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 خصلم

في مدرستي الدمج  الدراسة لبيان مستوى جودة حياة المراهقين ذوي اإلعاقة الحركية تهدف

سية، االجتماعية، والتربية الخاصة في مدينة القدس حسب ابعاد جودة الحياة التالية )النف

االكاديمية، والصحية(. تكون مجتمع الدراسة من الطالب ذوي اإلعاقة الحركية المراهقين في 

اإلعاقة  طالباً مراهقاً من ذوي 52 ب وطالبة. وتمثلت عينة الدراسة فيطال 117وعددهم القدس، 

 وقد سنة، 21-14% من جيل 44التربية الخاصة والدمج بنسبة  المدرستينكلتا في الحركية 

جودة الحياة بكلتا المدرستين: باستخدم الباحثان المنهج الوصفي. أظهرت نتائج الدراسة فروقات 

أن جودة الحياة النفسية، االكاديمية والصحية لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الحركية كانت  ثحي

ت ماعية فكانمتوسطة في المدرستين مع افضلية لصالح مدرسة الدمج. أما جودة الحياة االجت

. كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة من مدرسة التربية الخاصة مدرسة الدمج أعلى في

الة تعود لمتغيرات الجنس، والح في جودة حياة المراهقين ذوي االعاقة الحركية إحصائية

 عزى لمتغيربكلتا المدرستين. بينما أشارت النتائج لوجود فروق ذات داللة إحصائية ت االقتصادية

واوصت الدراسة بتحسين جودة الحياة  التربوي لصالح مدرسة التربية الخاصة. واإلطارالعمر، 

، الصحية والنفسية( بكلتا المدرستين وجودة الحياة االجتماعية في مدرسة التربية )االكاديمية

 الخاصة.

 .ركيةاإلعاقة الحطالب ذوي المراهقون، التربية الخاصة،  الكلمات المفتاحية:

mailto:jklaib8@gmail.com
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Abstract 

The study aims to clarify the quality of life among physically 

disabled teens in inclusive and special education schools in Jerusalem 

according to Quality of life ranks (psychological, social, academics, and 

physical health). The study population consist of 117 physically disabled 

teenagers’ students in Jerusalem.  The study sample was 52 physically 

disabled teenagers at ages 14-21 years in two schools; special education 

and an included school, which equal to 44%. The researchers used 

descriptive approach. The results show differences in quality of life in 

both schools: the quality of life according to psychological, academic and 

healthy ranks among physically disabled teenagers are moderate in both 

inclusive and special education schools with favoring to inclusive 

schools. While in social rank in inclusive school scored higher than the 

special education school.  The results show there is no significant 

differences in quality of life among physically disabled teenagers in both 

schools based on sex, and economic status. However, the results show 

significant differences related to age, and educational places favoring to 

special education school. The study recommended improving (Academic, 

healthy and psychological) quality of life in both schools, and social 

quality of life in special education school. 

Keywords: Teenagers, Special Education, Physically Disabled 

Students. 

 

 مقدمةال

 لمسة إيجابية للمجتمع،عقول نيرة تضيف  الحركية اإلعاقةألشخاص ذوي ابعض  يمتلك

واحي، وعلى المجتمع االهتمام بهذه الفئة من جميع الن مرتفعةالعيش بجودة حياة ب لهم الحقف

 احتياجاتهموتلبية تعيش حياة كريمة، ل وسائل مساندة و دعم من لهاتوفير كل ما يلزم واحترامها و

والمشكالت  والمهنية. تختلف االعاقاتالنفسية والتعليمية، واالجتماعية والصحية  المختلفة

 أبعاد جودة الحياة مما ينعكس علىوشدتها،  قةاإلعاالحركية حسب نوع  اإلعاقةذوي ل المصاحبة

 (2015 نشار،) )النفسية واالجتماعية واالكاديمية والصحية(. المختلفة

تي تتميز تم اختيار فئة المراهقين لمعرفة جودة الحياة لديهم وعالقتها بمرحلة المراهقة ال

فهي  ،نفسيةسدية ورمونية وجرات هتمتاز فترة المراهقة بتغيللشخص، حيث  بالوعي الجسدي

الحركية  اإلعاقةقياس جودة الحياة لذوي  أراد الباحثانلذلك مرحلة حساسة يمر بها كل شخص، 
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درسة مقارنة بين مدرسة الدمج وموال، لبيان واقعهمماكن دراستهم أفي واالهتمام بهم مراهقين لل

 اإلعاقةوي ذ ينالمراهقحاجات  كشفوبالتالي ، من عدة جوانب ومحاورللتربية الخاصة 

 .(2015 ،نشارم. )لذاته مومدى قبوله منفسهم ألنظرتهماهية و، الحركية وتقييم جودة الحياة لديهم

ً تعرف اإلعاقة الحركيو خلل او ، نتيجة لفقدانة بأنها تلك اإلعاقة التي تصيب الفرد حركيا

لمهمات الحياتية أعضاء الجسم التي تؤثر على قدرته على التعلم وأداء ا واعاهة في أحد أجهزة 

ً واحداً أو  مما يعيق المهارات الحركية الدقيقة أو  أكثر،اليومية. فاإلعاقة يمكن أن تضم طرفا

يصعب دمجه ية لدى الفرد فأنشطة الحياة اليوملكبرى وبالتالي يؤثر على المهارة الحركية ا

 .((Bult, Verschuren, Lindeman, Jongmans, & Ketelaar, 2014 بالمجتمع

ت اهتماما من الباحثين، وهي قعتبر مصطلح جودة الحياة من المصطلحات الحديثة التي الي

أو  األكاديمي النفسي، الصحي،الصعيد على سواء عدة جوانب تهم كل شخص مفهوم يشمل 

 ن هذه العناصر توضح لنا مدى رضا الشخص عن الحياة التي يعيشها. أ االجتماعي، حيث

 لمرحلة الرضا والجودة في الحياة. يصل ات بالحياة حتى شخص احتياجات ومتطللبلكل 

االلتحاق تتمثل في صعوبة الحركية صعوبات وتحديات  اإلعاقةيواجه كثير من ذوي 

 اإلعاقةعلى فرص التعليم لذوي  فالحصوللمجتمع، مجهم في مدارس عادية ودبالتعليم في 

حصول المرء على قتصادية، الن الحاجاتهم المادية وا لحركية يسهل التحاقهم بوظائف تلبيا

مستواه االقتصادي، مما ينعكس من التغلب على صعوبات الحياة ويساهم في تحسين  كنهمهنة يم

 ً لتنقل والحركة، عملية اوالتسهيالت البيئية تسهل  .ناحية اقتصاديةعلى جودة الحياة من  ايجابيا

مثل بيئة هذه الفئة من المجتمع ماكن في مجتمعنا غير مهيئة الستيعاب  من األفنجد كثيراً 

نه يعيق دمجها أللها على جودة الحياة االجتماعية  اً الدراسة، العمل والمواصالت، مما يؤثر سلبي

لذلك تم تسليط الضوء   .ماكن الترفيهية، الدينية، التعليمية، وغيرهاالمجتمع والوصول لألفي 

اكل التي تؤدي الي خفض مستوى جودة الحركية والمش اإلعاقةعلى جودة حياة المراهقين ذوي 

 .(2012 عبيد،). من عدة جوانب بالحياةحياتهم 

 وأهميتها شكلة الدراسةم

من  الدمج والتربية الخاصة رستيفي مد لحركيةا اإلعاقةذوي طالب ل جودة الحياة تعد

ي محدودة حول جودة حياة طالب ذو أبحاثوهناك  ليها،إلتطرق ا احببتالقضايا المهمة التي 

حسب ، النفسية، االجتماعية، واالكاديمية( )الصحيةاالعاقة الحركية التي تناولت االبعاد االربعة 

 .المواقع االلكترونية للبحث العلمي

لبة ذوي وبناء عليه، فقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع جودة حياة الط

قدس، والتعرف على جوانب الضعف الدمج والتربية الخاصة في ال االعاقة الحركية في مدرستي

 والسعي لتطويرها من قبل الجهات المختصة بالمدارس. 

 السئلة التالية:من خالل ا ويمكن بلورة مشكلة الدراسة
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 اإلعاقةمستوى جودة الحياة النفسية، واالجتماعية لدى الطلبة المراهقين ذوي واقع ما  .1

 ؟الخاصة التربيةو الدمج رستيي مدينة القدس في مدالحركية ف

 اإلعاقةلدى الطلبة المراهقين ذوي  والصحية األكاديمية مستوى جودة الحياةواقع ما  .2

  التربية الخاصة؟و الدمج مدرستي في الحركية في مدينة القدس

مستوى  بين متوسطات (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل  .3

مدرستي الدمج والتربية في مدينة القدس في  لحركيةا اإلعاقةجودة حياة المراهقين من ذوي 

 العمر؟ /يعزى لمتغير الجنس الخاصة

مستوى  متوسطات ( بينα≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .4

تربية المدرستي الدمج وفي مدينة القدس في الحركية  اإلعاقةجودة حياة المراهقين من ذوي 

 ؟واإلطار التربويدخل االسرة  عزى لمتغيرت الخاصة

 الدراسة هدافأ

رستي الدمج الحركية في مد اإلعاقةلمراهقين ذوي طلبة اللالكشف عن مستوى جودة الحياة  -

حياة الصحية، النفسية، االجتماعية،  )جودةمجاالت في القدس  والتربية الخاصة في

 واالكاديمية(

الدمج  رستياالعاقة الحركية في مدمعرفة مستوى جودة الحياة التي يعيشها طالب ذوي  -

التربوي، الجنس، العمر، والحالة  )اإلطاروالتربية الخاصة في ضوء بعض المتغيرات 

 االقتصادية( 

 اهمية الدراسة

 االهمية النظرية

 .االهتمام بحقوق الطالب ذوي االعاقة الحركيةالتوعية بضرورة  -

الدمج والتربية  ستيرعلى الطلبة بمد االحركية وتاثيرهاالهتمام بجودة حياة ذوي االعاقة  -

 الخاصة.

ية، ومدى تمتعهم بالرفاهية جودة حياة الطلبة ذوي االعاقة الحرك تسليط الضوء على واقع -

 الدمج والتربية الخاصة في القدس. رستياسوة باقرانهم الطالب بمدالكريمة الحياة و

 االهمية التطبيقية

الطالب المراهقين ذوي داف شريحة مهمة من ل استهتتبدى االهمية التطبيقية من خال -

 طويرها.المجتمع للعمل على ت الحركية فياالعاقة 
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ذوي المراهقين من الطالب جودة الحياة لدى  التعرف على جوانب الضعف في مستوى -

 الحركية.عاقة اال

في  لفت انتباه المسئولين القائمين على تخطيط برامج وخدمات ذوي االعاقة الحركية -

  الدمج والتربية الخاصة لتعزيز مستوى جودة الحياة في حياتهم. رستيمد

 حدود الدراسة

 تتمثل حدود الدراسة بما يلي:

 :عادية "دمج"( ومدرسة  \خاصةمدرسة تربية )مدرستين  تطبق الدراسة في الحد المكاني

 .مدينة القدس في

 ذوي اإلعاقة ستوى جودة حياة المراهقين م: تقتصر الدراسة على يةحدود الموضوعال

 سنة )المراهقة21- 19ومن )المراهقة المتوسطة( 18-14من عمر  المتوسطة الحركية

  المتأخرة(.

 :2019 تم اجراء الدراسة في الفصل الثاني الحد الزماني. 

 ةالمصطلحات االجرائي

ة المتوسطة على انها الحركي اإلعاقة( 2016منظمة األونروا ) عرفت الحركية: إلعاقةا

مشي أو لا والتنقل( مثل بالحركة المتعلقة الجسمصعوبة في أداء وظائف التي قد تسبب عاقة اال

 الجسم( مثلفي حركات أو تغييرها )على الوضعية أو  المحافظةأو الوقوف أو  األدراجصعود 

 اإلمساكما في ذلك بالعليا  األطرافواستخدام  ،أو الركوع االنحناءأو  األشياءالوصول إلى 

 األشخاصأن يستخدم  ويمكن. األشياء أو معاجلتهاللقبض على  األصابعاستخدام  أو باألشياء

 .المتحركةمشي أو العكازات أو الكراسي لالذين لديهم عجز حركي أجهزة مساعدة مثل عصي ا

همها ألنه يمر بها اإلنسان، ومن أ هو من المراحل العمرية التي يمر المراهقة:ن س

ة ته بشكل كبير، وهي المرحلة العمرية التي تُسمى بمرحلة الوالدتؤثر على حيا يرات مختلفةبتغ

وحتى الحادية  ةبها الفرد، وتبدأ من سن الحادية عشر الثانية بسبب الخصائص التي يمر

مرحلة المراهقة المتوسطة: وتبدأ من سن الرابعة عشر وتنقسم مرحلة المراهقة إلى والعشرين. 

مرحلة المراهقة المتأخرة: وتبدأ من الثامنة والنمو الجسدي. وحتى الثامنة عشر وتتميز باكتمال 

وتنتهي في سن الحادية والعشرين، وتتميز بأّن الفرد يُصبح راشداً في التصرفات  ةعشر

 .(2016 سليمان،والمظهر الخارجي )

والسعادة وقدرته على إشباع  بالرضالفرد ل شعور تعبيريجودة الحياة هي  إن جودة الحياة:

والتعليمية  واالجتماعيةالصحية  المجاالتي ف الخدماتثراء البيئة ورقي  خاللمن  حاجاته

 .(2014 ،)القصيري منه واالستفادةللوقت  إدارتهحسن  عوالنفسية م
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 النظري اإلطار

( حيث عرفت االعاقة 2012)عبيد،  تطرق باحثون كثيرون لمفهوم االعاقة الحركية منهم

الذين يعانون من خلل ما في قدرتهم الحركية، أو نشاطهم الحركي  الحركية: بأنها حاالت األفراد

بحيث يؤثر ذلك الخلل على مظاهر نموهم العقلي واالجتماعي واالنفعالي ويستدعي الحاجة الى 

التربية الخاصة. ويندرج تحت هذا التعريف العديد من مظاهر االضطرابات الحركية أو اإلعاقة 

الى خدمات التربية الخاصة منها حاالت الشلل الدماغي، وحاالت العقلية التي تستدعي الحاجة 

 الضمور العضلي، والتأخر العقلي، والصرع، ووهن أو ضمور العضالت.  

الشخص الذي لحقت به  ة الحركية على انها( االعاق2016 ،الحبشيوعرف )رقبان و

و الشلل لطرف أو أكثر، جزء منه أو أكثر، ويكون إما بنقص كامل او في االعاقة بأحد أطرافه أ

 .سواء أكان ذلك منذ والدته أو نتيجة إصابته اثناء العمل أو تعرضه ألحد الحوادث

 تصنيفات اإلعاقة الحركية

 ( االعاقات الحركية الى أربع مجموعات وهي:2015صنف شرمان )

  الضعف الحركي: حيث اشتملت على أمراض مزمنة مثل الشلل الدماغي وبعض االمراض

 ة والتشنجات واصابات الدماغ، والضعف الحركي. العصبي

  .أمراض التآكل: مثل ضمور العضالت، وضمور العضالت الشوكية 

  االضطرابات العظمية والعضلية: مثل أنواع التهابات المفاصل والتهابات العظام وتقوسات

الت العمود الفقري، وتشوهات في الورك، والعديد من االمراض التي تؤثر على أداء العض

 والعظام. 

  بتر في أحد األطراف مثل القدمين، سواء كان خلقيا أو بسبب حادث ما أدى الى إعاقة أحد

 اطرافه أو بترها. 

 وبات التي تقابل المعاقين حركياالمشاكل أو الصع

إن األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية مع اختالف الحاالت وشدة االعاقة يعانون من مشاكل 

ومية، حيث كلما زادت حدة اإلعاقة الحركية تزاد معها المشاكل االجتماعية عديدة في حياتهم الي

 (، وتم توضيح هذه المشكالت كاآلتي: 2012 والنفسية على الشخص المعاق حركيا )عبيد،

 المشاكل االقتصادية

يلعب الوضع االقتصادي دور كبير في تلقي الشخص المعاق حركيا الخدمات الالزمة له، 

ع االقتصادي له أو ألسرته منخفض؛ ينخفض مستوى الخدمات التي تقدم له فإذا كان الوض

والعكس صحيح، ويحتاج الشخص ذوي اإلعاقة الحركية الى مصاريف لمتابعة حالته الصحية 
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وعالجه، وأجهزة مساندة حسب حالته لممارسة حياته اليومية، وإذا كان هو المعيل الوحيد 

 على األدوار التي يقوم بها.  لألسرة ولم يتوفر له عمل يؤثر ذلك

 اإلعاقةالمشكالت االجتماعية الناتجة عن 

الذي يضم عن المحيط االجتماعي  العزلة لذوي االعاقة واسرهماإلعاقة الحركية  تسبب

 ب واألصدقاء بسبب عدم وجود تسهيالت بيئية باماكن كثيرة.األقار

 المشكالت االسرية

شعور أحد الوالدين بالذنب والحيرة والتساؤل الدائم وجود طفل معاق وان عدم تقبل األهل ل

في سبب إنجاب طفل ذوي إعاقة، يُحدث خلل في التوازن االسري وتماسكها ويمكن أن يؤدي 

 الديني. مستوى ثقافة األهل ومدى التزامهم الى انفصال الوالدين؛ ويتوقف هذا األمر على 

 مشكالت الصداقة

في مرحلة الشباب، والذين يتمتعون بقدرات عقلية  ان األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

جيدة؛ يشعرون بعدم المساواة مع أصدقائهم وأقرانهم خالل مراحل حياتهم، وهذا يؤدي الى 

 الشخص ذوي اإلعاقة الحركية. كتئاب بما يؤدي الى اور ،موانسحابه معزالهان

 المشكالت الترويحية

عاقة الحركية، فان اعاقته تحول دون قدرته بسبب قلة وجود األماكن الترفيهية لذوي اإل

  فراغه.على الذهاب الى األماكن الترفيهية لالستمتاع بأوقات 

 مشكالت العمل

 ا يلي: تتمثل مشكالت العمل فيم

 معارضة دمج ذوي اإلعاقة الحركية وتوظيفهم؛ من قبل أصحاب العمل.  .أ

كية، وقلة فرص العمل، عدم تكييف مكان العمل حسب قدرات الشخص ذوي اإلعاقة الحر .ب

 وإذا ما توافرت تكون األجور متدنية. 

عدم وجود قوانين وتشريعات تحمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث يحدث أن يطرد  .ج

 المعاق من عمله؛ دون قدرته على تحصيل حقوقه من العمل. 

صعوبة المواصالت، وعدم توفير مؤسسات العمل التي يمكن أن يعمل بها المعاق  .د

 صالت مكيفة ومهيئة مع حالة الشخص ذوي اإلعاقة الحركية.  موا

 المشكالت الطبية والعالجية

فترات طويلة داخل ل والمكوث بعض حاالت اإلعاقة الحركية تتطلب العالج المستمر،

المستشفى لمتابعة حالته الصحية، وهذا االمر يكلف أهل المعاق والمعاق نفسه مبالغ طائلة بسبب 
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هات والتشريعات الصحية لتكاليف العالج، غير األجهزة التي يجب ان تتوفر لديه عدم تغطية الج

" مثل العكازات وغيرها من األجهزة المساندة، وأيضا في كثير من البلدان العربية ال يتوفر 

 .(2012 )عبيد،أطباء مختصين، وأجهزة فنية للعالج. 

 المشكالت التعليمية والتربوية

هيئة لذوي اإلعاقة من قبل المدارس، يعيق من وصولهم الى ان عدم وجود مواصالت م

المدرسة بسهولة ويسر مثل باقي الطالب العاديين، وأيضا عدم وجود موائمات تعليمية خاصة 

تناسب قدرات ذوي اإلعاقة الحركية، باإلضافة الى نظرة الشفقة والعطف من قبل الزمالء 

النفسية للطالب وبالتي تؤثر على تحصيله والمعلمين، التي تلعب دور سلبي على الحالة 

 .(2016، الحبشياألكاديمي. )رقبان و

 كالت النفسية الناتجة عن اإلعاقةالمش

يشعر بعض األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية بعدم األمان مما يولد لديه اإلحساس بالقلق 

رة المجتمع له، والخوف من المجهول والرفض والعدوانية واالنطوائية، والشعور بالنقص أثر نظ

 مما يؤدي الى انعزاله وانكماشه على نفسه وعدم قدرته على التكيف مع الحياة بشكل طبيعي.

 (2012، )بدرية وعبيد

 المشكالت البيئية المبنية

تعتبر عدم وجود االتاحة والخدمات المساندة في المباني أمام ذوي اإلعاقة الحركية عائق 

 (2014، والشامي الى األماكن التي يريدونها. )محمدكبير في التنقل والحركة والوصول 

 كل التي تواجه المراهق بشكل عامالمشا

 شكالت التي يعاني منها المراهقونالصراع الداخلي من أبرز الم

  فالكثير من المراهقين يعانون من الصراعات المتعلقة في االستقالل الذاتي والحرية

 بية أغلب المتطلبات. الشخصية، أو باالعتماد على األهل في تل

  االنطواء والخجل: وهي من أكثر المشاكل التي يواجهها المراهق نتيجة للقسوة الزائدة أو

 سليمان،الدالل المفرط من قبل األهل، أو بعض األمور التي حصلت له في طفولته. )

2016). 

 ة، فالمراهق العصبية وحدة المزاج: ويكون ذلك نتيجة للهرمونات التي تتغير في هذا المرحل

يتصرف مع غيره بالعصبية والعناد من أجل تحقيق مطالبه، فنرى االكتئاب والحزن عند 

 الفتيات، واإلثارة والغضب عند الذكور. 

  السلوك والتصرفات غير االعتيادية: كالصراخ على األهل والتمرد عليهم، وافتعال المشاكل

 .(2016 )سليمان، .الحاالتفي المدرسة والشارع، والسرقة، والضرب في كثير من 
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 أبعاد جودة الحياة

  جودة الحياة النفسية: شعور الفرد بالرضا عن الذات والسعادة والراحة الداخلية.

جودة الحياة االجتماعية: ان يكون لدى الفرد عالقات جيدة مع اهله وقدرته على تكوين 

 ية.صداقات والشعور بالرضا والراحة عند مشاركتهم الحياة االجتماع

جودة الحياة االكاديمية: قدرة الفرد على التكيف في البيئة التعليمية وقدرته على فهم 

  واستيعاب ما يود تعلمه بدون صعوبة.

جودة الحياة الصحية: وهي أن يتمتع الفرد بصحة جسدية جيدة خالية من االمراض. 

 .(2017 ،عبد الحليم ومحمد)عزب، 

 الدراسات السابقة

  منها: نذكرالحركية عربية واجنبية  اإلعاقةدة حياة ذوي جوحول  عدة دراسات هناك

 الدراسات العربية

( بعنوان مستوى جودة الحياة لدى الطلبة ذوي االعاقة 2019تبين في دراسة )الغوله، 

بجامعتي الملك عبد العزيز والجامعة االردنية في ضوء بعض المتغيرات، تكونت عينة الدراسة 

بة مسجلين بمركزي ذوي االحتياجات الخاصة بكلتا الجامعتين، حيث قامت طالبا وطال 160من 

(. اشارت النتائج الى توسط 2006منسي وكاظم ) أعدهالباحثة بتطوير مقياس جودة الحياة الذي 

مستوى جودة الحياة لدى الطلبة ذوي االعاقة في جامعة الملك عبد العزيز، بينما كان مستوى 

نفس الطلبة في الجامعة االردنية، ووجود فروق في مستوى جودة الحياة  جودة الحياة مرتفعا لدى

لدى الطلبة ذوي االعاقة لصالح الجامعة االردنية، واشارت النتائج لوجود فروق في مستوى 

جودة الحياة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، وفروق تعزى لنوع االعاقة لصالح االعاقة 

تعزى لمتغير المستوى التعليمي. واوصت الدراسة بتفعيل دور البصرية، بينما لم تكن فروق 

مراكز االحتياجات الخاصة بالجامعات لتوفير االحتياجات المادية والنفسية واالجتماعية للطلبة 

لتعزيز  ذوي االعاقة، وتقييم البرامج التربوية واالجتماعية المقدمة لهم، ووضع خطط تطويرية

  وازالة العقبات امام دمجهم. فرصة سعادتهم ورضاهمجودة الحياة لديهم وتزيد من 

التنبؤ والصمود النفسي من خالل المساندة  بعنوان (2017 البليطي،دراسة )وفي 

ً االجتماعية وجودة الحياة لدى المعاقين  من ذوي  طفالً  60وتم اخذ عينة اشتملت على  ،حركيا

احصائية في متغير الجنس حيث  داللةوكانت نتائج الدراسة وجود فروق ذات  الحركية، اإلعاقة

 النتائج كذلك وأوضحت االناث،من  أكثرن الذكور يتمتعون بصحة نفسية وصمود نفسي أ وجد

بتصميم الدراسة  وصتأالحياة، وفي رفع مستوى جودة  كبيراً  ب دوراً لعن المساندة االجتماعية تأ

  الحركية. اإلعاقةبرامج لتنمية مهارات الصمود النفسي لذوي 
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في مدينة  اإلعاقةجودة حياة الشباب ذوي موضوع  (2016 ،القحطانيدراسة )وتناولت 

 اإلعاقةشخص من ذوي  60حيث كانت عينة الدراسة تبوك وعالقتها ببعض المتغيرات، 

، سنة 24الى  20الحركية من عمر  اإلعاقةاشخاص ذكور من ذوي  3 وتضمنت المختلفة

، كما مرتفعةفي مدينة تبوك يتمتعون بنوعية حياة  اإلعاقةي الشباب ذووكانت نتائج دراسته أن 

بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر متغيري الجنس والعمر على جودة الحياة 

، كما دلت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير اإلعاقةلدى الشباب ذوي 

ضافة إلى الحركية؛باال اإلعاقةلصالح فئة  اإلعاقةدى الشباب ذوي على جودة الحياة ل اإلعاقةفئة 

 ويعزى ذلك الى(. اإلعاقةعدم وجود تفاعل بين متغيرات الدراسة الثالث )الجنس، والعمر، وفئة 

منها سهولة التنقل حيث تمت تهيئة سيارات خاصة بهم لتناسب و لهم،اإلتاحات المختلفة المتوفرة 

وحسب البعد االجتماعي  التجارية،حات المتوفرة في المباني واألسواق اإلتا خصائصهم، وأيضا

الحركية لديهم قدرة على التفاعل والتواصل  اإلعاقةتوصل الباحثان الى أن األشخاص ذوي 

واجراء  ،اإلعاقةباستمرار تطوير جمعيات وأندية مختلفة لذوي  توصي الدراسةو اللفظي،

 .اإلعاقةلف الفئات من ذوي دراسات أكثر على جودة الحياة لمخت

 ،الحياةدة وعالقتها بجواً المشكالت التي تواجه المعاق حركيبعنوان ( 2015)نشار، دراسة 

وتوصلت نتائج  مصر،في  سنة 20-12معاقاً حركياً من عمر 120على واشتملت عينة الدراسة 

 الحياة،ودة وجود عالقة عكسية بين مشكالت االشخاص ذوي اإلعاقة وبين أبعاد جلالدراسة 

وأيضاً وجود فروق في مستوى جودة الحياة لإلناث وجودة حياة الذكور حيث كانت االختالفات 

لصالح الذكور، وأوصى الباحث بتغيير نظرة المجتمع السلبية لألشخاص ذوي اإلعاقة وعمل 

 بهم.مؤسسات لدعم هذه الفئة نفسياً ومتابعتهم صحياً وتطبيق القوانين الخاصة 

حيث كانت  الصحة النفسية لذوي اإلعاقة الحركية،( بعنوان 2015لنصراوي، دراسة )ا

شخصاً من ذوي اإلعاقة الحركية، وتوصلت نتائج هذه الدراسة الى أن العينة  60عينة الدراسة 

ومساعدة بينهم تتمتع بصحة نفسية جيدة وفسر الباحث هذه النتيجة، نظراُ لوجود نوع من التعاون 

زيز مفهوم الذات لديهم ويعد هذا العامل األهم في تحقيق صحة نفسية بعضهم البعض، وتع

ً إلى أنه ال توجد فروق  ية.مرتفعة بين األشخاص ذوي اإلعاقة الحرك وتوصلت الدراسة أيضا

ذات داللة إحصائية حسب متغير الجنس، حيث يحصل الجنسين على نفس الدعم من المنظمات 

بفئات التربية الخاصة ككل، وخاصة الصحة النفسية لهم من  اإلنسانية. وأوصى الباحث باالهتمام

 قبل األقارب واالهل والمؤسسات التي تدعم الصحة النفسية.

الحياة لدى األشخاص  جودةبعنوان ( 2014 ، عبيدات، طه، والمهيري،دراسة )السرطاوي

 عاقةاإلشخص من ذوي  150اشتملت على  على عينة دراسة اإلعاقةوغير ذوي  اإلعاقةذوي 

الحركية  اإلعاقةأن األشخاص ذوي ؛ الدراسةنتائج هذه من وكانت شخص من غير إعاقة  150و

ذلك الى قدرتهم على  األخرى، ويعودأفضل من غيرهم من ذوي االعاقات يتمتعون بجودة حياة 

واوصت الدراسة بتقديم  آراءهم.التواصل والتفاعل مع االخرين وقدرتهم على التعبير عن 

والخدمات المناسبة للحد من الفجوة في جودة الحياة بين االشخاص ذوي االعاقة وغير  البرامج

 المعاقين في دولة االمارات العربية المتحدة.



 597ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ورحاب قنبر ،جميل كليب

 2022( 3)36جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــ

الشعور بالسعادة وعالقتها بالتوجه نحو الحياة لدى عينة من ( بعنوان 2013دراسة )صالح، 

ً المعاقين   122حيث اشتملت العينة على  ة،غزالمتضررين من العدوان اإلسرائيلي على ، حركيا

طالباً وطالبة من ذوي اإلعاقة الحركية ملتحقين بالجامعة اإلسالمية. وتوصلت نتائج الدراسة الى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السعادة وجودة الحياة التي تعزى الى متغير العمر 

دورالوحدة اإلرشادية  لتفعيالى  سنة، وأوصت الباحثة 30-21لصالح المعاقين حركياً من عمر 

 مشاكلهم التي يتعرضون لها.ل وحكياً، الطالب المعاقين حر الجامعات إلرشادفي 

التوافق النفسي لدى الراشد المصاب بإعاقة حركية بعنوان ( 2012 ،وعبيد ةيدراسة )بدر

ً شخص 140مكتسبة حيث أخذت عينه دراسة اشتملت على  سبة الحركية المكت اإلعاقةمن ذوي  ا

ذات داللة احصائية  اً حيث وجدت فروق ؛سنة وكانت نتائج دراستها 55-25تتراوح اعمارهم من 

في التوافق النفسي بين الراشدين المصابين بإعاقة حركية مكتسبة حسب متغير الجنس لصالح 

فهن أكثر حساسية وأضعف ؛ لخصائص النفسية لهنناث باحيث فسرت عدم توافق اإل الذكور،

 مفاجئ.مقاومة النفسية نتيجة التغيير الذي يطرأ عليها بشكل من حيث ال

الدعم االجتماعي وعالقته بمستوى الرضا عن جودة بعنوان  (2011دراسة )الهنداوي، 

 ً من االشخاص ذوي  201على  عينة الدراسة اشتملتوبمحافظة غزة،  الحياة لدى المعاقين حركيا

وجود فروق ذات  الدراسةناث، وكانت نتائج اإلمن  82ذكور ومن  119 منهم الحركية اإلعاقة

داللة احصائية في مستوى الدعم االجتماعي وتأثيره على جودة الحياة حيث كان االشخاص 

ن على الدعم االجتماعي من قبل االهل واالصدقاء يتمتعون بجودة حياة افضل من الذين والحاصل

أن نسبة ألبعاد جودة الحياة االخرى، اي يتلقون الدعم من قبل مؤسسات المجتمع وكذلك االمر بال

أوصى الباحث فضل من الدعم من قبل المؤسسات والحكومات وأسرة ألهل واالدعم من قبل األ

 . جودة حياتهم وتعزيز ثقتهم بنفسهمسري ألبنائهم الذي من شأنه ان يرفع مستوى بزيادة الدعم األ

 األجنبية السابقة الدراسات

جودة حياة بعنوان   (Nancy, Prasanna, & Vinod, 2017)نانسي واخرون دراسة

على العينة الحركية في إحدى المناطق الريفية في تاميل حيث اشتملت  اإلعاقةاالشخاص ذوي 

أن جودة حياة  حيث توصلت نتائج الدراسة الى الحركية، اإلعاقةص من ذوي اشخأ 203

انخفاض جودة حياتهم االجتماعية  ، بسببالحركية الشديدة سيئة جداً  اإلعاقةاالشخاص ذوي 

الحركية البسيطة  اإلعاقة يبهم الى العزلة عن المجتمع، أما االشخاص ذو مما أدى واالقتصادية 

 عداد برامجبإ جتماعية، واوصى الباحثالناحية االكانت جودة حياتهم أفضل من  ونالمتزوج

 .وخطط لتحسين نوعية حياة االشخاص

ذوي اإلعاقة بمختلف تصنيفاتها من خالل توفير فرص عمل وآخرون  كيوفاليكار دراسة

 & ,Kuvalekar, Ramachandraوأجهزة مساندة وبيئة تعليمية مناسبة.

Chandrasekaran, 2015))  الجسدية في منطقة  اإلعاقةشخاص ذوي جودة حياة األبعنوان

الحركية البسيطة  اإلعاقةمن ذوي  اً شخص 130على  العينة ، حيث اشتملتبالهند أدوبي تالوك

والمتوسطة والشديدة، حيث توصلت نتائج الدراسة الى انخفاض في مستوى جودة حياة ذوي 
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نخفاض في وكذلك ا ،ون القيام بأنشطة الحياة اليوميةالحركية الشديدة الذين ال يستطيع اإلعاقة

لمتوفرة وأكدت الدراسة على جهل أغلب فئات العينة باإلتاحات اجودة الحياة االجتماعية. 

باالهتمام بهذه  وصت الدراسةأو، الحركية التي تحسن من جودة حياتهم اإلعاقةلألشخاص ذوي 

 الذات.الفئة من الناحية النفسية من خالل تطوير مهارات تقدير واحترام 

العالقة بين المدركات الخاصة  (Tsukerman, 2013) تسوكيرمان ناولت دراسةوت

ء الحاالت المزاجية السالبة والقدرة على مواجهة الضغوط المترتبة بالقدرة على تنظيم الذات أثنا

الدراسة  الحركية، حيث شملت اإلعاقةلألفراد ذوي  حركية والرضا عن الحياةال اإلعاقةعلى 

توصلت نتائج  .من الذكور 37من االناث و 93الحركية بواقع  اإلعاقةمن ذوي  اً شخص 130

كلما زاد الضغط والمزاج السلبي انخفضت جودة حياة االناث الدراسة الى وجود عالقة سالبة أي 

مستوى الرضا عن  وكانت النتائج لصالح الذكور حيث يرتفع لديهم الحركية، اإلعاقةذوي 

ذات والتعامل مع الضغوط وصت الدراسة بإنشاء مراكز لتطوير القدرة على ضبط الوأ، الحياة

 .المختلفة

 بعنوان (Savenkovie, & Mockeviciene, 2012) سافينكوفي وموكفيسين دراسة

 111على الدراسة الحركية، حيث اشتملت  اإلعاقةجوانب من جودة حياة االشخاص ذوي 

ن االشخاص أ ةدراسالصابة في الحبل الشوكي( وكانت نتائج إالحركية ) اإلعاقةذوي من  اً شخص

ية باالعتماد على نقاط قوتهم الحركية الذين يمارسون النشاطات الرياضية والترويح اإلعاقة يذو

ً  ،فضل من الذين ال يمارسونهاأ يمتلكون جودة حياة ممارسة االنشطة هذه مع االصدقاء  وأيضا

ً أو ،والصحيةيزيد من سعادتهم ومن جودة حياتهم االجتماعية  ن البيئة غير المتاحة  أضاف ايضا

صى الباحث بتوعية االشخاص وأ، حيث هم من القيام بالنشاطات الرياضيةو المهيئة لهم تمنعأ

  .ئدة على الصحة النفسية والجسديةنشطة لما لها من فاالحركية بأهمية األ اإلعاقةذوي 

 على الدراسات السابقة التعقيب

ً مرجع 12 تناول البحث  ؛ التي اختصتباللغة األجنبيةمراجع  4، وباللغة العربية 8: منها ا

  .لحركيةا اإلعاقةموضوع جودة حياة األشخاص ذوي ب

 ةيبدر(، )2015نشار، ) (،2017 )البليطي، و (2019 )الغوله، تطرقت دراسات حيث

 (2013 )صالح، ( ودراسةTsukerman, 2013) تسوكيرمان ودراسة (2012 ،وعبيد

هر ولم تظ ناثمستوى جودة حياة االبحيث كانت اعلى من  مستوى جودة حياة الذكور النفسيةل

   الباحثين.اسة اي فروقات حسب الجنس في در

 نانسي دراسةمع  (.Kuvalekar, et al 2015)كيوفاليكار وآخرون  واتفقت نتائج دراسة

لى انخفاض في مستوى جودة إتوصلت نتائج الدراسة  ( حيث .2017Nancy, et al) واخرون

الحركية، وهذه النتائج اختلفت مع نتائج الباحثين حيث اشارت  اإلعاقةحياة االشخاص ذوي 

 عاليا.  -جهما ان مستوى جودة حياة ذوي االعاقة متوسطانتائ
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 المنهج واالجراءات

 منهج الدراسة

وتصنيفها، وتنظيمها  ،ناتاجمع البيالقائم على المسحي المنهج الوصفي  اناستخدم الباحث

 وتحليلها.

 مجتمع الدراسة

توسطة في سيطة والمالطلبة ذوي اإلعاقات الحركية الب مجتمع الدراسة من جميعكون ت

ً وطالبة، بواقع ) 117لتربية الخاصة، حيث يبلغ عدد هؤالء الطلبة وا مدرستي الدمج ( 92طالبا

 مدرسة الدمجالمدموجين في وعدد طالب سنة،  21 – 14لتربية الخاصة من عمر مدرسة امن 

 .( طالباً وطالبة25الحركية ) اإلعاقةذوي  سنة 18سنة إلى عمر  14من عمر 

 عينة الدراسة

على تعبئة االستمارة باستخدام عينة قصدية من مجتمع الدراسة ممن وافق  انقام الباحث

م اسئلة االستبيان، حيث بلغ عدد ، مع قدرات عقلية جيدة ليفهوكان مالئما من الناحية العمرية

 ( استبانة اتضح أّن جميعها52) وتّم توزيع( طالباً من الذكور واإلناث، 52) المشاركين في العينة

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات ( يوضح 1الجدول )و صالحة للتحليل اإلحصائي.

  .الديمغرافية

 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية :(1جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجنس
 %69.2 36 ذكر

 %30.8 16 أنثى

 العمر
14 – 18 42 80.8% 

19 – 21 10 19.2% 

 متوسط دخل األسرة الشهري

 %17.3 9 شيكل 3000أقل من 

3100 – 4000 19 36.5% 

4001 – 6000 20 38.5% 

 %7.7 4 6000أكثر من 

 التربوي اإلطار
 %34.6 18 طالب مدرسة عادية/دمج

 %65.4 34 طالب مدرسة خاصة

 100% 52 المجموع
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 دوات الدراسةأ

من عدة  (، مستفيداً 1)ملحق  استبيانراسة واالجابة عن اسئلتها تم تصميم لتحقيق اهداف الد

 .(2017 ،محمدو ، عبدالحليم،( و)عزب ,2003Anderson & Burckhardt:)منهامراجع 

الحركية في مدينة  اإلعاقةتناولت جودة حياة االفراد ذوي  من قسمين ةمكون االستبانة

، خل األسرةومتوسط د والعمر،فقرة )الجنس،  11القسم األول على اشتمل حيث  ،القدس

األولى شملت  اقسام: الفقرة 4والقسم الثاني مكون من  ،دمج(والمدرسة: تربية خاصة ام عادية 

، الفقرة الثانية شملت الجانب االجتماعي، والنفسي جودة الحياة لدى المعاقين حركيا الجانب

 .ة الرابعة شملت الجانب الصحيلفقرا، واألكاديميالفقرة الثالثة شملت الجانب و

( Likert( درجات حسب ليكرت )5-1تم تدريج االستبيان على سلم اجابة متدرج من )

، لتقريب مستوى المعيار االتي على مستويات المتوسطات الحسابية انالخماسي وقد اعتمد الباحث

، 2:33-1ن المتوسطات الناتجة ودقة مدلوالتها الى ثالث مستويات: المستوى المنخفض م

 . 5 -3.68، والمستوى المرتفع من 3.67 -2.34المتوسط من 

 صدق االداة وثباتها

 صدق االداة

محكمين ذوي الخبرة واالختصاص  8تم التحقق من صدق االداة )االستبانة( بعرضها على 

بالتربية الخاصة، وتم تحكيمها في ضوء اهداف الدراسة واسئلتها، وتم تعديلها في ضوء 

لفقرات التحقق من صدق األداة بحساب معامل االرتباط بيرسون وتم المحكمين.  مالحظات

(، R = 0.73 to 0.86حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )االستبانة مع الدرجة الكلية لألداة، 

 .من الصدق مرتفعةبدرجة  األداةوتشير إلى تمتع  ةوهي درجة مقبول

 ثبات االداة

 خالل حساب ثبات الدرجة الكلية والمجاالت لمعامل الثبات التحقق من ثبات األداة، من تم

وهذه  ،(0.841الستبانة الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية )

 النتيجة تشير الى تمتع هذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة.

 متغيرات الدراسة

ى المتغيرات التابعة، حيث اشتملت الدراسة ثر المتغيرات المستقلة علأحاولت الدراسة بيان 

(، مكان 21-19، 18-14)انثى(، العمر  ذكر،متغيرات مستقلة متعلقة بالطالب: الجنس )

-3000شيقل،  3000من  )أقلدمج، وتربية خاصة(، مستوى الدخل االسرة  )عاديةالمدرسة 

 البيئة المحيطة( ، المنزل،)المدرسةشيقل(، االتاحة  6000من  أكثر، 4000-6000، 4000

، نفسية، )صحيةاقسام  4الحركية من  اإلعاقةومتغيرات تابعة شملت: جودة الحياة ذوي 

 .كاديمية(أاجتماعية، و
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 المعالجة اإلحصائية

بعد جمع االستبيانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها )إعطائها أرقاما معينة(، 

الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وذلك تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز 

ألسئلة الدراسة بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات  وتحليل البيانات وفقاً 

باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار 

(، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات كرونباخ One Way ANOVAالتباين األحادي )

 SPSS( )Statistical(، وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية )Cronbach Alphaألفا )

Package For Social Sciences.) 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 اشتملت الدراسة على اربعة اسئلة هي:

لدى الطلبة المراهقين ذوي الجتماعية واالسؤال االول: ما مستوى جودة الحياة النفسية 

 ؟الدمج والتربية الخاصة رستيمدالحركية في مدينة القدس في  اإلعاقة

الحركية في مدينة  اإلعاقةلمعرفة مستوى جودة الحياة النفسية لدى الطلبة المراهقين ذوي 

لمحور القدس، تّم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات لفقرات ا

 ( اآلتي: 2األول، وذلك كما هو موضح في الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات لفقرات المحور األول  :(2جدول )

 .والتربية الخاصةالدمج  مدرستيياة النفسية في المتعلق بجودة الح

الرقم في 

 االستبانة
 العبارات

 الخاصة التربية مدرسة الدمج مدرسة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

تشعر  1

بالسعادة في 

 حياتك

 متوسطة 1.06 3.52 متوسطة 1.08 3.37

لديك شعور  2

بالقلق 

 والخوف

 متوسطة 1.06 2.74 متوسطة 1.16 2.71

تشعر  3

بالرضى 

 عن نفسك

 توسطةم 1.06 3.48 متوسطة 1.23 3.48

تشعر  4

 باالكتئاب 

 متوسطة 1.06 2.52 متوسطة 1.02 2.54
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 (2... تابع جدول رقم )

الرقم في 

 االستبانة
 العبارات

 مدرسة التربية الخاصة مدرسة الدمج

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

توجه اللوم  5

 الى نفسك

 منخفضة 1.06 2.03 منخفضة 0.83 2.02

تتفاءل  6

 بالمستقبل

 متوسطة 1.06 2.84 متوسطة 0.74 2.87

تسعى الى  7

هدف في 

 الحياة

 متوسطة 1.06 3.52 متوسطة 1.16 3.79

الدرجة الكلية لمستوى 

 جودة الحياة النفسية

 متوسطة 1.01 2.85 متوسطة 1.03 2.97

قرات السعادة، الرضى، السعي لهدف بالحياة والبعد ة من خالل فيتتمثل جودة الحياة النفس

( أن مستوى جودة الحياة النفسية 2يتضح من البيانات الواردة في الجدول )عن القلق واالكتئاب. 

جاء مدرسة التربية الخاصة والدمج  مدرستيمدينة القدس في الحركية في  اإلعاقةلذوي 

( والدرجة الكلية للتربية 2.97) مدرسة الدمجفي  ية لهذا المجاللمتوسطاً، حيث بلغت الدرجة الك

وقد  الدمج. قل بالتربية الخاصة منأ ن درجة الكلية لجودة الحياة النفسيةأ (، نرى2.85الخاصة )

وقد يعزى او التربية الخاصة  سواء بالدمج الحركية متوسطة اإلعاقةن جودة الحياة لذوي أيفسر 

حباط لدى البعض، وعدم الرضا إلضافة لالمطلقة، باإللعدم شعور بعض الطالب بالسعادة ذلك 

بدرجة من الناحية النفسية الحياة جودة  مما انعكس علىعن النفس مما يقلل من درجة التفاؤل 

 متوسطة.

دراسة (، و2017)البليطي، دراسة  (،2019، )الغولةواتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

الحركية يتمتعون بصحة نفسية  اإلعاقةذوي األفراد  أنوقد يعود ذلك  (2015 )النصراوي،

ً ويتلقون دعمجيدة،  ً نفسي ا ً من اآلوتعاون ا ودراسة  (2015، نشارواختلفت مع دراسة ) خرين.ا

دني جودة الحياة من الناحية النفسية لذوي ذلك لت ( وقد يعودTsukerman, 2013)كيرمان وتس

 م والوضع المحيط بهم.الحركية لالحباط الشديد وعدم الرضا عن ذاته اإلعاقة

الحركية في مدينة  اإلعاقةمستوى جودة الحياة االجتماعية لدى الطلبة المراهقين ذوي  ماأ

 ( اآلتي: 3لجدول )افيوضحها  القدس
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات لفقرات المحور الثاني  :(3جدول )

 .المتعلق بجودة الحياة االجتماعية

م في الرق

 االستبانة
 العبارات

 مدرسة التربية الخاصة مدرسة الدمج

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

لديك  1

 أصدقاء

 متوسطة 0.98 3.45 مرتفعة 1.17 3.84

عالقتك مع  2

أصدقاءك 

 جيدة

 متوسطة 0.96 3.12 متوسطة 1.34 3.42

اعد تس 3

اآلخرين 

وتشعر 

بالمسؤولية 

 تجاههم

 مرتفعة 1.04 3.81 مرتفعة 0.48 4.37

يدعمك أهلك  

ويقفون 

 بجانبك

 مرتفعة 0.88 3.69 مرتفعة 0.97 4.00

تشعر  5

باالحترام 

والتقدير من 

 اآلخرين

 مرتفعة 0.90 3.83 مرتفعة 0.83 4.26

تشارك أهلك  6

المناسبات 

 االجتماعية 

 مرتفعة 1.08 3.98 مرتفعة 0.82 4.32

تجد من يقف  7

الى جانبك 

في المواقف 

 الصعبة

 متوسطة 1.12 3.15 متوسطة 1.27 3.53

لك دور  8

قيادي في 

 المجتمع

 مرتفعة 1.05 3.91 مرتفعة 0.83 4.37

الدرجة الكلية لمستوى 

 جودة الحياة االجتماعية
 متوسطة 1.0 3.61 مرتفعة 0.99 3.96
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( أن مستوى جودة الحياة االجتماعية لدى 3ة في الجدول رقم )يتضح من البيانات الوارد

الدمج قد جاء بدرجة مرتفعة، وحصل على  رسةمدالحركية في  اإلعاقةالطلبة المراهقين ذوي 

الخاصة بدرجة  التربية مدرسةبينما بلغ لدى هؤالء الطلبة في ( 3.96متوسط حسابي كلي بلغ )

 (.3.61متوسطة وبمتوسط حسابي كلي بلغ )

ويتضح أن أكثر مظاهر جودة الحياة االجتماعية العالقة الجيدة مع األصدقاء، ووجود دعم 

من قبل األهل، ووجود من يساعدهم في المواقف الصعبة، والشعور باالحترام والتقدير من 

 .تجاههم الحركية المساعدة لآلخرين والشعور بالمسؤولية اإلعاقةاآلخرين، وتقديم الطالب ذوي 

قد  الدمج مدرسةالحركية في  اإلعاقةذوي للمراهقين  توى جودة الحياة االجتماعيةإن مس

، (2017)البليطي،  (،2019 )الغولة، جاء عالياً، حيث اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة

 (2011 ،(، ودراسة )الهنداويMockevibieno, et al. 2012) واخرونموكبينو ودراسة 

ً  مرتفعةة االجتماعية التي اظهرت ان جودة الحيا  دراسةواختلفت مع  .لدى المعاقين حركيا

 ,Nancy) 2017) واخرون نانسيدراسة و ((Kuvalekar, et al. 2015 واخرونكيوفاليكار 

et al.   حيث توصلت نتائج الدراسة الى انخفاض في مستوى جودة الحياة االجتماعية لألفراد

ذلك لقلة االصدقاء وعدم المشاركة االجتماعية  وقد يعود .الحركية الشديدة اإلعاقةذوي 

 .ومحدودية امكاناتهم الحركية مما يجعل الناحية االجتماعية قليلة

ما مستوى جودة الحياة األكاديمية والصحية لدى الطلبة المراهقين ذوي السؤال الثاني: 

 التربية الخاصة في مدينة القدس؟ الدمج و مدرستيالحركية في  اإلعاقة

الحركية في  اإلعاقةة مستوى جودة الحياة األكاديمية لدى الطلبة المراهقين ذوي لمعرف

مدينة القدس، تّم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات لفقرات المحور 

  ( اآلتي:4الثالث، وذلك كما هو موضح في الجدول )
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ية والدرجات لفقرات المحور الثالث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار :(4جدول )

 .ياة األكاديميةالمتعلق بجودة الح

 

 اإلعاقة( أن مستوى جودة الحياة األكاديمية لذوي 4يتضح من البيانات الواردة في الجدول )

يث بلغت الدرجة الكية قد جاء متوسطاً، ح التربية الخاصة ومدرسة الدمجالحركية في مدرسة 

ة مع ( وهو أقل مقارن2.94الخاصة ) التربية مدرسةوالدرجة الكلية في (، 3.06) الدمجلمدرسة 

 الدمج. الطلبة في مدرسة 

 اإلعاقةويتضح أن أكثر مظاهر جودة الحياة األكاديمية تتمثل في شعور الطالب ذوي 

، ويحصل على الدعم الدراسي من لالحركية بأنه شخص مرغوب به بالمدرسة وغير مهم

ويمكن  بالرحالت المدرسية، ويشعر أن دراسته ستحقق طموحه. الءهزمالمعلمين، ويشارك 

 اً والتربية الخاصة نظر المدرستين الدمج اكاديمية جاءت متوسطة بكلتألن جودة الحياة اأتفسير 

  كثر بالتربية الخاصة.أالحركية التي تظهر بوضوح  اإلعاقةللصعوبات االكاديمية الناجمة عن 
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عدم وجود  منخفضة نتيجة(، التي كانت نتائج 2015 ،نشار) سةائج دراحيث اختلفت مع نت

وصولهم يعيق مما مدرسة الدمج من قبل  اإلعاقةلذوي  مواءماتئة، وعدم وجود مواصالت مهي

 نما المواصالت مؤمنة وسهلة لمدرستيبي لى المدرسة بسهولة ويسر مثل باقي الطالب العاديين،إ

 التربية الخاصة والدمج بالقدس.

الحركية في مدينة  اإلعاقةمستوى جودة الحياة الصحية لدى الطلبة المراهقين ذوي ما أ

تّم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات لفقرات المحور فقد القدس، 

 ( اآلتي: 5الرابع، وذلك كما هو موضح في الجدول )

والدرجات لفقرات المحور الرابع  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(5جدول )

ً المتعلق بجو  .دة الحياة الصحية مرتبة تنازليا

 

 اإلعاقة( أن مستوى جودة الحياة الصحية لذوي 5يتضح من البيانات الواردة في الجدول )

في مدينة القدس قد جاء متوسطاً، حيث بلغت  والتربية الخاصة الدمجالمدراس  الحركية في

 التربية درسةة في مبينما الدرجة الكلي(، 3.63) الدمجفي مدرسة  الدرجة الكية لهذا المجال

 (.3.36الخاصة أقل وبلغ )
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 اإلعاقةويتضح أن أكثر مظاهر جودة الحياة الصحية تتمثل في شعور الطالب ذوي 

الحركية بشعوره بالحيوية والنشاط، ويشعوره بالرضا عن مظهر جسم، والتمتع بنوم جيد، 

لناحية الصحية متوسطة، ن جودة الحياة باأ، ويمكن تفسير وممارسة نشاط معين في وقت الفراغ

الحركية، وعدم  اإلعاقةيعود ذلك لعدم قدرة بعض الطالب بالشعور بالحيوية والنشاط بسبب وقد 

 ن فترة المراهقة تزداد بها الوعي الجسمي.أعاقته خاصة إرضا بعض منهم عن 

 (Savenkovie, & Mockeviciene 2012دراسة سافينكوفي وموكفيسين ) مع واتفقت

الحركية الذين يمارسون النشاطات  اإلعاقةن االشخاص ذوي أنتائج دراسته حيث كانت 

. واختلفت مرتفعةفضل وأالرياضية والترويحية باالعتماد على نقاط قوتهم يمتلكون جودة حياة 

الحركية تتطلب العالج المستمر،  اإلعاقةبعض حاالت ( حيث ذكرت 2012عبيد )بدرية و مع

 الحركية البقاء اإلعاقةا يتطلب من الشخص ذوي مية منخفضة، موبالتالي جودة الحياة الصح

 فترات طويلة داخل المستشفى لمتابعة حالته الصحية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل  نتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ال

(α≤0.05)  الدمج  تيفي مدرس الحركية اإلعاقةفي مستوى جودة حياة المراهقين من ذوي

 . والعمر؟ يعزى لمتغير الجنس والتربية الخاصة

المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على قيمة ت وحساب  الفروق تملفحص 

الحركية يعزى لمتغير الجنس، وذلك كما هو  اإلعاقةمستوى جودة حياة المراهقين من ذوي 

 ( اآلتي.6موضح في الجدول )

ستجابة أفراد العينة حول مستوى جودة حياة الداللة ال " ومستوى"تتبار نتائج اخ(: 6جدول )

 .الحركية يعزى لمتغير الجنس اإلعاقةالمراهقين من ذوي 

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 "tقيمة"

مستوى 

 الداللة

 0.364 0.914 0.54203 3.8239 36 ذكر مستوى جودة الحياة النفسية

 0.51379 3.6983 16 أنثى

مستوى جودة الحياة 

 االجتماعية

 0.461 0.741 0.50334 3.8889 36 ذكر

 0.52311 3.7917 16 أنثى

مستوى جودة الحياة 

 األكاديمية

 0.762 0.305 0.50641 3.4236 36 ذكر

 0.39553 3.3864 16 أنثى

مستوى جودة الحياة 

 الصحية

 0.755 0.461 0.51212 3.4351 .360 ذكر

 0.51689 3.6174 16 أنثى

 0.448 0.772 0.44395 3.7089 36 ذكر الدرجة الكلية

 0.39880 3.6234 16 أنثى
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(، ومستوى الداللة 0.772قيمة "ت" للدرجة الكلية ) ( أن6يتبين من خالل الجدول )

اإلعاقة الحركية  (، أي أنه ال توجد فروق في مستوى جودة حياة المراهقين من ذوي0.448)

 .يعزى لمتغير الجنس

 ( حيث وجد أنه ال توجد فروق ذات2015دراسة )النصراوي،  مع نتائجالنتيجة  واتفقت

وربما تعود النتيجة الى توفر نفس الخدمات التي تقدم داللة إحصائية حسب متغير الجنس. 

دعم من قبل األهل للذكور واإلناث، وعدم وجود تمييز بين الجنسين، وحصولهم على نفس ال

 والمدرسة.

 نشار،)(، 2017 ليطي،)الب (،2019 )الغولة، مع نتائج بعض الدراسات مثلاختلفت و

( ودراسة Tsukerman, 2013) تسوكيرمان ( ودراسة2012، ية وعبيد(، ودراسة )بدر2015

 ،اإلناثأعلى مقارنة بمستوى جودة حياة  مستوى جودة حياة الذكور ( حيث كان2013 )صالح،

ن الذكور بسبب النظرة السلبية لهن م ةناث أكثر حساسية ومزاجيوفسر بعض الباحثين أن اإل

 .خاصة في فترة المراهقة

المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة  ما بالنسبة لمتغير العمر فقد تم حسابأ

العمر، وذلك كما هو الحركية يعزى لمتغير  اإلعاقةعلى مستوى جودة حياة المراهقين من ذوي 

  ( اآلتي.7موضح في الجدول )

الستجابة أفراد العينة حول مستوى جودة حياة  تائج اختبار المتوسطات الحسابيةن(: 7جدول )

 .الحركية يعزى لمتغير العمر اإلعاقةالمراهقين من ذوي 

 العدد العمر المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 "tقيمة"

مستوى 

 الداللة

مستوى جودة الحياة 

 النفسية

14-18 42 3.7239 0.64203 0.824 0.444 

19-21 10 3.4983 0.71379 

مستوى جودة الحياة 

 االجتماعية

14-18 42 3.6689 0.80334 0.651 0.381 

19-21 10 3.5817 0.92311 

مستوى جودة الحياة 

 األكاديمية

14-18 42 3.3236 0.80641 0.547 0.652 

19-21 10 3.2164 0.8495 

مستوى جودة الحياة 

 الصحية

14-18 42 3.1251 0.78212 0.781 0.605 

19-21 10 3.3274 0.94789 

 الدرجة الكلية
14-18 42 3.1089 0.97395 0.700 0.520 

19-21 10 3.2334 0.9880 

جودة الداللة لوى ومست (،0.700"ت" للدرجة الكلية ) أن قيمة( 7يتبين من خالل الجدول )

بينما  )مستوى الداللة(. 0.05كان اقل من ( 0.381) واالجتماعية( 0.444) الحياة النفسية
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( اي اعلى من مستوى 0.605( والصحية )0.652مستوى الداللة لجودة الحياة االكاديمية )

توجد ه أن أي الداللةمستوى  يساويوهو  (0.520) مستوى الداللة الكلية كان (.0.05الداللة )

الناحية ) .المراهقين من ذوي اإلعاقة الحركية يعزى لمتغير العمر فروق في مستوى جودة حياة

النفسية واالجتماعية، بينما ال توجد فروق في مستوى جودة حياة المراهقين ذوي االعاقة 

 .(الحركية يعزى لالكاديمية والصحية

 (.2013(، ودراسة )صالح، 2016دراسة )القحطاني،هذه النتيجة مع نتيجة  ختلفتوا

-14)بكلتا الفئتين من  واضح لجودة الحياة الحركية اإلعاقةذوي  تقييم نأوربما تعود النتيجة الى 

 .سنة (21

 رابعالسؤال الالنتائج المتعلقة ب

في  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  نص السؤال: هل

 الحركية يعزى لمتغير متوسط دخل األسرة اإلعاقةذوي  مستوى جودة حياة المراهقين من

 التربوي؟ واإلطار

المتوسطات الحسابية الستجابة قيمة ت و حساب تم لمعرفة النتائج حسب متغير دخل االسرة

الحركية يعزى لمتغير  اإلعاقةأفراد عينة الدراسة على مستوى جودة حياة المراهقين من ذوي 

 ( اآلتي.8ا هو موضح في الجدول )متوسط دخل األسرة، وذلك كم

الستجابة أفراد العينة حول مستوى جودة حياة  تائج اختبار المتوسطات الحسابيةن(: 8جدول )

 .ة يعزى لمتغير مستوى دخل األسرةالحركي اإلعاقةالمراهقين من ذوي 

 المجال
متوسط دخل 

 األسرة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 "tقيمة"

مستوى 

 الداللة

مستوى 

جودة 

الحياة 

 النفسية

 3000أقل من 

 شيكل
9 

3.5097 0.52155 0.651 0.381 

3100 – 4000 19 3.9856 0.39541 

4001 – 6000 20 3.9716 0.58041 

 0.37113 3.9091 4 6000أكثر من 

مستوى 

جودة 

الحياة 

 االجتماعية

 3000أقل من 

 شيكل
9 

3.6458 0.48835 0.841 0.089 

3100 – 4000 19 4.0746 0.38379 

4001 – 6000 20 4.0677 0.55629 

 0.38404 3.6429 4 6000أكثر من 
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 (8)تابع جدول رقم  ...

 المجال
متوسط دخل 

 األسرة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 "tقيمة"

مستوى 

 الداللة

مستوى 

جودة 

الحياة 

 األكاديمية

 3000أقل من 

 شيكل
9 

3.2946 0.47112 0.776 0.183 

3100 – 4000 19 3.2939 0.18503 

4001 – 6000 20 3.5625 0.64370 

 0.14996 3.8571 4 6000من أكثر 

مستوى 

جودة 

الحياة 

 الصحية

 3000أقل من 

 شيكل
9 

3.4827 0.44060 0.682 0.089 

3100 – 4000 19 3.7789 0.29213 

4001 – 6000 20 3.8643 0.51275 

 0.10942 3.8000 4 6000أكثر من 

الدرجة 

 الكلية

 3000أقل من 

 شيكل
9 

3.5097 0.52155 0.737 0.185 

3100 – 4000 19 3.9856 0.39541 

4001 – 6000 20 3.9716 0.58041 

 0.9880 3.2334 4 6000أكثر من 

بأنه ال توجد فروق في مستوى جودة حياة المراهقين من ذوي (: 8يتضح من الجدول )

ئية للدرجة اإلعاقة الحركية يعزى لمتغير مستوى دخل األسرة، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصا

( وهي أكبر من مستوى الداللة، كذلك في جميع المحاور، أي أنه ال توجد فروق 0.185الكلية )

 .تعزى لمتغير دخل األسرة

(  .2017Nancy, et al) واخرون نانسي(، ودراسة 2012 ،عبيدبدرية ومع ) ختلفتوا

الخدمات  اق حركياً في تلقي الشخص المع اً كبير اً حيث ذكرت أن الوضع االقتصادي يلعب دور

  مما يؤثر على جودة الحياة لديه.، الالزمة له

المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة تم حساب  التربوي اإلطارمتغير ولفحص 

 اإلطاريعزى لمتغير الحركية  اإلعاقةالدراسة على مستوى جودة حياة المراهقين من ذوي 

 :اآلتي( 9، وذلك كما هو موضح في الجدول )التربوي
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الستجابة أفراد العينة حول مستوى جودة حياة  المتوسطات الحسابيةنتائج اختبار "(: 9جدول )

 .التربوي اإلطاركية يعزى لمتغير الحر اإلعاقةالمراهقين من ذوي 

 المجال
المستوى 

 التعليمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 "tقيمة"

مستوى 

 الداللة

ة مستوى جودة الحيا

 النفسية

 0.215 0.731 0.821 3.412 18 دمجال مدرسة

 0.954 3.657 34 مدرسة خاصة

مستوى جودة الحياة 

 االجتماعية

 0.368 0.826 0.883 3.328 18 دمجمدرسة ال

 0.837 3.767 34 مدرسة خاصة

مستوى جودة الحياة 

 األكاديمية

 0.339 0.671 0.711 3.218 18 دمجمدرسة ال

 0.850 3.547 34 اصةمدرسة خ

مستوى جودة الحياة 

 الصحية

 0.398 0.581 0.958 3.351 18 مجمدرسة الد

 0.921 3.768 34 مدرسة خاصة

 الدرجة الكلية
 0.330 0.702 0.8521 3.209 18 دمجمدرسة ال

 0.954 3.856 34 مدرسة خاصة

توجد فروق في مستوى جودة ( السابق بأنه ال 9يتضح من البيانات الواردة في الجدول )

التربوي، حيث بلغت  اإلطار لمتغير المستوىحياة المراهقين من ذوي اإلعاقة الحركية يعزى 

 ( وهي أكبر من مستوى الداللة.0.330قيمة الداللة اإلحصائية )

بجميع ابعادها )النفسية، االجتماعية، مستوى جودة الحياة الحسابي ل ويظهر المتوسط 

من  دس أعلى من مدرسة الدمجالتربية الخاصة في مدينة الق في مدرسة (الصحيةو ،األكاديمية

 ومالءمتهالحركية في مدينة القدس وربما يعود السبب لسهولة المنهاج  اإلعاقةوجهة نظر ذوي 

 كثر من الدمج.أالتربية الخاصة  الحركية في مدرسة اإلعاقة لطالب

 النتائج والتوصيات

 ائجالنت

حركية في مدينة القدس في مدرستي الدمج ياة النفسية لذوي اإلعاقة المستوى جودة الح -

 جاء متوسطاً.التربية الخاصة و

مدرسة مستوى جودة الحياة االجتماعية لدى الطلبة المراهقين ذوي اإلعاقة الحركية في  -

الخاصة بدرجة  بلغ لدى هؤالء الطلبة في مدرسة التربية بينما، الدمج قد جاء بدرجة مرتفعة

 متوسطة.
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 التربية الخاصةاقة الحركية في مدرستي الدمج ومستوى جودة الحياة األكاديمية لذوي اإلع -

 قد جاء متوسطاً.

الدمج والتربية الخاصة صحية لذوي اإلعاقة الحركية في مدرستي مستوى جودة الحياة ال -

 في مدينة القدس قد جاء متوسطاً.

من ذوي اإلعاقة الحركية تعزى لمتغير  ال توجد فروق في مستوى جودة حياة المراهقين -

 دخل االسرة واالطار التربوي الجنس،

عزى لمتغير توجد فروق في مستوى جودة حياة المراهقين من ذوي اإلعاقة الحركية ت -

 دخل االسرة لصالح ذوي الدخل المرتفع.العمر، و

 التوصيات

 في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي:

 االحركية في كلت اإلعاقةياة االكاديمية، الصحية، والنفسية لذوي تحسين جودة الح -

 ستين التربية الخاصة والدمجالمدر

 الحركية في مدرسة التربية الخاصة. اإلعاقةتحسين جودة الحياة االجتماعية للطالب ذوي  -

 حسب العمر. .مدرسة الدمجالحركية في  اإلعاقةلطالب ذوي  مالئمة المنهاج -

 يةالعربالمراجع 

 ايار،  30تم االسترجاع بتاريخ:  عمان، األردن:. اإلعاقةدليل دمج  .(2016) األونروا

2019  

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/disability

_inclusion_guidelines_ar_final_0.pdf.     

 التوافق النفسي لدى الراشد المصاب بإعاقة حركية (. 2012). عبيد، لطيفةو .ة، بهيةيبدر
 :تم استرجاع من (.جامعة محمد خضير. )رسالة ماجستير، مكتسبة

http://gulfkids.com/pdf/Raneem-G2.pdf 

 التنبؤ بالصمود النفسي من خالل المساندة االجتماعية وجودة (2017) .البليطي، أسماء .

-220 (،571)2 .التربية مجلة ،التربية كلية، األزهر جامعة  حركياالحياة لدى المعاقين 

260 
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- 298(، 44. )بحوث التربية النوعية مجلة، المنصورةوعالقتها بجودة الحياة. جامعة 

325. 

 جودة  (.2014) ، احمدوالمهيريطه، بهاء. وعبيدات، احمد. و. السرطاوي، عبد العزيز

مارات جامعة اإل .في دولة االمارات اإلعاقةوغير ذوي  اإلعاقةالحياة لدى األشخاص ذوي 

 171-144(، 36) .المجلة الدولية لألبحاث التربوية ،العربية المتحدة

 من 2019ايار،  30تم االسترجاع بتاريخ:  ،تعريف سن المراهقة(. 2016). سليمان، سمر 

https://mawdoo3.com  

 ( .2015الشرمان، عاطف .)1.طذوي االحتياجات الخاصةتكنولوجيا التعليم المساندة ل. 

 األردن، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

 الشعور بالسعادة وعالقتها بالتوجه نحو الحياة لدى عينة من (2013) .صالح، عايدة .

ً المعاقين حر مجلة  ،جامعة األقصى :غزةالمتضررين من العدوان اإلسرائيلي على كيا
 . 227-189 (،1)17 .جامعة األقصى

  ،دار صفاء للنشر ، االردنعمان .ذوي التحديات الحركية (.2012) .ماجدةعبيد :

 والتوزيع. 

  ،السيكومترية  (. الخصائص2017)محمد، سارة و. أشرفالحليم،  عبدو. حسامعزب

. مجلة االرشاد النفسي. اإلرشاد النفسي مركز ،شمس جامعة عين :لمقياس جودة الحياة

(50 ،)465-485. 

 (. مستوى جودة الحياة لدى الطلبة ذوي االعاقة بجامعتي الملك عبد 2019) .الغولة، سمر

مجلة جامعة القدس المفتوحة . العزيز والجامعة االردنية في ضوء بعض المتغيرات
 .12-1(، 28) 10. اث والدراسات التربوية والنفسيةلالبح

  ،في  اإلعاقةوي الحياة للشباب ذ (. جودة2016) .عبد الفتاححياصات، و .عبد هللاالقحطاني

التربية  مجلة .مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل :المتغيراتمدينة تبوك وعالقتها ببعض 
 .208-177(، 11) 3 .والتأهيلالخاصة 

 ( .مقارنة بغير 2014القصيري، إلهام ً المعاقين: (. جودة الحياة لدى المعاقين بصريا

 179-139(، 149) .معرفةوالمجلة القراءة  ،للقراءة والمعرفةالمصرية  الجمعية

  .حتياجات الحركية للمعوقات (. إدراك ذوي اال2014الشامي، منال. )ومحمد، سمحاء

 43-2(، 35) مجلة بحوث التربية النوعية. جامعة المنصورة.. تي يواجهوهاالالمعمارية 

https://mawdoo3.com/
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  ،عالقته بمستوى الرضا عن جودة الحياة لدى االجتماعي و الدعم(. 2011). محمدالهنداوي
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 ملحق

 لمراهقين ذوي االحتياجات الخاصةا مقياس جودة حياةاستبيان ل

 ،، تحية طيبة وبعد

 ة\ة الكريم\إلى حضرة السيد

ذوي المراهقين أعدت هذه االستمارة لقياس جودة حياة تك اإلجابة عن األسئلة بدقة، حيث أرجو من حضر

 الحركية في مدينة القدس، ألغراض علمية  اإلعاقة

 اوال: المعلومات الشخصية

 ضع دائرة على المعلومات المناسبة

 أنثى  -ذكر        ب -الجنس: أ .1

 21-19 -ب                18-14 -العمر: أ .2

 غير متزوج -متزوج   ج -الة االجتماعية: أالح .3

أكثر  -ش د 6000 – 4001 -ش  ج 4000-3100 -ش  ب 3000أقل من  -متوسط دخل األسرة الشهري: أ .4

 ش 6000 من 

 طالب مدرسة خاصة      -ج      بطالب مدرسة عادية/ دم -: أاالطار التربوي .5

الجدول التالي حسب العبارة التي تناسبك  منك ملءجو بعد اإلجابة عن األسئلة السابقة، أر: القسم الثاني

 في الخانة المناسبة. × بوضع إشارة 

 :: جودة الحياة النفسيةأوالا 

ا   كثيراا  جداا  كثيراا  العبارة        جداا  قليالا   قليالا  ما نوعا

      تشعر بالسعادة في حياتك  .1

      لديك شعور بالقلق والخوف  .2

      تشعر بالرضى عن نفسك  .3

      تشعر باالكتئاب   .4

      توجه اللوم الى نفسك  .5

      تتفاءل بالمستقبل  .6

      تسعى الى هدف في الحياة  .7

 :جودة الحياة االجتماعية ثانيا:

ا ما كثيراا  كثيراا جداا  العبارة   قليالا جداا  قليالا  نوعا

      لديك أصدقاء  .1

      عالقتك مع أصدقاءك جيدة  .2



 "...... مستوى جودة حياة المراهقين ذوي اإلعاقة الحركية فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــ 618

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 3)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

      آلخرين وتشعر بالمسؤولية تجاههمتساعد ا  .3

      يدعمك أهلك ويقفون بجانبك  .4

      تشعر باالحترام والتقدير من اآلخرين  .5

      تشارك أهلك المناسبات االجتماعية   .6

      تجد من يقف الى جانبك في المواقف الصعبة  .7

      لك دور قيادي في المجتمع  .8

 ة:األكاديميثالثا: جودة الحياة 

ا ما كثيراا  كثيراا جداا  العبارة   قليالا جداا  قليالا  نوعا

تشعر بأنك شخص مرغوب به بالمدرسة وغير   .1

 مهمش

 

     

تواجه صعوبة في المناهج المقررة وتجد انها ال   .2

 تناسب قدراتك

     

      تحصل على الدعم الدراسي من أساتذتك  .3

      تواجه صعوبة في الذهاب الى المدرسة    .4

      لديك طموح لمواصلة تعليمك  .5

      تواجه صعوبة في التركيز  .6

      المدرسية تشارك زمالؤك الرحالت   .7

      تشعر ان دراستك ستحقق طموحك  .8

 رابعا: جودة الحياة الصحية:

ا ما كثيراا  كثيراا جداا  العبارة      قليالا جداا  قليالا  نوعا

      تشعر بالرضا عن مظهر جسمك  .1

تخضع لعالج معين وتضطر الى المكوث في   .2

 المستشفى لفترات طويلة 

     

      تشعر بالحيوية والنشاط  .3

      تنام بشكل جيد  .4

تشعر بآالم في المفاصل أو ببعض اآلالم في أماكن   .5

 معينة من جسمك

     

      تشعر باإلجهاد عند بذل اي مجهود  .6

      تمارس نشاط معين في وقت الفراغ  .7

 


