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  النفسیة  بعض المتغیرات النفسیة المنبئة بجودة الحیاة
  لدى طالبات الجامعة من المعاقات سمعیاً 

 علي د/والء ربیع مصطفى                                  

  ملخص البحث :
لنفسیة تؤثر اإلعاقة السمعیة بالسلب على العدید من الجوانب ا

مما  قد یؤدى إلى تدنى جودة الحیاة النفسیة لدیهم بشكل عام، ولذلك فقد 
هدفت الدراسة  الحالیة إلى إیجاد أهم المتغیرات النفسیة المنبئة بانخفاض 
جودة الحیاة  النفسیة لدى الطالبات المعاقات سمعیا الملتحقات بالجامعة 

 طالبة من ٤٠دراسة علىفي المملكة العربیة السعودیة واشتملت عینة ال
الطالبات الصم وضعاف السمع الملتحقین بجامعتي حائل والملك سعود  

 -وقد  طبقت الباحثة األدوات اآلتیة :   ،بالمملكة العربیة السعودیة
 –مقیاس تقدیر الذات  –مقیاس دافعیة االنجاز  –مقیاس جودة الحیاة  

فسیة المنبئة بتدني جودة وذلك لتحدید أهم المتغیرات الن ،قائمة التنشیط
الحیاة النفسیة  لدى الطالبات الصم وضعاف السمع  بالجامعة  وقد 

في  S.P.S.Sاستخدمت الباحثة  المنهج الوصفي باستخدام برنامج ال 
تحلیل االنحدار ،معامالت االرتباط ،تحلیل النتائج حیث استخدمت الباحثة

تقدیر  –تیة( دافعیة االنجاز المتعدد  لمعرفة  تأثیر المتغیرات النفسیة اآل
التنشیط )على جودة الحیاة النفسیة لدى طالبات الجامعة من –الذات 

الصم وضعاف السمع وقد اسفرت نتائج الدراسة عن ارتباطیة بین جودة 
كما  ،والتنشیط ،تقدیر الذات ،الحیاة النفسیة وكال من دافعیة االنجاز
ة الحیاة النفسیة لدى المعاقات اسفرت النتائج عن انه یمكن التنبؤ بجود

سمعیا في ضوء متغیري دافعیة االنجاز وتقدیر الذات ولم یكن 
  لتمغیرالتنشیط قیمة ملموسه في معادلة التنبؤ .
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Abstract:  
  

Hearing disability has a negative effect in many of the 
psychological aspects which may lead to low quality of life they have in 
general. So the present study aimed to find the most important 
psychological Predictive factors down the quality of life in hearing 
impaired students enrolled at the university in the Kingdom of Saudi 
Arabia. Included the study sample of 40 students from the student deaf 
enrolled in Universities Hail, King Saud, Saudi Arabia, have been applied 
to the researcher the tools the following: a measure of the quality of life - 
a measure motivation achievement - a measure of self-esteem - a list of 
activation, to identify the most important psychological factors Predictive 
 low quality of life of students deaf and hard of hearing university, and 
the researcher used the descriptive method using the SPSS in analyzing 
the results, where the researcher used, correlation coefficients and 
multiple regression analysis to determine the impact of psychological 
factors following (motivation achievement - self-esteem - activation) on 

the quality of life at university students of deaf and hard of hearing, 
The results study correlation between quality of life both 
achievement motivation, self-esteem, and activation, as results revealed 
that can predict the quality of life of disabilities acoustically in light of 
variables achievement motivation and self-esteem but activation  did not 

tangible value in the equation to predict. 
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 :الدراسة مقدمة

فئة اإلعاقة السمعیةأحد الفئات الخاصة التي تزاید االهتمام  تعتبر
بتوفیرالرعایة التربویة لها بصورة ملحوظة، ولم یقتصرذلك على المعاقین 
نما أیضا في مرحلة التعلیم  سمعیًا في مراحل التعلیم األساسي فحسب وإ

  الجامعي .
الجامعة قد القى العدید كما أن تعلیم المعاقین سمعیا ودمجهم ب

من الصعوبات ولم یطبق فعلیا في الوطن العربي سوى في مطاق محدود 
شهدت السنوات األخیرةاهتماما  وقد،للغایة نظرا لما یعتریه من صعوبات

؛ فقد أشار  دولیا وعربیا ببحث قضایا تعلیم الصم ومنها تعلیمهم العالي
في معظم الدول  لصم اتعلیم  ) إلى أن  ٢٠٠٣سمیر محمد سمیرین (

العربیة یقتصر على مرحلة اإلعدادیة والتعلیم المهني كحد أعلى باستثناء 
من الدول العربیة التي أخذت على عاتقها تطویر مناهجها والتقدم  قلیل

  .بمستوى التحصیل العلمي لفئة الصم
والعدید من الباحثین ارجعوا عدم إمكانیة التعلیم الجامعي للصم 

تحصیلهم ونقص قدراتهم التي تؤهلهم الستكمال دراستهم نظرا لتدنى 
) ٢٠٠٤الجامعیةوهذا غیر صحیح كما أكدت دراسة إیمان فؤاد كاشف (

إلى العدید من المفاهیم الخاطئة حول الصم مثل أنهم أقل ذكاء من الذین 
و قد ،وأقل إبداعًا وأقل طموحًا وأقل استعدادًا للدراسة األكادیمیة ،یسمعون

ه المعتقدات وآمن بها مجتمع العادیین وكذلك الكثیر من األفراد شاعت هذ
مما عزز االعتقاد بأن األصم ال یصلح إال للمهن التي تتمیز  ،الصم

  تتطلب قدرات عقلیة وأكادیمیة . التي باألداء الیدوى ویبتعد عن المهن
) من أننا بحاجة إلى ٢٠٠٤كما أشار محمد مصطفى أبو حجر (

عطاءهم مكانتهم الطبیعیة كأشخاص لدیهم تغییر النظرة إل ى الصم وإ
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احتیاجات خاصة ال تعوقهم فى الواقع عن التلقى والفهم واإلبداع بل هم 
یاهم إلى لغة الحوار ووسیلة نقل المعلومة    فقط فى حاجة إلى أن نصل وإ

) إلى أهم  ٢٠٠٨وقد أشارت دراسة سهیر عبد الحفیظ عمر (
المعاقین سمعیا بالجامعة حیث أن نوعیة  الصعوبات التي تواجهه تعلیم

الخبرات التعلیمیة المقدمة إلى األشخاص فاقدي السمع لها تأثیر كبیر في 
كما أوضحت أن  ،قدرة فاقدي السمع على مواصلة تعلیمهم العالي

السمع متنوعة  المتعلقة بالتعلیم العالي لفاقدي مجاالت الصعوبات
وتدنى التوقعات من مجتمع الجامعة  ومتداخلة ومنها االتجاهات السلبیة

وكذلك توفیر وتفعیل الخدمات   ،یأتي في إطار اتجاهات مجتمعیة شاملة
المساندة من أجل حصول فاقدي السمع على حقوقهم في التعلیم وبخاصة 

  العالي منه ضمن منظومة كاملة لالرتقاء بواقعهم.
 التي الفئات من المعاقین أن)  ٢٠٠٥(  عبدالقادر اشرف ویؤكد

 عن مختلفة بنظرة الحیاة إلى ینظرون انهم حیث خاصة رعایة إلى تحتاج
 من علیه یحصلون وما اإلعاقة بظروف للحیاة نظرتهم وتتأثر اآلخرین

 المهمة الفئات هذه وتحتاج ،أوالمجتمع األسرة في اآلخرین قبل من دعم
 ،اإلعاقة ظل في الحیاة ظروف مع التوافق على تساعدهم خدمات إلى

 لهذه المقدمة الخدمات لجودة الهامة المؤشرات من الحیاة جودة وتعتبر
حساسه عنها الفرد ورضا ،الفئات  والشك ،الحیاة في والرغبة ،بالسعادة وإ

 بالبحث االهتمام تفرض المجتمع وعلى المعاق الفرد على اإلعاقة اثر أن
 أثارها من والحد،أسبابها وبتجنب ،حدوثها من بالوقایة تجنبها كیفیة عن

 من الحیاة جودة بتحسین وذلك،حدوثها حال واالجتماعیة والنفسیة البدنیة
 حاجة في الیوم العربي العالم في ونحن ،والعالجیة ،الوقائیة البرامج جودة
 على البرامج هذه وتنفیذ لتخطیط المبذولة الجهود كل تضافر إلى ماسه
 ).٨:  ٢٠٠٥ ،عبدالقادر اشرف(  سلیمة علمیة أسس
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 نفسي بروفیل لهم أن سمعیاً  المعاقین دراسة من یتضح كما
 االحتیاجات ذوى فئات من غیرهم وعن ،العادیین من غیرهم عن یمیزهم

 فهم ،واالجتماعي الشخصي نموهم على تأثیره ولهذا،األخرى الخاصة
 ،فهمهم یستطیعون ال الذین السمع عادي األفراد عن العزلة إلى یمیلون

 بلغة أو اإلشارة بلغة یعبر أن یستطیع ال الذي یةاألكثر  مجتمع وهم
 النوادي تكوین إلى السمعیة اإلعاقة ذوو یمیل السبب ولهذا ،األصابع

 اإلحباط لمواقف منهم الكثیر تعرض بسبب بهم الخاصة والتجمعات
 لیس ثم ومن ،السمع عادي األفراد مع االجتماعي تفاعلهم عن الناتجة

 االتصال من الكثیر تتطلب ال التي مهنال إلى میلهم المستغرب من
 فاروق.( الخ.....والحدادة والنجارة الخیاطة و كالرسم االجتماعي

  ).١٤٣: ١٩٨٩ ،الروسان
والعزلة ،لما تصنعه اإلعاقة السمعیة منجدارا من االنطواء ونظرا
كما أنها  ،وعدم تحمل المسئولیة واالعتماد على اآلخرین ،االجتماعیة

لنمو النفسي واالنفعالي له حیث تؤدي اإلعاقة السمعیة أیضا تؤثرعلى ا
إلى عدم االتزان االنفعالي كذلك عدم الشعور باألمن والحنان من 

 ،كذلك قد تكسب الفرد انخفاض واضح في تقدیر الذات ،المحیطین به
والتقییم السلبي لها وكذلك یؤثر كل ذلك على  ،وكذلك التمركز حول الذات

جاز مما قیمة معنى حیاته وبالتالي یقلل من جودة انخفاض الدافع لالن
 الحیاة لدیهم .

ومما سبق یتضح أن لإلعاقة السمعیة العدید من اآلثار السلبیة على 
الجوانب المختلفة للفرد األصم أو ضعیف السمع وبخاصة في الجوانب 
النفسیة واالجتماعیة مما یعوق نموهم النفسي ویؤثر بشكل واضح على 

استهم الجامعیة وبالتالي علینا بحث أهم العوامل التي تؤثر استكمال در 
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على جودة الحیاة النفسیة لدى المعاقین سمعیا الملتحقین بالتعلیم الجامعي 
  حتى نتمكن من إعداد برامج تدریبیة لخفض هذه العوامل .

  مشكلة الدراسة:
نظرا ألن التعلیم الجامعي للمعاقین سمعیا یعد شئ نادرا الحدوث في 
الوطن العربي حیث أن اغلب الدول العربیة تكتفي أما بالتعلیم المهني لهم 
أو تنتهي بهم إلى المرحلة الثانویة إال أن المملكة العربیة السعودیة كانت 
لها الریادة في تعلیم الصم ودمجهم بالتعلیم الجامعي من خالل فتح بعض 

أو التربیة الفنیة  التخصصات لهم مثل التربیة الخاصة أو التربیة البدنیة
وتجهیز كافه اإلمكانیات الالزمة في تعلیهم في جامعتي حائل والملك 
سعود ونظرا لعملي الحالي في جامعة حائل واحتكاكي المباشر مع 
، والتدریس لهمن وجدت أن لدیهن العدید من  الطالبات المعاقات سمعیًا

داخل  المشكالت النفسیة التي تعوق توافقهم النفسي واالجتماعي
لذا وجدت انه من الضروري االهتمام بهذه الفئة ومحاولة تفهم ،الجامعة

مما جعلني أتوصل إلى البحث الحالي  ،طبیعة المشكالت التي تواجهن
الذي بدوره یحاول استخالص دور بعض المتغیرات النفسیة في التنبؤ 

  بجودة الحیاة لدى المعاقات سمعیا الملتحقات بالتعلیم الجامعي .
خالل اإلطالع على الدراسات  تضح مشكلة الدراسة الحالیة منوت

جودة الحیاة لدى المعاقین والبحوث السابقة العربیة واألجنبیة والتي تناولت 
 ،وعدد من المتغیرات النفسیة من زوایا متعددة وجوانب متنوعةسمعیًا 

باإلضافة إلى الرجوع لبعض الكتب والمراجع التي تناولت متغیرات 
والمشكالت التي  ،الخصائص النفسیة والتعلیمیة للمعاقین سمعیاً و  ،البحث

تتعلق بهم. وفى ضوء ما تقدم یمكن تحدید مشكلة الدراسة على النحو 
  : التالي
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 لدى  تقدیر الذات و جودة الحیاة بین  إحصائیاتوجد عالقة دالة  هل
 .؟طالبات الجامعة من المعاقات سمعیا

 لدى  التنشیط  و الحیاة جودةبین  إحصائیاتوجد عالقة دالة  هل
 . طالبات الجامعة من المعاقات سمعیًا ؟

 دافعیة االنجاز  و الحیاة جودةبین  إحصائیاتوجد عالقة دالة  هل  
 . طالبات الجامعة من المعاقات سمعیًا ؟لدى 

  ما هي أهم المتغیرات النفسیة المنبئة  بجودة الحیاة لدى طالبات
 ،دافعیة االنجاز ،ًا في ضوء ( تقدیرالذاتالجامعة المعاقات سمعی

  التنشیط)؟
  أهداف الدراسة:

  إلى:الحالیة تهدف هذه الدراسة 
جودة الحیاة لدى طالبات بین  التعرف على العالقة ما - ١

المتمثلة فى تقدیر  النفسیة و بعض المتغیراتالجامعة المعاقین سمعیًا 
  ، ودافعیة االنجاز، والتنشیط.الذات

أهم المتغیرات النفسیة المنبئة  بتدني جودة الحیاة لدى تحدید  - ٢
طالبات الجامعة المعاقات سمعیًا في ضوء متغیرات الدراسة الحالیة ( 

  التنشیط) ،دافعیة االنجاز ،تقدیر الذات
  فروض  الدراسة  :

جودة الحیاة النفسیة وكال بین  داللة إحصائیا توجد فروق ذات
طالبات الجامعة من لدى  التنشیط )  ،نجازدافعیة اال ،من ( تقدیر الذات
 المعاقات سمعیا ؟.

یمكن التنبؤ بجودة الحیاة لدى طالبات الجامعة المعاقات سمعیًا 
 ،دافعیة االنجاز ،في ضوء بعض المتغیرات النفسیة ( تقدیر الذات

 التنشیط )؟
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  أهمیة الدراسة :
لى بنیت ترجع أهمیة هذه الدراسة في حداثتها حیث أن الدارسات إ

على فئة المعاقین سمعیا محدودة أما المعاقین سمعیا الملتحقین بالجامعة 
تكاد تكون منعدمة في الوطن العربي نظرًا الن المملكة العربیة السعودیة 

 تعتبر لها الریادة في تعلیم المعاقین سمعیا والتحاقهم بالجامعة 

بئة بتدني مستوى تحاول هذه الدراسة إیجاد أهم المتغیرات النفسیة المن
جودة الحیاة لدى هذه الفئة وبالتالي محاولة تحسین جودة الحیاة من خالل 

 الحد من المشكالت النفسیة التي تواجهه هذه الفئة .

تعطي هذه الدراسة المجال للمزید من البحوث في هذا المجال 
والوقوف على كل المتغیرات سواء كانت نفسیة أو اجتماعیة أو تعلیمیة 

تسبب تدني جودة الحیاة لدى فئة المعاقین سمعیًا الملتحقین بالجامعة  التي
 محددات الدراسة: .

  فى النقاط التالیة : تتحدد الدراسة الحالیة
 طالبة من الطالبات 40العینة التي أجریت علیها الدراسة المكونة من 

المعاقات سمعیا بشكل كلي أو جزئي وملتحقین بالدراسة الجامعیة 
 حائل وسعود . بجامعتي

 ،جودة الحیاةطبقت على العینة، والمتمثلة فى مقیاس  التياألدوات 
   و قائمة التنشیط  ومقیاس تقدیر الذات ،اإلنجاز " دافعیةومقیاس 

أجریت فیها وهى الفصل الدراسي األول  التيالفترة الزمنیة 
ن نتائج إوعلیه یمكن القول ٢٠١١ نوفمبروبالتحدید شهر  ٢٠١١/٢٠١٢

  . تعمم فى ضوء الحدود واالعتبارات السابقة أندراسة الحالیة یمكن ال
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  :مصطلحات الدراسة
  اإلعاقة السمعیة :     

  : تعریف اإلعاقة السمعیة             
وقبل التطرق إلى تعریفات اإلعاقة السمعیة ال بد من اإلشارة إلى أن 

(األصم) مصطلح اإلعاقة السمعیة یضم فئتین هما: المعوق سمعیًا 
  وضعیف السمع.

الشخص الذي ال یستطیع  إلى  (Deaf)األصمیشیر مصطلح حیث 
استخدام حاسة السمع بشكل وظیفي عندما یستعملها بمفردها أو بسماعة 

مثل هذا الشخص ربما ولد  .أو حتى بدون سماعة في الحیاة الیومیة
قبل  أو أصبح أصماً  ًا،طبیعی ولم یطور لغة طبیعیة أو تواصالً  ،أصماً 

 ،أو(Lingual-Pre) قبل لغوي اً تطور اللغة والكالم لدیه، وهذا یسمى صمم
 وهذا یسمى بالصمم بعد اللغوي أصبح أصم بعد اكتساب اللغة والكالم،

(Lingual-Post)  إبراهیم إلى إعاقة مهارات التواصل ( بمجمله یشیروهذا
  ).٢٠٠٣ زریقات،ال

ف یوسف القریوتي وآخرون ( صم بأنه "الفرد الذي ) األ٢٠٠١ویعرّ
) دیسبل فأكثر، ٧٠یعاني من عجز سمعي إلى درجة فقدان سمعي قدره (

تحول دون اعتماده على حاسة السمع في فهم الكالم سواء باستخدام 
  السماعات أو بدونها.

الفرد الذي یكون ف األصم بأنه عرّ فقد    Moores (2001)أما "موریس"
معها فهم ما یقال من خالل األذن  عاجزًا عن السمع لدرجة ال یستطیع

وحدها مع أوبدون استخدام السماعة الطبیة. في حین یرى أن ضعیف 
الذي یواجه صعوبة في فهم الكالم، ولكن ال تحول هذه  دالسمع هو الفر 

الصعوبة دون فهم ما یقال له من خالل األذن وحدها مع أو بدون 
  استخدام السماعات الطبیة.
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فت سعید الع ) الطفل األصم بأنه الذي ال یسمع ٢٠٠١زة (كما عرّ
كونه فقد قدرته على السمع، ونتیجة ذلك لم یستطع اكتساب اللغة وفهمها، 

 Hard)وعدم القدرة على الكالم تبعًا لذلك، وترى أن الطفل ضعیف السمع 

of Hearing Child)  هوالذي فقد جزءًا من قدرته على السمع بعد أن تكونت
م والقدرة على فهم اللغة، واحتفظ بقدرته على الكالم، لدیه مهارة الكال

  ویحتاج إلى وسائل سمعیة معینة.
ف عبدالرحمن سلیمان ( ) ضعاف السمع بأنهم أولئك ٢٠٠٣ویعرّ

األشخاص الذین تؤدي حاسة السمع عندهم وظیفتها على الرغم من تلفها، 
  وذلك باستخدام آالت سمعیة أو بدون ذلك.

) ضعیف السمع  بأنه یعانى من فقدان ٢٠٠٧ویعرف عصام نمر (
وارتفاع شدة  ،قد یمكنه تعویضها بالتقنیات السمعیة ،في القدرة السمعیة

ویمكنه التعلم بنفس الطریقة التي یتعلم بها األفراد السامعین بعد  ،الصوت
  استخدام المعینات السمعیة .

لى درجات مختلفة من  إن مصطلح اإلعاقة السمعیة یشیرإ
سمعي مما یجعل الفردیختلف في تفاعله مع المجتمع الخارجي بناًء القصورال

 على هذا القصور

  الخصائص النفسیة واالجتماعیة للمعاقین سمعیا :
تعد اللغة وسیلة أساسیة من وسائل االتصال االجتماعي،وتحدیدًا في 
التعبیرعن الذات وفهم اآلخرین، كما أنها تعتبروسیلة مهمة من وسائل 

 النمو النفسي لي والمعرفي والنفسي. ولقد حظیت جوانبالنمو العق
واالجتماعي لدى المعوقین سمعیًا بنصیب وافر من الدراسات،في دراسة له 

) سنوات، ١٠–٩أجریت على أطفال معوقین سمعیًا تتراوح أعمارهم بین (
منهم أقل نجاحًا من  ٪)١٠أن حوالي ( Myklebust (1960)وجد "مایكلبست" 

 Meadowجتماعیة مقارنة باألطفال العادیین. وأشارت "میدو" الناحیة اال
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إلى أن المعوقین سمعیًا كثیرًا ما یتجاهلون مشاعر اآلخرین،  (1980)
ویسیئون فهم تصرفاتهم، وأنهم یظهرون درجة عالیة من التمركز حول 

  ).٢٠٠٢الذات (في جمال الخطیب، 
لنفسیة والتوافقیة أن ظهور المشكالت ا Moores (2001)ویذكر "موریس" 

المحیطین بهم  –لدى المعوقین سمعیًا یكون نتیجة لكیفیة تقبل اآلخرین 
  إلعاقتهم، وخاصة الوالدین. –في بیئتهم 

إلى أن  Morethan & Richard, (1980)ویشیر "مورثان" و"ریتشارد" 
األصم في الطفولة ال یشعر بحنان األمومة وعطفها الدافئ، ویرجع ذلك 

اعه صوت أمه وترانیمها خالل فترة عنایتها به وهو في إلى عدم سم
حضانتها، ویضیف أن األطفال الصم یعانون من اإلحباط نتیجة لعدم فهم 
اآلخرین لهم، بسبب افتقادهم وسیلة التواصل (اللغة)، حیث إننا نشرح 
للطفل العادي مثًال سبب رفض شي ما، في حین أننا ال نفعل شیئًا 

بالرفض، فیشعر باإلحباط ألنه ال یفهم سبب لألصم سوى أن نجیب 
  ).٢٠٠٣الرفض أو سبب معاقبته (في على حنفي، 

 ) أنه بفعل صعوبات االتصال٢٠٠١ویذكریوسف القریوتي وآخرون (
إلقامة عالقات اجتماعیة،یالحظ أن المعوقین سمعیًا  الضروریة اللفظي

ون إلى في مجموعة، ویمیل یحاولون تجنب مواقف التفاعل االجتماعي
  مواقف التفاعل التي تتضمن فردًا واحدًا أو فردین.

وهكذا یتضح أن اإلعاقة تحد كثیرا من عالم خبرته وتحرمه من بعض 
المصادر التي یكون من خاللها شخصیته، وهذا من شأنه أن یجعل سلوكه 
، ویواجه الكثیر من مواقف الشعور بعدم األمن،ویعیش في فراغ  جامدًا

  ).٢٠٠٤النفسي (احمد عفت قرشم،  هلى توافقصامت مما یؤثر ع
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  Quality of life جودة الحیاة
) بأنها ذلك البناء الكلي الشامل ١٩٩٩یعرفها العارف باهللا الغندور( 

الذي یتكون من مجموعة من المتغیرات المتنوعة التي تهدف إلى إشباع 
بحیث  ،الحاجات األساسیة لألفراد الذین یعیشون في نطاق هذه الحیاة

 ،یمكن قیاس هذا اإلشباع بمؤشرات موضوعیة تقیس القیم المتدفقة
  وبمؤشرات ذاتیة تقیس قدر اإلشباع الذي تحقق .

أن جودة الحیاة هي  ) (Reine ,et al ,2003كما یرى رینیه وآخرون 
وأنها  ،إحساس األفراد بالسعادة والرضا في ضوء ظروف الحیاة الحالیة

كما یرتبط  ،عالجات وتغیر حدة الوجدان والشعورتتأثر بأحداث الحیاة وال
  بین تقییم جودة الحیاة الموضوعیة والذاتیة یتأثر باستبصارالفرد

Reine ,et al ,2003 : p.297)(  
)جودة ٢٠٠٥مظلوم ( ومصطفى،من صالح الدین العراقي كل ویعرف

الحیاة بأنها وعي الفرد بتحقیق التوازن بین الجوانب الجسمیة والنفسیة 
 ،واالجتماعیة لتحقیق الرضا عن الحیاة واالستمتاع بها والوجود االیجابي

فهي تعبر عن التوافق النفسي كناتج لظروف المعیشة الحیاتیة لألفراد وعن 
حیث ترتبط جودة الحیاة باإلدراك الذاتي یؤثر على  ،اإلدراك الذاتي للحیاة

مل ومستوى المعیشة تقییم الفرد للجوانب الموضوعیة للحیاة كالتعلیم والع
وأهمیة هذه الموضوعات بالنسبة للفرد في  ،والعالقات االجتماعیة من ناحیة

  وقت معین وظروف معینة من ناحیة أخرى .
إلى أن تعریف جودة الحیاة لدى  (Hampton, 1999)ویشیر هامبتون 

فالمفهوم من الصعب تحدیده حیث یرى  ،المعاقین یعتبر من المهام الصعبة
فهم أكثر من  ،الحیاة یجب أن تحدد من وجهه نظر المعاقین أن جودة

كما أن الرضا عن الحیاة هو العامل  ،یدركون أهمیة الفقد أو العجز
حیث توصل في دراسة أجراها على  ،األساسي في إدراك الفرد لجودة الحیاة
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) ٣٥-١٦) فرد من المعاقین تتراوح أعمارهم ما بین (١٤٤عینة قدرها (
وعجز الفرد،وتاریخ بدایة اإلعاقة،  ،كل من درجة اإلعاقة إلى أن ،سنة

  والدعم االجتماعي، ترتبط بصورة دالة بجودة الحیاة لدى المعاقین .
  مكونات جودة الحیاة والعوامل المؤثرة على جودة الحیاة  :

نما بالمتغیرات  ،فقط ال ترتبط بمحددات شخصیة الحیاة أن جودة وإ
یكونون في مجال إدراكه الشخصي مثل اآلباء المرتبطة باألفراد الذین 

من حیث مهاراتهم في  ،واألمهات واإلخوة واألخوات واألساتذة واألقارب
والدعم االجتماعي الذي یوفرونه،ویعد ،مواجهه مشكالت الحیاة والتواصل

تعریف الیونسكو لجودة الحیاة مفهومًا شامًال یضم كل جوانب الحیاة كما 
م في طیاته مكونات موضوعاتیه وأخرى ذاتیة( العارف ویض ،یدركها األفراد
  )٢٧: ١٩٩٩ ،باهللا الغندور

  وهى تتضمن الجوانب اآلتیة ::  أوًال : المكونات الموضاعاتیة
 مستوى المعیشة  –الصحة البدنیة .                           -

 العالقات األسریة . -العالقات االجتماعیة                      -

 الصحة النفسیة . –األنشطة المجتمعیة .                     -

 التعلیم -    العمل                                 -

 الحقوق . –       فلسفة الحیاة .                      -

 وقت الفراغ  . -

  ): خصائص الشخصیة –ثانیًا : المكونات الذاتیة  ( اإلدراك الذاتي 
السامع  لموضوعاتیة من جودة الحیاة ال تقدم إال القلیل للفردا إن الجوانب

أال وهي جودة  ،مما یجعلنا نبحث عن محددات أخرى لمؤشرات جودة الحیاة
الحیاة الذاتیة أوما یسمى المحددات الذاتیة لجودة الحیاة كما یدركها الفرد 

م السامع نفسه من خالل إحساسه بالرضا والسعادة أو اإلحباط والتشاؤ 
حیث  ،والیأس ومن خالل اإلحساس باالنفعاالت االیجابیة وتحقیق الذات
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یجد الفرد نفسه متفرجًا على الحیاة ال یستمتع بمادیاتها فإنه قد یعاني من 
فما بالنا بالمعاق سمعیًا الذي یشعر بعجز واضح عن أقرانه ،إحباط

تیجة إدراكه والذي یؤدي إلى انخفاض جودة الحیاة الذاتیة لدیه ن ،العادیین
ومن هنا كان االهتمام بهذه المتغیرات النفسیة كمحددات  ،السلبي لذاته

  فكل ما ندركه وننتبه إلیه ننفعل به ویؤثر في سلوكنا . ،منبئة بجودة الحیاة
وبالتالي فیمكن تفسیر المشكالت النفسیة واالجتماعیة التي یعاني منها    

ي لدیهم وكذلك اإلدراك السالب المعاقین سمعیًا وانخفاض التوافق النفس
لى البیئة  لذواتهم إما من خالل الرجوع إلى اإلعاقة في حد ذاتها أوإ

 ،المحیطة بالمعاق أو بالرجوع إلى شدة حساسیة المعاق نحو إعاقته
فاإلعاقة السمعیة التي یعاني منها الفرد سواًء كانت كلیة (صم ) أو جزئیة 

مما یؤدي إلى  ،الیة مع العادیین( ضعف سمع ) تعوقه عن التواصل بفع
شعوره بالعجز أو بأنه اقل من اآلخرین.رغم ما قد تكون لدیه من قدرات 
واستعدادات أخرى یمكن أن تساعده على االندماج داخل المجتمع بشكل 

وكذلك فإن البیئة االجتماعیة المحیطة بالمعاق سمعیًا بجانب  ،ایجابي
وراء انخفاض جودة حیاتهم بأبعادها  اإلعاقة یمكن أن تكون السبب األكبر

  المختلفة .
 والمستویات ،والغضب،والقلق،والعجز،الوجداني والحزن،غیرالفعال فالتوافق

لها تأثیرات قد تكون حادة على  ،المنخفضة للتفاعل، واضطراب المزاج
ألنها تؤثر على إدراك السعادة والعالقات  ،مستویات جودة حیاة األشخاص

الستقالل، وتقدیر الذات، وكمیة الطاقة الالزمة لمواجهه االجتماعیة، وا
  (Jia ,et al ,2004: 59)مشكالت الحیاة أو حتى المشكالت النفسیة . 

أن جودة الحیاه النفسیة ربما تتضمن األبعاد  Ryff١٩٨٩وتقترح رایف 
التالیة(تقبل الذات، العالقات االجتماعیة االیجابیة مع اآلخرین،االستقاللیة، 
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یطرة على البیئة، الغرض من الحیاه، والتطور الشخصي)، ویمكن الس
  تعریف هذه األبعاد على النحو التالي:

: وهو القدرة علي تحقیق الذات إلي أقصي مدى تسمح به تقبل الذات
القدرات واإلمكانیات والنضج الشخصي واالتجاه االیجابي نحو الذات 

 ونحو الماضي.

وتشمل القدرةعلى إقامة عالقات ایجابیة  ة:العالقات االجتماعیة االیجابی
متبادلة مع اآلخرین قائمة على الثقة والمودة، وكذلك القدرة على التوحد 

 مع اآلخرین وأیضا القدرة على األخذ والعطاء والتعلم من اآلخرین.

لقدرة علي تقریر مصیر الذات، االعتماد على الذات، ا وهي االستقاللیة:
 یم السلوك الشخصي أثناء التفاعل مع اآلخرین.والقدرة على ضبط وتنظ

وهي القدرة على اختیار وتخیل البیئة المناسبة  :السیطرة على البیئة
 إضافة إلي المرونة الشخصیة أثناء التواجد في مختلف السیاقات البیئیة.

وهو أن یكون للمرء هدف في الحیاه وان یسعي : الغرض من الحیاه
رة واإلصرار على التغلب على كل المعوقات لتحقیق هذا الهدف بالمثاب

 التي قد تحول دون تحقیق ذلك الهدف.

مكانیاته  :التطور الشخصي وهو یشیر إلي قدرة المرء على تنمیة قدراته وإ
  Ryff,198)٩:  p ١٠٧٢الشخصیة إلثراء حیاته الشخصیة.  ( 

إلى أن تقدیر الذات  )  ( Cohen: 1959, 58أشاركوهنتقدیر الذات:
الدرجة التي تتطابق عندها الذات المثالیة والذات الواقعیة" فى حین هو"

أن تقدیر الذات هو" الحكم  (Cooper, 1967: 162)یرى كوبر سمیث
الشخصي للفرد على قیمته الذاتیة، والتي یتم التعبیر عنها من خالل 

 ,Rosenberg)اتجاهات الفرد اإلیجابیة أوالسلبیة نحو ذاته" .أما روزنبرج 

فیعرف تقدیر الذات أنه" اتجاهات  الفرد الشاملة سالبة كانت   (833 :1976
أم موجبة نحو نفسه، فیعنى هذا أن تقدیر الذات المرتفع یعنى أن الفرد 
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یعتبر نفسه ذا  قیمة، بینما التقدیر المنخفض یعنى عدم رضا الفرد عن 
ین له".كما ذاته، أي أنه الفكرة التي یدركها الفرد عن كیفیة تقییم اآلخر 

أن تقدیر الذات" یمثل نظرة الفرد  (Gurard, 1980: 380)أضاف جیراد
اإلیجابیة نحو ذاته، بمعنى أن ینظرالفرد لذاته نظرة تتضمن الثقة بالنفس 
بدرجة معقولة وكافیة كما یتضمن إحساس الفرد بكفاءته وجدارته 

 : Lawrence ,D: 1982)واستعداده لتقبل الخبرات الجدیدة".وعرفه لورانس 

أنه" تقییم من الفرد لمجموع خصائصه العقلیة والجسمیة".كما  (245-255
) أن" تقدیر الذات هو الدافع الرئیسى Marsh ,et al , 1983: 774أشار مارش(

  للنجاح فى مختلف جوانب حیاة الفرد ".جدارة والكفایة"
) تم ١٩٩٣:٢٣٩وفى موسوعة علم النفس(فرج طه وآخرین، 

ر الذات على أنه" نظرة الفرد واتجاهه نحو ذاته ومدى تعریف تقدی
الجوانب المختلفة كالدور،والمركزاألسرى،والمهني،  من تقدیرهذه الذات

  والجنسي، وبقیة األدوار التي یمارسها فى مجال العالقة بالواقع" .
  Sources of low Self Esteemمصادر انخفاض تقدیر الذات 

  : Drivers الدوافع )أ
خفاض تقدیر الذات لدى األفراد یأتي فى فترة الطفولة عندما ن انإ

یكون الطفل صورة داخلیة فى نفسه ومن تحلیل حیاة هؤالء األفراد وجد 
أن الوالدین لهم دور كبیر فى تكوین هذه الصورة من خالل الوصایا 

یعطونها ألطفالهم مثل "ال تثق فى أي شخص"،"ال تفعل  التيوالنصائح 
وبعض هذه النصائح تصبح قواعد أو أساسیات  فى  …كذاهذا أبدا" وه

  حیاة األفراد وهذه الوصایا تسمى دوافع
  Irrational Ideas مقبولةالاألفكار غیر ب) 

ثاني مصدر من مصادر انخفاض  هيمقبولةالوتعتبراألفكارغیر 
تسبب  والتيتقدیر الذات حیث أنها تمثل األفكار الهدامة عن العالم 
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طفیة ولكنها تكون ثابتة وراسخة بحیث یصعب إیقافها أو المعاناة العا
فانخفاض تقدیرالذات عند بعض األفراد قد یرجع إلى هذه  وبالتاليمحوها 

ة عن أنفسنا أوعن العالم، مثل بعض األفراد الذین بالمعتقدات الغری
یتشاءمون من اللون األسود ویعتقدون أن القطط السوداء تسبب سوء الحظ 

مقبولة شائعة نوعا ما حیث الأن األفكار غیر  ١٩٧٣ Ellis سألیوقد وجد 
  نقاط: سبعأمكن حصرها فى 

  فیه من كل  االبالغ أن یكون مرغوب لإلنسانفكرة أن هناك رغبة ملحة  
  شخص له أهمیة فى حیاته

  فكرة أن الفرد یجب أن یكون قادرا ومنجزا ومالئم فى كل العالقات الممكنة
  هتمام وذو شانیعتبر نفسه جدیرا باال

  فكرة أن بعض األفراد أشرار ومؤذیین وأنذال ویجب أن نعاقبهم ونلومهم
  على خستهم

  فكرة أنه شئ مرعب وكارثة أن یجد الفرد األشیاء لیست كما یریدها أن
  تكون

  ما یغیر سعید نسبیا بسبب أنه لیس لدیه القدرة للتحكم ف اإلنسانفكرة أن
  یزعجه ویسبب له االضطرابات

 أنه من السهل تجنب مصاعب الحیاة ومسئولیاتها عن مواجهتها فكرة  
  المعاصر  اإلنسانالماضي یعتبر محدد هام لسلوك  اإلنسانفكرة أن تاریخ

بسبب األشیاء المؤثرة بقوة فى حیاة األفراد حیث یجب أن یستمر على 
  نحو واضح لیفعل

  Body Image صورة الجسم) جـ
یتمتع بها الفرد شئ هام جدا  التياذبیة یخبرنا أن الج النفسيأن التراث 

وذو قیمة اجتماعیة ولكن كثیر من األفراد یمیلون إلى إبداء جاذبیتهم من 
خالل شخصیتهم وقیمة الذات ولكن قد یكون الفرد صورة سلبیة عن جسمه 
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قلل من جاذبیة الفرد یلجسمیة مما قد ا اإلعاقات بسبب بعض التشوهات أو
صورةالجسم مشوهة نتیجة لبعض اضطرابات اآلكل كذلك السمنة مما یجعل 

و یدفع الفرد إلى الجوع  الذي قد  مما قد یدفع الفرد إلى االستیاء وعدم الرضا
إلى تقیؤ الفرد ما یتناوله من طعام فى بعض بعض األحیان  قد یؤدى به فى

یحدث انخفاض تقدیر الذات والتوتر والقلق حتى فى عدم  وبالتالي - الحاالت
  مشاكل عاطفیةوجود 

  Attributionsالعزو د) 
العزو  تقدیر الذات لدى األفراد و النخفاضویعتبرالعزو آخر مصدر 

من خاللها یمكن تحدید أسباب السلوكیات أو أدراك  التيیعتبر الوسائل 
ق فى أو نلوم أنفسنا ثاآلخرین أو أدراك الذات حیث أننا نتخلى عن أو ن

یكون له تأثیر على انخفاض تقدیر  يوبالتال –على النجاح أو الفشل 
  (Young, M .E, 1992, pp 143-146)الذات لدى األفراد

 : مواقفها باختالف الذات تقدیر اختالف

في المواقف المختلفة كتغیر من المعلوم إن تقدیرنا لذاوتنا یتغیر 
فقد یقدر الفرد نفسه بدرجه  ،مفهومنا لذواتنا في المواقف المختلفة أیضا

ي عالقاته الشخصیة باآلخرین ویقدر نفسه بدرجه منخفضة في كبیرة ف
ویقدر نفسه بدرجة متوسطة في أداء  ،المواقف التي تتطلب ذكاء وتفكیرا

ومهما كان األمر فان الناس یحاولون في كل المواقف بصرف  ،عمله
النظر عن القیمة المبدئیة التي قدروها ألنفسهم أن یسلكا بطرق تدعم 

د یكون تحقیق ذلك صعبا في بعض األحیان حیث أن تقدیر الذات وق
حوافزنا وآراءنا عن الواقع تؤدى إلى نوع من الصراع فیما بینها مما یهدد 

ویبدو انه ال سبیل إلى الخروج من هذا الصراع بدون عدم  ،تقدیر الذات
إشباع ( رفض متطلبات الهو ) أو الوقوع في خطأ ( رفض متطلبات 

صابه بالضرر ( رفض متطلبات الذات ) وتكون الذات العلیا ) أو األ



  ٢٠١٢ ) لسنة١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٧  

 ،ویمكن القول بلغه التحلیل النفسي ،النتیجة هي القلق والشعور بالخوف
بین أن تهدید تقدیر الذات هو تهدید للذات التي تحاول إحداث توازن 

ولكن  وال توجد طریقه سهله للتخلص من الصراع ،الحاجات المتصارعة
له وقایة نفسها من القلق الذي یحدثه كل ما تفعله الذات هو محاو 

 ) ٢٠:  ١٩٨٧ ،الصراع( فاروق عبد الفتاح

  تقدیر الذات لدى المعاقین سمعیا :
)  اإلعاقة(  العجز إن  Teri ( 2002 ) تیرى دراسة نتائج أوضحت

 سلبي تصور عنده المعوق الطفل أن حیث ،الذات بتقدیر سلبیاً  ارتبطت
 تفاعالته یعیق قد وذلك االجتماعیة كفاءتة على یؤثر مما نفسه عن

  . االجتماعیة المشاركة في أقل هم أیضاً  ،االجتماعیة
 المنخفض تقدیرالذات أن Hinshaw ( 1994 ) هینشو دراسة أوضحت كما

 سیئة عالقات أیضاً ،كآبة ،فوضى Hyperactivity / أنتباة عجز إلى یؤدى
 . عدوان ،األقران مع

 تقدیر بین سالب ارتباط وجدت Hechtman ( 1993 )  هیشتمان دراسة أما
 المعوق الطفل لدى االجتماعى و والسلوكي األكادیمي والمستوى الذات
 واالجتماعي األكادیمي فشله ینسب أن المعوق الطفل یمیل أیضاً  ،سمعیاً 

 . سعادة أقل أنهم كما ،تحكمه نطاق في لیست خارجیة عوامل إلى

 سمعیاً  المعاقین أن Gresham ( 1998 )   جرشام دراسة أوضحت كما
 أقل أنهم كما ،القلق من أكثر ومشاعر ،منخفض ذات تقدیر من یعانون
  .سعادة

 السمعیة اإلعاقة أن)  Myers)،2000 مایرز دراسة نتائج كماأوضحت
 مثل،والموقف السلوك من األحیان أغلب في متوقعة سلبیة أنماط إلى تؤدى

  . كآبة ،قلق ،فضمنخ ذات تقدیر ،انعزالیة ،التجنب: 
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  دافعیة االنجاز
  Concept of Achievement Motivationمفهوم دافعیة اإلنجاز

  صل المفهوم:أ
یرجع األصل فى استخدام مصطلح الدافع لإلنجاز فى علم النفس من 

أشار إلى أن الحاجة  الذي Adler أدلرلفرد أالناحیة التاریخیة إلى 
 Levinت لیفین یر ت الطفولة، كمستمد من خبرا تعویضيدافع  هيلإلنجاز 

 Aspirationعرض هذا المصطلح فى ضوء تناوله لمفهوم الطموح  الذي
وعلى الرغم من هذه  ،وذلك قبل استخدام موراى لمصطلح الحاجة لإلنجاز

موراى  هنرين الفضل یرجع إلى عالم النفس األمریكي إالبدایات المبكرة، ف
H-Mury  لإلنجاز فأنه أول من قدم مفهوم الحاجةNeed of Achievement 

قام  الذي McClellandندبشكل دقیق، ثم توالت بعد ذلك الدراسات لماكلیال
عبد الخالق،  أحمدبوضع مفهوم دافعیة اإلنجاز بدال من الحاجة لإلنجاز(

  )٨٠،٨١: ص ١٩٩١
لفرد ال یرغبة أو م "الحاجة لإلنجاز على أنها Murrayویعرف موراى 

داء المهام ، وممارسة القوى والكفاح أو المجاهدة ألللتغلب على العقبات
(رشاد على عبد العزیز، ".الصعبة بشكل جید وبسرعة كلما أمكن ذلك 

  )٩١- ٦٣: ص ١٩٩٠محمود غندور، 
بتعریف الدافع  ١٩٥٣ McClelland et alند وآخرین كما قام ماكلیال

  Buck)"فوقأداء الفرد فى ضوء مستوى محدد لالمتیاز والت"أنه لإلنجازعلى
Ross, 1988: p 380)  

 بأنه الدافع لإلنجاز عرف فیه ١٩٦١آخر عام  اً ند تعریفماكلیال موقد
مما أنجز من قبل بكفاءة وسرعة  أفضلعلى وجه  ةلقیام بمهملحاجة الفرد "
: ص ١٩٩٦أحمد محمد عبد اهللا،  مجدي( "فضل نتیجةوأ قل جهدبأو 

١٨٤(  
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هو أن  ،ریفا للدافع لإلنجازتع  Atkinson1957 أتكنسونكما أضاف 
استعداد ثابت نسبیا فى الشخصیة یحدد مدى سعى الدافع لإلنجاز هو "

الفرد ومثابرته فى سبیل تحقیق غایة أو بلوغ نجاح یترتب علیه نوع معین 
تتضمن تقییم األداء فى ضوء مستوى  التيمن اإلشباع وذلك فى المواقف 

  )١٢٠ص : ١٩٩٤، موسىیز (رشاد على عبد العز " محدد من االمتیاز
قدرة الفرد على "أنهب)  ١٠ص : ١٩٧٧ (كما عرفه محمود عبد القادر 

على البیئةالفیزیقیة  ةن أنها صعبة والسیطر و یرى اآلخر  التيتحقیق األشیاء 
سرعة األداء  ووالتحكم فى األفكاروحسن تناولها وتنظیمها، ،واالجتماعیة

وغ معاییر االمتیاز، والتفوق على واالستقاللیة والتغلب على العقبات، وبل
  ".منافسة اآلخرین والتغلب علیهم واالعتزاز بالذات وتقدیرهاو الذات، 

) دافعیة اإلنجاز ١٨٧ص : ١٩٧٩ (فى حین یرى إبراهیم قشقوش 
استعداد ثابت نسبیا فى الشخصیة، یحدد مدى سعى الفرد "على أنها

ه نوع معین من اإلشباع ومثابرته فى سبیل تحقیق أو بلوغ نجاح یترتب علی
تتضمن تقویم األداء فى ضوء مستوى محدد  التيوذلك فى المواقف 

  ".لالمتیاز
) أنه مركب یوجه سلوك ٥٤٦ص : ١٩٩٠ ( الزیات فتحيیعرفه كما 

تكون  التي متیاز وتعد معاییر لال التيفى األنشطة  ایكون ناجح كيالفرد 
  . دةو محدواضحة أو ل فیها شالف معاییر النجاح و

دافعیة اإلنجاز على ل اً ) تعریف٨٤ص  :١٩٩١(وقدم أحمد عبد الخالق 
تحدثه الرغبة  الذيأنه األداء على ضوء مستوى االمتیاز والتفوق أو األداء 

  .فى النجاح 
أن دافعیة اإلنجاز    Hassan Aissa (1992:P212)ثم أضاف حسن عیسى 

الداخلي بحیث یكون تنمو لدیه معاییر التفوق  الذيتمیز الفرد هي"صفة 
   وجود مستقل ویختار المهام الصعبة ألدائها وله أهداف واضحة فى عقله 
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فى  دافعیة اإلنجازالتالي ل)  التعریف ٧٣ص:١٩٩٩ (كما تبنى نبیل الفحل
تیان بأشیاء تجاه الوصول إلى مستوى التفوق واالمتیاز أو األ "السعي أنها

  ".ذات مستوى راق
) تعریفا یتسم بالشمول وهو ٦١ص :٢٠٠٠( فلیندا دافیدو وقدمت 

تحقیق األهداف السامیة أو و وراء التفوق، هي"السعيأن دافعیة اإلنجاز 
النجاح فى المهام الصعبة وهذا الدافع لیس ضروریا بدرجة واضحة 

 اإلنسانولیس له أصول فسیولوجیة واضحة لدى  یاهلالستمرار فى الح
اناته وقدراته فان دافع اإلنجاز قد إشباع إمكعلى فإذا انصب اهتمام الفرد

یصف على أنه دافع للنمو ولكن إذا كان االهتمام مركزا على المنافسة 
  .  "بین األفراد فیمكن اعتباره دافعا اجتماعیا

استعداد الفرد  بأنه) ٩٦ص:٢٠٠٠ خلیفة(اللطیف محمد  ویعرفها عبد
، والمثابرة نحو التفوق لتحقیق أهداف معینة السعيلتحمل المسئولیة، و 

قد تواجهه، والشعور بأهمیة،  التيللتغلب على العقبات والمشكالت 
  ".التخطیط للمستقبل

تضمن كل تعریف من التعریفات السابقة بعض مكونات الدافع 
المثابرة واإلتقان  إلىللحاجة لإلنجاز  هفقد أشار موراى فى تعریف ،لإلنجاز

للنجاح  السعيند اكلیالآخذا الطموح فى االعتبار كما تضمن تعریف م
 Riskبعد ذلك سلوك المخاطرة أتكنسون ثم أضاف  ،العمل والمثابرة فى

behavior  كما  د،وركز تعریفه على قوة الدافع وما یمثله من قیمة لدى الفر
وشعور الفرد بالمسئولیة  ،للتفوق واالمتیاز السعيتضمنت التعریفات العربیة 

والمثابرة وتجنب الفشل وتحقیق جودة  نوأهمیة الزم ،والتخطیط للمستقبل
 یليأهم مظاهر دافعیة اإلنجاز فیما  تلخیص ومن هنا یمكن ،العمل واألداء

:  
 ردبالمسئولیة عن نتائجه         لفاشعور  )١(

  المثابرة )٢(
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  نحو التفوق واالمتیاز   السعي )٣(
  تحقیق مستوى طموح مرتفع )٤(
  الشعور بأهمیة الزمن  )٥(
  ددةالتخطیط للمستقبل ووضع أهداف مح )٦(
  تجنب الفشل  )٧(
  إتقان العمل وجودة األداء  )٨(

 هو"لباحثة استخالص مفهوم شامل لدافعیة اإلنجاز لومن هنا یمكن 
االمتیاز من خالل إقباله على العمل لتحقیق جودة و الفرد نحو التفوق  سعى

والمثابرة للتغلب على  ،وشعور الفرد بالمسئولیة عن نتائج عمله ،فى األداء
لفشل، كما یقوم بالتخطیط الجید للمستقبل والمنافسة المشكالت لتجنب ا
  ".ممكن  وقت قلألتحقیق األهداف فى 

  خصائص ذوى الدرجة العلیا من اإلنجاز
بعد عدد من الدراسات والبحوث   ١٩٦٩ند وزمالئه ماكلیال توصل

ها ز یمكن إیجا والتيطبیعة األفراد ذوى الدرجة المرتفعة من اإلنجاز  إلى
  فیما یلى:

لیست بالسهلة  التيیمیل للعمل فى مواقف المخاطرة المتوسطة 
  ولیست بالصعبة فیعجز عن أدائها

الدور ما یسمى  إلىاإلنجاز  مرتفعياألفراد  ینجذب
  وهذا الدور یتضمن المخاطرة وتحمل المسئولیة Entrepreneurial Roleمالملز 

یكون  التيیرغب دائما فى تأكید ذاته من خالل مواقف المسئولیة 
  فیها مسئوال عن أدائه

من الثقة بالنفس  عالٍ یتمتع الفرد ذو الدرجة العالیة من اإلنجاز بقدر 
Self-Confidence والثقة فى قدرته على حل المشكالت  
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یفضل األعمال  قها بإتقانیحقت یحاولتكون له أهداف واضحة محددة 
من عمل أكثر  ویهتم بما یؤدیه،یكون لها عائد فوري من نتائج أعماله التي

  ماديمن اهتمامه بما یعود علیه من عائد 
ویكون ،یحدث فیها تغیر مستمر التي ویفضل المهنالرتیبة،المهن  یكره

  (Buck, Ross, 1998, pp 382-383)بها دائما متنافس ومتحدٍ 
  Components of Achievement Motivation مكونات الدافع لإلنجاز

مكونات لدافع اإلنجاز  ثالثةك أن هنا ١٩٦٩ Ausubil لأوزب یرى
  :هي

 ،شباع حاجاته ألن یعرف ویفهمإلوهو محاولة الفرد  :المعرفيالحافز 
  كبرأاألفراد على أداء المهام بكفاءة  انن المعرفة والفهم تعینإحیث 

 التيوهو رغبة الفرد فى المكانة وزیادة السمعة الطیبة  الذات: توجیه
الملتزم فى الوقت نفسه بالتقالید و  ،یحرزها عن طریق األداء الممیز
  .لذاتلاحترامه  إلىاألكادیمیة المعترف بها مما یؤدى 

رغبة الفرد فى الحصول على تقبل اآلخرین ویتحقق  دافع األنتماء:
 بمعنى أن یستخدم الفرد نجاحه األكادیمي بوصفه - إشباعه من هذا التقبل

الذین یعتمد علیهم  للحصول على االعتراف والتقدیر من جانب أولئك ةأدا
  فى تأكید ثقته بنفسه

  :هيفقد أوضح أن دافع اإلنجاز نتاجا لثالث مكونات  ١٩٨٠أماعمران 
تحقیق ذاته المثالیة من خالل لوهو محاولة الفرد  :الشخصيبعد ال

 ،جل اإلنجازأإنجاز من  -ذاتیةه فى ذلك دافعیة تن دافعیأو  ،اإلنجاز
فى هذا البعد وارتفاع  العاليتوى ویتمیز هؤالء األفراد أصحاب المس

  وهذه أهم صفاته الشخصیة ،مستوى كل من الطموح والتحمل والمثابرة
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ویقصد به االهتمام بالتفوق فى المنافسة على جمیع   البعد االجتماعي:
وبتضمن أیضا المیل إلى التعاون مع  ،المشاركین فى المجاالت المختلفة

  د المنالجل تحقیق هدف كبیر بعیأاآلخرین من 
فى  العاليوهو أن صاحب المستوى  فى اإلنجاز: العاليبعد المستوى 

 .اإلنجاز یهدف إلى المستوى الجید والممتاز فى كل ما یقوم به من عمل
  )١٩١- ١٩٠ : ١٩٩٦أحمد عبد اهللا،  مجدي(

نظر لمكونات الدافع لإلنجاز  وجهتيومن خالل ما سبق نالحظ 
حیث قسمه إلى ولیة من تقسیم عمران ولكن اوزبل قام بتقسیم أكثر شم

  .) االنتماءدافع  -الذات توجه -المعرفي(الحافز  هى مكونات ةثالث
:   دافعیة االنجاز لدي المعاقین سمعیًا

على  ) والتى هدفت الى التعرف ٢٠٠٣،في دراسة ل ( فتحى الطاهر
عالقة القلق ببعض المتغیرات النفسیة من خالل المقارنة بین التالمیذ 

اشتملت عینة الدراسة على مجموعتین متجانستین  ،السمع صم وضعافال
) تلمیذا وتلمیذة من مدارس األمل للصم ١٢٠منهما من ( تتكون كل

وقد  .صم واألخرى تالمیذ ضعاف سمع ذوضعاف السمع ، إحداهما تالمی
 مقیاس القلق لألطفال الصم من إعداداستخدم الباحث االدوات االتیه 

دافعیة  –وجهة الضبط  –المتغیرات النفسیة ( العدوان  الباحث، ومقیاس
وقد اظهرت ) . لألطفال الصم وضعاف السمع من إعداد الباحث ( اإلنجاز
إناث) واألطفال  –الصم ( ذكور  األطفال توجد فروق بینالدراسة نتائج 

ناث) في القلق لصالح –ضعاف السمع ( ذكور  ضعاف السمع ، وفي  وإ
 الصم، وفي دافعیة اإلنجاز لصالح ضعاف طفالاألالعدوان لصالح 

ال توجد فروق بین  . السمع، ولم تتضح فروق بینهم في وجهة الضبط
وضعاف سمع) واإلناث ( صم وضعاف سمع ) في القلق  الذكور( صم
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بینهم في العدوان لصالح الذكور،  ووجهة الضبط ، بینما كان هناك فرق
 . وفي دافعیة اإلنجاز لصالح اإلناث

 المدخل تحدد مستویات ثالثة إلى) (Brown , 2003 براون أشار ماك
 الحیاة ضرورات على الحصول وهي األشخاص لدى الحیاة جودة إلى

 حیاة في المهمة الحیاة جوانب عن بالرضا والشعور ،األساسیة
   واإلنجازات المتعةالشخصیة من عالیة مستویات تحقیق وكذلك،الشخص

 Activationالتنشیط :

من المفاهیم التي  –التنشیط مفهوما نفسیا عصبیا فسیولوجیًا  یعد
   H.J.Eysenkفقد أشار هانز أیزنك  ،مؤخرا لدراسة الشخصیة أدخلت
في نظریته الحدیثة إلى أن األفراد یختلفون في طبیعة نشاطهم  ١٩٦٠

والمشتغلون  ١٩٢٧ Pavlovمعتمدا على ما أشار إلیه بافلوف  ،العصبي
نظریته العصبیة لألمزجة  إلى أن االختالف في قوة  في –في معملة 

الوظائف االستثاریة والكفیة للجهاز العصبي یساعدنا في دراسة الفروق 
  )١د.ت :،الفردیة للخصائص المزاجیة . ( السید إبراهیم السمادونى

على أهمیة  ١٩٨٧، ١٩٦٧وقد ركز أیزنك في نظریته لالنبساط  
لى أن الحاال ،التنشیط ت التنشیطیة هي المشئولة بصفة خاصة فیشیرإ

 –بصفة أساسیة عن وضع الشخص في مركز ما على متصل االنبساط 
االنطواء . أي أن األفراد الذین یكون لدیهم استعداد فطري لظهور حاالت 
تنشیطیة عالیة یمیلون نحو ظهور أنماط سلوكیة انطوائیة تتوسط ما بین 

ویتوقف ظهور الحاالت   Ambivert االنطواء واالنبساط وتعرف باالنبواء
 Asendingالتنشیطیة المتمیزة على نشاط جهاز التنشیط الشبكي الصاعد 

Reticuler Activating System ( A R A S )   ( Eysenk,1976)  
فقد استخدم لدراسة  ،والتنشیط له دور هام في علم النفس الحدیث

 Verbalسلوك اللفظي ودراسة ال ،مشكالت الدافعیة واالنفعال والشخصیة

behavior   وتشغیل المعلوماتInformation Processing   وقد أشارت العدید
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وانه  ،من البحوث إلى أن التنشیط له أثره الواضح على مستوى األداء
) المقلوب واستخدمت  Uتوجد عالقة منحنى خطى على شكل حرف ( 
ي مجال التیقظ وأیضا ف ،تلك العالقة عند البحث في المجاالت السابقة

وأیضا  ،وحب االستطالع ومظاهر أخرى من السلوك المعرفي ،واالنتباه
في دراسة بعض االضطرابات العقلیة الوظیفیة لذلك فإن اهتمام الباحثین 

  )٢د.ت :  ،بقیاس التنشیط هام وضروري ( السید إبراهیم السمادونى
  Activation or Arousalمفهوم التنشیط 

احثین أن متصل التنشیط یمتد من أقصى استثارة یرى العدید من الب
انفعالیة إلى االسترخاء والنوم العمیق یكون سببا لعدید من المظاهر 

  السلوكیة .
التنشیط على انه " حالة التیقظ الناشئة  ١٩٨٨  Thayerویعرف ثایر

من الوظیفة الكلیة للجسم والناتجة من حدوث تنبیه للجهاز العصبي 
  الفسیولوجي .

نى التنشیط طبقا للدراسة الحالیة بأنه " حالة نوعیة من االستثارة ویع
االنفعالیة أو الطاقة التي بواسطتها تظهر االستجابة . كما یكون عبارة 
عن الطاقة الدافعیة لظهور مجموعة من االستجابات في فترة معینة .أو 

ه زملة تنبیه حسي من خالله یتم انتفاء المثیرات .ویشار إلیه أیضا على ان
االستجابات الفسیولوجیة الناتجة من النشاط الزائد لحالة التكوین الشبكي 

  )٣:  ت.د ،السمادونى إبراهیم (السید  ( A R A S )الصاعد 
  النماذج النظریة المفسرة  للتنشیط :

إلى أن التنشیط متصل وحدودي من  Duffy 1962أشار دوفي 
التنشیط ثنائي البعد من  كما أشارت النظریات األخرى إلى أن،الطاقة

الطاقة والتي تكون ضروریة لغالبیة المظاهر السلوكیة وهما بعد الطاقة 
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والبعد األخر یمثل (التوتر/ الهدوء )   ( Energy- Sleep )(النشاط / النوم ) 
  ویختلف هذان البعدان في االرتفاع واالنخفاض من الطاقة .

ط متعدد األبعاد وهى : أما الدراسات الحدیثة تشیر إلى أن التنشی
 Deactivation – sleepالنعاس والتعب  -  general activationالتنشیط العام 

والهدوء واالسترخاء  -  High activationالتنشیط العالي (التوتر)  –
General Deactivation ( Thayer ,1978) 

جراءاتها:   منهجیة الدراسة وإ
  المنهج:

الدراسة  إنحیث  اإلرتباطىفي المنهج الوص ةالباحث استخدمت
 –تقدیر الذات  –ببعض العوامل النفسیة ( دافعیة االنجاز تتنبأ  ةیارتباط

جودة الحیاة األكادیمیة لدى طالبات  قائمة التنشیط )المسببة في تدني
  الجامعة المعاقات سمعیًا .

  : المجتمع والعینة
طالبة من  ٤٠تم تطبیق أدوات الدراسة الحالیة على عینة قوامها 

المعاقات سمعیا ( الصم وضعاف السمع ) الملتحقین بالجامعة بالفرقة 
األولى جامعة الملك سعود والفرقة الثانیة جامعة حائل بالمملكة العربیة 

  السعودیة .
  أدوات الدراسة :

بعد مسح األدوات المتوفرة لقیاس متغیرات الدراسة،أمكن تحدید 
الخصائص  حسابراسة بعد بعض المقاییس المناسبة لعینة الد

  :هيوهذه األدوات  السیكومتریة من صدق وثبات 
  إعداد: الباحثة        جودة الحیاة  ) مقیاس أ

 الرحمن وعبد موسى، رشاد: دافعیة االنجاز   إعداد) مقیاس ب
  )٢٠٠٢( مصیلحي

  )ت. د( وآخرین الدرینى إعداد : حسین      ج) مقیاس تقدیر الذات  
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  إعداد: السید إبراهیم السمادوني (د.ت)   شیط             د) قائمة التن
  الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة :

:   الباحثة:  إعداد         مقیاس جودة الحیاة : أوًال
  صدق المقیاس : -

  : تمییزى صدق ال - ١
عندما تدل نتائج االختبار أن األقویاء في المیزان أقویاء في 

ف في المیزان ضعاف في االختباریصبح الضعا وان ،االختبار
ومن ابسط الطرق التي تستخدم لتحقیق هذه الفكرة مقارنة  ،االختبارصادقا

ثم حساب داللة  ،متوسطات درجات األقویاء بمتوسطات درجات الضعاف
  )٤٠٦: ص ١٩٧٩ ،الفروق بین هذه المتوسطات ( فؤاد البهي

درجات أفراد عینة  وقد استخدمت الباحثة هذه الطریقة وذلك بترتیب
 ٥٠وتم تحدید النصف األعلى (  ،التقنین تنازلیا فى الدرجة الكلیة لالنتباه
  والنصف األدنى ،% من العینة التي تقع أعلى الوسیط )

%من العینة التي تقع أدنى الوسیط ) وبمقارنة المتوسطات بین ٥٠( 
مما ،یاالنصف األعلى والنصف األدنى اتضح أن تلك الفروق دالة احصائ

وهو ما یعد مؤشرا على صدقة .  ،یدل على قدرة المقیاس على التمییز
  ویوضح الجدول التالي ذلك

  )٤( جدول رقم 

  متوسط   ن  المتغیر
  الرتب

  مجموع
 U   W  الرتب 

  Z       مستوي
  الداللة

  ١٥٥  ١٥,٥  ١٠  األعلى
  ٠,٠١  ٣,٨٤٧ -  ٥٥  صفر

  ٥٥  ٥,٥  ٠  األدنى

  صدق المحك : )٢(
لباحثة بحساب صدق المحك من خالل حساب معامل قامت ا

ودرجات مقیاس جودة الحیاة بشرى  االرتباط بین درجات المقیاس
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) وهى قیمة دالة ٠,٧٥، وقد بلغ معامل االرتباط (٢٠٠٨إسماعیل احمد 
) مما یدل على تمتع المقیاس بدرجة عالیة ٠,٠١إحصائیا عند مستوى (

  من الصدق.
:   الثبات ثانیًا

ومعامل ،طریقةإعادةالتطبیق باحثة بحساب ثبات المقیاس بإستخدامال قامت
  ألفا كرونباخ.

  : التطبیق إعادة طریقة )١(
 الباحثة قامت حیث التطبیق إعادة بطریقة المقیاس ثبات حساب تم
 بفاصل طالبة الثنین وعشرون أخرى مرة النفسیة الحیاة تقدیرجودة بإعادة
 ٠,٦٢١ الثبات معامل بلغ وقد ،انيوالث األول التطبیق بین أسبوعین زمني
  الثبات من عالیة درجة على المقیاس أن على یدل وهذا

  كرونیاخألفا معامل  )٢(
وقد  Alpha cronbckمعامل الثبات بطریقة الفاكرونیاخ حساب تم

) ٥٠بلغت قیمة ثبات المقیاس لجمیع العبارات على عینة قوامها (
 م الثانوي بمدارس االملمن الطالبات المعاقات سمعیا بالتعلی ةطالب

). مما سبق نجد أن معامل الثبات للمقیاس هو ٠,٧٩١(بمدینة حائل 
  معامل ثبات مقبول ویدل على التكافؤ الداخلي للعبارات.

  تصحیح المقیاس :  -
 ،) درجات لالستجابة غالبا٣یتم تصحیح المقیاس عن طریق إعطاء (

ابة ال ابدآ للعبارات ) درجة لالستج١و( ،) درجات لالستجابة أحیانا٢(
  االیجابیة والعكس للعبارات السلبیة .
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   الصورة النهائیة للمقیاس:-
بعد االنتهاء من إعداد المقیاس فى صورته النهائیة وحساب صدقه 

فى صورته النهائیة یتكون من   جودة الحیاة النفسیة وثباته. أصبح مقیاس 
  ) عبارة.٤٠(

  اإلنجاز دافعیةمقیاس  - ثانیًا :
  )٢٠٠٢لحي (ی: رشاد موسى، وعبد الرحمن مصعدادإ

  الهدف من المقیاس:
  الطالبات المعاقات سمعیاً اإلنجاز لدى  ةدافعیقیاس 

  
  اإلنجاز: لدافعیةالتعریف اإلجرائي 

من درجات على  الطالبة المعاقة سمعیاً " مجموع ما تحصل علیه 
  طالبات الجامعة .اإلنجاز لدى  دافعیةمقیاس 

أنها "سعى الفرد نحو التفوق واالمتیاز من خالل بحثة تعرفها الباو 
إقباله على العمل لتحقیق جودة فى األداء وشعور الفرد بالمسئولیة عن 
نتائج عمله والمثابرة للتغلب على المشكالت لتجنب الفشل، كما یقوم 

قل زمن أبالتخطیط الجید للمستقبل والمنافسة لتحقیق األهداف المرجوة فى 
  ممكن"

  استخدام المقیاس: مبرر
رغم اتفاق هدف المقیاس مع هدف الدراسة،وسهولة عباراته،إال 

لكي یتفق مع العینة الحالیة وهى فئة  یهإدخال بعض التعدیالت عل تم أنه
أما المقیاس فقد تم تطبیقه على طلبة  ،طالبات الجامعة المعاقات سمعیاً 

ت الطفیفة بما بعض التعدیال إجراءلذلك تم  )٢٠٠٢ (وطالبات الجامعة
  .یتفق مع العینة الحالیة
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   وصف المقیاس
 دافعیةمقیاس  إعدادب )٢٠٠٢(لحيیقام رشاد موسى، وعبد الرحمن مص

وتتم  ،اإلنجاز، وتكون المقیاس فى صورته النهائیة من ثالثین بنداً 
  االستجابة على كل بند من خالل میزان تقدیر مكون من

صفرا) وتمتد الدرجات على بنود  نعم (تعطى درجة واحدة)، ال (تعطى
درجة، وتدل الدرجة الصغرى على انخفاض  ٣٠ إلىالمقیاس من صفر 

اإلنجاز، وقدتم  دافعیةاإلنجاز، بینما تمثل الدرجة العلیا ارتفاع  دافعیة
حساب صدق المقیاس باستخدام أسلوب االتساق الداخلي، وتراوحت 

الكلیة لبنود المقیاس من معامالت االرتباط بین درجة كل بند والدرجة 
كما بلغ معامل الثبات للمقیاس باستخدام معامل ألفا  ٠,٨١ إلى ٠,٥٦

اإلنجاز  دافعیةتمتع مقیاس  إلىشارات النتائج أوعلیه،  ٠,٨٢كرونباخ 
  بخصائص سیكومتریة طیبة من صدق وثبات

  تعدیل المقیاس
فة تم إجراء بعض التعدیالت الطفیبحیث  وقد تمت عملیة التعدیل

على بعض عبارات المقیاس بما یتناسب مع عینة الدراسة وهى فئة 
  طالبات الجامعة المعاقات سمعیاً 

  .(د. ت)  وآخرین / حسین الدرینىإعداد       مقیاس تقدیر الذاتثالثًا : 
  الهدف من المقیاس:

  عینة الدراسة .طالبات الجامعة قیاس تقدیر الذات لدى 
  :اتالتعریف اإلجرائي لتقدیر الذ

من درجات على مقیاس  الطالبة المعاقة سمعیا "مجموع ما تحصل علیه 
  . طالبات الجامعةتقدیر الذات لدى 
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  مبرر استخدام المقیاس:
هدفه مع هدف الدراسة الحالیة  واتفاق نظرا لسهولة عباراته، كذلك

وهو قیاس تقدیر الذات ولكن تم تعدیل المقیاس لكي یتفق مع عینة 
  طالبات الجامعة المعاقات سمعیاً یة وهى فئة الدراسة الحال

  وصف المقیاس
عبد الوهاب و مقیاس تقدیر الذات قام بإعداده حسین الدرینى، ومحمد سالمه،   

) ثالثین بندا، وتتم ٣٠كامل (د. ت)، وتكون المقیاس فى صورته النهائیة من (
ت وهى االستجابة على كل بند من خالل میزان تقدیرمكون من ثالث استجابا
 ٣إلى  ١(غالبا)، (أحیانا)، (ال أبدا) وتمتد الدرجات على بنود المقیاس من 

) إلى ارتفاع تقدیر الذات،والدرجة الصغرى ٣درجات حیث تمیل الدرجة العلیا (
) فتمثل تقدیر الذات ٢) إلى انخفاض تقدیر الذات، أما الدرجة الوسطى (١(

  متوسط
ت كلیة التربیة جامعة قطر فى بة وطالبالوتم تطبیق المقیاس على ط

الصدق والثبات، وتم حساب الصدق والثبات بعد إجراء  حسابصورته األولیة ل
وكذلك إعادة تطبیق المقیاس على عینة أخرى مماثلة من  ،التعدیالت الالزمة

) ١٢٢جامعة قطروقد بلغ معامل الثبات (ن =  –طلبة وطالبات كلیة التربیة 
یزیة للوحدات ین القدرة التمإفع ودال، أما الصدق فوهو معامل ثبات مرت ٠,٧٦

العام لالختبار، كما تم استخدام  تعتبر دلیال على صدقها مما یزید من الصدق
كمؤشر لصدق االختبار من خالل تقدیر  constructالصدق التكویني 

  .الذات، الخجل، واالتزان االنفعالي، واالجتماعیة
  تعدیل المقیاس

تم تعدیل بعض عبارات المقیاس بما  حیثیل المقیاس وقد تمت عملیة تعد
 طالبات الجامعة المعاقات سمعیًا یتفق مع عینة الدراسة الحالیة وهى فئة 

  كما عدلت الصیاغة بما یناسب الوضع الحالي
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  إعداد : السید إبراهیم السمادونى ( د.ت)     رابعًا : قائمة التنشیط :
تنشیط لدى طالبات قیاس مستوى ال : المقیاس من الهدف

  الجامعة المعاقات سمعیا
  : للتنشیط اإلجرائي التعریف

  الدرجة التي تحصل علیها الطالبة المعاقة سمعیا على قائمة التنشیط .
  : المقیاس وصف

أن قائمة التنشیط تم ترجمتها إلى البیئة العربیة السید إبراهیم 
ر بأنني ....  صفة تبدأ بجملة اشع ٥٠السمادونى ( د.ت ) وتتكون من 

وتتم االستجابة على كل بند من خالل میزان تقدیر رباعي ( اشعر تماما 
وتم حساب  ،ال اشعر مطلقا ) –ال استطیع أن أقرر  - اشعر أحیانا –

 ٧٥ ،طالبا ٢٠١ثبات القائمة على البیئة المصریة على عینة مكونة من 
 -١٩م ما بین تتراوح أعماره ،طالبة من طالب كلیة التربیة جامعة طنطا

طالبة  ١٨٤ ،طالبا  ٧١كما استخدمت عینة أخرى مكونة من  ،سنة ٢١
سنة وتم استخدام  ١٦,٥ – ١٥بالتعلیم الثانوي تتراوح أعماهم ما بین 

 ٠,٨٣إلى  ٠,٦٩معامل ألفا كرونباخ وتراوحت معامالت الثبات ما بین 
ساب الصدق أما بالنسبة لح ،وتشیر تلك القیم أن القائمة ذات ثبات عالي

فقد تم استخدام صدق المحك من خالل محك خارجي من خالل حساب 
معامل االرتباط بین األبعاد الفرعیة للقائمة وبعض المؤشرات الفسیولوجیة 

ضغط الدم ) وكذلك تم حساب الصدق  –للتنشیط ( معدل ضربات القلب 
 التكویني وذلك بتطبیق قائمة أیزنك للشخصیة ومقیاس القلق ( السمة

ومقیاس مارك نیمان لألمزجة لعبد ،والحالة ) لسبیلبرجر واالكتئاب لبیك
 ،ذكور ٥٦وأیضا قائمة التنشیط على طالب كلیة التربیة ( ،الوهاب كامل

كذلك في  ،موقف الهدوء إناث ) وقد تم تطبیق قائمة التنشیط في ١٤٨
اط موقف المنافسة وكانت النتیجة وجود معامالت ارتباط بین بعد االنبس
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وقد تراوحت قیم معامالت  ٠,٠١ومعظم أبعاد التنشیط عند مستوى 
كما تشیر النتائج أیضا إلى  ،) ٠,٥٠٥ ،٠,٢٤٧االرتباط الدالةبین ( 

وقد  ،ارتفاع قیم معامالت االرتباط الدالة بین بعد العصابیة وأبعاد التنشیط
  ) .٠,٦٧٢، ٠,٤٢١تراوحت بین ( 

  األساليب اإلحصائية :
  األسالیب اإلحصائیة المالئمة لطبیعة الدراسة كما یلي : تم استخدام

  معامالت االرتباط .١
تحلیل االنحدار متعدد الخطوات لتحدید المتغیرات المسهمة فى  .٢

  التنبؤ بجودة الحیاة لدى المعاقات سمعیاً 
وقد قامت الباحثة بمعالجة البیانات الخاصة بهذا البحث بواسطة البرنامج 

  S.P.S.Sاإلحصائي 
 :النتائج ومناقشتها عرض

فى ضوء الفروض التى طرحتها الدراسة الحالیة تم عرض النتائج 
الخاصة بكل فرض، وذلك من خالل عرض صیاغة الفرض،واألسلوب 
اإلحصائي المستخدم للتحقق منه، ثم عرض نتائج التحلیل اإلحصائي 

تائج ون والتعقیب علیه، ثم یلي ذلك تفسیر النتائج فى ضوء اإلطارالنظري
البحوث السابقة والواقع االجتماعي للمجتمع السعودي مدعمة بوجهة نظر 

  الباحثة
  

وینص على " ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة مابین  - :  الفرض األول
 –تقدیر الذات  –جودة الحیاة  وبعض المتغیرات النفسیة  (دافعیة االنجاز 

 ً   .  التنشیط )  لدى طالبات الجامعة المعاقات سمعیا
 

 الحیاة جودة وللتحقق من صحة الفرض تم حساب معامالت االرتباط بین
)  التنشیط – الذات تقدیر – االنجاز دافعیة(  النفسیة المتغیرات وبعض
  )٢رقم( وضح ذلك جدول سمعیاً  المعاقات الجامعة طالبات لدى
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  )٢جدول رقم (
 دافعیة(  النفسیة یراتالمتغ وبعض الحیاة جودة یوضح معامالت االرتباط بین مابین

    .ً سمعیا المعاقات الجامعة طالبات لدى)   التنشیط – الذات تقدیر – االنجاز
 الداللة اإلحصائیة معامالت االرتباط المتغیرات

دافعیة 
 االنجاز

٠٫٠١ .٠٨٥٩ 

تقدیر 
 الذات

٠٫٠١ .٠٨٦١  

 ٠٫٠١ ٠٫٧٧٧ التنشیط

حیاة وكال من تقدیر وهكذا یتضح ان هناك ارتباط ایجابي بین جودة ال
الذات ودافعیة االنجاز والتنشیط وهذا یتفق مع معظم الدراسات السابقة 
التى اوضحت انه هناك ارتباط بین جودة الحیاة النفسیة لدي المعاقین 

  سمعیًا وكال من تقدیر الذات ودافعیة االنجاز والتنشیط
 المعاقین أن Gresham ( 1998 ) جرشام دراسة أوضحت كما

 كما ،القلق من أكثر ومشاعر ،منخفض ذات تقدیر من یعانون اً سمعی
ودراسة   Teri ( 2002 ) تیرى دراسة نتائجوكذلك   . سعادة أقل أنهم

 Hechtman ( 1993 ) هیشتمان دراسةو Hinshaw ( 1994 ) هینشو

 اإلعاقة أن)  Myers، 2000 ( مایرز دراسة نتائج أوضحت كما
 السلوك من األحیان أغلب في متوقعة یةسلب أنماط إلى تؤدى السمعیة
وبالتالى  كآبة،قلق ،منخفض ذات تقدیر ،انعزالیة ،التجنب: مثل،والموقف

فكلما انخفض تقدیر الذات لدى المعاقات سمعیًا كلما انخفض جودة 
  الحیاة النفسیة لدیهن.

وكذلك بعض الدراسات التى اوجدت عالقة بین االعاقة السمعیة 
( فتحى ،)brwen 2003دراسة (بروان  ثلودافعیة االنجازم

)،  حیث انه كلما انخفض دافعیة االنجاز كلما انخفضت ٢٠٠٣،الطاهر
جدارا من من اإلعاقة السمعیة  هتصنعنظرا لما جودة الحیاة النفسیة  
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وعدم تحمل المسئولیة واالعتماد على  ،والعزلة االجتماعیة ،االنطواء
لنمو النفسي واالنفعالي له حیث تؤدي كما أنها أیضا تؤثرعلى ا ،اآلخرین

اإلعاقة السمعیة إلى عدم االتزان االنفعالي كذلك عدم الشعور باألمن 
كذلك قد تكسب الفرد انخفاض واضح في  ،والحنان من المحیطین به

والتقییم السلبي لها وكذلك یؤثر  ،وكذلك التمركز حول الذات ،تقدیر الذات
جاز مما قیمة معنى حیاته وبالتالي یقلل كل ذلك على انخفاض الدافع لالن

 من جودة الحیاة لدیهم .
 الحیاة بجودة التنبؤ ینص على "یمكنو نتائج الفرض الثاني : 

 النفسیة المتغیرات بعض ضوء في سمعیاً  المعاقات الجامعة طالبات لدى
  ؟) التنشیط ،االنجاز دافعیة ،الذات تقدیر( 

احثة باستخدام تحلیل االنحدار وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الب
وفیما یلي بیان ذلك كما  ،المتعدد للمتغیرات المستقلة مع جودة الحیاة

  ) ٣یوضحه جدول( 
یبین تحلیل االنحدار المتعدد للمتغیرات المستقلة مع جودة  ) ٣جدول (

 الحیاة كمتغیر تابع
المتغیرات 
المستقلة 
حسب 
 تأثیرھا

  معامل
االرتباط 

(R) 

نسبة 
كة المشار
(R2) 

  معامل
االنحدار 

(B) 

  لنسبةا
التائیة 

(T) 

ستوى 
 الداللة

تقدیر 
  الذات

٠٫٨
٦١  

0.
72

4  

٠٫
٦
٨
٣  

٠٫٠١  ٣٫٠٤٣  

دافعیة 
  االنجاز

٠٫٨
٨٩  

٠٫
٧
٩
٠  

٠٫
٩
١
٨ 

٠٫٠١  ٢٫٩١٢  

جودة الحیاة لطالبات الجامعة المعاقات سمعیًا = ثابت االنحدار 
  معامل انحداره× معامل انحداره + دافعیة االنجاز × + تقدیر الذات 
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 ٠,٦٨٣+ ٤٣,١٣٤جودة الحیاة لدى طالبات الجامعة المعاقات سمعیًا = 
  دافعیة االنجاز ٠,٩١٨تقدیر الذات + 

) ٣ویتبین من عرض نتائج تحلیل االنحدار المتعدد، وجدول رقم (
تقدیر –أن المتغیرات اآلتیة على الترتیب تصاعدیا (دافعیة االنجاز 

نبؤ بجودة الحیاة النفسیة لدى وطالبات الجامعة الذات) قد ساهمت فى الت
 من المعاقات سمعیا

تقدیر الذات )  –ومن هنا یتضح تأثیر كل من (دافعیة االنجاز
 كمحددات لجودة الحیاة النفسیة لدى الطالبات سمعیا

 أن إلى) ٢٠٠٦( سعید حسین محمد ،السید أحمد فوقیة أشارت وقد
 الخارجیة البیئة في المادیة روفبالظ االستمتاع تتضمن الحیاة جودة

شباع ،الحال بحسن واإلحساس دراك ،الحیاة عن والرضا ،الحاجات وإ  وإ
 الصحة جانب إلى ،الحیاة بمعنى وشعوره حیاته ومتضمنات لقوى الفرد

حساسه ،اإلیجابیة الجسمیة  حیاة العیش إلى وصوال السعادة بمعنى وإ
  المجتمع في السائدة والقیم اإلنسان جوهر مع متوافقة متناغمة

وهذه النتیجة تتفق مع الوضع الراهن للمعاقین سمعیا حیث انه 
اتضح من خالل نتائج هذه الدراسة الى انخفاض جودة الحیاة النفسیة ادى 

  انخفاض كال من تقدیر الذات والدافع لالنجاز كذلك التنشیط لدیهن الى
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  : قائمة المراجع
). عّمان: ١. (طاإلعاقة السمعیة). ٢٠٠٣. (زریقاتإبراھیم عبدهللا ال -

 دار وائل للنشر والتوزیع.
 .دافعیه اإلنجاز وقیاسها"" ):١٩٧٩ور (ـت منصــإبراهیم قشقوش، طلع -

 .دار النهضة العربیة، القاهرة 

مھارات التدریس لمعلمي ذوى االحتیاجات  . )2004 (.قرشم حمد عفتأ -
  .القاھرة ،، مركز الكتاب للنشرالخاصة

):"الدافع لإلنجاز لدى اللبنانیین"،  ١٩٩١ق (ــد الخالـــد عبأحمد محم -
الجمعیة وى السابع لعلم النفس فى مصر، نضمن بحوث المؤتمر الس

  القاهرة.المصریة للدراسات النفسیة، 
كمنبئ للحد من  تحسین جودة الحیاة).٢٠٠٥.(اشرف عبد القادر  -

 السعودیة- العاقةا من الوقایة مجال فى األداء تطویر ندوة . اإلعاقة
 .١٢٨ - ٨٩ ص ص، 

). اسلوب حل المشكالت وعالقتة ١٩٩٩العارف با الغندور .( -
جامعة  ،المؤتمر الدولي السادس لمركز االرشاد النفس،بنوعیة الحیاة
 ).١٧٧- ١ص ص (،عین شمس

.  دمج المعاق سمعیًا في التعلیم قبل  )٢٠٠٤(.إیمان فؤاد كاشف   -
أوراق عمل ندوة مجلة المنال " الجامعى،  خطوة للتعلیم –الجامعى 

التعلیم الجامعي لفاقدي السمع في الوطن العربي  بین الواقع 
  .أبریل ٢١،والمأمول بالمحلة الكبرى

.الصورة  مقیاس جودة الحیاة). ٢٠٠٨بشرى إسماعیل احمد .( -
تعریب بشرى  – ١٩٩٦المختصرة إعداد منظمة الصحة العالمیة 

 مصر . ،جلو المصریةإسماعیل. مكتبة االن
 ،آلیاته ،مبرراته ،التعلیم الجامعي للصم ) .٢٠٠٤(.جمال عطیة فاید  -

أوراق عمل ندوة مجلة المنال " التعلیم الجامعي لفاقدي السمع في 
 .أبریل ٢١،الوطن العربي  بین الواقع والمأمول بالمحلة الكبرى

دار  -  ٢ط ،مقدمة في اإلعاقة السمعیة .) ٢٠٠٢( .جمال الخطیب -
  عمان. -الفكر للطباعة والنشر
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كراسة  –"مقیاس الخجل . )١٩٩٦(.حسین عبد العزیز الدرینى  -
  .القاهرة    ، العربيدار الفكر  ."التعلیمات

حسین عبد العزیز الدرینى،  محمد أحمد سالمه، وعبد الوهاب محمد  -
دار الفكر  .كراسة التعلیمات" -" مقیاس تقدیر الذات :كامل (د. ت)

  ، القاهرة.يالعرب
 – السیاسيعلم النفس ): " ٢٠٠١( موسى زـرشاد على عبد العزی -

المشاركة السیاسیة وعالقتها ببعض المتغیرات النفسیة لدى عینة من 
  ،  القاهرة.العربيدار الفكر  ."طالب وطالبات الجامعة

"دراسات وبحوث فى علم  ):١٩٩٤(رشاد على عبدالعزیز موسى  -
 نهضة العربیة، القاهرة.". دار الالنفس الدافعى

): " المبتكر ١٩٩٠( رندو غ،  محمود محمد رشاد على عبدالعزیز -
مجلة كلیة التربیة، جامعة الزقازیق السنة  .ودافعیته لإلنجاز" 
 ).١١الخامسة،  العدد (

الكالم  تاإلعاقة السمعیة واضطرابا). ٢٠٠١سعید حسني العزة. ( -
ان: الدار الع١. (طوالنطق واللغة  لمیة الدولیة ودار الثقافة.). عمّ

 استراتیجیات استخدام ).٢٠٠٨سعید عبدالرحمن محمد .( -
 الحیاة جودة تحسین في  Coping Strategies)المواجهة(التعایش

االتحاد السعودي لریاضة ورقة عمل مقدمة في سمعیًا. المعاقین لدى
 .الصم

راق أو  ،واقع الصم في الوطن العربي ). ٢٠٠٣سمیر محمد سمیرین (  -
في عمل الملتقى الثالث للجمعیة الخلیجیة لإلعاقة بالدوحة بقطر 

  ینایر . ١٦-١٤الفترة من 
بعض مشكالت التعلیم العالي لدى  . )٢٠٠٤سهیر عبد الحفیظ عمر ( -

أوراق عمل ندوة مجلة المنال "  ،دراسة حالة ،أسر فاقدي السمع
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لواقع التعلیم الجامعي لفاقدي السمع في الوطن العربي  بین ا
 . أبریل ٢١،والمأمول بالمحلة الكبرى

صعوبات التعلیم العالي لدى  .)٢٠٠٨سهیر عبدالحفیظ عمر. ( -
الندوة العلمیة الثامنة  .األشخاص فاقدي السمع ومتطلبات مواجهتها

التعلیم  لالتحاد العربي للهیئات العاملة مع الصم بعنوان (تطویر
-٢٢ ك في الفترةوالتأهیل لألشخاص الصم وضعاف السمع) وذل

  هـ.٢٤/٤/١٤٢٩
اإلعاقة السمعیة: دلیل لآلباء ). ٢٠٠٣عبد الرحمن سلیمان . ( -

 ). القاھرة: مكتبة زھراء الشرق.١. (طواألمھات
عالم  ."الحدیث النفسي" العالج  .)١٩٨٠(.ـم ـعبد الستار إبراهیـ -

  المعرفة، الكویت.
دار غریب  ."  الدافعیة لإلنجاز): " ٢٠٠٠( خلیفة  عبد الطیف محمد  -

  للطباعة والنشر، القاهرة.
سیكولوجیة ذوي االحتیاجات ). ١٩٩٦عبد المطلب أمین القریطي. ( -

 ). القاھرة: دار الفكر العربي.١. (طالخاصة وتربیتھم
 ،مدخل إلى اإلعاقة السمعیة). ٢٠٠٣على عبد النبى محمد حنفى. ( -

 الریاض: سلسلة إصدارات أكادیمیة التربیة الخاصة
).برنامج تعلیمي إثرائي مقترح لتعدیل بعض ١٩٩٨رفعت .( عمرو -

االتجاهات نحو مفهوم الذات لدى األطفال الصم باستخدام الوسائط 
 القاهرة . ،المؤتمر الدولي السابع التحاد رعایة المعوقینالمتعددة . 

م). سیكولوجیة األطفال غیر العادیین :مقدمة ١٩٨٩( .فاروق الروسان -
 .عمان: جمعیة المطابع التعاونیة ،ةفي التربیة الخاص

 
) : مقارنة نحو الذكاء ونحو تقدیر  ١٩٨٧فاروق عبد الفتاح سالمة (  -

جامعة  ،مجلة كلیة التربیة ،دراسة میدانیة ،الذات في الطفولة والمراهقة
 . ینایر ،العدد الثالث ،المجلد الثاني ،الزقازیق
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 ه ببعض المتغیراتمستوى القلق وعالقت ).٢٠٠٣.(فتحي احمد الطاهر -

رسالة مقارنة .  دراسة –الصم وضعاف السمع  األطفالالنفسیة لدى 
 . شمس للطفولة جامعة عین معهد الدراسات العلیا ،ماجستیر

 
): " العالقة بین النسق القیمى ووجهة ١٩٩٠مصطفى الزیات ( فتحي -

الضبط ودافعیه اإلنجاز لدى عینة من طالب جامعتي المنصورة وأم 
ضمن بحوث المؤتمر السنوي السادس لعلم  .دراسة تحلیلیة"  -القرى

 الجزء الثاني، القاهرة. النفس فى مصر،

موسوعة علم النفس والتحلیل ):" ١٩٩٣فرج عبد القادر طه وآخرون( -
  دار سعاد الصباح، الكویت. .النفسي"

علم النفس اإلحصائي و قیاس العقل ) : ١٩٧٩فؤاد البهي السید (  -
 القاهرة . ،دار الفكر العربي ،٣. ط البشري

مكتبة الدار الدولیة  ." ذخیرة علم النفس". )١٩٩١(.كمال دسوقـــــــى  -
  للطباعة والنشر، القاهرة.

. المكتب العلمي  التدریس نماذجه ومهاراته.) ١٩٩٧(.كمال زیتون  -
 اإلسكندریة. ،للنشر والتوزیع

لنشر، لجروهیل كما . مدخل علم النفس"): "١٩٨٣لیندا دافیـــــــدوف ( -
  ، القاهرة.٢ط

السلوك االجتماعي ) :" ١٩٩١أحمد محمد عبد اهللا ( مجدي -
 دار المعرفة االجتماعیة، اإلسكندریة. ".محاولة تفسیریة -ودینامیاتة

 .لتوافق النفسي للراشدین"اتصمیم اختبار  .")١٩٨١(.عبیـــــــد  مجدي -
  ، كلیة التربیة، جامعة عین شمس.رسالة ماجستیر

. طبعة خاصة بوزارة  المعجم الوجیز  .) ٢٠٠١(.مجمع اللغة العربیة  -
  التربیة والتعلیم
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على هامش ندوة التعلیم العالي .) ٢٠٠٤(. محمد مصطفى ابو حجر -
عدد  ،الشارقة ،مدینة الشارقة للخدمات اإلنسانیة ،مجلة المنال ،للصم
  . ٢٠٠٤یونیو 

علم النفس "  .)٢٠٠٢(. خلیفةمعتز سید عبد اهللا، عبد الطیف محمد  -
 دار غریب، القاهرة. ." االجتماعي

).مفهوم الذات وعالقته ببعض المتغیرات ٢٠٠٧ناجى منور السعایدة .( -
الدیموغرافیة  لدى الطلبة المعاقین سمعیا الملتحقین بمراكز التربیة 

 ٣العدد  ٨مجلد  ،مجلة العلوم التربویة والنفسیةالخاصة في األردن .
  سبتمبر .

دراسة مقارنة. بین  - ):" دافعیة اإلنجاز١٩٩٩ـل (ــمحمد الفحــ نبیل -
المتفوقین،  العادیین من الجنسین فى التحصیل الدراسي فى الصف 

لهیئة المصرة العامة للكتاب، ، امجلة علم النفس .األول الثانوي" 
  ).٤٩العدد (
المدخل إلى التربیة ). ٢٠٠١یوسف القریوتي وآخرون. ( -
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