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مُستوى جَ ودة احلياة لدى الطلبة ذوي اإلعاقة بجامعتي امللك عبد العزيز واجلامعة االردنية في ضوء بعض املتغيرات

ملخص:
التعرف �إىل ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة
هدفت الدرا�سة ّ
ذوي الإعاقة بجامعتي امللك عبد العزيز واجلامعة االردنية يف �ضوء
بع�ض املتغريات .تكُونت العينة من ( )160طالب ًا وطالبة ُم�سجلني
مبركزي ذوي االحتياجات اخلا�صة بكلتا اجلامعتني .قامت الباحثة
بتطوير مقيا�س َجودة احلياة الذي �أعده من�سي وكاظم (.)2006
تو�سط ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي
�أ�شارت النتائج �إىل ّ
الإعاقة يف جامعة امللك عبد العزيز ،بينما كان ُم�ستوى َجودة
احلياة مرتفع ًا لدى نف�س الطلبة يف اجلامعة الأردنية .ووجود فروق
يف م�ستوى جودة احلياة لدى الطلبة ذوي الإعاقة وكانت الفروق
ل�صالح طلبة اجلامعة الأردنية .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق يف
ُم�ستوى َجودة احلياة لدى �أفراد عينة الدرا�سة الكُلية ُت ّعزى ملتغري
اجلن�س ،ول�صالح الذكور .كما ا�شارت النتائج �إىل وجود فروق يف
ُم�ستوى َجودة احلياة لدى �أفراد عينة الدرا�سة الكُلية ُت ّعزى ملتغري
نوع االعاقة ل�صالح الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية .يف حني مل تكن
هناك فروق ًا ُت ّعزى ملتغري املُ�ستوى التعليمي.
كلمات مفتاحيةُ :م�ستوى َ -جودة  -احلياة  -ذوي الإعاقة -
اجلامعة الأردنية  -جامعة امللك عبد العزيز.

Abstract
This study aimed to identify the quality of life
of students with disabilities at King Abdul - Aziz
University and the University of Jordan in the light
of some variables. The study sample consisted of
160 students at the Center for Special Needs in King
Abdul Aziz University and the University of Jordan. To
achieve this goal, the researcher developed the quality
of life standard prepared by Mensi and Kazim (2006).
The results showed that the quality of life of students
with disabilities at King Abdul Aziz University was
moderate, while the quality of life was high among
the same students at the University of Jordan. There
were differences in the quality of life of students
with disabilities and the differences were in favor of
the students of the University of Jordan. There were
differences in the quality of life of the sample due to
the gender variable in favor of males. Depending on
the type of disability variable, the difference is in favor
of students with visual disabilities. Finally, there were
no differences due to the variable level of education.
Keywords: Quality, Life, People with Disability,
University of Jordan, King Abdul Aziz University.

مقدمة:
زاد االهتمام مبفهوم َجودة احلياة منذ بداية الن�صف الثاين
من القرن الع�رشين كمفهوم ُمرتبط بعلم النف�س الإيجابي ،الذي
جاء ا�ستجابة �إىل �أهمية النظرة الإيجابية �إىل حياة الأفراد كبديل
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د.سمر عبد العزيز الغوله

عن الرتكيز الكبري الذي �أواله علماء النف�س للجوانب ال�سلبية يف
حياتهم(.رغداء .)2012 ،و َيرى االن�صاري (� )2006أن مفهوم
جودة احلياة ُمرتبط ب�صورة وثيقة مبفهومني ا�سا�سني هما الرفاه
والتح�سن
التنمية والت ّقدم
والتنعيم ،كما َيرتبط مبفاهيم �أخرى مثل ّ
ّ
وا�شِ باع احلاجات.
و ُتعترب َجودة احلياة م�ؤ�رشاً هام ًا من خالل مدى حتقق
َجودة اخلدمات املقدمة لذوي الإعاقة ،كونهم من الفئات التي
حتتاج �إىل رعاية خا�صة ،فهم ينظرون للحياة بنظرة تختلف عن
الآخرين ،كما تت�أثر نظرتهم للحياة بظروف الإعاقة وما يح�صلون
عليه من خدمات ودعم اجتماعي ،مما ي�ؤكد احتياجهم �إىل خدمات
ت�ساعدهم على التوافق مع ظروف احلياة(.عبد القادر.)2005 ،
ويرى هوف (� )Hoff, 2002أن جودة احلياة تت�ضمن الوظائف
اجل�سمية املتمثلة يف اجناز الأن�شطة اليومية ،والنف�سية املتمثلة يف
الأفكار واالنفعاالت ،والن�شاط االجتماعي والبيئي املتمثل بالر�ضا
عن احلياة ب�شكل عام.يف حِ ني ي�ؤكد ميت�شيل ( )Michael, 2003على
�أهمية ما يقدمه املجتمع من خدمات لهم ،فالدعم االجتماعي الذي
يتلقاه ذوي الإعاقة ي�ؤثر ب�صورة جوهرية على جودة احلياة لديهم،
ناهيك عن مدى اال�ستقاللية التي ي�شعرون بها يف حياتهم.
و ُي ّعد َت ّعريف َجودة احلياة من ا َ
ال�صعبة ملا تحَ مِله من
مل ْهام َ
البع�ض.و ُت�شري منظمة ال�صحة
جوانب متعددة ومتفاعلة مع بع�ضها
ْ
(جودة احلياة) العاملي َيتكّون
العاملية (� )WHOإىل �أن مفهوم َ
من عدة �أبعاد وهي (احلالة النف�سية ،احلالة االنفعالية ،الر�ضا
عن العمل ،الر�ضا عن احلياة ،املعتقدات الدينية ،التفاعل اال�رسي،
التعليم ،الدخل املادي)( .جربيل .)2007 ،و ُي ّعرف الأ�شول ()2005
رقي ُم�ستوى اخلدمات املادية
َجودة احلياة ب�أنها َتتمثل يف درجة ّ
واالجتماعية التي تقدم لأفراد املجتمع ،ومدى �إدراك ه�ؤالء الأفراد
لقدرة اخلدمات على ا�شباع حاجاتهم املختلفة�.أما ()Bognar, 2005
فريى �أن َجودة احلياة ب�أنها تمُ ثل الرفاهية احلياتية بالن�سبة
للإن�سان ب�شكل عام ،والعوامل امل�ؤثرة يف جوانبه ب�شكل خا�ص.
و�أو�ضح ايرتون (� )Erten, 2011أن عدد الطلبة املقبولني يف
اجلامعات من ذوي الإعاقة يف تزايد.و ُت�شري الأبحاث �إىل �أن ه�ؤالء
وم�ستوى
الطلبة يواجهون �صعوبات يف احل�صول على وظيفةُ ،
منخف�ض من اال�ستقاللية ،وانخفا�ض ُم�ستوى َجودة احلياة بعد
التخرج.بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مواجهتهم للعديد من التحديات
وال�صعوبات عند االنتقال �إىل التعليم العايلَ ،حيث يعتربون �أقلية
تواجه الكثري من القيود التي تحَ ّد من م�شاركتهم الكاملة يف التعليم
اجلامعي.الأمر الذي يتوجب علينا فهم �أف�ضل الحتياجات هذه الفئة
اجلامعية اخلا�صة.
و�أكدت �سوزان (� )Suzan, 2010أنه ميكن حت�سني َجودة حياة
ذوي الإعاقة عن طريق زيادة م�شاركتهم يف �أن�شطة احلياة اليومية
�إك�سابهم مهارات خا�صة من �أجل التخفيف من �أثر م�شكالتهم.
�أما مي�شال ( ،)Michael, 2005ف�أكدت يف درا�ستها على ما
يقدمه املجتمع من خدمات لذوي الإعاقة ،فالدعم االجتماعي الذي
يتلقاه الفرد من ذوي الإعاقة ي�ؤثر ب�صورة جوهرية على َجودة
احلياة لديه ،كما يت�أثر مبدى اال�ستقاللية التي ي�شعر بها يف حياته.
وتو�صلت درا�سة بريوين ورينويك و�سكومان�س (Brewin,
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� )Renwick & Schormans, 2008إىل �أن َجودة احلياة لدى الأفراد
امل�صابني مبتالزمة �أ�سربجرز تت�أثر مبدى التوعية املتوفرة نحو
هذه املتالزمة يف املجتمع ونوعية التفاعل االجتماعي املتاح لهم،
وكذلك بدور الكادر التعليمي واملخت�صني �إ�ضافة �إىل دور اخلدمات
والربامج التعليمية والرتبوية املتوفرة لهم.
و�أكد �سميث ( )Smith, 2002على �أنه يمُ كن تحَ ّ�سني َجودة حياة
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عن طريق زيادة م�شاركتهم يف �أن�شطة
احلياة اليومية و�إك�سابهم مهارات خا�صة من �أجل التخفيف من �أثر
م�شكالت الإعاقة.
ونال مو�ضوع م�ستوى جودة احلياة لذوي الإعاقة اهتمام
العديد من الباحثني ،فقد اجرى المبريت ودراير (Lambert, 2018
التعلم يف بيئات
التعرف �إىل ت�أثري تحَ ّ ديات ّ
 )Dryerدرا�سة هدفت ّ
التعلم عرب الإنرتنت على نوعية حياة الطلبة ذوي �صعوبات التعلم.
ّ
وقد �أظهر حتليل املحتوى النوعي للمقابالت �شبه املنظمة التي
�أُجريت مع ثمانية طالب متو�سط اعمارهم � 33سنة� ،أن حتديات
التعلم كان لها عواقب على َجودة حياة الطالب فيما يتعلق
ّ
مب�ستويات التوتر والقلق ،والتقدير والوقت املُتاح للأن�شطة الأخرى
والعالقات ال�شخ�صية وال�ضغوط املالية.وكان من بني اال�ستنتاجات
البارزة �أن هذه املخاوف املُتعلقة بنوعية احلياة كانت ترتبط يف
كثري من الأحيان بالوقت واجلهد الإ�ضافيني اللذين ي�ستثمرها
الطالب يف درا�ستهم كطريقة للتعامل مع حتديات التعلم.كما اظهر
الطلبة ذوي �صعوبات التعلم م�ستويات عليا من القلق وانخفا�ض
ُم�ستوى احرتام الذات.و�أكدت الدرا�سة على �أهمية التقليل �إىل �أدنى
حد من قيود التعلم عن ُبعد ،وتوفري �أماكن منا�سبة للدرا�سة،
وتوفري برامج دعم متعددة اجلوانب تعالج االهتمامات الأكادميية
والعاطفية /ال�شخ�صية خالل التعلم عن بعد.
�أما �شاين ( ،)Chun, 2016ف�سعى لدرا�سة النموذج ال�سببي
وجودة احلياة للطلبة اجلامعيني ذوي الإعاقة،
للتنمية املهنية َ
من خالل تقييم التوافق العام للنموذج املقرتح وفقا لنظرية
املهارة املعرفية االجتماعية ()SCCT؛ وحتديد ت�أثري الكفاءة
الذاتية للقرارات املهنية ،واالهداف وتوقعات نتائج �صنع القرار
الوظيفي ،على ُم�ستوى َجودة احلياة لهم.طبقت الدرا�سة على()386
طالب ًا جامعي ًا من ذوي الإعاقة يف الكليات واجلامعات .و�أظهرت
النتائج �أن النموذج الهيكلي للتطوير الوظيفي منا�سبة جدا لتطوير
نوعية حياة الطلبة.لأنها توفر دعما للت�أثريات املتغريات املعرفية
االجتماعية ونوعية احلياة.كما �أن النموذج الذي مت احل�صول عليه
يتنب�أ بنوعية حياة الطلبة اجلامعيني من ذوي الإعاقة وكفاءتهم
الذاتية للقرار الوظيفي.
وهدفت درا�سة ال�سعايدة ( )Saʼayda, 2016ال َت ّعرف �إىل
ُم�ستوى َجودة احلياة للمعاقني �سمعيا مبدار�س الرتبية اخلا�صة
يف حمافظة البلقاء ،وفق ًا ملتغريات �شِ دة االعاقة ،اجلن�س ،نوع
االعاقة.و َتكّونت عينة الدرا�سة من  81طالب ًا من ذوي االعاقة
ال�سمعية امل�سجلني يف مركز �ضعف ال�سمع بالبلقاء ،وطَ ّور الباحث
مقيا�س نوعية احلياة من �إعداد ( ،)Amy, streufer, 2004ليالئم
البيئة االردنية.وا�شارت النتائج �إىل �أن ُم�ستوى َجودة احلياة لدى
عينه الدرا�سة معتدالً.ووجود فروق يف ُم�ستوى َجودة احلياة بني
ذوي االعاقة ال�سمعية وفق ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور.ووجود

فروق يف ُم�ستوى َجودة احلياة وفق ًا ملتغري �شدة االعاقة (متو�سطة،
�شديدة) ل�صالح ذوي االعاقة ال�سمعية املتو�سطة.ووجود فروق بني
ذوي الإعاقة ال�سمعية تبع ًا حلدوث االعاقة ل�صالح ذوي االعاقة
ال�سمعية امل�صابني بعد الوالدة�.أما الفروق التي ظهرت بني �أفراد
العينة تبع ًا للعمر فكانت ل�صالح ذوي االعاقة ال�سمعية ممِ ن ُهم يف
عمر الع�رش �سنوات فما فوق.
وقام ك ًال من الظفري ،واحلرا�صية ( )2015بدرا�سة هدفت
بجودة اخلدمات
تقييم مدى توافر املعايري العاملية
املت�صلة َ
�إىل ّ
ّ
الرتبوية املُق ّدمة لذوي الإعاقة ال�سمعية يف َ�سلطنة ُعمان ،من وجهة
نظر الطلبة ذوي الإعاقة ال�سمعية والرتبويني ا ُ
ملقّدمِ ني للخدمات،
بناء على معايري بع�ض املنظمات العاملية مثل (،)NCATE
ً
و( )INTASCمت ت�صميم مقيا�سني لتقييم َجودة اخلدمات الرتبوية
�أحدهما ملقدمي اخلدمات ،والثاين للطلبة طبق با�ستخدام لغة
الإ�شارة ،و َتكُونت العينة من ( )60من الرتبويني و ( )60من الطلبة،
باين م�ستويات َجودة اخلدمات املُق ّدمة لذوي
و�أ�شارت النتائج �إىل َت ّ
االعاقة ال�سمعية عند مقارنتها باملعايري العاملية ،فبح�سب وجهة
نظر املعلمني والإداريني ،ف�إن ُم�ستوى َجودة اخلدمات كان متو�سطاً،
يف حني كان ُم�ستوى اجلَودة ملختلف اخلدمات منخف�ض ًا من وجهة
نظر الطلبة.
وهدفت درا�سة الراجحية ،والظفري (� )2015إىل تقييم مدى
َجودة اخلدمات املقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة الب�رصية يف
جامعة ال�سلطان قابو�س من وجهة نظر متلقي اخلدمة.وتكّونت عينة
الدرا�سة من ( )20طالب َا وطالبة من ذوي الإعاقة الب�رصية.وقد
“جودة اخلدمات املقدمة لذوي الإعاقة
ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة َ
الب�رصية” والتي حتتوي على ُبعدين :اخلدمات التعليمية واخلدمات
العامة جلمع البيانات.و�س�ؤالني مفتوحني ملعرفة ر�أي الطلبة يف
اخلدمات التي يرغبون بتوفرها ومقرتحاتهم يف تطوير اخلدمات
املتوفرة حالياً .وقد �أو�ضحت النتائج �أن املُ�ستوى العام جلَودة
اخلدمات كان مرتفعاً.و�أن �أعلى خدمة تعليمية َجودة كانت “جهاز
برايل �سن�س ( .”)Braille Senseبينما �أقلهن َجودة كانت “طابعة
برايل”.وبالن�سبة للخدمات العامة ف�إن �أعلى اخلدمات َجودة كانت
ّ
“خدمة الإر�شاد النف�سي” ،و�أقلهن َجودة كانت “ ال�سكن الداخلي”.
�أما درا�سة الزبون و�أحمد وذيب (Al - Zboon, Ahmad,
 ،)Theeb, 2014فهدفت الت ٌعرف �إىل نوعية ُم�ستوى احلياة لطلبة
املرحلة اجلامعية من ذوي الإعاقة يف اجلامعات الأردنية.حيث مت
بناء مقيا�س َجودة احلياة ،طُ بق على ( )147طالب ًا وطالبة�.أظهرت
النتائج �أن الطلبة ذوي الإعاقة لديهم ُم�ستوى متو�سط من َجودة
احلياة ،وكان �أعلى ُم�ستوى جلَودة احلياة للمجال الديني والروحي،
�أما �أقل ُم�ستوى فكان للمجال املعريف /الذهني.و�أ�شارت لعدم وجود
فروق يف جميع جماالت املقيا�س والنتيجة الإجمالية ُت ّعزى لنوع
الإعاقة �أو �شدتها.يف حني وجدت فروق يف الدرجة الكلية للمقيا�س
ُت ّعزى للجن�س ول�صالح الإناث
تق�صي العالقة بني َنوعية
و�سعت درا�سة (علي� )2013 ،إىل ّ
َ
ال�صم واملكفوفني يف �ضوء
لدى
االجتماعية
اندة
وامل�س
احلياة
ّ
ّ
بع�ض املتغريات ،وتكّونت العينة من ( )200معاق ًا ومعاقة �سمعي ًا
و ( )200معاق ًا ومعاقة ب�رصياً ،تراوحت �أعمارهم ما بني (- 14
� )22سنة .وا�ستخدم الباحث مقيا�س نوعية احلياة �إعداد (منظمة
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ال�صحة العاملية تعريب وتقنني ال�سيد فهمي) ،ومقيا�س امل�ساندة
االجتماعية �إعداد (�أ�سماء ال�رس�سي و�أماين عبد املق�صود) ،ومقيا�س
الذكاء الوجداين �إعداد (�سكوت وتعريب وتقنني نبيل حممد زايد)،
ومقيا�س ال�صالبة النف�سية �إعداد (عماد خميمر) .وك�شفت النتائج عن
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متغريات الدرا�سة لدى عينة
الدرا�سة ل�صالح املكفوفني ،ووجود عالقة ارتباطية متبادلة بني
نوعية احلياة وامل�ساندة االجتماعية لدي ال�صم واملكفوفني ،و�أن
هناك متغريات حمددة منبئة بنوعية احلياة لدي عينتي الدرا�سة،
�أبرزها الدعم االجتماعي ،مرونة التفاعل مع املحيط.
التعرف �إىل ُم�ستوى
وهدفت درا�سة �أبو الرب والأحمد (ّ )2013
َجودة احلياة عند اال�شخا�ص املعاقني �سمعيا وغري املعاقني يف
(جودة ال�صحة العامةَ ،جودة
اململكة العربية ال�سعودية يف جماالت َ
احلياة اال�رسية واالجتماعية ،احلياة الوظيفيةَ ،جودة العواطف،
َجودة ال�صحة النف�سيةَ ،جودة �شغل الوقت و�إدارته) .وقام الباحثان
ببناء �أداة الدرا�سة َتكّونت من جزئيني ،الأول :فقرات حمددة
للكَ�شف عن ُم�ستوى َجودة احلياة� ،أما الثاين :فا�شتمل على ا�سئلة
مقابلة.و َتكّونت عينة الدرا�سة من ( )900معاق �سمعياً ،و ()900
�شخ�ص �سليماً .وا�شارت النتائج �إىل وجود فروق ًا بني املعاقني
وغري املعاقني يف املتغريات (املُ�ستوى التعليمي ،اجلن�س ،احلالة
االجتماعية) ل�صالح اال�شخا�ص من غري ذوي االعاقة.ووجود فروق ًا
للم�ستوى التعليمي ل�صالح اجلامعيني ،واحلالة االجتماعية
تبع ًا ُ
ل�صالح املتزوجني.ومل يكن هناك فروق َا ُت ّعزى �إىل اجلن�س �سوى يف
ُبعد ال�شعور بالقناعة فكانت ل�صالح الذكور.
�أما درا�سة ال�سويركي ( ،)2013فهدفت الك ًْ�شف عن ُم�ستويات
وجودة احلياة لدى
ك ًال من الأمن النف�سي ،اال�ستقالل /االعتماديةَ ،
طلبة املرحلة االعدادية والثانوية املعاقني ب�رصيا يف مدر�سة النور
والأمل للمكفوفني يف غزة ،والتح ّقق من وجود عالقة ارتباطية
بينهما وفق ًا لبع�ض املتغريات.و�أعد الباحث ثالث ا�ستبيانات (االمن
النف�سي ،اال�ستقاللية /االعتماديةَ ،جودة احلياة) .و َتكّونت عينة
الدرا�سة من ( )75طالب َا وطالبة من املكفوفني .و�أ�شارت نتائج
الدرا�سة �أن ُم�ستوى الأمن النف�سي لدى املعاقني ب�رصيا مرتفعاً ،كما
�أن ُم�ستوى َجودة احلياة يتوافر بدرجة جيدة لديهم ،كما توجد عالقة
وجودة احلياة.وهناك عالقة تنب�ؤيه بني
ارتباطية بني الأمن النف�سي َ
وجودة احلياة.بينما ال توجد فروق اح�صائية يف
الأمن النف�سي َ
ُم�ستوى كل من َجودة احلياة واال�ستقالل /االعتمادية ُت ّعزى ملتغري
اجلن�س.كما توجد فروق ًا يف ُم�ستوى َجودة احلياة ُت ّعزى ملتغري
درجة االعاقة ل�صالح ا�صحاب االعاقة اجلزئية ،يف حني ال يوجد
فروق يف ُم�ستوى َجودة احلياة ُت ّعزى ملتغري املرحلة التعليمية.
ال�سلمان ( )2010درا�سة هدفت قيا�س َجودة احلياة
و�أجرى ّ
لدى عينة من طالب جامعة تبوك وعالقته ببع�ض املتغريات،
وتكّونت عينة الدرا�سة من ( )649طالب َا وطالبة ،ا�ستخدم الباحث
مقيا�س َجودة احلياة النف�سية لطلبة اجلامعة ،و�أ�شارت النتائج
عدي َجودة احلياة
�إىل �أن ُم�ستوى َجودة احلياة كان مرتفع ًا يف ُب ّ
عديَ :جودة احلياة
اال�رسيةَ ،جودة احلياة النف�سية.ومنخف�ض ًا يف ُب ّ
التعليمية و�إدارة الوقت.ومتو�سط ًا يف ُبعد َجودة ال�صحة العامة.
ووجود ت�أثري ملتغري التخ�ص�ص على جميع ابعاد اجلَودة ،با�ستثناء
ُبعد َجودة �إدارة الوقت ،فكان مرتفع ًا ل�صالح التخ�ص�صات العلمية
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يف �أبعاد َجودة احلياة العامة.
ويت�ضح من خالل الأدب البحثي ال�سابق الرتكيز على م�ستوى
جودة احلياة لدى الطلبة ذوي الإعاقة يف مراحل التعليم ما قبل
اجلامعي ،وهذا يدلُ على وجوب درا�سة م�ستوى جودة احلياة لديهم
يف مرحلة التعليم اجلامعي.حيث تختلف هذه الدرا�سة عن باقي
الدرا�سات ب�أنها حتاول ت�سليط ال�ضوء على م�ستوى جودة احلياة
لدى الطلبة ذوي الإعاقة اجلامعيني يف بلدين خمتلفني.حيث ي�ؤمل
�أن تفيد نتائج هذه الدرا�سة اال�صحاب القرار والقائمني على مراكز
ذوي االحتياجات اخلا�صة يف تطوير اخلدمات اجلامعية يف كال
اجلامعتني املذكورة �آنف ًا لزيادة م�ستوى ر�ضاهم وبالتايل االرتقاء
مب�ستوى جودة حياتهم.كما ي�ؤمل �أن ت�ضيف هذه الدرا�سة �إىل البحث
العلمي يف جمال �سيكولوجية ذوي الإعاقة فهم ًا �أكرث �شمولي ًا
وتو�ضيح ًا ملُ�ستوى َجودة احلياة للطلبة اجلامعيني من ذوي الإعاقة.

مشكلة الدراسة واهميتها:
على الرغم من تزايد عدد الطلبة ذوي الإعاقة يف اجلامعات
العربية� ،إال �أن �رشيحة الطلبة اجلامعيني ذوي الإعاقة من ال�رشائح
التي طال تهمي�شها ،وهناك �أبحاث حمدودة حول َجودة احلياة
له�ؤالء الطلبة.وكما هو ُمتعارف عليه ف�إن مفهوم َجودة احلياة
رقي ُم�ستوى اخلدمات املادية واالجتماعية
ي�ستخدم للتعبري عن ّ
والنف�سية التي ُتقدم لأفراد املجتمع ،وتعترب فئة ذوي الإعاقة يف
املرحلة اجلامعية من الفئات التي مل حتظَ باالهتمام الكايف وعلى
الوجه املطلوب يف هذا املجال البحثي.
وقد �أ�شار تقرير التنمية الب�رشية الذي �أ�صدره برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي عام 2009م� ،إىل ترتيب الدول وفق ًا جلَودة احلياة
ملواطنيها ،فجاءت الرنويج باملرتبة الأوىل ،قطر املرتبة الثانية.
وال�سعودية املرتبة  ،59وكان ترتيب الأردن املرتبة  .96وتراجعت
هذه الدول يف تقرير َجودة احلياة ال�صادر عن جملة انرتنا�شونال
ليفنج االمريكية عام  ،2010اذ جاءت فرن�سا باملرتبة الأوىل،
واحتلت الأردن املرتبة  124عاملياً ،يف حني كانت مرتبة ال�سعودية
( 169جملة �أخبار اخلليج.)2010 ،
لت�سليط ال�ضوء على
وبناء عليه ،فقد جاءت هذه الدرا�سة ّ
واقع َجودة حياة الطلبة ذوي الإعاقة يف املجتمع اجلامعي،
بغر�ض الك�شف عن ُم�ستوى اخلدمات ال�صحية واالجتماعية
والتعرف �إىل جوانب ال�ضعف يف ُم�ستوى َجودة احلياة
والثقافية،
ّ
وال�سعي نحو تطويرها وتنميتها من قبل اجلهات املخت�صة
لديهمّ ،
بجودة حياة الطلبة ذوي الإعاقة
باجلامعة مما ُي�ساعد على ال ُنهو�ض َ
يف اجلامعات واالرتقاء مب�ستواها .كما ارت�أت الباحثة درا�سة هذا
الواقع على �أمل �أن ُت�ساعد نتائج الدرا�سة القائمني على مراكز ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف كال اجلامعتني على و�ضع خطط تطويرية
تُ�سهم يف تعزيز مُ�ستوى جَودة احلياة لديهم.حيث بَرزت مُ�شكلة
الدرا�سة احلالية وهي ال َت ّعرف على ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة
ذوي الإعاقة بجامعتي امللك عبد العزيز واجلامعة االردنية يف �ضوء
بع�ض املتغريات.
ويمُ كن بلورة ُم ّ�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�سي التايل :ما
ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي الإعاقة بجامعتي امللك عبد
العزيز واجلامعة الأردنية؟
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ويتفرع منه عدد من الأ�سئلة الفرعية االتية:
♦ ♦ما ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي الإعاقة يف
جامعة امللك عبد العزيز؟
♦ ♦ما ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي الإعاقة يف
اجلامعة الأردنية؟
♦ ♦هل توجد فروق يف ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي
االعاقة تبع ًا ملتغري اجلامعة (جامعة امللك عبد العزيز  -اجلامعة
الأردنية) ؟
♦ ♦هل توجد فروق يف ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي
االعاقة تبع ًا ملتغري اجلن�س (ذكور– �إناث) ؟
♦ ♦هل توجد فروق يف ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي
االعاقة تبع ًا ملتغري نوع االعاقة (ب�رصية� ،سمعي ،حركية� ،صعوبات
التعلم) ؟
♦ ♦هل توجد فروق يف ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي
االعاقة تبع ًا ملتغري �سنوات الدرا�سة (�سنة �أوىل ،ثانية ،ثالثة ،رابعة)؟

أهداف الدراسة:
َ�شف عن ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي االعاقة
♦ ♦الك ْ
(جودة ال�صحة العامةَ ،جودة
يف املرحلة اجلامعية يف جماالت َ
احلياة اال�رسية االجتماعيةَ ،جودة العواطفَ ،جودة ال�صحة النف�سية،
َجودة �شغل الوقت وادارته).
♦ ♦معرفة م�ستوى َجودة احلياة التي يعي�شها اجلامعيون
من ذوي الإعاقة يف �ضوء بع�ض املتغريات (اجلامعة ،اجلن�س ،نوع
الإعاقة� ،سنوات الدرا�سة).

أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
بجودة
♦ ♦ ُتع ّد هذه الدرا�سة �إ�ضافة �إىل الرتاث النف�سي املُتعلق َ
احلياة للطلبة ذوي الإعاقة واالهتمام بحقوقهم.
بجودة احلياة ال�صحية والتعليمية
♦ ♦التوعية ب�أهمية االرتقاء َ
واالجتماعية التي يعي�شها الطلبة ذوو الإعاقة يف اجلامعة.
ت�سليط ال�ضوء على واقع َجودة احلياة لدى الطلبة
♦ ♦ ّ
اجلامعيني من ذوي الإعاقة.
♦ ♦كما ت�أتي هذه الدرا�سة كانعكا�س لواقع الطلبة ذوي
الإعاقة يف املجتمع اجلامعي من حيث مدى تمً تعهم بالرفاهية
وجودة احلياة �أ�سوة ب�إقرانهم اجلامعيني من غري ذوي الإعاقة.
َ
األهمية التطبيقية:
تبدى الأهمية التطبيقية للدرا�سة من خالل ا�ستهداف
♦ ♦ َت ّ
فئة ُمهمة يف املجتمع ،فئة ذوي الإعاقة اجلامعيني ،وهم يف
أم�س احلاجة للك�شف عن ُم�ستوى َجودة احلياة لديهم والعمل على
� ّ
تطويرها �إ�شباع ًا الحتياجاتهم ورغباتهم على الوجه املطلوب.
لتعرف �إىل جوانب ال�ضعف يف ُم�ستوى َجودة احلياة لدى
♦ ♦ا ّ
عي نحو تطويرها وتنميتها
وال�س ِ
الطلبة اجلامعيني من ذوي الإعاقة ّ

بجودة حياة
من قبل اجلهات املخت�صة وم�ساعدتهم على النهو�ض َ
ذوي الإعاقة يف املجتمع اجلامعي واحل ّد من انحدارها.
♦ ♦كما قد ُتلفت نتائج هذه الدرا�سة اهتمام امل�سئولني
القائمني على تخطيط برامج وخدمات لذوي الإعاقة باجلامعة مبا
ُي ّ�سهم و ُيعزز ُم�ستوى اجلَودة يف حياتهم.

حدود الدراسة:
♦ ♦احلدود املو�ضوعية :تناولت هذه الدرا�سة الك�شف عن
ُم�ستوى َجودة احلياة التي يعي�شها الطلبة اجلامعيون من ذوي
االعاقة يف �ضوء بع�ض املتغريات.
♦ ♦احلدود املكانية :اقت�رصت تطبيق الدرا�سة على الطلبة من
ذوي االعاقة امللتحقني مبركزي ذوي االحتياجات اخلا�صة بجامعة
امللك عبد العزيز واجلامعة الأردنية.
♦ ♦احلدود الزمانية :طبقت الدرا�سة خالل الف�صل الثاين من
العام الدرا�سي  2018م.

مصطلحات الدراسة
◄◄ َجودة احلياةّ :عرفه كال من مِ ن�سي ،كاظم ( )2006ب�أنه
�شعور الفرد بالر�ضا وال�سعادة وقدرته على ا�شباع حاجاته من
ورقي اخلدمات التي تقدم له يف املجاالت ال�صحية
خالل ثراء البيئة
ّ
واالجتماعية والتعليمية والنف�سية مع ُح�سن ادارته للوقت واال�ستفادة
منه�.أما الباحثة ف ُت ّعرفه �إجرائي ًا ب�أنه :الدرجة التي َيح�صل عليها
الطلبة ذوي الإعاقة على مقيا�س َجودة احلياة املُع ّد لهذه الدرا�سة،
وتتمثل ب�شعورهم بالر�ضا وال�سعادة ومدى تلبية احتياجاتهم من
خالل ما يتوفر لديهم من قدرات و�إمكانات واخلدمات املقدمة لهم،
وقدرتهم على �إدارة الوقت واال�ستفادة منه.
◄◄ذوي الإعاقة :عرفوا وفق ًا للقانون رقم  74املُعتمد ل�سنة
2006م ب�أنهم :كل من ُيعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية
�أو عقلية �أو ذهنية �أو ح�سية قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف
وفعالة يف املجتمع على قدم
احلواجز من امل�شاركة ب�صورة كاملة ّ
امل�ساواة مع االخرين» �أما التعريف االجرائي الذي اعتمدته الباحثة
فهم الطلبة الذين �شخ�صوا ب�أنهم يعانون من �إحدى االعاقات احل�سية
(ال�سمعية  -الب�رصية  -احلركية) �أو �صعوبات التعلم ،ويلتحقون
باجلامعة لتلقي تعليمهم.
◄◄جامعة امللك عبد العزيز :جامعة حكومية جمانية للطلبة
وم ّقرها جدة.
ال�سعوديني ،وهي ثاين اجلامعات ال�سعوديةَ ،
◄◄اجلامعة الأردنية :جامعة حكومية ،وهي اجلامعة الأم
وم ّقرها عمان.
باململكة الأردنية الها�شميةَ ،

منهج الدراسة:
اتبعت هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي املُقارن،
باعتباره �أف�ضل املناهج املُتاحة لدرا�سة الظاهرة مو�ضوع البحث.
وملالءمته لطبيعة �أهداف البحث.

جمتمع وعينة الدراسة:
كون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة ذوي الإعاقة
َت ّ
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امللتحقون مبركزي ذوي االحتياجات اخلا�صة بجامعة امللك عبد
وتكونت
العزيز واجلامعة الأردنية للعام اجلامعي ()2018/2017مّ .
العينة من ( )160طالب ًا وطالبة م�سجلني مبركز ذوي االحتياجات
اخلا�صة بجامعة امللك عبد العزيز واجلامعة الأردنية.ويو�ضح
اجلدول ( )1خ�صائ�ص هذه العينة:

جدول ()2
الدرجات الخام لمقياس َجودة الحياة للطلبة الجامعيين من ذوي اإلعاقة ن=220

امل ِْحور

ارقام
الفقرات
9-1

يبين خصائص عينة البحث

مدى
الدرجات

امل ِْحور

47 - 15

َجودة
العواطف

النوع

العدد

الن�سبة

ذكر

82

51.3

�أنثى

78

48.8

املجموع

160

100.0

اعاقة ب�رصية

54

33.8

اعاقة �سمعية

46

28.8

اعاقة حركية

35

21.9

�صعوبات التعلم

25

15.6

املجموع

160

100.0

�أوىل

34

21.3

ثانية

51

31.9

جدول ()3

ثالثة

44

27.5

دالالت صدق البناء الداخلي

رابعة

31

19.4

املجموع

160

100.0

اجلن�س

نوع
الإعاقة

وعك�س هذا امليزان للفقرات ال�سلبية (.)5 ،4 ،3 ،2 ،1

�سنوات
الدرا�سة

ارقام
الفقرات

مدى
الدرجات

37 - 29

50 - 13

َجودة ال�صحة
العامة
َجودة احلياة
َجودة ال�صحة
47 - 38
50 - 20 18 - 10
اال�رسية
النف�سية
واالجتماعية
َجودة �شغل
َجودة التعليم
62 - 48
50 - 17 28 - 19
الوقت وادارته
والدرا�سة
املقيا�س
281 - 139 62 - 1
ب�شكل عام

جدول ()1

املتغري

د.سمر عبد العزيز الغوله

48 - 22
50 - 15

 �صدق البناء :كما ك�شف عن �صدق البناء الداخلي
ملقيا�س َجودة احلياة على �أفراد العينة اال�ستطالعية (ن=)15
با�ستخراج معامالت ارتباط الفقرة بكل جمال الختبار �صدق
املقيا�س ،حيث تبينّ �أن هنالك عالقات ذات داللة �إح�صائية تزيد
قوتها عن ( )0.80بني الفقرة وامل ِْحور الذي تتبعه ،وكذلك بني
امل ِْحور والدرجة الكلية للمقيا�س ،ومبا يدل على �صدق املقيا�س.
واجلداول ( )3و ( )4تو�ضح ذلك:

أدوات الدراسة:
♦ ♦�أوالً -مقيا�س َجودة احلياة للطلبة اجلامعيني من ذوي
الإعاقة :قامت الباحثة بتطوير مقيا�س َجودة احلياة لطلبة اجلامعة
الذي �أعده من�سي وكاظم ( ،)2006ب�إعداد ال�صورة الأولية من
املقيا�س ،وبعد مراجعة الفقرات الواردة يف املقيا�س الأ�صلي مت
�صياغة فقرات خما�سية التقدير (�أبداً ،قلي ًال جداً� ،إىل حد ما ،كثرياً،
بجودة احلياة.
كثرياً جداً) وذلك ملعرفة �شعور الطلبة ذوي الإعاقة َ
 �صدق املقيا�س :للتحقق من �صدق املقيا�س قامت
الباحثة بالتحقق من ال�صدق الظاهري للمقيا�س وهو �أحد
م�ؤ�رشات �صدق املحتوى ،حيث عر�ضته ب�صورته الأولية على
�سبعة من املخت�صني يف جمال الرتبية اخلا�صة والإر�شاد النف�سي
والقيا�س والتقومي ،وطُ لب منهم احلكم على مدى مالئمة الفقرات
وانتمائها للبعد الذي و�ضعت فيه ،ومدى َجودة �صياغة الفقرات
وو�ضوحها.واجرت التعديالت يف �ضوء مالحظاتهم و�آرائهم.
وت�ألف املقيا�س ب�صورته النهائية من  62فقرة موزعة على �ستة
حماورَ :جودة احلياة العامة ( 9فقرات)َ ،جودة احلياة اال�رسية
واالجتماعية ( 9فقرات)َ ،جودة تعليم الدرا�سة ( 10فقرات)،
َجودة العواطف ( 9فقرات) َجودة ال�صحة النف�سية ( 10فقرات)،
َجودة �شغل الوقت وادارته ( 15فقرة) .وتكونت الفقرات املوجبة
من ( )38فقرة� ،أما ال�سلبية فتكونت من  24فقرة.ولت�صحيح
املقيا�س �أعطيت الفقرات املوجبة درجات من (،)1 ،2 ،3 ،4 ،5
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الفقرة

جودة
ال�صحة
العامة

الفقرة

جودة احلياة
اال�رسية
واالجتماعية

الفقرة

جودة التعليم
والدرا�سة

1

0.562

10

0.635

19

0.642

2

0.633

11

0.601

20

0.629

3

0.744

12

0.469

21

0.682

4

0.688

13

0.447

22

0.595

5

0.599

14

0.586

23

0.596

6

0.490

15

0.625

24

0.471

7

0.492

16

0.648

25

0.622

8

0.488

17

0.568

26

0.504

9

0.585

18

0.574

27

0.646

28

0.605

الفقرة

جودة
العواطف

الفقرة

جودة ال�صحة
النف�سية

الفقرة

جودة �شغل
الوقت وادارته

29

0.625

38

0.522

48

0.781

30

0.615

39

0.608

49

0.628

31

0.529

40

0.596

50

0.661

32

0.595

41

0.626

51

0.599

33

0.515

42

0.598

52

0.629

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

الفقرة

جودة
ال�صحة
العامة

الفقرة

جودة احلياة
اال�رسية
واالجتماعية

الفقرة

جودة التعليم
والدرا�سة

34

0.545

43

0.579

53

0.627

35

0.511

44

0.677

54

0.721

36

0.678

45

0.693

55

0.789

37

0.560

46

0.689

56

0.821

47

0.626

57

0.712

58

0.801

59

0.756

60

0.769

61

0.688

62

0.725

جدول ()4
معامالت ارتباط المجال بالدرجة الكلية للمقياس

البعد

قيمة معامل االرتباط**

جودة ال�صحة العامة

0.647

جودة احلياة اال�رسية واالجتماعية

0.915

جودة التعليم والدرا�سة

0.596

جودة العواطف

0.956

جودة ال�صحة النف�سية

0.939

جودة �شغل الوقت وادارته

0.912

Ú Úمرتفع :ويقع �ضمنها الطلبة احلا�صلني على املئني 75
ف�أكرث.
Ú Úاملتو�سط :ويقع �ضمنها الطلبة الذين ترتاوح مئيناتهم بني
املئني ( 26و .)74
Ú Úاملنخف�ض :ويقع �ضمنها الطلبة احلا�صلني على ال
مئني 25ف�أقل.وعلى �أ�سا�س هذه امل�ستويات ،مت ت�صميم �صفحة
ال�صحة النف�سية للمقيا�س اخلط العمودي لل�صفحة حماور املقيا�س
ال�ستة ،ويبني اخلط االفقي املئينات والدرجات اخلام (من�سي ،كاظم،
.)2006

املعاجلة اإلحصائية:
خ�ضعت البيانات الكمية للتحليل با�ستخدام الربنامج
الإح�صائي ( ،)SPSSفقد ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات
املقيا�س.وا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة وحتليل التباين
الأحادي لفح�ص الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة.

نتائج الدراسة ومناقشتها
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الأول :ما ُم�ستوى َجودة احلياة لدى
الطلبة ذوي الإعاقة يف جامعة امللك عبد العزيز؟ ا�ستخرجت
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لأبعاد املقيا�س للإجابة
عن ال�س�ؤال الأول ،مو�ضح ًا يف اجلدول (.)6
جدول ()6
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة ذوي اإلعاقة في جامعة
الملك عبد العزيز

** ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01

 دالالت الثبات :ا�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا الختبار
االت�ساق الداخلي ملقيا�س َجودة احلياة للطلبة اجلامعني من ذوي
االعاقة ،حيث بلغت قيمة �ألفا للمقيا�س ككل ( ،)0.938وهما ن�سبة
ممتازة كونها �أعلى من الن�سبة املقبولة ( .)0.80كما تبينّ �أن
معامالت كرونباخ الفا لأبعاد املقيا�س كانت ممتازة كونها �أعلى
من الن�سبة املقبولة ( ،)0.80واجلدول ( )5يو�ضح ذلك:

االبعاد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ُم�ستوى
املوافقة

َجودة ال�صحة العامة

29.3250

3.26382

متو�سط

َجودة احلياة اال�رسية
واالجتماعية

29.3375

4.40019

متو�سط

َجودة التعليم والدرا�سة

24.2250

5.05157

منخف�ض

جدول ()5

َجودة العواطف

26.0750

5.35517

منخف�ض

معامالت الثبات لمقياس َجودة الحياة للطلبة الجامعين من ذوي االعاقة

َجودة ال�صحة النف�سية

32.0000

5.30106

متو�سط

امل ِْحور

قيمة �ألفا

امل ِْحور

قيمة �ألفا

َجودة �شغل الوقت وادارته

41.9250

4.66258

متو�سط

َجودة ال�صحة العامة

0.877

َجودة العواطف

0.852

املتو�سط الكلي

173.8875

19.17518

متو�سط

َجودة احلياة اال�رسية
واالجتماعية

0.939

َجودة ال�صحة النف�سية

0.891

َجودة التعليم والدرا�سة

0.9190

َجودة �شغل الوقت وادارته

0.885

 ال�صحة النف�سية ملقيا�س َجودة احلياة :يف �ضوء املعايري
املئينية التي �أعطيت للمقيا�س ،مت تق�سيم َجودة احلياة �إىل ثالثة
م�ستويات ،وهي:

و َيظهر من النتائج �أعاله �أن املتو�سط العام للمتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات �أفراد العينة كانت ( ،)173.8875وهو
ُم�ستوى َجودة متو�سطا وفق ًا ملقيا�س حتديد ُم�ستوى َجودة احلياة
ويف �ضوء املعايري املئينية للمقيا�س .وميكن تف�سري هذه النتيجة
ب�أن تقدير الطلبة ذوي الإعاقة باجلامعة مل�ستوى جودة احلياة يعترب
متو�سط ًا وحول املتو�سط ب�شكل عام ،يرجع ذلك �إىل ان اجلامعة تقدم
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الكثري من اخلدمات للطلبة ،كالإر�شاد الأكادميي الطالبي ،خدمات
املكتبة والبحث العلمي ،امل�شاركة بالأن�شطة االجتماعية والريا�ضية
والرتفيهية.
حيث تراوحت متو�سطات ا�ستجابات الطلبة ما بني
(جودة �شغل الوقت
( .)41.9250 ،–24.2250و ُيالحظ �أن ٌب ّعد َ
مب�ستوى َجودة حياة.و ُي ّعزى ذلك
وادارته) هو ال ُب ّعد الأكرث تمَ ّ تع ُ
�إىل تقدمي الكثري من الدورات التدريبية واملحا�رضات حول تطوير
الذات للطلبة ذوي الإعاقة ومن �أبرزها �أهمية �إدارة الوقت وتخطيطه.
(جودة التعليم والدرا�سة) فهو البعد الأقل م�ستوى موافقة
�أما ُب ّعد َ
على جودته لدى الطلبة ذوي الإعاقة يف جامعة امللك عبد العزيز.
ويمُ كن َع ُزو ذلك �إىل عدم اتاحة الفر�صة للطلبة اختيار الفرع العلمي
الذي يتنا�سب مع ميوله وقدراته ،فهو مقيد بالدرجات ،ناهيك عن
توفر مر�شد �أكادميي متخ�ص�ص ي�ساعدهم على اختبار التخ�ص�ص
املنا�سب لقدراتهم وميولهم.واعتماد كثري من �أع�ضاء هيئة التدري�س
لطرق التدري�س التقليدية التي مل َت ّعد تلبي طموح الطلبة ذوي الإعاقة
وف�ضولهم نحو املعرفة بطرق تكنولوجية م�ساعدة.وافتقارهم للكثري
من اخلدمات الرتبوية و�أهمها تكييف املناهج واالختبارات جلميع
فئات ذوي الإعاقة ،واملباين للطلبة ذوي الإعاقة واخرياً� :شعورهم
ب�أن اجلامعة ال تك�سبهم اخلربة العلمية الالزمة خلو�ض غمار العمل
(ال�سلمان)2008 ،
م�ستقبالً.واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ّ
عدي َجودة
التي �أ�شارت �أن ُم�ستوى َجودة احلياة كان مرتفع ًا يف ُب ّ
عديَ :جودة
احلياة الأ�رسيةَ ،جودة احلياة النف�سية.ومنخف�ض ًا يف ُب ّ
احلياة التعليمية و�إدارة الوقت.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :ما ُم�ستوى َجودة احلياة لدى
الطلبة ذوي الإعاقة يف اجلامعة الأردنية؟ ا�ستخرجت املتو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري لأبعاد املقيا�س ال�ستة للإجابة عن
ال�س�ؤال الثاين ،مو�ضح ًا يف اجلدول (:)7
جدول ()7
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة
األردنية

احلياة يعترب مرتفع ًا ب�شكل عام ،يرجع ذلك �إىل �أن اجلامعة الأردنية
تعترب من اجلامعات الرائدة يف رعاية وتعليم ذوي االعاقة ومتيز
اخلدمات التي تقدمها للطلبة ذوي الإعاقة ،والتي �أكدتها يف لوائح
و�أنظمة اجلامعة.
مب�ستوى
(جودة التعليم والدرا�سة) يتمتع ُ
و ُيالحظ �أن ُب ّعد َ
َجودة حياة مرتفع ،و ُي ّعزى ذلك �إىل اعتبار اجلامعة الأردنية من
�أوائل اجلامعات التي و�ضعت اللبنات الأ�سا�سية يف تعليم ذوي
الإعاقة يف �رصحها العلمي ،وتقدميها اخلدمات الرتبوية واملهنية
املنا�سبة لكافة فئات ذوي الإعاقة املنت�سبني �إليها طيلة ال�سنوات
(جودة ال�صحة العامة) فهو ال ُب ّعد الأقل
الطويلة املا�ضية� .أما ُب ّعد َ
م�ستوى جودة لدى الطلبة.وقد ُي ّعزى ذلك �إىل امل�شكالت ال�صحية
التي يعانون منها وما يرتبط بها من مراجعات طبية وقرارات
عالجية م�ستمرة وتكاليفها املالية املرتبطة بها كتكلفة الأجهزة
املعينة مما ينعك�س على �أو�ضاعهم االنفعالية والعاطفية وبالتايل
انخفا�ض م�ستوى ر�ضاهم عن جودة هذه اخلدمات.
(ال�سلمان )2008 ،التي
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ّ
�أ�شارت �أن ُم�ستوى َجودة احلياة كان مرتفع ًا لدى عينة الدرا�سة يف
عدي َجودة احلياة الأ�رسيةَ ،جودة احلياة النف�سية فقط.
ُب ّ
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق يف ُم�ستوى
َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي االعاقة تبعاً ملتغري اجلامعة (جامعة
امللك عبد العزيز  -اجلامعة الأردنية) ؟ ا�ستخدم اختبار (ت) لعينتني
م�ستقلتني للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،كما هو مو�ضح ًا �أدناه:
جدول ()8
اختبار ت لعينتين مستقلتين الختبار الفروق في مُستوى َجودة الحياة لدى الطلبة ذوي االعاقة
تبعاً لمتغير الجامعة (جامعة الملك عبد العزيز  -الجامعة األردنية)

املجال

َجودة ال�صحة العامة

28.5750

3.43391

متو�سط

َجودة احلياة اال�رسية
واالجتماعية

39.9500

5.20686

مرتفع

َجودة التعليم والدرا�سة

44.8125

5.02826

مرتفع

َجودة ال�صحة العامة

َجودة العواطف

28.8000

4.04531

متو�سط

َجودة ال�صحة النف�سية

34.3125

6.50335

متو�سط

َجودة �شغل الوقت وادارته

31.2125

4.88629

متو�سط

املتو�سط الكلي

198.6625

20.62562

مرتفع

َجودة احلياة اال�رسية
واالجتماعية

االبعاد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ُم�ستوى
املوافقة

79

َجودة التعليم والدرا�سة

و َيظهر من النتائج الواردة يف اجلدول �أعاله �أن املتو�سط العام
للمتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات العينة كانت (،)198.6625
وهو ُم�ستوى َجودة مرتفع وفق ًا ملقيا�س حتديد ُم�ستوى َجودة احلياة
ويف �ضوء املعايري املئينية للمقيا�س .وميكن تف�سري هذه النتيجة
ب�أن تقدير الطلبة ذوي الإعاقة باجلامعة الأردنية مل�ستوى جودة
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اجلامعة العينة
جامعة
امللك
عبد
العزيز
اجلامعة
الأردنية
جامعة
امللك
عبد
العزيز
اجلامعة
الأردنية
جامعة
امللك
عبد
العزيز
اجلامعة
الأردنية

80

80

80

80

املتو�سط
احل�سابي
29.3250

28.5750

30.3375

32.9500

االنحراف
املعياري
3.26382

ت

1.416

الداللة

0.159

3.43391

4.50019

3.395 -

**0.001

5.20686

80

24.2250

5.05157

80

28.8000

4.04531

3.820 -

**0.000
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املجال

اجلامعة العينة

َجودة العواطف
َجودة ال�صحة النف�سية
َجودة �شغل الوقت
وادارته
ُم�ستوى َجودة احلياة

80

32.0000

5.30106

80

34.3125

6.50335

80

41.9250

4.96258

80

44.8125

4.88629

80

20.17518 183.8875

80

20.62562 198.6625

3.708 -

3.708 -

*0.015

**0.000

َجودة ال�صحة َجودة احلياة اال�رسية َجودة التعليم
املجال
والدرا�سة
واالجتماعية
العامة

80

29.2125

5.02826

2.465 -

**0.000

َجودة
العواطف

80

26.0750

5.35517

ت

الداللة

اختبار ت لعينتين مستقلتين الختبار الفروق في مُستوى َجودة الحياة لدى الطلبة ذوي االعاقة
تبعاً لمتغير الجنس

4.580 -

**0.000

** ذات داللة إحصائية عند مُستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول �أن قيمة ت ذات داللة �إح�صائية عند
ُم�ستوى  0.05بالن�سبة لكل ُب ّعد من �أبعاد املقيا�س ،مما َيدل على
وجود فروق بني ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي الإعاقة يف
جامعة امللك عبد العزيز واجلامعة االردنية ُت ّعزى ملتغري اجلامعة،
ول�صالح طلبة اجلامعة الأردنية.و ُت ّعزى هذه النتيجة �إىل تاريخ
اجلامعة الأردنية يف رعاية وتعليم ذوي الإعاقة بني اجلامعات
الأردنية والعربية ،ف�أفردت لهم الكثري من الربامج واخلدمات
الرتبوية واالجتماعية وخ�ص�صت لهم الأندية الرتفيهية والريا�ضية
حتى و�صلت اىل ت�ضمني هذه الفئة يف لوائح وقرارات اجلامعة.فيما
عدا ُب ّعد َجودة ال�صحة العامة فقد متيزت جامعة امللك عبد العزيز
مب�ستوى مرافقة مرتفع جلودة احلياة ،وميكن تف�سري ذلك اىل الرعاية
الطبية وال�صحية التي توليها هذه اجلامعة لطلبته �سواء من �إدارة
اجلامعة ب�شكل خا�ص وحكومة اململكة ب�شكل عام ،وتوفريها الكثري
من الأجهزة واملعينات ال�صحية الطبية لذوي االعاقة كاملعينات
ال�سمعية والب�رصية والكرا�سي املتحركة الكهربائية و�رصف �إعانة
مادية للطلبة لتوفري كافة اخلدمات الأخرى للطلبة وجمانية العالج،
مما رفع من �شعور الطلبة بالر�ضا عن هذه اخلدمات وجودتها.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق يف ُم�ستوى
َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي االعاقة تبعاً ملتغري اجلن�س (ذكور–
اناث) ؟ ا�ستخدم اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني للإجابة عن ال�س�ؤال
الرابع ،كما هو مو�ضح �أدناه:

ُم�ستوى
َجودة احلياة

* ذات داللة إحصائية عند مُستوى 0.05

َجودة �شغل
َجودة ال�صحة
الوقت وادارته
النف�سية

جامعة
امللك
عبد
العزيز
اجلامعة
الأردنية
جامعة
امللك
عبد
العزيز
اجلامعة
الأردنية
جامعة
امللك
عبد
العزيز
اجلامعة
الأردنية
جامعة
امللك
عبد
العزيز
اجلامعة
الأردنية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

جدول ()9

اجلن�س

العينة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ت

الداللة

�أنثى

82

28.4146

3.57961

2.088 -

*0.038

ذكر

78

29.5128

3.03548

�أنثى

82

30.5122

5.20504

ذكر

78

32.8333

4.56530

�أنثى

82

25.2927

5.95557

ذكر

78

27.7949

3.64445

�أنثى

82

26.2927

5.78309

ذكر

78

29.0641

4.61601

�أنثى

82

31.8780

6.43753

ذكر

78

34.5000

5.27614

�أنثى

82

42.5610

5.98372

ذكر

78

44.2179

3.87348

�أنثى

82

24.46408 184.9512

ذكر

78

15.82844 197.9231

2.993 -

3.223 -

3.340 -

2.810 -

2.089 -

4.001 -

**0.003

**0.002

**0.001

*0.006

*0.039

**0.000

** ذات داللة إحصائية عند مُستوى 0.01
* ذات داللة إحصائية عند مُستوى 0.05

يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن قيمة (ت) ذات داللة �إح�صائية
عند ُم�ستوى  0.05بالن�سبة لكل ُب ّعد من ابعاد املقيا�س ،مما يدل
على وجود فروق ذوو داللة �إح�صائية يف ُم�ستوى َجودة احلياة لدى
الطلبة اجلامعيني ذوي الإعاقة ُت ّعزى ملتغري اجلن�س ،ول�صالح عينة
الذكور.و ُي ّعزى ذلك �إىل طبيعة املجتمع العربي الذكوري ب�شكل عام
الذي يركز على �إعطاء احلرية يف التنقل واتخاذ القرارات وحتمل
امل�س�ؤولية للذكور و�إن كانوا من ذوي الإعاقة مقارنة بالإناث التي
طاملا ما غلفها املجتمع العربي باحلماية الزائدة واالنغالق الأمر
الذي �أثر على م�ستوى ر�ضاهم عن جودة احلياة لديهم.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة ال�سعايدة (.)Saʼayda, 2016
التي ا�شارت �إىل وجود فروق يف ُم�ستوى َجودة احلياة بني ذوي
االعاقة ال�سمعية وفقا ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور.واختلفت مع
نتيجة درا�سة (�أبو الرب ،والأحمد )2013 ،التي ا�شارت �أنه مل يكن
هناك فروق ُت ّعزى �إىل اجلن�س يف ُم�ستوى َجودة احلياة لدى املعاقني
�سمعيا �سوى يف ُبعد ال�شعور بالقناعة فكانت ل�صالح الذكور .ونتيجة
درا�سة ( )Al - Zboon, Ahmad, Theeb, 2014التي وجدت فروق يف
نوعية ُم�ستوى احلياة لطلبة من ذوي الإعاقة يف اجلامعات الأردنية
ُت ّعزى للجن�س ول�صالح الإناث.
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مُستوى جَ ودة احلياة لدى الطلبة ذوي اإلعاقة بجامعتي امللك عبد العزيز واجلامعة االردنية في ضوء بعض املتغيرات

◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س :هل توجد فروق يف ُم�ستوى
َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي االعاقة تبعاً ملتغري نوع االعاقة
(�سمعية ،ب�رصية ،حركية� ،صعوبات تعلم) ؟ ا�ستخدم حتليل التباين
الأحادي للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س ،كما هو مو�ضح �أدناه:
جدول ()10
تحليل التباين األحادي للفروق في مُستوى َجودة الحياة تبعاً لمتغير نوع االعاقة

م�صدر التباين
َجودة ال�صحة العامة

بني
املجموعات
يف
املجموعات
الإجمايل

َجودة احلياة اال�رسية
واالجتماعية

الإجمايل

َجودة التعليم والدرا�سة

بني
املجموعات
يف
املجموعات
الإجمايل

َجودة العواطف

بني
املجموعات
يف
املجموعات
الإجمايل

َجودة ال�صحة النف�سية

بني
املجموعات
يف
املجموعات
الإجمايل

َجودة �شغل الوقت
وادارته

الإجمايل

ُم�ستوى َجودة احلياة

بني
املجموعات
يف
املجموعات
الإجمايل

1753.608

156

11.241

1795.600

159

222.155

3

74.052

3792.538

156

24.311

4014.694

159

25.266

3

8.422

4120.709

156

26.415

4145.975

159

327.599

3

109.200

4329.094

156

27.751

4656.694

159

259.285

3

86.428

5515.809

156

35.358

5775.094

159

94.253

3

31.418

4070.990

156

26.096

4165.244

159

1525.109

3

508.370

72970.791

156

467.761

74495.900

159

جدول ()11
اختبار LSDللمقارنات البعدية للفروق في مُستوى َجودة الحياة تبعاً لمتغير نوع االعاقة

نوع
الإعاقة )(I
اعاقة
ب�رصية

0.031* 3.046

0.319

0.812

اعاقة
�سمعية

اعاقة
حركية

0.010* 3.935

�صعوبات
التعلم
2.444

0.066

اعاقة
ب�رصية

1.204

0.310

َجودة العواطف

بني
املجموعات
يف
املجموعات

41.992

3

13.997

1.245

0.295

بينما كانت قيمة (ف) لي�ست ذات داللة �إح�صائية عند ُم�ستوى 0.05
بالن�سبة لباقي الأبعاد مما يدل على عدم وجود فروقات يف ُم�ستوى
َجودة احلياة ُت ّعزى �إىل نوع االعاقة.
وبا�ستخدام اختبار  LSDللمقارنات البعدية ،فقد تبني �أن
الفروقات متيل ل�صالح الطلبة ذوي االعاقة الب�رصية ،كما هو
مو�ضح �أدناه:

َجودة احلياة اال�رسية واالجتماعية

بني
املجموعات
يف
املجموعات

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

ف

ُم�ستوى
الداللة

1.087

0.356

* ذات داللة إحصائية عند مُستوى 0.05

يبينّ اجلدول (� )8أن قيمة (ف) ذات داللة �إح�صائية عند ُم�ستوى
 0.05بالن�سبة لكل من بعد َجودة احلياة اال�رسية واالجتماعية و ُب ّعد
َجودة العواطف ،وبالتايل ف�إن هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند
( )α ≤0.05يف م�ستوى جودة احلياة يف هذين ال ُب ّعدين فقط،
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اعاقة
�سمعية

اعاقة
حركية

�صعوبات
التعلم

نوع الإعاقة

الفرق يف
املتو�سط )(I - J

اخلط أ�
املعياري

Sig.

اعاقة �سمعية

*2.43881

0.98930

0.015

اعاقة حركية

0.42328

1.06996

0.693

�صعوبات
التعلم

*2.65185

1.19275

0.028

اعاقة ب�رصية

*2.43881 -

0.98930

0.015

اعاقة حركية

2.01553 -

1.10594

0.070

)(J

�صعوبات
التعلم

0.21304

1.22513

0.862

اعاقة ب�رصية

0.42328 -

1.06996

0.693

اعاقة �سمعية

2.01553

1.10594

0.070

�صعوبات
التعلم

2.22857

1.29114

0.086

اعاقة ب�رصية

*2.65185 -

1.19275

0.028

اعاقة �سمعية

0.21304 -

1.22513

0.862

اعاقة حركية

2.22857 -

1.29114

0.086

اعاقة �سمعية

1.38325

1.05696

0.193

اعاقة حركية

*3.58201

1.14314

0.002

�صعوبات
التعلم

*3.01630

1.27433

0.019

اعاقة ب�رصية

1.38325 -

1.05696

0.193

اعاقة حركية

2.19876

1.18159

0.065

�صعوبات
التعلم

1.63304

1.30893

0.214

اعاقة ب�رصية

*3.58201 -

1.14314

0.002

اعاقة �سمعية

2.19876 -

1.18159

0.065

�صعوبات
التعلم

0.56571 -

1.37946

0.682

اعاقة ب�رصية

*3.01630 -

1.27433

0.019

اعاقة �سمعية

1.63304 -

1.30893

0.214

اعاقة حركية

0.56571

1.37946

0.682

وميكن ًع ُزو هذه النتيجة اىل الرعاية واالهتمام الكبري التي
حظيت به فئة ذوي الإعاقة الب�رصية يف اجلامعات عن غريها
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جدول ()12
تحليل التباين األحادي للفروق في مُستوى َجودة الحياة لدى الطلبة ذوي االعاقة تبعاً لمتغير
سنوات الدراسة

م�صدر التباين
َجودة ال�صحة العامة

بني
املجموعات
يف
املجموعات
الإجمايل

َجودة احلياة اال�رسية
واالجتماعية

بني
املجموعات
يف
املجموعات
الإجمايل

َجودة التعليم والدرا�سة

بني
املجموعات
يف
املجموعات
الإجمايل

َجودة العواطف

بني
املجموعات
يف
املجموعات
الإجمايل

َجودة ال�صحة النف�سية

بني
املجموعات
يف
املجموعات
الإجمايل

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

18.554

3

6.185

1777.046

156

11.391

1795.600

159

188.806

3

62.935

3825.888

156

24.525

4014.694

159

18.534

3

6.178

4127.441

156

26.458

4145.975

159

43.582

3

14.527

4613.112

156

29.571

4656.694

159

104.471

3

34.824

5670.623

156

36.350

5775.094

159

ف

ُم�ستوى
الداللة

0.654 0.543

0.057 2.566

َجودة �شغل الوقت
وادارته

◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س :هل توجد فروق يف ُم�ستوى
َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي االعاقة تبعاً ملتغري �سنوات الدرا�سة
(�سنة �أوىل� ،سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة) ؟ ا�ستخدم حتليل
التباين الأحادي للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س ،حيث مت التو�صل �إىل
النتائج املو�ضحة �أدناه:

ُم�ستوى َجودة احلياة

من االعاقات الأخرى ،وما يتمتع به ذوي الإعاقة الب�رصية من
ملكة اللغة يف التعبري عن انفعاالتهم وعواطفهم ،على عك�س ذوي
االعاقات الأخرى كالإعاقة ال�سمعية ،مما ي�ساعدهم على االندماج
يف اال�رسة واحلياة االجتماعية املحيطة ،ويزيد من �شعورهم
بال�سعادة ويعزز من ر�ضاهم عن حياتهم.واتفقت هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة (ال�سويركي )2013 ،ودرا�سة (الراجحية ،الظفري،
 )2015التي ا�شارت اىل ان املُ�ستوى العام جلَودة احلياة لذوي
الإعاقة الب�رصية كان مرتفعاً.يف حني �إختلفت مع نتيجة درا�سة
( )Al - Zboon, Ahmad, Theeb, 2014التي ا�شارت لعدم وجود
فروق يف م�ستوى جودة احلياة ُت ّعزى لنوع الإعاقة �أو �شدتها.

م�صدر التباين
بني
املجموعات
يف
املجموعات
الإجمايل
بني
املجموعات
يف
املجموعات
الإجمايل

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

18.759

3

6.253

4146.485

156

26.580

4165.244

159

761.357

3

253.786

73734.543

156

472.657

74495.900

159

ف

ُم�ستوى
الداللة

0.872 0.235

0.658 0.537

يبينّ اجلدول (� )10أن قيمة (ف) لي�ست ذات داللة �إح�صائية
عند ُم�ستوى  0.05بالن�سبة لكل �أبعاد الدرا�سة ،مما يدل على عدم
وجود فروقات يف ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي االعاقة
تبع ًا ملتغري �سنوات الدرا�سة (�سنة �أوىل� ،سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة
رابعة) .ويعزى ذلك �إىل الفهم املحدود لدى الطلبة ذوي الإعاقة
باجلامعة ملفهوم جودة احلياة وربطه مبدى تقدمي اخلدمات لهم،
واعتيادهم على اخلدمات املقدمة لهم يف اجلامعة طيلة فرتة
درا�ستهم حلني تخرجهم.واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
ال�سويركي ( ،)2013التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق يف ُم�ستوى
َجودة احلياة ُت ّعزى ملتغري املرحلة التعليمية.
وعليه فقد اجابت النتائج ال�سابقة �أعاله عن �س�ؤال الدرا�سة
الرئي�س :ما ُم�ستوى َجودة احلياة لدى الطلبة ذوي الإعاقة بجامعتي
امللك عبد العزيز واجلامعة الأردنية؟ حيث تو�سط م�ستوى جودة
احلياة لدى الطلبة اجلامعيني ذوي الإعاقة يف جامعة امللك عبد
العزيز ،يف حني جاء م�ستوى جودة احلياة مرتفعا لدى نظرائهم يف
اجلامعة الأردنية.

التوصيات:
0.873 0.234

0.689 0.491

0.414 0.958

1 .1ت�شكيل جلنة تطويرية ملتابعة �أو�ضاع وخدمات الطلبة يف كال
اجلامعتني والعمل على االرتقاء بها ،مبا يعزز َجودة احلياة
لديهم ،وتزيد من فر�ص �سعادتهم ودرجة ر�ضاهم عن احلياة.
2 .2تفعيل دور مراكز االحتياجات اخلا�صة يف اجلامعات لتوفري
االحتياجات املادية والنف�سية واالجتماعية للطلبة ذوي
الإعاقة وتقييم الربامج الرتبوية واالجتماعية املقدمة لهم،
وو�ضع اخلطط التطويرية مبا يعزز َجودة احلياة لديهم ،وتزيد
من فر�ص �سعادتهم ودرجة ر�ضاهم عن احلياة.
�3 .3إزالة جميع العقبات التي حتول دون �إدماج الطلبة ذوي
االعاقة يف �أ�شكال احلياة االجتماعية كافة ،وتكثيف الربامج
االجتماعية التي من �ش�أنها بناء اجتاهات �إيجابية نحو الطلبة
ذوي الإعاقة.
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