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 تعايش ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع السعودي

  اعـــــــــداد                                                                        

 عبداهلل بن ناصر العجريف
 

 :مقدمة الدراسة
تعيش البشرية اآلنمأزقًا حضاريًا في ظل عولمة تسلطية طغت فيها المادة 

روح وانحسرت معها القيم اإلنسانية واألخالقية حتى استهين بحياة اإلنسان على ال
 .وكرامته، فكل شئ في هذا الزمان الذي نحياه في غير شكله وفى غير محله

لتعتمد في ( اليونسكو)فقد بادرت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 
لسادس عشر من تشرين الثاني، نوفمبر مؤتمرها العام في دورته الثامنة والعشرين في ا

إعالن المبادئ بشأن التسامح، وتتخذ السادس عشر من نوفمبر من كل  م5991للعام 
عام يومًا عالميًا للتسامح، للتأكيد على أن لكل شخص الحق في حرية التفكير 
 والضمير والدين وحرية الرأي والتعبير، وأن التربية يجب أن تهدف إلى تنمية التفاهم

 .والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات واألفراد
وتتعدد اإلعاقات فمنها عقلي وحسي وجسدي وسلوكي ولغوى، حيث يقسم 

صعوبة التعلم، اإلعاقة : اإلعاقات إلى ست فئات( 5991الخطيب والحديدي، )
ات البصرية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة الجسمية، االضطرابات السلوكية، االضطراب

 .الكالمية واللغوية 
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أن الطفل إذا ( 559:5991)، وسليمان (51:  5991) ويري كل من توفيق
كانت لديه مشكلة في السمع قدرته علي اكتساب اللغة والتحدث بها تتأثر سلبا كما أن 

تؤثر علي قدرته في االتصال باآلخرين  Hearing Impairment اإلعاقة السمعية 
الخ ، واالندماج مع .. مثل القراءة والكتابة واالستماع  وفي اكتساب مهارات أخري

اآلخرين واالستمتاع بحياته ، ويتوقف مستوي اضطرابات التخاطب والنطق والكالم 
التي يواجهها الطفل علي درجة اإلعاقة السمعية لديه وحيث أن هناك فئتين رئيستين 

 .Deafness و الصمم  Hard of  Hearing لإلعاقة السمعية هما ضعف سمع
 :مشكلة الدراسة

لقد تزايد االهتمام بالمعوقين خالل الخمسين عامًا األخيرة من القرن الماضي، 
وأصبح المجتمع اإلنساني في وضع يجعله أكثر إدراكًا لتبنى مواقف إجرائية عملية 

 .تحمل في مضامينها المزيد من الرعاية واالهتمام بالمعوقين واحتياجاتهم 
من سكان الدول النامية معوقون بشكل أو % 51ات إلى أن وتذهب التقدير 

وال يستحق هؤالء األشخاص فقط %. 01بآخر، وترفع بعض التقديرات النسبة إلى 
نما من المهم  الحق في تلقى االهتمام العالمي بسبب الطبيعة المفرطة في لحرمانهم، وا 

مية في العالم، مالم أيضًا االعتراف باستحالة تحقيق تخفيضات كبيرة في الفقر واأل
 .(0111سين و ولفنسون،" )تبذل جهود خاصة لوضع المعوقين على المسار الرئيسي

أن االهتمام باألفراد العاديين وغير العاديين ( 1:0111أبو مصطفى،)ويرى 
من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع األشخاص العاديين وغير ( المعاقين)

تمكن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع حسب العاديين مطلب مهم؛ حتى ي
مكانياته   .طاقاته وا 
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إلى أن اإلعاقة توهن من قدرة صاحبها، وتجعله ( 9:5993النجار،)ويشير 
في أمس الحاجة إلى عون خارجي واع مرتكز على أسس علمية وتكنولوجية، تعيده 

على عاتق الدولة أواًل،  إلى المستوى الطبيعي أو إلى ما يقرب منه، وأن المسئولية تقع
وعلى عاتق األسرة ثانيًا، وعلى دور الرعاية ثالثًا، وعلى المحيط االجتماعي رابعًا، 

ومن تنبثق مشكلة الدراسة في . دون أن ننسى ما هو مطلوب من المعوق نفسه
ما هو واقع تعايش ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع  :التساؤل اآلتي 

 السعودي؟
 :ةهدف الدراس

يهدف البحث الحالي التعرف إلى إمكانية التنبؤ بالتسامح في ضوء اإلقبال 
على الحياة واالندماج االجتماعي لدى عينة موضع الدراسة، مع التعرف إلى العالقة 
بين التسامح وكل من اإلقبال علي الحياة واالندماج االجتماعي، والتعرف إلى الفروق 

لمعاقين سمعيًا في التسامح واإلقبال علي الحياة الجوهرية بين المعاقين بصريًا وا
  .واالندماج االجتماعي 

 :مصطلحات الدراسة
 :التعايش  -

مكون معرفي وجداني سلوكي نحو الذات : "بأنه( 1: 0151شقير، )عرفته 
واآلخر والمواقف متمثاًل في مجموعة من المعارف والمعتقدات والمبادئ والمشاعر 

حبها للتصالح مع ذاته ومع اآلخر، وتجعله متصفًا بالتسامح والسلوكيات التي تدفع صا
 ".في مواقف الحياة المختلفة
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 :تعريفات نوعية الحياة
يعد مفهوم نوعية الحياة من المفاهيم الحديثة التي القت اهتمامًا من الباحثين       

حدة وقد تترجم في بعض األحيان إلي جودة الحياة، فكال المفهومان وجهان لعملة وا
مشتق من الكلمة اليونانية النوعية كلمة  ، وأصل Quality of lifeوهو مصطلح 

Qualis  بمعني نوع ويعرف بأنه درجة التفوق أو الرفاهية أو الميزة أو الوضع
إلي وصف الوظيفة الصحية  الحياة االجتماعي المرتفع أو المثالية ويشير لفظ

يشترك اإلنسان مع باقي الكائنات في خاصية والحيوية التي تميز الجسم حيًا أو ميتًا و 
 ( (Kandil,1998,p.30الحياة

إدراك الفرد : )علي أنه نوعية الحياةوُعرفت منظمة الصحة العالمية مفهوم   
لمكانته االجتماعية في الحياة في سياق ثقافته ومنظومة القيم التي ينتمي إليها في 

هتماماته  The world health( )عالقته بأهدافه وتوقعاته وا 
organization:1995) إدراك الفرد لمكانته في الحياة في "، عرفها هيدريلي بأنها

وعرفها (. Hilderley,2001:240)ضوء النظام القيمي والثقافي الذي يعيش فيه 
بأنها صحة الفرد وثروته وسعادته في إشباع كل ما يريده ويحتاجه  باور

(Rosse:2000. ) 
هي حالة من الفرح والهناء والرضا :ميد و عالء كفافي وعرفها جابر عبد الح

عبد )واإلشباع وهي تنشأ من إشباع الدوافع وتستمر إلي مستوي الرضا النفسي  
وعرفها واالندر واخرون أنها مجموعة من المؤشرات ( .   5999: الحميد و كفافي

ة التي تعد بارزة الذاتية والموضوعية الدالة علي الرفاهية في مجاالت الحياة المختلف
 wallander,etفي ثقافة الفرد وزمانه وفقا للمعايير العامة لحقوق االنسان 
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al.,2001:574) (. 
وعرفها كيز أنها متالزمة أعراض من المشاعر اإليجابية واألداء اإليجابي في 

بأنها قياس لقدرة الفرد علي   Church شارش وعرفها(  . (Keys:2002الحياة
وانفعاليًا واجتماعيًا في سياق بيئتة عند مستوي يتسق أو يتناغم مع توقعاتة  األداء بدنياً 
بأنها تقييم الفرد لخبرته  موريسون وبينيت، وعرفها   (Church:2004.)الخاصة 

 ( .Morrison & Bennett:0111)الحياتية عمومًا في وقت من األوقات
لشخصي في مجاالت بأنها شعور الفرد بالهناء االسيد كامل منصور وعرفها 

حياته تعد هامة بالنسبة له في سياق الثقافة ومنظومة القيم التي ينتمون إليها عند 
( . 0113:السيد كامل منصور)مستوي يتسق مع أهدافهم واهتماماتهم وتوقعاتهم 

أنها الدرجة التي يشعر عندها الفرد بأهمية ما يمتلك مهما كان ) رينوييكوعرفها 
( 0111:عفاف عويس)فهي نتاج خبرة الفرد ورضاه عن إمكانياته  ضئياًل ويستمتع به

أنها درجة إحساس الفرد بالتحسن المستمر لجوانب ) مجدي عبد الكريموعرفها . 
مجدي عبد )شخصية وتهيئة المناخ المزاجي واالتصال للعمل واإلنجاز 

 .(0111:الكريم
ضرا والسرعادة وقدرتره أنها شعور الفررد بالر )وعرفها محمود منسي وعلي كاظم    

علرري إشررباع حاجاترره مررن خررالل ثررراء البيئررة ورقرري الخرردمات الترري تقرردم لرره فرري المجرراالت 
الصررررحية واالجتماعيررررة والتعليميررررة والنفسررررية مررررع حسررررن إدارترررره للوقررررت واالسررررتفادة منرررره 

هرري مجموعررة مررن )وعرفهررا العررارف بررار غنرردور( . 0111:محمررود منسرري وعلرري كرراظم)
يمثرل ...لتي يدركها الفرد في حياته كالدخل والمسكن والعمل والتعلريمالمفاهيم األساسية ا

انعكاسًا مباشرًا إلدراك الفرد لنوعية الحياة في هذه المتغيرات مما يرؤثر علري سرعادته أو 
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شررقاؤه والررذي يرررؤثر برردوره علرري تعامالتررره مررع كافرررة المتغيرررات األخررري التررري ترردخل فررري 
( 5999:العررارف بررار غنررردور) اقررف الضررراغطة نطرراق تفاعالترره وأسرررلوبه لمواجهررة المو 

وتعريرررف هنررراء الجررروهري هررري إشرررباع الحاجرررات األساسرررية ل فرررراد بحيرررث يمكرررن قيررراس 
اإلشررباع بمؤشرررات موضرروعية ومؤشرررات ذاتيررة تقرريس المقرردار الررذي تحقررق مررن اإلشررباع  

 . ) 5991:هناءالجوهري)
مقيراس نوعيرة الحيراة ويتفق الباحرث مرع هرذا التقسريم فري هرذه الدراسرة فري بنراء   

 .إذ ينقسم إلي جانب موضوعي وجانب ذاتي 
وعمومًا فإن نوعيرة الحيراة بالنسربة للفررد تعبرر عرن مجموعرة المطالرب والحاجرات        

الترري يررؤدي إلرري إشررباعها أو توفيرهررا  بشرركل كامررل إلرري جعررل الفرررد سررعيدًا أو راضرريًا ، 
حصرا نمررا اسرتجابات ومشرراعر ، وذلررك فالبرد أن نعرري أن المسرالة لررم تعرد أرقامررًا وا  ءات وا 

ألن مؤشررررات نوعيرررة الحيررراة تهررردف إلرررري اسرررتجالب العائرررد والمرررردود النفسررري للظررررروف 
المعيشرررية ل فرررراد ، والتررري تتشررركل مرررن خرررالل اإلحسررراس الجمعررري المترررأثر بقررريم وثقافرررة 
المجتمرررع الرررذي يقررردر أشرررياء دون غيرهرررا وفقرررًا لقيمترررة وثقافتررره التررري تختلرررف بالتأكيرررد مرررن 
مجتمررع آلخررر بررل مررن ناحيررة إجتماعيررة ألخررري كمررا تتغيررر عبررر الفترررات الزمنيررة بررنفس 

 ( .5991: هناءالجوهري)الشكل  
ونالحظ من التعريفات السابقة أنه ال يوجد اتفاق بين الباحثين حول تعريف موحد     

تها لمفهوم نوعية الحياة نظرًا الرتباطه بالحياة اإلنسانية علي اتساع جوانبها ومجاال
 :ويرجع ذلك لعدة أسباب

أن مفهوم نوعية الحياة معني يوجد لدي كل فرد وبالتالي يختلف هذا المعني من  -
فرد آلخر ويزداد األمر صعوبة بتعدد المجاالت العلمية المستخدمة لهذا المفهوم 
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ألسباب وأغراض مختلفة؛ ولكل ذلك فإن لمفهوم نوعية الحياة معاني مختلفة 
اقتصادي –صحي ) تعدد بتعدد المجاالت المستخدمة له وتعاريف عديدة ت

 .......(.نفسي -بيئي   -اجتماعي
عدم ارتباط المفهوم بمجال محدد من مجاالت الحياة أو بفرع محدد من فروع  -

إذ أنه متصل ( النفسية–االقتصاية -العلوم البيئية-الطب-علم اجتماع)العلم 
 (.دية وبيئية وطبية ونفسيةاجتماعية واقتصا)بجميع المجاالت العلمية 

وخاصة في -في حدود علم الباحثة –يعتبر مفهوم نوعية الحياة جديد نوعا ما  -
إرتباط المفهوم بجميع المجاالت والفئات المختلفة من  -مجال البحث العلمي 

 .جميع المراحل العمرية واختالف الثقافت لديهم  
ت إجرائية لنوعية الحياة إال أن علي الرغم من اختالف الباحثين حول تحديد تعريفا -

هناك إجماعًا بأن المتطلبات للتعريف اإلجرائي بأنه يتركز حول إدراك الفرد 
بأنها طيبة أو حسنة علي أنه يستمد مفهوم نوعية  لنوعية حياته أو أن حياته تتسم

الحياة من خالل عالقة وثيقة مع األصدقاء واألسرة والجيران وغياب أحداث الحياة 
دراك الذات والمساندة االجتماعية السل  .بية وا 

شررعور الفرررد بالسررعادة والرضررا  هرري)وهنررا يعرررف الباحررث مفهرروم نوعيررة الحيرراة 
وقدرتره علرري إشرباع حاجاترره مررن خرالل الجوانررب الروحيررة الخلقيرة واالسرررية واالجتماعيررة 

ع وبمرا والشخصية والصرحية واالكاديميرة واالقتصرادية بمرا يتوافرق مرع ثقافرة وقريم المجتمر
 ( .يتماشي مع أهدافه وطموحاته وتوقعاته 

 :تطور مفهوم نوعية الحياة 
يرجرررع االهتمرررام بمفهررروم نوعيرررة الحيررراة إلررري الفلسرررفة اليونانيرررة حيرررث اهرررتم أرسرررطو       
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Arestotle   بتوضيح العوامل واألسرباب المؤديرة إلري الحيراة الجيردة –من خالل أعماله
 (  .(King&Hinds :1998 p.1ةويأتي علي رأسها الشعور بالسعاد

يعررد أرسررطو مررن أوائررل الررذين تحرردثوا مبكرررًا عررن نوعيررة الحيرراة وذلررك فرري كتابرره         
م ، إذ قال أن كل العامرة الردهماء وأصرحاب الطبقرات العليرا .ق 081-900( األخالق)

يررردركون الحيررراة الجيررردة بطريقرررة واحررردة وهررري أن يكونررروا سرررعداء ،  ولكرررن الحيررراة الجيررردة 
كونررات السررعادة عليهررا خررالف إذ يقررول النرراس شرريئ مررا فرري حررين يقررول أخرررون أشررياء وم

مختلفررة فرري مختلررف األوقررات ، فعنرردما يقررع فرري المرررض فإنرره يعتقررد أن الحيرراة السررعيدة 
تعني السعادة هي الصحة، وعندما يكون فقيرًا فيرري السرعادة فري الغنري ، ويرري أرسرطو 

. لررررك بررررالتعبير الحررررديث سرررروي نوعيررررة الحيرررراة حالررررة شررررعورية ونوعررررًا مررررن النشرررراط ومررررا ذ
((Fayers&Machinm2007,p:5  

وأصررربحت نوعيرررة الحيررراة مرررن األولويرررات المهمرررة لررردي المجتمعرررات الغربيرررة بعرررد الحررررب 
العالمية الثانية وأدخل المفهوم إلي معجرم المفرردات واسرتخدم للتعبيرر عرن الحيراة الهانئرة 

مصرطفي ( )الصرحة-البيئرة–المسركن  –مرل الع:  )والتي تتشركل مرن عردة مكونرات منهرا
 ( .0111:حسن 

 الكمظهر مفهوم نوعية  الحياة في منتصف الستينيات وكان يمثل          
(quantity)  وكان هذا  للنظام االقتصادي السائد في تلك الفترة من الزمن وهو توفير

في بدايات و . نمط حياة يتميز بالترف مناسب ال يستطيع تحقيقه سوي مجتمع الوفرة
 (quality)الكيفالسبعينات طرحت فكرة نوعية الحياة بصورة مضادة للكم وهي 

ونجد أن في النصف األول من . وهذاعلي النقيض مما كان سائدًا في الستينات
السبعينات تحول مفهوم نوعية الحياة من مفهوم يأخذ الكم أساسًا لتحقيق حياة أفضل 
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 .قومي واالستهالك بالكيف بدياًل عن الكمومن ثم يتخذ الزيادة في الدخل ال
وظهر فريق يرفض فكرة الكم ويؤكد علي فكرة الكيف ويسلم بالحاجة لنوعية حياة 
مختلفة عن نوعية الحياة السائدة ولكن ال تتعارض مع التوجيهات األيدلوجية القائمة 

جوانب في ومرتكزاتها اإلقتصادية أساسًا ومن ثم يؤكد علي أهمية التغيير الكيفي ل
نوعية الحياة مادام تغيرها ال يمثل تعدياًل جوهريًا في الدعائم السياسية واإلقتصادية 

  ( .5991:ناهد صالح)واإلجتماعية 
 :المصطلحات ذات العالقة بمفهوم نوعية الحياة

  Positive Psychology: علم النفس اإليجابي -
مية القدرات التي تمكن كل من هو مجال في علم النفس يسعي لدراسة القوي والقيم وتن

األفراد والمجتمعات من التقدم واالزدهار، فهو علم الخبرات الذاتية اإليجابية والسمات 
 الفردية اإليجابية والمؤسسات اإليجابية التي تتعدد بتحسين نوعية الحياة وتمنع المرض

 Seligman) .الظهورعندما تكون الحياة قاحلةوبال معني من
&Sitszenmihalyi:2000)                                                      

وعلم النفس اإليجابي يهتم باإلنسان كفرد من حيث التوافق والرضا والمرح في   
الحاضر والتفاؤل واألمل واإليمان في المستقبل ويسعي إلي تنمية السمات الفردية 

لمهارة في إقامة عالقات بينشخصية اإليجابية كالقدرة علي الحب والعمل والشجاعة وا
واإلحساس بالجمال والتسامح واألصالة واالنفتاح علي المستقبل والموهبة والحكمة 

 ( .0111:حسن عبد الفتاح الفنجري )
وبالتالي فإن هدف علم النفس اإليجابي هو وضع الناس في مواقف يكونون 

وحينئذ يستطيعون أن فيها أكثر موقع قوي يظهرون من خالله أقصي إمكانياتهم 



  

 

 

 

 اسات االنسانيةاجمللة العربية لآلداب والدر

 7112أكتوبر(       1) العـــــــدد  11

يجعلوا درايتهم بمواهبهم متكاملة مع معرفتهم ومهاراتهم لتطوير 
 (Cifton&Harter:2003).قواهم
ونظرًا لما سبق فإن مفهوم نوعية الحياة من المفاهيم وثيقة الصلة بعلم النفس *   

ياة وفي اإليجابي فإن المنظور اإليجابي يمكننا من التركيز أكثر علي اإليجابية في الح
أنفسنا، هذه اإليجابيات تقودنا إلي سلوكيات مدفوعة داخليًا تسرع وتحرض التأثيرات 

 .السارة وتعزز الرضا والسعادة والوعي الشخصي 
ويرى الباحث أن االهتمام بالفرد ومساعدته الستخراج مكامن القوي لديه ، 

لتعرف علي الكيفية التي أبرزها علم النفس اإليجابي تعكس شغف ورغبة األفراد في ا
التي يحسنون بها نوعية حياتهم ويشبعون بها احتياجاتهم ويحققون بها أهدافهم 

 .وطموحاتهم مما يزيد من إمكانية العيش بهناء وسعادة ونوعية حياة مرتفعة 
  Meaning of Life:معني الحياة  -

فشل يكونها وهو مفهوم أو مجموعة من المفاهيم اإليجابية أو السلبية كالنجاح أو ال
الفرد عبر حياته عبر مصادر مختلفة داخل حيز خبراته الشخصية التي يكتسبها في 
مواقف تفاعله مع ذاته واآلخرين في ظل ثقافة المجتمع ، ويعكس هذه المفاهيم توجه 
الفرد نحو الحياة وأسلوب حياته وتظهر في صورة أساليب وأهداف في مجاالت شتي 

 . )55:  0111،سهير سالم)من حياة الفرد 
تعتبر نوعية الحياة مرتبطة بمصطلح معني الحياة ويتسق ذلك مع ما أشارت 
إليه دراسة العندور من أن تكوين معني للحياة لدي الفرد يتأثر بإدراكه لنوعية الحياة 

 ( .5999:العارف بار غندور)من حيث جودتها 
معني حياته نجد  وبناء علي أهمية نوعية الحياة في تكوين مفهوم الفرد عن
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أن هناك تعريفات تربط بين معني الحياة وبين نوعية الحياة التي يعيشها من خالل 
إدراكه لنوعية ومقدار الخدمات المقدمة له في المجتمع ، ويتضح أن معني الحياة لدي 
الفرد يتأثر بإدراكه لنوعية الحياة التي يعيشها ، فالفرد الذي يدرك معني حياته يستطيع 

حدد نوعية حياته ؛ ولذلك مفهوم معني الحياة يعد مفهوم أعم وأشمل من مفهوم أن ي
 ( .0111:معوض)نوعية الحياة 

ولقد اهتم الكثيرون من علماء النفس بدراسة الخبرات الذاتية اإليجابية 
والسمات الشخصية ألنها تؤدي إلي نوعية حياة مرتفعة ، ويحصل للحياة متعة وتحول 

. ضية التي تنشأ عندما ال يكون للحياة معنيدون األعراض المر 
(Seligman&Csikzentmhaly:2002 .   ) 
 Life Satisfaction:الرضا عن الحياة -

هو تقبل الفرد لذاته وأسلوب حياته التي يحياها وتوافقه مع نفسه وأسرته وعمله متقباًل 
يطرًا علي بيئته ألصدقائه وزمالئه وراضيا عن إنجازاته الماضية متفائاًل بمستقبله مس

صاحب القرار قادرًا علي تحقيق أهدافه وأن الرضاعن الحياة هو العامل األساسي في 
 (Hampton:1999. )إدراك الفرد لنوعية حياة جيدة 
أن الرضا عن الحياة هو  (Shin&Johnson: 1978)ويري شين وجونسون 

تقديرعام لنوعية حياة الشخص حسب المعايير التي انتقاها 
 (Shin&Johnson:1978,p475.)لنفسه

ويري جرين لي أن غالبية الجهود التي بذلت لقياس نوعية الحياة تتضمن 
اعتبار المفهوم متعدد األبعاد يتضمن إدراك الفرد للرضا عن الحياة  كما تقاس من 
وجه نظر الفرد ويطلق عليها نوعية الحياة الذاتية ، وخصائص الموقف الذي يقيس 
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يمكن قياسها بصورة موضوعية ويطلق عليها نوعية الحياة فيه الفرد والتي 
 (.Greenley:1997,p144. )الموضوعية

أن الحكم علي مستوي الرضا عن الحياة يعتمد علي  Dienerويري دينر 
مقارنة الفرد لظروفه بالمستوي المثالي الذي يفرضه لحياته وهذا يعني أن الحكم علي 

عتمد علي مقارنته بالمستوي المثالي والذي يضعه مدي رضا الفرد عن حياته الحالية ي
نصب عينيه حتي يصل إلي مع ماوصل إليه فعاًل حتي اآلن 

(Diener:1984,p543) 
ويري ليتمان أن هناك تمييز بين نوعية الحياة الخاصة ونوعية الحياة العامة 

الحياة  مؤكدًا علي أهمية قياس نوعية الحياة من وجهه نظر الفرد نفسه، وتعكس نوعية
لى أى مدى هو  الخاصة مدي رضا الفرد أو عدم رضاه عن مجاالت حياته المختلفة وا 

 (Leitman:1999. )سعيد بهذه الحياة
- :والرضا عن الحياة وفقًا لما سبق يشمل ثالثة جوانب هي

 .تقبل الحياة وتقبل الذات  -5
 .آلخرين تقبل اآلخرين وأن السعادة والرضا يتحققان من خالل التقبل ل - 0
ن الفرد يتمتع بصحة الحب واإلنجازات فإذا ما تم تحقيق هذه االجوانب الثالثة فإ-9

                                   .( 511:0119هدي عاصم،)نفسية وجسمية
وهناك من يري أن الرضا عن الحياة مظهرًا من مظاهر جودة الحياة ، فهو 

علي )ايير التي انتقاها لنفسهتقدير عام لنوعية حياة الشخص حسب المع
وتشير دراسة ديو وهوبز إلي العالقة بين الرضا عن الحياة ( . 19:5998الديب،

ونوعية الحياة ، بأن تقديرات المراهقين بدرجة رضاهم عن حياتهم مرتبطة ارتباطًا 
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جوهريًا بتقديرات آبائهم لها ، وأن معامل الثبات يكون مرتفعًا ويضاف إلي ذلك أن 
 DewT. )اء العاملي للمقياس وارتباطه يكون مرتفعًا مع مقياس نوعية الحياةالبن

&Huebnes,E.S1994) 
ومن خالل ما تم استعراضه تبين وجود عالقة وثيقة بين مفهومي نوعية الحياة *

والرضا عن الحياة ، حيث يعتبر الرضا عن الحياة عنصرًا أساسيًا لتحقيق نوعية 
 .الحياة 

 Values:القيم-د
أشار بيكر إلي أن القيم والمعتقدات ُتعد حجر األساس لمصادر نوعية الحياة الجيدة 

 : ومعناها وهي 
 ( .السعادة–احترام الذات )قيم شخصية  -ب(                 األهداف)قيم غائية  -ا
( أخالق –كفاءة )قيم وسيلية  -د  ( .سالم-مساواة)قيم اجتماعية  -ج
(Beker:2003.) 

(  Rokeach value survey)كيش  في إختباره المعروف مسح القيم  وقسمها رو 
 :إلي 
وهي الغاية النهائية للوجود والتي تستحق الكفاح من أجلها شخصيًا : قيم نهائية-5

احترام –الحرية  -المساندة–األمن العائلي  -الحياة المبهجة)واجتماعيًا  وهي تشكل 
 ( .ناضج التقدير االجتماعيالحب ال-عالم السالم-عالم الجمال-الذات

وهي أسلوب السلوك الذي يفضل شخصيًا واجتماعيًا في كل :  القيم األدائية-0
 -القدرة علي المرح -سعة األفق -الطموح)المواقف وفي كل األساليب األخري وتشمل 

لويس ( )المسؤولية -الطاعة -الحب–الضبط الذاتي  -األدب -الشجاعة -النظافة
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 ( .11-19:5989مليكة ،
أن مفهوم القيم من المفاهيم ( (Milton Rokeach, 1973إعتبر روكيتش  -

األساسية التي يجب أن يحتل الصدارة ؛ لما له من دور هام في حياة األفراد كما أن 
متغير القيم يسهم في تحديد مستويات األهمية النسبية لمجاالت الحياة المتعددة 

لخاص بالفرد ،  ويتفق علماء النفس علي أهمية وطبيعة تدرجها وفقًا للنسق القيمي ا
إذن  -القيم كمؤشر نفسي دال علي تقدير الفرد لقيمة الحياة في جوانبها المختلفة 

فالقيم هي اتجات مركزية لكثير من االعتقادات واالتجاهات والسلوك التي تؤثر في 
 ( 93:0119هدي عاصم،)أحكامنا وأفعالنا 

  Need Hierarchy:مفهوم الحاجات -س
من أهم المفاهيم المرتبطة بنوعية الحياة، بل يري البعض أنه لب موضوع 
نوعية الحياة استنادًا إلي أن نوعية الحياة بالنسبة ألي فردهي تعبير عن مجموعة من 

وقد (  . 93:0119هدي عاصم،)الحاجات التي تجعل الفرد بعد إشباعها راضيًا 
الحاجات فهو يري أن الحاجات الفيزيقية في  أوضح ماسلو في هرمه إلي أهمية إشباع

ارتباطها بالحاجات الحيوية تمثل األساس في دراسة نوعية الحياة وقد حدد ماسلو في 
- :هرمه خمسة مستويات هى 

وهي الحاجات الالزمة لبقاء الفرد علي قيد الحياة مثل : الحاجات الفسيولوجية  .5
اشباعها بشكل معتدل وعدم اشباع  الحاجة إلي األكل والشرب والتنفس والتي يتم
 .هذه الحاجات قد يؤدي إلي فقد الفرد الحياة

كالحاجة لطلب األمن وتجنب فقدان األمن والحاجة للعيش : الحاجة إلي األمن .0
 .بهدوء وطمأنينة 
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وهي الحاجة لتلقي ومنح الحب والتعاطف مع اآلخرين : الحاجة إلي الحب والتملك .9
 .واالنتماء لهم 

وهي تتحقق من خالل تواجد الفرد داخل جماعة معينة : ي التقديرالحاجة إل .1
 .تعترف بقيمته واستقالله وهي الحاجة للنجاح وتجنب الرفض من اآلخرين 

وهي نجاح الفرد في الوصول إلي الصورة التي يريدها : الحاجة إلي تحقيق الذات  .1
رة وغيرها  لنفسه من الحنان واالحترام والمركز االجتماعي واإلحساس بالجدا

 ( .091: 5981عالء الدين كفافي،)
نستنتج مما سبق أهمية الحاجات وأهمية إشباعها وعالقتها بنوعية حياة الفرد       

 .حيث إنه كلما تم إشباع حاجات الفرد بشكل كبير كلما ارتفعت نوعية حياته أيضًا 
                                       Happiness:السعادة -و

ي حالة انفعالية وعقلية تتسم باإليجابية يخبرها اإلنسان ذاتيًا وتتضمن وه
الشعور بالرضا والمتعة والتتفاؤل واألمل واإلحساس بالقدرة علي التأثير في األحداث 

 ( .33:0113جودة ،)بشكل إيجابي 
ونجد أن المهتمين بتعريف نوعية الحياة يربطون بينه وبين مشاعر السعادة 

من تلك األشياء التي تقدرها ألنها تجلب لنا مستوي معين من المعيشة كشعور ناتج 
فهي تستحق ذلك التقدير إذا أمكنها أن تحقق لنا السعادة ، والسعادة ليست بمعني 

هبة جمال )االستمتاع اللحظي إنما تعني اإلحساس بجودة المعيشة علي المدي الطويل
ن مشاعر السعادة التي تحسن ويتضح من هذا التعريف أ( . 83-13:5995الدين،

لنا نوعية حياتنا ليست مرتبطة بإشباع حاجة من الحاجات الوقتية التي تؤدي إلي 
االستمتاع اللحظي ولكن ما يقصد به هو السعاة في نوعية حياتنا علي  فترة طويلة أو 
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 ( .39:0119هدي عاصم،)حتي مستمرة 
 :نوعية الحياة وبعض المتغيرات الديموجرافية

 Gender:نوعال-5
اختلف الباحثون في أنه توجد أو التوجد فروق بين الذكور واإلناث ونوعية 
حياتهم وقد أشارت دراسة سامي هاشم إلي أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية 

سامي )جوهرية بين الذكور واإلناث  في نوعية الحياة لدي طلبة الجامعة أوالمسنين 
ماني عبد الوهاب إلي عدم وجود فروق بين كما أشارت دراسة أ( . 0115:هاشم

الذكور واإلناث في الشعور بالرضا عن الحياة ألبعاد المقياس بشكل عام ما عدا 
أماني )الرضا عن األصدقاء حيث تفوقت اإلناث علي الذكور في هذا النوع من الرضا 

 (. 0113:عبد الوهاب
ت إلي وجود واختلفت معهماعدة دراسات مثل دراسة أحمد رفعت إذ أشار 

وأشارت دراسة كاظم . فروق بين اإلناث والذكور في نوعية الحياة لصالح الذكور
العادلي إلي أن مستوي إحساس الذكور بنوعية الحياة يفوق ما هو عليه اإلناث وربما 
كان ذلك بسبب تطلع اإلناث لواقع أفضل وطموحات أعلي مما هو متحقق لهن في 

أساليب التنشئة السائدة والتي تصنع قيودًا علي حركة  الوقت الراهن أو بسبب اختالف
 ( .0111:كاظم العادلي )اإلناث أكثر مما تفرضه علي الذكور من األبناء 

وأشارت دراسة السيد منصور إلي وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي 
عالقات )درجات مجموعتي الطالب اإلناث والذكور في أبعاد مقياس نوعية الحياة 

( الدرجة الكلية-الرضا األكاديمي–عالقات إيجابية مع اآلخرين -جابية مع األسرةإي
كما أشارت دراسة عويد المشعان إلي أن هناك فرق ( . 0113:السيد كامل منصور)
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بين الذكور واإلناث من طلبة الجامعة، حيث بلغ متوسط درجات الطلبة الذكور أعلي 
رسة األنشطة المختلفة وارتفاع مستوي الدخل من اإلناث في جوانب نوعية الحياة ومما

 ( .0119:عويد المشعان وأمثال الحويلة)واألمن النفسي واالجتماعي 
أشارت دراسة أحمدعبدالخالق إلي وجود الفروق الدالة إحصائيا بين الجنسين 

والدرجة الكلية لمقياس نوعية الحياة وأن ( -البيئية-النفسية–الجسمية )في المجاالت
أحمد عبد )ت الذكور أعلي من متوسطات اإلناث في كل المقارنات متوسطا
 ( .0151:الخالق

 Education:التعليم-0
أشارت دراسة كاظم العادلي إلي أنه الطلبة تختلف بصورة عامة في مستوي 
اإلحساس بنوعية الحياة وفقًا لتخصصاتهم األكايمية ورضاهم األكاديمي وأوصت 

ة في جميع التخصصات نحو احترام وتقبل الفرص الدراسة بضرورة توجيه الطلب
 ( .0111:كاظم العادلي )المتاحة لهم 

وأشارت دراسة باسم أبو كويك إلي عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيًا بين 
وأشارت دراسة فرنانديز ( . 0119:باسم أبو كويك)نوعية الحياة والتحصيل األكاديمي 

أقل إحساسًا بنوعية الحياة فهم في حاجة إلي  إلي أن المعلمين ذوى المهام الصعبة
 (.0119:فرنانديز)تحسين نوعية الحياة لديهم 

 :المستوي االقتصادي واالجتماعي -3
أشارت دراسة رغداء نعيمة إلي عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا لدخل األسرة 

 ( . 0150:رغداء علي نعيمة)وأبعاد مقياس نوعية الحياة لدي طلبة الجامعة
 :المشاركة االجتماعية -1



  

 

 

 

 اسات االنسانيةاجمللة العربية لآلداب والدر

 7112أكتوبر(       1) العـــــــدد  18

أشارت دراسة سكوجناني إلي وجود عالقة ارتباطية دالة موجبة بين المشاركة 
وأشارت ( . 0118:سكوجناني )االجتماعية واإلحساس باالنتماء ونوعية الحياة الجيدة 

دراسة كلور جانيت إلي وجود عالقة موجبة بين المساندة االجتماعية وارتفاع نوعية 
 ( .0110:ر جانيتكلو )الحياة 

كما أشارت دراسة عويد المشعان إلي أهمية الدعم االجتماعي من األصدقاء 
وزمالء الدراسة وأعضاء هيئة التدريس باعتبارها تلعب دورًا حاسمًا وأساسيًا في استثارة 

 ( .0119:عويد المشعان)الدوافع الحسية ودوافع اإلنجاز لدي الطلبة 
 : نوعية الحياة والمناخ األسري

قد أشارت دراسة سامي هاشم إلى أن التماسك األسري والذي يعني ارتباطًا 
قويًا بين أفراد األسرة وتقديم العون لبعضهم البعض والتعاطف والدعم االنفعالي 
ومواجهة المشكالت كوحدة واحدة هو األكثر أهمية في التنبؤ بنوعية الحياة الجيدة 

 ( 0115:امي هاشم س.  )واإلحساس بالرفاهية لدي األبناء
ويتحدد مفهوم المناخ األسري بالعالقات والممارسات التي يتبعها األفراد داخل 
األسرة وما تتسم به هذه العالقات من أساليب سوية في التعامل مع الشخص وفي 
صفاته اإلنسانية في مقابل أساليب غير سوية في التعامل مع الشخص كشئ أو اداة 

اية في حد ذاته ، وهو مايطلق عليه الالأنسنة في مقابل لتحقيق األهداف وليس كف
األنسنة والحب الحقيقي مقابل الحب الكاذب ، والتفاعالت بين أفراد األسرة إما أن 
تتسم بالتحرر وهي أن يتاح لكل فرد أن يكون ذاته مقابل التفاعالت التي تتبني اتجاها 

ناخ األسري المغلق في مقابل المناخ تعليقيًا أو تمليكيًا تجاه اآلخر وهو ما يسمي الم
األسري المنفتح ، وأن هناك نوعين من التفاعل ، األول ُيسمح فيه بتحقيق حاجات 
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الفرد الشخصية بشكل واسع وبشكل يتيح لهم فرص النمو في مقابل جمود األدوار 
والتي يضيق معًا فرص االختيار الحر وبالتالي فرص النمو واالرتقاء وهو ما نطلق 

: 5999عالء الدين كفافي ،)يه بجمود األدوار في األسرة مقابل تبادل األدوار عل
593-513. ) 

ونجد أن المناخ األسري يلعب دورًا رئيسًا في تحقيق النمو المتكامل للفرد إذا ما 
عطائهم الفرصة التخاذ القرار  اتسمت العالقات بداخله باحترام فردية االبن أو االبنة وا 

 .ة بشكل يجعله قادرًا علي التفكير السليم والسلوك القويم وتحمل المسؤولي
 :فروض الدراسة

توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيًا بين التسامح وكل من اإلقبال علي الحياة  -5
 .واالندماج االجتماعي لدي العينة البحث الحالية

 (.قيد البحث)التنبؤ من خالل التسامح باإلقبال علي الحياة لدي العينة  -0
 .مكن التنبؤ من خالل التسامح باالندماج االجتماعي لدي عينة البحث الحالية ي -9
توجد فروق دالة إحصائيًا المعاقين بصريًا والمعاقين سمعيًا في التسامح واإلقبال  -1

 .علي الحياة واالندماج االجتماعي
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصف الظاهرة  :منهج الدراسة

 .ون تدخل فيهاد
 01، و5من المعاقين بصريا 01:معاق( 11)تكونت عينة الدراسة من :عينة الدراسة

 0من المعاقين سمعيا

                                                           
 .بالرياض من خالل تردد الباحث علي معهد النور للمكفوفين وضعاف البصر تم الحصول علي عينة المعاقين بصريا  

 .عهد األمل بالرياضم من خالل تردد الباحث عليا تم الحصول علي عينة المعاقين سمعي  
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 :أدوات الداسة 
 .مقياس النعايش لذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي

 :عرض النتائج وتفسيرها 
طيه دالة إحصائيًا توجد عالقة ارتبا: والذي ينص علي انه : نتائج الفرض األول 

بين التسامح وكل من اإلقبال علي الحياة واالندماج االجتماعي لدي العينة قيد البحث 
. 

 ( 1)جدول 
 معامالت االرتباط بين التسامح وكل من اإلقبال علي الحياة واالندماج االجتماعي

 لدي عينة المعاقين بصريا  

 المتغيرات

 االندماج االجتماعي اإلقبال علي الحياة

المكون 
 المعرفي

المكون 
 االنفعالي

المكون 
 السلوكي

الدرجة 
 الكلية

االندماج 
 النفسي

االندماج 
 االجتماعي

االندماج 
المدرسي 
 أو العملي

الدرجة 
 الكلية

التسامح
 

التسامح مع 
 الذات

0.61** 0.42 0.64** 0.67** 0.45* 0.45* 0.62** 0.60** 

التسامح مع 
 **0.65 0.31 *0.54 **0.62 **0.60 0.30 **0.65 *0.50 اآلخر

التسامح مع 
 *0.56 **0.81 0.37 0.34 0.42 *0.50 0.17 0.38 الموقف

 **0.81 **0.72 **0.62 **0.66 **0.75 **0.60 **0.60 **0.65 الدرجة الكلية

  1011دالة عند *            1015دالة عند ** 
 : ما يلي ( 53)يتضح من الجدول 
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 من أبعاد ( التسامح مع الذات)باطيه طردية دالة إحصائيًا بين بعد توجد عالقة ارت
من مقياس ( المكون المعرفي، المكون السلوكي)مقياس التسامح وكل من أبعاد 

اإلقبال علي الحياة والدرجة الكلية له لدي عينة المعاقين بصريًا، فيما عدا بعد 
إحصائيًا، كما توجد عالقة فتوجد عالقة ارتباطيه غير دالة ( المكون االنفعالي)

من أبعاد مقياس ( التسامح مع الذات)ارتباطيه طردية دالة إحصائيًا بين بعد 
 التسامح وجميع أبعاد مقياس االندماج االجتماعي والدرجة الكلية له

  من أبعاد ( التسامح مع اآلخر)توجد عالقة ارتباطيه طردية دالة إحصائيًا بين بعد
من مقياس ( المكون المعرفي، المكون االنفعالي)أبعاد مقياس التسامح وكل من 

اإلقبال علي الحياة والدرجة الكلية له لدي عينة المعاقين بصريًا، فيما عدا بعد 
فتوجد عالقة ارتباطيه غير دالة إحصائيًا، كما توجد عالقة ( المكون السلوكي)

أبعاد مقياس  من( التسامح مع اآلخر)ارتباطيه طردية دالة إحصائيًا بين بعد 
من مقياس ( االندماج النفسي، االندماج االجتماعي)التسامح وكل من أبعاد 

االندماج المدرسي أو )االندماج االجتماعي والدرجة الكلية له، فيما عدا بعد 
 . فتوجد عالقة ارتباطيه غير دالة إحصائياً ( العملي

  من ( مح مع الموقفالتسا)توجد عالقة ارتباطيه طردية دالة إحصائيًا بين بعد
من مقياس اإلقبال علي الحياة لدي ( المكون السلوكي)أبعاد مقياس التسامح وبعد 

( المكون المعرفي، المكون االنفعالي)عينة المعاقين بصريًا، فيما عدا أبعاد 
والدرجة الكلية له فتوجد عالقة ارتباطيه غير دالة إحصائيًا، كما توجد عالقة 

التسامح مع الموقف من أبعاد مقياس )إحصائيًا بين بعد ارتباطيه طردية دالة 
من مقياس االندماج االجتماعي ( االندماج المدرسي أو العملي)التسامح وبعد 
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فتوجد ( االندماج النفسي، االندماج االجتماعي)والدرجة الكلية له، فيما عدا أبعاد 
 . عالقة ارتباطيه غير دالة إحصائيًا 

 ردية دالة إحصائيًا بين مقياس التسامح وجميع أبعاد توجد عالقة ارتباطيه ط
مقياس اإلقبال علي الحياة والدرجة الكلية له لدي عينة المعاقين بصريًا، كما توجد 
عالقة ارتباطيه طردية دالة إحصائيًا بين مقياس التسامح وجميع أبعاد مقياس 

 . االندماج االجتماعي والدرجة الكلية له
 (0)جدول 

 رتباط بين التسامح وكل من اإلقبال علي الحياة واالندماج االجتماعيمعامالت اال
 لدي عينة المعاقين سمعياً 

 المتغيرات

 االندماج االجتماعي اإلقبال علي الحياة

المكون 
 المعرفي

المكون 
 االنفعالي

المكون 
 السلوكي

الدرجة 
 الكلية

االندماج 
 النفسي

االندماج 
 االجتماعي

االندماج 
المدرسي أو 

 العملي

الدرجة 
 الكلية

ح
سام

الت
 

 **0.58 *0.47 *0.52 **0.63 **0.75 *0.45 **0.82 **0.62 التسامح مع الذات

 **0.68 **0.62 **0.65 **0.63 **0.83 **0.64 **0.76 **0.75 التسامح مع اآلخر

 **0.58 *0.46 *0.55 **0.59 **0.61 *0.48 **0.58 *0.50 التسامح مع الموقف

 **0.70 **0.60 **0.66 **0.70 **0.84 **0.60 **0.82 **0.73 الكليةالدرجة 

  ** 1011دالة عند *           1015دالة عند  
وجود عالقة ارتباطيه طردية دالة إحصائيًا بين جميع أبعاد ( 58)يتضح من الجدول 

جة مقياس التسامح والدرجة الكلية له وجميع أبعاد مقياس اإلقبال علي الحياة والدر 
الكلية له لدي عينة المعاقين سمعيًا، كما توجد عالقة ارتباطيهطردية دالة إحصائيًا بين 
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جميع أبعاد مقياس التسامح والدرجة الكلية له وجميع أبعاد مقياس االندماج االجتماعي 
 . والدرجة الكلية له 

ياة لدي يمكن التنبؤ من خالل التسامح باإلقبال علي الح: نتائج الفرض الثاني ونصه
 .العينة قيد البحث

 (9)جدول 
نتائج تحليل االنحدار المتعدد بين التسامح واإلقبال علي الحياة لدي المعاقين 

 بصرياً 

 المتغير المستقل
االرتباط 
 Rالمتعدد 

التباين 
 R2المشترك 

النسبة الفائية 
F 

 قيمة الثابت
 قيمة

B 

 قيمة

Beta 
 قيمة ت

 **5640 76.0 2602 02677 **2.641 76.0 76.0 التسامح مع الذات

 التسامح مع الذات

التسامح مع 
 اآلخر

764. 7602 17610** 046.5 
2601 

760. 

76.7 

7602 

.6.0** 

5641** 

 1011دالة عند مستوى *       1015دالة عند مستوى ** 
 ( :59)يتضح من الجدول 

أسهامه في في الترتيب األول من ( التسامح مع الذات)جاء متغير : الخطوة األولى
( 1013)بين المتغيرين ( R)تباين المتغير التابع ، حيث بلغت قيمة االرتباط المتعدد 

(  R2)وهي تمثل إسهام المتغير المستقل في المتغير التابع ، وقد أحدث تباينًا مقداره 
في المتغير التابع، وبلغت قيمة %( 11)وذلك بنسبة إسهام ( 1011)وقيمته تساوى 

، وبالتالي يمكن التنبؤ باإلقبال علي (1015)هي دالة عند مستوى و ( 51080( )ف)
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الحياة من خالل التسامح مع الذات لدي المعاقين بصريًا، ويمكن صياغة المعادلة 
 : االنحداريةالتنبؤية على النحو التالي

 (   التسامح مع الذات) 5035+  35099= اإلقبال علي الحياة 

س  حيث ص هو اإلقبال علي ×  5035+  35099= ويمكن أن نرمز لها هكذا  ص
 .  الحياة،  س هو التسامح مع الذات

على أنه المتغير ( التسامح مع اآلخر)تم إضافة المتغير المستقل : الخطوة الثانية
( 1081)بين المتغيرين ( R)الثاني في الترتيب ل همية، وبلغت قيمة االرتباط المتعدد 

، %( 35)وذلك بنسبة قدرها ( 1035)لناتج عنهما وبلغت قيمة التباين المشترك ا
، وبالتالي يمكن (1015)وهى دالة عند مستوى داللة ( 01003( )ف)وبلغت قيمة 

التنبؤ باإلقبال علي الحياة من خالل التسامح مع الذات والتسامح مع اآلخر، ويمكن 
 : صياغة المعادلة االنحداريةالتنبؤية على النحو التالي 

التسامح مع ) 1031( + التسامح مع الذات) 5010+  18019= الحياة  اإلقبال علي
 ( اآلخر
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 (1)جدول 

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد بين التسامح واإلقبال علي الحياة لدي المعاقين سمعياً 

 المتغير المستقل
االرتباط 
 Rالمتعدد 

التباين 
المشترك 

R2 
 قيمة الثابت Fالنسبة الفائية 

 قيمة

B 

 قيمة

Beta 
 قيمة ت

 **1010 1089 5088 13011 **15009 1031 1089 التسامح مع اآلخر

 1011دالة عند مستوى *      1015دالة عند مستوى ** 

جاء في الترتيب األول من ( التسامح مع اآلخر)أن متغير (: 01)يتضح من الجدول 
بين المتغيرين ( R)أسهامه في تباين المتغير التابع، حيث بلغت قيمة االرتباط المتعدد 

وهي تمثل إسهام المتغير المستقل في المتغير التابع، وقد أحدث تباينًا مقداره ( 1089)
(R2  ) في المتغير التابع، وبلغت %( 31)وذلك بنسبة إسهام ( 1031)وقيمته تساوى

، وبالتالي يمكن التنبؤ باإلقبال (1015)وهي دالة عند مستوى ( 15009( )ف)قيمة 
ة من خالل التسامح مع اآلخر لدي المعاقين سمعيًا، ويمكن صياغة علي الحيا

 : المعادلة االنحداريةالتنبؤية على النحو التالي 

 (   التسامح مع الذات) 5088+  13011= اإلقبال علي الحياة  

يمكن التنبؤ من خالل التسامح باالندماج االجتماعي : ونصه: نتائج الفرض الثالث
 .بحثلدي العينة قيد ال
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 (1)جدول 

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد بين التسامح واالندماج االجتماعي لدي المعاقين بصرياً 

 المتغير المستقل
االرتباط 
 Rالمتعدد 

التباين 
المشترك 

R2 

النسبة 
 Fالفائية 

 قيمة الثابت
 قيمة

B 

 قيمة

Beta 
 قيمة ت

 **9011 1011 5050 13011 **50091 1010 1011 التسامح مع اآلخر

التسامح مع اآلخر 
 التسامح مع الذات

1089 1018 58051** 99011 
1099 

5011 

1013 

1010 

1050** 

9031** 

 1011دالة عند مستوى *     1015دالة عند مستوى ** 
 :ما يلي ( 05)يتضح من الجدول 

في الترتيب األول من أسهامه في ( التسامح مع اآلخر)جاء متغير : الخطوة األولى
( 1011)بين المتغيرين (  R) المتغير التابع، حيث بلغت قيمة االرتباط المتعدد  تباين

(  R2)وهي تمثل إسهام المتغير المستقل في المتغير التابع ، وقد أحدث تباينًا مقداره 
في المتغير التابع ، وبلغت قيمة %( 10)وذلك بنسبة إسهام ( 1010)وقيمته تساوى 

، وبالتالي يمكن التنبؤ باالندماج ( 1015)ستوى وهي دالة عند م( 50091( )ف)
االجتماعي من خالل التسامح مع اآلخر لدي المعاقين بصريًا، ويمكن صياغة 

 : المعادلة االنحداريةالتنبؤية على النحو التالي 

 (   التسامح مع اآلخر) 5050+  13011= االندماج االجتماعي
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على أنه المتغير ( التسامح مع الذات) تم إضافة المتغير المستقل: الخطوة الثانية
( 1089)بين المتغيرين ( R)الثاني في الترتيب ل همية، وبلغت قيمة االرتباط المتعدد 

، %(18)وذلك بنسبة قدرها ( 1018)وبلغت قيمة التباين المشترك الناتج عنهما 
ن ، وبالتالي يمك( 1015)وهى دالة عند مستوى داللة ( 58051( )ف)وبلغت قيمة 

التنبؤ باالندماج االجتماعي من خالل التسامح مع اآلخر والتسامح مع الذات، ويمكن 
 : صياغة المعادلة االنحداريةالتنبؤية على النحو التالي 

التسامح مع ) 5011( + التسامح مع اآلخر) 1099+  99011= االندماج االجتماعي
 ( الذات

 (1)جدول 

 تسامح واالندماج االجتماعي لدي المعاقين سمعياً نتائج تحليل االنحدار المتعدد بين ال

المتغير 
 المستقل

االرتباط 
 Rالمتعدد 

التباين 
المشترك 

R2 

النسبة 
 Fالفائية 

قيمة 
 الثابت

 قيمة

B 

 قيمة

Beta 
 قيمة ت

التسامح مع 
 **9099 1018 5083 19011 **51019 1011 1013 اآلخر

 1011 دالة عند مستوى*      1015دالة عند مستوى ** 
 :ما يلي ( 00)يتضح من الجدول 

في الترتيب األول من أسهامه في تباين المتغير ( التسامح مع اآلخر)جاء متغير   
وهي تمثل ( 1013)بين المتغيرين ( R)التابع ، حيث بلغت قيمة االرتباط المتعدد 
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قيمته و ( R2)إسهام المتغير المستقل في المتغير التابع ، وقد أحدث تباينًا مقداره 
( ف)في المتغير التابع ، وبلغت قيمة %( 11)وذلك بنسبة إسهام ( 1011)تساوى 

، وبالتالي يمكن التنبؤ باالندماج االجتماعي ( 1015)وهي دالة عند مستوى ( 51019)
من خالل التسامح مع اآلخر لدي المعاقين سمعيًا ، ويمكن صياغة المعادلة 

 : ي االنحداريةالتنبؤية على النحو التال
 (   التسامح مع الذات) 5083+  19011= االندماج االجتماعي 

توجد فروق دالة إحصائيًا المعاقين بصريًا والمعاقين سمعيًا : نتائج الفرض الرابع ونصه
 .في التسامح واإلقبال علي الحياة واالندماج االجتماعي 

 ( 3)جدول 
 ريًا والمعاقين سمعياً داللة الفروق اإلحصائية بين متوسط درجات المعاقين بص
 (11= ن )في التسامح واإلقبال علي الحياة واالندماج االجتماعي  

 المتغيرات
 سمعياً  بصرياً 

 الداللة قيمة ت
في 
 ع م ع م اتجاه

 التسامح

 بصرياً  0.01 6.24 1.18 11.35 1.10 13.60 التسامح مع الذات
 سمعياً  0.01 3.20 1.47 23.05 1.87 21.35 التسامح مع اآلخر

التسامح مع 
 الموقف

 بصرياً  0.01 4.32 0.94 15.45 1.23 16.95

 بصرياً  0.05 2.04 3.18 49.85 3.16 51.90 الدرجة الكلية
اإلقبال 
علي 
 الحياة

 سمعياً  0.01 13.86 1.30 36.70 1.25 31.10 المكون المعرفي
 اً سمعي 0.01 14.10 1.54 33.55 1.15 27.50 المكون االنفعالي
 سمعياً  0.01 13.27 0.97 40.75 0.99 36.65 المكون السلوكي
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 2.79 95.25 الدرجة الكلية
111.0

0 
 سمعياً  0.01 16.28 3.31

االندماج 
االجتماع

 ي

 سمعياً  0.01 11.58 1.49 33.70 1.32 28.55 االندماج النفسي
االندماج 
 االجتماعي

 سمعياً  0.01 9.44 1.69 38.15 1.92 32.75

الندماج المؤسسي ا
 أو العملي

 سمعياً  0.01 14.47 1.12 24.75 0.80 20.30

 سمعياً  0.01 12.95 4.03 96.60 3.25 81.60 الدرجة الكلية

   0010( = 1011)ومستوي داللة ( 98)الجدولية عند درجة حرية ( ت)قيمة 
(1015 = )0031  

ط درجات المعاقين وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوس( 09)يتضح من الجدول 
والدرجة ( التسامح مع الذات، التسامح مع الموقف)بصريًا والمعاقين سمعيًا في أبعاد 

الكلية لمقياس التسامح وفي اتجاه المعاقين بصريًا، بينما توجد فروق دالة إحصائيًا فى 
 . وفي اتجاه المعاقين سمعياً ( التسامح مع اآلخر)بعد 

متوسط درجات المعاقين بصريًا والمعاقين سمعيًا فى  توجد فروق دالة إحصائيًا بين
 . مقياس اإلقبال علي الحياة وفي اتجاه المعاقين سمعيًا 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المعاقين بصريًا والمعاقين سمعيًا فى 
 . مقياس االندماج االجتماعي وفي اتجاه المعاقين سمعيًا 
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 :المراجع
 :العربية المراجع: أوال

: ، عمان3، ط"مقدمة في التربية الخاصة"سيكولوجية األطفال غير العاديين (. م0113)الروسان، فاروق 
 .دار الفكر

من الموقع . مختصر بن كثير، المجموعة الوطنية للتقنية(. 0119)ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء 
 .االلكتروني نداء اإليمان

 . دار المعارف. عرب، القاهرةلسان ال(: 5939)ابن منظور 
دار إحياء التراث العربي للطباعة . لسان العرب، بيروت(. 5999)ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين

 .والنشر والتوزيع
 .دار الفكر. بيروت.لسان العرب،(. 5999) ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم 

المجموعة العربية . القاهرة. 5رؤية حديثة، ط. ناإلعاقة والمعاقي(. 0119)أبو النصر، مدحت محمد
 .للتدريب والنشر

جودة الحياة المفهوم واألبعاد، المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية (. 0151)أبو حالوة، محمد السعيد 
أبريل ، ص ( 51-59)جامعة كفر الشيخ، جودة الحياة كاستثمار للعلوم التربوية والنفسية في الفترة من 

005-019. 
األمن النفسي لدي الطلبة المعاقين بصريا في (. 0150)أبو زيتون، جمال عبد ار، ومقدادي، يوسف فرحان

 .9( 08)ضوء بعض المتغيرات، مجلة جامعة دمشق، 
 .مكتبة الشهداء: غزة 5المدخل إلي التربية الخاصة، ط(. 0111)أبو مصطفي، نظمي عودة 

مفهوم الذات وعالقته بالتوافق النفسي للطالب الجامعي وتحصيله (. 0111)اجطيالوي، عناية ضو محمد 
 .الدراسي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب قسم التربية وعلم النفس، جامعة سبها، ليبيا

دور التسامح والتفاؤل في التنبؤ بنوعية الحياة لدى (. 0151)أنور، عبير محمد، عبد الصادق، فاتن صالح 
. الطالب الجامعيين في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية، مجلة دراسات عربية في علم النفس عينة من

 .135-195، ص 9( 9)
العفو كمتغير وسيط بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والشعور (. 0119)البهاص، سيد أحمد 
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 .038-903ة عين شمس، ص جامع. ، القاهرة(09. )بالسعادة لدى طالب الجامعة، مجلة اإلرشاد النفسي
المملكة العربية السعودية، . فن االستمتاع، كيف تكن سعيدًا وناجحًا وقوياً (. 0119)التميمي، توفيق أحمد 

 .دار وهج الحياة. الرياض
قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات والطموح األكاديمي (.  0159)الجبوري، محمد عبد الهادي 

ج االجتماعي لطلبة التعليم المفتوح باألكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك نموذجا، رسالة واالتجاه لالندما
كلية اآلداب والتربية، قسم العلوم النفسية . دكتوراه غير منشورة، األكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك

 .والتربوية واالجتماعية
: ص باللغة اإلنجليزية في التربية الخاصة، الرياضمصطلحات ونصو (. 0150)الجالمدة، فوزية عبد ار 

 .دار الزهراء
 .أمواج للطباعة والنشر.، بيروت5التعصب والتسامح، ط(. 5999)حنفي، حسن 

عمان، . 5مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة، ط(. 5991)الخطيب، جمال، والحديدي، مني
 . الجامعة األردنية

بحث مقدم كورقة . اإلدماج واالندماج، الرهانات واالستراتيجيات والمرجعيات.(0151)دخيل، عز الدين 
 .عمل في مؤتمر أعمال الندوة الدولية العالمية في تونس

الشركة المصرية . القاهرة. 5معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية، ط(. 5998)درويش، يحيي حسن
 .العالمية للنشر والتوزيع، لونجمان

األسس النظرية وسيناريو المستقبل، ندوة المشاركة : المشاركة واالندماج االجتماعي (. 0118)الزعبي، على
 .عمان، واالندماج االجتماعي، مسقط

 .عالم الكتب. ، القاهرة 1علم النفس النمو ط(. 5999)زهران، حامد عبد السالم 
ول، ورقة عمل مقدمة إلى  ندوة الواقع والمأم: إشكاليات االندماج االجتماعي(. 0118)السعيدي، فتحية 

 .عمان. اآلليات –المجاالت -األهداف)المشاركة واالندماج االجتماعي 
دار المعرفة . االسكندرية. قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية(. 0111)السكري، أحمد شفيق

 .الجامعية
معوقين من اإلقصاء إلي االندماج لماذا ال نحاول نقل ال(. 0111)سين، أهمارتيا، ولفنسون، جيمس
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 (.9119. )االجتماعي؟ جريدة الشرق األوسط، العرب الدولية
أثر أسلوب الرعاية علي مستوي القلق لدي المكفوفين واتجاهاتهم نحو (. 5990)الشخص، عبد العزيز

 .533-519، ص ( 5. )اإلعاقة البصرية، جامعة األزهر، مجلة مركز معوقات الطفولة
 .مكتبة االنجلو المصرية. مقياس األمن النفسي، القاهرة(. 0111)ينب محمودشقير، ز 

الشعور بالسعادة وعالقته بالتوجه نحو الحياة لدي عينة من المعاقين حركيا (. 0159)صالح، عايدة شعبان
، 5( 53)، (سلسلة العلوم اإلنسانية)مجلة جامعة االقصي . المتضررين من العدوان اإلسرائيلي علي غزة

 .003-589ص
مؤشرات تمكين المعوقين من االندماج االجتماعي، بحث مقدم لقسم (. 0155)صالح، عماد فاروق 

 .عمان.االجتماع والعمل الجماعي، جامعة السلطان قابوس
مركز اإلسكندرية . اإلسكندرية. موسوعة مصطلحات الطفولة(: 0111)عبد الكافي، إسماعيل عبد الفتاح

 .للكتاب
 .دار صفاء للنشر والتوزيع. ،عمان5المبصرون بأذانهم، ط(. 0111)جد السيدعبيد، ما

المؤتمر الدولي السابع . التسامح وعالقته بالدجماطية لدى طالب الجامعة(. 0111)عيد، محمد إبراهيم 
 .جامعة عين شمس. لمركز اإلرشاد، كلية التربية

ل من االستمتاع بالحياة والرضا الوظيفي لدى عينة التفكير البنائي وعالقته بك(. 0150)الغامدي، خديجة 
من معلمات المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف، رسالة ماجستير غير منشورة، المملكة العربية السعودية، 

 .كلية التربية، جامعة الطائف
 . القاهرة: القياس النفسي، الطبعة األولي، مكتبة االنجلو المصرية(. 5981)فرج، صفوت 

 . دار الحديث. القاموس المحيط، القاهرة(. 0118)يروز ابادى، مجد الدين محمد بن يعقوبالف
 .المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر. تركيا. 05المعجم الوسيط، ط(. 5930)مجمع اللغة العربية 

من دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدي طلبتها (. 0119)المزين، محمد حسن محمد
 .غزة. جامعة األزهر. وجهة نظرهم، رسالة ماجستير، كلية التربية

استخدام مدخل العالج الجماعي في طريقة العمل مع الجماعات وتحقيق (. 0111)مصطفي، عادل محمد
التوافق االجتماعي للطفل الكفيف، بحث منشور في المؤتمر العلمي السابع عشر، كلية الخدمة االجتماعية 
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 (.9. )نبجامعة حلوا
 .دار المسيرة. ، االردن0مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط (. 0110)سامي محمد ، ملحم

العفو وعالقته بكل من الرضا عن الحياة والعوامل الخمسة الكبرى (. 0119)منصور، السيد الشربيني 
 (.515-09)، ص ص 0( 9. )للشخصية والغضب، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس

تقدير الذات والتوافق النفسي االجتماعي لدي معاقي االنتفاضة جسميا بقطاع (. 5993)النجار، محمد حامد
 .غزة. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية. غزة، رسالة ماجستير
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