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رأس املال النفيس والتوافق األكاديمي كمنبئني جلودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

   ملخص البحث  
متغريات  إسهام  مدي  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
بجودة  التنبؤ  يف  األكاديمي  والتوافق  النفيس  املال  رأس 
حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة، وتكونت العينة من 
طيبة،  بجامعة  اإلعاقة  ذوي  من  وطالبة  طالب   )256(
ومقياس  احلياة،  جودة  مقياس  عىل  األدوات  واشتملت 
للطالب  األكاديمي  التوافق  ومقياس  النفيس،  املال  رأس 
وأظهرت  الباحث،  إعداد  من  باجلامعة  اإلعاقة  ذوى 
يف  املجموعات  بني  احصائيا  داله  فروق  وجود  النتائج 
االعاقة  نوع  االناث ومتغري  متغري اجلنس لصالح  كل من 
لصالح املكفوفني عىل كل من جودة احلياة وأبعادها ورأس 
املال النفيس وأبعاده والتوافق االكاديمي ، ووجود عالقة 
ارتباطيه موجبة داله إحصائيا بني الدرجة الكلية واالبعاد 
واالبعاد  الكلية  والدرجة  احلياة  جودة  ملقياس  الفرعية 
الكلية  الدرجة  النفيس، وأيضا  املال  الفرعية ملقياس رأس 
واالبعاد الفرعية ملقياس التوافق األكاديمي، كام أنه يمكن 
التنبؤ بمستوى جودة حياهتم  من أبعاد رأس املال النفيس 
التوافق االكاديمي  التوافق األكاديمي، وكان تأثري  وأبعاد 
أمكن  أنه  احلياة، كام  النفيس يف جودة  املال  أكرب من رأس 
لدى  احلياة  جودة  بني  للعالقات  بنائي  نموذج  اشتقاق 
أفراد عينة الدراسة وكل من: رأس املال النفيس والتكيف 

األكاديمي. 
الكلامت املفتاحية : 

رأس املال النفيس - التوافق األكاديمي - جودة احلياة - 
الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

Abstract
The current study aimed to identify the extent to 
which psychological capital and Academic Ad-
justment as contribute to predicting the quality 
of life of students with disabilities at the univer-
sity, the sample consisted of (256) male and fe-
male students with disabilities at Taibah Univer-
sity, the tools included a scale of quality of life, 
a scale of psychological capital, and a scale of 
Academic Adjustment for students with disabili-
ties at the university, prepared by the researcher. 
The results showed that there were statistically 
significant differences between groups in each 
of the sexes in favor of females and the type of 
disability in favor of the Blind on both quality of 
life, psychological capital and academic adjust-
ment from the point of view of students with dis-
abilities at the university. And there is a positive, 
statistically significant correlation between the 
total score and the sub-dimensions of the quality 
of life scale, the total score and the sub-dimen-
sions of the psychological capital scale, as well 
as the total score and sub-dimensions of the aca-
demic adjustment scale. It is also possible to pre-
dict the level of quality of life for students with 
disabilities at the university from the dimensions 
of psychological capital and dimensions of aca-
demic adjustment, it was also possible to derive 
a structural model of the relationships between 
the quality of life of students with disabilities at 
the university and each of: psychological capital 
and academic adjustment.
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مقدمة:
ــو  ــاد، وه ــدد األبع ــوم متع ــاة مفه ــودة احلي ــد ج  ُتع
موضوعيــة  عوامــل  فيــه  تتحكــم  متكامــل  بنــاء 
وذاتيــة تتضمــن تقييــم اجلوانــب الوظيفيــة واجلســدية 
ــل  ــرد، ومتث ــة للف ــة واألكاديمي ــة والعاطفي واالجتامعي
ــودة  ــايب ج ــس اإلجي ــم النف ــة لعل ــامهات احلديث املس
احليــاة كمــؤرش لتعزيــز الصحــة النفســية لــذوي 
احليــاة  جــودة  مفهــوم  اختلــف  ولقــد  اإلعاقــة. 
ــاه  ــه، واالجت ــي وأهداف ــص البحث ــالف التخص باخت
الفــرد  وعــي  احليــاة  جــودة  وتعكــس  النظــري، 
ــمية  ــية واجلس ــب النفس ــني اجلوان ــوازن ب ــق الت بتحقي
واالجتامعيــة لتحقيــق الرضــا عــن احليــاة واالســتمتاع 
ــرد،  ــي للف ــيس واألكاديم ــق النف ــس التواف ــا، وتعك هب
ــاة،  ــذه احلي ــذايت هل ــعادة، واإلدراك ال ــعوره بالس وش
ــب  ــرد للجوان ــم الف ــىل تقيي ــر ع ــذا اإلدراك يؤث وه
ــات  ــم، والعالق ــل والتعلي ــاة كالعم ــة للحي املوضوعي
هــذه  وأمهيــة  املعيشــة،  ومســتوى  االجتامعيــة، 
ــالوة، 2010(. ــو ح ــرد )أب ــبة للف ــات بالنس املوضوع
ــة  ــا جمموع ــة بأهن ــاة ذوي اإلعاق ــودة حي ــرف ج وُتع
مــن املقومــات املتمثلــة يف جــودة احليــاة األرسيــة 
ــه،  ــت وإدارت ــغل الوق ــية، وش ــة، والنفس واالجتامعي
ــد  ــرد )عب ــية للف ــاه النفس ــزز الرف ــام يع ــم، ب والتعلي
الــرزاق والطنطــاوي، 2021(، كــام ُتعــرف بأهنــا 
رضــا الطالــب ذوي اإلعاقــة عــن حياتــه التــي يعيشــها 
ــه يف  وفقــا ملعايــري يراهــا مــن منظــوره يقيــم هبــا حيات
ــة  ــا بالطمأنين ــن خالهل ــعر م ــة، ويش ــا املختلف جماالهت
ــه  ــع اعاقت ــف م ــم التكي ــن ث ــا، وم ــعادة والرض والس

والرغبــة يف احليــاة )صربينــه، 2019(.
ــاة ُتوجــد اجتاهــات  وباختــالف تعريفــات جــودة احلي
ــذي ُيؤكــد  خمتلفــة تفرسهــا ومنهــا املنظــور املعــريف ال
عــىل أهنــا تعتمــد عــىل فكرتــني ومهــا أن طبيعــة 
إدراك الفــرد هــي التــي ُتــدد درجــة شــعوره بجــودة 
ــوى  ــي األق ــة ه ــل الذاتي ــة أن العوام ــه، والثاني حيات

ــعورهم  ــة ش ــة يف درج ــل املوضوعي ــن العوام ــرًا م أث
ــىل  ــي ع ــور االجتامع ــز املنظ ــام ُيرك ــاة، بين ــودة احلي بج
االشــباع املــادي للحاجــات األساســية واإلشــباع 
ــرب  ــرد ع ــيس للف ــق النف ــق التواف ــذي ُيق ــوي ال املعن
تقيقــه لذاتــه، وعالقــات األفــراد واألرسة واملجتمــع 
ــي  ــور الطب ــز املنظ ــام ُيرك ــة، بين ــات االجتامعي واملتطلب
عــىل جمــال الصحــة، وُيشــري املنظــور النفــيس إىل 
ــات  ــم واإلدراك واحلاج ــات والقي ــا باالجتاه ارتباطه
ــد،  ــاة )عي ــب احلي ــة بجوان ــا اخلاص ــوح والرض والطم

.)2018
واتفــَق كل مــن مصطفــى وآخــرون )2021(، والغولة 
 ،)2018( وعيــد   ،)2019( وصربينــة   ،)2019(
ــاة ذوي  ــودة حي ــاد ج ــىل أن أبع ــاهني )2017( ع وش
ــة  ــاة األرسي ــودة احلي ــل يف ج ــة تتمث ــة باجلامع اإلعاق
واالجتامعيــة، وجــودة احليــاة النفســية، وجــودة شــغل 
الوقــت وإدارتــه، وجــودة التعليــم واحليــاة الدراســية.
ويوجــد العديــد مــن املداخــل التــي يمكن أن ُتســهم يف 
Psy-  تســني جــودة احليــاة ومنهــا رأس املــال النفــيس
chological Capital حيــث ُيســهم يف تعزيــز اجلوانب 

الوظيفيــة واجلســدية والعاطفيــة، واهلويــة الشــخصية، 
والتفاعــالت االجتامعيــة اإلجيابيــة، والتوافــق النفــيس 
)Santisi, 2020( واألكاديمــي لتحقيق أهــداف الفــرد
ــة يف  ــم احلديث ــن املفاهي ــيس م ــال النف ــرب رأس امل وُيعت
علــم النفــس اإلجيــايب والتــي هيتــم بدراســة اخلصائص 
اإلجيابيــة وجوانــب القــوة لــدى الفــرد والتــي تســاعده 
عــىل تســن أدائــه وتوافقــه، ويعالــج الضعــف، وبنــاء 
ــراتيجيات  ــتخدام اس ــام أن اس ــة، ك ــامت اإلجيابي السِّ
ــف  ــة املواق ــؤدي إىل معايش ــايب، ت ــس اإلجي ــم النف عل
الســلبية وطبيعــة اإلعاقــات املختلفــة، وتنميــة الســامت 
احليــاة،  مــدى  اإلجيابيــة عــىل  والقــوى  اإلجيابيــة 
واالســتفادة منهــا يف الصحــة والتفاعــالت االجتامعية. 
ــارة  ــم مه ــىل تعظي ــايب ع ــس اإلجي ــم النف ــوم عل ويق
ــة  ــؤدي إىل تنمي ــي ت ــدف، والت ــل اهل ــن أج ــاح م الكف
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ــا  ــتخدامها يف مكاهن ــة، واس ــة اإلجيابي ــامت البرشي السِّ
ــود، 2020(. ــح )حمم الصحي

النفــيس  املــال  اســتخدام مصطلــح رأس  ويرجــع 
إىل  أشــاَر  عندمــا   Seligman (2002(ســيلجامن إىل 
االهتــامم بجوانــب القــوة لــدى الفــرد وتطويرهــا بــدال 
مــن االهتــامم بنواحــي الضعــف. وتعــددت تعريفــات 
ــة  ــية اإلجيابي ــة النفس ــا: احلال ــيس ومنه ــال النف رأس امل
ــاز املهــام، واختــاذ  ــز بالثقــة يف اجتي للفــرد والتــي تتمي
منحــي إجيــايب لنجــاح، واملثابــرة وإعــادة التوجيــه عنــد 
ــاوز  ــة يف جت ــرد، واملرون ــداف الف ــو أه ــرورة نح ال

 ،(Luthans, Youssef, 2017) الصعوبــات 
ــن  ــرد م ــه الف ــذي يمتلك ــد ال ــه الرصي ــرف بأن وُيع
وهــي  نجاحــِه،  يف  ُتســهم  شــخصية  خصائــص 
التفــاؤل، والثقــة بالنفــس، والكفــاءة الذاتيــة واملرونــة 

)أبــو املعاطــي، وأمحــد، 2018(. 
التعريفــات وجــد أن  العديــِد مــن  وبالرجــوع إىل 
معظــم التعريفــات ركــزت عــىل احلالــة النفســية 
مــن  يمتلكــه  الــذي  والرصيــد  للفــرد،  اإلجيابيــة 
الكفــاءة الذاتيــة، والتفــاؤل واملرونــة، والثقــة بالنفــس 
ومنهــا تــدد أبعــاد رأس املــال النفــيس والتــي تتحــدد 

ــي:  ــاد وه ــة أبع يف أربع

ــة: وهــي مــؤرش لقــدرة الفــرد عــىل  1.الكفــاءة الذاتي
التحكــم يف أعاملــه وأفعالــه، فالفــرد الــذي لديــه 
ــدرة  ــر ق ــون أكث ــة يك ــاءة الذاتي ــاٍل بالكف ــاس ع إحس
َطِريُقــُه  البيئــة، ويســلك  عــىل مواجهــة تديــات 
بَطريَقــٍة أكثــر فعاليــة، ويتخــذ قرارتــه ويضــع أهدافــه 
ــاءة  ــاض الكف ــاٍل، وانخف ــتوى ع ــىل مس ــتقبلية ع املس
الذاتيــة ُيســبب انخفــاض يف تقديــر الــذات، والقلــق، 

 (Schunk, 2010) .ــاز ــىل اإلنج ــدرة ع ــدم الق وع

ــريف  ــي مع ــام دينام ــن نظ ــارة ع ــو عب ــل: وه 2.األم
ودافعــي، يتبعــه عمليــة معرفيــة لتحقيــق اهلــدف، 
الشــخصية،  األهــداف  يف  تفكــري  عمليــة  وُيعتــرب 

ُيعتــرب  أهدافــه،  لتحقيــق  الفــرد  دافعيــة  وبتوافــر 
األمــل تفاعــل بــني عــدة أشــياء وهــي املســئولية نحــو 
ــط  ــري والرب ــة التفك ــري وطريق ــه، التفك ــق أهداف تقي
بــني الواقــع احلــايل واهلــدف الــذي يســعي لتحقيقــه، 
واهلــدف املــراد تقيقــه ســواء عــىل املــدى القريــب أو 

(Snyder ,2002) البعيــد 

3.التفــاؤل: وُيعــد التفــاؤل أســاس رأس املــال النفيس 
ألنــه يرتبــط باألحــداث املســتقبلية التــي تتضمــن 
اجيابًيــا،  ارتباًطــا  االنفعــاالت اإلجيابيــة واملشــاعر 
والتحفيــز لوجــود تقييــم واقعــي هلــذه األحــداث 
ــرد  ــة الف ــن فاعلي ــد م ــا يزي ــا، مم ــة حدوثه ــن إمكاني ع

.)2019 )حســني، 
ــاة  ــن حي ــة ع ــة واضح ــك رؤي ــل يمتل ــرد املتفائ والف
مثــرية وهادفــه، ويظــى بتوجــه واثــق يتســم بالقــدرة 
ــن  ــة م ــتويات عالي ــل مس ــل أي يشء، ويتحم ــىل فع ع
ــداف،  ــق األه ــعي إىل تقي ــخصية، ويس ــئولية الش املس
ــن،  ــع اآلخري ــات م ــة عالق ــل إىل إقام ــط يمي ومنبس
ولديــه قــدر كبــري مــن الســيطرة الشــخصية عــىل 

ــويل، 2021(. ــه )مت حيات

ــق  ــة للتواف ــة ديناميكي ــة عملي ــد بمثاب ــة: وُتع 4.املرون
اإلجيــايب، أو التكيــف مــع املِحــن والشــدائد والضغوط 
ــوى  ــتجامع الق ــن اس ــرد، وتتضم ــا الف ــر هب ــي يم الت
ــاكل،  ــات واملش ــة العقب ــد مواجه ــوازن بع ــادة الت وإع
ــدة  ــد ع ــاح، وُيوج ــتمرار ونج ــا باس ــب عليه والتغل
ســامت للفــرد الــذي يتســم باملرونــة ومنهــا: عالقــات 
جيــدة مــع اآلخريــن، ومهــارات تواصــل عاليــة، 
ــف  ــبة يف املواق ــاليب مناس ــامء، وأس ــعور باالنت والش
ــلبية  ــاعر الس ــول املش ــذات، وقب ــز ال ــة، وتعزي املختلف
ــع  ــف م ــىل التكي ــدرة ع ــا، والق ــن خالهل ــو م والنم
 Van G.) ــة ــاة االجتامعي ــامهة يف احلي ــريات، واملس التغ

.(et al, 2016

ــق  ــا بالتواف ــا وثيًق ــيس ارتباًط ــال النف ــط رأس امل وُيرتب
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األكاديمــي ومــن الدراســات التــي تناولــت هــذه 
 ،(Adil et al (2020 العالقــة دراســة عديــل وآخــرون
 ،(Kaur, Satija (2019 ســاتيجا  و  كايــر  ودراســة 
 ،(Liran,  Miller  (2019  ودراســة لــريان و ميللــر

(Liran, Miller (2020 ودراســة لــريان و ميللــر
وُيعــرف التوافــق األكاديمــي بأنــه قــدرة الطالــب عــىل 
التوافــق مــع احليــاة اجلامعيــة والوصــول إىل حالــة مــن 
ــه  ــي وإحساس ــه األكاديم ــن أدائ ــيس ع ــا النف الرض
 Liran &) بالتناغــم يف عالقاتــه مــع أســاتذته وزمــالءه

.(Miller, 2019

وُيعرفــه الدمينــي والريبــي )2019( برضــا الطالــب 
اجلامعــي عــن ذاتــه، ومســايرته للبيئــة التعليميــة 
ــكالت  ــىل املش ــب ع ــة، والتغل ــة والطبيعي واالجتامعي

ــة.  ــه اليومي ــه يف حيات ــي تواج ــات الت والصعوب
ومــن العوامــل التــي تســاعد عــىل التوافــق األكاديمــي 
ــن  ــامل م ــول الش ــة: الوص ــة باجلامع ــذوي اإلعاق ل
ــات  ــك القاع ــل وكذل ــهولة التنق ــاين وس ــث املب حي
الدراســية واملنــاخ الــدرايس واألكاديمــي، وهتيئــة 
ــة  ــن العملي ــتفادة م ــة لالس ــة واملتاح ــرص الالزم الف
الفــرص  وعدالــة  ممكــن  قــدر  بأكــرب  التعليميــة 
وتكافؤهــا بحيــث يعطــي كل طالــب مــا يتاجــه 
حســب قدراتــه، وكذلــك التعــرف عــىل قدراتــه 
العقليــة، واختبــارات التحصيــل األكاديمــي، واحلــث 
ــاون  ــجيع التع ــتمر، وتش ــز املس ــم، والتعزي ــىل التعل ع
ــة  ــكل إعاق ــبة ل ــطة املناس ــالءه، واألنش ــني زم ــه وب بين

)2017 )حممــد، 
ــر عــىل التوافــق األكاديمــي  ــاك عــدة عوامــل تؤث وهن
وجهــة  مثــل:  باجلامعــة  اإلعاقــة  ذوي  لطالــب 
ــالءه  ــر زم ــة نظ ــس ووجه ــة التدري ــو هيئ ــر عض نظ
ــادي  ــتوى االقتص ــتقرار األرسي واملس ــوه، واالس نح
واالجتامعــي والثقــايف، والنواحي النفســية واجلســمية، 
ــاليب،  ــاد الط ــية، واإلرش ــررات الدراس ــوى املق وحمت
واألمــن  النفــيس  والتوافــق  املســاندة،  والتقنيــات 

(Liran, Miller, 2020) ــل ــاؤل واألم ــيس، والتف النف
 .(Liran & Miller (2019 واتفــق لــريان وميللــري 
والعكايــي واملنيــزل )2020( عــىل أن أبعــاد التوافــق 
األكاديمــي هــي: التوافــق الشــخيص والعاطفــي، 
ــق  ــي، والتواف ــاز األكاديم ــي، واالنج ــق اجلامع والتعل

ــي. االجتامع
ويتضــح ممــا ســبق أن غالبيــة الدراســات الســابقة 
اهتمــت بدراســة مســتوى جــودة احليــاة لــدى الطالب 
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة، وكذلــك عــىل رأس املــال 
ــدة  ــىل ح ــري ع ــي كل متغ ــق األكاديم ــيس، والتواف النف
لذلــك تســعي الدراســة احلاليــة إىل التعــرف عــىل 
ــة  ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ــؤ بج ــة التنب إمكاني
ــق  ــيس والتواف ــال النف ــالل رأس امل ــن خ ــة م باجلامع

ــة. ــكلة الدراس ــق مش ــا تنبث ــي، ومنه األكاديم

مشكلة الدراسة:
نبعــت مشــكلة الدراســة مــن خــالل تعامــل الباحــث 
ــَظ أن  ــة، وُلوح ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــع الط م
ــوَن مــن مشــكالت يف مواجهــة  ــالب ُيعان هــؤالء الط
التحديــات، وانخفــاض يف الكفــاءة الذاتيــة، وضعــف 
العقبــات  مواجهــة  يف  واملرونــة  والتفــاؤل  األمــل 
ــخيص  ــم الش ــور يف توافقه ــك قص ــات، كذل والتحدي
ــو  ــة، وه ــم باجلامع ــي وتعلقه ــي واالجتامع والعاطف
ــابقة  ــات الس ــتقراء الدراس ــث إىل اس ــع الباح ــا دف م
ــة،  ــذوي اإلعاق ــيس ل ــال النف ــت رأس امل ــي تناول الت
وقــد  حياهتــم،  وجــودة  األكاديمــي،  وتوافقهــم 
ــت  ــي تناول ــات الت ــض الدراس ــج بع ــت نتائ توصل
ــة  ــل دراس ــعودية مث ــات الس ــم باجلامع ــودة حياهت ج
ــودة  ــاط ج ــاوي )2021( إىل ارتب ــرزاق والطنط عبدال
ــك  ــة املل ــة بجامع ــالب  ذوي اإلعاق ــدى الط ــاة ل احلي
ــة  ــت الغول ــري، وتوصل ــر املص ــارات تقري ــد  بمه خال
ــك  ــة املل ــم بجامع ــودة حياهت ــط ج )2019( إىل توس
عبدالعزيــز، وتوصلــت النــور )2019( إىل ارتفــاع 



154

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

رأس املال النفيس والتوافق األكاديمي كمنبئني جلودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

ــة  ــازان نتيج ــة ج ــم يف جامع ــودة حياهت ــتوى ج مس
ارتفــاع مســتوي الصحــة النفســية لدهيــم، وتوصلــت 
ــم  ــودة حياهت ــتوى ج ــاض مس ــىل )2012( إيل انخف ع
ــر  ــا بتقدي ــعود وارتباطه ــك س ــل واملل ــة حائ بجامع

ــذات. ال
 بينــام توصلــت نتائــج الدراســات التــي تناولــت 
جــودة احليــاة ورأس املــال النفــيس مثــل دراســة جيــو 
ــرون  ــانتييس وآخ ــرون Guo et al (2021)، و س وآخ
Safa- وســافاري وآخــرون ،(Santisi et al (2020

ــودة  ــني ج ــة ب ــة قوي ــاك عالق re et al (2017) أن هن

احليــاة ورأس املــال النفــيس، وأنــه يمكــن التنبــؤ 
ــت  ــام توصل ــيس، بين ــال النف ــالل رأس امل ــن خ ــا م هب
النفــيس  املــال  رأس  تناولــت  التــي  الدراســات 
 Adil et والتكيــف األكاديمــي مثــل عديــل وآخــرون
Kaur, Sati-  ــاتيجا ــر و س ــة كاي al  (2020)، ودراس

 Liran,  Miller  ودراســة لــريان و ميللــر ،(ja (2019

2019))إىل أن رأس املــال النفــيس لــه تأثــري ودور كبــري 

ــة،  ــالب باجلامع ــدى الط ــي ل ــق األكاديم ــىل التواف ع
Liran, Mill- ــر   ــريان و ميلل ــة ل ــرت دراس ــام أظه  ك
er (2020)أهنــم يظهــرون مســتويات ضعيفــة يف رأس 

ــود  ــك وج ــي، كذل ــف األكاديم ــيس والتكي ــال النف امل
عالقــة إجيابيــة قويــة بينهــام. ويف ضــوء مــا ســبق ومــن 
ــن  ــة يمك ــر النظري ــات واألط ــتقراء الدراس ــالل اس خ

ــة: ــاؤالت التالي ــة يف التس ــكلة الدراس ــورة مش بل

تساؤالت الدراسة:
هــل يوجــد تأثــري دال للجنــس ونــوع اإلعاقــة عىل . 1

ــق  ــاده والتواف ــيس وأبع ــال النف ــن رأس امل كل م
األكاديمــي وأبعــاده وجــودة احليــاة وأبعادهــا مــن 

وجهــة نظــر الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة؟
ــًا بــني . 2 ــة دالــة إحصائي هــل توجــد عالقــة ارتباطي

جــودة احليــاة وأبعادهــا، ورأس املــال النفــيس 
ــة؟ ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــدى الط ــاده ل وأبع

ــًا بــني . 3 ــة دالــة إحصائي هــل توجــد عالقــة ارتباطي
ــي  ــق األكاديم ــا، والتواف ــاة وأبعاده ــودة احلي ج
ــة؟ ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــدى الط ــاده ل وأبع

حيــاة . 4 جــودة  بمســتوى  التنبــؤ  يمكــن  هــل 
الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة مــن أبعــاد رأس 

ــيس؟ ــال النف امل
حيــاة . 5 جــودة  بمســتوى  التنبــؤ  يمكــن  هــل 

أبعــاد  مــن  باجلامعــة  اإلعاقــة  الطــالب ذوي 
األكاديمــي؟ التوافــق 

ــة ألحــد املتغــريات يف القــدرة . 6 هــل توجــد أفضلي
عــىل التنبــؤ بجــودة حيــاة الطــالب ذوي اإلعاقــة 

باجلامعــة؟
ــات . 7 ــي للعالق ــوذج بنائ ــتقاق نم ــن اش ــل يمك ه

بــني جــودة حيــاة الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعة 
ــال النفــيس والتوافــق األكاديمــي؟ ورأس امل

أمهية الدراسة: 
ــدرج  ــذي ين ــة وال ــوع الدراس ــة موض ــة: أمهي  النظري
ــالب  ــاة الط ــودة حي ــايب وج ــس اإلجي ــم النف ــت عل ت
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة، ودراســة ســلوكهم ومــا يؤثــر 
فيــه، والركيــز عــىل النواحــي اإلجيابيــة واســتغالهلا يف 
النواحــي األكاديميــة واملهنيــة املســتقبلية هلــم، وأمهيــة 
ــات  ــوق وواجب ــم حق ــخاص هل ــة كأش ــة الدراس عين

داخــل املجتمــع.

احليــاة  جــودة  طبيعــة  فهــم  زيــادة  التطبيقيــة: 
ــة  ــالب ذوي اإلعاق ــدى الط ــخصية ل ــا الش ومصادره
باجلامعــة، وتأثريهــا عــىل رأس املــال النفــيس والتوافــق 
األكاديمــي، توفــري ثالثــة مقاييــس ســيكو مريــة قــام 
الباحــث بإعدادهــا: مقيــاس جــودة احليــاة، ومقيــاس 
ــي  ــق األكاديم ــاس التواف ــيس، ومقي ــال النف رأس امل

ــة.  ــالب ذوي اإلعاق للط

األهداف: 
التعــرف عــىل مــدي إســهام متغــريات رأس املــال . 1
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ــودة  ــؤ بج ــي يف التنب ــق األكاديم ــيس والتواف النف
ــة. ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط حي

التعــرف عــىل تأثــري اجلنــس ونــوع اإلعاقــة عــىل . 2
ــق  ــاده والتواف ــيس وأبع ــال النف ــن رأس امل كل م
األكاديمــي وأبعــاده وجــودة احليــاة وأبعادهــا مــن 

ــة. ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــر الط ــة نظ وجه
ــني . 3 ــة ب ــة االرتباطي ــة العالق ــىل طبيع ــرف ع التع

جــودة احليــاة وأبعادهــا، ورأس املــال النفــيس 
وأبعــاده لــدى الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة.

ــني . 4 ــة ب ــة االرتباطي ــة العالق ــىل طبيع ــرف ع التع
ــي  ــق األكاديم ــا، والتواف ــاة وأبعاده ــودة احلي ج
ــة. ــة باجلامع ــاده لــدى الطــالب ذوي اإلعاق وأبع

ــودة . 5 ــتوى ج ــؤ بمس ــة التنب ــىل إمكاني ــرف ع التع
حيــاة الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة مــن أبعــاد 

ــيس. ــال النف رأس امل
ــودة . 6 ــتوى ج ــؤ بمس ــة التنب ــىل إمكاني ــرف ع التع

حيــاة الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة مــن أبعــاد 
ــي. ــق األكاديم التواف

ــة أحــد أو بعــض املتغــريات . 7 التعــرف عــىل أفضلي
ــالب  ــاة الط ــودة حي ــؤ بج ــىل التنب ــدرة ع يف الق

ــة. ــة باجلامع ذوي اإلعاق
ــي . 8 ــوذج بنائ ــتقاق نم ــة اش ــىل إمكاني ــرف ع التع

ذوي  الطــالب  حيــاة  جــودة  بــني  للعالقــات 
اإلعاقــة باجلامعــة ورأس املــال النفــيس والتوافــق 

األكاديمــي.

مصطلحات الدراسة:
ــن  ــري ع ــا التعب ــث بأهن ــا الباح ــاة: وُيعرفه ــودة احلي ج
ــدة  ــاة جي ــش حي ــه يعي ــة أن ــدى إدراك ذوي اإلعاق م
ــة مــن االنفعــاالت الســلبية،  مــن وجهــة نظــره، خالي
واألفــكار الالعقالنيــة، واالضطرابــات الســلوكية، 
بــه،  ويســتمتع  اإلنســاين  بوجــوده  فيهــا  ويشــعر 
ويشــعر بالكفــاءة الذاتيــة واألمــل والتفــاؤل واملرونــة، 

ويســتثمر كافــة قدراتــه وإمكانياتــه بــام يتيــح لــه 
التوافــق النفــيس واألكاديمــي، وُيعرفهــا اجرائيــا: 
ــة  ــب ذي اإلعاق ــا الطال ــل عليه ــي يص ــة الت بالدرج

ــاة. ــودة احلي ــاس ج ــىل مقي ع

ــد  ــه الرصي ــث بأن ــه الباح ــي: وُيعرف ــال النف رأس امل
ــاؤل،  ــن التف ــة م ــب ذوي اإلعاق ــه الطال ــذي يمتلك ال
واملرونــة،  الذاتيــة  والكفــاءة  بالنفــس،  والثقــة 
ــي  ــيس واالجتامع ــق النف ــىل التواف ــاعده ع ــذي يس وال
واألكاديمــي ويصــل بــه اىل مســتوى عــاٍل مــن جــودة 
احليــاة، وُيعرفــه اجرائيــا: بالدرجــة التــي يصــل 
عليهــا الطالــب ذي اإلعاقــة عــىل مقيــاس رأس املــال 

ــيس. النف

ــة  ــه عملي ــث بأن ــه الباح ــي: وُيعرف ــق األكاديم التواف
ديناميكيــة مســتمرة ناجحــة عــن تفاعــل الطالــب 
عــن  وذلــك  اجلامعيــة  بيئتــه  مــع  اإلعاقــة  ذوي 
ــكالت  ــول للمش ــاد حل ــة، وإجي ــال للبيئ ــق االمتث طري
ــوازن والشــعور بالرضــا عــن  الدراســية إلحــداث الت
ختصصــه ومهنتــه املســتقبلية، والشــعور بالكفــاءة 
الذاتيــة والتفــاؤل واألمــل. وُيعرفــه اجرائيــا بالدرجــة 
التــي يصــل عليهــا الطالــب ذي اإلعاقــة عــىل مقياس 

ــي. ــق األكاديم التواف

الطــاب ذوي اإلعاقــة: وتتمثــل يف عينــة الدراســة مــن 
ــاف  ــم وضع ــة، والص ــة احلركي ــالب ذوي اإلعاق الط

الســمع، واملكفوفــني بجامعــة طيبــة.

احلاليــة  الدراســة  تــددْت  الدراســة:  حــدود 
بموضوعهــا، واملتمثــل يف دراســة تنبؤيــه جلــودة احليــاة 
مــن خــالل رأس املــال النفــيس والتكيــف األكاديمــي 
ــا  ــددت بعينته ــام ت ــة، ك ــالب ذوي اإلعاق ــدى الط ل
املســتهدفة والتــي اقتــرت عــىل عينــة الطــالب 
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة، وبمــكان إجرائهــا يف جامعــة 
ــاين  ــق أدواهتــا خــالل الفصــل الث ــة، وبزمــن تطبي طيب
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ــددْت  ــام ت ــدرايس 2021/2020م. ك ــام ال ــن الع م
ــاليب  ــا، واألس ــاس متغرياهت ــتخدمة لقي ــا املس بأدواهت

ــا. ــة بياناهت ــتخدمة ملعاجل ــة املس اإلحصائي

الفروض:
ــىل . 1 ــة ع ــوع اإلعاق ــس ون ــري دال للجن ــد تأث يوج

ــق  ــاده والتواف ــيس وأبع ــال النف ــن رأس امل كل م
األكاديمــي وأبعــاده وجــودة احليــاة وأبعادهــا مــن 

ــة. ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــر الط ــة نظ وجه
ــًا . 2 ــة إحصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي ــد عالق توج

بــني جــودة احليــاة وأبعادهــا، ورأس املــال النفــيس 
ــة. ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــدى الط ــاده ل وأبع

ــًا . 3 ــة إحصائي ــة دال ــة موجب ــة ارتباطي ــد عالق توج
بــني جــودة احليــاة وأبعادهــا، والتوافــق األكاديمي 
وأبعــاده لــدى الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة.

ــالب . 4 ــاة الط ــودة حي ــتوى ج ــؤ بمس ــن التنب يمك
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة مــن أبعــاد رأس املــال 

ــيس. النف
ــالب . 5 ــاة الط ــودة حي ــتوى ج ــؤ بمس ــن التنب يمك

التوافــق  أبعــاد  مــن  باجلامعــة  اإلعاقــة  ذوي 
األكاديمــي.

املتغــريات . 6 بعــض  أو  ألحــد  أفضليــة  توجــد 
ــىل  ــدرة ع ــريات يف الق ــي املتغ ــن باق ــتقلة ع املس
التنبــؤ بجــودة احليــاة لــدى الطــالب ذوي اإلعاقة 

ــة. باجلامع
ــني . 7 ــات ب ــي للعالق ــوذج بنائ ــتقاق نم ــن اش يمك

ــة  ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ج
ورأس املــال النفــيس والتوافــق األكاديمــي.

منهج الدراسة واجراءاهتا

الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اســتخدم  املنهــج: 
االرتباطــي كونــه يــالءم طبيعــة املوضــوع مــن خــالل 
دراســة العالقــة االرتباطيــة والتنبؤيــة رأس املــال 
النفــيس والتوافــق األكاديمــي، بمســتوى جــودة احليــاة 

ويمكــن تعريــف املنهــج الوصفــي بأنــه: ذلــك املنهــج 
الــذي يتضمــن مجــع البيانــات مبــارشة مــن جمتمــع أو 
عينــة الدراســة، بقصــد تشــخيص جوانــب معينــة دون 

ــدة. ــىل واح ــار ع االقتص
املجتمــع: مجيــع الطــالب ذوي اإلعاقــة بجامعــة طيبــة 

والبالــغ عددهــم )322( لعــام 2020/ 2021.

عينة الدراسة:
ــتطالعية . 1 ــة االس ــت العين ــتطالعية: تكون ــة اس عين

اإلعاقــة  ذوي  الطــالب  مــن   )40( وعددهــم 
باجلامعــة تــم تطبيــق مقيــاس جــودة احليــاة، 
ــق  ــاس التواف ــيس ومقي ــال النف ــاس رأس امل ومقي
األكاديمــي لــدي طــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة 
ــس. ــة للمقايي ــيكو مري ــاءة الس ــن الكف ــق م للتحق

ــالب . 2 ــدد ط ــغ ع ــا: بل ــة وخصائصه ــة النهائي عين
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة التــي تــم مالحظتهــم 
لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة )256( مــن 
طــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة ويوضــح اجلــدول 
ــاركني يف  ــي للمش ــف االحصائ ــم )1( الوص رق

ــة  ــع الدراس ــريات موض ــق املتغ ــة وف الدراس
جدول1: الوصف اإلحصائي للمشاركني يف الدراسة وفق املتغريات

النسبة املئويةالعددفئات املتغرياملتغري

12046.8ذكوراجلنس
13653.2اناث

اإلعاقة
7328.51حركي
249.37أصم

15962.10كفيف

األدوات: 
مقياس جودة احلياة لطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة 

النظــري  اإلطــار  عــىل  اعتــامدًا  وهدفــه:  وصفــه 
والدراســات الســابقة مثــل دراســة مصطفــى وآخــرون 
 ،)2019( وصربينــة   ،)2019( والغولــة   ،)2021(
وعيــد )2018(، وشــاهني )2017(، وتــم صياغــة 
ــالب  ــاة لط ــودة احلي ــد ج ــدف تدي ــارة هب )53( عب
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جدول2: معامالت ارتباط بريسون بني املفردات والدرجة الكلية للبعد )ن= 40(

جدول رقم 3: معامالت االرتباط بني درجة كل ُبعد والدرجة الكلية )ن= 40(

ــاد  ــة ابع ــي أربع ــه ع ــة موزع ــة باجلامع ذوي اإلعاق
البعــد األول جــودة احليــاة األرسيــة واالجتامعيــة 
)10( مفــردات، والبعــد الثــاين جــودة احليــاة النفســية 
ــت  ــغل الوق ــودة ش ــث ج ــد الثال ــردات، البع )8( مف
ــم  ــه )8( مفــردات، البعــد الرابــع جــودة التعلي وإدارت
واحليــاة الدراســية ويتضمــن )9( مفــردات وتضمنــت 
ــم  ــك ت ــد ذل ــة بع ــوع واالعاق ــتقلة، الن ــريات املس املتغ
ــم  ــم ت ــج التحكي ــىل نتائ ــاء ع ــم وبن ــه للتحكي تقديم
عمــل التعديــالت الالزمــة، وهبــذا اســتقر املقيــاس يف 

ــارة. ــىل )35( عب ــة ع ــه األولي صورت

الصــورة  إىل  للوصــول  الســيكومرتية:  اخلصائــص 
ــن ذوي  ــب م ــىل )40( طال ــق ع ــم التطبي ــة ت النهائي

اإلعاقــة باجلامعــة

صدق املقياس:
املحكمــن: لّتأكــد مــن مــدى وضــوح املفــردات 
وحســن صياغتهــا، ومــدى مطابقتهــا للمكــون الــذي 
ُوضعــت لقياســه، تــم عرضــه يف صورتــه األوليــة عــىل 
ــة اخلاصــة، حيــث تــم  عــرشة حمكمــني يف جمــال الربي
ــاس  ــة املقي ــح ماهي ــامت توض ــبوقًا بتعلي ــه مس تقديم

ــة.  ــة العين ــتخدامه، وطبيع ــبب اس وس
االتســاق الداخــي ملعامــالت االرتبــاط بــني درجــة كل 
مفــردة والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي لــه بعــد 
ــد،  ــة للبع ــة الكلي ــن الدرج ــردة م ــة املف ــذف درج ح

وجــدول )2( يوضــح ذلــك:

التعليم واحلياة الدراسيةشغل الوقت وإدارتهاحلياة النفسيةاألرسية واالجتامعية
معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**0.95311**0.46319**0.67727**0.908
2**0.93912**0.93120**0.63628**0.931
3**0.47313**0.94221**0.73929**0.553
4**0.93914**0.79822**0.50730**0.919
5**0.93915**0.43423**0.48531**0.518
6**0.44516**0.93224**0.82932**0.931
7**0.43517**0.92225**0.83233**0.556
8**0.93918**0.84426**0.82634**0.554
9**0.811    35**0.898

10**0.827      
** معامالت االرتباط عند )0.01( * معامالت االرتباط عند )0.05(

ــاط  ــالت االرتب ــم معام ــدول أن قي ــن اجل ــح م ويتض
بــني  وتــراوح   )0.01( عنــد  ودالــة  مرتفعــة 
صــدق  عــىل  يــدل  ممــا   )**0.954،  *0.367(

مفرداتــه.

ــة  ــني درج ــاط ب ــالت االرتب ــي ملعام ــاق الداخ االتس
ــذف  ــد ح ــاس بع ــة للمقي ــة الكلي ــد والدرج كل ُبع
درجــة البعــد مــن الدرجــة الكليــة، وجــدول )3( اآليت 

ــك: ــح ذل يوض

مستوى الداللةمعامل االرتباطاالبعاد
0.853**احلياة األرسية واالجتامعية 

0.01 0.836**احلياة النفسية 
0.632**شغل الوقت وإدارته 

0.768**التعليم واحلياة الدراسية 
 ** معامالت االرتباط عند )0.01( * معامالت االرتباط عند )0.05(
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ــاط  ــالت االرتب ــم معام ــدول أن قي ــن اجل ــح م ويتض
مرتفعــة ودالــة عنــد )0.01(، ممــا يــدل عــىل صــدق 

ــاده. أبع
ــتخدام  ــات باس ــل الثب ــاب ُمعام ــمَّ حس ــات: ت الثبـ
ــة  ــة النصفي ــة التجزئ ــاخ، وطريق ــا – كرونب معامــل ألف
ــان  ــاس وبي ــاد املقي ــي ألبع ــاق الداخ ــة االتس لدراس

ــدول )4(  ــك يف ج ذل
جدول 4: قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا - كرونباخ وطريقة التجزئة 

النصفية وجتامن ملقياس جودة احلياة )ن= 40(

جدول5: معامالت ارتباط بريسون بني املفردات والدرجة الكلية للبعد )ن= 40(

التجزئة ألفا كرونباخاألبعـــاد
النصفية

0.9310.960احلياة األرسية واالجتامعية 
0.9160.967احلياة النفسية 

0.8390.826شغل الوقت وإدارته 
0.9060.941التعليم واحلياة الدراسية 

0.9660.931الدرجة الكلية 
الفا كرونباخ  ضعيفة > )0.5(  متوسطة بني) 0.7-0.5(  مرتفعة < ).70(

يتضــح مــن اجلــدول أن مجيــع قيــم معامــالت الثبــات 
ــات  ــق يف ثب ــا نث ــا جيعلن ــول مم ــتوى املقب ــع يف املس تق

ــاس. املقي

الصــورة النهائيــة: وحيــث إن عبــارات املقيــاس، 
مجيعهــا تتصــف بالصــدق والثبــات، فإنــه مل يتــم 
ــة  ــورة األولي ــإن الص ــك ف ــا؛ ولذل ــتبعاد أي منه اس
تظــل كــام هــي. وبتحديــد نظــام االســتجابة يف ضــوء 
مقيــاس ثالثــي التدريــج )دائــام، أحيانــا، نــادرا( 
وتعطــي الدرجــات )3، 2، 1( يف حالــة العبــارات 
املوجبــة والعكــس، وتــدل الدرجــة املرتفعــة عــىل متتــع 

ــاة. ــودة احلي ــن ج ــة م ــة مرتفع ــرد بدرج الف
ــة  ــالب ذوي اإلعاق ــيس لط ــال النف ــاس رأس امل مقي

ــة:  باجلامع

النظــري  اإلطــار  عــىل  اعتــامدا  وهدفــه:  وصفــه 
والدراســات الســابقة ومنهــا دراســة  عديــل وآخــرون 
 Kaur,  ودراســة كايــر و ســاتيجا ،(Adil et al  (2020

ــر  ــريان و ميلل ــة ل Satija (2019)، ودراس

عبــارة  Liran,  Miller (2019)تــم صياغــة )20( 

النفــيس لطــالب ذوي  املــال  هبــدف تديــد رأس 
ــد  ــاد البع ــة ابع ــىل أربع ــه ع ــة موزع ــة باجلامع اإلعاق
األول الكفــاءة الذاتيــة )5( مفــردات، والثــاين التفــاؤل 
مفــردات،   )5( املرونــة  والثالــث  مفــردات،   )5(
عــرض  تــم  ثــم  مفــردات،   )5( األمــل  والرابــع 
ــة،  ــالت الالزم ــل التعدي ــم عم ــم وت ــاس للتحكي املقي
وهبــذا اســتقر املقيــاس يف صورتــه األوليــة عــىل )20( 

ــارة. عب

الصــورة  إىل  للوصــول  الســيكومرتية:  اخلصائــص 
ــالب ذوي  ــن الط ــىل )40( م ــه ع ــم تطبيق ــة ت النهائي

ــة. اإلعاق

صدق املقياس:
املحكمــن: وذلــك لّتأكــد مــن مــدى وضــوح املفردات 
وحســن صياغتهــا، ومــدى مطابقتهــا للمكــون الــذي 
ــه  ــاس يف صورت ــرض املقي ــم ع ــه، وت ــت لقياس ُوضع
األوليــة عــىل عــرشة حمكمــني يف جمــال الربيــة اخلاصة، 
حيــث تــم تقديــم املقيــاس مســبوقًا بتعليــامت توضــح 

هلــم ماهيتــه وســبب اســتخدامه، وطبيعــة العينــة. 
االتســاق الداخــي ملعامــالت االرتبــاط بــني درجــة كل 
مفــردة والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي لــه بعــد 
ــد،  ــة للبع ــة الكلي ــن الدرج ــردة م ــة املف ــذف درج ح

وجــدول )5( يوضــح ذلــك:

األملاملرونةالتفاؤلالكفاءة الذاتية
معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**0.9176**0.90211**0.688**0.608
2**0.9347**0.54112**0.806**0.785
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جدول 6: معامالت االرتباط بني درجة كل ُبعد والدرجة الكلية )ن=40(

جدول 7: قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا - كرونباخ وطريقة التجزئة 
النصفية وجتامن )ن= 40(

األملاملرونةالتفاؤلالكفاءة الذاتية
3**0.5178**0.63013**0.806**0.802
4**0.9239**0.90214**0.471**0.818
5**0.81210**0.90215**0.721**0.614

** معامالت االرتباط عند )0.01( * معامالت االرتباط عند )0.05(

ــاط  ــالت االرتب ــم معام ــدول أن قي ــن اجل ــح م يتض
ــدق  ــىل ص ــدل ع ــا ي ــد )0.01( مم ــة عن ــة ودال مرتفع

ــه. مفردات
االتســاق الداخــي ملعامــالت االرتبــاط بــني درجــة كل 
ُبعــد والدرجــة الكليــة بعــد حــذف درجــة البعــد مــن 

الدرجــة الكليــة، وجــدول )6( يوضــح ذلــك:

مستوى الداللة معامل االرتباط االبعاد

0.01

**0.833 الكفاءة الذاتية
**0.972 التفاؤل
**0.924 املرونة
**0.876 األمل

 ** معامالت االرتباط عند )0.01( * معامالت االرتباطعند )0.05(

ــاط  ــالت االرتب ــم معام ــدول أن قي ــن اجل ــح م يتض
مرتفعــة ودالــة عنــد )0.01(، ممــا يــدل عــىل صــدق 

ــاده.  أبع

الثبــات: تــمَّ حســاب معامــل الثبــات باســتخدام 
ــة  ــة النصفي ــاخ، وطريقــة التجزئ معامــل ألفــا - كرونب
ــان  ــاس وبي ــاد املقي ــي ألبع ــاق الداخ ــة االتس لدراس

ــدول )7( ــك يف ج ذل

التجزئة النصفية ألفا كرونباخ األبعـــاد
0.919 0.902 الكفاءة الذاتية
0.812 0.818 التفاؤل
0.795 0.721 املرونة
0.668 0.638 األمل
0.887 0.921 الدرجة الكلية

)0.7( مرتفعة  )0.7-0.5 (متوسطة بني  )0.5(  ضعيفة  الفا كرونباخ

يتضــح مــن اجلــدول أن مجيــع قيــم معامــالت الثبــات 
أكــرب مــن )0.7( ممــا جيعلنــا نثــق يف ثبــات املقيــاس.

الصــورة النهائيــة: وحيــث إن عباراتــه مجيعهــا تتصــف 
ــا؛  ــتبعاد أي منه ــم اس ــه مل يت ــات، فإن ــدق والثب بالص
ولذلــك فــإن الصــورة األوليــة تظــل كــام هــي، 
ــاس يف  ــود املقي ــىل بن ــتجابة ع ــام االس ــد نظ وبتحدي
ضــوء مقيــاس ثالثــي التدريــج )دائــام، أحيانــا، نــادرا( 
وتعطــي الدرجــات )3، 2، 1( يف حالــة العبــارات 
املوجبــة والعكــس، وتــدل الدرجــة املرتفعــة عــىل متتــع 

ــيس. ــال النف ــن رأس امل ــة م ــة مرتفع ــرد بدرج الف
ــة  ــالب ذوي اإلعاق ــي لط ــق األكاديم ــاس التواف مقي

ــة  باجلامع

النظــري  اإلطــار  عــىل  اعتــامدًا  وهدفــه:  وصفــه 
والدراســات الســابقة ومنهــا دراســة عديــل وآخــرون 
 Kaur,  ودراســة كايــر و ســاتيجا ،Adil et al  (2020(
  Liran, ميللــر   و  لــريان  ودراســة   ،(Satija (2019

تــم صياغــة )34( عبــارة هبــدف   (Miller (2019

تديــد أبعــاد املقيــاس موزعــه عــىل أربعــة أبعــاد 
األول التوافــق النفــيس والشــخيص )9( مفــردات، 
والثــاين التعلــق اجلامعــي )7( مفــردات، والثالــث 
اإلنجــاز األكاديمــي )10( مفــردات، والرابــع التوافــق 
املقيــاس  عــرض  تــم  مفــردات،   )8( االجتامعــي 
ــتقر يف  ــذا اس ــالت، وهب ــل التعدي ــم عم ــم وت للتحكي

ــرده. ــىل )34( مف ــة ع ــه األولي صورت
اخلصائــص الســيكومرية: للوصــول للصــورة النهائيــة 
ــالب ذوي  ــن الط ــىل )40( م ــاس ع ــق املقي ــم تطبي ت

ــة. اإلعاق
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صدق املقياس:
 املحكمــن: لّتأكــد مــن مــدى وضــوح املفــردات 
وحســن صياغتهــا، ومــدى مطابقتهــا للمكــون الــذي 
ــرشة  ــىل ع ــاس ع ــرض املقي ــم ع ــه، ت ــت لقياس ُوضع
حمكمــني يف الربيــة اخلاصــة حيــث تــم تقديــم املقيــاس 
بتعليــامت توضــح هلــم ماهيتــه وســبب  مســبوقًا 

ــة.  ــة العين ــتخدامه، وطبيع اس
االتســاق الداخــي حســاب معامــالت االرتبــاط بــني 
درجــة كل مفــردة والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي 
ــة  ــن الدرج ــردة م ــة املف ــذف درج ــد ح ــه بع ــي ل تنتم

ــك: ــح ذل ــدول )8( يوض ــد، وج ــة للبع الكلي

جدول8: معامالت ارتباط بريسون بني الفقرات والدرجة الكلية للبعد ن= 40

التوافق االجتامعياإلنجاز األكاديميالتعلق اجلامعيالتوافق النفيس والشخيص
معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**0.95010**0.41117**0.66227**0.742
2**0.91911**0.92818**0.62928**0.710
3**0.45412**0.92319**0.64829**0.723
4**0.93313**0.85820**0.63830**0.539
5**0.91914*0.38721**0.63731**0.522
6*0.39415**0.93822**0.71032**0.806
7*0.38316**0.93123**0.56833**0.821
8**0.94524**0.46034**0.722
9**0.94525**0.494

26**0.695
** معامالت االرتباط عند )0.01( * معامالت االرتباط عند )0.05(

ويتضــح مــن اجلــدول أن معامــالت االرتبــاط مرتفعــة 
ودالــة عنــد )0.01( و)0.05( ممــا يــدل عــىل صــدق 

مفرداته.
ــة  ــني درج ــاط ب ــالت االرتب ــي ملعام ــاق الداخ االتس
ــذف  ــد ح ــاس بع ــة للمقي ــة الكلي ــد والدرج كل ُبع
درجــة البعــد مــن الدرجــة الكليــة، وجــدول )9( اآليت 

ــك: ــح ذل يوض
جدول رقم 9: معامالت االرتباط بني درجة كل ُبعد والدرجة الكلية 

)ن= 40(
مستوى الداللة معامل االرتباط االبعاد

0.01

**0.884 التوافق النفيس والشخيص
**0.871 التعلق اجلامعي
**0.783 اإلنجاز األكاديمي
**0.820 التوافق االجتامعي

 ** معامالت االرتباط عند )0.01( * معامالت االرتباطعند )0.05(

ــاط  ــالت االرتب ــم معام ــدول أن قي ــن اجل ــح م ويتض
مرتفعــة ودالــة عنــد )0.01(، ممــا يــدل عــىل صــدق 

ــاس. ــاد املقي أبع

 الثبــات: تــمَّ حســاب معامــل الثبــات باســتخدام 
ــة  ــة النصفي ــاخ، وطريقــة التجزئ معامــل ألفــا - كرونب
ــان  ــاس وبي ــاد املقي ــي ألبع ــاق الداخ ــة االتس لدراس

ذلــك يف جــدول )10(. 
جدول 10: قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا - كرونباخ وطريقة التجزئة 

النصفية وجتامن )ن= 40(

التجزئة ألفا كرونباخاألبعـــاد
النصفية

0.921349.0التوافق النفيس والشخيص
0.895259.0التعلق اجلامعي

0.815618.0اإلنجاز األكاديمي
0.847348.0التوافق االجتامعي

0.9440.722الدرجة الكلية
)0.7(  مرتفعة  )0.7-0.5 (متوسطة بني  )0.5(  ضعيفة  الفا كرونباخ

يتضــح مــن اجلــدول أن مجيــع قيــم معامــالت الثبــات 
أكربمــن )0.7( ممــا جيعلنــا نثــق يف ثباتــه. 
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جدول )11(: اختبارات الداللة اإلحصائية لتحليل التباين املتعدد بني املجموعات

الصــورة النهائيــة: وحيــث إن عبــارات املقيــاس مجيعها 
ــتبعاد أي  ــم اس ــه مل يت ــات، فإن ــدق والثب ــف بالص تتص
منهــا؛ ولذلــك فــإن الصــورة األوليــة تظــل كــام هــي، 
ــي  ــاس ثالث ــوء مقي ــتجابة يف ض ــام االس ــد نظ وبتحدي
ــات  ــي الدرج ــادرا( وتعط ــا، ن ــام، أحيان ــج )دائ التدري
)3، 2، 1( يف حالــة العبــارات املوجبــة والعكــس، 
ــة  ــرد بدرج ــع الف ــىل متت ــة ع ــة املرتفع ــدل الدرج وت

ــي. ــق األكاديم ــن التواف ــة م مرتفع
ــة  ــوات األتي ــث باخلط ــام الباح ــة: ق ــوات الدراس خط

ــة ــار العين الختي
1.قــام الباحــث بتطبيــق مقيــاس جــودة حيــاة الطالب 
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة، ومقيــاس رأس املــال النفــيس، 
ومقيــاس التوافــق األكاديمــي، بمســاعدة مركــز ذوي 
اإلعاقــة باجلامعــة حيــث تــم التواصــل مــع الطــالب 
، وتديــد يــوم للطــالب الصــم شــطر الطــالب، 
ويــوم للشــطر الطالبــات وتوفــري مرجــم إشــارة 
ــع  ــل م ــات وبالتواص ــارة للطالب ــة إش ــا مرمج وأيض
ــه تــم التطبيــق عــىل الطالبــات،  ــة املركــز وعضوات نائب
ــالل  ــن خ ــز م ــق باملرك ــم التطبي ــالب ت ــبة للط وبالنس
ــالب  ــبة للط ــا بالنس ــارة، أم ــم اإلش ــث ومرج الباح
املكفوفــني تــم التطبيــق عــىل ثالثــة أيــام وذلــك لكــرب 
ــات  ــالب والطالب ــيم الط ــم التقس ــث ت ــم، حي عدده
ــراءة  ــم ق ــز ت ــاء املرك ــاعدة أعض ــام وبمس ــىل األي ع
ــم،  ــتجابات منه ــي االس ــني وتلق ــس للمكفوف املقايي
وتــم جتميــع ذوي اإلعاقــة احلركيــة يف يــوم آخــر 

ــي  ــم بالنهائ ــق عليه ــن طب ــدد م ــغ  ع ــل وبل منفص
ــة. ــن ذوي اإلعاق ــة م ــب وطالب )270( طال

ــم  ــه ت ــاًء علي ــح املقاييــس وبن ــام الباحــث بتصحي 2.ق
ــتكامهلم  ــدم اس ــتامرات لع ــتامرات )6( اس ــتبعاد اس اس
ــم  ــام ت ــس، ك ــارات املقايي ــىل كل عب ــتجابات ع االس
ــع  ــوا بوض ــة قام ــن العين ــتامرات م ــتبعاد )8( اس اس
ــارات  ــن عب ــارة م ــىل أي عب ــتجابة ع ــن اس ــر م أكث
ــن  ــة )256( م ــدد العين ــح ع ــذا أصب ــس، وهب املقايي

ــة. ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق الط
األســاليب اإلحصائيــة: حلســاب اخلصائــص الســيكو 
مريــة تــم اســتخدام معامــل االرتبــاط والفــا كرونبــاخ 
ــون،  ــاط لبريس ــل االرتب ــة، ومعام ــة النصفي والتجزئ
ــه  ــدار النمذج ــل االنح ــدد معام ــن املتع ــل التباي وتلي

ــة. البنائي
نتائج الدراسـة:

الفــرض األول: "يوجــد تأثــري دال للجنــس ونــوع 
ــاده  ــيس وأبع ــال النف ــن رأس امل ــىل كل م ــة ع اإلعاق
احليــاة  وجــودة  وأبعــاده  األكاديمــي  والتوافــق 
ــة  ــالب ذوي اإلعاق ــر الط ــة نظ ــن وجه ــا م وأبعاده

باجلامعــة" 
ــن  ــل التباي ــتخدم تلي ــم اس ــه ت ــن صحت ــق م وللتحق
اإلحصائيــة  الداللــة  اختبــارات  ويتضــح  املتعــدد 
ــل  ــروق داخ ــح الف ــم توضي ــام ت ــدول )11( ك يف ج
املجموعــات للجنــس ونــوع اإلعاقة يف جــدول )12(.    
يتضــح مــن جــدول )11( وجــدول )12( انــه يوجــد 

مربع إيتامستوي الداللةخطأ درجات احلريةدرجات احلرية االفراضيةفالقيمةاالختبار االحصائياملتغري

النوع

Pillai›s Trace0.35310.86212.000239.000

0.000

0.353
Wilks› Lambda0.64710.86212.000239.0000.353

Hotelling›s Trace0.54510.86212.000239.0000.353
Roy›s Largest Root0.54510.86212.000239.0000.353

اإلعاقة

Trace Pillai›s0.2382.69824.000480.0000.119
Wilks› Lambda0.7732.74224.000478.0000.121

Hotelling›s Trace0.2812.78624.000476.0000.123
Roy›s Largest Root0.2214.41012.000240.0000.181
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جدول )12(   نتيجة تليل التباين املتعدد داخل املجموعات

مصدر 
التباين

مربع إيتاالداللةقيمة )ف(متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملتغري التابع

النوع

التوافق النفيس 
والشخيص

295.351

1

295.35112.7420.0000.010.048

0.007غري داله27.36727.3671.7260.190التعلق اجلامعي
اإلنجاز 

األكاديمي
657.097657.09721.0230.000

0.01

0.078

التوافق 
االجتامعي

317.069317.06914.1580.0000.054

الدرجة 
الكلية لتوافق 

األكاديمي
4337.2094337.209126.6710.0000.336

82.81982.8199.2780.0030.036الكفاءة الذاتية
119.597119.59713.8360.0000.052التفاؤل
60.37760.3777.4770.0070.029املرونة
66.36066.3608.2700.0040.032األمل

الدرجة الكلية 
لرأس املال 

1292.6121292.612119.5990.0000.324

احلياة األرسية 
واالجتامعية

708.957708.95724.0310.0000.088

0.004غري داله20.82520.8250.9990.319احلياة النفسية
شغل الوقت 

وإدارته
120.864120.8645.8180.017

0.01

0.023

التعليم واحلياة 
الدراسية

597.687597.68723.3920.0000.086

الدرجة الكلية 
جلودة احلياة

4439.7034439.703127.4370.0000.338

اإلعاقة

التوافق النفيس 
والشخيص

177.377288.6893.8260.0230.030

145.707التعلق اجلامعي

2

72.8544.5940.0110.010.035
اإلنجاز 

األكاديمي
0.003غري داله26.01413.0070.4160.660

التوافق 
االجتامعي

119.81359.9062.6750.071

0.01

0.021

الدرجة 
الكلية التوافق 

األكاديمي
1153.939576.97016.8510.0000.119

11.9175.9580.6670.514الكفاءة الذاتية
غري داله

0.005
19.0659.5331.1030.3340.009التفاؤل
34.26417.1322.1210.1220.017املرونة
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جدول )13(: نتيجة اختبار شفيه ملعرفة الفروق بني املجموعات يف متغريي النوع واالعاقة 

مصدر 
التباين

مربع إيتاالداللةقيمة )ف(متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملتغري التابع

اإلعاقة

43.321األمل

2

0.021غري داله21.6602.6990.069
الدرجة الكلية 

لرأس املال 
346.280173.14016.0200.0000.010.114

احلياة األرسية 
واالجتامعية

0.003غري داله24.88812.4440.4220.656

487.797243.89911.6990.000احلياة النفسية
0.01

0.086
شغل الوقت 

وإدارته
137.42868.7143.3080.0380.026

التعليم واحلياة 
الدراسية

0.000غري داله1.6460.8230.0320.968

الدرجة الكلية 
جلودة احلياة

1175.978587.98916.8780.0000.010.119

ــن  ــات يف كل م ــني املجموع ــا ب ــه احصائي ــروق دال ف
ــودة  ــن ج ــىل كل م ــة ع ــري اإلعاق ــوع ومتغ ــري الن متغ
وأبعــاده  األكاديمــي  والتوافــق  وأبعادهــا  احليــاة 

ورأس املــال النفــيس وملعرفــة اجتــاه الفــروق اســتخدم 
ــفيه ــار ش ــث اختب الباح

املتغريات
النوعاخلربة

الفروق بني املتوسطاتالفروق بني املتوسطات
ذكورالفئاتحركيحركيالفئات

التوافق النفيس والشخيص
3.934*ذكور-1.2962حركي
اناث5.4552*4.1590*أصم

1.198كفيف

التعلق اجلامعي
ذكور0.6769حركي
5.868*اناث2.8349*3.5118*أصم

كفيف

اإلنجاز األكاديمي
4.076*ذكور1.3048حركي
اناث3.1336*4.4384*أصم

15.076*كفيف

التوافق االجتامعي
ذكور-0.3853حركي
2.083*اناث4.0181*3.6328*أصم

كفيف

الدرجة الكلية لتوافق األكاديمي
2.503*ذكور0.3002حركي
اناث15.4418*15.7421*أصم

1.779*كفيف

الكفاءة الذاتية
ذكور-0.1096حركي
1.865*اناث1.8113*1.7017*أصم

كفيف
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املتغريات
النوعاخلربة

الفروق بني املتوسطاتالفروق بني املتوسطات
ذكورالفئاتحركيحركيالفئات

التفاؤل
8.230*ذكور0.1221حركي
اناث2.0519*2.1740*أصم

6.095*كفيف

املرونة
ذكور-0.3533حركي
1.045اناث2.5024*2.1490*أصم

كفيف

األمل
2.517*ذكور-0.1193حركي
اناث2.4190*2.2997*أصم

5.597*كفيف

الدرجة الكلية لرأس املال 
ذكور-0.4600حركي
15.253*اناث8.7846*8.3245*أصم

3.934*كفيف

احلياة األرسية واالجتامعية
ذكور1.7272حركي
1.198اناث3.0362*4.7633*أصم

كفيف

احلياة النفسية
5.868*ذكور-1.9361حركي
اناث5.9497*4.0136*أصم

4.076*كفيف

شغل الوقت وإدارته
ذكور0.4338حركي
15.076*اناث3.3711*3.8049*أصم

كفيف

التعليم واحلياة الدراسية
2.083*ذكور0.2837حركي
اناث3.0653*3.3489*أصم

2.503*كفيف

الدرجة الكلية جلودة احلياة
ذكور0.5086حركي
1.779*اناث15.4222*15.9307*أصم

-1.2962كفيف

يتضــح مــن اجلــدول أنــه يوجــد فــروق دالــه احصائيــا 
ــح  ــوع لصال ــري الن ــن متغ ــات يف كل م ــني املجموع ب
اإلنــاث ومتغــري اإلعاقــة لصالــح املكفوفــني عــىل كل 
ــي  ــق األكاديم ــا والتواف ــاة وأبعاده ــودة احلي ــن ج م

ــيس. ــال النف ــاده ورأس امل وأبع

ــة  ــة ارتباطي ــد عالق ــاين: " توج ــرض الث ــج الفـ نتائــ
ــاة وأبعادهــا،  ــني جــودة احلي ــًا ب ــة إحصائي ــة دال موجب

ــالب ذوي  ــدى الط ــاده ل ــيس وأبع ــال النف ورأس امل
اإلعاقــة باجلامعــة" وللتحقــق مــن صحتــه تــم حســاب 
ــة  ــات العين ــني درج ــون ب ــاط لبريس ــالت االرتب معام

ــاس ــىل مقي ع
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رأس املال النفيس والتوافق األكاديمي كمنبئني جلودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

جدول:14 معامالت االرتباط بني جودة احلياة وأبعادها، ورأس املال النفيس وأبعاده 

جدول:15 معامالت االرتباط بني جودة احلياة وأبعادها، والتوافق األكاديمي وأبعاده 

التعليم شغل الوقت وإدارتهاحلياة النفسيةاحلياة األرسية واالجتامعيةاملتغريات
الدرجة الكلية واحلياةالدراسية

0.457**0.194**0.237**0.232**0.261**الكفاءة الذاتية
0.441**0.254**0.188**0.175**0.264**التفاؤل
0.485**0.239**0.301**0.260**0.194**املرونة
0.495**0.256**0.226**0.207**0.305**األمل

0.989**0.497**0.501**0.460**0.539**الدرجة الكلية

ــه  ــة ارتباطي ــد عالق ــه توج ــدول أن ــن اجل ــح م ويتض
موجبــة دالــه إحصائيــا بــني الدرجــة الكليــة واالبعــاد 
الفرعيــة ملقيــاس جــودة احليــاة والدرجــة الكليــة 
ــة ملقيــاس رأس املــال النفــيس حيــث  واالبعــاد الفرعي
دال  وهــو   )**0.989( االرتبــاط  معامــل  بلــغ 
ــع  ــام ارتف ــي كل ــذا يعن ــد )0.01( وه ــا عن إحصائي
ــودة  ــتوى ج ــع مس ــيس ارتف ــال النف ــتوى رأس امل مس

ــرض. ــة الف ــد صح ــا يؤك ــم مم ــاده لدهي ــاة وأبع احلي

ــة  ــة ارتباطي نتائــــج الفـــرض الثالــث: " توجــد عالق
ــاة وأبعادهــا،  ــني جــودة احلي ــًا ب ــة إحصائي ــة دال موجب
ــالب ذوي  ــدى الط ــاده ل ــي وأبع ــق األكاديم والتواف
اإلعاقــة باجلامعــة" وللتحقــق مــن صحتــه تــم حســاب 
ــة  ــات العين ــني درج ــون ب ــاط لبريس ــالت االرتب معام
ــاس  ــىل مقي ــاده، وع ــاة وأبع ــودة احلي ــاس ج ــىل مقي ع
التوافــق األكاديمــي وأبعــاده، واجلــدول اآليت يوضــح 

ذلــك:

املتغريات
جودة احلياة 

األرسية 
واالجتامعية

جودة احلياة 
النفسية

جودة شغل الوقت 
وإدارته

جودة التعليم واحلياة 
الدراسية

الدرجة الكلية جلودة 
احلياة

0.566**0.280**0.258**0.357**0.258**التوافق النفيس والشخيص
0.429**0.189**0.243**0.197**0.239**التعلق اجلامعي

0.528**0.298**0.325**0.179**0.266**اإلنجاز األكاديمي
0.516**0.247**0.194**0.217**0.367**التوافق االجتامعي

الدرجة الكلية للتوافق 
االكاديمي

**0.548**0.460**0.501**0.500**0.995

ــه  ــة ارتباطي ــد عالق ــه توج ــدول أن ــن اجل ــح م ويتض
موجبــة دالــه إحصائيــا بــني الدرجــة الكليــة واالبعــاد 
ــة  ــا والدرج ــاة وأبعاده ــودة احلي ــاس ج ــة ملقي الفرعي
الكليــة واالبعــاد الفرعيــة ملقيــاس التوافــق األكاديمــي 
ــو  ــاط )0.995**( وه ــل االرتب ــغ معام ــث بل حي
دال إحصائيــا عنــد )0.01( وهــذا يعنــي كلــام ارتفــع 
مســتوى التوافــق األكاديمــي لــدى الطــالب ذوي 
اإلعاقــة باجلامعــة ارتفــع مســتوى جــودة احليــاة 

ــرض. ــة الف ــد صح ــا يؤك ــم مم ــا لدهي وأبعاده

ــتوى  ــؤ بمس ــن التنب ــع: " يمك ــرض الراب ــج الفـ نتائــ
ــن  ــة م ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ج
أبعــاد رأس املــال النفــيس" وللتحقــق مــن صحتــه تــم 
اســتخدم أســلوب تليــل االنحــدار املتعــدد وطريقــة 
اســهام  مــدى  تديــد  هبــدف   ،Enter االنحــدار 
ــودة  ــؤ بج ــيس يف التنب ــال النف ــاد رأس امل ــتوى أبع مس

ــي:  ــام ي ــج ك ــاءت النتائ ــاة، وج احلي
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رأس املال النفيس والتوافق األكاديمي كمنبئني جلودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

جدول )16( التنبؤ بمستوى جودة حياة من مستوى أبعاد رأس املال النفيس

املتغريات املستقلةاملتغري التابع

B احلد الثابت غري جودة احلياة
األملاملرونةالتفاؤلالكفاءة الذاتيةاملعياري

2.4521.8381.8311.8191.812قيمة املعامل
)T( 3.46955.53855.89554.67753.388اختبار
)T( 0.010.010.010.010.01الداللة
)F( 2731.571اختبار
)F(0.01الداللة

R(0.989( االرتباط
R2(0.978( التحديد

)R2( 0.977التحديد املصحح

أظهــرت نتائــج نمــوذج االنحــدار اخلطــي املتعــدد أن 
ــوي وذلــك مــن خــالل قيمــة  نمــوذج االنحــدار معن
ــي  ــة )0.00( وه ــة )2731.571( بدالل )F( البالغ
أصغــر مــن مســتوى املعنويــة )0.01( ممــا يؤكــد 
ــة،  ــة اإلحصائي ــن الناحي ــة م ــريية العالي ــوة التفس الق
ــة  وتفــرس النتائــج أن االبعــاد املفــرسة )الكفــاءة الذاتي
ــي  ــري ع ــري كب ــا تأث ــل( هل ــة، األم ــاؤل ، املرون ، التف
ــام  ــة، ك ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ج
ــا التــي توضــح العالقــة بــني جــودة  جــاءت قيمــة بيت
احليــاة والكفــاءة الذاتيــة بقيمــة )1.838( ذات داللــه 
ــة  ــن قيم ــك م ــتنتاج ذل ــن اس ــث يمك ــة حي إحصائي
)ت( والداللــة املرتبطــة هبــا، ويعنــي ذلــك كلام تســن 
الكفــاءة الذاتيــة بمقــدار وحــده تســن جــودة احليــاة 
بمقــدار )1.838( وحــده وكذلــك جــاءت قيمــة 
ــا  ــدار )1.831( دال احصائي ــاؤل بمق ــد التف ــا لبع بيت
فكلــام تســن مســتوى التفــاؤل بمقــدار وحــدة تســن 
ــدار )1.831(،  ــاة بمق ــودة احلي ــن ج ــتوى تس مس
ــدار  ــة بمق ــد املرون ــا لبع ــة بيت ــاءت قيم ــك ج وكذل
مســتوى  تســن  فكلــام  احصائيــا  دال   )1.819(
املرونــة بمقــدار وحــدة تســن مســتوى تســن جــودة 
ــة  ــاءت قيم ــك ج ــدار )1.819(، وكذل ــاة بمق احلي
ــا  ــدار )1.812( دال احصائي ــل بمق ــد األم ــا لبع بيت
فكلــام تســن مســتوى األمــل بمقــدار وحــدة تســن 

ــتنج  ــدار )1.812( ونس ــاة بمق ــودة احلي ــتوى ج مس
أن الكفــاءة الذاتيــة تؤثــر أكثــر مــن التفــاؤل، املرونــة، 
األمــل، يف جــودة احليــاة ونســتطيع كتابــة معادلــة خــط 

ــي:  ــام ي ــدار ك االنح
 *1.838  +2.452  = )املتوقــع(  احليــاة  جــودة 
التفــاؤل+ 0.990*  الذاتيــة+ 1.831*  الكفــاءة 

األمــل   *0.990 املرونــة+ 

نتائــــج الفـــرض اخلامــس: "يمكــن التنبــؤ بمســتوى 
ــن  ــة م ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ج
ــق األكاديمــي". وللتحقــق مــن  أبعــاد التكيــف التواف
ــل  ــلوب تلي ــتخدم أس ــم اس ــرض ت ــذا الف ــة ه صح
ــدف  ــدار Enter، هب ــة االنح ــدد وطريق ــدار املتع االنح
تديــد مــدى اســهام مســتوى أبعــاد التكيــف التوافــق 
األكاديمــي، يف التنبــؤ بجــودة احليــاة، وجــاءت النتائج 

كــام يــي: 
أظهــرت نتائــج نمــوذج االنحــدار اخلطــي املتعــدد أن 
ــوي وذلــك مــن خــالل قيمــة  نمــوذج االنحــدار معن
ــي  ــة )0.00( وه ــة )7664.010( بدالل )F( البالغ
أصغــر مــن مســتوى املعنويــة )0.01( ممــا يؤكــد 
ــة،  ــة اإلحصائي ــن الناحي ــة م ــريية العالي ــوة التفس الق
وتفــرس النتائــج أن االبعــاد املفــرسة )التوافــق النفــيس 
والشــخيص ، التعلــق اجلامعــي ، اإلنجــاز األكاديمــي 
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رأس املال النفيس والتوافق األكاديمي كمنبئني جلودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

جدول )17( التنبؤ بمستوى جودة حياة من مستوى أبعاد التوافق األكاديمي

املتغريات املستقلةاملتغري التابع

B احلد الثابت غري جودة احلياة
املعياري

التوافق النفيس 
والشخيص

التوافق االجتامعياإلنجاز األكاديميالتعلق اجلامعي

3.2191.0051.0030.9900.999قيمة املعامل
)T( 7.82183.50266.18992.67178.653اختبار

)T( 0.010.010.010.010.01الداللة

)F( 7664.010اختبار

)F(0.01الداللة

R(0.996( االرتباط

R2(0.991( التحديد
التحديد املصحح 

)R2(
0.991

ــودة  ــي ج ــري ع ــري كب ــا تأث ــي( هل ــق االجتامع ، التواف
احليــاة ، كــام جــاءت قيمــة بيتــا التــي توضــح العالقــة 
بــني جــودة احليــاة والتوافــق النفــيس والشــخيص 
بقيمــة )1.005( ذات داللــه إحصائيــة حيــث يمكــن 
ــة  ــة املرتبط ــة )ت( والدالل ــن قيم ــك م ــتنتاج ذل اس
هبــا، ويعنــي ذلــك كلــام تســن التوافــق النفــيس 
والشــخيص بمقــدار وحــده تســن جــودة احليــاة 
بمقــدار )1.005( وحــده وكذلــك جــاءت قيمــة 
ــدار )1.003( دال  ــي بمق ــق اجلامع ــد التعل ــا لبع بيت
ــي  ــق اجلامع ــتوى التعل ــن مس ــام تس ــا فكل احصائي
ــاة  بمقــدار وحــدة تســن مســتوى تســن جــودة احلي
بيتــا  قيمــة  بمقــدار )1.003(، وكذلــك جــاءت 
لبعــد اإلنجــاز األكاديمــي بمقــدار )0.990( دال 
ــا فكلــام تســن مســتوى اإلنجــاز األكاديمــي  احصائي
بمقــدار وحــدة تســن مســتوى جــودة احليــاة بمقــدار 
)0.990(، وكذلــك جــاءت قيمــة بيتــا لبعــد التوافــق 
ــام  ــا فكل ــدار )0.999( دال احصائي ــي بمق االجتامع
ــدة  ــدار وح ــي بمق ــق االجتامع ــتوى التواف ــن مس تس
تســن مســتوى جــودة احليــاة بمقــدار )0.999( 
ــر  ــر أكث ــخيص يؤث ــيس والش ــق النف ــتنج أن التواف ونس
االجتامعــي، يف  والتوافــق  اجلامعــي،  التعلــق  مــن 

جــودة احليــاة ونســتطيع كتابــة معادلــة خــط االنحــدار 
 +3.219  = )املتوقــع(  احليــاة  جــودة  يــي:  كــام 
1.005 * التوافــق النفــيس والشــخيص + 1.003* 
التعلــق اجلامعــي + 0.990* اإلنجــاز األكاديمــي + 

0.990* التوافــق االجتامعــي

ــة ألحــد  نتائــــج الفـــرض الســادس: "توجــد أفضلي
ــريات  ــي املتغ ــن باق ــتقلة ع ــريات املس ــض املتغ أو بع
ــالب  ــدى الط ــاة ل ــودة احلي ــؤ بج ــىل التنب ــدرة ع يف الق
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة". وللتحقــق مــن صحــة هــذا 
الفــرض تــم اســتخدم أســلوب تليــل االنحــدار 
ــدى  ــد م ــدف تدي ــك هب ــة Enter، وذل ــدد طريق املتع
النفــيس،  املــال  رأس  متغــريات  مســتوى  اســهام 
والتوافــق األكاديمــي يف التنبــؤ بجــودة احليــاة بالعمــل 

ــي:  ــام ي ــج ك ــاءت النتائ وج
أظهــرت نتائــج نمــوذج االنحــدار اخلطــي املتعــدد أن 
ــوي وذلــك مــن خــالل قيمــة  نمــوذج االنحــدار معن
 )0.000( بداللــة   )14646.784( البالغــة   (F)

وهــي أصغــر مــن مســتوى املعنويــة )0.01( ممــا 
ــج أن  ــرس النتائ ــة، وتف ــريية العالي ــوة التفس ــد الق يؤك
املتغــريات املفــرسة )رأس املــال النفــيس، التوافــق 
ــرية  ــورة كب ــاة بص ــودة احلي ــر يف ج ــي( تؤث االكاديم
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جدول )18( التنبؤ بمستوى بجودة احلياة بالعمل من مستوى متغريات رأس املال النفيس، والتوافق األكاديمي

شكل )1(: النموذج النهائي املفرض عىل التقديرات املعيارية للمتغريات املؤثرة يف جودة حياة الطالب ذوي اإلعاقة باجلامعة

املتغريات املستقلةاملتغري التابع
التوافق االكاديمي رأس املال النفيس B احلد الثابت غري املعياريجودة احلياة 
2.2090.2750.851قيمة املعامل
)T( 4.5013.56220.287اختبار
)T( 0.010.010.01الداللة
(F) 14646.784اختبار
(F)0.01الداللة

0.996(R) االرتباط
0.991(R2) التحديد

(R2) 0.991التحديد املصحح

ــني  ــة ب ــح العالق ــي توض ــا الت ــة بيت ــاءت قيم ــام ج ك
ــة )0.275(  ــيس بقيم ــال النف ــاة ورأس امل ــودة احلي ج
ــك  ــتنتاج ذل ــن اس ــث يمك ــة حي ــه إحصائي ذات دالل
املرتبطــة هبــا، ويعنــي  قيمــة )ت( والداللــة  مــن 
ذلــك كلــام تســن رأس املــال النفــيس بمقــدار وحــده 
تســن جــودة احليــاة بمقــدار )0.275( وحــده، 
وكذلــك جــاءت قيمــة بيتــا ملتغــري التوافــق االكاديمــي 
تســن  فكلــام  احصائيــا  دال  بمقــدار)0.851( 
ــن  ــدة تس ــدار وح ــي بمق ــق االكاديم ــتوى التواف مس
ــتنج  ــدار)0.851( ونس ــاة بمق ــودة احلي ــتوى ج مس
ــال  ــن رأس امل ــر م ــر أكث ــي يؤث ــق االكاديم أن التواف
ــة  ــة معادل ــتطيع كتاب ــام نس ــاة ك ــودة احلي ــيس يف ج النف

ــي  ــام ي ــدار ك ــط االنح خ

ــاة )املتوقــع( = 0.851+ 0.275* رأس  جــودة احلي
املــال النفــيس + 0.851* التوافــق األكاديمــي 

نتائــــج الفـــرض الســابع: "يمكــن اشــتقاق نمــوذج 
ــالب ذوي  ــاة الط ــودة حي ــني ج ــات ب ــي للعالق بنائ
اإلعاقــة باجلامعــة ورأس املــال النفــيس والتوافــق 
ــتخدم  ــرض اس ــذا الف ــن ه ــق م ــي". وللتحق األكاديم
الباحــث نمــوذج املعادلــة البنائيــة وتــم رســم النموذج 
ــودة  ــني ج ــببية ب ــات الس ــرايض للعالق ــري االف النظ
ــال  ــة ورأس امل ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط حي
النفــيس والتوافــق األكاديمــي، باســتخدام برنامــج 
النفــيس  (AMOS 22)؛ حيــث أدخــل رأس املــال 

ــل  ــتقلة، وأدخ ــريات مس ــي كمتغ ــق األكاديم والتواف
ــاة كمتغــري تابــع كــام هــو مبــني يف الشــكل  جــودة حي
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جدول 19مؤرشات حسن املطابقة لنموذج املقرح

 )1(
رأس  األول  الكامــن  اخلارجــي  املتغــري  ويقــاس 
ــري  ــاس املتغ ــاهدات ويق ــع مش ــن أرب ــيس م ــال النف امل
اخلارجــي الثــاين والتوافــق األكاديمــي مــن أربــع 
ــودة  ــن ج ــي الكام ــري الداخ ــاس املتغ ــاهدات ويق مش

ــص  ــم فح ــك ت ــد ذل ــاهدات بع ــع مش ــن أرب ــاة م حي
االفــرايض،  للنمــوذج  البيانــات  مطابقــة  قيــم 
واســتخراج األوزان املعياريــة واآلثــار املبــارشة وغــري 
املبــارشة ملتغــريات الدراســة ونســب التباينــات املفرسة 
ــة  ــؤرشات املطابق ــج م ــدول )19( نتائ ــح اجل ويوض

قيمة مؤرشات حسن املطابقة
املؤرش

املدي املثايل 
للمؤرش

تقق 
املؤرش

)DF( أكرب من 511.5درجات احلرية

تقق

)χ2( غري دال احصائيا24.65مربع كاي

df / χ2 ال يتعدى 0.483مربع كاي النسبي
)5.00(

Goodness of Fit Index (GFI(0.984مؤرش حسن املطابقة

صفر إيل 1

مؤرش حسن املطابقة املصحح بدرجات احلرية
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI(  0.976

  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI(  0.644مؤرش االفتقار إيل حسن املطابقة
Normed Fit Index (NFI(  0.972مؤرش املطابقة املعياري

Non- Normed Fit Index (TLI(  مل يتحقق1.042مؤرش املطابقة غري املعياري توكر-لويس

Parsimony Normed Fit Index (PNFI(  0.751مؤرش االفتقار إىل املطابقة املعياري
تقق  Comparative Fit Index (CFI(  1مؤرش املطابقة املقارن

Relative Fit Index (RFI(  0.964مؤرش املطابقة النسبي
اجلذر الربيعي ملتوسط خطأ االقراب

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA( صفر إيل 0.1صفر

ــرح ــوذج املق ــة للنم املالئم
ــؤرشات  ــي: م ــا ي ــم )19( م ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
 GFI، AGFI، NFI، NNFI, PNFI, CFI املطابقــة 
تكــون  مــدي  أي  إيل  تقيــس  والتــي   ,, IFI , RFI

بالنمــوذج  باملقارنــة  أفضــل  النمــوذج  مطابقــة 
تقــع  أهنــا  اقــرح  املــؤرشات  وهــذه  الرئيــيس، 
ــن  ــة م ــم القريب ــث تشــري القي ــر، 1( حي ــني )صف ب
ــم  ــا القي ــدة أم ــة جي ــس إيل مطابق ــذه املقايي ــد هل الواح
القريبــة مــن الصفــر فتشــري إيل مطابقــة ســيئة 0 
القيــم  تشــري   (RMSEA(للمــؤرش بالنســبة 
أمــا  جيــدة  مطابقــة  إىل  الصفــر  مــن  القريبــة 
القيــم األكــرب مــن )0.1( فتشــري مطابقــة ســيئة 

العينــة.  جمتمــع  مــن  االقــراب  يف  أخطــاء  أو 
 )24.65( مســاوي  وهــو  كاي،  مربــع  مــؤرش 
ودرجــات احلريــة = 51، أكــرب مــن )0.05( ممــا 
يشــري أن النمــوذج يتمتــع بمــؤرشات مطابقــة جيــدة. 
 χ2 / df ــبي ــع كاي النس ــة مرب ــني قيم ــبة ب ــا النس أم
فهــي مســاوية )3.19(، وهــذه النســبة أقــل مــن 
ــع  ــه يتمت ــوذج. وأن ــول النم ــىل قب ــدل ع ــا ي ــة، مم مخس
ــح  ــدول )20( يوض ــدة وج ــة جي ــؤرشات مطابق بم
معياريــة. والغــري  املعياريــة  املبــارشة  التأثــريات 
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جدول )20( التأثريات املبارشة املعيارية والغري معيارية للنموذج

جدول )21(: التأثري غري املبارش للمتغريات املستقلة الكامنة عىل املتغريات التابعة املشاهدة )متغريات جودة احلياة(

مستوى الداللة قيمة )Z(اخلطأ املعياريالتأثري املعياريالتأثري غري املعياريالتابعاملستقل
1.6541.0670.2626.3080.01جودة احلياةرأس املال النفيس
0.7561.0640.1186.4050.01جودة احلياةالتوافق األكاديمي

جودة احلياة

احلياة األرسية 
1.2040.1960.1657.310.01واالجتامعية

جودة احلياة 
0.7830.1510.11270.01النفسية

شغل الوقت 
0.8750.1730.1227.1790.01وإدارته

التعليم واحلياة 
---10.176الدراسية

رأس املال النفيس
---10.201الكفاءة الذاتية

0.9420.1870.1536.1410.01التفاؤل
1.0620.2140.1666.3850.01املرونة
1.10.2270.176.4730.01األمل

التوافق األكاديمي

التوافق النفيس 
---10.252والشخيص

0.5940.1890.0847.0660.01التعلق اجلامعي
اإلنجاز 

1.0780.2420.1447.5020.01األكاديمي

التوافق 
0.810.2150.1117.3050.01االجتامعي

ــن  ــتقل الكام ــري املس ــري املتغ ــدول  تأث ــن اجل ــح م يتض
الكامــن  التابــع  املتغــري  النفــيس عــي  املــال  رأس 
ــري  ــح أن املتغ ــام يتض ــد )0.01( ، ك ــاة عن ــودة احلي ج
ــر  ــي( يؤث ــق األكاديم ــاين )التواف ــن الث ــتقل الكام املس
ــد  ــاة عن ــودة احلي ــن يف ج ــع الكام ــري التاب ــي املتغ ع
)0.01( وتوضــح هــذه النتائــج دور كل مــن املتغريين 
اخلارجــني )رأس املــال النفــيس والتوافــق األكاديمــي( 
يف تأثريهــا عــي املتغــري الداخــي )جــودة احليــاة( 
النظــري والدراســات  يتفــق مــع اجلانــب  وهــذا 

ــتقاق  ــن اش ــه يمك ــول أن ــن الق ــايل يمك ــابقة وبالت الس
ــني  ــاة وب ــودة احلي ــني ج ــات ب ــي للعالق ــوذج بنائ نم
كل مــن رأس املــال النفــيس والتوافــق األكاديمــي، كــام 
يتضــح تأثــري املتغــريات الثالــث يف االبعــاد املكونــة هلــا 
ــريات  ــح التأث ــدول)21( يوض ــارشه وج ــورة مب بص
ــة  الســببية الغــري املبــارشة للمتغــريات املســتقلة الكامن
ــة )رأس املــال النفــيس، التوافــق األكاديمــي(  اخلارجي
التابــع  املشــاهدة للمتغــري  الفرعيــة  عــي االبعــاد 
الداخــي جــودة احليــاة. يتضــح مــن اجلــدول أن 

نوع األثر التابع 
التوافق األكاديميرأس املال النفيس

التأثري املعياريالتأثري غري املعياريالتأثري املعياريالتأثري غري املعياري

احلياة األرسية واالجتامعية
غري مبارش 

 
1.9910.2090.910.208
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جدول )22(: يوضح تشعبات املتغريات عىل العوامل الكامنة املكونة هلا

نوع األثر التابع 
التوافق األكاديميرأس املال النفيس

التأثري املعياريالتأثري غري املعياريالتأثري املعياريالتأثري غري املعياري
احلياة النفسية

غري مبارش
1.2950.1610.5920.16

1.4480.1840.6610.184شغل الوقت وإدارته
1.6540.1880.7560.188التعليم واحلياة الدراسية

التأثــريات الســببية غــري املبــارشة للمتغــريات املســتقلة 
الكامنــة اخلارجيــة )رأس املــال النفــيس، والتوافــق 
األكاديمــي( هلــا تأثــري عــىل االبعــاد الفرعيــة املشــاهدة 
ــي  ــاة وكان أع ــودة احلي ــي ج ــع الداخ ــري التاب للمتغ
ــاهد  ــري املش ــع املتغ ــيس م ــال النف ــو رأس امل ــريا ه تأث

جــودة احليــاة األرسيــة واالجتامعيــة وهــذا يــدل عــىل 
ــار  ــع اإلط ــق م ــه يتف ــرح وأن ــوذج املق ــة النم فعالي
النظــري وجــدول )22( يوضــح تشــعبات املتغــريات 

ــا ــة هل ــة املكون ــل الكامن ــىل العوام ع

مستوى الداللة قيمة )Z(اخلطأ املعياريالتأثري املعياريالتأثري غري املعيارياالبعاد 
35.1340.0383.23610.858احلياة األرسية واالجتامعية

***

25.4250.0232.26511.223احلياة النفسية
24.0630.032.17111.083شغل الوقت وإدارته

30.0580.0312.7211.052التعليم واحلياة الدراسية
9.5510.040.85311.191الكفاءة الذاتية

9.8460.0350.87411.262التفاؤل
9.3990.0460.84711.103املرونة
8.930.0520.81211.002األمل

28.1170.0462.55111.02التوافق النفيس والشخيص
18.2540.0591.60711.359التعلق اجلامعي

35.7490.0363.2211.102اإلنجاز األكاديمي
25.9410.0642.30211.266التوافق االجتامعي

يتضــح مــن اجلــدول أن مجيــع تشــعبات أبعــاد جــودة 
احليــاة املتغــري الكامــن الداخــي وتشــعبات أبعــاد 
املتغــريات الكامنــة اخلارجيــة رأس املــال النفــيس 
والتوافــق األكاديمــي كلها مرتفعة ودالــه عند )0.01( 

مناقشة النتائج: 
املســتقلة  للمتغــريات  تأثــريات  النتائــج  أكــدت 
التكيــف األكاديمــي ورأس املــال النفــيس عــىل املتغــري 
ــام ورد  ــة ك ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ــع ج التاب
ــتوى  ــة أن املس ــذه النتيج ــح ه ــكل )1(، وتوض يف ش
الطــالب ذوي  لــدى  املرتفــع مــن جــودة احليــاة 
اإلعاقــة باجلامعــة يرتبــط باملســتوي املرتفــع يف كل 

مــن التوافــق األكاديمــي ورأس املــال النفــيس، ويؤكــد 
هــذه العالقــة االرتباطيــة قــوة إســهام هــذه املتغــريات 
يف التنبــؤ بجــودة احليــاة لــدي العينــة ويمكــن تفســري 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــاال ع ــك إمج ذل
يتضــح مــن نتائــج الفــرض األول أن هنــاك تأثــري 
للجنــس ونــوع اإلعاقــة عــىل جــودة احليــاة والتكيــف 
ــاث  ــث كان اإلن ــيس حي ــال النف ــي ورأس امل األكاديم
ــال  ــاة ورأس امل ــودة احلي ــر شــعور بج واملكفوفــني أكث
ــع  ــي ، ويرج ــق األكاديم ــاءة والتواف ــن كف ــيس م النف
ــل  ــن أوائ ــني م ــة إىل أن املكفوف ــذه النتيج ــث ه الباح
اإلعاقــات التــي تــم دجمهــا يف اجلامعــات كــام أن 
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ــان  ــك إتق ــم وكذل ــرة هل ــاندة متوف ــائل مس ــاك وس هن
التدريــس لكيفيــة التعامــل معهــم  أعضــاء هيئــة 
ــة  ــة التعليمي ــغفهم بالناحي ــام أن ش ــالء، ك ــل الزم وتقب
ــه  ــث توج ــة، حي ــة احلركي ــم واإلعاق ــن الص ــرب م أك
الصــم واالعاقــات احلركيــة إىل األنشــطة واملشــاركات 
الرياضيــة أعــىل مــن االهتــامم بالناحيــة التعليميــة، كــام 
يرجــع الباحــث ارتفــاع درجــات اإلنــاث ألن نســبتهم 
أعــىل مــن الذكــور يف اآلونــة األخــرية كذلــك دافعيــة 
ــن إىل  ــور، وحماولته ــة الذك ــن دافعي ــىل م ــاث أع اإلن
ــة  ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــت ه ــن، واتفق ــات ذواهت إثب
ــة  ــور )2019( ودراس ــة الن ــة )2019( ودراس الغول
ودراســة   )2017( واملخضــب   ،)2019( صربينــة 
ــاة املكفوفــني  عــىل )2012( يف أن مســتوى جــودة حي
مرتفعــة،  وانخفــاض جــودة احليــاة لــدى الصــم 
واملعاقــني حركيــا باجلامعــة كــام اختلفــت دراســة 
الغولــة )2019( ودراســة املخضــب )2017( مــع 
نتائــج الدراســة احلاليــة يف نــوع الطالــب )ذكــر- أنثي( 
ــب  ــة واملخض ــة الغول ــة يف دراس ــت النتيج ــث كان حي
ــالف  ــذا االخت ــث ه ــرس الباح ــور، ويف ــح الذك لصال
نتيجــة اختــالف البيئــة واختــالف طبيعــة العينــة 

ــع . واملجتم
ــني  ــا ب ــه إحصائي ــة دال ــه موجب ــة ارتباطي  وجــود عالق
ــودة  ــاس ج ــة ملقي ــاد الفرعي ــة واالبع ــة الكلي الدرج
ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــة واألبع ــة الكلي ــاة والدرج احلي
رأس املــال النفــيس، وهــذه النتيجــة متوقعــة الرتبــاط 
ــاءة  ــة والكف ــاؤل واملرون ــل والتف ــاة باألم ــودة احلي ج
واألمــل  التفــاؤل  زاد  كلــام  حيــث  االجتامعيــة، 
واملرونــة لــدى ذوي اإلعاقــة باجلامعــة كان إقبالــه عــىل 
احليــاة وتســني نوعيــة حياتــه، وكذلــك جــودة حياتــه 
االجتامعيــة واالرسيــة والنفســية واألكاديميــة، وبــام أن 
رأس املــال النفــيس مدخــل مــن مداخــل علــم النفــس 
ــن  ــوة م ــن الق ــة مكام ــعي إىل تقوي ــه يس ــايب فإن اإلجي
ــم  ــة إىل تدعي ــاعد ذوي اإلعاق ــاؤل، ويس ــل والتف األم

مكانيزمــات التوافــق لدهيــم، ويســعى إىل تســني 
الرضــا عــن احليــاة وجودهتــا، واتفقــت هــذه النتيجــة 
 ،(Guo et al (2021 دراســة جيــو وآخــرون  مــع 
 ،(Santisi et al (2020 ــرون ــانتييس وآخ ــة س ودراس
و ســافاري وآخــرون Safare et al (2017) حيــث 
أكــدت أن هنــاك عالقــة قويــة بــني رأس املــال النفــيس 

ــاة. ــودة احلي وج
وكذلــك وجــود عالقــة ارتباطيه موجبــة دالــه إحصائيا 
بــني الدرجــة الكليــة واالبعــاد الفرعيــة ملقيــاس جــودة 
ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــة واالبع ــة الكلي ــاة والدرج احلي
ــة  ــذه النتيج ــث ه ــرس الباح ــي، ويف ــق األكاديم التواف
بانــه كلــام زاد التعلــق باجلامعــة واإلنجــاز األكاديمــي 
ــام  ــب كل ــي لطال ــق االجتامع ــت، والتواف وإدارة الوق
ــع  ــه م ــل وتوافق ــىل وأفض ــه أع ــودة حيات ــت ج كان
زمــالءه وأعضــاء هيئــة التدريــس و اتفقــت هــذه 
 ،Adil, (2020(النتيجــة مــع دراســة عديــل وآخــرون
 ،Kaur, Satija (2019(  ودراســة كايــر و ســاتيجا
(Liran,  Miller (2019)   ودراســة لــريان و ميللــر
أكــدوا عــىل  املخضــب )2017( حيــث  ودراســة 
ــني  ــاة وب ــودة احلي ــني ج ــة ب ــة ارتباطي ــود عالق وج

ــي. ــف األكاديم التكي
ــاد  ــن أبع ــاة م ــودة احلي ــتوى ج ــؤ بمس ــك التنب وكذل
النفــيس  املــال  رأس  يؤثــر  النفــيس:  املــال  ورأس 
ــة،  ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــاة الط ــودة حي ــىل ج ع
حيــث يزيــد مــن جــودة حياتــه األرسيــة واالجتامعيــة 
والنفســية، وشــغل الوقــت وإدارتــه، وجــودة التعليــم 
واحليــاة الدراســية وهــذا مــا يتفــق مــع توجهــات علــم 
النفــس اإلجيــايب مــن تعزيــز قــدرات الشــخصية، 
كالصمــود والصالبــة النفســية والتفكــري اإلجيــايب 
ــوء أن رأس  ــك يف ض ــح ذل ــن توضي ــا، ويمك وغريه
املــال النفــيس بأبعــاده املختلفــة مــن التفــاؤل واألمــل 
بعــض  لــدى  تظهــر  الذاتيــة  والكفــاءة  واملرونــة 
ــم  ــودة حياهت ــىل ج ــر ع ــا يؤث ــات مم ــالب والطالب الط
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ــن ذوي  ــة م ــني، وقل ــع املكفوف ــح م ــا اتض ــذا م وه
ــاج  ــالب تت ــن الط ــة م ــذا الفئ ــة، وه ــة احلركي اإلعاق
ــال  ــع مســتوى رأس امل إىل عمــل برامــج ارشــادية لرف
ــة  ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــت ه ــم واتفق ــيس لدهي النف
ولكــن   Santisi et al (2020) ســانتييس وآخــرون
معظــم الدراســات التــي تناولــت جــودة احليــاة ورأس 

ــة. ــات خمتلف ــىل عين ــت ع ــيس كان ــال النف امل
ــاد  ــن أبع ــاة م ــودة احلي ــتوى ج ــؤ بمس ــك التنب وكذل
التكيــف األكاديمــي: حيــث يؤثــر التكيــف األكاديمي 
عــىل جــودة حياهتــم األرسيــة واالجتامعيــة والنفســية، 
ــم  ــودة التعلي ــه، وج ــت وإدارت ــغل الوق ــودة ش وج
ــوء  ــك يف ض ــح ذل ــن توضي ــية. ويمك ــاة الدراس واحلي
أن التكيــف األكاديمــي بأبعــاده املختلفــة مــن التوافــق 
ــاز  ــي، واإلنج ــق اجلامع ــخيص، والتعل ــيس والش النف
األكاديمــي، والتوافــق االجتامعــي كلــام ارتفعــت عنــد 
الطــالب ذوي اإلعاقــة ارتفــع لدهيــم جــودة حياهتــم 

وهــذا مــا اتفــق مــع دراســة عــىل )2012(.
ــال  ــن رأس امل ــرا م ــر أث ــي أكث ــق األكاديم وكان التواف
ــالب  ــر الط ــة نظ ــن وجه ــاة م ــودة احلي ــيس يف ج النف
ذوي اإلعاقــة باجلامعــة، ويفــرس الباحــث هــذه النتيجة 
أن شــعورهم بالتوافــق النفــيس والشــخيص، والتعلــق 
اجلامعــي، واإلنجــاز األكاديمــي، والتوافــق االجتامعي 
هــو هــدف الطالــب يف هــذه املرحلــة العمريــة حيــث 
ســعيه اىل التوافــق مــع زمالئــه وأعضــاء هيئــة التدريس 
ــي  ــاز األكاديم ــة اإلنج ــول إىل مرحل ــه للوص وأرست
ــك  ــد ذل ــأيت بع ــة، وي ــة اجلامعي ــن املرحل ــرج م والتخ
رأس املــال النفــيس وذلــك الن املرونــة والتفــاؤل 
واألمــل والكفــاءة الذاتيــة هــي أبعــاد متطلــب بمــرور 
األكاديمــي  اإلنجــاز  ولكــن  العمريــة،  املراحــل 
ــة،  ــايس باجلامع ــب أس ــو متطل ــة ه ــق اجلامع والتعل
ــني  ــات ب ــي للعالق ــوذج البنائ ــك النم ــىل ذل ــد ع وأك
رأس املــال النفــيس والتوافــق األكاديمــي وجــودة 

ــم )1(. ــكل رق ــة ش ــذوي اإلعاق ــاة ل حي

التوصيات: 
ــالل . 1 ــن خ ــايب م ــس اإلجي ــم النف ــىل عل ــز ع الركي

ــن  ــخصية وم ــية والش ــي النفس ــامم بالنواح االهت
ــي  ــق األكاديم ــيس والتواف ــال النف ــا رأس امل بينه
لتحســني جــودة حيــاة الطالــب ذوي اإلعاقــة 

ــة. باجلامع
للطــالب . 2 وارشــادية  توعويــة  برامــج  تقديــم 

ذوي اإلعاقــة حــول أمهيــة أبعــاد رأس املــال 
لدهيــم. الصفــات  هــذه  وغــرس  النفــيس، 

حــث الطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعة عــىل التعلق . 3
ــق األكاديمــي، وعمــل دورات  باجلامعــة، والتواف
ــل دور  ــت، وتفعي ــادية إلدارة الوق ــة وارش تدريبي
مراكــز اإلرشــاد األكاديمــي والنفــيس باجلامعات.

ــة . 4 ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــدرات الط ــة ق تنمي
وتبصريهــم بــرورة تســني جــودة حياهتــم 
املهــارات  مــن  عــال  مســتوى  إىل  للوصــول 
واألكاديميــة  والنفســية  املعرفيــة  والقــدرات 

واالجتامعيــة.

البحوث املقرتحة:
فعاليــة برنامــج إرشــادي لتحســني مســتوى رأس . 1

املــال النفــيس للطــالب ذوي اإلعاقــة باجلامعــة.
ــق . 2 ــاد التواف ــة أبع ــي لتنمي ــج تدريبي ــة برنام فعالي

اإلعاقــة  ذوي  الطــالب  لــدى  األكاديمــي 
باجلامعــة.

مســتوى رأس املــال النفــيس لــدى الطــالب ذوي . 3
اإلعاقــة باجلامعــة.

ــاة . 4 ــودة احلي ــني ج ــيس يف تس ــال النف ــر رأس امل أث
ــة.  ــة باجلامع ــالب ذوي اإلعاق ــدى الط ل
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