2  , 966 68 , 06 36 أعلى أداء  الدرجة الكلية  
849 ,  23 

01,0 

 3  , 677 49 , 28 36 أدنى أداء 

 (0 , 05)عند مستوى داللة  000,2قيمة ت الجدولية  (،0 ,  01)عند مستوى داللة 2 , 660قيمة ت الجدولية      
أداء ) على  بين مجموعتى أعلى وأدنى  دالة إحصائيًا  السابق وجود فروق  الجدول  يتضح من 

المستخدم فى  االجتماعية  ى الدرجة الكلية واألبعاد(، مما يشير إلى تمتع مقياس المهارات  مستو 
 .  البحث الحالى بالصدق

، والفا  اس بطريقتين هما التجزئة النصفيةقامت الباحثة بحساب ثبات المقي:  ب : ثبات المقياس
، ثم تم  لب وطالبة (طا  134قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة قوامها )  اخ، حيث  كرونب

) الزوجى والفردى (  نصفى االختبار  لنصفية( بينزئة احساب معامل االرتباط )معامل ثبات التج
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األ من  بعد  ككللكل  والمقياس  معادلتىبعاد  باستخدام  الطول جوتمان  ،  تصحيح  ومعادلة   ،
 لسبيرمان براون كما هو موضح بالجدول التالى : 

   بطريقة التجزئة النصفية والفا كرونباخ ات االجتماعيةالمهار   مقياس(:  ثبات 16جدول )
 عدد  األبعاد 

 المفردات

باستخدام 

 جوتمان معادلة

معادلة   باستخدام 

 سبيرمان براون 

الفا   باستخدام 

 كرونباخ 

 0  ,716 0  ,697 0  ,672 9 البعد األول ) القدرة على التعبير ( 

 0  ,560 0  ,543 0  ,536 5 البعد الثانى ) التفهم الوجدانى ( 

 0  ,714 0  ,584 0  ,582 10 ( اقامة عالقات اجتماعيةالثالث ) البعد

 0  ,820 0  ,698 0  ,698 24 المقياس ككل 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ثبات التجزئة النصفية باستخدام معادلتى سبيرمان      
 الثبات واالستقرار . براون وجوتمان مرتفعة مما يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من 

مقياس قامت الباحثة بحذف العبارات التى لم تثبت  وبعد التحقق من الخصائص السيكومترية لل  
أو ثباتها مما ترتب على ذلك إعادة ترقيم العبارات، وفيما يلى توضيح للصورة النهائية  صدقها  
 للمقياس. 

 
 الصورة النهائية (األبعاد الثالثة) موزعة على المهارت االجتماعيةمقياس ( : مفردات 17جدول )

 عدد المفردات داتأرقام المفر أبعاد المقياس 

 9 9-8-7-6-5-4-3-2-1 البعد األول ) القدرة على التعبير ( 

 5 14-13-12-11-10 البعد الثانى ) التفهم الوجدانى ( 

 21-20-19-18-17-16-15 ( )اقامة عالقات اجتماعية الثالث البعد

22-23-24 

10 

  ختبار الفروض وتفسير النتائج:ا
درجات الطالب المعاقين   داللة إحصائية بينارتباطية ذات    لفرض األول: توجد عالقةص ان

سمعيًا فى المرحلة الجامعية على مقياسى الفاعلية الذاتية والمهارات االجتماعية ودرجاتهم  
الجامعية. الحياة  مع  التوافق  مقياس  الفرض     على  صحة  بحساب    والختبار  الباحثة  قامت 

بين   لبيرسون  البسيط  الخطي  االرتباط  عمعامل  الطالب  الذاتية  درجات  الفاعلية  مقياسى  لى 
موضح   هو  كما  الجامعية  الحياة  مع  التوافق  مقياس  على  ودرجاتهم  االجتماعية  والمهارات 

 بالجدول التالى : 
 ة  التوافق مع الحياة الجامعيالعالقة بين الفاعلية الذاتية و  أ (

 جامعية ق مع الحياة الالتوافاالرتباط بين الفاعلية الذاتية و ( : معامالت 18جدول )
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 الـــمتغــيـــر 

 

 الفاعلية الذاتية وأبعادها 

 قوة الفاعلية  التعميم  معتقدات الكفاءة 

الدرجة الكلية للفاعلية  

 الذاتية 

 التوافق

 مع

 الحياة

 الجامعية

 وأبعاده  

 **0  , 458 **0  , 342 **0  , 433 **0  , 344 التوافق االكاديمى 

 **0  , 512 **0  , 361 **0  , 462 **0  , 431 التوافق االجتماعى

 **0  , 441 **0  , 338 **0  , 413 **0  , 323 الشخصي  –التوافق العاطفى 

 **0  , 710 **0  , 708 **0  , 488 **0  , 506 تحقيق االهداف 

 **0  , 683 **0  , 560 **0  , 587 **0  , 510 الدرجة الكلية 

ارتباطية   عالقة  وجود  السابق  الجدول  من  داللة  يتضح  مستوى  عند  إحصائيًا  بين  01,0دالة 
ودرجات الجامعية  الحياة  مع  التوافق  مقياس  على  الطالب  الفاعلية  درجات  مقياس  على  هم 

 ( توى جميع األبعاد والدرجة الكليةعلى مس )الذاتية
 عية و التوافق مع الحياة الجامعية العالقة بين المهارات االجتماب ( 

 التوافق مع الحياة الجامعية اط بين المهارات االجتماعية و رتب( : معامالت اال 19جدول )

 المهارات االجتماعية وأبعادها  تغــيـــر لـــما

 
القدرة على  

 التعبير 
 التفهم الوجدانى

اقامة عالقات  

 اجتماعية

 الدرجة الكلية 

 للمهارات االجتماعية

 توافقال

 مع

 الحياة

 الجامعية

 وأبعاده 

 **0  , 467 **0  , 317 **0  , 358 **0  , 398 التوافق االكاديمى 

 **0  , 441 **0  , 464   0  ,191 *0  , 290 التوافق االجتماعى

 *0  , 257 0  , 110 0  , 204 *0  , 278 الشخصي  –التوافق العاطفى 

 **0  , 466 **0  , 481 0  , 236 *0  , 299 تحقيق االهداف 

 **0  , 539 **0  , 423 **0  , 353 **0  , 436 الدرجة الكلية للمقياس 

السابق   الجدول  دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  يتضح من  ارتباطية  بين    01,0وجود عالقة 
المهارات  مقياس  على  ودرجاتهم  الجامعية  الحياة  مع  التوافق  مقياس  على  الطالب  درجات 

. وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ة الكليةعلى مستوى الدرج  اعيةاالجتم
ال   حيث ،وأبعاد التوافق مع الحياة الجامعية  بعض أبعاد المهارات االجتماعيةبين    01,0،  05,0

ارتب عالقة  بعد  طياتوجد  بين  احصائيًا  دالة  الوجدانىة  و ،  التفهم  االجتماعى  التوافق والتوافق 
بنو   األهداف  وتحقيق  الشخصى  –العاطفى   اجتماعيةإ  كذلك  عالقات  وبعقامة  التوافق  ،  د 

 .   الشخصى -ى العاطف
األول  مناقشة الفرض  )  يتضح:  نتائج  جدول  نتائج  خالل  عالقة 18من  وجود   ) 

إحصائيا  ارتباطية الف  دالة  الحيابين  مع  والتوافق  الذاتية  الجامعيةاعلية  الدرجة   ة  مستوى  على 
الفرعية واألبعاد  للفاعلية    وهى  ,الكلية  اإليجابى  التأثير  حيث  النظرية  األطر  مع  تتسق  نتيجة 



 

   ءفاطمة الزهرا
    حداالو عبد 

وعالقتهما بتوافق الطالب المعاقين سمعيا مع   والمهارات االجتماعية ة كالمدر  الذاتية الفاعلية
                                                       عيةالحياة الجام

 
 

 1080 

للمعاقين    حثة تفسر هذه النتيجة فى ضوء أن نظام الدمجوالباعلى المثابرة وبذل الجهد,    لذاتية  ا
هم للفاعلية فى ذواتهم  مفاهيم إيجابية تنعكس على تقدير   سمعيا قد أتاح للمعاقين فرصا لتطوير

وقد   .م بالتوافق مع الحياة الجامعية حيث الدمج الكامل مع السامعينساسهمما ينعكس على إح
( إلى أن النظام اإلدماجى لذوى االحتياجات الخاصة مع العاديين يتيح لهم  2015)   عامر  أشار

االحتكاك المباشر والتواصل بين الطرفين فى بيئة واقعية وزيادة التعارف بينهم والفهم األفضل  
طرف   كل  قبل  اآلخرلظروف  من  الطرف  عن    ,وإمكانات  وصحيحة  واقعية  مفاهيم  وبلورة 

وقد أظهرت نتائج    وته وضعفه كما يؤدى إلى تحسين اتجاهات العاديين نحو المعاقين.جوانب ق
والشيخمحمد   دراسة المعاقين  2018), محمد  فى مساعدة  االجتماعى  األخصائى  دور  أهمية   )

بمهارا المرتبطة  قدراتهم  لتفعيل  اال سمعيا  بالتواصل  تهم  المتعلقة  والمهارات  والثقافية  جتماعية 
( أن الفاعلية الذاتية تؤدى دورا هاما فى 2011)  يونس. ويشير    برامج الدمج.االجتماعى فى  

األداء البشرى حيث أنها تؤثر فى كيفية شعور األفراد, وفى مثابرتهم على بذل الجهد المطلوب  
 . واألداء المطلوب  فى مواجهة الصعاب والعقبات لتحقيق النجاح

نتائجيتكما   المهارات   بين  إحصائيا  دالة  باطيةتار   عالقة  وجود (  19جدول )  ضح من 
عام,   بشكل  الجامعية  الحياة  مع  والتوافق  على  االجتماعية  المؤثرة  العوامل  بحث  خالل  ومن 

النفسى   الدراسات التوفق  بوالت   للمعاقين سمعيا من خالل  دراسة  (  (Polat,2003فقد أظهرت 
اوج والصورة  االجتماعى  والتوافق  اإلعاقه  وجود  بين  سلبيه  عالقه  النفسى ود  والتوافق    لذاتية 

 . والتكيف العام لدى الطالب الصم
إحصائيا  كما     دالة  ارتباطية  عالقة  بعد وجدت  التعبير  بين  على  أبعاد القدرة  كأحد   (

االجتماعية وو   (المهارات  الجامعية,  الحياة  مع  التوافق  أبعاد  دالة   ت جد وجميع  ارتباطية    عالقة 
  إحصائيا   عالقة ارتباطية دالةلم تظهر  وافق األكاديمى و بين بعد التفهم الوجدانى والت  إحصائيا

االجتماعى    بعد   بين :التوافق  واألبعاد  الوجدانى  وجدت    -العاطفى   –التفهم  األهداف,  تحقيق 
دالة ارتباطية  عالق  بعد   بين  إحصائيا  عالقة  والإقامة  اجتماعية  والتوافق  ات  األكاديمى  توافق 

األهدافاعىاالجتم وتحقيق  تظهر,  ولم  دالة  ,  ارتباطية  عالقات إحصائيا    عالقة  إلقامة 
 . التوافق العاطفى / الشخصى مع بعد  اجتماعية

القدرة على التعبير وجميع  إحصائيا  ويمكن تفسير وجود عالقة ارتباطية دالة   بين بعد 
اإلعاقة السمعية هى إعاقة توصل وتؤثر عدم  فى ضوء أن    أبعاد التوافق مع الحياة الجامعية

على فإن    القدرة  ذلك  ومع  التوافق  أشكال  كافة  على  سمعياالتعبير  إلى    قد   المعاقين  يلجأون 
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  دورها على التوافق االجتماعى مع السامعين بفى القدرة على التعبير التى تؤثر    تعويض القصور
ظهور عالقة    الباحثة تفسر و   ظم الوقت .ون معهم مع ن يقضيذ لخالل مترجمى لغة اإلشارة المن  

بين التفهم الوجدانى والتوافق األكاديمى, وعدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  ارتباطية دالة  
أ باقى  وبين  الجامعية بينه  الحياة  مع  التوافق  أن    بعاد  بينهم  فى ضوء  فيما  توافقا  أكثر  الصم 

سمعيا   معاقين  يستعيضون كجماعة  الت  وقد  الوجدانى  عن  الفهم  الدراسة  زمالء    سامعين مع 
المعا سمعيابزمالءهم  وتجمعهم  قين  عاطفيا  مرتبط  منهم  كثير  أن  الحظت  الباحثة  أن  كما   ,

فيما    وتفاهما األمر الذى يجعلهم أكثر انسجامابزميل من المعاقين سمعيا,   ارتباط عاطفىالقة  ع
سمعيا معاقين  كجماعة  مكان  ,بينهم  لهم  أن  و   حتى  سمعيا  محدد  المعاقين  لجماعة  معروف 
, ومن الممكن  وقلما يجلس فيه عادى السمعداخل الكلية,  ين سمعيا  والسامعين بأنه يخص المعاق 

 . م وبين بعض كجماعة معاقين سمعياأن يحققوا التوافق العاطفى بينه
ول على الشهادة صلم يقف القصور فى التفهم الوجدانى عائقا أما تحقيق هدف الحو  
وا  الجامعية, الطالب  هؤالء  لدى  المثابرة  روح  الباحثة  الحظت  حضور  وقد  فى  نتظامهم 

تعلق بالتكليفات وموضوعات المحاضرات, واالستفسار الدائم من مترجمى لغة اإلشارة حول ما ي
وهى  تبط  وير   المنهج لتحقيقه,  واالجتهاد  والمثابرة  الهدف وموضوعيته  بوضوح  األهداف  تحقيق 

فى االلتحاق    ن أن يتسم بها المعاقين سمعيا الذين اختاروا طواعية ورغبة منهمالممكسمات من  
 . نيةبالمرحلة الجامعية وعدم االكتفاء بالمرحلة الثانوية الف 

دالة ارتباطية  عالقة  تظهر  والتوافق    إحصائيا  ولم  اجتماعية  عالقات  إقامة  بعد  بين 
المعاقين  العاطفى أن  فى ضوء  ذلك  تفسر  ) صم  سمعي  والباحثة  يفضلون    ضعاف سمع(  –ا 

 ن سمعيا. ى مع أقرانهم المعاقيالتوافق العاطف
ي الثانى:  الفرض  بتوافق  نص  التنبؤ  المعاقامكن  سمعياً لطالب  الجامعية   ين  الحياة   مع 

وللتحقق من صحة  .  ية الذاتية والمهارات االجتماعيةبمعلومية درجاتهم على مقياسى الفاعل
 بالتحقق من وجود عالقة بين التوافق مع الحياة الجامعية وكل  هذا الفرض قامت الباحثة أوالً 

االجتماعية  م والمهارات  الذاتية  الفاعلية  األولن  الفرض  خالل  شروط  من  من  إن  حيث   ،
بي الخطى وجود عالقة خطية  االنحدار  )استخدام  المتغيرين  والمستقلن  ولذلك  (التابع  قامت  ، 

التو  بين  العالقة  طبيعة  بمعرفة  والمهارات الباحثة  الذاتية  والفاعلية  الجامعية  الحياة  مع  افق 
يرسون كما هو موضح بالفرض ة من خالل حساب معامل االرتباط الخطى البسيط لب االجتماعي 
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الباحثة  السابق قامت  ثم  ويز ب.   ستيب  بطريقة  المتعدد  االنحدار  معامل  أجل   1استخدام  من 
إ متغيرات  عدة  بين  تربط  خطية  معادلة  إلى  الذاتية  التوصل  )الفاعلية  منبئ  أو  مستقل  حداها 

(وا االجتماعية  تابع  لمهارات  الجامعية  واآلخر  الحياة  مع  تحليل   (.)التوافق  نتائج  أسفرت  و 
ستقلة تأثيرًا  االنحدار عن إدراك الفاعلية الذاتية فى الخطوة األولى باعتبارها أقوى المتغيرات الم 

التابع المتغير  الحياة    على  مع  التوافق   () المهارات الجامعية  ادراك  تم  الثانية  الخطوة  وفى   ،
 : كما يلى ،ثانى أقوى المتغيرات تأثيراً  باعتبارهااالجتماعية 

التوافق مع الحياة ت المستقلة على المتغير التابع )المتغيرا تأثيرالنحدار المتعدد( : ملخص نموذج تحليل ا20جدول )
 الجامعية (

 2معامل التحديد ر (  معامل االرتباط ) ر  المتغير  

 0  , 466 0  , 683 الفاعلية الذاتية 

 0  , 501 0  , 708 رات االجتماعيةالمها

  ,  501يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط المتعدد ) معامل التحديد( فى الخطوة الثانية يساوى  )
ة الذاتية، والمهارات االجتماعية(  وذلك فى حالة النموذج الذى يحتوى على المتغيران المستقالن )الفاعلي(  0

% ( من التباين الكلى للدرجة الكلية للتوافق مع   50  ,1المستقالن يفسران )  وهذا يعنى أن هذان المتغيران
   . الحياة الجامعية

 ( : نتائج تحليل التباين  21جدول )
 الداللة    ف     متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  التباين مصدر

 0 , 01 33  ,113 1225  ,817 2 2451  ,635 االنحدار 

 37  ,019 66 2443  ,235 البواقى 

   68 4894  ,870 الكلى  

مما يشير إلى وجود تأثير دال    0 ,  001يتضح من الجدول السابق أن قيمة ف دالة عند مستوى أقل من   
 .بالتوافق مع الحياة االجتماعيةالتنبؤ  ( فىية، والمهارات االجتماع الفاعلية الذاتيةإحصائيًا لكل من )

 النحدار المتعدد  ( : معامالت ا22جدول )
 المتغيرات  المتغير التابع  

 المستقبلية  

 معامل االنحدار  

 (   B) المعامل البائى 

 الخطأ 

 المعيارى

 قيمة بيتا  

B    

 الداللة   قيمة " ت " 

 التوافق مع

 الحياة الجامعية 

 0 , 01 3  ,973   6  ,780 26  ,934 ثابت االنحدار

 0 , 01 5  ,268 0  ,555 0  ,132 0  ,695 الفاعلية الذاتية 

 0 , 01 2  ,151 0  ,226 0  ,125 0  ,269 المهارات االجتماعية

دالة إحصائيًا    ، وأن تأثير المتغيرات المستقلة االثنانل السابق أن الثابت دال إحصائياً يتضح من الجدو     
يمكنأيضاً  هذا  ومن  ال  ،  بدرجة  التنبؤ  على  تعين  التى  المتعدد  االنحدار  معادلة  مع  صياغة  الحياة توافق 

 
1 le Regression AnalysisStepwise Multip 



 
وي  ا     

لـــة  علوم ذ  اصة  مج  ات  الج  اج  ي   ( 1097-1052، 2020أكتوبر  2ج2، ع2)مج      لاحت 

 

1083 

 

درجات  بمعلومية  المستقلة  الجامعية   المتغيرات  على  االجتماعية  الطالب  والمهارات  الذاتية  ( )الفاعلية 
 :  بالصورة اآلتية

 ( المهارات االجتماعية  0  ,962( الفاعلية الذاتية + )0 ,956+ )  62 ,349التوافق مع الحياة الجامعية = 
القول    يمكن  ثم  ا  أنه  ومن  الطالب يمكن  بقدرة  سمعيا  لتنبؤ  الجامعية   المعق  الحياة  مع  التوافق    على 

على درجته  الذاتية  مقياس  بمعلومية  االجتماعية.مقياس  و   ,الفاعلية  النتيج   المهارات  هذه  ما  وتتفق  مع  ة 
 التنبؤ بالتوافق مع واألداء األكاديمى والثقة بالنفس بإمكانهم    ( أن فاعلية الذات 2014)خيالأظهرته دراسة  

مما يعكس دور كل منهم فى    ,الحياة الجامعية بين طالب جامعة الملك فيصل ووجود عالقة ارتباطية بينهم
بالتوافق مع الحياة الجامعية بين الطالب.  باندورا)  زيادة الشعور  أن الفرد الذى (Bandora, 1977ويذكر 

يرى أن عمليات ما وراء المعرفة رار فى العمل, فهو  مرتفعة يمكنه من االجتهاد, واإلصذات  توقعات  يمتلك  
الذات,   تنظيم  األفراد وكيفية  قرارات  باندورا  تؤثر فى  جوانب مختلفة من  أن    (Bandora, 1999)ويشير 

األخرى تساهم في التحصيل    الكفاءة الذاتية المتصورة التي تعمل بالتنسيق مع العوامل النفسية واالجتماعية
من   مختلفةالدراسي  مسارات  نتائج  قد  و   .خالل  فان توصلت  شيا  من    ((Chia-fen,2013دراسة  كل  أن 

االجتماعية،التوافق الكفاءة  فى  تسهم  االسرية  والعالقات  الشخصية  طالب    الخصائص  بين  االجتماعى 
عالقة  ( إلى وجود  2017)   عبدالقادرة  دراس  نتائج   أوضحت وقد    .الجامعات الذين يعانون من فقدان السمع

المساندة  بين  دالة  الذات  ارتباطية  وفاعلية  الجامعة,    االجتماعية  طالب  دراسة  لدى  سعت  الجهورية كما 
( لفحص عالقة الكفاءة الذاتية األكاديمية بالتوافق النفسي لدى عينة من طالب وطالبات 2018)  والظفرى 

نتائ الصفوف من الصف السابع حتى الثانى عش ج تحليل االنحدار الخطي  ر في سلطنة عمان. وأظهرت 
)المتعدد أ بنسبة  الوحيد وأسهم  الدال  المتنبئ  التوافق اإليجابي هو  بعد  التباين في 15,2ن  تفسير  (% في 

 درجات الطالب . 
الثالث الفرض  على نص  الطالب  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   :
  –ع )ذكور  مستوى الدرجة الكلية واألبعاد( تعزى للنو الحياة الجامعية )على  مقياس التوافق مع  

باسا  والختبار صحة هذ إناث(. الباحثة  قامت  داللةالفرض  للتعرف على  اختبار ت   الفروق   تخدام 
  .الذكور / اإلناث( فى التوافق مع الحياة الجامعيةبين متوسطات درجات المجموعتين)

 ناث فى التوافق مع الحياة الجامعية الذكور واإل ( : الفروق بين  23جدول ) 
 المتوسط    العدد     المجموعة المتـــغيـــر 

 الحسابى

 االنحراف  

 المعياري  

 درجات

 الحرية   

 قيمة  

 ت    

 مستوى  

 الداللة  

 

 

 التوافق

 التوافق االكاديمى 

 

 غير  0  ,257 67 3  ,375 32 ,32 25 ذكور

      4  ,685      32 ,05 44 إناث دالة  

غير       1  ,694 67      1  ,274 11 ,96 25 ذكور ىالتوافق االجتماع
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 مع

 الحياة

 الجامعية

 وأبعاده 

 دالة  1  ,738      11 ,34 44 إناث

العاطفى    –التوافق 

 الشخصي 

غير       0  ,826 67      2  ,570      17 ,24 25 ذكور

      3  ,096      16 ,64 44 إناث دالة 

غير       0  ,613 67      2  ,301      20 ,72 25 ذكور  تحقيق االهداف

      2  ,560      20 ,34 44 إناث دالة 

غير       0  ,882 67      5  ,946      82 ,24 25 ذكور الدرجة الكلية 

      9  ,633      80 ,36 44 ناثإ دالة 

  ,00 =   0 , 05ة داللقيمة ت الجدولية عند مستوى  -2 ,66 =   0 , 01ة الجدولية عند مستوى داللقيمة ت          
2     

اس التوافق  ناث على مقيت داللة إحصائيًا بين الذكور واإل يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذا
 بعاد والدرجة الكلية ( . على مستوى جميع األمع الحياة الجامعية ) 

الرابع الفرض  دال نص  ذات  فروق  توجد  ال  على :  الطالب  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  لة 
الذات الفاعلية  للنوع)ذكور  مقياس  تعزى  الباحثة    إناث(.   –ية   قامت  الفرض  هذ  والختبار صحة 

متوسطات   بين  الفروق  داللة   على  للتعرف  ت  اختبار  المجموعتي باستخدام  /  ندرجات  الذكور   (
  . الفاعلية الذاتية اإلناث ( فى 

 ناث فى الفاعلية الذاتية الذكور واإلبين الفروق  (:24جدول )
 المتوسط    العدد     ةالمجموع المتـــغيـــر 

 الحسابى

 االنحراف  

 المعياري  

 درجات

 الحرية   

 قيمة  

 ت    

 مستوى  

 الداللة  

 

 

الفاعلية  

 الذاتية 

 وأبعادها

 الفاعلية قوة 

 

      0 ,407- 67      3  ,317 15 ,00 25 ذكور

 

 غير 

      3  ,010 15 ,32 44 اثإن دالة  

 معتقدات الكفاءة 

 

غير  1  ,167 67      2  ,325 23 ,64 25 ذكور

      2  ,825 22 ,86 44 إناث دالة 

 0 ,062- 67      2  ,363 17 ,80 25 ذكور التعميم 

 

غير 

 2  ,744 17 ,84 44 ناثإ دالة 

 الدرجة الكلية لمقياس

 الفاعلية الذاتية 

غير  0  ,244 67 6  ,733 56 ,44 25 ذكور

 6  ,866 56 ,02 44 ناثإ دالة 

  ,05قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة    -2  ,66 =0  ,01يمة ت الجدولية عند مستوى داللة ق
0=   00, 2 

عدم   السابق  الجدول  من  واإليتضح  الذكور  بين  إحصائيًا  داللة  ذات  فروق  على  وجود  ناث 
 بعاد والدرجة الكلية ( . لى مستوى جميع األع  )مقياس الفاعلية الذاتية

الخامسن الفرض  الطالب على    :الص  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
والختبار صحة هذ الفرض قامت الباحثة إناث(.  –مقياس المهارات االجتماعية  تعزى للنوع)ذكور  

 ( اإلناث )الذكور/ ت درجات المجموعتينوق بين متوسطاالفر  على داللة ت للتعرف ام اختبارتخد باس
   . فى المهارات االجتماعية
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   ناث فى المهارات االجتماعيةالذكور واإل( : الفروق بين  25جدول )  
 درجات المعياري  االنحراف الحسابىالمتوسط   العدد    جموعةالم المتـــغيـــر 

 الحرية   

 قيمة

 ت  

 مستوى  

 الداللة  

 

 

 المهارات

 يةاالجتماع

 وأبعادها

 غير    453,0 67 819,3 19 ,00 25 ذكور القدرة على التعبير 

 800,3 18 ,57 44 إناث دالة  

غير    442,0 67 756,1 11 ,80 25 ذكور التفهم الوجدانى

 957,1 11 ,59 44 إناث دالة 

اقامة   على  القدرة 

 عالقات اجتماعية

غير    755,0 67 082,4 26 ,08 25 ذكور

 418,3 25 ,39 44 إناث الة د

الكلية   الدرجة 

 للمقياس 

غير    743,0 67 966,6 56 ,88 25 ذكور

 286,7 55 ,55 44 ناثإ دالة 

  ,05مستوى داللةقيمة ت الجدولية عند  -  2 ,66 =0 ,01مستوى داللةقيمة ت الجدولية عند 
0=   00, 2 

د  ذات  فروق  وجود  عدم  السابق  الجدول  من  واإل يتضح  الذكور  بين  إحصائيًا  مقياس  اللة  على  ناث 
  . بعاد والدرجة الكلية ( )على مستوى جميع األ المهارات االجتماعية

:يتضح من خالل نتائج الفرض الثانى والثالث والرابع  والخامس  الثالث والرابعمناقشة نتائج الفرض  
الذكور واإلناث فى متغي  بين  الجامعية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  الحياة  التوافق مع  رات 

اال والمهارات  الذاتية  المعاقين سمعيا  والفاعلية  الطالب  أن  إلى  النتيجة  هذه  ترجع  والباحثة  جتماعية, 
اإلعاقة ضغوط  نفس  نفس    يعيشون  يخبر  قد  النوعان  كال  فإن  وبالتالى  الظروف  نفس  ويخبرون 

مثل    ة مع ما أظهرته الدراسات السابقةالنتيج المشاعر التى قد ال تفرق بين ذكر وأنثى . وتتفق هذه  
متوسطات  ال  (2004)    علىدراسة   بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  نتائجها  أظهرت  تى 

نفسية  الضغوط ال  -القلق االجتماعي   -: الكفاءة الذاتيةمتغيرات اث فى  درجات مجموعتي الذكور واإلن
الجسم صورة  متغير  حيث  باستثناء  ذات   وجد ,  مـستوى    فروق  )عند  إحصائية  بين   0.05داللة 

واإلن الذكور  درجات  )ضعف  متوسطات  اإلعاقـة  بـين  للتفاعـل  تأثير  يوجد  ال  اإلناث،  لصالح  اث 
وتشير دراسة  . ث( فـي المتغيـرات موضـع الدراسةإنا  –والدوار( والجنس )ذكور  مرض الطنين    -السمع
ناث المراهقين المعاقين سمعيا فى ن الذكور واإلحصائيا بي إلى عدم وجود فروق دالة  إ(  2003)  محمد 

للم الكلية  اإلالدرجة  المترتبة على وجود  النفسية  الذكور  شكالت  بين  توجد فروق  بينما  السمعية  عاقة 
أبو  أظهرت نتائج دراسة    كما  .الغيرة فى اتجاه اإلناث    -إلناث المعاقات سمعيا فى بعد االنسحاب وا

سمعيا    ينت داللة إحصائية في المهارات اإلجتماعيـة لـدى المعاقفروق ذاعدم وجود    (2011) منصور
الجنس )ذكر،  عاما(  45:  17) لمتغير    ( 2014)  رادقةشو   حمدانةكما أظهرت دراسة    .أنثى(  تعزى 

 . من الطلبة المعاقين سمعيًا في جامعة اليرموك عدم وجود فروق تعزى لمتغير النوع االجتماعي إلى
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ال   ت فى حين اختلف الحالى معنتائج  إيكية وأاليو    دراسةنتائج    بحث   Ekeh and)دراسة 
Oladayo, 2015)    التفاؤل   ىمد   على  كبير  بشكل(  إناث   ذكور)  االجتماعي  عوالن   رتأثيوجود  

و   والكفاءة   ضعاف _  صم )الخاصة  االحتياجات   ذوي   المتعلمين  بين  األكاديمي  التحصيل  توقعالذاتية 
تحسين  لفاعلية برنامج ارشادى    اختبارإلى  (  2010)  لعزيزدابع  دراسة  ت هدفكما     .مع اإلناث   (بصر

النتائج فى صالح القياس  جاءت  , وقد  علية الذات لدى عينة من المراهقين ضعاف السمعالشعور بفا
الذات   فاعلية  أبعاد  بالنسبة لجميع  والتتبعى  أبعاد الحرص على    –البعدى  باستثناء مقارنات كل من 

بالقدر  الشعور  المهمة،  الذكور.إنجاز  اتجاه  الفروق فى  المثابرة، حيث جاءت  دراسة   وأظهرت   ة على 
الذاتية وكذلك اوجود  (  2017)  عبدالقادر الفاعلية   لمساندة االجتماعية فى اتجاه الطالب. فروق فى 

نتائجكما   مستوى    (2018) والظفرى   الجهوريةدراسة    أظهرت  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
 تعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث. يمية والتوافق النفسيالكفاءة الذاتية األكاد 

متوسطات درجات الطالب على  : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  السادسنص الفرض  
الجامعية )مقي ( تعزى لدرجة الفقدان  لى مستوى الدرجة الكلية واألبعادعاس التوافق مع الحياة 

صم سمع(.  -السمعى)  هذ    ضعاف  صحة  ت  والختبار  اختبار  باستخدام  الباحثة  قامت  الفرض 
الفرو  داللة   على  المجموعتين  ق  للتعرف  درجات  متوسطات  (  )بين  السمع  / ضعاف  فى  الصم 
   التوافق مع الحياة الجامعية.

 ( : الفروق بين الصم وضعاف السمع فى التوافق مع الحياة الجامعية 26جدول )
 المتوسط    العدد   المجموعة المتـــغيـــر 

 لحسابىا

 االنحراف  

 المعياري  

 درجات

 الحرية   

 قيمة  

 ت    

   مستوى

 الداللة  

 

 

 التوافق

 مع

 الحياة

 الجامعية

 وأبعاده 

 التوافق االكاديمى 

 

 غير دالة   0  ,140 67 4  ,256 32 ,20 46 الصم 

 4  ,280 32 ,04 23 ضعاف السمع

 غير دالة   1  ,444 67 1  ,523 11 ,76 46 الصم  التوافق االجتماعى

 1  ,723 11 ,17 23 ضعاف السمع

العاطف   –ى  التوافق 

 الشخصي 

 دالة عند   2  ,928 67 3  ,096 17 ,54 46 الصم 

 1  ,904 15 ,48 23 ضعاف السمع 0 ,01

 غير دالة  0  ,934 67 2  ,495 20 ,67 46 الصم   تحقيق االهداف

 2  ,392 20 ,09 23 ضعاف السمع

 1  ,582 67 8  ,601 82 ,17 46 الصم  مقياس الكلية للالدرجة  

 

 غير دالة 

 7  ,948 78 ,78 23 اف السمعضع

  ,05مستوى داللةقيمة ت الجدولية عند  -  2 ,66 =0 ,01مستوى داللةقيمة ت الجدولية عند 
0=   00, 2 

مع على مقياس  يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصم وضعاف الس
فى والشخصى فقد وجدت طبعد التوافق العاة وجميع األبعاد عدا  التوافق مع الحياة الجامعية على مستوى الدرجة الكلي
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من   وشخصيًا  عاطفيًا  توافقًا  أكثر  الصم  إن  أى   ( الصم  لصالح  السمع  وضعاف  الصم  بين  إحصائيًا  دالة  فروقًا 
 .ضعاف السمع ( 

السمع   متسقة مع الدراسات السابقة واألطر النظرية فضعافأن هذه النتيجة    الباحثة ترى تفسير الفرض:  
شعرون بأنهم كاملى األهلية مثلهم العادين, فى حين أنهم يشعرون باألفضلية عن  ييعدون فئة مهمشة بينية فال هم  

األصعدة مختلف  على  توافقهم  على  يؤثر  وهذا  لو الصم,  يستسلم  األصم  جعل  الصمم  وجود  أن  كما  اإلعاقة  ,  جود 
ادى السمع مع الذى يشعر دائما أنه فى مقارنة مع عويحاول التعايش معها, وممارسة حياته, بخالف ضعيف الس

ر  الصم  مع  مدرج  العاديين, غ وأنه  مع  الكامل  للدمج  أيضا  كافية  ليست  اللغوية  القدرة  وهذه  لغوية,  بقايا  امتالكه  م 
أن   (2011)الفرماوى  ويذكر    .بمقارنة ذاته بزمالءه وأقرانه عادى السمعيتأثر    ى يمكن أنعاطفلوبالتالى فإن توافقه ا

المشاعر والسلوك فى المواقف االجتماعية, وعندما يريد شخص ما أن يؤثر   يؤثر علىاالعتقاد أو الشعور بالنقص  
الرغبة   بين  يظهر  القلق  فإن  ضئيلة  أو  منخفضة  النجاح  فرص  أن  متوقع  ولكنه  اآلخرين  شير  وي   والثقة.فى 

مواقف التواصل والتركيز والتحمل االجتماعى فى  ( أن اإلعاقة السمعية البسطة تؤثر على االنتباه  2001)عبدالحى
( أن المراهقين ذوى الضعف السمعى Terlektsi, et al, 2020د أظهرت دراسة تيرلكتسى وآخرون)وق مع السامعين.

وى الضعف السمعى الشديد والعميق فى تكوين صداقات  البسيط يواجهون نفس المشكالت وربما أكثر من أقرانهم ذ 
أشارت  جديدة دراسوقد  الكومشىنتائج  العاطفى(   (Lukomski, 2007ة  التوافق  مشكالت  التى   /أن  االجتماعى 

المدرسة,  فى  مسبقا  الطالب  هؤالء  واجهها  التى  للمشكالت  محصلة  تكون  الجامعية,  المرحلة  فى  الصم  يدركها 
ب   ومشكالتهم فى مواجهة مباشر  بشكل  قد التكون مرتبطة  فإنها  المشكالت  تلك  االجتمالضغوط, ورغم  اعى  التوافق 

العاطفى للصم أمر شديد التعقيد, فقد يسهم فى هذا التوافق توافق نظامهم التعليمى فى    /لعاطفى, فالتوافق االجتماعىا
   .البيئة المدرسية مع البيئة الجامعية, وتمكنهم من مهارات اللغة

ا السابعنص  درجات  لفرض  بين متوسطات  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  الفاعلية الطالب على  :  مقياس 
والختبار صحة    ضعاف سمع(.  -الذاتية )على مستوى الدرجة الكلية واألبعاد ( تعزى لدرجة الفقدان السمعى) صم 

الصم  ) متوسطات درجات المجموعتينبين    هذ الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار ت للتعرف على داللة  الفروق 
   ية:اف السمع ( فى الفاعلية الذاتضع /

 

       ( : الفروق بين الصم وضعاف السمع فى الفاعلية الذاتية 27جدول ) 
 المتـــغيـــر 

 

 المتوسط    العدد     المجموعة

 الحسابى

 االنحراف  

 المعياري  

 درجات

 الحرية   

 قيمة  

 ت    

 مستوى  

 الداللة  

 

 

 لفاعلية ا

 الذاتية  

 و   

 قوة الفاعلية 

 

 غير دالة   0  ,849 67 3  ,009 15 ,43 46 الصم 

 3  ,306 14 ,74 23 ضعاف السمع

 معتقدات الكفاءة 

 

 غير دالة   0  ,032 67 2  ,590 23 ,15 46 الصم 

 2  ,865 23 ,13 23 ضعاف السمع

 غير دالة   1  ,592 67 2  ,254 18 ,17 46 الصم  التعميم 
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 3  ,109 17 ,13 23 ضعاف السمع أبعادها

 لمقياس ل الدرجة الكلية 

 

 غير دالة   1  ,019 67 5  ,877 56 ,76 46 الصم 

 3  ,301 55 ,00 23 ضعاف السمع

  ,05مستوى داللةقيمة ت الجدولية عند  -  2 ,66 =0 ,01مستوى داللةقيمة ت الجدولية عند 
0=   00, 2 

ال الجدول  من  وضعاف يتضح  الصم  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  سابق 
وهذه النتيجة تختلف  .  توى الدرجة الكلية وجميع األبعاد مقياس الفاعلية الذاتية على مسالسمع على  

ف السابقة  الدراسات  أظهرته  ما  نتامع  أظهرت  دراسة  ئ قد  الكفاءة   (2009)  الزهرانىج  فى  فروق 
األكاديمى   والسلوك  لد األكاديمية  من  ر وفقا  األقل  المستويات  لصالح  السمعى  الفقدان  الفقدان  جة 

نتائج    معى,الس توصلت  فاعلية    (2014)   رادقةشو   حمدانة دراسة  وقد  إلى وجود فروق في مستوى 
من الطلبة المعاقين    الذات تعزى لمتغير شدة اإلعاقة السمعية لصالح ذوي اإلعاقة السمعية البسيطة 

 .سمعيًا في جامعة اليرموك
الثامن الفرض  داللة  نص  ذات  فروق  توجد  ال  د:  متوسطات  بين  الطالإحصائية  على رجات  ب 

( تعزى لدرجة الفقدان السمعى)  لى مستوى الدرجة الكلية واألبعاد) عمقياس المهارات االجتماعية
على    للتعرف  الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار ت   االختبار صحة هذ   ضعاف سمع(.  -صم

     .االجتماعية( فى المهارات الصم/ ضعاف السمع) ق بين متوسطات درجات المجموعتينالفرو  داللة
 ( : الفروق بين الصم وضعاف السمع فى المهارات االجتماعية 28جدول ) 

 المتوسط    العدد   المجموعة المتـــغيـــر 

 الحسابى

 االنحراف  

 المعياري  

 درجات

 الحرية  

 قيمة  

 ت    

 مستوى  

 الداللة  

 

 المهارات

 االجتماعية

 أبعادهاو

 غير دالة   0 ,223- 67 3  ,401 18 ,65 46 الصم  القدرة على التعبير 

 4  ,536   18 ,87 23 ضعاف السمع

 0 ,496- 67 1  ,939 11 ,59 46 الصم  التفهم الوجدانى

 

 غير دالة  

 1  ,775 11 ,83 23 ضعاف السمع

اقامة   على  القدرة 

 ةعالقات اجتماعي

 غير دالة   0  ,254 67 3  ,948 25 ,72 46 الصم 

 3  ,073 25 ,48 23 ضعاف السمع

 0 ,118- 67 7  ,011 55 ,96 46 الصم  الدرجة الكلية للمقياس 

 

 غير دالة 

 7  ,578 56 ,17   23 ضعاف السمع

  ,05اللةمستوى د قيمة ت الجدولية عند  -  2 ,66 =0 ,01مستوى داللةقيمة ت الجدولية عند 
لة إحصائية بين الصم وضعاف يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دال   2  ,00   =0

والباحثة تفسر    .د السمع على مقياس المهارات االجتماعية على مستوى الدرجة الكلية وجميع األبعا 
الصم    هذه النتيجة فى ضوء أن ضعاف السمع, يتجاوزون عن البقايا السمعية لديهم ويحيون حياة

أنهم   اإلشار حتى  لغة  ويستخدمون  الكالم  بقايا  عن  يستغنون  البقايا  قد  يضعف  قد  الذى  األمر  ة, 
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(  2001)عبدالحىجتماعية واكتساب الخبرات, ويشير ويؤثر على اكتسابهم المهارات االاللغوية لديهم, 
الس القصور  عن  الناتجة  المشكالت  نسبيةأن  االجتماعى  المستوى  على  ا معى  إن  حيث  آلثار  , 

الع مثل  تنقصه  أو  تزيده  عوامل  لها  السمعية  لإلعاقة  خالل  النفسية  المختلفة  االجتماعية  وامل 
كا أن عوامل أخرى  مثل المدرسة قد تسهم أيضا فى تشكيل مهارات االجتماعية    .التنشئة األسرية

لمرحلة  اأن الطالب المعاقون سمعيا فى    (Mertens, 1989)وتشير دراسة دوناالمعاقين سمعيا,  
على أنها جيدة بسبب موا بوصف مهاراتهم  ة الداخلية قالجامعية الذين كانوا ملتحقين بمدارس اإلقاما

المدرسة,  بعد  الشفاه والمشاركتهم األنشطة  التواصل معهم بلغة االشارة, وقراءة  قدرة معلميهم على 
أ نهارية  أقرانهم من مدارس  أبداها  التى  االيجابية  المشاعر  أن  بتوفر  شفى حين  ارتبطت  أنها  اروا 

 . الوالدين ودعم المعلمينة الشفاه, ومشاركة لى التحدث وقراءخدمات داعمة مثل قدرتهم ع
وجود عالقة ارتباطية دالة عند مستوى دالة    أظهرت نتائج البحث الحالى  ملخص نتائج البحث:

هم على مقياس  ت( بين درجات الطالب على مقياس التوافق مع الحياة الجامعية ودرجا0.    01)
الذاتية الكلية واألبعا  الفاعلية  الدرجة  الفرعية, على مستى  دالة عند د  . ووجود عالقة ارتباطية 
( بين درجات الطالب على مقياس التوافق مع الحياة الجامعية ودرجاتهم    0.  01مستوى دالة )

الكلية أما على مستوى األ  على مقياس المهارات االجتماعية   بعاد الفرعية على مستوى الدرجة 
  ( كأحد أبعاد المهارات االجتماعية)التعبير    وجدت عالقة ارتباطية دالة بين بعد القدرة على  فقد 

عالقة ارتباطية دالة بين بعد التفهم الوجدانى    ت وجميع أبعاد التوافق مع الحياة الجامعية, ووجد 
و  األكاديمى  تظهر  لوالتوافق  دالة  م  ارتباطية  واألبعاد   د بع  بين إحصائيا  عالقة  الوجدانى  التفهم 
االجتماعى   دالة   -ىالشخص  /العاطفى  –:التوافق  ارتباطية  عالقة  وجدت  األهداف,   تحقيق 

عالق  إحصائيا إقامة  بعد  االجتماعىبين  والتوافق  األكاديمى  والتوافق  اجتماعية  وتحقيق    ات 
كما  .  / الشخصى  التوافق العاطفى  مع بعد إحصائيا    باطية دالة, ولم تظهر عالقة ارتاألهداف

النتائج   المأظهرت  الطالب  بتوافق  التنبؤ  يمكن  بمعلومية  أنه  الجامعية  الحياة  عاقين سمعيا مع 
االجتماعية.   والمهارات  الذاتية  الفاعلية  مقياسى  على  تظهردرجاتهم  داللة    لم  ذات  فروق 

بينإحصائية   للنوع  والف  وفقا  الجامعية,  الحياة  مع  التوافق  فى  سمعيا  الذاتية,  المعاقين  اعلية 
فروق ذات داللة  ولم تظهر  األبعاد الفرعية.  والمهارات االجتماعية على مستوى الدرجة الكلية, و 

إحصائية بين الصم وضعاف السمع على مقياسى الفاعلية الذاتية والمهارات االجتماعية, على  
 ة الفقد السمعى دم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا درجواألبعاد. ع  مستوى الدرجة الكلية
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الدرجة   الجامعية على مستوى  الحياة  التوافق مع  ظهرت فروقا ذات داللة   فى حينالكلية,  فى 
 .إحصائية فى بعد التوافق العاطفى/ الشخصى فى اتجاه الصم 

 :  توصيات البحث
 لخروج بالتوصيات اآلتية: فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يمكن ا

  المعاقين سمعيا الملتحقين بالمرحلة الجامعية للتوعية بطبيعة الب  تفعيل اإلرشاد األكاديمى للط -
 الدراسة الجامعية وسبل التوافق مع الحياة الجامعية 

إتاحة الفرص للمعاقين سمعيا للتعبير عن مجاالت تفوقهم وجوانب القوة فى شخصياتهم داخل  -
 الجامعة بما يعزز إدراكهم الكفاءة فى ذواتهم. 

 معية.المعاقين سمعيا بالمرحلة الجاومهارات , تسهم فى رفع ثقافة ووعى تقديم برامج تثقيفية -
 تشجيع مجاالت الدمج بين السامعين والمعاقين سمعيا فى مختلف األنشطة داخل الجامعة .  -
عاملين بالكليات التى تقبل الطالب المعاقين توعية الطالب السامعين وأعضاء هيئة التدريس وال -

بما  بطبيعة اإلعاقة السمعية وطرق التواصل الخاصة بالمعاقين سمعيا    ة سمعيا للدراسة الجامعي
 يسهم فى دعم التفاعل االجتماعى بين السامعين والمعاقين سمعيا. 

 البحوث المقترحة: 
االجتماعية    -  المهارات  الذات,  فاعلية  لتنمية  إرشادى  برنامج  الطالب فاعلية  توافق  فى  وأثره 

 .امعيةالمعاقين سمعيا مع الحياة الج
 اف السمع بالمرحلة الجامعية. لدى عينة من ضعوعالقته ببعض المتغيرات التوافق العاطفى  -
  –الجتياجات الخاصة )معاقين سمعيا وافق مع الحياة الجامعية لدى عينات متباينة من ذوى االت -

 . -دراسة مقارنة  -معاقين حركيا(, وأقرانهم العاديين  -معاقين بصريا 
 :المراجع

)  ,براهيمإ الشافعى  ا2009إبراهيم  الكفاءة  لتنمية  إرشادى  برنامج  فاعلية  الحوار  (.  فى  لذاتية 
مركز  ,  اإلرشاد النفسىوعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى طالب الجامعة السعوديين, مجلة  

 .137: 95 .24كلية التربية, جامعة عين شمس اإلرشاد النفسى
( الجواد  عبد  السعيد  ,محمد  حالوة  النضج  (.  2007أبو  لتنمية  مقترح  إرشادي  برنامج  فعالية 

كفاءة االجتماعية لدى عينة من األطفال المساء معاملتهم انفعاليا. رسالة االنفعالي في تحسين ال
 دكتوراه. جامعة اإلسكندرية. 
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منصور لدى  2011حنان خضر)   ,أبو  االجتماعية  بالمهارات  وعالقتها  االنفعالية  الحساسية   .)
 غزة.  محافظات غزة. رسالة ماجستير .كلية التربية. الجامعة االسالمية .المعاقين سمعيا فى 
مركز    :االسكندرية  (. سيكولوجية األطفال ذوى االجتياجات الخاصة.2007أحمد, سهير كامل)
 االسكندرية للكتاب. 

الشخصية  1998)  ب ,  انجلر   نظريات  إلى  مدخل  بن  ) (.  عبدهللا  بن  فهد  ترجمة 
 .) تاريخ نشر األصلى غ. م(بة الكتب والموسوعات العامةمكت  (.الطائف:2ط(.)دليم

سعيد   جهورية,ال بنت  ) و   فاطمة  سليمان  بن  سعيد  الذاتية 2018الظفرى,  الكفاءة  (.عالقة 
في سلطنة عمان . مجلة الدراسات    12-7األكاديمية بالتوافق النفسي لدى طلبة الصفوف من  

 . 178  -162. (1) 12السلطان قابوس.  التربوية والنفسية. جامعة 
 دار وائل. :. األردن(3ط  )ية. (. المرجع فى الصحة النفس2009أديب محمد )  ,الخالدى

حسن) بن  على  وضعاف  2009الزهرانى,  الصم  الطالب  لدى  األكاديمى  والسلوك  (.الكفاءة 
السمع فى معاهد وبرامج الدمج فى مدارس التعليم العام االبتدائية بمدينة الرياض. مجلة مركز 

 .280: 245. 23شاد النفسى . جامعة عين شمس. اإلر 
 األنجلو المصرية.  :اس المهارات االجتماعية. القاهرة(. مقي2010راهيم )السيد اب ,السمادونى

(. فاعلية الذات وعالقتها بمستوى الطموح المهنى لدى عينة  2010سامى عبدالسالم )  ,  السيد 
 . كلية التربية . جامعة بنها. اجستير من المراهقين من ذوى اإلعاقة السمعية. رسالة م

)    ,الفرماوى  على  و (2011حمدى  اللغة   معالجة  النفسية .  األسس  التخاطب)    -اضطرابات 
 األنجلو المصرية.: العصبية(. القاهرة

 دار المكتب الجامعى الحديث .   :(. أساسيات الصحة النفسية. القاهرة2011رمضان)  ,القذافى
 دار الفكر العربى .   :(. فى الصحة النفسية. القاهرة2003) عبد المطلب أمين   ,القريطى

(. 5(.سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة وتربيتهم . )ط2011عبد المطلب أمين)    ,يطىالقر 
 مكتبة االنجلو المصرية.  :القاهرة

ة: القاهر سيكومترية.  (. مقياس الذكاء االجتماعى بناؤه وخواصه ال2007ابراهيم محمد )   ,المغازى 
 مكتبة األنجلو المصرية.  

زكى  ,بدوى  يوسف  ,  محمود و   أحمد  المعجم  1991)  صديقة  القاهرةا(.  الميسر.  دار    :لعربى 
 الكتاب المصرى.  

 دار المسيرة.  :(. التكيف والصحة النفسية للطفل. األردن2008بطرس حفظ )  ,بطرس
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السليمان )  ,بن  عباهلل  بنت  فعالية  2007ليلى  بك(.  وعالقتها  لإلنجاز  الذات  الدافعية  من  ل 
التربوة والنفسية. جامعة  والذكاء الوجدانى لدى عنة من طالبات جامع ة أم القرى. مجلة العلوم 

 . 67:89(. 4)8البحرين .  
.  2008ب),  سيركو   ر  ,بيكر الجامعية  الحياة  مع  التوافق  مقياس  و (.  ترجمة  على  )  تعريب 

) . النهضة العربية. األنجلو. زهراء الشرق .مكتبة النهضة المصرية:  القاهرة(  2. )ط (عبدالسالم
 (.1984عام   العمل األصلى نشر فى

عبدالحميد   ,جابر )و   جابر  الدين  عالء  النفسى.  1995كفافى,  والطب  النفس  علم  معجم   .)
 دار النهضة العربية. : . القاهرة(7ج)

. إمكانية التعليم  (2016المعمرية, ريا)  و   عبدهللاالكندى,  و   العوضى, طاللو   حسن, سمير ابراهيم
سة األمل للصم والبكم فى مسقط, مجلة شؤون  الجامعى للصم والبكم " دراسة لحالة خريجى مدر 

 .81: 59(. 129)33اجتماعية. جمعية المعالجين. 
فوزى)  ,حسن على  2015عاطف  وأثره  االجتماعية  المهارات  على  للتدريب  ارشادى  برنامج   .)

لدى عينة من االطفال الصم. رسالة دكتوراه. كلية الدراسات  ق االجتماعى وعلى تقدير الذات  القل
 للتربية. جامعة القاهرة.  العليا

(. الفروق في مستوى فاعلية الذات لدى 2014ماهر تيسير ), شرادقةو برهان  محمود , حمادنة 
 .مجلة جامعة القدس المفتوحة .اليرموكعينة أردنية من الطلبة المعوقين سمعيًا في جامعة 

34 (2)368  .398 

)  ,خليل محمد  الدين  لألط2002عالء  المقدمة  الخدمات  سماتهم  (.  وعالقتها  الصم  فال 
 الشخصية بمحافظة غزة. رسالة ماجستير. كلية التربية. الجامعة اإلسالمية. غزة.

بالنفس2014محمود أحمد محمد )    ,خيال والثقة  الذات  فاعلية  واألداء األكاديمى كمنبئات   (. 
:  10. 27.  101  لحياة الجامعية. مجلة علم النفس. الهيئة المصرية العامة للكتاب.للتوافق مع ا

39 . 
(. الشخصية بين  1991العبيدى,  ناظم هاشم ) و   الطيب,  محمد عبدالظاهر و   داود, عزيز حنا

 األنجلو المصرية.   :السواء والمرض القاهرة
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)  ,دبى المدر 2016نصيرة  بالتكيف  وعالقتها  اذاتية  الكفاءة  الثانية  (.  السنة  تالميذ  لدى  سى 
جابر بثانوية  ميدانية  دراسة  العلوم   ثانوى,  كلية  ماجستير.  رسالة  المسيلة.  ببلدية  حيان  بن 

 المسيلة. الجزائر.   -االنسانية واالجتماعية. جامعة محمد بوضياف 
)  ,رضوان محمد  السمعية  2016أسماء  االعاقة  ذوى  االطفال  لدى  السلوكية  المشكالت   .)

 . مية)غزة( فلسطينالجامعة االسال .كلية التربية .رسالة ماجستير .ديين فى قطاع غزةوالعا
مجلة شؤون  1997سامر جميل),  رضوان والقياس.  النظرى  البناء   " الذاتية  الكفاءة  توقعات   .)

 . 51:  25.  55الشارقة.  اعيين.جمعية االجتماجتماعية.
عالم   :. القاهرة ( 3ط  )عالج النفسى. (. الصحة النفسية وال1997حامد عبدالسالم ) ,زهران

 الكتب. 
 عالم الكتب.   :القاهرة.(. التوجيه واإلرشاد النفسى 2005الم )حامد عبدالس ,زهران

)  عبدالمحسن,و   رامز, محمود و   شند, سميرة محمد  مق2014نهى محمد  الذات (.   فاعلية  ياس 
 .  846:  814(. 38)3للمراهقين. مجلة كلية التربية. جامعة عين شمس.  

االطفال المعاقين سمعيا فى    ( . الدمج التربوى ومشكالت تعليم2014راضى عبد المجيد ),  طه
 دار الفكر العربى.  :مدارس التعليم العام. القاهرة  

عبدالفتاح, مصطفى كامل)  و   محمد, حسين عبدالقادرو  قنديل, شاكر عطيةو   طه, فرج عبدالقادر
 دار غريب.  : القاهرة .(2ط )سى. (. موسوعة علم النفس والتحليل النف2003
هارات الحياتية واالجتماعية لذوى االحتياجات الخاصة.  (. الم2015طارق عبدالرؤف)    ,عامر
 دار الجوهرة.   :القاهرة

الحميد  )  ,عبد  الدين  نصر  المؤتمر 2011ندى  للمراهقات.  االجتماعية  المهارات  مقياس   :)
يناير,  25رادة التغيير. مصر بعد ثورة  النفسى وإالسنوى السادس عشر لإلرشاد النفسى: اإلرشاد  

 .1123:  1142فسى جامعة عين شمس, مركز االرشاد الن
الحى   ),عبد  فتحى  الكتاب 2001محمد  دار  التأهيل,  إعادة  وبرنامج  السمعية  اإلعاقة   .)

 الجامعي, اإلمارات 
 دار قباء.  : (. نظريات الشخصية. القاهرة1998محمد السيد ), عبدالرحمن

الشعور2010هيام أحمد)  ,دالعزيزعب برنامج ارشادى فى تحسين  فاعلية  الذات لدى   (  بفاعلية 
 عين شمس . جامعةعينة من المراهقين ضعاف السمع. ماجستير. كلية التربية . 
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)  ,عبدالقادر لدى عينة من  2017هدى ميالد  الذات  بفاعلية  االجتماعية وعالقتها  المساندة   .)
التربية.    جلة القراءة والمعرفة. الجمعية المصررية للقراءة والمعرفة. كليةم  طالب الجامعة بليبيا.
 .148: 121(. 184جامعة عين شمس. )

التواصل االجتماعي في تنمية المهارات االجتماعية    ت (. فعالية شبكا2017أحمد نبوى )  ,عبده  
 . 259:272(. 1) 6للطالب الصم. المجلة الدولية التربوية المتخصصة.  

جالل)ع   ,على من ضعاف  2004يد  عينة  لدى  الشخصية  المتغيرات  لبعض  دراسة  السمع (. 
 . ومرضى الطنين والدوار مقارنة بالعاديين. رسالة ماجستير. جامعة طنطـا

(. الكفاءة الذاتية وعالقتها  2016عبد المطلب عبدالقادر )  ,عبدالمطلب و   على, ماجد مصطفى
)   3الثانوية بدولة الكويت. مجلة العلوم التربوية.    لةبالقيم والتحصيل الدراسى لدى طلبة المرح

1 . )482  :522 . 
ابراهيم  محمد  أشرفو   عيد,  الحليم,  )  و   عبد  طلعت  أحمد  الخصائص  2016عبدالرحمن,   :)

النفسى. مركز  الشباب. مجلة مركز اإلرشاد  الذات لدى عينة من  لمقياس فاعلية  السيكومترية 
 . 628: 605(. 1)46اإلرشاد النفسى. 

شاكر)  ,جيد م ا2008سوسن  مهارات  وتنمية  رعاية  فى  معاصرة  اتجاهات  ذوى  (.  الطفال 
 دار صفاء. : اإلحتياجات الخاصة. عمان 

)    ,محمد  عبدالرحمن  جوانب 2004سعيد  بعض  تعديل  فى  السيكودراما  استخدام  فاعلية   .  )
 امعة الزقازيق.السلوك غير التكيفى لدى ضعاف السمع. رسالة ماجستير. كلية التربية ببنها. ج

)  ,محمد  عبدهللا  )سلس2004عادل  الحسية  القاهرة(.االعاقات  الخاصة(.  االحتياجات  ذوى    : لة 
 دار الرشاد. 

)  ,محمد  عبدالعزيز  السمعية  2003محمد  اإلعاقة  ذوى  يدركه  كما  الوالدى  الرفض  القبول/   .)
 امعة عين شمس.وعالقته بالمشكالت النفسية . رسالة دكتوراه. معهد الدراسات العليا. ج

)  ,محمد  وعالقتها2016منى  المدركة  الذات  فاعلية  لدى    (.  للمستقبل  والتوجه  الحياة  بجودة 
 اإلعاقة السمعية. رسالة ماجستير. كلية الدراسات العليا للتربية. جامعة القاهرة.  المراهقين ذوى 

محمد  نهلة  علىو  محمد,  هاجر  ,و   محمد,  )    الشيخ  مبارك  األ2018هادية  دور  خصائى  (. 
  -هد األمل لتعليم وتأهيل الصم االجتماعى فى تفعيل قدرات المعاقين سمعيا : دراسة حالة مع

 راه جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. الخرطوم. رسالة دكتو 
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(. تجربة تعليم الصم فى المرحلة الجامعية المتوسطة بكلية األميرة  2000وائل محمد )  ,مسعود 
التأهيل  جامعة البلقاء التطبيقية. ندوة االتجاهات المعاصرة فى التعليم و رحمة للخدمة االجتماعية 

عربية للمعوقين سمعيا. األمانة العامة للتربية الخاصة. قصر الثقافة. وزارة المعارف. المملكة ال
 السعودية.
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Perceived Self-Efficacy, Social Skills and their relationship to 

Adjustment to College for Students with Hearing Impairment 

By: Fatma Al Zahraa Abdul Basit Abdul Wahed 

 

Abstract: The aim of the current research is to study the variables of 

self-efficacy and social skills and their relationship to adjustment to 

college for hearing-impaired students. Ascale of self-efficacy and 

social skills were prepared, in addition to applying the scale of 

Adjustment to college prepared by Baker and Siryk (1984) tarslated to 

Arabic by Abdel Salam, A (2008), Members was (69) of male and 

female students with hearing impairment at the university stag (25 

male - 44 female) Between the ages of( 19-23 years), with a mean age  

(20. 12) and a standard deviation (1.092). The results showed: There is 

a correlational relationship at the (0 ,01) Between the students’s scores 

on the scale of Adjastment to college and their scores on the scale of 

self-efficacy scale and the scale of social skills, at the level of the total 

score. It is possible to predict Adjustment to college of students with a 

hearing impairment by knowing their scorse on self-efficacy and social 

skills.There is no statistically significant differences between the males 

and females in adjustment to college, self-efficacy and social skills at 

the level of the total degree and sub-dimensions.There is no statistically 

significant differences between the deaf and hard of hearing in 

adjustment to college at the level of the total degree, and sub-

dimensions, except the personal emotional adjustment, the differences 

came in the direction of the deaf. 

 

Key Words: Perceived Self-Efficacy- Social Skills- Adjustment to 

College -Hearing Impaired. 
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