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 لألعبني املكفوفني املدركة الذاتية الكفاءة سمقيا ءبنا
 امساء حيي عزت زكي .د

 الرتبويةمدرس بقسم العلوم 
 ةالرتبي ةكليب-واالجتماعية

 يقجامعه الزقاز -للبنات الرايضية
 ملخص البحث

املنهج الوصفي وذلك  لالعبني املكفوفني, استخدمت الباحثة املدركةيهدف هذا البحث إىل بناء مقياس للكفاءة الذاتية 
ملالئمته لطبيعة البحث, ومت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية من العبني مكفوفني ببعض اجلمعيات والنوادي اليت هتتم هبذه الفئة 

ذاتية  ( العب العبه, واستنتجت الباحثة أن عينة البحث تتمتع بكفاءة83من الالعبني يف خمتلف األنشطة الرايضية والبالغ عددهم )
برة, مدركة ومت ترتيب أبعاد مقياس "الكفاءة الذاتية املدركة لالعبني املكفوفني" وفقًا الستجاابت عينة البحث. الكفاءة يف اإلصرار واملثا

ء املزيد من الكفاءة التنافسية, الكفاءة البدنية, الكفاءة االجتماعية, الكفاءة االنفعالية, الكفاءة املعرفية, وتوصي الباحثة بضرورة إجرا
الدراسات والبحوث املسحية امليدانية للمكفوفني للوقوف على مشكالهتم املختلفة والعمل على إجياد حلول هلا وتعزيز الكفاءة الذاتية 
 املدركة لدى الالعبني املكفوفني يف خمتلف األنشطة عن طريق استعمال الربامج اإلرشادية القائمة على زايدة حتسني الكفاءة الذاتية

 املدركة.
 مقدمة البحث

يف نظرية التعلم   Bandura يعد مفهوم الكفاءة الذاتية املدركة من مفاهيم علم النفس احلديثة حيث أشار إليه ابندورا
الذاتية تظهر من خالل اإلدراك املعريف للقدرات الشخصية واخلربات  والذي يرى أن معتقدات الفرد عن فاعليته, االجتماعي املعريف

إما يف صورة , سلوكية ولذا فإن الفاعلية الذاتية ميكن أن حتدد املسار الذي يتبعه الفرد كإجراءات ؛غري املباشرة سواء املباشرة أو, دةاملتعد
 ته إبمكاانته اليت يقتضيها املوقفقالفرد بفاعليته الشخصية وث كما أن هذا املسار ميكن أن يشري إىل مدى اقتناع,  ابتكارية أو منطية

(15:5)  
الفرد ابلضبط الشخصي  إحساس مكوان حامسا يف لثطلح الكفاءة الذاتية املدركة ميالنظرية االجتماعية ان مص أصحابيرى و 

التقليل من مستوى ن على التوافق و ابلضبط والسيطرة الشخصية يعمال حساسوان اإل, احلياة أحداثوالسيطرة على مصريه والتوافق مع 
االهتمام  القدرة على اللالكفاءة الذاتية لدى الفرد, من خاىل البعد االجتماعي يف  "Adlerادلر "ري ويش(60:3)  .الضغوط النفسية

 واألخالقالتفكري والعقل واملنطق  اللخ االجتماعي . فالعالقات االجتماعية هي الضمان الوحيد لبقاء اجلنس البشري ووجوده من
القصد منها حفظ احلضارة من التحلل و قدرة الفرد على  األفرادمسالك بني  فهي, عفجميعها أمور ال تنشا اال يف اجملتم, واجلماليات

جذور  إرساء . وهنا يربز دور الكفاءة االجتماعية يف التبصر ابلقيم واملعايري, وابلتايل العمل على ,االجتماعية مواجهة مغرايت احلياة
 (91:9) .طبيعية وانضجة لآلخرين يف عالقةوحفظ الكرامة الشخصية عن طريق االنتماء , االجتماعي األمن
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الذات وهي الصورة اليت  أن الكفاءة الذاتية املدركة تعتمد يف جزء منها على إدراك Bandura " (:991) ويري "ابندارو
املدركة تقيس  ن مقاييس الكفاءة الذاتيةأب)املهمات ويرى ابندورا  يطورها الفرد عن نفسه حيث تؤثر يف مستوى اجلهد املبذول يف أداء

 (28:13) .إجناز مستوايت متباينة من املهامعلى م ثقة املفحوصني يف قدرهت
 أبعاداثبت من  دالذاتية كبع أن معتقدات الكفاءة (1987) , "حممود عطا" "Schwarzer" (1994)ويضيف " شفارت

-17) 105:18)) .صعبة ومتطلباهتا اليت تواجههت العلى املشكال يف قناعات الفرد الذاتية حول قدرته يف التغلب لثتتم, الشخصية
0:1:4) 

إحدى اسرتاتيجيات إدارة  ( إىل الكفاءة الذاتية على أهناCormier & Nurius 2003) "رسنو كما أشار" كورمري و 
ناعات إىل ذه القزادت لديه الدافعية لتحويل ه, بكفاءة ن لديه قدرات متكنه من حل املشكالت. وكلما زادت قناعة الفرد أبالذات

التقدم  املكفوفني حيث الحظت عبنياالفئه  الباحثةبفئه املعاقني اختارت  الباحثةومن خالل اهتمام  (0:04:سلوك واقعي )
 إجيايبثري هلا أت الذاتيةاملكفوف بكفاءته  بالالع أن ادراك باحثةالفئه يف اجملال الرايضي وافرتضت ال هلذه وامللحوظة العديدة واإلجنازات

 .النفسية الصحةعلي  املؤثرةأحد الظواهر  اهنا ابإلضافةالرايضي  وأدائهفع مستواه يف ر 
 ذاتيةالالعب املكفوف بكفائته الألدراك  جيايباإل للتأثريونظرا  السابقة املرتبطةويف ضوء االستعراض النظري ونتائج الدراسات 

يف امس احلاجه ملساعتهم للتعرف علي كفائتهم  عربيةمهوريه مصر الجب ان الالعبني املكفوفني باحثةعلي رفع مستواه الرايضي رأت ال
جاءت فكره البحث  ومن هنا, نفسيةوال شخصيةتنميتها لتحقيق الوصول ايل افضل النتائج مع ضمان صحتهم ال لكي ميكن ذاتيةال

السلوك التكيفي او الذكاء  او سيةنفال او شخصيةالنواحي ال وجدت ان معظم االختبارات اليت تستخدم لقياس باحثةوخصوصا أن ال
 هلذا فعند استخدام االختبارات لتحديد خصائص األسوايءايل فئات مبصره من  ابألساس للمكفوفني امنا هي اختبارات صممت

 املكفوفني فانه جيب مراعاه أن تكون هذه االختبارات صممت وقننت علي عينات من املكفوفني.
 هدف البحث:

  لالعبني املكفوفني املدركة ذاتيةال الكفاءةمقياس ف البحث إىل بناء ديه
 رض البحث:ف

 لالعبني املكفوفني دركةامل ذاتيةال كفاءةاملقياس املعد من قبل الباحثة يقيس ال
 :املصطلحات

نه ميلك من وا, قدرته ومعلوماته ته يفقثالذاتية و  إمكاانته: اعتقاد الفرد يف دركةامل ذاتيةال كفاءةال "Pajares" ز"ر جوعرفه "اب
 (224: 1:جهوده وطاقاته يف هذا املستوى ) االتوازن حمدد و حيقق لهأميكنه من حتقيق املستوى الذي يرتضيه  املقومات ما
 إجراءاتهاليت حتدد مسار  ذاتيةال شخصيةللمكفوفني*: مقدره الالعب املكفوف علي ادراك قدراته ال كةاملدر  ذاتيةال كفاءةال

 (.النجاح او الفشل اليت تؤدي بدورها ايل توقع الالعب نافسةيف امل سلوكيةال
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 :السابقةالدراسات 
العلمي عند طلبة جامعة آل البيت  إىل معرفة مستوى التفكري دراسةوهدفت ال (2)2011) املساعيد" ح"أصالن صب دراسة -:

 هج الوصفي حيث بلغت عينة الدراسة منواستخدم الباحث املن, واجلنس وعالقته بكل من الكفاءة الذاتية العامة والسنة الدراسية

والكفاءة  بني التفكري العلمي إجيايبطلبة ختصص معلم صف .ومن أهم النتائج وجود معامل ارتباط  طالبا وطالبة من 255
 الدراسية األعلى ووجود فروق يف التفكري العلمي يعزى إىل السنة الدراسية لصاحل طلبة السنة, الذاتية

ابلكفاءة الذاتية العامة لدى طلبة كلية  كادمييألإىل حتديد عالقة التكيف ا دراسةهدفت ال (8) (2010) لد""حممد بين خا دراسة -2
ومن أهم . .طالب وطالبة 244عينة الدراسة  املنهج الوصفي حيث بلغت واستخدم الباحث, يف جامعة آل البيت رتبويةالعلوم ال

املستوى  كادميي تعزى جلنس الطالب أوألفراد عينة الدراسة يف التكيف افروق ذات داللة إحصائية لدى أ النتائج عدم وجود
والكفاءة الذاتية العامة لدى أفراد عينة  كادمييألبني التكيف ا إحصائياالدراسي أو التفاعل بينهما, ووجود ارتباط موجب دال 

 الدراسة

املدركة لدى طلبة  كادمييةاألالذاتية  وى الكفاءةإىل التعرف على مست دراسةهدفت الو  ,(:()2449" )الزقامحد حيي "ة راسد -8
الكلية واجلنس واملستوى الدراسي والتفاعل بينها واستخدم الباحث املنهج  والفروق يف هذا املستوى تبعا ملتغريات, اجلامعة األردنية

الكفاءة الذاتية  أن مستوى ومن أهم النتائج, ( طالب وطالبة من طلبة البكالوريوس044عينة الدراسة من ) الوصفي حيث بلغت
الكفاءة الذاتية املدركة وفقا للمستوى الدراسي لصاحل  يف إحصائياو وجود فروق داله , املدركة لدى طلبة اجلامعة األردنية متوسطة

من حيث الكلية فكانت الفروق لصاحل الكليات  أما, وفقا للجنس إحصائياداله  وكذلك عدم وجود فروق, املستوى األعلى
 نسانيةاإل

املدركة وعالقتها بقلق االمتحان يف  ( وهدفت الدراسة التعرف على الكفاءة الذاتية1()2449) " فؤاد صاحل النصاصرة"ةراسد  -0
الكفاءة الذاتية وقلق ) كذلك التعرف اىل االختالف يف كل من,  الثانوية ضوء بعض املتغريات الدميغرافية لدى طلبة املرحلة

طالب  (813. واستخدم الباحث املنهج الوصفي حيث بلغت عينة الدراسة )املستوى الدراسي, اجلنس االمتحان تبعا ملتغريات
كذلك ,  وقلق االمتحان لدى طلبة الثانوية بني الكفاءة الذاتية املدركة إحصائيا. ومن أهم النتائج وجود عالقة عكسية داله وطالبة
عينة الدراسة على مقياس الكفاءة الذاتية  أفراداملتوسطات احلسابية ألداء  بني إحصائياتوجد فروق داله  النتائج اىل انه ال أشارت

 واملستوى الدراسي األكادمييواملسار  وتعزى اىل دور اجلنس

 :األجنبيةالدراسات 
لدي  الصداقةمفهوم الذات ونوعية  ايل التعرف علي دراسةهدفت ال( و 2441( ):7)  "lifshitz hen & weisse" دراسة-3

( مراهقا من ضعاف البصر متت 04املنهج الوصفي حيث بلغت عينة الدراسة ) واستخدم الباحث البصرية اإلعاقةهقني من ذوي املرا
املراهقني من ذوي ضعاف البصر  ومن أهم النتائج ان هناك تشاهبا يف مفهوم الذات لدي, ( من املراهقني املبصرين:0) مقارنتهم مع

 واملبصرين.
علي فاعلية اسرتاتيجية مستندة اىل الكفاءة  وهدفت الدراسة ايل التعرف (Akanbi & Ogundokun" )2006 (12) " دراسة-9

 ( طالبا وطالبة247واستخدم الباحث املنهج الوصفي حيث بلغت عينة الدراسة ), الطلبة الذاتية املدركة يف خفض قلق االمتحان لدى
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يف  إحصائياالكفاءة الذاتية أبدوا حتسنا دال  ذين تعرضوا اىل الربانمج املستند اىل,ومن اهم النتائج ان املشاركني ال, يدرسون التمريض
 النتائج اىل وجود تفاعل بني قلق االمتحان والكفاءة الذاتية املدركة يف مستوى أشارتكما  االكادميي مقارنة ابجملموعة الضابطة, أدائهم
 االكادميي. األداء

تقدير الذات والتعاطف لدي  بني العالقةايل التعرف علي  دراسةوهدفت ال shirely& nes"" (2447 )(:9) دراسة -10
( 33( طالبا من املعاقني بصراي و)1:حيث بلغت عينة الدراسة ) واستخدم الباحث املنهج الوصفي, البصرية اإلعاقةاملبصرين وذوي 

مستوي  يف ( بصراي)الطالب املبصرين واملعاقني دراسةال اختالف بني جمموعتني دال يوجأهم النتائج انه  , ومن, طالبا من املبصرين
 تقدير الذات والتعاطف مع االخرين

 إجراءات البحث:
لك للتعرف على الكفاءة ذو  استخدمت الباحثة املنهج الوصفي وذلك ملالئمته لطبيعة هذه الدراسة وأهدافها: منهج البحث

 لالعبني املكفوفني. دركةامل ذاتيةال
 العربيةهوريه مصر حمافظات مج وهم العبني مكفوفني مبختلف ةالعمدي ةمت اختيار جمتمع البحث ابلطريق: بحثجمتمع وعينة ال

  ( العب71والبالغ عددهن )
 (1جدول )

 توصيف جمتمع البحث
 عدد العينة النادي/ اجلمعية م
 7 وفنيفمرقص للمك القديس مار معهد :
 8 وفنيفاملك لرعايةدار النور  2
 7 وفنيفجر للمكفالمجاعه  8
 0 عني مشس وفني جبامعهفاملك رعايةمركز  0
 7 األهليالنادي  7
 0 اندى الزهور 8
 7 مجعية رسالة ابلشرقية 7
 0 مجعية النور ألصدقاء الطالب الكفيف 8

 83 8 اجملموع
 لىع أتثريميكن أن يكون هلا  ات اليتبعد أن مت حتديد جمتمع البحث قامت الباحثة بعمل اعتدالية هذا اجملتمع يف بعض املتغري 

 ريب.دسنوات الت, الوزن, الطول, السن لثنتائج البحث م
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 (2)ول جد
 =38 اعتدالية جمتمع البحث ن

 لتواءمعامل اال املعياري فاالحنرا الوسيط املتوسط املتغريات م
 4.47- 8:.2 8.7: 8.01: السن :
 4.42 2.97 44.:7: 42.:7: الطول 2
 -4.08 0.78 02.44 87.:0 الوزن 8
 4.40- 2.07 2:.1 1.49 سنوات التدريب 0

يه جمتمع البحث يف هذه علي اعتدال يدل ( مما8 -بني ))+ احنصرت ما لتواءالأن كل قيم معامالت ا (2يتضح من اجلدول )
 .املتغريات

 :أدوات مجع البيانات
 لالعبني املكفوفني: دركةامل ذاتيةال كفاءةخطوات بناء مقياس ال 

 لالعبني املكفوفني مسرتشدة ابخلطوات اآلتية: دركةامل ذاتيةال كفاءةالباحثة ببناء مقياس القامت 
 :اساألساسية للمقي بعاداألحتديد (1)

على الكتب  االطالعومت  دركةامل ذاتيةال كفاءةحيث مت مراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع ال
هدف البحث  ووضع تعريف لكل بعد وذلك لتوضيح املعىن الذي يتمشى مع أبعاد( 1) باحثةت ال( اقرتح2) واملراجع العلمية

اخلرباء املتخصصني يف جمال علم النفس  خبري من (2:) ( ومت عرضها على:مرفق ) *يف استمارة استطالع رأي اخلرباء
 (.7مرفق ) ني للمكفوفنيبايضي واالختبارات واملقاييس ومدر الر 

 :اآليت يفأريهم  أبداءلسادة اخلرباء وقد طلب من ا
( :)ق املقرتحة مرف بعادللمقياس وإعطاءها درجة ألمهيتها واإلضافة أو احلذف أو التعديل لأل األبعادمدى انتماء  -

ا لالعبني املكفوفني واألمهية النسبية هل دركةامل ذاتيةال كفاءةمقياس ال أبعاد( آراء اخلرباء يف 8( مرفو ):ويوضح جدول )
 .األكادميية كفاءةوبذلك مت حذف بعد ال 17%نسبه اعلي من  اليت حصلت علي بعادابأل باحثةوارتضت ال
العبارات حتت كل بعد  األساسية للمقياس قامت الباحثة بصياغة جمموعة من بعادبعد أن مت االتفاق علي حتديد األ-

. أن تكون  صياغة العبارات ميا يلى: يفوقد راعت الباحثة  املقياس وذلك يف ضوء الفهم والتحليل النظري لكل بعد أبعادمن 
 توحي العبارة بنوع االستجابة وال تشمل العبارة على أكثر من معىن )االزدواجية( وأن تقيس العبارات مفهومة وواضحة وأال

 (2وضحها املرفق رقم )ي كما  أبعاد( 8( عبارة موزعة على)73وقد بلغ جمموع العبارات ) .تنتمي إليه اليتعبارة البعد ال
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 (3جدول )
 عداملقياس وعدد عبارات كل ب أبعاد

 عدد العبارات األبعاد م
 0:  االنفعالية  الكفاءة :
 1 االجتماعية الكفاءة 2
 3 ةاملعرفي الكفاءة 8
 4:  ةابر ثوامل الكفاءة اإلصرار 0
 3 ةالبدني الكفاءة 7
 :: التنافسية الكفاءة 8

 73 أبعاد 8 اجملموع
السادة اخلرباء للوقوف على  بعد وضع العبارات حتت كل بعد قامت الباحثة بتوزيع املقياس يف صورته األوىل على

ال تنتمي  اليت( أمام العبارة ˟تنتمي للبعد وعالمة ) اليت ( أمام العبارةمدى انتماء كل عبارة للبعد وذلك بوضع عالمة )
 م األمر.لز  للبعد وكذلك إضافة أو حذف عبارات إذا

والكيفي وذلك بتعديل  الكمي ( التقديرأ): آراء اخلرباء وإجراء املعاجلات اإلحصائية اآلتية يغمث قامت الباحثة بتفر  -
الكمي  توضح التقدير( 1( مرفق )7:( ايل):من ) صياغة بعض العبارات وكذلك إضافة أو حذف بعض العبارات واجلداول

 والكيفي الكيفي لعبارات املقياس
 (4ول رقم )جد

 ي اخلرباء على عبارات املقياسأر 

عدد عبارات  االبعاد
 البعد

عدد العبارات اليت مت 
 استبعاده

عدد العبارات اليت 
 إضافتها

عدد العبارات اليت مت 
 تعديل صياغتها

العدد النهائي 
للعبارات بعد تعديل 

 اخلرباء
 8: 9 – 3( عبارات 2) 7:عبارة  4: – 7( عبارات 2) 0: األول
 3 :( عبارة :) 3عبارة  ______ 1 الثاين
 9 _____ 9عبارة  (:) ______ 3 الثالث
 :: 2عبارة  (:) 2: – ::عبارة  0عبارة  4: الرابع

 3 0 – 2( عبارة 2) 9( عبارة :) 8عبارة  (:) 3 اخلامس
 9 _______ ______ 8 - 2( عبارة 2) :: السادس
 03  اجملموع
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 (5جدول رقم )
 سرات املقياعبال العشوائي زيعالتو 

 اجملموع أرقام العبارات موزعة عشوائيا   األبعاد م
 8: 73 -71 -77 -78 -09 -08 -81 -:8 -27 -9: – 8: -1 -: البعد األول :
 3 00-83 -82 -28 -24 -0: -3 -2 البعد الثاين 2
 9 74 -07 -89 -88 -21 -:2 -7: - 9 -8 البعد الثالث 8
 :: 78 -70 -:7 -08 -04 -80 -23 -22 -8:- 4: -0 البعد الرابع 0
 3 01 -:0 -87 -29 -28 -1: -:: -7 البعد اخلامس 7
 9 72 -03 -02 -88 -84 -20 -3: -2: -8 البعد السادس 8

 73 اجملموع
 املقياس يف صورته النهائية. ( عبارة وبذلك يكون73و) أبعاد( 8( الصورة النهائية للمقياس واملكون من )7يوضح جدول )

 (0قيد البحث مرفق ) العينةأفراد  بتوزيع عبارات املقياس عشوائيا لكي يتم عرضه علي العيب باحثةقامت ال :األساسية راسةدال
 :املقياس قتطبي

 اليتم على العينة قيد البحث  8:/24:7/7 املوافق األربعاءإىل  2015/5/2 مت تطبيق املقياس يف الفرتة من السبت املوافق
 ف على:عر مكفوف وذلك للت ( العب83قوامها )

 (8جدول ) يوضحهحتديد زمن تطبيق املقياس  -

 (.وثبات قإجياد املعامالت العلمية للمقياس )صد -

 (8-7جداول ) يوضحهالصدق  -

 (.9جدول ) يوضحهالثبات  -

 :مفتاح تصحيح املقياس
-1-8-7-0-8-:) اإلجيابيةعبارات ال ال( يف حاله -اىل حد ما-عمناملقياس علي ميزان تقدير ثالثي )حتسب درجات استجاابت 

3-9-:4-::-:8-:0-:1-:3-2:-22-28-20-27-28-29-84-82-88-80-87-88-81-83-
 ( أما يف حاله:) ( ال2) ىل حد ماإ( ,8) نعم( 72-70-78-:02-08-07-08-01-03-74-7-:4-0:-89

  (8) ال (,2) ىل حد ماإ ,(:) نعم (73-71-77-09-00-:8-23-24-8:-7:-2:-2) ةالعبارات السلبي
 :كالتايلالستجاابت الالعبني املكفوفني على املقياس   األقصىواحلد  ىنألدابذلك يكون احلد و 

 .دركةامل ذاتيةال كفاءةاخنفاض حاد يف ال   115 يلإ 37من
 دركةامل ذاتيةال كفاءةاخنفاض متوسط يف ال 136 ايل 8::ن م

 دركةامل ذاتيةال كفاءةمستوي مقبول يف ال 174يل ا 81:من
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 (3)ق من املكفوفني مرف العينةحيث أن  ""طريقه بريل بتحويل املقياس اىل باحثةوقد قامت ال -
 :مية للمقياسعلت الحساب املعامال

 :القياس قال: صدو أ
 املنطقي: قاحملكمني الصد قصد)أ(

ني برايضية وعلم النفس الرايضي ومدر لا يةبوالرت  ةيبات كل بعد على السادة خرباء الرت املقياس وعبار  أبعادقامت الباحثة بعرض 
 (7( خبري مرفق )2:املكفوفني وعددهم )

 :داخل وحدات املقياس قاالتسا قصدب(
 دراسةعينه ال ىهلذا البعد علالكلية  والدرجةحده  ىحبساب قيمه معامالت االرتباط بني درجه كل عباره عل باحثةقامت ال

 ( العب83اليت قوامها ) األساسية
 (6جدول )

 38 ن= بعدلكل  ةالكلي ةابلدرج بعادارات األعباره من عبامل ارتباط درجه كل مع

معامل  م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
 االرتباط

.039 2 البعد األول  9 042.  8 093.  
: 788.  8 072. .848 0 البعد الرابع   
2 721.  0 729.  : 787.  7 79:.  
8 780.  7 884.  2 300.  8 787.  
0 712.  8 080.  8 728.  1 189.  
7 084.  1 723.  0 0.73 3 732.  
8 193.  3 797.  7 797.  البعد السادس 
1 723. .788 8 البعد الثالث   : 704.  
3 714.  : 894.  1 029.  2 04:.  
9 74:.  2 778.  3 173.  8 148.  
:4 080.  8 731.  9 897.  0 780.  
:: 888.  0 773.  :4 8:8.  7 8:8.  
:2 772.  7 147.  :: 003.  8 787.  
:8 887.  8 897. .8:2 1 البعد اخلامس   

.:74 1 البعد الثاين  : 723.  3 733.  
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: 029.  3 073.  2 789.  9 773.  
 . 827=  4.47داللة معامل االرتباط عند مستوى 

( ,193أقصي معامل ارتباط ) بلغ حيث (0.05) ( أن مجيع قيم معامالت االرتباط )ر( داله عند مستوي8يوضح اجلدول )
( يف البعد السادس ) 2رقم ) بارةالع( عند  ,401 وبلغ أدين معامل ارتباط ) (االنفعالية كفاءة)ال األول( يف البعد 8رقم ) العبارةعند 

  وبذلك جند أنه مل يتم استبعاد أي عباره (التنافسية كفاءةال
 (7جدول )

 =38 ( نداخل وحدات املقياس تساقللمقياس )اال الكلية والدرجة عدت االرتباط بني درجات كل بمالمعاقيم 
 الداللة "ر" عدد العبارات االبعاد م
 دال .772 8: الكفاءة االنفعالية :
 دال .:14 3 الكفاءة االجتماعية 2
 دال .883 9 الكفاءة املعرفية 8
 دال .8:4 :: الكفاءة يف اإلصرار واملثابرة 0
 دال .7:2 3 الكفاءة البدنية 7
 دال .189 9 التنافسيةالكفاءة  8

صدقها يف  ىيدل عل للمقياس مما الدرجة الكليةو  بعادبني األ 4.47 ( دالله معامالت االرتباط عند مستوي1يوضح جدول )
 .متثيل املقياس

ومجيع معامالت   (,769)  ىلإ(512.)  له تراوحت قيمتها بني الدرجة الكليةاملقياس و  أبعادكما أن قيمه معامل االرتباط بني 
 للمقياس التجانس الداخلي اىلمما يشري  4.47  االرتباط داله عند مستوي

 :ثبات املقياس
 .كرونباخ-معامل الثبات بطريقة ألفا-ب

 رونباخك-مت حساب ثبات املقياس ابستخدام معامل ثبات ألفا
 (8جدول )

 =38 نكرونباخ -فامعامل ال ماملقياس ابستخدا أبعادبات ث
 كرونباخ  -معامل ألفا عدد العبارات ابعاد املقياس م
 .104 8: الكفاءة االنفعالية :
 .:79 3 الكفاءة االجتماعية 2
 .873 9 الكفاءة املعرفية 8
 .134 :: الكفاءة يف اإلصرار واملثابرة 0



 (0( اجلزء )77العدد )    اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرايضة          م 6102مايو 

 612        اجمللة العلمية لكلية الرتبية الرايضية للبنني ابهلرم جامعة حلوان
Web: www.isjpes.com  E-mail : info@isjpes.com   Tel: 01067069843 

 كرونباخ  -معامل ألفا عدد العبارات ابعاد املقياس م
 .::8 3 الكفاءة البدنية 7
 .188 9 التنافسيةالكفاءة  8

 .734 73 قياسالدرجة الكلية لثبات امل
 . 827( = 4.47مستوى الداللة عند )

مما يدل علي أن املقياس ذو  780.)  يلا .580) املقياس تراوحت ما بني بعاد( أن قيم معامل الثبات أل3يوضح جدول )
 ثبات عايل.

 البحث: يفاملستخدمة  اإلحصائيةاملعاجلات 
 الوسيط-                    الوسط احلسايب -

 معامل االرتباط -                    لتواءاالمعامل  -         
 ض ومناقشه النتائج:عر

 ني املكفوفني:عبلال دركةامل ذاتيةال كفاءةيقيس ال عدهل املقياس امل
 (9)  جدول

 =38 ( ناالنفعالية الكفاءة) األول عدارات البعب يف نه البحثعيالستجاابت  ائيالتوصيف اإلحص
 معامل االلتواء حنراف املعيارياال املتوسط احلسايب م
: :.88 37.  :.21 
1 :.00 74.  2.80 
:8 :.:7 89.  87. 
:9 2.43 88.  83. 
27 :.:7 88.  :.27 
8: 2.87 73.  :.3: 
81 :.90 38.  2:. 
08 2.:3 87.  87. 
09 2.74 38.  :.34 
78 :.90 92.  -:9. 
77 :.31 88.  -47. 
71 2.28 83.  :.:0 
73 2.:3 87.  38. 
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( 8)+  عينة البحث قد احنصرت بني بعد التطبيق علي األوللعبارات البعد  لتواءال( أن معامالت ا9من اجلدول رقم ) يتضح
( عتدالية )حتقق املنحين االعتدايلمن الصفر اقرتب التوزيع من اال لتواءالمعامل ا الصفر يف بعض العبارات وكلما اقرتب من تبواقرت 

 (55) العبارة  ( عند47. -هو ) لتواءال( وكان أدين معامل ا1عند العبارة رقم ) (2.10) لتواءالأقصي معامل ا ولقد بلغ
 (11) جدول

 38( ن=ةعاليفاالن ةاءف)الك األول عداألمهية النسبية الستجاابت عينة البحث عبارات الب

 م
 ال إىل حد ما نعم

 اجملموع
األمهية 
 % ك % ك % ك النسبية

: :8 80.2 :8 80.2: :2 8:.71 11 81.70 
1 :2 8:.7 :0 88.30 :2 8:.71 18 88.88 
:8 :8 80.2 :3 01.88 1 :3.02 32 1:.92 
:9 :1 00.1 :4 28.8: :: 23.90 32 1:.92 
27 :8 02.: :2 8:.71 :4 28.8: 32 1:.92 
8: 28 84.7 :: 23.90 0 :4.72 97 38.88 
81 :7 89.0 :7 89.01 3 2:.47 38 12.34 
08 :3 01.8 :2 8:.71 3 2:.47 38 17.08 
09 22 21.3 :4 28.8: 8 :7.13 92 34.14 
78 :8 02.: :8 80.2: 9 28.83 38 12.34 
77 :8 80.2 :0 88.30 :: 23.90 13 83.02 
71 24 72.8 3 2:.47 :4 28.8: 38 17.08 
73 :9 74.4 :4 28.84 9 28.83 38 17.08 

البعد االول نتيجة لالستجابة )نعم(   ي نسبة مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات( أن أعل4:يتضح من اجلدول رقم )
الول نتيجة لالستجابة مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات البعد ا ( وبلغت أعلي نسبة31عند العبارة رقم ) (60.52) كانت

املقياس نتيجة  عبارات ىبة مئوية الستجاابت عينة البحث عل. وبلغت أعلي نس(8:) عند العبارة رقم  (47.36) ( كانت)ايل حد ما
  (1،:( عند العبارة رقم )71.:8لالستجابة )ال( كانت )

 ) 11ول )دج

 =38 ( نةاالجتماعي ةاءف)الك ثاينال عدارات البعبنه البحث عيالستجاابت  ائيالتوصيف اإلحص
 معامل االلتواء االحنراف املعياري املتوسط احلسايب م
2 :.28 807. :.48 
3 2.28 03:. :.08 
:0 2.28 888. :.28 
24 :.83 01. 2:. 
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 معامل االلتواء االحنراف املعياري املتوسط احلسايب م
28 :.77 807. 2.77 
82 :.71 707. 8:. 
83 :.00 882. 2.43 
00 2.8: 01:. :.01 

 -البحث قد احنصرت بني )+ لعبارات البعد الثاين بعد التطبيق علي عينة لتواءاال( أن معامالت 11يتضح من اجلدول رقم )
( عتدالية )حتقق املنحين االعتدايلمن الصفر اقرتب التوزيع من اال لتواءاال ت من الصفر يف بعض العبارات وكلما اقرتب معاملب( واقرت 8

 (20) ,( عند العبارة 21 هو لتواءاال( وكان أدين معامل 26عند العبارة رقم ) (2.77) لتواءاالمعامل  ولقد بلغ أقصي
 (12)  جدول

 38( ن=ةاالجتماعي ةاءف)الك ثاينية الستجاابت عينة البحث عبارات البعد الاألمهية النسب

 م
 ال إىل حد ما نعم

األمهية  اجملموع
 % ك % ك % ك النسبية

2 :8 80.2 :7 89.0 :4 28.8: 32 1:.9 
3 28 84.2 3 2:.4 1 :3.02 92 34.14 
:0 23 18.8 0 :4.7 8 :7.13 93 37.98 
24 24 72.8 :4 28.8 3 2:.47 33 11.9: 
28 :3 01.8 :8 80.: 1 :3.02 31 18.8: 
82 :9 74.4 :0 88.3 7 :8.:7 94 13.90 
83 :1 00.1 :2 8:.1 9 28.83 30 18.83 
00 20 88.: 1 :3.0 1 :3.02 98 3:.71 

جة لالستجابة )نعم(  البعد الثاين نتي ( أن أعلي نسبة مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات2:يتضح من اجلدول رقم )
ثاين نتيجة لالستجابة مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات البعد ال ( وبلغت أعلي نسبة0:عند العبارة رقم ) (73.68) كانت

املقياس نتيجة  (. وبلغت أعلي نسبة مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات2) عند العبارة رقم (39.47)  كانت ()ايل حد ما
 (2عند العبارة رقم ) 26.31) جابة )ال( كانت )لالست

 (13)جدول 

 =38 ( نةاملعرفي ةاءفالث )الكثال عدالبعبارات  يف نه البحثعيالستجاابت  ئيالتوصيف اإلحصا
 معامل االلتواء االحنراف املعياري املتوسط احلسايب م
8 2.20 17.  98. 
9 2.28 01.  :.08 
:7 :.83 73.  -:.87 
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 معامل االلتواء االحنراف املعياري املتوسط احلسايب م
2: 2.8: 01.  :.08 
21 2.07 17.  -2.2 
88 2.88 88.  :.1: 
89 2.27 87.  :.:7 
07 2.:3 18.  1:. 
74 2.1: 8:.  -:.02 

 -البحث قد احنصرت بني )+ لعبارات البعد الثالث بعد التطبيق علي عينة لتواءاال( أن معامالت 8:يتضح من اجلدول رقم )
( عتدالية )حتقق املنحين االعتدايلمن الصفر اقرتب التوزيع من اال لتواءاال مل( واقرتت من الصفر يف بعض العبارات وكلما اقرتب معا8

 (45) ( عند العبارة1.71هو ) لتواءاال( وكان أدين معامل 33عند العبارة رقم ) (:1.:) لتواءاالمعامل  ولقد بلغ أقصي
 (14)  لو جد

 (ةاملعرفي ةاءفالث )الكثال عداألمهية النسبية الستجاابت عينة البحث عبارات الب

 م
 ال إىل حد ما نعم

 اجملموع
األمهية 
 % ك % ك % ك النسبية

8 :3 01.88 :4 28.8: :4 28.8: 30 18.83 
9 :2 8:.71 :7 89.01 :: 23.90 11 81.70 
:7 :1 00.18 :2 8:.71 9 28.83 30 18.81 
2: :8 02.:4 :0 88.30 3 2:.47 30 18.83 
21 24 72.88 :8 80.2: 7 :8.:7 9: 19.32 
88 :8 02.:4 :9 74.44 8 1.39 39 13.41 
89 :7 89.01 :8 80.2: :4 28.8: 3: 1:.47 
07 :8 80.2: :0 88.30 :: 23.90 13 83.02 
74 28 84.72 3 2:.47 1 :3.02 92 34.14 

نتيجة لالستجابة  البعد الثالث ( أن أعلي نسبة مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات0:يتضح من اجلدول رقم )
مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات احملور االول نتيجة  ( وبلغت أعلي نسبة74( عند العبارة رقم )84.72نعم( كانت ))

 ( .وبلغت أعلي نسبة مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات9) عند العبارة رقم (39.47) لالستجابة )ايل حد ما ( كانت
 45.9) عند العبارة رقم ) (28.94)  الستجابة )ال( كانتاملقياس نتيجة ل
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 (15)  جدول

 =38 ( نواملثابرة اإلصرار كفاءةالرابع ) عدعبارات الب يف الستجاابت عينه البحث ئياإلحصاالتوصيف 
 معامل االلتواء االحنراف املعياري املتوسط احلسايب م
0 2.8: 32.  -2.27 
:4 2.77 18.  -:.30 
:8 2.17 77.  -:.88 
22 :.77 80.  2.71 
23 2.47 17.  :.0 
80 :.31 3:.  -03. 
04 :.90 89.  -28. 
08 2.02 89.  -28. 
7: 2.07 18.  -2.:1 
70 2.81 88.  -:.71 
78 2.27 87.  :.:7 

 -ني )+البحث قد احنصرت ب لعبارات البعد الرابع بعد التطبيق علي عينة لتواء( أن معامالت اال7:يتضح من اجلدول رقم )
( عتدالية )حتقق املنحين االعتدايلمن الصفر اقرتب التوزيع من اال لتواءاال ت من الصفر يف بعض العبارات وكلما اقرتب معاملب( واقرت 8

 (46) ( عند العبارة2.-هو ) لتواءاال( وكان أدين معامل 22عند العبارة رقم ) (2.71) لتواءاالمعامل  ولقد بلغ أقصي

 (16) جدول
 38(( ن=واملثابرة اإلصرار يف كفاءةالرابع )ال عدالبارات يف عبالبحث نة عية النسبية الستجاابت األمهي

 م
 ال إىل حد ما نعم

 اجملموع
األمهية 
 % ك % ك % ك النسبية

0 :9 74.44 :4 28.8 9 28.83 38 17.08 
:4 22 17.39 9 28.8 1 :3.02 9: 19.32 
:8 21 1:.47 8 :7.1 7 :8.:7 93 37.98 
22 :0 88.30 :8 02.: 3 2:.47 32 1:.92 
23 :1 00.18 :0 88.3 1 :3.02 38 17.08 
80 :1 00.18 :2 8:.7 9 28.83 30 18.83 
04 :8 02.:4 :: 23.9 :: 23.90 3: 1:.47 
08 2: 77.28 :: 23.9 8 :7.13 3: 19.32 
7: 24 72.88 :0 88.3 0 :4.72 32 34.14 
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 م
 ال إىل حد ما نعم

األمهية  اجملموع
 % ك % ك % ك النسبية

70 20 88.:7 :8 80.2 : 2.88 99 38.30 
78 :3 01.88 :: 23.9 9 28.83 37 10.78 

الرابع نتيجة لالستجابة )نعم(   ( أن أعلي نسبة مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات البعد8:يتضح من اجلدول رقم )
نتيجة  األولور الستجاابت عينة البحث علي عبارات احمل ( وبلغت أعلي نسبة مئوية70( عند العبارة رقم )7:.88)كانت 

 ( . وبلغت أعلي نسبة مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات22) عند العبارة رقم  (42.10)كانت (لالستجابة )ايل حد ما
 40) عند العبارة رقم )  (28.94)املقياس نتيجة لالستجابة )ال( كانت

 (17)جدول 
 =38 ( نالبدنية فاءةكاخلامس )ال عدالبارات عب يف نه البحثعيالستجاابت  يئاإلحصاالتوصيف 

 معامل االلتواء االحنراف املعياري املتوسط احلسايب م
7 2.03 11.  -2.42 
:: 2.47 11.  :9. 
:1 :.88 80.  -:.18 
28 2.8: 01.  :.91 
29 2.88 03.  2.48 
87 2.83 88.  :.12 
0: 2.4: 34.  01. 
01 :.94 38.  -88. 

ي عينة البحث قد احنصرت بني عل لعبارات البعد اخلامس بعد التطبيق اءلتو اال( أن معامالت 1:يتضح من اجلدول رقم )
عتدالية )حتقق املنحين من الصفر اقرتب التوزيع من اال لتواءاالمعامل  ( واقرتت من الصفر يف بعض العبارات وكلما اقرتب8 -)+

 47) العبارة ) ( عند.36- هو ) لتواءدين معامل اال( وكان أ29عند العبارة رقم ) (2.48) لتواءاالأقصي معامل  ( ولقد بلغاالعتدايل
 (18جدول )

 =38 ( نالبدنية كفاءةاخلامس )ال عدالبارات عب يف نة البحثعياألمهية النسبية الستجاابت 

 م
 ال إىل حد ما نعم

األمهية  اجملموع
 % ك % ك % ك النسبية

7 27 87.13 9 28.83 0 :4.72 91 37.43 
:: :3 01.88 :2 8:.71 3 2:.47 38 17.08 
:1 :0 88.30 :8 80.2: :: 23.90 19 89.29 
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 م
 ال إىل حد ما نعم

األمهية  اجملموع
 % ك % ك % ك النسبية

28 :9 74.44 :: 23.90 3 2:.47 31 81.8: 
29 2: 77.28 :7 89.01 2 7.28 97 38.88 
87 22 71.39 :8 80.2: 8 1.39 97 38.88 
0: :1 00.18 :3 01.88 8 1.39 94 13.90 
01 :7 89.01 :0 88.30 9 28.83 32 1:.92 

اخلامس نتيجة لالستجابة  ( أن أعلي نسبة مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات البعد3:ضح من اجلدول رقم )يت
الول نتيجة الستجاابت عينة البحث علي عبارات احملور ا ( وبلغت أعلي نسبة مئوية7عند العبارة رقم ) (65.78) )نعم( كانت

 (:0) لعبارة رقمعند ا  (47.36) كانت ( لالستجابة )ايل حد ما
عند العبارة   28) .90) كان عبارات املقياس نتيجة لالستجابة )ال( ىوبلغت أعلي نسبة مئوية الستجاابت عينة البحث عل

 17) رقم )
 19) ول )دج

 =38 ( نةالتنافسي كفاءةعبارات البعد السادس )ال يف الستجاابت عينه البحث ئيةالتوصيف اإلحصا
 معامل االلتواء راف املعيارياالحن املتوسط احلسايب م
8 2.:4 17. 0 . 
:2 :.07 80. 2.:4 
:3 2.27 17. : 
20 2.02 87. :.:4 
84 2.87 87. -:.8: 
88 2.03 88. 7:. 
02 2.77 18. -:.30 
03 2.8: 32. :.:8 
72 2.82 01. 2.:4 

ي عينة البحث قد احنصرت بني عل التطبيق لعبارات البعد السادس بعد لتواء( أن معامالت اال9:يتضح من اجلدول رقم )
عتدالية )حتقق املنحين من الصفر اقرتب التوزيع من اال لتواءاالمعامل  ت من الصفر يف بعض العبارات وكلما اقرتبب( واقرت 8 -)+

عند العبارة (  :8.:-هو ) لتواءاالوكان أدين معامل ( 72-2:عند العبارة رقم ) (4:.2) لتواءاالأقصي معامل  ( ولقد بلغاالعتدايل
 (30) 
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 (20)  جدول
 38( ن=التنافسية كفاءةالسادس )ال عدالبعبارات  يف األمهية النسبية الستجاابت عينة البحث

 م
 ال إىل حد ما نعم

 اجملموع
األمهية 
 % ك % ك % ك النسبية

8 :1 00.1 :2 8:.71 9 28.83 30 18.83 
:2 :7 89.0 :8 80.2: :4 28.8: 3: 1:.47 
:3 :3 01.8 9 28.83 :: 23.90 38 12.34 
20 28 84.7 :4 28.8: 7 :8.:7 90 32.07 
84 23 18.8 7 :8.:7 7 :8.:7 99 38.30 
88 20 88.: 3 2:.47 8 :7.13 90 32.07 
02 27 87.1 0 :4.72 9 28.83 92 34.14 
03 24 72.8 :4 28.8: 3 2:.47 33 11.:9 
72 22 71.3 9 28.83 1 :3.02 9: 19.32 

السادس نتيجة لالستجابة  ( أن أعلي نسبة مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات البعد20يتضح من اجلدول رقم )
نتيجة  األولالستجاابت عينة البحث علي عبارات احملور  ( وبلغت أعلي نسبة مئوية84عند العبارة رقم ) (73.68) )نعم( كانت
 ( .2:) ( عند العبارة رقم:80.2) يل حد ما ( كانتإلالستجابة )

عند العبارة   (28.94) كانت وبلغت أعلي نسبة مئوية الستجاابت عينة البحث علي عبارات املقياس نتيجة لالستجابة )ال(
 13) رقم )

 (21)  جدول
 املقياس نتيجة استجاابت عينة البحث بعادالنسبية أل األمهية

 الرتتيب النسبة املئوية احملور م
 اخلامس 8:.13 ة االنفعاليةالكفاء :
 الرابع 3:.13 الكفاءة االجتماعية 2
 السادس 10.22 الكفاءة املعرفية 8
 األول 37.28 الكفاءة يف اإلصرار واملثابرة 0
 الثالث 19.89 الكفاءة البدنية 7
 الثاين 0:.38 الكفاءة التنافسية 8

 املرتبةجاء يف  التنافسية كفاءةال وبعد األويل املرتبةجاء يف  املثابرةاإلصرار و يف  كفاءةيتضح من اجلدول السابق أن بعد ال -
وبعد  اخلامسة املرتبةيف  االنفعالية كفاءةوبعد ال الرابعة املرتبةيف  االجتماعية كفاءةوبعد ال الثالثة املرتبةيف  البدنية كفاءةال وبعد الثانية

 السادسة املرتبيف املعرفية  كفاءةال
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األصرار يف  كفاءةأن بعد ال لالعبني املكفوفني دركةامل ذاتيةال كفاءةال أبعاد( اخلاص برتتيب :2جدول ) حيث يتضح من -
 قيد البحث. بعادأن عينه البحث قد متيزت يف هذا البعد عن ابقي األ يدل علي مما(85.23)  بوزن نسيب األويل املرتبةجاء يف واملثابرة 

للمكفوفني ايل أهنم لديهم  بعادعن ابقي األ التنافسية كفاءةوبعد الاألصرار واملثابرة يف  كفاءةأن تفوق بعد ال باحثةوتري ال
القدره علي  هماعاقتهم ليثبتوا للمجتمع الذي يعيشون فيه أهنم لدي رغم ةللوصول ايل أهدافهم املنشود ةعلي املثابر  ةمحاس وقدره عالي

  هبم طةاحمليالظروف  مهما كانت همحتقيق اهداف
لشعوره ابلعجز أو النقص كاستجابة التعويض   ىلإ أأن املكفوف يلج (1967) "ات أمحدكولطفي بر  كد "سيد خري هللايؤ و 

 (48-6)  بذل من جمهود فيكرس وقته وجهده لينجح يف ميدان معني يتفوق فيه علي أقرانه مهما
تعتمد يف جزء منها علي  ذاتيةال فاءةكيف أن ال (1987) حممود عطا" ", (Bandura )1997 مع ابندارو باحثةوتتفق ال

يف التنافس للوصول ايل اهلدف املنشود األصرار واملثابرة و  علي إدراك الذات واليت تؤثر بدورها علي مستوي اجلهد املبذول القدرة
 (75-5:411) (28:13) .الصعبةوالتغلب علي املشكالت 

اعاقه  نتيجةهذا ايل أن  باحثةوترجع ال االنفعالية كفاءةليه بعد الوي املعرفية كفاءةفكان بعد ال بعادأما أدين نسبه يف األ
يؤدي به ايل الشعور ابمللل وأما تدين  بطريقه سهله مما املعرفيةاملعلومات  املكفوف يف نظره مما يؤدي ايل عدم قدرته علي احلصول علي

علي  القدرةعدم  االنفعالية نتيجةته ءاملكفوف يف نفسه وكفاايل قله ثقه  باحثةلدي عينه البحث فرتجعها ال االنفعالية كفاءةنسبه ال
اليت تفيد   Landine & Stewar( "2442( ):7) دراسة ونظره االخرين له وهذا خيتلف مع طبيعيةالتواصل مع اجملتمع بطريقه 

 لديه. املعرفيةللمكفوف وبني القدرات  ذاتيةال كفاءةه بني الإجيابيبوجود عالقه 
املكفوف لديه سوء توافق  ( ابن990:) يز"عز مع "مين صبحي "" رشاد علي عبد ال باحثةفتتفق ال االنفعالية ءةكفاواما عن ال

  (25:5)(138::) .املبصرين من االنفعاليةانفعايل أكثر من املبصرين وأهنم أكثر عرضه للمشكالت 
لالعب املكفوف ولكن بنسب  دركةامل ذاتيةال فاءةكال على أتثرياملقياس هلا  أبعادأنه بال شك أن كل  باحثةومن هنا تري ال

 .املكفوف اليت ترعرع فيها االجتماعية والتنشئة للبيئةختتلف وفقا  خمتلفة
 لالعبني املكفوفني دركةامل ذاتيةال كفاءةن املقياس املعد من قبل الباحثة يقيس اللك يتحقق الفرض القائل أبذوب
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 :االستنتاجات
 .مدركة ذاتية كفاءةها  تبني أن عينه البحث لدي  -:

 .األولالرتتيب  حيث أنه جاء يف (مييز )عينة البحث من أهم مااألصرار واملثابرة يف  كفاءةيعترب بعد ال -2

 عينة البحث كااليت. " وفقا الستجاابتلالعبني املكفوفني دركةامل ذاتيةال كفاءةال"مقياس  أبعادميكن ترتيب  -8

 واملثابرة اإلصراريف  كفاءةال -أ

 التنافسية كفاءةال -ب

 البدنية كفاءةال -ت

 االجتماعية كفاءةال -ث

 االنفعالية كفاءةلا -ج

 املعرفية كفاءةال -ح

 :التوصيات
 حلول هلا إجيادوالعمل علي  م املختلفةللمكفوفني للوقوف علي مشكالهت امليدانية املسحيةاملزيد من الدراسات والبحوث  أجراء  -:

 الذاتية املدركة لالعبني املكفوفني. قائمة على زايدة حتسني الكفاءة إرشاديهوضع برامج  -2

 الكفاءة الذاتية املدركة لالعبني املكفوفني. أمهيةني لبيان بورش عمل للمدر  إقامة -8
 قائمه املراجع

 العربية:ملراجع ا

يف ضوء متغري اجلنس والكلية واملستوى  املدركة لدى طلبة اجلامعة األردنية كادمييةاأل الذاتية الكفاءة :(2449) لزقأمحد حيىي ا -:
 (:) اجمللد النفسية,و  رتبويةجملة العلوم ال, البحرين ,الدراسي

تغريات العامة يف ضوء بعض امل التفكري العلمي عند طلبة اجلامعة وعالقته ابلكفاءة الذاتية : (2011)املساعيد حأصالن صب -2
 (:اجمللد) ( سلسلة الدراسات اإلنسانية.جملة اجلامعة اإلسالمية

, رسالة ماجستري غري منشورة ة الذاتية املدركة وعالقتها ابملمارسات الوالدية الداعمة,الكفاء (:2440خالد شاكر. الظاهر ) -8
 .عمان, األردنيةاجلامعة 

 القاهرة .العربية النهضةدار  .حبوث يف سيكولوجيه املعاق: (1994) رشاد على عبد العزيز -0

 دار األندلس للنشر والتوزيع., حائل لصفية,وي بني النظرية والتطبيقات اب(: علم النفس الرت 24:4حممود اليوسف ) رامي -7

 ةالقاهر  .املصرية األجنلو مكتبه .يتهبسيكولوجيه الطفل الكفيف وتر :  (1967)ات أمحدكولطفي بر  سيد خري هللا -8

بة فية لدى طلرابعض املتغريات الدميغ (: الكفاءة الذاتية املدركة وعالقتها بقلق االمتحان يف ضوء2449فؤاد صاحل النصاصرة ) -1
 .االردن, جامعة الريموك, غري منشورة رسالة ماجستري, الثانوية العامة يف مدينة بئر السبع

آل يف جامعة  رتبويةالعلوم ال وعالقته ابلكفاءة الذاتية العامة لدى طلبة كلية كادميياألالتكيف  (:24:4حممد بين خالد ) -3
 لد(اث( العلوم اإلنسانية ), جمحبجملة جامعة النجاح لأل. البيت
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 القاهرة والنشر, دار قباء للطباعة, (: نظرايت الشخصية993:حممود السيد عبد الرمحن. ) -9

(, 8) العدد, جملة العلوم االجتماعية االنفعالية, الطمأنينةت اي:) مفهوم الذات وعالقته مبستو  931:, ا حسنيعطحممود  -4:
 جامعة الكويت(

 عمان .دار الفكر ريةالبص اإلعاقةمقدمه يف  :(993:مين صبحي احلديدي ) -::
 :األجنبيةاملراجع 

12- Akanbi, S. ogundokun M. (2006): effectiveness of self-efficacy strategies as methods of 

reducing test anxiety of studend nurses in ogbomoso north local Government area, Oyo 

state, Nigeria, African, Journal of cross-cultural psychology and sport facilitation 

(AJCPSF), vol 

13- Bandura, A, (1997) Self-Efficacy: The Exercise Of Control , W.H. Freeman, New York. 

14- Cormier, S. & Nurius, B. (2003) Interviewing strategies for Helpers: Fundamental and 

Cognitive Behavioral Interventions (5th e.). CA: Brooks/Cole, Thomson Learning. 

15- Landine, J. and Stewart, J. (2000): Relationship between metacongnitio, motivation locus 

of, self-efficacy and academic Achievement, Canadian journal of counseling vol 32 

16- Lifshitz, h, hen, 1 & weisse, I (2007). self-concept, adjustment to blindness, and quality of 

friendship among adolescents with visual impairments, Journal of Visual Impairments & 

Blindness, 101(2), 96-107, NewYork 

17- Pajares, F. (1999): Self-Efficacy, motivation constructs, and mathematics performance of 

entering middle school students. Journal of Education psycholog VO 20 

18- Schwarzer, R (1994) Optimistische kompetenzerwartung: Zur Erfassung einer personellen 

Bewaltigungsressource. [Generalized self-efficacy: Assessment of a personal coping 

resource] Diagnostica, 40(2), 105-123 

19- Shirley, n & nes, s. (2005). Self-esteem and empathy in sighted and visually impaired 

preadolescents, Journal of Visual Impairments & Blindnes, (5)279-285, NewYork 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

