
 2017(، 11)31مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

لدى المراهقين ذوي اإلعاقة  ملتقرير المصير واألمهارات الرضا عن الحياة وعالقته بكل من 

 في األردن

Life Satisfaction and its Relationship to Self Determination Skills 

and Hope in Adolescents with Disabilities in Jordan 

 

 جمال الخطيبو*، آمال أبو داود

Amal Abu Daoud & Jamal AL Khateeb 

 األردنالجامعة االردنية،  ،كلية العلوم التربوية ،قسم التربية الخاصة

 amaljamil@yahoo.com*الباحث المراسل: 

 (3/5/2017(، تاريخ القبول: )4/1/2017تاريخ التسليم: )

 

 ملخص

األمل وتقرير وكل من  بالعالقة بين الرضا عن الحياة بؤالحالية إلى التن هدفت الدراسة

من ذوي اإلعاقة.  ومراهقة ( مراهقا90المصير لدى المراهقين ذوي اإلعاقة. تكونت العينة من )

بعاد ومقياس تقرير المصير متعدد األ مقياس الرضا عن الحياةوهي:  ثالثة مقاييس تم استخدام

واالنحرافات  الحسابية تم استخدام المتوسطات يل النتائجولتحل .لجمع البياناتاألمل ومقياس 

ير النتائج وجود ترابط وعالقة قوية بين األمل وتقربينت  .االرتباط بيرسونومعامل المعيارية 

فقد أوصت لنتائج، الرضا عن الحياة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة. وبناء على هذه االمصير و

 أخرىفئات التي تتناول مزيد من البحوث والدراسات لى الإالحاجة  .1: الدراسة بتوصيات منها

والترابط  بين الرضا عن الحياة وأنواع مختلفة من  ةإجراء بحوث تبين العالقو. 2 من اإلعاقة.

 مكونات علم النفس اإليجابي.  

 .األمل تقرير المصير،مهارات  ،الرضا عن الحياة: الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

The objective of this study was to explore the relationship between 

life satisfaction, hope and self-determination in adolescents with 

disabilities. Ninety students participated in this study. Multidimensional 

Life Satisfaction Scale, The Arc’s Self-Determination Scale, and The 

Children’s Hope Scale were used to collect data. The data were analyzed 

using mean scores, standard deviations, and Pearson correlation 
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coefficient. The study indicated strong correlations between self-

determination, hope and life satisfaction in adolescents with disabilities. 

Based on these results, the study recommended some recommendations 

as: 1. The needs for further research and studies different types of 

disabilities. 2. The research is needed to explore the coloration between 

life satisfaction and different types of positive psychology constructs. 

Keywords: Life Satisfaction, Self- Determination Skills, Hope. 

 

 المقدمة

ً في ميدان علم  (Positive Psychologyأحدث علم النفس اإليجابي )  تغييراً جذريا

 على عالج األمراض النفسية ويستخدم المنظور المرضي في ما مضى الذي كان يركز  النفس

 على دعم جوانب القوة والجوانب العملية لدى اإلنسان،  هذا العلم. ويركز في عالجها

 والحياة الهانئة وتقرير المصير واألمل  جابية مثل: التفاؤل والمثابرةويدرس صفاته اإلي

 وقد كان لهذا التغيير (.Costello & Stone, 2012) ومهارات التعامل مع اآلخرين وغيرها

أن كانت  فبعد .على البشرية قاطبة بما فيهم األفراد ذوي اإلعاقة تأثيرا كبيرا في علم النفس

هم قائمة على نقاط العجز والضعف وكل ما هو سلبي، أصبحت معايير تشخيصهم وتقويم

ما هو  على نقاط القوة وعلى ما يستطيعون تحقيقه وإنجازه وكل ركزاألبحاث والدراسات ت

معنى لحصول على نتائج ذات اوتقوية الصفات اإليجابية لديهم  إيجابي، وعلى ضرورة بناء

اهتمام  هناكأصبح و .(Shogren, Wehmeyer, Buchanan & Lopez 2006)وقيمة 

عاقة من ناحية إطار إلفس االيجابي لفهم انمتزايد بين الباحثين في حقلي التربية الخاصة وعلم ال

 يجابي لتمييز وزرع الخصائص اإليجابية والقوة في األشخاص ذوي اإلعاقهإلعلم النفس ا

(Tuckwiller & Dardick, 2015). 

 الهانئةمفهوم الحياة هيم عديدة ذات أهمية منها ينطوي علم النفس اإليجابي على مفا

(Subjective Well Being) مطلبا أساسيا لدى الجميع بما فيهم األفراد ذوي  يعد الذي

وقد تعاظمت الجهود في السنوات األخيرة لتوفيره لهم باعتباره حقا تنادي به القوانين  .اإلعاقة

هي نظرة (Diener & Ryan , 2009) راين و دينرالحياة الهانئة كما عرفها والتشريعات. 

متغيراتها المتسارعة في كافة النواحي والمجاالت وقدرته على التكيف مع الفرد وتعريفه لحياته 

مكونين أساسيين: المكون يتضمن هذا المفهوم االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية ويالحظ أن 

مثل السعادة  (Positive Affects)يجابية فعاالت االنتعتبر اال. والمكون الوجداني المعرفي

مثل الحزن والقلق هي المكونات  (Negative Affects)والحب وكذلك االنفعاالت السلبية 

دينر وتامير  كما بينها المشاعر السارة وغير السارة  النها تعكس كمية ئةنالوجدانية للحياة الها

(Diener & Tamir, 2004). 
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 ( المكون المعرفي للحياة الهانئةLife Satisfactionياة )مفهوم الرضا عن الحويعد 

(Shogren et al, 2006) تطور مفهوم وقد . ألنه يقوم على المعتقدات التقويمية لحياة الفرد

يقتصر على البالغين فقط أصبح يشمل فبعد أن كان  ،في السنوات األخيرةالرضا عن الحياة 

 ً ون أدوات قياس وتقييم تقيس درجة رضاهم عن الحياة مع فقد بدأ الباحثون يبن .المراهقين أيضا

وغرافية والنفسية والشخصية المتغيرات الديممراعاة متغيرات عديدة ذات عالقة وأهمية مثل: 

( وقد بينت العديد من الدراسات مثل دراسة ميالن وازوف Diener & Ryan, 2009) وغيره

ذلك دراسة كامبين وسانتفورت وك ،(Mailhan, Azouvi & Dazord, 2005) ودازورد

(2013 , Santvoort &Campen ) مستوى  -في دول عديدة –ذوي اإلعاقة لدى األفراد أن

ً منخفض   وتقدير ذات متدٍن. من الرضا عن الحياة، ا

 لى تقرير مصيره عاً قادر يكون أن يجب حياته عن راٍض  الفرد يكون وحتى

(Self- Determination )أن الفرد الذي يتعلم ويمارس مهارات تقرير  أظهرت الدراسات فقد

هذا يزيد من و أكثر استقالال، وأقدر على االختيار،ويكون  المصير يحصل على وظائف أفضل،

البرامج التربوية الخطط التربوية وجزاً من ألهمية هذه المهارات أصبحت حياته ورضاه عن 

 ,Hart & Brehm, 2013) (Seong, Wehmeyer التعليمية الفردية للطلبة ذوي اإلعاقة.و

(Palmer & Little, 2014)  التي يتضمنها علم النفس اإليجابيومن المفاهيم المهمة األخرى 

سيندر  هعّرفواألمل كمايحث الفرد على اإلنجاز ويشحن همته وعزيمته. مفهوم األمل، الذي 

Synder, 2002: 249))  ووسيلة عملية وجود تناغم وتوافق بين وجود هدف في الحياة، هو

وقد بينت الدراسات والبحوث  .لتحقيق هذا الهدف، مع وجود الحافز الشخصي وعلو الهمة"

 علىمما يؤثر سلباً لدى األفراد ذوي األعاقة  مستوى منخفض من تقرير المصير واألملوجود 

 ,Wehmeyer, 2006; Lackaye & Margalit). الشعور بالرضا عن الحياة وبالحياة الهانئة

2006) 

ئة نوعالقتها بتوفير حياة هاهم مفاهيم علم النفس االيجابي أي هذه الدرسة لتبين تولهذا تأ

التكيف مع ظروف الحياة وتجاوز  ومساعدتهم على وتحقيق السعادة لهم  للمراهقين ذوي االعاقة

مل يه أفالشخص المقرر لمصيره ولد .مصيرهمالعقبات التي قد تمنعهم من تحقيق أمالهم وتقرير 

. لكن ذوي اإلعاقة وخاصة المراهقين منهم يتعرضون إلى مواقف فهو يشعر بالرضا عن حياته

اتهم فكان ال بد من دراسة هذه الفئة يوخبرات وضغوطات تحول دون شعورهم بالرضا عن ح

 ومحاولة دراسة البرامج والتدخالت التي تعزز الرضا عن الحياة وتقرير المصير واألمل لديهم.

 دراسةمشكلة ال

  مثل دراسة ميالن وازوف ودازورد يتضح من األدبيات التربوية والنفسية

(Mailhan, Azouvi & Dazord, 2005 وكذلك دراسة كامبين وسانتفورت ،) 

(2013 , Santvoort &Campen)  مستوى  -في دول عديدة –ذوي اإلعاقة لدى األفراد أن

ً منخفض وقد يعزى ذلك للقصور في تعلم مهارات  من الرضا عن الحياة، وتقدير ذات متدنٍ  ا

تقرير المصير وانخفاض مستوى األمل. وثمة ما يبرر دراسة هذه المتغيرات ومعرفة العوامل 
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فاألفراد ذوو اإلعاقة يحتاجون إلى التدريب  التي تساعد على تحقيق حياة هانئة لذوي اإلعاقة.

على أنفسهم،  اعية سليمة، ويعتمدواحتى يتمكنوا من بناء عالقات اجتم والتأهيل والمساعدة؛

ل وكويكونوا قادرين على االختيار واتخاذ القرارات في مجاالت حياتهم المختلفة أسوة بأقرانهم. 

ً بالصحة النفسية للفرد وتكيَفه الشخصي واالجتماعي وخاصة أن هذا  ً وثيقا هذا يرتبط ارتباطا

 وحقوق اإلنسان، وتقرير المصير. ينسجم ويتوافق مع الفلسفة التي تنادي بها القوانين

 بالتساؤالت اآلتيةمشكلة الدراسة الحالية  يمكن صياغةو

 ما مستوى الرضا عن الحياة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة في األردن؟ .1

بين مستوى  (α= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ة هل توجد عالقة ارتباطي .2

 ى المراهقين ذوي اإلعاقة؟الرضا عن الحياة وتقرير المصير لد

بين مستوى  (α= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ة هل توجد عالقة ارتباطي .3

 الرضا عن الحياة واألمل لدى المراهقين ذوي اإلعاقة؟

 أهمية الدراسة

تؤثر  التي عاقة ودراسة المتغيراتإلفي دراسة المراهقين من ذوي ا هذا البحثهمية أتكمن 

ويمكن توضيح . االهتمام الكافي ئة لم تتلقَ خصية والعملية وخاصة أن هذه الفتهم الشفي حيا

  أهمية الدراسة في النقاط التالية:

تضيف هذه الدراسة بعداً معرفيا عن أهم أبعاد علم النفس اإليجابي من خالل األدب 

  .تسعى الدراسة إلى تغطية هذه األبعادإذ النظري؛ 

صفات الشخصية لدى المراهقين من ذوي اإلعاقة ومستوى الرضا عن معرفة العالقة بين ال .1

 الحياة.

لقياس )مستوى  يسهل استخدامها من جانب العاملين في ميدان التربية الخاصةتوفير أدوات  .2

 تقرير المصير، واألمل،  والرضا عن الحياة( بحيث تتمتع بدالالت صدق وثبات.

تقرير المصير واألمل،  مفاهيمإلعاقة بدالالت من ذوي ا تزويد العاملين مع المراهقين   .3

 في توفير حياة هانئة لهم. اوعالقته

واألمل، والرضا عن الحياة  ،تقرير المصيرالمساعدة في زيادة الوعي بأهمية دراسة  .4

  .الحياة الهانئة لدى المراهقين من ذوي اإلعاقةب اوعالقته

 أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة  الحالية إلى:

 اس مستوى الرضا عن الحياة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة في األردن.قي .1
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 قياس مستوى األمل لدى األفراد  المراهقين من ذوي اإلعاقة.  .2

 ذوي اإلعاقة.  قياس مهارات تقرير المصير لدى األفراد المراهقين من .3

من  تفسير العالقة بين متغيرات الرضا عن الحياة وتقرير المصير واالمل لدى عينة   .4

 المراهقين من ذوي االعاقة

 مصطلحات الدراسة

و تصرف الشخص كمحرك أساسي لحياته ه (:Self Determination) تقرير المصير

 واختياراته واتخاذه للقرارات المحققة لنوعية حياة أفضل بعيدا عن أي تأثير أو تدخل خارجي

Al-Zboun, 2013)،) فرد على مقياس تقرير ويعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها ال

 .الدراسة الحالية إعداده لغاياتالذي تم المصير 

هو حالة دافعية موجبة تعتمد على الشعور بالنجاح وطاقة موجهة نحو  (:Hopeاألمل )

ويعرف إجرائيا بالدرجة المتحققة على  (.Snyder, 2002) الهدف والتخطيط لتحقيق هذا الهدف

 ة الحالية.المعد لغايات الدراسمقياس األمل 

(: هو عبارة عن تقييم شامل لنوعية الحياة لدى Life Satisfactionالرضا عن الحياة )

بأنه شعور المراهق ذي اإلعاقة وتقديراته ويعرف إجرائيا  (.Shogren et al., 2006) الفرد

ة لغايات الدراس الحياة المعدالرضا عن يحصل عليها على مقياس سالمعرفية لجودة حياته والذي 

 الحالية.

 حدود الدراسة ومحدداتها

  حدود زمان ومكان التطبيق والعمر الزمني الفراد الدراسة من المراهقين ذوي االعاقة

 ( عاما 18-14الذين تتراوح أعمارهم بين )

  .نوع اإلعاقة والمتمثلة في: االعاقة البصرية و صعوبات التعلم واإلعاقة الحركية 

 .الخصائص السيكومترية لألدوات 

اقتصرت الدراسة على عينة قصدية متيسرة في محافظة عمان ولم يتم التطبيق في 

 .محافظات أخرى

 اإلطار النظري

يشير الرضا عن الحياة إلى التقييم المعرفي لقتاعات الناس لحياتهم بشكل كامل أو لمجاالت 

لرضا عن . وبعتبر ا(Suldo & Huebner, 2006محددة للحياة مثل العائلة البيئة والذات )

ل ؤمع التفاقويه ل على سعادة الفرد وهو مرتبط بصلة يالحياة من عالمات الصحة النفسية ودل

(Heo & Lee, 2010).  مفهوم الرضا عن الحياة بناء مركزي في علم النفس اإليجابي ويعد

وقد تمت دراسة الرضا عن الحياة للبالغين بشكل مكثف بينما تلقى الرضا عن الحياة لألطفال 
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مفهوم تقرير المصير باهتمام حظي  .األخيرة فقط االهتمام في اآلونة وذوي االعاقة المراهقينو

كبيرفي مجال اإلعاقة باعتباره نتيجة هامة لدعم خدمات التربية الخاصة وباعتباره مؤشرا 

وقد بين الباحثون وجود صلة بين تقرير المصير  للنجاح في مرحلة البلوغ بالنسبة لذوي اإلعاقة.

 (Shogren & Shaw, 2016)ةحياوالنتائج بعد التخرج بما في ذلك تحسين مستوى جودة ال

الذي عرفه بأنه  (Wehmeyer, 2006) وقد ظهرت تعريفات عدة لتقرير المصير، منها تعريف

سلوك إرادي يمّكن الشخص أن يكون المحرك األول لحياته وأن يحافظ على حياته ويحّسنها 

ة صفات يتميز بها األشخاص الذين يتمتعون بمستوى عاٍل من لتكون أفضل.هناك أربع

  :( ,2013Al-Zbounكما بينته ) مهاراتتقرير المصير:

وتشير إلى قدرة األفراد على التصرف إراديا بناء على  Autonomy)االستقاللية ) .1

 تفضيالتهم الخاصة، أومصالحهم و / أو قيمهم.

عبارة عن وضع خطة عمل وتحديد الفجوات (: وهي Self-Regulationالتنظيم الذاتي ) .2

  بين األهداف والقدرات الحالية، وتقييم خطة عمل مع التنقيحات، إن لزم األمر.

: وهي عملية تعلم الفرد واستخدامه Psychological Empowerment)التمكين النفسي ) .3

  لمهارات حل المشكالت ليسيطر على حياته ويشمل الكفاءة الذاتية ومركز الضبط.

(: هي المعرفة بالذات وفهمها وتحديد نقاط القوة Self-Realizationمعرفة الذات ) .4

والضعف الذاتية. باإلضافة إلى ذلك، وثـّقت مجموعة متزايدة من األدب أهمية تقرير 

للمراهقين من  واالجتماعية النتائج األكاديمية المصير باعتباره عنصرا حاسما في تعزيز

والنتائج بعد المدرسة  خالل دراسة العالقة بين تقرير المصيرذوي اإلعاقة. وذلك من 

 ,Seong, Wehmyer Palmer, & Little ) والعمل والحياة المستقلة وجودة الحياة

لذلك أعتبرتعزيزمهارات تقرير المصير عنصرا مهما في خدمات التربية الخاصة  (.2014

ير تم تطويرها واستخدامها ولهذا توفرت مقاييس مهارات تقرير المص عالية الجودة.

إلعاقات متعددة، مثل اإلعاقة العقلية والنمائية، وصعوبات التعلم، واالضطرابات العاطفية 

 .والسلوكية

األمل بأنه نمط تفكير متعلم وهو مجموعة من  (Snyder, 2002: 249)عرف سنايدر 

حقيق تلك األهداف. كما أن والسبل لت المعتقدات واألفكار ويتضمن طرقا مختلفة للتفكير باألهداف

األمل هو مهارة مكتسبة ومن الممكن تعزيزها من خالل التدخالت المنظمة. ولوحظ أن الطلبة 

يكون لديهم مستوى عال من القلق وخصوصا في  الذين لديهم مستوى منخفض من األمل

ألحيان ال يتلقون المواقف األكاديمية المتعبة والمجهدة لهم. وهذا يعكس القلق ألنهم في كثير من ا

التغذية الراجعة من تجاربهم الفاشلة بطريقة تساعدهم على تحسين إنجازاتهم األكاديمية ولذلك 

فهم يشعرون بالملل. بينما الطلبة الذين لديهم مستوى عال من األمل فإن قدراتهم التقل عندما ال 

 الطويل مما يجعلهمينجحون واليسمحون لمثل هذه التجربة أن تؤثر على ذاتهم على المدى 

يبذلون مجهودا أكبر وكافيا لتحقيق هدفهم، ويحددون االستراتيجيات المناسبة لتحقيق النجاح 

(Idan & Margalit, 2014). 
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 الدراسات السابقة

مثل ومفاهيمه بالرغم من نشر عدد  هائل من الدراسات في مجال علم النفس االيجابي 

ة  لفئة المراهقين من ذوي اإلعاقة إال أن الدراسات الرضا عن الحيااألمل وتقرير المصير و

 . واألردنكانت قليلة في الوطن العربي 

( Awasthi, Chauhan & Verma, 2016) ودرس كل من أواسذي وتشوهان وفيرما

تأثير العمر والجنس على الرضا عن الحياة لطالب ذوي اإلعاقة الحركية والطالب العاديين. 

( من الطالب العاديين وتم استخدام 73طالباً من ذوي االعاقة الحركية و)( 73تكونت العينة من )

مقياس الرضا عن الحياة متعدد األبعاد؛ لقياس أبعاد مختلفة من مجاالت الحياة مثل األسرة 

واألصدقاء والمدرسة والبيئة المعيشية، والذات. وأشارت النتائج إلى أّن الطالب ذوي اإلعاقة 

سجلوا مستوى أعلى في بعد المدرسة مقارنة بالطالب العاديين .وسجلت الحركية من الذكور 

  الطالبات مستوى أعلى بكثير في أبعاد األصدقاء، والمدرسة، بالمقارنة مع نظرائهن من الذكور.

 & 2015Shogren, Wehmeyer, Palmer, Rifenbarkوقدم شورجن ورفاقه )

Little, ). ( من ا779نتائج متابعة تحليل لـ ) عاقات، ممن شاركوا في دراسات ذوي اإللطالب

جماعية عشوائية صممت لدراسة فعالية برامج التدخل، وتشمل تقرير المصير في المرحلة 

 )اإلعدادية(؛ لفحص العالقة بين تقرير المصير عند تخرجهم من  الدراسية المتوسطة

تقرير المصير للمراهقين  اسالثانوية العامة والنتائج بعد عامين من تخرجهم. وتم استخدام مقي

(The Arc’s Self-Determination Scale) . وخلصت الدراسة إلى أن التعرض للتدخل

بتقرير المصيرعند التخرج من الثانوية العامة يكسب نتائج إيجابية في مجالي الحصول على 

دخل لتقرير لبرامج التة بعد الثانوية العامة، والتعرض وظيفة واالنخراط في المجتمع لمدة سن

 .رار في النتائج على المدى الطويلالمصير في المرحلة المتوسطة يؤدي إلى مزيد من االستق

بإجراء دراسة هدفت إلى  (Idan & Margalit, 2014) فقد قام كل من ايدن ومارغليت

العينة  شملت( ومعرفة دور األمل. وLDدراسة التكيف لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم )

عادي  منهم لديهم تحصيل أكاديمي (529)ا من الصفين التاسع والعاشر وكان طالب (856)

ساسية والوحدة واالحتياجات النفسية األ تم قياس التماسكوقد  .لديهم صعوبات تعلم (327)و

سري واألمل والكفاءة الذاتية وتم تجميع التحصيل في مواد اللغة االنجليزية التاريخ والجو األ

  ياضيات.والر

الواضح لألمل كوسيط بين عوامل الخطورة والحماية وبين الكفاءة  ت النتائج الدوروبين

كاديمية وأهميتها للطالب العاديين وطالب صعوبات التعلم وتوضيح الجهد والتحصيل ألالذاتية ا

 .األكاديمي

 & Bjorquist, Nordmarl)هؤبيجركيست وزمالوهدفت الدراسة التي قام بها 

Hallstrom, 2014)  معاناة المراهقين الذين لديهم شلل دماغيلحصول على فهم أعمق لإلى ا 

خالل المرحلة االنتقالية في حالتهم الصحية والحياة الهانئة ودراسة الدعم الذي يحتاجونه  ودراسة
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 مراهقاً إلى مقابالت مع إثني عشر وتم االستناد مرحلة البلوغ. تم استخدام المنهج النوعي، 

النتائج أن المراهقين  بينتلديهم شلل دماغي ويعيشون في السويد.  18-17ين تتراوح أعمارهم ب

أن ذوي اإلعاقة إلى وتوصلت الدراسة  بالغين كبار ايتطلعون إلى أن يصبحو تهمالذين تمت مقابل

المزمنة يحققون مستوى منخفضا من الحياة الهانئة في كثير من البلدان. وفي دراسة أخرى قام 

استخدم المسح االجتماعي األوروبي لوصف تم  (Campen & Santvoot, 2013) بها

دولة أوروبية والتعرف على محددات هذا التفاوت. تم جمع عينة  21التفاوت في الحياة الهانئة ل

تم استخدام مقياس متعدد  ( لديهم إعاقات مزمنة. وقد8462( شخص ومن ضمنهم )60540) من

المتغيرات  ية والرضا عن الحياة. وكانت متغيرات الدراسة:البنود لقياس الحياة الهانئة العاطف

 وتكوين أسرة(، الجنس، متعلقة باإلعاقة، والمتغيرات الديموغرافية االجتماعية )العمر،ال

والوضع االجتماعي واالقتصادي )مستوى التعليم، ودخل األسرة( والمصادرالشخصية 

والتفاؤل والمرونة واالستقاللية واإلنجاز )العالقات الداعمة والتماسك االجتماعي والحيوية 

وقد بينت النتائج أّن األشخاص ذوي اإلعاقة في وضع غير جيد في جميع  (.والقدرات واألهداف

فإن الفجوات بين المعوقين وعند المقارنة بين الدول التي تقع في شمال اوروبا ، االوروبية البلدان

ليس . هذا التباين لدول التي تقع في شرق اوروبااأصغرمما كانت عليه في  ين كانتوغيرالمعوق

  .مستوى اإلعاقة، أو الوضع االجتماعي واالقتصاديب له عالقة

التعرف على مستوى االلتزام الديني لدى المراهقين  (Salem, 2012) واستهدفت دراسة

( 100الصم وعالقته بالشعور بالضغوط والرضا عن الحياة. وقد  تكونت عينة الدراسة من )

(عاما. استخدم الباحث 18إلى  13مراهق أصم في مدرسة األمل بمصر أعمارهم تتراوح من )

مقياس الشعور بالضغوط ومقياس االلتزام الديني ومقياس الرضا عن الحياة واستمارة مقابلة 

هم نتائج هذه الدراسة: وجود عالقة (. وكان من أTAT) إكلينيكية واختبار تفهم الموضوع

به بين مستوى التدين وبعض أبعاد الرضا عن الحياة )الشعور بالسعادة والتفاؤل ارتباطية موج

 ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى التدين والشعور باألمن(.

دراسة  ( (McDougall, Evans, & Baldwin, 2010وأجرى ماجدوجل ورفاقه

ين الذين يعانون من حاالت مزمنة ونوعية الحياة للشباب والبالغ تناولت العالقة بين تقريرالمصير

 تقرير المصير للمراهقين ( شخصا. وتم استخدام مقياس34وإعاقات. وتكونت العينة من )

(Arc’s Self-Determination Scale)  ومؤشر الرضا عن الحياة. وتم إعادة استخدام

ى الرضا عن المقياسين مرة أخرى بعد سنة. وتم التحكم بالمتغيرات األخرى التي سوف تؤثر عل

الحياة مثل المتغيرات الصحية والديموغرافية. وتم استخدام معامل التحليل الخطي لفحص العالقة 

وظهرأن األشخاص الذين لديهم مستوى عاٍل من  بين تقرير المصير ونوعية الحياة.الطولية 

 تقرير المصير  لديهم أيضا رضا عن الحياة ولديهم تطور شخصي بعد مرور سنة.

التي قام بها سميديما وزمالؤه  تخدام مقياس األمل لألطفال في الدراسةوتم اس

(Smedema, Catalano & Ebener, 2010) من الذين لديهم إصابات في اً شخص( 242ـ )ل

هو تحديد العالقة بين مختلف المتغيرات ذات الصلة بالتكيف وتقييم الذات والحياة  النخاع الشوكي

نون من إصابات في النخاع الشوكي. وشملت المتغيرات اإليجابية الهانئة لألشخاص الذين يعا
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الستباقي، وروح الدعابة، في حين شملت متغيرات التكيف السلبية ااألمل، وأسلوب المواجهة 

التوتر والمواقف غير العملية. تم تحديد تقييم الذات عن طريق قياس احترام الذات وقبول 

نتائج الدراسة وأشارت عن الحياة تشير إلى الحياة الهانئة.  اإلعاقة. كانت نوعية الحياة والرضا

إلى أن التكيف السلبي لديه ارتباط سلبي مع إيجابية الذات والحياة الهانئة. والشعور اإليجابي 

بالذات مرتبط بشكل إيجابي مع الحياة الهانئة وباإلضافة إلى ذلك، يظهر التكيف اإليجابي تأثيره 

النتائج إلى أن استراتيجيات  ، كما أشارتدة الشعور االيجابي بالذاتااليجابي عن طريق زيا

مما ينعكس على  التكيف تلعب دورا هاما في التكيف النفسي واالجتماعي لألفراد ذوي اإلعاقة،

بين األمل  هدفت إلى معرفة العالقة (Bast, 2008) وفي دراسة قام بها باستنوعية حياتهم. 

هانئة لدى المراهقين من ذوي اإلعاقة النمائية )وتقرير المصير والحياة وتقرير المصير والحياة ال

مقياس فردا وتم استخدام  75الهانئة لدى المراهقين من ذوي اإلعاقة النمائية .وشملت العينة 

 الهانئة الحياة ومقياس تقرير المصير ومقياس الرضا عن الحياة ومقياس ولقياس لألطفالاألمل 

 وبينت مقياس الرضا عن الحياة ومقياس االنفعاالت االيجابية والسلبية هما نمقياسي استخدام تم

 أن إلى أيضا أشارت ووقد واألمل، المصير تقرير بين ما ايجابية عالقة ،إلى أت هناك النتائج

 ترتبط الذات وتحقيق سي،النف والتمكين الذات، وتنظيم االستقاللية، (المصير تقرير مكونات

 أيضا النتائج أشارت وقد ،)الحياة عن والرضا والسلبية االيجابية االنفعاالتلهانة ا الحياة بأبعاد

 واألمل، المصير تقرير مكونات خالل من الشخصية ةالهانئ الحياة التنبؤ بمستوى إمكانية إلى

 المصير تقرير مكونات إلى يعزى االيجابية االنفعاالت تباين من مستوى % 37 أن حيث

 واألمل، المصير تقرير مكونات إلى يعود السلبية االنفعاالت مستوى تباين من 17% و واألمل،

 .واألمل المصير تقرير مكونات إلى يعود الحياة عن الرضا تباين مستوى من 31% و

 :تعقيب على الدراسات السابقة

( إلى الدور الواضح لألمل كوسيط Idan & Margalit, 2014) ايدن ومارغليت أشار

طورة والحماية وبين الكفاءة الذاتية األكاديمية وأهميتها للطالب العاديين وطالب بين عوامل الخ

والرضا  واألملالمصير تقرير ( العالقة بين (Bast,2008باست وبينت دراسة صعوبات التعلم. 

( لتبين دور األمل واعتبار أن األمل له دور وظيفي 2006فالي ) وجاءت دراسةعن الحياة.

بين ضغوط الحياة والحياة الهانئة. وفي النهاية قدمت النتائج "دعم األمل"  كوسيط في العالقة

على أنه مفتاح للقوة النفسية للمراهقين.وبينت دراسات الحياة الهانئة أن ذوي اإلعاقة لديهم 

مستوى منخفض من الحياة الهانئة وأنهم بحاجة إلى دعم لرفع مستوى الحياة الهانئة لديهم كما 

 & Bjorquist, Nordmarl)2014ودراسة ) (Smedema et al., 2010)بينته دراسة 

Hallstrom, .  كما أشارت دراسات تقرير المصيرإلى أهمية تقرير المصير لدى ذوي اإلعاقة

يتضح أن الدراسات تقدّم وتأثير ذلك على الحصول على عمل واالنخراط في المجتمع. مما 

عيش حياة هانئة والرضا عن قرير المصير واألمل بكل من تبين ة ن هناك عالقأالسابقة توضح 

 الحياة للمراهقين من ذوي اإلعاقة فكان ال بد من دراسة هذه المتغيرات لتشمل فئات إعاقة إخرى

ً من مدى تعميم النتائج السابقة على هذا البلد وبذلك فإن ما يميز هذه  .وفي األردن للتحقق علميا

الحركية وصعوبات و ثالث فئات من اإلعاقة: البصرية،أنها تتناول  الدراسة عن غيرها هو
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فئة عمرية لم تشملها الدراسات المراهقين ذوي اإلعاقة وهي تناول توأن هذه الدراسة  التعلم.

 كثيرا.

 واإلجراءاتالطريقة 

 الدراسة جتمعم

 صعوبات التعلمالحركية وومراهقين من ذوي اإلعاقة البصرية الفي  مجتمع الدراسةمثل ت

الخاصة والحكومية  والملتحقين بالمدارس والمراكزعاما  (18 -14ين تتراوح أعمارهم بين )الذ

ً طالب (500والبالغ عددهم ) 2016/2017لعام عمان مديريات  في  .وطالبة ا

 الدراسةعينة 

ختيارهم اتم  . عاما(18-14وح أعمارهم بين )( طالبا تترا90تكونت عينة الدراسة من )

من مدارس ومؤسسات التربية الخاصة الحكومية والخاصة في مدينة يسرة تالعينة المبطريقة 

 والجنس: عاقةيع أفراد العينة حسب متغير نوع اإل( توز1عمان ويبين الجدول رقم )

 .توزيع أفراد العينة حسب متغير نوع اإلعاقة والجنس: (1)جدول 

 الجنس اإلعاقة
 المجموع الكلي

 اناث ذكور صعوبات تعلم بصرية حركية

  7 4 3 7 

2   2  2 

6   4 2 6 

  4 4  4 

14   8 6 14 

1    1 1 

  11  11 11 

2   2  2 

3    3 3 

  4  4 4 

1   1  1 

1   1  1 

  4 4  4 

  30 24 6 30 

30 30 30 54 36 90 
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 الدراسة واتأد

مقياس وعن الحياة،  مقياس الرضا تم استخدام أهدافها وتحقيق الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 .مقياس تقرير المصيرواألمل، 

 للطلبة  األبعاد ستخدام مقياس الرضا عن الحياة متعدداتم الحياة: مقياس الرضا عن 

(Multidimensional Students Life Satisfaction Scale الذي قام بإعداده سكوت )

مين من ذوي وعرض على عشرة من المحك ترجم المقياس. Huebner, 2001)) هبنر

الفقرات. وقد تكون المقياس من لبعض  ةاللغويصيغة لل قاموا بتعديل طفيفاالختصاص الذين 

 واألصدقاء فقرات (7تشمل خمسة مجاالت فرعية للرضا عن الحياة هي: األسرة ) فقرة (40)

وضع وتم . فقرات (7والذات )( فقرات 9البيئة الحياتية )وفقرات، ( 8المدرسة )و( فقرات 9)

 غير موافق بشدة( وتتراوح الدرجات بين -غير موافق -موافق -)موافق بشدة بدائل لإلجابة وهي

موافق  ، غير2، غير موافق=3موافق=، 4( وفي حالة العبارات الموجبة موافق بشدة =1-4)

 والجدول التالي يوضح العبارات العبارات الموجبة والسالبة للمقياس: .1شدة=ب

 .ات الموجبة والسالبة لمقياس الرضا عن الحياةالعبار :(2) جدول

اق الداخلي باالتسويتمتع المقياس بدالالت صدق وثبات عالية وتم حساب معامل الثبات 

( 0.760و 0.702ألبعاد مقياس الرضا عن الحياة تراوحت بين ) (كرونباخ الفا)باستخدام معادلة 

وهي قيم مناسبة وتدل على ثبات مقياس الرضا عن الحياة  ،(0.857الكلية للمقياس ) والدرجة

لمحتوى صدق ا ستخداماويتمتع كذلك بدالالت صدق بناء عالية وأمكن التأكد من ذلك عن طريق 

وذلك باعتماد آراء عشرة محكمين متخصصين في التربية الخاصة وعلم النفس واإلرشاد في 

وصدق البناء. وتم استخراج صدق البناء عن طريق إبجاد معامل االرتباط  الجامعة األردنية

( وهي قيم مناسبة وتدل على صدق البناء لمقياس الرضا عن 0.736و 0.302)وتراوحت بين 

 .الحياة

(. الذي قام بتعريبه Snyder, 2002ستخدام مقياس األمل  لسنايدر )اتم  :ياس األملمق

Abdul) Khaliq, 2004)،  لقياس األمل وأربعة  فقرات، ثمانية فقرة 12ويتكون المقياس من

( Agencyيتكون المقياس من بعدين هما: القدرة على الفعل )للتشتت ال عالقة لها باألمل. 

  (.Pathwayوالسبل )

تم التوصل إلى دالالت صدق المقياس عن طريق صدق المحتوى وذلك باعتماد آراء عشرة 

محكمين متخصصين في التربية الخاصة وعلم النفس واإلرشاد في الجامعة األردنية، كما وتم 

وتراوحت معامالت االرتباط بين التحقق من صدق البناء عن طريق إيجاد معامل اإلرتباط 

-29-25-23-22-19-18-17-15-14-13-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 العبارات الموجبة

30--32-34-35-36-37-38-39-40 

 28-31-27-26-24-21-20-16-12-10 العبارات السالبة
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تم استخراج معامل  ملألي قيم مناسبة وتدل على صدق البناء لمقياس ا( وه0.557و 0.303)

 لمقياس االمل وبلغت قيمة الثبات (كرونباخ الفا)الثبات باالتساق الداخلي باستخدام معادلة 

 مل.أل( وهي قيمة مناسبة وتدل على ثبات مقياس ا0.755)

 مقياس تقرير المصير

صير للمراهقين من ذوي اإلعاقة وفق الخطوات تطوير مقياس لقياس مهارات تقرير المتم 

 : التالية

  مراجعة األدب النظري لمهارات تقرير المصير واألساس النظري لمقياس مهارات تقرير

 (Wehmeyer & Lopez, 2003). المصير الذي أعده ويهماير ولوبيز

 اإلطالع على مقياس مهارات تقرير المصير(The Adolescent Self 

Determination Assessment)  وهومقياس تم اشتقاقه من مقياسThe Arc's Self 

Determination Scale). 

 التنظيم بعاد االربعةألتم التوصل إلى ابعاد ومجاالت تقرير المصير والذي اشتمل على ا :

 وتحقيق الذات. ،االستقالليةو، التمكينو، الذاتي

 ةلمعرفه دقة الترجم ،مترجمينعلى عدد من ال ةفقرات المقياس بصورته األولي عرض تم 

متخصصين في التربية الخاصة وعلم النفس المن المحكمين  10وبعد ذلك تم عرضه على 

  واإلرشاد في الجامعات األردنية.

 المحكمين بما يالئم البيئة االردنية، آراء على بناءً  ثالث فقرات تعديل تم وقد  

  فقرة. 28تم إعداد الصورة النهائية للمقياس وتكون من  

 وذلك باعتماد آراء عشرة عن طريق صدق المحتوى  المقياس تم التوصل إلى دالالت صدق

األردنية، كما  اد في الجامعةمحكمين متخصصين في التربية الخاصة وعلم النفس واإلرش

وتم التحقق من صدق البناء عن طريق إيجاد معامل اإلرتباط بين الفقرة في المقياس والبعد 

الدرجة الكلية لألبعاد المنتمية له لمقياس معامالت االرتباط بين الفقرات و نإ .هالذي تنتمي ل

و  0.305تراوحت معامالت االرتباط بين )و (0.3)من أكبر تقرير المصير جاءت جميعها 

وكذلك الدرجة ( وهي قيم مناسبة وتدل على صدق البناء لمقياس الرضا عن الحياة 0.790

ن معامالت الثبات إ ات فسيتم التحقق منه عن طريق االختبارالكلية للمقياس. أما الثب

ر تراوحت بين ألبعاد مقياس تقرير المصي (كرونباخ الفا) باالتساق الداخلي باستخدام معادلة

هي قيم مناسبة و تدل على ( و0.838لدرجة الكلية للمقياس )جاءت ل( و0.857و  0.767)

 .ثبات مقياس الرضا عن الحياة
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 راسةمنهجية الد

لمالءمة المنهج االرتباطي لطبيعة الهدف  تنبؤية وذلكارتباطية الدراسة الحالية هي دراسة 

الرضا عن الحياة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة في األردن مستوى  معرفة  هيمن الدراسة و

 وعالقته بكل من مهارات تقرير المصير واألمل.

 المعالجة اإلحصائية

ومعامل الحسابية واالنحرافات المعيارية تم استخدام المتوسطات سئلة الدراسة عن أجابة لإل

 ارتباط بيرسون.

 نتائج الدراسة

بتقرير المصير وعالقته  رضا عن الحياةلالتنبؤيه لالقدرة  فةمعر إلى الدراسة هذه هدفت

وى عتماد  تقييم مستاتم  :ةتيآلا النتائجإلى  التوصلتم  .عاقةمن ذوي اإل نمل لدى المراهقيألوا

 عند المراهقين من ذوي اإلعاقة على الدرجات التالية:الرضا 

 مستوى متدن1.9-1 الدرجة :  

  مستوى متوسط 2.99-2الدرجة : 

  مستوى مرتفع 4-3الدرجة : 

ما مستوى الرضا عن الحياة لدى  األول: السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج: أوالا 

 المراهقين ذوي اإلعاقة في األردن ؟

بة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى لإلجا

 يبين هذه النتائج (3رقم ) الجدول.الرضا عن الحياة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة في األردن  

 ومستوى الرضا عن الحياة لدىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(3جدول )

ً يمرتبة ترتيبا تنازلعاقة في األردن المراهقين ذوي اإل  .ا

 درجة المعرفة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد الرقم الرتبة

 مرتفع 0.473 3.32 الذات 5 1

 مرتفع 0.300 3.08 األسرة 1 2

 مرتفع 0.406 3.03 األصدقاء 2 3

 مرتفع 0.571 3.02 المدرسة 3 4

 وسطةمت 0.459 2.84 البيئة المحيطة 4 5

 مرتفع 0.337 3.12 الدرجة الكلية للرضا
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( أن مستوى الرضا عن الحياة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة في 3لجدول )يتضح من ا

( و بمستوى رضا  مرتفع. في حين جاء بعد 3.12األردن جاء للدرجة الكلية بمتوسط حسابي )

األسرة بعد  ذلك تاله بعد ،( وبمستوى رضا مرتفع3.32الذات بالرتبة األولى بمتوسط حسابي )

( و 3.03( وبمستوى رضا مرتفع,ثم بعد األصدقاء بمتوسط حسابي )3.08بمتوسط حسابي )

في حين  ،( وبمستوى رضا مرتفع3.02بمتوسط حسابي )المدرسة بمستوى رضا مرتفع ثم بعد 

 .توسط( وبمستوى رضا م2.84جاء بعد البيئة المحيطة بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي )

يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى الفطرة والمعتقدات الدينية للمراهق وإلى الدور الذي يلعبه 

األهل في حياة ابنائهم المراهقين ذوي اإلعاقة والدعم المادى والمعنوي الذي يقدمونه لهم 

 وخصوصا في المراحل االولى من حياتهم مما ساعد على توفير اجواء تجعلهم يشعرون بالرضا

كما أن الفطرة والمعتقدات الدينية للمراهق التي تلزم البعض إتجاة عن حياتهم وعن أنفسهم. 

 اآلخرين بالتكاتف، وتحسين الرعاية األسرية وزيادة الوعي لدى الرفاق. باالضافة إلى ميل

األفراد إلى عدم اإلعتراف بوجود ما يؤثر على حياتهم والميل لإلستجابة على فقرات المقياس 

كل مثالي واالبتعاد عن الخوض في إنتقاص الخدمات كما أن دعم األصدقاء ومحاولة تقديم بش

المساعدة كان له االثر في الشعور بالرضا عن الحياة. بينما جاء بعد البيئة في المرتبة االخيرة 

ل الن الكثير من ذوي االعاقة يعانون من قلة المصادر الداعمة لهم في البيئة المحيطة بهم، داخ

 .البيت والمدرسة مما  يقلل من فرص التعلم والتنقل والعمل

نتائجها أن ذوي  أشارت التي(  (Al-aorani, 2015دراسةنتائج مع  النتيجةهذه  اتفقت

في أبعاد الصحة  من الرضا عن الحياة ااإلعاقة السمعية والبصرية لديهم مستوى مرتفع

 ,Carrasco & Salvador-Carulla)  اسةدرفقت مع كما ات وفهم الذات واألسرة. والصداقة

مستوى  اسرهم لديهمالذين يعيشون مع  التي بينت أن المعاقين من ذوي اإلعاقة الذهنية(2012

 ,Grana)دراسة كذلك ومرتفع من الرضا عن الحياة مقارنة بالذين يعيشون مؤسسات داخلية. 

Camplan & Carda, 2016) جسديه حيث اشارت  ةالتي اجراها على معاقين لديهم إعاق

ال ان هذه النتائج  إال على عدم وجود عالقة بين الرضا عن الحياة وشدة االعاقة.نتائج دراسته 

التي كان   ((Savage, McConnell, Emerson& Llewellyn, 2014)تتفق مع دراسة

ب أن المراهقين من ذوي االعاقة لديهم مستوى منخفض من الرضا عن الحياة نتيجة أسبابينت 

التي  دراسةوكذلك إختلفت مع  الظروف الصحيةاجتماعية وماديه وليس ظهور االعاقة نفسها أو 

أن الطالب من ذوي االعاقة  اظهرتالتي   (Awasthi, Chauhan &Verma,2016) قام بها

نتائج  وإختلفتالجسديه لديهم مستوى مرتفع فقط في البعد المدرسي مقارنة مع الطالب االخرين.

التي كانت نتائجها تبين أن ذوي  (Naghdi & Moghadam,2014)دراسة  اسة معهذه الدر

 .االعاقة لديهم مستوى منخفض في الرضا عن الحياة

ذات داللة إحصائية عند  ةالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد عالقة ارتباطي

دى المراهقين ذوي قرير المصير لت( بين مستوى الرضا عن الحياة وα=0.05مستوى الداللة )

 ؟عاقةاإل
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تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد مقياس الرضا عن لإلجابة عن هذا السؤال 

 هذه النتائجيبين اآلتي والجدول ، الحياة ومقياس تقرير المصير

 .معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد الرضا عن الحياة وتقرير المصير :(4جدول )

وجود عالقة ارتباطيه بين الدرجة الكلية لمقياس الرضا عن الحياة  (4الجدول )يتضح من 

جميع أبعاد مقياس تقرير المصير والدرجة الكلية لتقرير المصير و تظهر النتائج أن معامالت مع 

ويدل االرتباط الموجب الدال إحصائيا على أن زيادة الرضا عن  .االرتباط جاءت جميعها موجبة

 بالزيادة على جميع أبعاد مقياس تقرير المصير والدرجة الكلية لتقرير المصير  ةالحياة مرتبط

 للمراهقين ذوي اإلعاقة 

وتعزى هذه النتائج إلى أن االشخاص المقررين لمصيرهم يستطيعون إختيار ما يرغبون به 

وهذا يساعدهم على الشعور بالرضا عن أنفسهم وعن الحياة. وهم بذلك يستطيعون بناء عالقات 

إتخاذ جيدة مع أسرهم وأصدقائهم واليشعرون بانهم مجبرون على شيء فهم قادرون على 

نتائج الدراسة الحالية مع  وتتفق القرارات التي تخصهم ولم يكونوا مجبرين على ذلك االختيار.

كان هدفها معرفة عالقة تقرير  التي(McDougall, Evans, & Baldwin, 2010)  دراسة

ومشاكل كان لديهم إعاقات الذين  لعينة من المراهقين والبالغين اةمع الرضا عن الحي المصير

تفقت اأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن تقرير المصير متنبأ مهم للرضا عن الحياة. وقد ة وصحي

الرضا 

عن 

 الحياة

 قالليةاالست 
تحقيق 

 الذات

التمكين 

 النفسي

التنظيم 

 الذاتي

الدرجة 

الكلية 

تقرير ل

 المصير

 **460. **345. **454. **370. *260. معامل االرتباط األسرة

 0001. 001. 0001. 0001. 013. مستوى الداللة

 **431. **285. **486. **313. **0.282 معامل االرتباط األصدقاء

 0001. 006. 0001. 003. 007. مستوى الداللة

 326.** 257.* 304.** 338.** 134. معامل االرتباط المدرسة

 002. 015. 004. 001. 209. مستوى الداللة

البيئة 

 المحيطة

 051. 035.- 053. 088. 097. معامل االرتباط

 632. 744. 622. 412. 365. مستوى الداللة

 319.** 272.** 04.3** 238.* 153. معامل االرتباط الذات

 002. 010. 004. 024. 149. مستوى الداللة

الدرجة 

الكلية 

 للرضا

 393.** 269.* 378.** 340.** 245.* معامل االرتباط

 0001. 010. 0001. 001. 020. مستوى الداللة
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( التي تم فيها دراسة بعد مهم من ابعاد تقربر المصير وهو (Ng, 2015دراسة أيضا مع 

مهم للرضا عن  متنبئ المصير متفقا مع نتائج الدراسة الحالية موضحا أن تقرير االستقاللية

تناولت التي Sanghvi & Kadkol, 2016) ) تفقت الدراسة الحالية مع دراسةاوالحياة. 

بين الرضا عن الحياة وتقرير المصير.  عالقة قوية وأوضحتمراهقين لديهم صعوبات تعلم 

ان االشخاص الذين لديهم مستوى  مندراسات السابقة الهكذا فإن هذه الدراسة تدعم ما تؤكده 

 . Bast, 2008)من الرضا عن الحياة ) أيضا مستوى عالٍ  من تقرير المصير لديهم عالٍ 

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند 

( بين مستوى الرضا عن الحياة و األمل لدى المراهقين ذوي α=0.05مستوى الداللة )

  اإلعاقة؟

تباط بيرسون بين أبعاد مقياس الرضا عن لإلجابة عن هذا السؤال  تم استخراج معامل ار

 هذه النتائجيبين اآلتي والجدول  ،الحياة و مقياس األمل

 .أبعاد الرضا عن الحياة واألمل معامل ارتباط بيرسون بين (:5جدول )

( وجود عالقة ارتباطيه بين بعد األسرة من مقياس الرضا عن الحياة مع 5ل )يبين الجدو

وجود عالقة  ، كما يبين الجدولمقياس األمل وتظهر النتائج أن معامل االرتباط جاء موجبا

ارتباطيه بين بعد األصدقاء من مقياس الرضا عن الحياة مع مقياس األمل وتظهر النتائج أن 

ويدل االرتباط الموجب الدال إحصائيا على أن زيادة الرضا عن  ،بامعامل االرتباط جاء موج

ووجود عالقة ارتباطيه بين بعد المدرسة من مقياس الرضا عن الحياة ، الحياة في بعد األصدقاء

ويدل االرتباط الموجب الدال  ،وتظهر النتائج أن معامل االرتباط جاء موجبا مع مقياس األمل

 االمل  الرضا عن الحياة

 **385. معامل االرتباط األسرة

 000. مستوى الداللة

 **288. معامل االرتباط األصدقاء

 006. مستوى الداللة

 **289. معامل االرتباط المدرسة

 006. مستوى الداللة

 124.- معامل االرتباط البيئة المحيطة

 244. مستوى الداللة

 094. معامل االرتباط الذات

 379. مستوى الداللة

 176. معامل االرتباط الدرجة الكلية للرضا

 097. مستوى الداللة
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ضا عن الحياة في بعد المدرسة مرتبط مع األمل للمراهقين ذوي إحصائيا على أن زيادة الر

ويبين الجدول عدم وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية في أبعاد )البيئة المحيطة  ،اإلعاقة

 الكلية للمقياس( مع مقياس األمل. والذات والدرجة 

 كانت إختيارها تم التي نةالعي أن إلى الدراسة هذه في عليها الحصول تم التي النتائج عزىوت  

الطلبة الذبن تلقوا الدعم من البيت والمدرسة واالصدفاء وكان هذا مالحظ اًعند إجراء  من

الدراسة فقد كان الطالب يأتون إلى المكان المخصص الجراء الدراسة برفقة اصدقائهم حيث 

الصعوبات لوحظت العالقة القوية التي تربطهم. وكان الطلبة يتحدثون عن أسرهم وعن 

والتحديات التي واجهت أسرهم ليتمكن أوالدهم من الحصول على التعليم المناسب وكيف أن 

بعض االسر رحلت من مكان سكناها لتعيش في مكان قريب من المدرسة التي قد توفر الدعم 

والمساعدة البنها ذي االعاقة. وهذا ما جعل هؤالء الطلبة يشعرون بالرضا عن حياتهم وأنهم 

يعون تحقيق آمالهم وليس هناك ما يمنعهم من ذلك. وقد إجريت الدراسة في مدارس  أعدت يستط

 الستقبال هؤالء الطلبة مما سهل عليهم وأعطاهم الفرصة للتعلم. 

وهذا يتفق مع ما ورد في األدب النظري الدراسات على أن األمل مرتبط بالرضا عن الحياة 

 ,Shogren, Lopez, Wehmeyer)2006كل من )وهذا ما أكدته الدراسات التي قام بها 

Little & Pressgrov, Umphrey & Sherblom, 2014) ) (،Chen& Crewe,2009 

( التي أشارت إلى Vela, Lu , Lenz & Savage & Guardiola, 2016 (. وكذلك دراسة )

 ونات األملأن األمل يحفز الرضا عن الحياة وكان ذلك من خالل القيام ببرنامج تدريبي على مك

( (Kortte, Gilbett, Gormam&Wegener,2010دراسة كما أن السبل والممرات(. و)

التي أشارت إلى أن االشخاص الذين لديهم إصابة في العمود الفقري ولديهم مستوى مرتفع من 

 & Smedema , Catalanoكانت دراسة )واتفقت واالمل هم أيضا راضون عن حياتهم.

Ebener, 2010  )وجود عالقة إبجابية بين الحياة الهانئة واالمل ه الدراسة وبينت مع هذ

 لألشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي. 

 التوصيات

 :اآلتيب انوصيي انفي ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث

تشمل جميع فئات  الرضا عن الحياة وتقرير المصير واألمل هة تتناولشابم إجراء دراسات .1

 عاقة.إلا

ميتها في تحسين حياة ذوي ه؛ لمعرفه أثرها وأخرىأليجابي اإلس افدراسة مكونات علم الن .2

 عاقة.إلا

وخصوصا المراهقين منهم لما  عاقة افضلإلدراسة العوامل التي قد تجعل حياة ذوي ا .3

 من تحدي لهم ولعائالتهم وللمجتمع. هذه المرحلة تحديدا تشكله

ألمل ومحاولة برامج التي تحفز االتقرير المصير و البرامج التربويه تدرس مهاراتتبني  .4

 عاقة جميعها .إلدراجها في الخطط التربويه الفرديه لفئات اإ
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