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 ملخص إلبحث                             

لدى الُمراىقيف ذوي في ميارات االستقالؿ الذاتي  الفروؽالكشؼ عف ىدفت الدراسة إلى   
، والمستوى المستخدمة درجة الفقد السمعي، وطريقة التواصؿ في ضوء متغيرات)اإلعاقة السمعية 

( مراىؽ ومراىقة، وتراوحت أعمار المراىقيف ٓٓٔالتعميمي لموالديف(، وتكونت عينة الدراسة مف )
ضعيؼ  ٘٘أصـ،  ٘ٗحسب درجة الفقد السمعي إلى )العينة وتتوزع  ( عاًما،ٜٔ-ٗٔ) بيف

مستخدًما لمغة  ٘ٗمستخدًما لمغة اإلشارة،  ٘٘سمع(، بينما تتوزع حسب طريقة التواصؿ إلى )
مف المنتمييف  ٓ٘اإلشارة والمغة المنطوقة مًعا(، وتتوزع حسب المستوى التعميمى لموالديف) 

، وتـ تطبيؽ مف المنتمييف لوالديف ذوي تعميـ أقؿ مف جامعي( ٓ٘ميـ جامعي، ولوالديف ذوي تع
)إعداد الباحثة(، واتضح مف نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات  مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي

داللة إحصائية بيف الصـ وضعاؼ السمع لصالح ضعاؼ السمع، وبيف مستخدمي لغة اإلشارة 
لمغة المنطوقة مًعا لصالح ُمستخدمي لغة اإلشارة والمغة المنطوقة مًعا، ومستخدمي لغة اإلشارة وا

وبيف المنتمييف لوالديف ذوي تعميـ جامعي والمنتمييف لوالديف ذوي تعميـ أقؿ مف جامعي لصالح 
 المنتمييف لوالديف ذوي تعميـ جامعي، عمى مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي بأبعاده.
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 مقدمة:

تعد حاسة السمع مف أىـ الحواس لدى الفرد فميا أىمية كبرى في تشكيؿ مفاىيـ وادراؾ الفرد،    
كما أّف ليا تأثيًرا بالًغا عمى النمو فيي نافذة اإلنساف لمعالـ الخارجي ولوالىا لعاش اإلنساف بعيًدا 

السمعية مف  عف كؿ ما يدور حولو فاقًدا القدرة عمى سماع األصوات بدقة، لذا تعد اإلعاقة 
 أصعب أنواع اإلعاقات التي يمكف أف يتعرض ليا الفرد في حياتو.                                 

فاألفراد المعاقوف سمعًيا نادًرا مػا ينتبػو بػاقي أفػراد المجتمػع لوجػودىـ، وىػذا يرجػع إلػى مظيػرىـ    
رىـ الخػػارجي يتشػػابو مػػع الخػػارجي الػػذي يبػػدو وكػػأّنيـ عمػػى درايػػة بكػػؿ مػػا يحػػدث حػػوليـ، فمظيػػ

العادييف، وبالتالي ال يمكف معرفة ما ُيعانوف، و يظير ىذا جمًيا خالؿ السنوات السبع األولى مػف 
العمػػر وصػػواًل لسػػنوات المراىقػػة التػػي تعػػد تحػػدًيا لجميػػع األفػػراد باإلضػػافة إلػػي تحػػدي فقػػداف حاسػػة 

ّيات تتطمب تنمية بعض الميارات لدى السمع الذي ُيضاؼ إلى الُمراىؽ الُمعاؽ سمعًيا، ىذه التحد
ليػػػتمكف مػػػف مجابيػػػة  –مثػػػؿ الُمطالبػػػة بػػػالحقوؽ والتمكػػػيف واالسػػػتقالؿ – سػػػمعًيا الُمعػػػاؽالُمراىػػػؽ 

                                                                                            (Sexton,2017,P.129).تحدّيات المرحمة  
األفراد ذوي اإلعاقة السمعية بميارات االستقالؿ الذاتي ورغبتيـ  بعض الرغـ مف تمتع وعمى     

 تخاذ القرارات في حياتيـ تكوف مقيدةالفرصيـ   أننا نجد أفّ في حياتيـ الواقعية إالّ ممارستيا في 
المختمفة  ليسوا عمى دراية بالخيارات اإلعاقة السمعية، فمعظـ األفراد الذيف يعانوف مف في الغالب

تاحة ليـ وذلؾ إلفتقادىـ لحاسة السمع التي تمكنيـ مف سماع أصدقائيـ أو عائالتيـ عندما المُ 
و التواصؿ مع يعم الفرد الذى يتعذرف األنشطة الترفييية التي يمارسونيا، يتحدثوف عف عمميـ أو

 ,Spolsky) ّية عمى اتخاذ قرارتاآلخريف بالطرؽ التقميدية يكوف غير قادر بالتبع
2014,P.17).   

 مف الفرد ُتمّكف التي المقصودة مف اإلجراءات واالستقالؿ الذاتي عبارة عف مجموعة    
 وىذا قوة وجودة، أكثر الحياة وجعميا عمى لمحفاظ أولًيا عاماًل  يعتبر الذي التصرؼ، األمر

الُمقرر ذاتًيا وىي االستقاللّية، والتمكيف،  لمسموؾ أساسّية خصائص أربعة يتضمف التعريؼ
   (Wehmeyer,Palmer,&Shogren,2013,P.135).والتنظيـ الذاتي، وتحقيؽ الذات 

يرتبط االستقالؿ الذاتي بقدرة الفرد عمي تجاوز وتخطي قرارات األفراد الُمخططيف والُمحدديف     
قدرة الفرد ذاتو عمى استخداـ إرادتو الخاصة في كؿ ما يخص أمور حياتو  لسموكياتو إلى

.(Wehmeyer,Nota,Ferrari,&Soresi,2007,P.850)      
 ذلؾ في ويعتبر االستقالؿ الذاتي عمي نفس القدر مف األىمية بالنسبة لجميع الطالب بما   

 المشكالت وحؿ األىداؼ، ديدكتح  الذاتي االستقالؿ فميارات ذوي اإلعاقة السمعية، الطالب
 يتمكف ىؤالء عندما ذلؾ عمى النفس،عالوة ضبط عمى والقدرة المسؤولية تحمؿ ُتمّكنيـ مف
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المناسب، حينيا  القراراتخاذ و  الخطط ووضع تحمؿ المسؤولية، عمى قدرتيـ إبراز مف الطالب
نحوىـ، وكذلؾ يتغير سقؼ توقعاتيـ الذي وضعوه سمًفا ليؤالء الطالب  اآلخريف تتغير نظرة

Spolsky,2014,p.28)).                                                               
 أمور زماـ متالؾا إلى الشديد المعاقوف سمعًيا تطمعيـ ُيْظِير الطالب اآلخر الجانب وعمى   

قدًرا كبيًرا  يمثؿ الذي األمر تخصيـ، التي القراراتاتخاذ ب اآلخريف قياـ مف بداًل  الخاصة، حياتيـ
 .لذواتيـ لتقديرىـ األىمية مف
وُيّصنؼ ذوي اإلعاقة السمعّية مف حيث درجة الفقد السمعي إلى صـ وِضعاؼ السمع، وقد    

 ,Spolsky)، ودراسة سبولسكي (Luckner&Sebald,2013)أشارت دراسة لوكنر وسيبالد 
إلى عدـ وجود فروؽ بيف الصـ وِضعاؼ السمع في تمتعيـ بميارات االستقالؿ ، (2014
، حيث تّبنت ىاتيف الدراستيف وجية النظر التي ترى الصـ وِضعاؼ السمع فئة واحدة الذاتي

متشابية، ولكف يبرز االختالؼ فقط مف خالؿ يتمتعوف بخصائص نفسية واجتماعية وانفعالية 
 ي يتبعيا كمييما.طريقة التواصؿ الت

الوالدْيف تطوير أنفسيـ حتى يتمكنوا مف التواصؿ مع أبنائيـ وفيـ مشاعرىـ،  يجب عمى كما    
حباطو، وحتى سعادتو، وىذا ال يتأّتى  وخاصًة و أّف الُمعاؽ سمعًيا ال يتمكف مف شرح غضبو، وا 

إلى أّنو  Oliver,1996))رإال إذا كاف ىذاف الوالداف عمى قدر كاٍؼ مف التعميـ، وقد أشار أوليف
بمجئ طفؿ ُمعاؽ سمعًيا إلى حياة الوالدْيف يزيد إحساسيـ بالمسؤولّية، ويتكّوف لدييـ موقؼ تجاه 
ىذا الطفؿ والذي ُيترجـ عمى ىيئة سموكّيات في التواصؿ مع الطفؿ، والتي تؤثر بالتبعّية عمى 

وليف، بالغيف قادريف سموؾ ابنيـ، وبالتالي ُيساعد الوالداف األبناء في أف يكونوا أشخاًصا مسؤ 
عمى توجيو أنفسيـ ذاتًيا، واالىتماـ بأنفسيـ بدوف أخذ إعاقتيـ باالعتبار مما يزيد  شعورىـ 

 استقالليـ الذاتي. ب
 أهــــــــــــــــــــــــــــمية الــــــــــــــــــــــــدراسة:                                                           

 ة:ــــــــــــنظريأوًًل: من الناحية ال
التي تناولت ميارات  والمحمية ىناؾ ندرًة في الدراسات العربية في حدود عمـ الباحثة فإفّ  -ٔ

 .لدى ذوي اإلعاقة السمعية االستقالؿ الذاتي
أىـ مخرجات التوجيات اإليجابية في عمـ سة الحالية تأصياًل نظرًيا ألحد تقدـ الدرا  -ٕ

مف إسياـ في التركيز عمى جوانب القوة  ، وذلؾ لما لو االستقالؿ الذاتي وىوالنفس 
 والتمكيف في حياة األفراد بشكؿ عاـ وذوي اإلعاقة السمعية بوجو خاص.
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 ة:ـــــــتطبيقيال ثانًيا: من الناحية     
يارات االستقالؿ الذاتي عمى تأثير م الدراسة الحالية في معرفة اإلفادة مف نتائج -ٔ

 .ذوي اإلعاقة السمعية يفالُمراىق
مر في مجاؿ التربية الخاصة مف أولياء أمور ىتماـ كؿ مف ييمو األانظر و  توجيو -ٕ

إعطائيـ الفرصة  ىحاجة األفراد ذوي اإلعاقة السمعية إل ىمجتمع إلالومعمميف وأفراد 
صواًل قرارات و الواتخاذ  االستقالؿ الذاتي الستثمار وتطوير ما يممكونو مف ميارات 

 .جودة الحياةإلى 
لتنمية ميارات االستقالؿ الذاتي لدى الُمعاقيف سمعًيا وتطبيقيا  امج تربويةاعداد بر   -ٖ

 بمشاركة أسرىـ، ودمج ىذه الميارات في مناىج التربية الخاصة.
 دراسة:ـــــــــــــــــــــدف الــــــــــــــــــــــه

 :ىتيدؼ الدراسة الحالية إل       
وفًقا لدرجة  عية في ميارات االستقالؿ الذاتيمعرفة الفروؽ بيف الُمراىقيف ذوي اإلعاقة السم -ٔ

 الفقد السمعي.
وفًقا لطريقة  عية في ميارات االستقالؿ الذاتيمعرفة الفروؽ بيف الُمراىقيف ذوي اإلعاقة السم -ٕ

 التواصؿ الُمستخدمة.
وفًقا ؿ الذاتي لسمعية في ميارات االستقالمعرفة الفروؽ بيف الُمراىقيف ذوي اإلعاقة ا -ٖ

                                                                                           لممستوى التعميمي لموالديف.
 دراسة:ـــــــــــكمة الــــــــــــــــــــمش  

تعد اإلعاقة السمعية مف اإلعاقات التي زادت معدالتيا خالؿ العقود الثالثة األخيرة حيث    
%( مف إجمالي عدد السكاف دوف ٕٓ.ٙٔبمغت نسبة انتشار اإلعاقة السمعية في مصر )

اختالفات ُيعتد بيا إحصائًيا بيف الجنسيف، وتعتبر اإلعاقة السمعية ىي ثاني أكثر اإلعاقات 
 ,Abdel-Hamid,KHatib,Aly,Morad)صر بعد اإلعاقة العقمية انتشاًرا في م

Kamel,2007,P.1175). 
، والمعاقيف سمعًيا خاصة  ويعد قصور أو نقص أو ضعؼ االستقالؿ الذاتي لدى األفراد عامةً    

تجاوز  مف أكبر المشكالت حيث أّف االستقالؿ الذاتي مطمب لدى المعاقيف سمعًيا ُيمّكنيـ مف
قْوؿ أحد (McAbee,2015) نقاط القوة، فقد أوردت دراسة مكابي نقاط ضعفيـ، واستثمار 

األفراد المعاقيف سمعًيا لمتعبير عف حاجتو إلى بموغ االستقاللية" أنا أريد أف أكوف مستقاًل، 
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غبتو أستطيع اإلىتماـ بنفسي، وقاؿ آخر " أنا استطيع القياـ بأي شئ ميما كاف"، تعبيًرا عف ر 
 في الحصوؿ عمى مينة، و بناء عالقات مع اآلخريف، والتمتع بجودة حياة بشكؿ تاـ. 

وقامت الباحثة بعمؿ دراسة استطالعية عمى عينة مف الُمراىقيف الُمعاقيف سمعًيا بمدرسة األمؿ    
ند ع االمراىقيف المعاقيف سمعيً ردود الفعؿ الصادرة عف  مالحظةلمصـ وضعاؼ السمع ببنيا بيدؼ 

 ألوامرا ا ممحوظً ظيروف رفضً يُ  فيما يخص شؤوف حياتيـ والحظت الباحثة أّنيـيـ يعم فرض أمر
كما وجدت الباحثة أّف تمتع الُمراىقيف باالستقالؿ الذاتي يتأثر  فيما يخص شؤوف حياتيـ، فياآلخر 

مستوى الفقد السمعي، وطريقة التواصؿ المستخدمة، والمستوى بمجموعة مف الُمتغيرات مثؿ 
،ودراسة ًلك و وكروتر ومكال Rall,2007)  ) رال التعميمي لموالديف، ودعـّ ذلؾ دراسة

((Lake,Crouter&Mchale,2010ودراسة،(Avant,2013) و دراسة إيثر،(Esther, 
2014). 

ّف ىنالؾ قّمة مف أ إلى( ٖٓٗ،صٕٗٔٓالصمادي )جميل  الزبون و إيمان أشارتو     
، عند األشخاص ذوي اإلعاقة عموًماالدراسات العربية أو المحمية التي تناولت االستقالؿ الذاتي 

كشفت عف احتمالّية تأّثر ميارات االستقالؿ  -في حدود عمـ الباحثة –كما أّنو ال توجد دراسات 
الذاتي لدى الُمراىقيف ذوي اإلعاقة السمعّية ُبمتغيرات مثؿ )مستوى الفقد السمعي، وطريقة 

       .التواصؿ المستخدمة، والمستوى التعميمي لموالديف(
 لية:اويمكن بمورة مشكمة الدراسة في التساؤًلت الت     
درجة بإختالؼ  ذوي اإلعاقة السمعية الُمراىقيفؿ تختمؼ ميارات االستقالؿ الذاتي لدى ى -ٔ

 (؟ضعاؼ سمع -صـ)الفقد السمعي 
بإختالؼ  ذوي اإلعاقة السمعية الُمراىقيفىؿ تختمؼ ميارات االستقالؿ الذاتي لدى  -ٕ

 (؟لغة اإلشارة، قراءة الشفاة ولغة اإلشارة مًعا)طريقة التواصؿ المستخدمة 
بإختالؼ  ذوي اإلعاقة السمعية الُمراىقيفىؿ تختمؼ ميارات االستقالؿ الذاتي لدى  -ٖ

 ؟أقؿ مف جامعي(–) جامعي  المستوى التعميمي لموالديف
 ة:ـــــــــــات الدراســــــــــــــمصطمح
    :   Self-Determination Skillsمهارات اًلستقالل الذاتي   -ٔ
الُمعاؽ سمعًيا مف العالـ الُمحيط بو وتمثؿ أىمية يكتسبيا التي  سموكّياتىي مجموعة مف ال    

ميارة الوعي بالذات، وميارة تحديد األىداؼ، وميارة اتخاذ القرار، ُكبري لمفرد الُمتمتع بيا مثؿ 
عمى أف يحيا حياتو  وجميعيا ميارات تساعده وميارة حؿ المشكالت، وميارة الدفاع عف الذات

أي مساعدات خارجية، كما أنيا  ىبشكؿ ُمستقؿ ويتخذ قرارات ميمة في حياتو بدوف المجوء إل

https://leader.pubs.asha.org/solr/searchresults.aspx?author=Eileen+Rall
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في حالة مف الرضا  ، ويعيشُتمّكنو مف السيطرة عمى أي تدخالت مف اآلخريف في حياتو
 ، وُتعّرؼ الميارات كالتالي:مف الثقة بالنفس اكبيرً  اوالسعادة ويكتسب قدرً 

 ووكذلؾ معرفت و، ونقاط ضعفوونقاط قوت وي ادراؾ الفرد لقدراتىالوعي بالذات:  مهارة -ٔ
 و.ى التعبير عف ذاتمع ويريد وما ال يريد، وقدرت الجيدة بما

 ى وضع خطة مع و، وقدرتىدافوـ الفرد أليي فى مهارة تحديد وتحقيق األهداف:  -ٕ
 .الخطةذه ىلنتائج  موداؼ، وتقبىذه األىمف الوصوؿ إلى  وّمكنتُ 
 ى التفكير، ومعرفة كافة البدائؿ المتاحةمي قدرة الفرد عى القرار: اتخاذمهارة   -ٖ

وصواًل لنتائج ىذا  مف ذلؾ و، ومعرفة الخطوات التي ُتّمكنوار األنسب لر و اختيار الق
 .القرار

  و،وجمعيوـ الفرد ألسباب المشكالت التي تواجيي فى مهارة حل المشكالت:  -ٗ
 .ذه المشكالتىاء يى الوصوؿ إلى حؿُ يمكف تنفيذه إلنمع توقدر  ا ويومات حولمعممل
 ا، يوالمطالبة ب وي امتالؾ الفرد لفرصة معرفة حقوقى مهارة الدفاع عن الذات:  -٘

 مييا.مف أي ضرر قد يقع ع و، وكذلؾ حماية نفسياقياـ بمل وواجبات ومعرفة 
ا راىؽ المعاؽ سمعيً :بالدرجة التي يحصؿ عمييا المُ  اإجرائيً  مهارات اًلستقالل الذاتي وتعرف

 .)إعداد الباحثة(  .عمى مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي
 : Deafمــــــــالص -2

فاقدي  ىـ أولئؾ الذيف ال يمكنيـ االنتفاع بحاسة السمع في الحياة العادية سواء مف ولدوا منيـ  
تماًما، أو بدرجة أعجزتيـ عف االعتماد عمى آذانيـ في تعمـ المغة وفيـ الكالـ، أو مف  السمع

أصيبوا بالصمـ في طفولتيـ المبكرة قبؿ أف يكتسبوا المغة والكالـ، أو مف أصيبوا بفقد السمع بعد 
عميو في تعمميـ المغة والكالـ مباشرًة لدرجة أّف آثار ىذا التعمـ قد تالشت تماًما ، مما يترتب 

 ٜٓ، وتصؿ درجة الفقد السمعي إلى أكثر مف جميع األحواؿ إفتقاد القدرة عمى تعمـ المغة والكالـ
 .ديسيبؿ
 : Hard of hearingعـــــــاف السمــــــــــظع -ٖ

، ومع ذلؾ فإّف Residual Hearingىـ أولئؾ الذيف يكوف لدييـ قصور سمعي أو بقايا سمع   
، ويمكنيـ تعمـ الكالـ والمغة سواء باستخداـ المعينات ائفيا بدرجة ماـ تؤدي وظحاسة السمع لديي

)عبد الُمطمب  .( ديسيبؿٜٓ- ٕٔوتتراوح درجة الفقد السمعي بيف ) ،السمعية أـ بدونيا
 ( ٖٓٔ-ٜٖٓص، ٕٔٔٓ،القريطي
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 اإلطــــــــــــــــاس النظـــــــــــــــشٌ:

  : Self-determination Skillsمهاسات االستمالل الزاتٍ  

انبثؽ االىتماـ باالستقالؿ الذاتي في مجاؿ التربية الخاصة نتيجة لتغير نظرة أفراد المجتمع    
نحو األفراد ذوي اإلعاقة، وقد تغيرت النظرة كإمتداد منطقي لحركات العْيش الُمستقؿ، والدفاع 

حت تصّور آخر لإلعاقة بوصفيا جزء عف الذات، وكذا تطور قوانيف إعادة التأىيؿ والتي طر 
طبيعي مف الخبرة البشرية وال يجب بأي شكؿ مف األشكاؿ أف ننتقص مف حؽ الفرد في العْيش 

 باستقاللية، والُمشاركة في الُمجتمع، والدمج االقتصادي، والسياسي، واالجتماعي بسبب إعاقتو.
كما يتـ تحديد مفيوـ االستقالؿ الذاتي باعتباره ُمساىًما في تحسيف جودة الحياة فيظير ذلؾ    

جمًيا في الخيارات اليومية التي ربما تكوف عمى جانب أقؿ مف األىمية ولكنيا تكوف األكثر تكراًرا 
 مثؿ ماذا يرتدي الفرد؟، وماذا يأكؿ؟، وكيؼ ُينفؽ؟، وكيؼ يقضي الفرد وقت فراغو؟ 

Wehmeyer,1995,p:41) .) 
وتشـولس وألبـر (، Ward,1988ووارد )(، (Deci,1980,P.112ديسي واتفؽ كؿ مػف      

 & Wehmeyer)، وويميـر وتشـوارتز (Schloss, Alper , & Jayne, 1993) وجـاين
Schwartz,1998)( ــــــــوكنر وســــــــيبالد عمػػػػػػػػي تعريػػػػػػػػؼ  (Luckner&Sebald,2013، ول

تخػػػاذ امػػػف ف األفػػػراد مّكػػػالتػػػي تُ االسػػػتقالؿ الػػػذاتي بأّنػػػو مػػػزيج مػػػف المواقػػػؼ والمعػػػارؼ والميػػػارات 
الُمتعمقػػة بجػػودة الحيػاة بمنػػأي عػػف أي تػػأثيرات أو تػدخالت خارجيػػة مػػف أجػػؿ  ختيػارات المناسػػبةاال

 اتخاذ زماـ المبادرة في تحقيؽ أىدافيـ الخاصة، وكيفية قضاء أوقات فراغيـ.
 ويمــــــــرو (، wehmeyer&palmer,2003  ( ويمــــــــر وبــــــــالمرمــــــــن  كمػػػػػػػػا اتفػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػؿ   

ــــــــــــــا ــــــــــــــراي ونوت ، (Wehmeyer,Nota,Ferrari,&Soresi,2007) يوسوريســــــــــــــ وفي
عمػػػػى أّف ميػػػػارات االسػػػػتقالؿ الػػػػذاتي ىػػػػي (Hirshberg&Hill,2014) وهيــــل وهيشــــبيرج 

قػػػػػػادًرا عمػػػػػػى  ،مسػػػػػػتقؿ جعػػػػػػؿ الفػػػػػػرد قػػػػػػادًرا عمػػػػػػى الحيػػػػػػاة بشػػػػػػكؿمجموعػػػػػػة مػػػػػػف الميػػػػػػارات التػػػػػػي ت
القػػػػػػرار الُمناسػػػػػػب، وتحديػػػػػػد األىػػػػػػداؼ ووضػػػػػػع الخطػػػػػػط التػػػػػػي تػػػػػػدعـ تحقيػػػػػػؽ  اتخػػػػػػاذاإلختيػػػػػػار، و 

ىػػػػذه األىػػػػداؼ، كمػػػػا أّنيػػػػا ُتمّكػػػػف الفػػػػرد مػػػػف شػػػػرح احتياجاتػػػػو، وقدراتػػػػو، وكػػػػذلؾ مطالبتػػػػو بحقوقػػػػو 
 طواؿ حياتو.  

وميارة تحديد وتحقيؽ األىداؼ، ،  ميارة الوعي بالذات) فيوتتمثؿ ميارات االستقالؿ الذاتي  
 الدفاع عف الذات(وميارة وميارة حؿ المشكالت، وميارة اتخاذ القرار، 
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 Wood,Test,;1998 Wehmeyer&Schwartz,  ; Deci&Ryan,1985) 
Browder &Karvonen ,2004; Wehmeyer&Field,2007;Luckner & 
Sebald,2013).  

 : Self-determination Theoryنظشَة االستمالل الزاتٍ

ىي نظرية تتناوؿ الدوافع البشرية والشخصية ، والتي تتعمؽ بإتجاىات النمو الكامنة لدى    
األفراد، والحاجات النفسية الفطرية، وتفترض أّف الدافع ىو السبب األساسي في اتخاذ الفرد قراًرا 

  (Ryan & Deci,2000,P.68).ما بدوف تدخؿ أو تأثير خارجي  
البحوث المتعمقة بنظرية االستقالؿ الذاتي مف الدراسات  انبثقت في سبعينيات القرف العشريف     

 Intrinsic، والدوافع الذاتية Extrinsic motivationsالتي قارنت بيف الدوافع الخارجية 
motivations ، ومف خالؿ الفيـ المتزايد لمدور الجوىري الذي تمعبو الدوافع الذاتية في سموؾ

الفرد، وفي منتصؼ الثمانينات تـ إدراجيا رسمًيا سموؾ الفرد، وُقبمت كنظرية، وزادت البحوث 
التي أدرجت النظرية بمختمؼ مجاالت عمـ النفس إلى درجة كبيرة بحموؿ القرف الحادي 

         والعشريف.           
تشير إلى ميؿ الفرد الطبيعي نحو   Intrinsic motivations:الدوافع الداخمية -

االستيعاب، واإلتقاف، واإلىتماـ، واالستكشاؼ وكؿ ىذه األمور الغني عنيا لتنمية الفرد 
 معرفًيا واجتماعًيا، وتمثؿ مصدًرا أساسًيا لالستمتاع والشعور بالحيوية طواؿ الحياة 

(Deci&Ryan,1985). 
تشير إلى أداء الفرد لنشاط معيف  لتحقيؽ  Extrinsic motivations:الدوافع الخارجية 

ىدؼ معيف، وبيذا فيي مختمفة عف الدافع الداخمي)التحفيز الداخمي( الذي يشير إلى القياـ 
     بنشاط بسبب رضا الفرد عف  النشاط نفسو، فالدافع الخارجي ينتج عف مصادر خارجية

               .(Deci&Ryan,2000)  
قاـ ديسي ورياف بإقتراح ثالث حاجات نفسية أساسية ترتبط باالستقالؿ الذاتي، وىذه الحاجات   

تعمؿ عمى تحفيز الذات لمشروع في سموؾ معيف مما ُيمّكف األفراد مف تحقيؽ جودة الحياة 
                                                  الذاتية، والنمو االجتماعي والتمتع بقدر كبير مف الصحة النفسية، وىي :                       

: وتيدؼ إلى دفع الفرد ألف يكوف Relatedness اإلنتماء )اًلرتباط(  الحاجة إلى -ٔ
متواصاًل مع اآلخريف، وأف يكوف عضًوا فّعااًل داخؿ اإلطار الذي يعيش فيو، وأف يشعر 

 بالحب والرعاية ويطّور عالقات قوية مع اآلخريف.
: تيدؼ إلى أف يكوف الفرد مسئواًل عف ذاتو ، Autonomy الحاجة إلى اًلستقاللية  -ٕ

ويتفاعؿ بإنسجاـ تاـ مع ذاتو ، وأكد ديسي أّف ىذا ال يعني أف يكوف الفرد مستقاًل تماًما 
 عف اآلخريف.
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تقاف التجربة : وتيدؼ إلى السيطرة عمى النتائجCompetence الحاجة إلى الكفاءة-ٖ ، وا 
  (Deci & Ryan ,2000)  .واألداء

 التٍ تعضص االستمالل الزاتٍ لذي روٌ اإلعالة السمعُة:  العىامل
 ،يعد الوالديف مف أىـ العوامؿ التي تعزز االستقالؿ الذاتي لدى أبنائيـ ذوي اإلعاقة السمعية  

خالؿ  رىـاليـ الراحة، والفرح، واألمف منذ نعومة أظف ميوؿ األفراد نحو ما ُيحّقؽتظير حيث 
مراحؿ الطفولة، ومرحمة ما قبؿ المدرسة وصواًل لمرحمة الُمراىقة والشباب، لذا عمى الوالديف أف 
يكونوا عمى قدر مف الوعي، والتقدير ليذه الميوؿ، ويمّدونيـ بالفرص لالختيار، وحؿ المشكالت، 

 قالؿ الذاتي  ووضع الخطط لحياتيـ، ومساعدتيـ الكتساب الميارات والسموكيات األساسية لالست
.(Erwin& Brown,2003,p.77) 

( عمى أّف آباء األفراد ذوي اإلعاقة السمعّية Brice&Strauss,2016وأّكد بريس وستروس )  
يضطروف التخاذ  قرارات ال يضطر آباء أقرانيـ السامعيف مف اتخاذىا، فمثاًل يجب أف يتخذ 

قة التواصؿ التي المساعدة، وطري والدي الطفؿ الُمعاؽ سمعًيا قرارات بشأف التكنولوجيا
، كما أنيـ أيًضا يقرروف ما إذا كاف سيمتحؽ طفميـ بمدارس الدمج أـ يمتحؽ سيستخدميا طفميـ

بمعاىد الصـ، وكميا قرارات يتـ اتخاذىا في حياة الطفؿ الُمبكرة وستؤثر حتًما عمييـ عند انتقاليـ 
 لمرحمة الُمراىقة. 

لموالدْيف والذي ُيعد انعكاًسا لممستوى االجتماعي واالقتصادي  كما يؤثر الُمستوى التعميمي  
والثقافي عمى مستوى االستقالؿ الذاتي لدى الُمراىقيف ذوي اإلعاقة السمعّية، وقد تفاوتت نتائج 
الدراسات فيما يخص المستوى التعميمي لموالديف، ومدى ممارسة ابنائيـ لالستقالؿ الذاتي، فمثاًل 

 الؾ و وكروتر ومكاؿ ، ودراسةParke&Buriel,2006)بارؾ وبوريؿ ) جاءت نتائج دراسة
(Lake,Crouter& Mchale,2010)   مؤِكدًة عمى أف تدني الُمستوى التعميمي لموالديف يؤثر

بالسمب عمى مستوى ميارات االستقالؿ الذاتي لدى األبناء، حيث يفرض ىؤالء اآلباء المزيد مف 
ذوي المستوى التعميـ األعمي، بينما كانت نتيجة دراسة القيود عمى األبناء ُمقارنًة ب

 ُمنِصفًة لموالدْيف ذوي المستوى التعميمي األقؿ حيث أوضحت Flanagan,1990)فالناجاف)
 نتائج الدراسة أّف األبناء يتمتعوف بقدر كبير مف االستقالؿ الذاتي.

 اتٍ:   المعىلات التٍ تىاجه روٌ اإلعالة السمعُة لتحمُك االستمالل الز

 أكثر المعوقات التي تواجو ذوي اإلعاقة السمعية حيث التواصؿ طرؽو  فقد السمعيالمثؿ يُ   
يتفاعؿ الُمعاؽ سمعًيا مع أقرانو، وأفراد أسرتو، بطرؽ تواصؿ متنوعة يومًيا، وتساىـ طريقة 
التواصؿ التي يتبعيا الُمعاؽ في تنمية ميارات االستقالؿ الذاتي، حيث يساعده التواصؿ عمى 

إّف التقارب مف جميع مف حولو، كما يتمكف مف التعبير عف رغباتو، واحتياجاتو، وقرارتو، وبذلؾ ف
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كفاءة التواصؿ ُتساىـ بشكؿ كبير في تنمية ميارات االستقالؿ الذاتي لدى الُمراىقيف ذوي اإلعاقة 
 .  De Brathe& spolsky,2011))السمعية

وتتنوع ُطرؽ التواصؿ لدى الُمراىقيف ذوي اإلعاقة السمعّية، وتتمثؿ في المغة المنطوقة،    
ـّ  وتعبيرات الوجو، والرسائؿ النصّية، والبريد االلكتروني، ولغة اإلشارة) الطريقة اليدوية(، حيث ت

 تقسيـ ذوي اإلعاقة السمعّية مف حيث طريقة التواصؿ الُمتبع إلى:
ىؤالء األفراد المغة المنطوقة، وقراءة الشفاة  فضاًل  يستخدـ :Oral deafن ُصم شفهيو -

عف لغة اإلشارة لمتواصؿ مع اآلخريف، وىذا ناتج عف استخداـ التكنولوجيا المساعدة، 
وخضوع ىؤالء األفراد خالؿ فترة طفولتيـ الُمبّكرة لبرامج تأىيمية، وجمسات تخاطب، 

 وتدريب سمعي. 
: ويستخدـ ىؤالء األفراد طريقة التواصؿ  Signing deafارةغة اإلشمل ُصم ُمستخدمون -

 Alexander) اليدوية) لغة اإلشارة، واليجاء اإلصبعي(، كأسموبيـ الرئيسي لمتواصؿ.
Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing, 

2011). 
أّف األفراد الصـ وضعاؼ   (Lipkowitz & Mithaug, 2003)ليبكويتز وميثوج وأوضح    

غالًبا ما يمتمكوف فرًصا أقؿ لمتعامؿ مع وسائؿ التواصؿ االجتماعي، والمشاركة في ( DHH)السمع 
أنشطة المجتمع، فالعوائؽ تتمثؿ في )ميارات التواصؿ المحدودة، و القيود البدنية و/أو اإلعاقات 

  لتواصؿ بشكؿ فّعاؿ مع السامعيف.االدراكية(. حيث أنيـ يفتقدوف المغة التي تمّكنيـ مف ا
 اتخاذ فالفرد المستقؿ ذاتًيا يكوف قادًرا عمى تحديد وتحقيؽ األىداؼ، والمشاركة بنشاط في عممية   

األصـ  القرار، والتعّرؼ عمى نقاط القوة والتحدّيات، والمطالبة بما يحتاجوف إليو، وىذا ما يفتقده
ومرتبطة بدرجة الفقد  عمى الوصوؿ إلى المعمومات محدودة ماحيث تكوف قدرتي وضعيؼ السمع 

 . السمعي
 ذساسة:ــــــــشوض الــــــــــف

ضعاؼ  درجات ومتوسطات الصـ درجات متوسطات دالة إحصائًيا بيف فروؽ التوجد -ٔ
 مقياس ميارات اإلستقالؿ الذاتي بأبعاده.  عمى السمعية اإلعاقة ذوي المراىقيف مف السمع

الُمراىقيف ُمستخدمي لغة اإلشارة فقط،  درجات متوسطات دالة إحصائًيا بيف فروؽ توجد -ٕ
 بأبعاده مقياس ميارات اإلستقالؿ الذاتي وُمستخدمي لغة اإلشارة والمغة المنطوقة مًعا عمى

 لصالح ُمستخدمي لغة اإلشارة والمغة المنطوقة مًعا.
السمعية  اإلعاقة ذوي المراىقيف درجات متوسطات دالة إحصائًيا بيف فروؽ توجد -ٖ

السمعية الُمنتمييف  اإلعاقة ذوي المراىقيف الُمنتمييف لوالديف ذوي مستوى تعميـ جامعي، و
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 بأبعاده مقياس ميارات اإلستقالؿ الذاتي لوالديف ذوي مستوى تعميـ أقؿ مف جامعي عمى
 لصالح الُمنتمييف لوالديف ذوي تعميـ جامعي.

 
 ـة:اإلجــــــــشاءات المنهجُــــ

 الُمقارف الدراسة الحالية المنيج الوصفي استخدمت الباحثة في أوًًل: منهج الدراسة:
وطالبة مف  ا( طالبً ٖٓٔتكونت عينة الدراسة في صورتيا األولية مف )   ثانًيا: عينة الدراسة:

ببنيا، ومدرسة األمؿ لمصـ  األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع مدرسةذوي اإلعاقة السمعية مف طالب 
عينة  تراوحت أعمار ،بالزقازيؽ، ومدرسة مديحة ُقنصوة التجريبية لمتربية السمعّية بمدينة نصر

وقد ُطّبؽ عمييـ مقياس ميارات  (عاًما،٘.ٙٔ( عاًما بمتوسط عمري:)ٜٔ-ٗٔالدراسة بيف: )
قنيف(، ومف ثـّ أصبحت العينة ( طالب وطالبة ) عينة التٖٓوتـ استبعاد عدد)  االستقالؿ الذاتي،
( طالب وطالبة تتوزع حسب درجة الفقد السمعي، والمستوى التعميمي ٓٓٔالنيائية لمدراسة)

 لموالديف، وطريقة التواصؿ الُمستخدمة.
مف خالؿ  مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي قامت الباحثة باعداد ثالثًا: أدوات الدراسة:

ميارات  تناولتالعربية واألجنبية التي  النظرية والمقاييساألطر عمى العديد مف  اإلطالع
االستقالؿ الذاتي وذلؾ لإلستفادة منيا في بناء المقياس وتحديد أبعاده وتحديد التعريؼ اإلجرائي 

، وتكّوف المقياس مف خمسة أبعاد ىي: ميارة الوعي بالذات، وميارة تحديد وتحقيؽ لكؿ بعد
، وتـ صياغة ، وميارة حؿ المشكالت، وميارة الدفاع عف الذاتاألىداؼ، وميارة اتخاذ القرار

ووضعت ثالثة بدائؿ لكؿ عبارة مف العبارات يجيب أفراد مفرادات المقياس في صورة عبارات 
العينة عنيا بػ) دائًما، أحياًنا، نادًرا(، حيث في العبارات اإليجابية تأخذ )دائًما( ثالث درجات، 

ًرا( درجة واحدة، أّما في العبارات السمبية تأخذ )دائًما( درجة واحدة، و)أحياًنا( درجتيف، و)ناد
ـّ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية و)أحياًنا( درجتيف، و)نادًرا( ثالث درجات ، وت

 لممقياس عمى النحو التالي:
 أوًًل: صدق المقياس:

أساتذة  ( ُمحكًما مف٘ٔتـ عرض المقياس في صورتو األولية عمى ) :صدق الُمحكمين ( أ
والتربية الخاصة ومعممي التربية الخاصة وذلؾ لمحكـ عمى  الصحة النفسية وعمـ النفس

صالحية العبارات،  المقياس مف حيث مناسبتو  لممراىقيف ذوي اإلعاقة السمعية، ومدى 
، واقتراح التعديالت دقة الصياغةا، فضاًل عف وانتماء كؿ عبارة لمبعد الخاص بي

ـّ استب  عاد عبارتيف بناًء عمى آراء السادة الُمحكميف.الالزمة، وت
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قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي عمى عينة   الصدق الظاهري:  ( ب
( طالًبا مف المراىقيف ذوي اإلعاقة السمعية، واتضح ٖٓالتقنيف، والتي بمغ قواُميا )

بالوضوح التاـ ة بالمقياس واضحة ومحددة، وتتصؼ لمباحثة أف التعميمات الخاص
 وسيولة الفيـ; مما يؤكد أف مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي يتمتع بالصدؽ الظاىرّي.

ويحسب الصدؽ الذاتي بالجذر التربيعى لمعامؿ الثبات، وبالتالى فإف  الصدق الذاتي: ( ج
( وىى نسبة ٜٛٗ.ٓ( ىو )ٜٜٛ.ٓ)بعد حساب معامؿ الثبات  الصدؽ الذاتي لممقياس

 عالية تجعؿ المقياس صالًحا لقياس ما وضع لقياسو.
 ثانًيا: ثبات المقياس: 

( طالًبا مف ٖٓوالتي بمغ قواُميا )بحساب معامؿ الثبات عمى عينة التقنيف، قامت الباحثة   
 ، بطريقة ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفّية كالتالي:المراىقيف ذوي اإلعاقة السمعية

تػػـ حسػػاب معامػػؿ الثبػػات لممقيػػاس باسػػتخداـ معامػػؿ ألفػػا طريقــة ألفــا كرونبــا :  ( أ
، باسػتخداـ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي لمبيانػات Cronbach's Alpha)كرونبػاخ )

((SPSS( وىذا يدؿ عمى أف المقياس ٜٛٙ.ٓ، وتـ الحصوؿ عمى معامؿ ثبات ،)
كػػػأداة لمقيػػػاس فػػػي ىػػػذه يتمتػػػع بدرجػػػة ثبػػػات عاليػػػة، تجعمنػػػا نطمػػػئف إلػػػى اسػػػتخدامو 

 الدراسة.
عمؿ تمؾ الطريقة عمى حساب معامؿ االرتباط بيف طريقة التجزئة النصفية: ( ب

َـّ تجزئة المقياس إلى  درجات نصفى مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي، حيث َت
نصفيف متكافئيف، يتضمف القسـ األوؿ درجات الطالب فى األسئمة الفردية، 

َـّ حساب معامؿ ويتضمف القسـ الثانى درجا ت الطالب فى األسئمة الزوجية، ُث
 وتوصمت الباحثة إلى الجدول اآلتي:االرتباط بينيما، 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية لممقياس (ٔ)جدول

 العدد المفردات
معامل ألفا 
 لكرونبا 

معامل 
 اًلرتباط

معامل الثبات 
 لسبيرمان براون

معامل الثبات 
 لجتمان

 ٜٔٗ.ٓ ٕٙ الجزء األول
ٓ.ٛٛٔ ٓ.ٜٖٚ ٓ.ٜٖٚ 

 ٕٜٗ.ٓ ٕ٘ الجزء الثانى

(، ٖٜٚ.ٓ( أف معامؿ ثبات مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي يساوى )ٔ)يتضح مف جدوؿ    
وىو معامؿ ثبات يشير إلى أف المقياس عمى درجة عالية جدًا مف الثبات، وىو يعطى درجة مف 
الثقة عند استخداـ مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي كأداة لمقياس فى البحث الحالى، وىذا يعد 
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ت االستقالؿ الذاتي يمكف أف يعطى النتائج نفسيا إذا ما أعيد مؤشًرا عمى أف مقياس ميارا
 تطبيقو عمى العينة وفى ظروؼ التطبيؽ نفسيا.

 اًلتساق الداخمي لمفردات المقياس: ثالثًا: اًلتساق الداخمي:

َـّ ذلؾ عف طريؽ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات مقياس     وَت
حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ و ، الذاتي، والدرجة الكمية لممقياسميارات االستقالؿ 

( ٛٗكانت ىناؾ )و  ،بعد مف أبعاد مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي ، والدرجة الكمية لممقياس
، وبيذا أصبحت عدد مفردات المقياس غير دالة وثالث مفردات، (ٔٓ.ٓ)مفردة دالة عند مستوى
 ( مفردة.ٛٗ)في الصورة النيائية 

معامؿ االرتباط ، استخدمت الباحثة :ساتًعا: األسالُة اإلحصائُة المستخذمة
 "، وتحميؿ اإلنحدار الخطي.T-Test(، و اختبار)ت( " Pearsonلبيرسوف)

 خامًسا: نتــــــــــــائج الذساســـــــــــــــــــة:

 متوسطات بيفدالة إحصائًيا  فروؽ التوجد"  ينص عمىنتُجة الفشض األول:  -
 السمعية اإلعاقة ذوي المراىقيف مف ضعاؼ السمع درجات ومتوسطات الصـ درجات
ىذا الفرض قامت الباحثة  لمتحّقؽ مف"، و مقياس ميارات اإلستقالؿ الذاتي بأبعاده عمى

بُمقارنة متوسط درجات الصـ، ومتوسط درجات ِضعاؼ السمع عمى مقياس ميارات 
( ٕـ اختبار" ت" لمعينات غير الُمرتبطة، ويوضح الجدوؿ )االستقالؿ الذاتي، باستخدا

 نتائج ذلؾ:
وسط درجات ِضعاف السمع عمى ( دًللة الفروق بين متوسط درجات الُصم ومتٕجدول)

  (ٓٓٔ)ن=مهارات اًلستقالل الذاتي  مقياس
مقياس مهارات 
 اًلستقالل الذاتي

درجة 
الفقد 
 السمعي

اًلنحراف  الُمتوسط العدد
 المعياري 

درجة 
 الحرية

مستوي  قيمة"ت"
 الدًللة

 لصالح

الُبعد األول: مهارة 
 الوعي بالذات

ِضعاف  داّلة ٔٙ٘.ٗ ٜٛ ٖٛ.ٖ ٘ٔ.ٕٔ ٘ٗ ُصم
ِضعاف  السمع

 السمع
٘٘ ٕٗ.ٜٓ ٕ.ٜٙ 

الُبعد الثاني: مهارة 
تحديد وتحقيق 

 األهداف

ِضعاف  داّلة ٛٓٙ.ٖ ٜٛ ٓٛ.ٕ ٛٓ.ٜٔ ٘ٗ ُصم
ِضعاف  السمع

 السمع
٘٘ ٕٓ.ٜٛ ٕ.ٖ٘ 

ِضعاف  داّلة ٜٙٓ.٘ ٜٛ ٖٗ.ٖ ٕٙ.ٜٔ ٘ٗ ُصمالُبعد الثالث: مهارة 
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ِضعاف  اتخاذ )ُصنع( القرار
 السمع

 السمع ٔ٘.ٖ ٕٔ.ٖٕ ٘٘

الُبعد الرابع: مهارة حل 
 الُمشكالت

ِضعاف  داّلة ٕٛٚ.ٙ ٜٛ ٛ٘.ٖ ٓٙ.ٖٕ ٘ٗ ُصم
ِضعاف  السمع

 السمع
٘٘ ٕٛ.ٖٔ ٖ.ٙٓ 

الخامس: مهارة الُبعد 
 الدفاع عن الذات

ِضعاف  داّلة ٛٓٓ.ٖ ٜٛ ٕٓ.ٖ ٚٚ.ٚٔ ٘ٗ ُصم
ِضعاف  السمع

 السمع
٘٘ ٜٔ.ٙٓ ٖ 

ِضعاف  داّلة ٖٙٓ.ٚ ٜٛ ٙٗ.ٓٔ ٕٗ.ٔٓٔ ٘ٗ ُصم الدرجة الُكمية
 السمع

ِضعاف 
 السمع

٘٘ ٔٔ٘.ٜٖ ٔٓ.ٕٛ 

 

( بيف ٔٓ.ٓعند مستوى داللة )وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  ويتضح مف الجدوؿ السابؽ  
يارات متوسط درجات الُمراىقيف الُصـ، ومتوسط درجات الُمراىقيف ِضعاؼ السمع عمى مقياس م

 األوؿ.لصالح ِضعاؼ السمع، وبذلؾ لـ يتحّقؽ الفرض االستقالؿ الذاتي بأبعاده 
بيئي عمى الرغـ مف تواجد األصـ وضعيؼ السمع في إطار  مناقشة نتائج الفرض األول:  

واحد، ويتمقوف نفس المناىج الدراسية وطريقة التعميـ، إاّل أّف لمبقايا السمعّية دوًرا مؤثًرا في مدى 
امتالؾ ضعيؼ السمع واألصـ لميارات االستقالؿ الذاتي، حيث تساعد البقايا السمعية ضعيؼ 

و مف اتخاذ قراراتو، السمع في أف يكوف أكثر خبرًة و ىدوًءا نفسًيا واتزاًنا عف األصـ مما ُيمّكن
وتتفؽ  ،اع عف ذاتو بطريقة أكثر نجاًحاوحؿ ُمشكالتو، وتحديد أىدافو والعمؿ عمى تحقيقيا، والدف

فّسرت ىذا االختالؼ بالرجوع إلى ، والتي نتائج الدراسة الحاليةمع  (Rall,2007)دراسة راؿ 
نظرية إريكسوف وبالتحديد "المرحمة الثانية"، حيث يبدأ شعور الفرد بوضع جذور استقالليتو بدًءا 
مف مرحمة الطفولة، وتتأثر استقاللية الطفؿ التي يبني عمييا فيما بعد استقالليتو في المراحؿ 

الـ، وىو ما يحدث مع الطفؿ األصـ حيث العمرية التالية إذا ُمنع مف محاوالت استكشاؼ الع
يمنعو فقدانو الكامؿ لحاسة السمع مف تطوير استقالليتو، وىذا يرجع إلى عدـ تمّكف األصـ مف 

ويرجع كذلؾ إلى الحماية الزائدة التي ، سبة ليتمكف مف اإلندماج في بيئتواستخداـ األدوات الُمنا
أنشطة جديدة، وممارسة جيعو عمى تجربة ُيحيط بيا أفراد األسرة الطفؿ األصـ، وعدـ تش

 Luckner & Sebald)لوكنر وسيبالد في حيف تختمؼ مع ىذه النتيجة دراسة ، استقالليتو
 .(Spolsky,2014) سبولسكي ، ودراسة(2013,

https://leader.pubs.asha.org/solr/searchresults.aspx?author=Eileen+Rall
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 درجات متوسطات دالة إحصائًيا بيف فروؽ توجد"  ينص عمى نتُجة الفشض الثانٍ: -
مقياس  اإلشارة فقط، وُمستخدمي لغة اإلشارة والمغة المنطوقة مًعا عمىالُمراىقيف ُمستخدمي لغة 
لمتحّقؽ "، و لصالح ُمستخدمي لغة اإلشارة والمغة المنطوقة مًعا بأبعاده ميارات اإلستقالؿ الذاتي

ومتوسط  ُمستخدمي لغة اإلشارة فقط،درجات ىذا الفرض قامت الباحثة بُمقارنة متوسط مف 
عمى مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي،  مًعااإلشارة والمغة المنطوقة  ُمستخدمي لغةدرجات 

 ( نتائج ذلؾ:ٖباستخداـ اختبار" ت" لمعينات غير الُمرتبطة، ويوضح الجدوؿ )
( دًللة الفروق بين متوسطات درجات الُمراهقين ُمستخدمي لغة اإلشارة فقط ، ٖجدول)

 والمغة المنطوقة مًعا عمى مقياس اإلشارةومتوسطات درجات الُمراهقين ُمستخدمي لغة 
 (ٓٓٔ)ن=  مهارات اًلستقالل الذاتي

مقياس  
مهارات 
اًلستقالل 
 الذاتي

طريقة 
التواصل 
 الُمستخدمة

اًلنحراف  الُمتوسط العدد
 المعياري 

درجة 
 الحرية

مستوي  قيمة"ت"
 الدًللة

 لصالح

الُبعد األول: 
مهارة الوعي 

 بالذات

ُمستخدمي  داّلة ٙٚٚ.ٗ ٜٛ ٖٗ.ٖ ٖٗ.ٕٔ ٘٘ لغة اإلشارة
لغة اإلشارة 
والمغة 
 المنطوقة

لغة اإلشارة 
والمغة 
 المنطوقة

ٗ٘ ٕٗ.ٖٗ ٕ.ٚٚ 

الُبعد الثاني: 
مهارة تحديد 
وتحقيق 
 األهداف

ُمستخدمي  داّلة ٘ٚٓ.ٖ ٜٛ ٘٘.ٕ ٓٗ.ٜٔ ٘٘ لغة اإلشارة
لغة اإلشارة 
والمغة 
 المنطوقة

لغة اإلشارة 
والمغة 
 المنطوقة

ٗ٘ ٕٔ.ٕٓ ٕ.ٙٛ 

الُبعد الثالث: 
مهارة اتخاذ 
 )ُصنع( القرار

غير  ٙٙٛ.ٔ ٜٛ ٘ٓ.ٗ ٜٓ.ٕٓ ٘٘ لغة اإلشارة
 داّلة

 
لغة اإلشارة  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

والمغة 
 المنطوقة

ٗ٘ ٕٕ.ٖٖ ٖ.ٗ٘ 

الُبعد الرابع: 
مهارة حل 
 الُمشكالت

ُمستخدمي  داّلة ٖٕٗ.ٙ ٜٛ ٜٔ.ٖ ٜٓ.ٕٗ ٘٘ لغة اإلشارة
لغة اإلشارة 
والمغة 
 المنطوقة

لغة اإلشارة 
والمغة 
 المنطوقة

ٗ٘ ٕٛ.ٖ٘ ٖ.ٕٓ 

الُبعد الخامس: 
مهارة الدفاع 
 عن الذات

ُمستخدمي  داّلة ٖٜ٘.ٖ ٜٛ ٖٛ.ٕ ٕٚ.ٚٔ ٘٘ لغة اإلشارة
لغة اإلشارة 
والمغة 

 ٖ ٙٓ.ٕٓ ٘ٗلغة اإلشارة 
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والمغة 
 المنطوقة

 المنطوقة

ُمستخدمي  داّلة ٕٕٜ.٘ ٜٛ ٜ٘.ٔٔ ٙ٘.ٖٓٔ ٘٘ لغة اإلشارة الدرجة الُكمية 
لغة اإلشارة 
والمغة 
 المنطوقة

لغة اإلشارة 
والمغة 
 المنطوقة

ٗ٘ ٔٔٙ.ٖٙ ٜ.ٙٗ 

 
( بيف ٔٓ.ٓوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ويتضح مف الجدوؿ السابؽ
لغة اإلشارة  مستخدمي، ومتوسط درجات الُمراىقيف  لغة اإلشارةمستخدمي متوسط درجات الُمراىقيف 

ؼ السمع، وبذلؾ عمى مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي بأبعاده لصالح ِضعامًعا  والمغة المنطوقة
 .الثانيتحّقؽ الفرض 

أشارت النتائج إلى أّف الُمراىقيف ُمستخدمي طريقتيف لمتواصؿ  مناقشة نتائج الفرض الثاني: 
 ، و(Avant,2013)أفانت  وتتفؽ دراسةتمتًعا باالستقالؿ الذاتي، وممارسة مياراتو،  أكثر

 مع ىذه النتيجة حيث أشارت  De Brathe& spolsky,2011)) دراسة دي برات وسبولسكي
إلى أّف تمتع الفرد بميارات تواصؿ، وتمّكنو مف استخداـ أكثر مف طريقة تواصؿ لمتفاعؿ مع 
اآلخريف، والتعبير عف نفسو، تكسبو قدًرا كبيًرا مف الثقة بالنفس، وتدعـ بشّدة االستقالؿ الذاتي 

 مف خالؿ الدفاع عف الذات، وحؿ المشكالت.
 درجات متوسطات دالة إحصائًيا بيف فروؽ توجد"  ينص عمى :لثنتُجة الفشض الثا -

 المراىقيف السمعية الُمنتمييف لوالديف ذوي مستوى تعميـ جامعي، و اإلعاقة ذوي المراىقيف
مقياس  السمعية الُمنتمييف لوالديف ذوي مستوى تعميـ أقؿ مف جامعي عمى اإلعاقة ذوي

"، و لمتحّقؽ عميـ جامعيلصالح الُمنتمييف لوالديف ذوي ت بأبعاده ميارات اإلستقالؿ الذاتي
السمعية  اإلعاقة ذوي المراىقيفدرجات مف ىذا الفرض قامت الباحثة بُمقارنة متوسط 

الُمنتمييف لوالديف ذوي ، ومتوسط درجات  الُمنتمييف لوالديف ذوي مستوى تعميـ جامعي
عمى مقياس ميارات االستقالؿ الذاتي، باستخداـ اختبار" مستوى تعميـ أقؿ مف جامعي 

 ( نتائج ذلؾ:ٗت" لمعينات غير الُمرتبطة، ويوضح الجدوؿ )
َْن روٌ ( ٕٗجدول)  مستوىداللة الفشوق تُن متىسطات دسجات الُمشاهمُن الُمنتمُُن لىالذ

َْن روٌ تعلُم الجامعٍ تعلُم ألل  مستوى ، ومتىسطات دسجات الُمشاهمُن الُمنتمُُن لىالذ

(ٓٓٔ)ن= مهاسات االستمالل الزاتٍ  علً ممُاطمن جامعٍ   
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أوًًل: مقياس 
مهارات 
اًلستقالل 
 الذاتي

المستوى 
التعميمي 
 لموالدْين

اًلنحراف  الُمتوسط العدد
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوي  قيمة"ت"
 الدًللة

 لصالح

الُبعد األول: 
مهارة الوعي 

 بالذات

تعميم  داّلة ٖ٘ٙ.ٖ ٜٛ ٖ٘.ٖ ٜٙ.ٖٕ ٓ٘ تعميم جامعي
تعميم أقل  جامعي

 من جامعي
٘ٓ ٕٔ.٘ٛ ٖ.ٜٔ 

الُبعد الثاني: 
مهارة تحديد 
وتحقيق 
 األهداف

تعميم  داّلة ٘ٗٗ.ٖ ٜٛ ٕٙ.ٕ ٕٓ.ٕٔ ٓ٘ تعميم جامعي
تعميم أقل  جامعي

 من جامعي
٘ٓ ٜٔ.ٕٗ ٕ.ٛٙ 

الُبعد الثالث: 
مهارة اتخاذ 
 )ُصنع( القرار

تعميم  داّلة ٙ٘ٓ.ٗ ٜٛ ٔٗ.ٖ ٖٕ ٓ٘ تعميم جامعي
تعميم أقل  جامعي

 من جامعي
٘ٓ ٕٓ.ٔٓ ٖ.ٖٚ 

الُبعد الرابع: 
مهارة حل 
 الُمشكالت

تعميم  داّلة ٚٗٛ.ٗ ٜٛ ٗٙ.ٖ ٜٗ.ٕٚ ٓ٘ تعميم جامعي
تعميم أقل  جامعي

 من جامعي
٘ٓ ٕٗ.ٕٗ ٖ.ٜٛ 

الُبعد الخامس: 
مهارة الدفاع 
 عن الذات

تعميم  داّلة ٜٓٗ.ٔ ٜٛ ٜٕ.ٖ ٖٛ.ٜٔ ٓ٘ تعميم جامعي
تعميم أقل  جامعي

 من جامعي
٘ٓ ٔٛ.ٔٛ ٕ.ٛٚ 

تعميم  داّلة ٖٔٗ.٘ ٜٛ ٕٗ.ٔٔ ٖٓ.٘ٔٔ ٓ٘ تعميم جامعي الدرجة الُكمية 
 جامعي

تعميم أقل 
 من جامعي

٘ٓ ٖٔٓ.ٖٗ ٔٔ.ٔٗ 

( بيف ٔٓ.ٓفروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وجود ويتضح مف الجدوؿ السابؽ  
 درجات ومتوسطات مستوى تعميـ جامعي، ذوي لوالدْيف متوسط درجات الُمراىقيف الُمنتمييف

عمى مقياس ميارات االستقالؿ  مستوى تعميـ أقؿ مف جامعي ذوي لوالدْيف الُمنتمييف الُمراىقيف
 الثالث.تعميـ جامعي، وبذلؾ تحّقؽ الفرض  ذوي لوالدْيف الذاتي بأبعاده ، لصالح الُمنتمييف

ُيعتبر الُمستوى التعميمي لموالديف داللة عمى الطبقة االجتماعية، مناقشة نتائج الفرض الثالث:   
والمستوى الثقافي واالقتصادي، كما أّف اآلباء ذوي التعميـ الجامعي نتيجة لخبراتيـ السابقة 

ع عمى كؿ يتمكنوف مف اإلطال -التي تمّيزىـ عف اآلباء ذوى التعميـ األقؿ مف جامعي-وثقافتيـ 
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ما ُيمكف أف يفيد أبناءىـ ذوي اإلعاقة السمعّية، حيث أّنيـ يكونوف أكثر ادراًكا ألىمية منح 
أبنائيـ االستقالؿ الذاتي، حتى يتمكنوا مف مواجية الحياة، وعدـ السماح إلعاقتيـ بأف تجعؿ 

أذىاف أبنائيـ بأّف منيـ مجرد تابعيف لآلخريف في أفعاليـ وتصرفاتيـ، بؿ يرّسخ ىؤالء اآلباء في 
اإلعاقة تميزىـ وليست تعيبيـ، في حيف أّف معظـ اآلباء ذوي المستوى التعميمي األقؿ يعتبروف 
وجود ابف ُمعاؽ في أسرتيـ وصمة، فإّما يتركونو دوف رعاية أو اىتماـ، أو ُيحيطونو بحماية زائدة 

 و وكروتر ومكاؿ ىذه النتيجة مع دراسة الؾوتتفؽ  ، تحرمو مف ممارسة استقالليتو
((Lake,Crouter&Mchale,2010 ،ودراسة إيثر (Esther,2014) ،معيا  بينما تختمؼ

 . ((Lareau,2003دراسة الري 
 توصّيـــــــــــــــــــــــات الدراســـــــــــــــــــــة:  

  الذاتي، ضرورة االىتماـ بإعداد البرامج التربوية الفردية، والتي تتضمف ميارات االستقالؿ
لحاؽ الطالب بيا.  وا 

  توعّية اآلباء بأىمية ميارات االستقالؿ الذاتي، وبمدى أىمية تنمية ميارات االستقالؿ
 الذاتي لدى أبنائيـ.

  اعداد البرامج االرشادية لتنمية ميارات االستقالؿ الذاتي لدى الطالب ذوي اإلعاقة
 السمعية.

 طالب ذوي اإلعاقة السمعّية.تضميف ميارات االستقالؿ الذاتي في مناىج ال 
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