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 وجهت الضبط كعامل منبئ بقىة األنا لذي عينت 
 من املراهقني ضعاف السمع
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  سلمً حممذ هشام سرور
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 حممذ عبذ الرؤوف عبذ ربه/ د                          علي حممىد شعيبأ.د./ 

 عهى انُفس انًساعدأستاذ                                      انًتفرغ      عهى انُفسأستاذ         

 جايعت انًُىفيت -ورئيس قسى عهى انُفس بكهيت انتربيت        جايعت انًُىفيت     -كهيت انتربيت    

 
 

 ص لخستامل

-ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى العالقة االرتباطية بين قوة األنا ووجية الضبط )الداخمية
بمتوسط  45الخارجية( لدى عينة من المراىقين من ضعاف السمع بمدينة شبين الكوم بمغ قواميا 

نا باستخدام مقياس قوة األنا إعداد 8وتم قياس قوة األ 18911, وانحراف معياري  158.41لمعمر 
(Q. Hasan, 1976 تعريب الدراسة الحالية8 وتم قياس وجيتي الضبط باستخدام مقياس وجية )

( تعريب الدراسة الحالية 8 وتوصمت النتائج إلى وجود عالقة   Levenson , 1973الضبط إعداد )
لنتائج إلى مساىمة وجيتي الضبط في دالة إحصائيًا بين وجيتي الضبط وقوة االنا , كما أشارت ا

 التنبؤ بقوة األنا لدى المراىقين من ضعاف السمع 8
 : قوة األنا, وجية الضبط , المراىقين, ضعاف السمعالكممات المفتاحية
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Abstract 

 

This research aimed at identifying the relationship between ego strength and 

locus of control (internal and external locus of control). Also, the prediction 

of ego strength from these variables among adolescents with hearing 

impairment. Sample of 54 hearing impairment was used with an average age 

of (14, 851) months and a standard deviation of (1, 917) months. The study 

used new modified into Arabic scales for measuring the research variables. 

The study used, the Levenson scale at the locus of control (Levenson, 1973) 

Modified into Arabic by the present study , Ego strength (Q. Hasan, 1976) 

Modified into Arabic by the present study . The results of the study revealed 

a statistically significant Relationship between the ego strength and internal 

locus of control and external locus of control in the study sample of hearing 

- impaired adolescents. It also showed that locus of control variable (internal 

and external locus of control) was able to predict the ego strength for the 

sample of hearing impaired adolescents 

Keywords: Ego strength - Locus of control- hearing impaired adolescents 
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:البحث  مقدمة   

تشير قوة األنا إلى توافق الفرد مع ذاتو ومع مجتمعو ؛ والقدرة عمى التكيف في مواجية مشكالت 
( , فالفرد ..189:19الحياة والكفاية الفعالية في المواقف المختمفة )موسى , بدوي , و أبو ناىية, 
فض النزاعات الداخمية ذو األنا القوية يمكنو تحمل الضغوط واإلحباط , وعمى مقدرة تامة ب

(8ومن المعروف أن 9.: 9888والمشكالت االنفعالية قبل أن تؤدي إلى العصاب )تركي , 
الشخص الذي يتصف بقوة أنا مرتفعة تكون مدركاتو واضحة وواقعية بالنسبة لنفسو ولمعالم الخارجي 

عقل الواعي في صمة ( فاألنا ىي العممية الشعورية لإلنسان وىي ال189:1991)سميمان وعبد اهلل,
( فضعاف السمع يفتقرون أيضًا لمميارات االجتماعية  الالزمو 981:9812اإلنسان بالواقع 8)ربيع,
( ؛ مما يؤدي إلى الخوف وعدم اإلطمئنان , والشك وعدم الثقة 191: 9885ليم في الحياة )محمد,

( , وتمك تعد 111: 9811في الغير , إلى جانب اإلنطواء واالنسحاب من المجتمع )الجالمدة , 
من سمات ذوي وجية الضبط الخارجية ؛ حيث أنيم دائمًا ينقصيم االنسجام مع بيئتيم نتيجة عجزىم 
عن التوفيق بين رغباتيم وبين أوضاع حياتيم ومعيشتيم , ويتصفون بالخمول والسمبية وقمة 

ومعرفة مدى تأثيرىا (8 ولذلك كان البد من دراسة وجية الضبط  91: 9812المشاركة )البرواري,
عمى قوة األنا لدييم بوجو عام , وبوجو خاص عمى المراىق ضعيف السمع , وذلك لما يواجيو من 

 مشكالت ومتاعب وتحديات بسبب إعاقتو باختالف درجاتيا8
 مشكمة البحث:

 يحاول البحث الحالي اإلجابة عمى التساؤالت التالية:
ية بين قوة األنا ووجيتي الضبط لدى عينة من ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائ 18

 المراىقين ضعاف السمع ؟
 ىل تساىم درجات وجيتي الضبط بالتنبؤ بقوة االنا لدى عينة من المراىقين ضعاف السمع؟ 98

 أهمية البحث:
تنطمق أىمية البحث الحالي من أىمية المتغيرات التي تقاس فيو ؛ أال وىي وجية الضبط في 

نا لدى عينة من المراىقين ضعاف السمع , كما أنو يحاول التعرف عمى مدى إسيام عالقتيا بقوة األ
وجية الضبط في التبنؤ بقوة األنا لدى عينة من المراىقين ضعاف السمع 8 كما تأتي األىمية 
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التطبيقية لمبحث الحالي من معرفة قوة األنا لدى عينة من المراىقين ضعاف السمع والعوامل المنبئة 
 يسيم في تنمية قوة األنا لدييم8 بيا مما

 أهداف البحث:
 ييدف البحث الحالي إلى تحقيق اآلتي:

التعرف عمى العالقة االرتباطية بين قوة األنا لدى عينة من المراىقين ضعاف السمع ووجية  18
 الخارجية( لدييم8 –الضبط)الداخمية 

بط )الداخمية والخارجية( التنبؤ بقوة األنا لدى المراىقين ضعاف السمع من خالل وجية الض 98
 لدييم8

 مصطمحات البحث:
 : Ego Strengthقوة األنا 

ىي مجموع القوى النفسية التي تمكن الفرد من االستمتاع بالسعي نحو السيطرة عمى البيئة 
(Hussain,1988:115) 

 وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا الدرجة التي يحصل عمييا الفرد عمى مقياس قوة األنا8
 :Hearing Impairmentاف السمع  ضع 

ىم األشخاص الذين يستطيعون االستجابة لمكالم المسموع استجابًة تدل عمى إدراكيم لما يدور حوليم , 
 (112: .199ديسيبل(8 )فيمي, 14-94بشرط أن يقع مصدر الصوت في حدود قدرتو السمعية)

 األمل لمصم والبكم والمراكز الخاصة8وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنيم المراىقين المقيدين بمدارس 
 :Locus of Controlوجهة الضبط  

 ينقسم ىذا المفيوم إلى:
: اعتقاد الشخص بأن أحداث حياتو Internal Locus of Controlوجية ضبط داخمية   -

 يتم التحكم بيا من خالل الفرد نفسو8
أحداث حياتو  : اعتقاد الشخص بأن External Locus of Controlوجية ضبط خارجية  -

 (levenson,1973يتم التحكم بيا بشكل رئيسي من قبل اآلخرين8 )
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وتعرفيا الباحثة إجرائيًا عمى أنيا الدرجة التي يحصل عمييا الفرد عمى مقياس ليفينسون  -
 لوجية الضبط

 اإلطار النظري:
 Hearing Impairmentأواًل: ضعاف السمع 

ذن من الوظائف الرئيسية والميمة لمكائن الحي ؛ حيث يتم تعتبر وظيفة السمع التي تقوم بيا األ    
 (2.8: 9882الشعور بقيمة ىذه الوظيفة عندما تتعطل القدرة عمى السمع )الزريقات,

: ىو مصطمح يشير لفقد الفرد لوظيفة السمع وقد تبين أنو يحتاج إلى مفهوم اإلعاقة السمعية
ين البسيطة و المتوسطة و الشديدة8 وتقاس شدة معينات خارجية أو تدخل خارجي8 وتتراوح شدتيا ب

السمع بوحدة الديسبل التي ابتكرىا ألكسندر غراىام بيل , وتشير الحالة البسيطة إلى قصور في 
, حيث تتراوح شدة السمع  hearing impairementوظيفة السمع , ويطمق عمييم ضعاف السمع 

بل فيي تمثل حالة الكف التام لحاسة السمع ديسي 18ديسيبل , أما إذا زاد عن  18-94لدييم بين
ذا تطرقنا لممفيومين سنجد أن الصمم ىو عدم 22:9819)الجوالدة,  deafويطمق عمييم الصم  ( وا 

( أما ضعاف السمع فيم األفراد الذين 9818:.1القدرة عمى سماع األصوات وفيميا 8)العقباوي, 
ديسيبل  18إلى أقل من  94ين يعانون من قصور في حاسة السمع يتراوح في درجتو ب

( 9881(, )األنور, 9884(, )القريطي, 9885( , كما اتفق كل من )محمد, 144:9885)محمد,
عمى أن ضعاف السمع ىم أولئك األفراد القادرين عمى فيم الكالم والمغة المنطوقة عن طريق 

( 1999ص والدماطي, ( و )الشخ9881استخدام المعينات السمعية أو بدونيا8كما اتفقا )الصايغ, 
عمى أن ضعاف السمع ىم األفراد الذين لدييم قصور في حاسة السمع ؛ حيث ال تقوم بوظائفيا إال 

 في وجود معين سمعي مالئم مما يستوجب استدعاء خدمات خاصة ليم كالتدريب التخاطبي8 
: يمكن تشخيص ضعيف السمع من خالل مظير األذنين حيث يوجد بيا تشخيص ضعف السمع

إفرازات وشمع زائد , ويمكن تشخيصو أيضًا من خالل سموكو ؛ حيث نجده ال يستجيب عند التحدث 
إليو , وال يمتفت نحو األصوات العالية , , ودائمًا ما يحذف نياية الكممات , ويشكو دائمًا كونو غير 

 (259:9815قادٍر عمى السمع )خميل,
 وشدتو, كما يمي: وُيشخص ضعيف السمع تبعًا لدرجة الفقدان السمعي
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 98-18من  شديدةديسيبل , 18- 44من  متوسطةديسيبل,  44 – 94من  بسيطة
 (9881:.19ديسيبل )يحيى,  98أكثر من   شديدة جداً ديسيبل,

 المشكالت التي يواجهها ضعاف السمع  
يصادف المراىق من ضعاف السمع مجموعة من المشكالت أبرزىا عدم مسايرتو لكممات من الحوار 

متبادل مع اآلخر, سخرية اآلخرين ألسموب نطقو الحروف والكممات, ضعف الميارات االجتماعية, ال
 (191, 9885عدم القدرة عمى تحمل المسئولية )محمد , 

 Ego strengthثانيًا: قوة األنا 
لقد الحظت الباحثة أن مفيوم قوة األنا يشير إلى التوافق مع الذات ومع المجتمع ؛ حيث رأى 

( أنو يستخدم كبديل أو مرادف لمصطمح الثبات االنفعالي ,  عالوة عمى الخمو 5: 19.1, )كفافي
من األعراض العصابية واإلحساس اإليجابي بالكفاية والرضا8 واتفق معو في ذلك التعريف الذي ورد 
في معجم عمم النفس بأنيا عبارة عن قدرة الشخص في تحقيق التوافق بصفة عامة , وىذا يعتبر 

 ( Hall, 2000; p1اًل قويًا عمى الصحة النفسية 8)دلي
 ( كما يمي: 14: 19.9: يوجد مجموعة من أبعاد قوة األنا  أوردتيا )أبو العال, أبعاد قوة األنا

بعد الكفاية الشخصية الذي يشير إلى القدرة عمى اتخاذ القرارات السميمة , بعد الوضع الخمقي, الذي 
 129: 19.1ماعية المرغوبة وأخالقيات المجتمع8 وأضاف )كفافي, يشير إلى اكتساب القيم االجت

( مجموعة من األبعاد األخرى مثل السيكاثينيا والعزلة , وىذه األعراض يطمق عمييا 122-
السيكاثينيا مثال الوسواس القيري والمخاوف المرضية والقمق واالندفاعية, بعد الفوبيا وقمق الطفولة 

ة واألماكن المغمقة8بعد المتنوعات, حيث يشير ىذا البعد إلى خبرة غير مثل فوبيا الظالم والوحد
 مألوفة وسموك غير شائع مثل الصراحة واألمانة وميكانيزم اإلنكار الذي يستخدمو العصابيون بكثرة8

 قوة األنا لدى ضعاف السمع: 
نطالقًا من تعري ف عالء الدين كفافي من خالل الكتابات النظرية التي تناولت مفيوم قوة األنا , وا 

الذي عرف قوة األنا بأنيا محور الصحة النفسية , وبمعنى أدق فإن الصحة النفسية ىي محصمة أو 
 نتيجة لقوة األنا , فيمكننا تناول قوة األنا لدى ضعاف السمع من خالل األتي:
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 التكيف مع المجتمع: -
عالقات إيجابية مع اآلخرين , وقد  وتعني قدرة الفرد عمى اإلندماج في الحياة اإلجتماعية وتكوين

( أنو عندما يكون ىناك ضعف سمع بسيطًا يكون ىناك تفسيرات خاطئة 214:9815أشار )خميل, 
لما ُيقال ؛ مما يؤدي إلى االستبعاد من قبل اآلخرين وعندما يكون شديدًا , ويتواصل المعاق من 

يكون المعاق قادرًا عمى التكيف مع  خالل اإلشارات أو بأي شكل آخر من أشكال التواصل , قد ال
األقران ذوي السمع الطبيعي من غير مترجم ؛ مما يؤدي إلى صعوبة التفاعل االجتماعي وسوء 

نطالقًا من تعريف )كفافي,  ( لقوة األنا بأنيا التوافق مع المجتمع والخمو من 181:19.1التكيف , وا 
رضا فإن اإلعاقة السمعية تؤثر بشكل سمبي عمى األمراض العصابية واإلحساس اإليجابي بالكفاية وال

قوة األنا8 وعميو ترى الباحثة أن مفيوم قوة األنا يشير إلى األداء الصحي التكيفي لألنا أي القدرة 
عمى األداء الشخصي الفعال , وقوة األنا تعني الكفاءة الشخصية, والشعور باليدف, والرضا عن 

ي معنى8 وىي مثل األساس المتين لممنزل الذي تم بناؤه جيدًا, الحياة, والقدرة عمى ممارسة نشاط ذ
فيي تدعم الفرد عبر مراحل نموه في السعي لتحقيق األحالم والطموحات وأىداف الحياة خاصًة في 

 ظل الظروف العصيبة أو في األوقات العصيبة8
القدرة عمى  وبناء عميو يرر البحث الحالي أن مظاىر قوة األنا لدى ضعاف السمع تتمخص في

مواجية المشكالت وحميا بعقالنية , والقدرة عمى ضبط النفس عند الغضب , والثقة بالنفس , ووضع 
 أىداف واقعية والسعي نحو تحقيقيا8

 Locus of Controlثالثًا : وجهة الضبط 
إن وجية الضبط ىي قدرة الفرد عمى التحكم بمجريات وأحداث حياتو ؛ فمثاًل عند مواجيتك بأحد 
التحديات في حياتك , إما أن تشعر بإمكانك السيطرة عمى نواتج وتبعات ذلك التحدي , وبذلك 
تصبح وجية ضبطك داخمية أو شعورك بأن ىناك مجموعة من القوى الخارجية تتحكم بمجريات 

: 9881(, وأضافت )طوسون, Cherry,2017 ) حياتك , وبذلك تصبح وجية ضبطك خارجية
الضبط ىو عبارة عن استجابات الفرد لمعالم المحيط بو وما يترتب عمى  ( في أن مفيوم وجية29

 ذلك من تدعيمات سواء سمبية أو إيجابية حيث أنيا تأخذ شكمين:
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حيث إن الفرد يتحمل مسئولية النجاح  internal locus of control: وجهة ضبط داخمية -
 أو الفشل عمى أن ذلك تنتجو جيوده الخاصة وقدرات 8

ىو اعتقاد الفرد بأن التدعيمات التي  external locus of control:خارجية وجهة ضبط -
 يحصل عمييا تكون نتيجة الحظ أو القدر أو أناس آخرين8 

: تنقسم نظرية موقع الضبط إلى بعدين ىما الداخمي والخارجي , وىل ىو متوقف أبعاد وجهة الضبط
أم أنو متوقف عمى سموك األفراد ومياراتيم  عمى قوى خارجية , وذلك من الحظ أو الصدفة أو القدر

 (95: 9812وقصورىم وقناعاتيم وميوليم ذاتيا8 )البرواري, 
: ىم ىؤالء األفراد الذين يرجعون نتيجة أفعاليم لمجيودىم  البعد األول )الضبط الداخمي( -

 ( lefcourt, 1991, p.413الشخصي ولقدراتيم الشخصية )
: ىم ىؤالء األفراد الذين يرجعون سموكياتيم إلى عوامل  البعد الثاني )الضبط الخارجي( -

 ( 9:19.1خارجية ال يمكن التحكم فييا أو ضبطيا8 )فرج, 
 سمات األفراد ذو وجهة الضبط الداخمية والخارجية: -
لكل فئة من فئتي مركز الضبط مجموعة خصائص تميزىا عن األخرى ؛ فـإن األفـراد ذوو      

يحممــون أنفــسيم مــسئوليات أعمــاليم ســواء أكــان فــي النجــاح, أم الفــشل, أمـا  وجيـة الـضبط الــداخمي
 ,Rockstrawذوو الـضبط الخـارجي فـإنيم يحممون الحظ والقدر واألفراد اآلخرون نتيجة أفعاليم )

2006, p.47( 8 كما أشارت)Millet, 2005, p.13 إلى مجموعة من السمات التي تميز ذوي )
ية الضبط الداخمية وذوي وجية الضبط الخارجية عمى الجانب الميني , أن األفراد ذوو وجية وج

الضبط الداخمي لدييم القدرة عمى حسن االختيار الميني أما ذوي وجية الضبط الخارجي يعانون من 
قمة المشاركة وضعف اإلنتاج 8 ومن خالل ما سبق يرى البحث الحالي أن وجية الضبط تعتبر من 

لعوامل التى تساعد عمى التنبؤ بمجمل السموك اإلنسانى , كما تعتبر أيضًا أحد أسس بناء ا
الشخصية , وقد يكون ذلك سببو الرئيسى ما يسمى باالتجاه الداخمى والخارجى , فاإلنسان إذا كان 

لضبط قادرًا عمى التحكم بمجريات حياتو ؛ فإن ذلك يعتبر مؤشرًا نفسيًا عمى تمتعو بالقدرة عمى ا
الداخمى , ولو كان يشعر بأن ىناك مجموعة من القوى الخارجية تتحكم بمجريات حياتو وأحداثيا 

 فإنو يخضع لما يسمى بالضبط الخارجى8
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 الدراسات السابقة:
 أواًل: دراسات تناولت وجهة الضبط لدي ذوي اإلعاقة السمعية:

ن الدافع لإلنجاز وبعض متغيرات ىدفت إلى التعرف عمى طبيعة العالقة بي (1002دراسة )رشدي، 
الشخصية متمثمة فى متغيري التوكيدية ووجية الضبط لدى المراىقين من الذكور واإلناث ذوي 

طالبًا وطالبة من المراىقين الصم, واستخدم  18اإلعاقة السمعية, حيث ُأجريت عمى عينة قواميا 
عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة الباحث اختبار وجية الضبط8 وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود 

إحصائية في اختبار وجية الضبط بين المراىقين الصم الذكور والصم اإلناث وذلك لصالح الذكور 
 الصم8
ىدفت إلى التعرف عمى العالقة بين الميارات  (Mehrabizadeh,2017 &Davoudiدراسة)

ديين وضعاف السمع  , وُطبقت االجتماعية والرضا عن الحياة ووجية الضبط لدى المراىقين العا
طالبًا وطالبة من ضعاف السمع ,  48طالبًا وطالبة من العاديين و 48الدراسة عمى عينو قواميا 

( لوجية الضبط , وأشارت نتائج الدراسة إلى أن Levenson,1973واعتمدت الدراسة عمى مقياس )
ع فظيرت وجية الضبط لدييم الطالب العاديين كانت لدييم وجية الضبط داخمية أما ضعاف السم

 خارجية 8
 ثانيًا : دراسات تناولت العالقة بين قوة األنا ووجهة الضبط:

ىدفت إلى التعرف عمى اتجاه العالقة بين موضع الضبط  (2996دراسة )سميمان ،وعبد اهلل، 
طالبة, طالبًا و  288الداخمي والخارجي وكل من قوة األنا ومستوى القمق, وُأجريت عمى عينة قواميا

كما اعتمدا الباحثان عمى مقياس روتر لوجية الضبط الداخمي والخارجي, ومقياس بارون لقوة األنا 
والذي أعده إلى العربية عالء الدين كفافي, وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة 

موضع الضبط الخارجي  إحصائيًا بين موضع الضبط الداخمي وقوة األنا, وعالقة ارتباطية سالبة بين
 وقوة األنا8
ىدفت إلى التعرف عمى العالقة ما بين القمق  (Shepherd&Edelman,2009دراسة )

االجتماعى ومجموعة من المتغيرات األخرى ومنيا القمق ووجية الضبط وقوة األنا وعالقة كافة تمك 
طالبًا كان  151دراسة قوامياالمتغيرات بالقدرة عمى التوافق لدى طالب الجامعة, حيث كانت عينة ال
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عامًا, كما اعتمدت تمك  45: .1من الذكور؛ وترواحت أعمارىم من  21من اإلناث و 118بينيم 
الدراسة عمى )مقياس ليفينسون لقياس وجية الضبط(, و)مقياس بارون لقياس قوة األنا(, وأشارت 

ة األنا ووجية الضبط الخارجى نتائج الدراسة إلى أن معظم الطالب الجامعيين يعانون من تدني قو 
وىو ما يؤثر سمبًا في قدراتيم عمى التوافق الوجداني لدييم أكثر من تأثيره عمى مشكالت التوافق 

 االجتماعي8
 فروض البحث:

 لمباحثة صياغة فروض البحث عمى النحو التالي:ومن خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة أمكن 
حصائيًا بين درجات المراىقين من ضعاف السمع عمى مقياس قوة توجد عالقة ارتباطية دالة إ 18

 األنا ودرجاتيم عمى مقياس  وجية الضبط8
يمكن التنبؤ بدرجات المراىقين من ضعاف السمع عمى مقياس قوة األنا من خالل درجاتيم  98

 عمى مقياس وجية الضبط8
 عينة البحث:

( 28تطالعية بطريقة قصديو قواميا ): قامت الباحثة باختيار عينة اس العينة االستطالعية 18
تمميذًا وتمميذة من المراحل الدراسية اإلعدادية والثانوية بمدارس األمل لمصم وضعاف 
السمع التابعة إلدارة شبين الكوم التعميمية, ومركز وجود بفرعيو بشبين الكوم وقويسنا , 

مييم شروط البحث ومركز جيل المستقبل شبين الكوم بمحافظة المنوفية , ممن ينطبق ع
( ديسيبل وذلك 18-94( عاما ودرجة فقدان السمع ).1-19من حيث المرحمة العمرية )

بيدف معرفة مدى مالئمة أدوات القياس المستخدمة في البحث الحالي , وكذلك معرفة 
الخصائص السيكومترية )الصدق والثبات( ليذه األدوات باستخدام األساليب اإلحصائية 

 المالئمة8
 45: تكونت عينة البحث من مجموعة من المراىقين ضعاف السمع قواميا  نة األساسيةالعي 98

من الذكور( ممن يعانون ضعف السمع, وتراوحت أعمارىم  .9من اإلناث,  91مراىقًا )
( شير , وانحراف معياري قدره 158.41( سنة ؛ بمتوسط عمري قدره ).1-19ما بين )

 ( شير 189118)
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 أدوات الدراسة:
 دمت الدراسة األدوات التالية:استخ

 ، تعريب البحث الحالي(.Levenson,1973مقياس ليفينسون وجهة الضبط )إعداد/  .2
عبارة وأمام كل عبارة تدريج سداسي موافق بشدة, موافق , موافق إلى حد  95يتكون المقياس من 

من مجموعة من ما, غير موافق إلى حد ما, غير موافق, غير موافق إطالقًا , ويتكون المقياس 
االبعاد ىي وجية الضبط الداخمية ووجية الضبط الخارجية, حيث يجمع درجة كل بعد عمى حده 

 ويتم مقارنة مجموع درجات البعدين 8 وتم التحقق من صدق المقياس بالطرق االتية:
( عبارة عمى مجموعة من 95: تم عرضو بصورتو األولية المكونة من )صدق المحكمين -

عمم النفس والصحة النفسية , وفي ضوء آرائيم ومالحظاتيم تم تحديد المتخصصين في 
%( من المحكمين , وتم حذف بعض 8.العبارات التي حظيت بموافقة أكثر من )

العبارات التي لم تصل لتمك النسبة , وتم تعديل العبارات ومعامل التصحيح  وفقًا لرأييم , 
 ( عبارة158ئية )حتى أصبح عدد عبارات المقياس في صورتو النيا

 طريقة االتساق الداخمي: -
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لكل فئة من وجيتي الضبط )الداخمية 

 والخارجية( عمى مقياس ليفينسون لوجية الضبط
  

 معامل اإلرتباط رقم العبارة معامل اإلرتباط رقم العبارة

2 06466** 8 06890** 

1 06529** 9 06835** 

3 06509** 20 06897** 

4 06458* 22 06601** 
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5 06900** 21 06727** 

6 06916** 23 06927** 

7 06908** 24 06829** 

قد تبين من الجدول وجود اتساق داخمي بين عبارات مقياس وجية الضبط, ويظير ذلك في قيم 
( بين درجة كل 8884(, )8881معامالت االرتباط الدالة إحصائيًا عند مستويات داللة أقل من )

 عبارة مع درجة الكمية لممقياس, وىذا االتساق يشير إلي صدق المقياس في قياس وجية الضبط8
 وتم التحقق من ثبات المقياس بالطريقة اآلتية:

 معامل ألفا كرونباخ:  
م (, ث28حيث قامت الباحثة بتطبيق مقياس وجية الضبط عمى عينة الدراسة االستطالعية )ن =

(, وىي قيمة مرتفعة تدل عمى .8892قامت بحساب معامل ألفا كرونباخ لممقياس, وبمغت قيمتو )
 ثبات المقياس8

 ، تعريب البحث الحالي(. Q. Hasan, 1976مقياس قوة األنا )إعداد/  -1
( عبارة, وأمام كل عبارة تدريج ثنائي مكون من )صح, خطأ(, وتقوم 29يتكون ىذا المقياس من )

(, مع مراعاة العبارات السمبية8 فالدرجة المرتفعة 9 -1ة بتصحيح العبارات لممقياس كالتالي )الباحث
تعبر عن ضعف قوة األنا والدرجة المنخفضة تعبر عن قوة األنا 8 وتم التحقق من صدق المقياس 

 بالطرق اآلتية:
من  ( عبارة عمى مجموعة29: تم عرضو بصورتو األولية المكونة من )صدق المحكمين -

المتخصصين في عمم النفس والصحة النفسية , وفي ضوء آرائيم ومالحظاتيم تم تحديد 
%( من المحكمين وأصبحت عدد عبارات 8.العبارات التي حظيت بموافقة أكثر من )

 ( عبارة218المقياس في صورتو النيائية )
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 اإلتساق الداخمي:  -
 عمى مقياس قوة األنا معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية

 
تبين من الجدول وجود اتساق داخمي بين مفردات المقياس, ويظير ذلك في قيم معامالت قد 

( بين درجة كل عبارة مع 8884(, )8881االرتباط الدالة إحصائيًا عند مستويات داللة أقل من )
 ر قوة األنا8درجة الكمية لممقياس, وىذا االتساق يشير إلى صدق المقياس في قياس متغي

 وتم التحقق من ثبات المقياس بالطريقة اآلتية:
حيث قامت الباحثة بتطبيق مقياس قوة األنا عمى عينة الدراسة االستطالعية  معامل ألفا كرونباخ:

(, وىي قيمة 88918(, ثم قامت بحساب معامل ألفا كرونباخ لممقياس, وبمغت قيمتو )28)ن = 
 مرتفعة تدل عمى ثبات المقياس8
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 نتائج البحث ومناقشته:
 أواًل: نتائج التحقق من الفرض األول: 

ينص الفرض األول عمى: ) توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجات المراىقين من     
ضعاف السمع  عمى مقياس قوة األنا , ودرجاتيم عمي مقياس وجية الضبط(8 وتم التحقق من 

ل االرتباط لبيرسون8 ويوضح الجدول بيان بنتائج اختبار صحة الفرض إحصائيًا باستخدام معام
الفرض إحصائيًا , وأسفرت نتائج المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم 

 ( عن النتائج الموضحة بالجدول:94)إصدار  SPSSاالجتماعية 
اخمي والخارجي لدى المراىقين نتائج معامل االرتباط لبيرسون لمعالقة بين قوة األنا والضبط الد

 ضعاف السمع

 
يتبين من نتائج الجدول السابق قبول الفرض األول ؛ حيث يتبين أن معامالت االرتباط بين قوة األنا 
وكل من وجية الضبط الداخمية ووجية الضبط الخارجية, جميعيا قيم دالة إحصائيًا عند مستوى 

باطية دالة إحصائيًا بين قوة األنا وكل من وجية الضبط ( , وىذا يعني وجود عالقة ارت8881داللة )
الداخمية ووجية الضبط الخارجية لدى أفراد عينة البحث من المراىقين ضعاف السمع , كما 
أوضحت النتائج أن العالقة االرتباطية بين قوة األنا ووجية الضبط الخارجية اتصفت باإليجابية ؛ 

 الضبط الداخمية8بينما كانت تتصف بالسمبية مع وجية 
تتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتائج بعض الدراسات بشأن العالقة االرتباطية بين قوة األنا 
وأبعاد وجية الضبط لدى عينات مختمفة , لكن مع اختالف اتجاه أو طبيعة العالقة االرتباطية , 

جبة بين وجية الضبط ( إلى وجود عالقة ارتباطية مو Munoz, 1973حيث توصمت نتائج دراسة )
( من خالل إجراء دراستيما إلى وجود 1991الداخمية وقوة األنا8 كما توصل )سميمان , وعبد اهلل, 
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عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين موضع الضبط الداخمي وقوة األنا لدى العاديين , وعالقة ارتباطية 
ا كانت األنا ضعيفة تصبح وجية دالة إحصائيًا بين موضع الضبط الخارجي وقوة األنا ؛ فكمم

الضبط خارجية , وكمما كانت األنا قوية تصبح وجية الضبط داخمية وتمك النتيجة تتفق مع نتيجة 
 البحث الحالي8

 ثانيًا: نتائج التحقق  من الفرض الثاني: 
نا ينص الفرض الثاني عمى أنو: ) يمكن التنبؤ بدرجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس قوة األ    

من خالل درجاتيم عمى مقياس وجية الضبط(8 ولمتحقق من ىذا الفرض استخدمت الباحثة أسموب 
( حيث يتم إدراج جميع Enterتحميل االنحدار المتعدد بطريقة االنحدار المتعدد القياسي بطريقة ) 

بؤ بقوة األنا لدى المتغيرات المستقمة )بعدي وجية الضبط( في التحميل لبيان القوة التنبؤية ليا في التن
أفراد عينة الدراسة من المراىقين ضعاف السمع8 وأسفرت نتائج المعالجة اإلحصائية باستخدام 

  ( عن النتائج الموضحة بالجدول:8894) إصدار SPSSبرنامج الحزم اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية
وجية الضبط متمثالن في نتائج تحميل االنحدار في التنبؤ بقوة األنا من خالل المتغيرات )بعدي 

 (45وجية الضبط الداخمية و وجية الضبط الخارجية8( لدى أفراد عينة الدراسة الكمية ) ن = 

 
 توضح النتائج بالجدول صحة الفرض الثاني ؛ حيث يتبين اآلتي بالنسبة ألفراد عينة الدراسة الكمية:

الضبط الخارجية( منبئا  يعد متغير وجية الضبط ببعديو ) وجية الضبط الداخمية , وجية - أ
بدرجة قوة األنا لدى أفراد عينة الدراسة الكمية من المراىقين ضعاف السمع , حيث جاءت 
قيم )ت( و )ف( دالة إحصائيًا في خطوات تحميل االنحدار لوجية الضبط عمى المتغير 

متغير وجية  التابع )قوة األنا( ؛ بما يشير إلى داللة معادلة تحميل االنحدار التنبؤية8 أسيم
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%( من التباين في قوة األنا لدى أفراد عينة الدراسة الكمية من 9281الضبط بنسبة )
 المراىقين ضعاف السمع8

ظير متغير وجية الضبط الخارجية في معادلة تحميل االنحدار كمنبئ موجبًا لدرجة قوة  - ب
؛ بمعنى  األنا عند المراىقين ضعاف السمع ؛ حيث جاءت قيمة معامل االنحدار موجبة

أن وجية الضبط الخارجية تعد سمة مميزة لدى أفراد ىذه الفئة والتي يقترن بيا ارتفاع 
الدرجة عمى مقياس قوة األنا )ضعف قوة األنا(8 في حين ظير متغير وجية الضبط 
الداخمية كمنبئ سمبٍي ؛ حيث جاءت قيمة معامل االنحدار سالبة , وىذا يعني أن ارتفاع 

 خمية يقترن بانخفاض الدرجة عمى مقياس قوة األنا ) ارتفاع قوة األنا(8 وجية الضبط الدا
, حيث  وبناء عميه فوجهة الضبط الخارجية تعد من السمات المميزة لدى المراهقين ضعاف السمع

( التي أظيرت نتائجيا أن Mehrabizadeh,2017 &Davoudiإتفقت تمك النتيجو مع دراسة )
العاديين كانت داخمية أما المراىقين ضعاف السمع فكانت وجية وجية الضبط لدى المراىقين 

( بأن األطفال المعاقين سمعيًا .9 -91: .988الضبط لدييم خارجيو, وأضافا )عامر , ومحمد , 
يتعرضون في الغالب أثناء طفولتيم لكثير من مواقف اإلحباط المتعددة والمتكررة الناشئة عن فشميم 

ع العاديين , وتمك المواقف المثبطة تتحول لدييم إلى مشاعر تتسم في معظم مواقف التواصل م
بالعدوانية تجاه اآلخرين , مما يضفي عميو بعض السمات االنفعالية مثل الحساسية الشديدة , 
واالنعزال , واإلنطواء عمى النفس , والشك في األفراد المحيطين بو , وعدم القدرة عمى القيادة 

 والشعور بالنقص والخجل الزائد والغضب المفاجئ8والسيطرة بشكل واضح , 
ويمكن تفسير القوة التنبؤية لوجية الضبط نحو قوة األنا لدى أفراد عينة الدراسة من المراىقين 

( في حديثو عن مفيوم وجية الضبط حينما عرفيا 2:19.1ضعاف السمع بما أشار إليو )فرج, 
رات الموقف الخارجي ومقدار ما لديو من رضا في بأنيا تعكس فاعمية الفرد في التعامل مع متغي

مواجية النجاح والفشل والذي يعد محكًا رئيسيًا لقوة األنا , فإذا كان الفرد من ذوي الضبط الداخمي 
مكاناتو وجيده , أما إذا كان من ذوي الضبط الخارجي يتوقع  فدائمًا يحدد إنجازه عن طريق قدراتو وا 

آلخرون عادة أو تتاح لو فرص غير متوقعة أو يسانده الحظ ؛ أن يحصل عمى ما يحصل عميو ا
 مما يؤثر ذلك عمى رضاه عن نفسو وتقديره لذاتو8
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 المراجع 

 أواًل: المراجع العربية:

 ( دراسة قوة األنا لدى المغتصب من منظور سيكولوجية 19.9أبو العال, زينب حسين :)
–ليمان طره  -طقة سجون القاىرةدراسة ميدانية مطبقة عمى من -الذات في خدمة الفرد

سجن الرجال بالقناطر الخيرية, المؤتمر العممي الثالث لكمية الخدمة  –ليمان أبو زعبل 
 , مصر8 91.-121االجتماعية, كمية الخدمة االجتماعية, جامعة حموان, ص ص 

 ( فاعمية برنامج إرشادي لزيادة تقدير الذات لدى المر 9881األنور , محمد إبراىيم :) اىقين
, جامعة عين شمس, القاىرة,  5, العدد  4ضعاف السمع, مجمة دراسات عربية, المجمد 

 (9.18-9.2ص ص )
 ( األفكار العقالنية والالعقالنية وعالقتيا باالتزام الديني 9812البرواري,رشيد حسين أحمد :)

 وموقع الضبط, الطبعة األولى, دار جرير لمنشر والتوزيع, عّمان8
 (: العالقة بين قوة األنا والسمات الشخصية, مجمة الدراسات 9888ى أحمد )تركي , مصطف

-954, رابطة األخصائيين النفسيين المصرية, ص ص ) 9, العدد  18النفسية, المجمد 
944) 

 ( المشكالت السموكية والنفسية والتربوية لدى ذوي 9811الجالمدة , فوزية عبد اهلل :)
 ولى, دار الميسرة, عّمان8االحتياجات الخاصة, الطبعة األ

 ( اإلعاقة السمعية, الطبعة األولى, دار الثقافة, عّمان98198الجوالدة , فؤاد عيد :) 
 ( اإلعاقات الجسمية والصحية واإلعاقات المتعددة, 9815خميل , ياسر فارس يوسف :)

 الطبعة األولى, دار الفكر ناشرون وموزعون, عّمان8
 ( عم9812ربيع , محمد شحاتو :) م نفس الشخصية, الطبعة األولى, دار المسيرة لمنشر

 والتوزيع, عّمان8
 ( 8 دافعية اإلنجاز وبعض متغيرات الشخصية لدى المراىقين 9881رشدي, سري محمد)

 ذوي اإلعاقة السمعية, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة المنوفية, مصر8
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 ( اإلعاقة السمعية, الطبعة األولى, دار وائل 9882الزريقات ,إبراىيم عبد اهلل فرج :)
 لمطباعة والنشر, عّمان8

 ( دراسو لموضع الضبط في 1991سميمان,عبد الرحمن سيد و عبداهلل, ىشام إبراىيم :)
عالقتو بكل من قوة األنا والقمق لدى عينة من طمبة وطالبات جامعة قطر, مجمة مركز 

 (1228-94مسة, جامعة قطر, ص ص ), السنة الخا 9البحوث التربوية, العدد 
 ( قاموس التربية الخاصة وتأىيل غير 1999الشخص عبد العزيز والدماطي, عبد الغفار :)

 إنجميزي(, مكتبة األنجمو المصرية, القاىرة8 –العاديين )عربي 
 ( دراسة لتقدير الذات لدى المراىقين المعاقين من فئات 9881الصايغ , نجاح ابراىيم :)

ف السمع, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة عين شمس, الصم وضعا
 القاىرة8

 ( اإلضطرابات السموكية ووجية الضبط لدى 9881طوسون ,عبير عبد الحكيم محسوب :)
ضعاف السمع, رسالة ماجستير غير منشورة, معيد الدراسات العميا لمطفولة, جامعة عين 

 شمس, مصر8
 (:اإلعاقو السمعيو ومفيوميا .988محمد, ربيع عبد الرؤوف) عامر,طارق عبد الرؤوف و

 وأسبابيا وتشخيصيا, مؤسسة طيبو لمنشر,القاىره8
 ( (: سيكولوجية الطفل األصم برامج اإلرشاد وحل مشكالت )العزلة 9818العقباوي ,أحالم– 

 االنطواء(, الطبعة األولى, مكتبة األنجمو المصرية, القاىرة8
 ( م19.1فرج صفوت :) صدر الضبط وتقدير الذات وعالقتيما باالنبساط والعصابية, دار

 آتون لمنشر والتوزيع, القاىرة8
 ( أمراض الكالم,الطبعة الخامسة , دار مصر لمطباعة , مصر199.8فيمي,مصطفى :) 
 ( سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتيم, 9884القريطي , عبد المطمب أمين :)

 لفكر العربي, القاىرة8الطبعة األولى, دار ا
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 ( مدى قدرة مقياس بارون لقوة األنا عمى التنبؤ بنجاح العالج 19.1كفافي ,عالء الدين :)
, مجمس النشر العممي,  91, العدد  1النفسي, المجمة العربية لمعموم اإلنسانية, المجمد 

 (1928-.9جامعة الكويت, الكويت, ص ص )
 ( اإلعاق9885محمد, عادل عبد اهلل :)ات الحسية, الطبعة األولى, دار الرشاد, القاىرة8 
 ( البنية ..19موسى, رشاد عبد العزيز وبدوي, ليمى مصطفى وأبو ناىية, صالح الدين :)

, الييئة  1العاممية لمتغير قوة األنا " دراسة حضارية مقارنة" , مجمة عمم النفس, العدد 
 518 – .4المصرية العامة لمكتاب, ص ص 

 (: البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات الخاصة, الطبعة األولى, 9881حمد )يحيى,خولة أ
 دار المسيرة, عمان8
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