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 في محافظة المفرق المشكالت التي تواجه المرأة المعاقة حركيًا

                                *د. اخالص نواف الربي

 الملخص
هدف هذا البحث إلى التعرف على المشكالت التي تواجه المرأة المعاقة حركيا في محافظة المفرق، 

قة هذه المشكالت بمجموعة من المتغيرات من حيُث: المستوى التعليمي، والعمر، والحالة وعال
االجتماعية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج المسحي من خالل تطبيق استبانة طُبقت على 

اد وهي: ( فقرة موزعة على أربعة أبع83، حيُث تكونت من )ةحركي امرأة ذات إعاقة( 011عينة مقدارها )
 البعد األسري، والبعد االجتماعي، والبعد األكاديمي، والبعد االقتصادي.

 وقد أظهرت نتائج الدراسة أّن:
أكثر المشكالت حدة في البعدين االقتصادي واألسري تليها البعد االجتماعي، وأقلها حدة البعد  -

 األكاديمي.
ماعية في البعد األسري واالقتصادي وجود فروق ذات داللة إحصائية تبًعا لمتغير الحالة االجت -

 واالجتماعي. 
 في البعد األسري واالجتماعي واألكاديمي. عمروجود فروق ذات داللة إحصائية تبًعا لمتغير ال -
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبًعا لمتغير العمر في البعد االقتصادي. -
جاءت الفروق لصالح المستوى التعليمي وجود فروق ذات داللة إحصائية تبًعا للمستوى التعليمي، و  -

 الثانوي فأقل. 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبًعا لمتغير المستوى التعليمي في البعد االجتماعي، وجاءت  -

 الفروق لصالح المستوى الجامعي. 
 الكلمات المفتاحية: المشكالت، المرأة المعاقة حركًيا. 

 
 
 

 .األردن – جصامعة آل البيت –صاةة اخلرتبية لقسم ا – يةو الرتبالعلوم كلية  *
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 Exploring the Role of Saudi Universities Websites in 

Supporting and Evaluating Digital illiteracy Skills of their 

Attendees 
 

 
 
 
 
 
 

Abstract 
      The aim of this research is to identify the problems facing women with 

a mobility disability in the governorate of Mafraq, and the relationship of 

these problems to a set of variables in terms of: educational level, age, and 

marital status.  Application of a questionnaire that was applied to a sample of 

(100) mobility-impaired, consisting of 38 items distributed on four 

dimensions: the family dimension, the social dimension, the academic 

dimension, and the economic dimension.The results of the study showed 

that: the most severe problems are in the economic and family dimensions, 

followed by the social dimension, and the least severe is the academic 

dimension.  The presence of statistically significant differences according to 

the variable of marital status in the family, economic and social dimension.  

The presence of statistically significant differences according to the Hummer 

variable in the family, social and academic dimension.  The absence of 

statistically significant differences according to the age variable in the 

economic dimension. There are statistically significant differences according 

to the educational level, and the differences came in favor of the secondary 

educational level or less.  There were no statistically significant differences 

according to the educational level variable in the social dimension, and the 

differences came in favor of the university level.    

Key Words: Problems, Physically Handicapped Women. 
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Jordan 
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 المقدمة

لوحظ االهتمصام بصاملرأة يف العقود األخرية بشكل واضح يف العصامل، من خالل الزيصادة الكبرية يف عدد 
املراكز واملؤسسصات اليت هتتم بدراسة شؤون املرأة وحيصاهتصا، ولكن رغم هذا التقدم امللموس ال يزال االهتمصام 

ظ عدم تسليط الضوء على املرأة املعصاقة وخصوةصاً بصاملرأة املعصاقة حمدوًدا، فعند مراجعة األدب الرتبوي نالح
املعصاقة حركيصاً، وذلك يعود لالفرتاض الشصائع بأّن مشكالت املرأة املعصاقة ختتلف عن مشصاكل النسصاء 

 العصاديصات وهذا يشكل نوعصاً من التميز جتصاه النسصاء املعصاقصات.

تضصاعف ألسبصاب تتعلق بإعصاقتهصا من ويف الدول النصامية واألردن منهصا نلحظ أّن معصانصاة املرأة املعصاقة ت
جصانب، والنظرة السلبية من جصانٍب آخر، كمصا تزداد املعصانصاة نتيجة العزلة االجتمصاعية واألقصصاء الذي تفرضه 

وذلك بسبب اإلمهصال، إذ يف العصامل  النظم االجتمصاعية والعصادات، وتعد املرأة املعصاقة من أكثر الفئصات هتميًشصا
العريب أغلبية الفقراء واألميني، حيًث بعضهن يعملن لسصاعصات طويلة وبأجر تشكل املعصاقصات يف عصاملنصا 

(. 9002قليل، وهنَّ أكثر عرضة للعنف اجلسدي والنفسي داخل وخصارج املنزل ويف العمل )املصالكي، 
وهذا مصا أكده اجمللس األعلى لشؤون األشخصاص ذوي اإلعصاقة، إذ تعصاين النسصاء املعصاقصات من مشكالت  

احلرمصان من فرص التعليم، وفرص الزواج، واالندمصاج االجتمصاعي، وحمدودية اخلدمصات الصحية، كثرية منهصا 
بصاإلضصافة إىل معصانصاهتصا من التميز مرتني: األوىل لكوهنصا أنثى والثصانية ألهنصا معصاقة. )اجمللس األعلى لشؤون 

صاقة اإلعصاقة احلركية، إذ (. ومن ضمن اإلعصاقصات اليت تعصاين منهصا املرأة املع9002األشخصاص ذوي اإلعصاقة، 
االجتمصاعي األكصادميي و  تؤدي هذه اإلعصاقة إىل ترك املرأة عملهصا ومواجهة العديد من املشصاكل على الصعيد

 قتصصادي.واألسري والنفسي واال

لقد جتصاهلت العديد من الدراسصات النسصاء املعصاقصات حركًيصا، وذهب الرتكيز حول اإلعصاقة بشكل عصام 
اإلعصاقة احلركية واملشكالت االجتمصاعية واألسرية واالقتصصادية واألكصادميية النصامجة عن دون التطرق إىل واقع 

هذه اإلعصاقة بصالنسبة للمرأة املعصاقة حركيصاً، ولذلك ظهرت العديد من األثصار النفسية واالجتمصاعية لإلعصاقة 
جتمصاعي وتدين التوقعصات احلركية اليت تقع على الفرد، كمصا أّن العوامل البيئية املتمثلة بعدم القبول اال

واالجتصاهصات السلبية تؤدي إىل سوء التكيف واالضطراب يف النمو االجتمصاعي واالنفعصايل. )اخلطيب 
 (. 8221واحلديدي، 

ومن هنصا تواجه املرأة املعصاقة حركيصًا مشكالت سواء على املستوى األسري أو االجتمصاعي أو 
تكون عضوًا فعصااًل ومنتجصًا يف اجملتمع، وأن تأخذ دورهصا تقف عصائقصا من أن  االقتصصادي أو األكصادميي واليت
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الطبيعي يف اجملتمع دون أن تواجه أي عقبصات تبدأ من تقبل اجملتمع للمرأة املعصاقة حركيصًا وتنتهي إىل دمج 
( اإلةصابة  (motor  meairmentاملعصاقة حركيصًا وتصبح مستقلة ذاتيصاً، إذ تعرف اإلعصاقة احلركية بأهنصا

 اهصا ةفة الدميومة، واليت تؤثر تأثريًا حيويصًا على امصارسة الفرد حليصاته الطبيعية، سواء كصان التأثري اجلسدية اليت
عصاماًل مثل عدم القدرة على احلركة أم االعتالل األقل أم نسبيصاً أم جزئيصاً مثل عدم حتريك طرف أو أكثر من 

على املرأة مبختلف املستويصات، فصاملرأة تؤثر اإلعصاقة ذ إ(، 8228مصامسر، األطراف السفلية أو العلوية. )
القصادرة على املشي بصاألجهزة املعينة تتميز بصاملشصاركة يف األنشطة االجتمصاعية؛ يف حني يتعذر ذلك على اليت 

 حتد شدة اإلعصاقة من تنقلهصا وحركتهصا. 

مشصاكل ومن خالل مراجعة األدب النظري وجدْت البصاحثة أّن املرأة املعصاقة أكثر الفئصات تعرًضصا لل
 االجتمصاعية واالقتصصادية واألسرية واألكصادميية. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها .0

تعصاين املرأة املعصاقة حركيصا يف األردن من ضغوطصات اجتمصاعية بشكل عصام، وتزداد معصانصاهتصا أكثر بسبب  
صات اليت كوهنصا معصاقة، حيُث يتم عزاهصا يف أغلب األحيصان، وبصالرغم من النقص الواضح يف املعلومصات والدراس

تنصاولت املرأة املعصاقة حركيصًا يف األردن إال أّن ذلك ال ينفي وجود مشكالت تعصاين منهصا املرأة املعصاقة حركيصاً، 
ونظرًا ألن املرأة املعصاقة حركيصًا أقل نصيبصًا يف احلصول على اخلدمصات بكصافة أنواعهصا؛ فإهنصا تزداد يف املنصاطق 

فرق، فصاملعصانصاة للمرأة املعصاقة حركيصًا تتضصاعف يف هذه املنصاطق النصائية واألقل حظصًا وخصوةصا يف حمصافظة امل
 ،النصائية، وذلك بسبب النظرة السلبية والعصادات املوجودة وذلك بسبب أهنصا أنثى أواًل وبأهنصا معصاقة ثصانيصاً 

االجتمصاعي أو االقتصصادي أو  وسواء على املستوى األسري أ كالتلذلك فهي تواجه جمموعة من املش
هتميش دور املرأة املعصاقة  ثةهذه احملصافظة فقد تبني للبصاح ومن خالل الواقع واحليصاة اجملتمعية يف األكصادميي.

 حركيصاً. 

الدراسصات اليت تنصاولت املرأة املعصاقة حركيصًا على مستوى العصامل العريب وخصاةة  وقلةونظراً ألمهية املوضوع 
ملمصارسة املرأة املعصاقة حركيصاً  ةملفرق، وإميصانصا من البصاحثفظة ايف اجملتمع األردين، وحتديدا اجملتمع احمللي يف حمصا

فال بّد من التعرف على واقعهصا وحتديد مشكالهتصا يف حيصاهتصا صا قصاء هبحيصاهتصا بشكل طبيعي وحرةصًا على االرت
، وقد جتصاهلت الكثري من الدراسصات املرأة ذات اإلعصاقة وانصب االهتمصام على اإلعصاقة بشكل عصام اليومية

واملشكالت االجتمصاعية واالقتصصادية واألسرية واألكصادميية النصاجتة  عمق يف واقع املرأة املعصاقة حركًيصادون أن تت
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عن اإلعصاقة للمرأة ذات اإلعصاقة احلركية، ويبدو هذا األمر أكثر وضوًحصا يف عصاملنصا العريب وعلى العموم فإن 
دية إال أن النسصاء ذات اإلعصاقة تواجه من النسصاء يعصانني من خربات اإلسصاءة النفسية واجلس %29مصا نسبته 

 (.Margaret et al, 2006مثل هذه اخلربات بشكل أكرب ولفرتة زمنية أطول )

تقل فرص الزواج بسبب الوةمة االجتمصاعية اليت تعصاين منهصا، وتعرض املرأة ذات اإلعصاقة إىل  وأيضصاً 
(  Emmett& Alant, 2006العديد من العقبصات وبصالتصايل تؤدي إىل عدم مشصاركتهصا االجتمصاعية )

دات االجتمصاعية )آل ثصاين، كمصا تزداد معصانصاهتصا نتيجة اإلقصصاء والعزلة االجتمصاعية اليت تفرضهصا النظم والعصا
(. وتعترب مشصاركة املرأة ذات اإلعصاقة منخفضة يف النواحي االجتمصاعية والتعليم والعمل 9002

(Hanna& Rogovsky, 1991.) 

ات العصاملية واإلقليمية واحمللية فيمصا خيص املرأة املعصاقة وانطالقصا وتأكيدا حنو ويف ظل هذه الظروف والتطور 
التوجه إىل إدمصاج األشخصاص ذوي اإلعصاقة يف اجملتمع وحرةصا على االرتقصاء بواقع املرأة يف اجملتمع األردين 

اليت تواجههصا يف اجتمصاعيصا واقتصصاديصا وأسريصا وأكصادمييصا فال بد من التعرف على واقعهصا وحتديد املشكالت 
 حيصاهتصا اليومية. 

تنصاولت املشكالت اليت تواجه -ةسب علم البصاحثح –وميكن اإلشصارة إىل أنّه ال توجد دراسصات سصابقة 
املرأة املعصاقة حركيصاً يف حمصافظة املفرق، ولذلك كصان لزامصَا معرفة املشكالت اليت تواجههصا وبشكل أكثر حتديداً 

 بة عن األسئلة التصالية:ولة اإلجصاجصاءت هذه الدراسة حملصا

مصا هي املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصًا يف حمصافظة املفرق يف اجملصال )األسري، االجتمصاعي،  8.9
  األكصادميي، االقتصصادي(؟

 هل ختتلف املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصاً تبعصاً للحصالة االجتمصاعية؟ 9.9

  جه املرأة املعصاقة حركيصاً تبعصاً للعمر؟هل ختتلف املشكالت اليت توا 2.9

 هل ختتلف املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصاً تبعصاً للمستوى التعليمي؟  2.9 

 

 : أهداف الدراسة. 8
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 هدفت هذه الدراسة إىل حتقيق مصا يلي:

ؤدية إىل تلك التعرف على أكثر املشكالت شيوعصًا لدى املرأة املعصاقة حركيصاً، وحتديد العوامل امل 8.2 
 املشكالت.

التعرف على الفروق يف املشكالت اليت تواجههصا املرأة تبعصًا للمستوى التعليمي والعمر واحلصالة  9.2 
 االجتمصاعية وطبيعة نوع اإلعصاقة احلركية.

 أهمية الدراسة   .4

رق؛ امصا يسصاعد يف املعصاقة حركيصًا يف حمصافظة املف شكالت اليت تواجه املرأةتتضح أمهية الدراسة يف حتديد امل
املعصاقة  ع املستوى املعيشي للمرأةحتديد املشكالت والتصدي اهصا واملسصاعدة على وضع برامج تسهم يف رف

حمصافظة املفرق حسب  حركيصاً، وامصا يعطي الدراسة أمهية أن مصا تتنصاوله مل يتم البحث به سصابقصًا على مستوى
 . ةعلم البصاحث

 متغيرات الدراسة .5
 ستقلة: املستوى التعليمي، احلصالة االجتمصاعية، العمر.املتغريات امل 8.1 
 املتغري التصابع: املشكالت األسرية واالجتمصاعية واألكصادميية واالقتصصادية.  9.1 

 : حدود الدراسة. 6

 تتحدد الدراسة احلصالية مبصا يلي: 

ذوات ( فوقفمصا  21-82احلدود البشرية: تتحدد الدراسة بعينة من النسصاء ضمن الفئة العمرية ) 8.2
 .يف حمصافظة املفرق ةركياحل عصاقةاإل

 .9090/9098احلدود الزمنية: طبقت الدراسة احلصالية يف العصام  9.2 

يف حمصافظة  ةركياحل عصاقةاإلذوات احلدود املكصانية: أجريت الدراسة احلصالية على عينة قصدية من النسصاء  2.2
 املفرق.
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 التعريفات اإلجرائية. 7

اإلةصابة اجلسدية اليت اهصا ةفة الدميومة، واليت تؤثر تأثريًا حيويصا على امصارسة الفرد  هي اإلعاقة الحركية:
حليصاته الطبيعية سواء أكصان التأثري كصامال مثل عدم القدرة على احلركة أو االعتالل على األقل نسبيصا أم جزئًيصا 

 . (8228مثل عدم حتريك طرف أو أكثر من األطراف السفلية أو العلوية )مصامسر، 

اإلعصاقة احلركية إجرائيصا: هو قدرة الشخص املصصاب بإةصابصات جسدية أو إةصابة يف أجزاء  ةوتعرف البصاحث
 احلركة أو تعرض لبرت أحد األطراف تفقده القدرة على أداء وظصائفه العصادية.

الرتبية  سصابقصًا وحصاليصًا يف مؤسسصات ومراكز ومجعيصات تاملسجال هن النسصاء  إجرائياً: المرأة المعاقة حركياً 
واللوايت يعصانني من عصائق أو إةصابة يف اجلهصاز العصيب  ومية املنتشرة يف حمصافظة املفرقاخلصاةة واملدارس احلك

املركزي أو ااهيكل العظمي أو العضالت؛ امصا يؤدي إىل حرمصاهنصا من القدرة على القيصام بوظصائفهصا اجلسمية 
 خصاةة. واحلركية بشكل طبيعي وبصالتصايل حتتصاج إىل توفر خدمصات 

: تعرف أهنصا ةعوبة يواجههصا الفرد يف مواقف حيصاته يف عالقصاته مع شخص أو أشخصاص المشكالت
آخرين، أو يف أدائه مهمة أو أكثر من مهصام حيصاته اليومية، وهذه الصعوبة تزعجه أو تؤذيه بطرق مصا 

ألقل )علي، وتسبب له اضطرابصًا عصاطفيصاً، لذلك فهو يسعى للتخلص منهصا والتخفيف من حدهتصا على ا
 (.8222إمسصاعيل، 

 بصعوبة تتعلق واليت حيصاته، مواقف يف الشخص يواجههصا اليت املشكالت وهي: االجتماعية المشكالت
 يف غريهم على عبء وجود إىل يؤدي امصا التكيف؛ على القدرة وعدم االجتمصاعية املواقف يف التصرف

 (.9009 إبراهيم،) املتطلبصات توفري

 لقصاعدة خيضع اجتمصاعي بنصاء األسرة إن حيثُ  األسرة، تعيق اليت املشكالت يوه: األسرية المشكالت
 مسرف بسلوك به احمليطني من يقصابل االكتئصاب أو القلق أو الغضب يف اإلعصاقة ذوي وسلوك التوازن،
 (. 9009 إبراهيم،) ومتصاسكهصا األسرة توازن من يقلل امصا واحلرية، بصالذنب بصالشعور

 وخبصاةة العالج، نفقصات من الكثري حتمل عدم يف تتمثل اليت املشكالت هيو : االقتصادية المشكالت
 أو الدخل انقطصاع إىل إضصافة بصاهظة عالجصات إىل وحيتصاج مزمنة أمراض من يعصاين حيث اإلعصاقة ذوي

 (. 9009 إبراهيم،) العمل توفر مدى وإىل اخنفصاضه
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يف  احلرج من اإلعصاقة ذو خصالش منهصا يعصاين اليت املشكالت تلك وهي: األكاديمية المشكالت
 والشعور رفضهم على اآلخرين يشجع امصا الدراسي، جمتمعهم يف بصالعزلة وشعورهم اآلخرين مع االتصصال
 أو انسحصابًيصا يكون الذي اإلعصاقة ذوي سلوك على ينعكس امصا اإلعصاقة، ذوي رؤية عند واخلوف بصالرهبة
 (.9009 عبده، بيومي،) تعويضية كعملية عدوانًيصا

املعصاقة حركيصًا يف حمصافظة  صعوبصات اليت تواجه املرأةاملشكالت إجرائيصاً: هي املعوقصات وال ةف البصاحثوتعر 
ل التصالية: اجملصال األسري، واجملصال االجتمصاعي، واجملصا ةهذه املشكالت يف اجملصاالت األربعاملفرق، وتنحصر 

 األكصادميي، واجملصال االقتصصادي.

 اإلطار النظري   .3

عصات اإلنسصانية للمؤسسصات الرتبوية واالقتصصادية واالجتمصاعية وحتملهصا مسؤولية مواجهة تتطلع اجملتم     
املستقبل، وكمصا أن الدين اإلسالمي قد أوىل اهتمصامصًا كبريًا بصاملرأة وأوةى يف حقهصا على احلصول على 

شكالهتم حقوقهصا من أجل احلصول على حيصاة كرمية. ولقد زاد االهتمصام بذوي اإلعصاقة والعمل على حل م
على املستوى الدويل، خالل العقود األخرية من القرن العشرين، سواء يف الدول املتقدمة أم النصامية، 
ويتجسد املفهوم املعصاةر لرعصاية املعصاقني يف الدور الذي تقوم به املنظمصات التصابعة لألمم املتحدة 

 (. 8212)اليونسيف، واليونسكو، والعمل الدولية وغريهصا(. )شرف، 

كمصا تركز جمصاالت الرتبية اخلصاةة يف أحد جوانبهصا على دراسة اخلصصائص واملشكالت النفسية      
واالجتمصاعية لألفراد ذوي اإلعصاقة، وذلك من أجل حتديد طرق وأسصاليب العالج واإلرشصاد املنصاسبني لفئصات 

ركية اليت تقع على الفرد الرتبية اخلصاةة، كمصا أّن هنصاك العديد من اآلثصار النفسية واالجتمصاعية لإلعصاقة احل
مثل: سوء التكيف النفسي واالجتمصاعي. ومن العوامل اليت تسصاعد الفرد على التكيف يف حصالة اإلةصابة 
مدى جنصاحه يف بنصاء عالقصات اجتمصاعية نصاجحة، وقدرته على بنصاء ةورة واقعية عن نفسه، وةحته النفسية، 

 (. 9008وقدرته التكيفية قبل اإلةصابة )احلمد، 

 :اإلعاقة الحركيةت شكالم

 آثصار بأن خصاص بشكل احلركية واإلعصاقة عصام بشكل اإلعصاقة على الدراسصات من العديد أكّدت لقد 
 جيمع فصالفرد الفرد، حيصاة من أوسع جمصاالت إىل وتصل الفيزيقية، احلدود جمرد من أبعد بشكل تظهر اإلعصاقة
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 الصورة أو اإلعصاقة ذوي على هنصا ونؤكد ية،اجلسم لذاته تصوره ضوء يف واخلصارجية الداخلية خرباته كل
 مصا إىل تصنيفهصا ميكن واليت املشصاكل، من العديد ظهور إىل يؤدي امصا وقلقه خمصاوفه تظهر وبصالتصايل الذاتية

 : يلي

  االجتماعية المشاكل 

 اعتربت أن منذ ونوعهصا اإلعصاقة درجة كصانت مهمصا ألسرته نفسه الوقت يف إعصاقة هي فرد أي إعصاقة إن
 اإلجيصابية األسرية للعالقصات األمثل املستوى هو والتوازن احلدي التوازن لقصاعدة خيضع اجتمصاعيصا بنصاء ألسرةا

 : يلي كمصا املشكالت هذه توضيح وميكن واالستمرار، والتكصامل بصالتسصاند تتميز اليت

 وضعه عم يتنصاسب مصا إىل دوره تغيري أو لعمله املعوق ترك إىل اإلعصاقة تؤدي وقد: العمل مشكلة -8
 .اجلديد

 بعدم وشعوره املعوق، حيصاة يف قصوى أمهية واألةدقصاء الرفقصاء مجصاعة حتتل: األةدقصاء مشكلة -9
 األةدقصاء مع التصصادم إىل البعض يلجأ وقد واالنطواء االنعزال إىل يؤدي قد اآلخرين مع التدين
 .اجلدد

 بصالنشصاط سواء فراغه وقتب االستمصاع يف املعوق قدرة على اإلعصاقة تؤثر: الرتوحيية املشكالت -2
 تقرب رمبصا منصاسبة بطريقة الفراغ أوقصات شغل وعدم السليب، الرتوحيي النشصاط أو الذايت الرتوحيي

 خصاص إجرائي سلوك أي أو اخلصاةة أو العصامة للممتلكصات املتعمد التخريب من الشخص
 (. 9009 إبراهيم،)

 االقتصادية المشكالت

 يف سبًبصا تكون أو العالج مقصاومة إىل املعوق تدفع قد اليت االقتصصادية املشصاكل من كثري يف اإلعصاقة تتسبب
 هو املعوق كصان إذا خصاةة اخنفصاضه أو الدخل وانقطصاع العالج نفقصات من الكثري وحتمل املريض انتكصاس
 (. 9009 إبراهيم،) هبصا يقوم اليت األدوار يف تؤثر اإلعصاقة إن حيثُ  لألسرة، الوحيد العصائل

 عليميةالت المشكالت

 يفصل مصا فكثريًا كبصارًا، كصانوا إذا تأهيلهم مشكلة أو ةغصارًا كصانوا إذا تعليمهم مشكلة املعوقني عصامل يثري
 ال ألنه أيضصا ولكن مالئم؛ غري سلوكه أو اخلصارجي مظهره ألن فقط ليس اآلخرين عن نفسه اإلعصاقة ذو
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 من درجة أي مع تتكصافأ بصفصات تعالتم يف أو ومشصاعرهم أفكصارهم يف خصاةة اآلخرين مشصاركة يستطيع
 يشجع الشعور هذا غريب، شخص أنه يشعر االتصصال يف حرج من يعصاين مصا غصالبصا وهو والعطصاء، األخذ

 الذي واخلوف بصالرهبة والشعور اإلعصاقة ذوي لسالمة ضمصانصات توفر عدم إىل بصاإلضصافة رفضه على اآلخرين
 عدوانيصا أو انسحصابيصا يكون الذي املعوق لوكس على ذلك وانعكصاس املعوق رؤية عند الطالب ينتصاب

 (. 9008 عبده،) تعويضه كعملية

 الطبية المشكالت

 : ومنهصا الطبية املشكالت من متعددة ألشكصال املعوقني يتعرض

 اإلعصاقة أشكصال لبعض احلصامسة األسبصاب معرفة عدم -8
 العالج تكصاليف وارتفصاع األمراض لبعض الطيب العالج فرتة طول -9

 
 ةسابقدراسات  .9

تشري الدراسصات والبحوث اليت تطرقت لواقع املرأة املعصاقة يف الوطن العريب إىل تدين فرص حصواهصا على      
 صافة إىل مصا تواجهه املرأةاخلدمصات التعليمية واالقتصصادية والصحية والعمل، وضعف املشصاركة االجتمصاعية إض

  راستهصا ومن هذه الدراسصات: صام داملعصاقة من ةعوبصات يف جمصال التعليم، واليت حتول دون إمت

( دراسة على الواقع Traustadottir & Harris, 1997تروسداتوتر وهصاريس ) وقد أجرى
التعليمي للمرأة املعصاقة، حيُث أظهرت التمييز بني اإلنصاث والذكور املعصاقني يف تلقي التعليم، فتشكل نسبة 

برامج التعليم العصايل فصالفتيصات املعصاقصات يواجهن  ( من برامج الرتبية اخلصاةة. أّمصا يف%21املعصاقني الذكور )
مشكالت هتيئة البيئة املصادية كبقية املعصاقني، إضصافة إىل مشكالت تتعلق بصاختيصار التخصص، فهن يف كثري 
من األحيصان يتعرضن لضغوط من أجل االلتحصاق بتخصصصات معينة دون غريهصا. أمصا يف جمصال العمل فهنصاك 

 . ذوات اإلعصاقة( من النسصاء %92) يعملون مقصابل قةذوي اإلعصا ( من الرجصال29%)

( يف دراسته اليت قصام من خالاهصا مبراجعة األدبيصات السصابقة، اليت حبثت Paul, 2000وأكد بصاول )
وضع الطلبة ذوي االحتيصاجصات اخلصاةة يف الواليصات املتحدة، حيُث مت التنبيه للتغريات اجملتمعية جتصاه هؤالء 

ون عصادة حتديصات إضصافية يف بيئصاهتم التعليمية، ومع تزايد عدد الطلبة ذوي الطلبة، إذ إهنم يواجه
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االحتيصاجصات اخلصاةة الذين يرغبون بإكمصال دراسصاهتم اجلصامعية تزداد هذه املشصاكل، ومنهصا املعوقصات يف البيئة 
 الفيزيصائية واالجتصاهصات داخل احلرم اجلصامعي حنو هذه الفئة.  

(: هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مشكالت 9001)دراسة أسصامة بطصاينة ونصر يوسف 
األفراد املعوقني حركيصًا يف حمصافظة اربد وبيصان عالقة هذه املشكالت بكل من اجلنس واحلصالة االجتمصاعية 
والعمل واملستوى التعليمي ومكصان اإلقصامة، ولتحقيق ذلك ُطورت أداة لقبصاس مشكالت األفراد املعوقني 

( فقرة 11جمموعهصا عن املشكالت اليت يعصاين منهصا الفرد املعوق حركيصًا مصصاغة يف ) حركيصًا واليت تعرب يف
موزعة يف مخس جمصاالت تتوافر فيهصا شروط الصدق والثبصات املنصاسبة، ومن مّث مت توزيعهصا على عينة مكونة 

عوقني للم حركيصًا من حمصافظة اربد، وكشفت نتصائج الدراسة أّن درجة املشكالت صا( فردًا معوق810من )
، وبينت النتصائج أيضصًا وجود فروق ذات داللة إحصصائية يف املشكالت يةصالعحركيصًا كصانت ضمن درجة 

للمعوقني حركيصًا تبعصًا ملتغريات: احلصالة االجتمصاعية لصصاحل املتزوجني والعمل لصصاحل الذين يعملون، واملستوى 
 التعليمي لصصاحل اجلصامعيني.

( على وجود متثيل غري متكصافئ يف سوق (Traustadottir, 2005تروستصاد وتري تؤكد دراسة 
من املعصاقني مت توظيفهم من خالل برامج  %22العمل لصصاحل الذكور املعصاقني بصاملقصارنة مع النسصاء، وأن 

 من النسصاء املعصاقصات فقط.  %29التوظيف، فيمصا وظفت هذه الربامج 

النسصاء ذوات اإلعصاقة ( دراسة هدفت إىل وةف معصانصاة Randolph, 2005وأجرت راندولف )
يف مكصان العمل من التمييز يف منطقة سصانت لويس، واستخدم البصاحثصان النظرية النسوية ونظرية اإلعصاقة 
ونظرية اإلسنصاد، واستخدمصا األدبيصات اليت تبحث يف توظيف النسصاء ذوات اإلعصاقة، وقصام البصاحثصان بإجراء 

يصانصات نوعية من خالل رسم اخلرائط من قبل مقصابالت مع ثالث نسصاء ذوات إعصاقة خمتلفة، وقدموا ب
املشصاركني والبيصانصات التصويرية من مواقع العمل، وتوةل البصاحثصان إىل أن النسصاء ذوات اإلعصاقة يُعصانني من 
التمييز يف مكصان العمل ويف طبيعة العمل أو الوظيفة وأيضصا تُعصاين النسصاء ذوات اإلعصاقة يف سعيهن للبحث 

 املتوفرة. عن عمل ومن قلة العمل 

( بأن املرأة املعصاقة يف الواليصات Emmett & Alant, 2006وأوضحت دراسة امييت والنت )    
املتحدة تواجه مشكالت كبرية يف اجملصال التعليمي، فصالذكور ميثلون ثالثة أربصاع اإلنصاث يف كل من املدارس 

صصصات الضمصان االجتمصاعي العصامة وكذلك مراكز ذوي االحتيصاجصات اخلصاةة، إضصافة إىل التمييز يف خم
   واإلسكصان والتأمني الصحي واالستفصادة من برامج التأهيل املهين والنفقصات الطبية وذلك لصصاحل الذكور. 
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( واليت أجريت حول املرأة ذات اإلعصاقة يف املكة البحرين أن 9002أشصارت دراسة )أمحد، وقد      
متكينهصا اقتصصاديصا، وأشصارت البصاحثة أيضصا إىل أّن  حصاجة املرأة ذات اإلعصاقة إىل تأهيل تقين يؤدي إىل

السيصاسصات املتبعة وطرق تقدمي اخلدمصات ال تتيح للمرأة إال دجًمصا نسبًيصا يف اجملتمع مقصارنة مع أقراهنصا من 
 الرجصال ذوي اإلعصاقة أو مثيالهتصا من النسصاء غري املعصاقصات. 

عصاقة تتعرض للعنف اجلنسي أكثر ذات اإل ة( واليت أوضحت بأن املرأ9001ويف دراسة )آل ثصاين،      
أضعصاف املرأة العصادية،  80-2من املرأة العصادية، فنسبة تعرض املرأة املعصاقة لإلسصاءة اجلنسية قد ترتاوح بني 

 أضعصاف العنف املوجه حنو العصاديني.  2كمصا أن حجم العنف املوجه لألشخصاص ذوي اإلعصاقة يسصاوي 

دراسة هدفت إىل تقييم احتيصاجصات النسصاء ذوات اإلعصاقة يف غرب ( Kiani, 2009وأجرت كيصاين )    
( 92الكصامريون وحتليل الفجوة يف كل من املنصاطق الريفية واحلضرية يف غرب الكصامريون، حيث متت مقصابلة )

( نسصاء من احلضر الستكشصاف جتصارهبن مع 2( امرأة من الريف و)81امرأة تعصاين من اإلعصاقة، ومت اختيصار )
( دقيقة ودارت األسئلة حول حمصاور خمتلفة وهي: احلصول 20 -20وتراوحت مدة املقصابلة بني )اإلعصاقة، 

على فرص التعليم والعمل، والزواج وتكوين األسر، واحلصول على اخلدمصات والرعصاية الصحية، و أوضحت 
ل على التعليم الدراسة أن املرأة ذات اإلعصاقة تواجه حواجز مصادية وسلوكية عديدة وتفتقر إىل فرص احلصو 

والعمل وتشكيل الروابط االجتمصاعية، وتبني أن النسصاء يف املنصاطق الريفية أقل قدرة يف احلصول على 
خدمصات التأهيل والرعصاية الصحية املختلفة، ويواجهن ةعوبة أكثر يف احلصول على فرص الزواج من 

أبرز النتصائج أن هنصاك متييزا يف احلصول الرجصال ذوي اإلعصاقة، وتقدم الرعصاية مبختلف أنواعهصا للذكور، وكصانت 
على العمل بسبب واقع التمييز من جهة واالفتقصار إىل التعليم الالزم، وتعصاين املرأة الكصامريونية ذات اإلعصاقة 

 بنسبة ثالثة أضعصاف من التمييز بسبب إعصاقتهصا وجنسهصا وتدين وضعهصا االجتمصاعي واالقتصصادي. 

( فقد سعت للكشف عن وضع املرأة املعصاقة التنزانية Mgonela, 2010وأمصا دراسة مقونيال )     
وتعزيز حق املرأة ذات اإلعصاقة يف العمل، وقد قصامت البصاحثة حبمع البيصانصات واألدلة األولية من خالل إجراء 

( موظفة من ذوات اإلعصاقة 91املقصابالت الفردية مع نسصاء ذوات اإلعصاقة، وقد تكونت عينة البحث من )
دمة املدنية واألدلة الثصانوية من خالل البحوث الوثصائقية للقوانني واألدبيصات ذات الصلة، وقد يف نظصام اخل

أوضحت هذه الدراسة أن املرأة التنزانية ذات اإلعصاقة تتعرض ألشكصال خمتلفة من املعصاملة التمييزية يف 
الذي يُعزى إىل أن الوظيفة وذلك من خالل ةصاحب العمل ومن خالل زمالئه الذكور من ذوي اإلعصاقة، و 
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جمتمع تنزانيصا هو جمتمع ذكوري حيث تعصاين الفتيصات من ذوي اإلعصاقة مواقف اجتمصاعية سلبية قوية ضد 
 تعليم الفتيصات والنسصاء ذوات اإلعصاقة. 

( إىل التعرف اليت تواجه املرأة ذات اإلعصاقة يف اجملتمع األردين 9082وهدفت دراسة )الرميصاوي،       
كالت مع جمموعة من املتغريات بصاإلضصاة إىل معرفة الفروق يف املشكالت اليت تواجه املرأة وعالقة هذه املش

املعصاقة وغري املعصاقة تبعصا ملتغري املستوى التعليمي، واحلصالة االجتمصاعية فضال عن املشكالت اليت تواجه املرأة 
ىل يف استبصانة تتعلق ذات اإلعصاقة وغري املعصاقة. وقد استخدم البصاحث أداتني للبحث، متثلت األو 

بصاملشكالت اليت تواجه املرأة ذات اإلعصاقة، واألداة الثصانية كصانت استخدام املقصابلة الشخصية املقننة من 
خالل ةيصاغة جمموعة من األسئلة وطرحهصا على أوليصاء أمور الفتيصات والنسصاء ذوات اإلعصاقة. وتكون جمتمع 

ظة الزرقصاء امن جتصاوزت أعمصارهن السصادسة عشرة عصامصا من الدراسة من جمموعة من النسصاء والفتيصات من حمصاف
( فتصاة 800( فتلة من ذوات اإلعصاقة مقصابل )800ذوات اإلعصاقة، ومت اختيصار عينة عشوائية بلغ عددهصا )

( من أوليصاء أمور الفتيصات ونسصاء ذوات إعصاقة، وتوةلت الدراسة بأن 20من غري ذوات اإلعصاقة إىل )
هن جمموعة من الصعوبصات االجتمصاعية والتهليمية وةعوبصات يف العمل والتأهيل النسصاء ذوال اإلعصاقة يواج

 املهين تُعزى لنوع اإلعصاقة.   

 التعقيب على الدراسات

من عدد من  احلركية معصانصاة األشخصاص ذوي اإلعصاقةتركيزهصا على عمومية السصابقة  يتضح من الدراسصات
وأّن درجة معصانصاة هؤالء األشخصاص أشد من  تصصادية،واألسرية واألكصادميية واالق املشكالت االجتمصاعية

جعة األدب السصابق نالحظ أن الدراسصات ركزت على اغريهم من األشخصاص العصاديني، ومن خالل مر 
( بينمصا kiani, 2009ودراسة )( 9082الرميصاوي، األوضصاع االجتمصاعية ومفهوم الذات مثل دراسة )

دي، وتنصاولت الدراسصات السصابقة مثل دراسة ( على العنف اجلس9001ركزت دراسة )آل ثصاين، 
(Traustadottir & Harris, 1997) ( ودراسةEmmett & Alant, 2006)  ودراسة
(mgonela, 2010 التمييز بني اإلنصاث والذكور ذوي اإلعصاقة احلركية يف تلقي التعليم فنسبة الذكور )

أسصامة بطصاينة ونصر يوسف ل دراسة )أكرب من اإلنصاث، وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسصات السصابقة مث
يف تأكيدهصا على احلصالة االجتمصاعية لصصاحل املتزوجني، كمصا أّكدت  الدراسصات إىل معصانصاة املرأة  (9001)

ذات اإلعصاقة بأهنصا تتضصاعف بسبب النظرة الدونية لإلعصاقة، فصاملرأة ذات اإلعصاقة تعيش حتديصات أكثر من 
ومبقصارنة الدراسة احلصالية مع (، Randolph, 2005) ( ودراسةpaul, 2000الرجل مثل دراسة )
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صافظة املعصاقة حركيصًا يف حم ةاليت تواجه املرأاملشكالت  على ركزتقة جند أّن الدراسة احلصالية الدراسصات السصاب
إجراء هذه  يستدعيأي دراسة سصابقة؛ امصا  حيث مل يتم دراسة هذا املوضوع يف احملصافظة نفسهصا مناملفرق، 

ت املعصاقة حركيصاً، وذلك بسبب الظروف والضغوطصا يد كوهنصا ختتص يف املرأةى وجه التحدالدراسة، وعل
من حيُث سالمة الوةول يهصا حلرمصان من التعليم بسبب اخلوف علاملعصاقة وا ةاالجتمصاعية اليت متر هبصا املرأ

املرأة ذات وأيضصا اخلوف من فرص الزواج املتصاحة أمصام  وبسبب التهميش واإلقصصاء والعزلة االجتمصاعية
من جصانب والنظرة السلبية من جصانب آخر للمرأة املعصاقة حركيصًا يف ظل النظم والعصادات االجتمصاعية  اإلعصاقة

 .نطقةيف املالسصائدة 

 الطريقة واإلجراءات  .01

يتضمن هذا اجلزء عرضصًا للطريقة واإلجراءات اليت مت اتبصاعهصا يف تنفيذ الدراسة، كمصا يشمل على منهجية 
، إضصافة إىل وةف أداة الدراسة إىل توضيح جمتمع الدراسة وعينتهصامت استخدامهصا، بصاإلضصافة  الدراسة اليت

 ، وفيمصا يلي توضيح ذلك: وكيفية التحقق من ةدقهصا وثبصاهتصا

وذلك من خالل استطالع  ،هج الوةفي املسحينامل ةاحلصالي دراسةال ت: استخدمبحثمنهج ال 0.01
املنصاسبة  توةيصاتزيع أداة الدراسة، ومت رةد االستجصابصات واخلروج بصالأراء أفراد عينة الدراسة من خالل تو 

 .بحثيف ضوء نتصائج ال

خالل عصاقة احلركية واملسجالت سصابقصًا ون جمتمع الدراسة من النسصاء ذوات اإلتك :مجتمع الدراسة 0.01
ستعصانة بسجالت وزارة فرتة تطبيق الدراسة يف مراكز ومجعيصات الرتبية اخلصاةة يف حمصافظة املفرق، ولقد مت اال

ومراجعة اجمللس األعلى لشؤون األشخصاص ذوي التنمية االجتمصاعية ومراجعة دائرة اإلحصصاءات العصامة 
صافظة املفرق، حيُث بلغ عددهن ذوات اإلعصاقة احلركية يف حم املفرق؛ هبدف حصر النسصاءحمصافظة  اإلعصاقة يف

 . 9098، وبداية عصام 9090( وذلك يف هنصاية عصام 822)

( امرأة من النسصاء ذوات اإلعصاقة احلركية ضمن الفئة العمرية 800بلغت العينة ): عينة الدراسة 8.01
من خمتلف املستويصات التعليمية، وقد مّت اختيصارهن من املسجالت سصابقصاً وخالل  عصاًمصا فمصا فوق( 82-21)

 فرتة تطبيق الدراسة يف مراكز ومجعيصات الرتبية اخلصاةة يف حمصافظة املفرق.
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مت تطوير هذه األداة بصاالستنصاد إىل األدب النظري املتعلق بصاملشكالت اليت تعصاين منهصا : ة الدراسةأدا 4.01
على بيصانصات  ملتأفراد عينة الدراسة، وتش عنمعلومصات  املرأة املعصاقة، إذ يشمل القسم األول

احلصالة  ،يمياملستوى التعل ،)العمرتعريفية ختص املرأة املعصاقة حركًيصا، وقد تضمنت هذه البيصانصات 
، املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصاً والقسم الثصاين  طبيعة نوع اإلعصاقة احلركية(. ،االجتمصاعية

( 80فقرة موزعة على أربعة أبعصاد رئيسة وهي: البعد األسري وتكون من )( 21)تكون من و 
ات، ( فقر 2ن )البعد األكصادميي وتكون مات، و ( فقر 2البعد االجتمصاعي وتكون من )ات، و فقر 
ات، ومت استخدام مقيصاس ليكرت الربصاعي لتسجيل ( فقر 80البعد االقتصصادي وتكون من )و 

 استجصابصات عينة الدراسة على االستبصانة. 

مت عرض أداة الدراسة على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصصاص يف الرتبية  صدق األداة: 5.01
موعة من العصاملني يف جمصال التأهيل األشخصاص ذوي اخلصاةة وذلك إلبداء ملحوظصاهتم، كذلك على جم

اإلعصاقة وذلك إلبداء ملحوظصاهتم حواهصا من مدى مالءمة الفقرات للبعد، ودقة الصيصاغة اللغوية، اقرتاح أو 
 حذف أي من الفقرات، وقد مت التعديل على املقيصاس حسب التعديالت املطلوبة من احملكمني.  

صات مقيصاس املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة حركًيصا يف حمصافظة املفرق، للتحقق من ثب ثبات األداة: 6.01
لفصا واجلدول التصايل يبني هذه أكرونبصاخ مت استخراج الثبصات بطريقة االتسصاق الداخلي بصاستخدام معصادلة  

 النتصائج:

 لفصاأ( معصامالت الثبصات املستخرجة بطريقة االتسصاق الداخلي بصاستخدام معصادلة كرونبصاخ 8اجلدول )

 ثبصات االتسصاق الداخلي األبعصاد الرقم

 0.222 األسري 8
 0.748 االقتصصادي 9
 0.770 االجتمصاعي 2
 0.709 األكصادميي 2

 0.923 املقيصاس ككل 
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 (0.292) بلغ ككل للمقيصاس الداخلي االتسصاق بطريقة املستخرج الثبصات معصامل نأ (8) اجلدول يبني
 الفرعية لألبعصاد لفصاأ كرونبصاخ بصاستخدام الداخلي االتسصاق بطريقة املستخرجة الثبصات معصامالت وتراوحت

 .املقيصاس ثبصات على وتدل منصاسبة قيم وهي( 0.222و 0.202)  بني

 ومناقشتها الدراسة نتائج .00

ما هي المشكالت التي تواجه المرأة المعاقة حركيًا في  :لنتائج المتعلقة بالسؤال األولا 0.00
 األسري، االجتماعي، األكاديمي، االقتصادي(؟ محافظة المفرق في المجال )

درجة املشكالت اليت حلسصابية واالحنرافصات املعيصارية و جصابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطصات الإل
 اجلدول التصايل يبني هذه النتصائج:املعصاقة حركيصاً يف حمصافظة املفرق، و تواجه املرأة 

درجة املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصًا يف ت املعيصارية و ( املتوسطصات احلسصابية واالحنرافصا9اجلدول )
 حمصافظة املفرق

االحنراف  املتوسط احلسصايب األبعصاد الرقم
 املعيصاري

 الدرجة

 متوسطة 950. 2.49 األسري 8
 متوسطة 356. 2.85 االقتصصادي 9
 متوسطة 405. 2.32 االجتمصاعي 2
 متوسطة 216. 2.10 األكصادميي 2
 متوسطة 386. 2.45 سط الكلياملتو  
ن درجة املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصًا يف حمصافظة املفرق بلغت للمتوسط ( أ9يبني اجلدول ) 

يف حني تراوحت املتوسطصات احلسصابية لألبعصاد الفرعية بني  ( وبدرجة متوسطة،9.21ي للمقيصاس )الكل
( وبدرجة 9.11) بة األوىل بأعلى متوسط حسصايبرت( حيث جصاء البعد االقتصصادي بصامل9.11و 9.80)

بدرجة متوسطة مث البعد االجتمصاعي ( و 9.22د األسري مبتوسط حسصايب )تاله البع مشكالت متوسطة،
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رتبة األخرية بأقل متوسط يف حني جصاء البعد األكصادميي بصامل ( وبدرجة متوسطة،9.29وسط حسصايب )مبت
 ( ومبستوى متوسط.9.80حسصايب )

 صيل لفقرات األبعصاد:تف وتصاليصاً 

 

 البعد األسري 0.0.00

درجة املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصاً حلسصابية واالحنرافصات املعيصارية و ( املتوسطصات ا9اجلدول )
 للبعد األسري

املتوسط  الفقرات الرقم
 احلسصايب

االحنراف 
 املعيصاري

 الدرجة

 متوسطة 1.071 2.06 أشعر بصالعزلة من أسريت بسبب إعصاقيت 8
 متوسطة 926. 2.54 أعصاين من املشصاحنصات األسرية بسبب إعصاقيت 9
 متوسطة 997. 2.66 أرى أن أسريت تركز على أخويت العصاديني  2
 متوسطة 1.094 2.34 أشعر بأن أسريت تعصاين من إعصاقيت  2
 متوسطة 1.288 2.41 تبدي أسريت تفهمصاً ألمور إعصاقيت واحتيصاجصايت 1
 متوسطة 1.000 2.50 على املشصاركة يف املنصاسبصات تشجعين أسريت 2
 متوسطة 1.158 2.46 أشعر بأّن أسريت ختفي إعصاقيت عن اجملتمع 2
 متوسطة 1.077 2.82 أشعر بتدخل أسريت يف رغبصايت وشؤوين اخلصاةة 1
 متوسطة 811. 2.64 أشعر بأين أسصاهم يف اختصاذ القرار داخل أسريت  2

 متوسطة 1.322 2.48 ن بعض أفراد أسريتأتعرض لبعض اخلالفصات م 80
املشكالت اليت تواجه املرأة ن املتوسطصات احلسصابية لفقرات البعد األسري من مقيصاس ( أ2يبني اجلدول )

أشعر بتدخل أسريت )( حيث جصاءت الفقرة 9.19و 9.02تراوحت بني ) املعصاقة حركيصًا يف حمصافظة املفرق
يف حني  ( وبدرجة متوسطة،9.19وسط حسصايب )ألوىل بأعلى مترتبة ا( بصامليف رغبصايت وشؤوين اخلصاةة
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( 9.02رتبة األخرية بأقل متوسط حسصايب )( بصاملأشعر بصالعزلة من أسريت بسبب إعصاقيتجصاءت الفقرة )
 بدرجة متوسطة.و 

 الفقرة جصاءت إذ حركًيصا، املعصاقة املرأة حنو للمجتمع السلبية االجتصاهصات بسبب النتصائج هذه تفسري وميكن
 متوسطة وبدرجة( 9.19) حسصايب متوسط بأعلى األوىل بصالرتبة( اخلصاةة شؤوين يف أسريت بتدخل شعرأ)

 التنقل يف حركًيصا املعصاقة املرأة تواجههصا اليت املشكالت إىل إضصافة األسرة، تفرضهصا اليت الزائدة احلمصاية بسبب
( 8220دراسة )الربضي،  منهصا سصابقة دراسصات يف متوسط مبستوى املشكلة هذه ظهرت وقد واحلركة،

 (. 8218ودراسة )السيد، 

 حسصايب متوسط بأقل األخرية بصالرتبة( إعصاقيت بسبب أسريت من بصالعزلة أشعر) الفقرة جصاءت حني يف
 أن إىل ذلك توضيح وميكن( 8220الربضي، ) دراسة مع النتيجة هذه وتتفق متوسطة، وبدرجة( 9.02)

 العصادية، املرأة عن االختالف وبسبب للجسد السليب املفهوم بسبب قوقل حسصاسية أكثر حركًيصا املعصاقة املرأة
 احلركية اإلعصاقة أثر أن يف حركًيصا املعصاقة املرأة فيهصا املوجودة البيئة حتيز بسبب النتيجة هذه تفسري ميكن وأيضصا
 اإلنصاث على املفروضة القيود بسبب حركًيصا املعصاقني الذكور على ترتكه الذي بصاألثر وطأة أشدّ  اإلنصاث على

 .للذكور املمنوحة الواسعة بصاملسصاحة

درجة املشكالت حلسصابية واالحنرافصات املعيصارية و ( املتوسطصات ا2اجلدول ) البعد االقتصادي 0.0.00
 اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصاً للبعد االقتصصادي

املتوسط  الفقرات الرقم
 احلسصايب

االحنراف 
 املعيصاري

 الدرجة

 مرتفعة 496. 3.58  تصصاديصاً على أسريتأشكل عبئصاً اق 8
 منخفضة 502. 1.52 أشعر أن دخل أسريت ال يسد احتيصاجصايت األسصاسية 9
 متوسطة 1.140 2.95 قلق يف التفكري مبستقبليأ 2
 مرتفعة 943. 3.14 أشعر بعدم القدرة على االعتمصاد على نفسي مصاديصاً يف املستقبل 2
 منخفضة 429. 1.76 عملي نتيجة إعصاقيت أشعر بعدم تقييمي بشكل عصادل يف 1
 مرتفعة 522. 3.49 أشعر بنقص التجهيزات يف عملي 2
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املتوسط  الفقرات الرقم
 احلسصايب

االحنراف 
 املعيصاري

 الدرجة

 منخفضة 502. 1.52 أشعر بعدم كفصاية الوقت ألداء عملي  2
 مرتفعة 503. 3.50 عمليأشعر بوجود عقبصات يف  1
 مرتفعة 502. 3.51 أشعر بوجود مشكلة يف احلصول على العمل 2

 مرتفعة 503. 3.50 صاء إىل عمليأشعر بصاالنتم 80
املشكالت اليت تواجه املرأة ن املتوسطصات احلسصابية لفقرات البعد االقتصصادي من مقيصاس ( أ2يبني اجلدول )

عتقد أنين أشكل أ( حيث جصاءت الفقرة )2.11و 8.19تراوحت بني ) املعصاقة حركيصًا يف حمصافظة املفرق
( وبدرجة مرتفعة، يف حني جصاءت 2.11ىل بأعلى متوسط حسصايب )رتبة األو ( بصاملعبئصاً اقتصصاديصاً على أسريت

( أشعر بعدم كفصاية الوقت ألداء عملي، و أشعر أن دخل أسريت ال يسد احتيصاجصايت األسصاسية)الفقرتصان 
 بدرجة منخفضة.( و 8.19خرية بأقل متوسط حسصايب )رتبة األبصامل

 األولوية ذات املتطلبصات تلك إىل يؤدي صاام األسرة على أخرى متطلبصات وجود إىل يعود ذلك تفسري ولعل
 وجود وأن األسرة على عبئصا تشكل بأهنصا حركًيصا املعصاقة املرأة شعور وبصالتصايل الشهري، الدخل كفصاية وعدم

 فرتة بني واملتصابعة واإلشراف املسصاعدة واألدوات كصاألجهزة كصان حركًيصا املعصاقة للمرأة كثرية متطلبصات
 املهين التأهيل برامج وقلة الكصافية التسهيالت توفر وعدم واحلركة نقلالت يف مشكالت ووجود وأخرى،

 السلبية اجملتمعية النظرة ووجود حركًيصا املعصاقة للمرأة املهنية التأهيلية الربامج هذه يف ندرة يوجد إذ والتشغيل،
 حتصل اليت االمتيصازات يةحمدود إىل إضصافة العصادية، بصاملرأة مقصارنة املعصاقة املرأة لعمل األمور أوليصاء ومعصارضة

( ورفينج وتري تروستصاد) دراسة إليه أشصارت مصا وهذا زميالهتصا، مع مقصارنة العمل يف حركًيصا املعصاقة املرأة عليهصا
(Trustadottir, R, 2005 )بني البطصالة نسبة وأن العمل، سوق يف متكصافئ غري متثيل هنصاك بأن 

( واالنت امييت) دراسة وأشصارت كمصا املعصاقة، غري ةاملرأ من ملحوظ بشكل أعلى هي املعصاقصات النسصاء
(Emmett& Alant, 2006 )( ودراسةkiani, 2009( ودراسة )Randolph, 2005)إىل 

 .املهين التأهيل برامج من االستفصادة يف متييزا تواجه املعصاقة املرأة أن

 البعد االجتماعي 8.0.00
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درجة املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصاً صارية و حلسصابية واالحنرافصات املعي( املتوسطصات ا1اجلدول )
 للبعد االجتمصاعي

املتوسط  الفقرات الرقم
 احلسصايب

االحنراف 
 املعيصاري

 الدرجة

 منخفضة 429. 1.76 أشعر أن األخرين ينظرون يل نظرة دونية 8
 متوسطة 501. 2.46 أشعر بصاحلرج عند اخلروج لألمصاكن العصامة  9
 متوسطة 849. 2.08 ن الفشل يف حيصايتأشعر بصاخلوف م 2
 منخفضة 429. 1.76 ينظر األخرين يل بأنين عنصر فّعصال ومنتج يف اجملتمع 2
 منخفضة 429. 1.76 أنسحب من كثري من املواقف 1
 مرتفعة 503. 3.50 أشعر بصاالحرتام من قبل زمالئي يف العمل 2
 نخفضةم 429. 1.76 يصعب علّي تكوين ةداقصات مع األخرين  2
 متوسطة 1.095 2.85 وجود اجتصاهصات سلبية من اآلخرين )األهل حنو الزواج( 1
 متوسطة 1.013 2.94 عدم تشجيعي على املشصاركة االجتمصاعية يف املنصاسبصات 2

املشكالت اليت تواجه املرأة ن املتوسطصات احلسصابية لفقرات البعد االجتمصاعي من مقيصاس ( أ5يبني اجلدول )
أشعر بصاالحرتام من ( حيث جصاءت الفقرة ) 2.10و  8.22تراوحت بني ) يف حمصافظة املفرق املعصاقة حركيصاً 

يف حني جصاءت  ( وبدرجة مرتفعة،2.10رتبة األوىل بأعلى متوسط حسصايب )( بصاملقبل زمالئي يف العمل
، يف اجملتمعيل بأنين عنصر فّعصال ومنتج  ونخر ينظر اآلو  ،أشعر أن األخرين ينظرون يل نظرة دونيةالفقرات )

رتبة األخرية ( بصاملأشعر بأنه يصعب علّي تكوين ةداقصات مع األخرين، و أنسحب من كثري من املواقفو 
 بدرجة منخفضة.( و 8.22متوسط حسصايب ) بأقل 

 توضيح وميكن اإلنسصانية، والنظرة اإلسالمي الدين على قصائم متبصادل احرتام هنصاك بأن ذلك تفسري ميكن
 ويرجع االجتمصاعي بصاجلصانب مشصاركتهصا على ينعكس امصا املعصاقة؛ للمرأة سلبية نظرة هنصاك تزال ال بأنه ذلك
 وضوح إىل إضصافة اجملتمع يف إشراكهصا وبأمهية املعصاقة املرأة جتصاه الكصايف اجملتمعي الوعي توفر عدم إىل ذلك

 املرأة منه تعصاين الذي البدين القصور جوانب على الرتكيز إىل يؤدي الذي اآلخرين أمصام احلركية اإلعصاقة
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 مع وكذلك( 8218( ودراسة )السيد، 8220دراسة )الربضي،  مع الدراسة هذه وتتفق حركًيصا، املعصاقة
 (.9002 أمحد،) دراسة

 

 

 البعد األكاديمي 4.0.00

درجة املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصاً حلسصابية واالحنرافصات املعيصارية و ( املتوسطصات ا2اجلدول )
 األكصادمييللبعد 

املتوسط  الفقرات الرقم
 احلسصايب

االحنراف 
 املعيصاري

 الدرجة

 منخفضة 429. 1.76 تتعمد بعض املدرسصات عدم النظرة يل بسبب إعصاقيت 8
 متوسطة 000. 2.00 أفتقد قبويل من زمالئي يف الصف 9
 منخفضة 492. 1.40 يسميين بعض الطصالبصات بألقصاب قبيحة بسبب إعصاقيت 2
 مرتفعة 503. 3.50 سصاعدة من زمالئي يف الصفأتلقى امل 2
جتربين معلمة الرتبية البدنية على أداء التمصارين الريصاضية وتكون  1

 غري منصاسبة حلصاليت
 منخفضة 470. 1.68

ال تتعصاون اإلدارة لوضع تسهيالت )وضع ةفي يف الطصابق  2
 األرضي(

 متوسطة 502. 2.47
 منخفضة 302. 1.10 رسةتطبق اإلدارة برنصامج الدمج يف املد 2
 مرتفعة 503. 3.50 يوجد متييز ملصلحة الذكور يف قبوله يف التعليم أكثر من اإلنصاث 1
 منخفضة 502. 1.53 توفر املدرسة احتيصاجصات خصاةة لضمصان سالميت كمعصاقة حركيصاً  2

اليت تواجه املرأة املشكالت ن املتوسطصات احلسصابية لفقرات البعد األكصادميي من مقيصاس ( أ2يبني اجلدول )
أتلقى املسصاعدة من ) ( حيث جصاءت الفقرتصان2.10و 8.80تراوحت بني ) املعصاقة حركيصاً يف حمصافظة املفرق

رتبة األوىل بأعلى ( بصامليوجد متييز ملصلحة الذكور يف قبوله يف التعليم أكثر من اإلنصاثو ، زمالئي يف الصف
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( تطبق اإلدارة برنصامج الدمج يف املدرسةالفقرة ) يف حني جصاءت ( وبدرجة مرتفعة،2.10متوسط حسصايب )
 بدرجة منخفضة.( و 8.80رتبة األخرية بأقل متوسط حسصايب )بصامل

 وبصالنسبة اإلنسصاين، والدافع الصف يف األقران قبل من اإلجيصابية االجتصاهصات وجود إىل ذلك تفسري وميكن
 يف الدراسة كون وخصوةصا اإلنصاث على الذكور متييز على يؤكد فذلك الذكور، من أكثر التعليم لتمييز
 كوهنصا إىل إضصافة أنثى كوهنصا املرأة على األوىل بصالدرجة واخلوف الذكور لألبنصاء ميل فهنصاك نصائية، منطقة
ودراسة  (Emmett & Alant, 2006امييت والنت )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  معصاقة،

( mgonela, 2010و دراسة ) (Traustadottir & Harris, 1997تروسداتوتر وهصاريس )
 تصاجبأنه حي( الدمج برنصامج ةر دااإل تطبيق) فقرة تفسري ميكن وأيضصا املدرسة، يف الدمج برامج لتطبيق وبصالنسبة

 للمدارس العصاملية اجلودة ومؤشرات معصايري تطبيق عدموكذلك  اجليد، واإلعداد التخطيط إىل الربنصامج هذا
 .الداجمة

سؤال الثاني: هل تختلف المشكالت التي تواجه المرأة المعاقة حركيًا النتائج المتعلقة بال 0.00
 تبعاً للحالة االجتماعية؟

االحنرافصات املعيصارية واختبصار "ت" للعينصات مت استخراج املتوسطصات احلسصابية و جصابة عن هذا السؤال لإل
اجلدول التصايل يبني هذه صاعية و ركيصًا تبعصًا للحصالة االجتماملستقلة يف املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة ح

 النتصائج:

يف املشكالت اليت اختبصار "ت" للعينصات املستقلة املتوسطصات احلسصابية واالحنرافصات املعيصارية و  (7اجلدول )
 تواجه املرأة املعصاقة حركيصاً تبعصاً للحصالة االجتمصاعية 

احلصالة  دصابعاأل
 ةاالجتمصاعي

املتوسط  العدد
 احلسصايب

حنراف اال
 املعيصاري

درجصات  يمة "ت"ق
 احلرية

الداللة 
 اإلحصصائية

 *000. 98 4.170 941. 2.74 68 عزبصاء سرياأل

 730. 1.96 32 متزوجة 

 *001. 98 3.352 347. 2.93 68 عزبصاء االقتصصادي
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 دصابعاأل
احلصالة 
 العدد ةاالجتمصاعي

املتوسط 
 احلسصايب

حنراف اال
 يمة "ت"ق املعيصاري

درجصات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصصائية

 321. 2.68 32 متزوجة 

 *000. 98 10.636 298. 2.52 68 عزبصاء االجتمصاعي

 226. 1.89 32 متزوجة 

 دميياألكصا
 222. 98 1.230 212. 2.12 68 عزبصاء

 222. 2.07 32 متزوجة 

الدرجة الكلية 
 للمقيصاس

 *000. 98 6.151 377. 2.59 68 عزبصاء

 188. 2.16 32 متزوجة 

 0.01*دال احصصائيصا عند مستوى 

عصاقة حركيصًا تبعصاً سري من مقيصاس املشكالت اليت تواجه املرأة امل( أن قيمة "ت" للبعد األ7يبني اجلدول ) 
صالة االجتمصاعية بلغت تبعصا ملتغري احل قيمة "ت" للبعد االقتصصادي( و 2.820بلغت ) للحصالة االجتمصاعية  

قيمة "ت" ( و 80.222بلغت ) قيمة "ت" للبعد االجتمصاعي تبعصا ملتغري احلصالة االجتمصاعية( و 2.219)
 (2.818بلغت ) حركيصًا تبعصًا للحصالة االجتمصاعية املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة للدرجة الكلية ملقيصاس

لة إحصصائية يف هذا يدل على وجود فروق ذات دالو  (0.01صائيصا عند مستوى الداللة )وهي قيم دالة إحص
 ،تبعصا ملتغري احلصالة االجتمصاعيةالدرجة الكلية للمقيصاس االجتمصاعي( و  ،االقتصصادي ،سرياألبعصاد ) األ

 الدرجة الكلية للمقيصاس لصصاحل العزبصاءاالجتمصاعي( و  ،صصادياالقت ،سري) األ وجصاءت الفروق جلميع األبعصاد
املشكالت اليت االجتمصاعية( و  ،االقتصصادية ،سريةن املشكالت )األأي أ ،على من املتزوجةأمبتوسط حسصايب 

كصادميي تبعصا ن قيمة "ت" للبعد األأويبني اجلدول  كصانت أعلى عند املرأة العزبصاء.  تواجه املرأة املعصاقة حركيصاً 
نه ال أأي  0.01حصصائيصا عند مستوى إ( وهي قيمة غري دالة 8.920لغت )ملتغري احلصالة االجتمصاعية ب
 حصصائية يف البعد األكصادميي تبعصا ملتغري احلصالة االجتمصاعية. إتوجد فروق ذات داللة 

 حيقق املعصاقة املرأة زواج نأ ذلك يف السبب ويعزو مشكالت تواجه حركًيصا املعصاقة املرأة بأن النتصائج بينت لقد
 النفسي التوازن حتقيق ذلك إىل أضف بنفسهصا ثقة أكثر تصبح حبيث االجتمصاعية، النصاحية من ذاهتصا اهصا
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 على واألمن، املستقبل وحتقيق واالستقرار بصاألمن املعصاقة املرأة يشعر لزوجته الزوج ومسصاعدة واالجتمصاعي
 إىل فصالنظرة السلبية، اجملتمعية والنظرة االجتمصاعي القبول عدم نصاحية من العزبصاء املرأة به تشعر مصا عكس

 األمور أوليصاء ومعصارضة املعصاقة املرأة زواج فرص ندرة إىل إضصافة دونية، اجتمصاعية نظرة تعترب املتزوجة غري املرأة
 ,Odett et al( )وآخرون أوديت) دراسة مع الدراسة هذه وتتفق والعطف، بصالشفقة تتسم اليت والنظرة

 وكذلك املعصاقة، املرأة مشكالت تنصامي حيث من( 9001ودراسة )أسصامة بطصاينة ونصر يوسف، ( 2003
 .املعصاقة للمرأة املتدين االجتمصاعي الوضع حيث من( 9002 األسرة لشؤون األعلى اجمللس) دراسة

حركيًا  هل تختلف المشكالت التي تواجه المرأة المعاقة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 8.00
 تبعاً للعمر؟

اليت تواجه املرأة االحنرافصات املعيصارية للمشكالت مت استخراج املتوسطصات احلسصابية و جصابة عن هذا السؤال لإل
 واجلدول التصايل يبني هذه النتصائج: ،تبعصا ملتغري العمر املعصاقة حركيصاً 

تبعصا ملتغري  واجه املرأة املعصاقة حركيصاً اليت تللمشكالت االحنرافصات املعيصارية املتوسطصات احلسصابية و ( 1اجلدول )
 العمر

 العمر

بعصاد الفرعيةاأل   

ياالقتصصاد األسري  كصادميياأل االجتمصاعي  ط املتوس 
 الكلي

92ىل إ 82من   

(22)ن =  

 2.20 1.92 2.11 2.81 1.91 املتوسط احلسصايب

 191. 201. 407. 332. 657. االحنراف املعيصاري

22ىل إ 91من   

(28)ن =  

وسط احلسصايباملت  2.60 2.82 2.27 2.24 2.49 

 371. 139. 238. 367. 952. االحنراف املعيصاري

فمصا فوق  21  2.74 2.20 2.64 2.93 3.14 املتوسط احلسصايب 
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 العمر

بعصاد الفرعيةاأل   

 
ياالقتصصاد األسري كصادميياأل االجتمصاعي   

ط املتوس
 الكلي

(20)ن=  375. 112. 337. 373. 819. االحنراف املعيصاري 

اليت تواجه املعيصارية للمشكالت االحنرافصات ظصاهرية يف املتوسطصات احلسصابية و  ( وجود فروق2يبني اجلدول )
 ،اء اختبصار حتليل التبصاين األحصاديجر إوملعرفة ملن تعود الفروق مت  ،تبعصا ملتغري العمر املرأة املعصاقة حركيصاً 

 .اجلدول التصايل يبني هذه النتصائجو 

 

 

 .تغري العمرتبعصا مل اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصاً حصادي للمشكالت نتصائج حتليل التبصاين األ (1اجلدول )

جمموع  مصدر التبصاين األبعصاد
 املربعصات

درجصات 
 احلرية

متوسط 
 املربعصات

الداللة  قيمة ف
ةاإلحصصائي  

 *000. 20.201 13.126 2 26.253 بني اجملموعصات سرياأل

   650. 97 63.029 داخل اجملموعصات

    99 89.282 الكلي

 االقتصصادي

 311. 1.181 149. 2 299. بني اجملموعصات

   126. 97 12.270 داخل اجملموعصات

    99 12.569 الكلي

 *000. 21.283 2.476 2 4.953 بني اجملموعصات االجتمصاعي
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   116. 97 11.286 داخل اجملموعصات

    99 16.238 الكلي

 األكصادميي

 *000. 41.686 1.066 2 2.132 بني اجملموعصات

   026. 97 2.481 داخل اجملموعصات

    99 4.613 الكلي

 *000. 26.159 2.583 2 5.165 بني اجملموعصات املتوسط الكلي

   099. 97 9.577 داخل اجملموعصات

    99 14.742 الكلي

 0.01*دال احصصائيصا عند مستوى 

سري من مقيصاس املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصًا تبعصاً ( أن قيمة "ف" للبعد األ2يبني اجلدول )
قيمة و  (21.283تبعصا ملتغري العمر بلغت ) قيمة "ف" للبعد االجتمصاعيو  (20.201لعمر بلغت )املتغري 

املشكالت  قيمة "ف" للدرجة الكلية ملقيصاس( و 41.686العمر بلغت )"ف" للبعد األكصادميي تبعصا ملتغري 
صصائيصا عند مستوى ( وهي قيم دالة إح26.159العمر بلغت )اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصًا تبعصًا ملتغري 

، االجتمصاعي ،سريهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصصائية  يف األبعصاد ) األو  (0.01الداللة )
ن قيمة "ف" للبعد االقتصصادي تبعصا أويبني اجلدول  ،الدرجة الكلية للمقيصاس تبعصا ملتغري العمرو  االكصادميي(

نه ال توجد فروق أأي  0.01عند مستوى حصصائيصا إ( وهي قيمة غري دالة 8.818ملتغري العمر بلغت )
 ،سريذات داللة احصصائية يف البعد االقتصصادي تبعصا ملتغري العمر. وملعرفة ملن تعود الفروق األبعصاد )األ

جراء اختبصار شصافيه للمقصارنصات البعدية واجلدول التصايل إكصادميي( والدرجة الكلية للمقيصاس مت األ ،االجتمصاعي
  يبني هذه النتصائج:

الدرجة كصادميي( و األ، االجتمصاعي ،سريالبعدية لألبعصاد الفرعية )األاختبصار شصافيه للمقصارنصات  (80ل )اجلدو 
 .الكلية للمقيصاس تبعصا ملتغري العمر
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عصادباأل 22ىل إ 91من العمر  فمصا فوق 21   

سرياأل 92ىل إ 82من    -0.292*  -1.232* 

22ىل إ 91من   -0.543* 

92ىل إ 82من  االجتمصاعي  -0.154 -0.533* 

22ىل إ 91من   -0.379* 

92ىل إ 82من  األكصادميي  -0.320* -0.279* 

22ىل إ 91من   0.047 

ي املتوسط الكل
 للمقيصاس

92ىل إ 82من   -0.297* -0.578* 

22ىل إ 91من   -0.251* 

 0.01عند مستوى  *دال احصصائيصاً 

كصادميي( األ، االجتمصاعي ،سري)األ ( وجود فروق ذات داللة احصصائية يف مجيع األبعصاد80يبني اجلدول )
فمصا فوق(  21من و  92ىل إ 82وجصاءت الفروق بني العمر )من الدرجة الكلية للمقيصاس تبعصا ملتغري العمر و 

 بعدينحصصائية يف الإوجود فروق ذات داللة و فمصا فوق(.  21صا لصصاحل العمر من )وجصاءت الفروق مجيعه
ىل إ 91وجصاءت الفروق بني العمر )من  ،س تبعصا ملتغري العمرالدرجة الكلية للمقيصاكصادميي( و األ ،سري)األ
وجود فروق ذات و  فمصا فوق(. 21هصا لصصاحل العمر من )فمصا فوق( وجصاءت الفروق مجيع 21من و  22

وجصاءت  ،الدرجة الكلية للمقيصاس تبعصا ملتغري العمركصادميي( و واأل ،سري)األ دينبعية يف الحصصائإداللة 
صاءت الفروق مجيعهصا لصصاحل العمر )من ( وج22ىل إ 91والعمر من  92ىل إ 82الفروق بني العمر )من 

 (.22ىل إ 91

 السبب ويرجع املعصاقة املرأة من كل تواجه اليت املشكالت مستوى يف إحصصائية داللة ذات فروق توجد إذا
 ذهه أن من الرغم وعلى العمرية، مراحلهصا خمتلف يف مشكالت تواجه املعصاقة املرأة أن إىل ذلك يف
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 املرحلة ففي موجودة، أهنصا إال العمر يف التقدم مع وتزداد وأخرى مرحلة كل بني نوعيتهصا ختتلف املشكالت
 .وأكصادميية أسرية مشكالت املعصاقة املرأة تواجه املتقدمة العمرية

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: هل تختلف المشكالت التي تواجه المرأة المعاقة حركيًا  4.00
 للمستوى التعليمي؟  تبعاً 

االحنرافصات املعيصارية واختبصار "ت" للعينصات مت استخراج املتوسطصات احلسصابية و جصابة عن هذا السؤال لإل
حركيصًا تبعصًا للمستوى التعليمي واجلدول التصايل يبني هذه املستقلة يف املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة 

 النتصائج:

يف املشكالت اختبصار "ت" للعينصات املستقلة واالحنرافصات املعيصارية و  سصابيةاملتوسطصات احل :(11اجلدول ) 
 اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصاً تبعصاً للمستوى التعليمي 

املتوسط  العدد املستوى التعليمي صادبعاأل
 احلسصايب

راف حناال
 املعيصاري

 قيمة "ت"
درجصات 

 احلرية
الداللة 
اإلحصصائ

 ية
 *017. 98 2.425 953. 2.60 82 قلأثصانوي ف سرياأل

 792. 2.01 18 جصامعي

 117. 98 1.579 367. 2.87 82 قلأثصانوي ف االقتصصادي

 285. 2.73 18 جصامعي

- 433. 2.28 82 قلأثصانوي ف االجتمصاعي
2.132 

98 .035* 

 144. 2.50 18 جصامعي

 األكصادميي
 589. 98 542.- 229. 2.10 82 قلأثصانوي ف

 144. 2.13 18 جصامعي

 187. 98 1.327 411. 2.48 82 قلأثصانوي فالدرجة الكلية 
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املتوسط  العدد املستوى التعليمي صادبعاأل
 احلسصايب

راف حناال
 املعيصاري

 قيمة "ت"
درجصات 

 احلرية
الداللة 
اإلحصصائ

 ية
 219. 2.34 18 جصامعي للمقيصاس

 0.01*دال احصصائيصا عند مستوى 

سري من مقيصاس املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة حركيصًا تبعصاً ( أن قيمة "ت" للبعد األ88يبني اجلدول )
نه يوجد فروق أأي  0.01حصصائيصا عند مستوى إمة دالة وهي قي ،(2.425بلغت )للمستوى التعليمي 

املستوى  وجصاءت الفروق لصصاحل ،سري تبعصا ملتغري املستوى التعليميحصصائية يف البعد األإذات داللة 
بلغت  املستوى التعليميتبعصا ملتغري  قيمة "ت" للبعد االقتصصادين أويبني اجلدول  التعليمي الثصانوي فأقل.

قيمة "ت" ( و 0.219-بلغت ) لبعد األكصادميي تبعصا ملتغري املستوى التعليميقيمة "ت" ل( و 8.222)
( 8.292بلغت ) املستوى التعليمي صاواجه املرأة املعصاقة حركيصًا تبعً املشكالت اليت ت للدرجة الكلية ملقيصاس

وق ذات داللة وجود فر ( وهذا يدل على عدم 0.01وهي قيم غري دالة إحصصائيصا عند مستوى الداللة )
 .املستوى التعليميالدرجة الكلية للمقيصاس تبعصا ملتغري كصادميي( و األو  ،)االقتصصادي بعدينصصائية يف الإح

( وهي قيمة 9.829-ي بلغت )ن قيمة "ت" للبعد االجتمصاعي تبعصا ملتغري املستوى التعليمأويبني اجلدول 
عد االجتمصاعي تبعصا ملتغري حصصائية يف البإه توجد فروق ذات داللة أنأي  0.01وى حصصائيصا عند مستإدالة 

 املستوى التعليمي وجصاءت الفروق لصصاحل املستوى اجلصامعي.

 فرص على احلصول يف أكرب مشكالت يواجهن فأقل العصامة الثصانوية محلة أن ذلك يف السبب البصاحثة وتعزو
 إذ األسرية، للمشكالت وتفصاديهصا االجتمصاعي واندمصاجهصا تواةلهصا ازداد املرأة تعليم زاد وكلمصا جيدة، عمل
 بأن نالحظ وبذلك املشكالت، من الكثري جتنبهصا إىل بصالتصايل يؤدي امصا ذاهتصا على معتمدة تصبح إهنصا

 االجتمصاعي اجلصانب يف املشكالت أن أيضصا ويالحظ التعليمي، املستوى بصاخنفصاض يرتفع املشكالت مستوى
 عدم إىل ذلك يف السبب ويرجع اجلصامعي، التعليمي املستوى إىل وةواهصا رغم موجودة تزال ال املعصاقة للمرأة
 تعصاين اليت القصور جوانب على يركز اجملتمع أن إىل إضصافة قةذات اإلعصا املرأة لقدرات جمتمعي وعي توفر
 .عصاقةذات اإل املرأة منهصا

 التوصيات -00
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 : يلي مبصا البصاحثة توةي إليهصا التوةل مت اليت النتصائج ضوء يف

 .العمل وسوق يتنصاسب مبصا اإلعصاقة ذات للمرأة املوجهة املهين التأهيل برامج تطوير -8
 واألسرية االجتمصاعية حقوقهصا على احلصول يضمن مبصا اإلعصاقة ذات املرأة ألسرة اجملتمعية التوعية -9

 .واالقتصصادية واألكصادميية
 . وأمصا زوجة تكون أن اإلعصاقة ذات املرأة حق على التأكيد ضرورة -2
 احليصاة يف حقهصا وضمصان اإلعصاقة، ذات املرأة مشصاركة تضمن اليت ميةوالتعلي اجملتمعية الربامج توفري -2

 . التمييز من نوع أي دون
 لتنمية املوجهة االسرتاتيجيصات من جزءا تصبح حبيث اإلعصاقة ذات للمرأة وبرامج خطط وضع -1

 . الوطين التخطيط إطصار ضمن البشرية الوارد
 االجتمصاعية أو االقتصصادية أو األكصادميية اءسو  احليصاة منصاحي مجيع يف الشصامل الدمج برامج طبيقت -2

 .شصاملة جودة ذات عصاملية معصايري وفق الثقصافية أو األسرية أو

 المراجع

 المراجع العربية –أواًل 

 ( .الرعصاية االجتمصاعية للفئصات اخلصاةة تربويصا نفسًيصا ريصاضًيصا تأهيلًيصا، 9009إبراهيم، مروان .)
 : عّمصان. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن

 ( .اإلعصاقة يف حميط اخلدمة االجتمصاعية، تدعيم 9002بيومي، حممد وعبده، بدر الدين .)
 النسق القيمي جلمصاعصات املعوقني، املكتب اجلصامعي احلديث: اإلسكندرية. 

 ( .املرأة املعصاقة يف اجملتمع: ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى اخلصامس للمرأة 9002أمحد، دنيصا .)
 التمكني االقتصصادي والتقين، املنصامة: البحرين.  املعصاقة، بني

 ( .آثصار العنف على املرأة املعصاقة، ندوة العنف ضد املرأة وتأثريه على 9001آل ثصاين، حصة .)
 األسرة، اجمللس األعلى لشؤون األسرة ومعهد الدوحة الدويل للدراسصات األسرية والتنمية. 
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 ( .مشك9001البطصاينة، أسصامة مقصابلة، نصر .) الت األفراد املعوقني حركًيصا مبحصافظة إربد
 (، البحرين: كلية الرتبية.8) 2بصاململكة األردنية ااهصامشية، جملة البحوث الرتبوية والنفسية 

 ( .احلصاجصات اإلرشصادية للمعصاقني حركيصًا يف ضوء بعض املتغريات يف 9008احلمد، نصايف .)
 األردن. -موك، إربدحمصافظة إربد، رسصالة مصاجستري غري منشورة، جصامعة الري 

 ( .إشكصاليصات احليصاة اجلنسية والزواج عند املرأة املعصاقة، دمشق.8228حيدر، رجصاء .) 
 مقدمة يف الرتبية اخلصاةة يف الطفولة -(. التدخل املبكر9001يدي، مىن )اخلطيب، مجصال واحلد

 املبكرة، عّمصان: دار الفكر للطبصاعة والنشر والتوزيع.
 ( .ت8222اخلطيب، مجصال .).عديل سلوك األطفصال املعوقني، عّمصان: دار الفكر 
 ( .سيكولوجية رعصاية املوهبني واملتميزين وذوي االحتيصاجصات اخلصاةة، 9001الراهدي، ةصاحل .)

 دار وائل للنشر. 
 ( .دراسة لبعض املشكالت اليت يعصاين منهصا املعصاقون حركيصًا يف حمصافظة 8220الربضي، هصاين .)

 .889-21(: 9)2لسلة العلوم اإلنسصانية واالجتمصاعية، إربد، جملة أحبصاث الريموك س
 ( .أسصاليب القيصاس والتشخيص يف الرتبية اخلصاةة، ط8222الروسصان، فصاروق .)عّمصان: دار8 ، 

  الفكر للطبصاعة والنشر.
 .(. سيكولوجية األطفصال غري العصاديني: مقدمة يف الرتبية اخلصاةة، 8212) الروسصان، فصاروق

 األردن. -التعصاونية، عّمصان ، مجعية عمصال املطصابع8ط
 ( .املشكالت اليت تواجه املرأة املعصاقة يف اململكة األردنية ااهصامشية 9082الرميصاوي، مسري .)

 . 822-892( 9) 82وعالقتهصا ببعض املتغريات/ جملة العلوم الرتبوية 
 ( .استخدام املنهج االجتمصاعي لدراسة بعض املواقف ملتغريات8218السيد، عبدالرحيم .) 

وسطية بني العجز اجلنسي والتوافق النفسي، دراسة ميدانية يف البيئة الكويتية، جملة العلوم 
 . 882-22، السنة التصاسعة، الكويت، 2االجتمصاعية،

 ( .تأهيل املعوقني، اإلسكندرية: املكتب اجلصامعي احلديث.8212شرف، إمسصاعيل .) 
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 ( .عالقة الدعم 9008الشقريات، حممد أبو عني، يوسف .) االجتمصاعي مبفهوم الذات لدى
 . 18-12(، 2) 82املعوقني جسديصا، جملة جصامعة دمشق، 

 ( .رعصاية املعوقني مسعًيصا وحركًيصا، ط9008عبده، بدر الدين .)اإلسكندرية: املكتب اجلصامعي 8 ،
 احلديث.

 ( .املهصارات األسصاسية يف امصارسة خدمة الفرد، ط8222علي، إمسصاعيل علي .)دار املعرفة 8 ،
 صامعية، اإلسكندرية.اجل

 ( ندوة أشكصال التمييز ضد املرأة على ضوء االتفصاقيصات الدولية، املرأة 9002املصالكي، نور .)
 العربية منوذجصا، املؤسسة العربية للدميقراطية، البحرين.

 ( .أثر األنشطة الريصاضية املعدلة على مسصات شخصية املعوقني حركيصاً، 8228مصامسر، حممد .)
 . 22-12(. 92)88صاً، جملة كلية الرتبية الريصاضية للبنني، جصامعة اإلسكندرية، نظريصاً، وتطبيقي

 ( لسنة 28(. قصانون األشخصاص املعوقني رقم )9002اجمللس األعلى لشؤون األفراد املعوقني )
 ، األردن.9002

 ( .أثر اجلنس واملستوى التعليمي واالقتصصادي يف 8221املومين، جملي والصمصادي، أمحد .)
لذات ومركز الضبط لدى املعوقني حركًيصا، رسصالة مصاجستري غري منشورة، جصامعة الريموك، مفهوم ا
 إربد. 
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