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يف مقارنة بغري املعاقني احلياة لدى املعاقني مسعيًا  جودة
 اململكة العربية السعودية

 فراس أحمد سميـ عبد األحمد           الرب محمد عمر محمد أبك
 الممؾ عبد العزيز جامعة ،التربية كمية

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى جودة الحياة عند  -ممخصال
 المممكة العربية السعوديةوغير المعاقيف في  سمعيا األشخاص المعاقيف

)جودة الصحة العامة، جودة الحياة األسرية واالجتماعية،  في مجاالت
الحياة الوظيفية، جودة العواطؼ، جودة الصحة النفسية، جودة شغؿ 

دارتو(. ومف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ، قاـ الباحث ببناء أداة  افالوقت وا 
الدراسة والتي تكونت مف جزأيف، احتوى الجزء األوؿ منيا عمى فقرات 

ه لمكشؼ عف مستوى جودة الحياة،  أما الجزء الثاني فقد اشتمؿ محدد
المقابمة. وقد تـ التحقؽ مف صدؽ األداة عف طريؽ الجراء عمى أسئمة 

 والتحقؽ مف ثباتيا باستخداـ معامؿ اإلتساؽ الداخمي. .صدؽ المحتوى
( 90بتطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة مكونة مف ) ثافوقاـ الباح     

( شخص غير معاؽ، وذلؾ وفؽ متغيرات 90، و)سمعيا شخصا معاؽ
، (، الحالة االجتماعيةالجنساإلعاقة، المستوى التعميمي،  شدةالدراسة )

تبيف وجود داللو إحصائية بيف المعاقيف وغير المعاقيف في جميع أبعاد 
جودة الحياة وكذلؾ وفقًا لجميع متغيرات الدراسة المستقمة وذلؾ لصالح 

كما تبيف أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية  ،المعاقيفاألشخاص غير 
 الحالة األجتماعيةبحسب المستوى التعميمي لصالح الجامعييف، وفي 

تعزى إلى  وـل تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية المتزوجيف،لصالح 
الجنس سوى في بعد الشعور بالقناعة ولصالح الذكور، ولـ يكف ىناؾ 

في مقارنة جودة الحياة لممعاقيف سمعيا حسب  فروؽ في بقية األبعاد،
مجموعة مف  افوبناء عمى نتائج الدارسة، قدـ الباحث متغيرات الدراسة.

التوصيات لمجيات المعنية ىدفت إلى رفع مستوى جودة الحياة لدى 
المعاقيف في شتى المجاالت االجتماعية والصحية والنفسية، وتقديـ 

مف الفجوة في جودة الحياة بيف  البرامج والخدمات المناسبة لمحد
 .األشخاص المعاقيف وغير المعاقيف 

 .: جودة الحياة ، المعاقيف سمعياً كممات مفتاحية     
 المقدمة. 1

تقاس حضارة األمـ والمجتمعات، بجودة الحياة لدى األفراد      
بشكؿ عاـ، والفئات الميمشة كالمعاقيف والمسنيف وذوي األمراض 

خاص، ويعتبر مفيـو جودة الحياة مف المفاىيـ التي المزمنة بشكؿ 
جتماعية، إذ التربية الخاصة والحياة اال دخمت حديثًا عمى مجاؿ

 يعّبر عف مدى االىتماـ بكافة أفراد المجتمع وتحقيؽ الرفاه ليـ.
نيا إدراؾ أجودة الحياة عمى  منظمة الصحة العالمية وتعتبر     

النظاـ القيمي والثقافي الذي الفرد لوضعو في الحياة في ضوء 
يعيش فيو. وتعتبره منظمة اليونسكو مفيومًا شاماًل يضـ كافة 
جوانب الحياة كما يدركيا األفراد. وىذا التعريؼ يتسع ليشمؿ 

شباع المعنوي الذي يحقؽ باع المادي لمحاجات األساسية واإلاإلش
 .[ 3] ذاتوالتوافؽ النفسي لمفرد عبر تحقيقو ل

جودة الحياة ىي عبارة عف االستمتاع بالظروؼ المادية  إف     
شباع الحاجات  في البيئة الخارجية واإلحساس بحسف الحاؿ وا 
والرضا عف الحياة، فضاًل عف إدراؾ الفرد لجوانب حياتو وشعوره 
بمعنى الحياة إلى جانب الصحة الجسمية اإليجابية وتوافقو مع 

 .[4سائدة في المجتمع ]القيـ ال
ىذا وتعتبر جودة الحياة مؤشرًا ىامًا مف خالؿ مدى تحقيؽ جودة      

الخدمات المقدمة لممعاقيف، كونيـ مف الفئات التي تحتاج رعاية خاصة. 
ينظروف لمحياة بنظرة تختمؼ عف اآلخريف، كما تتأثر نظرتيـ   فيـ

 لمحياة بظروؼ اإلعاقة وما يحصموف عميو مف خدمات ودعـ اجتماعي،
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ع ظروؼ تساعدىـ عمى التوافؽ ممما يؤكد احتياجيـ إلى خدمات 
 .[3الحياة ]
جودة الحياة  تعبير الفرد عف شعوره بالرضا والسعادة إف      

وقدرتو عمى إشباع حاجاتو مف خالؿ ثراء البيئة ورقي الخدمات في 
المجاالت الصحية واالجتماعية والتعميمية والنفسية مع حسف إدراتو 

 . [4] الستفادة منولموقت وا
وقد حظي موضوع تحسيف جودة حياة األشخاص المعاقيف باىتماـ      

، حيث قاـ أحد مراكزىا بدراسة  توصمت إلى أف [19]  األمـ المتحدة
المشكالت التي تعاني منيا معظـ البمداف تتمثؿ في عزؿ المعاقيف مما 

الدراسة مف يؤدي بيـ إلى إحساسيـ باإلحباط واليأس. حيث اقترحت 
شراكيـ في األنشطة  أجؿ تحسف نوعية حياتيـ: إدماجيـ في المجتمع وا 
العامة لتحسيف اتجاىات الناس نحوىـ، وتعاوف األسرة والمجتمع معًا مف 
أجؿ إنجاح أىداؼ الدمج. مما يؤكد تنامي االىتماـ الدولي بتحقيؽ 

 والبيئة المؤىمة ة دور المجتمع الرفاه والمساواة لممعاقيف في حياتيـ، وأىمي
وجودة الحياة يعتبراف  حوؿ المعاؽ في تحسيف جودة حياتو فاالندماج 

تحسيف جودة الحياة مف األىداؼ  ويعد مكمالف لبعضيما البعض.
التي ينشدىا أي مجتمع في وقتنا الحالي، حيث يحظى ىذا 

 .[4لمتقدمة ]الموضوع بأىمية كبرى في الدوؿ ا
جؿ اإلىتماـ لممواطف بشكؿ  المممكة العربية السعودية أولتو       

عاـ في كافة الميادييف الخدمية، ولممعاقيف بشكؿ خاص، ويدلؿ 
عمى ىذا التشريعات والقوانيف التي تراعى وتضمف مصالحيـ، وقد 
كفؿ قانوف المعاقيف في المممكة العربية السعودية مف الحقوؽ 

لصحية مف حيث لألشخاص ذوي اإلعاقة في المجاالت ا
التشخيص المبكر لإلعاقة والعالج الطبي بأنواعو، والخدمات 
التعميمية والتأىيمية والتشغيمية بما فييا التدريب والتأىيؿ الميني. 
وقد أقرت اإلتفاقية الدولية في شأف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 
أيضًا والتي صادقت عمييا المممكة، مجموعة مف الحقوؽ 

اقيف أىميا إمكانية الوصوؿ لألماكف العامة، وعدـ والخدمات لممع
االستبعاد مف التعميـ األساسي والثانوي واإللزامي وتوفير التدابير 

ي والتشغيؿ الفردية التي تساعد عمى التعمـ، والصحة والتدريب المين
ف إصدار ىذه التشريعات والقوانيف التي تضمف حقوؽ إ. [2]

الت الحياة  تعكس حرص األشخاص المعاقيف في مختمؼ مجا
السعودية عمى تطبيؽ االتفاقيات الدولية التي  المممكة العربية

 تضمف حقوؽ ىذه الفئة وفؽ الرؤى والتطمعات الحديثة في العالـ.
وتأتي الدراسة الحالية لتبحث في مدى انعكاس الواقع      

االقتصادي والنيضة الحضارية التي تشيدىا المممكة العربية 
السعودية عمى األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية مف حيث مدى 
استفادة مواطني الدولة المعاقيف سمعيًا بالرفاه وجودة الحياة اسوة 

 بأقرانيـ مف غير ذوي اإلعاقة. 
 مة الدراسةمشك .2

ف مفيـو جودة الحياة يستخدـ لمتعبير عف رقي مستوى إ
. وقد حظي قدـ ألفراد المجتمعالخدمات المادية واالجتماعية التي ت

موضوع جودة الحياة باىتماـ الدراسات والبحوث االجتماعية، وقمما 
تطرقت ىذه األبحاث إلى جودة الحياة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة 

عاـ، دوف األخذ الدراسات تناولت المعاقيف بشكؿ السمعية، فمعظـ 
عتبار إعاقة بعينيا، وبما أف شريحة المعاقيف سمعيًا مف بعيف اال

الشرائح التي طاؿ تيميشيا عبر العقود الماضية، فإف االىتماـ 
بجودة حياة المعاقيف سمعيًا ىو تعبير عف مدى اىتماـ المجتمع 

ت ىذه الدراسة لتسميط الضوء بيذه الشريحة. وبناء عميو، فقد  جاء
عمى واقع جودة حياة المعاقيف سمعيًا في المجتمع السعودي، وىو 
ما يكشؼ عف مستوى الخدمات الصحية واالجتماعية والثقافية ليذه 
الفئة. إضافة إلى  التعرؼ عمى جوانب الضعؼ في مستوى جودة 
الحياة عند األشخاص المعاقيف سمعيًا، والسعي نحو تطويرىا 

تنميتيا مف قبؿ الجيات المختصة مما يساعد عمى النيوض و 
بجودة حياة المعاقيف سمعيًا في المجتمع السعودي وتجنب 

 اإلخفاقات التي قد تؤدي إلى انحدارىا.
 أهمية الدراسة . أ
 ال شؾ بأف نشر نتائج ىذه الدراسة وتعريؼ المجتمع والجيات      
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المسؤولة بمستوى جودة الحياة التي يعيشيا المعاقيف سمعيًا في 
يجابيا عمى مستوى الخدمات المقدمة إالمجتمع السعودي، سينعكس 

 ويمكف تمخيص أىمية ىذه الدراسة فيما يمي: ليـ،  
توعية المجتمع بحقوؽ الشخص المعاؽ سمعيًا بمختمؼ 
مستوياتيا االجتماعية والصحية والثقافية، وأىمية االرتقاء بجودة 
حياتو. إضافة إلى توعية األشخاص المعاقيف سمعيًا بأىمية العناية 

ف مثؿ إوالمطالبة بحقوقيـ التي تحسف مف مستوى جودة حياتيـ. 
بدوف أدنى شؾ في حشد ومساندة ىذه التوعية المجتمعية ستسيـ 
ف مثؿ ىذه الدراسة تعد تعبيرا عف إكافة فئات المجتمع. وبالتالي ف

مدى االىتماـ المجتمعي المتنامي بحقوؽ الفئات الميمشة في 
 المجتمع.
 أهداؼ الدراسة  . ب
مف المالحظ أف ىناؾ نقصًا كبيرًا في الدراسات التي اىتمت      

سمعيًا في عالمنا العربي، حيث  بجودة حياة األشخاص المعاقيف
يعتبر ىذا المفيـو جديدًا بالنسبة لقضية اإلعاقة. وليذا السبب 
حاولت الدراسة الحالية التعرؼ عمى مستوى جودة الحياة التي 
يعيشيا األفراد المعاقوف سمعيًا في المممكة العربية السعودية. وبذلؾ 

 تتمخص أىداؼ الدراسة فيما يمي:
ستوى جودة الحياة عند األشخاص المعاقيف التعرؼ عمى م_ 

سمعيًا في السعودية، في مجاالت )جودة الصحة العامة، جودة 
الحياة األسرية واالجتماعية، الحياة الوظيفية، جودة العواطؼ، 

دارتو(  .جودة الصحة النفسية، جودة شغؿ الوقت وا 
مقارنة جودة الحياة التي يعيشيا األشخاص المعاقيف في _ 

 السعودية مع غير المعاقيف.
معرفة مدى جودة الحياة التي يعيشيا األشخاص المعاقيف _ 

 وعالقتيا ببعض المتغيرات.
 الدراسة أسئمة ج. 
توجد فروؽ في مستوى جودة الحياة عند األشخاص المعاقيف ىؿ _ 

 ؟سمعيًا مقارنة بغير المعاقيف

توجد فروؽ في مستوى جودة الحياة عند األشخاص المعاقيف  ىؿ_ 
 ؟سمعيًا تبعًا لشدة اإلعاقة

توجد فروؽ في مستوى جودة الحياة عند المعاقيف سمعيًا  ىؿ_ 
 ؟تبعًا لممستوى التعميمي

توجد فروؽ في مستوى جودة الحياة عند األشخاص المعاقيف  ىؿ_ 
 ؟سمعيًا تبعًا لمجنس

ستوى جودة الحياة عند األشخاص المعاقيف توجد فروؽ في م ىؿ_ 
 ؟سمعيًا تبعًا لمحالة االجتماعية

 حدكد الدراسة -د
لقد تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى المعاقيف والمعاقات سمعيًا      

الممتحقيف بمراكز تأىيؿ المعاقيف، وبعض نوادي المعاقيف، 
كذلؾ عمى  والعامميف في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة.

في منطقة جده في المممكة العربية  أشخاص غير معاقيف
 .1433/1434السعودية، خالؿ العاـ الدراسي 

 مصطمحات الدراسة -ق
يشير مصطمح اإلعاقة السمعية إلى حاالت : اإلعاقة السمعية

الفقداف السمعي بأنواعيا ودرجاتيا المختمفة. ويشمؿ ىذا المصطمح 
 Limited)وضعؼ السمع  (Deafness)كاًل مف الصمـ 

Hearing) واإلعاقة السمعية إما أف تكوف موجودة منذ لحظة .
أوانيا أف تحدث في مرحمة الحقة مف  (Congenital)الوالدة 

، وقد تكوف توصيمية بمعنى أنيا (Adventitious)مراحؿ الحياة 
تنتج عف خمؿ في األذف الخارجية أو الوسطى، وقد تكوف عصبية 

نى أنيا تنتج عف خمؿ في األذف الداخمية أو العصب السمعي، بمع
أو مركزية بمعنى أنيا تنتج عف خمؿ في المراكز الدماغية العميا 

 المعمومات السمعية. المسؤولة عف معالجة
شعور الفرد بالرضا والسعادة وقدرتو عمى إشباع  :جكدة الحياة

جاالت الصحية حاجاتو مف خالؿ ثراء البيئة ورقي الخدمات في الم
سف إدراتو لموقت واالستفادة واالجتماعية والتعميمية والنفسية مع ح

. ويتبنى الباحث ىذا التعريؼ في الدراسة الحالية، حيث [5منو ]
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عّرؼ الباحث جودة الحياة إجرائيًا بالدرجة التي يحصؿ عمييا افراد 
عينة الدراسة مف األشخاص المعاقيف سمعيًا عمى  مقياس جودة 

 الحياة.
 الدراسات السابقة. 3

مػػػػػف أجػػػػػؿ قيػػػػػاس جػػػػػودة الحيػػػػػاة لػػػػػدى األشػػػػػخاص المعػػػػػاقيف وغيػػػػػر      
المعػػػػاقيف، حػػػػرص البػػػػاحثوف عمػػػػى بنػػػػاء المقػػػػاييس المتخصصػػػػة بحيػػػػث 

[ 10] فموفيمػػػد  حػػػدد ة التػػػي يحياىػػػا الفػػػرد. فقػػػدالرئيسػػػ تتضػػػمف المجػػػاالت
مؤشرات قياس جودة الحيػاة فػي المؤشػرات النفسػية التػي تظيػر فػي شػعور 

جتماعيػػة التػػي أو الرضػػا والسػػعادة، والمؤشػػرات االالفػػرد بػػالقمؽ واالكتئػػاب 
جتماعيػػػػة ، والمؤشػػػػرات ي العالقػػػػات الشخصػػػػية والشػػػػراكات االتتضػػػػح فػػػػ

 الجسػػػمية والبدنيػػػة التػػػي تتمثػػػؿ فػػػي رضػػػا الفػػػرد عػػػف حالتػػػو الصػػػحية. امػػػا
فقػػد قػػاـ بتصػػميـ مقيػػاس لجػػودة حيػػاة ذوي صػػعوبات الػػتعمـ [ 9] كػػومنس 

والػػػػذي يتكػػػػوف مػػػػف بعػػػػديف ىمػػػػا البعػػػػد الموضػػػػوعي الػػػػذي يقػػػػيس بعػػػػض 
نتاجيػة فرد كاالرتيػاح المينػي والصػحة واإلالبيانػات واالمكانػات الخاصػة بػال

واأللفػػػة واألمػػػاف والمكانػػػة االجتماعيػػػة. والبعػػػد الثػػػاني الػػػذاتي الػػػذي يقػػػيس 
ات الوجدانيػة الخاصػة بشػعور الفػرد كشػعور الفػرد نحػو بعػض بعض البيان

نينػػػا  جوانػػب حياتػػػو المختمفػػة مػػػف حيػػث درجػػػة رضػػاه عنيػػػا. فيمػػا ركػػػزت 
ثنػػػاء تصػػػميميـ مقيػػػاس جػػػودة الحيػػػاة ألسػػػر األشػػػخاص أ [14]وآخػػػروف 

التفاعػػؿ األسػػػري، ة: عػػػاقيف عمػػى أربعػػة مجػػػاالت رئيسػػالمعػػاقيف وغيػػر الم
 لي، والرفاه الجسدي/المادي.الوالدية، الرفاه االنفعا

وقػػد نظػػر البػػاحثوف وعممػػاء الػػنفس إلػػى جػػودة الحيػػاة مػػف زوايػػا      
متعػػػددة، إال أنيػػػا تصػػػب جميعيػػػا فػػػي موضػػػوع الرضػػػا عػػػف الػػػذات 
ومػػػدى تػػػػوفر الخػػػدمات فػػػػي البيئػػػة الماديػػػػة والمجتمعيػػػة لمفػػػػرد، ممػػػػا 

مشػػكالتيا يجعمػػو أكثػػر إقبػػااًل عمػػى الحيػػاة وأكثػػر قػػدرة عمػػى مواجيػػة 
عمػػى أنيػػا رضػػا  [17] تػػايمور واالسػػتفادة مػػف مصػػادرىا. وقػػد عرفيػػا

بأنيػا [ 12] قػود الفرد بالحياة والشعور بالراحػة والسػعادة. كمػا عرفيػا
 فموفيمػػػد امػػػتالؾ الفػػػرص لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ ذات معنػػػى . فيمػػػا عػػػرؼ

جػودة الحيػػاة بمفاىيميػا المختمفػػة التػي تػػرتبط بػالقيـ الشخصػػية  [10]
لتػػػي تحػػػدد معتقداتػػػو حػػػوؿ كػػػؿ مػػػا يحػػػيط بػػػو مػػػف متغيػػػرات لمفػػػرد وا

حياتية، وما يواجيو مف مشكالت لمسعي إلى تحقيؽ الرضػا الػذاتي. 
عمػػػى أف مسػػػتوى جػػػودة الحيػػػاة الػػػذي  [6] وقػػػد أكػػػدت نتػػػائج دراسػػػة

يدركػػػػو الفػػػػرد إنمػػػػا يػػػػرتبط بػػػػالنمو االنفعػػػػالي والػػػػتحكـ فػػػػي المشػػػػاعر 
حياة مف المفاىيـ التي نادرًا ما السمبية لمفرد.  ويعتبر مفيـو جودة ال

حظيػػت باالىتمػػاـ الواسػػع سػػواء عمػػى مسػػتوى االسػػتخداـ العممػػي أو 
العممي العاـ في حياتنا اليومية، غير أف مسػتخدمي ىػذا المفيػـو لػـ 
يتفقوا عمى معنى محدد ليػذا المصػطمح. وقػد يرجػع ذلػؾ إلػى حداثػة 

تخدـ أحيانػػًا المفيػػـو عمػػى مسػػتوى التنػػاوؿ العممػػي الػػدقيؽ، حيػػث يسػػ
لمتعبير عػف مسػتوى الخػدمات الماديػة واالجتماعيػة التػي تقػدـ ألفػراد 

حيانا أخرى لمتعبير عف إدراؾ األفراد لمػدى أالمجتمع، فيما يستخدـ 
وبيػدؼ التعػرؼ   تمفة.خقدرة ىذه الخدمات عمى إشباع حاجاتيـ الم

عمى جودة حياة األشخاص المعاقيف مف مختمؼ اإلعاقات، أجريػت 
ديد مف الدراسات في مختمؼ دوؿ العالـ . تناولت ىذه الدراسػات الع

الكثيػػر مػػف  مػػدى تػػأثر وتػػأثير جػػودة حيػػاة األشػػخاص المعػػاقيف عمػػى
جتماعيػػػة والنفسػػػية والصػػػحية. غيػػػر أف الدراسػػػات  التػػػي األبعػػػاد اال

 جريت في عالمنا العربي ال زالت محدودة جدًا وحديثة نسبيًا.أ
العوامػؿ األسػرية والمدرسػية والمجتمعيػة  بدراسػة  [4] حيث قػاـ     

التػػػػػي تتنبػػػػػأ بجػػػػػودة الحيػػػػػاة لػػػػػدى األطفػػػػػاؿ ذوي صػػػػػعوبات الػػػػػتعمـ، 
كمحاولػػة لمكشػػؼ عػػف الفػػروؽ فػػي جػػودة الحيػػاة لػػدى األطفػػاؿ ذوي 

( 50صعوبات التعمـ واألطفاؿ العادييف. وقػد شػممت الدراسػة عمػى )
حقػػػػػيف ( طفػػػػػؿ مػػػػػف ذوي صػػػػػعوبات الػػػػػتعمـ الممت50طفػػػػػاًل عاديػػػػػًا و)

بالصػػػػػؼ السػػػػػادس االبتػػػػػدائي فػػػػػي محافظػػػػػة بنػػػػػي سػػػػػويؼ بمصػػػػػر، 
( والػػد ووالػػدة مػػف أوليػػاء األمػػور. 100واشػػتممت العينػػة أيضػػًا عمػػى )

وقد بينػت نتػائج الدراسػة وجػود فػروؽ فػي جػودة الحيػاة بػيف األطفػاؿ 
ذوي صػػػعوبات الػػػتعمـ والعػػػادييف، وعػػػدـ وجػػػود اخػػػتالؼ فػػػي جػػػودة 

تبعػػػًا لمتغيػػػر الجػػػنس، وكػػػاف أىػػػـ  الحيػػػاة ألطفػػػاؿ صػػػعوبات التعمػػػيـ
عامؿ مػف العوامػؿ األسػرية والمدرسػية والمجتمعيػة التػي تتنبػأ بجػودة 
حياة األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ متمثال في جػودة الحيػاة األسػرية 

 .ؿ المرتبط بمصادر المجتمع المتاحةيميو العام
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دراسػػة ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى [ 1] السػػرطاوي أجػػرى وقػػد
الحيػػاة عنػػد األشػػخاص المعػػاقيف وغيػػر المعػػاقيف فػػي مسػػتوى جػػودة 

دولة اإلمارات العربيػة المتحػدة فػي مجػاالت )جػودة الصػحة العامػة، 
جػػػػػػػودة الحيػػػػػػػاة األسػػػػػػػرية واالجتماعيػػػػػػػة، الحيػػػػػػػاة الوظيفيػػػػػػػة، جػػػػػػػودة 
دارتو(. حيػث  العواطؼ، جودة الصحة النفسية، جودة شغؿ الوقت وا 

تكونػػػت مػػػف جػػػزأيف، احتػػػوى قػػػاـ البػػػاحثوف ببنػػػاء أداة الدراسػػػة والتػػػي 
الجػػػزء األوؿ منيػػػا عمػػػى فقػػػرات محػػػدده لمكشػػػؼ عػػػف مسػػػتوى جػػػودة 

 جراء المقابمة. الحياة،  أما الجزء الثاني فقد اشتمؿ عمى أسئمة إل
( 150ف بتطبيػؽ أداة الدراسػة عمػى عينػة مكونػة مػف )اوقاـ الباحث
( شػػػػخص غيػػػػر معػػػػاؽ، وذلػػػػؾ وفػػػػؽ متغيػػػػرات 150و)  شخصػػػػا معاقػػػػا،

الدراسػػػػػػة )نػػػػػػوع اإلعاقػػػػػػة، المسػػػػػػتوى التعميمػػػػػػي، مسػػػػػػتوى الػػػػػػدخؿ، الحالػػػػػػة 
االجتماعية وجية العمؿ(. ووفقا ليػذه المتغيػرات تـػ صػياغة مجموعػة مػف 
الفرضػػػيات الصػػػفرية. وبعػػػد فحػػػص الفرضػػػيات وتحميػػػؿ محتػػػوى إجابػػػات 

وجػػػود داللػػػو إحصػػػائية بػػػيف المفحوصػػػيف عمػػػى األسػػػئمة المفتوحػػػة، تبػػػيف 
المعػاقيف وغيػػر المعػػاقيف فػػي جميػػع أبعػاد جػػودة الحيػػاة وكػػذلؾ وفقػػًا لجميػػع 
متغيػػػرات الدراسػػػة المسػػػتقمة وذلػػػؾ لصػػػالح األشػػػخاص غيػػػر المعػػػاقيف فػػػي 

 االمارات.
ف مجموعػػػػػة مػػػػػف نتػػػػػائج الدارسػػػػػة، قػػػػػدـ الباحثػػػػػا وبنػػػػػاء عمػػػػػى

الحيػػػاة التوصػػػيات لمجيػػػات المعنيػػػة ىػػػدفت إلػػػى رفػػػع مسػػػتوى جػػػودة 
لػػدى المعػػاقيف فػػي شػػتى المجػػاالت االجتماعيػػة والصػػحية والنفسػػية، 
وتقديـ البرامج والخدمات المناسبة لمحػد مػف الفجػوة فػي جػودة الحيػاة 
بػيف األشػخاص المعػاقيف وغيػر المعػػاقيف فػي دولػة اإلمػارات العربيػػة 

 المتحدة.
أنػػػو يمكػػػف تحسػػػيف جػػػودة حيػػػاة المعػػػاقيف  [16] سػػػوزاف وأكػػػد
المعػاقيف فػي أنشػطة الحيػاة اليوميػة األفراد  يادة مشاركةعف طريؽ ز 

كسػػػػابيـ ميػػػػارات خاصػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ التخفيػػػػؼ مػػػػف أثػػػػر مشػػػػكالت  وا 
 اإلعاقة.

عمػػى أىميػػة مػػا يقدمػػو [ 13] ميشػػاؿ ىػػذا وقػػد أكػػدت دراسػػة
المجتمػػػػع مػػػػف خػػػػدمات لممعػػػػاقيف، فالػػػػدعـ االجتمػػػػاعي الػػػػذي يتمقػػػػاه  

الفرد المعاؽ يؤثر بصورة جوىرية عمى جودة الحياة لديو، كما تتأثر 
 جودة حياتو بمدى االستقاللية التي يشعر بيا في حياتو. 

أف جػػػػودة الحيػػػػاة لػػػػدى  [7] بنفرتػػػػي وآخػػػػروف وبينػػػػت دراسػػػػة
المصابيف بمرض الصرع تختمؼ باختالؼ متغيرات الجػنس والحالػة 

 االجتماعية واالقتصادية.
إلػػػػػى أف جػػػػػودة الحيػػػػػاة لػػػػػدى األفػػػػػراد  [8] ةوتوصػػػػػمت دراسػػػػػ

المصػػػابيف بمتالزمػػػة أسػػػبرغرز تتػػػأثر بمػػػدى التوعيػػػة المتػػػوفرة بيػػػذه 
المتالزمػػػة فػػػي المجتمػػػع ونوعيػػػة التفاعػػػؿ االجتمػػػاعي المتػػػاح ليػػػـ،  
وكذلؾ بدور الكادر التعميمي والمختصيف إضافة إلى دور الخػدمات 

 والبرامج التعميمية والتربوية المتوفرة ليـ.
التػػي أجريػػت لمتحقػػؽ مػػف  [16] سػػوزاف أفػػادت دراسػػة فيمػػا 

جػػودة الحيػػاة لألطفػػاؿ المعػػاقيف والمصػػابيف بػػأمراض ميػػددة لمحيػػاة، 
قػػػػد أظيػػػػرت عػػػػدـ حصػػػػوؿ ىػػػػذه الفئػػػػة عمػػػػى الخػػػػدمات والتجييػػػػزات 
الصػػحية المقدمػػة إلػػييـ خاصػػة فػػي األمػػاكف الريفيػػة، وكػػذلؾ افتقػػار 

مػػػا أثػػػر عمػػػى تػػػدني جػػػودة ذوييػػـ إلػػػى التوعيػػػة والتثقيػػػؼ الصػػػحي، م
 حياتيـ.
ونالحػػظ مػػف عػػرض نتػػائج الدراسػػات السػػابقة التػػي أجريػػت لمكشػػػؼ      

لػػػدى األفػػػراد المعػػػاقيف مػػػدى حداثػػػة ىػػػذا المفيػػػـو فػػػي   عػػػف جػػػودة الحيػػػاة
ميداف التربية الخاصة. وكذلؾ أىمية تنشيطو والمبادرة بدراسػتو لمػا لػو مػف 
تػػأثير عمػػى  تفاعػػػؿ ومشػػاركة وانػػدماج المعػػػاقيف، وتمػػتعيـ بصػػحة نفسػػػية 
عاليػػػة. وكػػػذلؾ أىميػػػة تفاعػػػؿ ىػػػذا المفيػػػـو مػػػع مجموعػػػة مػػػف المتغيػػػرات 

ا الفػػػػػرد المعػػػػػاؽ فػػػػػي حياتػػػػػو الصػػػػػحية والتعميميػػػػػة والظػػػػػروؼ التػػػػػي يحياىػػػػػ
واالجتماعيػػة، كيػػؼ وأف ىػػذا المفيػػـو يشػػكؿ انعكاسػػًا لمػػدى اىتمػػاـ الػػدوؿ 
بالفئػػات األقػػؿ حظػػػًا، وىػػو مػػا يعتبػػػر تحقيقػػا لمعدالػػة المجتمعيػػػة بػػيف كافػػػة 

 أفراد المجتمع. 
 الطريقة كاإلجراءات. 4

 منهج الدراسة  أ. 
اسػتخدمت الدراسػة المػنيج الوصػفي لمناسػبتو ألىػداؼ وطبيعػة      

 الدراسة، حيث يقـو البحث الوصفي بوصؼ ما ىو كائف، وتفسيره، 
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 كما ييتـ بتحديد العالقات والظروؼ التي توجد بيف الوقائع.
 :مجتمع الدراسة كعينتهاب. 

تألؼ مجتمع الدراسة الحالية مف جميع األشػخاص المعػاقيف 
( سػنة فمػا فػوؽ حيػث ال تتػوفر 16مف سػف ) مدينة جدة سمعيًا في 

إحصػػائية دقيقػػة عػػف أعػػدادىـ ونسػػب شػػيوعيـ فػػي المممكػػة العربيػػة 
السػػعودية. وقػػػد تػػػـ إجػػػراء الدراسػػػة عمػػى عينػػػة مػػػف المعػػػاقيف سػػػمعيًا 
العػػامميف وغيػػر العػػامميف، وقػػد تػػـ اختيػػار عينػػة األشػػخاص المعػػاقيف 

لحكومية والخاصػة والمراكػز سمعيًا عشوائيا مف مختمؼ المؤسسات ا
( 90حيػػث بمػػد عػػددىـ ) واألنديػػة التػػي يتواجػػد بيػػا المعػػاقيف سػػمعيًا.

( فػػػػػردا مػػػػػف 90) بينمػػػػػا تػػػػػـ اختيػػػػػار عينػػػػػة عشػػػػػوائية مماثمػػػػػةفػػػػػردا. 
األشػػػػػػخاص غيػػػػػػر المعػػػػػػاقيف العػػػػػػامميف فػػػػػػي المؤسسػػػػػػات الحكوميػػػػػػة 

( توزيػػػػع افػػػػراد الدراسػػػػة حسػػػػب 1) ويوضػػػػح جػػػػدوؿ رقػػػػـ والخاصػػػػة.
، والحالػػػػػػة اإلعاقػػػػػػة، المسػػػػػػتوى التعميمػػػػػػي، الجػػػػػػنسمتغيػػػػػػرات شػػػػػػدة 

 جتماعية.اال
 1 جدكؿ

 جتماعيةالعمؿ، كالحالة اال الجنس،اإلعاقة، المستكل التعميمي،  شدةتكزيع افراد الدراسة حسب متغيرات 
 غير المعاقيف المعاقيف المتغيرات

 المئكية النسبة التكرار المئكية النسبة التكرار االعاقة شدة
 - - %38.8 35 بسيطة
 - - %23.3 21 متوسطة
 - - %37.7 34 شديدة

 المئكية النسبة التكرار المئكية النسبة التكرار المستكل التعميمي
 %13 12 %47.7 43 فأقؿ ثانوية
 %25.5 23 %34.4 31 متوسط دبمـو

 %61.2 55 %17.7 16 بكالوريوس
 المئكية النسبة التكرار المئكية النسبة التكرار الجنس
 %75.5 68 %71.1 64 ذكر
 %24.5 22 %28.8 26 أنثى

 المئكية النسبة التكرار المئكية النسبة التكرار جتماعيةالا الحالة
 %58.8 53 %64.4 58 أعزب
 %41.2 37 %35.6 32 متزوج
 %199 99 %199 99 العاـ المجمكع

 الدراسة أداة. ج
 االسػػػػػتبانةمػػػػػف  والمكونػػػػػةبتصػػػػػميـ أداة الدراسػػػػػة  افالباحثػػػػػ قػػػػػاـ

 وذلؾ عمى النحو التالي:واألسئمة المفتوحة 
 :االستبانةالجزء األكؿ: 

تطػػوير ىػػذه الجػػزء لقيػػاس جػػودة الحيػػاة لػػدى األشػػخاص  تػػـ
ىػػذا الجػػزء عمػػى رسػػالة موجيػػة إلػػى أفػػراد  يشػػتمؿ. سػػمعياً المعػػاقيف 

عينة الدراسة لتوضيح أىداؼ الدراسة، والتأكيد عمى سرية البيانات، 
متغيػرات الدراسػة المسػتقمة المتمثمػة  فػي:  مػفوكذلؾ عمى مجموعػة 

 وتػػـ. الجػػنس، الحالػػة االجتماعيػػة اإلعاقػػة، المسػػتوى التعميمػػي، شػػدة
الخماسػػػي لتسػػػجيؿ اسػػػتجابات عينػػػة الدراسػػػة  سػػػمـ ليكػػػرت تخداـاسػػػ

عمػػى االسػػتبانة والتػػي تضػػمنت مجموعػػة مػػف مجػػاالت جػػودة الحيػػاة 
 ،الحيػػاة العامػػة جػػودةاالجتماعيػػة والنفسػػية والصػػحية والمتمثمػػة فػػي: 
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 العواطػؼ جػودة ،الحياة األسرية واالجتماعية، الحياة الوظيفيػة جودة
د جودة ،الصحة النفسية جودة  ارتو.شغؿ الوقت وا 

 الجزء الثاني: األسئمة المفتكحة: 
عينػػة أفػػراد تػػـ صػػياغة مجموعػػة مػػف األسػػئمة لطرحيػػا عمػػى         

عمػػى مسػػتوى جػػودة الحيػػاة مػػف وجيػػة نظػػر  وذلػػؾ لمتعػػرؼالدراسػػة، 
و الشخص غير المعاؽ. ويتألؼ ىذا الجزء  سمعيا الشخص المعاؽ
حريػػة االجابػػة ( أسػػئمة مفتوحػػة، يتػػاح لممسػػتجيب 6مػػف األداة عمػػى )
المقابمػة الشخصػية  أثنػاءتطبيؽ أداة الدراسػة  وتـ عنيا بشكؿ كامؿ.

عطػػاء اإلجابػػات  سػػمعيًا،مػػع المعػػاقيف  وذلػػؾ لضػػماف فيػػـ الفقػػرات وا 
يحتػاجوف إلػى تفسػير بعػض العبػارات  أنيػـالحقيقية عمييػا، وخاصػة 

 اإلداراتبالتعػػاوف مػػع  افبمغػػة اإلشػػارة ، وقػػاـ الباحثػػ ليػػـأو تقػػديميا 
ومشػػرفو المراكػػز بتوزيػػع أداة الدراسػػة بشػػكؿ فػػردي وااللتػػزاـ بمتابعػػة 

نػػػػػػػػاء اسػػػػػػػػتيفاء األداة وذلػػػػػػػػؾ بغػػػػػػػػرض األشػػػػػػػػخاص ذوي اإلعاقػػػػػػػػة أث
مسػػاعدة فػػي تعبئتيػػا. وتػػـ  أيػة تقػػديـسػتجابة عمػػى استفسػػاراتيـ أو اال

االسػػػػتعانة بمترجمػػػػي لغػػػػة اإلشػػػػػارة المتواجػػػػديف فػػػػي نػػػػوادي األفػػػػػراد 
 . يـستجابة لمالحظاتية أسئمة أو االاقيف مف أجؿ شرح أالمع

 :كثبات أداة الدراسة صدؽ -د
عػػرض أداة الدراسػػة عمػػى خمسػػة مػػف المحكمػػيف مػػف حممػػة  تػػـ     

الػػػنفس، وكػػػذلؾ  وعمػػػـالػػػدكتوراه فػػػي مجػػػاؿ رعايػػػة وتأىيػػػؿ المعػػػاقيف 
خمسػػة مػػف العػػامميف فػػي مجػػاؿ تأىيػػؿ األشػػخاص المعػػاقيف سػػمعيًا 
وأوليػػاء أمػػور المعػػاقيف الناشػػطيف فػػي ميػػداف اإلعاقػػة. وط مػػب إلػػييـ 

مػف حيػث صػياغتيا المغويػػة   األداةالحكػـ عمػى كػؿ فقػرة مػػف فقػرات 
ومػػدى عالقتيػػا مػػع الموضػػوع الػػذي صػػممت لقياسػػو. وقػػد تػػـ تعػػديؿ 

 بناء عمى آراء المحكميف ومالحظاتيـ وتوصياتيـ.أداة الدراسة 
تسػػاؽ فقػػد تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ االيتعمػػؽ بثبػػات أداة الدراسػػة،  وفيمػػا

وىػػػي درجػػػة   0.93والػػػذي بمػػػد  Alpha Chronbachالػػػداخمي 
 مناسبة ألغراض البحث العممي.

 الدراسة إجراءاتق. 

 افأداة الدراسػػػػػة، قػػػػػاـ الباحثػػػػػ وثبػػػػػاتالتأكػػػػػد مػػػػػف صػػػػػدؽ  بعػػػػػد     
أكػػد  وقػػدأجػؿ تطبيقيػػا عمػػى عينػة الدراسػػة.  فبػاإلجراءات الالزمػػة مػػ

عمػى سػرية المعمومػات، ثػـ  اسةلكؿ فرد مف أفراد عينة الدر  افالباحث
أثنػػاء المقابمػة الشخصػية التػػي  افالباحثػقبػؿ  مػػفالدراسػة  أداةطبقػت 
وذلػؾ لضػماف  سػمعيًا،بشكؿ فردي مػع األشػخاص المعػاقيف  أجريت

اإلجابػػات الحقيقيػػة عمييػػا. وقػػد تمػػت االسػػتعانة  وفيرتػػفيػػـ الفقػػرات و 
 المعػػػاقيف األشػػػخاصبمترجمػػػي لغػػػة اإلشػػػارة المتواجػػػديف فػػػي نػػػوادي 

 ىػػذا. المقابمػػةأيػػة أسػػئمة أو مالحظػػات أثنػػاء  عػػفسػػتجابة بغػػرض اال
عمػػػػى التأكػػػػد مػػػػف فيػػػػـ المسػػػػتجيبيف لألسػػػػئمة  افاحثػػػػوقػػػػد حػػػػرص الب

أو المطروحة شػفييًا، وذلػؾ عػف  وبةسواء منيا المكت إلييـ،الموجية 
طريػػؽ التعػػرؼ عمػػى التغذيػػة الراجعػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد عينػػة الدراسػػة. 

اإلصػػػغاء المطمػػػؽ لممسػػػتجيبيف عنػػػد الحػػػديث عػػػف حيػػػاتيـ  تػػػـوقػػػد 
الشخصػػية واالنفعاليػػة والنفسػػية، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ التعبيػػر الحػػر لمػػا 

  يجوؿ بخاطرىـ.
( 90عمى عػدد ) مف تطبيؽ أداة الدراسة افاحثقد تمكف البو 

المعػػاقيف غيػر ( مػف األفػػراد 90عػػدد )و  ،مػف األفػراد المعػػاقيف سػمعياً 
دخاليػا إلػى الحاسػوب. ومػف  تـ ثـ سمعياً  تبويب البيانات وترميزىا وا 

ثػػػـ عولجػػػت البيانػػػات إحصػػػائيًا باسػػػتخداـ برنػػػامج الػػػرـز اإلحصػػػائية 
 Statistical Packages for Social ماعيػػةلمعمػػـو االجت

Sciences (SPSS)  
 نتائػػجال. 5

 الحياة جودة مستوى في فروؽ توجد ىؿ: اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ
 ؟المعاقيف بغير مقارنة سمعياً  المعاقيف األشخاص عند

الفػػػػروؽ فػػػػي الشػػػػعور بجػػػػودة الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة بػػػػيف  لمعرفػػػػة     
تيعًا لمتغير مدى توفر اإلعاقة،  عاقيفاالشخاص المعاقيف وغير الم

 تتـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السػتجابا
 ( يبيف تمؾ القيـ: 2) رقـعينة الدراسة عمى المقياس، والجدوؿ 
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 2 جدكؿ
عينة الدراسة عمى المقياس بيف االشخاص المعاقيف كغير المعاقيف تيعان لمتغير  تالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابا

 مدل تكفر اإلعاقة
 المعيارم االنحراؼ الحسابي المتكسط العدد تكفر اإلعاقة مدل البعد

 4.881 25.13 90 معاؽ بالقناعة الشعكر
 4.042 35.96 90 معاؽ غير

 4.438 27.11 90 معاؽ بالسعادة الشعكر
 3.662 38.32 90 معاؽ غير

 4.515 27.36 90 معاؽ االجتماعية الحياة
 3.222 39.59 90 معاؽ غير

 4.215 28.79 90 معاؽ العامة الصحة
 4.163 38.94 90 معاؽ غير

 3.882 25.18 90 معاؽ كاالنفعاالت العكاطؼ
 3.525 37.58 90 معاؽ غير

 4.661 25.96 90 معاؽ الكقت قضاء
 3.676 35.92 90 معاؽ غير

مف الجدوؿ أعاله وحسب المتوسطات الحسابية وجود  يالحظ     
فػػروؽ ظاىريػػة بػػيف األفػػراد المعػػػاقيف وغيػػر المعػػاقيف فػػي شػػػعورىـ 

الحيػػاة االجتماعيػػة وفػػي جميػػع األبعػػاد. ولمعرفػػة داللػػة تمػػؾ  ودةبجػػ

( لمعينػػات المسػػتقمة. والجػػدوؿ رقػػـ تالفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار )
 ( يبيف نتائج تمؾ الفروؽ: 3)

 3جدكؿ 
 بيف االشخاص المعاقيف كغير المعاقيف تيعان لمتغير مدل تكفر اإلعاقة نتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة

 الداللة مستكل الحرية درجة )ت( قيمة المتكسطات فرؽ المتكسطات تكفر اإلعاقة مدل البعد
 25.13 معاؽ بالقناعة الشعكر

-10.822 -16.201 
178 

.000 
 35.96 معاؽ غير

 27.11 معاؽ بالسعادة الشعكر
-11.211 -18.485 

178 
.000 

 38.32 معاؽ غير
 27.36 معاؽ االجتماعية الحياة

-12.233 -20.922 
178 

.000 
 39.59 معاؽ غير

 28.79 معاؽ العامة الصحة
-10.156 -16.262 

178 
 

.000 
 38.94 معاؽ غير 

 25.18 معاؽ كاالنفعاالت العكاطؼ
-12.400 -22.434 

178 
 

.000 
 37.58 معاؽ غير

 25.96 معاؽ الكقت قضاء
-9.967 -15.928 

178 
 

.000 
 35.92 معاؽ غير
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 جميػػػعمػػػف الجػػػدوؿ أعػػػاله أف ىنػػػاؾ فروقػػػًا ذات داللػػػة فػػػي  يالحػػػظ
االجتماعيػػة السػػتة، وجميعيػػا كانػػت  حيػػاةمجػػاالت الشػػعور بجػػودة ال

لصػػالح األشػػػخاص غيػػر المعػػػاقيف، حيػػػث كانػػت متوسػػػطاتيـ أعمػػػى 
 المعاقيف سمعيًا. صمف متوسطات األشخا

  عند الحياة جودة مستوى في فروؽ توجد ىؿ: السؤاؿ الثاني

 ؟اإلعاقة لشدة تبعاً  سمعياً  المعاقيف األشخاص
الفػػػػروؽ فػػػػي الشػػػػعور بجػػػػودة الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة بػػػػيف  لمعرفػػػػة     

تػػػػػػـ اسػػػػػػتخراج  ة،األشػػػػػخاص المعػػػػػػاقيف تبعػػػػػػًا لمتغيػػػػػػر شػػػػػػدة اإلعاقػػػػػػ
المتوسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػات المعياريػػػػػػة السػػػػػػتجابات عينػػػػػػة 

:( يبػػػػػػػيف تمػػػػػػؾ القػػػػػػػيـ4عمػػػػػػػى المقيػػػػػػاس، والجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ ) الدراسػػػػػػة
 4 جدكؿ

 تبعان لشدة اإلعاقة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى المقياس
 المعيارم االنحراؼ الحسابي المتكسط العدد اإلعاقة شدة البعد

 3.398 29.74 35 بسيطة بالقناعة الشعكر

 2.852 24.33 21 متوسطة
 2.422 20.88 34 شديدة

 3.694 30.66 35 بسيطة بالسعادة الشعكر
 2.869 25.86 21 متوسطة
 3.349 24.24 34 شديدة

 4.173 30.00 35 بسيطة االجتماعية الحياة
 3.582 25.14 21 متوسطة
 4.105 26.00 34 شديدة

 4.190 30.97 35 بسيطة العامة الصحة
 3.862 27.71 21 متوسطة
 3.523 27.21 34 شديدة

 3.771 27.69 35 بسيطة كاالنفعاالت العكاطؼ
 3.010 23.52 21 متوسطة
 3.095 23.62 34 شديدة

 3.703 29.23 35 بسيطة الكقت قضاء
 4.399 23.95 21 متوسطة
 3.762 23.82 34 شديدة

مف الجدوؿ أعػاله وحسػب المتوسػطات الحسػابية وجػود  يالحظ     
فروؽ ظاىرية بيف األفراد المعاقيف سمعيًا في شعورىـ بجودة الحيػاة 

 ولمتعػػرؼاالجتماعيػة تبعػػًا لمتغيػر شػػدة اإلعاقػة وفػػي جميػع األبعػػاد. 

عمػػػػى داللػػػػة الفػػػػروؽ فػػػػي المتوسػػػػطات تػػػػـ اسػػػػتخداـ تحميػػػػؿ التبػػػػايف 
 :تمؾ الفروؽ ائجنت( يبيف 5المتعدد. والجدوؿ رقـ )

 5 جدكؿ
 تحميؿ التبايف المتعدد لمكشؼ عف الفركؽ في جكد الحياة االجتماعية تبعان لمتغير شدة اإلعاقة

 المتغير المبدا ولكس ؼ الحرية البسط درجة الحرية المقاـ درجة الداللة مستوى
 اإلعاقة شدة 2980. 11.372 12.000 164.000 000.
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ذات داللػػػة عمػػػى  فػػروؽمػػػف الجػػدوؿ السػػػابؽ أف ىنػػػاؾ  يتضػػح     
إلػػى متغيػػر  تعػػزىالحيػػاة االجتماعيػػة  بجػػودة لمشػػعورالمقيػػاس الكمػػي 

أثر ذلػؾ المتغيػر فػي كػؿ بعػد مػف أبعػاد  عفاإلعاقة. ولمكشؼ  شدة

استخداـ تحميػؿ التبػايف المشػترؾ متعػدد المتغيػرات  تـ الستةالمقياس 
(MANOVA) ( 6والجدوؿ رقـ )ذلؾ: يوضح 

 6 جدكؿ
لمكشؼ عف الفركؽ في األبعاد الستة لجكدة الحياة االجتماعية تبعان لمتغير شدة  MANOVA))تحميؿ التبايف المشترؾ متعدد المتغيرات

 اإلعاقة
 درجة المربعات متكسط ؼ الداللة مستكل

 الحرية
 المصدر التابعة المتغيرات تالمربعا مجمكع

 اإلعاقة شدة بالقناعة الشعور 1371.518 2 685.759 79.667 000.

 بالسعادة الشعور 754.314 2 377.157 32.859 000.

 االجتماعية الحياة 410.051 2 205.025 12.699 000.

 العامة الصحة 276.173 2 138.086 9.207 000.

 واالنفعاالت العواطؼ 360.345 2 180.173 15.982 000.

 الوقت قضاء 613.757 2 306.879 20.225 000.
 الخطأ بالقناعة الشعور 748.882 87 8.608  
 بالسعادة الشعور 998.575 87 11.478  
 االجتماعية الحياة 1404.571 87 16.144  
 العامة الصحة 1304.816 87 14.998  
 واالنفعاالت العواطؼ 980.810 87 11.274  
 الوقت قضاء 1320.065 87 15.173  
 المعدؿ الكمي بالقناعة الشعور 2120.400 89   
 بالسعادة الشعور 1752.889 89   
 االجتماعية الحياة 1814.622 89   
 العامة الصحة 1580.989 89   
 واالنفعاالت العواطؼ 1341.156 89   
 الوقت قضاء 1933.822 89   

مػػف الجػػدوؿ أعػػاله أف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة فػػي أبعػػاد الشػػعور بجػػودة الحيػػاة االجتماعيػػة وفػػي جميػػع أبعادىػػا السػػتة تعػػزى إلػػى  يتضػػح     
 ( يبيف تمؾ القيـ:7عمى مصدر تمؾ الفروؽ تـ استخداـ اختبار شافيو لممقارنات البعدية، والجدوؿ ) ولمتعرؼ. قةمتغير شدة اإلعا

 7جدكؿ 
 قةمتغير شدة اإلعالفيه لممقارنات البعدية يختبار شا

 شديدة متكسطة بسيطة شدة اإلعاقة البعد
 (*)8.86 (*)5.41  قميمة الشعكر بالقناعة

 (*)3.45   متوسطة
    شديدة
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 7تابع جدول 

 الشعكر بالسعادة
 

 (*)6.42 (*)4.80  قميمة
 -   متوسطة
    شديدة

 الحياة االجتماعية
 

 (*)4.00 (*)4.86  قميمة
 -   متوسطة
    شديدة

 الصحة العامة
 

 (*)3.77 (*)3.26  قميمة
 -   متوسطة
    شديدة

 (*)4.07 (*)4.16  قميمة العكاطؼ كاالنفعاالت
 -   متوسطة
    شديدة

 (*)5.41 (*)5.28  قميمة قضاء الكقت
 -   متوسطة
    شديدة

مف الجدوؿ أعاله أف ىناؾ فروؽ في الشعور بالقناعة  يالحظ     
وبػػيف  ميمػػة،بػػيف ذوي اإلعاقػػة القميمػػة والمتوسػػطة لصػػالح اإلعاقػػة الق

 طة،اإلعاقػػػػة المتوسػػػػطة واإلعاقػػػػة الشػػػػديدة لصػػػػالح اإلعاقػػػػة المتوسػػػػ
 وبػػػػيف اإلعاقػػػػة القميمػػػػة واإلعاقػػػػة الشػػػػديدة لصػػػػالح اإلعاقػػػػة القميمػػػػة.

لبعػػػد الشػػػعور بالسػػػعادة بينػػػت النتػػػائج أف ىنػػػاؾ فػػػروؽ فػػػي  وبالنسػػػبة
القميمػػػػػة والمتوسػػػػػطة لصػػػػػالح  قػػػػػةبػػػػػيف ذوي اإلعا لسػػػػػعادةالشػػػػػعور با

وبػػػػيف اإلعاقػػػػة القميمػػػػة واإلعاقػػػػة الشػػػػديدة لصػػػػالح  اإلعاقػػػػة القميمػػػػة،
 اإلعاقة القميمة.

يتعمػػػؽ ببعػػػد الحيػػػاة االجتماعيػػػة بينػػػت النتػػػائج أف ىنػػػاؾ  وفيمػػػا     
فػػػروؽ فػػػي الشػػػعور بالسػػػعادة بػػػيف ذوي اإلعاقػػػة القميمػػػة والمتوسػػػطة 
لصػػػػالح اإلعاقػػػػة القميمػػػػة، وبػػػػيف اإلعاقػػػػة القميمػػػػة واإلعاقػػػػة الشػػػػديدة 

لبعػػد الصػػحة العامػػة بينػػت النتػػائج  وبالنسػػبة القميمػػة. اقػػةلصػػالح اإلع
أف ىناؾ فروؽ في الشعور بالصحة العامة بيف ذوي اإلعاقة القميمة 

والمتوسػػطة لصػػػالح اإلعاقػػػة القميمػػػة، وبػػيف اإلعاقػػػة القميمػػػة واإلعاقػػػة 
 الشديدة لصالح اإلعاقة القميمة.

 يتعمػػػؽ ببعػػػد االنفعػػػاالت والعواطػػػؼ بينػػػت النتػػػائج أف وفيمػػػا
ىنػػػػاؾ فػػػػروؽ فػػػػي االنفعػػػػاالت والعواطػػػػؼ بػػػػيف ذوي اإلعاقػػػػة القميمػػػػة 
والمتوسػػطة لصػػػالح اإلعاقػػػة القميمػػػة، وبػػيف اإلعاقػػػة القميمػػػة واإلعاقػػػة 

 الشديدة لصالح اإلعاقة القميمة.
لبعد قضاء الوقػت بينػت النتػائج أف ىنػاؾ فػروؽ بػيف ذوي  وبالنسبة 

يمػػػة، وبػػػيف اإلعاقػػػة اإلعاقػػػة القميمػػػة والمتوسػػػطة لصػػػالح اإلعاقػػػة القم
 القميمة واإلعاقة الشديدة لصالح اإلعاقة القميمة.

 عنػػػد الحيػػػاة جػػػودة مسػػػتوى فػػػي فػػػروؽ توجػػػد ىػػػؿ :السػػػؤاؿ الثالػػػث
الفػروؽ فػي الشػعور  لمعرفػة ؟التعميمي لممستوى تبعاً  سمعياً  المعاقيف

بجػػػػودة الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة بػػػػيف األشػػػػخاص المعػػػػاقيف تبعػػػػًا لمتغيػػػػر 
المسػػتوى التعميمػػي، تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات 

    (8)جدوؿ كما في  عمى المقياسعينة الالمعيارية الستجابات 
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 8 جدكؿ 
 تبعان لمتغير المستكل التعميميالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي البعد
 3.904 22.74 43 أقؿ مف ثانوية عامة الشعكر بالقناعة

 4.131 27.94 31 دبموـ
 5.560 26.13 16 جامعي

 3.601 24.51 43 ثانوية عامةأقؿ مف  الشعكر بالسعادة
 3.813 29.16 31 دبموـ
 3.704 30.13 16 جامعي

 3.948 25.19 43 أقؿ مف ثانوية عامة الحياة االجتماعية
 3.664 29.10 31 دبموـ
 4.929 29.81 16 جامعي

 3.760 26.84 43 أقؿ مف ثانوية عامة الصحة العامة
 3.866 30.71 31 دبموـ
 3.860 30.31 16 جامعي

 2.804 23.26 43 أقؿ مف ثانوية عامة العكاطؼ كاالنفعاالت
 4.089 26.87 31 دبموـ
 3.696 27.06 16 جامعي

 3.915 23.35 43 أقؿ مف ثانوية عامة قضاء الكقت
 4.107 28.26 31 دبموـ
 3.864 28.50 16 جامعي

مف الجدوؿ أعاله وحسب المتوسطات الحسابية وجود  يالحظ     
الحيػػػاة  ودةاألفػػػراد المعػػػاقيف فػػػي شػػػعورىـ بجػػػ بػػػيففػػػروؽ ظاىريػػػة 

االجتماعيػػػة تبعػػػًا لمتغيػػػر المسػػػتوى التعميمػػػي وفػػػي جميػػػع األبعػػػاد. 

عمػػى داللػػة الفػػروؽ فػػي المتوسػػطات تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ  ولمتعػػرؼ
 ائج تمؾ الفروؽ: ( يبيف نت9التبايف المتعدد. والجدوؿ رقـ )

 9جدكؿ 
الحياة االجتماعية تبعان لمتغير المستكل التعميمي كفي  كدةاألفراد المعاقيف في شعكرهـ بج بيفظاهرية الفركؽ لمتحميؿ التبايف المتعدد 

 جميع األبعاد
 المتغير المبدا ولكس ؼ الحرية البسط درجة الحرية المقاـ درجة الداللة مستوى

 التعميمي المستوى 554. 4.694 12.000 164.000 000.
ذات داللػػػة عمػػػى  فػػروؽمػػػف الجػػدوؿ السػػػابؽ أف ىنػػػاؾ  يتضػػح     

 المستوىإلى  تعزىبجودة الحياة االجتماعية  لمشعورالمقياس الكمي 
فػػػي كػػػؿ بعػػػد مػػػف أبعػػػاد  تغيػػػرالتعميمػػػي. ولمكشػػػؼ عػػػف أثػػػر ذلػػػؾ الم

استخداـ تحميػؿ التبػايف المشػترؾ متعػدد المتغيػرات  تـ الستة مقياسال
(MANOVA) ( يوضح ذلؾ.10والجدوؿ رقـ ) 



252013 

443 
 

 19 جدكؿ
 لمتغير المستكل التعميمي تبعان  MANOVA))تحميؿ التبايف المشترؾ متعدد المتغيرات

 المصدر التابعة المتغيرات المربعات مجمكع الحرية درجة المربعات متكسط ؼ الداللة مستكل

 التعميمي المستكل بالقناعة الشعور 504.593 2 252.296 13.584 000.

 بالسعادة الشعور 566.201 2 283.101 20.755 000.

 االجتماعية الحياة 392.963 2 196.482 12.024 000.

 العامة الصحة 315.304 2 157.652 10.837 000.

 واالنفعاالت العواطؼ 304.548 2 152.274 12.780 000.

 الوقت قضاء 560.119 2 280.060 17.737 000.

 الخطأ بالقناعة الشعور 1615.807 87 18.572  

 بالسعادة الشعور 1186.688 87 13.640  

 االجتماعية الحياة 1421.659 87 16.341  

 العامة الصحة 1265.685 87 14.548  

 واالنفعاالت العواطؼ 1036.607 87 11.915  

 تالوق قضاء 1373.703 87 15.790  

 المعدؿ الكمي بالقناعة الشعور 2120.400 89   

 بالسعادة الشعور 1752.889 89   

 االجتماعية الحياة 1814.622 89   

 العامة الصحة 1580.989 89   

 واالنفعاالت العواطؼ 1341.156 89   

 الوقت قضاء 1933.822 89   

مف الجدوؿ أعاله أف ىناؾ فػروؽ ذات داللػة فػي أبعػاد  يتضح     
الشػػعور بجػػودة الحيػػاة االجتماعيػػة وفػػي جميػػع أبعادىػػا السػػتة تعػػزى 
إلى متغير المستوى التعميمي. ولمتعرؼ عمى مصدر تمؾ الفروؽ تـ 

( يبػيف تمػؾ 11البعديػة، والجػدوؿ )يو لممقارنػات استخداـ اختبار شاف
 القيـ:
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 11 جدكؿ
 لمتغير المستكل التعميمي اختبار شافيه لممقارنات البعدية

 جامعي دبمكـ مف ثانكية أقؿ التعميمي المستكل البعد

 الشعكر
 ناعةبالق

 (*)3.38- (*)5.19-  مف ثانوية أقؿ

    دبموـ
    جامعي

 الشعكر
 بالسعادة

 

 (*)5.61- (*)4.65-  مف ثانوية أقؿ
    دبموـ
    جامعي

 الحياة
 االجتماعية

 

 (*)4.63- (*)3.91-  مف ثانوية أقؿ
    دبموـ
    جامعي

 العامة الصحة
 

 (*)3.48- (*)3.87-  مف ثانوية أقؿ
    دبموـ
    جامعي

 العكاطؼ
 كاالنفعاالت

 (*)3.81- (*)3.62-  مف ثانوية أقؿ
    دبموـ
    جامعي

 الكقت قضاء
 (*)5.15- (*)4.91-  مف ثانوية أقؿ

    دبموـ
    جامعي

أعػػػػاله أف ىنػػػػاؾ فػػػػروؽ فػػػػي بعػػػػد الشػػػػعور  لجػػػػدوؿمػػػػف ا يتبػػػػيف     
بالرضا بيف المعاقيف الذيف يحمموف أقػؿ مػف ثانويػة عامػة والمعػاقيف 

. وىنػػػػاؾ فػػػػروؽ بػػػػيف  لػػػػذيفا يحممػػػػوف دبمػػػػـو لصػػػػالح حػػػػاممي الػػػػدبمـو
المعػػاقيف الػػذيف يحممػػوف أقػػؿ مػػف ثانويػػة عامػػة والمعػػاقيف الجػػامعييف 

لبعد الشعور بالسعادة كاف ىناؾ فػروؽ  وبالنسبة لصالح الجامعييف.
بػػيف المعػػاقيف الػػذيف يحممػػوف أقػػؿ مػػف ثانويػػة عامػػة والمعػػاقيف الػػذيف 

. وىنػػاؾ فػػروؽ بػػيف المعػػاقيف حػػامم الحيحممػػوف دبمػػـو لصػػ ي الػػدبمـو
مػػف ثانويػػة عامػػػة والمعػػاقيف الجػػامعييف لصػػػالح  أقػػػؿالػػذيف يحممػػوف 

 الجامعييف.
لبعػػد الصػػحة العامػػة كػػاف ىنػػاؾ فػػروؽ بػػيف المعػػاقيف  وبالنسػػبة     
عامػة والمعػاقيف الػذيف يحممػوف دبمػـو  يػةيحممػوف أقػؿ مػف ثانو  الذيف

. وىنػػاؾ فػػروؽ  بػػيف المعػػاقيف الػػذيف يحممػػوف لصػػالح حػػاممي الػػدبمـو
 أقؿ مف ثانوية عامة والمعاقيف الجامعييف لصالح الجامعييف.

لبعػػػد االنفعػػػػاالت والعواطػػػؼ كػػػاف ىنػػػػاؾ فػػػروؽ بػػػػيف  وبالنسػػػبة     
الػػػػذيف  فالمعػػػػاقيف الػػػػذيف يحممػػػػوف أقػػػػؿ مػػػػف ثانويػػػػة عامػػػػة والمعػػػػاقي

. وىنػػاؾ فػػروؽ بػػيف المعػػاقيف  يحممػػوف دبمػػـو لصػػالح حػػاممي الػػدبمـو
ذيف يحممػػوف أقػػػؿ مػػف ثانويػػة عامػػػة والمعػػاقيف الجػػامعييف لصػػػالح الػػ

 الجامعييف.
لبعػػػد قضػػػاء الوقػػػت كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػروؽ بػػػيف المعػػػاقيف  وبالنسػػػبة     

الذيف يحممػوف أقػؿ مػف ثانويػة عامػة والمعػاقيف الػذيف يحممػوف دبمػـو 
. وىنػػاؾ فػػروؽ بػػيف المعػػاقيف الػػذيف يحممػػوف  لصػػالح حػػاممي الػػدبمـو

 عامة والمعاقيف الجامعييف لصالح الجامعييف. ثانوية مفأقؿ 
 عنػػػػد الحيػػػػاة جػػػػودة مسػػػػتوى فػػػػي فػػػػروؽ توجػػػػد ىػػػػؿ: السػػػػؤاؿ الرابػػػػع

 ؟لمجنس تبعاً  سمعياً  المعاقيف األشخاص
االجتماعيػػػػة بػػػػيف  اةفػػػػي الشػػػػعور بجػػػػودة الحيػػػػ روؽالفػػػػ لمعرفػػػػة     

االشػػخاص المعػػاقيف تبعػػًا لمتغيػػر الجػػنس، تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات 
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واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة السػػػػتجابات عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى  الحسػػػػابية
 :( يبيف تمؾ القيـ12) المقياس، والجدوؿ

 

 12 جدكؿ
 تبعان لمتغير الجنس المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

 البعد الجنس العدد المتكسط الحسابي االنحراؼ المعيارم

 الشعكر بالقناعة ذكور 65 25.97 4.680

 أناث 25 22.96 4.809

 الشعكر بالسعادة ذكور 65 27.58 4.326

 أناث 25 25.88 4.576

 الحياة االجتماعية ذكور 65 27.62 4.585

 أناث 25 26.68 4.347

 الصحة العامة ذكور 65 29.18 4.239

 أناث 25 27.76 4.055

 العكاطؼ كاالنفعاالت ذكور 65 25.51 4.043

 أناث 25 24.32 3.351

 قضاء الكقت ذكور 65 26.40 4.443

 أناث 25 24.80 5.099

أعاله وحسب المتوسطات الحسابية وجود  جدوؿمف ال يالحظ     
بجػػػودة الحيػػػاة  شػػػعورىـفػػػروؽ ظاىريػػػة بػػػيف األفػػػراد المعػػػاقيف فػػػي 

االجتماعيػػػة وفػػػي جميػػػع األبعػػػاد. ولمعرفػػػة داللػػػة تمػػػؾ الفػػػروؽ تػػػـ 

( يبػػيف نتػػائج تمػػؾ 13. والجػػدوؿ ) تحميػػؿ التبػػايف المتعػػدداسػػتخداـ 
  الفروؽ:

 13 جدكؿ
 كفي جميع األبعاد لممعاقيف سمعيا جكدة الحياة االجتماعيةل تحميؿ التبايف المتعدد

 المتغير هكتيمنجز تريس ؼ الحرية البسط درجة الحرية المقاـ درجة الداللة مستكل
 الجنس 096. 1.332 6.000 83.000 252.

 يفروؽ ذات داللة في فعدـ وجود مف الجدوؿ أعاله  يالحظ     
ولمكشؼ عف ، الشعور بجودة الحياة االجتماعية تعزى إلى الجنس

استخداـ  تـ الستة مقياسفي كؿ بعد مف أبعاد ال تغيرأثر ذلؾ الم

والجدوؿ . (MANOVA)تحميؿ التبايف المشترؾ متعدد المتغيرات 
 ( يبيف تمؾ القيـ:14) 
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 14 جدكؿ
 تبعان لمجنس (MANOVA)تحميؿ التبايف المشترؾ متعدد المتغيرات 

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف ىناؾ فروؽ ذات داللة في بعد      
الشعور بالقناعة تعزى إلى متغير الجنس ولصالح الذكور، ولـ 

 .يكف ىناؾ فروؽ في بقية األبعاد
 عنػػد الحيػػاة جػػودة مسػػتوى فػػي فػػروؽ توجػػد ىػػؿ: السػػؤاؿ الخػػامس

 ؟االجتماعية لمحالة تبعاً  سمعياً  المعاقيف األشخاص

الفػػػروؽ فػػػي الشػػػعور بجػػػودة الحيػػػاة االجتماعيػػػة بػػػيف  لمعرفػػػة     
األشػػخاص المعػػاقيف تبعػػًا لمتغيػػر الحالػػة االجتماعيػػة، تػػـ اسػػتخراج 

المعياريػػػػػة السػػػػػتجابات عينػػػػػة  االنحرافػػػػػاتالمتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية و 
( يبػػػػػػػيف تمػػػػػػػؾ القػػػػػػػيـ: 15الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى المقيػػػػػػػاس، والجػػػػػػػدوؿ ) 

 
 

 مستكل
 الداللة

 متكسط ؼ
 المربعات

 المصدر التابعة المتغيرات المربعات مجمكع الحرية درجة

.008 7.353 163.502 1 163.502 
 الجنس بالقناعة الشعور

.103 2.715 52.464 1 52.464 
 بالسعادة الشعور

.382 .773 15.798 1 15.798 
 االجتماعية الحياة

.152 2.088 36.644 1 36.644 
 العامة الصحة

.195 1.704 25.469 1 25.469 
 واالنفعاالت العواطؼ

.146 2.155 46.222 1 46.222 
 الوقت قضاء

 الخطأ بالقناعة الشعور 1956.898 88 22.237  
 بالسعادة الشعور 1700.425 88 19.323  
 االجتماعية الحياة 1798.825 88 20.441  
 العامة الصحة 1544.345 88 17.549  
 واالنفعاالت العواطؼ 1315.686 88 14.951  
 تالوق قضاء 1887.600 88 21.450  
 المعدؿ الكمي بالقناعة الشعور 2120.400 89   
 بالسعادة الشعور 1752.889 89   
 االجتماعية الحياة 1814.622 89   
 العامة الصحة 1580.989 89   
 واالنفعاالت العواطؼ 1341.156 89   
 الوقت قضاء 1933.822 89   
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 15 جدكؿ
 تبعا لمتغير الحالة االجتماعية المعيارية الستجابات عينة الدراسة عمى المقياس االنحرافاتالمتكسطات الحسابية ك 

 المعيارم االنحراؼ الحسابي المتكسط العدد االجتماعية الحالة البعد

 3.725 22.81 58 أعزب بالقناعة الشعكر
 3.807 29.34 32 متزوج

 3.567 25.10 58 أعزب بالسعادة الشعكر
 3.455 30.75 32 متزوج

 3.983 25.78 58 أعزب االجتماعية الحياة
 4.030 30.22 32 متزوج

 3.682 27.33 58 أعزب العامة الصحة
 3.852 31.44 32 متزوج

 3.194 23.64 58 أعزب كاالنفعاالت العكاطؼ
 3.469 27.97 32 متزوج

 4.131 24.09 58 أعزب الكقت قضاء
 3.552 29.34 32 متزوج

وجود فػروؽ  بيةمف الجدوؿ أعاله وحسب المتوسطات الحسا يالحظ     
ظاىريػػة بػػيف األفػػراد المعػػاقيف فػػي شػػعورىـ بجػػودة الحيػػاة االجتماعيػػة تبعػػًا 

وفي جميع األبعاد. ولمعرفة داللة تمؾ الفروؽ تـ  عيةلمتغير الحالة االجتما
 ( يبيف نتائج تمؾ الفروؽ: 16. والجدوؿ ) تحميؿ التبايف المتعدد

 16جدكؿ 
 تبعا لمتغير الحالة االجتماعية تحميؿ التبايف المتعدد 

 المتغير تريس هكتيمنجز ؼ الحرية البسط درجة الحرية المقاـ درجة الداللة مستكل
 الحالة االجتماعية 955. 13.214 6.000 83.000 000.

يالحظ مف الجدوؿ أعاله أف ىناؾ فروقًا ذات داللة في في الشػعور      
ولمكشػؼ عػف أثػر بجودة الحياة االجتماعية تعزى إلى الحالػة االجتماعيػة  

تػػػـػ اسػػػػتخداـ تحميػػػػؿ التبػػػػايف المشػػػػترؾ ، جميػػػػع األبعػػػػادذلػػػػؾ المتغيػػػػر فػػػػي 
(MANOVA( والجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ )يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ17 ) .

 17جدكؿ 
 تبعا لمتغير الحالة االجتماعي (MANOVAتحميؿ التبايف المشترؾ )

 

 المصدر التابعة المتغيرات المربعات مجمكع الحرية درجة المربعات متكسط ؼ الداللة مستكل
 الجنس بالقناعة الشعور 163.502 1 163.502 7.353 008.
 بالسعادة الشعور 52.464 1 52.464 2.715 103.
 االجتماعية الحياة 15.798 1 15.798 773. 382.
 العامة الصحة 36.644 1 36.644 2.088 152.
 واالنفعاالت العواطؼ 25.469 1 25.469 1.704 195.
 الوقت قضاء 46.222 1 46.222 2.155 146.
 الخطأ بالقناعة الشعور 1956.898 88 22.237  
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 17جدكؿ 
 )تابع( ( تبعا لمتغير الحالة االجتماعيMANOVAتحميؿ التبايف المشترؾ )

يشير الجدوؿ السابؽ إلى وجػود فػروؽ ذات داللػة فػي جميػع األبعػاد      
، وجميعيػػػا لصػػػالح المعػػػاقيف السػػػتة تعػػػزى إلػػػى متغيػػػر الحالػػػة االجتماعيػػػة

 .المتزوجيف
 الجزء الثاني: نتائج المقابمة المقننة مع أفراد عينة الدراسة:

الفردية مع أفراد عينة الدراسة المعاقيف بعد إجراء المقابالت      
وغير المعاقيف وفؽ نموذج المقابمة المعد سمفًا مف قبؿ الباحثيف، 

قاـ الباحثوف بتحميؿ استجاباتيـ، وذلؾ تبعًا لمجموعة مف األسئمة 
استجابات المفحوصيف في كؿ سؤاؿ  المفتوحة. وقد تـ حصر

عممًا بأف  ستجابات،صنيفيا، وحساب النسبة المئوية لالوت
المستجيب قد يعطي أكثر مف استجابة لنفس السؤاؿ. وكانت نتائج 

 تحميؿ المقابالت كما يظير في الجداوؿ التالية . 
 .أواًل: وصؼ المستجيبيف لحالتيـ الصحية

 18جدكؿ 
 كصؼ الحالة الصحيةل التكرارات كالنسب المئكية

 الحالة الصحية
 المعاقيف غير المعاقيف

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
 %64.5 58 %42.3 38 جيدة

 %17.8 16 %26.7 24 متكسطة
 %7.7 7 %17.7 16 متردية

 %10 9 %13.3 12 مناعه ضعيفة
( بأف نسبة المعاقيف الذيف وصفوا 18ويتضح مف الجدوؿ )     

%( ىـ أكثر مف غير المعاقيف 17.7بالمتردية )حالتيـ الصحية 
%(. ويعود السبب في ذلؾ إلى الحالة 7.7الذيف وصفوىا بذلؾ )

وما يتطمبو ذلؾ مف  سمعيةالصحية التي ترافؽ اإلعاقة ال

مراجعات طبية وعالجية، إضافة إلى أف طبيعة اإلعاقات 
طمئناف عمى مب أجيزة مساعدة وفحوصات طبية لالالسمعية تتط

 حواس بيف وقت وآخر.ال
  .ثانيًا: وصؼ المستجيبوف لحياتيـ األسرية

 

 بالسعادة الشعور 1700.425 88 19.323  

 
 االجتماعية الحياة 1798.825 88 20.441  
 العامة الصحة 1544.345 88 17.549  
 واالنفعاالت العواطؼ 1315.686 88 14.951  
 تالوق قضاء 1887.600 88 21.450  
 المعدؿ الكمي بالقناعة الشعور 2120.400 89   
 بالسعادة الشعور 1752.889 89   
 االجتماعية الحياة 1814.622 89   
 العامة الصحة 1580.989 89   
 واالنفعاالت العواطؼ 1341.156 89   
 الوقت قضاء 1933.822 89   
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 19جدكؿ 
 حياة مع أفراد األسرةالتكرارات كالنسب المئكية لم 

 الحياة األسرية
 

 غير المعاقيف المعاقيف
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %75.5 68 %53.3 48 يكجد تفاعؿ كافي مع األسرة
 %61.1 55 %68.8 62 أسرة داعمة

 %41.1 37 %37.7 34 ضعؼ في التكاصؿ مع األسرة
 %7.7 7 %15.5 14 يعانكف مف إهماؿ مف قبؿ أفراد األسرة

%( مف عينة الدراسة المعاقيف 868.( أف )19يتضح مف الجدوؿ )
%( مف غير المعاقيف. 61.1تعتبر أسرىـ داعمة ليـ، مقابؿ )

وىذا مرّده إلى االىتماـ بحالة المعاؽ ووعي األسر بحاجتو لمدعـ 
المممكة والمساندة األسرية وكذلؾ بسبب التكافؿ المجتمعي في 

. وعمى الرغـ مف اىتماـ األسرة والمجتمع العربية السعودية
%( مف عينة الدراسة المعاقيف 53.3ودعميما لممعاؽ إال أف )

%( مف 75.5وف بأف تفاعؿ األسرة معيـ ىو كافي بمقابؿ )يفيد
دماج األسرة  غير المعاقيف. وىذا يدؿ عمى الحاجة إلشراؾ وا 
لممعاؽ في أنشطتيا االجتماعية واألسرية باعتباره جزء أساسي مف 
نسيج األسرة دوف أف يتوقؼ األمر عمى الدعـ االنفعالي والعاطفي 

 لو.
 .جتماعية العامةاتيـ االلثًا: وصؼ المستجيبوف لحيثا

 
 29جدكؿ 

 لممعاقيف كغير المعاقيف حياة االجتماعية العامةالتكرارات كالنسب المئكية لم 
 الحياة االجتماعية العامة

 
 غير المعاقيف المعاقيف

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
 %90 81 %56.6 51 متفاعؿ اجتماعيان 
 %84.4 76 %62.2 56 مقبكؿ اجتماعيان 

 %82.2 74 %57.7 52 جتماعيةسعيد بحياته اال
 %94.4 85 %47.7 43 لديه الكثير مف العالقات

 %14.4 13 %37.7 34 مهمؿ اجتماعيا
 %16.6 15 %38.8 35 غير راٍض عف حياته االجتماعية

جودة الحياة االجتماعية كما  ( أف20يتضح مف الجدوؿ )     
تعتبر أقؿ مف مستوى الحياة االجتماعية  سمعيا يصفيا المعاقوف

في ذلؾ إلى تدني التي يصفيا غير المعاقيف. ويرجع السبب 
عمى الرغـ مف تطور  سمعيا جتماعي لممعاؽمستوى القبوؿ اال

مستوى الوعي باإلعاقة، ونظرة بعض أفراد المجتمع لممعاقيف التي 

ـ بالشفقة والعطؼ وتمؾ الممزوجة باالتجاىات السمبية أو تتس
ميـ التوقعات غير الدقيقة عف قدراتيـ مما ينعكس عمى درجة تفاع

%( مف المعاقيف 38.8جتماعية، وبالتالي عدـ رضا )وعالقاتيـ اال
 %( فقط مف غير المعاقيف.16.6جتماعية، مقابؿ )عف حياتيـ اال

 يـ العاطفية: رابعًا: وصؼ المستجيبوف لحيات
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 21جدكؿ 
 نفعالية العامةحياة العاطفية كاال التكرارات كالنسب المئكية لم

 نفعالية العامةالحياة العاطفية كاال 
 

 غير المعاقيف المعاقيف
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %57.7 52 %50 45 لديه اتزاف انفعالي
 %56.6 51 %51.3 46 بانفعاالته كمسيطر عميها يتحكـ 

 %48.8 44 %51.3 46 راضي عف حياته العاطفية
 %43.3 39 %42.2 38 غير راضي عف حياته االنفعالية
 %28.8 26 %35.5 32 بحاجة لدعـ انفعالي متكاصؿ

 %43.3 39 %58.8 53 يعاني مف قمة التحكـ بانفعاالته

 سمعيا ( أف وصؼ األفراد  المعاقيف21يتضح مف الجدوؿ )     
نفعالية ىي مشابية إلى حد ما الحياة االنفعالية لغير لحياتيـ اال

ىـ  سمعيا ألشخاص المعاقيفاالمعاقيف، إال أنو مف الواضح أف 
%( بالمقارنة مع 35.5أكثر حاجة لمدعـ المتواصؿ بنسبة )

%( مف غير المعاقيف الذيف يحتاجوف لنفس الدعـ، ويعود 28.8)

السبب في ذلؾ إلى كثرة االحباطات والعقبات التي تواجو األفراد 
والتي تنعكس عمى انفعاالتيـ وطريقة تعامميـ مع  سمعيا المعاقيف

ىذه العقبات، مما يجعميـ أقؿ تحكما بانفعاالتيـ وأقؿ رضًا عف 
 ة.حياتيـ العاطفية واالنفعالي

 خامسًا: وصؼ المستجيبوف لمصحة النفسية لدييـ:  

 22جدكؿ 
 صحة النفسيةلم التكرارات كالنسب المئكية

 الصحة النفسية
 

 غير المعاقيف المعاقيف
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %71.1 64 %56.6 51 لديه صحة نفسية جيدة
 %53.3 48 %51.3 46 صحته النفسيةراٍض عف 

 %35.5 32 %44.4 40 يحتاج إلى دعـ لرفع مستكل صحته النفسية
 %4.4 4 %8.8 8 يعتبر نفسه مريض نفسيان 

( أف المعاقيف الذيف يتمتعوف بصحة 22يتضح مف الجدوؿ )     
%(، وىذا 71.1%( ىـ أقؿ مف غير المعاقيف )56.6نفسية )

إلى الدعـ  سمعيا ينسجـ مع النتيجة الخاصة باحتياجات المعاقيف
النفسي لرفع مستوى الصحة النفسية لدييـ، حيث أف نسبتيـ تبعًا 

 %(.35.5%( مقابؿ غير المعاقيف )44.4لعينة الدراسة ىي )

ويعود ذلؾ إلى انعكاسات الحياة الضاغطة عمى صحتيـ النفسية، 
تيـ والتسييالت البيئية، والتواصؿ وخاصة مدى تقبؿ المجتمع إلعاق

 مع اآلخريف.
 سادسًا: وصؼ المستجيبوف إلدارة أوقاتيـ: 
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 23جدكؿ 
 دارة الكقػػتالتكرارات كالنسب المئكية إل

 إدارة الكقت
 

 غير المعاقيف المعاقيف
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %58.8 53 %45.5 41 بشكؿ مفيديستثمر كقته 
 %56.6 51 %42.2 38 قادر عمى التحكـ بكقته

 %28.8 26 %37.7 34 يحتاج لممساعدة في تنظيـ كقته
 %43.3 39 %67.7 61 لديه كقت طكيؿ مف الفراغ
 %30 27 %57.7 52 ال يعرؼ كيؼ يستثمر كقته

 %37.7 34 %52.2 47 يزاكؿ انشطة كثيرة غير مفيدة
( أف وقت الفراغ الذي يقضيو األشخاص 23يتضح مف الجدوؿ )

لفراغ عند غير األشخاص ىو اكثر مف وقت ا سمعيا المعاقيف
إضافة إلى قدرتيـ عمى التعامؿ مع وقت الفراغ تعتبر  المعاقيف،

أقؿ مف غيرىـ. ويعود السبب في ذلؾ إلى أف الكثير منيـ 
يفتقروف لمحياة االجتماعية التي تساعدىـ في قضاء وقت الفراغ، 

، إضافة فوىو ما يرتبط أيضًا بقدرتيـ عمى التواصؿ مع اآلخري
جتماعية قد تكوف متوفرة إلى أف األنشطة الترفييية والثقافية واال

 .سمعيا شخاص المعاقيفلألشخاص غير المعاقيف مقارنة باأل
 نتائجالمناقشة . 6

، ومقارنتا اإلجابة عمى أسئمة الدراسةنتائج بعد الىذا الجزء  يناقش
 السابقة عمى النحو التالي: تمع األدب النظري والدراسا
 مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ:

التػػػي يعػػػاني منيػػػا  الصػػػحيةإلػػػى المشػػػكالت  ذلػػػؾ الباحثػػػاف رفسػػػي      
جػػػراءات  المعػػػاقوف األفػػػراد سػػػمعيًا ومػػػا يػػػرتبط بيػػػا مػػػف مراجعػػػات طبيػػػة وا 

 تػنعكس ممػا المعينػوناىيؾ عف التكمفػة العاليػة لألجيػزة  ،عالجية مستمرة
وبالتػالي انخفػاض مسػتوى رضػاىـ  ،اإلنفعاليػة والعاطفيػة أوضػاعيـعمى 

إلػػػػى المشػػػػػكالت المتعمقػػػػة بمػػػػػدى تقبػػػػؿ المجتمػػػػػع  عػػػػف الػػػػذات. إضػػػػػافة
المعػػػاقيف، وتػػػوفير البيئػػػة الميسػػػرة واآلمنػػػة ليػػـػ  تلإلعاقػػػة وتفيػػـػ مشػػػكال

خاصة في بيئة العمػؿ، ومػا يواجيونػو مػف عوائػؽ بيئيػة قػد تػنعكس عمػى 
إضػػػػافة  ،تػػػدني مسػػػػتوى صػػػحتيـ النفسػػػػية ورضػػػاىـ عػػػػف جػػػودة حيػػػػاتيـ

 ومػػالتواصػػؿ مػػع أفػػراد المجتمػػع يواجيونيػػا فػػي اتليػػات ا يلممشػػكالت التػػ
 يترتب عميو مف اتثار سمبية عمى جودة حياتيـ وتفاعميـ.

 ودراسػػة [1] السػػرطاوي اتفقػػت ىػػذه النتيحػػة مػػع دراسػػة وقػػد       
مف حيث وجود فروؽ فػي جػودة الحيػاة بػيف  [4]عبدالفتاح وحسيف 

حيػػػث المجػػػاالت  ومػػػف. يفاألطفػػػاؿ ذوي صػػػعوبات الػػػتعمـ والعػػػادي
 سػميث سػة الحاليػة مػع دراسػةالدرا اتفقػتالفرعية لجودة الحيػاة فقػد 

بػأف كػاًل مػف اإلعاقػة وعجػػز الفػرد والػدعـ االجتمػاعي تػػرتبط  [15]
عممػػًا أف متوسػػط  المعػػاقيف األفػػرادبصػػورة دالػػة بجػػودة الحيػػاة لػػدى 

(.  27.36بعػػد جػػودة الحيػػاة االجتماعيػػة فػػي الدراسػػة الحاليػػة بمػػد )
افتقػػػػار المعػػػػاقيف  حيػػػػثمػػػػف  [16] سػػػػوزاف مػػػػع دراسػػػػة اتفقػػػػت اكمػػػػ

لمخػػدمات والتجييػػزات الصػػحية، حيػػث أظيػػرت الدراسػػة الحاليػػة أف 
وفيمػػا  (.28.79متوسػط جػودة الصػػحة العامػة عنػد المعػػاقيف بمػد )

 لفروقػات،سػبب ىػذه ا افالباحث يرجعيخص سؤاؿ الدراسة الثاني : 
قدرة عمى التواصؿ  كثرسمعيًا بدرجة بسيطة ىـ أ يفإلى أف المعاق

مػػػػػع االتخػػػػػريف، ممػػػػػا يػػػػػنعكس ايجابيػػػػػًا عمػػػػػى أبعػػػػػاد جػػػػػودة الحيػػػػػاة 
المختمفػػػة، فػػػي حػػػيف أف المعػػػاقيف سػػػمعيًا بدرجػػػة متوسػػػطة، يواجػػػو 
صعوبة في مجاليف، األوؿ التواصؿ مػع االتخػريف، والثػاني التكيػؼ 

بعػػاد جػػودة الحيػػاة مػػع األجيػػزة المسػػاندة، ممػػا يػػنعكس سػػمبًا عمػػى أ
السػػت، بينمػػا نجػػد أف المعػػاقيف سػػمعيًا بدرجػػة شػػديدة قػػد تكيفػػوا مػػع 

ومػػػع األجيػػػزة المعينػػػة ممػػػا يػػػنعكس  طػػػرؽ التواصػػػؿ غيػػػر المفظيػػػة،
 يجابيًا عمى مستوى جودة الحياة في األبعاد المختمفة. إ
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الثانويػػػة  حممػػػةفػػػي أف  نتػػػائج السػػػؤاؿ الثالػػػث افالباحثػػػ ويفسػػػر     
 تكػػوف ـمشػػكالت أكبػػر، كػػوف فػػرص تػػوظيفي وفالعامػػة فأقػػؿ يواجيػػ

 المعػػػاؽتكػػوف ىامشػػية، وأف تعمػػيـ  وىاأقػػؿ، واألعمػػاؿ التػػي يمارسػػ
أكثػػر اعتمػػادًا  يصػػبحجتمػػاعي كونػػو يزيػػد مػػف تواصػػمو واندماجػػو اال

حػػػػيف نجػػػػد  فػػػػيذاتػػػػو ممػػػػا يحػػػػؿ لػػػػو كثيػػػػر مػػػػف المشػػػػكالت،  ىعمػػػػ
الجامعييف، ىـ أكثر تفاعمية مع المحيطيف مف باب اختالطيـ مػع 

الخبػػػرة، ممػػػا يترتػػػب عميػػػو زيػػػادة فػػػرص  ـزمػػػالء الدراسػػػة واكتسػػػابي
ستقرار، وكؿ ذلػؾ يصػب فػي ايجابيػة نتاجية والزواج واالالعمؿ واإل

 جودة الحياة ليـ.
 المعػػػػاؽإلػػػػى أف  نتػػػػائج السػػػػؤاؿ الرابػػػػع افالباحثػػػػ ويعػػػػزو

أكثػر ثقػة بنفسػو  يصػبحجتماعيػًا، و اذاتػو  يحقػؽسػمعيًا عنػد الػزواج 
ستقرار عاطفي واجتماعي بفعؿ الما يجده المعاؽ سمعيًا مف دعـ و 

الػػػزواج، ممػػػا يػػػنعكس ايجابيػػػًا عمػػػى أبعػػػاد جػػػودة الحيػػػاة المختمفػػػة، 
يمثؿ قبواًل اجتماعيػًا مػف الطػرؼ اآلخػر، إضػافة  الزواجأف  خاصة

  اويخففػػػػ ،إلػػػػى أف الػػػػزوج مػػػػف الطبيعػػػػي أف يسػػػػاند زوجتػػػػو والعكػػػػس
الكثيػػػر مػػػف أعبػػػاء الحيػػػاة، عػػػدا عػػػف مػػػا يمثمػػػو الػػػزواج مػػػف تفريػػػد 
انفعػػػالي وعػػػاطفي مفيػػػد فػػػي تحقيػػػؽ التػػػوازف النفسػػػي واالجتمػػػاعي. 

 الجتماعي.سمعيًا األعزب بعدـ القبوؿ ا المعاؽ يشعرفيما 

 التكصيات .7
 بما يمي: افالدراسة الحالية، يوصي الباحث ئجعمى نتا بناء

البػػػػرامج التربويػػػػة والصػػػػحية واالجتماعيػػػػة والنفسػػػػية التػػػػي  إعػػػػداد_ 
بالمعػػاقيف سػػمعيًا وكػػذلؾ أوليػػاء أمػػورىـ ممػػا يسػػاعد فػػي رفػػع  تعنػػي

 حياتيـ أسوة ببقية أفراد المجتمع. ةمستوى جود
جميػػع العقبػػات والعوائػػؽ التػػي تحػػوؿ دوف إدمػػاج المعػػاؽ  إزالػػة_  

بػػػػػرامج سػػػػػمعيًا فػػػػػي أشػػػػػكاؿ الحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة كافػػػػػة، وتكثيػػػػػؼ ال
 . ىـإيجابية نحو  اتجاىاتجتماعية التي مف شأنيا بناء اال

ببػػػرامج تأىيػػؿ ذوي اإلعاقػػػة السػػمعية بمػػػا يسػػاعد فػػػي  االىتمػػاـ_  
يميػد إلدمػاجيـ  بمػاتنمية ميارات التواصؿ الشػفيي وغيػر الشػفيي 

 في كافة أشكاؿ الحياة االجتماعية.
البػػػػرامج التعميميػػػػة المقدمػػػػة لممعػػػػاقيف سػػػػمعيًا سػػػػواء فػػػػي  تقيػػػػيـ_  

مػدارس التربيػػة الخاصػػة أو التعمػػيـ العػاـ، ووضػػع الخطػػط والبػػرامج 
الحياة األكاديمية فػي وقػت  فالتطويرية التي تضمف عدـ تسربيـ م

 مبكر.
بيئػػة العمػؿ، وتػػوفير  فػي سػػمعياً  المعػاقيف األفػػرادحقػوؽ  ضػماف_  

المعػػاقيف سػػمعيًا عمػػى  األفػػراد لمسػػاعدةتعػػديالت  مػػفكػػؿ مػػا يمػػـز 
العمػػؿ فػػي بيئػػة تنافسػػية وذلػػؾ وفقػػًا لمبػػدأ تكػػافؤ الفػػرص والمسػػاواة 

 حوافز وغيرىا مف الحقوؽ.في األجور وال
 قيفبػػرامج التوعيػػة األسػػرية والمجتمعيػػة التػػي تكفػػؿ لممعػػا تػػوفير_  

سػػػػػػمعيًا ممارسػػػػػػة حقػػػػػػوقيـ االجتماعيػػػػػػة كػػػػػػالزواج، وبنػػػػػػاء األسػػػػػػرة 
 المستقمة، ودعـ المعاؽ في مؤسسة الحياة الزوجية.

الدعـ والحوافز لشركات ومؤسسػات القطػاع الخػاص التػي  توفير_ 
الػدعـ  تػوفير كػذلؾالعمؿ لألشخاص المعاقيف سػمعيًا و  فرصتتيح 

 األشػػػػػخاصتجػػػػػارب تشػػػػػغيؿ  لخػػػػػوضوالتوعيػػػػػة ليػػػػػذه المؤسسػػػػػات 
 .المعاقيف

والتػػي تسػػاعدىـ  ،سػػمعياً  يفلممعػػاق شػػريةبػػرامج التنميػػة الب تػػوفير_ 
مػػع احتياجػػاتيـ  والتعامػػؿعمػػى تنظػػيـ حيػػاتيـ االجتماعيػػة والعمميػػة 

 يف،وقػػت، وفنػػوف التعامػػؿ مػػع اآلخػػر واحتياجػػات المجتمػػع، كػػإدارة ال
 والذكاء العاطفي، والتعامؿ مع ضغوط الحياة والعمؿ وغيرىا.

 العربية: المراجع

الزيػػػودي، محمػػػد و المييػػػري، عوشػػػو و عبػػػد العزيػػػز  السػػػرطاوي،[1] 
الحيػػػػػاة لػػػػػدى األشػػػػػخاص  جػػػػػودة(. 2011عبػػػػػدات، روحػػػػػي )و 

، المتحػػدةاإلمػػارات العربيػػة  المعػػاقيف وغيػػر المعػػاقيف فػػي دولػػة
مؤسسػػػة االمػػػارات لمنفػػػع االجتمػػػاعي، دبػػػي، االمػػػارات العربيػػػة 

 .ةالمتحد
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حقػػػػػػوؽ األشػػػػػػخاص ذوي  اتفاقيػػػػػػة(. 2006المتحػػػػػػدة ) األمػػػػػػـ[2] 
 نيويورؾ. ،اإلعاقة

تحسػػػيف جػػػودة الحيػػػاة كمنبػػػ  (. 2005القػػػادر، أشػػػرؼ ) عبػػػد[3] 
تطػػوير األداء فػػي مجػػاؿ الوقايػػة مػػف  نػػدوة، لمحػػد مػػف اإلعاقػػة

 فبراير. 16-14 ازيؽ،جامعة الزق ،اإلعاقة

العوامػؿ األسػرية ( 2006حسػيف، محمػد )و الفتػاح، فوقيػة  عبد[4] 
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ABSTRACT 

     This study aimed at investigating the life quality of Individuals with and without 

hearing disabilities in the Kingdom of Saudi Arabia as it pertains to general health, 

social life employment, affection, mental health and time management. To achieve 

that goal, qualitative and quantitative methods were employed. The quantitative data 

was collected through a means of a questionnaire which was validated through 

ensuring the content validity by means of 10 expert revisions and feedback. and the 

reliability was established (Chrounbach Alpha: 0.93), the qualitative data was 

collected using a semi-structured interview. The participants of this study were 180 

(90 with disabilities and 90 without disabilities. The variables of the study were 

severity of disability, educational level,  marital status and gender. Following 

hypotheses testing and data analyses, the results of this study revealed that there are 

significant differences between individuals with and without disabilities in all 

variables tested in this study. Based on the findings, the research provided some 

recommendations aimed at improving the quality of life for individuals with 

disabilities in all life domains especially in health, psychological and social aspects 

          Key Words: Quality of Life, Hearing Disabilities 

 

 


