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 لدى المعاقين سمعياً العجز المتعمم وعالقتو بجودة الحياة الكاديمية 
 )باحثة ماجستير( ىالة عمي عباس مصطفى

 أد . والء ربيع مصطفى                         أد نرمين محمود عبده
 أستاذ الصحة النفسية المساعد    أستاذ الصحة النفسية                      

 امعة بني سويفج –كمية التربية 
ىددف البحدا الحددالي إلدش الك دف عدن الع ادة بددين العجدز المدتعمم وجدود  الحيددا   المستتلم  

األكاديمية لدى المعااين سمعيًا )ضعاف السمع(، ىذا باإلضافة إلدش التعدرف عمدش الفدرو  فدي 
ندددة درجدددال العجدددز المدددتعمم ودرجدددال جدددود  الحيدددا  األكاديميدددة تبعدددًا لمت ير)الندددوع(، وتكوندددل عي

( سددنة مددن الت ميددذ ضددعاف السددمع  7-55( ممددن تراوحددل أعمددارىم مددا بددين )88البحددا مددن)
ولجمدددع البياندددال تدددم إسدددتادام ماياسدددي العجدددز المدددتعمم وجدددود  الحيدددا  األكاديميدددة لددددى ضدددعاف 

اإلحصدددا ية التاليدددةو المتوسدددط الحسدددابش،  األسدددالي اسدددتادام السدددمع مدددن إعدددداد الباح دددة، وتدددم 
  ، ااتبار )ل((Pearson)معامل االرتباط لبيرسون  االنحراف المعيارى،

وتوصمل نتا ج البحا إلش وجود ع اة سالبة دالة إحصا يًا بين العجز المتعمم وجود      
الحيا  األكاديمية لدى ضعاف السمع،  كما أسفرل النتا ج أيضًا عن وجود فرو  دالة 

الذكور، ووجود فرو  دالة إحصا يًا  إحصا يًا في العجز المتعمم في ضوء مت ير النوع لصالح
 في جود  الحيا  األكاديمية في ضوء مت ير النوع لصالح اإلناا 

 المعااين سمعيًا  -جود  الحيا  األكاديمية -العجز المتعمم الكممات المفتاحية:
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Learned Helplessness in relationship to Quality of Academic Life 

among Hearing Impaired 

By 

Hala Ali Abbas Mustafa 

   Abstract: This study attempted to investigate the relationship 

between 

learned helplessness and quality of academic life among hearing 

impaired. In addition, it aimed at identify differences in learned 

helplessness and quality of academic of life in terms of the hearing 

children between (7-15) years. To collect data, both scales of learned 

helplessness and quality of academic of life were prepared. The 

following statistical methods were used: arithmetic mean, standard 

deviation, Person's correlation coefficient, and T-test. Results indicated 

that there was signification negative relationship between learned 

helplessness and quality of academic of life among hard of hearing 

children, also there were statistically significant differences in learned 

helplessness in the light of gender variable in favor of males, also in 

quality of academic of life in favor of females.     

Key wards: Learned helplessness- Quality of academic of life- 

Hearing impaired.                                                                                     
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 المقدمة:

ر بعوامل ماتمفة ويتباين ىذا التأ ي ،تؤ ر اإلعااة السمعية عمي مظاىر سموك ال اص    
م ل العمر و د  الفادان السمعي والنوع اإلجتماعي وىذه العوامل تؤ ر عمي النمو األكاديمي 
واإلجتماعي واإلنفعالي والنمو الم وي وتطور الك م واإلستيعا  وفي ضوء ذلك تعد دراسة 

لمعرفة تمك  م ك ل الطمبة المعااين سمعيا كأحد ف ال التربية الااصة ليا أولوية في البحا
الم ك ل والتي تسيم في إعااة وتعطيل أن طتيم مما يترت  عميو سوء تواف   اصي 

جتماعي وأكاديمي   (235-234 ،2852عبداهلل،  أحمد محمد) وا 
يحتاج المعا  كأى إنسان عادى إلش ال عور بذاتو وب اصيتو وىو فش سبيل ذلك يعمل      

ا عميو من ا ل ع ااتو مع اآلارين حتش يكس  عمش التعرف عمش حدود ادراتو وما لو وم
حيا أن المعا  ااصة ي عر بحساسية  ،ولذلك فيو ي ض  إذا عومل ب ير إحترام ،اإلحترام

كما أنو اد يفسر ال فاة أو الاوف ال ديد عميو ، زا د  تجاه إحترام أو عدم إحترام اآلارين لو
بالعجز لدى المعا  سمعيًا فش  كل إتجاه ويبدو رد الفعل  ،عمش أنو تحاير لو أو سارية منو

 ( 78-69 ،2889السيد محمود، عدوانش)الفرحاتش
أو التساؤل أو  أيضًا يظير العجز المتعمم لدى الطفل المعا  عندما ال يحاول اإلستفسار     

فعل األ ياء اإلعتيادية بنفسو نتيجة تكرار تعرضو لابرال لم يستطع ممارسة أى تأ ير عمييا 
السيد  ارسة أى تأ ير عمش الناس من حولو أو عمش البي ة التش يعيش فييا)الفرحاتشأو مم
 ( 522 ،2852محمود،
( إلش أن صعوبة الابرال التش يتعرض ليا 532 ،2888فايد، وي ير)جمال عطية       

ومن المفترض أن  ،الت ميذ الصم وك ر  ابرال اإلافا  أمر ال يمكن إغفالو أو اليرو  منو
ر ابرال اإلافا  لدى ىؤالء الت ميذ يؤدى إلش العديد من السموكيال ال توافاية المسما  تكرا

 بالعجز المكتس  
ويعد العجز المتعمم ااصية لدى األطفال المعااين سمعيًا لعجزىم عن السموك أو التصرف    

أى ع اة  حيا ال يرى الطفل ،وف  المستويال المتواعة المتف  عمييا وذلك نتيجة إلعااتيم
ويرتبط العجز المتعمم لدييم  ،بين أفعالو واإلستجابال التش يتمااىا من اآلارين أو من البي ة
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-522 ،2852السيد محمود، )الفرحاتش باإلعتماد الزا د عمش اآلارين وتدنش تادير الذال
523 ) 

تعمم فش دراسة أجراىا عن إدراك العجز الم ( مع ىارلMarks,1998ويتف  ماركس)       
حيا إنطم  ماركس من فرضية تؤكد أن إدراك العجز  ،والتحصين ضده لدى األطفال الصم

 ،لدى ذوى الحاالل الااصة يأتش من إدراك التمميذ لإلنفصال التام بين األفعال والنتا ج
عتااد التمميذ بعدم ادرتو عمش حل الم ك ل دراكو أن النتا ج الموجود  تسببيا عوامل  ،وا  وا 

السيد  ووجود صي ة سمبية عن الذال)الفرحاتش ،باإلضافة إلش ناص تادير الذال، اارجية
 ( 72 ،2889محمود،

ويعد المعااون من الف ال التي تحتاج إلش رعاية ااصة؛ فيم ينظرون إلش الحيا  بنظر     
تاتمف عن اآلارين، وتتأ ر نظرتيم لمحيا  بظروف اإلعااة وما يحصمون عميو من دعم من 

ارين في األسر  والمجتمع، وتحتاج ىذه الف ال الميمة إلش ادمال تساعدىم عمش ابل اآل
التواف  مع ظروف الحيا  في ظل اإلعااة، وتعتبر جود  الحيا  من المؤ رال اليامة لجود  
حساسو بالسعاد  والرغبة في الحيا  )أ رف  الادمال المادمة ليذه الف ال ورضا الفرد عنيا وا 

 ( 97، 2885أحمد عبد الاادر، 
فالط   ذوى العجز  ،تعد البي ة التعميمية تربة اصبة لنمو ظاىر  العجز المتعممو      

ولذلك فيم دا مًا يسعون ، المتعمم يتجنبون الف ل فش الميام الدراسية والعاا  من ابل المعممين
يجعميم ولكن تكرار الف ل  ،لجذ  إنتباه اآلارين لمحصول عمش التادير وال ناء والمكافأ 

وعدم الادر  أو الكفاء  عمش تجن  الف ل حيا أنيم يعزون الف ل ، يتصفون باليأس واإلكت ا 
ونتيجة لذلك يزداد  عورىم بالعجز ويفادون األمل فش التعامل  ،إلش الادر  وصعوبة الميمة

(  وفش ىذا السيا  Brophy,2004,126الصحيح مع الموااف المما مة فش المستابل )
دراسة ىدفل إلش تحديد ما إذا كان التعرض  (Braunwell, Nancy) Drake,2016أجرل

لمنجاح المتكرر من  أنو أن يام  إتصااًل لدى ط   المرحمة ال انوية ذوى اإلحتياجال 
 ،( طالبًا من الذكور واإلناا29وتكونل العينة من) ،بين جيدىم والنتيجة األكاديميةالااصة 

وأارى  ،( طالبًا من الذكور واإلناا54وعة ضابطة مكونة من)تم تاسيميم ع وا يًا إلش مجم



 

   

  
 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير
 2021 ولالجزء ال 

615 

تم إاضاع المجموعة التجريبية لن اط  ،( طالبًا من الذكور واإلناا55تجريبية مكونة من)
وأظيرل نتا ج الدراسة إدراك ط   المجموعة  ،الدراسة مما أدى إلش تكرار النجاح األكاديمش

نجاحيم األكاديمش مما أدى بدوره إلنافاض العجز التجريبية الربط بين جيدىم المبذول و 
 المتعمم لدييم 

( إن ض وط بي ة الفصل تؤ ر تأ يرًا 45-44 ،2889السيد محمود،  ويذكر)الفرحاتش     
حيا أن التمميذ يكتس  فش ظل ىذه الظروف إتجاىال سمبية نحو   ،سالبًا عمش الت ميذ

دار  المدرسة والنظام ،ومعمميو، مدرستو وبناًء عميو يتدنش  ،وبالتالش يفاد الدافعية لإلنجاز ،وا 
كما أن أسالي  تعامل المعممين مع الت ميذ تؤ ر فش ت كيل مفيوم الذال  ،تحصيمو الدراسش

ومجارا  زم  و  ،فم ً  اد يعامل المعممون تمميذًا معينًا عمش أنو غبش وعاجز عن الفيم ،لدييم
وبالتالش يتصرف ىذا التمميذ  ،لتمميذ أنو فا ل وعاجزمما يترك إنطباعًا عن ا ،فش الفصل

وتحل وطأ  اإلحساس بالعجز الذى امفتو ىذه المعاممة  وعمش النايض من  ،وف  ىذا السيا 
وتؤكد ذلك  ،ذلك فإن دعم المعممين لمطمبة عاطفيًا يؤ ر عمش مدى  عورىم بالعجز المتعمم

ي ىدفل إلش فحص الع اة بين والت( Raufelder, Regner,) & Wood, 2018دراسة
ام  اإلاتبار والعجز المتعمم ومعرفة أ ر الدعم العاطفي والتحفيزي لممعممين نحو ط بيم في 

( طالبًا من الطمبة العاديين وذوي 845وتكونل العينة من ) ؛مدى ال عور بالعجز المتعمم
ل الدراسة إلش أن الط   وتوصم ؛صعوبال التعمم الذين يدرسون في المدارس ال انوية بألمانيا

الذين يتماون دعمًا عاطفيًا وت جيعًا من معميميم أال  عورًا بالعجز المتعمم من الط   الذين 
 ال يتماون الدعم 

( أن لممعممين دورًا ر يسيًا فش تعميم 554 ،2888مصطفش أبو عميا، ويرى )محمد        
ن عمش الطمبة ىو األساس فش ت كيل حيا أن حكم المعممي ،الطمبة حالة العجز المتعمم

وبناًء عمش ذلك فاد يرتبط التحصيل المنافض بحالة العجز المتعمم   ،العجز المتعمم لدييم
( دراسة ىدفل إلش Ficham, Hokoda & Sanders,1989وفش ضوء ذلك أجرى كل من)

امين فحص إستارار الفرو  الفردية فش إاتبار الام  والعجز المتعمم عمش مدى فتر  ع
وطبال الدراسة عمش عينة مكونة  ،وع اتيما بالتحصيل الدراسش المتزامن والمستابمش
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متدل حتش الصف الاامس، وادم المعممون تاارير عن 82من) ( طفً  فش الصف ال الا وا 
وبينل نتا ج الدراسة أن تاارير العجز الذاتش وتاارير المعمم  ،العجز المتعمم والادر  عمش التعمم

كذلك إرتبط العجز المتعمم فش  ،عجز المتعمم كانل مستارتين ا ل فتر  السنتينحول ال
كما أظيرل الدراسة أيضًا أن تاارير  ،الصف ال الا بنتيجة التحصيل فش الصف الاامس

 المعمم وسيمة فعالة لتحديد العجز المتعمم 
بآ ارىا السمبية عمش  وبالنظر إلش حيا  المعااين سمعيًا ن حظ أن اإلعااة السمعية تماي   

جوان  الحيا  الماتمفة لدى األفراد المعااين سمعيًا بماتمف مراحميم العمرية، فمنيا ما ىو 
مرتبط بالفاد السمعي لدييم، أو الحالة اإلاتصادية واإلجتماعية، أو بالنواحي ال اافية، أو البي ة 

ون بيا، وكل ذلك من  أنو أن يؤ ر األسرية التي ينتمون إلييا، أو البي ة التربوية التي يتعمم
 ( 257، 2855عمش جود  الحيا  لدييم )سعيد عبد الرحمن محمد، 

إلش أن مفيوم جود  الحيا  مفيومًا ديناميكيًا  (Diener, et al., 1999, 373)وي ير    
يتضمن عددًا من المكونال منيا الذاتية واإلجتماعية والنفسية واألكاديمية فيي مفيوم عام 

درج تحتو كل مكونال الصحة النفسية اإليجابية، وترتبط بمحاولة رصد كيفية إدراك الفرد ين
 لماتمف جوان  حياتيم النفسية، ومدى  عورىم بادرتيم عمش السيطر  عمش حياتيم ال اصية 

وتعد جود  الحيا  األكاديمية أحد أبعاد جود  الحيا  ب كل عام؛ فيي تساعد الطال        
لتواف  مع بي تو التعميمية، وتتأ ر جود  الحيا  األكاديمية بالبي ة التعميمية عمش تحاي  ا

لمطال ، فإذا توافرل في ىذه البي ة الادمال المناسبة التي تسمح لمطال  بإ باع حاجاتو 
التعميمية واإلستمتاع بدراستو وتحاي  ذاتو؛ يؤدي إلش جود  الحيا  األكاديمية )حسن سعد 

 ( 572، 2856ال رااوي،  محمود، فتحي محمد
، 2853وياصد بجود  الحيا  األكاديمية كما عرفيا )حسام الدين أبو الحسن حسن،      
( بأنيا  عور الطال  بإرتفاع كفاء  الذال األكاديمية لديو، والرضا األكاديمي والسعاد ، 638

فييا المساند   وادرتو عمش تحاي  أىدافو األكاديمية وا  باع حاجاتو من ا ل بي ة تتوافر
 األكاديمية 

نفعالية      جتماعية وتربوية وا  وترى الباح ة أن اإلعااة السمعية تتضمن م ك ل نفسية وا 
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تؤ ر عمش جود  الحيا  لدى المعااين سمعيًا ب كل عام وجود الحيا  األكاديمية ب كل ااص، 
  الحيا  األكاديمية ولذلك وج  التطر  إلش الك ف عن العوامل التي يمكن أن تؤ ر عمش جود

لدى المعااين سمعيًا؛ وبناءًا عمش ما سب  إتجو البحا الحالي إلش التعرف عمش الع اة بين 
 العجز المتعمم لدى المعااين سمعيًا وجود  الحيا  األكاديمية لدييم 

 مشكمة الدراسة:
مش المعااين ي كل العجز المتعمم اطور  واضحة ونتا ج سمبية عمش الت ميذ عامة وع       

حيا أن اآل ار الناجمة عنو تتم ل في ضعف ال اة بالنفس وعدم الادر  سمعيًا ب كل ااص؛ 
عمي مواجية الموااف الضاغطة وال عور باإلحباط وامة الحيمة  وكذلك فإن ال اص المعا  
يعد  اصا فاد ك يرا من ادراتو عمي أدا و ألدواره بسب  عجزه، وتحيطو دا ر  من الام  

  والصراعال النفسية ب أن مستابمواوف، وال
رابال ( أن العجددز المددتعمم يددؤدي إلددش إضددطBadhwar, 2009, 257) يددذكرو     

اد والاجل وال عور بالوحد  والتدي يمكدن أن تدزد ،والرىا  ،والام  ،نفسية ماتمفة م ل اإلكت ا 
حاولددة نفسدديا وكددل ىددذه األعددراض تددؤدي إلددش منعددو عددن الم ،بسددب  العجددز المددتعمم لدددى الفددرد

 لمم اركو 
أن اإلعاادددة إلدددش  ( 223 ،2855محمدددد،  سدددعيد عبددددالرحمن)ومدددن ناحيدددة أادددرى ي دددير 

عدن  السمعية التش يعانش منيدا الفدرد سدواء كاندل كميدة )صدمم( أو جز يدة )ضدعف سدمع( تعوادو
رغدم مدا  ،ره بالعجز أو أندو أادل مدن اآلادرينمما يؤدى إلش  عو  ،التواصل بفاعمية مع العاديين

سددتعدادال أاددرى يمكددن أن تسدداعده عمددش اإلندددماج دااددل المجتمددع ادد د تكددون لديددو مددن ادددرال وا 
وفدي ىدذا السديا    ب كل إيجدابش ممدا يدؤدى إلدش إنافداض جدود  الحيدا  لديدو بأبعادىدا الماتمفدة

إلدش أن األفدراد الدذين يعدانون مدن اإلعاادة  (Ciesla et al., 2016)توصدمل نتدا ج دراسدة 
لدييم زياد  في أعراض اإلكت ا  الام  وىدم مدن توابدع العجدز المدتعمم، وكدذلك السمعية الجز ية 

 إنافاض في جود  الحيا  لدى المعااين سمعيًا بالماارنة مع األفراد طبيعي السمع 
وبناءًا عمش ما سب  اتجو البحا الحالية إلش التعرف عمدش الع ادة المبا در  بدين العجدز 

ة لدى المعااين سمعيًا؛ حيا أنو ال توجد دراسة عربية عمش حدد المتعمم وجود  الحيا  األكاديمي



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير
 2021 ولالجزء ال 

618 

 عممي كباح ة تناولل العجز المتعمم وع اتو بجود  الحيا  األكاديمية لدى المعااين سمعيًا 
 أىداف الدراسة:

 تيدف الدراسة إلش الك ف عنو        
 اين سمعيًا الع اة بين العجز المتعمم وجود  الحيا  األكاديمية لدى المعا -5
 الفرو  بين متوسطي درجال اإلناا والذكور عمش ماياس العجز المتعمم  -2
 الفرو  بين متوسطي درجال اإلناا والذكور عمش ماياس جود  الحيا  األكاديمية  -3

 أىمية الدراسة:
في أىمية المجال الذي تنتمي إليو وىو مجال ذوي  أىمية البحا الحاليتكمن  -1

 اصة فيو يعتبر مكمل لجيود الباح ين في دراساتيم الساباة في ىذا المجال اإلحتياجال الا
  معااين سمعياً ال دىل وجود  الحيا  األكاديمية ندر  الدراسال التي تناولل العجز المتعمم -2
تتجمي أىمية البحا أيضا فيما ياترحو من توجييال وبحوا أاري لمباح ين الميتمين  -3

 بيذا المجال 
 الدراسة:مصطمحات 

 Hearing Impairedاإلعاقة السمعية: 
بأنيددا مصددطمح ي ددير اإلعااددة السددمعية  ( 553، 2855، الامددش مصددطفش نددوري) يعددرف     

متوسدط وىدو مدا يعدرف بالضدعف إلش الم ك ل السمعية التش تتراوح فش  دتيا بين البسديط وال
 إلش ال ديد وىو ما يسمش بالصمم  ،السمعش

( اإلعااة السمعية بأنيا تمك اإلعااة التش 36، 2855، عبد الحميد السعيد كم) كما يعرف  
تحول دون أن ياوم الجياز السمعش عند الفرد بوظا فو أو تامل من ادر  الفرد عمش سماع 
األصوال الماتمفة وتتراوح اإلعااة السمعية فش  دتيا من درجال البسيطة والمتوسطة وال ديد  

 التش ينتج عنيا الصمم 
 ويتضح من ا ل التعريفال الساباة أن اإلعااة السمعية تضدم ف تدين ر يسديتين ىمدا الصدم    

عمدش ف دة ضدعاف السدمع، وسنوضدح تعريفيمدا  الحدالي بحااتصر اليوضعاف السمع، وسوف 
 فيما يميو
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 مأواًل: الص
( الطفددددل األصددددم بأنددددو الطفددددل الددددذي ال 559، 2888يعددددرف )احطددددان أحمددددد الظدددداىر،        

كتسددا  الم ددة سددواء بإسددتادام المعينددال السددمعية أو بدددونيا؛ ألن حاسددتو السددمعية ال يسددتطيع إ
 تؤدي وظيفتيا 

 ثانيًا: ضعاف السمع:
( ضدددددعاف السدددددمع بدددددأنيم أول دددددك الدددددذين 554، 2857، محمدددددد محمدددددد الندددددوبييعدددددرف )

تضطر  حاستيم السمعية بصور  جز ية نتيجة حدوا تعطل في مكان ما في األذن الاارجيدة 
وسطش أو الداامية أو في العص  السمعي أو فدي مركدز السدمع بدالمص وتصدل نسدبة الفادد أو ال

  لك يصع  عمييم فيم الك م بسيولة( ديسبل ولذ69-35السمعي لدييم ما بين )
ويمكن تعريف ضعاف السمع إجرا يًا في ىذا البحاو بأنيم الت ميدذ الدذين تتدراوح درجدة 

 سنة  55 -7وتتراوح أعمارىم ما بين ديسبل،  78-45إعااتيم السمعية بين
 Learned Helplessnessالعجز المتعمم: 

المتعمم بأنو  عور ينتج من ( العجز 22-25، 2885السيد محمود،الفرحاتي ) يعرف     
التعرض لصدمة مؤلمة تؤدى إلش عا   فش التعمم الذاتش لكيفية اليرو  أو تجن  الصدمة 

و محصمة ابر  مؤلمة يتم تطبيايا عمش جميع الموااف مر  أارى أى أن العجز المتعمم ى
 فينتج عنيا عدم الادر  عمش ممارسة أى مااومة تجاه ىذه الموااف تجنبًا لصدمتيا  ،التالية
 ويعرف إجرا يًا بالدرجة التي يحصل عمييا المفحوص عمش ماياس العجز المتعمم     

 Quality of academic lifeجودة الحياة الكاديمية: 
 ( جود  الحيا  األكاديمية568، 2856،محمود، فتحي محمد ال رااوي ف)حسن سعديعر      
 عور الطال  بالرضا عن حياتو األكاديمية وادرتو عمش إ باع حاجاتو األكاديمية من  بأنيا

والمساند   ،فيش ت مل الرضا األكاديمش ،ا ل المساند  األكاديمية والتاطيط الجيد لمستابمو
 والكفاء  األكاديمية  ،ميةاألكادي

الرضا األكاديميو وىو مجموعة العوامل اإلجتماعية والمادية والدراسة التي يترت  عمييا -
 حالة إنفعالية سار  والتي تحا  اإل باع لمطال  وتجعمو راضيًا عن دراستو 
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يتمااىا من  المساند  األكاديميةو ياصد بيا إدراك الطال  لإلىتمام والرعاية التعميمية التي -
 اآلارين، وكذلك حصولو عمش عمش التوجييال واإلر ادال التي تفيده في تادمو الدراسي 

الكفاء  األكاديميةو وياصد بيا إعتاادال الفرد في ادرتو عمش تنظيم وتنفيذ سمسمة من  -
 اإلجراءال لتحاي  مستوى معين من اإلنجاز

عمش ماياس جود  الحيا   السمع ضعافوتعرف إجرا يًاو بالدرجة التي يحصل عمييا 
 األكاديمية )إعداد الباح ة( 

 دراسات سابقة:
 لدى المعاقين سمعياً  أواًل: دراسات تناولت العجز المتعمم

نظرًا لندر  الدراسال التي تناولل العجز المتعمم لدى المعااين سمعيًا عمش حد عمم      
تناولل العجز المتعمم لدى المعااين سمعيًا الباح ة، لذلك سوف تتناول الباح ة الدراسال التي 

باإلضافة إلش الدراسال التي تناولل اآل ار المترتبة عمش العجز المتعمم لدى المعااين سمعيًا 
 كالام ، اإلكت ا ، العزلة، اإلنطواء واإلنسحا  

ىدفل ىذه الدراسة إلش التعرف عمش الع اال بين  (Miller & Daniel, 1986)دراسة  -
التحكم والعجز المتعمم واإلنجاز، باإلضافة لمعرفة الفرو  وفاًا لمنوع في مت يرال  مواع

-58( من األطفال المعااين سمعيًا، وتتراوح أعمارىم بين )534الدراسة، وتكونل العينة من )
( سنة، وتوصمل النتا ج إلش عدم وجود ع اة بين مواع التحكم واإلنجاز، وبين مواع 9

لمتعمم؛ ولكن إرتبط العجز المتعمم المنافض باإلنجاز العالي، وأيضًا عدم التحكم والعجز ا
 وجود فرو  دالة إحصا يًا تعزي لمت ير العمر في مت يرال الدراسة 

ىدفل ىذه الدراسة إلش تاصي الع اة بين العجز المتعمم  (Higgins, 2000)دراسة  -
مفظية لدى الت ميذ الصم والعاديين، والم ابر  من ا ل أداء بعض الميام المفظية وغير ال

( من الت ميذ العاديين، وتراوحل أعمارىم 38( من الت ميذ الصم، و)38وتكونل العينة من )
( سنة، وتمل الماارنة بين العينتين في الم ابر  من ا ل متيال غير لفظية 58-52بين )

جاح في الميام المفظية وغير وأيضًا بعض الميام المفظية، أيضًا تمل الماارنة في تواع الن
المفظية، وكذلك في مدى الحساسية المترتبة عمش ابرال الف ل، وتوصمل النتا ج إلش 
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إنافاض التواعال لمنجاح لدى الت ميذ الصم وكذلك إنافاض الم ابر  في الميام المفظية، ولم 
فظية، أيضًا لم يظير تظير فرو  في تواعال النجاح والم ابر  بين العينتين في الميام غير الم

إحساس زا د بالف ل لدى الت ميذ الصم، كما أن الت ميذ الصم عزو الف ل في أداء الميام 
 المفظية لعوامل داامية  ابتة  

( من الط   الصم 543التي ىدفل إلش تاييم ) (Power & Hyde, 2002)دراسة  -
 ،المدرسة العميا بأستراليا ة وحتشوضعاف السمع المدمجين في الصفوف العادية من الروض

 وأ ارل النتا ج إلش  عور الط   الصم وضعاف السمع بالعزلة والوحد 
( ىدفل ىذه الدراسة إلش تاصي الع اة بين بعض 2888دراسة ) فايد جمال عطية،  -

المت يرال الدافعية م ل دافعية تارير الذال، وفاعمية الذال، وعزو العجز المتعمم ومستوى 
الدراسي لدى الصم وتحديد التأ يرال المتبادلة الممكنة، وتكونل عينة الدراسة من  التحصيل

-54( طالبًا من الصم الممتحاين بمدرسة األمل بمدينة المنصور ، وتراوحل أعمارىم بين 78)
سنة، وتوصمل نتا ج الدراسة إلش وجود ع اة إرتباطية دالة إحصا يًا بين مت يرال  25

أيضًا توصمل الدراسة إلش إمكانية التنبؤ بالتحصيل الدراسي من مستوى الدراسة جميعًا، و 
الدافعية لدى الفرد، كما توجد تأ يرال مبا ر  وغير مبا ر  لمت يرال الدراسة عمش التحصيل 

 الدراسي لدى الصم 
 (Stephanie, Rieffe, Kounweberg, Soede, Briaire & Frijns, 2011)دراسدة  -

اسدددة مسدددتويال أعدددراض اإلكت دددا  ومددددى مسددداىمة التنظددديم اإلنفعدددالي فدددي والتدددي ىددددفل إلدددش در 
طفدً  مدن  (27وا  دتممل العيندة عمدش ) ،دى األطفال ضعاف السمع والعداديينتطور اإلكت ا  ل

وتوصدمل  ؛عادياً  ( طف ً 557و) ،( طفً  بمعينال سمعية تاميدية56) ،األطفال زارعي الاواعة
 سمع أظيرو أعراض إكت ا  أك ر من أارانيم العاديين النتا ج إلش أن األطفال ضعاف ال

إلدش الك دف عدن الع ادة  ىدذه الدراسدة ىددفل ((Raymond & Maston, 2012دراسدة  -
وأاددددرانيم  معي لددددى الطددد   الصددددم وضدددعاف السدددمعبدددين الميدددارال اإلجتماعيدددة والفادددددان السددد

طددد   الصدددم ( مدددن ال255وتكوندددل عيندددة الدراسدددة مدددن ) ،عين مدددن المدددراىاين والبدددال ينالسدددام
وك ددفل نتددا ج الدراسددة عددن وجددود ع اددة موجبددة بددين اإلنسددحا   ؛وضددعاف السددمع والسددامعين



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير
 2021 ولالجزء ال 

622 

  والعدوانية لدى الصم وضعاف السمعاإلجتماعي 
( التددددش ىدددددفل إلددددش التعددددرف عمددددش طبيعددددة الع اددددة بددددين 2855فارو  محمددددد سدددديد،دراسددددة) -

لمسددتويال مدداط التفاعددل اإلجتمدداعش مددن ذوى االمكونددال المعرفيددة واإلنفعاليددة لمعجددز المددتعمم وأن
( طالبدًا وطالبدة مدن المدراىاين المعدااين 48وا  تممل العيندة عمدش) ،الماتمفة من ضعاف السمع
وأظيددرل نتددا ج الدراسددة  ،مصددم وضددعاف السددمع بمدينددة بنددش سددويفسددمعيًا مددن مدرسددة األمددل ل

عاادددة لددددى المددراىاين ذوى اإل وجددود ع ادددة إرتباطيددة سدددالبة دالددة إحصدددا يًا بددين العجدددز المددتعمم
ووجدددود فدددرو  دالدددة إحصدددا يًا فدددش درجدددة العجدددز المدددتعمم بدددين  ،السدددمعية وتفددداعميم اإلجتمددداعش

وكذلك وجدود فدرو  دالدة إحصدا يًا  ،بعاده ال   ة لصالح عينة اإلنااإناا( بأ -الجنسين)ذكور
 -رجددة السمع)صددمفددش درجددة العجددز المددتعمم لدددى المددراىاين ذوى اإلعااددة السددمعية بددإات ف د

 ضعاف سمع( 
( دراسدددة ىددددفل إلدددش الك دددف عدددن الم دددك ل السدددموكية 2859)عمدددر، مدددريم حدددافظ، دراسدددة  -

مدا ابدل المدرسدة فدي مديندة  واإلنفعالية ال ا عة لدى األطفال الصدم وضدعاف السدمع فدي مرحمدة
 وأظيدرل النتددا ج ؛لسدمع( مدن األطفدال الصدم وضدعاف ا584وا  دتممل العيندة عمدش ) ،الريداض

  أن م كمة اإلنطواء من أك ر الم ك ل انت ارًا بين األطفال
 لدى المعاقين سمعياً  ثانيًا: دراسات تناولت جودة الحياة الكاديمية

لندر  الدراسال التي تناولدل جدود  الحيدا  األكاديميدة لددى المعدااين سدمعيًا وذلدك عمدش  نظراً     
ناولددل جددود  الحيددا  األكاديميددة لدددى المعددااين حددد عمددم الباح ددة؛ لددذلك سددنتناول الدراسددال التددي ت

 سمعيًا باإلضافة إلش الدراسال التي تناولل جود  الحيا  ب كل عام لييم 
التش ىدفل إلش التعرف عمش الع اة بين التواصل  (Kushalangar et. al,2011)دراسة -

حيدددا  ؛راىددد ( م230اإلجتمددداعش وجدددود  الحيدددا  لددددى المعدددااين سدددمعيًا، وتكوندددل العيندددة مدددن )
توصمل النتا ج إلدش وجدود إرتبداط ادوى بدين الاددر  عمدش التواصدل وجدود  الحيدا  لددى المدراىاين 

 الصم 
( التدددش ىددددفل إلدددش التعدددرف عمدددش ميدددارال التواصدددل 2854عدددوض،  ىددددى  دددعباندراسدددة ) -

ومدددا إذا كاندددل ىنددداك  ،ل لجدددود  الحيدددا  المدركدددة لددددى الصدددماإلجتمددداعش وتاددددير الدددذال كمنب دددا
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وأجريل الدراسدة  ،لتواصل اإلجتماعش وتادير الذالإرتباطية بين جود  الحيا  وميارال اع اة 
وتوصدمل  ؛لمدراىاين الصدم بالمرحمدة ال انويدة( طال  وطالبدة مدن ا548عمش عينة مكونة من )

إلش وجود ع اة إرتباطية موجبة بين ميارال التواصل اإلجتماعش وجدود  الحيدا  المدركدة لددى 
صم، وكذلك إمكانية التنبؤ بجود  الحيا  مدن اد ل التعدرف عمدش ميدارال التواصدل المراىاين ال

 وتادير الذال لدى المراىاين الصم 
( التش ىدفل إلش التعرف عمش مستوى جدود  الحيدا  2856السعايد ،  ناجش منصوردراسة ) -

معرفدة أ در  دد  و  ،لتربيدة الااصدة فدش محافظدة البماداءلدى المعدااين سدمعيًا الممتحادين بمراكدز ا
البدًا ( ط86وا  دتممل العيندة عمدش ) ،مدش جدود  الحيدا  لددى أفدراد العيندةاإلعااة والعمر الزمنش ع

وتوصمل نتدا ج الدراسدة إلدش وجدود فدرو  دالدة إحصدا يًا بدين ذوى  ،وطالبة من المعااين سمعياً 
كمدددا  ،طةحيدددا  لصدددالح ذوى اإلعاادددة المتوسددداإلعاادددة المتوسدددطة وال دددديد  فدددش مسدددتوى جدددود  ال

أ ددارل النتددا ج إلددش وجددود فددرو  دالددة إحصددا يًا بددين ذوى اإلعااددة الوالديددة والمكتسددبة فددش جددود  
 الحيا  لدى المعااين سمعيًا لصالج ذوى اإلعااة المكتسبة 

( دراسددة ىدددفل إلددش 2856 العايدددي، غدداد  عبدددالعزيزحنفددي،  عمددش عبددد ر  النبددش)دراسددة  -
ادمدددة لمطددد   الصدددم وضدددعاف السدددمع فدددش بدددرامج التعمددديم التعدددرف عمدددش الاددددمال المسددداند  الم
العربيددة المفتوحددة  الجامعددة ،كميددة اإلتصدداالل والمعمومددال ،العددالش اآلتيددةو جامعددة الممددك سددعود

ف السددمع والتعددرف عمددش مدددى جددود  الحيددا  األكاديميددة لمطدد   الصددم وضددعا ،بمدينددة الريدداض
اددة بددين مددا يادددم لمطدد   الصددم وضددعاف وكددذلك التعددرف عمددش الع  ،فددش بددرامج التعمدديم العددالش

وتكونددل  ،  وجددود  الحيددا  األكاديميددة لدددييمالسددمع فددش بددرامج التعمدديم العددالش مددن ادددمال مسدداند
وأظيددددرل نتدددا ج الدراسددددة وجددددود ع اددددة إرتباطيدددة موجبددددة واويددددة بددددين  ،( فددددرداً 237العيندددة مددددن)

  وضعاف السمع الادمال المساند  المادمة وجود  الحيا  األكاديمية لمطمبة الصم
( ىدددفل ىددذه الدراسددة إلددش التعددرف عمددش 2857دراسددة )ندددى بنددل عبددد الددرحمن الماضدد ،  -

جددود  الحيددا  األكاديميددة لدددى الطدد   الصددم وضددعاف السددمع بجامعددة الممددك سددعود فددي ضددوء 
( طالدددد  وطالبددددة مددددن الطدددد   الصددددم 576بعددددض المت يددددرال؛ وتكونددددل عينددددة الدراسددددة مددددن )

ين بالسددددنة التأىيميددددة والسددددنة التحضدددديرية واسددددم التربيددددة الااصددددة، وضددددعاف السددددمع، والممتحادددد
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وتوصددمل نتددا ج الدراسددة إلددش وجددود فددرو  ذال داللددة إحصددا ية بددين متوسددطي درجددال الددذكور 
الصم وضعاف السدمع، واإلنداا الصدم وضدعيفال السدمع عمدش مايداس جدود  الحيدا  األكاديميدة 

ية بدددين متوسدددطي درجدددال الطددد   الصدددم لصدددالح الدددذكور، وال توجدددد فدددرو  ذال داللدددة إحصدددا 
ضدعاف سدمع(،  -وضعاف السمع عمش ماياس جود  الحيا  األكاديمية وفاًا لمت ير الف ة )صدم

أيضًا توجدد فدرو  ذال داللدة إحصدا ية بدين متوسدطي درجدال الطد   الصدم وضدعاف السدمع 
المسدددتويال  عمدددش مايددداس جدددود  الحيدددا  األكاديميدددة فدددي بعدددد الكفددداء  األكاديميدددة لصدددالح طددد  

األدندددش وفادددًا لمت يدددر المسدددتوى الدراسدددي، وال توجدددد فدددرو  ذال داللدددة إحصدددا ية بدددين متوسدددطي 
درجدددال الطددد   الصدددم وضدددعاف السدددمع عمدددش مايددداس جدددود  الحيدددا  األكاديميدددة وفادددًا لمت يدددر 
المعدل، كما توجدد فدرو  ذال داللدة إحصدا ية بدين متوسدطي درجدال الطد   الصدم وضدعاف 

س جددود  الحيددا  األكاديميددة ترجددع إلددش مت يددر العمددر فددي البعددد األول  الكفدداء  السددمع عمددش مايددا
األكاديميددة ، وذلددك لصددالح الف ددة األصدد ر عمددرًا، بينمددا ال توجددد فددرو  فددي البعددد ال دداني وال الددا 

 والدرجة الكمية  
( ىدفل ىذه الدراسة إلش التعرف عمش الع اة بين جود  2857دراسة )سري محمد ر دي،  -
يا  األكاديمية والتسويف األكاديمي لدى الط  ، والك ف عن الفرو  فدي سدموك التسدويف الح

األكاديمي وجود  الحيا  األكاديمية لدى أفراد العينة في ضوء بعض المت يرال، وتكونل العينة 
( طالبدددًا مدددن طددد   اسدددم التربيدددة الااصدددة بجامعدددة الممدددك سدددعود  وتوصدددمل نتدددا ج 553مدددن )

د فدددرو  ذال داللدددة إحصدددا ية بدددين متوسدددطال درجدددال طددد   اسدددم التربيدددة الدراسدددة إلدددش وجدددو 
الااصدددة عمدددش مايددداس جدددود  الحيدددا  األكاديميدددة فدددي أبعددداده ال   دددة تعدددزي إلدددش مت يدددر المعددددل 
ولصدددالح المعددددل األعمدددش، ومت يدددر العمدددر لصدددالح العمدددر األكبدددر،  ال توجدددد فدددرو  ذال داللدددة 

تربية الااصة عمش مايداس التسدويف األكداديمي إحصا ية بين متوسطال درجال ط   اسم ال
تعزي إلش مت ير المسار، كما توجد فرو  ذال داللة إحصا ية بدين متوسدطال درجدال طد   
اسدددم التربيدددة الااصدددة عمدددش مايددداس التسدددويف األكددداديمي تعدددزي إلدددش مت يدددر المعددددل ولصدددالح 

 المعدل األص ر، ومت ير العمر لصالح األص ر سنًا 
 اسات السابقة:تعقيب عمى الدر 



 

   

  
 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير
 2021 ولالجزء ال 

625 

يتضددح مددن العددرض السدداب  لمدراسددال السدداباة اإلفتاددار ال ددديد إلددش الدراسددال التددي تتندداول     
العجز المتعمم لدى المعااين سمعيًا، وأيضًا امدة الدراسدال التدي تناولدل جدود  الحيدا  األكاديميدة 

مددتعمم وع اتددو لدددييم، كمددا أنددو ال توجددد دراسددة عربيددة عمددش حددد عممددي كباح ددة تناولددل العجددز ال
بجددود  الحيددا  األكاديميددة لدددى المعددااين سددمعيًا، حيددا تندداول البدداح ون موضددوع العجددز المعمددم 
وع اتددددو مددددع مت يددددرال أاددددرى كالتفاعددددل اإلجتمدددداعي لدددددى المعددددااين سددددمعيًا، وأيضددددًا تناولددددل 

سدويف الدراسال جود  الحيا  األكاديمية في ع اتيا بمت يدرال أادرى لددى المعدااين سدمعيًا كالت
األكدداديمي  ومددن ىنددا إنطمدد  البحددا الحددالي إلددش التعددرف عمددش العجددز المددتعمم وع اتددو بجددود  

 الحيا  األكاديمية لدى المعااين سمعيًا 
 فروض البحث:

 توجد ع اة إرتباطية بين العجز المتعمم وجود  الحيا  األكاديمية لدى المعااين سمعيًا  -5
 وسطي درجال اإلناا والذكور عمش ماياس العجز المتعمم توجد فرو  دالة إحصا يًا بين مت -2
توجد فرو  دالة إحصا يًا بين متوسطي درجال اإلناا والذكور عمش ماياس جود  الحيا   -3

 األكاديمية 
 محددات الدراسة: 
 المحددات الزمنية-أ

 م 2828تم تطبي  أدوال الدراسة في عام       
 المحددات المكانية -ب

  األدوال في مدرسة األمل لمصم وضعاف السمع في محافظة بني سويف، تم تطبي     
 ومدرسة التربية الااصة بمركز ببا بمحافظة بني سويف 

 المحددات البشرية -ج
( من األطفال ضعاف السمع، وتراوحل أعمار األطفال 545تكونل عينة الدراسة من )    

 ديسيبل  78 -45عي يتراوح ما بين ( سنة، ويعانون من فاد سم55 -7الم اركون ما بين )
 المحددات المنيجية -د

 تم إستادام المنيج الوصفي اإلرتباطي الماارن لمناسبتو ألغراض الدراسة    
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 عينة الدراسة 
مدرسة التربيدة الااصدة من ( من الت ميذ ضعاف السمع 545من )الدراسة  تكون عينةت
، م وضدعاف السدمع بمحافظدة بندي سدويفاالمل لمصدومدرسة  -ا محافظة بني سويفبمركز بب

 واد تم تاسيميم إلش مجموعتينو
 عينة حساب اللصائ  السيكومترية لألدوات: -أ

( مددن الت ميددذ ضددعاف 58تكونددل عينددة حسددا  الاصددا ص السدديكومترية لدد دوال مددن )
االمل لمصم وضعاف  ومدرسة -محافظة بني سويف مدرسة التربية الااصة بمركز بباالسمع ب
، بيددف حسدا  الاصدا ص السديكومترية ألداول الدراسدة الحاليدة، بمحافظة بني سدويف السمع

 التش تم التطبي  بيا  مش المدارس( يوضح توصيف العينة وتوزيعيا ع5والجدول )
 ( 1جدول )

 توصيف عينة حساب اللصائ  السيكومترية لألدوات
 اإلجمالى اإلناث الذكور اسم المدرسة

 18 7 11 بمركز ببامدرسة التربية اللاصة 
 32 17 15 ببني سويف االمل لمصم وضعاف السمع مدرسة

 50 24 26 المجموع

 العينة الساسية: -ب 
مدرسددة التربيددة ضددعاف السددمع ب الت ميددذ مددن (88تكونددل عينددة الدراسددة األساسددية مددن )

 االمل لمصم وضدعاف السدمع بمحافظدة بندي ومدرسة -محافظة بني سويف الااصة بمركز ببا
( عاًمدا، 52.67( عامدا، بمتوسدط عمدرى اددره )55 - 7واد تراوحل أعمارىم مدا بدين ) سويف

 ( يوضح توصيف العينة وتوزيعيا عمش المدارس التش تم التطبي  بيا 2(؛ والجدول )86 5وانحراف معيارى ادره )
 ( 2جدول )

 توصيف العينة الساسية
 اإلجمالى اإلناث الذكور اسم المدرسة

 23 14 9 ربية اللاصة بمركز ببامدرسة الت
 57 35 22 ببني سويف مدرسة االمل لمصم وضعاف السمع

 80 49 31 المجموع
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 أدوات الدراسة
 استادمل الباح ة فش دراستيا األدوال التاليةو

 العجز المتعمم )إعداد: الباحثة(. مقياس (1
 مقياس جودة الحياة الكاديمية )إعداد: الباحثة(. (2

 ىذه األدوال ب ئ من التفصيلو وفيما يمش تناول
 ( مقياس العجز المتعمم )إعداد: الباحثة(.1)

عمش الرغم من تعدد لت ميذ ضعاف السمع؛ و دى االعجز المتعمم ل لاياستم إعداده       
لم تجد ماياسًا  -في حدود إط عيا –ال أن الباح ة إ، العجز المتعممالمااييس الااصة لاياس 

ومن  م اامل الباح ة سة؛ لعينة الدرا العمريةالمرحمة و  العينة   مع طبيعةيتناسلمعجز المتعمم 
، وذلك من ا ل الرجوع إلش بعض األطر العجز المتعمم لضعاف السمعبتصميم ماياس 

، صباح بنل ااسم بن سعيد الرفاعي)بالعجز المتعمم كماياس النظرية والمااييس الااصة 
 ,Battal، (2852، ىبة اهلل السيد ااطر)، (2882، الفرحاتي السيد محمود)، (2883

2013).) ،Joseph et al., 2014) ،)Paul & Marisa, 2012)  ،)Roger, 2006).)  
العجز المتعمم واد استطاعل الباح ة من ا ل استارا يا ل دبيال النفسية ومااييس 

 التوصل إلش األبعاد التاليةو
 البعد الول: المجال الدافعى

لدددديس لديددددو دافددددع معددددين يدفعددددو نحددددو النجدددداح أو اإلنجدددداز، كمددددا  وفددددرد بأندددد ددددعور الىددددو 
 لديدددددو الاددددددر  عمدددددش بدددددذل الجيدددددد لمت مددددد  عمدددددش الصدددددعوبال التدددددش تعترضدددددو أو لتحسدددددين لددددديس

ألن  مسددددددتواه، كمددددددا يعتاددددددد الفددددددرد أن لدددددديس لددددددو حريددددددة اتادددددداذ الاددددددرار أو التعبيددددددر عددددددن رأيددددددو؛
 الدافع لديو ليس ذاتيًا 

 نفعالي: المجال اال الثانيالبعد 
عدددددددددد مددددددددن اإلضددددددددطرابال اإلنفعاليددددددددة مددددددددن  ى العجددددددددز المددددددددتعممىددددددددو معانددددددددا  الفددددددددرد ذ

لف ددددددمو  وذلددددددك نتيجددددددو؛ الاددددددوف، الف ددددددل، الت دددددداؤم، التددددددردد، امددددددة الحيمددددددة الام ، االكت ددددددا ،كدددددد
  فش ضبط الجوان  الميمة فش حياتو
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 : العمميات المعرفية المتضمنة فى العجز المتعممالثالثالبعد 
والمحيطدددددين بدددددو والرغبدددددة فدددددش الدددددتعمم  ال دددددعور بدددددو مدددددن ابدددددل الفدددددردوادددددع الف دددددل و ىدددددي ت

  وتابل النصيحة والبحا عن مصدر الاطأ ومحاولة تحاي  األىداف والاراء 
حيا تتناس  مع كل بصياغة بعض العبارال باد، اامل الباح ة ألبعا تمكوفي ضوء 

كما تم  ال،( عبار 58بعد  واد انتيش ىذا اإلجراء إلش أن أصبح عدد عبارال كل من بعد )
االعتماد عمش التادير ال   ي لكل استجابة عمش الوجو التاليو غالبًا )تعطي   ا درجال(؛ 

العجز أحيانًا )تعطي درجتين(؛ نادرًا )تعطي درجة واحد  فاط(  وتتراوح الدرجال عمش ماياس 
 رتفاع مستوىإ ( درجة، حيا تدل الدرجة المرتفعة عمش38( درجة إلش )98) ما بينالمتعمم 

لدى عينة  العجز المتعمم عمش إنافاض مستوى الدرجة المنافضة دل، بينما تالعجز المتعمم
  الدراسة

 اللصائ  السيكومترية لمقياس العجز المتعمم:
 وفاا لما يميوالعجز المتعمم تم حسا  الكفاء  السيكومترية لماياس 

 أوال: االتساق الدالمي:
 ة مع الدرجة الكمية لمبعد:االتساق الدالمي لممفرد – 1

وذلددك مددن ادد ل درجددال عينددة التحادد  مددن الكفدداء  السدديكومترية بإيجدداد معامددل ارتبدداط 
 ( يوضح ذلك3بين درجال كل مفرد  والدرجة الكمية والجدول ) (Pearson)بيرسون 

 (3جدول )
العجز اس معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد التابع ليا عمى مقي

 (50المتعمم )ن = 
 العمميات المعرفية المتضمنة فى العجز المتعمم المجال االنفعالي المجال الدافعى

معامل  م
 االرتباط

معامل  م
 االرتباط

 معامل االرتباط م

1 0.441** 1 0.543** 1 0.461** 
2 0.751** 2 0.521** 2 0.562** 
3 0.546** 3 0.524** 3 0.474** 
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4 0.644** 4 0.545** 4 0.521** 
5 0.521** 5 0.417** 5 0.705** 
6 0.514** 6 0.229* 6 0.612** 
7 0.641** 7 0.545** 7 0.554** 
8 0.525** 8 0.582** 8 0.582** 
9 0.460** 9 0.572** 9 0.638** 
10 0.648** 10 0.561** 10 0.434** 

 0.05مستوى داللة  دالة عند*                  0.01مستوى داللة  دالة عند **
( أنَّ كدل مفدردال مايداس العجدز المدتعمم معدام ل ارتباطيدا موجبدة 3يتضح من جدول )

 ودالة إحصا يًّا، أى أنَّيا تتمتع باالتسا  الداامي 
 :العجز المتعمماالتساق الدالمي لبعاد مقياس  -2

، وذلك من ا ل عممالعجز المتتم حسا  معام ل االتسا  الداامي ألبعاد ماياس 
( معام ل االتسا  الداامي 4حسا  معامل االرتباط بين درجة كل بعد  ويوضح جدول )

 وماياس، والداللة اإلحصا يةالألبعاد 
 (4دول )ج                              

 ، والداللة اإلحصائيةالعجز المتعمم معامالت االتساق الدالمي لبعاد مقياس
 كميةال 3 2 1 البعاد

    - المجال الدافعى
   - **0.684 المجال االنفعالي

  - **0.657 **0.607 العمميات المعرفية المتضمنة فى العجز المتعمم
 - **0.694 **0.536 **0.722 الدرجة الكمية

 85 8** دالة عند مستوى داللة 
المددتعمم العجددز ( أن معددام ل االرتبدداط ألبعدداد مايدداس 4أوضددحل النتددا ج فددش جدددول )

 من ا ل المصفوفة االرتباطية، كميا ايم مرتفعة 
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  الصدق:ثانيا: 
  :ينمحكمصدق ال -1

عمش العجز المتعمم تم عرض أبعاد ماياس وإلجراء الاطو  ال انية من اطوال بناء الماياس 
لمحكم عمش صد  ( محكمين، 58  عمم النفس والصحة النفسية مكونة من )لجنة من أساتذ

  واد أجمعل المجنة عمش صد  عبارال أبعاد العجز المتعممبعد من أبعاد ماياس  عبارال كل
%، 88، ولم تال نسبة إتفا  المحكمين عمش مفردال الماياس عن العجز المتعممماياس 

إداال بعض التعدي ل الطفيفة في صياغة بعض  وبذلك لم يتم حذف أي عبار ؛ ولكن تم
 بناءًا عمش توصيال بعض المحكمين   العبارال
  صدق المحك: -2

بدددين درجدددال عمدددش المايددداس  (Pearson) تدددم حسدددا  معامدددل االرتبددداط بطريادددة بيرسدددون
،  السدديد ادداطرىبددة اهلل)و إعدددادالعجددز المددتعمم ( ودرجدداتيم عمددش مايدداس ةالحددالي )إعددداد الباح دد

دالددددة عنددددد مسددددتوى  شوىدددد( 645 8) ة معامددددل االرتبدددداط( كمحددددك اددددارجي وكانددددل ايمدددد2852
 مما يدل عمش صد  الماياس الحالي  ( تمميذا،58( عمش عينة اواميا )85 8)

 ثالثا: الثبات:
 طريقة إعادة التطبيق: 

وتددمَّ ذلددك بحسددا   بددال مايدداس العجددز المددتعمم مددن ادد ل إعدداد  التطبيدد  بفاصددل زمنددش 
معدام ل االرتبداط بدين ادره أسبوعين وذلك عمش عينة الاصا ص السديكومترية، وتدم اسدتاراج 

 (و5، وبيان ذلك فش الجدول )(Pearson)العينة باستادام معامل بيرسون  أفراددرجال 
 (5جدول )

 العجز المتعمم بطريقة إعادة التطبيق مقياس نتائج ثبات
 معامل االرتباط بين التطبيقين الول والثانى البعاد

 **0.721 المجال الدافعى
 **0.714 المجال االنفعالي

 **0.706 العمميات المعرفية المتضمنة فى العجز المتعمم
 **0.762 الدرجة الكمية
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 85 8** دالة عند مستوى داللة 
( وجددود ع اددة ارتباطيددة دالددة إحصددا يًّا بددين التطبيدد  األول 5يتضددح مددن ادد ل جدددول )

 بددال المايدداس،  والتطبيد  ال ددانش ألبعداد مايدداس العجددز المدتعمم، والدرجددة الكميدة، ممددا يدددل عمدش
 ويؤكد ذلك ص حية ماياس العجز المتعمم لاياس السمة التش ُوضع من أجميا  

 مقياس: مالصورة النيائية ل
( 38وىكذا، تم التوصل إلش الصور  النيا ية لمماياس، والصالحة لمتطبي ، وتتضمن )

، كمدا صدور  دا ريدةبمايداس مبإعداد  ترتيد  مفدردال الصدور  النيا يدة ل ةالباح د لوادد اامد  ،مفرد
بحيدا تكدون أعمدش درجدة كميدة يحصدل عمييدا المفحدوص ىدش المايداس، تمل صياغة تعميمدال 

بينمدددا لمعجدددز المدددتعمم (، وتم دددل الددددرجال المرتفعدددة أ دددد مسدددتوى 38(، وأدندددش درجدددة ىدددش )98)
 لمعجز المتعمم تم ل الدرجال المنافضة مستوى منافض 

   التش تايسيا الصور  النيا يةبعاد وأراام المفردال ( أ6ويوضح جدول )
 (6جدول )

 التى تقيس كل بعد والمفرداتالعجز المتعمم أبعاد مقياس 
 المجموع أرقام المفردات البعد م

 10 28، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1 المجال الدافعى 1
 10 29، 26، 23،  20، 17، 14، 11، 8، 5، 2 المجال االنفعالي 2

رفية المتضمنة فى العجز العمميات المع 3
 المتعمم

3 ،6 ،9 ،12 ،15 ،18 ،21 ،24 ،27 ،30 10 

 تعميمات المقياس:
يج  عند تطبي  الماياس ام  جو مدن األلفدة مدع الت ميدذ ضدعاف السدمع، حتدش يدنعكس  -5

 ذلك عمش صدايم فش اإلجابة 
 زمن محدد لإلجابة، كما أنَّ اإلجابة ستحاط بسرية تامة  ال يوجد -2
 يتم التطبي  بطرياة فردية، وذلك لمتأكد من عد الع وا ية فش اإلجابة  -3
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يجدددد  اإلجابددددة عمددددش كددددل العبددددارال ألنَّددددو كممددددا زادل العبددددارال غيددددر المجددددا  عنيددددا كممددددا  -4
 انافضل داة النتا ج  

 .كاديمية )إعداد: الباحثة(( مقياس جودة الحياة ال 2)
ت ميذ ضعاف السمع؛ وعمش الرغم من تعدد وىو أعد لاياس جود  الحيا  األكاديمية لم

لم  -في حدود إط عيا –المااييس الااصة لاياس جود  الحيا  األكاديمية، إال أن الباح ة 
  دراسةالمرحمة العمرية لعينة الو  العينة تجد ماياسًا لجود  الحيا  األكاديمية يتناس  مع طبيعة

األكاديمية لضعاف السمع، وذلك من ا ل  ومن  م اامل الباح ة بتصميم ماياس جود  الحيا 
)محمود  الرجوع إلش بعض األطر النظرية والمااييس الااصة بجود  الحيا  األكاديمية كماياس

سمية ) (،2857(، )سري محمد ر دي، 2859فتحي عكا ة، امل عبد المحسن الزغبي، 
 ,.Hyde et al)، (2854،  عبد المطمالفضالي السيد )(، 2852، داليا عبد الوىا  ،جميل

2009)   
جود  الحيا  واد استطاعل الباح ة من ا ل استارا يا ل دبيال النفسية ومااييس 

 التوصل إلش األبعاد التاليةواألكاديمية 
 البعد الول: الكفاءة الكاديمية

ىددددي إعتادددداد الفددددرد فددددي ادرتددددو عمددددش تاطدددديط وتنفيددددذ مجموعددددة مددددن اإلجددددراءال لتحايدددد  
جددددددراءال لتحايدددددد  مسددددددتوى معددددددين مددددددن اإلنجدددددداز األكدددددداديمي ومدددددددى سمسددددددمة معينددددددة مددددددن اإل

  م ابرتو إلنجاز الميام المطموبو منو
 : المساندة الكاديميةالثانيالبعد 

وىددددددي تعبددددددر عددددددن إدراك الطالدددددد  لحجددددددم اإلىتمددددددام والرعايددددددة التعميميددددددة التددددددي يتمااىددددددا 
تحايددددددد  وكددددددذلك حصددددددولو عمددددددش التوجييددددددال واإلر ددددددادال التددددددي تفيددددددده فددددددي  ،مددددددن اآلاددددددرين

  التادم في مستواه الدراسي
 : الرضا الدراسيالثالثالبعد 

وىددددددو عبددددددار  عددددددن مجموعددددددة العوامددددددل الماديددددددة واألكاديميددددددة واإلجتماعيددددددة والتددددددي ينددددددتج 
 .عنيا إنفعاالل سار  والتي تحا  اإل باع لمطال  وتجعمو مستمتعًا وراضيًا بدراستو
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بحيا تتناس  مع كل ال عبار بعض ال بصياغة اد، اامل الباح ةألبعا تمكوفي ضوء 
كما تم  ال،( عبار 58بعد  واد انتيش ىذا اإلجراء إلش أن أصبح عدد عبارال كل من بعد )

االعتماد عمش التادير ال   ي لكل استجابة عمش الوجو التاليو غالبًا )تعطي   ا درجال(؛ 
جود  ال عمش ماياس أحيانًا )تعطي درجتين(؛ نادرًا )تعطي درجة واحد  فاط(  وتتراوح الدرج

جود  ( درجة، حيا تدل الدرجة المرتفعة عمش 38( درجة إلش )98لكل من )الحيا  األكاديمية 
  جود  الحيا  األكاديمية لدى أفراد العينةانافاض عمش المنافضة الدرجة  دل، بينما تالحيا  األكاديمية

 اللصائ  السيكومترية لمقياس جودة الحياة الكاديمية:
 وفاا لما يميوجود  الحيا  األكاديمية الكفاء  السيكومترية لماياس  تم حسا 

 أوال: االتساق الدالمي:
 االتساق الدالمي لممفردة مع الدرجة الكمية لمبعد: – 1

وذلددك مددن ادد ل درجددال عينددة التحادد  مددن الكفدداء  السدديكومترية بإيجدداد معامددل ارتبدداط 
 ( يوضح ذلك7ة الكمية والجدول )بين درجال كل مفرد  والدرج (Pearson)بيرسون 

 (7جدول )
معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد التابع ليا عمى مقياس جودة 

 (50الحياة الكاديمية )ن = 
 الرضا الدراسي المساندة الكاديمية الكفاءة الكاديمية

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.571** 1 0.655** 1 0.531** 
2 0.531** 2 0.623** 2 0.407** 
3 0.653** 3 0.645** 3 0.221* 
4 0.622** 4 0.659** 4 0.238* 
5 0.744** 5 0.677** 5 0.223* 
6 0.629** 6 0.751** 6 0.444** 
7 0.751** 7 0.754** 7 0.457** 
8 0.642** 8 0.233* 8 0.411** 
9 0.591** 9 0.435** 9 0.397** 
10 0.652** 10 0.444** 10 0.431** 
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 0.05مستوى داللة  دالة عند*                  0.01مستوى داللة  دالة عند **
معام ل ارتباطيا جود  الحيا  األكاديمية ( أنَّ كل مفردال ماياس 8يتضح من جدول )

 مي موجبة ودالة إحصا يًّا، أى أنَّيا تتمتع باالتسا  الداا
 جودة الحياة الكاديمية:االتساق الدالمي لبعاد مقياس  -2

، وذلك من جود  الحيا  األكاديميةتم حسا  معام ل االتسا  الداامي ألبعاد ماياس 
( معام ل االتسا  8ا ل حسا  معامل االرتباط بين درجة كل بعد  ويوضح جدول )

 وماياس، والداللة اإلحصا يةالالداامي ألبعاد 
 (8ول )دج
 ، والداللة اإلحصائيةجودة الحياة الكاديمية معامالت االتساق الدالمي لبعاد مقياس

 الكمية 3 2 1 البعاد

    - الكفاءة الكاديمية
   - **0.757 المساندة الكاديمية
  - **0.629 **0.608 الرضا الدراسي
 - **0.714 **0.544 **0.633 الدرجة الكمية

 85 8توى داللة ** دالة عند مس
جدددود  الحيدددا  ( أن معدددام ل االرتبدداط ألبعددداد مايددداس 8أوضددحل النتدددا ج فدددش جددددول )

 من ا ل المصفوفة االرتباطية، كميا ايم مرتفعة األكاديمية 
  الصدق:ثانيا: 
  :محكمينصدق ال -1

ش عمالعجز المتعمم تم عرض أبعاد ماياس وإلجراء الاطو  ال انية من اطوال بناء الماياس 
لمحكم عمش صد  ( محكمين، 58  عمم النفس والصحة النفسية مكونة من )لجنة من أساتذ

  واد أجمعل المجنة عمش صد  عبارال أبعاد العجز المتعممعبارال كل بعد من أبعاد ماياس 
%، 88، ولم تال نسبة إتفا  المحكمين عمش مفردال الماياس عن العجز المتعممماياس 

إداال بعض التعدي ل الطفيفة في صياغة بعض  عبار ؛ ولكن تموبذلك لم يتم حذف أي 
 بناءًا عمش توصيال بعض المحكمين   العبارال
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  صدق المحك: -2
بدددين درجدددال عمدددش المايددداس  (Pearson) تدددم حسدددا  معامدددل االرتبددداط بطريادددة بيرسدددون

سديد الفضدالي الو إعددادجدود  الحيدا  األكاديميدة ( ودرجداتيم عمدش مايداس ةالحالي )إعداد الباح د
دالدة عندد  وىدش( 688 8) ة معامدل االرتبداط( كمحك اارجي وكانل ايمد2854، عبد المطم 
 مما يدل عمش صد  الماياس الحالي  ( تمميذا،58( عمش عينة اواميا )85 8مستوى )

 ثالثا: الثبات:
 بالطر  التاليةوجود  الحيا  األكاديمية تم حسا   بال ماياس 

 ق:طريقة إعادة التطبي -1
وتمَّ ذلك بحسا   بال ماياس جود  الحيا  األكاديميدة مدن اد ل إعداد  التطبيد  بفاصدل 
زمنش ادره أسبوعين وذلك عمش عينة الاصا ص السيكومترية، وتم استاراج معام ل االرتباط 

 (و9، وبيان ذلك فش الجدول )(Pearson)بين درجال أطفال العينة باستادام معامل بيرسون 
 (9جدول )

 بطريقة إعادة التطبيق ئج ثبات مقياس جودة الحياة الكاديميةنتا
 معامل االرتباط بين التطبيقين الول والثانى البعاد

 **0.725 الكفاءة الكاديمية
 **0.794 المساندة الكاديمية
 **0.885 الرضا الدراسي
 **0.827 الدرجة الكمية

 85 8** دالة عند مستوى داللة 
( وجددود ع اددة ارتباطيددة دالددة إحصددا يًّا بددين التطبيدد  األول 9دول )يتضددح مددن ادد ل جدد

والتطبيدد  ال ددانش ألبعدداد مايدداس جددود  الحيددا  األكاديميددة، والدرجددة الكميددة، ممددا يدددل عمددش  بددال 
المايدداس، ويؤكددد ذلددك صدد حية مايدداس جددود  الحيددا  األكاديميددة لايدداس السددمة التددش ُوضددع مددن 

 أجميا  
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 اس: مقيمالصورة النيائية ل
( 38وىكذا، تم التوصل إلش الصور  النيا ية لمماياس، والصالحة لمتطبي ، وتتضمن )

، كمدا بصدور  دا ريدةمايداس مبإعداد  ترتيد  مفدردال الصدور  النيا يدة ل ةالباح د لوادد اامد  ،مفرد
بحيدا تكدون أعمدش درجدة كميدة يحصدل عمييدا المفحدوص ىدش المايداس، تمل صياغة تعميمدال 

 لجدود  الحيدا  األكاديميدة(، وتم ل الدرجال المرتفعة أ دد مسدتوى 38ة ىش )(، وأدنش درج98)
 لجود  الحيا  األكاديمية بينما تم ل الدرجال المنافضة مستوى منافض 

   بعاد وأراام المفردال التش تايسيا الصور  النيا ية( أ58ويوضح جدول )
 (10جدول )

 التى تقيس كل بعد والمفردات جودة الحياة الكاديميةأبعاد مقياس 
 المجموع أرقام المفردات البعد م

 10 28، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1 الكفاءة الكاديمية 1

 10 29، 26، 23،  20، 17، 14، 11، 8، 5، 2 المساندة الكاديمية 2

 10 30، 27، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3 الرضا الدراسي 3

 تعميمات المقياس:
تطبي  الماياس ام  جو مدن األلفدة مدع الت ميدذ ضدعاف السدمع، حتدش يدنعكس  يج  عند -5

 ذلك عمش صدايم فش اإلجابة 
 زمن محدد لإلجابة، كما أنَّ اإلجابة ستحاط بسرية تامة  اليوجد -2
 يتم التطبي  بطرياة فردية، وذلك لمتأكد من عد الع وا ية فش اإلجابة  -3
نَّددددو كممددددا زادل العبددددارال غيددددر المجددددا  عنيددددا كممددددا يجدددد  اإلجابددددة عمددددش كددددل العبددددارال أل -4

 انافضل داة النتا ج  
 اللطوات اإلجرائية

 تضمنل الاطوال اإلجرا ية التش اامل بيا الباح ة فش الدراسة عمش ما يمشو   
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الايدددام بزيدددارال ميدانيدددة لمدرسدددة التربيدددة الااصدددة بمركدددز ببدددا، ومدرسدددة األمدددل لمصدددم  (5
، وذلدددك لمتعدددرف عمدددش أعددددادىم ومددددى تدددوفر ويفوضدددعاف السدددمع بمحافظدددة بندددي سددد

  روط العينة فييم 

 حسا  صد  و بال أدوال الدراسة  (2
 تحديد عينة الدراسة األساسية  (3
العينددة األساسددية  ي العجددز المددتعمم وجددود  الحيددا  األكاديميددة عمددش أفددرادتطبيدد  ماياسدد (4

 لمدراسة  

 ستا ص النتا ج ومعالجتيا إحصا يًا وا وجدولة الدرجال تصحيح االستجابال (5

مناا ة نتا ج الدراسة ووضع التوصيال والبحوا الماترحة فش ضوء اإلطدار النظدري  (6
 والدراسال الساباة 

 الساليب اإلحصائية
 األسالي لحسا  صد  و بال مااييس الدراسة والتحا  من فروض الدراسة تم استادام 

معامدددددل االرتبددددداط لبيرسدددددون  اإلحصدددددا ية التاليدددددةو المتوسدددددط الحسدددددابش، االنحدددددراف المعيدددددارى،
(Pearson))ااتبار )ل ،  

دالة إحصائيا بتين درجتة  توجد عالقة إرتباطية سالبةعمش أنَّدو    ينص الفرض األول
   لدى ضعاف السع العجز المتعمم وجودة الحياة الكاديمية

 ارتبددددداط بيرسددددون  لمعددددام اددددديم حسدددددا  تددددم مدددددن صددددحة ىدددددذا الفدددددرض  ولمتحادددد 

(Pearson) يوضح  (55)والجدول  العجز المتعمم وجود  الحيا  األكاديمية ،كل من بين أبعاد
  ذلك
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  (11) جدول
 (80 )ن = العجز المتعمم وجودة الحياة الكاديميةبين  االرتباطمعامالت قيم 

 العجز المتعمم
 جودة الحياة الكاديمية

 الكفاءة الكاديمية
المساندة 
 ةالدرجة الكمي الرضا الدراسي الكاديمية

 -**0.902 -**0.881 -**0.833 -**0.869 المجال الدافعى
 -**0.935 -**0.904 -**0.860 -**0.912 المجال االنفعالي

 -**0.897 -**0.882 -**0.804 -**0.879 العمميات المعرفية المتضمنة فى العجز المتعمم
 -**0.952 -**0.928 -**0.870 -**0.926 الدرجة الكمية

 85 8وى داللة ** دالة عند مست
العجدز ذال داللدة إحصدا ية بدين إرتباطيدة سدالبة  وجود ع اة (55)من جدول  يتضح

وىدذا  ، فدي جميدع األبعداد والدرجدة الكميدة،(85 8) ىعند مستو  المتعمم وجود  الحيا  األكاديمية
مدددتعمم أدى ذلدددك إلدددش انافددداض جدددود  الحيدددا  العجدددز الىنددداك ارتفددداع فدددي  يعندددي أندددو كممدددا كدددان

بجميددع  تحادد اددد لمدراسددة  األولوبددذلك يكددون الفددرض لدددى الت ميددذ ضددعاف السددمع،  ديميددةاألكا
  األبعاد
  (Rauf elder, Regner, & Wood, 2018)وتتف  ىذه النتيجة مع نتا ج دراسة     

إلش أن الط   الذين يتماون مساند  من معممييم وىي أحد أبعاد جود  الحيا  التي أ ارل 
( التي أ ارل 2856، حسين نداء حسن)، ودراسة عورًا بالعجز المتعمماألكاديمية أال  

نتا جيا إلش وجود تأ ير سمبي لمعجز المتعمم عمش مجاالل التواف  األكاديمي )التكيف 
 ,Valasودراسة )التكيف اإلنفعالي(،  -الرضا عن اإلنجاز األكاديمي -اإلجتماعي

Harlad,2001لمتعمم واإلنجاز األكاديمي حيا أنو يعبر ( التش بح ل الع اة بين العجز ا
عن الكفاء  األكاديمية وىي أحد أبعاد جود  الحيا  األكاديمية، وتوصمل الدراسة إلش وجود 

 ع اة إرتباطية سالبة بين العجز المتعمم واإلنجاز األكاديمي 
 

 :التحقق من نتائج الفرض الثاني
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بتين العجز المتعمم إحصائيا فى درجة توجد فروق دالة عمش أنَّو    ينص الفرض ال اني
   السمعيةذوي اإلعاقة  الذكور واإلناث

لممجمددددوعتين،  T-testولمتحاددد  مددددن صددددحة ىددددذا الفددددرض، تددددم اسددددتادام ااتبددددار )ل( 
  ذلكيوضح  (52)والجدول 

  (12) جدول                              
 (80بين الذكور واإلناث )ن = العجز المتعمم الفروق فى درجة 

 
 البعاد

  49اإلناث ن =  31الذكور ن = 
 قيمة ت

 
مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 0.01 21.469 2.26 16.91 1.44 26.70 يالمجال الدافع
 0.01 29.470 1.46 14.81 1.83 25.77 المجال االنفعالي

 0.01 20.395 2.17 16.20 1.78 25.74 المتضمنة فى العجز المتعممالعمميات المعرفية 
 0.01 38.847 3.36 47.93 3.45 78.22 الدرجة الكمية

اإلناا ( وجود فرو  ذال داللة إحصا ية بين متوسطش درجال الذكور و 52)من جدول  بينيت
بعاد فرعية، فش العجز المتعمم كدرجة كمية وكأمن الت ميذ ضعاف السمع لصالح الذكور 
( فش 847 38، 395 28، 478 29، 469 25حيا كانل ايمة )ل( عمش التوالش = )

، الدرجة العمميال المعرفية المتضمنة فش العجز المتعمم، المجال االنفعاليي، المجال الدافع
 ال انيوبذلك يكون الفرض ( 85 8الكمية، وىش جميعًا دالة إحصا يًا عند مستوى داللة )

                                   بجميع األبعاد تحا  ادلمدراسة 
في ىذه المرحمة يتصفوا بالعناد والعدوانية والتاري   ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن الذكور    

 معاممةبالتالي إتباع أسالي  مما يسب  ل سر  ك ير من الم ك ل النفسية واالجتماعية و 
يمكن تفسير ىذه النتيجة بطبيعة ، وأيضًا عجز المتعمم لدييمال والدية سي ة التي بالطبع تولد

 اافة المجتمع المصري التي تميز أنماط التن  ة فييا الذكور عن اإلناا، حيا يطال  الذكور 
بمستوى عال من اإلنجاز والتحصيل يفو  ادراتيم، مما يجعميم ي عرون بالض ط النفسي 
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ؤدي إلش تدني تادير الذال لدييم وبالتالي إدراك وي عرون بعدم كفايتيم وامة الحيمة مما ي
 العجز المتعمم 

(، 2828وتتفددد  ىدددذه النتيجدددة مدددع دراسدددة )إاددد ص عمدددي حسدددين، محمدددد، جندددان صدددالح،      
(، ودراسددددة 2856ودراسددددة )عبدالناصددددر ذيددددا  ذيدددد ، وصددددال العمددددري، فيصددددل اميددددل الربيددددع، 

(، ودراسددة )ناديددة 2854بددوي،  )عبدالباسدط متددولي اضدر، مددريم يوسددف محمدد، سددعدية السدديد
، ودراسددة )محمدددد مصددطفش أبددو عميدددا، ( (Valas,Harlad,2001(، ودراسددة 2854عا ددور، 
حيددا أ ددارل إلددش نتا جيددا  (  2855،  سدديد فددارو  محمددد)(، بينمددا تاتمددف مددع دراسددة 2888

ا، إلددش وجددود فددرو  فددي مسددتوى العجددز المددتعمم لدددى المعددااين سددمعيًا وفاددًا لمنددوع لصددالح اإلنددا
(، حيددا أ ددارل إلددش عدددم وجددود فددرو  بددين 2886وأيضددًا دراسددة )محمددد امددف عبددد المحسددن، 

 اإلناا( في مستوى العجز المتعمم  -الجنسين )الذكور
 وال كل البياني التالي يوضح ذلكو

 
 (1شكل )

 بين الذكور واإلناثالعجز المتعمم الفروق فى درجة 
 :التحقق من نتائج الفرض الثالث

جتتودة الحيتتاة توجتتد فتتروق دالتتة إحصتتائيا فتتى درجتتة عمددش أنَّددو    ال الددايددنص الفددرض 
   بين الذكور واإلناث الكاديمية 
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لممجمددددوعتين،  T-testولمتحاددد  مددددن صددددحة ىددددذا الفددددرض، تددددم اسددددتادام ااتبددددار )ل( 
  ذلكيوضح  (53)والجدول 

  (13) جدول
 (80= بين الذكور واإلناث )ن جودة الحياة الكاديمية الفروق فى درجة 

 
 البعاد

  49اإلناث ن =  31الذكور ن = 
 قيمة ت

 
مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 0.01 31.703 1.97 24.44 1.10 12.09 الكفاءة الكاديمية
 0.01 16.159 3.15 22.16 1.26 12.54 المساندة الكاديمية

 0.01 27.536 2.09 23.46 1.01 12.35 دراسيالرضا ال
 0.01 39.830 4.41 70.08 1.67 37.00 الدرجة الكمية

( وجود فرو  ذال داللة إحصا ية بين متوسطش درجال الذكور 53)من جدول  بينيت
واإلندداا مددن الت ميددذ ضددعاف السددمع لصددالح اإلندداا فددش جددود  الحيددا  األكاديميددة كدرجددة كميددة 

، 536 27، 559 56، 783 35حيدددا كاندددل ايمدددة )ل( عمدددش التدددوالش = ) وكأبعددداد فرعيدددة،
، الدرجدة الكميدة، وىددش الرضدا الدراسدي، المسداند  األكاديميددة، الكفداء  األكاديميدة( فدش 838 39

 تحاد ادد لمدراسدة  ال الداوبذلك يكون الفدرض ( 85 8جميعًا دالة إحصا يًا عند مستوى داللة )
  بجميع األبعاد
 ,Al-zboon, Eman, Ahmad, Gamal Fathi)تيجدة مدع نتدا ج دراسدة وتتفد  ىدذه الن

Theeb, Raied Sheikh, 2014).   التدي أ دارل إلدش وجدود فدرو  فدي مسدتوى جدود  الحيدا
(، بينما تاتمف 2887لدى المعااين وفاًا لمنوع لصالح اإلناا، ودراسة )السيد كامل ال ربيني، 

نددداجش )( ودراسدددة 2857عبددددالرحمن الماضددد ، ىدددذه النتيجدددة مدددع نتدددا ج دراسدددة ) )نددددى بندددل 
حيدددا أ دددارل نتدددا جيم إلدددش وجدددود فدددرو  فدددي جدددود  الحيدددا  لددددى ( 2856السدددعايد ،  منصدددور

( التدي 2853، ودراسدة )محمدد عمدر محمدد، فدراس أحمدد سدميم، المعااين سمعيًا لصالح الذكور
اا المعدددااين أ دددارل نتا جيدددا إلدددش عددددم وجدددود فدددرو  ذال داللدددة إحصدددا ية بدددين الدددذكور واإلنددد

 سمعيًا 
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 وال كل البياني التالي يوضح ذلكو

 

 (2شكل )
 بين الذكور واإلناثجودة الحياة الكاديمية الفروق فى درجة 

 مناقشة النتائج:
توصمل نتا ج الدراسة إلش وجود ع اة إرتباطية سالبة دالة إحصا يًا بين العجز المتعمم     

سمع، وتعد ىذه النتيجة منطاية؛ حيا أ ارل نتا ج وجود  الحيا  األكاديمية لدى ضعاف ال
الدراسال إلش إرتباط جود  الحيا  بماتمف أبعادىا لدى المعااين سمعيًا بعدد من مترتبال 

، أيضًا تعد المساند  أو (Ciesla et al., 2016)العجز المتعمم كالام  واإلكت ا  كدراسة 
اإلحساس بجود  الحيا  األكاديمية وىذا ما  الدعم الذي يتمااه المعااين سمعيًا أحد ماومال

عمش أىمية ما يادمو المجتمع من ادمال  (Michel, & Karchmer, 2003)أكدتو دراسة 
لف ة المعااين، وأن الدعم الذي يتمااه المعا  يؤ ر بصور  جوىرية عمش جود  الحيا  لديو  ىذا 

أن  (Raufelder, Regner, & Wood, 2018)دراسة أكدلمن جان  ومن جان  آار 
الط   الذين يتماون دعمًا عاطفيًا وت جيعًا من معميميم أال  عورًا بالعجز المتعمم من 

 ,Veiga, Alexandre)، وفي ىذا الصدد أظيرل نتا ج دراسة الط   الذين ال يتماون الدعم
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& Esteve, 2015) جياد أن لمدعم اإلجتماعي تأ يرًا في تافيف حد  اإلكت ا  والام  واإل
 لدى فاادي السمع وىما من آ ار العجز المتعمم 

( إلش أن جود  الحيا  572، 2856)حسن سعد محمود، فتحي محمد ال رااوي،  كما أ ار   
األكاديمية  تتأ ر بالبي ة التعميمية لمطال ، فإذا توافرل في ىذه البي ة الادمال المناسبة التي 

اإلستمتاع بدراستو وتحاي  ذاتو؛ يؤدي إلش جود  تسمح لمطال  بإ باع حاجاتو التعميمية و 
 تعد البي ة التعميمية أن (Brophy,2004,126)الحيا  األكاديمية، ومن ناحية أارى ذكر 

، ىذا باإلضافة إلش التأ ير السمبي لمعجز المتعمم عمش تربة اصبة لنمو ظاىر  العجز المتعمم
أارى تنافض جود  الحيا  بتدني  التحصيل واإلنجاز األكاديمي من ناحية ومن ناحية

التحصيل الدراسي  وبالتالي يتضح وجود عدد من العوامل الم تركة ذال التأ ير والتأ ر بكل 
من العجز المتعمم وجود  الحيا  األكاديمية لدى المعااين سمعيًا مما يجعل من وجود اإلرتباط 

في العجز المتعمم لدى المعااين  السال  بينيم نتيجة منطاية؛ حيا أنو كمما كان ىناك إرتفاع
 سمعيًا صاحبو ذلك إنافاض في جود  الحيا  األكاديمية لدييم والعكس 

كما توصمل نتا ج الدراسة إلش وجود فرو  بين متوسطي درجال الذكور واإلناا عمش     
 في ىذه المرحمة ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن الذكور ماياس العجز المتعمم لصالح الذكور؛

يتصفوا بالعناد والعدوانية والتاري  مما يسب  ل سر  ك ير من الم ك ل النفسية واالجتماعية 
يمكن ، وأيضًا العجز المتعمم لدييم والدية سي ة التي بالطبع تولد معاممةبالتالي إتباع أسالي  و 

لذكور عن تفسير ىذه النتيجة بطبيعة  اافة المجتمع المصري التي تميز أنماط التن  ة فييا ا
اإلناا، حيا يطال  الذكور بمستوى عال من اإلنجاز والتحصيل يفو  ادراتيم، مما يجعميم 
ي عرون بالض ط النفسي وي عرون بعدم كفايتيم وامة الحيمة مما يؤدي إلش تدني تادير الذال 

 لدييم وبالتالي إدراك العجز المتعمم 
رجال الذكور واإلناا عمش ماياس جود  وأايرًا أظيرل النتا ج وجود فرو  بين متوسطي د  

الحيا  األكاديمية لصالح اإلناا، ويمكن إرجاع ذلك إلش أن الذكور يعانون من ض وط نفسية 
بسب  مطالبة اآلباء ليم بتحاي  ميام تفو  ادراتيم مما يؤدي إلش إفتااده اإلحساس بجود  

 الحيا  ماارنة باإلناا 
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 توصيات البحث:
تساعد الت ميذ المعااين سمعيًا عمش إكتسا  ال اة بأنفسيم؛ مما عمل برامج إر ادية  -5

يساعدىم عمش مواجية الم ك ل التي تواجييم، والتامص من األفكار التي ت كك 
مكانياتيم   في ادراتيم وا 

اإلىتمام بالت ميذ المعااين سمعيًا وذلك من ا ل تاديم الادمال المساند  األكاديمية  -2
 في الت م  عمش العابال وتذليل الصعوبال التي تواجييم  الممكنة لمساعدتيم 

إجراء المزيد من الدراسال حول موضوع جود  الحيا  لدى المعااين سمعيًا بصفة   -3
 عامة وجود  الحيا  األكاديمية بصفة ااصة 

 البحوث المقترحة:
فاعمية برنامج معرفي سموكي في افض حد  العجز المتعمم وتحسين جود  الحيا   -5

 كاديمية لدى المعااين سمعيًا األ

 العجز المتعمم وع اتو بالتحصيل الدراسي لدى الت ميذ ضعاف السمع  -2

  العجز المتعمم وع اتو بأسالي  المعاممة الوالدية لدى المعااين سمعيًا  -3
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 :المراجع
 أواًل: المراجع العربية
 مدينددة جددد  فددي ضددوء بعددض المت يددرال  (  م ددك ل الطمبددة المعددااين سددمعيًا فددي2852أحمددد محمددد عبددداهلل )

 ( 555)5مجمة التربية لمبحوا لمبحوا التربوية والنفسية واإلجتماعية، 
ندو  تطوير األداء في مجدال (  تحسين جود  الحيا  كمتنبئ لمحد من اإلعااة  2885أ رف أحمد عبد الاادر)

 فبراير  6-4، جامعة الزاازي -الوااية من اإلعااة
(  الادددر  التنبؤيددة لمفيددوم الددذال السددمبية والتفدداؤل والت دداؤم بددالعجز المددتعمم لدددى 2859) ريالمصدد أمدداني عددزل

  383-347(، 3)28 مجمة العموم التربوية والنفسية بجامعة البحرين،الطمبة ذوي صعوبال تعمم  
بددة   العجددز المددتعمم وع اتددو باإلسددتارار النفسددي لدددى طم(2828محمددد ) جنددان صددالح، حسددين إادد ص عمددي

  2828 باط لسنة  55-58 مجمة كمية التربية بجامعة واسط، العرا ، الجامعة 
(  جددود  الحيددا  الجامعيددة فددي ضددوء كددل مددن توجددو اليدددف والتحصددديل 2854) عبددد المطمدد  السدديد الفضددالي

(، 5، )83دراسددال تربويددة ونفسددية، مجمددة كميددة التربيددة بالزاددازي ، الدراسددي لدددى طمبددة كميددة التربيددة  
75-526.  

(  جود  الحيا  وع اتيا بالذكاء اإلنفعالي وسمة ما وراء المزاح والعوامل 2887السيد كامل ال ربيني )
   5-88(، 57)57 المجمة المصرية لمدراسال النفسية، الامسة الكبرى في ال اصية والام  

تعمم لدى ت ميذ فعالية برنامج لإلر اد المعرفي في افض العجز الم(  2882) محمود الفرحاتي السيد
 جامعة المنصور   ،كمية التربية دكتوراه،رسالة  ،المرحمة اإلعدادية

 المركز الاومي لمتعميم والتنمية   سيكولوجية العجز المتعمم(  2885) محمود الفرحاتي السيد
مكتبة األنجمو  ،الااىر  ،العجز المتعمم سياااتو واضاياه التربوية واإلجتماعية(  2889) محمود الفرحاتي السيد

 المصرية 
 دار الجامعة الجديد   ،األسكندرية ،عمم النفس اإليجابي لمطفل(  2852) محمود الفرحاتي السيد
(  تأ ير دافعية تارير الذال وفاعمية الذال وعزو العجز المتعمم في التحصيل 2888) اميل جمال عطية

  228 -535 ،(32)2، جامعة عين  مس ،مجمة كمية التربيةلمت ميذ الصم  
(  فاعميددة برنددامج تدددريبي اددا م عمددش ميددارال التفكيددر فددو  المعرفيددة فددي 2853) حسددن حسددام الدددين أبوالحسددن

وا مجمددة التربيددة لمبحدد تنميددة أسددالي  التفكيددر وتحسددين جددود  الحيددا  األكاديميددة لدددى طدد   الجامعددة 
  685 -634(، 555)3ة، التربوية والنفسية واإلجتماعي
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(  ميارال تنظيم الذال والمرونة النفسية وع اتيا بجو  2856) فتحي محمد ال رااوي د،محمو  حسن سعد
 -مجمة كمية التربية باإلسكندرية الحيا  األكاديمية لدى ط   كمية التربية جامعة اإلسكندرية 

  234 -553 ،(6)26 ،مصر
كاديمي لدى ط   اسم التربية (  جود  الحيا  األكاديمية وع اتيا بالتسويف األ2857سري محمد ر دي )

  54-5(، 58)9جامعة الارطوم،  -مجمة كمية التربية الااصة بجامعة الممك سعود 
ستراتيجيال التعايش)المواجية( لمصم وضعاف السمع 2855سعيد عبد الرحمن محمد )  (  جود  الحيا  وا 

  256-258(، 87)22مجمة كمية التربية ببنيا، 
 دار المسير   ،عمان  تربية وتعميم المعواين سمعياً  ( 2855) عبد الحميد سعيد كمال

(  جود  الحيا  في ضوء بعض الذكاءال المتعدد  لدى 2852سمية طو جميل، داليا ايري عبد الوىا  )
مجمة دراسال عربية في التربية وعمم النفس،  ط   وطالبال المرحمة ال انوية من تاصصال ماتمفة 

22(5 ،)585-68  
فعالية الع ج العا ني اإلنفعالي السموكي في تعديل أسالي  عزو العجز (  2883ل ااسم سعيد )صباح بن

رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة أم  المتعمم لدى طالبال كمية التربية لمبنال بمكة المكرمة 
 الارى 

تاان ومستوى الطموح   فعالية الذال والدافعية لإل(2859عادل السعيد إبراىيم ، رحا  سعيد طاحون )
مجمة كمية التربية في العموم النفسية، كمنب ال بجود  الحيا  األكاديمية لدى ط   كمية التربية  

  78 -5(، 4)43 كمية التربية، جامعة عين  مس،
(  ع اددة العجددز المددتعمم بددالعنف 2854) بدددوي سددعدية السدديد، محمددد مددريم يوسددف ،اضددر عبدالباسددط متددولي

دراسدال الطفولدة، كميدة الدراسدال ( سدنة  53 -55األطفال فدي المرحمدة العمريدة مدن )المدرسي لدى 
  584 -579، 57العميا لمطفولة جامعة عين  مس، 

(  درجة إستادام أولياء األمور لم ة 2856)الربيع فيصل اميل سالم،  وصال ىانيذي ،  عبدالناصر ذيا 
مجمة الدراسال التربوية ي ذوي العجز المتعمم  العجز المتعمم من وجية نظر طمبة التعميم األساس

  278 -255 ،(2)58 ،جامعة السمطان اابوس ،والنفسية
(  الاددددمال المسددداند  المادمدددة لمطددد   الصدددم 2856)  دددايع غددداد  عبددددالعزيز ،حنفدددي عمدددي عبدددد ر  النبدددي

مجمدة  الريداض وضعاف السمع ودورىا فدي جدود  الحيدا  األكاديميدة فدي بدرامج التعمديم العدالي بمديندة 
  45 -5(، 53)4ر، سسة التربية الااصة والتأىيل، مصالتربية الااصة والتأىيل، مؤ 
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المكونال المعرفية واإلنفعالية لمعجز المتعمم وع اتيا بأنماط التفاعدل اإلجتمداعي (  2855) سيد فارو  محمد
كمية التربية، جامعدة ، رسالة ماجستير غير من ور ، من ذوي المستويال الماتمفة من ضعاف السمع

 بني سويف 
 عمان، األردن، دار وا ل  مدال إلش التربية الااصة  ( 2888احطان أحمد الظاىر )

(  جود  الحيا  لدى المعااين سدمعيًا ماارندة ب يدر المعدااين فدي المممكدة 2853محمد أبو الر ، فراس األحمد )
  435-455(، 5)2المجمة الدولية التربوية المتاصصة، العربية السعودية  

الع اة بين العجز المتعمم وام  اإلمتحان والتحصيل الدراسي لدى عينة (  2886) عبد المحسن محمد امف
، رسالة ماجستير، كمية التربية، من طمبة الصف التاسع في مديرية التربية والتعميم لاصبة المفر 

 جامعة اليرموك، األردن 
برنامج بإستادام الحاس  اآللي في افض حد  بعض إضطرابال (  فعالية 2857)  النوبي محمدمحمد  

  596-544، 6، المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية النط  لدى األطفال ضعاف السمع 
  جود  الحيا  لدى المعااين سمعيًا ماارنة ب ير العاديين في (2853محمد عمر محمد، فراس أحمد سميم )
دار السمال لمدراسال واألبحاا، -المجمة التربوية الدولية المتاصصةالمممكة العربية السعودية  

2(5 ،)455-435  
(  العجز المتعمم لدى عينة من طمبة المرحمة األساسية العميا في األردن  2888) أبوعميا محمد مصطفش

  527 -555 ،(3)55 ،األردن -العموم اإلنسانية واإلجتماعية -مؤتة لمبحوا والدراسال
الااىر ، مكتبة ماياس جود  الحيا  الجامعية  (  2859تحي عكا ة، امل عبد المحسن الزغبي )محمود ف

 األنجمو المصرية 
(  الم ك ل السموكية واإلنفعالية لدى األطفال الصم وضعاف السمع في مرحمة ما 2859) عمر مريم حافظ

-348 ،(2)28 ،معة البحرينجا ،مجمة العموم التربوية والنفسية ابل المدرسة في مدينة الرياض 
383  
 دار المسير   ،عمان  اإلعااال المتعدد (  2855) الامش مصطفي نورى

(  جود  الحيا  لدى المعااين سدمعيًا فدي ضدوء بعدض المت يدرال الديموغرافيدة  2856) السعايد  ورصناجي من
  2843 -2835(، 3)43ن، العموم التربوية، األرد -دراسال

، رسدالة ماجسدتير، كميدة العمدوم اإلجتماعيدة العجدز المدتعمم وع اتدو بالرسدو  الدراسدي(  2854) عا دور نادية
  نسانية، جامعة ااصدي مرباح ورامةواإل
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(  جود  الحيا  األكاديمية لدى الط   الصم وضعاف السمع 2857ندى بنل عبد الرحمن الماض  )
مؤسسة التربية  -لااصة والتأىيلمجمة التربية ا بجامعة الممك سعود في ضوء بعض المت يرال 

  43-87(، 25)6الااصة والتأىيل، 
النمذجة السببية لمع اال بين العزو السببي لمسموك والعجز المتعمم والتواف  (  2856ندا حسن حسين )
 رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة اليرموك، األردن  األكاديمي،

رسالة  عمم وع اتو بتادير الذال واإلكت ا  لدى ط   الجامعة العجز المت(  2852ىبة اهلل السيد ااطر )
 دكتوراه، كمية اآلدا ، جامعة المنصور  

(  ميارال التواصل اإلجتماعي وتادير الدذال كمنب دال لجدود  الحيدا  المدركدة لددى 2854)محمد ىدى  عبان 
  598 -538، 6 مجمة التربية الااصة بكمية التربية، جامعة الزاازي ،المرىاين الصم  

(  فعالية الذال المدركة ومدى تأ يرىا عمش جود  2858) الجمالي فوزية بنل عبدالبااي محمود، ىويده حنفي
األكاديمية األمريكية العربية  -أماراباكالحيا  لدى طمبة الجامعة من المتفواين والمتع رين دراسيًا  

  555 -65 ،(5)5 ،لمعموم والتكنولوجيا
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