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  * آذار عبد اللطيف د.

�&ص  ا�
يهدف البحث الحالي إلى دراسة القلق من المستقبل لدى المرأة العاملة المعّوقة حركياً في ضوء 

 .عــدد ســنوات الخدمــة)-الوضــع االجتمــاعي-المســتوى التعليمــي-رات التاليــة (طبيعــة اإلعاقــةالمتغيــ
انطالقًا من أنه وبالرغم من اعتبار العديد من علماء النفس أن امتالك الفـرد /كإنسـان/ لمفهـوم ذات 

يـة إيجابي يُعتبـر حجـر األسـاس لتمتعـه بشخصـية متوازنـة قـادرة علـى مواجهـة الصـعاب اآلتيـة والمرحل
ــه يواجــه مشــكالت  ،والمســتّقبلية وبالتــالي قــادرة علــى التكيــف ومواجهــة المشــكالت النفســية إال أن

امـرأة عاملـة معّوقـة  135نفسية عدة أهمها القلق من المستقبل.تألفت عينة البحث المقصودة مـن /
لعدم وجود  نظراً  ،حركيًا/ مع ضرورة اإلشارة إلى درجة الصعوبة التي واجهت الباحث للوصول للعينة

حصــاءات دقيقــة لــدى المؤسســات المعنيــة /الحكوميــة / عــن عــدد العــاملين المعــوقين لــديها. وقــام إ
 ،الباحث ببناء مقياس القلق من المستقبل لدى العينة متبعاً الطرق العلمية المناسبة من صدق وثبات

النتـائج التـي توصـل  وكذلك استخدم الباحث القوانين اإلحصائية المناسبة لطبيعـة البحـث. ومـن أهـم
  إليها البحث:

/ في القلـق مـن المسـتقبل لـدى العينـة %5وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة/ -1
  وفق متغير طبيعة اإلعاقة لصالح المصابات بالشلل النصفي.

/ فــي القلــق مــن المســتقبل لــدى %5ال يوجــد فــروق دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى الداللــة/ - 2
  .لمستوى التعليميالعينة وفق متغير ا

/ فـي القلـق مـن المسـتقبل لـدى %5عدم وجود فروق دالة إحصـائياً عنـد مسـتوى الداللـة/ - 3
 العينة وفق متغير الوضع االجتماعي.

/ فـي القلـق مـن المسـتقبل لـدى %5عدم وجود فروق دالة إحصـائياً عنـد مسـتوى الداللـة/ - 4
 .العينة وفق متغير عدد سنوات الخدمة

 .من المقترحاتهذا وخلص البحث لعدد 

_______________________________________  
 .دمشقامعة ج، الرتبيةكلية - الرتبية اخلاصةقسم  -أستاذ مساعد  *
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 المقدمة-1

تؤثر اإلعاقة احلركية مهما كانت طبيعتها على الفرد جبنسيه (ذكرًا كان أم أنثى)، لَِتًحد من قدرته         
ية كاألفراد العاديني، مما يؤثر على حالته النفسية واالجتماعية من جهة وعلى على استخدام قدراته اجلسد

إمكانية مشاركته بالنشاطات احلياتية اليومية من جهة ثانية، نظراً للعجز الذي يُعانيه جراء متركز اإلصابة يف 
  اجلانب العصيب أو العضلي أو العظمي... 

سبة املعوقني بشكل عام واملعوقني حركيًا بشكل خاص، ولوحظ يف العقود األخرية ازدياد مضطرد يف ن
)، وساهم ذلك بشكل أو بأخر يف Ellis,1999, 235وذلك جراء األمراض واحلروب واحلوادث (

احلديدي، -وضع آلية دف إىل تطوير اخلدمات التشخيصية اخلاصة باألمراض املزمنة والصحية (اخلطيب
اإلعاقة احلركية ترتك أثارًا نفسية واجتماعية وصحية على ). هذا ومن املتعارف عليه أن 125:1994

) أن املعوقني غالبًا ما يعانون من 2004األفراد املعوقني حركيًا كباقي اإلعاقات. وقد أكد(أبو فخر،
  ). 285: 2004حساسية زائدة وشعوراً بالنقص، وخصوصاً عندما يقارنون أنفسهم باآلخرين (أبو فخر،

د تزداد لدى املعوقني العاملني نظرًا الحتكاكهم اليومي مع اآلخرين، وقد أشار ولعل هذه املشكالت ق
بعض الباحثني لذلك، فغالبًا ما يعاين هؤالء من االختالل يف شخصيتهم العامة ويف اتزام االنفعايل، 

الشعور  األفراد هلؤالء وذلك بسبب اإلحساس الدائم بالنقص والضيق، فمن أهم املظاهر السلوكية املميزة
). إال أن 83: 2005بالنقص والعجز وفقدان معىن احلياة اإلجيايب واخلوف من اهول(مقابلة،البطاينة،

معاناة املرأة بشكل عام واملرأة املعّوقة بشكل خاص من هذه املشكالت، يتوقف على عدة عوامل أمهها 
 ,Giesmeستوى التعليمي للمعّوق (طبيعة اإلعاقة وشدا، والعمر الزمين الذي حدثت به اإلعاقة، وامل

Torgrim,1982, 170 .(  
ويُعد القلق من املستقبل إحدى املشكالت اليت قد تواجه املرأة املعّوقة، كوا امرأة من جهة، وكوا تنتمي 

  إىل بيئة اجتماعية غالباً ما تنظر إليها نظرًة ملؤها العطف والشفقة من جهة ثانية.
) حيث أن اإلناث املعوقات يُعانّني من 2005البطاينة،- ) و( مقابلة 2006كما أكدت دراسة(مسعود،

حالة القلق من املستقبل بدرجة أكثر من الذكور. وقد يكون القلق من النتائج الواضحة لوجود إعاقة لدى 
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ا  املرأة العاملة، كوا تواجه أزمات خاصة ذات صلة باحلالة النفسية واالجتماعية واملهنية، وخاصة إذا م
كانت ثقافة اتمع ال تتناسب وتطلعاا. فالقلق يف هذه احلالة ينتج عن صراع داخل النفس بني نوازعها 
 والقيود اليت حتول دون هذه النوازع أو عن خوف من املستقبل أي ما يُطلق عليه قلق املستقبل

  ). 3: 2009(القاضي،
لية غري سارة، ينتاب الفرد خالهلا مشاعر اخلوف وميكن القول:أن القلق من املستقبل يف جممله خربة انفعا

الغامض حنو ما حيمله الغد من صعوبات، إضافة إىل التنبؤ السليب لألحداث املتوقعة، والشعور بالتوتر 
واإلحساس بأن احلياة غري جديرة باالهتمام، والشعور بعدم الطمأنينة حنو املستقبل، واالنزعاج وفقدان 

). ويتصف األشخاص ذوي القلق من املستقبل 98: 2006صداع (مسعود،القدرة على الرتكيز وال
باالغرتاب والالمباالة والشعور باإلحباط والال أمل من املستقبل.أما األشخاص املعوقني الذين يُعانون من 
قلق املستقبل فيتسموا بالشعور بالعجز، وعدم القدرة على اإلبداع، ونقص القدرة على مواجهة املستقبل، 

). واملعوقون كأية فئة Zaleski,2002 ,166فة إىل الشعور بالنقص، ونقص الشعور باألمن(إضا
اجتماعية يفكرون كثريًا يف املستقبل، ويتخوفون منه ومما خيبئه هلم. ويف هذا الصدد تشري دراسة 

) إىل أن عددًا البأس به من شرائح اتمع ترى أن للمعوقني 1999Rakowsk,iراكوسكي،
اخلاص، وهذا املستقبل له عالقة مباشرة بعملية اتصاهلم العائلي أو األسري واالجتماعي مع  مستقبلهم

  :(Salamon ,2000) 5-1 احمليطني م ، وهذا يعــــد مصدراً آخر من مصـــــــــادر قلق املستقبل لديهم
  مشكلة البحث -2

مع، ولعل آثارها على الفرد هي األكثر بروزاً،  لإلعاقة احلركية آثار عديدة على الفرد وعلى األسرة وعلى ات
كوا على اتصال مباشر بفرد مصاب له مشاعر وأحاسيس كغريه من األفراد. وممارسة الفرد للعمل الذي 
يناسبه حق مشروع،إال أن ذلك ال يعين عدم وجود مشكالت وعراقيل تقف يف وجهه، وحتول دون حتقيقه 

 التوافق
واخلوف خاصة من املستقبل  هين واملادي، ومشكالت جتعله يشعر بعدم االستقرارالنفسي واالجتماعي وامل 

وما قد حيمله له من مفاجآت. هذه النظرة الضبابية والتشاؤمية قد تزداد بروزًا لدى املرأة العاملة املعّوقة 
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الصعد النفسية حركياً ألسباب عدة، من أمهها ما تواجهه من عراقيل ومواقف قاسية يف حياا اليومية على 
  واملهنية واالجتماعية يف جمتمعات العامل الثالث عموماً وجمتمعاتنا العربية خصوصاً. 

وانطالقًا من ذلك ميكن القول إن معاناة املرأة املعوقة حركيًا من مشكالت نفسية أمٌر ال يساعدها على 
ق من املستقبل من أمهها. فشعور حتقيق التوازن والتكيف النفسي واالجتماعي أو التمتع ما، ولعل القل

املرأة العاملة املعّوقة حركيًا بالقلق حيال مستقبلها املهين والشخصي، غالبًا ما جيعلها ضّحية لعدد من 
  املشكالت النفسية كاخلوف والتوتر واليت قد تؤثر بشكل أو بآخر على نظرا إىل احلياة. 

اول مسألة القلق من املستقبل لدى عينة من العامالت وبناًء على ما تقدم يسعى البحث احلايل إىل تن 
املعوقات حركيًا وفق تأثري املتغريات التالية (طبيعة اإلعاقة، املستوى التعليمي للمعوقة حركياً، الوضع 

  االجتماعي، وأخرياً عدد سنوات اخلدمة عندها).
 أهمية البحث -3

  تنطلق أمهية البحث من:
علم الباحث تُعد الدراسات اليت تناولت مسألة قلق املستقبل لدى أمهية الفئة املستهدفة فحسب  •

  املرأة العاملة املعّوقة حركياً قليلة وقد تكون نادرة.
إسهام النتائج اليت سيتوصل إليها البحث مبساعدة اجلهات اليت تعمل لديها النساء املعوقات  •

 ن النفسية واالجتماعية واملهنية. حركياً يف إجياد األسس اإلجيابية يف التعامل معهن ومع مشكال
 اإلشارة لبعض ااالت اليت قد تُولد القلق من املستقبل لدى املرأة العاملة املعوقة حركياً. •

  أهداف البحث -4

 يسعى البحث إىل التحقق من األهداف التالية:
ت التالية (طبيعة اإلعاقة، تعرف القلق من املستقبل لدى املرأة العاملة املعّوقة حركيًا تبعًا للمتغريا •

 املستوى التعليمي، الوضع االجتماعي، عدد سنوات اخلدمة عندها).
الكشف عن الفروق يف درجات القلق من املستقبل لدى املرأة املعّوقة حركيًا تبعًا ملتغري طبيعة  •

  إعاقة املرأة املعّوقة حركياً.
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أة املعّوقة حركيًا تبعًا ملتغري املستوى الكشف عن الفروق يف درجات القلق من املستقبل لدى املر  •
  التعليمي للمرأة املعّوقة حركياً.

الكشف عن الفروق يف درجات القلق من املستقبل لدى املرأة املعّوقة حركيًا تبعًا ملتغري الوضع  •
  االجتماعي للمرأة املعّوقة حركياً.

قة حركيًا تبعًا ملتغري عدد الكشف عن الفروق يف درجات القلق من املستقبل لدى املرأة املعوّ  •
  سنوات اخلدمة املهنية.

  فرضيات البحث-5

 ):0.05يسعى البحث احلايل إىل اختبار الفرضيات التالية عند مستوى داللة(
: ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات العامالت املعوقات حركيًا على الفرضية األولى

 ري طبيعة إعاقة املرأة املعّوقة حركياً.مقياس القلق من املستقبل تعزى ملتغ
: ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات العامالت املعوقات حركيًا على الفرضية الثانية

  مقياس القلق من املستقبل تعزى ملتغري املستوى التعليمي للمرأة حركياً.
جات العامالت املعوقات حركيًا على ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات در  الفرضية الثالثة:

  مقياس القلق من املستقبل تعزى ملتغري الوضع االجتماعي للمرأة املعّوقة حركياً.
ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات العامالت املعوقات حركيًا على  الفرضية الرابعة:

  هنية.مقياس القلق من املستقبل تعزى ملتغري عدد سنوات اخلدمة امل
  حدود البحث-6

  /امرأة معّوقة حركياً عاملة يف حمافظة دمشق.135: تألفت عينة البحث من/الحدود البشرية •
  م.30/6/2013- 2/3: مت تطبيق البحث خالل الفرتة املمتدة بني الحدود الزمانية •
قة : يدرس البحث احلايل مسألة القلق من املستقبل لدى املرأة العاملة املعوّ الحدود العلمية •

  حركياً.
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  مصطلحات البحث-7

: حالة من التوتر الشامل واملستمر حتدث للفرد نتيجة توقعه خلطر يهدده سواء أكان خطراً القلق •
حقيقيًا أم رمزياً، وهذه احلالة يصحبها خوف غامض. والقلق الذي يتعرض له الفرد ال يرتبط 

 ).Giesme,Torgim,1982,p118مبوضوع معني حبيث يكون غامضاً وعاماً (
 هو اضطراب نفسي املنشأ ينجم عن خربات ماضية غري سارة، مع تشويأخلل : قلق المستقبل  •

وحتريف إدراكي معريف للواقع وللذات من خالل استحضار للذكريات واخلربات املاضية غري 
لتدمري الذات والعجز  هدفعيالسارة، جتعل صاحبها يف حالة من التوتر وعدم األمن. مما قد 

وتعميم الفشل وتوقع الكوارث، وتؤدي به إىل حالة من التشاؤم من املستقبل، وقلق الواضح 
 واألفكار التفكري يف املستقبل واخلوف من املشكالت االجتماعية واالقتصادية املستقبلية املتوقعة

  ).Nagashima, N,2003,p 181وقلق املوت واليأس( الوسواسية
بأنه الدرجة الكلية اليت حتصل عليها املرأة العاملة املعّوقة إجرائياً:  قلق المستقبلويعرف الباحث  •

 حركياً على ااالت اليت تناوهلا مقياس القلق من املستقبل الذي وضع ألغراض هذا البحث.

 اإلطـار النظري للبحث-8

  قلق المستقبل 8-1
قيمته ومكانته إىل يشعر الفرد بقيمة الزمن إذا استطاع أن يستثمره جيداً، ويقوده هذا اإلحساس ب 

). وشعور الفرد معوقًا كان أم طبيعيًا بالقلق يـُّعد أمراً 62: 2001اإلحساس بوجوده وهويته (األمحد،
عدة تفرض عليه بشكل أو بآخر ضغطًا ما. فالقلق من حيث الشدة خيتلف  طبيعياً، ألنه يتعرض ملواقف

من فرتة ألخرى ومن مكان آلخر، وبالتايل  من فرد إىل آخر، كما أن تلك الشدة ختتلف لدى الفرد نفسه 
). هذا 13: 2007كلما اشتدت حالة القلق لدى الفرد كلما أصبح مرهقًا ومتوترًا (البطاينة وآخرون،

ويعد مرض القلق من أكثر األمراض النفسية شيوعاً، إذ يصيب حنو شخص من كل تسعة أشخاص، كما 
معظم املرضى الذين يتلقون العالج براحة كبرية بعد أن هذا املرض يستجيب بشكل جيد للعالج، ويشعر 

  ). www.elazayem.comالعالج(
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ومن أهم تعاريف القلق أنه استجابة انفعالية خلطر ُخيَشى من وقوعه، ويكون موجهًا للمكونات األساسية 
يتصل بالشخص ويضفيه إىل العامل للشخصية،واالستجابة هذه حتمل معها معًىن داخلياً، 

  ). 200: 2003اخلارجي(الرفاعي،
  مفهوم قلق المستقبل وأسبابه 8-2

يظهر قلق املستقبل كسمة نفسية بارزة من خالل تعرض العنصر البشري موعة من التغريات تعرب عن 
ىل القلق كٍل حبسب شعور سائد بعدم الثقة يف املستقبل. وقد اختلفت النظريات يف األسباب اليت تؤدي إ

) باجلوانب التالية: االستعداد الوراثي، االستعداد النفسي العام، 2002وجهة نظره. وحددها(تونسي،
  ). 38: 2002العوامل االجتماعية، العوامل الفسيولوجية(تونسي:

التايل فإن وذكر(ميكشيللي) يف كتابه(اهلوية) أن القلق من املستقبل هو عدم القدرة على اختاذ القرارات، وب
فقدان الشعور مبعىن الوجود وداللته، تعود واقعيًا إىل الالشعور يف العالقة االنفعالية بني الرضيع وأمه يف 
مرحلة الطفولة. ويتفق علماء النفس على أن الصيغة الوجودية للطفل تكمن يف إطار هذه العالقة، 

ولية والعاطفية كوسط يتيح له الشعور بالرضا فاحلقيقة األوىل املعاشة عند الطفل هي نوع من املشاركة األ
  ). 102-101: 1993واإلشباع أو احلاجة أو القلق واخلوف (ميكشيللي،

) أن قلق املستقبل يظهر من خالل نظرة الفرد للمستقبل على أنه مساحة Zaleskki ويرى (زالكسي،
ثانية. وهذه املواقف ميكن  غامضة من جهة، وجمال لوجهات نظر سلبية حول ما هو آت يف الغد من جهة

أن تسود يف فرتة من الزمن، وأن تعرب عن حاالت موقفية ثابتة نسبياً، ومواقف معرفية وعاطفية تتسم 
بالسلبية والتشاؤم، وميكن أن يظهر خباصية أكثر عمومية مبا حيمله املستقبل القادم، وما يأيت به من 

ويه إىل أن مفهوم القلق من املستقبل قد خيتلط مع والبد من التن). 61: 2004أحداث يتوقعها (سعود،
 &Scheier جمموعة من املفاهيم منها مفهوم التفاؤل، الذي يعين حسب (شاير وكارفار

Carver,1994 ،النظرة اإلجيابية واإلقبال على احلياة واالعتقاد بإمكانية حتقيق الرغبات يف املستقبل (
ب اجليد من األشياء بدًال من حدوث الشر أو اجلانب السيئ. واالعتقاد باحتمال حدوث اخلري أو اجلان

) عندما يقوم الفرد برتكيز انتباهه وحصر اهتمامه Showers وكذلك مصطلح التشاؤم كما عرفه (شاورز،
: 2002على االحتماالت السلبية لألحداث القادمة، وختيل اجلانب السليب يف املواقف (األنصاري،
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سباب والعوامل اليت حتمل الفرد على الشعور بالقلق من املستقبل وتساهم هذا وتتعدد األ). 254- 252
  ومن هذه األسباب: يف ظهوره
 نقص القدرة على التكهن باملستقبل، وعدم وجود معلومات كافية لبناء األفكار عن املستقبل. •
 الشك يف قدرة احمليطني بالفرد والقائمني على رعايته على حل مشاكله. •
الشخصي للتفاعل مع اخلوف، وكذلك اخلربات الشخصية املرتاكمة، ومذاهب  استعداد الفرد •

  واجتاهات الشخص يف حياته.
العوامل األسرية املفككة وعدم اإلحساس باألمن، فالعالقات األسرية غري السوية ميكن أن  •

تكون سببًا يف عدم اإلحساس باألمن واالستقرار النفسي، وبالتايل قلق املستقبل 
  ).53: 2006(سعود،

ومن األسباب أيضًا العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وعزو الفرد لفشله للعوامل   •
  ).68: 2000اخلارجية (سيد،

  الدراسات السابقة -9

  الدراسات العربية  -9-1
: بعنوان "القلق واالكتئاب لدى عينة من املعاقني حركيًا وبصريًا يف ) السعودية2002دراسة تونسي(-
ينة مكة املكرمة". وقد هدفت الدراسة إىل الكشف عن الفروق بني املعوقني حركيًا وبصريًا يف متوسط  مد

/معوقاً بصرياً وحركياً وبالتساوي، وقامت الباحثة 360كل من القلق واالكتئاب. وقد بلغت عينة الدراسة /
ملعوقني حركيًا يعانون من القلق بإعداد مقياسني للقلق واالكتئاب. وبينت النتائج أن املعوقني بصريًا وا

واالكتئاب إال أن متوسط القلق لدى املعوقني بصريًا كان أعلى وُعزي ذلك ملتغريي اجلنس واإلعاقة 
  الشديدة.

: بعنوان" صورة اجلسم وعالقتها بتقدير الذات لدى مبتوري األطراف". ) مصر2006دراسة حسن(-
كودينامية ملبتوري األطراف واألصحاء يف صورة اجلسم وهدفت الدراسة إىل التعرف على األبعاد السي

وتقدير الذات. واستخدمت الباحثة أدوات سيكومرتية، متثلت يف اختبار تقدير الذات ومقياس صورة 
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/شخصاً 30اجلسم واختبارات إكلينيكية أخرى مثل املقابلة واختبار تفهم املوضوع. وبلغت عينة الدراسة /
ي األطراف. وقد بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا يف صورة اجلسم /مبتور 15/أصحاء و/15منهم/

  وتقدير الذات لصاحل األصحاء، ويتمتع مبتوري األطراف بتقدير متدٍن للذات.
: بعنوان "قلق املستقبل وعالقته بصورة اجلسم ومفهوم الذات لدى ) فلسطين2009دراسة القاضي(-

دفت الدراسة إىل التعرف على قلق املستقبل وعالقته بصورة اجلسم حاالت البرت بعد احلرب على غزة". وه
ومفهوم الذات لدى حاالت البرت بعد حرب غزة وفق تأثري بعض املتغريات. وقامت الباحثة بإعداد أدوات 

/حالة من حاالت البرت. وقد أشارت النتائج إىل وجود عالقة بني 250الدراسة، وقد بلغت عينة الدراسة/
بل وبني صورة اجلسم لدى حاالت البرت بعد حرب غزة، وكذلك وجود عالقة بني قلق املستقبل قلق املستق

  وبني مفهوم الذات لدى حاالت البرت بعد احلرب على غزة.
  الدراسات األجنبية  -9-2
: بعنوان "مستوى التوافق الشخصي ) بريطانياKoubekova,2000دراسة كوبيكوفا(-

ياً". وهدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى التوافق الشخصي واالجتماعي لدى املعاقني جسم
واالجتماعي للمعوقني جسميًا من كال اجلنسني. وكانت أدوات الدراسة/اختبار كليفورينا للشخصية، 

-12/معوق ترتاوح أعمارهم بني/115استبيان القلق واستبيان تقدير الذات/. وتألفت عينة البحث من/
ج أن األفراد املعوقني جسميًا يُظهرون سلوكًا مضادَا للمجتمع، وتعاين اإلناث سنة/. وأظهرت النتائ 15

  املعوقات جسمياً من عدم التوافق النفسي واالجتماعي أكثر من الذكور.
: بعنوان "صورة اجلسم وعالقتها بالرفاهية النفسية ) أمريكاBreakey,2003دراسة بريكي(-

الدراسة إىل التعرف على القصور الذايت وصورة اجلسم وعالقتها واالجتماعية لدى حاالت البرت". وهدفت 
بالرفاهية النفسية واالجتماعية لدى األفراد مبتوري األطراف السفلية. وكانت أدوات الدراسة/مقياس صورة 
اجلسم، مقياس التصور الذايت، ومقياس الرفاهية النفسية واالجتماعية/. وتألفت عينة الدراسة 

كراً مبتوري األطراف السفلية. وتوصلت الدراسة إىل وجود نتائج إجيابية بني صورة اجلسم /معّوقًا ذ 90من/
واحرتام الذات، ووجود عالقة بني صورة اجلسم واالرتياح يف احلياة لدى العاديني، ولوحظ اخنفاض يف صورة 

  اجلسم ومفهوم الذات والرفاهية االجتماعية لدى مبتوري األطراف السفلية.
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بعنوان" القلق النفسي  ):Hawamdeh& et al,2008ومادي وآخرون (دراسة ها-
واالكتئاب لدى حاالت برت الطرف السفلي". وقد هدفت الدراسة إىل تعّرف العوامل اليت تساعد على 
ارتفاع القلق واالكتئاب لدى األفراد املبتورين. واستخدم الباحثون استبانة األسباب املؤدية إىل القلق 

/معوق يف األطراف السفلية. وأشارت النتائج إىل أن نقص الدعم 56بلغت عينة الدراسة/واالكتئاب. و 
  االجتماعي والبطالة وخاصة النامجة عن احلوادث أدى إىل ارتفاع القلق واالكتئاب لدى أفراد العينة.

  :* تعقيب على الدراسات السابقة
إلعاقة احلركية بشكل واضح وركز البعض تناولت بعض الدراسات السابقة قلق املستقبل عند حاالت ا   

منها على صورة اجلسم وتقدير الذات والرفاهية االجتماعية. ولكن هذه الدراسة سرتكز على القلق 
املستقبل لدى املرأة العاملة املعّوقة حركيًا بإحدى اإلعاقات التالية (شلل أطفال، برت أحد األطراف، شلل 

راسات السابقة سعيه للكشف عن الفروق يف القلق من املستقبل نصفي). وما مييز هذا البحث من الد
لدى املرأة العاملة املعوقة حركيًا وفق تأثري بعض املتغريات. كما أن النتائج اليت توصل إليها ستزود مكتبة 

عّوقة الرتبية اخلاصة مبعلومات قّيمة خاصًة فيما خيص املشكالت النفسية واالنفعالية اليت ترافق عمل املرأة امل
  حركياً.

  منهج البحث - 10

مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي يف الواقع، ويهتم بوصفها 
  وصفاً دقيقاً، وبالتايل هذا املنهج يتناسب وطبيعة البحث احلايل.

  عينة البحث - 11

كيًا على مستوى حمافظة دمشق، فتبني سعى الباحث للتعرف على العدد الدقيق للعامالت املعوقات حر 
عدم وجود أعداد إحصائية دقيقة. لذلك اعتمد الباحث الختيار عينة البحث خطوات العينة القصدية، 
وبعد قيام الباحث بعدة زيارات لوزارات الدولة ومؤسساا (وزارة الرتبية، وزارة التعليم العايل، جامعة 

ة الكهرباء، وزارة اإلسكان، املؤسسة العامة للتبغ، املؤسسة العامة دمشق، وزارة الشؤون االجتماعية، وزار 
لإلسكان). فقد بلغ حجم العينة اليت مت التوصل والتواصل معها واليت طُبقت عليها أدوات البحث 
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امرأة عاملة معوقة  50/ امرأة عاملة معوّقة حركيًا ما عدا العينة االستطالعية اليت بلغ حجمها (135/
  وقد توزعت العينة اليت طُبقت عليها أدوات البحث وفقاً ملتغرياته كما ما يلي:حركياً)، 

  / يوضح توزع العينة(*)1الجدول رقم/

 العدد  العدد  العدد  املتغري
 20 شلل نصفي 35 برت أحد األطراف 80 شلل األطفال طبيعة اإلعاقة

 28 وما فوق جامعي 42 إعدادي+ثانوي 75 ابتدائي وما دون املستوى التعليمي
   45 متزوجة 90 عازبة الوضع االجتماعي

 23 وما فوق 17 47 16-11 65  10-5 سنوات اخلدمة

(*) مل ترد النسبة املئوية لعينة البحث بالنسبة للمجتمع األصلي بسبب عدم وجود إحصاءات للمجتمع 
  األصلي)

 أدوات البحث - 12

  تالية:لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث األداة ال 

  : إلعداد مقياس قلق املستقبل بصورته النهائية قام الباحث باخلطوات التالية: مقياس قلق المستقبل-
  أوًال: بناء المقياس

دف بناء املقياس قام الباحث باالطالع على عدد من املراجع واألدبيات النظرية واالختبارات املقننة  
-2006من املستقبل، وكان من أمهها (مسعود،وذات الصلة املباشرة مبسألة القلق والقلق 

)، واهلدف األساسي من ذلك العمل على حتديد جماالت املقياس اليت 2009املشيخي،-2009القاضي،
جماالت/ واآلخذ بعني االعتبار بوضع العبارات املناسبة لكل جمال، ومراعاة وضوح  6بلغت بالنهاية/ 

ل اإلجابة بـ (أحياناً، غري موافق، موافق حلٍد ما، موافق األلفاظ واملفردات والكلمات مع حتديد بدائ
) بنود لكل جمال/: اال االجتماعي، جمال القلق 5بشدة). وتوزعت البنود على ااالت التالية/ وبواقع(

من املوت، جمال القلق من العمل، اال الشخصي، اال االقتصادي، جمال الزواج. فكان العدد النهائي 
). بعد ذلك قام الباحث بتطبيق مقياس القلق 120-30بنداً) وتراوحت درجات اإلجابة بني(30للبنود(

امرأة معوقة حركيًا عاملة يف القطاع احلكومي) دف  50من املستقبل على عينة استطالعية مكونة من (
  التأكد من من مناسبة البنود للتطبيق ووضوح العبارات للعينة الكلية.



   عبد اللطيف.. د. ....................................القلق من المستقبل لدى عينة من النساء العامالت المعوقات حركياً 

  
 

 280

  ثانياً: صدق المقياس
مت التأكد من صدق املقياس من خالل عرضه على عدد من احملكمني دف بيان مالحظام حول مدى  

مالءمة البنود للغاية اليت وضع هلا املقياس. وقدم السادة احملكمون مالحظام من حيث ضرورة إعادة 
اآلخر وإضافة بعض العبارات ليخرج النظر بصياغة بعض البنود من حيث املعىن واللغة وحذف بعضها 

). واعتمد الباحث أيضًا على طريقة مقارنة طريف 1املقياس بصورته النهائية كما هو موضح بامللحق رقم(
االختبار دف التعرف على قدرة االختبار على التمييز بني احلاصلني على أعلى الدرجات واحلاصلني 

) Tية للتعرف على املتوسطني تبني أن قيمة (على أدىن الدرجات وحبساب الداللة اإلحصائ
  / األمر الذي يؤكد صدق االختبار.0.01/ وهي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة/0.81تساوي/

ومت حساب الصدق البنيوي للمقياس من خالل إجياد معامالت االرتباط بني جمموع درجات كل جمال من 
  ):2جة الكلية كما هو موضح باجلدول رقم(جماالت املقياس مع ااالت األخرى ومع الدر 

  ) يوضح معامالت االرتباط بين مجاالت مقياس القلق من المستقبل والدرجة الكلية2جدول(    

اال  جماالت املقياس
 االجتماعي

القلق من 
 املوت

القلق من 
 العمل

اال 
 الشخصي

اال 
 االقتصادي

الدرجة الكلية  جمال الزواج
 للمقياس

 **0.88 **77. **0.69 *0.88 **0.75 **0.66 1 الجتماعياال ا
 **0.79 **0.70 **0.63 **0.65 **0.55 1  القلق من املوت
 **0.77 **0.74 **0.69 **0.65 1   القلق من العمل
 **0.93 **0.88 **0.69 1    اال الشخصي

 **0.77 **0.85 1     اال االقتصادي
 **0.89 1      جمال الزواج

  
يالحظ من اجلدول السابق أن معامالت ارتباط ااالت مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية للمقياس    

)، مما يشري إىل أن هذه ااالت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً فيما 0.01كانت دالة إحصائياً عند مستوى الداللة(
  تطلبة الصدق البنيوي. بينها ومع الدرجة الكلية، وهذا يؤكد االتساق الداخلي الذي ي
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  ثالثاً: ثبات المقياس
قام الباحث باستخراج دالالت ثبات املقياس من خالل إعادة إجرائه على العينة االستطالعية نفسها 
خالل فاصل زمين قدره/اسبوعان/، ومت حساب معامل الثبات باستخدام معامل االرتباط (بريسون) حيث 

  ):3(/، كما هو موضح باجلدول رقم0.91بلغ/
  ) يوضح معامالت االرتباط بين درجات المفحوصين3جدول(

 قيم معامالت الثبات/بريسون/ مقياس القلق من املستقبل 
 0.94 اال االجتماعي 1
 0.92 القلق من املوت 2
 0.90 القلق من العمل 3
 0.88 اال الشخصي 4
 0.84 اال االقتصادي 5
 0.91 املقياس ككل 6

ام الباحث حبساب ثبات املقياس بطريقة (ألفا كرو نباخ)، حيث مت حساب معامل االتساق وبعد ذلك ق
  ):4الداخلي للعينة نفسها باستخدام معاملة (ألفا كرو نباخ)، كما هو موضح باجلدول رقم(

  ) يوضح ثبات مقياس القلق من المستقبل وفق (ألفا كرو نباخ)4جدول(

 ف كرو نباخأل جماالت املقياس ودرجاته الكلية 
 0.79 اال االجتماعي 1
 0.73 القلق من املوت 2
 0.76 القلق من العمل 3
 0.82 اال الشخصي 4
 0.70 اال االقتصادي 5
 0.66 جمال الزواج 6
 0.85 الدرجة الكلية للمقياس 7
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  عرض نتائج البحث - 13

درجات العامالت املعوقات حركياً : ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات الفرضية األولى •
  على مقياس القلق من املستقبل وفق متغري إعاقة املرأة املعّوقة حركياً.

للتحقق من الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي دف فحص الفروق بني املتوسطات احلسابية 
  )5ح باجلدول رقم(االت القلق من املستقبل وفق متغري إعاقة املرأة العاملة كما هو موض

يبين تحليل التباين للداللة على الفروق بين مجاالت القلق من المستقبل تبعاً لمتغير  )5الجدول (

  طبيعة إعاقة المرأة المعوقة حركياً 

القلق  جماالت
 من املستقبل

 القرار الداللة (ف) متوسط املربعات د. ح جمموع املربعات مصدر التباين

 دال  0.00 44.15 1.873 3 5.542 اتبني اموع االجتماعي
 16.671 71 1245.655 داخل اموعات

  74 1260.871 الكلي
 دال  0.00 36.25 1.965 3 5.868 بني اموعات القلق من املوت

 1.395 71 98.189 داخل اموعات
  74 104.978 الكلي

  دال  0.00 53.97 0.517 3 1.540 بني اموعات القلق من العمل
 8.434 71 597.797 داخل اموعات 

  74 5990437 الكلي
 دال  0.00 51.54 0.590 3 1.771 بني اموعات الشخصي

 4.915 71 348.795 داخل اموعات
  74 340.747 الكلي

 دال  0.00 37.45 0.544 3 1.314 بني اموعات االقتصادي
4.857 71 351.644 موعاتداخل ا 

  74 354.947 الكلي
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 دال  0.00 45.15 0.415 3 1.446 بني اموعات جمال الزواج
 4.877 71 365.511 داخل اموعات

  74 355.498 الكلي
  دال  0.00 78.16 2.956 3 8.896 بني اموعات الدرجة الكلية

 6.335 71 449.851 داخل اموعات 
  74 458.755 الكلي

  

) وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات العامالت املعوقات حركياً، 5( يالحظ من اجلدول رقم
تعزى لطبيعة اإلعاقة احلركية اليت يعانني منها يف الدرجة الكلية للمقياس، وكذلك يف جماالته الفرعية، 

وهذه النتيجة تشري إىل أن العامالت املعوقات حركيًا ممن  لبديلة.وبالتايل نرفض الفرضية ونقبل الفرضية ا
 يعانني إعاقة حركية لديهن قلق من املستقبل، يعزى بشكل أو بآخر لطبيعة اإلعاقة. وقد نوه (ستنبريج،

Steinberg et al,1999 إىل أن املعوقني حركيًا حباالت البرت والشلل النصفي، يعانون من مشكلة (
االجتماعي ولديهم رغبة قوية يف العزلة والوحدة النفسية، وبالتايل البد من االهتمام م بتطبيق يف التواصل 

 ،Steinberg et al,1999جماالت واسرتاتيجيات الدمج معهم، والسيما يف جمال العمل (
p,115)أما .(Dubsoe,988 ،ًفقد نوه إىل أن معظم حاالت القلق لدى اإلناث املعوقات حركيا (

ة القلق من اهول تولد لديهّن حالة من اليأس، تؤدي إىل قيامهن باستجابات تكيفية سلبية، وخاص
فيعتربّن أنفسهّن من سيئي احلظ من جهة واإلعاقة، جعلتهّن قاصرات يف أداء أية مهمة مطلوبة منهّن على 

-Dubsoe,988 ،p113الصعيدين الشخصي واالجتماعي من جهة أخرى، ويعزّين ذلك لإلعاقة (
114(.  
ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات العامالت املعوقات حركياً  الفرضية الثانية: •

  على مقياس القلق من املستقبل وفق متغري املستوى التعليمي للمرأة املعّوقة حركياً.
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 للتحقق من الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي دف فحص الفروق بني املتوسطات
احلسابية االت القلق من املستقبل وفق متغري املستوى التعليمي للمرأة املعّوقة حركياً كما هو موضح 

  )6باجلدول رقم(
يبين تحليل التباين للداللة على الفروق بين مجاالت القلق من  )6الجدول (

  المستقبل تبعاً لمتغير المستوى التعليمي للمرأة المعوقة حركياً 

جماالت القلق 
 من املستقبل

متوسط  د. ح جمموع املربعات مصدر التباين
 املربعات

 القرار الداللة (ف)

 غري دال 0.958 0.105 1.847 3 5.443 بني اموعات االجتماعي
 18.614 71 1254.365 داخل اموعات

  74 1261.178 الكلي
 غري دال 0.234 1.509 1.977 3 5.897 بني اموعات القلق من املوت

 1.369 71 98.158 داخل اموعات
  74 104.897 الكلي

 غري دال 0.980 0.071 0.517 3 1.552 بني اموعات القلق من العمل
 8.343 71 598.797 داخل اموعات

  74 5993.354 الكلي
 غري دال 0.958 0.130 0.590 3 1.772 بني اموعات الشخصي

 4.815 71 345.897 اموعاتداخل 
  74 351.747 الكلي

 غري دال 0.966 0.098 0.435 3 1.324 بني اموعات االقتصادي
 4.938 71 351.633 داخل اموعات

  74 351.985 الكلي
 غري دال 0.545 0.215 1.484 3 2.514 بني اموعات جمال الزواج

 18.615 71 352.256 داخل اموعات
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  74 325.124 الكلي
 غري دال 0.706 0.477 2.958 3 8.869 بني اموعات الدرجة الكلية

 6.356 71 449.851 داخل اموعات
  74 458.720 الكلي

 ) أن مجيع مستويات الداللة على الدرجة الكلية للمقياس وجماالته الفرعية أكرب من6( يبني اجلدول رقم
). وهذا يدل إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني العامالت 0.05مستوى الداللة االفرتاضي هلا(

وتشري هذه النتيجة إىل أن العامالت املعوقات حركيًا تعزى للمستوى التعليمي وهذا جيعلنا نقبل الفرضية. 
تعليمهن، وال تنسجم هذه  املعوقات حركيًا يعانني من مشكلة القلق من املستقبل مهما كانت درجة

) باختالف درجة القلق اليت Andersson et al,2000 وآخرون، النتيجة مع ما أشار إليه (أندرسون
تنتاب العامل من حني آلخر، وذلك تبعًا لعدد من العوامل من بينها قلقه من إصابات العمل ولوضعه 

يشعرون بعدم االستقرار وبأم معرضون للفصل  الوظيفي. كما أن العاملني املؤهلني بربامج التأهيل املهين
 Andersson etإىل زيادة إنتاجهم إلرضاء أرباب العمل كوسيلة لتجاوز قلقهم ( نؤ فيلجبأية حلظة، 
al,2000، p90(  
ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات العامالت املعوقات حركياً الفرضية الثالثة:  •

  تقبل وفق متغري الوضع االجتماعي للمرأة املعّوقة حركياً.على مقياس القلق من املس

للتحقق من الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي دف فحص الفروق بني املتوسطات 
احلسابية االت القلق من املستقبل وفق متغري الوضع االجتماعي للمرأة املعّوقة حركياً، كما هو 

  ).7( موضح باجلدول رقم
يبين تحليل التباين للداللة على الفروق بين مجاالت القلق من  )7( الجدول

  المستقبل تبعاً لمتغير الوضع االجتماعي للمرأة العاملة المعوقة حركياً 

جماالت القلق 
 من املستقبل

متوسط  د. ح جمموع املربعات مصدر التباين
 املربعات

 القرار الداللة (ف)

 غري دال 0.848 1.125 1.654 3 4.553 بني اموعات االجتماعي
 17.514 71 1351.655 داخل اموعات
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  74 1851.178 الكلي
 غري دال 0.444 0.545 1.584 3 5.558 بني اموعات القلق من املوت

 1.254 71 98.528 داخل اموعات
  74 112.887 الكلي

 غري دال 0.980 0.061 0.525 3 1.332 بني اموعات القلق من العمل
 7.343 71 558.797 داخل اموعات

  74 4993.354 الكلي
 غري دال 0.962 0.150 0.580 3 3.755 بني اموعات الشخصي

 4.822 71 355.897 داخل اموعات
  74 325.747 الكلي

 غري دال 0.899 0.092 0.435 3 1.444 بني اموعات االقتصادي
 4.588 71 335.633 داخل اموعات

  74 321.944 الكلي
 غري دال 0.555 0.255 1.484 3 2.352 بني اموعات جمال الزواج

 14.615 71 355.256 داخل اموعات
  74 325.412 الكلي

 غري دال 0.806 0.469 3.588 3 8.870 بني اموعات الدرجة الكلية
7.355 71 451.851 موعاتداخل ا 

  74 459.720 الكلي

) أن مجيع مستويات الداللة على الدرجة الكلية للمقياس وجماالته الفرعية أكرب من 7( يبني اجلدول رقم
)، وهذا يدل إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني العامالت 0.05مستوى الداللة االفرتاضي هلا(

زى للوضع االجتماعي. وتدل هذه النتيجة إىل أن شعور املرأة العاملة املعوقة حركياً املعوقات حركيًا تع
بالقلق من املستقبل، ال يتأثر بطبيعة الوضع االجتماعي سواء أكانت متزوجة أم عازبة، وتعكس هذه 

ك فيه أن هذا الذي تواجهه املرأة املعوقة. ومما ال ش النتيجة الواقع االجتماعي القاسي (إذا جاز التعبري)
) بأن Susan,2004الواقع املؤمل يشرتك بأسبابه كل من األسرة واتمع واملرأة املعوقة حبد ذاا. ونّوهت(
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املشكالت والصعوبات النفسية واالنفعالية اليت يواجهها الفرد املعوق حركيًا ترتبط ارتباطًا مباشرًا حبالته 
اته االجتماعية مليئة بالصعوبات، ازدادت درجة االحتقان االجتماعية، وبالتايل كلما كانت حياته وخرب 

  ).Susan,2004، p259النفسي واالنفعايل حنو الذات واتمع (
ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات العامالت املعوقات حركياً  الفرضية الرابعة: •

  هنية. على مقياس القلق من املستقبل تعزى ملتغري عدد سنوات اخلدمة امل

للتحقق من الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي دف فحص الفروق بني املتوسطات  •
احلسابية االت القلق من املستقبل، وفق متغري عدد سنوات اخلدمة املهنية كما هو موضح 

  )8( باجلدول رقم
 يبين تحليل التباين للداللة على الفروق بين مجاالت القلق من )8الجدول (

  المستقبل تبعاً لمتغير عدد سنوات الخدمة المهنية للمرأة العاملة المعوقة حركياً 

جماالت القلق 
 من املستقبل

متوسط  د. ح جمموع املربعات مصدر التباين
 املربعات

 القرار الداللة (ف)

 غري دال 0.754 2.325 1.847 3  بني اموعات االجتماعي
 18.614 71  داخل اموعات

  74  الكلي
 غري دال 0.548 1.545 1.977 3  بني اموعات القلق من املوت

 1.369 71  داخل اموعات
  74  الكلي

 غري دال 0.875 0.777 0.517 3  بني اموعات القلق من العمل
 8.343 71  داخل اموعات

  74  الكلي
 غري دال 0.882 0.140 0.590 3  بني اموعات الشخصي

 4.815 71  داخل اموعات
  74  الكلي

 غري دال 0.759 0.195 0.435 3  بني اموعات االقتصادي
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 4.938 71  داخل اموعات
  74  الكلي

 غري دال 0.245 0.255 1.484 3  بني اموعات جمال الزواج
 18.615 71  داخل اموعات

  74  لكليا
 غري دال 0.877 0.568 2.958 3  بني اموعات الدرجة الكلية

 6.356 71  داخل اموعات
  74  الكلي

) أن مجيع مستويات الداللة على الدرجة الكلية للمقياس وجماالته الفرعية أكرب من 8( يبني اجلدول رقم
ل إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني )، وهذا يد0.05( مستوى الداللة االفرتاضي هلا

  .وهذا جيعلنا نقبل الفرضية لعدد سنوات اخلدمة املهنيةالعامالت املعوقات حركياً تعزى 

وهذه النتيجة ال تعكس إال حقيقة معاناة املرأة العاملة املعوقة حركيًا من القلق من املستقبل، ولعل هذه 
دبيات الرتبية اخلاصة، اليت أكدت دور الرعاية االجتماعية يف احلد من النتيجة ال تتفق مع ما زودتنا به أ

املشكالت اليت تواجه الفرد املعّوق. ومن جهة ثانية ال تتفق هذه النتيجة مع ما أشار 
بأن املعوقني يعانون من مشكلة اخلوف والقلق يف العمل، مما خيلق لديهم صعوبات  )Susan,2004إليه(

). Susan,2004، p259الرغبة يف االنسحاب االجتماعي واالنطواء والعزلة ( اجتماعية تولد لديهم
وميكننا القول بأن هذا القلق قد يرافق العامل املعوق حركيًا مهما كانت الفرتة الزمنية اليت أمضاها بالعمل 

  والسباب متعددة.
  مقترحات البحث- 14

  رأة.العمل اجلاد لتأمني فرص عمل حقيقية للمعوقني السيما امل •
إجراء املزيد من الدراسات احمللية ملتغريات أخرى تقف حائًال دون متتع املرأة املعوقة السيما  •

  العاملة باالستقرار النفسي واالجتماعي.
العمل احلثيث لتعديل القوانني السورية املتعلقة باملعوقني وتطويرها بني فرتة وأخرى، مبا ينسجم  •

  هلذه الشرحية. مع متطلبات احلياة العامة والشخصية
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  المراجع

  المراجع العربية •
، 1ـ تقنني على اتمع الكوييت) ط المرجع في المقاييس الشخصية): 2002( األنصاري، بدر حممد-

  دار الكتاب احلديث، الكويت.
  ، مؤسسة الرسالة، بريوت.1، طبحوث ودراسات في علم النفس): 2001( األمحد، أمل-
  ، منشورات جامعة دمشق، دمشق.بية الخاصة بالطفلالتر ): 2004( أبو فخر، غسان-
، اململكة العربية   1، ط علم النفس االجتماعي التجريبي): 1993سكوبلر، ج ( –أنسكو، ب -

  السعودية.
  ، دار املسرية، عّمان.1، طعلم نفس الطفل غير العادي): 2007( البطاينة، أسامة حممد وآخرون-
القلق واالكتئاب لدى عينة من المطلقات وغير المطلقات ): 2002( تونسي، عديلة حسن طاهر-

  ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية.في مدينة مكة المكرمة
، كلية مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة): 1994احلديدي، مىن ( –اخلطيب، مجال -

  عمان، األردن.العلوم الرتبوية، اجلامعة األردنية، 
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