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  الحیاة لدى عینة من المعاقین حركیا االستمتاع ب
 بدار الرعایة االجتماعیة ببریدة

 منال بنت محمد خلف العنزي

ـــك  معهـــد الدراســـات العلیـــا التربویـــة،، التوجیـــه واإلرشـــاد التربـــوي، ماجـــستیر            جامعـــة المل
  .المملكة العربیة السعودیة جدة، عبد العزیز،

  ruhanah1@hotmail.com: البرید االلكتروني
  : المستخلص

وقیاس الفروق بین . هدفت الدراسة تعرف مستوى االستمتاع بالحیاة لدى أفراد العینة
 -  العمر-متوسطات درجات عینة الدراسة في مستوى االستمتاع بالحیاة تبعا لمتغیر الجنس

واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي المقارن باعتبار أنها .  مدة اإلعاقة-سبب اإلعاقة
ًتبحث في مستوى االستمتاع بالحیاة لدى عینة من المعاقین حركیا في دور الرعایة 
ًاالجتماعیة ببریدة، والمقارنة بین أفراد العینة تبعا للمتغیرات المحددة في تساؤالت وفرضیات 

، فالمنهج الوصفي المقارن یتناسب ) مدة اإلعاقة-  سبب اإلعاقة-  العمر-الجنس(الدراسة 
 )50(من  الدراسة عینة وتكونت. راسة الحالیة ویحقق اإلجابة على تساؤالتهامع أهداف الد

ًمعاقا ومعاقة حركیا  ًخلقیا ومكتسبا(ً  وفي ضوء النتائج .في دور الرعایة االجتماعیة ببریدة) ً
یفضل التدخل المبكر من الوالدین والمسئولین : توصلت الدراسة إلى عدد من التوصیات منها

ضرورة تبادل أسرة .  من آثار ضعف االستمتاع بالحیاة لدى المعاقین حركیافي المجتمع للحد
المعاق للخبرات المختلفة فیما بینها تساعد في إضفاء التشجیع لتحمل أعباء الحیاة الیومیة 

ضرورة . وتشكیل صداقات مع أسر في أوضاع مشابه وزیادة االستمتاع بالحیاة للمعاقین
المعاقین والمعاقات حركیا وذلك بإقامة دورات لهم والتواصل إنشاء مركز خاص لتوعیة اسر 

الدوري معهم لتدریبهم على التعامل السلیم مع المعاقین بالطریقة التي ال تشعرهم باإلعاقة، 
 .لتشعرهم باالعتزاز والتقدیر

 علم النفس اإلیجابي، االستمتاع بالحیاة، المعاقین حركیا، دار الرعایة :الكلمات المفتاحیة
  .االجتماعیة، تحسـین األداء النفسي الوظیفي
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ABSTRACT: 

The present study aimed to identify the level of enjoying life among 
the study sample members and assessing the differences between the 
mean scores of the study sample in the level of enjoyment of life in the 
light of the variables of sex - age - reason of disability - duration of 
disability. The researcher made use of the descriptive comparative 
method as it examines the level of enjoyment of life among a sample 
of the physically disabled in the social care homes in Buraidah. The 
researcher also drew a comparison between the sample members 
according to the variables identified in the questions and the 
hypotheses of the study (gender - age - the cause of the disability - the 
duration of disability). The present research made use of the 
comparative descriptive method as it fits the objectives of the current 
study and achieves the answer of the study questions. The study 
sample consisted of (50) disabled (inherited and acquired) in social 
care homes in Buraidah. In light of the results attained, the study 
recommended early intervention via parents and officials in society to 
increase the enjoyment of life among the physically disabled. The need 
for the family of the disabled to exchange different experiences with 
each other to give encouragement to bear the burdens of the daily life, 
form friendships with families in similar situations, and increase the 
enjoyment of life among the disabled. The study also recommended 
the necessity of establishing special centers to educate the families of 
the disabled by setting up courses and regular contact to train them to 
properly deal with the disabled in a way that does not make them feel 
disabled, so that they feel proud and appreciated. 

Keywords: positive psychology, enjoyment of life, the physically 
disabled, social care home, improvement of psychological functional 
performance. 
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 : الدراسةمةمقد
یعــد مفهــوم االســتمتاع بالحیــاة أحــد المفــاهیم الحدیثــة التــي ارتبطــت بدراســات علــم الــنفس 
اإلیجابي، ویعتبر احد المتغیرات األساسـیة للشخـصیة اإلیجابیـة وهـدف أساسـي فـي حیـاة الفـرد 

  .یسعى لتحقیقه
ــــى تحـــسـین األداء ـــنفس یركـــز عل ـــم ال ـــنفس اإلیجـــابي فـــرع مـــن فـــروع عل ـــم ال  النفـــسي وعل

ویهـتم علـم . الوظیفي العام لإلنسان إلى ما هو أبعد من مفهوم الصحة النفسیة بمعنـاه التقلیدي
النفس ببحث محددات السعادة البشریة والتركیز على العوامل التي تفـضي إلـى تمكـین اإلنـسان 
مــن العــیش حیــاة مرضــیة ومــشـبعة یحقــق فیهــا طموحاتــه ویوظــف فیهــا قدراتــه إلــى أقــصى حــد 

أبــو حــالوة، (ًمكــن ووصـــوال إلـــى الرضــا عــن الــذات وعــن اآلخــرین وعــن العــالم بــصفة عامــة م
2014(  

مـن القـوى اإلنـسانیة اإلیجابیـة والـذي بـدأ تناولـه منـذ توجیـه  ویعتبـر علـم الـنفس اإلیجـابي
رئـیس الجمعیـة النفـسیة األمریكیـة علمـاء الـنفس إلـى االهتمـام بـه، ودعـا إلـى  مـارتن سـیلیجمان

  )2011القاسم،.(ًفي القوى اإلنسانیة بدال من البحث في القوى السلبیة كاألمراضالبحث 
ویركز علم النفس اإلیجابي على تنمیة النواحي االیجابیة ونقاط القوة لـدى الفـرد بـدال مـن 
التركیز المبالغ فیه على عالج الجوانب السلبیة ونقاط الـضعف مثـل المـشكالت واالضـطرابات 

اد، والتــي كانــت بمثابــة نقطــة التركیــز األساســیة للمــداخل النظریــة والتطبیقیــة النفــسیة لــدى األفــر
  )2007الصبوة، . (لعلم النفس التقلیدیة التي سادت في العقود الماضیة

ویعتبــر االســتمتاع بالحیــاة حالــة نفــسیة ایجابیــة فعالــة وناضــجة ومتوهجــة تعكــس التمتــع 
 Shirai et.(مـع البیئـة علـى نحـو مـبهج وایجـابيبالحیاة والقدرة علـى التفاعـل اإلیجـابي للفـرد 

al. ،2009(  
واالســتمتاع بالحیــاة مــا هــو إال سلــسلة مــن العملیــات االجتماعیــة تتــضمن تنمیــة الــوعي 
ًبــالواقع الحیــاتي المعـــاش قبــوال وقیمـــة فــي محاولـــة تتجــاوز مرحلــة النـــدم علــى مـــا فــات وتقبـــل 

ً مــع مــشكالت الوضــع الــراهن وتبنــي أهــدافا الوضــع القــائم كمــا هــو، والتعامــل بواقعیــة وفاعلیــة
  )Reade ،2005. ( حیاتیة مستمدة من الحیاة التي یعیشها الفرد باستمتاع

ولما كانت المجتمعات اإلنسانیة تتضمن المشكالت والـصعوبات التـي تواجـه األفـراد، إال 
اجــه أن نوعیــة وحجــم هــذه المــشكالت تختلــف مــن فئــة إلــى أخــرى، ومــن هــذه الفئــات التــي تو

مـشاكل معقـدة وحـساسة هـي فئـة المعـاقین والتـي تنـدرج ضـمن ذوي االحتیاجـات الخاصـة، فـال 
یكاد یخلو مجتمع من وجود أفراد معاقین مهمـا بلغـت درجـة تطـوره، ومهمـا اتخـذ مـن إجـراءات 

  ) 2009عبد النور، (الحمایة والوقایة 
ًوتلعـــب المهـــارة الحركیـــة دورا أساســـیا فـــي حیـــاة اإلنـــسان، وذلـــك  لـــضرورتها فـــي تأدیـــة ً

االنـشطة المختلفــة فــي الحیــاة الیومیــة، كمــا أنهــا أساســیة فــي تأدیــة الواجبــات الحیاتیــة والمهنیــة 
وفي النمو المعرفي الذي یعتمد على قدرة الفرد على التنقل والحركة والتعامـل مـع محیطـه بكـل 
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ل مثـــل التنقـــل وبعـــض تعقیداتــه وتناقـــضاته، فـــإذا فقـــد الفـــرد القـــدرة علـــى القیـــام بـــبعض األعمـــا
ًوظائف األعضاء الحركیة یعني أنه أصیب بإعاقة حركیة وهذه اإلعاقة تـؤثر علـى الفـرد تـأثیرا 

  ) 2006لیاس، .(ًسلبیا یؤثر على توافقه النفسي
ًوتعد فئة المعاقین حركیا فئة هامة من الفئات التي تحتاج إلى كل الرعایـة واالهتمـام مـن 

ًیئاتــه وأفــراده، بــدءا مــن األســرة واألقــارب واألصــدقاء والمدرســة قبــل المجتمــع بكــل مؤســساته وه
واإلعـــالم والثقافـــة والـــصحة وغیرهـــا مـــن المؤســـسات االجتماعیـــة األخـــرى، حیـــث تلعـــب تلـــك 
ًالمؤسسات دورا كبیرا في تغییر حیاة هؤالء المعاقین حركیا إلى حیاة أفضل فـي ضـوء مـا یقـدم  ً ً

ًماعیا أم أسریا أم تربویا ًلهم من دعم، سواء كان نفسیا أم اجت ً   )2011الهنداوي، (ً
ونجـــد أن المعـــاقین حركیـــا لـــدیهم احتیاجـــات كثیـــرة، األمـــر الـــذي یجعلهـــم یختلفـــون عـــن 
غیــرهم مـــن األفــراد العـــادیین، خاصــة فیمـــا یخـــص الجانــب النفـــسي، كمــا أن ردود أفعـــالهم قـــد 

عــل حــاجتهم إلــى الوصــول إلــى تتبــاین عــن األفــراد العــادیین وفیمــا بــین المعــاقین حركیــا ممــا یج
  ) 2006حسین، .(الصحة النفسیة أمرا واجبا على من حولهم سواء أسرهم أو مجتمعهم

ًونظرا للنقص الواضح في مـصادر المعلومـات التـي تبحـث فـي االسـتماع بالحیـاة وحداثـة 
المفهوم من حیث سیاق االستخدام على المستوى العلمي، وبالذات علـى المـستوى العربـي كـان 
ــــا تبعــــا  ــــف لــــدى المعــــاقین حركی ــــذي یختل ــــى هــــذا المفهــــوم وال ــــة فــــي التعــــرف عل دافعــــا للباحث
لخصائــصهم الذاتیــة وقــدراتهم ومتطلبــاتهم النفــسیة والتربویــة والجــسمیة واالجتماعیــة، وأعمــارهم 

  . الزمنیة
ولهذا یتمحور موضوع الدراسة الحالیة حول معرفة مـستوى االسـتمتاع بالحیـاة لـدى عینـة 

  .عاقین حركیا في دار الرعایة االجتماعیةمن الم
 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

یكــاد یخلــو مجتمــع مــن المجتمعــات اإلنــسانیة مــن وجــود أفــراد معـــاقین، إال أن الفـــرق ال 
یظهر في طبیعة نظرتها وتعاملها مع هذه الفئة من فئات المجتمع فلكل خصوصیته التاریخیــة 

المعــاییر االجتماعیــة التــي تحكــم تــصـرفات أفـــراده، وتحـــدد والحــضاریة، ومنظومــة مــن القــیم و
ـــو مـــن . نظـــرتهم إلـــى مختلـــف أمـــور الحیـــاة ومـــن المـــسلم بـــه أن المجتمعـــات اإلنـــسانیة ال تخل

المـــشاكل والـــصعوبات التـــي تواجـــه األفـــراد والجماعـــات، إال أن حجـــم ونوعیـــة هـــذه المـــشاكل 
ي تواجــه مــشاكل معقـــدة وحــساسة فـــي ومــن الفئـــات االجتماعیــة التـــ. یختلــف مــن فئــــة ألخــرى

  )2006بخش، . (مختلف المجتمعات هي فئات المعاقین
ًویعد اختالف األفراد في القدرات والمهارات أمرا یـؤدي إلـى اخـتالفهم فـي مـستوى األداء، 
ًوكذلك قدراتهم على مواجهة المشكالت، وهناك العدید من العوامـل التـي تلعـب أدوارا بـارزة فـي 

 هذه العوامل هو تعرض الشخص إلعاقـة تجعلـه یـشعر بهـذا االخـتالف بدرجـة ذلك، ولعل من
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كبیرة، فوجود إعاقة لدى الفرد قد تؤدي به إلـى العدیـد مـن المـشكالت النفـسیة التـي تـؤثر علـى 
  )2012شحادة، (حیاته بشكل عام، ان لم یستطع التكیف مع تلك اإلعاقة 
لبــشریة دون اســتثناء، وان كانــت نــسبة وتعتبــر اإلعاقــة ظــاهرة تعرفهــا كــل المجتمعــات ا

انتــشار وطبیعــة أســباب اإلعاقــة تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر، كــذلك فــأن األســباب الحقیقیــة 
  )2010كوافخة، عبدالعزیز، .(لإلعاقة غیر واضحة في نسبة كبیرة من الحاالت

جــة ًوبمــا أن المعــاقین حركیــا ال یــستطیعون التكیــف بــسهولة مــع المجتمــع كالعــادیین، نتی
ممــا یــؤدي ذلـــك إلــى بعــض المـــشاكل . لنمــو مــشاعر الــنقص والـــرفض لــدیهم بــسبب إعـــاقتهم

ًالــشعور بالتعــب، فالمعــاق یبــذل جهــدا كبیــرا : ًواالضــطرابات النفــسیة لــدى المعــاق حركیــا منهــا ً
بهـــدف تعـــویض قـــصوره البـــدني، لـــذلك فإنـــه معـــرض للـــشعور بالتعـــب، ممـــا یـــؤدي إلـــى زیـــادة 

ًئا نفـسیا علیـه، فـالمظهر الجـسدي لـه تـأثیر علـى شخـصیة المعـاق، حساسیته، وهذا یضیف عب ً
ًوقــد تظهــر بعــض األعــراض المرضــیة لــدى المعــاق حركیــا، كــالقلق، وانخفــاض مفهــوم الــذات، 

  ) 2005محمد، (وسوء التوافق النفسي، نتیجة التصور السلبي لصورة الجسم
ًفالمعــاقین حركیــا غالبــا مــا یــشعرون بوجــود قیــد یحــد مــن حریــ ة التــصرف لــدیهم، فهــم ال ً

یستطیعون دائما فعل ما یریـدون ومـا یرغبـون فیـه، وال یكـون ذلـك لعامـل خـارجي بـل لعجـز أو 
قید لدیهم، فهم یشعرون بوجود أمور یعجزون عنها، ووجود فعالیات یـدفعون إلیهـا مـع تقـدیرهم 

 ما ینجزون من أنها من درجة أو مستوى أدنى مما منع عنهم، ویشعرون بعدم الثقة من نوعیة
  )2000غراب، .(مهمة أوكلت إلیهم، وهم على غیر یقین لما یقررون إجراءه في موقف ما

ویعــد اإلقبــال علــى الحیــاة، مــن أهــم العوامــل إلــى تــؤدي إلــى تحــسن واضــح بحیــاة الفــرد 
  )2014القحطاني، . (المعاق، كما أنها تحد من األمراض النفسیة لدیه

ًطاقــات هـؤالء األفــراد المعـاقین حركیـا لــیس فقـط لخدمــة ومـن منطلـق انــه یمكـن اسـتثمار 
أنفـسهم بــل أیـضا لخدمــة المحــیط االجتمـاعي الــذي یعیــشون فیـه، فمــن حــق كـل فــرد معــاق أن 

  )2010الشریف، .(یتفاعل مع المجتمع، كل بقدر إمكاناته وأن یستمتع بالحیاة
 إلـــى إزالـــة ًویحتـــاج المعـــاق حركیـــا إلـــى رعایـــة خاصـــة وتأهیـــل لیـــصل مـــن خـــالل ذلـــك

ًاالنعكاســات الناتجــة عــن إعاقتــه، حتــى یعــیش متوافقــا مــع ذاتــه ومــع اآلخــرین ویــصبح عــضوا  ً
ٕفاعال في المجتمع له دوره واسهاماته ولهـذا مـن العنایـة بـه وخاصـة مـن الناحیـة النفـسیة ولهـذا  ً

  . ًجاءت الدراسة لتقیس مستوى االستمتاع بالحیاة لدى المعاقین حركیا
 تعــدد الدراســات فــي مجــال اإلعاقــة الحركیــة وتعــدد متغیراتهــا ونتائجهــا وعلــى الــرغم مــن

ًوتوصیاتها في معالجة العدید من مشكالت المعاقین حركیا إال أن هذه الدراسات لـم یكـن بینهـا 
 . دراسة تناولت مستوى االستمتاع بالحیاة لدیهم في حدود علم الباحثة
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  : لیة في التساؤل الرئیس التاليفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة الحا
  ــــة ــــا فــــي دار الرعای ــــدى عینــــة مــــن المعــــاقین حركی مــــا مــــستوى االســــتمتاع بالحیــــاة ل

  االجتماعیة ببریدة؟
 وینبثق منه التساؤل الفرعي التالي: 
  هــل توجــد فــروق بــین متوســطات درجــات أفــراد عینــة الدراســة فــي مقیــاس االســتمتاع

   مدة اإلعاقة؟-سبب اإلعاقة– العمر -نس ًبالحیاة بأبعاده تبعا لمتغیرات الج
 أهمیة الدراسة

  :األهمیة النظریة-1
  دراسـة عربیـة تناولـت مـستوى االسـتمتاع بالحیـاة - في حدود علم الباحثـة -ال توجد 

  . لدى المعاقین حركیا
  تعــد هــذه الدراســة إضــافة إلــى التــراث النظــري إذ أنهــا تتنــاول متغیــر هــام فــي مجــال

  .االستمتاع بالحیاة: هوالصحة النفسیة و
  عینــة الدراســة هــم شــریحة المعــاقین حركیــا، ویعــد المعــاقین حركیــا فئــة یجــب رعــایتهم

ًودعمهم نفسیا واجتماعیا والتصدي لمشكالتها وذلك نظرا لما تجده هذه الشریحة مـن 
  .ضغوط قد تقلل من الرفاهیة والتقدم لهم

  :األهمیة التطبیقیة-2
 مــسئولین فــي وزارة الــشؤون االجتماعیــة بــصفة عامــة وقــسم قــد تفیــد نتــائج الدراســة ال

ٕالتوجیـــه واإلرشـــاد بـــصفة خاصـــة بتطبیـــق واعـــداد دورات ومحاضـــرات علمیـــة وذلـــك 
ألنها ستوضح مستوى االستمتاع بالحیاة لدى عینة من المعاقین حركیـا بـدار الرعایـة 

  .االجتماعیة
 قــد تظهــر لــدیهم مــستویات قــد تفیــد نتــائج الدراســة فــي معرفــة المعــاقین حركیــا الــذین 

ٕمنخفضة من االستمتاع بالحیاة مـن قبـل المختـصین وارشـادهم مـن خـالل قیـام وحـدة 
التوجیـــه واإلرشـــاد بـــدار الرعایـــة االجتماعیـــة بتـــصمیم بـــرامج إرشـــادیة خاصـــة لرفـــع 

 .مستوى االستمتاع بالحیاة قبل أن تتفاقم لدیهم وتصبح مشكلة یصعب حلها
 سة المؤسسات االجتماعیة واإلعالمیـة فـي بنـاء بـرامج توعویـة قد تفید نتائج هذه الدرا

على مستوى القنوات الفضائیة عن أهمیـة هـذه الفئـة فـي المجتمـع مـن خـالل البـرامج 
الوثائقیة والحواریة التي تناقش الـصعوبات النفـسیة التـي یتعـرض لهـا المعـاقین حركیـا 

 .الحلول للتخفیف منهاوالتي قد تؤثر على مستوى االستمتاع بالحیاة واقتراح 



االستمتاع بالحیاة لدى عینة من المعاقین حركیا بدار الرعایة 
 االجتماعیة ببریدة

 
 منال بنت محمد خلف العنزي
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  كذلك قد تفید نتائج هـذه الدراسـة القـائمین علـى مراكـز التـدریب االجتمـاعي فـي تقـدیم
  . برامج تدریبیة لرفع مستوى االستمتاع بالحیاة لدى المعاقین حركیا

 :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على

 مستوى االستمتاع بالحیاة لدى أفراد العینة.  
  الفــروق بــین متوســـطات درجــات عینــة الدراســـة فــي مــستوى االســـتمتاع بالحیــاة تبعـــا

  . مدة اإلعاقة- سبب اإلعاقة- العمر-لمتغیر الجنس
 مصطلحات الدراسة

ٕفیما یلي سیتم تعریف مصطلحات الدراسة علمیا واجرائیا ً  
 الستمتاع بالحیاةا :        Enjoy life  

بأنه حاله نفسیة إیجابیـة تعكـس التمتـع ) Shirai et al. ،2009(یعرفه شیراي وزمالئه 
  )2012الغامدي، . ( ٕبالقدرة على التفاعل مع البیئة المحیطة على نحو مبهج وایجابي

حكـم تقیمـي : بأنه) 2013عبد العال، مظلوم، (تتبنى الباحثة تعریف : التعریف اإلجرائي
د علــى مــدى تقبــل الفــرد لذاتــه یــصدره الفــرد عــن مــدى جــودة الحیــاة التــي یحیــا بهــا والــذي یعتمــ

ـــة وناضـــجة ومتوجهـــة لهـــذا  ـــة نفـــسیة ایجابیـــة فاعل وللحیـــاة التـــي یحیـــا بهـــا بـــصورة تعكـــس حال
االســتمتاع بالحیـــاة علـــى نحــو مـــبهج وایجـــابي یعبــر عنـــه الفـــرد بمــشاعر البهجـــة واالســـتمتاع، 

لفــرد بمقیــاس وتقــاس بالدرجــة التــي یحــصل علیهــا ا. والتفاعــل االیجــابي مــع البیئــة المحیطــة بــه
  )2013(االستمتاع بالحیاة المستخدم في الدراسة من إعداد تحیة عبد العال، مصطفى مظلوم

 تعریف أبعاد مقیاس االستمتاع بالحیاة : 
هوالذي یهتم بتقییم االستمتاع بالحیـاة أي تقیـیم الفـرد المعرفـي لحیاتـه  :المكون المعرفي

 ).(Diener ،1995وجیة، صحته ككل متكاملبطریقة شمولیة مثل تقیمه لوظیفته، حیاته الز
هــو الــذي یــشیر إلــى تــوفر المــشاعر اإلیجابیــة أو فقــدان التــأثیرات  :المكــون الوجــداني

 . (Veenhoven ،2005)السلبیة والشعور بالكینونة واإلحساس بالرضا واإلنجاز في الحیاة 
ــــسلوكي االجتمــــاعي ــــى ترجمــــة اإلحــــساس اإلیجــــ:المكــــون ال ابي هــــو قــــدرة الفــــرد عل

باالستمتاع بالحیاة، والشعور بالسعادة، والتسامح تجاه ذاتـه واآلخـرین مـن حولـه فـي أداء فعلـي 
یعكــس دف المــشاعر، وود العالقــة، والبعــد عــن الخــالف، والفــوز بالوفــاق، وحــسن األخــالق، 

 .)2013عبدالعال، مظلوم، .(والبعد عن النفاق، والرغبة في االتساق
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 المعاقون حركیا:       Physically Disabled 
المعاق حركیـا هـو الـشخص الـذي لدیـه عـائق جـسدي یمنعـه مـن القیـام بوظائفـه الحركیـة 
بشكل طبیعي نتیجة مرض أو إصابة أدت إلى ضمور في العضالت أو فقدان القـدرة الحركیـة 

ي أو الحسیة أو كلتیهما معا في األطـراف الـسفلى والعلیـا أحیانـا، أو اخـتالل فـي التـوازن الحركـ
أو بتـــر فـــي األطـــراف، ویحتـــاج هـــذا الـــشخص إلـــى بـــرامج طبیـــة ونفـــسیة واجتماعیـــة وتربویـــة 

عبیـــد، .(ومهنیـــة لمـــساعدته فـــي تحقیـــق أهدافـــه الحیاتیـــة والعـــیش بـــأكبر قـــدر مـــن االســـتقاللیة
2012( 

  :الدراسات السابقة
دین بدراسة هدفت إلى التعرف على طبیعـة العالقـة بـین الـسعادة والتـ) 2015كتلو، (قام 

، )ذكـور، إنـاث(والرضا عن الحیاة والحب لدى عینة من الطلبة المتزوجین وفقا لمتغیـر الجـنس
من المتزوجین من الجنـسین، واسـتخدمت ) 293(تم اختیار عینة الدراسة بطریقة عشوائیة من 

عــدم وجــود فـــروق بــین الجنــسین فـــي : الدراســة المــنهج الوصــفي، وقـــد أظهــرت نتــائج الدراســـة
دة والرضــا عــن الحیــاة والتــدین وعــن وجــود فــروق فــي مــستوى الرضــا عــن الحیــاة مــستوى الــسعا

بین الجنسین، ووجود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطي درجـات الـذكور واإلنـاث علـى 
 . بعد الشعور بالحب لصالح اإلناث

دراســة هــدفت إلــى معرفــة العالقــة بــین الــسعادة والتوجــه نحــو ) 2013صــالح، (وأجــرى 
) ذكـور، إنـاث(لدي عینة من الطالب المعـاقین حركیـا، والفـروق بـین الطـالب والطالبـاتالحیاة 

، وتكونـــت عینـــة )الجـــنس، الحالـــة االجتماعیـــة(فـــي الـــسعادة والتوجـــه نحـــو الحیـــاة تبعـــا لمتغیـــر
ــــا وطالبــــة جمیــــع التخصــــصات مــــنهم ) 122(الدراســــة مــــن  ــــا، ) 60(ًطالب . طالبــــة) 62(ًطالب

ى مقیـاس الـسعادة مــن إعـداد الباحثـة، وأسـفرت نتـائج الدراسـة عــن واشـتملت أدوات الدراسـة علـ
وجــود عالقــات ارتباطیــة موجبــة دالــة إحــصائیا بــین الــسعادة والتوجــه نحــو الحیــاة، كمــا أســفرت 
النتــائج عــدم وجـــود فــروق دالــة إحـــصائیا بــین الطـــالب والطالبــات علــى مقیـــاس الــسعادة تبعـــا 

  . لمتغیر الجنس
بدراســة هــدفت لمعرفــة العالقــة بــین معنــى الحیــاة والمــساندة ) 2012المهــداوي، (كمــا قــام

االجتماعیـــة وبعـــض االضـــطرابات النفـــسیة لـــدى عینـــة مـــن المعـــاقین حركیـــا والمـــصابین فـــي 
الحـوادث المروریـة بالمملكـة العربیـة الـسعودیة تبعـا لمتغیـر العمـر ومـدة اإلصـابة، وقـد اسـتخدم 

عـدم وجـود فــروق : ي، وتوصـلت نتــائج الدراسـةالباحـث مقیـاس معنـى الحیـاة مــن إعـداد الرشـید
ذات داللــة إحــصائیة بـــین متوســطات الــدرجات علـــى مقیــاس معنــى الحیـــاة ومقیــاس المـــساندة 
االجتماعیة وبعض االضطرابات النفسیة لدى عینة الدراسة تبعـا لمتغیـر العمـر، بینمـا ال توجـد 

ـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات عینـــة الدراســـة حـــو ل معنـــى الحیـــاة تبعـــا فـــروق ذات دالل
  .لمتغیر مدة اإلصابة
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دراســة هــدفت إلـى معرفــة العالقــة االرتباطیـة بــین الرضــا ) 2011الهنـداوي، (كمـا أجــرى 
العمـر وسـبب اإلعاقـة (بعض المتغیرات النفسیة عن جودة الحیاة والدعم االجتماعي في ضوء 

معاقــا حركیــا، وقــد ) 54(،وتكونــت عینــة الدراســة مــن لــدى عینــة مــن المعــاقین حركیا) والجــنس
وجـــود فــروق بــین الرضـــا عــن جــودة الحیـــاة والــدعم االجتمــاعي لـــدى : أظهــرت نتــائج الدراســة

، وجــود فــروق )50-45(المعــاقین حركیــا، تعــزى لمتغیــر ســبب اإلعاقــة، والعمــر لــصالح عمــر
ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجـات الـذكور واإلنـاث علـى بعـد الرضـا عـن جـودة الحیـاة 

  . ح الذكورلصال
ــــاة ) 2011أبــــو غــــالي، (وأیــــضا فــــي دراســــة قــــام بهــــا  ــــك للتعــــرف علــــى معنــــى الحی وذل

والمساندة االجتماعیة لدى عینة من حاالت البتر في محافظـة غـزة، وقـد تكونـت عینـة الدراسـة 
من اإلنـاث، طبـق علـیهم مقیـاس معنـى الحیـاة مـن إعـدادها، ) 150(من الذكور و) 150(من 

 أن هناك عالقـة ارتباطیـه موجبـة بـین معنـى الحیـاة والمـساندة االجتماعیـة وقد أوضحت النتائج
لـدى عینــة الدراســة مــن الجنــسین، كمــا أظهــرت النتــائج وجــود فــروق بــین الجنــسین فــي مــستوى 

  .معنى الحیاة لصالح اإلناث
بدراســة هــدفت لمعرفــة رؤیــة المعــاق حركیــا وتكــوین مفهــوم ) 2011الككلــي، (أیــضا قــام

معاقا حركیا من الذكور واإلناث بمؤسسة جنـزور ) 100(كونت عینة الدراسة من الذات، وقد ت
لتأهیل المعاقین بطرابلس، وقـد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي، وتـشیر نتـائج الدراسـة إلـى 
أن هنــاك عالقــة ارتباطیــة بــین مفهـــوم الــذات عنــد المعــاق ورؤیتـــه لآلخــر وذلــك فــي المرحلـــة 

 بناء المستقبل، أما جنس المعـاق ونـوع اإلعاقـة فلـم یكـن لهمـا أثـر  مرحلة31و24العمریة بین 
  .على عالقة مفهوم الذات ورؤیة اآلخر

دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى حالــة العزلــة ) (Husaina ،2010كمــا أجــرى حوســینا
مـن ) 56(االجتماعیة الناتجـة عـن اإلصـابة باإلعاقـة الجـسدیة، وقـد تكونـت عینـة الدراسـة مـن 

الذین یعانون مـن اإلعاقـة الجـسدیة الناتجـة عـن الحـوادث، وكـشفت نتـائج الدراسـة أن المعوقین 
غالبیـة المعـاقین حركیـا یفـضلون البعـد عـن أفــراد المجتمـع المحـیط بهـم وخاصـة أقـرانهم، وأفــراد 
مجتمعهم اآلخـرین فـي المرحلـة المبكـرة بعـد اإلصـابة باإلعاقـة، وذلـك بـسبب الـشعور بالخجـل، 

  .رینوالحرج من اآلخ
إلــى التعــرف علــى طبیعــة العالقــة بــین التوافــق ) 2009أبــو ســكران، (كمــا هــدفت دراســة 

النفـــسي واالجتمـــاعي لـــدى عینـــة مـــن المعـــاقین حركیـــا، ومعرفـــة الفـــروق بـــین التوافـــق النفـــسي 
الجـــنس والحالـــة االجتماعیـــة واالقتـــصادیة ودرجـــة اإلعاقـــة وســـبب ( واالجتمـــاعي تبعـــا لمتغیـــر

معاقـا حركیـا، واسـتخدم الباحـث مقیـاس مـستوى ) 30(ت عینـة الدراسـة مـن ، وقد تكون)اإلعاقة
عــن وجــود عالقــة ارتباطیــة : التوافــق النفــسي واالجتمــاعي مــن إعــداده، وكــشفت نتــائج الدراســة

سـالبة دالـة إحـصائیا بــین التوافـق النفـسي واالجتمــاعي، وعـدم وجـود فــروق فـي مـستوى التوافــق 
 تبعــا الــذكور، وجــود فــروق بــین التوافــق النفــسي واالجتمــاعيالنفــسي واالجتمــاعي بــین اإلنــاث و
  .لمتغیر سبب اإلعاقة لصالح الذكور
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بدراسـة هـدفت لمعرفـة العالقـة ) Shirai et al. ،2009(وقـام كـل مـن شـیراي وآخـرون
بین المستوى المدرك لالستمتاع بالحیاة، وخطورة حدوث أمراض القلـب الوعـائي والوفـاة، والتـي 

 مــن طــالب المرحلــة الثانویــة الــسنوات األخیــرة وطــالب المرحلــة الجامعیــة، طبقــت علــى عینــة
من الـذكور واإلنـاث ) 175(وكذلك على عینة من مختلف الشرائح العمریة، شارك في الدراسة 

ســنة، وقــد طبقـــت هــذه الدراســة مقیـــاس ) 69 – 40(الیابــانیین ممــن بلغـــت أعمــارهم مــا بـــین 
ة الدراسـة التـي اسـتخدمت لهـذا الغـرض قـد توصـلت نتـائج االستمتاع بالحیـاة المـدرك علـى عینـ

الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتباطیــة ســالبة بــین مــستویات االســتمتاع بالحیــاة المــدرك، ووجــود 
مـــستوى اســـتمتاع بالحیـــاة عـــالي لـــدى أفـــراد عینـــة الدراســـة،  كمـــا أظهـــرت النتـــائج احتمـــاالت 

وكـــذلك ارتفـــاع معـــدالت الوفـــاة لـــدى التعـــرض لمخـــاطر اإلصـــابة بـــأمراض القلـــب والـــشرایین، 
المــشاركین فــي مرحلــة أواســط العمــر، األمــر الــذي یــشیر بــدوره إلــى الــدور الوقــائي لالســتمتاع 

  .بالحیاة في مواجهة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والشرایین
ــــسعادة ) 2008ســــراج، (كمــــا قامــــت  ــــین ال ــــة ب ــــى العالقــــة االرتباطی بدراســــة للتعــــرف عل
التعـرف علــى مـستوى الــسعادة التـي تــسهم فـي التنبــؤ بمـستوى التــدین حــسب ومـستوى التــدین، و

متغیرات الدراسة، والتعرف على الفروق علـى كـل مـن مـستوى الـسعادة والتـدین التـي تعـود إلـى 
ٕموظفـات واداریـات ) 764(، وقـد تكونـت عینـة الدراسـة مـن )العمر، الحالة االجتماعیـة( متغیر

النتــائج أن هنــاك عالقــة ارتباطیــه موجبــة بــین الــسعادة وأعــضاء هیئــة تــدریس، وقــد أوضــحت 
والتــدین بـــین الموظفـــات وأعــضاء هیئـــة التـــدریس، وأظهــرت النتـــائج وجـــود فــروق فـــي مـــستوى 

  .السعادة لدى الطالبات یعزى إلى متغیر العمر والحالة االجتماعیة
 إلـى الوقـوف علـى طبیعـة (Alans & Seth ،2008) هدفت دراسـة آالنـس وسـیث كما

لعالقة بین مفهـوم معنـى الـسعادة واالسـتمتاع بالحیـاة وبـین ارتفـاع معـدل الدافعیـة الذاتیـة لـدى ا
ًطالبـا وطالبـة ) 1082(األفراد، وقد أجریت هذه الدراسة على عینة مـن طـالب الجامعـة بلغـت 

طالبـــة ممـــن ) 410(علـــى حـــین بلـــغ عـــدد اإلنـــاث ) 672(بلـــغ عـــدد الطـــالب الـــذكور حـــوالي 
، وقـــد طبقـــت هـــذه الدراســـة مجموعـــة مـــن األدوات منهـــا )23 –18( مـــابین تراوحـــت أعمـــارهم

مقیــاس االســتمتاع بالحیــاة، وقــد توصــلت نتــائج هــذه الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتباطیــة دالــة 
ًإحصائیا بین مفهوم معنى السعادة واالستمتاع بالحیـاة وبـین ارتفـاع معـدل الدافعیـة الذاتیـة عنـد 

ًالرتباط الداخلي بین اإللمام بمفهـوم الـسعادة وبـین الدافعیـة مرتفعـا، األفراد؛ حیث جاء مستوى ا
ًكما وجدت هذه الدراسة أیضا عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بـین تأكیـد الـذات ومجـاالت 
ًاالهتمام الخاصة باألفراد وتحقیق الذات الذي یعتبر جزءا ال یتجـزأ مـن الـشعور بالـسعادة، كمـا 

ًة أیضا إلى أن األفراد الذین یبذلون جهـدا تكـون لـدیهم القـدرة علـى تحقیـق توصلت نتائج الدراس ً
الــذات بــشكل أكبــر وبالتــالي فــرص تحقیــق الــسعادة لــدیهم فــي الحیــاة تكــون أعلــى، وأن هنــاك 
ــــة  ــــى التعبیــــر الــــذاتي للفــــرد والــــسعادة فــــي الحیــــاة والقابلی ًارتبــــاط دال إحــــصائیا بــــین القــــدرة عل

  .لالستمتاع بالحیاة
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دراسـة حـول منظـورات ) Armstrong et al. ،2005( أجـرى ارمـسترونج وآخـرونكمـا
العجز في أفغانستان لدى عینة من المـوظفین وأثرهـا علـى خـدمات التأهیـل، وقـد أشـارت نتـائج 

أن المجتمع یمیز بالنظرة بین اإلعاقات الخلقیة واإلعاقات الناتجـة عـن إصـابة، حیـث : الدراسة
في منظمات المعاقین نحو اإلعاقة الناتجة عـن إصـابة للمـوظفین، هناك تفضیل وتمثیل أعظم 

  .وهناك مسؤولیة ثقافیة واهتمام بهذه الفئة على حساب الفئة األخرى
بدراسة هدفت إلى معرفة الفروق في السعادة لدى عینـة ) Furr ،2005(كما أجرى فیرر

علـــیهم قائمـــة طالبـــة، طبـــق ) 82(طالـــب و) 64(مـــن طـــالب الجامعـــة، وتكونـــت العینـــة مـــن
إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائیا بـــین الـــذكور : أكـــسفورد للـــسعادة، وقـــد توصـــلت النتـــائج

  .واإلناث في السعادة بأبعادها المختلفة
بدراسة هدفت إلى معرفـة العالقـة بـین ) (Natvig at al. ،2003كما قام نیتفج وآخرون

ـــنفس اجتماعیـــة والـــسعادة لـــدى عینـــه مـــن المعـــاقین ، وقـــد تكونـــت عینـــة )المـــراهقین(العوامـــل ال
طالبـة، طبـق علـیهم ) 449(ًطالبـا و) 438(مـن الطـالب النـرویجیین مـنهم) 788(الدراسة من 

ًســـؤاال واحـــدا لقیـــاس الـــسعادة یتكـــون مـــن أربـــع اختبـــارات، وقـــد توصـــلت نتـــائج الدراســـة أن : ً
وق فـي ً سعداء جدا، كما أوضحت النتائج عدم وجود فر18-12من الطالب في سن )88.9(

 .درجات السعادة لصالح اإلناث یعزى إلى متغیر العمر
  : تعلیق عام على الدراسات السابقة

تناولت الباحثـة الدراسـات الـسابقة التـي تمكنـت مـن االطـالع علیهـا فـي مجـال االسـتمتاع 
  : بالحیاة وعالقتها ببعض المتغیرات األخرى، ومن خالل ذلك تم مالحظة ما یلي

 ًددت أهداف الدراسات السابقة تبعا الختالف موضوعاتها، حیـث تع: من ناحیة الهدف
هــدفت بعـــض الدراســـات إلـــى التعــرف علـــى العالقـــة بـــین الــسعادة ومتغیـــرات أخـــرى مثـــل 

، والتوجــه نحــو الحیــاة كمــا فــي )2015(الرضــا عــن الحیــاة والحــب كمــا فــي دراســة كتلــو 
، واالســـتمتاع )2008(، ومـــستوى التـــدین كمـــا فـــي دراســـة ســـراج)2013(دراســـة صـــالح 

، والعوامـل )2005(، وكمـا فـي دراسـة فیـرر)2008(بالحیاة كما في دراسة اآلنس وسیث 
، كما هدفت بعض الدراسـات إلـى التعـرف )2003(النفس اجتماعیة كما في دراسة نیتفج 

، )2009(علـى العالقــة بـین االســتمتاع بالحیـاة والمــستوى المـدرك كمــا فـي دراســة شــیراي 
دراســات إلــى معرفــة العالقــة بــین معنــى الحیــاة ومتغیــرات اخــرى مثــل كمــا هــدفت بعــض ال

، والمـساندة )2012(المساندة االجتماعیـة واالضـطرابات النفـسیة كمـا فـي دراسـة المهـداوي
والرضـا عـن جـودة الحیـاة كمـا فـي دراســة ) 2011(االجتماعیـة كمـا فـي دراسـة أبـو غـالي 

 ) 2012(الهنداوي 
 ًرض الــسابق نالحـــظ أن هنـــاك اختالفـــا بـــین البـــاحثین مـــن خـــالل العـــ :عینـــة الدراســـة

ویظهر ذلك مـن خـالل اختیـار العینـات المـستخدمة فمـنهم مـن اتفقـت مـع الدراسـة الحالیـة 
، )2011(، ودراســـة خلیـــل)2011(، ودراســـة الهنــداوي)2012(كمــا فـــي دراســة المهـــداوي
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، ودراســة )2010(، ودراســة حوســینا)2011(، ودراســة الككلــي)2011(ودراســة أبــو غــالي
فــي اختیــار ) 2005(، ودراســة ارمــسترونج)2009(، ودراســة أبــو ســكران )2013(صــالح

 .العینة المعاقین حركیا
بینما تناولت بعض الدراسات عینات أخرى مثل طالب وطالبات الجامعة كما في دراسـة 

، ودراســــــــــة )2008(، ودراســــــــــة اآلن وســــــــــیث)2009(، ودراســــــــــة شــــــــــیراي )2015(كتلــــــــــو
تناولــــت عینـــة الموظفـــات بــــشكل عـــام ودراســــة ) 2008(نمـــا دراســــة ســـراج ، بی)2003(فیـــرر

هـــي ) 2003(المــوظفین، بینمــا كانــت العینــة المختــارة فــي دراســة نیــتفج ) 2005(ارمــسترونج
  .المراهقین

ومن خالل القراءة النقدیة للدراسات السابقة والتي تناولت موضوع الدراسة الحالیـة اتـضح 
  :ما یلي
 حالیـة فـي اختیـار عینـة الدراسـة الحالیـة وهـم المعـاقین حركیـا لعـدم  انفردت الدراسة ال

في حدود علـم ( توفر دراسات سابقة تناولت متغیر االستمتاع بالحیاة لدى هذه العینة
  ).الباحثة

  اتفقــت الدراســة الحالیــة مــع بعــض الدراســات فــي اختیــار أفــراد العینــة كمــا فــي دراســة
، ودراســـة )2011(، ودراســـة الهنـــداوي)2012(، ودراســـة المهـــداوي)2013(صـــالح 
ـــــو غـــــالي)2011(خلیـــــل ، ودراســـــة )2011(، ودراســـــة الككلـــــي)2011(، ودراســـــة اب

 ). 2005(، ودراسة ارمسترونج)2009(، ودراسة ابوسكران )2010(حوسینا
 2003، (انفـردت دراسـة نیـتفج Natfg ( ًباعتمادهـا علـى المـنهج شـبه التجریبـي نظـرا

یث تناول المراهقین مـن المعـاقین، وتحتـاج هـذه الفئـة إلـى لمالءمته لعینة الدراسة، ح
  . االعتماد على نفسها في تنمیة االستقرار النفسي واالستمتاع بالحیاة

  ّدلت نتائج معظم الدراسات على التـأثیر االیجـابي لالسـتمتاع بالحیـاة الفعـال فـي نمـو
  ).2009شیراي، (األفراد النفسي واالجتماعي كدراسة 

 لدراســــات الــــسابقة الدراســــة الحالیــــة فــــي زیــــادة فهــــم الباحثــــة لمــــستوى وقــــد أفــــادت ا
االســـتمتاع بالحیـــاة، كمـــا أفـــادت فـــي إعطـــاء تـــصور فـــي كیفیـــة صـــیاغة األهـــداف 
والتساؤالت والفروض، وكیفیـة كتابـة اإلطـار النظـري، كمـا تمـت االسـتفادة أیـضا مـن 

 .تحلیلهم لهاالمراجع التي اشتق منها الباحثون معلوماتهم وطریقة عرضهم و
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 : فروض الدراسة
  :  في ضوء نتائج الدراسات السابقة تتحدد فروض الدراسة كالتالي

توجــد فــروق بــین متوســطي درجــات عینــة الدراســة فــي مقیــاس االســتمتاع بالحیــاة بأبعــاده  -
  ). أنثى-ذكر(تعزى إلى متغیر الجنس 

تاع بالحیــاة بأبعــاده توجــد فــروق بــین متوســطات درجــات عینــة الدراســة فــي مقیــاس االســتم -
  ). 50-40، 40 -31، 30-20(تعزى إلى متغیر العمر

توجـــد فـــروق بـــین متوســـطي درجـــات أفـــراد عینـــة الدراســـة فـــي مقیـــاس االســـتمتاع بالحیـــاة  -
  ).خلقیة ـ مكتسبة(بأبعاده تعزى إلى متغیر سبب اإلعاقة 

 بالحیـــاة توجــد فــروق بـــین متوســطات درجــات أفـــراد عینــة الدراســة فـــي مقیــاس االســتمتاع -
 أكثـر – من سنة إلـى خمـس سـنوات -أقل من سنة(بأبعاده تعزى إلى متغیر مدة اإلعاقة 

 ).من خمس سنوات
  :اإلطار النظري

 االستمتاع بالحیاة : أوال
 تعریف االستمتاع بالحیاة 

هنـــاك إجمـــاع بـــین البـــاحثین علـــى أن االســـتمتاع بالحیـــاة یتكـــون مـــن جـــانبین أساســـین 
 : ومهمین

ضا وثانیهمـا المتعـة، وبالتـالي فاالسـتمتاع بالحیـاة هـو مـزیج مـن تقبـل للجوانـب أولهما الر
  )2010الصائغ، . (المعرفیة والجوانب الوجدانیة والرضا یمكن أن یتكون مع مرور الوقت

إلى أن االسـتمتاع بالحیـاة بـصفة عامـة یـشیر إلـى Diner ،2000) (وتشیر دراسة دینر 
 فـي –ً أو یـدخل ضـمنا –یاتـه ویتـرادف هـذا المـصطلح مـع حكم الفرد الواعي والـشامل علـى ح

وهــو تعریـف یطلــق علــى طـرق تقیــیم األفــراد ألنفــسهم  "الرفاهیـة الذاتیــة "التعریـف األعــم وهــو
ویتـــضمن هـــذا المـــصطلح بعـــض المتغیـــرات بـــین طیاتـــه مثـــل االســـتمتاع بالحیـــاة، العواطـــف 

  . االیجابیة، نقص المشاعر السلبیة
حالـــة تتــضمن كـــون الفـــرد فــي حالـــة جیـــدة مـــن   بالحیــاة علـــى أنـــهُكمــا یعـــرف االســـتماع

الـــصحة الجـــسمیة والنفـــسیة والوجدانیـــة ویعبـــر عنهـــا الفـــرد بمـــشاعر مـــن البهجـــة واالســـتمتاع 
 (Reade ،2005) .بمختلف األنشطة الحیاتیة

 أن االســـــتمتاع بالحیـــــاة مـــــا هـــــو إال التقـــــویم (Timothy ،2005)كمـــــا یقـــــرر تیمـــــوثي 
االسـتمتاع بالحیـاة هـي عبـارة عـن سلـسلة   أن(Raethel ،2005 )ت وقـد ذكـراإلیجـابي للـذا

مــن العملیــات االجتماعیــة تتــضمن تنمیــة الــوعي بــالواقع المعــاش ومحاولــة تجــاوز مرحلــة النــدم 
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علــى مــا فــات وتقبــل الوضــع القــائم كمــا هــو، والتعامــل بواقعیــة وفاعلیــة مــع مــشكالت الوضــع 
  . ة في الحیاةالقائم وتبني أهداف وفلسفة واضح

عملیــة ولیــست ســمة : االســتمتاع بالحیــاة علــى أنــه (Steven ،2007(ویعــرف ســتیفن 
ًشــيء مطلـق باعتبــار أنهـا تفــسر تمامـا فــي : شخـصیة، كمــا یعـرف االســتمتاع الـذاتي علــى أنـه

واللحظــة الحیاتیــة ینبغــي أن تفــسر دون ربطهــا . ًإطــار شخــصي وفــي ظــروف شخــصیة تمامــا
عهـــا أي تفـــسر بمعـــزل عـــن الـــسیاق المحـــیط فكـــل لحظـــة هـــي ولیـــدة بأیـــة ظـــروف متزامنـــة م

 .ظروفها
إلـى أنـه یمكـن التنبـؤ ) (Steger&Michael ،2008كما أشارت دراسة میشیل وسـتیجر

بالــسعادة فــي الحیــاة بــصفة عامــة مــن خــالل مــدخلین، همــا مــدخل البحــث عــن معنــى للحیــاة 
، .et al 2009(ف شـیراي وزمالئـه كما یعر. ومدخل ممارسة معاني الحیاة على أرض الواقع

 Shirai( االســتمتاع بالحیــاة علــى أنــه حالــة نفــسیة إیجابیــة تعكــس التمتــع بالقــدرة علــى التفاعــل
 .ٕمع البیئة المحیطة على نحو مبهج وایجابي

 أبعاد االستمتاع بالحیاة
  :وفیما یلي سیتم عرض أبعاد االستمتاع بالحیاة كالتالي

 مامـات والهوایـات والخـصوصیة وقـضاء وقـت خـاص مـع ویعكس االهت :البعد الشخصي
الــنفس والتخطــیط وتنظـــیم الوقــت والمغــامرة وتقبـــل النقــد والثقــة بـــالنفس وتحمــل الـــضغوط 
ووجــود فلــسفة خاصــة للحیــاة وتقبــل الــذات والــسعي إلــى تطــویر الــذات والنظــرة االیجابیــة 

  . لألشیاء واألشخاص والمواقف وتنوع الخبرات
 كس حب العمل والرضا عن العمـل وتقبـل نقـد وتوجیهـات المـدیر  ویع:البعد المهني

  . وبناء عالقات جیده مع زمالء العمل والرغبة في التغییر والتطویر
 ــائلي ویعكــس الحــرص علــى تخــصیص وقــت للعائلــة واالهتمــام بالعائلــة  :البعــد الع

  . واالیجابیة في العالقات العائلیة
 والعمــل التطــوعي والعمــل االجتمــاعي ویعكــس المیــل لألصــدقاء :البعــد االجتمــاعي 

  . واإلنسانیة
 ویعكس رؤیة الجانب الحسن للحیاة والمواقف والمشاكل والرغبة فـي  :البعد الجمالي

  )2006المحمود، . (زرع الجمال في كل مكان والتمتع بالجمال وحب الجمال
یــاة لــدى وتـرى الباحثــة أن هـذه األبعــاد تتـألف مــع بعــضها الـبعض لتكــون االسـتمتاع بالح

الفرد في أبسط صوره ألن مفهـوم االسـتمتاع ال یمكـن أن یبنـى علـى بعـد واحـد أو جانـب واحـد 
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للشخصیة بل هو مفهوم یكشف كیف یمارس الفرد المستمتع ویشكل حیاتـه مـن خـالل الـسلوك 
 .الیومي الذي ال یقتضي توفر شروط خاصة أو ظروف خاصة حتى یشعر الفرد باالستمتاع 

  :تاع بالحیاةمحددات االستم
  وفیما یلي سیتم عرض محددات االستمتاع بالحیاة كما ذكرها فینهوفن

)  (Veenhoven ،1996  
  وقد جاءت على قمة قائمة محددات االستمتاع بالحیاة "الفرص المتاحة للفرد .  
  جــودة المجتمــع ذاتــه الــذي یعــیش فیــه الفــرد ومــا یقدمــه هــذا المجتمــع مــن تــسهیالت

   .وحیاة سهلة للفرد
 الوظیفة االجتماعیة داخل المجتمع .  
 المقومات الشخصیة للفرد .  
 األحداث القدریة التي تحدث للفرد ویمر بها سواء كانت مبهجة أو محزنة .  
 مستودع الخبرات للفرد وتأثیرها على االستمتاع بالحیاة .  
 ــ سالم التقیــیم الــذاتي الــداخلي للفــرد وصــفاء الــسریرة الداخلیــة أو مــا یــسمیه الــبعض بال

  )2013عبد العال، مظلوم، (.النفسي الداخلي
 النظریات المفسرة لالستمتاع بالحیاة :  

 :نظریة البحث عن استراتیجیة للسعادة واالستمتاع بالحیاة
والـــذي یــــرى أن األشـــخاص المــــستمتعین " مــــارتین ســـیلجمان"تنـــسب هـــذه النظریــــة إلـــى 

اع، ویـــستخدمون فنیــات فـــي حیـــاتهم ًبحیــاتهم دائمـــا مــا تكـــون لــدیهم أســـس قویــة لهـــذا االســتمت
تختلــف عــن تلــك الفنیــات التــي یــستخدمها هــؤالء الــذین ال یــستمتعون بحیــاتهم، وهــذا مــا أكــده 

عنـد حـدیثهم عـن ) Mihaly & Csikszentmhlyi" (میهـالي وسـكیززینتمهالي"ًأیضا كـل مـن 
 آلخـر، حیـث أوضـح اإلبداع والدور الذي تلعبه الحالة المزاجیة في العملیة اإلبداعیة مـن وقـت

أن الراشــــد المبتكــــر یكــــون أكثــــر معایــــشة لفتــــرات منظمــــة فــــي حیاتــــه، ویؤكــــد " ســــنتمنتهالي"
على أن أفضل طریقة لزیادة التدفق هي إدراك الفرد لمهاراتـه الطبیعیـة أو مـا یطلـق " سلیجمان"

 أو علیــه التوقیــع علــى نطــاق القــوة، وعلــى العكــس مــن المواهــب الفطریــة، فــإن الجمــال البــدني
الفیزیقـــي، أو توقـــد الـــذكاء بوصـــفها نقـــاط قـــوة تعتبـــر صـــفات أخالقیـــة ذات قیمـــة فـــي جمیـــع 
الثقافــات، وأن كــل فــرد منــا یحقــق درجــة مــا ترتفــع بــدرجتین أو ثالثــة فــي تلــك الــصفات، وعنــد 

عــن الحیــاة " ســلیجمان"التعبیــر عنهــا یكــون الفــرد فــي مرحلــة مــن مراحــل التــدفق؛ ولهــذا كتــب 
ا متـضمنة فـي الـسعادة التـي یـستخدم فیهـا الفـرد نقـاط القـوة فـي حیاتـه الیومیـة، الجیدة علـى أنهـ

ًوبهذا فإن الحیاة التي لها معنى تعتبر مكونا إضافیا یمكن للفرد من خالله استخدام نقـاط القـوة  ً
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أبـو حـالوة، .(للتوجه نحو المعرفـة أو القـوة أو الطیبـة بوصـفها مـن متطلبـات االسـتمتاع بالحیـاة
2014( 
ولتعزیـــز وتعظـــیم الـــسعادة الشخـــصیة لإلنـــسان فـــي ممارســـاته وأنـــشطته وشـــئون حیاتـــه  

ٕالیومیة وتحسین صحة وانتاجیة الفرد یتطلب تحلیل مكامن القـوة والـسمات والفـضائل اإلنـسانیة 
، Seligman(واإلیجابیة من تفاؤل، رضا، امتنان مما یسهم تحسین نوعیة الحیاة بـصفة عامـة

2002(  
یة السابقة تركز على تحسین األداء النفسي الوظیفي العام للفرد، إلـى مـا یتضح أن النظر

هو أبعد من مفهوم التخلص من األمراض النفسیة بمعناها التقلیدي، واالهتمام فضال عن ذلك 
وأكثر من ذلك بما هو أبعد من المفهوم الطبي التقلیدي وذلك بـالتركیز علـى محـددات الـسعادة 

الفــرص التــي تمكــن مــن توظیــف طاقــات القــوى التــي یملكهــا الفــرد إلــى البــشریة ومــن ثــم إتاحــة 
ًأقــصى حــد ممكــن ووصــوال إلــى الرضــا عــن الــذات وعــن اآلخــرین وعــن العــالم بــصفة عامــة، 
ونظریــة ســلیجمان هــي نظریــة للبحــث عــن اســتراتیجیة للــسعادة واالســتمتاع بالحیــاة حــین یركــز 

لقـوة والفـضائل اإلنـسانیة اإلیجابیـة وتعهـدها على الخبرات الشخصیة فـي حیـاة الفـرد، ومكـامن ا
بالرعاـیة والتنمیــة، ممــاي فــضي لفهــم اإلنــسان لذاتــه واآلخــرین وحثــه علــى تغییــر طریقــة تفكیــره 
الـسلبیة، بالتــالي یــتخلص مــن المــصادر التــي تعكـر صــفو الحیــاة، بحیــث تــصبح الحیــاة ســعیدة 

  .وجیدة كما هي الحیاة التي یحبها الفرد ویستمتع بها
ٕتتبنـى الباحثــة هـذه النظریــة كونهــا تركـز علــى جوانـب القــوة فــي الشخـصیة واعانــة الفــرد و

على اكتشاف الجوانب اإلیجابیة في التفكیر والسلوك مما یولد انفعاالت إیجابیة یظهـر مـستوى 
مرتفــع مــن اإلبــداع تمكــن الفــرد مــن اســتعادة صــحته النفــسیة وتجــدد طاقــة إقبالــه علــى الحیــاة 

یمة عالجیة بحیاته، عندما تسیطر على الفـرد االنفعـاالت اإلیجابیـة ممـا یتـضمن ولهذا األمر ق
الــوعي بالحالــة الداخلیــة للفــرد وترجمــة حالــة الــوعي هــذه إلــى ردود أفعــال وســلوكیات إیجابیــة، 
على المدى البعیـد یمكـن أن یتطـور إلـى الرضـا عـن الحیـاة لـدى الفـرد ممـا یمكنـه مـن التعامـل 

 اإلیجابیــة ألي شــدائد و منغــصات حیاتیــة، ممــا یــساعد علــى جلــب الفــرد اإلیجــابي والمواجهــة
ًشكال من أشكال السعادة الذاتیة والتي تجعله أكثر إسعادا واستمتاعا بالحیاة ً ً.  

   : Activity Theories   نظریة النشاط
تفترض نظریة النشاط أن الـسعادة مـا هـي إال إحـدى نتـائج النـشاط أو أداء للـسلوك أكثـر 

ًلوصــول إلــى نقطــة النهایـة، فمــثال قــد یجلــب نـشاط رســم لوحــة فنیــة سـعادة أكثــر مــن تلــك مـن ا
التــي یجلبهــا االنتهــاء مــن رســمها، وربمــا تكـــون أكثــر المقــوالت النظریــة التــي تــربط األنـــشطة 

التـي تتمثـل فـي الخبـرة اإلنـسانیة ) Csikszentmihalyi ،1975( بالسعادة هي نظریة التدفق
على تجلیات الصحة واألعمال النفسیة اإلیجابیة ومتعة الحیاة بـصفة عامـة، المثلى المجسدة أل

لكونهــا حالــة تعنــي فنــاء الفــرد فــي المهــام أو األعمــال علــى أن یكــون ذلــك مقترنــا بحالــة مــن 
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النــشوة واالبتهــاج والــصفاء الــذهني الــدافع لــه باتجــاه المداومــة لیــصل إلــى نهایــة األمــر إلبــداع 
فیهـــا غیـــر ممـــانع بهـــا ودون انتظـــار ألي تعزیـــز مـــن أي نـــوع كـــان، إنـــساني تكـــون المعانـــاة 

فاألنــشطة تكــون أكثــر إمتاعــا حینمــا یتماشــى التحــدي مــع مــستوى مهــارة الفــرد، فــإذا مــا كــان 
ٕالنـــشاط ســـهال للغایـــة ســـینتج الملـــل، واذا كـــان شـــدید الـــصعوبة ســـتكون النتیجـــة هـــي الـــشعور  ً

 تركیـــز شـــدید وتكـــون التحـــدیات والمهـــارات بـــالقلق، أمـــا حـــین ینـــدمج الفـــرد فـــي نـــشاط یتطلـــب
ًالمطلوبــة ألداء المهمــة متــساویة تمامـــا وینــتج عــن ذلــك خبـــرة ممتعــة، ویــصف میهــالي حالـــة 

ًحالــة یجــد فیهــا المــرء نفــسه منــدمجا بــصورة تامــة فــي النــشاط أو العمــل : التــدفق للنــشاط بأنهــا
ق حالــة مــن االســتمتاع الــذي یقــوم بــه مــع تجاهــل تــام ألي أنــشطة أو مهــام أخــرى، مــع تحقــ

الشخـــصي یخبـــره المـــرء لمجــــرد القیـــام بالفعـــل أو العمــــل أو أداء المهمـــة لـــذاتها و االســــتعداد 
  )Csikszentmihalyi ،1999(للتضحیة وبذل كل المجهود كل الوقت إلنجاز هذه المهمة
أن الـــسعادة تحـــدث بالموازنـــة بـــین : ویـــشیر میهـــالي تـــشكز نتمیهـــالي فـــي نظریـــة النـــشاط

 القـدرات والمهـارات للفـرد وطبیعـة المهـام والتحـدیات التـي یواجههـا، یـتم خاللهـا التركیـز مستوى
الــــشدید ألحــــداث التــــوازن التــــام بــــین المهــــارة ومــــستوى التحــــدي، وتعتبــــر النظریــــة الهوایــــات 

  ).Csikszentmihalyi ،1996. (والتفاعالت االجتماعیة والتریض من أوجه النشاط
 تركـــز علــــى حالـــة التـــدفق التــــي یـــشعر بهــــا األفـــراد عنــــدما یتـــضح أن النظریـــة الــــسابقة

یندمجون بصورة مثالیة في األنشطة المفضلة لدیهم، یعیش األفراد عـادة مـع حـاالت خبـرة ممـا 
ٕیحدث نوعا من التطـابق اإلیجـابي بـین قـدرات الفـرد وامكانیاتـه والمهـام التـي یؤدیهـا أو یتعامـل 

ي قــدراتهم علــى إنجــاز المهــام التــي یواجهونهــا، مــن معهــا، أي بمعنــى یــشعر األفــراد بالثقــة فــ
خالل االندماج بـصورة تامـة فـي المهـام أو األعمـال واألنـشطة التـي یقـوم بهـا الفـرد كأنـه منقـاد 

ًتماما لها وسائرا في الطریق الرئیسي ولكن بحالة من الوعي والتفهم واالستمتاع ً.  
فـــرد علـــى توظیـــف كـــل قدراتـــه وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق تـــرى الباحثـــة أن التـــدفق یـــساعد ال

ٕوامكانیاته ومهاراته إلى أقصى حد ممكـن مـا یـؤدي بـاألفراد إلـى االسـتمتاع أو البهجـة بالحیـاة، 
كون الفرد یستغرق بشكل كبیر في نشاط یفقد معه إحـساسه بذاتـه ویتغیـر أیـضا معـه احـساسه 

عمـل والـسعادة اي قـد وعندما یكون الفرد عكس ذلـك غالبـا قـد ال یـشعر باالسـتمتاع بال. بالوقت
ولكــن االنــدماج فــي أنــشطة حیاتیــة مبهجــة تولــد إحــساس . ال یــشعر بــأي شــيء علــى اإلطــالق

قـــوي بالرضـــا واالســـتمتاع بالحیـــاة ممـــا یـــسهم فـــي تعظـــیم اإلحـــساس بالـــسعادة وبجـــودة الحیـــاة 
  .النفسیة

  :ٕمنهجیة الدراسة واجراءاتها
 الدراسة منهج: ًأوال

الوصــــفي المقــــارن باعتبــــار أنهــــا تبحــــث فــــي مــــستوى اعتمــــدت الباحثــــة علــــى المــــنهج 
ًاالستمتاع بالحیاة لدى عینة من المعاقین حركیا فـي دور الرعایـة االجتماعیـة ببریـدة، والمقارنـة 

 – العمــر-الجــنس(ًبــین أفــراد العینــة تبعــا للمتغیــرات المحــددة فــي تــساؤالت وفرضــیات الدراســة 
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 المقـارن یتناســب مــع أهــداف الدراســة الحالیــة ، فــالمنهج الوصــفي) مــدة اإلعاقــة-سـبب اإلعاقــة
 .ویحقق اإلجابة على تساؤالتها

  عینة الدراسة: ًثانیا
ًمعاقـا ومعاقـة حركیـا  )50(مـن  الدراسـة عینـة تكونـت ًخلقیـا ومكتـسبا(ً فـي دور الرعایـة ) ً

  .االجتماعیة ببریدة
س التــالي خــصائص عینــة الدراســة حــسب متغیراتهــا مــن حیــث الجــن الجــدول  ویوضــح

 :ب اإلعاقة ومدة اإلعاقةوالعمر وسب
  ًتوزیع أفراد العینة وفقا المتغیرات الدیموغرافیة محل الدراسة:)1(جدول رقم

 النسبة العدد  المتغیر
 %50.0 25 أنثى الجنس %50.0 25 ذكر

 %48.0 24  سنة30 أقل من - 20من 
 العمر %24.0 12  سنة40 أقل من - 30من 

 %28.0 14  سنة50 - 40من 
 %52.0 26 مكتسبة سبب اإلعاقة %48.0 24 خلقیة

 %22.0 11 أقل من سنة
 مدة اإلعاقة %18.0 9 من سنة إلى خمس سنوات
 %60.0 30 أكثر من خمس سنوات

 %100.0 50 المجموع
  :أدوات الدراسة: ًثالثا 

 معــد بعــد االطــالع علــى األدب النظــري والدراســات الــسابقة، اســتخدمت الباحثــة مقیــاس
  : ًمسبقا لقیاس االستمتاع بالحیاة، وفیما یلي تفصیل له

 2013(من إعداد عبدالعال، مظلوم :مقیاس االستمتاع بالحیاة:( 
 وصف المقیاس: 

اإلطـــار : قــام الباحثـــان عبـــد العـــال ومظلـــوم ببنـــاء مقیــاس االســـتمتاع بالحیـــاة مـــن خـــالل
تمــد الباحثــان فــي بنــاء هــذا المقیــاس النظــري لالســتمتاع بالحیــاة وكــذلك الدراســات الــسابقة، واع
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ً القلیلــة التــي اتخــذت مــن االســتمتاع بالحیــاة موضــوعا واألجنبیــةعلــى بعــض المقــاییس العربیــة 
  :فقرة موزعة بالتساوي على ثالثة أبعاد هي) 60(لها، وتكون المقیاس من 

 مفردة20یتكون هذا البعد من و:المكون المعرفي .  
 مفردة20البعد من یتكون هذا  و:المكون الوجداني .  
 مفردة20ویتكون هذا البعد من  :المكون السلوكي االجتماعي .  

  :طریقة تصحیح االستبانة
درجـة االسـتمتاع بالحیـاة لـدى المعـاقین  لتحدید  الثالثيLikertلیكرت  مقیاس استخدم تم

) 3(لموزونـة ا الدرجـة إعطـاء یـتم الثالثة، بحیـث بأبعاده ًحركیا بدور الرعایة االجتماعیة ببریدة
ًدائمـا "لدرجـة االسـتمتاع بالحیـاة العبـارات علـى الدراسـة عینـة أفـراد السـتجابات  والدرجـة ،"ً
 "ًأحیانـا"لدرجـة االسـتمتاع بالحیـاة  العبـارات علـى الدراسـة عینـة أفراد الستجابات) 2(الموزونة 
" ًنـادرا"بالحیـاة لدرجـة االسـتمتاع  العبـارات علـى الدراسـة عینـة أفـراد السـتجابات) 1(والدرجـة 

 بحیث یتم تفسیر قیم المتوسطات الحسابیة وربطها بدرجة االستمتاع بالحیاة لدى األفراد وعلى
ًدرجة االستمتاع بالحیـاة لـدى المعـاقین حركیـا بـدور  على للحكم التالي استخدام المعیار تم ذلك

  الرعایة االجتماعیة ببریدة،
ثـم ) 1(قیمـة  وأدنـى) 3(قیمـة  أعلـى ینبـ الفـرق بحـساب الـدرجات مـدى تحدیـد تـم حیـث

  . الفئة طول وهي )0.667(القسمة  ناتج فكان مستویات) 3(على الناتج قسمة
  : التالي المعیار وفق درجة االستمتاع بالحیاة وتقدیر النتائج تفسیر تم وعلیه

 : لالستجابات الحسابي المتوسط كان إذا
  ًدائمـا "ًدى العـاقین حركیـار فـإن درجـة االسـتمتاع بالحیـاة لـ فـأكث2.33مـن" 

 .عالیة
  درجـة االسـتمتاع بالحیـاة لـدى العـاقین   فـإن2.33مـن  أقـل إلـى 1.67مـن

 . متوسطة" ًأحیانا" ًحركیا
  ًنـادرا" ًدرجـة االسـتمتاع بالحیـاة لـدى العـاقین حركیـا  فـإن1.67أقـل مـن" 

 .منخفضة
 :صدق المقیاس

  : ا یليقاما معدا المقیاس بالتحقق من صدقه بعدة طرق كم
  :صدق المحكمین - 1

قام الباحثان بعرض المقیاس بأبعاده المختلفة علـى مجموعـة مـن األسـاتذة المتخصـصین 
فــي مجــال الــصحة النفــسیة وعلــم الــنفس للحكــم علــى مــدى صــالحیة هــذه المفــردات للقیــاس، 
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ومدى استطاعتها أن تقیس ما وضعت لقیاسـه وقـد قـام الباحثـان بعمـل التعـدیالت التـي جـاءت 
منة فـــي صـــدق المحكمـــین، وقـــد اتـــضح مـــن خـــالل هـــذا التحكـــیم ارتفـــاع نـــسب اتفــــاق متـــض

ًالمحكمین على مفردات المقیاس، وتعدیل وصیاغة بعض العبارات وفقا آلراء المحكمـین وبهـذا 
) 20(ًأصــبح المقیــاس فــي صــورته األولیــة مكونــا مــن ثالثــة أبعــاد یحتــوي كــل بعــد منهــا علــى

  . مفردة
  :الصدق الظاهري -2

فـــرد؛ ) 50(لباحثـــان بتطبیــق الـــصورة األولیــة للمقیـــاس علــى عینـــة التقنــین وقوامهـــا قــام ا
 ووضـــوح المفـــردات والتعلیمـــات، وقـــد تأكـــد للبـــاحثین مـــن ذلـــك أثنـــاء ســـهولةوذلـــك للتأكـــد مـــن 

ًالتطبیـق علمــا بأنـه تــم اسـتبعاد هــذه العینـة مــن العینـة اإلجمالیــة التـي تــم اختیـار عینــة الدراســة 
  .منها
  :ت المقیاس بطریقة االتساق الداخليصدق مفردا - 3

 بحـــساب معامـــل االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل مفـــردة مـــن مفـــردات المقیـــاس، الباحثـــانقـــام 
ًوالدرجــة الكلیــة للبعــد الــذي تنتمــي إلیــه المفــردة محــذوفا منــه درجــة المفــردة ذاتهــا، وباســتخدام  ُ

كـــون المعرفـــي بـــین ، حیـــث تـــراوح معامـــل االرتبـــاط للبعـــد األول الم"بیرســـون"معامـــل ارتبـــاط 
ـــــین )0.885 -0.727( ، وللبعـــــد )0.877 -0.814(، وللبعـــــد الثـــــاني المكـــــون الوجـــــداني ب

وجمیـــع معـــامالت االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل مفـــردة مـــن مفـــردات ) 0.877 -0.814(الثالـــث 
وهــذا یــدل ) 0.01(ُالمقیــاس والدرجــة الكلیــة للبعــد الــذي تنتمــي إلیــه المفــردة دال عنــد مــستوى 

  .قیاس یتمتع بدرجة عالیة من الصدقعلى أن الم
  :صدق أبعاد المقیاس بطریقة االتساق الداخلي - 4

ُقام الباحثان بحساب معامالت االرتبـاط بـین درجـة كـل بعـد مـن أبعـاد المقیـاس، والدرجـة 
ُالكلیة للمقیـاس بعـد حـذف درجـة البعـد مـن الدرجـة الكلیـة للمقیـاس، حیـث بلـغ معامـل االرتبـاط 

، وللبعـــد )0.883(، وللبعـــد الثــاني المكــون الوجــداني )0.885( المعرفــي للبعــد األول المكــون
ُوجمیــع معــامالت االرتبــاط لكــل بعــد مــن األبعــاد الثالثــة لمقیــاس االســتمتاع ) 0.879(الثالــث 

  .وهذا یدل على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الصدق) 0.01(بالحیاة دالة عند مستوى 
 المقیاس بالتحقق من ثباته بعدة طرق كما یليقاما معدا   :ثبـات المقیـاس:  

حیـــث قــام الباحثـــان بإعـــادة تطبیــق مقیـــاس االســـتمتاع  :إعــادة تطبیـــق المقیـــاس -1
یوم مـن التطبیـق األول، وتـم حـساب معامـل االرتبـاط بـین ) 15(بالحیاة على عینة التقنین بعد 

  ). 0.01(وهو دال عند مستوى ) 0.825(التطبیقین فبلغ قیمته 
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قـــام الباحثـــان بتقـــسیم درجـــات أفـــراد عینـــة   :الثبـــات بطریقـــة التجزئـــة النـــصفیة -2
یتــضمن النـصف األول درجــات األفــراد : التقنـین فــي مفـردات مقیــاس معنـى الحیــاة إلــى نـصفین

فــي المفــردات الفردیــة، ویتــضمن النــصف الثــاني درجــات األفــراد فــي المفــردات الزوجیــة، وبعــد 
، وبلـغ معامـل الثبـات بعـد )0.877(ط بـین الجـزأین فبلـغ قیمتـه ذلك قام بحساب معامل االرتبـا

  .؛ مما یدل على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات)0.935(التصحیح 
 التحقق من الخصائص السیكومتریة ألداه الدراسة الحالیة:  

أمــا فــي الدراســة الحالیــة وللتحقــق مــن الــصدق والثبــات لمقیــاس االســتمتاع بالحیــاة، فقــد 
مــن مجتمــع الدراســة وخــارج ) اســتطالعیة(قامــت الباحثــة بتطبیــق المقیــاس علــى عینــة مبدئیــة 

ًمعاقـــا ومعاقــة حركیـــا بواقـــع ) 20(عینتهــا قوامهـــا  مـــن اإلنـــاث تـــم ) 10(مـــن الــذكور و ) 10(ً
 .ًاختیارهم عشوائیا، وتم تطبیق المقیاس علیهم

 صدق االتساق الداخلي:   
اس ویعني اتساق االختبار مـع نـفـسه فـي قیـاس الجانـب    ًنظرا ألن الصدق في أدبیات القی

الذي بني لقیاسـه، ولـذلك یعتمـد الـصدق فـي إحـدى طرقـه التحقـق مــن االتـساق الـداخلي لـألداة 
عن طریق حساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة والمجموع الكلي للبعـد أو للمجـال الـذي 

ُ درجـة كـل بعـد مـن األبعـاد والمجمـوع الكلــي تنتمـي لـه، وكـذلك حـساب معـامالت االرتبـاط بــین
ـــداخلي لفقـــرات ) 4(و ) 3(للمقیـــاس، وفیمـــا یلـــي یوضـــح الجـــدولین التـــالیین  صـــدق االتـــساق ال

ُالمقیاس عن طریق معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والمجمـوع الكلـي للبعـد الـذي تنتمـي 
ُق معامـل االرتبـاط بـین كـل بعـد الیه، وكذلك صدق االتساق الداخلي ألبعـاد المقیـاس عـن طریـ

 :من األبعاد والمجموع الكلي للمقیاس
معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والمجموع الكلي للبعد الذي :)2(جدول رقم 

  تنتمي له

  رقم  األبعاد
 العبارة

  معامل 
 االرتباط

  رقم 
 العبارة

  معامل 
 االرتباط

  رقم 
 العبارة

  معامل 
 االرتباط

  رقم 
 العبارة

  عامل م
 االرتباط

1 0.76** 6 0.78** 11 0.84** 16 0.79** 
2 0.86** 7 0.83** 12 0.75** 17 0.72** 
3 0.79** 8 0.83** 13 0.72** 18 0.74** 
4 0.80** 9 0.75** 14 0.76** 19 0.75** 

 المكون المعرفي

5 0.73** 10 0.71** 15 0.77** 20 0.78** 
21 0.78** 26 0.62** 31 0.70** 36 0.66** 
22 0.78** 27 0.58** 32 0.66** 37 0.51** 

 المكون الوجداني

23 0.73** 28 0.83** 33 0.77** 38 0.67** 
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  رقم  األبعاد
 العبارة

  معامل 
 االرتباط

  رقم 
 العبارة

  معامل 
 االرتباط

  رقم 
 العبارة

  معامل 
 االرتباط

  رقم 
 العبارة

  عامل م
 االرتباط

24 0.75** 29 0.79** 34 0.75** 39 0.62** 

25 0.77** 30 0.72** 35 0.73** 40 0.83** 

41 0.48** 46 0.86** 51 0.81** 56 0.71** 
42 0.65** 47 0.80** 52 0.80** 57 0.55** 
43 0.76** 48 0.73** 53 0.78** 58 0.56** 
44 0.74** 49 0.76** 54 0.85** 59 0.60** 

المكون السلوكي 
 االجتماعي

45 0.79** 50 0.67** 55 0.69** 60 0.65** 
           0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى ** 

 0.71(االرتبــاط للبعــد األول تراوحــت مــا بــین یتــضح مــن الجــدول الــسابق إن معــامالت 
ً، وأخیـــرا تراوحـــت )0.83 إلـــى 0.51(، بینمـــا البعـــد الثـــاني فقـــد تراوحـــت مـــا بـــین )0.86إلـــى 

، وجمیعهــــا ذات داللــــة )0.51 إلــــى 0.48(معــــامالت االرتبــــاط فــــي البعــــد الثالــــث مــــا بــــین 
جبـة فـإن العبـارات تـسهم ، وبمـا أن جمیـع قـیم االرتبـاط مو)0.01(إحصائیة عند مستوى داللة 

ًإیجابیــا فـــي الدرجــة الكلیـــة للبعــد الـــذي تنتمــي إلیـــه، ممــا یـــدل علــى أن المقیـــاس یتــسم بدرجـــة 
 .                 مرتفعة من الصدق
معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة لمقیاس االستمتاع :)3(جدول رقم 

  في الحیاة

 )بیرسون(ل االرتباط معم عدد الفقرات أبعاد المقیاس
 **0.86 20 المكون المعرفي
 **0.89 20 المكون الوجداني

 **0.83 20 المكون السلوكي االجتماعي
  0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى    ** 

 – 0.83(یتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن قـــیم معـــامالت االرتبـــاط تراوحـــت بـــین بــــین 
ًد الثالثة بالدرجة الكلیة للمقیاس دالـة إحـصائیا عنـد ، وأن جمیع معامالت ارتباط األبعا)0.89

ً، وبمــا أن جمیــع قــیم االرتبــاط موجبــة فــإن العبــارات تــسهم إیجابیــا فــي الدرجــة 0.01مــستوى 
ٍالكلیــة للمقیــاس، واجمــاال نجــد أن األبعــاد تتمتــع بقــدر عــال مــن صــدق االتــساق الــداخلي بمــا  ٍ ً ٕ

  .عال من االستقراریمكنها من قیاس الظاهرة محل الدراسة بقدر 
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 ثبات أداة الدراسة:   
تم حساب الثبات لمقیاس االستمتاع في الحیـاة عـن طریـق حـساب معامـل ألفـا كرونبـاخ، 

 :وحساب التجزئة النصفیة، والجدول التالي یوضح نتائج معامالت الثبات
معامالت الثبات أللفا كرونباخ والتجزئة النصفیة ألبعاد مقیاس :)4(جدول رقم 

  تاع في الحیاةاالستم

 التجزئة النصفیة ألفا كرونباخ عدد العبارات البعد

 0.77 0.82 20 المكون المعرفي
 0.83 0.87 20 المكون الوجداني

 0.81 0.83 20 المكون السلوكي االجتماعي
 0.86 0.91 60 إجمالي الثبات

رونبـــاخ یتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن قـــیم معـــامالت الثبــــات باســـتخدام طــــریقة ألفـــا ك
، وهـي قــیم مرتفعــة )0.91(، وللمقیـاس ككــل بثبــات كلـي مقــداره )0.87-0.82(تراوحـت بــین 

َّوتدل على ثبات المقیاس، بینما كانت قـیم معـامالت الثبـات باسـتخدام طریقـة التجزئـة النـصفیة 
ً، وهــي قـــیم مرتفعـــة الثبـــات أیـــضا )0.86(وللمقیـــاس ككـــل ) 0.83 – 0.77(تتــراوح مـــا بـــین 

ینة الدراسة على مقیاس االستمتاع فـي الحیـاة المـشاركة بأبعـاده وجمیعهـا تـدل علـى إلجابات ع
  .تمتع المقیاس بدرجة مرتفعة من الثبات، وأنه یفي بأغراض الدراسة الحالیة

َّوبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صـدق وثبـات المقیـاس فـي صـورته النهائیـة، وأن أداة 
َِّ لالختبــار الجیــد، وأنــه أصــبح صــالح للتطبیــق علــى عینــة الدراســة أوفــت بالــشروط الــسیكومتریة َ

َّالدراســة األساســـیة، ممـــا یجعلهـــا علـــى ثقـــة تامــة بـــصحة المقیـــاس وصـــالحیته لجمـــع البیانـــات 
  .الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
 اة لـدى عینـة مـن ما مستوى االسـتمتاع بالحیـ" والذي ینص على أنه : نتیجة السؤال األول

 "ًالمعاقین حركیا في دور الرعایة االجتماعیة ببریدة؟
لإلجابـــة علـــى هـــذا الـــسؤال قامـــت الباحثـــة باســـتخدام مفـــاهیم اإلحـــصاء الوصـــفي وهـــي 
ًالمتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة والنــسب المئویــة والرتــب تنازلیــا الســتجابات أفــراد 

 فـــي دور الرعایــة االجتماعیـــة ببریــدة، وذلـــك بعــد تـــصحیح ًعینــة الدراســـة مــن المعـــاقین حركیــا
ُالمقیـــاس لكـــل بعـــد مـــن أبعـــاد االســـتمتاع بالحیـــاة حـــسب طریقـــة تـــصحیح المقیـــاس، و جـــاءت 

  :نتائجه كما یأتي
  :ُالنتائج المتعلقة بالبعد األول لمستوى االستمتاع بالحیاة وهو المكون المعرفي  -  أ
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ُعلقــة بالبعــد األول لمــستوى االســتمتاع بالحیــاة یظهــر النتــائج المت) 5(الجــدول اآلتــي رقــم
  :وهو المكون المعرفي
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة والرتب :)5(الجدول رقم 

ُتنازلیا ومستوى االستمتاع بالحیاة لبعد المكون المعرفي من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة ً  
  مستوى

 االستمتاع 
 بالحیاة

 النسبة  لرتبةا
 %المئویة

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 م عبارات المحور الحسابي

 2.28 78. 76.00 1 متوسط
اعتقد بأن الحیاة السعیدة الممتعة 

أمل كل إنسان یفكر بطریقة 
 .سلیمة

19 

 2.22 812. 74.00 2 متوسط
االهتمام بالنواحي اإلیجابیة في 
الحیاة ومحاولة تطویرها وتنمیتها 

الذي یساهم في استمتاع الفرد هو 
 .بالحیاة

2 

 2.22 79. 74.00 3 متوسط
فهمي لحیاتي، وحلي لمشكالتي 
بطریقة إیجابیة هو ما جعلني 

 .ًأكثر استمتاعا بها
17 

 2.20 88. 73.33 4 متوسط
رضائي عن حیاتي وبما قسمه اهللا 
ًلي جعلني راض ومستمتعا بهذه  ٍ َّ

 .الحیاة
16 

 2.18 80. 72.67 5 متوسط
اعتقد أن تمتعي باألمن والطمأنینة 

النفسیة هو الذي جعلني أكثر 
 .ًاستمتاعا بحیاتي

5 

 2.16 77. 72.00 6 متوسط
اعتقد أن التسامح والتعاطف مع 
اآلخرین وفهم انفعاالتهم من 

أسباب استمتاعي بالحیاة ورضائي 
 .عنها

12 

 2.16 87. 72.00 7 متوسط
أدرك أن تفكیر الفرد في أمور 

یجابیة مبهجة وسارة یجعله أكثر إ
ًمیال إلى روح الدعابة واالستمتاع 

 .بالحیاة
15 

 2.14 86. 71.33 8 متوسط
اإلنسان اإلیجابي النشط یشعر 
ًبالسعادة ویكون أكثر عطاءا 

 .ٕواثراء للحیاة
3 
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة :)5(تابع الجدول رقم 
ُنازلیا ومستوى االستمتاع بالحیاة لبعد المكون المعرفي من وجهة نظر أفراد عینة والرتب ت ً

  الدراسة
مستوى 

االستمتاع 
 بالحیاة

النسبة  الرتبة
 %المئویة

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 م عبارات المحور الحسابي

 2.14 78. 71.33 9 متوسط
أكثر استمتاعي بالحیاة یجعلني 

ًشعورا بالبهجة والمتعة واعتدال 
 .المزاج

9 

اعتقد أنني صافي الذهن، مستمتع  2.12 82. 70.67 10 متوسط
 4 .بحیاتي، متصالح مع ذاتي

 2.12 75. 70.67 11 متوسط
اعتقد بأن تقییم الفرد إلمكاناته 
وقدراته، ورضاه عن حیاته من 

 .عوامل استمتاعه بالحیاة
14 

 2.08 78. 69.33 12 متوسط

اعتقد أن في طریقة تفكیر 
األفراد وتقسمهم العقلي 

لألحداث التي یمرون بها هو 
سبب تباینهم واختالفهم في 

 .الشعور بالسعادة

11 

 2.06 84. 68.67 13 متوسط
أعتقد أن أسلوب تفكیر الفرد 

ٕوادارته للمواقف بصورة إیجابیة 
یؤثر بال شك على درجة 

 استمتاعه بالحیاة
1 

 2.06 87. 68.67 14 متوسط
أشعر بالمتعة واالستمتاع عندما 
أحل مشاكل زمالئي وأنجح في 

 .ٍحل كثیر منها
6 

 2.06 77. 68.67 15 متوسط
أعتقد أن النجاح في الحیاة 

لیس ولید الحظ بل ناتج مثابرة 
وتخطیط منظم لكل جنبات هذه 

 .الحیاة
7 

 2.04 86. 68.00 16 متوسط
اعتقد أن حیاتي تسیر إلى 

ًفضل دائما بصورة تجعلها األ
 .أكثر متعة وروعة

18 

لي فلسفة خاصة في الحیاة  2.02 87. 67.33 17 متوسط
 20 .تجعلني أشعر بالمتعة الحقیقیة

ٍاعتقد أنني راض كل الرضا  2.00 83. 66.67 18 متوسط
 8 .عن ذاتي وحیاتي
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مستوى 
االستمتاع 

 بالحیاة
النسبة  الرتبة

 %المئویة
االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 م عبارات المحور الحسابي

 1.98 77. 66.00 19 متوسط
ًأدرك تماما بأن عزو الفرد 

اء السلبیة أو لألحداث سو
اإلیجابیة یرتبط بمدى سعادته 

 .وكذا باستمتاعه بالحیاة
13 

 1.94 79. 64.67 20 متوسط

اعتقد أن في استطاعة الفرد 
السیطرة على جوانب حیاته، 

واتخاذ قراراته، وتحمل 
المسئولیة من بین العوامل التي 

 .ًتجعله أكثر استمتاعا بحیاته

10 

 كلي للمحورال 12.1 64. 70.30 -- متوسط
أن لـدى أفـراد عینــة الدراسـة مـن المعـاقین والمعاقــات ) 5(یتـضح مـن الجـدول الــسابق رقـم

من االستمتاع بالحیـاة علـى النتیجـة " متوسط"ًحركیا في دور الرعایة االجتماعیة ببریدة مستوى 
 ، وبنـسبة مئویـة لمـستوى)3.0 مـن 2.11(ُالكلیة لبعد المكون المعرفـي، بمتوسـط حـسابي بلـغ 

   %).70.30(ًاالستمتاع بالحیاة لدى المعاقین حركیا بلغت 
ًأیضا أن مستوى االستمتاع بالحیاة لـدى أفـراد عینـة ) 5(ویتضح من الجدول السابق رقم 

علـى جمیـع " متوسط"ًالدراسة من المعاقین والمعاقات حركیا في دور الرعایة االجتماعیة ببریدة 
، 3، 15، 12، 5، 16، 17، 2، 19(م الفقــرات رقــم فقــرات البعــد األول المكــون المعرفــي وهــ

علـــى الترتیـــب حیـــث تـــراوح متوســـطهم ) 10، 13، 8، 20، 18، 7، 6، 1، 11، 14، 4، 9
، %76.00(، وبنــسبة مئویــة لمــستوى االســتمتاع علــیهم بلغــت )1.94، 2.28(الحــسابي بــین 

لــدى أفــراد " فضمــنخ"أو لمــستوى " مرتفــع"، ولــم یــصل االســتمتاع بالحیــاة لمــستوى %)64.67
  .ًعینة الدراسة من المعاقین والمعاقات حركیا في دور الرعایة االجتماعیة ببریدة

كـــذلك أن أعلـــى ثـــالث فقـــرات مـــن مقیـــاس ) 5(ویتبـــین مـــن نتـــائج الجـــدول الـــسابق رقـــم 
ُاالســـتمتاع بالحیـــاة لبعـــد المكـــون المعرفـــي تـــم توافرهـــا لـــدى أفـــراد عینـــة الدراســـة مـــن المعـــاقین 

، وقـد )17، 2، 19(ًحركیا في دور الرعایة االجتماعیة ببریدة جاء في الفقـرات رقـم والمعاقات 
  :ًجاءت مرتبة تنازلیا على النحو التالي

  ـــأن الحیـــاة الـــسعیدة الممتعـــة أمـــل كـــل إنـــسان یفكـــر بطریقـــة ســـلیمة، جـــاءت فـــي اعتقــد ب
) 2.28(، وبمتوســـط حـــسابي بلـــغ "متوســـط"المرتبـــة األولـــى وبمـــستوى اســـتمتاع بالحیـــاة 

  %).76.00(وبنسبة استمتاع بالحیاة بلغت 
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  االهتمـام بــالنواحي اإلیجابیــة فــي الحیــاة ومحاولــة تطویرهـا وتنمیتهــا هــو الــذي یــساهم فــي
، "متوســط"اســتمتاع الفــرد بالحیــاة، جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة وبمــستوى اســتمتاع بالحیــاة 

 %).74.00(وبنسبة استمتاع بالحیاة بلغت ) 2.22(وبمتوسط حسابي بلغ 
  ،ًفهمــي لحیـــاتي، وحلــي لمـــشكالتي بطریقــة إیجابیـــة هــو مـــا جعلنــي أكثـــر اســتمتاعا بهـــا

، وبمتوســط حــسابي بلــغ "متوســط"جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة وبمــستوى اســتمتاع بالحیــاة 
 %).74.00(وبنسبة استمتاع بالحیاة بلغت ) 2.22(

ث فقـــرات مـــن مقیـــاس أن أقـــل ثـــال) 5(ویتبـــین كـــذلك مـــن نتـــائج الجـــدول الـــسابق رقـــم 
ُاالســـتمتاع بالحیـــاة لبعـــد المكـــون المعرفـــي تـــم توافرهـــا لـــدى أفـــراد عینـــة الدراســـة مـــن المعـــاقین 

، وقـد )8، 13، 10(ًوالمعاقات حركیا في دور الرعایة االجتماعیة ببریدة جاء في الفقـرات رقـم 
 :ًجاءت مرتبة تصاعدیا على النحو التالي

 طرة علـــى جوانـــب حیاتـــه، واتخـــاذ قراراتـــه، وتحمــــل اعتقـــد أن فـــي اســـتطاعة الفـــرد الـــسی
ًالمسئولیة من بین العوامل التي تجعلـه أكثـر اسـتمتاعا بحیاتـه جـاءت فـي المرتبـة األولـى 

وبنــسبة اســتمتاع ) 1.94(، وبمتوســط حــسابي بلــغ "متوســط"وبمــستوى اســتمتاع بالحیــاة 
  %).64.67(بالحیاة بلغت 

 اء الــسلبیة أو اإلیجابیــة یــرتبط بمــدى ســعادته ًأدرك تمامــا بــأن عــزو الفــرد لألحــداث ســو
، "متوسـط"وكذا باستمتاعه بالحیاة، جـاءت فـي المرتبـة الثانیـة وبمـستوى اسـتمتاع بالحیـاة 

 %).66.00(وبنسبة استمتاع بالحیاة بلغت ) 1.98(وبمتوسط حسابي بلغ 
 وى ٍاعتقــد أننــي راض كــل الرضــا عــن ذاتــي وحیــاتي، جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة وبمــست

وبنسبة استمتاع بالحیـاة بلغـت ) 2.00(، وبمتوسط حسابي بلغ "متوسط"استمتاع بالحیاة 
)66.67.(% 

  :ُالنتائج المتعلقة بالبعد الثاني لمستوى لالستمتاع بالحیاة وهو المكون الوجداني  - ب
ُیظهــر النتــائج المتعلقــة بالبعــد الثــاني لمــستوى لالســتمتاع بالحیــاة ) 6(الجـدول اآلتــي رقــم 

 : المكون الوجدانيوهو 
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ًالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة والرتب تنازلیا :)6(الجدول رقم
  ُومستوى االستمتاع بالحیاة لبعد المكون الوجداني من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

مستوى 
االستمتاع 

 بالحیاة
النسبة  الرتبة

 %المئویة
االنحراف 
 المعیاري

متوسط ال
 م عبارات المحور الحسابي

 2.20 81. 73.33 1 متوسط
ُأشعر بأنني مقبل على 

الحیاة واالستمتاع بها من 
 .أي وقت مضى

2 

 2.18 85. 72.67 2 متوسط
تنتابني مشاعر الفرح 

ًوالسرور كلما حققت تقدما 
 ًملموسا في حیاتي

12 

 2.18 83. 72.67 3 متوسط
مروري بخبرات سارة 

 في تشكیل ومبهجة ساهم
 َّوجدان إیجابي لدي

18 

أشعر بالبهجة والمتعة في  2.18 77. 72.67 4 متوسط
 15 .كل ما حولي

 2.18 85. 72.67 5 متوسط
االستمتاع بالحیاة جعلني 
ًأكثر تقدیرا لذاتي وحبط 

 .النفعاالتي
20 

 2.16 82. 72.00 6 متوسط
استمتاعي بحیاتي جعلني 
ًأكثر تقدیرا لذاتي، وضبطا  ً

نفعاالتي وأكثر ورضاء ال
 .عن عالقاتي

4 

ًالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة والرتب تنازلیا :)6(تابع الجدول رقم
  ُومستوى االستمتاع بالحیاة لبعد المكون الوجداني من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

مستوى 
االستمتاع 

 بالحیاة
النسبة  الرتبة

 %المئویة
نحراف اال

 المعیاري
المتوسط 
 م عبارات المحور الحسابي

أرى في ممارسة هوایاتي متعة  2.16 79. 72.00 7 متوسط
 16 .حقیقیة ال تقاوم

 2.14 86. 71.33 8 متوسط
استمتاعي بالحیاة جعلني أشعر 
بالبهجة الممزوجة بالتفاؤل تجاه 

  .حیاتي ومستقبلي
 

3 
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مستوى 
االستمتاع 

 بالحیاة
النسبة  الرتبة

 %المئویة
نحراف اال

 المعیاري
المتوسط 
 م عبارات المحور الحسابي

ع في كل ما أقوم أجد االستمتا 2.14 81. 71.33 9 متوسط
 8 .به من أعمال

أحرص على أن استمتع بكل  2.12 80. 70.67 10 متوسط
 1 لحظة من لحظات حیاتي

أعبر لآلخرین عن مشاعري  2.12 77. 70.67 11 متوسط
 10 .الصادقة تجاههم

استمتاعي بالحیاة جعلني أقل  2.12 80. 70.67 12 متوسط
 19 .ًشعورا بالتوتر والملل واإلحباط

 2.06 79. 68.67 13 متوسط
ال أشعر بالضیق عندما 

تواجهني بعض التحدیات في 
 .حیاتي

13 

ًأشعر بأن حیاتي دائما مشرقة  2.06 74. 68.67 14 متوسط
 14 .وملیئة بالتفاؤل واألمل

 2.04 81. 68.00 15 متوسط
ًأمیل دائما إلى الضحك وأجد 
متعة في تبادل الدعایة مع 

 .اآلخرین
5 

ًأشعر دائما بالبهجة والمتعة في  2.04 81. 68.00 16 متوسط
 7 .الحیاة

 2.00 86. 66.67 17 متوسط
أرى الجمال في كل شيء حولي 

واستمتع بكل ما هو جمیل 
 .جذاب

9 

 1.96 76. 65.33 18 متوسط
اتمتع بروح معنویة عالیة حتى 
فشلت في أداء شيء أسعى 

 .إلیه
17 

 1.92 80. 64.00 19 متوسط
 على أن أعبر عن من السهل

مشاعري تجاه اآلخرین من 
 .حولي

6 

استطیع استدعاء االنفعاالت  1.92 80. 64.00 20 متوسط
 11 .السارة كالمرح والفكاهة

 الكلي للمحور 2.09 65. 69.80 --- متوسط
أن لـدى أفـراد عینـة الدراسـة مـن المعـاقین والمعاقـات ) 6(یتضح من الجدول السابق رقـم 

من االستمتاع بالحیـاة علـى النتیجـة " متوسط" الرعایة االجتماعیة ببریدة مستوى ًحركیا في دور
، وبنـسبة مئویـة )3.0 مـن 2.09(ُالكلیـة للبعـد الثـاني المكـون الوجـداني، بمتوسـط حـسابي بلـغ 

   %).69.80(ًلمستوى االستمتاع بالحیاة لدى المعاقین حركیا بلغت 
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ن مستوى االستمتاع بالحیاة لـدى أفـراد عینـة ًأیضا أ) 6(ویتضح من الجدول السابق رقم 
علـى جمیـع " متوسط"ًالدراسة من المعاقین والمعاقات حركیا في دور الرعایة االجتماعیة ببریدة 

، 3، 16، 4، 20، 18، 15، 12، 2(فقرات البعد الثـاني المكـون الوجـداني وهـم الفقـرات رقـم 
ـــــــــــب حیـــــــــــث تراوحـــــــــــت علـــــــــــى ا) 11، 6، 17، 9، 7، 5، 14، 13، 19، 10، 1، 8 لترتی

، وبنــسبة مئویــة لمــستوى االســتمتاع علــیهم بلغــت )1.92، 2.20(متوســطاتهم الحــسابیة بــین 
أو لمــــــستوى " مرتفــــــع"، ولــــــم یــــــصل االســــــتمتاع بالحیــــــاة لمــــــستوى %)64.00، 73.33%(
ًلدى أفراد عینة الدراسة من المعـاقین والمعاقـات حركیـا فـي دور الرعایـة االجتماعیـة " منخفض"

  .ةببرید
كـــذلك أن أعلـــى ثـــالث فقـــرات مـــن مقیـــاس ) 6(ویتبـــین مـــن نتـــائج الجـــدول الـــسابق رقـــم 

ُاالســتمتاع بالحـیـاة لبعـــد المكــون الوجـــداني تــم توافرهـــا لــدى أفـــراد عینــة الدراســـة مــن المعـــاقین 
، وقـد )18، 12، 2(ًوالمعاقات حركیا في دور الرعایة االجتماعیة ببریدة جاء في الفقـرات رقـم 

  :ً تنازلیا على النحو التاليجاءت مرتبة
  ُأشعر بـأنني مقبـل علـى الحیـاة واالسـتمتاع بهـا مـن أي وقـت مـضى، جـاءت فـي المرتبـة

وبنـــسبة ) 2.20(، وبمتوســـط حـــسابي بلـــغ "متوســـط"األولـــى وبمـــستوى اســـتمتاع بالحیـــاة 
  %).73.33(استمتاع بالحیاة بلغت 

 ًتنتابني مشاعر الفرح والسرور كلما حققت تقـدما ملموسـا  فـي حیـاتي، جـاءت فـي المرتبـة ً
وبنـــسبة ) 2.18(، وبمتوســـط حـــسابي بلـــغ "متوســـط"الثانیـــة وبمـــستوى اســـتمتاع بالحیـــاة 

 %).72.67(استمتاع بالحیاة بلغت 
  َّمروري بخبرات سارة ومبهجة ساهم فـي تـشكیل وجـدان إیجـابي لـدي، جـاءت فـي المرتبـة

وبنـــسبة ) 2.18(حـــسابي بلـــغ ، وبمتوســـط "متوســـط"الثالثـــة وبمـــستوى اســـتمتاع بالحیـــاة 
 %).72.67(استمتاع بالحیاة بلغت 

أن أقـــل ثـــالث فقـــرات مـــن مقیـــاس ) 6(ویتبـــین كـــذلك مـــن نتـــائج الجـــدول الـــسابق رقـــم 
ُاالســتمتاع بالحـیـاة لبعـــد المكــون الوجـــداني تــم توافرهـــا لــدى أفـــراد عینــة الدراســـة مــن المعـــاقین 

، وقـد )17، 6، 11(ریدة جاء في الفقـرات رقـم ًوالمعاقات حركیا في دور الرعایة االجتماعیة بب
 :ًجاءت مرتبة تصاعدیا على النحو التالي

  اســــتطیع اســــتدعاء االنفعــــاالت الــــسارة كــــالمرح والفكاهــــة، جــــاءت فــــي المرتبــــة األولــــى
وبنــسبة اســتمتاع ) 1.92(، وبمتوســط حــسابي بلــغ "متوســط"وبمــستوى اســتمتاع بالحیــاة 

  %).64.00(بالحیاة بلغت 
 علــى أن أعبــر عــن مــشاعري تجــاه اآلخــرین مــن حــولي، جــاءت فــي المرتبــة مــن الــسهل 

وبنـــسبة ) 1.92(، وبمتوســـط حـــسابي بلـــغ "متوســـط"الثانیـــة وبمـــستوى اســـتمتاع بالحیـــاة 
 %).64.00(استمتاع بالحیاة بلغت 
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  اتمتع بروح معنویة عالیة حتى إذا فشلت فـي أداء شـيء أسـعى إلیـه، جـاءت فـي المرتبـة
وبنـــسبة ) 1.96(، وبمتوســـط حـــسابي بلـــغ "متوســـط" اســـتمتاع بالحیـــاة الثالثـــة وبمـــستوى

 %).65.33(استمتاع بالحیاة بلغت 
ُالنتــــائج المتعلقــــة بالبعــــد الثالــــث لمـــــستوى لالســــتمتاع بالحیــــاة وهــــو المكــــون الـــــسلوكي   - ج

  :االجتماعي
اة ُیظهـر النتــائج المتعلقـة بالبعــد الثالـث لمــستوى لالسـتمتاع بالحیــ) 7(الجـدول اآلتـي رقــم 

  : وهو المكون السلوكي االجتماعي
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة والرتب :)7(الجدول رقم

ُتنازلیا ومستوى االستمتاع بالحیاة لبعد المكون السلوكي االجتماعي من وجهة نظر أفراد عینة  ً
  الدراسة

مستوى 
االستمتاع 

 بالحیاة
النسبة  الرتبة

 %المئویة
نحراف اال

 المعیاري
المتوسط 
 م عبارات المحور الحسابي

ًأحرص دائما على إسعاد أسرتي  2.26 72. 75.33 1 متوسط
 20 .وأسعد لسعادتهم

 2.24 77. 74.67 2 متوسط
أحرص على أن تربطني 

باآلخرین عالقة إیجابیة وودیة 
 .مخلصة

1 

أحرص على أن أقابل اآلخرین  2.22 82. 74.00 3 متوسط
 2 .مة مشرقةبابتسا

أرى في الصداقة متعة حقیقیة ال  2.18 75. 72.67 4 متوسط
 11 .تضاهیها متعة

التواصل اإلیجابي مع اآلخرین  2.18 83. 72.67 5 متوسط
 14 .ًیجعلني أكثر استمتاعا بالحیاة

یسعدني مشاركة اآلخرین  2.14 83. 71.33 6 متوسط
 10 .أفراحهم وأطراحهم
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة والرتب :)7(تابع الجدول رقم
ُتنازلیا ومستوى االستمتاع بالحیاة لبعد المكون السلوكي االجتماعي من وجهة نظر أفراد عینة  ً

  الدراسة
مستوى 

االستمتاع 
 بالحیاة

النسبة  الرتبة
 %المئویة

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 م رعبارات المحو الحسابي

 2.14 78. 71.33 7 متوسط
أفضل أن ال تقوم عالقتي 

باآلخرین على أساس المصلحة 
 .أو المنفعة الشخصیة

13 

أتعامل مع اآلخرین بمحبة  2.14 86. 71.33 8 متوسط
 15 .وتسامح

أشعر بالسعادة كلما اقتربت من  2.14 78. 71.33 9 متوسط
 16 .أصدقائي المحیطین بي

أشعر بالمتعة عندما أساعد  2.14 86. 71.33 10 متوسط
 19 اآلخرین وأحس بمشاعرهم

أقضي وقت فراغي في كل ما  2.10 86. 70.00 11 متوسط
 5 .یجدد طاقتي ویعید إلى هویتي

ًأقضي وقتي دائما في كل ما  2.08 88. 69.33 12 متوسط
 3 .یمتعني ویسعدني

ًانظر دائما إلى الحیاة نظرة  2.08 75. 69.33 13 متوسط
 4 .إیجابیة ومتفائلة

یتسم سلوكي مع اآلخرین  2.08 80. 69.33 14 متوسط
 7 .بالتسامح والعفو والرضا

 2.06 82. 68.67 15 متوسط
ال أتردد في تقدیم المساعدة 
ُوالمشورة لآلخرین متى طلب 

 .مني ذلك
8 

استمتع بوجودي بین اآلخرین  2.06 87. 68.67 16 متوسط
 12 .تهموأحاول االستفادة من خبر

 2.06 87. 68.67 17 متوسط
أحرص على تمضیة وقت 

فراغي في ممارسة هوایاتي مع 
 .المخلصین من أصدقائي

17 

أحرص على الخروج للتنزه أنا  2.04 86. 68.00 18 متوسط
 6 .وأسرتي

ًأتسامح دائما حتى مع من أساء  2.02 82. 67.33 19 متوسط
 18 .َّإلى
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مستوى 
االستمتاع 

 بالحیاة
النسبة  الرتبة

 %المئویة
االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 م رعبارات المحو الحسابي

 2.00 81. 66.67 20 متوسط
رص على أن أجعل لحیاتي أح

هدف أسعى باستمرار إلى 
 .تحقیقه

9 

 الكلي للمحور 2.12 66. 70.60 --- متوسط
أن لـدى أفـراد عینـة الدراسـة مـن المعـاقین والمعاقـات ) 7(یتضح من الجدول السابق رقـم 

جـة من االستمتاع بالحیـاة علـى النتی" متوسط"ًحركیا في دور الرعایة االجتماعیة ببریدة مستوى 
، )3.0 مـــن 2.12(ُالكلیـــة لبعـــد المكـــون الثالـــث الـــسلوكي االجتمـــاعي، بمتوســـط حـــسابي بلـــغ 

  %).70.60(ًوبنسبة مئویة لمستوى االستمتاع بالحیاة لدى المعاقین حركیا بلغت 
ًأیضا أن مستوى االستمتاع بالحیاة لـدى أفـراد عینـة ) 7(ویتضح من الجدول السابق رقم 

علـى جمیـع " متوسط"ًمعاقات حركیا في دور الرعایة االجتماعیة ببریدة الدراسة من المعاقین وال
، 14، 11، 2، 1، 20(فقــرات البعـــد الثالــث المكـــون الــسلوكي االجتمـــاعي وهــم الفقـــرات رقـــم 

ــــــى الترتیــــــب حیــــــث ) 9، 18، 6، 17، 12، 8، 7، 4، 3، 5، 19، 16، 15، 13، 10 عل
وبنـسبة مئویـة لمـستوى االسـتمتاع علـیهم ، )2.00، 2.26(تراوحت متوسطاتهم الحـسابیة بـین 

أو لمـــستوى " مرتفـــع"، ولـــم یـــصل االســـتمتاع بالحیـــاة لمـــستوى %)66.67، %75.33(بلغــت 
ًلدى أفراد عینة الدراسة من المعـاقین والمعاقـات حركیـا فـي دور الرعایـة االجتماعیـة " منخفض"

  .ببریدة
الث فقـــرات مـــن مقیـــاس كـــذلك أن أعلـــى ثـــ) 7(ویتبـــین مـــن نتـــائج الجـــدول الـــسابق رقـــم 

ُاالسـتمتاع بالحیـاة للبعـد الثالـث المكــون الـسلوكي الوجـداني تـم توافرهــا لـدى أفـراد عینـة الدراســة 
، 20(ًمن المعاقین والمعاقات حركیـا فـي دور الرعایـة االجتماعیـة ببریـدة جـاء فـي الفقـرات رقـم 

  :ً، وقد جاءت مرتبة تنازلیا على النحو التالي)2، 1
  على إسعاد أسـرتي وأسـعد لـسعادتهم، جـاءت فـي المرتبـة األولـى وبمـستوى ًأحرص دائما

وبنـــسبة اســـتمتاع بالحیـــاة ) 2.26(، وبمتوســـط حـــسابي بلـــغ "متوســـط "اســـتمتاع بالحیـــاة 
  %).75.33(بلغت 

  أحــرص علــى أن تربطنــي بــاآلخرین عالقــة إیجابیــة وودیــة مخلــصة، جــاءت فــي المرتبــة
وبنـــسبة ) 2.24(، وبمتوســـط حـــسابي بلـــغ "متوســـط"الثانیـــة وبمـــستوى اســـتمتاع بالحیـــاة 

 %).74.67(استمتاع بالحیاة بلغت 
  أحــرص علــى أن أقابــل اآلخــرین بابتــسامة مــشرقة، جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة وبمــستوى

وبنسبة استمتاع بالحیـاة بلغـت ) 2.22(، وبمتوسط حسابي بلغ "متوسط"استمتاع بالحیاة 
)74.00.(% 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الخامس(، الجزء )187: (ددالع

 

 

317 

أن أقـــل ثـــالث فقـــرات مـــن مقیـــاس ) 7(جـــدول الـــسابق رقـــم ویتبـــین كـــذلك مـــن نتـــائج ال
ُاالسـتمتاع بالحیـاة للبعـد الثالـث المكــون الـسلوكي الوجـداني تـم توافرهــا لـدى أفـراد عینـة الدراســة 

، 9(ًمــن المعــاقین والمعاقــات حركیــا فــي دور الرعایــة االجتماعیــة ببریــدة جــاء فــي الفقــرات رقــم 
 :ى النحو التاليً، وقد جاءت مرتبة تصاعدیا عل)6، 18
  أحــرص علــى أن أجعــل لحیــاتي هــدف أســعى باســتمرار إلــى تحقیقــه، جــاءت فــي المرتبــة

وبنـــسبة ) 2.00(، وبمتوســـط حـــسابي بلـــغ "متوســـط"األولـــى وبمـــستوى اســـتمتاع بالحیـــاة 
  %).66.67(استمتاع بالحیاة بلغت 

 َّأتــسامح دائمــا حتــى مــع مــن أســاء إلــى، جــاءت فــي المرتبــة الثانیــة وبمــستوى  اســتمتاع ً
وبنــــسبة اســــتمتاع بالحیــــاة بلغـــــت ) 2.02(، وبمتوســــط حــــسابي بلـــــغ "متوســــط"بالحیــــاة 

)67.33.(% 
  أحــرص علــى الخــروج للتنــزه أنــا وأســرتي، جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة وبمــستوى اســتمتاع

وبنـــــسبة اســـــتمتاع بالحیـــــاة بلغـــــت ) 2.04(، وبمتوســـــط حـــــسابي بلـــــغ "عـــــالي"بالحیـــــاة 
)68.00.(% 

ًص مــستوى االســتمتاع بالحیــاة لــدى المعــاقین والمعاقــات حركیــا فــي دور    ویمكــن تلخــی
یوضــح لنــا ملخــص ألبعــاد الدراســة الثالثــة ) 8(الرعایــة االجتماعیــة ببریــدة، فــإن الجــدول رقــم 
 .مرتبة تنازلیا حسب مستوى االستمتاع بالحیاة

یة والرتب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئو:)8(الجدول رقم
ًتنازلیا ومستوى االستمتاع بالحیاة ألبعاد الدراسة الثالثة من وجهة نظر المعاقین والمعاقات 

  ًحركیا في دور الرعایة االجتماعیة ببریدة
مستوى 

االستمتاع 
 بالحیاة

النسبة  الرتبة
 %المئویة

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 م ُالبعد الحسابي

 1 .ون المعرفيالمك 2.11 64. 70.30 2 متوسط
 2 .المكون الوجداني 2.09 65. 69.80 3 متوسط
المكون السلوكي  2.12 66. 70.60 1 متوسط

 3 .االجتماعي
  الكلي لجمیع األبعاد 2.11 65. 70.23 --- متوسط

بــــالرجوع إلــــى النتــــائج الــــسابقة نالحــــظ أن مــــستوى االســــتمتاع بالحیــــاة لــــدى المعـــــاقین 
علـــى الثالثـــة أبعـــاد لمقیـــاس " متوســـط"لرعایـــة االجتماعیـــة ببریـــدة ًوالمعاقـــات حركیـــا فـــي دور ا

ُاالسـتمتاع بالحیـاة، حیــث جـاء بعـد المكــون الـسلوكي االجتمـاعي فــي المرتبـة األولـى وبمــستوى 
ُ، تبعه في المرتبة الثانیـة بعـد %)70.60(استمتاع بالحیاة علیه عالي، وبنسبة استمتاع مئویة 
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ًثانیــــة وبمــــستوى اســــتمتاع مرتفــــع أیــــضا، وبنــــسبة اســــتمتاع المكــــون المعرفــــي فــــي المرتبــــة ال
ً، بینما أقل مستوى استمتاع كان في بعد المكون الوجداني وبمستوى مرتفـع أیـضا %)70.30( ُ

، وكذلك فـأن مـستوى االسـتمتاع بالحیـاة الكلـي علـى جمیـع أبعـاد %)69.80(وبنسبة استمتاع 
، وهـذا یظهـر أن المعـاقین %)70.23( بلغت مقیاس االستمتاع بالحیاة مرتفع وبنسبة استمتاع

ًوالمعاقات حركیـا فـي دور الرعایـة االجتماعیـة ببریـدة لـدیهم اسـتمتاع بالحیـاة بمـستوى متوسـط، 
ُومازال مستوى االستمتاع بحاجة إلى مزید من التطویر بشكل عـام وفـي بعـد المكـون الوجـداني 

  .بشكل خاص
ســتمتاع بالحیــاة لــدى المعــاقین والمعاقــات وتــرى الباحثــة فــي نتیجــة تقــارب مــستویات اال

ًحركیــا علــى جمیــع األبعــاد ولــم ترقــى إال إلــى مــستوى متوســط فقــط مــن االســتمتاع فــي الحیــاة، 
وهــذه النتیجـــة تختلـــف عـــن بعـــض الدراســـات الــسابقة والتـــي بینـــت بارتفـــاع مـــستوى االســـتمتاع 

التـي اوضـحت نتـائج ) Shirai et al) 2009بالحیاة لیصل إلى مستوى عالي كما في دراسـة 
الدراســة وجــود مــستوى عــالي مــن االســتمتاع بالحیــاة لــدى الــذكور واالنــاث مــن طــالب المرحلــة 

  .الثانویة
وكما جاء في األدب النظري یرجـع ذلـك أن المعـاقین والمعاقـات لـدیهم محـددات لإلعاقـة 

بـدالعال، ع(من أجل االستمتاع بالحیاة أكثر من محددات األشخاص غیـر المعـاقین حیـث ذكـر
أن هــذه المحـــددات الفـــرص المتاحـــة للمعـــاق، جــودة المجتمـــع ذاتـــه الـــذي یعـــیش فیـــه ) 2009

المعاق ومـا یقدمـه هـذا المجتمـع مـن تـسهیالت وحیـاة سـهلة لـه، المقومـات الشخـصیة للمعـاق، 
األحداث القدریة التي تحدث للفرد ویمر بها سواء كانت مبهجة أو محزنة مثل اإلعاقة الناتجـة 

باب مكتسبة، مستودع الخبرات للمعـاق وتأثیرهـا علـى االسـتمتاع بالحیـاة، التقیـیم الـذاتي عن أس
  . الداخلي للمعاق وصفاء السریرة الداخلیة أو ما یسمیه البعض بالسالم النفسي الداخلي

وترى الباحثة أن هذه النتیجة تؤیده نظریـة النـشاط والتـي تفتـرض أن الـسعادة واالسـتمتاع 
 إال إحــدى نتــائج النـشاط، وكــون اإلعاقــة الحركیـة تحــد مــن مـستوى النــشاط فــي بالحیـاة مــا هـي

بعــض الجوانــب األمــر الــذي أدى إلــى انخفــاض مــستوى االســتمتاع بالحیــاة لــدى عینــة الدراســة 
ًإلى مـستوى متوسـط لعـدم قـدرة المـصاب حركیـا علـى القیـام بالوظـائف التـي یجـب أن یقـوم بهـا 

یاتیـة الجـسمیة، ممـا یـستدعي اسـتخدام أجهـزة مـساعدة للقیـام بهـا الجسم والمتعلقة بنشاطاته الح
  ).2010الصبي، (

ًوأن فــي نتیجـــة تمتـــع المعــاقین والمعاقـــات حركیـــا بمـــستوى متوســط فقـــط مـــن االســـتمتاع 
بالحیاة یمكن تفسیره حسب مبدأ القصور في نظریة آدلر كما هو الحال في أفراد عینة الدراسـة 

ًركیـة، حیـث بـین آدلـر أن وجـود مثـل هـذا القـصور یـؤثر دائمـا فــي والـذین یعـانون مـن إعاقـة ح
حیــاة الــشخص النفــسیة، فیحقــره أمــام نفــسه ویــضاعف شــعوره بعــدم األمــن واالســتقرار وبالتــالي 

  ) م2010أبو حبیب ،(یحد من مستوى استمتاعه بالحیاة 
ج ، والتـــي كـــشفت نتـــائ)Husaina ،2010(ویؤیـــد هـــذا التفـــسیر نتـــائج دراســـة حوســـینا 

الدراسة أن غالبیة المعاقین حركیا من الحوادث یفضلون البعـد عـن أفـراد المجتمـع المحـیط بهـم 
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وخاصــة أقــرانهم، وأفــراد مجــتمعهم اآلخــرین فــي المرحلــة المبكــرة بعــد اإلصــابة باإلعاقــة، وذلــك 
  . بسبب الشعور بالخجل، والحرج من اآلخرین

 عرض وتحلیل النتائج المتعلقة بفرضیات الدراسة: 
 توجــد فــروق بــین متوســطي درجــات عینــة " والــذي یــنص علــى أنــه : نتیجــة الفــرض األول

  )"  أنثى-ذكر(الدراسة في مقیاس االستمتاع بالحیاة بأبعاده تعزى إلى متغیر الجنس 
-U) "Mann"للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار مـان وتنـي 

Whitney- U Test (المستقلة، وذلك للتعرف علـى الفـروق بـین متوسـطي للمقارنات الثنائیة 
 -ذكــر(درجـات عینــة الدراســة فـي مقیــاس االســتمتاع بالحیـاة بأبعــاده تعــزى إلـى متغیــر الجــنس 

 :، والجدول التالي یوضح داللة هذه الفروق)أنثى
) Mann-Whitney- U Test" (U"نتائج اختبار اختبار مان وتني :)9(جدول رقم
 متوسطي درجات عینة الدراسة في مقیاس االستمتاع بالحیاة بأبعاده تعزى لداللة الفروق بین

  إلى متغیر الجنس

أبعاد 
متوسط  العدد الفئات المقیاس

 الرتب
مجموع 
قیمة  )U(قیمة  الرتب

)Z( 
مستوى 
 الداللة

المكون  552.00 22.08 25 ذكر
  المعرفي
 723.00 28.92 25 أنثى 

227.00  
 

-
1.66  
 

  غیر دال

كون الم 557.50 22.30 25 ذكر
 717.50 28.70 25 أنثى الوجداني

232.50  
 

-
1.55  
 

 غیر دال

 Mann-Whitney- U" (U"نتائج اختبار اختبار مان وتني :)9(تابع جدول رقم
Test ( لداللة الفروق بین متوسطي درجات عینة الدراسة في مقیاس االستمتاع بالحیاة

  بأبعاده تعزى إلى متغیر الجنس

متوسط  العدد الفئات أبعاد المقیاس
 الرتب

مجموع 
مستوى  )Z(قیمة  )U(قیمة  الرتب

 الداللة
المكون السلوكي  غیر دال 545.00 21.80 25 ذكر

 730.00 29.20 25 أنثى االجتماعي
220.00  

 
-1.80  

  
 الدرجة الكلیة للمقیاس غیر دال 555.00 22.20 25 ذكر
 720.00 28.80 25 أنثى

230.00 -1.60 
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بلغــت " U" أن قیمــة نتــائج اختبــار مــان وتنــي حیــث أظهــر) 9(یتــضح مــن الجــدول رقــم 
، ویبـین الجـدول كــذلك أن قیمـة مـستوى الداللــة علـى جمیـع أبعــاد المقیـاس الــثالث )230.00(

غیر دال، فلذلك ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطي درجـات عینـة الدراسـة فـي 
، أي أنــه ال یوجــد ) أنثــى-ذكــر(اع بالحیــاة بأبعــاده تعــزى إلــى متغیــر الجــنس مقیــاس االســتمت

  . ًاختالف في االستمتاع بالحیاة بین الذكور واإلناث المعاقین حركیا
وترى الباحثـة أن سـبب عـدم وجـود فـروق بـین الـذكور واإلنـاث باالسـتمتاع بالحیـاة وعلـى 

ًلـى عـاتق المعـاقین والمعاقـات حركیـا متقاربـة جمیع األبعاد یعود إلى أن االلتزامات التي تقـع ع
إلى حد ما حیث یراعى فیها االحتیاجات الخاصـة نتیجـة لطبیعـة اإلعاقـة الحركیـة لكـل منهمـا، 
وبالتــالي فــإن مقومــات االســتمتاع تكــاد تكــون واحــدة لــدى كــل منهمــا ألن الظــروف المجتمعیــة 

قین والمعاقــات تبنــي أســلوب حیــاة المتــوفرة لهــم متقاربــة، بحیــث أنــه لــیس فــي اســتطاعة المعــا
یشبع رغباتهم بمستوى عالي، ویحقق طموحاتهم واحتیاجاتهم بالصورة التي حلموا بهـا والتـي لـم 
یصلوا إلیها بعد، وربمـا كـان لطمـوحهم الزائـد عـن الحـد والـذي ال تـسمح بتحقیقـه تلـك الظـروف 

  .التي یمرون بها أو التي یوفرها لهم مجتمعنا
أن الثقافة العربیة السائدة بتوجهاتها الدینیة قد تـؤثر علـى مـستوى ) 2007( ویذكر عوادة

رضا المعاقین والمعاقـات علـى حـد سـواء بمـا یجعلهـم أكثـر قـدرة علـى الرضـا حـسب إمكـانیتهم 
الجــسمیة، كمــا أن الــشعور الشخــصي بالكفــاءة الذاتیــة لــدى المعــاقین هــو نفــس الــشعور لــدى 

تحدیات لكل منهما، وكذا عدم رقي مستوى الخدمات المادیـة المعاقات من إجادة التعامل مع ال
  واالجتماعیة التي تقدم ألفراد المجتمع

 وتــرى الباحثــة إن دلــت هــذه النتیجــة علــى شــيء فإنمــا تــدل علــى أن االســتمتاع بالحیــاة 
شــعور فــردي نــابع مــن الــذات ونــاتج عــن قــیم الفــرد وتوجهاتــه وأفكــاره الراقیــة التــي یتحلــى بهــا 

ًجعلــه قــادرا علــى صــناعة االســتمتاع بالحیــاة بغــض النظــر عــن طبیعــة الجــنس الــذي بــصورة ت
  . ًینتمي إلیه ذكرا كان أم أنثى

، Steven(وكمــــا جــــاء فــــي األدب النظــــري فــــأن هــــذا التفــــسیر یدعمــــه تعریــــف ســــتیفن 
لالسـتمتاع بالحیـاة بأنـه عملیـة ولیـست سـمة شخـصیة، كمـا یعـرف االسـتمتاع الـذاتي  (2007

ًيء مطلــق باعتبــار أنهــا تفــسر تمامــا فــي إطــار شخــصي وفــي ظــروف شخــصیة علــى أنــه شــ
ًتمامــا، واللحظـــة الحیاتیـــة ینبغـــي أن تفـــسر دون ربطهــا بأیـــة ظـــروف متزامنـــة معهـــا أي تفـــسر 

  .بمعزل عن السیاق المحیط فكل لحظة هي ولیدة ظروفها
ئجهــا عــدم ، والتــي أظهـرت نتا)2013( وقـد اتفقــت هـذه النتــائج مـع نتــائج دراســة صـالح 

وجـــود فـــروق فـــي مـــستوى التوجـــه نحـــو الحیـــاة لـــدى عینـــة مـــن المعـــاقین حركیـــا وفقـــا لمتغیـــر 
  )أنثى-ذكر(الجنس

، والتـــي أظهـــرت وجـــود فـــروق بـــین )2011(كمـــا اختلفـــت مـــع نتـــائج دراســـة أبـــو غـــالي 
الجنــسین فــي مــستوى معنــى الحیــاة لــدى عینــة مــن حــاالت البتــر، لــصالح اإلنــاث فــي محافظــة 

  .ینغزة بفلسط
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والتـي بینـت أنـه ) 2011(ًوقد اختلفت نتائج هذه الدراسة جزئیا مع نتائج دراسة الهنداوي 
توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات عینــة مــن المعــاقین حركیــا بمــستوى 

  . ًالرضا عن جودة الحیاة تبعا لمتغیر الجنس لدیهم لصالح الذكور
 توجـد فـروق بـین متوسـطات درجـات عینـة "  انـه والـذي یـنص علـى: نتیجة الفـرض الثـاني

 أقـل مـن -20مـن (الدراسة في مقیاس االستمتاع بالحیاة بأبعاده تعزى إلـى متغیـر العمـر 
  )"  سنة50 -40 من - سنة40 أقل من -30 من - سنة30

ــــــــــروق  الختبــــــــــار صــــــــــحة الفــــــــــرض تــــــــــم اســــــــــتخدام اختبــــــــــار كروســــــــــكال والــــــــــیس للف
 لمقارنــة متوســطات درجــات عینــة الدراســة فــي ، وذلــكKruskal-Wallis Testالمتعــددة

 مـن - سـنة30 أقـل مـن -20مـن (مقیاس االسـتمتاع بالحیـاة بأبعـاده تعـزى إلـى متغیـر العمـر 
 :، والجدول اآلتي یظهر ذلك) سنة50 -40 من - سنة40 أقل من -30

 لداللة الفروق بین متوسطات Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار :)10(جدول رقم
  ینة الدراسة في مقیاس االستمتاع بالحیاة بأبعاده تعزى إلى متغیر العمردرجات ع

عدد أفراد  المجموعات أبعاد المقیاس
 العینة

متوسط 
درجة  2كا الترتیب الرتب

 الحریة
 1 20.42 24  سنة30 أقل من - 20من 
 المكون المعرفي 2 25.88 12  سنة40 أقل من - 30من 

 3 33.89 14  سنة50 - 40من 

7.60*
 2 

 1 20.29 24  سنة30 أقل من - 20من 
 المكون الوجداني 2 25.58 12  سنة40 أقل من - 30من 

 3 34.36 14  سنة50 - 40من 

8.24*
 2 

 1 20.31 24  سنة30 أقل من - 20من 
 2 25.92 12  سنة40 أقل من - 30من 

  
المكون السلوكي 

 3 34.04 14  سنة50 - 40من  االجتماعي

7.87*
 2 

 1 20.52 24  سنة30 أقل من - 20من 
الدرجة الكلیة  2 25.42 12  سنة40 أقل من - 30من 

 للمقیاس
 3 34.11 14  سنة50 - 40من 

7.69*2 

  0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى * 
أن نتائج اختبار كروسكال والیس للمجموعـات المتعـددة ) 10(یتضح لنا من الجدول رقم 

علـــى الدرجـــة الكلیـــة للمقیـــاس، ویبـــین  0.05هـــي دالـــه عنـــد مـــستوى ) 2كـــا(ت أن قیمـــة أظهـــر
الجــدول كــذلك أن الفــروق علــى جمیــع أبعــاد المقیــاس دالــة احــصائیا، فلــذلك توجــد فــروق ذات 



االستمتاع بالحیاة لدى عینة من المعاقین حركیا بدار الرعایة 
 االجتماعیة ببریدة

 
 منال بنت محمد خلف العنزي
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داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات عینــة الدراســة فــي مقیــاس االســتمتاع بالحیــاة بأبعــاده 
 -40 مـن - سنة40 أقل من -30 من - سنة30 أقل من -20من (تعزى إلى متغیر العمر 

، ولصالح فئـة العمـر األكبـر وعلـى جمیـع األبعـاد وعلـى النتیجـة الكلیـة للمقیـاس، أي ) سنة50
  .ًأنه كلما تقدم العمر بالمعاقین والمعاقات حركیا ارتفع مستوى االستمتاع بالحیاة لدیهم

ًاع بالحیاة لدى المعاقین األكبر سـنا یدعمـه وترى الباحثة في نتیجة زیادة مستوى االستمت
ًبـأن ذلـك قـد یرجـع إلـى أن المعـاقین األكبـر سـنا هـم أكثـر اسـتمتاع ) 2014القحطـاني، (تفسیر

ًبالحیاة من المعاقین حركیا األقل سنا حیـث كلمـا تقـدم الفـرد بـالعمر أصـبح أكثـر إدراكـا، وأكثـر  ً
ًتقــدیرا لألمــور، وأكثــر فهمــا وتقــبال للحیــاة، ً  كمــا أنــه یــصبح لدیــه قــدرة فــي التعامــل مــع الحیــاة، ً

وحل المشاكل التي تعترضه، وأصبح أكثـر خبـرة وقـدرة علـى التفكیـر الـسلیم، ممـا یـنعكس ذلـك 
  .على صحتهم النفسیة وتوافقهم النفسي واالجتماعي وبالتالي شعورهم باالستمتاع بالحیاة

عـاق حركیـا تتوقـف علـى عامـل فأن شـدة المـشاكل النفـسیة للم) 2005محمد، (وكما ذكر
العمر عند حدوث اإلعاقة، ومدى إدراك الفرد إلعاقته، ومدى تكیف الفرد مـع إعاقتـه، ومقـدار 

  .النجاح الذي یحققه الفرد
ً أیـضا تفـسیر نتیجـة ارتفـاع مـستوى االسـتمتاع بالحیـاة لـدى Adlerكما تؤید نظریة آدلـر 

ًمن هم أكبر عمرا من المعاقین حركیا ى أن كل فرد منا یبـدأ منـذ والدتـه مراحـل نمـوه یر، حیث ً
ًالهادفة إلى بلوغ الكمال، وعادة ما یتجـه إلـى اعلـى متخطیـا مراحـل الـضعف محققـا القـوة، ألن  ً

 مخلـــوق اجتمـــاعي مـــدفوع باهتمامـــات اجتماعیـــة، ویـــرى بـــأن Adlerاإلنـــسان فـــي نظـــر آدلـــر 
لــوغ الكمــال وقهــر اإلحــساس بالدونیــة الــدافع الرئیــسي لــدى اإلنــسان هــو إرادة القــوة والتفــوق وب

أبــو حبیــب، (والــنقص والقــصور وهــذه الــدوافع تــزداد ویكــون النمــو العمــري أحــد أســباب زیادتهــا 
2010.(  

والتـي بینـت أنـه ) 2011(ًوقد اتفقت نتائج هذه الدراسة جزئیـا مـع نتـائج دراسـة الهنـداوي 
 المعــاقین حركیــا بمــستوى توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات عینــة مــن

  ). سنه50-45(ًالرضا عن جودة الحیاة تبعا لمتغیر العمر لصالح 
، والتـي بینـت )2012(ًوقد اختلفـت نتـائج هـذه الدراسـة جزئیـا مـع نتـائج دراسـة المهـداوي 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجـات لـدى عینـة مـن المعـاقین حركیـا 
ًحــوادث المروریــة بالمملكــة العربیــة الــسعودیة حــول معنــى الحیــاة تبعــا لمتغیــر والمــصابین فــي ال

 .العمر لدیهم
 توجــد فــروق بــین متوســطي درجــات أفــراد " والــذي یــنص علــى أنــه : نتیجــة الفــرض الثالــث

خلقیـة (عینة الدراسة في مقیاس االستمتاع بالحیاة بأبعاده تعزى إلى متغیر سـبب اإلعاقـة 
  )" ـــــ مكتسبة

-U) "Mann"تحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار مـان وتنـي لل
Whitney- U Test ( للمقارنات الثنائیة المستقلة، وذلك للتعرف علـى الفـروق بـین متوسـطي
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درجـــات أفـــراد عینـــة الدراســـة فـــي مقیـــاس االســـتمتاع بالحیـــاة بأبعـــاده تعـــزى إلـــى متغیـــر ســـبب 
 :، والجدول التالي یوضح داللة هذه الفروق)خلقیة ـــــ مكتسبة(اإلعاقة 

) Mann-Whitney- U Test" (U"نتائج اختبار اختبار مان وتني :)11(جدول رقم 
لداللة الفروق بین متوسطي درجات أفراد عینة الدراسة في مقیاس االستمتاع بالحیاة بأبعاده 

 تعزى إلى متغیر سبب اإلعاقة

متوسط  العدد الفئات أبعاد المقیاس
 الرتب

مجموع 
 (z)قیمة  )U(قیمة  الرتب

  المكون المعرفي 869.00 36.21 24 خلقیة
 406.00 15.62 26 مكتسبة 

55.00** -
5.00** 

المكون  867.50 36.15 24 خلقیة
 407.50 15.67 26 مكتسبة الوجداني

56.50** -
4.97** 

المكون السلوكي  864.00 36.00 24 خلقیة
 411.00 15.81 26 مكتسبة االجتماعي

60.00** -
4.90** 

الدرجة الكلیة  870.50 36.27 24 خلقیة
- **53.50 404.50 15.56 26 مكتسبة للمقیاس

5.02** 
   0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى ** 

بلغــت " U" أن قیمـة نتـائج اختبـار مـان وتنــي حیـث أظهـر) 11(یتـضح مـن الجـدول رقــم 
على جمیـع " U"، ویبین الجدول كذلك أن قیمة 0.01 هو دال عند، ومستوى الداللة)53.50(

، فلذلك توجد فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطي 0.01أبعاد المقیاس دالة عند مستوى 
درجـــات أفـــراد عینـــة الدراســـة فـــي مقیـــاس االســـتمتاع بالحیـــاة بأبعـــاده تعـــزى إلـــى متغیـــر ســـبب 

اإلعاقـة الخلقیـة وعلـى جمیـع األبعـاد وعلـى المقیـاس ، ولصالح ذوي )خلقیة ـــــ مكتسبة(اإلعاقة 
  . الكلي، أي أن المعاقین من أسباب خلقیة أكثر استمتاع بالحیاة من المعاقین ألسباب مكتسبة

ًوترى الباحثة أن مستوى االستمتاع بالحیاة لدى المعاقین حركیـا مـن أسـباب خلقیـة أعلـى 
تــسبة یمكــن تفــسیره حــسب نظریــة لیفتــون مــن مــستوى االســتمتاع لــدى المعــاقین مــن أســباب مك

Leviton  والذین توصلوا بأن تقبل اإلعاقة عملیة تـصبح بعـدها اإلعاقـة واألحاسـیس المرتبطـة
بهــا أقــل ســلبیة كمــا تقــل درجــة عمومتهــا وحــدتها، وتحــدث البــاحثون عــن ظــاهرة ســوء الحــظ 

آالم بعیدة المـدى تـؤثر الناتجة عن آثار مكتسبة من حادث أو إصابة وغیرها والتي ینشأ عنها 
فـي جانـب كبیـر مـن حیـاة الفــرد، ألنـه فقـد شـيء ثمـین كـان قــد جـرب االسـتمتاع بـه فـي حیاتــه 
قبــل إصــابته، أمــا فــي حالــة الــشخص المعــاق مــن أســباب خلقیــة وعــادة مــا تــصاحبه اإلعاقــة 

ة الحركیـة منـذ الـوالدة، فإنـه یكـون قـد اسـتمتع فـي حیاتـه علـى وضـعه الـذي خلـق فیـه مـن إعاقــ
حركیة وذلـك عـن طریـق الـسعي وراء إشـباع حاجاتـه مـن خـالل ممارسـة أنـشطة تناسـبه وتتفـق 
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ًمــع إمكانیاتــه، والرضــا بالعالقــات االجتماعیــة مــن ناحیــة أخــرى، إذا فــإن فقــدان مفــاجئ لقیمــة 
ثمینة من حیاة الفرد یمكن الـشعور بـه علـى أنـه خـسارة نفـسیة، فـالحكم علـى درجـة سـوء الحـظ 

) الـذي فقــدها(التعبیـر عـن قـیم اجتماعیــة أو شخـصیة تعتبـر فـي نظـر صـاحبها یـتم مـن خـالل 
  )boze 2000،  (.ثمینة وجوهریة

ـــذلك تـــرى الباحثـــة أن المعـــاقین حركیـــا مـــن أســـباب مكتـــسبة یقومـــون بمقارنـــه قـــدراتهم  ًفل
بقــدرات األخـــرین مـــن غیـــر المعـــاقین مـــع زیـــادة بمقارنـــة وضـــعه قبـــل اإلصـــابة وبعـــدها، بینمـــا 

ین مــن أســباب خلقیــة تكــون المقارنــة لقــدراتهم بقــدرات اآلخــرین فقــط، ومــن ذلــك نــستنتج المعــاق
أهمیة نظام القـیم لـدى الـشخص المواجـه لحالـة سـوء الحـظ إذ یعتمـد التقیـیم الـسلبي علـى نظـام 
القـیم لدیـه مـن خـالل النظـر إلـى سـمات شخــصیته، إلـى الموقـف كلـه علـى ضـوء بـاقي ســمات 

الج حالته، فدرجة التقییم السلبي للـذات ودرجـة سـوء الحـظ یتحـددان ٕالشخص ودوره وامكانیة ع
في ضوء القیمـة التـي یحـددها الـشخص نفـسه لإلعاقـة ومـا فقـده بـسبب إعاقتـه الجـسدیة وتقبلـه 
ًإلعاقته بناء علـى ذلـك، إذن فالعملیـة التـي یـتم التوصـل إلیهـا لتقبـل اإلعاقـة هـي عملیـة تغییـر 

  )Hessermen ،2005. ( في قیمة األشیاء
ـــــر  ـــــة آدل ـــــاق نظری ـــــة اتف ـــــرى الباحث ـــــون ورایـــــت Adlerًإذا ت ـــــة لیفت ، Leviton مـــــع نظری

&Wright والذین یتفقون مع االتجاه العام للدراسات النفسیة الجسمیة التي تؤكد علـى أن تقبـل 
ًاإلعاقة یتشكل طبقا لما یدركـه الفـرد مـن معنـى اإلعاقـة ال لألبعـاد الموضـوعیة لطبیعـة الحالـة 

عواطــف وســلوكیات وقــیم : سدیة، وهكــذا نظــر البــاحثون إلــى إطــار تقبــل اإلعاقــة علــى أنــهالجــ
مرتبطة باإلصابة، فلذلك اختلفت مستویات االستمتاع بالحیاة بین المعاقین حركیـا تبعـا لمتغیـر 

  )Mecom، 2004). (خلقیة ـــــ مكتسبة(سبب اإلعاقة 
 بالحیــاة مــرتبط بأســاس الطریقــة مــن خــالل مــا ســبق تــرى الباحثــة أن مــستوى االســتمتاع

التي تفسر بها اإلعاقة داخـل إطـار مـن نظـرة اإلنـسان إلـى نفـسه، حیـث نجـد أن األثـر المـدمر 
لإلعاقـة ال ینبــع مــن مجـرد حقیقــة اإلعاقــة فقـط، بــل ممــا تحملـه اإلعاقــة مــن معنـى مــن وجهــة 

  .تمتاع بالحیاةنظر الفرد نفسه، وبالتالي یوجد ارتباط بین تقبل اإلعاقة ومستوى االس
والتـي بینـت أنـه ) 2011(ًوقد اتفقت نتائج هذه الدراسة جزئیـا مـع نتـائج دراسـة الهنـداوي 

توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات عینــة مــن المعــاقین حركیــا بمــستوى 
  . ًالرضا عن جودة الحیاة تبعا لمتغیر سبب اإلعاقة لدیهم

التــي ) Armstrong et al. ،2005(نج وآخــرونواختلفــت مــع نتــائج دراســة ارمــسترو
أشــارت إلــى أن المجتمــع یمیــز بــالنظرة بــین اإلعاقــات الخلقیــة واإلعاقــات الناتجــة عــن إصــابة، 
حیــث هنــاك تفــضیل وتمثیــل أعظــم فــي منظمــات المعــاقین نحــو اإلعاقــة الناتجــة عــن إصــابة، 

  .خرىوهناك مسؤولیة ثقافیة واهتمام بهذه الفئة على حساب الفئة األ
 توجــد فــروق بــین متوســطات درجــات أفــراد " والــذي یــنص علــى أنــه : نتیجــة الفــرض الرابــع

أقـل مـن (عینة الدراسة في مقیاس االستمتاع بالحیاة بأبعاده تعزى إلى متغیر مدة اإلعاقة 
  )"  أكثر من خمس سنوات– من سنة إلى خمس سنوات -سنة
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ــــــــــروق الختبــــــــــار صــــــــــحة الفــــــــــرض تــــــــــم اســــــــــتخدام اختبــــــــــار كروســــــــــكال و الــــــــــیس للف
، وذلك لمقارنة متوسطات درجات أفـراد عینـة الدراسـة فـي Kruskal-Wallis Testالمتعددة

 مـن سـنة إلـى -أقـل مـن سـنة(مقیاس االستمتاع بالحیاة بأبعاده تعـزى إلـى متغیـر مـدة اإلعاقـة 
 :، والجدول اآلتي یظهر ذلك) أكثر من خمس سنوات–خمس سنوات 

 لداللة الفروق بین متوسطات Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار :)12(جدول رقم 
  درجات أفراد عینة الدراسة في مقیاس االستمتاع بالحیاة بأبعاده تعزى إلى متغیر مدة اإلعاقة

أبعاد 
عدد أفراد  المجموعات المقیاس

 العینة
متوسط 
 2كا الترتیب الرتب

 1 11.10 10 أقل من سنة
المكون  2 18.22 9  خمس سنواتمن سنة إلى

 المعرفي
 3 32.26 31 أكثر من خمس سنوات

18.76** 

 لداللة الفروق بین Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار :)12(تابع جدول رقم 
متوسطات درجات أفراد عینة الدراسة في مقیاس االستمتاع بالحیاة بأبعاده تعزى إلى متغیر 

  مدة اإلعاقة

عدد أفراد  المجموعات أبعاد المقیاس
 2كا الترتیبمتوسط الرتب عینةال

 1 10.75 10 أقل من سنة
  المكون  2 19.00 9من سنة إلى خمس سنوات

 الوجداني
 3 32.15 31 أكثر من خمس سنوات

18.50** 

 1 10.30 10 أقل من سنة
 2 19.67 9من سنة إلى خمس سنوات

  
المكون السلوكي 

 3 32.10 31 أكثر من خمس سنوات االجتماعي
18.71** 

 1 10.55 10 أقل من سنة
الدرجة الكلیة  2 18.89 9من سنة إلى خمس سنوات

 للمقیاس
 3 32.24 31 أكثر من خمس سنوات

19.02** 

أن نتائج اختبار كروسكال والیس للمجموعـات المتعـددة ) 12(یتضح لنا من الجدول رقم 
رجة الكلیة للمقیـاس، ویبـین الجـدول  على الد0.05هي داله عند مستوى ) 2كا(أظهر أن قیمة 

كـــذلك أن الفـــروق علـــى جمیـــع أبعـــاد المقیـــاس دالـــه إحـــصائیا، فلـــذلك توجـــد فـــروق ذات داللـــة 
إحــصائیة بــین متوســطات درجــات أفــراد عینــة الدراســة فــي مقیــاس االســتمتاع بالحیــاة بأبعــاده 

ثـر مـن خمـس  أك– مـن سـنة إلـى خمـس سـنوات -أقل من سـنة(تعزى إلى متغیر مدة اإلعاقة 
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ً، أي أنـــه كلمـــا زادت مــــدة اإلعاقـــة لـــدى المعـــاقین والمعاقــــات حركیـــا أرتفـــع مــــستوى )ســـنوات
  .االستمتاع بالحیاة لدیهم

وتـــرى الباحثـــة أن تفـــسیر ســـبب ارتفـــاع مـــستوى الـــسعادة كلمـــا زادت مـــدة المعانـــاة مـــن 
، .Reade، R)" ریــدي راثیــل"اإلعاقــة الحركیــة یمكــن تفــسیر حــسب مــا ذهــب إلیــه كــل مــن 

 إلى أن االستمتاع بالحیـاة مـا هـو إال سلـسلة مـن العملیـات االجتماعیـة تتـضمن تنمیـة (2005
ًالوعي بالواقع الحیاتي المعاش قبوال وقیمة في محاولة تتجاوز مرحلة الندم على ما فـات وتقبـل 
الوـضـع القــائم كمــا هــو، والتعامــل معــه بواقعیــة وفاعلیــة مــع مــشكالت الوضــع الــراهن وتبنــي 

داف حیاتیة مستقاة من الحیـاة التـي یعیـشها الفـرد باسـتمتاع، وفلـسفة واضـحة یتبناهـا بـصورة أه
ًتجعـل الفـرد أكثــر تـسامحا مــع ذاتـه واآلخــرین، وبالتـالي فإنـه كــل مـا زادت مــدة اإلعاقـة یــصبح 
ًلدى المعاق حركیـا وعـي بواقعـه الحیـاتي ویتـأقلم مـع إمكانیاتـه ویـزداد تقبلـه لوضـعه القـائم كمـا 

  ).2006الفنجري، (و ویبني أهداف حیاته بواقعیة فلذلك یرتفع مستوى استمتاعه بالحیاة ه
 لتقبـــل اإلعاقــــة فـــي ضــــوء نظریـــة التحلیــــل Blankوهـــذا التفـــسیر تؤیــــده نظریـــة بالنــــك 

النفسي، والتي بینت أن ردود أفعال الشخصیة السلیمة تجاه اإلعاقة تتطور وتسیر بمراحـل مـع 
دأ بمرحلــة الــصدمة المباشــرة وتتكـون مــن فتــرة ینعــدم فیهــا الــشعور بآثــار التقـدم بــالزمن حیــث تبــ

اإلعاقـــة، ثـــم یتلوهـــا ظهـــور مـــشاعر الحـــسرة والتـــي یـــصل بهـــا المعـــاق إلـــى أدنـــى مـــستویات 
ًاالستمتاع بالحیاة، وأخیرا ومع زیادة المدة باإلصـابة باإلعاقـة یتوصـل الفـرد إلـى مرحلـة الـشفاء 

ًقرار المتعقل بالحـسرة والعـودة تـدریجیا إلـى الحیـاة، وتوجیـه الطاقـة من الصدمة والتي یمیزها اإل
النفــسیة لمحاولــة مواجهــة المــشاكل الحقیقیــة الناجمــة عــن اإلعاقــة لمواصــلة الحیــاة واالســتمتاع 

  )Mecom، 2004. (بها
وكـذلك تــرى الباحثــة أن هـذا التفــسیر الــسابق تؤیـده نظریــة النــشاط والتـي تؤكــد علــى دور 

ي تأتي من ممارسة الفعـل وعالقتهـا علـى حالـة التـدفق التـي یـشعر بهـا األفـراد عنـدما الخبرة الت
ینــدمجون بــصورة مثالیــة فــي األنــشطة المفــضلة لــدیهم، حیــث یعــیش األفــراد عــادة مــع حــاالت 
ًخبــرة عبــر الــزمن وتكــرار األنــشطة ممــا یحــدث نوعــا مــن التطــابق اإلیجــابي بــین قــدرات األفــراد 

التــي یؤدیهــا أو یتعامــل معهــا، أي بمعنــى یــشعر األفــراد بالثقــة فــي قــدراتهم ٕوامكانیاتــه والمهــام 
علــى إنجــاز المهــام التــي یواجهونهــا، مــن خــالل االنــدماج بــصورة تامــة فــي المهــام أو األعمــال 
ًواألنشطة التي یقوم بها الفرد كأنه منقاد تماما لها وسائرا في الطریق الرئیسي ولكـن بحالـة مـن  ً

االستمتاع، وهذا ما یحدث من تعـایش وتـأقلم للمعـاقین مـع مـرور الـزمن بحیـث الوعي والتفهم و
  ).2014أبو حالوة، (یستطیعون زیادة مستوى االستمتاع بحیاتهم 

، والتـي بینـت )2012(ًوقد اختلفـت نتـائج هـذه الدراسـة جزئیـا مـع نتـائج دراسـة المهـداوي 
ت عینــة مـــن المعــاقین حركیـــا أنــه ال توجـــد فــروق ذات داللـــة إحــصائیة بـــین متوســطات درجـــا

ًوالمــصابین فــي الحــوادث المروریــة بالمملكــة العربیــة الــسعودیة حــول معنــى الحیــاة تبعــا لمتغیــر 
  .مدة اإلصابة لدیهم
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 :توصیات الدراسة
  :في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها توصي الباحثة بما یلي

 توصیات للمهتمین والعاملین بمجال االعاقة الحركیة:  
 رة الثقافة ووزارة اإلعالم بإعداد بـرامج فـي كیفیـة اسـتثمار وسـائل التواصـل االجتمـاعي وزا

في زیادة مستوى االستمتاع بالحیاة لدى المعاقین عـن طریـق إعـداد بـرامج ثقافیـة حواریـة 
 .عن الطرق السویة لزیادة مستوى االستمتاع بالحیاة

 ــــ ــــة االجتماعیــــة ومراكــــز اإلرشــــاد والتوجی ه والبــــاحثین ومراكــــز التــــدریب مؤســــسات الرعای
فــي إعـــداد وتطــویر بــرامج التــدریب للمعـــاقین علــى اســتراتیجیة مقاومـــة والتنمیــة البــشریة 

التفكـیـر الـــسلبي، وتنمیـــة مهـــارات التفكیـــر اإلیجـــابي، واالرتقـــاء بمـــستوى ســـعادة ورفاهیـــة 
 . الفرد، وحب الحیاة، واالستمتاع بها والرضا عنها، وتحمل تبعتها

  المعـــاقین لقاعـــدة بیانـــات للمعـــاقین والمعاقـــات حركیـــا ممـــا یـــسهل ســـرعة عمـــل جمعیـــة
 .الوصول إلیهم في حال كان هناك خدمات أو امور خاصة لهم

  التفعیـــل مـــن قبـــل وزارة التربیـــة والتعلـــیم لـــدور الوحـــدة اإلرشـــادیة فـــي الجامعـــات، إلرشـــاد
 .الطالب المعاقین حركیا وحل مشاكلهم التي یتعرضون لها

 تابعـــة مـــن قبـــل وزارة الـــشؤون االجتماعیـــة للمراكـــز والمؤســـسات التـــي ترعـــى ضـــرورة الم
 .المعاقین حركیا وذلك لتلبیة احتیاجات المعاقین خاصة المعاقین حركیا

  اإلعــــداد والـتـــصمیم مــــن قبــــل وزارة التربیــــة والتعلــــیم للبــــرامج اإلرشــــادیة وبنــــاء الخطــــط
ًحیاة لدى المعاقین حركیـا مـن الـذكور واالستراتیجیات المناسبة لرفع مستوى االستمتاع بال

 .واإلناث في منطقة القصیم
  تــشجیع مركــز األبحــاث العلمیــة لدراســات الخاصــة بالمعــاقین حركیــا والتــي ســتعمل علــى

 .تطویر الخدمات المقدمة لهم مما یوصلهم إلى الصحة النفسیة
 لقـصیم خاصــة إنـشاء رابطـة للمعـاقین حركیــا فـي المملكـة العربیـة الــسعودیة وفـي منطقـة ا

 .لتبادل المعلومات والمنافع وآخر ما یستجد في مجال التطویر لهذه الفئة
  إنشاء مراكز متخصصة في االستشارات النفسیة الخاصة بالمعاقین یقوم علیهـا أشـخاص

مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة لتقــدیم المــساعدة والتــشجیع علــى تنمیــة الثقــة بــالنفس والــدوافع 
 . اإلیجابیة للمستقبلالداخلیة وزیادة النظرة

 أسر المعاقین(توصیات للمجتمع المحیط بالمعاقین :(  
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  ـــدین والمـــسئولین فـــي المجتمـــع للحـــد مـــن آثـــار ضـــعف یفـــضل التـــدخل المبكـــر مـــن الوال
 . االستمتاع بالحیاة لدى المعاقین حركیا

  ضــرورة تبـــادل أســـرة المعــاق للخبـــرات المختلفـــة فیمــا بینهـــا تـــساعد فــي إضـــفاء التـــشجیع
مـــل أعبـــاء الحیـــاة الیومیـــة وتـــشكیل صـــداقات مـــع أســـر فـــي أوضـــاع مـــشابه وزیـــادة لتح

 .االستمتاع بالحیاة للمعاقین
  ضرورة إنـشاء مركـز خـاص لتوعیـة اسـر المعـاقین والمعاقـات حركیـا وذلـك بإقامـة دورات

لهم والتواصل الدوري معهم لتدریبهم علـى التعامـل الـسلیم مـع المعـاقین بالطریقـة التـي ال 
 .هم باإلعاقة، لتشعرهم باالعتزاز والتقدیرتشعر

 :دراسات مقترحة
  :في ضوء النتائج، خلصت الدراسة إلى تقدیم عدد من الدراسات المقترحة حول

  فعالیــة برنامــــج إرشــادي فــي زیــادة مــستوى االســتمتاع بالحیــاة لــدى المعــاقین حركیــا مــن
  .فئات مختلفة

 تاع بالحیاة لدى عینة من الطالب المعاقینفعالیة برنامج إرشادي لزیادة مستوى االستم. 
  دور اإلعـــالم وشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي رفـــع مـــستوى االســـتمتاع بالحیـــاة لـــدى

 .المعاقین حركیا وتنمیة نظرتهم اإلیجابیة للمستقبل
 إجراء دراسة لمعرفة مستوى االستمتاع بالحیاة لدى عینة من المراهقین المعاقین حركیا. 
 معرفــة العالقــة بــین االســتمتاع بالحیــاة والتحــصیل الدراســي لــدى عینــة مــن إجــراء دراســة ل

 ).دراسة مقارنة(العادیین والمعاقین حركیا
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  :المراجع
الضغوط النفـسیة واسـتراتیجیات مواجهتهـا وعالقتهـا بالتحـصیل ).2010(أبو حبیب، نبیلة أحمد

 منــشورة، جامعــة رســالة ماجــستیر غیــر. الدراسـي لــدى المعــاقین حركیــا فــي محافظــة غــزة
 .األزهر بغزة، كلیة التربیة، فلسطین

علــم الــنفس االیجــابي ماهیتـــه ومنطلقاتــه النظریــة وآفاقـــه ).2014(محمــد الـــسعید أبــو حــالوة، 
 .34المستقبلة، مؤسسة العلوم النفسیة العربیة، عدد 

التوافـــق النفـــسي االجتمـــاعي وعالقتـــه بمركـــز الـــضبط ).2009(أبـــو ســـكران، عبـــد اهللا یوســـف
الـــداخلي والخـــارجي للمعـــاقین حركیـــا فـــي قطـــاع غـــزة، رســـالة ماجـــستیر منـــشورة، غـــزة، 

 .فلسطین
المـساندة االجتماعیـة وعالقتهـا بمعنـى الحیـاة لـدى حـاالت ).2011(أبو غـالي، عطـاف محمـود

البتــر فــي محافظــة غــزة، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة، جامعــة األقــصى، 
 .فلسطین

جودة الحیاة وعالقتها بمفهوم الذات لدى المعـاقین بالمملكـة العربیـة ).2006(بخش، أمیرة طه 
 .السعودیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة، جامعة ام القرى، مكة المكرمة

الــدعم االجتمــاعي وموضــع الــضبط وعالقتهمــا بمــستوى ). 2006(حــسین، عبــد اهللا مــصطفى
قصى، رسالة ماجستیر مقدمة لقـسم علـم الـنفس، الضغط النفسي لدى معاقي انتفاضة األ

 .جامعة األزهر، غزة
الــشعور بالـــسعادة وعالقتـــه بالتــدین والـــدعم االجتمـــاعي والتوافـــق ).2008(ســراج، نادیـــة خـــان 

، مجلـــد )رانـــم(الزواجـــي والمـــستوى االقتـــصادي والحالـــة الـــصحیة، مجلـــة دراســـات نفـــسیة 
 ).648 -601(، ص ص )4(، العدد )18(

االغتــراب النفــسي وعالقتــه بالدافعیــة لإلنجــاز لــدى المعــاقین ).2012(ســماء محمــد شــحادة، أ
 .بصریا بمحافظة غزه، فلسطین

الــرفض األسـري وعالقتــه بمـشكالت التوافــق االنفعــالي  ).2010(الـشریف، ناهــل محمـد بــابكر 
 والــسلوك العــدواني لــدى التالمیــذ المعــاقین ســمعیا، رســالة مقدمــة لنیــل درجــه الـــدكتوراه،

 .جامعة أمدرمان اإلسالمیة كلیة التربیة، قسم علم النفس التربوي
ًفــن االســتمتاع، كیــف تكــن ســعیدا وناجحــا وقویــا، المملكــة العربیــة ). 2010(الــصائغ، محمــد  ً ً

 .السعودیة، الریاض، دار وهج الحیاة
ن التوجه نحو الحیـاة لـدى عینـة مـن المعـاقین حركیـا المتـضرری ).2013(صالح، عایدة شعبان

مــن العــدوان اإلســرائیلي فــي غــزه، مجلــة جامعــة األقــصى، المجلــد الــسابع عــشر، جامعــة 
 .192-154األقصى، ص ص
مؤســسة علــم الــنفس اإلیجــابي تعریفــة وتاریخــه وموضــوعاته، ).2007(الــصبوة، محمــد نجیــب

 .العلوم النفسیة العربیة، جامعة الكویت
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. ب العمـــود الفقـــري، دار الزهـــراءالـــصلب المـــشقوق وعیـــو). 2010(الـــصبي، عبـــد اهللا محمـــد 
 .الریاض

ــــوم  ــــة، ومــــصطفى، مظل ــــه بــــبعض ).2013(عبــــد العــــال، تحی  االســــتمتاع بالحیــــاة فــــي عالقت
 ص 2 المجلـد 93العـدد . متغیرات الشخصیة اإلیجابیة، مجلة كلیـة التربیة، جامعة بنهـا

 .163-79ص 
ي تأهیـــل ودمـــج المعـــاق دور سیاســـات الرعایـــة االجتماعیـــة فـــ). 2009(عبـــد النـــور، العـــالم 

ـالة ماجـــــستیر غیـــــر منـــــشورة، جامعـــــة منتـــــوري، كلیـــــة العلـــــوم اإلنــــــسانیة  حركیـــــا، رســــ
 .واالجتماعیة، قسنطینة، الجزائر

 .ذوي التحدیات الحركیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان). 2012(عبید، ماجدة السید
ً بیئیــا واجتماعیـا، رســالة دمــج المعـاقین حركیــا فـي المجتمــع المحلـي).2007(عـوادة، رنــا محمـد ً

 .ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا
التفكیـــر البنـــائي وعالقتـــه بكـــل مـــن االســـتمتاع بالحیـــاة والرضـــا ). 2012(الغامـــدي، خدیجـــة 

الــوظیفي لــدى عینــة مــن معلمــات المرحلــة الثانویــة بمحافظــة الطــائف، رســالة ماجــستیر 
 .لمملكة العربیة السعودیة، كلیة التربیة، جامعة الطائفغیر منشورة، ا

التوافــــق الزواجــــي وعالقتــــه بــــبعض ســــمات الشخــــصیة لــــدى ). 2000(غــــراب، محمــــد جمعــــة
 .المعاقین حركیا، رسالة ماجستیر منشورة، غزة، فلسطین

الــسعادة بــین علــم الــنفس االیجــابي والــصحة النفــسیة، ). 2006(الفنجــري، حــسن عبــد الفتــاح 
 .ة اإلخالص للطباعة والنشرمؤسس

الـذكاء الوجـداني وعالقتـه بكـل مـن الـسعادة واألمـل لـدى عینـة ).2011(القاسم، موضـي محمـد
مــن طالبــات جامعــة أم القــرى، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة، جامعــة أم 

 .القرى
لزهـراء للنـشر مـدخل إلـى اإلعاقـة الـشدیدة والمتعـددة، دار ا).2014(القحطاني، هنـادي حـسین 

 .والتوزیع، الریاض
نوعیــة الحیــاة وعالقتهــا بالــصحة النفــسیة، مجلــة علــم الــنفس، العــددان ). 2015(كتلــو، كامــل 

، الــسنة الرابعــة والعــشرون، القــاهرة، الهیئــة المـــصریة 2011 یونیــه –ینــایر ) 99/ 98(
 .العامة للكتاب

مفهــــوم الــــذات لدیــــه، رســــالة رؤیــــة المعــــاق حركیــــا لآلخــــر وتكــــوین ).2011(الككلــــي، بدریــــة 
 .ماجستیر منشورة، جامعة طرابلس، كلیة اآلداب، طرابلس، لیبیا

دار المـسیرة للنــشر  مقدمــة فـي التربیـة الخاصــة، ).2010(كوافخـة، تیـسیر وعبــد العزیـز، عمـر
 .والتوزیع والطباعة، عمان

لـق واالكتئـاب استراتیجیات التعامـل مـع الـضغوط وعالقتهـا بمـستوى الق).2006(لیاس، بغیجه 
لــدى عینــة مــن المعــاقین حركیــا، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة العلــوم اإلنــسانیة 

 .واالجتماعیة، جامعة الجزائر
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