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  إشراف

  جوليا دروبر. د

  فيصل زعنون. د

  الملخص

المبني على الثقافة بسبب التمايز الجندري ، تواجه المرأة تحديات ومشكالت كبيرة         

وتتجلى تلك المشكالت بصورة أكبر وأضح إذا ما تم التركيز على نساء المعاقين،  ،التقليدية

، بناء على نوع اإلعاقة المشكالت سواء كانت اجتماعية، أو نفسية، أو اقتصادية وتتباين

ما يتعلق المختلفة منها بناء على مجموعة من المتغيرات كما تم تحليل تلك المشكالت . ومستواها

  .وعلى نوع اإلعاقة ودرجتها، ، أو واقع أسرة المعاقةبظروف اإلعاق

والتحديات والعقبات التي تعاني منها زوجات المعاقين، إن تحليل المشكالت المختلفة         

في ، ومنها المؤسسة العائلية، والمؤسسات الحكومية واألهلية المؤسساتتبرز دور مختلف 

لمساعدتهن على لزوجات المعاقين  )االجتماعي والنفسي(والدعم المعنوي قضايا الدعم المادي 

  .وأوجه القصور في عمليات الدعم، والصعوباتوالحد من تلك المشكالت ، التكيف

 وتـم ، طولكرم في المعاقين التحاد المتزوجين المنتسبين جميع من الدراسة مجتمع تشكل

 جمـع  فـي  واإلستمارة المقابلة واستخدمت ،نساء المعاقين من %50 تمثل عشوائية عينة اختيار

  :أهمها نتائج، عدة إلى الدراسة خلصت وقد المطلوبة والمعلومات البيانات

 .ومتزايد كبير بشكل ونفسية وثقافية واجتماعية اقتصادية مشاكل من المعاقين زوجات تعاني -

 متدنيـة،  دخـل  معدالت ظل وفي ,قاهرة اقتصادية ظروف ظل في المعاقين أسر أفراد يعيش -

 .مرتفعة بطالة ومعدالت



 س 

 الحاجات إلشباع األدنى الحد لسد يكفي ال بالمعاقين الخاصة المؤسسات تقدمه الذي المادي الدعم -

  .واجتماعيا نفسيا دعما تقدم ال المؤسسات معظم أن كما ،األساسية

 التشـريعات  عليها تنص التي اإلنسانية حقوقهم على يحصلون ال وزوجاتهم وأبنائهم المعاقون -

 .وليةوالد المحلية

 واالجتماعية النفسية الضغوط وشدة الحياة، قسوة من بالهروب المعاقين زوجات من كثير تفكر -

  .أسريالُ البناء يهدد مما واالقتصادية؛

 بقضـايا  المجتمعـي  الوعي نشر أجل من اإلعالم، وسائل قبل من كاف اهتمام هناك يوجد ال -

  .لمشكالتهم ناجعة حلول إيجاد أجل من وأسرهم؛ المعاقين

  ،، نفسـيا في دعم زوجات المعاقينفي دور المؤسسات الحكومية واألهلية هناك قصور كبير  -

والتمكـين  التي يعانين منها ويقلل من إمكانية التكيـف   ، مما يفاقم من المشكالتواجتماعياً

  .نله

ال تلعـب دوراً  المسـتقلة،  أظهرت أن كثير من المتغيرات اختبار الفرضيات المصوغة سلفاً  -

مثـل  في المجال الثقافي واالجتماعي والنفسي، في التوجهات رئيسياً في التباين واالختالف 

ولكن كان لبعض . باإلضافة إلى حجم األسرةوعملها ومستوى تعليمها متغير عمر الزوجة، 

علـى بعـض   ومكان السكن مثل مستوى اإلعاقة، أثراً في التباين هذه المتغيرات المستقلة 

  مجاالت هذه المشكالت

 :أهمها من و ،التوصيات من العديد إلى الدراسة خلصت وقد

 إنسانية تحترم ةمجتمعي ثقافة خلق أجل من باإلعاقة؛ المجتمعي الوعي رفع على التركيز وجوب -

  .وحقوقه المعاق

 لحماية ،بهن المناط اإلضافي بالدور للقيام والعمل؛ التوظيف في األولوية المعاقين زوجات منح -

  .اجاتهايباحت والوفاء األسر



 ع 

 مـن  للحـد  اإلعاقـة؛  مجال في العاملة المختلفة الرعاية مؤسسات دور وتنشيط تفعيل وجوب -

   .التي يعااني منها  المعاقون وزجاتهم   القائمة المشاكل

 والمـادي  االقتصادي الجانب على فقط ليس والنفسية، االجتماعية األبعاد على التركيز ضرورة -

 المادي، الجانب عن أهمية تقلال  والنفسية االجتماعية الجوانب ألن  ؛المقدم لزوجات المعاقين

ا، وأن تركز عمليات الدعم ليس فقط علـى  كلهُأ لتؤتي أطول وقت إلى تحتاج نتائجها أن إال

  .المعاق بل أيضاً على زوجته

تشكيل طواقم متخصصة ومتطوعة في عمليات الدعم النفسي واالجتماعي لزوجات المعـاقين   -

  .من ذوي الخبرة والمهارةوخصوصاً 
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  األول الفصل

  أهميتهاالدراسة و خلفية

    الدراسة  مقدمة

االهتمام بسبب  قد جاء، والمعاقينخاص يتزايد اهتمام المجتمعات البشرية في العالم باألش

تزايد الظاهرة في المجتمعات من جهة، والتقدم العلمي وارتفاع مستوى الرعاية الصـحية مـن   

  .من جهة ثالثة اإلعاقهتزايد المتخصصين والدراسات العليا في مجال وجهة ثانية، 

 واإلقليميـة الوعي بإنسانية اإلنسان والتشـريعات الدوليـة   ارتفاع مستوى وفي ضوء 

السـتثمار   ،وأسـرته  المعاق االهتمام بالشخص فقد تزايد  ؛الداعمة لتحقيق هذا الهدفوالمحلية 

يصـبح  كـي   ،والتوافق النفسـي ف االجتماعي على التكيمساعدته في سبيل  .الطاقات الكامنة

ومن المؤكّفي مجتمعه عنصراً بناء ،التي يعيش فيهـا  المحيطة البيئةبيؤثر ويتأثر المعاق  د أن ،

ه في الحياة، وحقـه  حق بخاصةًو على حقوق المعاق بوصفه إنساناً اًوتأكيد اًهناك إصرار كما أن

   .)2003يحيى، .(وبناء أسرةفي الزواج 

المتطورة منها  خاصةفقد كانت بعض الدول  ؛نا نعيش في مجتمع متغير متطوروبما أنّ

يؤثر مما  ؛قدراتهم بعد تأهيلهمفادة من واإل ،وتوفير احتياجاتهم ،المعاقينفي مجال رعاية  اقةًسب

يتطلب منـا فهـم حقيقـة احتياجـات     ومن هذا المنطلق  .لإلعاقةيجاباً على النظرة المجتمعية إ

باإلضافة إلى فهم احتياجات األشخاص الداعمين الذين يشـاركون هـؤالء    .األشخاص المعاقين

  ).2005يوسف، (.األشخاص حياتهم

التـي   نفسـها  والظروف تالمشكال تعاني وتواجهخاص الزوجة التي ومن هؤالء األش

مما يترتـب   ؛كبر حجماأأكثر تعقيدا و زوجات المعاقين مشكالت ولكن ؛تعانيها الزوجة العادية

 تضـطر إعاقـة الـزوج   فبسبب  ؛النفسية واالجتماعيةاالقتصادية ومن الضغوطات عليه الكثير 

. األسرة إدارةفي والتربوي بالدور أالنتاجي باالضافه الى الدور االنجابي النساء إلى القيام  معظم

 من النظرة الدونية للشخص المعاقا المجتمع عليها انطالقا فرضهباإلضافة لألعباء النفسية التي ي
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لتوافـق  األمر الذي يجعل من عملية التكيـف وا . لتقليديةامن خالل المنظومة الثقافية  سرتهألو 

ثـر  أفي مجال  و الدراسات ثابحاأل أدبياتمراجعة في ضوء و .ةعملية صعبة وشاقّالزواجي 

الدراسات التي تبحث في المشكالت  منهناك قلة  فإن ؛في المجتمع المحلي األسرةعلى  اإلعاقة

فـي حيـاة    أساسـي  بالرغم مما تلعبه هذه الزوجة من دور اإلعاقةالتي تواجهها زوجات ذوي 

 إعاقـة تخلفه  سلبية آثار من ما يترتب عليهو مختلفة وما تعانيه من مشكالت ،وزوجها أسرتها

الوقوف على هذه المشكالت التي قد تتمثـل بمشـكالت    بمكان لذا فقد كان من األهمية  .الزوج

وتـؤدي   ،األعباءعدم القدرة على تحمل  إلى أحياناتصل قد التي و، واقتصادية نفسيةو اجتماعية

  .ودرجة تماسكها واستمرارها األسرةسلبيا على  أثراًترك ي األمر الذي .واإلحباط اليأس إلى

رية التربية والتعليم في اإلرشاد في قسم اإلرشاد في مديوالباحثة في اإلشراف  عمل إن

 الحظـت حيث الرعاية االجتماعية والنفسية، و اإلرشاد تقديم خدماتفي منحها فرصة  ؛طولكرم

العمـل الميـداني    كما أن .وخصوصاً زوجاتهم أفراد أسرهموها المعاقون التي يعاني تكالالمش

وزيادة تعقيـداتها  ،  التي تعاني منها زوجات المعاقين المشكالتتزايد أتاح لها مالحظة للباحثة 

إلى  أو غير مباشرة تعود بصورة مباشرةنفسية أم  ،اقتصادية ، أماجتماعيةكانت مشكالت أسواء 

 ؛في مجال تقديم خدمات الرعاية ونصتيسعى المخإذ  .أو بسبب ارتباطها بشخص معاق ،اإلعاقة

جوانبهـا  ي مختلـف  فتتكامل العملية ل ؛واإلرشادإلى عملية التوعية  باإلضافةتقديم المساعدات ل

 ، وتحديدا زوجـات المعـاقين   األفرادمن خالل مساعدة  . الوقائيه والنمائيه والعالجيه والتاهيليه

اكتساب مهارات فردية أو جماعيـة  إلى هدف التي تو ،التكيف مع البيئة التي يعيشون فيهاعلى 

 ومواجهة الصعوبات والتحديات، الحياة المتغيرة لباتطتفي تحسين التوافق والتكيف مع م همتس

  .والمحتملة القائمة

  أهمية الدراسة

أعمق وأشـمل  المساعده على نطوير فهم  تتضح أهمية الدراسة من الناحية النظرية في 

فتتمثل بمدى ما يقدمـه  : أما من الناحية العملية. لإلعاقة، وأثرها في التكوين األسري واستقراره

على وجه الخصوص في مجال الدعم، للتغلب أو  المجتمع بشكل عام، ألسرة ولزوجات المعاقين
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االجتماعية والنفسية واالقتصادية التي تواجه زوجات المعاقين في محافظـة  لمشكالت الحد من ا

وتكمن أهمية هذه الدراسة وبصورة أكثر . طولكرم وخصوصاً المقبلين على تكوين أسرة مستقبالً

  :تحديداً في النقاط التالية

ي مديرية التربية عمل ونشاط الباحثة في مجال العمل االجتماعي والنفسي في قسم االرشاد ف -

اتاح لها فرصة التعرف على مشكالت زوجات المعاقين في محافظة طولكرم، هذه األنشـطة  

خلقت عند الباحثة مهارات وتراكم معرفي شجعها على توظيف هذه الخبرات فـي دراسـة   

علمية قائمة على أسس منهجية صحيحة يمكن اإلفادة منها مستقبالً في رسـم أطـر سياسـة    

يدة تساهم في احداث تغيرات اجتماعية وثقافيـة لصـالح المعـاقين وأسـرهم     اجتماعية جد

  .وخصوصاً زوجات المعاقين

والتي تتنـاول  _ حسب علم الباحثة_إنها الدراسة األولى من نوعها في األراضي الفلسطينية  -

. والتي سوف تسهم في خلق الوعي المجتمعي والمؤسساتي لمثل هذه القضية. هذا الموضوع

تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة العربية في موضوع اإلعاقة، وسوف تشجع هـذه  كما س

الدراسة الباحثين في تخصصات مختلفة على مزيد من البحث في مجاالت وانعكاسات اإلعاقة 

فهذا التراكم المعرفي سيسهم في رسم سياسة واضحة المعالم في الحـد  . على الحياة األسرية

  .ت التي تواجه الكثير من النساء المهمشات من المشكالت والتحديا

تساعد هذه الدراسة للتعرف على حجم المشكالت التي تواجه زوجات المعاقين في محافظـة   -

  .طولكرم سواء النفسية، االجتماعية، االقتصادية، وعالقة المتغيرات المستقلة بهذه المشكالت

جتماعيين والنفسيين ذات الصلة فـي  تسهم في تحفيز المؤسسات والمرشدين االخصائيين واال -

مادية وغير مادية ذات الشأن مـن   لزوجات المعاقين وضع برامج وخطط لتقديم مساعدات 

والعمـل علـى    حيث درجة كفايتها في التغلب، أو الحد من هذه المشكالت التي تـواجههن 

  .دعمهن وتنميتهن 
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جديدة، أو تفعيل التشـريعات القائمـة؛ لمـنح     تساعد العاملين والقائمين على سن تشريعات -
المعاقين وأسرهم حقوقاً أفضل تساعدهم على التكيف، وتضمن ألسرهم حياة كريمة من حيث 
زيادة نوعية الخدمات المقدمة لهم وتحسينها، وتحويل تلك المشكالت إلى محفزات للعمل من 

تمعيـة التقليديـة للنهـوض    خالل منظور تنموي يشتمل على عمليات تغيير في النظرة المج
  .باألسرة والزوجة

التنسيق بين مختلف المؤسسات العاملة في هذا المضمار؛ لتوحيد الجهود وتعزيزهـا سـواء    -
االتـي  أكانت محلية أو عربية أو عالمية، لرعاية أسر المعاقين مع التركيز على الزوجات و

 .اجل تمكينهنمن العبء األكبر يتحملن 

  أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع زوجات المعاقين والمشكالت التـي تواجههـا فـي    

  :وبصورة أدق تهدف هذه الدراسة إلى.محافظة طولكرم

) الحجم والمسـتوى : النفسية، االقتصادية، االجتماعية،من حيث(على المشكالت  التعرف .1

لخصائص المختلفة التي تواجه زوجات المعاقين في محافظة طولكرم، من خالل توضيح ا

ألسرة المعاق والتي شكلت األساس الذي ينبثق عنه المشـكالت والتحـديات لزوجـات    

 .المعاقين

التعرف على دور المتغيرات المستقلة للدراسة، وعالقتهـا  فـي تباينـات واختالفـات      .2

المشكالت المختلفة التي تواجه زوجات المعاقين، من خالل اإلجابة على سؤال الدراسـة  

 .لفرضياتوفحص ا

تقييم مستويات الرعاية والدعم المقدمة من المؤسسات المختلفة الفاعلة في مجال اإلعاقـة   .3

لزوجات المعاقين للمساعدة على التكيف االجتماعي والنفسي لألسرة بشكل عام والزوجة 

 .بشكل خاص
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  مشكلة الدراسة 

 وتحديـد  ،توصيف واقع حيـاة زوجـات المعـاقين    في الدراسة الحاليةمشكلة  تتلخص

 الحلـول وضـع   وتسعى إلى .الزوج إعاقةالمشكالت المختلفة الناتجة عن  مستويات ودرجات

األفراد، الجماعـات والمؤسسـات   ( األصعدةواآلليات التي تحد من هذه المشكالت على مختلف 

مساعدة زوجات المعاقين في مواجهة المشـكالت والصـعوبات والتحـديات التـي     ل ؛)المختلفة

 إعاقـة  آثـار الكشف عن إلى خالل هذا البحث  الباحثة من من هنا، تسعى .الحياةتواجههن في 

فـرع  /لدى عينة من زوجات المعاقين المنتسبين لالتحاد العـام للمعـاقين    الزوج على الزوجة

لمشكالت التي تواجههـا  فهماً أفضل وأشمل لتضيف نتائج البحث  أنطولكرم حيث من المتوقع 

  .المجتمع الفلسطينيزوجات المعاقين في 

التي ما زالت  للمعاقين وزوجاتهمفي النظرة المجتمعية أيضاً مشكلة الدراسة كما تتناول 

 تطبيق حتى وقتنا الحاضر تمتاز بالسلبية والدونية رغم القوانين المحلية والدولية التي تؤكد على

بشكل أكبـر فـي مرحلـة     جلية بصورة النظرةوتبرز . ومساواتهم مع غيرهم المعاقين حقوق 

وبالرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات في الحد من هـذه النظـرة    .الزواج وتكوين األسرة

 إلىيعزى  اإلعاقة إلىبالنظر بصوره سلبيه  إال أن استمرار الثقافة االجتماعية التقليدية ؛السلبية

   .والتحديات التي تواجه المعاق وأسرتهاستمرار مختلف المشكالت 

فالثقافـة العامـة    ،الـزوج  التي يعانيها اإلعاقةويتواكب حجم هذه المشكالت مع درجة 

في ضوء نظام تقسيم  اموالسائدة في المجتمع الفلسطيني بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل ع

تمنع الزوج  صحيةثقافية و ظروف في وجودوالمشكلة تكمن . لزوجل اإلعالةنظام  أوكلت ،العمل

في ظل اسـتمرار اإلعاقـة،    تظل قائمةإفرازاتها صادية وفالمشكالت االقت ؛من القيام بهذا الدور

وعلى وجـه الخصـوص   ويترتب على ذلك استمرار المشكالت والتحديات التي تواجه األسرة 

منهـا مـا    :بناء على عدة عوامل ومتغيراتوتتباين مستويات التحديات والمشكالت . الزوجات

   .والثقافيةأو الظروف البيئية واالجتماعية باإلعاقة نفسها، يرتبط 
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ما هـي المشـكالت ومسـتوياتها    : وتحاول الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيسي وهو

والعوامل المؤثرة فيها التي تواجه زوجات المعاقين؟ ولإلجابة على هذا السؤال البد من تحليـل  

والمشكالت المترتبة عليها في ظل الظروف البيئية، باإلضافة إلـى   ظروف اإلعاقة، ودرجتها،

ولمزيد من زيادة التحليل وعمقه فإن الدراسة الحاليـة  . تحليل العالقات الداخلية في أسرة المعاق

تحاول اإلجابة على السؤال الرئيسي واختبار بعض الفرضيات التي تدور فـي ذهـن الباحثـة    

  : يات الدراسة بالشكل اآلتيبطريقة إحصائية، وتتلخص فرض

  فرضيات الدراسة

هناك العديد من الفرضيات التي يمكن للباحث فحصها إحصائيا، والتأكد من كونها تربط 

  : بعض المجاالت للمشكالت وبعض المتغيرات المستقلة ولعل أهم تلك الفرضيات هي

في المشـكالت التـي   ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال  )1

متغيـر درجـة القرابـة بـين      عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

 .الزوجين

في المشـكالت التـي   ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال  )2

 .جإلى متغير عمر الزوجة عند الزوا عزىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

في المشـكالت التـي   ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال  )3

 .متغير وقت حدوث إعاقة الزوج عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

في المشـكالت التـي   ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال  )4

 .متغير مكان السكن عزى إلىلمعاقين في محافظة طولكرم تتواجهها زوجات ا

في المشـكالت التـي   ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال  5)

 .إلى متغير مستوى اإلعاقة عزىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت
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في المشـكالت التـي   ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال )6

 .متغير نوع اإلعاقة عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

في المشـكالت التـي   ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال  7)

  .متغير عمر الزوج عند الزواج عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

في المشـكالت التـي   ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال  )8

  .متغير المستوى التعليمي للزوج عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

في المشـكالت التـي   ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال ) 9

  .متغير عمر الزوج عزى إلىقين في محافظة طولكرم تتواجهها زوجات المعا

في المشكالت التـي  ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال  )10

  .متغير عمل الزوجة عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

في المشكالت التـي  ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال  )11

  .متغير المستوى التعليمي للزوجة عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

في المشكالت التـي  ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال ) 12

  .متغير عدد أفراد األسرة عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

  منهجية الدراسة

 العينة تحديد مجتمع الدراسة و :من حيثبأدواته وأساليبه المنهج الوصفي التحليلي ُأعتمد

زوجات المعاقين في محافظـة   قياس المشكالت التي تواجهل استبانه متاستخدوقد  هاتالتي شمل

فـي وصـف    كما استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية. طولكرم كأداة لجمع البيانات

وتحقيق ألغراض البحث،  ؛وتحليل البيانات التي جمعت نظراً لمالئمة هذه األساليب اإلحصائية

بشكل أساسي على المنهج الكمـي الـذي يصـف     إعتمدت فالدراسة. وفحص فرضياته ،أهدافه

الظاهرة، ويعبر عن حجمها ومستوياتها وخصائصها المختلفة، ودرجة ارتباطهـا بـالمتغيرات   
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استخدام المنهج الكمي ال يعني عدم استخدام المنهج الكيفي في تفسير وتحليـل   إال أن. األخرى

   ).2005الخطاب، .(بعض النتائج اإلحصائية

  حدود الدراسة

بمـا فيهـا جمـع البيانـات      )م2013/2015( تم تنفيذ هذا البحث خالل الفترة: العامل الزماني

  .والخروج بالنتائج والتوصيات ،وتحليلها

  الضفة الغربية/هذه الدراسة في محافظة طولكرمطبقت :العامل المكاني

. فرع طـولكرم /زوجات األشخاص المعاقين والمنتسبين لالتحاد العام للمعاقين: العامل البشري

  .زوجة 168عددهن ويبلغ 

 مصطلحات الدراسة

ينتج عنه تعاسه أو شقاء خاص او عام  ،حاله او موقف غير مرغوب فيه: المشكالت االجتماعية

  . )wolsley)،1972 .يتطلب بالتالي إجراء فردي او جماعي لمواجهته 

خلل في االداء االجتماعي للزوجه ناتج عن إعاقة الزوج ونظـرة المجتمـع    :التعريف اإلجرائي

  .للمراه تتولى المؤسسات االجتماعيه مواجهته والتصدي له

اب في شحصية الفرد تعود لعدم قدرته على مواجهة ظروف الحيـاه  اضطر: المشكالت النفسية

المختلفه مما يضعف قدرته على إرضاء الذات والتحكم بالعواطف ولمواقف والقدره على االنتاج 

  . )Papalia)،1975.واالستقالل ألذاتي 

المواقف والمسائل الحرجه التي تواجـه زوجـة المعـاق؛ فتتطلـب منهـا       :التعريف اإلجرائي

   .وتكيفها مع اآلخريننتاجها إوتضعف من كفائتها و ،حال

وقد يرجع ذلـك إلـى   ، عدم قدرة الفرد على إشباع االحتياجات االساسيه: المشكالت االقتصادية

  . )Dentler،1971.(ندرة عوامل االنتاج او عدم القدره على العمل واالنتاج 
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عدم قدرة المعاق و زوجته على تغطية النفقات التي تتصل بالجاجات االساسيه الخاصـه  :التعريف اإلجرائي

  .باالسره والتي تسهم في توفير حياه كريمه

وتعني الضرر الذي يصيب الفرد نتيجة حالة القصور أو العجز، ويحد أو يحـول دون   :اإلعاقة

 .قيام الفرد بدوره الطبيعي بالنسبة لعمره وجنسه في إطار عوامل اجتماعية وثقافية يعيشها الفرد

  ) 8ص،2014،مركز دراسات التنميه(

خص او االشخاص بانه الش،  وكما يعرف الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المعاق

وكذلك الحـواجز  ، او حسيه طويلة االجل، او ذهنيه، او عقليه، الذين يعانون من صعوبات بدنيه

التي تحول دون مشاركتهم مشاركه فاعله في مجتمعهم على قـدم  ، والمواقف والبيئات المختلفه

  )     2011،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني. (المساواه مع االخرين
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  صل الثانيالف

  الدراسات السابقةواإلطار النظري 
  

   اإلطار النظري للدراسة

  تطور رعاية المعاق والتشريعات الخاصه به  

   الدراسات السابقة

  السابقةتعقيب على الدراسات ال
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  الفصل الثاني

  و الدراسات السابقة اإلطار النظري

  النظري للدراسة اإلطار

العاديين  األلشخاص المعاقين في أي مجتمع تفوق مشكالت زوجات  ال شك أن مشكالت
 ن، كما ينعكس على مستويات معيشـته نوردود أفعاله نوسلوكه نوينعكس ذلك على شخصياته

إلى تفسـير   تفإن الباحثة عمد ،محاولة تفسير هذه المشكالت وفي  ،نعلى حقوقه نوحصوله
تلك المشكالت من خالل استعراضها لبعض النظريات االجتماعية والثقافية والسـلوكية والتـي   

 على األشخاص من ذوي اإلعاقةسقاطها وإاالستفادة منها  وحاولت تفسر جذور هذه المشكالت 
  .وزوجاتهم 

  نظرية الدور

الفرد وعالقاته االجتماعية وتؤكد بأن سلوك . تعد من النظريات الحديثة في علم االجتماع
فضـالً عـن أن   . إنما تعتمد على الدور أو األدوار االجتماعية التي يشغلها الفرد في المجتمـع 

منزلته ومكانته تعتمد على مدى قيامه بالدور المنوط به وعلى أدواره االجتماعية، ذلك أن الدور 
يحددها الدور الذي يشـغله،   االجتماعي ينطوي على واجبات وحقوق اجتماعية، فواجبات الفرد

أن الفرد ال يشـغل دوراً  بعلماً  ;أما حقوقه فتحددها الواجبات والمهام التي ينجزها في المجتمع
اجتماعياً واحداً بل يشغل عدة أدوار تقع في مؤسسات مختلفة، وإن األدوار في المؤسسة الواحدة 

والـدور  . فهناك أدوار قيادية وأدوار وسطية وأدوار قاعدية ؛ال تكون متساوية بل تكون مختلفة
يعد الوحدة البنائية للمؤسسة، والمؤسسة هي الوحدة البنائية للتركيب االجتماعي، فضالً عـن أن  

فالدور هو نمط السلوك الـذي تنتظـره الجماعـة    . الدور هو حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع
وهو سلوك يميز الفرد عن غيره ممـن يشـغلون مراكـز     وتتطلبه من فرد له مركز معين فيها

  ).2013العنزي،( .أخرى

طبيعة دوره من خـالل المجتمـع عـن طريـق التنشـئة       ويتعلم كل فرد في المجتمع

االجتماعية التي تشكل الثقافة المجتمعية، وهي األساس الذي تقوم به المؤسسات في إطار القـيم  
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تعريف الدور زادت قوته وتأكـد وضـوحه    وكلما تحدد. تمعواألنماط الثقافية التي يحددها المج

وصعب على الفرد أن ينفصل عن متطلباته أو يخرج عن مقتضياته ويلعب الفرد الواحـد عـدة   

د منزلته أو مكانته االجتماعية، حدأدوار اجتماعية وظيفية في آنٍ واحد، وهذه األدوار هي التي تُ

قته كما أنه يحدد سلوكه اليومي والتفصيلي وعالقاته مـع  وهي التي تحدد قوته االجتماعية وطب

  ).2013العنزي،( .اآلخرين على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي

وتوضح له كيفية  ،هناك عدة قواعد اجتماعية تحدد سلوك الفرد وترى نظرية الدور أن

وهي موجودة قبل وجود الفرد من خالل القواعد  ،والظروف التي تخضع لها ،التصرف حسبها

والنظم والمعايير الثقافية الموروثة لدى أبناء المجتمع في صور متعددة من الحيـاة االجتماعيـة   

  . )10-5، ص ص2013،العنزي. (والنمط السلوكي الشائع كالمثل والتشبيه

  . ومن هذا المنطلق ظهرت نظريات ادوار  النوع اإلجتماعي 

  )Gender Roles(النوع االجتماعي أدوار 

ويعني هذا المصطلح أن األدوار التي يقوم بها كل من الجنسـين هـي أدوار تشـكلها    

فعلى سبيل المثال، إذا كانت تربية األطفـال،  . وليس االختالف البيولوجي. الظروف االجتماعية

. بتكوينها البيولوجي كامرأةوأعباء العمل المنزلي مرتبطة تقليديا بالمرأة، فإن ذلك ليس له عالقة 

وعليه، فإن أدوار النوع االجتماعي تختلـف  . إذ أن هذه األدوار يمكن أن يقوم بها الرجل أيضاً

عن أدوار الجنس البيولوجي، فاألولى من الممكن أن تكون متبادلة بين الجنسين، فـي حـين أن   

يحددها المجتمع والثقافة لكل مـن  إن ادوار النوع االجتماعي هي تلك التي . الثانية تتسم بالثبات

النساء والرجال على أساس قيم وضوابط وتصورات المجتمع لطبيعة كل من الرجل والمـرأة،  

المبادرة .( الذكر واألنثى، وقدراتهما واستعداداتهما، وما يليق بكل منهما حسب توقعات المجتمع

   ).2006مفتاح ،"الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية 

يشير تقسيم أو توزيع النوع االجتماعي للعمل إلى تقسيم العمل بين النسـاء والرجـال   و

التطبيـع  "والناتج عـن عمليـة   . على أساس التصورات ونظم القيم السائدة عن كل واحد منهم
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) الـخ ....المدرسة، وسـائل اإلعـالم  (في األسرة والمؤسسات االجتماعية األخرى " االجتماعي

ويكون للشـخص الواحـد   . المجتمعات البشرية وسيلة التوزيع هذه كمبدأ لتنظيمهاوتستعمل كل 

مما يؤدي إلى فقدان . العديد من األدوار وقد يتغلب أحد هذه األدوار على اآلخر حسب الظروف

وهذا ينتج عنه حالة من الصراع واالصطدام بين األدوار والمصـالح الخاصـة    .التوازن بينهما

  . بكل واحد منهما

حيث يعترف للمرأة بـدورها  . ويشتد هذا الوضع حدة وصرامة في المجتمعات العربية

أي بدورها كزوجة، وأم، وربة بيت، بينما يقع التجاهل على ما تقوم به من أعمال : األسري فقط

إنتاجية داخل البيت وخارجه وحتى بالنسبة إلى الرجل، فإنه إذا أراد أن يخرج عن الحقل المحدد 

، وعن مهمته األساسية التي تكمن في )خارج البيت(اس دوره اإلنتاجي في مقر العمل له على أس

كسب العيش واإلنفاق على األسرة فإن إسهامه مهما كان، سوف يقلل من قيمتـه كرجـل، وال   

تعطى أي أهمية لما يأتي به من أعمال كمساعدة الزوجة في البيت، أو تأدية أي عمل يعتبر من 

 ،مفتاح"راطية المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموق. (نسائياً طرف المجتمع عمالً

2006.(  

، والدور اإلنجـابي ، بالدور اإلنتاجي، وبناء على ما سبق تتحدد ادوار النوع اإلجتماعي

  .  والدور المجتمعي

  دور المرأة اإلنجابي 

ويمثل هذا الدور مسؤوليات حمل األطفال ووالدتهم ورعايتهم وتربيتهم باإلضافة إلـى  
األعمال المنزلية واألعمال المرتبطة بهذا الدور تعد حيوية للبقاء اإلنساني وغالباً ما ينظر إلـى  
هذه األدوار بأنها ليست اقتصادية وال يدفع عنها أي تعويض مادي وتستبعد من حسابات الدخل 

ومي ومن االحصائيات الوطنية فالدور اإلنجابي للمرأة يعتبر من وجهة نظر المجتمـع هـو   الق
وعلى أساسه يتم تقييم أدائها ويتم   ،للمرأة الدور الرئيسي والوحيد المعترف به من قبل المجتمع 

 تحضيرها للقيام به منذ والدتها وهو الدور الذي يعطيها احترامها وقبولها األكبر فـي المجتمـع  
  ).2010الكتبي ،.(كزوجة وأم ويكون الوسط العائلي الممثل األفضل لها في المجتمع
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نتيجه إلعاقة الزوج  تقوم عادة زوجة المعاق بالدور اإلنتاحي من اجل المسـاعده فـي   

وكـذلك   ؛وما يترتب عليه من أعبـاء  لقيامها بالدور االنجابي  هذا باالضافه .دعم االسره ماديا

حسب مستوى إعاقتـه   -افا اليهم رعاية الزوج الذي يعتمد وبدرجات متفاوته رعايه لإلبناء مض

   .على الزوجه -

ففي مجتمعنا الفلسطيني ما زال دور رب األسرة حكرا على الرجال إال في حالة غيابهم 

فمن خالل الدراسة التـي أجراهـا   ، عن األسرة بشكل قسري أو طوعي أو حقيقةً وليس انتقائياً

فجوات النوع االجتماعي في الضـفة  "زي لإلحصاء الفلسطيني والتي كانت بعنوان الجهاز المرك

ذكور في الفئة العمريـة   يدير شؤونها فقد أشارت نتائج البحث إلى أن عدد األسر التي "الغربية 

فـي الفئـات    هُأسـر  تدير شؤونهو أعلى من مجموع كل النساء التي ) سنة 29-20(ما بين 

سنة توكل لهم مهام كبيرة تتمثل  30العمرية كافة، وهذا مؤشر على أن الشباب الصغار أقّل من 

برئاسة أسر، في حين ال توكل هذه المسؤولية حتى للنساء من فئات عمرية أكبر، وهذا بحد ذاته 

األدوار ذات يعكس استمرار التقسيم التقليدي لتوزيع األدوار ما بين الجنسـين، والـذي يوكـل    

 )م2010عويضة، (.العالقة بتحمل المسؤولية على الذكور فقط

ينعكس على وضع النساء في الفضاء العـام،  ، إن عدم إعطاء الثقة للنساء لرئاسة اُألسر

األسر ينعكس بشكل سلبي على مشاركة النسـاء فـي   إدارة شؤون فعدم إعطاء النساء الحق في 

مما يجعل حتى المشـغّلين ال  ، فات برعاية األسر اقتصادياًسوق العمل، من حيث أنهن غير مكل

 .في الوقت الذي ال تقوم به األسر بتهيئة النساء لهذا الدور، يثقون بقدرة النساء على العمل

فهناك نسبة من النساء غير قادرات على إعالة هذه األسـر كـونهن غيـر ناشـطات     

ويعود السبب بالعادة ، ونون أقدر على إعالة األسروالذين غالباً ما يك، اقتصادياً، مقارنة بالرجال

إلى تربية اإلناث وإعدادهن ألدوار تقليدية دون أن يتضمن ذلك إعدادهن لدور اإلعالة، ونظـراً  

لظروف خاصة كإعاقة الزوج مثالً يجدن أنفسهن مجبرات على تحمل المسـؤولية االقتصـادية   

وهذا أحد تفسيرات ارتفاع نسبة ، رتها للفقردون تحضير مسبق لألمر الذي يعرضها ويعرض أس

  .  )39- 36م، ص ص2010عويضة،. (الفقر بين األسر التي ترأسها امرأة
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  احتياجات النوع االجتماعي 

هي احتياجات تخص فئة محددة من النساء وهي استجابة الحتياجـات  : االحتياجات العملية - 

الخ، والتي يمكن ان تلبـى فـي   ....النوع المتصلة بالحياة اليومية من غذاء ومسكن ودخل

األمد القصير وتنبثق من التقسيم النوعي للعمل السائد في المجتمع وال تؤدي إلـى تغييـر   

األدوار التقليدية للنوع السائدة وبالتالي قد ال يتطلب تغييراً في السياسات واالسـتراتيجيات  

 .المطبقة

النساء، تلبى في األمد الطويل؛ حيث  هي احتياجات عامة لمعظم: االحتياجات االستراتيجية - 

أنها تدل على تغيير في العالقات التقليدية السائدة في المجتمع، وتؤدي إلى زيـادة الـوعي   

 ،هاشـم ( .والثقة والعدالة والمساواة في العمل والحقوق والقوة والسلطة بين المرأة والرجل

2011.( 

اجات المرأة في الحياة اليوميـة فيمـا   وبناء على ذلك فإن االحتياجات العملية تلبي احتي

 .يتصل في الغذاء، المسكن، الدخل، الصحة

فهي احتياجات قصيرة األجل تخص فئة محددة من النساء يكون وضع المرأة من خاللها 

منتفعة أكثر منها مشاركة، أما فيما يختص باالحتياجات االستراتيجية للنوع االجتمـاعي فإنهـا   

والثقة بالنفس، وتدعيم المكانة االجتماعية واالقتصادية، والسياسية للنوع تؤدي إلى زيادة الوعي 

االجتماعي، عن طريق التعليم والتدريب المهني، مما يؤدي إلى تحقيق وتمكين استقالل المـرأة،  

وبناء على ذلك فإن االحتياجات االسـتراتيجية تعتبـر عامـة    . وتلبية االحتياجات طويلة األجل

   ).2011اشم ،ه.(لمعظم النساء

من اجل  دحتياحات قصيره األمإلبحاجه  يفه ،المعاق لزوحةإذا هناك احتياجات خاصه 

التـى  ، اليوميه لها والسرتها؛ باإلضافه إلى اإلحتياحات طويلة األمـد توفير الحاجات االساسيه 

تعمـل   وذلك من خالل البرامج المختلفه التـي ، وإقتصاديا، واجتماعيا، تعمل على تقويتها نفسيا

   .على تمكينها في الحياه
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  تمكين المرأة

في الثمانينات ظهر مفهوم تمكين المرأة وأصبح من المفاهيم المحورية فـي دراسـات   

النوع االجتماعي فهو وسيلة لمحاربة الفقر وتحقيق العدالة االجتماعية خاصة وأن ثلثي فقـراء  

، وزيادة مشاركة النساء فـي القطـاع   فالمشاركة االقتصادية للمرأة مهمة ،العالم هن من النساء

الرسمي والقوى العاملة تسهم في دفع عملية التنمية االقتصادية واإلنسانية؛ حيث إن إسهام المرأة 

في زيادة دخل األسرة يؤدي إلى مستوى حياة أفضل لألطفال؛ ألن األم العاملة عادة ما تنفق كل 

  ).2010الكتبي ،( .ة دخلها على احتياجات أطفالها الغذائية والتعليمي

عرفت عملية التمكين بأنها عملية تنطوي على تطور إيجابي، وأنها انتقال مـن حـال   

إحـداث تغييـر   "؛ حيث أنها تهدف إلى )المساواة(إلى حال آخر هو ) التمايز أو عدم المساواة(

المـرأة  إيجابي في عالقات القوة في المجتمع بغرض إلغاء المعوقات التي تحد مـن خيـارات   

وكذلك مفهوم التمكين يركز على المرأة كعامـل  " واستقاللها ويكون لها تأثير سلبي على حياتها

فاعل في عملية التغيير وليس مجرد متلقن؛ حيث أنه ال يوجد تغيير دون وجود عامل للتغيير هو 

  .المرأة

عـات  والتمكين ال ينطبق بالضرورة على المرأة فقط بل يشمل جميـع األفـراد والجما  

   ).2010الكتبي ،.(المستضعفة والمهمشة في المجتمع

فزوجات المعاقين والمعاقين انفسهم أيضا بحاجه إلى التمكين حتى يجدث تغيير إيجـابي  

  . في حياتهم

  النظرية الرمزية

كنظريات الوصم وردود (وركزت مدرسة التفاعل الرمزي وما تطور عنها من نظريات

الطريقة التي يستجيب فيها الفرد لما يتوقعـه مـن أن اآلخـرين    على ) الخ....الفعل االجتماعي

يتوقعونه عنه، فنجد أن الفرد ينظر إلى توقعات اآلخرين كمرآة اجتماعية يرى نفسه فيها أو يأخذ 



18 

 .دور اآلخرين في تقييم سلوكه الذاتي، أو يأخذ ذاته كموضوع في الحكم على سلوكه الشخصي

  ).م2005الحسن،(

رسـم  توالصورة النمطية للمعاق تنبثق من توقع المعاق لردود الفعل االجتماعي الـذي  

ومـا   ،خيوطه الثقافية المجتمعية له، وعليه تتشكل الصورة الذاتية للمعاق من خالل هذه النظرة

دامت النظرة االجتماعية المنبثقة عن ثقافة المجتمع تضع المعاق في صورة أدنى ولعب دور أقل 

هذا الدور بالعجز والتقصير، فتصبح نظرة المعاق إلى نفسه بوصفه إنساناً يعيش علـى  ويمتاز 

الهامش يعجز عن القيام بدوره، وعليه أن يتقبل مثل هـذا العجـز ليـنعكس علـى شخصـه      

  ).م2005الحسن،(.وسلوكه

فهو يقوم أيضاً على تكريس  ،وكما يلعب المجتمع دوراً في رسم الصورة النمطية للمعاق

هـذه  . فيجعلها تصدق بأنها مخلوق هش بسبب عاطفتهـا ووجـدانيتها   .المرأة النمطية صورة

الصورة تجعل المرأة ضعيفة المنطق وغير قادرة على اتخاذ مواقف وقـرارات فـي ظـروف    

. معينة، فهي ترى بأن الرجل هو المرشد والمثال المحتذى بـه فـي هـذه المواقـف الصـعبة     

  )2013بقاس،(

لضمان  ، المرأة، وعلى المرأة أن تبقى خاضعة له وتحت سيطرته يبقى الرجل أعلى من

االحترام المتبادل بينهما، وفي ظل إعاقة الزوج ومع وجود الصورة الذهنية للمرأة عن دورهـا  

يسيطر على المرأة الشعور بـالخوف   ، ومكانتها مقارنة بمكانة الرجل والمستوحاة من المجتمع

لمرشد ليساعدها في مواجهة المشكالت التي تعتري األسرة، والضعف، لعدم وجود ذلك الرجل ا

ومما يزيد من أعباء زوجة المعاق شعورها بأنها ستتحمل لوحدها مسـؤولية االخفاقـات التـي    

تحدث للزوج واألبناء واألسرة بشكل عام، وتعتبر مقصرة في أداء دورها في نظـر المجتمـع   

جاح األسرة وهذا ما يزيد من أعبائها ويثقل كاهلها فالمرأة ترى نفسها بأنها المرآة التي تعكس ن

  )2013بقاس،.(على المستوى النفسي واالجتماعي واالقتصادي
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  ):Labeling theory(نظرية الوصم 

ألنها تعالج نظرة  ،ونظرية التفاعل الرمزي من نظرية الدور دمج لكل الوصم هي عملية

على النظـرة التـي    والممارسة في المجتمع بناءومبادرة األخير بالسلوك  ،المجتمع نحو الفرد

علـى االنطبـاع الـذي     يحدث التفاعل بين الفرد والمجتمع بناء كذا،يحملها المجتمع تجاهه، وه

ك علـى السـلو   وهذا االنطباع قد يكون انطباعاً ايجابياً أو سلبياً بناء ،يحمله المجتمع نحو الفرد

  ).م2005،الحسن. (الذي قام به الفرد في المجتمع

  تحويل التركيـز مـن التركيـز     يركز على ،في اإلعاقة العالجي األنموذج االجتماعي

  . على الجسم إلى العوامل االجتماعية والثقافية لإلعاقة التـي تحـول دون مشـاركة المعـوق    

ليس بسبب اإلعاقة ذاتها، ولكـن مـن المعوقـات البنائيـة      يتميزون بالعجز قونامعالاألفراد ف

والتي ، وال تقتقصر عملية الوصم على المعاق نفسه بل تمتد إلى جميع أفراد أسرته مجتمعيةوال

  .تعاني اإلناث فيها بصورة أكبر نظراً للتمايز الجندري في المجتمع

ومن األهمية بمكان تعريف الوصمة، فهناك عدة تعريفات لغوية وإجرائيـة البـد مـن    

المستند إلى عدة قواميس عربية  )موقع الباحث العربي (فمن حيث اللغة فقد أشار ،الوقوف عليها

  : منها

 سد، والعيب في الكالم، والعـار جالصدع في العود، والعيب في ال: يعرف الوصم لغوياً

  ).م2010البداينة ،(. ، األلم من المرضوالكسل

 )2010،البداينه( والمشار اليه في دراسة جوفمان وصفه اأما في التعريف اإلجرائي كم

تعني قلة االحترام لشخص ما، ورأي سلبي بسبب فعلة مشينة، والرفض االجتماعي، وموقـف  

مخجل، وتشير إلى وجود عالمات جسدية تكشف عن كل ما هو غير عادي، وسيء من الناحية 

األخالقية، لألشخاص الذين يمارسون سلوكاً غير سوي، من أجل تمييزهم على أنهم أشـخاص  

ورة وشم تم وضعه بالحرق أو الحفر، في ص، وذلك بوضع عالمات في منحرفون، وسيئو الخُلق

أجساد المجرمين والعبيد والخونة، وان الضرورة تتطلب من أفراد المجتمع تجنبه واالبتعاد عنه، 
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وخاصة في األماكن العامة، وكذلك عدم الشراء مـن أسـواقهم ومخـالطتهم أو الـزواج مـن      

  ).م2010البداينة ،.(بناتهم

عماالت مفهوم الوصمة متنوعة وتشمل حقول علم النفس االجتمـاعي، وعلـم   إن استو

عني العديد من الخصائص الثقافية غير المرغوب فيها، جسمياً أو تخلفـاً عقليـاً، أو   تالجريمة، و

، م1996البداينة،( ) . والبدانة كالشيخوخة(، أو عوامل ديموغرافية)كاالعتقال(عوامل اجتماعية 

  )3017-3016ص ص

فتعتمـد علـى الجانـب     ،بوصفه معاقاً ومنحرفـاً ا الدرجة التي تم وصم الفرد فيها أم

الهويـة   )فمـان وج(االجتماعي للوصم، وما يحدث للفرد من خالل عملية الوصم والتي اسماها 

المائعة حيث طبق ذلك على المعاقين وقال أنهم يحصرون تفاعلهم مع أفـراد موصـومين وال   

  ).م2010البداينة ،.(. يظهرون أي معلومات عن حالتهم إال لمن يثقون بهم

  .إن عملية الوصم تتعدى في مجتمعنا الموصوم إلى أفراد أسرته مثل زوجته وأبنائه

وقبول المعاق للوصمة له أثر كبير على الـدور  ) لمعاقا(وإن قبول المجتمع للموصوم 

المتوقع له وعلى عمليات التكيف واالندماج في المجتمع، وهذا يتطلب تغييراً جوهرياً في الثقافة 

كمـا أن  . السائدة، ومن خالل آليات وتشريعات مختلفة باإلضافة إلى التهيئة والوعي االجتماعي

لى تفاعله االجتماعي، وبناء شخصه وسلوكه وهذا يعني ظروف الوصمة للشخص المعاق تأثر ع

سوف يعانون من هذه الوصـمة   وزوجته أن المحيطين والمقربين من المعاق وخصوصاً أسرته

   ).3019-3018، ص صم1996،البداينة( .أيضاً

فكما يقوم المجتمع بوصم المعاق وينظر له نظره دونيه نابعه من هذه الوصـمه نجـده   

يسقط هذه الوصمه على زوجته مما يترك آثارا نفسيه وإجتماعيه تحد من تكيفها بشكل ايجـابي  

  . في المجتمع 
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  التكيف

دارون (اصطالح التكيف مأخوذ من نظرية  إنDarwin(   عن التطور والذي قرر فيـه

أن الكائنات الحية التي تبقى هي تلك التي تستطيع أن تتواءم مع صـعوبات وأخطـار العـالم    

  .الطبيعية

تغييـرات معينـة تصـيب    على حصولها  يستدعين التكيف هو عملية سلوكية معقدة إ

غيرات، والمقصود المحيط الذي يوجد فيه الفرد، وتهدف إلى توفير التوازن بين الفرد وهذه المت

بالمحيط هنا هو كامل المحيط الذي يوجد فيه الفرد، ولهذا المحيط ثالث جهات أساسية؛ األولـى  

وهي البيئة الطبيعية وتشمل كل العوامل الفيزيائية التي تحيط بالفرد، والثانية البيئة االجتماعيـة  

والثالثة هي المحـيط   وهي تشمل أولئك الذين يعيشون مع بعضهم في جماعة صغيرة أو كبيرة،

  ).م1983 ،الهابط. (الداخلي للفرد

غير المعاق، فكل ما يسـعى   عن الشخص ختلف يال  فهو المعاق  للشخص أما بالنسبة 

ومع ذلك فهناك من يرى أن التكيف الجيد بالنسـبة  . إليه الفرد هو التكيف المستمر طوال حياته

إن  .ديه القدرة على االندماج في المجتمع ثانيـةً للمعاق يعني أن يتقبل الفرد إعاقته وأن تكون ل

مع ما تأثير اإلعاقة والتكيف فقد يمتد . ال تنطوي على المعاق نفسهعملية صعوبة التكيف للمعاق 

مـع  في كثير من الحاالت األشد حاجة للتكيـف  الزوجه يحيط بالمعاق من أقارب وأسر وتكون 

  )12-10م، ص ص1993طقش، (.الزوجإعاقة 

عوامل تقف وراء التكيف سواء أكانت داعمة بطريقة ايجابية أم معيقة بطريقـة  وهناك 

سلبية، فمنها ما يأتي من الظروف المحيطة، ومنها ما يكون في بنية الشخص، ومنها ما يعـود  

ومهما يكن من أمر فإنها تتنوع وتتعدد ولكن ذلـك ال  . إلى الماضي، ومنها ما يرتبط بالحاضر

ومن الممكن وضع كل . المحتملة موجودة في كل حالة من حاالت التكيفيعني أن كل العوامل 

  :هذه العوامل في الفئات اآلتية
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. يقصد بها الحاجات األساسية مثل الحاجة إلى الغذاء والحاجة إلى الجـنس  :الحاجات األولية -

والتقدير،  والحاجات الشخصية مثل الحاجة إلى المحبة والحاجة إلى النجاح والحاجة إلى االعتبار

التي تقف حاجزاً في طريق التكيف ال فاإلعاقة  .فإشباعها يكون ذا مكانة هامة في عملية التكيف

  .تقتصر على المعاق بل على أسرته وخصوصاً زوجته

تضم فئة كبيرة من العوامل التي تعود إلى بنية الجسم وما يحمله الفرد  :العوامل الفسيولوجية -

معه منذ تكوينه مثل العوامل والمؤثرات الوراثية وما ينال الجسم من تأثير من الحاالت العارضة 

أو الطارئة مثل الضرر الذي يصيب الغدد ذات اإلفراز الداخلي التي تـؤثر فـي نمـو الفـرد     

ضمن الثقافة الموجودة وتلقـي   به والتي تحد من القيام بدوره المناط ،وحساسيته وتطور مزاجه

  )17-16م، ص ص1993طقش، (.األعباء على أقرب المقربين وخصوصاً الزوجة

 وللتغلب على صعوبة التكيف؛ من أجل تحقيق االندماج االجتماعي للشـخص المعـاق  

  :ددة يمكن تلخيصها فيما يأتيفإنه البد من التدخل من خالل استراتيجيات مح وزوجته وأسرته

  لمساندةاستراتجية طلب الدعم وا -

االجتماعية والنفسية والماديـة  بأشكالها المختلفة، وتعني محاولة الحصول على الدعم والمساندة 

. المختصة بذلكباإلضافة إلى المؤسسات ومجتمع محلي من قبل المحيطين من أقارب وأصدقاء 

. عند الكثير من األشخاص المعاقين في توفير األمـن والسـكينة  كما يشكل الدين دعامة رئيسية 

   ).م1992جبريل ، (

  : وتتنوع أشكال الدعم والمساندة كما يلي

القادرين فعالً على تقديم الدعم للمعاق وزوجتـه   حيث يقدم من قبل األشخاص :الدعم الحقيقـي 

 .وبقية أفراد أسرته

حيث تقدم من األشخاص الذين بإمكانهم المشاركة مع اآلخرين ولـديهم  : جتماعيـة المشاركة اال

 .االستعداد للمشاركة في األنشطة االجتماعية أو الريادية وغيرها
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حيث يكون من قبل األشخاص الذين يعدون مصدراً للمعلومات التي تسـاعد  : الدعم المعلوماتي

 .والنصحفي حل المشكلة مع إمكانية إعطاء التوجيه 

يقدم من األشخاص الذين نشعر نحوهم بحرية، ويحسنون االسـتماع لمشـاكل   : الدعم االنفعالي

اآلخرين، وهذا الدعم يكون مفيداً في حالة حاجة الفرد إلى الثقة، والشعور باألمان والتأكيد على 

مـن  وهناك نوعان . أنه شخصية مقبولة، ومحبوبة ويمكن أن يكون مصدر اهتمام من اآلخرين

 :مصادر الدعم هما

على التكيف للعيش مـع   هاهي مصادر الدعم الخاصة باألسرة حيث تساعد: المصادر الداخلية

بشكل أسهل ومن أهم هذه المصادر األقارب واألصدقاء والجيران مـع تـوفر    المعاقشخص ال

 .األمن المالي

عاملين والمختصين فـي  وتشمل الجمعيات الخيرية، والمنظمات األهلية، وال: المصادر الخارجية

ميدان التربية الخاصة، حيث يقوم األخصائي بتوجيه األسرة لإلفـادة مـن الخـدمات المهنيـة     

المختلفة، فاألسر التي لديها وفر في مصادر الدعم الشخصية واالجتماعية واالقتصـادية لـديها   

قل قدرة في التعامـل  قدرة أفضل في التكيف مع اإلعاقة، أما األسر ذات المصادر القليلة فإنها أ

 ).م1987الرفاعي، .(مع المجتمع لتوفير الخدمات للشخص المعاق

 Stress Theoryنظرية الضغط النفسي 

وهي إحدى النظريات النفسية التي يمكن الرجوع إليها فـي تحليـل وضـع اإلعاقـة     

 إن. ةوخاصه الزوج ةالمعاق وأسرت وتفسيرها وبيان أثرها على البناء النفسي والذاتي للشخص

الضغوط النفسية هي مجموعة من األعراض تتزامن مع التعرض لموقف ضاغط، وهو استجابة 

غير محددة من الجسم نحو متطلبات البيئة كالتغير في األسرة أو فقدان العمل أو الرحيل، والتي 

. تضع الفرد تحت الضغط النفسي، ومهما كانت المثيرات فإنها كلها تتبع بردود أفعـال جسـمية  

والضغط . ن هناك نوعين من الضغط؛ األول الضغط الزائد والثاني الضغط المنخفضوأضاف أ

أما الضـغط  . في التوافق معها وزوجته وأوالده الزائد هو تراكم األحداث الضاغطة وفشل الفرد
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وإن الفرد وخالل مسيرة حياتـه وتفاعلـه مـع    . المنخفض فهو حالة من الضجر وعدم اإلثارة

هذه األنواع من الضغوط، ويمكن القول أن الضغط هو إنهاك جسمي  األحداث سوف يختبر كل

ونفسي ينتج عن الشدائد وأحداث الحياة اليومية، ويمثل القلق حول قدرة الفرد علـى مواجهـة   

  .)9-1م، ص ص2003حراحشة، .(به وينعكس على المحيطين التحديات

؛ وتتمثـل هـذه   نفسـي ال تعد العوامل االجتماعية، واالقتصادية، عوامل مسببة للضغط

ومدى التماسك والتـرابط االجتمـاعي لألسـرة     .العوامل بالمستوى الثقافي لألفراد ومعتقداتهم

 دإن وجو . وانعكاسه على األوضاع المعيشيةوالعائلة، باإلضافة لعوامل اقتصادية متمثلة بالفقر 

تؤدي بصورة سلبية االقتصادية واالجتماعية، إعاقة في األسرة يؤثر على مختلف جوانب حياتها 

. لمثل تلـك الضـغوط  هي األكثر تعرضاً وغالباً ما تكون الزوجة إلى مواجهة ضغوط نفسية، 

  )25-21م، ص ص2008الدهيمات، (

وبقية أفراد أسرة المعاق مـن مصـادر   على زوجات المعاقين  الضغوطمصادر وتنشأ 

في حـين تتمثـل المصـادر    . داخلية تتمثل في االعتقادات المتطرفة، وعلى البناء النفسي للفرد

على وتتوقف شدة هذه العوامل . الخارجية في الظروف البيئية والمادية واالجتماعية لهذه األسرة

م، ص 2008الدهيمات،(.ل واالدراك للموقفللمقاومة والتحمموارد األفراد وإمكانياتهم  ديناميكية

  )28-27ص

  : يقسم الضغط النفسي إلى نوعين، هما

الضغط النفسي السلبي ويشمل الضغوطات أو المواقف النفسية الكثيرة جداً، أو القليلـة  

أما النوع الثاني فهو الضغط النفسي اإليجـابي وهـو   . جداً، التي تؤدي إلى شخصية مضطربة

الموقف، ويؤدي إلى تحسين الصحة، والطاقة، والرضا، والوصـول إلـى    طبيعي من متطلبات

  . ذروة االنتاج

وفي سبيل مواجهة الضغط، نجد العائالت تتبنى استراتيجيات، إلحداث تكيف، تصل إلى 

مستوى جديد من األداء الجيد، فاستراتيجيات التكيف العائلي، تشبه استراتيجيات التكيف الفردي، 
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ا بالعمليات النشطة والسلوك لدى العائلة التي من خاللهـا يحـاول المسـاعدة،    التي يتم تعريفه

  .واإلدارة، والتعامل مع أوضاع الضغط

المستوى األول؛ الذي : هناك ثالث مستويات تطورية في استخدام االستراتيجيات تشمل

كان هنـاك  يشير إلى محاوالت تغيير قواعد العائلة وكإعادة التخصيص لمسؤوليات البيت، وإذا 

فشل في المستوى األول، يلجأ الشخص إلى استراتيجيات المستوى الثاني، التـي تشـير إلـى    

تغييرات أعمق وهي أساس القواعد، والمثال عن التغير في المستوى الثاني، هو التعديل لألهداف 

الثالـث،  أما إذا فشل المستوى الثاني، تستخدم استراتيجيات المسـتوى  . والنوايا والروتين البيتي

الـدهيمات،  .(التي تشير لتغييرات في نموذج العائلة، وقيمها األساسية، واعتقاداتـه الجوهريـة  

  )30-29م، ص ص2008

، تعتمد على ةإن قدرة العائلة على التعايش بنجاح، مع عوامل اإلجهاد المرتبطة باإلعاق

نفتح والقـائم علـى   التواصل والحوار الم: مجموعة متنوعة من العوامل، وتتضمن هذه العوامل

الصراحة بين أفراد العائلة، كما توفر مستوى عالياً من تبادل التعبير عـن االنفعـاالت بيـنهم،    

  ).1993،مقدادي.(والمحافظة على تماسك العائلة وثباتها، وتوفر الدعم االجتماعي واالنفعالي

نفسية،  من خالل استعراض النظريات السابقة سواء كانت تركز على أسس اجتماعية أو

في عمليات التحليل والتفسير لألسباب الحقيقية  اًكبير اًأو اقتصادية، فإنها في المجمل تعطي هامش

كما تساهم . الشخص المعاق وتؤثر على البيئة األسرية له زوجة للتحديات والمشاكل التي تواجه

فيف والحد من المعاق للتخ وزوجته أسرة تلك النظريات في وضع الخطط والبرامج التي تساعد 

لقد نجحت كثير من الدول وخصوصاً الدول المتطورة في برامجهـا   ،المشكالت التي يواجهونها

المختلفة على تغيير نظرة المعاق إلى نفسه ونظرة اآلخرين إليه وتحويل مفاهيم العجـز وعـدم   

ـ  االستقرار إلى مفاهيم إيجابية، حيث تم التركيز على الجوانب اإليجابية للمعـاق  دون  رتهوأس

أما في الدول النامية ومنها المجتمع الفلسطيني فما زالـت الثقافـة    ،النظر إلى الجوانب السلبية

اعيـة فـي عمليـات    فيتم توارث النظم والقيم والتقاليد االجتم ،التقليدية منتشرة ومقاومة للتغيير
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اص الذين يرتبطون التنشئة وترسيخها ليس بالنظرة لإلعاقة فحسب بل المتداد تلك النظرة باألشخ

  .وخاصه الزوجه بالمعاق

مثل تلـك   إعتمدتفإن الباحثة من خالل استعراض النظرية والنماذج النظرية المختلفة 

التي تعاني منها زوجـات المعـاقين،   النظري للمشكالت  واإلسنادفي عملية التحليل النظريات 

  .واالنعكاسات المختلفة لهذه المشكالت

  والتشريعات الخاصة بهاية المعاق تطور رعا

قين واالتفاقيات الدولية لحقـوق  عرض التطور التاريخي لرعاية المعافي هذا الفصل تم 

واألراضـي   والعالم العربي م وكذلك واقع اإلعاقة في العالم2006إلعاقة لسنة ااألشخاص ذوي 

النات العالمية عرض أهم المواثيق واإلعتم الفلسطينية مركزة على قضايا النوع االجتماعي كما 

لحقوق اإلنسان و حقوق المعوقين في فلسطين والواقع المعيشي لهـم لتوضـيح الفجـوة بـين     

  .التشريعات والواقع الحياتي للمعاقين وأسرهم وذويهم

  قيناالتطور التاريخي لرعاية المع

لتقديم لم يكن االهتمام الذي أبداه العالم حديثاً لموضوع اإلعاقة وضرورة تكثيف الجهود 

أو بدافع الرغبة في دمج  ،قين وليدة المصادفة البحتةاالرعاية الالزمة بمختلف جوانبها لفئات المع

شفقة عليهم بقدر ما كان استفاقة من سبات طويل وتصحيحاً لمجموعة  ،فئاتهم في المجتمع الكبير

عبـر   ،يعيةمن األخطاء التي تراكمت فأحاطت المعاق وأمسكت بناصيته وعرقلت مسيرته الطب

 .قرون عديدة من الزمن

مـن نظـرة    وتشير المصادر التاريخية إلى معاناة المعاق في جميع العصور الماضـية 

القوانين والقواعد الظالمة التي جعلت منه هدفاً للتنفيس مـن  ذلك بسبب المجتمع السلبية نحوه، و

جهـة، ونقصـان    النزعات العدوانية في المجتمع بشكل أو بآخر نتيجة للخوف والجهـل مـن  

تشير الكتابات إلى المآسي التي تعرضت لهـا بعـض فئـات    كما  ،المعلومات من جهة أخرى

إلـى قـوى    يرجع شذوذ تكوين المخلوقاتاً أن الناس قديمعتقد أوقد وأقربائهم قين وذويهم االمع
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 التي غيبية، أو تصورات غير منطقية، فأقدم تسجيل لمثل هذه الحاالت ما ورد على لوحة فخار

اكتشفت بالعراق ويرجع تاريخها إلى حوالي ألفي عام قبل الميالد، حيث ذكـرت فيهـا بعـض    

نذير شؤم بمقدمها إلى الحياة أو عدوها حاالت شواذ المخلوقات، وما صاحب والدتها من أحداث 

ولهذا كان من عادة القدماء أن يقتلوا كل وليد يجيء بشيء شـاذ   ؛هي داللة على غضب اآللهة

  .سمه، وأحياناً ما يحكمون بالموت على أمه، ظناً منهم أن ذلك إرضاء آللهتهم الغاضبةبج

كانت نظرة المجتمعات إلى اإلعاقة بمختلف أنواعها ودرجاتها نظرة دونية تقوم علـى  

االزدراء، وقد ظهرت هذه النظرة في كل المجتمعات القديمة ومنها المجتمعات األوروبية حتـى  

سطى، حيث بدأ االهتمام بهذه الفئات وتقديم الرعاية والعون لهـا، وأصـبحت   نهاية العصور الو

اقة عن المجتمعات األخرى في التشريعات والقوانين وتطبيقهـا وأصـبحت مثـاالً يحتـذى    سب 

  ).م1999صالح، (.به

قين وعلى الرغم من هذا التبـاين  اوتباينت نظرة المجتمعات اإلنسانية عبر العصور للمع

قين عن المجتمع وذلك الختالف النظرة إليهم من مجتمع إلـى  ااتفقت على إبعاد فئة المعإال أنها 

ـ في ومن عصر إلى عصر وقد وصل الحال آخر  ـ   دفعبعض المجتمعات ل قين ااألطفـال المع

كان يقـوم  المبدأ السائد في تلك المجتمعات ف ؛منهم التخلص من أجللمخاطر والموت لمواجهة ا

نتشر هذا المبدأ االسبرطي وساد في بعض المجتمعات، ولقد كانت او ،صلحالبقاء لألقاعدة على 

الفرد ملكاً للدولة منذ مولده وهذا كان يعطيها الحق في تقرير مصـيره،   رىالدولة في اسبرطة ت

  )4-2م، ص ص2009سعيد، .(تمنح نفسها الحق في أن تقرر مصيره في الحياة والموتوأن 

وعبد بعـض العـرب النجـوم     ،سادت الوثنية )األديان قبل(العالم العربي  وعلى تخوم
وذكر المسعودي أن عرب الجاهلية عرفوا التفاخر بين القبائل بخلوها  ؛الخ...والكواكب والشمس

تجسيداً لمنطق القوة الذي " د البناتأو"من أصحاب العاهات والعناصر الضعيفة، كما كانت عادة 
  ).م2002القضاة، .(الحقبة خالل تلكساد 

وقد جاءت الديانات السماوية بما تحمله من تعاليم المحبة والتسامح واإلخاء بين البشـر  

انتشار نظام اإلحسان كنظام الوقـف  كل ذلك أسهم في ، تستضيء بهداية البشرية ساًفكانت نبرا
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ستمر هذا النظام عامالً أساسـيا فـي رعايـة المرضـى     اوغيرها، و مصرونظام المالجئ في 

ريق مساعدتهم مادياً دون أن أي جهد في مساعدتهم على استرداد مكانتهم فـي  قين عن طاوالمع

  .المجتمع

قين فخصص لهم من اولقد تميز المجتمع اإلسالمي عن أوروبا بنظرته االيجابية إلى المع

  ).م2012فهمي،.(يساعدهم على الحركة والتنقل وإنشاء المستشفيات العالجية

الثورات االجتماعية على نشر االهتمام باإلنسان الفـرد،  عملت فالعصر الحديث  أما في
قين، والبحث عن وسائل اواالهتمام بحقوقه وتخليصه من الظلم مما ولد االهتمام بالضعفاء والمع

إلفادةاً بداية لمنطلق يدعو إلى إمكانية ارعايتهم، وكان التقدم في وسائل تعليم الطفل المعوق حسي 
  ).م2012فهمي،.(ل المعلومات لهم بطرق تناسبهم وتناسب إعاقتهممن طاقات المعوقين وتوصي

أصيبوا فـي  قين الذين اوفي أعقاب الحرب العالمية األولى كانت األعداد الهائلة من المع

. عامالً هاماً في البحث عن وسائل جديـدة لرعـايتهم  ونتج عن أصابتهم إعاقات مختلفة  الحرب

 أعقاب الحرب العالمية الثانية، وصحب ذلك التطور الهائل في حتى فيواستمرت هذه الدعوات 

 ألولـى العالميـة ا  لتدمير البشري الذي حدث في الحـرب ا عن الجراحة الذي جاء نتيجةفنون 

  .، والتطور في صناعة األجهزة التعويضية الذي صحب التطور التكنولوجي بصفة عامةوالثانية

يئة األمم المتحدة نقطة تحول هامة فـي اتجاهـات   وجاء إعالن حقوق اإلنسان الصادر عن ه 

وأصـبحت   ،فحلت النظرة االجتماعية اإلنسانية محل النظرة االقتصادية ،المجتمعات نحو أبنائها

أفراداً منتجين ومندمجين في مجتمعاتهم،  كي يصبحوا ؛قين وتأهيلهم اجتماعياًاالدعوة لرعاية المع

م، 1999صـالح،  . (مواطنة كغيـرهم مـن المـواطنين   ويتمتعون بالكرامة والسعادة وحقوق ال

  ).16ص

منظـور   تطوير الرعايـة وتعميقهـا مـن   على جاهداً ما انفك المجتمع الدولي يعمل و

وفي ضوء هذا الواقع، بـدأت  . األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع والتنمية في جميع جوانبها

ـ إلى تدعو حركة دؤوبة تنشط دولياً  اإلعاقـة حيـث    يخاص ذوتحسين ظروف وأوضاع األش

تنوعت المبادرات والقرارات منذ مطلع الثمانينات وحتى بدايات القرن الحالي إلـى أن انتهـى   
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وثيقة دوليـة ملزمـة    وهي م،2006اإلعاقة عام  يالمطاف بتبني اتفاقية حقوق األشخاص ذو

اإلعاقة، وتعديل تشريعاتها وممارساتها بمـا   يتوجب على أطرافها احترام حقوق األشخاص ذو

، م2014 ،جمعية نجوم األمل لتمكين النساء ذوات اإلعاقـة .(يحقق غاية االتفاقية ومبادئها العامة

   .)29-28ص ص

 م2006اإلعاقة لسنة ياالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوبنود 

وحمايتهم وكفالتهم  عاقةاألشخاص ذوي اإلقدرات كان الغرض من هذه االتفاقية تعزيز 

قدم المساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريـات األساسـية، وتعزيـز     ىعل جميعهم

  .احترام كرامتهم المتأصلة

  :ومن وبنود هذه االتفاقية

أن النساء والفتيات  عضاءحيث تقر الدول األ الخاصة بالنساء ذوات اإلعاقة) 6(المادة رقم  -1

ذوات اإلعاقة يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز وأنها ستتخذ في هـذا الصـدد التـدابير    

  .الالزمة لضمان تمتعهن بحقوقهن وكذلك ضمان تمكينهن

الـة  حيث تتخذ الدول األطـراف تـدابير فع   ،والمتعلقة باحترام البيت واألسرة) 23(المادة  -2

اإلعاقة في جميع المسائل ذات الصلة في  ويييز ضد األشخاص ذومناسبة للقضاء على التم

مع اآلخرين ومن بعض األمور التي كفلتهـا  بالتساوي ية والعالقات، الزواج واألسرة والوالد

   :االتفاقية ما يلي

وتأسـيس أسـرة    زواجهم في سن الزواج في ال ممناإلعاقة  يحق جميع األشخاص ذو -أ

  .تاماً ال إكراه فيهبرضا معتزمي الزواج رضاً 

اإلعاقة في اتخاذ قرار حر ومسئول بشأن عدد األطفال  ياالعتراف بحق األشخاص ذو -ب

الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجال 

  .الصحة اإلنجابية
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اإلعاقـة   يشـخاص ذو لألبأن  عضاءتعترف الدول األ ؛المتعلقة بالصحة) 25(المادة رقم  -3

وتتخـذ الـدول   . الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أسـاس اإلعاقـة  

اإلعاقة على خدمات صـحية   يكل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول األشخاص ذو عضاءاأل

 .بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي

بحق األشخاص في  عضاءيث تعترف الدول األالمتعلقة بالعمل والعمالة ح) 27(المادة رقم  -4

العمل على قدم المساواة مع اآلخرين، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسـب الـرزق   

ي أمـام األشـخاص ذو   ةلعمل يختارونه أو يقبلونه وحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتح

  .اإلعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما

متعلقة بمستوى المعيشة الالئق والحمايـة االجتماعيـة تعتـرف الـدول     ال) 28(المادة رقم  -5

اإلعاقة في التمتع بمستوى معيشي الئق لهم وألسرهم، بما في  يبحق األشخاص ذو عضاءاأل

ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخـذ  

بوصفه  ،دون تمييز على أساس اإلعاقة ،إعماله الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز

اإلعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي  ياألشخاص ذو إلفادة ضمانا

ص ، م2013 ،جمعيـة الشـبان المسـيحية   ( .تقدمها الدول لتغطية النفقات المتعلقة باإلعاقة

  )63-58ص

  المعاقينالمواثيق والتشريعات الفلسطينية بخصوص 

دون تطوير التشـريعات والقـوانين فـي    حال  االحتالل اإلسرائيليوالجدير بالذكر أن 

سارية المفعول في الضـفة   1967ت قبل حرب بقيت القوانين األردنية التي سنّحيث  .فلسطين

ووقع الشعب الفلسـطيني تحـت طائلـة األوامـر     . الغربية، والقوانين المصرية في قطاع غزة

على الضفة الغربية وقطـاع  1967سرائيلية، التي فرضت بعد حرب حزيران عام العسكرية اإل

منها المعوقون الفلسـطينيون خـالل فتـرة    يستفيد قوانين يمكن أن  ةلذلك لم يكن هناك أي، غزة

وتتجلـى   االحتالل، باستثناء القوانين اإلسرائيلية التي طبقت في القدس المحتلة بشـكل جزئـي  
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للمعاقين من خالل المبادئ الرئيسية التـي تضـمنتها االتفاقيـة    المبادئ العامة للحقوق القانونية 

 . م2006الدولية في العام 

بعض المرجعيات القانونية التي يمكـن   طورتبعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، 

  :جعيات فيوتتمثل هذه المر. إطاراً نظرياً لضمان حقوق المعوقين األساسيةعدها 

  .مشروع القانون األساسي الفلسطيني -1

 .قانون حقوق المعوقين -2

 .قانون العمل -3

  .قانون الخدمة المدنية -4

م بشأن حقوق المعاقين المـادة  1999لسنة ) 4(ومن البنود التي يشتمل عليها قانون رقم 

ـ   الخاصة بتأهيل المعاقين التي تنص على أن) 5(رقم  ل بأشـكاله المختلفـة   الدولة تقـدم التأهي

من التكلفـة، ويعفـى   % 25وبمساهمة منه ال تزيد عن  ،وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته ،للمعوق

  .المعوقون بسبب مقاومة االحتالل من هذه المساهمة

من القانون الخاص برعاية المعـاقين وأسـرهم وتقـديم    ) 10(كما ورد في المادة رقم 

إلغاثة والتدريب والتثقيف وإعطائه األولية في بـرامج  وا ،الخدمات الخاصة في مجال الرعاية

الصـحي مجانـاً    أمينكتوفير الت، وكذلك ما يكفل حقوقهم في المجال الصحي ،التنمية األسرية

للمعوق وأسرته، وتوفير األدوات واألجهزة الطبية المساعدة للمعوق وغيرها من البنـود التـي   

جمعيـة الشـبان   .(اإلعاقة في جميـع مجـاالت الحيـاة    يتشمل توفير الخدمات لألشخاص ذو

  )21، صم2013 ،المسيحية

لسنة ) 4(قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإجراء العديد من التعديالت على قانون رقم و

علـى   أكدتحيث  ،م2012م و2010م و2006م و2004م بشأن حقوق المعاقين في عام 1999

وكـذلك إعفـاء    ،الحتياجات المتعلقة بتشغيل المعوقينحقوق األشخاص في كثير من القضايا وا
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وتشغيل خـاص   ،وإنشاء صندوق إقراض ،سياراتهم الخاصة من الرسوم الجمركية والضرائب

  )39، صم2013 ،جمعية الشبان المسيحية. (بهم بوزارة الشؤون االجتماعية

ـ   ن الواقـع  إال أ ،قيناولكن بالرغم من الحقوق التي أقرها القانون الفلسـطيني للمع

الدراسة التي قامت بها الهيئة االستشارية في ضوء  -لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم المعاش 
هناك العديد من االنتهاكات فإن  -م PCS ،2014الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية 

ـ  ،اإلعاقة في األراضي الفلسطينية يبحق األشخاص ذو ذي وقد بين التقرير الوصفي التحليلي ال
المعاقين كانت موضع انتهاكات كثيرة، وعلى مستويات مختلفة، فمثالً أصدرته الهيئة أن حقوق 

كما كان هناك . على المستوى المعيشي، فقد فشلت في تحقيق مستوى معيشي الئق لهم وألسرهم
قد ارتفعت فشل على صعيد الحقوق الصحية، وكذلك في التعليم والسكن واإلعفاءات الجمركية، و

مات البيئية في المرافق العامة ءوالموا ،بة الشكاوي المتعلقة في الحق بتقلد الوظائف العموميةنس
هذا باإلضافة إلى الحق في الحصول على مخصصات من وزارة شؤون األسـرى   ،والجامعات

  .ومؤسسة رعاية أسر الشهداء

التي مع طبيعة الثقافة السائدة تتناقض بعض التشريعات والقوانين في كثير من األحيان 
وخصوصاً قضية التمييز بين الذكر قدر االمكان أو الحد منها إلغائها تحاول القوانين والتشريعات 

مهما بلغت فالمجتمع الفلسطيني يرى أن إعاقة الفتاة . واألنثى سواء في مجاالت العمل والزواج
ألن الرجل وأسرته يريـدون   .الزواجفهي تقلل من فرصتها بمستوى هذه اإلعاقة من البساطة 

النظرة إلى الرجل المعـاق تختلـف عـن    . زوجة كاملة، حتى ولو كان الرجل يعاني من إعاقة
النظرة إلى المرأة المعاقة، فهو من حقه الزواج وتكوين أسرة، والحصول على امرأة غير معاقة 

قته، وحتى وإن كان من ذوي تعيله وتهتم به، وتقوم على خدمته ورعايته؛ مهما كانت درجة إعا
اإلعاقات الذهنية فإن أسرته تقوم بتزويجه للتخفيف من أعباء إعالته وغالباً ما يختارون له زوجة 

  ).2012حيدر،.(غير معاقة لتقوم على رعايته

إن النماذج الناجحة في العمل اإلنساني، سواء أكان على صعيد التشريع أم على صـعيد  
التطبيق في الدول المتطورة، تعد نموذج يحتذى به للدول النامية، حيث ينتهـك فيهـا حقـوق    

  . المعاقين وتجرد اإلنسان من كرامته وإنسانيته
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ا دور كبير فـي مشـاطرة   وإن الجهات الرسمية والمؤسسات المختلفة، يقع على عاتقه

ويقع علـى  . األسر المهمشة، ومنها األسر التي يوجد فيها معاق همومها ومشاركتها مسؤولياتها

عاتق الدول ومؤسساتها الرسمية والشعبية والدينية، مسؤوليات جمة في مشاطرة األسر المهمشة 

اة كـل المؤسسـات   وخصوصاً األسر التي يوجد بها معاق، وهذا جهد يحتاج إلى تخطيط بمواز

  . العاملة في هذا المجال

إن الصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وسلطته، تنعكس بشكل كبيـر وواضـح   

وبالرغم من أهمية المساعدات الماديـة؛ لتـوفير   . على الفئات المهمشة والفقيرة أكثر من غيرها

ا أقترن ببرامج توعوية وتدريبية الحياة الكريمة ألسرة المعاق إال أن هذا الجهد غير كاف، إذا م

يفتـرض أن  . وإرشاد نفسي واجتماعي يساهم في تغيير النظم االجتماعية والعادات والقيم أيضاً

يكون منظورنا للمعاقين وأسرهم منظوراً تنموياً شامالً، وليس جزئياً في تقديم الخدمات اإلنمائية 

المجتمع وعملياته التنموية، وال يجعلهم  واألساسية لهم، حيث يعمل على دمج المعاق وأسرته في

  .عبئاً على المجتمع بل يستفيد من طاقاتهم وإمكانياتهم

   النوع االجتماعي واإلعاقة

التمييز القائم على أساس النوع االجتماعي يبدأ منذ والدة الطفلة المعاقة في مجتمعاتنـا           

تحدد طرق تعامل األهل مع الطفـل علـى    ،العربية، التي تتميز بعادات وتقاليد وقيم اجتماعية

  .أساس الجنس

المرأة المعاقة تحديات أكثر من الرجل المعاق، ألن المجتمع ينظر إلـى المـرأة    تعيش

نظرة تختلف عن تلك التي ينظرها للذكر؛ فالكثير منهن مهمشات ويعشن في ظروف ال ترقـى  

ليس فقط خدمة نفسها والقيام بحاجاتها كمـا  إلى الحدود الدنيا للكرامة اإلنسانية فالمطلوب منها 

يطلب من الرجل، بل عليها أن تقوم بالعناية بمن حولها، وأحياناً تقوم بكل أعباء البيت وخدمـة  

  ) .2012،حيدر(جميع أفراد األسرة 
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مليوناً في أنحاء العالم، أو ما  325تقدر األمم المتحدة عدد النساء ذوات اإلعاقة بحوالي 

منهن في المناطق الريفية والبلـدان  %  70 - 65ن السكان اإلناث، حيث يعيش م% 10يقارب 

  .ذات الدخل المنخفض والمتوسط

فإنه يالحظ معاناتهن  ،وألن النساء ذوات اإلعاقة يعانين من تمييز مضاعف كونهن إناثاً

لسياسـية  بما في ذلك التعليم والعمالة والرعاية الصحية والمشـاركة ا  ،كافة في مجاالت الحياة

  .والزواج والتمتع باألمومة، وغيرها من مناحي الحياة المختلفة

ومن األمثلة على ذلك التعليم، إذ يقدر معدل معرفة القراءة والكتابة لإلناث مـن ذوات  

هناك مستوى مـن المواقـف    فقط، ومن الواضح أن% 1اإلعاقة في أنحاء العالم بما ال يتجاوز 

ييز، ويضاف إلى ذلك المواقف السلبية اتجاه اإلعاقة نفسـها والتـي   السلبية يكمن وراء هذا التم

تتقاطع بين الثقافات على مستويات مختلفة، عدا عن الصورة النمطية للنساء ذوات اإلعاقة التي 

 ،الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان". (مريضات وعاجزات وغير قادرات"النساء ذوات اإلعاقة ترى 

  )107-106، ص صم2013

من خياراتهن وفرصهن بشكل كبير، وبذلك فهن بمثابة ضحايا  يعمل على الحد ذلككل 

 من النسـاء  تعدللثقافة المجتمعية السائدة، يضاف إلى ذلك محدودية الوصول إلى الخدمات، كما 

تجاهل هذا التمييز المضاعف بحق النسـاء ذوات   وغالباً ما يتم. األكثر فقراً بسبب هذا التمييز

  .ألن األشخاص ذوي اإلعاقة غالباً ما يلقون معاملة تنكر نوعهم االجتماعي ؛اإلعاقة

وقـد  . يعزى اإلهمال إلى عدم توفر ما يكفي من المعلومات حول حجم التمييز أو أثره

م إلى أن المرأة ذات اإلعاقة غالباً ما تحـرم  1981أشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية عام 

  .من حقوقها اإلنسانية

موضوع النساء ذوات اإلعاقة شهد تطوراً في العالم العربي خالل العقد  وبالرغم من أن

خاصة بعد اعتمـاد اتفاقيـة حقـوق     ،اإلعاقة يالماضي بازدياد االهتمام بقضايا األشخاص ذو

م، ووضع اُألطر والتشريعات الوطنيـة  2006اإلعاقة من قبل األمم المتحدة عام ياألشخاص ذو
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 ،وضع النساء بشكل عام اإلعاقة وإقرارها في المنطقة، إال أن يقضايا األشخاص ذوالتي تعالج 

ما زال يتسم بالتمييز على أساس النوع االجتماعي واإلعاقة بشكل خاص والنساء ذوات اإلعاقة 

  ).م2013 ،ألهيئة ألمستقلة لحقوق اإلنسان(.كافه وفي المجاالت

  اإلعاقة في األراضي الفلسطينية

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية عام قام 

تبين أن نسبة انتشار اإلعاقة في األراضي الفلسـطينية حـوالي    ،بإجراء مسح اإلعاقة م2011

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ومجموعة واشنطن إلحصـاءات  بناء على التعريف الموسع (، 7%

اإلعاقات في أي مجتمع ووفقـاً  / ر مفهوم وتعريف موحد لقياس الصعوباتاإلعاقة فقد تم تطوي

؛ق الذي أوصت به مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقةللتعريف الضي االفـرد ذ  فواحيث عر 

فهـو   ،عأما وفق التعريف الموس. يعاني صعوبة كبيرة أو ال يستطيع مطلقاً اإلعاقة يوصفه فرداً

وهي النسبة ذاتها في كل من ) الفرد الذي يجد بعض الصعوبة، صعوبة كبيرة، ال يستطيع مطلقا

  ).م2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، .(الضفة الغربية وقطاع غزة

فـي  % 2.9% (2.7بلغت هذه النسبة في األراضي الفلسطينية ووفقاً للتعريف الضيق، 

بين اإلنـاث،  % 2.5بين الذكور مقابل % 2.9وبلغت ) اع غزةفي قط% 2.4الضفة الغربية و 

من %48.4وقد تبين من خالل المسح أن اإلعاقة الحركية هي األكثر انتشاراً، حيث سجلت نسبة 

  %.24.7، تلتها إعاقة بطء التعلم بنسبة مجمل اإلعاقات

   :على النحو اآلتي األسباب الرئيسية لإلعاقة فقد كانتب فيما يتعلق أما

من % 29.1من اإلعاقة البصرية، و % 43.7أسباب مرضية، حيث كان المرض سبباً ل

من % 27.6من إعاقة التركيز، و % 28.7من اإلعاقة الحركية، و % 42.9اإلعاقة السمعية، و 

من اإلعاقة النفسية، فيما كانت األسباب الخلقية األكثر أمام إعاقـة  % 27.2إعاقة بطء التعلم، و 

  %.33.6 التواصل بنسبة
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عن اإلناث كما ترتفع نسب اإلعاقـة  % 2.9هذا ويرتفع حجم اإلعاقة بين الذكور بنسبة 

  ).53ص ،2013،الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان( .ارتفاع العمرمع 

  سنة فأكثر 15اإلعاقة في سن  يمؤشرات اجتماعية واقتصادية حول األشخاص ذو

اإلعاقة في التعلـيم نهائيـاً، وأظهـرت النتـائج أن      يلم يلتحق أكثر من ثلث األشخاص ذو •

 .منهم أميون% 53.1

 .منهم ال يعملون% 87.3 •

فـي األراضـي   % 44.5منهم غير متزوجين، وبلغت نسـبة المتـزوجين مـنهم    % 34.1 •

 .الفلسطينية

ملة من المالحظات أثارتها المؤسسـات ذات العالقـة،   جعلى ضوء هذه النتائج ظهرت 
هم، وذلـك حـول هـذه    يمؤسسات اإلعاقة، واألشخاص ذو اإلعاقة وذووعلى وجه الخصوص 

ترى هذه المؤسسات أن معدالت اإلعاقة في األراضي الفلسطينية تفـوق هـذا    إذاإلحصاءات، 
 يتستر كثير من النـاس علـى  كون النسبة على أرض الواقع أعلى بكثير، حيث  ،المعدل بكثير

اإلعاقة مرتبط بالثقافة االجتماعيـة، وهنـاك   ي وفإخفاء األشخاص ذ. اإلعاقات وخاصة لإلناث
اإلعاقة العتبارات اجتماعية، ومن المتوقع أن تكون نسـبة   يال تسجل البنات واألبناء ذو أسر

بسبب االجتياحات العسكرية اإلسـرائيلية المتكـررة    ؛اإلعاقة في غزة أعلى من الضفة الغربية
اإلعاقة غير مسـجلين فـي سـجالت    ي اص ذوهناك حاالت من األشخ لغزة، باإلضافة إلى أن

اإلعاقة في السجل المدني، عدا عن غياب االتفاق  ياألحوال المدنية، وال يتم تسجيل األطفال ذو
م، 2013،الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسـان .(المجتمعي لتحديد إطار مفاهيمي حول تعريف اإلعاقة

  ).54ص

  الدراسات السابقة

المحليـة والعربيـة والعالميـة    السـابقة  ض لبعض الدراسـات  اعرباستالباحثة مت اق

وإثراء اإلطـار  بناء االستمارة  من ناحيةموضوع الدراسة تغطية سبيل في واستعراض نتائجها 
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م مثل ستقيكما  ،في مقارنة الباحثة لنتائجها مع تلك الدراساتمن بعض النتائج فادة واإل ،النظري

في دراستها الحالية،  بعض جوانب القصور الباحثة تجاوز تسهل علىبنظرة نقدية هذه الدراسة 

  :تقييم شامل لهافي نهاية هذه الدراسات في حين سيتم حدة كالً على هذه الدراسات ض ستستعرو

  األجنبيةت االدراس

ختلفـة  ثرها في المجاالت الموتأدراسات حول اإلعاقة ومدى تأثيرها هناك العديد من ال

وقد قطعت الدول المتطورة شوطاً كبيراً في الدراسـات المتنوعـة    به،لحياة المعاق والمحيطين 

التي ظهـرت بشـكل قـوانين    والمعنوي واالقتصادي واالجتماعي حول جوانب الدعم المادي 

الدراسـات سـيتم    كثرة هـذه ل ؛وكان لها آثار إيجابية على مستوى األداء والتكيف ،وتشريعات

  .متطورة أو نامية ذات صلة بموضوع دراسة الباحثة عرض بعضها من دول

  )مOzatal ،2014اوزاتال(دراسة 

النفسية واالجتماعية لخدمات  التأثيراتتحديد إلى هدفت و ،أجريت هذه الدراسة في تركيا

حيـث   ،ودرجة اليأس والرضا عـن الحيـاة   ،المعوقين وعائالتهم األفرادالرعاية المنزلية على 

من  بيانات الدراسة من المبحوثين وجمعتالتحليلي إلتمام هذه الدراسة  يُأستخدم المنهج الوصف

والمقابلة، وتم مقابلة المبحوثين مقابلة شخصية لمعرفة استجاباتهم حيـث   هستبانأداتي اإلخالل 

  .تمت المقابالت مع عائالت ألفراد معوقين

 ،إلى الدعم النفسي واالجتمـاعي يحتاجون رهم وكان من نتائج الدراسة أن المعاقين وأس

لتقـديم   ؛ضرورة إنشاء فريق دعم محترف ومتخصص للمعاقين وأسـرهم  وأوصى الباحث إلى

وضرورة ترتيب نظام تعليمي داعم على المستوى االجتمـاعي   ،الدعم النفسي واالجتماعي لهم

لديهن  اإلدراكوخاصة النساء لرفع درجة  ،وتمكينهن وتدريب العائالت ،لتقوية األمهات والنساء

على أن يقوم أعضاء لجنة الدعم األسري بزيـارة العـائالت    ، بخصوص تنظيم الحياة األسرية

والتطـور  وقياس مدى التوافق النفسي والتكيـف االجتمـاعي   لتقييم دور الرعاية  ؛على فترات

   .االقتصادي
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  )مVagharseyyedin ،2014فاجهارد سيدين ( دراسة

اآلثار االجتماعية والنفسية التي تتعرض لها النساء  إلىلتعرف اإلى هدفت هذه الدراسة 
 ،نفسـية  اضـطرابات يعانون مـن   الذينالمشاركين في الحروب  )الجنودزوجات ( ،اإليرانيات

واُستخدمت المقابلة المعمقـة كـأداة    ،التحليلي في الدراسة يحيث ُأستخدم المنهج الوصف ،وتوتر
الذين يعانون مـن   اإليرانيينمن زوجات الجنود ) 14(ُأجريت مقابالت مع  ، إذلجمع المعلومات

  .عشوائيةعينة ك اتنفسية وتوتر اضطرابات

ومشـكالت   ،عانين من ضـغوطات نفسـية  يوأظهرت نتائج الدراسة أن هؤالء النساء 
والتعامل مـع   ،ة على التعامل والتعاطي مع المشكالت العائليةمع عدم القدر ،اجتماعية وعائلية

بطريقة تخفف المشكالت األسرية، باإلضافة إلى حاجة هؤالء النساء لدعم اجتمـاعي   أزواجهن
كما أوصت الدراسة بضرورة تقديم الدعم االجتماعي والنفسـي   ،من المجتمع ومؤسساته إضافي

المشكالت وكيفية التعامل مـع حـاالت االضـطراب    تزويدهن بمهارات حل و ،لهؤالء النساء
  .والتوتر لدى األزواج

  )Begum Chapa Tayyare&NorAc،2013بيغوم تشابا  طياري و نور آكتشن (دراسة 

وهدفت إلى التعرف على الصـعوبات التـي   .أجريت هذه الدراسة في اسطنبول في تركيا       
ومدى تأثير هذه اإلعاقـات   ،وإعاقات توحد ،عقليةتواجهها أمهات األطفال الذين لديهم إعاقات 

  .على مشاركتهن في الحياة االجتماعية

وجمعت بيانات الدراسـة مـن    .وأستخدم المنهج الوصفي التحليلي إلتمام هذه الدراسة
لـديها طفـل معـاق     ،أماً) 42(وبلغ عدد العينة  .المبحوثات من خالل أداتي االستبانه والمقابلة

أما لديها طفل يعاني ) 21(وأيضاً  ،أما لديها طفل يعاني من إعاقة عقلية) 21(حيث كان هناك ،
  .من التوحد

أن األمهات يواجهن صعوبات كثيرة في الحيـاة االجتماعيـة    ،وأظهرت نتائج الدراسة
حيث تبين ان إعاقة أبنائهن تكون عائقاً فـي القيـام بـالكثير مـن األنشـطة       .والمشاركة فيها

واالنخراط  ،أو المشاركة في المناسبات االجتماعية ،ة زيارة الجيران واألقاربخاص ؛االجتماعية
كالتسـوق اذ أن هـؤالء    ،وحتى القيام بأبسط األنشطة الضرورية لألسـرة  ،بأعمال اقتصادية
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مما  ،أو استخدام المواصالت العامة ،األمهات يواجهن صعوبات كبيرة أثناء التنقل في الطرقات
باإلحباط واليأس أحياناً،  ناتجة من نظرة النـاس حـولهن اتجـاه أبنـائهن      يزيد لديهن الشعور

  .المعاقين وهذا تحدي متكرر لهن 

  )Joanna Morrison،2008جوانا موريسون (دراسة 

وهدفت إلى التعـرف   ،باليأجريت هذه الدراسة في منطقة ماكاوانبور في تالل وسط ن
خـالل فتـرة    ،على مدى إقبال النساء المعاقات على تلقي الخدمات الخاصة بالصحة اإلنجابيـة 

 ،وكذلك مدى المساعدة التي يتلقينها من األسرة والمجتمع المحلي أيضـاً .الحمل وما بعد الوالدة 
 .الصـحة اإلنجابيـة   حيث غالباً ما يعتقد إلى حد كبير تجاهل النساء ذواتي اإلعاقة في بحـوث 

فهناك اعتقاد بأنهن غير ناشطات جنسياً وأقل احتماال للزواج أو إنجاب أطفال مقارنة بالنسـاء  
  .غير المعاقات

من خالل تطوير أداة المسح الوطني لإلعاقة  ،وتم جمع بيانات الدراسة من المبحوثات 
وفي دراسة جوانا . سؤال) 35(والتي تتكون من  ،م 2008التي تم استخدامها في أفغانستان عام 

امرأة تعـاني مـن   ) 27(لتعبئة االستبيان مع  ،وإجراء مقابالت ،موريسون تم أخذ عينة قصدية
  .وصعوبات التعلم ،وصرع ،وعقلية ،وسمعية ،وبصرية ،إعاقات جسدية

وكان من نتائج الدراسة أن نسبة كبيرة من هؤالء النساء المعاقات ال يتلقين أي خدمات  
وال حتى معرفة كيفية حـدوث   ،كيفية االهتمام بأنفسهن خالل الحملمثل  ،صحة اإلنجابيةفي ال
  .الحمل

 ،وأظهرت الدراسة أيضاً أن نسبة كبيرة من النساء كانت تخفي حملهن عـن أسـرهن   
ومن نتائج الدراسة أن النساء المعاقات  .العتقادهن بأن حمل النساء المعاقات شيء غير طبيعي

شعورهن بالحرج إذا تمت الـوالدة فـي مراكـز     :لعدة أسباب منها ،ة في المنزليفضلن الوالد
ألنهم يرون من العيـب   .وهذا الحرج نابع من نظرة األسرة والمجتمع المحلي ،الرعاية الصحية

وهذا خلق لدى النساء الكثير من المشـاكل   .أن يقوم شخص غريب بالكشف على المرأة المعاقة
  .الصحية والمضاعفات الصحية الخطرة خالل الحمل والوالدة
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ومن الصعوبات التي تمنعهن من التوجه لمراكز الرعاية عدم معرفة الكوادر الطبيـة   

  .والعاملين في المراكز الصحية في كيفية التعامل مع هؤالء النساء أو التواصل معهن

يعانين من نقص في المعلومات حول مراكـز  انهن ة ليست قليلة من النساء وبينت نسب 

وقد أوصـت الدراسـة    .وكذلك الخدمات التي تقوم بتقديمها ،وأماكن تواجدها ،الرعاية الصحية

بضرورة تدريب العاملين في مراكز الرعاية الصحية حول آلية التعامل والتواصل مع األمهات 

 .ومنشورات توضح أهمية المراكز الصحية والخدمات التي تقـدمها والقيام بورشات  .المعاقات

وكذلك مجانية هذه الخدمات حتى يتم مساعدة النساء المعاقات في االستفادة من خدمات مراكـز  

وحمايتهن من المخاطر الصحية والنفسية التي يتعرضن لهـا نتيجـة لـنقص     ،الرعاية الصحية

   .المعلومات لديهن

  )  �Trostere and Heinrich, 2001	و�	 وه
	ك (درا�� 

هدفت هذه الدراسة  إلى التعرف على مجاالت الضغط والعوامل التي تسهم في وجوده، 
توفر الدعم االجتماعي، شدة اإلعاقـة، مسـتوى   (والمتغيرات التي قد تخفف أو تزيد من حدته 

   .)اعتمادية المعاق

سنة لديهن أطفـال   26-24تراوحت أعمارهن بين  ،)أماً 47(تكونت عينة الدراسة من 
  .يتواجدون في مراكز التدخل المبكر في ألمانيا ،معاقين بصرياً

مقارنـة   ،وأشارت النتائج إلى وجود ضغط مرتفع لدى أمهات األطفال المعاقين بصرياً 
وهذا الضغط نتيجة للرعاية المستمرة واالهتمام الـدائم بالطفـل    ،بأمهات األطفال غير المعاقين

كما أظهرت الدراسة أن أمهات األطفال المعاقين بصرياً بشكل جزئي يتعرضن لضغط  .المعاق
  . أكبر من أمهات األطفال المعاقين بصرياً بشكل كلي

  ) م1982 اموميكاواديجا،Emwemeka and Adegha(دراسة 

بعض المشـكالت  "التي كانت بعنوان ، )104ص،2008،موسى(دراسة لمشار إليها في ا

وقد هدفت هذه الدراسة إلى " األسرية الناتجة عن وجود طفل معوق لدى بعض األسر النيجيرية
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من خـالل تحديـد    بحالة العجز التي أصابت أطفالهم، مدى وعي اآلباء واألمهات إلىالتعرف 

  .المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة

أسرة نيجيرية لديها أطفال معوقون بسبب اإلصـابة  ) 153(تكونت عينة الدراسة من و

  . بشلل األطفال تتراوح أعمارهم ما بين شهرين و سبع سنوات

وسيلة للحصول على المعلومات وقد توصلت الدراسة إلى النتائج استخدم الباحث المقابلة 

  : اآلتية

غير المتعلمين،  فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات بين اآلباء المتعلمين واآلباء وجود -1

 .ن أكثر وعياً بما يجب أن يقدم للطفل المشلولفاآلباء المتعلمو

يسـتهان   نسبة ال _بسبب حالة الشلل_المدرسة  يشكل األطفال الذين منعوا من الذهاب إلى -2

 .األسرة أفراد لك المشاحنات بينبها من مشكالت األسرة االقتصادية وكذ

المشكالت االقتصادية المتمثلة في عدم القدرة على عالج الطفل، مما يؤدي بالطفل إلـى أن   -3

  .يصبح غير قادر على مساعدة أسرته، بل يشكل عبئاً ثقيالً عليهم

  والمحلية يةالدراسات العرب

  )م2012غرايبة،(دراسة 

فـي   الخصائص االجتماعية للمبحـوثين وأسـرهم   إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 

األخوة المعاقين، واآلثار النفسية واالجتماعية  اتجاه، ومواقف واتجاهات األخوة العاديين األردن

التي تتخـذها   واإلجراءاتواالقتصادية التي تقع على األخوة العاديين الذين لديهم أخوة معاقون، 

لألخوة العاديين في تعاملهم مـع أخـوانهم المعـاقين،     اإلرشادالحكومية في توجيه  المؤسسات

فقرات، مقسمة إلـى  وال األسئلةتحتوي على مجموعة من  استبانهولتحقيق هذا الهدف تم تطوير 

النـوع،  : (تعلق بالمعلومات والخصائص االجتماعية للمبحوثين وأسرهم مثـل ي: جزأين، األول

ن من مجموعة من الفقرات التقريرية ء الثاني فتكو، أما الجز...)العمر، والمستوى التعليمي، الخ
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التعاطف مع األخ : ، موزعة على ستة مكونات وهي)الخماسي تليكر(غة حسب مقياس االمص

المعاق، الغضب والشعور بالذنب، واآلثار النفسية، واآلثار االجتماعيـة، واآلثـار االقتصـادية    

  . المؤسسات الحكومية وإجراءات

ى المبحوثين من األخوة العاديين الذين لديهم أخوة معاقون عقلياً فـي  ُأجريت الدراسة عل

مركز المنار للتنمية الفكرية في المدينة الرياضية، وفي مركز المنـار للتنميـة الفكريـة فـي     

مـن   130األردن، واشتملت عينة الدراسة علـى  / المقابلين، التابعين لوزارة التنمية االجتماعية

. والمقابلـة  اإلستبانه أداتيبيانات الدراسة من المبحوثين من خالل  جمعتوقد األخوة العاديين 

  .المبحوثين مقابلة شخصية لمعرفة استجاباتهم وتم مقابلة

أخوانهم المعـاقين   نحووجود تعاطف بين األخوة العاديين  نتائج الدراسة أظهر تحليلو

 باإلضافة، واإلحباطأخوانهم المعاقين تتمثل بالغضب،  اتجاهعقلياً، وأن مشاعر األخوة العاديين 

كانت مشاعر األخوة متفاوتة من حبهم ألخيهم المعاق، إلى الضـرب   كمامشاعر التعاطف،  إلى

واالعتداء عليه، وتوصلت أيضاً إلى وجود آثار نفسية، واجتماعية، واقتصادية تقع على األخوة 

وإلى وجود تقصير في الخدمات المقدمة مـن كـال   العاديين بسبب وجود طفل معاق في البيت، 

فـي تقـديم بـرامج     اإلعالميةالمركزين نحو أخوة المعاقين، وكذلك تقصير من قبل المؤسسة 

  .والمعاقين باإلعاقةتوعوية تتعلق 

  )م2011ضمرة،(دراسة 

مستوى تمكين ُأسر األطفال المعاقين ودعمها فـي   إلى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف

  .األردن واقتراح أنموذج للتمكين والدعم

العقليـة،   باإلعاقاتالمعوقين  األطفالأسرة من ُأسر ) 120(تكونت عينة الدراسة من و

 وتكونت العينـة مـن  مجتمع الدراسة،  فيالحركية، والسمعية، والبصرية اإلعاقات والتوحد، و

أما البـاقي  التوحد،  إعاقاتأسرة لكل من ) 20(المعوقين عقلياً، و  األطفالاسر أسرة من ) 40(

 األسـر مـن   قصديهبطريقة  اختيرتوالحركية، والسمعية، والبصرية، فتوزعت على اإلعاقات 
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من  أسرة) 50(الدراسة، كما تكونت العينة أيضاً من  أدواتعلى  باإلجابةالتي وافقت وتعاونت 

بحيـث   ،العاديين الملتحقين بالمدارس العادية القريبة من مراكز األطفال المعوقينطفال ألسر اأ

  .أسرة) 170(تكونت العينة النهائية من 

عن التمكين كان متوسطاً لجميـع أسـر   ى أن مستوى التمكين والتعبير أشارت النتائج إل

  التي شملتها الدراسة لإلعاقاتالمعوقين  األطفال

 = α( عند مستوى الداللة إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلىالنتائج  أشارتكما 

المعوقين تعزى إلى نوع  األطفالسر أو ،األسريوفي مستوى الدعم  ،في مستوى التمكين) 0.05

  .اإلعاقة

عنـد مسـتوى    إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلىنتائج الدراسة كذلك  وأشارت

المعـوقين   األطفـال سر بين أ األسريفي مستوى التمكين، ومستوى الدعم ) α = 0.05(الداللة 

فـي مسـتوى    إحصـائية ، والى وجود فروق ذات داللة اإلناثالمعوقين  األطفالسر الذكور وأ

المعوقين تعزى للمستوى التعليمي للوالدين، إذ كانت هذه الفروق لصـالح   ألطفالألسر االتمكين 

و أالذين يحملون درجات الـدبلوم   اآلباءمن حملة الدرجات العلمية العليا عند مقارنتها مع  باءاآل

  . الثانوية العامة وما دون

فـي مسـتوى    إحصائيةفروق ذات داللة  عدم وجودنتائج الدراسة كذلك إلى  وأشارت

جتماعيـة  المعوقين تعزى لمتغيـر الحالـة اال   األطفالسر وأ ،األسريومستوى الدعم  ،التمكين

المعوقين  األطفال ألسرفي مستوى التمكين  إحصائيةللوالدين، والى عدم وجود فروق ذات داللة 

  .لألسرةتعزى للحالة االقتصادية 

  )2010العرير،(دراسة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الصحة النفسية ألمهات ألطفال ذوي متالزمة 

المتغيرات، وقد حاولت الدراسة اإلجابة على االسئلة داون في قطاع غزة وعالقتها ببعض 

 :التالية
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  ما مستوى الصحة النفسية لدى أمهات أطفال ذوي متالزمة داون في قطاع غزة؟ -1

 ما ترتيب أبعاد الصحة النفسية لدى أمهات أطفال ذوي متالزمة داون في قطاع غزة؟ -2

ة والتوافق الزواجي لدى هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى الصحة النفسي -3

 أمهات أطفال ذوي متالزمة داون في قطاع غزة؟

هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى الصحة النفسية وااللتزام الديني لدى  -4

 أمهات أطفال ذوي متالزمة داون في قطاع غزة؟

ي هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الصحة النفسية لدى أمهات أطفال ذو -5

 ؟)جنس المعاق، درجة اإلعاقة، ترتيب المعاق في األسرة(متالزمة داون تعزى إلى 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الصحة النفسية لدى أمهات أطفال ذوي  -6

وجود أكثر من معاق في األسرة، المستوى االقتصادي لألسرة، (متالزمة داون  تعزى إلى 

 ؟)د األبناء في األسرةالزوجين، عدصلة القرابة بين 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الصحة النفسية لدى أمهات أطفال ذوي  -7

عمر األم عند الوالدة، عمر األم الحالي، مستوى تعليم األم، عمل (متالزمة داون تعزى إلى 

 ؟) األم

ل ذوي هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الصحة النفسية لدى أمهات أطفا -8

 متالزمة داون تعزى لمتابعة الخدمات التأهيلية في جمعية الحق في الحياة؟

استبانة الصحة (ولإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فروضها تم تطبيق أدوات الدراسة 

النفسية وهي من إعداد الباحث، واستبانة التوافق الزواجي وهي من إعداد إيمان اللدعة، واستبانة 

أماً من أمهات ) 461(، على عينة الدراسة والتي تكونت من )من إعداد سمية موسىالتدين وهي 

من مجتمع الدراسة، وقد أشارت نتائج %) 98.1(أطفال ذوي متالزمة داون  بنسبة تمثل 

 :الدراسة إلى ما يلي
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  .ارتفاع مستوى الصحة النفسية ألمهات أطفال ذوي متالزمة داون في قطاع غزة -1

البعد الروحي، البعد الجسماني، البعد النفسي، : (الصحة النفسية كما يليجاء ترتيب أبعاد  -2

 ). البعد العقلي

توجد عالقة موجبة دالة احصائياً بين مستوى الصحة النفسية بصفة عامة ألمهات أطفال  -3

 .ذوي متالزمة داون ومستوى التوافق الزواجي لديهن وكذلك االلتزام الديني

احصائية في مستوى الصحة النفسية لدى أمهات أطفال ذوي ال توجد فروق ذات دالة  -4

جنس المعاق، عدد المعاقين في األسرة، صلة القرابة بين (متالزمة داون تعزى إلى متغير 

 ).الزوجين، عمر األم عند والدة الطفل المعاق، تعليم األم

الزمة داون توجد فروق دالة احصائياً في مستوى الصحة النفسية لدى أمهات أطفال ذوي مت -5

درجة اإلعاقة، ترتيب المعاق في األسرة، المستوى االقتصادي لألسرة، (تعزى إلى متغير 

 ).عدد األبناء في األسرة، عمر األم الحالي، عمل األم

توجد فروق دالة احصائياً في مستوى الصحة النفسية لدى أمهات أطفال ذوي متالزمة داون  -6

  .التأهيل تعزى إلى متغير مدة االلتحاق بخدمات

  )م2009الدعدي،(دراسة 

هدفت الدراسة إلى بحث طبيعـة الضـغوط   أجريت في المملكة العربية السعودية حيث 

 األطفالباء وأمهات من آ) 308(ي واألسري لدى عينة من التوافق الزواج عالقتها معالنفسية و

كشـف   إلـى كما هدفت  ،العاديين األطفال وأمهات باءآمن ) 340(مقارنة لعينة من  ،المعاقين

 ،المعاقين وأطفال وأمهات باءآلدى  واألسريعالقة الضغوط النفسية لمتغيري التوافق الزواجي 

العمر، الجنس، (في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية  اإلعاقةتبعا لنوع ودرجة 

  ).المستوى التعليمي، المستوى االقتصادي
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باحثة كل من مقياس المؤشرات السلوكية الدالة علـى  ولتحقيق أهداف الدراسة طبقت ال

من خالل تطبيق المنهج الوصـفي  . الضغط ومقياس التوافق الزواجي، ومقياس التوافق األسري

  .والسببي الرتباطيا: بشقيه

كـل مـن التوافـق     اً بـين المناسبة ارتباط اإلحصائية األساليبأظهرت نتائج استخدام 

ين المتغيـرين  ي حين ارتبطت الضغوط النفسية بهـذ ف ،ارتباطاً ايجابياً داالً واألسريالزواجي 

بدرجـة   تتـأثر  واألسـري الضغوط النفسية والتوافق الزواجي  أنوقد تبين . ارتباطاً سلبياً داالً

، واألسـري شديدة زاد الضغط النفسي وقل التوافق الزواجي  اإلعاقة، فكلما كانت األبناء إعاقات

بالمتغيرات الديموغرافيـة واالجتماعيـة    تتأثرمن ذلك تبين أن هذه المتغيرات ال وعلى العكس 

والمسـتوى   ،والمسـتوى التعليمـي   ،والجـنس  ،المحددة في هذه الدراسة والتي شملت العمـر 

  .االجتماعي واالقتصادي

العاديين، تبين عدم وجـود   وأمهات وآباءالمعاقين  وأمهاتباء آوفي مجال المقارنة بين 

 األطفـال  وأمهـات  وآباءالمعاقين  األطفال وأمهاتباء آق في الضغوط النفسية بين كٍل من فرو

قد يرجع ذلك إلى طبيعة المقياس المستخدم لقياس الضغوط النفسية، والـذي يقـيس   والعاديين، 

 وآبـاء المعـاقين   األطفال وأمهات آباءبينما كانت هناك فروق دالة بين . الضغوط النفسية عامة

 األطفـال  وأمهـات  آباءباتجاه  واألسري العاديين في كل من التوافق الزاوجي األطفال وأمهات

على  الباحثة بناء أوصت وقد. ضغوط مختلفةالنتيجة ال تنفي عدم وجود  أنالعاديين، وهذا يعني 

وإلى تطوير مقياس أكثـر   ،المعاقين ألسرهذه النتائج تقديم مزيد من الدعم االجتماعي والنفسي 

  .السلوكيةدقة في قياس مدى الضغوط النفسية واالجتماعية وانعكاساتها 

  )م2009سعيد،(دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى فحـص مواقـف الشـباب    و ،أجريت هذه الدراسة في فلسطين

أراء  علـى  هذه الدراسة أسئلة ركزتوقد ت ،من زواج المعاق عقلياً في منطقة القدسوتوجهاتهم 

 إمكانية: اآلتي تمحورت التساؤالت حولوالشباب لمواضيع مختلفة تتعلق بزواج المعاقين عقلياً، 
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أطفال مـن   إنجابودعم الحكومة لزواج المعاقين عقلياً، وزواج المعاق عقلياً من ناحية دينية، 

كيفيـة  ولـزواج،  قدرة المعاق عقلياً على تحمل مسؤولية او لة فيها أحد الوالدين معاق عقلياً،ئعا

مـدى صـعوبة   و، ول الشباب للزواج بمعاقين عقلياًمدى قبوالتعامل مع زواج المعاقين عقلياً، 

من شباب وشـابات  ) 100(وأجريت هذه الدراسة على  ،عقلياً ةزوجة معاق أوالعيش مع زوج 

ارهم بين أعم تتراوحشابة ) 50(شاباً و) 50(البلدة القديمة، وكان المبحوثون عبارة عن  –القدس

أنهم من الشباب والشابات المـارة فـي    ،وقد كان اختيار المبحوثين عشوائياً، أي. سنة 16-50

الدراسة فقد كانت عبارة عن اسـتمارة   أداة أما. القدس -منطقة حارة النصارى في البلدة القديمة

، )عرف، إلى حد ما أنعم، ال، ال(على  إجابتهاسبعة منها مغلقة تقتصر  أسئلةتحتوي على تسعة 

  .مفتوحان يعبر فيهما المبحوث عن رأيه وسؤاالن

  : آلتينتائج الدراسة على النحو ا جاءت

من نسـبة   ن نسبة األفراد الذين يعتقدون أن الدين ال يسمح بزواج المعاقين عقلياً أعلىإ

فـي   رتفـاع اأن الدين يسمح بزواج المعاقين عقلياً، وكذلك كان هناك األشخاص الذين يعتقدون 

ـ في المقابل فإن هناك و ً،أن الحكومة ال تدعم زواج المعاقين عقليانسبة الذين يعتقدون   اًانخفاض

أن الحكومة تدعم هذا الزواج، كما كان هناك ارتفاع في نسبة الـذين  في أعداد الذين ال يعرفون 

يتعلق بقـدرة المعـاق   فيما أما و ،ن أحد الوالدين معاقاً عقلياًواألطفال في حال ك إنجابيؤيدون 

أنه غيـر قـادر علـى تحمـل     فقد ارتفعت نسبة المعتقدين  ،زواجعقلياً على تحمل مسؤولية ال

في حين بلغت نسبة األفراد الذين يعتقدون أن المعاق قـادر علـى   % 70المسؤولية حيث بلغت 

لى تحمـل  بينما بلغت نسبة الذين ال يعرفون إذا كان قادراً ع% 16تحمل مسؤولية الزواج إلى 

  %.7المسؤولية 

التعامل مع زواج  بإمكانيةمن المبحوثين ال يعتقدون % 72أن وأظهرت الدراسة أيضاً 

في حين بلغت نسبة األفراد الذين المعاق عقلياً بطريقة مماثلة للتعامل مع زواج شخص طبيعي، 

ة للتعامل مع زواج شخص طبيعي التعامل مع زواج المعاق عقلياً بطريقة مماثل بإمكانيةيعتقدون 

 ،مع زواج المعاق عقلياًإذا كان يمكن التعامل الذين ال يعرفون كما تبين أن نسبة األفراد ، 11%
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الذين يعتقدون في حين بلغت نسبة األفراد ، %2بطريقة مماثلة للتعامل مع زواج شخص طبيعي 

زواج شخص طبيعي إلـى حـد مـا     اج المعاق عقلياً بطريقة مماثلة معوالتعامل مع زبإمكانية 

15.%  

لديهم استعداد للزواج من شخص  ليسمن المبحوثين % 88وأظهرت الدراسة أيضاً أن 

، كمـا  %5اد للزواج من شخص معاق عقليـاً  بينما بلغت نسبة الذين لديهم االستعد ً،معاق عقليا

للزواج من شخص معـاق   ادإذا كان لديهم االستعدالذين ال يعرفون أن نسبة األفراد  ،تبين أيضاً

للزواج مـن شـخص    اًاستعدادلديهم  أنالذين يعتقدون ، في حين بلغت نسبة األفراد %1عقلياً 

  %.6معاق عقلياً 

، األسئلةعلى جميع  واإلناثد فروق بين استجابات الذكور ووجعدم أظهرت الدراسة و

  .الدراسة أسئلةعلى  للنوع االجتماعي رأي أنه ال يوجد تأثي

  )م2008موسى، أبو(دراسة 

مستوى  على هدفت هذه الدراسة للتعرففلسطين و/ أجريت هذه الدراسة في قطاع غزة

 وتـأثير لدى المعاقين المتـزوجين،  ) الخجل،التدين(التوافق الزواجي وعالقته بسمات الشخصية 

، المؤهل العلمي، مدة سنوات الزواج، الخجـل،  اإلعاقةالجنس، العمر، نوع (بعض المتغيرات 

استخدمت الباحثة عدة أدوات للدراسـة منهـا   وعلى مستوى التوافق الزواجي للمعاقين ) التدين

على عينة عشـوائية مـن المعـاقين    ) التدين واستبانهالخجل  استبانهالتوافق الزواجي،  استبانه(

مـنهم  معاقاً متزوجـاً  ) 178(حركياً وبصرياً المتزوجين في مؤسسات خاصة بالمعاقين قوامها 

  : عن اآلتيةنتائج الدراسة  شفتبصرية وك إعاقة) 100(حركية،  إعاقة) 78(

بين التوافق الزواجـي وسـمة الخجـل لـدى      إحصائيةذات داللة  ارتباطيهال توجد عالقة  -1

  .المعاقين

  .بين التوافق الزواجي وسمة التدين لدى المعاقين إحصائيةذات داللة  ارتباطيهتوجد عالقة  -2
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الجـنس،  (في مستوى التوافق الزواجي تعزى لمتغيـر   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -3

  ).مدة سنوات الزواج، اإلعاقةالعمر، نوع 

 .توى التوافق الزواجي تعزى للمؤهل العلميسفي م إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -4

الجنس، العمر، نـوع  (في مستوى الخجل تعزى لمتغير  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -5

 ).، مدة سنوات الزواج، المؤهل العلمياإلعاقة

الجنس، العمر، نـوع  (في مستوى التدين تعزى لمتغير  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -6

  ).، لمدة سنوات الزواج، المؤهل العلمياإلعاقة

 : أهمها ;وخرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات والمقترحات

وذلك بتوعيتهم بالدور المطلوب مـنهم فـي    ؛االهتمام بطبيعة العالقة الزوجية بين المعاقين -1

 .حياتهم المستقبلية

 وإدارةالمهـارات االتصـالية   (وتتضـمن   وأسرهمالزواجي للمعاقين  اإلرشادتقديم برامج  -2

 ).الزوجية األزمات

 ،تتعلق بزواج المعاقين لفئات أخـرى موضوعات لتناول الباحثين  وأوصت الدراسة بأهمية -3

 .السمعية واإلعاقةكفئة التخلف العقلي 

  )م2003حراحشة، (دراسة 

الضغوط النفسية التي يسببها وجـود المعـاق فـي     الكشف عنهدفت هذه الدراسة إلى 

األسرة و االستراتيجيات المستخدمة في التوافق مع الضغوط النفسية لدى أخوة المعـاقين فـي   

جنس الفـرد  : (الكشف عن داللة الفروق فيها التي تعزى لمتغيرات الدراسة سعت إلىاألردن و

  ).، جنس المستجيب، عمره، مستواه التعليمياإلعاقةالمعاق، عمر الفرد المعاق، نوع 
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سـنة   13(الذين بلغت أعمارهم  ،من األخوة العاديين) 740(تألفت عينة الدراسة من و

ينتفعون من مراكـز التربيـة    ،ياً أو عقلياً أو بصرياً أو حركياًولديهم أخوة معاقون سمع) فأكثر

  . الخاصة ذات التبعية الحكومية

لقياس الضغوط النفسية  استبانه: األولى ;ولتحقيق أغراض الدراسة أستخدم الباحث أداتين

مع الضـغوط   التوافقلقياس استراتيجيات  الثانيةأبعاد، و أربعةفقرة موزعة على ) 45(شملت 

  . فقرة موزعة على خمسة مجاالت) 30(نفسية شملت ال

خلـق  األثر األكبـر فـي   المالية  لمعيقات البيئية وااللتزاماتوأشارت النتائج إلى أن ل

الضغوط النفسية النواحي االنفعالية التي  إحداثالضغوط النفسية لدى أخوة المعاقين، ويليها في 

عنـد مسـتوى    إحصائيةتفرضها طبيعة التعايش مع األخ المعاق، كما وجدت فروق ذات داللة 

المعيقات البيئية وااللتزامات (على أبعاد الدراسة ) اإلعاقةنوع (تعزى للمتغير ) α = 0.05(داللة

البصرية، فالعقلية ثم السـمعية،   اإلعاقةولصالح ) االنفعالي وبعد الرعاية المستمرة المالية والبعد

علـى  ) اإلعاقـة  نوع(تعزى للمتغير  إحصائيةبينما ال توجد فروق ذات داللة . الحركية وأخيرا

  ).البعد االجتماعي(

إلى أن استراتيجيات الهروب والتحاشي كانت أكثـر   ،الدراسة المذكورةنتائج وأشارت 

وة المعاقين في التوافق مـع الضـغوط النفسـية التـي تليهـا      االستراتيجيات استخداماً لدى أخ

في التفكير والسلوك، بينما كانت استراتيجيات طلب المسـاندة   والالعقالنيةاستراتيجيات العزلة 

 α(عند مستوى داللة  إحصائيةاالجتماعية والذاتية األقل استخداماً، كما وجدت فروق ذات داللة 

ولصـالح  ) استراتيجيات الهروب والتحاشـي (مجال  في) عاقةاإلنوع (تعزى للمتغير ) 0.05 =

مجـال   أمـا فـي  . والبصـرية رابعـاً   ً،ثالثا فالسمعية ثانياً، تليها العقلية ،أوالالحركية  اإلعاقة

السمعية  اإلعاقةفقد كانت الفروق لصالح ) استراتيجيات العزلة والالعقالنية في التفكير والسلوك(

  .البصرية باإلعاقةمقارنة 
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إلى وجـود فـروق ذات داللـة     الدراسة نتائجالكلية فقد أشارت  األداةأما على مستوى 

ولصـالح كليـة   ) المستوى التعليمـي (تعزى للمتغير  ،)α = 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية

   ).ثانوية عامة(المجتمع والبكالوريوس مقارنة بالمستوى التعليمي 

  )2002بخش (دراسة 

الدراسة بهدف التعرف على الضغوط األسرية التي تواجه أمهات األطفـال  أجريت هذه 

المعاقين عقلياً، وعالقتها باالحتياجات األسرية، والمساندة االجتماعية كوسيلة لخفض حدة تلـك  

 .الضغوط

ملتحقين بمركز اإلنمـاء  ، ألطفال معاقين عقلياً من مدينة جدة، أم) 100(وضمت العينة 

) 14-6(بينما تتراوح أعمار األطفال بين ، سنة) 45-24(عمار األمهات بين وتتراوح أ. الفكري

 .سنة

وتم استخدام مقياس الضغوط ألمهات األطفال المعاقين عقلياً، ومقياس احتياجات أولياء 

 .أمور األطفال المعاقين عقلياً، ومقياس المساندة االجتماعية

ع الضغوط التي تعاني منها األم هـي  أن أول أنوا: وأسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية

، ثم ردود فعل االخـرين ، ثم المادية، ثم ضغوط الهموم المستقبلية، ضغوط رعاية الطفل المعاق

 .وضغوط المجتمع في المرتبة األخيرة، وضغوط التوافق الزواجي، وضغوط األبناء العاديين

ثـم  ، والمجتمـع ، األبنـاء و، وأن أهم مصادر المساندة التي تتلقاها األم تأتي من الزوج

كما أظهرت نتائج هذه الدراسة؛ أنه يوجد عالقة ارتباطيه بين كـل  . مساندة األقارب واألصدقاء

من الضغوط واالحتياجات األسرية وأمهات األطفال المعاقين عقليا والمساندة االجتماعية المقدمة 

 .تماعية لهنوكذلك بين االحتياجات األسرية والمساندة االج، لهن كل على حدا

وأظهرت الدراسة أن المساندة التي تتلقاها األم مع اختالف مصادر تلك المساندة؛ تعمل 

وكذلك أظهرت الدراسة أن أهم مصـادر  . على التخفيف من شعورها بالضغوط أو االحتياجات
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المساندة التي تعتمد عليها األم في مواجهة ما يصادفها من مشكالت؛ هي المساندة مـن األهـل   

أو حتى ، أو رعاية األطفال االخرين، حيث تعتمد عليها في مواجهة المشكالت المادية، ألقاربوا

حيث يقف األهل واألقارب بجانب األم في محاولة منهم للتخفيـف مـن   ، المشكالت مع الزوج

وأظهرت الدراسة كذلك أن الضغوط وحدتها تزداد تلقائيا مع  ،بعض األعباء الملقاة على عاتقها

 ،لذلك البد من توفر مصادر دعم لـالم ومسـاندة   ،حاجة األسرة إلى توفر مصادر معينةزيادة 

 .ومن جانب المجتمع ككل ،ومن جانب األهل واألقارب ،سواء من جانب الزوج واألبناء

  )م1993طقش،(دراسة 

 أبنـاء التكيف النفسي لـدى   إلىالتعرف  إلىوهدفت  ،األردنهذه الدراسة في  أجريت

  .غير المعاقين وأبناء سمعياًالمعاقين حركياً و

عاقين، نصفهم من الذكور والنصـف  من أبناء الم طفل) 200(دراسة من ال أفرادوتألف 

عاماً موزعين بالتساوي على الصفين السادس  13-11بين  أعمارهم، تتراوح اإلناثاآلخر من 

حد الوالدين فقط معاقاً يكون أ أن، وروعي بعملية االختيار قصديهبطريقة  اختيرتوالسابع، وقد 

 اختيرتكما . اآلباءمن  اآلخرونصفهم  األمهات، وكان نصف المعاقين من سمعياً أوما حركياً إ

المعاقين في متغيـرات   أبناءوتوازي عينة  طفل) 200(من  تتألفغير المعاقين  أبناءعينة من 

  .العمر والجنس والصف

 وأبناء ،المعاقين أبناءوجود فروق ذات داللة في التكيف النفسي بين  إلىتائج أشارت النو

  . المعاقين أبناءمن  أعلىغير المعاقين، حيث اظهروا مستوى تكيف  أبناءغير المعاقين لصالح 

 ،المعاقين أبناءتبين وجود فروق ذات داللة في مستوى التكيف النفسي بين الذكور من و

  .غير المعاقين أبناءغير المعاقين لصالح  أبناءوبين الذكور من 

غيـر   وأبنـاء  ،المعـاقين  أبناءمن  اإلناثوجود فروق ذات داللة بين  أيضا تبين كما

  .غير المعاقين أبناءالمعاقين لصالح 
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لدى احد الوالدين على  اإلعاقةنوع  تأثيروجود فروق ذات داللة في  إلىالنتائج  أشارتو

البصرية لدى احد الوالدين كانت أقل أنواع  اإلعاقةحيث ظهر أن  ،المعاقين ألبناءالتكيف النفسي 

المعاقين بصـرياً أعلـى مـن     أبناء، حيث كان مستوى تكيف األبناء تكيففي  تأثيرا اإلعاقات

  . المعاقين سمعياً أو حركياً أبناءمستوى تكيف 

المعـاقين   وأبنـاء  ً،ياالمعاقين سمع أبناءفي مستوى التكيف بين  اًهناك فروقوأتضح أن 

  .أنها لم تكن ذات داللة إالالمعاقين حركياً  أبناءحركياً لصالح 

  .األبناءلجنس الوالد المعاق على تكيف  تأثيرابينما لم تظهر نتائج الدراسة 

  على الدراسات السابقةالتعقيب 

 فـإن اإلطالع على الدراسات السابقة سواء كانت فلسطينية أم عربيـة أم دوليـة،    بعد

ه وتأثيرها في مجال اإلعاق تطوير البحثحافزاً لتعطي الباحث المعرفة التراكمية لهذه الدراسات 

  .على اسر ألمعاقين وزوجاتهم

فـي بعـض   وتلك الدراسات دراسة الباحثة ح هذه الدراسات بإجراء مقارنة بين تسمو 

فيما يتعلق على الجوانب النفسية ركزت معظم الدراسات السابقة في هذا المجال الجوانب، حيث 

فيما هذه الدراسات  بعض منالباحثة  أفادتوقد من جهة، االجتماعي والتوافق األسري بالتكيف 

أكدت معظم الدراسات السـابقة   إذ ،وكذلك تصميم االستمارة والمقابلةيتعلق بالمنهجية والتحليل 

وتباين هـذه   ،ونفسيةمن أبعاد اقتصادية واجتماعية وما يتصل به على أهمية موضوع اإلعاقة 

  .وحتى األقاربوأخوة وأخوات من أب وأم طين بهم على المعاقين والمحيالتأثيرات 

ومستقبل الحياة األسرية أطفالهم  ىعل تأثير إعاقة األب أو األمتناولت دراسات أخرى و 

مـن  عينات متباينـة  من خالل أخذ منهجية المقارنة بحثت في بعض الدراسات و وأن كما. لهم

علـى  بمعرفة مدى تـأثير اإلعاقـة   والسمات الشخصية  ،نفسهاالخصائص بوالعاديين المعاقين 

بعـض الدراسـات    نقص فيكان هناك و. بالمجموعة الضابطةومقارنتها  ،المجموعة التجريبية

 ،بشخص معاقبسبب ارتباطها الزواجي والمعاناة التي تتحملها الزوجة  تكالالسابقة حول المش
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فـي  شامل وهـام  لكي تكتمل الصورة في تغطية موضوع هذا الموضوع اختارت الباحثة  قدو

تؤكد عالمية في ظل تشريعات  ،تعاني من القهر والتهميشحول شريحة اجتماعية  ،البحث العلمي

  .في المعاملة مومساواته محقوقهوتعمل على صون ، وزوجته وأسرته على إنسانية المعاق

تمثـل توجهـات    ،ترتبت عليها توصـيات إلى نتائج لدراسات السابقة ابعض توصلت و

التي ويمكن تلخيص أهم التوصيات  ،ترفع من مكانة المعاق وأسرته ،لسياسة اجتماعيةمستقبلية 

  :أتيبما يالدراسات السابقة في هذا الصدد بعض أجمعت عليها 

  .ولعائلتهللشخص المعاق توفير الدعم المادي  وجوب .1

على تخطيط  وأفراد أسرته وزوجته توفير التدريب وفرص العمل التي تساعد المعاقوجوب . 2
  .في المجتمع ونمعال مبأنهودون الشعور  ،منفسهأب محياته

وتسهيل ودعمهم  لذوي المعاق إرشاداتتتضمن بطريقة علمية متخصصة تقديم برامج أهمية . 3
  .والتواصل واإلتقان في إدارة األزمات التي تعتريهممهارات االتصال 

 أو يلتشريعكان على صعيد اأسواء  ،وأسرته الداعمة للمعاقتفعيل دور المؤسسات المختلفة  .4
  .الدعم المادي والمعنوي

للنظم والمعتقدات التقليديـة  أهمية تغيير المفاهيم المتعلقة باإلعاقة من خالل تغيير اجتماعي . 5
  .وحقه في الحياة الكريمةالتي ال تتناسب مع طبيعة العصر الذي يركز على إنسانية اإلنسان 

  حالية والدراسات السابقةال ةمدى االختالف بين الدراس

أن توضـح بعـض   واستعراض الدراسـات السـابقة    بعد اإلطالعمن األهمية بمكان 
  :حيث المضمون والمنهجمن والدراسات السابقة، االختالفات بين الدراسة الحالية 

بينما تركـز الدراسـة   وتأثير اإلعاقات عليهم على األطفال ركزت معظم الدراسات السابقة . 1
من حيث القبول بالزواج مـن معـاق، وقبـل والدة     .زوجة المعاق مشكالت ىعلالحالية 

  .األطفال وبعد اإلنجاب
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بينمـا تركـز    ،المنبثقة عن اإلعاقـة واآلثار ركزت على الجوانب النفسية معظم الدراسات . 2
  .للزوجه والصعوبات التي تسببها اإلعاقة تكالمختلف المشالدراسة الحالية على 

وتأثيرهـا والتحـديات    ،السابقة في مجـال الدراسـات حـول اإلعاقـة    الدراسات األجنبية  .3
إال أن الدراسـات   وأسرته في عمليات الـدمج والتكيـف،   والصعوبات التي تواجه المعاق

علـى إعاقـات   وقد ركزت معظم الدراسات العربية  ،العربية والفلسطينية هي حديثة النشأة
ركـزت تلـك   و. في المراحل المبكرة ومدى تأثيرها وتؤثرها في البيئة المحيطـة األطفال 

بينما توجد نسبة كبيـرة مـن    ،على المعاقين في المؤسسات الحكومية والخاصةالدراسات 
 ركـزت و. بحاجة إلى مزيد من البحث والتعمق في الدراسةخارج هذه المؤسسات المعاقين 

ومـا تعانيـه مـن    وهي الزوجـة   ،العنصر األساسي في العائلةعلى  الباحثة في دراستها
ن الدور األساسـي للزوجـة   ألوذلك  !قد تنعكس على جميع أفراد أسرتهامشكالت مختلفة 

فكيف ، للمعاق أو أخوتهبالتنشئة االجتماعية هو دور يتصل والذي حددته الثقافة المجتمعية 
  . القدرة على القيام بهذا الدور؟لزوجة تعاني من مشكالت وصعوبات لديها 

في ظل  تتناول المشكالت التي تتعرض لها زوجات المعاقين في كونهاتتميز الدراسة الحالية . 4
تنتقص من إنسانية اإلنسان وبالتالي تؤكد علـى النظـرة   وتشريعات، ثقافة تقليدية انتشار 

  .على الزوجة اإلعاقة تأثير، وتسلط الضوء على الدونية للمعاق

، األجنبيـة كانت الدراسات السابقة تُجرى في سياقات ومجتمعات مختلفة، منها العربية ومنها . 5
الذي يتمتع بخصوصـية   ،في السياق الفلسطيني بحثال سوف تركزإال أن الدراسة الحالية 

 ،جهده في النضال والكفاح من أجل التحريـر  وبذل ،وثقلهحيث عانى من االحتالل  خاصة
   .المواثيق والمعاهدات والقوانين الدوليةمتطورة تراعي وإقامة دولة مدنية بمؤسسات 

منذ بدايـة  وصراعه مع االحتالل  ،ظروفه الخاصة والمتعلقة باالحتاللللمجتمع الفلسطيني . 6
. لألطفال والشـباب والنسـاء  القرن العشرين، وقد خلف هذا الصراع الكثير من اإلعاقات 

تختلف عن غيرها من اإلعاقات، كما أن حداثة عن صراع المحتل لإلعاقة الناتجة  فالتوجه
وال في ظل رعاية دولة هي حديثـة جـداً   الفلسطينية في بناء المؤسسات المختلفة التجربة 

  .مكن الحكم عليها خالل فترة قصيرةي
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  لثالثالفصل ا

  زوجتهللمعاق الخصائص الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية 

  مقدمة

المدخالت في تفسير وتحليل كثير من  أهممن  المختلفةدراسة خصائص المستجيبين  تعد

لمعرفة مدى التوافق  ساساًأوتشكل  ،للمعاق وأسرته ةسيفوالن ،واالقتصادية ،االجتماعية األوضاع

، المعاق أسرةه جوالتحديات التي توا ،في ظل الصعوبات األسريوالتماسك  ،والتكيف الزواجي

ووضـع   ،تلك الخصائص تشكل منطلقا في عملية التخطيط لتنميه اقتصاديه اجتماعيـه  أنكما 

 ،على التكيف االجتماعي األسرتلك  ةساعدلم ؛شامله تنمويةعمليه  إطارسياسات فعاله تهدف في 

بدال من تلقي  ،اله ومنتجهععناصر ف إلىلديهم من اجل تحويلهم  الكامنةوصقل القدرات  وإبراز

ومواجهـة   ،أفرادهـا وتلبية احتياجـات   ،للعيش الكريم األسرة أفرادكما تساعد بقية . الخدمات

وصـناعة  لمتخـذي القـرار    أساسا ةمختلفلاتعد دراسة الخصائص كما  ،المشكالت والمصاعب

  )127ص ،2008، عمر.(المختلفةللمشكالت  المناسبةوالحلول  اإلجراءات

لها تأثير مباشر أو غيـر مباشـر   كان  قد ،في هذه الدراسةبحثت التي  ومن المتغيرات

وأهم هـذه   ،سرهمالتي تعاني منها زوجات المعاقين وأوتحديد مستوياتها  ،على خلق المشكالت

والـدخل   ،وحجـم األسـرة   ،والخصائص التعليميةالتركيب العمري للزوجين،  المتغيرات هي

  .تلك اإلعاقات نوعها ودرجتها وأسبابواإلعاقة  ،والحالة الزواجية ،الشهري ومصادره

  الخصائص الديموغرافية

  التركيب العمري 

التركيب العمري في العلوم االجتماعية عن طبيعة من قبل الباحثين  اًخاص اًاهتمامنلحظ 

حسب تتأثر بالتركيب في مجتمع ما ن أن العالقات االجتماعية موذلك انطالقاً ، الدراسةمجتمع ل

 حيـث  ،التركيب العمريحول خصائص تتطلب بيانات خطة تنموية  يفأ. فئات العمر المختلفة

كمـا  وغيرهـا،  ومعدالت اإلعاقة  ،والقوى العاملة ،في قياس متطلبات التعليم اًيعد العمر متغير
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. والطويـل علـى المـدى القصـير    في حساب التوقعات السكانية العمرية يستفاد من البيانات و

)Shryock and seigel,1980.(  

تتنـاول متغيـر    حيث ،والتغير االجتماعيعلى التغير السكاني معظم الدراسات تركز 

ألي والثقافيـة  في الظروف االقتصادية واالجتماعيـة  يؤثر ويتأثر  ،اًهام اًمتغير بوصفهالعمر 

في تصـنيف   أساساًعادة، ويعد العمر . والتغيرات االجتماعيةمثل المشاكل االقتصادية  ،مجتمع

  .حسب العمر ةكثير تصنيفات حيث تختلفاالقتصادية واالجتماعية الدراسات 

مجتمع الدراسـة يضـم   أن  عن مجتمع الدراسة جمعتالتي خالل البيانات  ويتضح من

هو تركيبـة  في الضفة الغربية من أن التركيب العمري للسكان وذلك انطالقاً  ؛أعماراً متوسطة

 لإلحصـاء الجهاز المركـزي  ().سنة 15أقل من % (40حوالي حيث يشكل صغار العمر شابة 

  )2011،الفلسطيني

في األسر التي يكون فيها رب األسرة أعمار الزوجات واألزواج  في وفي سياق البحث

في حـين أن  سنة  40تفوق أعمارها من الزوجات % 44أن تضح من البيانات ا ،مصاباً بإعاقة

  .%60بلغ حوالي  سنة 40فوق أعمار األزواج 

حـوالي  شكلت سنة  30-18من في المقابل فإن أعمار الزوجات التي تتراوح أعمارها 

في الفئـة العمريـة   واألزواج لألزواج وتكاد تقترب أعمار الزوجات  14.5و للزوجات % 26

  .)لألزواج% 25للزوجات و% 29(سنة  30-40

  التوزيع العمري للزوجات واألزواج : )1(جدول 

  عمر الزوج  عمر الزوجة

  التكرار النسبي  العدد  التكرار النسبي  العدد  الفئة العمرية

18 -29  20  26.3  11  14.5  
30 -39  22  28.9  19  25  

  60.5  46  44.7  34  فما فوق 40
  -  -  -  76المجموع   -
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رقم التوزيع العمري يشير بوضوح إلى اختالفات عمرية واضحة حيث تبين من الجدول 
وإنما على أسرة المعاق وهذا ال يقتصر  ،أعلى بكثير من أعمار الزوجاتأعمار األزواج أن ) 1(

 7-5بمتوسط مقـدراه  عن عمر الزوجة حيث يزيد عمر الزوج  ،على مجمل األسرينطبق ذلك 
أن أعمـار  كان االعتقاد السـائد   فقد. الثقافة المحليةمقبول من وجهة نظر  وهو وضع ؛سنوات

وهذا لم  ،والزواج من معاقسيكون أكثر تقارباً نظراً لنظرة المجتمع  ،في األسر المعاقةاألزواج 
فهـذه  أو وقت حدوثها أو مستوى اإلعاقة  ،من جهةوعي مجتمعي مما يدل على تعكسه البيانات 

  .والعمر عند الزواجفي زواج المعاق مهمة ومؤثرة عوامل 

من الزوجات تزوجت أقل من % 30حوالي  يخالف االعتقاد االجتماعي الشائع فإنومما 
تزوجت  بينما هناك امرأة واحدة ،سنة 30تزوجت قبل العمر من الزوجات % 75وأن سنة  18

 25تزوجوا قبل وصولهم منهم % 28فإن نسبة أما بالنسبة لألزواج المعاقين . سنة 30بعد العمر 
سنة بينما أقل  30قد تزوجوا قبل وصولهم لعمر من الرجال المعاقين % 90وأن  ،سنة من العمر

ـ وهذا دليل واضح  سنة، 30تزوجوا بعد العمر % 10من  اجزاً أو على أن اإلعاقة لم تشكل ح
على  حريصةالتي يوجد فيها ابن معاق  األسرالكثير من  أنضح يت كما .عقبة أمام عملية الزواج

 جهـة مـن   وألسـرته وراعيه لـه   جهةسندا ودعما له من  الزوجةحيث تشكل  !زواجه مبكرا
  )2010،ةعويض(.خرىأ

  أعمار الزوجات عند الزواج : )2(جدول 

  النسبة  العدد  فئة األعمار

  28.9  22  سنة 18اقل من 
18 -29  53  69.7  

  1.3  1  فما فوق 30
  أعمار األزواج عند الزواج: )3(جدول 

  النسبة  العدد  فئة األعمار
18-24  21  27.6  

25-30  48  63.2  

  9.2  7  فما فوق 30
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  الخصائص التعليمية للزوجين

علـى السـلوك   متغيراً هاماً في الكثير من العناصر المؤثرة  ثواإلنايعد التعليم للذكور 

ويمتـاز المجتمـع   . واالقتصـادية والثقافيـة  للتغيرات االجتماعيـة  هام  منطلقفهو  ؛اإلنساني

ال باهتمامه بالتعليم كاستثمار في رأس الم بسبب التغيرات السياسية التي عصفت به ؛الفلسطيني

في قضـايا تعلـيم   اهتمام المجتمع عقبة كبيرة في التحصيل العلمي لعدم اإلعاقة تشكل البشري، 

أقل من مسـتويات  بين المعاقين أن مستويات التعليم المختلفة أن نجد ولذا فليس غريباً  ،المعاقين

كثر مـن  بأ األنثويفي الجانب بصورة جلية وقد يبدو ذلك واضحاً لدى األفراد اآلخرين، التعليم 

ووقعـاً  هي أكثر شدة  ،الجانب الذكوري حيث أن وصمة اإلعاقة عند األنثى في الثقافة التقليدية

 ،نظراً لتزايد الوعي االجتماعي من جهـة  ،األكبر من الجيل األحدثوعلى الجيل  ،على األنثى

الهيئـة االستشـارية   (.أخـرى من جهة  بمثل تلك القضيةقديماً وعدم اهتمام الجهات المختصة 

  )PCS،2014الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية 

لم من زوجات المعاقين % 60من أن أكثر  يوضحفإن التحليل  ،وحسب بيانات الدراسة

ويمكن أن  ،الذكوربين المعاقين % 50في حين بلغت تلك النسبة ، تتجاوز مرحلة التعليم األساسي

وانتشار المدارس األساسية في كل التجمعات  ،في تعليم الذكورإلى االهتمام األكبر يعزى الفارق 

خصائص في الزوجة أقـل بكثيـر مـن    من معاق يتطلب بالزواج فان القبول  وعليه ،السكانية

على درجـة  حاصلين من األزواج المعاقين % 45 ما يقاربفمثالً  ،بشخص غير معاقالزواج 

الحاصالت على درجة أعلى من الثانوية في حين بلغت نسبة الزوجات علمية أعلى من الثانوية، 

 ،المجتمع الفلسطيني فيبين األزواج والزوجات إن الفوارق في مستويات التعليم %. 40أقل من 

فوارق كبيره تقف عائقا في التكيف الزواجـي والتفـاهم بـين     إلىل ولكن ال تصظاهرة جلية 

  .الزوجين

واإلدارة ومدخالً جيداً في الحصول  ،في اكتساب مهارات العملمتغيراً هاماً التعليم  ويعد

إال أن الفوارق الصارخة في التعلـيم  تساعد على مواجهة أعباء الحياة االقتصادية، على وظيفة 

 أكثرتجعل من حياة المعاقين   ،سواء للمعاق او زوجته مقارنة بالمستويات التعليمبه في المجتمع
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وإن كانت زوجاتهم  التي يكون فيها رب األسرة معاقاًفان الكثير من العوائل  ،ومن هنا ،صعوبة

ولهـذا   ،تحصل على دخل يكفي احتياجاتهـا  تستطيع أن ال غير متعلمات وليس لديهن مهارات 

 .من جهـات ومؤسسـات خيريـة مختلفـة    للحصول على المساعدات معظم تلك األسر تتوجه 

  )67-66ص، ص 2010 ،عويضه(

يرتبط ارتباطاً وثيقاً في العمر الذي حـدثت  أن مستوى التحصيل العلمي الجدير ذكره و

أو الذي أصيب في اإلعاقة منذ فترة مبكرة مـن حياتـه يجـد    فالمعاق منذ الوالدة  ؛فيه اإلعاقة

 _كما سيتم توضيحها الحقاً_في تعليمه وتحصيله العلمي، ولكن كثيراً من اإلعاقات كبر أصعوبة 

إن طبيعة و .تصيب اإلنسان في فترات الحقة من حياته كأن يكون قد أكمل تعليمه أو جزءاً منه

التحصـيل   علـى  التـأثير في  األهميةمن  درجة كبيرة على ،ووقت حدوثها ،اإلعاقة ومستواها

 ،2014،مركـز دراسـات التنميـة   (.جاء متأخراًألن االهتمام بالتعليم الخاص للمعاقين العلمي، 

  )15ص

  مستويات التعليم للزوج المعاق والزوجة: )4(جدول 

  الزوجة  الزوج المعاق

المستوى 
  التعليمي

  النسبة  العدد
المستور 
  التعليمي

  النسبة  العدد

6.6  5  أمي  9.2  7  أمي  
  15.3  39  أساسي  40.8  31  أساسي
  27.6  21  ثانوي  7.9  6  ثانوي

  3.9  9  دبلوم  44.7  34  فما فوق دبلوم
  100  76  المجموع  100  76  المجموع

  حجم األسرة

الذين كما تعتمده دائرة اإلحصاء الفلسطينية إلى عدد األفراد  ،يشير مصطلح حجم األسرة

الدراسـة   وفـي مجـال  ومشتركين في ميزانية البيت،  ،تحت سقف واحدمعاً ويأكلون يعيشون 

ين ذكوراً وإناثا باإلضـافة إلـى   نجبالمفإن مصطلح حجم األسرة يشير إلى عدد األفراد الحالية 
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 ،طبيعـة اإلعالـة  من منطلـق  في هذه الدراسة منطقياً يبدو اختيار المفهوم الثاني  إذ ،الوالدين

يمكنهم إعالة أفراد آخرين في أسرهم غير أبنائهم كالوالدين أو أرباب األسر العاديين فاألشخاص 

التي يعيلها شـخص  أما في حالة األسر أو أحد األقارب أو األخوات غير المتزوجات أو أحدهما 

يحتاج إلى مـن يسـاعده فـي     وإعالة أبنائه وبناته  على حتىمعاق فإنه في الحقيقة غير قادر 

  )39-37ص، ص 2013،جرايسه(.من األقارب أو مؤسساتإعالتهم 

كمـا تـدل   _فإن معظم الفئات الفقيـرة   ،االقتصاديةالرغم من صعوبة الظروف وعلى 

أو على مستويات الـدول  وهذا يبدو واضحاً  ،ينجبون أكثر من غيرهم _الدراسات الديموغرافية

والتغير االجتماعي ورغم الوعي الذي نجم عن التعليم  ،مجتمعاتهمفي داخل على مستوى األفراد 

 اًعددتنجب نجد أن معظم أسر المعاقين  ،وخصوصاً الوراثية منها ،في أخطار اإلنجاب للمعاقين

  :يرجع هذا لعدة أسباب أهمها وقدوسد احتياجاتهم  إعالتهمتفوق قدراتهم على  لمن األطفا

أمالً فـي  عن النقص الذي يعاني منه المعاق، وهو عامل نفسي بامتياز  الرغبة في التعويض) 1

  .تعيد لألسرة هيبتها ومكانهاعلى أوالد أصحاء الحصول 

والوضـع  وتخفيف األعبـاء االقتصـادية   أمالً في أن يكون األطفال عوناً لألسرة مستقبالً ) 2

  .السيئ وهو عامل اقتصادي اجتماعيالمعيشي 

وخصوصاً من المؤسسات الخاصة والعامة والتـي تقـدم    ،تعاطف مجتمعيالحصول على ) 3

  .والمعنوي للمعاقينالدعم المادي 

بصورة معقـدة  تتفاعل فيما بينها وثانوية  رئيسةيتحدد حجم األسرة عادةً بعدة عوامل و

وطبيعة تركيب عائلـة   ،والمستمدة من القيم التقليدية العوامل الثقافية السائدة ،ومن هذه العوامل

حيث يعـد  الستمرار واستقرار الحياة الزوجية  ؛لكل من الزوجة والزوجوضغط الوالدين األهل 

كما أن الظروف االقتصادية لألسرة . وعدم تفككها ،لتماسكها الرئيسةالدعامة األطفال في األسرة 

في هاماً لعب دوراً ت ،في المجتمع ةالسائدوتفاعلها مع الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

  )1988،الخوري(.اإلنجاب وعدد األطفال المنجبين
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  حجم أسرة المعاق: )5(جدول 

  %نسبتها   عدد األسر  عدد األطفال

  13.15  10  ال يوجد أطفال
  68.62  52  أطفال 1-4
  17.11  13  أطفال فأكثر 4

  %100  76  المجموع

من مجمـوع أسـر   من األسر لم تنجب بعد % 13من الجدول السابق يتضح أن هناك 
  :الدراسة وهذا يعود إلى عوامل أهمها

  وقصر مدة الحياة الزوجيةحداثة الزواج ) 1

  قد تكون اإلعاقة سبباُ في عدم اإلنجاب) 2

من ى األسر الوعي بالوراثة واإلنجاب الخوف من إنجاب أطفال معاقين خصوصاً إذا كان لد) 3
  .استشارة أطباء مختصين بالنساء والتوليد في هذا المجال خالل

 أنيجب  واإلنفاقفان معدل الدخل  ،أنه عند حساب حجم األسرةمن الجدير بالمالحظة 
 أفراد األسـرة تعتمد عدد  والخيرية االجتماعية المؤسساتفان الكثير من  وعليه ،يؤخذ بالحسبان

  .المساعدةتحديد حجم تلك  أو المساعدةكمعيار رئيس في تقديم 

 3.5متوسط األبناء المنتجين أي بمعنى فرداً  5.5حوالي بلغ متوسط حجم أسرة المعاق 
الفلسـطينية فـي   وهو قريب من متوسط حجم األسرة مضافاً إليهم الزوج والزوجة، لكل أسرة 

نظراً تكون أكبر وأكثر فإن معاناة الزوجة الضفة الغربية، ومع ارتفاع عدد أفراد األسرة للمعاق 
في سـن  ، ومع دخول األوالد في بداية مرحلة اإلنجابولكن قد يكون هذا . لتعاظم المسؤوليات

  .المختلفة على األموتخفيف األعباء لوالديهم فقد يكونون عوناً وممارسة العمل الفعلي، العمل 

  الدخل الشهري

دى حاجة لوصف مالمؤشرات االقتصادية لألسرة من أهم قد يكون مقدار الدخل الشهري 

بلغ متوسـط   إذ.النفسي واالجتماعي لها ستقراراالوومدى  ،المعيشي ىمستوالو ،الماديةاألسرة 
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شيقل، وهـذا أقـل    1520لف مصادر الدخل من مختالتي يرأسها معاق  الدخل الشهري لألسرة

لمسح الميداني الذي قامت بيانات ا أظهرتو  .العادية دخل األسرة الفلسطينيةبكثير من متوسط 

مع العلم ،التي يرأسها معاق كبيره في مستويات الدخل في األسرةتباينات  لحول الدخ به الباحثة

تتعلـق   ألسـباب في معظم الدول وذلـك   منخفضةيتها قابيانات الدخل غالبا ما تكون مصد أن

  )2002،القضاه(.دوليه أو أهليه أو للحصول على مساعدات حكوميه أو ناحيةبالضرائب من 

  مستويات دخل األسرة : )6(جدول 

  %النسبة  عدد األسر  دخل األسرة

  21  16  شيقل 1000األسر المعدومة والتي يبلغ دخلها أقل من 
  27.6  21  شيقل 1500- 1000دخلها من األسرة الفقيرة والتي يتراوح 

  31.6  24  شيقل 3000- 1500األسر المتوسطة والتي يتراوح دخلها من 
  19.7  15  شيقل 3000األسر الميسورة والتي يزيد دخلها عن 

 العملية الخبرةمن خالل  )6(رقم حسب الدخل كما هو في جدول  األسراعتمد تصنيف 

  . أفراد 5 وقد اخذ متوسط حجم األسرة للباحثة

هي أسر فقيـرة   ،التي يرأسها معاقحوالي نصف األسر أن السابق  يتضح من الجدولو

أمـا  % 20شـيقل  3000نسبة األسر الميسورة والتي يزيد دخلها عن فيما لم يصل أو معدومة 

 وعليـه فـإن   .شيقل 3000-1500دخلها ما بين  يتراوحالتي الباقي فهي أسر متوسطة الدخل 

التي والضغوط االقتصادية يعكس مستوى المعيشة مؤشراً حقيقياً  يعدال  ،الدخل الشهري لألسرة

في قد يعطي دالالت أكثر وضوحاً فإن مقارنة الدخل في النفقات  عليهوأسرة المعاق، تعاني منها 

والنفقـات  والصحة  ،والتعليم ،واللباس ،مثل الغذاءعلى االحتياجات األساسية ظل تزايد النفقات 

وعنـد مقارنـة   وما يلحق ذلك من ضرائب  ،واالتصاالتوالماء  ،على أثمان الكهرباءالدورية 

بينمـا  عن نفقاتها يزيد دخلها أن هناك أسرة واحدة فقط أوضحت البيانات  فقدفي النفقات الدخل 

من األسر فإن نفقاتها تزيد % 92أما ما يزيد عن . أسر يتساوى فيها الدخل مع اإلنفاق 5توجد 

ومـع ارتفـاع مسـتوى    ال تستطيع اإليفاء باحتياجاتها األساسية، مما يجعلها عن معدل دخلها 
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بما سوف تزداد بشكل كبير فإن المشكلة  وانخفاض قيمة دعم األسر المحتاجة ،األسعار من جهة

  .لى المستوى االقتصادي لهذه األسر الذي تتأثر به زوجة المعاقكارثي ع ينذر بوضع

وتوفير الحد األدنى اتجاه هذه الفئات لحماية حقوقها وهذا يتطلب سياسة حكومية واضحة 

  .المطلوب للمعيشة

  مقارنة بين دخل األسرة ونفقاتها: )7(جدول 

  النسبة  عدد األسر  دخل األسرة ونفقاتها

  1.3  1  النفقات الدخل أكبر من
  6.6  5  الدخل يساوي النفقات
  92.1  70  الدخل أقل من النفقات

فإذا كانت اإلعاقة بسيطة فقد يشارك الزوج في  ؛مصادر الدخل عند أسرة المعاقتتنوع و

فرصة مواتية إذا وجدت  ،من العملفي عملية الدخل  تسهمعملية الدخل، كما أن زوجة المعاق 

الخيرية والخاصة والحكومية باإلضافة إلى المؤسسات الدوليـة  المؤسسات المختلفة  وتؤدي ،لها

  .دوراً فعاالً في دعم تلك األسر

 ؤولفي دخل األسرة، فالمسمستوى مساهمة الجهات المختلفة أوضحت بيانات الدراسة و

أن هناك أقل من نصـف أربـاب   ، وقد أظهر تحليل البيانات األول عن الدخل هو الزوج نفسه

مـن أربـاب   % 40ن هناك حوالي أر دخالً على األسرة، وتديعملون في أعمال مختلفة األسر 

للعمل فـي   اجيحتن الكثير منهم أإال  ،وحرصهم عليهرغم قدرتهم على العمل ال يعملون األسر 

تقريبا عاجزين عن العمل % 16بينما هناك . وقدراتهم الجسدية والعقليةتتناسب  ،بسيطةوظائف 

وعنـد  . ومستواها عائقاً أمام انخراطهم في العمـل حيث تشكل اإلعاقة  ،بأي شكل من األشكال

بنسبة يعمل في القطاع الخاص أن معظمهم  يتضحعلى القطاعات المختلفة توزيع أرباب األسر 

يعملون في ما تبقى منهم و فيعمل به أقل من ربع العاملين أما القطاع الحكومي ،تقارب النصف 

ألن معظمهم يعمل في وظائف متدنية انخفاض األجر، وأهم ما يميز عملهم  ،وظائف حرة مختلفة

  .ة مشاركة العاملين في دخل األسرةمما يحد من نسبعلى السلم الوظيفي 
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  توزيع أرباب األسر المعاقين على القطاعات المختلفة : )8(جدول 

  نسبتهم  عدد العاملين  القطاع

  23.5  8  الحكومي
  49.5  10  الخاص

  38.2  13  أعمال حرة
  8.8  3  أعما أخرى
  100  34  المجموع

 الـذي تتضـمن التسـول   التي أشير إليها  األخرى أن المقصود باألعمالالجدير بالذكر 

  .واحتياجات أسرتهلسد احتياجاته يمارس 

يعملن من زوجات المعاقين % 13نسبته ما أن فقد اتضح من البيانات أما عمل الزوجات 

وقد أبدت  ،ال تعمل على اإلطالقمن النساء % 85هناك أكثر من في المقابل  ،لدعم دخل األسرة

دخـل   في رفديساهم  أنعمل مناسب ممكن فر افي حالة توالكثير من النساء رغبتها في العمل 

ومن القطاعات التي تعمل بها  ،من أوضاعها االقتصادية السيئةالتخلص  منويساعدها  ،األسرة

ومثل هذا العدد تعمل في  ،نساء تعمل في القطاع الحكومي 4ن هناك أأتضح  و زوجات المعاقين

 ن هناكأنجد  ،أما األخريات ،مثل بقاله صغيرة، وزوجتان تعمالن بأعمال حرةالقطاع الخاص 

  .ن تمارس زوجة واحدة أعمال التسولزوجة تعمل في تنظيف بيوت بعض الجيران في حي

أن األسرة تعتمد اعتماداً البيانات  فاشاراتوالزوجة  الزوجأما مستوى الدخل من عمل 

الزوج في حـوالي   يسهم عمل% 18وأن هناك % 78ما نسبته على دخل الزوج العامل كامالً 

  %.50ال يتعدى فإن مساهمة عملهم في دخل األسرة % 4أما بقية العاملين  ،منه نصف الدخل

كما هو موضح في فقد أشارت البيانات من المؤسسات المختلفة  المتأتيمقدار الدخل  وفي مجال

  : الجدول التالي
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  مساهمة دعم المؤسسات في دخل أسرة المعاق: )9(جدول 

نسبة مساهمة 
  المؤسسات في الدخل

  النسبة  عدد األسر

  3.6  1  فأقل% 20
30%  1  3.6  
50%  5  17.85  
60%  1  3.6  
70%  1  3.6  

100%  19  67.86  

المادي على الدعم تعتمد بصورة كلية في دخلها أن ثلثي أسر المعاقين يتضح من الجدول 

مـن  فأقـل  % 50يشكل دعم المؤسسـات  من األسر % 18الذي تقدمه المؤسسات في حين أن 

في دعـم أسـرة   المؤسسات المختلفة قوم به تتوضح الدور الكبير الذي دخلها، إن هذه البيانات 

عم دور المؤسسات والدفي حالة تفعيل اكبر وأشمل يكون هذا الدعم  أنالمعاق اقتصادياً، ويمكن 

  .المقدم منها

  مصادر دخل األسرة ونسبة مساهمته فيه: )10(جدول 

  %25أقل من   %25-50من   فأكثر% 50  %100النسبة   المصدر

  5  2  5  22  عمل الزوج
  -   2  5  3  عمل الزوجة

  1  1  7  19  دعم المؤسسات
  -   -   1  -   االستثمارات

يتضح من الجدول أن أهم مصادر دخل األسرة يعتمد على عمل الزوج المعاق ثم يـاتي  

  .دور المؤسسات الداعمة لدخل األسرة

  الحالة الزواجية

وتكـوين  ومنها حقه في الـزواج   ،الدولية والمحلية إلى حقوق المعاقأشارت القوانين 

رفـض  منهـا   ،تحديات جمةتواجه إلى الزواج من معاق بقيت ن النظرة المجتمعية أإال أسرة، 
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كثيرة في بعض األحيان تـدفع البنـت أو    ، وهناك ظروفًمن الزواج من معاقاألهل أو البنت 

تاعب التي يمكن أن تتعايش معها، وهنـاك  لمالمصاعب وامع إدراك األهل لتزويجها من معاق 

أن اإلعاقة حـدثت بعـد   : عدة أسباب منهاالتردد والرفض من تزويج المعاق عوامل تقلل من 

. حدثت اإلعاقة لديهم بعد الزواجمن األزواج % 40الزواج حيث أشارت البيانات إلى أن حوالي 

فاإلعاقة البسيطة مـثالً   ،هاماً في القبول والرفضكما أن مستوى اإلعاقة وطبيعتها تلعب دوراً 

فـي   األهل يمكن أن تكون سبباً من قبولاإلعاقة  حجمكما أن  .الزواج رفض قبول تضعف من

 ،على معاق يعاني من إعاقة عقليةمتوسطة  أوإعاقة حركية بسيطة شاب لديه من ابنتهم تزويج 

فاإلعاقة الناتجة عن إصابة مـن قبـل   في عملية الزواج، كما أن سبب اإلعاقة يلعب دوراً أكبر 

مركـز  (.من اإلعاقة الناتجة عن مرض أو وراثةأكثر قبوالً  يقوات االحتالل أثناء المقاومة ه

  )2014،التنميةدراسات 

من إعاقة، في  نعانيي من زوجات المعاقين% 10أن حوالي وقد أظهرت نتائج الدراسة 

  .إعاقة ةمن أي نعانييال من زوجات المعاقين % 90حين أن 

أشارت  حيثعالقة سابقة ومعرفة بين الزوجين،  يتطلب الزواج في أحيان كثيرة وجود

فـي حـين أن   تمت دون معرفة سـابقة  بين المعاق وزوجته من الزواج % 70إلى أن البيانات 

فـي  لقرابـة دور بـارز   لو ،كانت لديهم معرفة وعالقة سابقة قبل الزواجمن الزوجين % 30

ومـع التغيـر   النسبة األعلى في الـزواج  كانت تشكل في الماضي  ، إذعمليات الزواج التقليدي

وقد أظهرت البيانـات للدراسـة   كما انخفضت هذه النسبة كثيراً،  االجتماعي وعمليات التحديث

فـي  تربطهم عالقات قرابة مع زوجـاتهم  من األسر التي يرأسها معاق % 23على أن الميدانية 

هي  عالقة قرابة، إن هذه النسب في حالة الزواج القرابي ةال تربطهم أيمن األزواج % 78حين 

من حيث يتردد األقارب في تزويج بناتهم )الزوج من دون إعاقة(أقل في حاالت الزواج العادي 

أدت إلى تسارع في تفكك األسر خالفات عائلية أقاربهم المعاقين، وكثيراً ما خلقت هذه الحاالت 

  .لممتدة وقطع أواصر القرابة بينهاا
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  درجة القرابة بين الزوجين: )11(جدول 

  %النسبة   عدد األسر  درجة القرابة

  47  8  )طرف األب(أوالد عم 
  18  3  )أو الحمولة(من نفس العائلة 

  35  6  )األخوال والخاالت(من طرف األم 

األب وعائلتـه  قرابة  يرتبط بالقرابةمن الزواج بين الزوج وزوجته الغالبية العظمى إن 

تم من جهـة األم مثـل بنـات األخـوال     في حين أن حوالي ثلث العالقة القرابية بين الزوجين 

  .والخاالت

وعند قياس مدى  وموافقتها إال برضا الزوجةبصورة شرعية إن عملية الزواج ال تتم و
أن الغالبية العظمى من الزوجات كن راضيات عن  تظهر النتائجإن فرضا الزوجة عن الزواج 

ضغط شديد من قبل األهـل  تعرضن لمن الزوجات % 4في حين أن % 93أي ما نسبتهالزواج 
على القبـول  وأجبرت جبراً لم تكن راضية من الزوجات % 3هناك في المقابل  ،بالزواج لللقبو

  .بالزواج تحت التهديد

كـان  أن رضاها عن الـزواج   ية إلىأشارت الكثير من الزوجات أثناء الدراسة الميدانو
بعـد  ولو خيرت  ؛يعترضها مستقبالًقد ولم تكن تدرك صعوبة ما ينبع من رغبة عاطفية للزواج 

، وهـذا  لما يقع عليها مـن مسـؤوليات   ،رفضاً قاطعاً ذلك فإنها ترفضمعاق الزواج لالرتباط ب
كبيراً من المعنيين والمؤسسات في دعم الحياة الكريمة للمعاق وأسرته  يتطلب عمالً جاداً وجهداً

لكي ترسخ مفهـوم حقـوق   في طريق حياة المعاق، حتى ال تشكل اإلعاقة مستقبالً عقبة كأداء 
  .والتعامل بشكل إنسانيالمعاق 

  اإلعاقة

وسعت إلـى  هم توحياتهم األسرية وتوجها لقد قامت هذه الدراسة على األزواج المعاقين
في العينة  جميعهم األزواجفوبقية أفراد األسرة  المعاقين الصعوبات التي تواجهها زوجات تحديد

بسبب اإلعاقة المعاق التي تقع على معاناة الإن وحيث تختلف إعاقاتهم ومستوياتها، من المعاقين 
  .لم تتوافر لهم سبل الحياة الكريمة لافي حوبقية أفراد أسرته زوجته تتحملها 
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التعلـيم  تـوفير   إذ تعمل على؛ طورةإن النظرة لإلعاقة تتغير في ظل المجتمعات المتو

أما فـي البلـدان   بيق القوانين الخاصة بالمعاق، تطب تقومو. والتدريب والحياة الكريمة للمعاقين

بفضـل التعلـيم   كبير  طورتوإن طرأ عليها ما زالت دون المطلوب فإن النظرة للمعاق النامية 

عنهم وتطالب بقوانين حماية ودعـم  تدافع  مؤسساتوجمعيات  إلىالمعاقين انضمام و ،والوعي

يمكن أن يندرج ذلـك  حيث  ،إلى الكثير من العمل والجهدإن قبول اإلعاقة ما زال يحتاج ولهم، 

وحقـه   اًإنسانبوصفه للعيش حقوقه  وإهدارإن النظرة الدونية للمعاق و. على المجتمع الفلسطيني

األوضاع السيئة التي يعيشها المعـاق وأسـرته وقلـة    ب إنما يتصلوتكوين األسرة في الزواج 

  )15-13ص، ص 2014،التنميةمركز دراسات (.الخدمات والبرامج المقدمة لهم

النسـبة   التي تصيب أحد األطراف أو أكثراإلعاقات الحركية شكل وت ؛تتنوع اإلعاقاتو

اإلعاقات  والمجتمع ما زال ال يتقبل. ةعاقات السمعيواإلكما أن هناك اإلعاقات البصرية  األكبر

ال تحظـى  العقليـة   األمـراض مستشفيات  إذ أن" بالجنون"العقلية حيث تصنفها الثقافة التقليدية 

  .فما زالت موضع ازدراء في المجتمعباالحترام والتقدير المجتمعي 

أنه قد تكون هناك إعاقات مركبة حيث يعاني الشخص من أكثر من ومن الجدير بالذكر 

  .إعاقة في نفس الوقت

 ،وهي التي ال تحول دون عمل اإلنسـان  ،البسيطةات فمنها اإلعاقأما مستويات اإلعاقة 

 وهناك اإلعاقة الشديدة والتي تحول دون عمل العضو المصـاب أكثر قبوالً من غيرها كما أنها 

وتزداد النظـرة المجتمعيـة لإلعاقـة    وهناك اإلعاقة المتوسطة التي تقع بين النوعين  ،باإلعاقة

النظرة السلبية وعدم قبول فكلما ازدادت درجة اإلعاقة ازدادت معها  ،اعتماداً على درجة اإلعاقة

  )2009،سعيد(.المعاق

معظم اإلعاقات في مجتمع الدراسة هي إعاقـات   أن ىتشير بيانات المسح الميداني إلو

أو من إصابات برصـاص االحـتالل   اإلعاقات الحركية  في الغالب عن تنجمما  هيو ،حركية

إلـى مـا   الحركية وهذا يرفع من نسبة المصابين في اإلعاقات أو إصابات عمل حوادث طرق 
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يبنما أقل % 12حوالي حيث تشكل في المرتبة الثانية فتأتي اإلعاقة البصرية  أما ،%72يساوي 

  .%5حيث لم تصل نسبتها إلى اإلعاقات هي اإلعاقات السمعية 

  حسب طبيعة اإلعاقة توزيع إعاقة الزوج: )12(جدول 

  النسبة  العدد  نوع اإلعاقة

  72.4  55  إعاقة حركية
  11.8  9  إعاقة بصرية
  6.6  5  إعاقة عقلية
  3.9  3  إعاقة سمعية
  5.3  4  إعاقات أخرى

ان نسبة المصـابين بإعاقـة   فقد أظهرت نتائج تحليل البيانات أما عن مستويات اإلعاقة 

بينمـا  % 43لكل نوع حوالي اإلعاقة  نسبةحيث بلغت  ،متوسطة وإعاقة شديدة متساوية تقريباً

  .من مجمل عينة الدراسة% 14 ما يقارببلغت نسبة اإلعاقة البسيطة 

  نوع اإلعاقة ومستواها لألزواج : )13(جدول 

  مستوى اإلعاقة

  شديد  متوسط  بسيط  نوع اإلعاقة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  
  40  2  20  1  40  2  عقلية
  40  22  57.7  29  7.3  4  حركية
  33.3  1  -   -   66.7  2  سمعية
  66.7  6  11.1  1  22.2  2  بصرية
  50  2  50  2  -   -   أخرى

  43.4  33  43.4  33  13.2  10  المجموع

% 40دلت البيانات على أن  إذكثيرة تؤدي إلى حدوث اإلعاقات، اًهناك أسبابيتضح أن 

حـوادث الطـرق   (الحـوادث المختلفـة    أسهمتفي حين حدثت بسبب المرض  ،من اإلعاقات

وراء حدوث اإلعاقـة هـي العوامـل    بينما النسبة األقل . تقريباً% 33بنسبة  )وحوادث العمل
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ظهر سبب طارئ خاص في المجتمع الفلسطيني وهي اإلعاقات الناتجـة عـن    حيث ،الوراثية

في حـدوث  % 19بنسبة أسهم هذا السبب  حيث ،الرصاص واألعيرة النارية المختلفةباإلصابة 

  .لقوات االحتالل اإلسرائيليأثناء المقاومة اإلعاقات المختلفة 

  أسباب حدوث اإلعاقة : )14(جدول 

  النسبة  العدد  السبب

  39.5  30  مرضي
  32.9  15  حوادث
  902  7  وراثة

اإلعاقـة مـع    حيث تظهرتحدث اإلعاقة في مختلف المراحل العمرية لإلنسان، وهكذا 

ما تكون نسـب   في الغالبف ؛ها أثناء دورة حياتهبيصاب ف ربما تأتي طارئة أو ،والدة الشخص

المراحـل  تظهر فـي  أو بسبب األمراض والحوادث في المراحل العمرية المبكرة اإلعاقة أكبر 

   .)1999،صالح(وكسل بعض أجهزة الجسمبسبب أمراض الشيخوخة  ،المتأخرةالعمرية 

معظم  أن دليل علىوهذا  ،حدثت في مرحلة الشبابالبيانات أن معظم اإلعاقات  وتظهر

أو مثل إصـابات العمـل    ،عن إصابات من مصادر مختلفة جمتهي إعاقات حركية ناإلعاقات 

إلى بيانات الدراسـة وتحليلهـا    لعودةوبا. إصابات من قبل جنود االحتالل أوحوادث السيارات 

وهو عمـر الشـباب   سنة  15-30من حدثت في العمر من اإلعاقات % 35كثر من أأن  يتضح

  .30حدثت بعد العمر % 12حوالي بينما أقل اإلعاقات 

  وقت حدوث اإلعاقة: )15(جدول 

  النسبة  العدد  تاريخ اإلعاقة

  19.7  15  منذ الوالدة
  32.9  25  سنة 15أقل من 

  35.5  27  سنة 30- 15
  11.8  9  سنة 30فوق 
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والشروع فـي  حدثت قبل الزواج من حاالت اإلعاقة % 62 أن ما نسبته والجدير بالذكر

يبا من زوجات المعاقين هن معاقات، حيث يصعب في كثير من تقر% 10ن كما أ ،تكوين أسرة

الـزواج مـن   وخصوصا في اإلعاقات العقلية  ،شديدة درجة إعاقةلديهم للمعاقين الذين األحيان 

 أربـع أن هناك فقد اتضح من البيانات لزوجات، وعن نوعية اإلعاقة ل ،نساء ال تعاني من إعاقة

أن هناك إعاقة بصـرية بسـيطة   كما و ،أو متوسطةإعاقات حركية بسيطة  من نعانييزوجات 

  .بينما هناك زوجة تعاني من إعاقة سمعية متوسطةوأخرى شديدة 

  نوع ودرجة إعاقة الزوجة في أسرة المعاق: )16(جدول 

  مستوى اإلعاقة  نوع اإلعاقة

  شديدة  متوسطة  بسيطة  

  -   2  2  حركية
  -   1  -   سمعية
  1  -   1  بصرية

 مدرجـة إعـاقته   يخفينيقللن أو أن نحاولي ،معظم الزوجات المعاقات أنالقول يمكن و

قد تبالغ في إعاقـة   نفي حي) زوجات المعاقين(خصوصاً وأن األسئلة كانت موجهة إلى النساء 

   .در العطف واألمل في زيادة الدعم المادي لألسرةكي تستلزوجها 
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات

  قدمةم

 ،يتناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تحديد مجتمع الدراسـة 

وشرح الخطوات واإلجراءات العلمية التي اتبعت في بناء  ،وطريقة اختيارها ،وتحديد حجم العينة

شرح مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها، واإلشارة إلى أنـواع  بثم ومن  .أداة الدراسة ووصفها

  .االختبارات اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة

 مجتمع الدراسة

إلتحـاد   والمنتسـبين جات المعاقين في محافظة طولكرم يتكون مجتمع الدراسة من زو

  ).زوجه 168(بلغ عدد أفراد المجتمع ككليو ،المعاقين الفلسطيني في فرع طولكرم

 عينة الدراسة

زوجـات المعـاقين فـي محافظـة      زوجة من) 84(أجريت الدراسة على عينة قوامها 

العينة عشـوائياً   اختيرتوقد  .الدراسةمن مجتمع %) 50(وتمثل هذه العينة ما نسبته  ،طولكرم

وبعد عمليـة توزيـع    .المسجلين باإلتحاد العام للمعاقين في محافظة طولكرماألزواج من قائمة 

 بـدافع االستمارة ن نساء اإلجابة ع) 8(استبانه فقط حيث رفضت ) 76(اإلستبانة، تم استرجاع 

  .التستر على ذلك من باب الخصوصية

  أداة الدراسة

  :أداة الدراسة من إستبانة أعدتها الباحثة تشتمل على أربعة أجزاء رئيسة وهيتكونت 

وكذلك معلومات شخصية عن الـزوج   ،هيتناول معلومات شخصية عن المستجيب :الجزء األول

  .المعاق
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  . والعالقة بين الزوجينوالزواج، ويشتمل على معلومات عن األسرة،  :الجزء الثاني

  .وأسبابها ،ومستواها ،ونوعها ،إعاقة الزوجويتناول  :الجزء الثالث

 ،التي تواجه زوجات المعاقين في محافظة طولكرمفقد خصص لقياس المشكالت  :الجزء الرابع

 :إلـى أجـزاء هـي   بحيث تم تقسيم المشكالت والتحديات  .ة لهذه المشكالتوالمجاالت الرئيس

  . والمشكالت االقتصاديةالمشكالت النفسية، المشكالت االجتماعية والثقافية، 

مع بعضها البعض ويظهر ذلك من خالل ومن الجدير بالذكر أن هذه المشكالت تتداخل 

وقـد شـكلت الفقـرات لهـذه المجـاالت      . ها الباحثةتالتي جمعالتفسيرات والتحليالت للبيانات 

الفقرات وكانت اإلجابات على هذه  ،موزعة على المجاالت الثالثفقرة  )70(للمشكالت حوالي 

وقـد   .إلى معارض بشدة ،والذي يتدرج من موافق بشدة ؛)ليكرت الخماسي(تنسجم مع مقياس 

  :كما يظهر في التصنيف اآلتي ،أو إيجابية ،سواء كانت سلبيةلكل اإلجابات استخدمت أوزان 

  :عندما تكون الفقرات ايجابية يكون المقياس موزعا كما يلي :أوال

  درجات 5     موافق بشدة

  درجات 4        موافق

  درجات 3        محايد

  درجتين      أعارض

  درجة واحدة     أعارض بشدة

  :عندما تكون الفقرات سلبية يكون المقياس موزعا كما يلي :ثانيا

  درجات 5     معارض بشدة

  درجات 4      معارض
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  درجات 3        محايد

  درجتين        موافق

  درجة واحدة     موافق بشدة

 مكانت الفقـرة ايجابيـة أ  أسواء  ،ترتيب الفقرات لكل مجال )17(ويوضح الجدول رقم 

  سلبية 

 والنفسـي،  االجتماعي، المجال المختلفة المجاالت على االستمارة فقرات توزيع :)17( جدول
  واالقتصادي

 الفقرات السلبية الفقرات االيجابية البعد

المجال االجتماعي 
 )26( والثقافي

)15 ،17 ،25 ،26( 

)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،
13 ،14 ،16 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،

24 ،26( 

 المجال النفسي
)27( 

)17( 

)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،
13 ،14 ،15 ،16 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،

23 ،24 ،25 ،26 ،27( 

 المجال االقتصادي
)17( 

)13( 
)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،

14 ،15 ،16 ،17(  

 الدرجة الكلية
فقرات مجموع  6

 الفقرات االيجابية
 فقرة مجموع الفقرات السلبية 64

  وأداتها أسلوب جمع المعلومات

إذ  .غراض الدراسـة وذلك ألنه يتالءم مع أ ؛لميدانياالستبيان للمسح ا الباحثةاستخدمت 

تسـجيل  قامـت ب و ،األسـئلة  حيث وجهت .نفسها بجمع البيانات من المستجيباتقامت الباحثة 

وقـد  وتسـجيل اإلجابـات   الوضوح في طرح األسـئلة  ت توخوقد ، نفسه اإلجابات في الوقت

 وفي بعض األحيان كان البد. استغرقت عملية جمع المعلومات عن طريق اإلستبانة حوالي شهر
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مع التأكيد  ،لزوحاتهم  مأكان للمعاقين أسواء  .وأهدافها ،من توضيح أهمية هذه الدراسةللباحثة 

الحصول على بيانات ذات جودة ومصداقية عالية علىالباحثة  توحرص. ية البياناتعلى سر.  

  صدق اإلستبانة

للتحقق من صدق اإلستبانة وصالحيتها في قياس المشكالت التي تعاني منهـا زوجـات   

على لجنة من الخبراء  اإلستبانةلمرجوة التي وضعت سلفاً، عرضت وتحقيق األهداف ا ،المعاقين

 قبـل  فقـرة ) 90(حيث تكونت اإلستبانة بصورتها األولية من  .والمحكمين من حملة الدكتوراه

عدد من الفقرات لتصل في صورتها  حذفتمين، مين والمقووفي ضوء مالحظات المحكّ ،التحكيم

عد التحكيم والتـدقيق  ب، يبين اإلستبانة في صورتها النهائية) 2(فقرة والملحق رقم ) 70(النهائية 

المجال الثقـافي فـي   حيث دمج  .المجاالت الخمس في ثالثة مجاالت رئيسة دمجتاللغوي كما 

التـرابط   بسببوذلك  ؛ةسيالصحي في المجاالت الثالث الرئ المجال دمجو ،المجال االجتماعي

وتوزعت اإلستبانة في شكلها النهائي علـى المجـاالت    .تكرارلل تجنباًو ،بين فقرات المجاالت

  :آلتيالثالث على النحو ا

  ةفقر) 26(المجال االجتماعي والثقافي  -

   ةفقر) 27(المجال النفسي  -

  فقرة ) 17(المجال االقتصادي  -

  فقرة) 70(جميع المجاالت  -

  ثبات األداة

 )كرونباخ ألفا(معامل الثبات  ةالباحث متاستخدفقد  ؛للتأكد من الثبات الداخلي لالستمارة

  :يأتوقد بلغ معامل الثبات للمجاالت كما ي
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استخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات األداة الداخلي فـي المجـال   : )18( جدول
  االجتماعي والثقافي والمجال النفسي والمجال االقتصادي

 معامل الثبات المجال

 0.84 والثقافيالمجال االجتماعي 

 0.94 المجال النفسي

 0.92 المجال االقتصادي

 0.90 الدرجة الكلية

  إجراءات الدراسة

  : اآلتيةكي تخرج وفق الخطوات  ؛الدراسة وفق خطوات علمية منظمة أجريت

 .وضع االستبيان بصورة منظمة ومرئية .1

وتنطبـق عليهـا شـروط     ،العينة التي تمثل موضوع الدراسة مجتمع الدراسة وأخذ تحديد .2

 .الدراسة

 .تحديد مكان سكن كل فرد من أفراد العينة .3

 .في ضوء أخذ موعد مسبق معهمزيارة أفراد العينة  .4

 .طرح األسئلة وجمع البيانات من قبل الباحثة .5

 .لؤتساوعدم نسيان أي  ،التأكد من مصداقية اإلجابات .6

 .في الحاسوب بالشكل الرقميوإدخالها  ،ترميز البيانات .7

حتـوى التحليـل علـى    اوقد  (spss)برنامج  باستخداممعالجة البيانات بصورة إحصائية  .8

وكذلك المستوى األولي وتحليل التكرارات والتكرارات النسبية للمتغيرات  :األول ؛مستويين

 ،وتحليل التباين ،واالنحرافاتاستخدم المتوسطات  :أما المستوى الثاني .الجداول المتقاطعة

 .واالختبارات اإلحصائية
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 .ومناقشتها ،ونقدها ،الوصول إلى النتائج .9

  متغيرات الدراسة

والمتغيـرات   ،أولها المتغيرات المسـتقلة  .اشتملت الدراسة على نوعين من المتغيرات

درجة القرابة بين الزوجين، عمر الزوجة عند الزواج، وقـت   وتمثل المتغيرات المستقلةالتابعة 

، عمر الـزوج عنـد الـزواج   نوع اإلعاقة حدوث إعاقة الزوج، مكان السكن، مستوى اإلعاقة 

فقد تمثلـت   ،أما المتغيرات التابعة .عمل الزوجة، عدد أفراد األسرةالمستوى التعليمي للزوجة، 

 ،أو مجاالت اقتصادية ،التي تمثل مشكالت اجتماعية ثقافيةفي مختلف فقرات المجاالت المختلفة 

  .أو المجاالت النفسية

   



81 

  

  

  

  خامسالفصل ال

  تحليل البيانات ومناقشة النتائج 

  

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 
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  خامسالفصل ال

  نتائج الدراسةتحليل البيانات و

زوجـات  هدفت هذه الدراسة للتعرف على مستوى درجة المشكالت التي تعاني منهـا  

بناء على  ،إضافة إلى مدى التباين واالختالف في هذه المشكالت المعاقين في محافظة طولكرم،

مـن خـالل    ً،ه االختالفات والتباينات إحصائياوتم فحص هذ ،مجموعة من المتغيرات المستقلة

ولمعالجة الفرضيات والتحقق مـن مـدى    .التي وضعتها الباحثة مسبقاً مجموعة من الفرضيات

ومـن أهـم المتغيـرات    ). SPSS(فقد استخدمت الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ؛تباينها

درجة القرابة بين الزوجين، عمر الزوجة عنـد الـزواج، وقـت     :المستقلة التي تم فحصها هي

مستوى اإلعاقة نوع اإلعاقة عمر الـزوج عنـد الـزواج،    حدوث إعاقة الزوج، مكان السكن، 

  .المستوى التعليمي للزوجة، عمل الزوجة، عدد أفراد األسرة

  الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج

  : ؤال األول والذي ينص على ما يليالس :أوال

   ؟في محافظة طولكرم ،ينالمعاق اتزوج هاما هي المشكالت التي تواجه

ـ  ،استخدمت المتوسـطات الحسـابية  فقد السؤال هذا عن جابة من أجل اإل ات واالنحراف

. فقرة في كل مجاللكل وكذلك  ،مجال من المجاالت قيد الدراسةوالنسب المئوية لكل  ،ةالمعياري

حيث تظهـر النتـائج فـي     .كما استخدم نفس األسلوب اإلحصائي للمجال الكلي لهذه المشكالت

 :وقد تم تصنيف النسب المئوية على النحـو التـالي   .)22(حتى الجدول رقم ) 19(الجداول رقم

  .حيث استخدم هذا التصنيف من قبل معظم الباحثين في الدراسات الكمية

  النسب المئوية  درجة المشكلة

  %50اقل من     درجة قليلة جدا

  %59.9-%50      درجة قليلة
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  %69.9-%60     درجة متوسطة

  %79.9-%70      درجة كبيرة

  فأكثر%80    جدادرجة كبيرة 

  المجال االجتماعي والثقافي -1

ودرجـة المشـكلة   المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية ): 19(جدول 
  للمجال االجتماعي والثقافي

 الرتبة
الرقم 

 باالستبانة
 المجال االجتماعي والثقافي

المتوسطات 

 الحسابية

االنحراف 
 المعياري

% 
درجة 
 المشكلة

1 10 
مسؤولياتي في األسرة سوف تزداد مـع  

 الزمن
4.41 0.66 88.20 

كبيرة 
 جدا

2 23 
مؤسسات الرعاية االجتماعية مقصـرة  

 في واجباتها اتجاه المعاق
4.37 0.81 87.40 

كبيرة 
 جدا

3 24 
وسائل اإلعالم مقصـرة اتجـاه أسـرة    

 المعاق
4.34 0.84 86.80 

كبيرة 
 جدا

4 11 
سـوف  مسؤولياتي في رعاية زوجـي  

 تزداد مع الزمن
4.26 0.60 85.20 

كبيرة 
 جدا

5 14 
ال يوجد وعي وإرشاد اجتماعي حـول  

 اإلعاقة
4.25 0.66 85.00 

كبيرة 
 جدا

6 15 
الزواج من معاق يحتاج إلى شخصـية  

 وقرار حاسم
4.25 0.68 85.00 

كبيرة 
 جدا

7 26 
مشكلة الزواج من معاق تكمن في عـدم  

 وعي المجتمع لإلعاقة
4.17 0.89 83.40 

كبيرة 
 جدا

8 25 
أحاول أن استفيد من تجارب اآلخـرين  

 لتسهيل حياتنا األسرية
4.17 0.89 83.40 

كبيرة 
 جدا

9 7 
عدم وقوف األقارب إلى جانب األسـرة  

 يزيد من المتاعب
4.16 0.63 83.20 

كبيرة 
 جدا

 81.00 0.89 4.05 المجتمع يركز بنظره سلبيه على اإلعاقة 8 10
كبيرة 
 جدا

 80.80 1.23 4.04 أجد صعوبة في التعامل مع زوجي 1 11
كبيرة 
 جدا
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 الرتبة
الرقم 

 باالستبانة
 المجال االجتماعي والثقافي

المتوسطات 

 الحسابية

االنحراف 

 المعياري
% 

درجة 

 المشكلة

12 20 
لن اقبل أن تتزوج بناتي من معـاق  

 مستقبال
4.03 1.03 80.60 

كبيرة 
 جدا

13 21 
يتزوج أبنائي من معاقات لن اقبل أن 

 مستقبال
4.03 1.03 80.60 

كبيرة 
 جدا

14 6 
رعاية زوجـي اجتماعيـا ونفسـيا    

 وحياتيا تأخذ مني وقتا كبيرا
4.03  0.73 80.60 

كبيرة 
 جدا

15 5 
أتحمل معظم المسؤوليات والقرارات 

 األسرية بمفردي
 كبيرة 78.20 0.80 3.91

16 12 
أتخوف من زواج بنـاتي مسـتقبال   

 بسبب اإلعاقة
 كبيرة 77.80 0.83 3.89

17 9 
اإلعاقة تقلل من المكانة االجتماعيـة  

 لألسرة
 كبيرة 77.80 1.04 3.89

18 3 
عالقات األسرة وتفاعلها مع المحيط 

 ضعيفة
 كبيرة 75.60 0.95 3.78

19 13 
بنات المعاق هن الضـحية األكبـر   

 بسبب إعاقة والدهن
 كبيرة 75.20 0.92 3.76

20 17 
مشكالت الزواج من معاق تكون في 

 بداية الحياة الزوجية
 كبيرة 75.00 1.06 3.75

21 4 
إعاقة زوجي لها اثر على عدم تكوين 

 عالقات اجتماعيه جديدة
 كبيرة 74.20 0.95 3.71

22 19 
لم أكن أتصور صعوبة الزواج مـن  

 معاق
 كبيرة 74.00 1.03 3.70

23 16 
حياتنـا  يتدخل أهل الزوج المعاق في 

 الخاصة
 كبيرة 73.60 1.06 3.68

 كبيرة 72.20 1.01  3.61 تعيش األسرة معظم وقتها في مشاكل 2 24

25 22 
تجربة الزواج من معاق هـي فـي   

 األغلب فاشلة
 كبيرة 71.00 1.19 3.55

 كبيرة 70.60 1.15 3.53 أنا نادمه على زواجي من معاق 18 26

 79.40 79.40 0.50 3.97  الدرجة الكلية
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أن الدرجة الكلية للمجال هي كبيرة وقريبة من كبيرة جداً ) 19(يتضح من الجدول رقم 

، 7،8، 25، 15،26، 11،14، 24، 23، 10(وقد حظيت الفقرات . للمجال الثقافي واالجتماعي

وقـد  % 80على مستوى كبير جداً حيث فاقت النسـبة  مرتبة حسب درجة القوة  )21،6، 1،20

 ،13 ،3 ،9 ،12 ،5( بينما حازت الفقرات رقم. فقرات مرتبة حسب درجة قوتهاجاءت النسبة لل

  .السابقةقل نسبياً من الفقرات أعلى درجة كبيرة ولكن ) 18 ،22 ،2 ،16 ،19 ،4 ،17

هو القيام  ،معاقينالمشكالت االجتماعية الثقافية من أكثر المشكالت التي تواجه زوجات ال

فالثقافة التقليدية رسمت . الدور اإلنتاجي و اإلنجابي، ودور الزوجةدور الزوج ، بالدور المزدوج

الدور الجديد سيضع عبئاً ثقـيالً علـى    وإلصاق. ت حدودهلكل من الزوج والزوجة دوره وخطّ

 ،اإلنتـاجي  وخصوصاً أن دور الزوج هو الـدور   ،الزوجة التي لم تكن مؤهلة لمثل هذا الدور

ومما يزيد من صعوبة هذا الوضع هو ارتفاع  .األسرة بشكل رئيسعن اإلنفاق على والمسئول 

كمـا أن معـدالت المشـاركة االقتصـادية     ، وللنساء بشكل خاص ،معدالت البطالة بشكل عام

 خصوصاً في ظـل األزواج ذوي اإلعاقـة   ،المنخفضة للمرأة الفلسطينية تزيد من هذه األعباء

وال تقتصر هذه المشكلة على . رة كاملة أو جزئيةوالذين تحول إعاقتهم من العمل بصو ،الشديدة

الدور وحتى في عملية  ،بل تتعداه إلى األدوار وااللتزامات االجتماعية ،وضع األسرة االقتصادي

  .)2006 ،عبد المنعم.(الزوجههي مسؤولية  اإلنجابي 

  %.90وقد قاربت نسبة الزوجات التي تعاني من ازدواجية الدور إلى حوالي 

مؤسسات عبئاً على  ىلقأ ،عملية قصور الزوج المعاق عن أداء دوره على أكمل وجه إن

في مد يد العون والمساعدة  ،أو غير حكومية ،كانت حكوميةأسواء  ،الرعاية االجتماعية المختلفة

  .وزجتهللمعاق 

من زوجات المعاقين إلى انخفاض الدعم المقدم من مؤسسات  %87.5حوالي  تلقد أشار

، وهذا مما يزيد من تفاقم مشكالتهم وصـعوبة تكـيفهم مـع    الرعاية المختلفة للمعاقين وأسرهم

  . المجتمع
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يـد  ة التـي تأخـذ ب  قديماً كانت األسرة الممتدة من األقارب المقربين هي البيئة الحاضنف

كـان  . في ظل غياب تنظيمات رسمية وغير رسـمية  .وتقدم لهم المساعدة المطلوبة ،الضعفاء

أن التغيـرات االجتماعيـة    إال ،التكافل األسري هو السمة األكثر بروزاً في العائلـة الممتـدة  

المتسارعة والتي أصابت البنيان األسري جعل من عملية التكافل األسري والدعم القرابـي فـي   

  .)2009،النصر أبو(.أدنى مستوياته وأحواله

من زوجات المعاقين إلى مشكلة عدم وقوف األسرة الممتدة إلى جانب % 83أشارت وقد 

وهذا يظهـر   والداعمة ألفرادها امية، فقد كانت العائلة هي البيئة الحأسرة المعاق مادياً ومعنوياً

   .بسبب التغيرات االجتماعيةمدى التفكك الذي أصاب العائلة الممتدة 

المعاقين إلى أن الزوجة تتحمل كافة المسؤوليات من زوجات % 78لقد أشارت حوالي 

غالبـاً مـا   . معاً) الزوج والزوجة(وهذا ينبع من قيامها بالدورين  .والقرارات األسرية بمفردها

وهذا يزيد من األعبـاء علـى الزوجـة     ،يعتمد القرار على مقدار المسؤولية المنوطة بالزوجة

  .وتحمل المسؤوليات

وخصوصاً فـي   ،هي مسؤولية مشتركة بغض النظر عن الجنسن عملية اتخاذ القرار إ

إن القـاء مسـؤولية    .مثل تعليم األبناء والزواجحاسمة والتي تتعلق بأفراد األسرة، القرارات ال

لتحمل سوف يزيد من الضغوط والمشكالت عليها، ) زوجة المعاق(اتخاذ القرار على المرأة فقط 

   .التقليدية المجتمعية تجعل دائماً القرار في يد الرجل تبيعات ذلك القرار خصوصاً أن الثقافة

ألنـه مـع   جتماعية مع بداية الحياة الزوجية؛ غالباً ما تتشكل الصعوبات والمشكالت اال

والرضا للحياة الزوجية وخصوصاً في حالـة وجـود مصـلحة     ،والتقبل ،الزمن يزداد التكيف

وهي الرابطة التـي تزيـد مـن عـروة      ،مإنجاب األوالد وتنشئته :مشتركة بين الزوجين مثل

. من الزوجات إلى أكثر المشكالت كانت مع بداية الحياة الزوجيـة % 75وقد أشارت  .الزوجية

من الزوجات بأن مسؤوليات الرعاية للزوج وأفراد األسرة تزداد مـع  % 85رغم ذلك أشارت 

فتعلـيم األوالد   ،والدوهذا يعود إلى ازدياد األعباء والمسـؤوليات نحـو الـزوج واأل    ،الزمن
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يزيد من المسـؤوليات واألعبـاء   أما رعاية الزوج فقد . هو حلم كل أسرة ،وزواجهم ،ونجاحهم

  )2002،ابراهيم(.لزوجات المعاقين فالزوج المعاق يحتاج إلى رعاية تزداد مع الزمن

نظـراً   ؛إن قضية الزواج واالرتباط بمعاق هي قضية على مستوى كبير من األهميـة 

وتنبع هذه النظرة مـن  . من الزوجات% 81والذي أشارت إليه  ،لنظرة المجتمع السلبية لإلعاقة

  . وأدواره ،خالل النظرة التقليدية نحو الشخص غير القادر على القيام بواجباته

وتقصـير دور   ،وقد ترسخت هذه النظرة في عدم استغالل الطاقات الكامنة عند المعاق

باإلضـافة إلـى    .والدعم المادي والنفسي واالجتماعي ،مؤسسات الرعاية في اإلعداد والتدريب

  . والتوعية في تغيير هذه النظرة السلبية ،قصور وسائل اإلعالم

وقد كانت الزوجات على درجة من الدراية بأهمية وسائل اإلعالم بالتوعيـة باإلعاقـة   

واالبتعـاد عـن    ،إلحداث نقلة نوعية في تركيز النظرة على الجانب االيجابي ؛وحقوق المعاق

من % 83فقد أشارت أكثر من  "النظرة إلى نصف الكأس الممتلئ وليس الفارغ" الجانب السلبي 

مما خلق  .وظروف معيشة أسرة المعاق ،الزوجات إلى تقصير وسائل اإلعالم في تغطية اإلعاقة

ل ضعفاً في وعي وهذا شكّ. نحو هذه القضية ،واإلرشاد االجتماعي ،عيضعفاً في الوعي المجتم

وانعكاساتها على قضايا أساسـية مثـل الـزواج     ،والمشكالت المصاحبة لها ،المجتمع باإلعاقة

  .وتكوين األسرة

إن عملية االرتباط بشخص معاق في ظل ظروف مجتمعية تركز بنظرتها السلبية علـى  

وعلى إدراك ووعي بالمشاكل والصعوبات التي تتعرض لها المرأة من الزواج بمعـاق   ،اإلعاقة

مـن  % 85درة على اتخاذ قرار حاسم وهذا ما أشارت له افالقرار يحتاج إلى شخصية قوية وق

  . الزوجات

 .والمشاكل المرتبطة بهـا  ،ورغم القرار وقوة الشخصية إال أن ظروف الحياة الزوجية

مـن  % 74فحـوالي  بالقبول من زوج معـاق  الزوجات عند اتخاذ القرار هي أكثر من تصور 

  . الزوجات لم تكن تتصور أن المشكالت والصعوبات ستكون بهذا الحجم والشكل
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وهذا ما أشـارت إليـه    ،وقد تكون اإلعاقة سبباً في مشكالت األسرة في معظم األوقات

ونفس  ،ن معاق هي تجربة فاشلةتعتبر الزواج م زوجات المعاقين من% 71فإنوبالتالي % 72

تعد هذه النتيجة مخيفة من خالل انعكـاس  . النسبة تقريباً ينتابها الندم على االرتباط بزوج معاق

 ،لذا فإن عدم تدخل الجهات المسئولة من إيجاد تشـريعات وتطبيقهـا  . تجربة الزواج من معاق

سيزيد من عدم اإلقبال على الزواج  ؛وقيام مؤسسات الرعاية بالدعم النفسي واالجتماعي والمادي

ن الكثير مـن أسـر   إوالدليل على فشل هذه التجربة بما يصاحبها من نظرة مستقبلية ف.من معاق

  .مستقبالً المعاقين ينتابها القلق على زواج أبنائهم وبناتهم

وبنسبة أقل من  ،نعدم زواج بناته تخوفهن منمن النساء من % 80فقد أشارت حوالي 
وتمييزه بـين   ،ويعود التباين في نظرة زواج األبناء والبنات إلى ذكورية المجتمع. ائهمزواج أبن

وقـد  . وقد تزداد نسبة التخوف في حالة اإلعاقة التي تعود إلى عوامل وراثية. الذكور واإلناث
  .من الزوجات بأن بنات المعاق هن الضحية األكبر بسبب إعاقة الزوج% 75أكدت 

 .واضح إلى أن النظرة المجتمعية إلى اإلعاقة ما زالت نظرة سـلبية تشير النتائج بشكل 
رغم كل ما يقال وما يثار في الندوات والمؤتمرات عن تغيرات جذرية في النظرة لإلعاقة فهناك 

من الزوجـات  % 77من الزوجات ترى أن نظرة المجتمع نظرة سلبية فاإلعاقة في نظر % 81
  .المعاق وحتى ألسرته تقلل من المكانة االجتماعية للشخص

أو حتـى   ،إن أحد مظاهر النظرة السلبية هو ضعف تفاعل األسرة مع بيئتها االجتماعية
ن المعاق وأسرته يحاول أن يجابه هـذه النظـرة السـلبية    وبالتالي فإ. ة تفاعل بين أفرادهادرج

ـ  ي ة جديدة مع البيئة االجتماعية التوعدم تكوين عالقات اجتماعي ،باالنعزال أسـرة   اتعـيش به
حيث تعيش أسرة المعاق في معظم أوقاتها في مشاكل وخصوصاً صعوبة التعامل بـين  . المعاق

  .الزوجين مما يسمح لألقارب وخصوصاً أهل الزوج في التدخل بشؤون األسرة

وفي النهاية ترى معظم زوجات المعاقين بأن المشكالت االجتماعية في قضايا الـزواج  
وقـد تمتـد   . األسرة ما زالت قائمة ال يدركها إال من يعيش هذه التجربـة من المعاقين وتكوين 

  .المشكالت إلى األبناء وزواجهم مستقبالً
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 ،وجود تغيرات جذرية في الثقافة التقليديةعدم إن تراكم المشكالت االجتماعية ناجم عن 

 ،خاصة والخيريةوضعف أداء المؤسسات المختلفة ابتداء من المؤسسة القرابية إلى المؤسسات ال

   .وكذلك ضعف الدور الذي تقوم به الدولة ومؤسساتها المختلفة

 ، ،وبيغوم طياري ،سيدين ،وفاجهارد ،مع دراسة أوزتالوفي هذا المجال تتفق الدراسة 

من حيث مواجهة أسر المعاقين لمشكالت  ،وطقش ،وحراحشة ،وغرايبة ،ودراسة موميكاواديجا

  .تقديم الدعم االجتماعي لهماجتماعية ثقافية وأهمية 
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 المجال النفسي -2

ودرجـة المشـكلة   المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية ): 20(جدول 

  لمجال النفسيل

 الرتبة
الرقم 

 باإلستبانة
 المجال النفسي

المتوسطات 

 الحسابية

االنحراف 

 المعياري
% 

درجة 

 المشكلة

1 9 
وإرشاد نفسي ال توجد خدمات دعم 

 للمعاق وأسرته
4.32 0.72 86.40 

كبيرة 
 جدا

2 5 
سأكون حريصة على زواج أبنائي 

 وبناتي من أفراد ليسو معاقين
4.18 0.65 83.60 

كبيرة 
 جدا

3 2 
اشعر بالقلق دائما علـى مسـتقبل   

 أسرتي
4.09 1.01 81.80 

كبيرة 
 جدا

 81.40 0.74 4.07 أتخوف دائما من المستقبل 12 4
 كبيرة
 جدا

5 6 

مسؤولياتي الكبيرة الملقـاة علـى   
عاتقي بسبب إعاقة زوجي تجعلني 

 مرهقه جدا واحمل هموم كثيرة

4.01 0.84 80.20 
كبيرة 
 جدا

6 3 
أتخوف كثيرا مـن إنجـاب أوالد   

 معاقين
4.00 1.05 80.00 

كبيرة 
 جدا

7 14 
اإلعاقة في مجتمعنا أشبه بوصـمة  

 العار والعيب
4.00 1.03 80.00 

كبيرة 
 جدا

8 15 
بسبب اإلعاقة فإنا زوجـي دائمـا   

 متوتر وعصبي
4.00 1.06 80.00 

كبيرة 
 جدا

9 20 
عدم تقبل العائلة لإلعاقة يجعلها في 

 حالة توتر مستمر
 كبيرة 79.40 1.18  3.97

10 10 
نظرة المجتمع السلبية نحو المعاق 

 تخلق عندي مشاكل نفسيه
 كبيرة 79.20 1.01 3.96

11 16 
زوجي بسبب اإلعاقـة انـه    يشعر

 مذنب من ناحيتي
 كبيرة 79.00 1.06 3.95

12 13 
اشعر بانعدام االستقرار واالطمئنان 

 داخل المجتمع
 كبيرة 78.60 0.97 3.93

13 18 
أحاول أن اهرب دائما مـن واقـع   

 التوتر في العائلة
 كبيرة 78.40 1.10 3.92
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  الرتبة
الرقم 

 باإلستبانة
 المجال النفسي

المتوسطات 

 الحسابية

االنحراف 

 المعياري
% 

درجة 

 المشكلة

14 19 
تتصف معظم تصـرفاتي بـالتوتر   

 والعصبية
 كبيرة 78.20 1.19 3.91

15 27 
يضايقني تدخل األقارب والمجتمع 

 في حياة األسرة
 كبيرة 77.80 0.93 3.89

16 1 
إعاقة زوجي تسبب لـي الشـعور   

 بالوحدة والعزلة
 كبيرة 77.20 1.20 3.86

 كبيرة 76.00 1.33 3.80 فكرت في بعض األحيان بالطالق 26 17

 كبيرة 74.80 1.25 3.74 اإلعاقة تزيد من الشك عند األزواج 21 18

19 22 
اعتبر قرار الزواج من معاق قرار 

 خاطئ
 كبيرة 74.20 1.23 3.71

 كبيرة 74.00 1.22 3.70 اشعر بالندم على زواجي من معاق 4 20

21 17 
أحاول أن اشعر زوجـي بالشـفقة   

 والعطف
 كبيرة 71.80 1.28 3.59

22 11 
طموحاتي تحطمت بسبب زواجـي  

 من معاق
 كبيرة 71.80 1.06 3.59

23 7 
اشعر بالخجل والنقص بسبب إعاقة 

 زوجي
 كبيرة 71.60 1.04 3.58

24 23 
اكره حياتي ألنني تزوجـت مـن   

 معاق
 كبيرة 71.40 1.24 3.57

25 8 
يشعرون بـالنقص بسـبب   أوالدي 

 إعاقة والدهم
 كبيرة 71.00 1.02 3.55

26 24 
أتمنى أن تنتهي حيـاتي بأقصـى   

 سرعه
 متوسطة 66.00 1.34 3.30

 متوسطة 62.60 1.41 3.13 فكرت في بعض األحيان باالنتحار 25 27

 كبيرة 76.60 0.74 3.83 الدرجة الكلية

على الفقـرات  ) كبيرة جداً(أن درجة المشكلة كانت ) 20(يتضح من خالل الجدول رقم 

% 80(حيث وصلت النسبة المئويـة لالسـتجابة إلـى    ) 15، 14، 3، 6، 12، 2، 5، 9(رقم 

، 27، 19، 18، 13، 16، 10، 20(على الفقرات رقـم  ) كبيرة(، وكانت درجة المشكلة )فأعلى

حيث تراوحت النسبة المئويـة لالسـتجابة إلـى    ) 8، 23، 7، 11، 17، 4، 22، 21، 26، 1
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حيـث  ) 25، 24(علـى الفقـرات رقـم    ) متوسطة(، وكانت درجة المشكلة %)79.9-70%(

 %).69.9-%60(تراوحت النسبة المئوية لالستجابة إلى 

حيث وصـلت  ) كبيرة(أما بالنسبة للدرجة الكلية للمجال النفسي فقد كانت درجة المشكلة 

  %).76.60(المئوية لالستجابة إلى النسبة 

غالباً ما تكون المشكالت النفسية للمعاق وزوجته وأسرته انعكاساً للمشكالت االقتصادية 

فالمشكالت . وترتبط المشكالت المختلفة مع بعضها البعض كسبب ونتيجة. واالجتماعية والثقافية

في المقابـل قـد تكـون     .ت نفسيةترمي بظاللها على مشكال ؛االجتماعية والثقافية واالقتصادية

  .المشكالت النفسية سبباً في مشكالت اقتصادية واجتماعية

ونظريـة التفاعـل    ،وتعتمد المشكالت النفسية بمجملها على نظريات التحليل النفسـي 

وكيف ينظر أفـراد   ،وأفراد أسرته ،والتي تتلخص في كيفية نظرة المجتمع إلى المعاق ،الرمزي

   .باإلضافة إلى نظرة المعاق وأفراد أسرتهم إلى ذاتهم .عالمجتماألسرة إلى 

وقد حظيت معظم العبارات التي تؤشر إلى األوضاع النفسية للمعاق وزوجتـه وأفـراد   

بمعنى أن دراسة المشكالت النفسية على قدر كبيـر مـن   . وكبيرة. أسرته باستجابة كبيرة جداً

وهذا يتطلب مزيداً من  ،وهي تشكل تحدياً في تحول حياة المعاق وزوجته وأفراد أسرته .األهمية

وبهذا يشكل الدعم النفسي أهم ركيزة في نظرة المعاق إلـى   .الدعم النفسي للمعاق وأفراد أسرته

  )2014مركز دراسات التنمية،( .ضوء نظرة المجتمع إليهمفي  .نفسه والمجتمع

واالجتماعي للمعاق بجانبيه الوقائي والعالجي على درجة كبيرة  إن أهمية الدعم النفسي

وترى غالبية زوجـات   ،أهمية المساعدات المادية للمعاق وأسرته نال يقل قدراً ع ،من األهمية

 ؛دورهاأداء قد فشلت في  ،المعاقين بأن مؤسسات الرعاية االجتماعية والنفسية الخاصة بالمعاقين

من زوجات المعاقين إلى % 86حيث أشارت الدعم النفسي واالجتماعي  يبتقديم برامج خاصة ف

   .عدم وجود برامج دعم نفسي واجتماعي



93 

سوف يزيد مـن المشـكالت    ،إن فشل مؤسسات الرعاية في تقديم خدمات الدعم النفسي

تمثل ذلك في ردة الفعل لدى زوجات يو .النفسية التي يعاني منها المعاق وزوجته وأفراد أسرته

وذلـك انطالقـا مـن     ،معاقين في الحرص على عدم زواج أبنائها وبناتها من معاقين مستقبالًال

  .التجربة التي عاشتها األمهات

 .غالبية نظرة زوجات المعـاقين ) بنين وبنات(يشكل الخوف على مستقبل أفراد األسرة 

 .تحد من التطلعات والطموحات .والتخوف دائما من المستقبل ،هذا الخوف الممزوج بالقلق الدائم

فالنظرة المتشائمة من المستقبل تجلب الهموم الكثيرة على مستقبل حياة أسرة المعـاق والنظـرة   

  )2007،حالوه(.المستقبلية

من زوجات المعاقين إلى التخوف مـن الكثيـر مـن القضـايا     % 80أشارت أكثر من 

  :المرتبطة باإلعاقة منها

 .اقينالخوف من إنجاب أطفال مع -1

الشعور باألسى والحزن من نظرة المجتمع السلبية التي هي أشبه ما تكون بالوصمة والعار  -2

 .والعيب

التوتر والعصبية الزائدة من خالل التصرفات السلوكية بين أفراد أسـرة المعـاق والبيئـة     -3

 .االجتماعية المحيطة

  .ألفراد األسرةعدم تقبل المجتمع لإلعاقة يخلق عصبية وتوتر وقلق زائد  -4

  .كثير من المشاكل النفسية التي تعاني منها الزوجات ناجمة عن اإلعاقة -5

ال تشعر بالراحة والطمأنينة داخل المجتمع الذي تعيش ) زوجات المعاقين(ة النساء يغالب

إال أن نظـرة األزواج إلـى   ). راحة واطمئنان(رغم أن الزواج بحد ذاته هو سكينه بمعنى  ،فيه

 .لزوجـة وأفـراد األسـرة   لكل المختلفـة  تتصف بالشعور بالذنب من خالل خلق المشاأنفسهم 

  )2011،عربيات(



94 

  :وأهم المظاهر للمشكالت النفسية للزوجات ومستواها تتجلى في األمور التالية

  .من الزوجات تتميز تصرفاتها بالعصبية والتوتر% 78

وكبت مشـاعر   ،لتخفيف واقع التوتر في العائلة ؛من الزوجات تحاول الهروب من الواقع% 79
 .الغضب والحزن

  .تتضايق من تدخالت المجتمع واألقارب في حياة األسرة% 77

  .والفشل في إقامة عالقات اجتماعية متكافئة ،والعزلة ،من زوجات المعاقين تشعر بالوحدة% 77

  .في مستقبل واعد ولم يعد بريق أمل ،تمن أحالم وطموحات زوجات المعاقين تحطم% 71

  .من زوجات المعاقين تشعر بالخجل من إعاقة زوجها% 72

  :ومن اآلثار النفسية التي ترتبت على الزواج من معاق يمكن إجمال أهم النتائج بما يلي 

   .من زوجات المعاقين فكرت في الطالق من زوجها وهدم البناء األسري% 76

ونفس النسـبة نادمـة    ،ارتباطها من معاق قرار خاطئمن زوجات المعاقين تعتبر قرار % 74
 .على قرار الزواج

  ألنها تزوجت من معاق  ،من الزوجات تكره حياتها% 71

زمالئهم وأصدقائهم من إعاقة  ممن الزوجات أشارت إلى أن أوالدها يشعرون بالنقص أما% 71
 .األب

بمعنى تفضيل  .بأقصى سرعةأكثر من ثلثي النساء المستجيبات تتمنى أن تنتهي حياتها 
 .الموت على الحياة في ظل تلك المشاكل النفسية

إلنهاء الحياة  ويعد التفكير باالنتحار. من النساء وصلت بها الدرجة إلى التفكير باالنتحار% 62
وغالباً ما يتم التفكير في االنتحـار عنـدما تصـل     .أعلى درجات اليأس واإلحباط ؛بسرعة

 .ى أعلى درجاتهاالمشكالت النفسية إل
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رغم كل المشاكل النفسية التي تعاني منها زوجات المعاقين إال أن طابع الشفقة والعطف 

إن نظرة العطـف  . من زوجات المعاقين% 72على الزوج ال تزال قائمة وهذا ما أشارت إليه 

جهة ومن . وشعوره بالذنب في معظم األحيان ،تزيد من ألم الزوج ؛والشفقة على الزوج المعاق

  .وهذا ما أشارت إليه أكثر من ثلثي الزوجات ،أخرى قد تزيد من شك الزوج في زوجته

  :الحد منها يتطلب أوإن التخلص من المشكالت النفسية 

  .التخفيف من المشاكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية -أ

ـ    -ب ات برامج دعم نفسي واجتماعي تقع على عاتق المؤسسات المختلفـة وخصوصـاً مؤسس

 .الدولة

  .التقبل والرضا وهذا يتطلب إيمان عميق ودرجة عالية من الصبر -ج

قيام وسائل اإلعالم بدور إيجابي في تغيير النظرة المجتمعية من خـالل عـرض لنمـاذج     -د

وأكبر مثال على ذلـك اإلعاقـة    ،استطاعت أن تتغلب على التحديات التي واجهتها .ناجحة

الصعاب  ىجعله يتحد ؛ونجاحه والدعم الذي تلقاه من زوجته )طه حسين(البصرية فالدكتور 

ووصوله إلى مرتبـة وزيـر التربيـة     ،وتحقيق مكانه عالية في المجتمع ،ويصل إلى مبتغاه

  .والتعليم في مصر

قيام العائلة الممتدة في دعم ومؤازرة المعاق وأسرته من خالل إعادة إحياء نظام التكافـل   -ـه

 .العائلي

 ،وأفـراد أسـرته   ،تطبيق تلك التشريعات في ضمان حياة كريمة للمعـاق التشريعات و

 .والتأكيد على إنسانية اإلنسان

والتـي تـنعكس    ،هذه المنطلقات ستعمل بصورة فعالة في تغيير نظرة المجتمع التقليدية

  .آثارها بشكل إيجابي عن القيم والعادات الموروثة
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وتروسـتر وهنـرك    ، ،وفاجهارد سيدين ،مع دراسة اوزتالأيضاً وتتفق هذه الدراسة 
من حيث مواجهة أسر المعـاقين لمشـكالت    ،وطقش ،وبخش ،وحراحشة ،والدعدي ،وغرايبة

  .للدعم النفسي من المجتمع ومؤسساتهوحاجتهم نفسية مختلفة 

 المجال االقتصادي -3

ودرجـة المشـكلة   المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية ): 21(جدول 
  لمجال االقتصاديل

 الرتبة
الرقم 

  باالستبانة
 المجال االقتصادي

المتوسطات 

 الحسابية

االنحراف 

 المعياري
%  

درجة 

 المشكلة

1 7 
العناية بزوجي المعاق تمنعني مـن  

 العمل ومساندة األسرة
4.57 0.50 91.40 

كبيرة 
 جدا

2 10 
تكاليف العناية الصحية للزوج المعاق 

 عبئا مادياً على األسرةتشكل 
4.57 0.52 91.40 

كبيرة 
 جدا

3 1 
اإلعاقة سبب رئيسي في تدني دخـل  

 األسرة
4.55 0.50 91.00 

كبيرة 
 جدا

4 17 
تعاني معظم عائالت المعـاقين مـن   

  وضع اقتصادي متدنٍ
4.55 0.55 91.00 

كبيرة 
 جدا

5 16 
ال أمل في تحسن الواقع االقتصـادي  

 للمعاقين
4.55 0.55 91.00 

كبيرة 
 جدا

6 9 
هناك حاجـه لمشـاريع اسـتثماريه    

  خاصة بالمعاقين
4.55 0.53 91.00 

كبيرة 
 جدا

7 14 
اإلعاقة تمنع الزوج من القيام بأعمال 

 لزيادة دخل األسرة
4.54 0.55 90.80 

كبيرة 
 جدا

8 15 
حياة المعاق وأسرته تسير من سيء 

 إلى أسوء
4.54 0.55 90.80 

كبيرة 
 جدا

9 8 
غالبا ال يتلقى أوالد المعاقين التعلـيم  

 والتدريب الكافي
4.54 0.53 90.80 

كبيرة 
 جدا

10 13 
أعتقد أن المساعدات المقدمة للمعـاق  

 هي حق وليس هبه
4.51 0.53 90.20 

كبيرة 
 جدا

11 11 
الخدمات المقدمـة للمعـاقين غيـر    

 مرضيه وتقع على عاتق األسرة
4.51 0.53 90.20 

كبيرة 
 جدا
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  الرتبة
الرقم 

  باالستبانة
 المجال االقتصادي

المتوسطات 

 الحسابية

االنحراف 

 المعياري
%  

درجة 

 المشكلة

12 3 
المجتمع ومؤسساته ال تدعم المعـاق  

 ماديا بما يكفي
4.50 0.50 90.00 

كبيرة 
 جدا

13 2 
معظم مشاكل األسـرة ترجـع إلـى    

 حاجتها المادية
4.49 0.50 89.20 

كبيرة 
 جدا

14 12 
البد من تخصيص راتـب للمعـاق   

 ليعيش حياه كريمه
4.49 0.53 89.80 

كبيرة 
 جدا

15 5 
المعاقين غيـر مشـمولين بالتـأمين    

 الصحي
4.46 0.50 89.20 

كبيرة 
 جدا

16 6 
المؤسسات ال تقوم بتطبيـق قـانون   

 عمل المعاقين
4.46 0.50 89.20 

كبيرة 
 جدا

17 4 
ال تقـوم بالعمـل   ) السـلطة (الدولة 
 اتجاه المعاقينالالزم 

4.43 0.52 88.60 
كبيرة 
 جدا

 90.40 0.40 4.52 الدرجة الكلية
كبيرة 
 جدا

على الفقـرات  ) كبيرة جدا(أن درجة المشكلة كانت ) 21(يتضح من خالل الجدول رقم 

حيث وصـلت  ) 4، 6، 5، 12، 2، 3، 11، 13، 8، 15، 14، 9، 16، 17، 1، 10، 7(رقم 

  ).فأعلى% 80(إلى النسبة المئوية لالستجابة 

حيث ) كبيرة جدا(؛ فقد كانت درجة المشكلة لمجال االقتصاديأما بالنسبة للدرجة الكلية ل
 %).90.40(وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى

هـي   ،من أكثر المشكالت بروزاً ووضوحاً في حياة أسرة المعاق وخصوصاً الزوجـة 
وقـد  . وقد تكون المشكالت االقتصادية هي األساس للمشكالت األخـرى . المشكالت االقتصادية

تحـت   تعيش من زوجات المعاقين% 90بمعنى أن أكثر من  4.52بلغت الدرجة الكلية حوالي 
 .وطأة المشكالت االقتصادية

ـ  ،فالمجتمع الفلسطيني يعاني من مشكالت اقتصادية ي ارتفـاع  ونسبة الفقر والبطالة ف

الجهـاز المركـزي   % (35مستمر فقد بلغت نسبة البطالة حسب اإلحصاءات الحديثة حـوالي  
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والسؤال الذي يطرح %. 40وزادت نسبة الفقر في المجتمع عن ) 2011 ،الفلسطيني  لإلحصاء

فكيف يكون الحال مع أسر المعاقين الذين يعـيش   ؛عام بشكلنفسه إذا كان هذا وضع المجتمع 

  على الصدقات واإلحسان في المجتمع؟أو  ،على مساعدات مالية قليلةمعظمهم 

إن المشاكل االقتصادية عند أسر المعاقين أكبر بكثير من المشاكل التـي يعـاني منهـا    
% 90وينعكس سوء الوضع االقتصادي على تدني دخل األسرة فقد أشارت أكثر مـن  . المجتمع

 :من زوجات المعاقين إلى

دخل والمعيشة لألسرة بحيث ال يفي الدخل في تلبية الحاجات األساسية ألفراد تدني مستوى ال -1
 .األسرة

  .عبئاً إضافياً مادياً على أسرة المعاق ،والعناية الصحية للمعاق ،تشكل تكاليف الرعاية -2

وغـالء  أو المسـاعدات  بسبب ثبات الدخل  ؛حياة المعاق وأسرته تسير من سيء إلى أسوأ -3
 .والنفقات مما يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشةالمعيشة 

مما  ؛أبناء المعاقين التعليم والتدريب الكافي ىبسبب ضعف اإلمكانيات المادية لألسرة ال يتلق -4
  .يزيد من األعباء والضغوطات االقتصادية مستقبالً

المعاق وينطبـق   ال تقدم الدعم المادي الكافي ألسرة ،مؤسسات الرعاية االجتماعية المختلفة -5
  .ذلك أيضاً على األقارب على مختلف درجات القرابة والمجتمع المحلي أيضاً

وغالباً ما تتحمـل أسـرة المعـاق     ،الخدمات المقدمة للمعاقين غير مرضية على اإلطالق -6
 .النفقات

  .في ظل تلك المعطيات فإن حياة المعاق وأسرته تسير من سيء إلى أسوأ -7

  .تمنع المرأة في توفير دخل إضافي من عملها ،وأفراد األسرة ،المعاقرعاية الزوج  -8

ومن المآخذ على دعم المؤسسات المختلفة للرعاية في مجال المعاقين أشـارت غالبيـة   

ويتم ذلـك   .والدعم المناسب للمعاقين ،بأن الدولة ال تقوم بالعمل الالزم% 90زوجات المعاقين 
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غير مشمولين  وأفراد أسرهم كما أن معظم المعاقين. للمعاقينمن خالل عدم تطبيق قانون العمل 

حتى أن الدولة ال تـوفر  . رعاية صحية على مستوى عاٍل من الكفاءة لهم بنظام صحي يضمن

  .الكراسي المتحركة للمعاقين :بعض احتياجات المعاقين كالوسائل المساعدة مثالً

  :ت تكمن بالتاليزوجات المعاقين أن الحلول لهذه المشكال من% 89ترى 

  .المساعدة للمعاق هي حق وليس هبة أنترسيخ مفهوم  -1

و أ ،تخصيص راتب للمعاق يضمن له حياة كريمة من خالل مؤسسة مثل صندوق التقاعـد  -2

  .مؤسسة ضمان اجتماعي

باإلضافة إلى والتي تضمن للمعاق وأسرته حياة كريمة  المالئمة التشريعات إيجادالعمل على  -3

  .على تطبيق القوانين والتشريعات الحاليةالعمل الجاد 

  .وأفراد أسرته ،مجانية الخدمات الصحية والتعليمية للمعاق -4

  .رفع مخصصات الدعم الذي تقدمه مؤسسات الرعاية -5

  .تدريب وتوفير العمل للمعاقين بما يتناسب مع نوع اإلعاقة ومستواها -6

  .للعمل في القطاع الحكومي والخاص ؛لزوجات المعاقينإعطاء أولوية  -7

8- ة للدخل لعائلة المعاقالشروع في مشاريع صغيرة مدر.  

أن المشاكل االقتصـادية للمعـاق    إلىمن زوجات المعاقين % 89هذا وتجمع أكثر من 

  .وأسرته وما تعانيه الزوجات ترجع في األساس إلى المشكالت المادية االقتصادية

حيـث  من  ،وطقش ،وضمرة ،وغرايبة ،اموميكا واديجامع دراسة وتتفق هذه الدراسة 

وأنهم بحاجة إلى الدعم المادي للتخفيف مـن حـدة    ،مواجهة أسر المعاقين لمشكالت اقتصادية

  .الت التي يواجهونهاكالمش
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  الدرجة الكلية  :رابعا

لمشكالت والدرجة لالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية : )22(جدول 
  التي تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم

 الرتبة
المشكالت التي تواجهها زوجات 

 المعاقين في محافظة طولكرم

المتوسطات 

 الحسابية

االنحراف 

 المعياري
% 

درجة 

 المشكلة

 كبيرة جدا 90.40 0.40 4.52 المجال االقتصادي 1

 كبيرة 79.40 0.50 3.97 المجال االجتماعي والثقافي 2

 كبيرة 76.60 0.74 3.83 المجال النفسي 3

 كبيرة جدا 82.20 0.48 4.11 الدرجة الكلية

على المجـال  ) كبيرة جدا(أن درجة المشكلة كانت ) 22(يتضح من خالل الجدول رقم 

وكانـت درجـة المشـكلة     ،%)90.40(النسبة المئوية إلى حيث وصلت ) المجال االقتصادي(

حيـث تراوحـت النسـبة    ) المجال النفسي ،المجال االجتماعي والثقافي(على المجاالت ) كبيرة(

 %).79.9-%70(المئوية لالستجابة ما بين 

 لمشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرملأما بالنسبة للدرجة الكلية 

  %).82.20(حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى) كبيرة جدا(فقد كانت درجة المشكلة 

فقد جاءت مرتبة من حيـث مسـتواها،   . ومع مقارنة الدرجات الكلية للمجاالت المختلفة

المشكالت االقتصادية، ثم المشكالت االجتماعيـة والثقافيـة، وأخيـراً     :ودرجتها بالشكل التالي

  )21(فسية كما تظهر في الجدول التالي رقم المشكالت الن

  النتائج المتعلقة بفحص الفرضيات :ثانيا

  :نتائج اختبار الفرضية األولى والتي تنص على أنه -1

فـي المشـكالت التـي    ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

  .متغير صلة قرابة بين الطرفين عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت
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 Independent(لمجموعتين مستقلتين ) ت(من أجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار 

T-test(  ونتائج الجدول رقم)تبين ذلك) 23  

في المشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين في محافظـة طـولكرم    )ت(اختبار  )23( جدول
  متغير هل هناك صلة قرابة بين الطرفين عزى إلىت

صلة القرابة بين 

  الطرفين
 المجاالت

  نعم

  17=العدد

  ال

  59=العدد
ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

المجال االجتماعي 
  والثقافي

3.90  0.57  3.99  0.48  0.67  0.51  

  0.36  0.92  0.73  3.87  0.77  3.68  المجال النفسي
  0.42  0.81  0.40  4.54  0.39  4.45 المجال االقتصادي

 0.34 0.96 0.46  4.08 0.55  3.95 الدرجة الكلية

  ) α 0.05≥(الجدولية عند مستوى الداللة  )ت(

المجال االجتماعي (المحسوبة للمجاالت  )ت(أن قيم ) 23(يتضح من خالل الجدول رقم 

 ،0.67(كانـت علـى التـوالي     )والدرجة الكلية ،المجال االقتصادي ،المجال النفسي ،والثقافي

وبذلك يتضـح بأنـه ال   ) 2(صغر من القيمة الجدولية أوجميع هذه القيم ) 0.96 ،0.81 ،0.92

في المشكالت التي تواجهها زوجات  )α 0.05≥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وعلى هـذه  متغير هل هناك صلة قرابة بين الطرفين  عزى إلىت ،المعاقين في محافظة طولكرم

أي أن . نه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية أوبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على ، المجاالت

كانت العالقة القرابية بـين الـزوجين   أدرجة تأثير هذه المشكالت المختلفة لها نفس األثر سواء 

 .قريبة أو بعيدة

  الثانية والتي تنص على أنه نتائج اختبار الفرضية -2

فـي المشـكالت التـي    ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

  .متغير عمر الزوجة عند الزواج عزى إلىت ،تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم
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 Independent(لمجموعتين مستقلتين ) ت(من أجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار 

T-test(  ونتائج الجدول رقم)تبين ذلك) 24.  

في المشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين في محافظـة طـولكرم    )ت(اختبار  )24( جدول
  متغير عمر الزوجة عند الزواج عزى إلىت

عمر الزوجة عند 

  الزواج
 المجاالت

  سنة 18أقل من 

  22=العدد

  سنة 30-18من 

  53=العدد
ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

المجال االجتماعي 
  والثقافي

4.06  0.46  3.92  0.49  1.11  0.27  

  0.12  1.57  0.72  3.73  0.76  4.02  المجال النفسي
  0.84  0.20  0.42  4.51  0.35  4.53 المجال االقتصادي

 0.17 1.39 0.48  3.99 0.46  4.16 الدرجة الكلية

  ) α 0.05≥(الجدولية عند مستوى الداللة  )ت(

المجال االجتماعي (المحسوبة للمجاالت  )ت(أن قيم ) 24(يتضح من خالل الجدول رقم 
 ،1.57 ،1.11(كانت على التوالي  )الدرجة الكلية ،المجال االقتصادي ،المجال النفسي ،والثقافي

وبذلك يتضح بأنه ال توجد فروق ) 2(صغر من القيمة الجدولية أوجميع هذه القيم ) 1.39 ،0.20
في المشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين في  )α 0.05≥(ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وبذلك نأخذ ، وعلى هذه المجاالت ،متغير عمر الزوجة عند الزواج عزى إلىت ،محافظة طولكرم
بين المجاالت تعزى  إحصائيةنه ال توجد فروق ذات داللة أعلى  التي تنص بالفرضية الصفرية

فـي تبـاين   إلى عمر الزوجة عند الزواج بمعنى أن العمر عند الزواج ليس له أثـر واضـح   
االجتماعيـة والثقافيـة،   في مختلف المجـاالت،   التي تواجهها الزوجاتالمشكالت والمصاعب 
 .والنفسية، واالقتصادية

  نتائج اختبار الفرضية الثالثة والتي تنص على أنه -3

فـي المشـكالت التـي    ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

  .عاقة الزوجإمتغير وقت حدوث  عزى إلىت ،تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم
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 Independent(لمجموعتين مستقلتين ) ت(من أجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار 

T-test(  ونتائج الجدول رقم)تبين ذلك) 25  

في المشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طـولكرم   )ت(اختبار : )25( جدول
  عاقة الزوجإمتغير وقت حدوث  عزى إلىت

  وقت اعاقة الزوج
 

  المجاالت

  قبل الزواج

  29=العدد

  بعد الزواج

  47=العدد
ت 

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

المجال االجتماعي 
  والثقافي

3.82  0.51  4.07  0.47  2.16  0.034*  

  0.11  1.63  0.64  3.93  0.85  3.65  المجال النفسي
  0.06  1.91  0.39  4.59  0.40  4.41 المجال االقتصادي

 *0.032 2.18 0.43  4.14 0.54  3.90 الدرجة الكلية

  ) α 0.05≥(الجدولية عند مستوى الداللة  )ت(

  ) α ≥ 0.05(المستوى دالة عند * 

 ،المجال النفسـي (المحسوبة للمجاالت  )ت(أن قيم ) 25(يتضح من خالل الجدول رقم 

صـغر مـن القيمـة    أوجميع هذه القيم ) 1.91 ،1.63(كانت على التوالي  )المجال االقتصادي

 )α 0.05≥(وبذلك يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المسـتوى  ) 2(الجدولية 

متغيـر وقـت    عزى إلـى ت ،في المشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم

  . على هذه المجاالت عاقة الزوجإحدوث 

بينما كانت  ،نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةأوبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على 

 ،2.16(على التوالي ) ليةالدرجة الك ،المجال االجتماعي والثقافي(المحسوبة للمجاالت  )ت(قيم 

وبذلك يتضح بأنه توجد فروق ذات داللة ) 2(كبر من القيمة الجدولية أوجميع هذه القيم ) 2.18

في المشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين في محافظـة   )α 0.05≥(إحصائية عند المستوى 

وبـذلك نـرفض    ،الزوج وعلى هذه المجـاالت  إعاقةمتغير وقت حدوث  عزى إلىت ،طولكرم

   .توجد فروق ذات داللة إحصائية نهأونأخذ بالفرض البديل على  ،الفرضية الصفرية
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 قبـل  اإلعاقـة ن الفروق كانت لصالح المشاكل عند حدوث أويتضح من خالل الجدول 

 ؛فنظرة المجتمع لإلعاقة قبل الزواج تختلف عن اإلعاقة بعد الـزواج  ،الزواج بعدالزواج على 

إضافة إلـى   ،اقات بعد الزواج كانت ناجمة عن حوادث وإصابات عمل أو مرضفكثير من اإلع

   .بعض اإلصابات من قبل قوات االحتالل

واألسرة غير مهيأة بحيث أن ظروف الزوجة  ،الزواج يكون وقعها أكبر قبلإن اإلعاقة 

اإلعاقـة  كذلك وجدت فوارق على المستوى الكلي بين وقت حدوث  .مع اإلعاقة ومتكيفة مسبقاً

  .ثرها بشكل عام على المجاالت المختلفة للمشاكلأو

  نتائج اختبار الفرضية الرابعة والتي تنص على أنه -4

فـي المشـكالت التـي    ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

  .متغير مكان السكن عزى إلىت ،تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم

حيـث  )ANOVA(من اجل فحص الفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحادي 

نتـائج اختبـار   ) 27(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم ) 26(يوضح الجدول رقم 

 تحليل التباين األحادي

للمشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين فـي محافظـة    المتوسطات الحسابية: )26( جدول
  متغير مكان السكن عزى إلىتطولكرم 

  مكان السكن
  المجاالت

  مدينة
  31=العدد

  قرية
  24=العدد

  مخيم
  21=العدد

  4.17  4.00  3.82  المجال االجتماعي والثقافي
  4.08  3.75  3.71  المجال النفسي

  4.57  4.64  4.39 المجال االقتصادي
 4.23  4.06  3.92 الدرجة الكلية
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التباين األحادي للمشكالت التي تواجهها زوجـات المعـاقين فـي    نتائج تحليل : )27(جدول 
  متغير مكان السكن عزى إلىمحافظة طولكرم ت

  مكان السكن
 المجاالت

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 

مربع 

 االنحرافات

متوسط 
 االنحراف

ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المجال 
االجتماعي 

  والثقافي

  0.794  1.588 2 بين المجموعات
  0.230  16.791 73 داخل المجموعات  *0.037  3.45

    18.379 75 المجموع

المجال 
  النفسي

  0.947  1.894 2 بين المجموعات
  0.530  38.692 73 داخل المجموعات  0.18  1.79

    40.585 75 المجموع

المجال 
 االقتصادي

  0.445  0.890 2 بين المجموعات
  0.150  10.984 73 المجموعاتداخل   0.06  2.96

    11.873 75 المجموع

 الدرجة الكلية

  0.623  1.246 2 بين المجموعات
 0.222  16.228 73 داخل المجموعات 0.07  2.80

   17.474 75  المجموع
  )α( )3.13 0.05≥(الجدولية عند مستوى الداللة  )ف(

 ،المجال النفسـي (المحسوبة للمجاالت  )ف(أن قيم ) 27(يتضح من خالل الجدول رقم 
وجميع هذه القـيم  ) 2.80 ،2.96 ،1.79(كانت على التوالي  )الدرجة الكلية ،المجال االقتصادي

وبذلك يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد  ) 3.13(صغر من القيمة الجدولية أ
عزى ت ،قين في محافظة طولكرمفي المشكالت التي تواجهها زوجات المعا )α 0.05≥(المستوى 

نه ال توجد أوبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على . وعلى هذه المجاالت .متغير مكان السكن إلى
كانت ) المجال االجتماعي والثقافي(المحسوبة للمجال  )ف(بينما قيمة ، فروق ذات داللة إحصائية

يتضح بأنه توجد فروق ذات داللة وبذلك ) 3.13(كبر من القيمة الجدولية أوهذه القيمة ) 3.45(
في المشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين في محافظـة   )α 0.05≥(إحصائية عند المستوى 

وبذلك نرفض الفرضية الصـفرية  . متغير مكان السكن وعلى هذه المجاالت عزى إلىت ،طولكرم
   .نه توجد فروق ذات داللة إحصائيةأونأخذ بالفرض البديل على 
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للمقارنات البعديـة   )(LSDاستخدمت الباحثة اختبار  ؟لصالح من كانت الفروقولتحديد 

  :بين المتوسطات الحسابية حيث كانت النتائج كما يلي

  االجتماعي والثقافيالمجال * 

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للمشكالت التي  LSDنتائج اختبار : )28(جدول 
  متغير مكان السكن عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

  مخيم  قرية  مدينة  مكان السكن

  *0.35-   0.019    مدينة
  0.17-       قرية
        مخيم

 ) 28(يتضح من خالل الجدول رقم 

  )α ≥ 0.05(عند المستوى يوجد فروق ذات داللة إحصائية  -

ويمكن تفسير ذلك بالمستوى المعيشي . بين مدينة و مخيم حيث الفروق كانت لصالح مخيم �

وارتفـاع الكثافـة    ،صغر حجم المخيم وتركز سكانه للمخيم كما أن المنخفض االقتصادي

تجعل من الصعب العيش بمناى عن التفاغل والمشاركه الحياتيه اليوميـه والتـي    السكانية

جعل من السـكان يرتبطـون بعالقـات     ،تمتاز بعدم القدره على الحفاظ بخصوصيه تامه 

 .والضغوط االجتماعية تكون أكبر ،معرفية قوية بحيث التأثر بنظرة المجتمع

  على أنهنتائج اختبار الفرضية الخامسة والتي تنص  -5

فـي المشـكالت التـي    ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

  .اإلعاقةمتغير مستوى  عزى إلىت ،تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم

حيـث   )(ANOVAار تحليل التباين األحادي تبجل فحص الفرضية تم استخدام اخأمن 

نتـائج اختبـار   ) 30(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم ) 29(يوضح الجدول رقم 

 تحليل التباين األحادي
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للمشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين فـي محافظـة    المتوسطات الحسابية: )29( جدول
  عاقةمتغير مستوى اإل عزى إلىطولكرم ت

  مستوى االعاقة
  المجاالت

  شديدة

  10=العدد

  متوسطة

  33=العدد

  بسيطة

  33=العدد

  3.80  4.08  4.17  المجال االجتماعي والثقافي
  3.51  4.04  4.20  المجال النفسي

  4.44  4.56  4.66 المجال االقتصادي
 3.84  4.18  4.30 الدرجة الكلية

نتائج تحليل التباين األحادي للمشكالت التي تواجهها زوجـات المعـاقين فـي    : )30(جدول 

  اإلعاقةمتغير مستوى  عزى إلىمحافظة طولكرم ت

  مستوى اإلعاقة

  
 المجاالت

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 
مربع 

 االنحرافات

متوسط 
 االنحراف

ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المجال 
االجتماعي 

  والثقافي

  0.869  1.738 2 بين المجموعات
3.81  
  

0.027*  
  

  0.228  16.641 73 داخل المجموعات
    18.379 75 المجموع

المجال 
  النفسي

  3.126  6.252 2 بين المجموعات
6.65  
  

0.002*  
  

  0.470  34.333 73 داخل المجموعات
    40.585 75 المجموع

المجال 
 االقتصادي

  0.234  0.469 2 بين المجموعات
1.50  
  

0.23  
  0.156  11.405 73 داخل المجموعات  

    11.873 75 المجموع

 الدرجة الكلية

  1.306  2.612 2 المجموعاتبين 
 0.204  14.862 73 داخل المجموعات *0.003  6.42

   17.474 75  المجموع
  )α( )3.13 0.05≥(الجدولية عند مستوى الداللة  )ف(

  )α ≤ 0.05(دالة عند المستوى *  
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كانت  )للمجال االقتصادي(المحسوبة  )ف(أن قيمة ) 30(يتضح من خالل الجدول رقم 

وبذلك يتضح بأنه ال توجد فـروق ذات  ) 3.13(صغر من القيمة الجدولية أوهذه القيمة ) 1.50(

التـي تواجههـا زوجـات     االقتصادية في المشكالت )α 0.05≥(داللة إحصائية عند المستوى 

وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية ، اإلعاقةمتغير مستوى  عزى إلىت ،المعاقين في محافظة طولكرم

المجـال  (المحسوبة للمجاالت  )ف(بينما كانت قيم  ،نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةأعلى 

وجميع ) 6.42 ،6.65 ،3.81(على التوالي ) الدرجة الكلية ،المجال النفسي ،االجتماعي والثقافي

وبذلك يتضح بأنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية  ) 3.13(هذه القيم اكبر من القيمة الجدولية 

 ،في المشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طـولكرم  )α 0.05≥(عند المستوى 

خذ وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونأ ،وعلى هذه المجاالت اإلعاقةمتغير مستوى  عزى إلىت

   .نه توجد فروق ذات داللة إحصائيةأبالفرض البديل على 

للمقارنات البعدية بين  (LSD)استخدم الباحث اختبار  ؟ولتحديد لصالح من كانت الفروق

  :حيث النتائج كانت كما يلي .المتوسطات الحسابية

  االجتماعي والثقافيمجال  :أوال

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للمشكالت التي  LSDنتائج اختبار : )31(جدول 
في المجـال   متغير مستوى االعاقة عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

  االجتماعي والثقافي 

  بسيطة  متوسطة  شديدة  مستوى االعاقة

  *0.37  0.09    شديدة
  *0.28      متوسطة
        بسيطة

  ) 31(رقم يتضح من خالل الجدول 

  )α ≥ 0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -
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حيث أن شدة المشكالت االجتماعيـة  . بين شديدة وبسيطة حيث الفروق كانت لصالح شديدة �

والثقافية التي تعاني منها زوجات المعاقين االجتماعية والثقافية والنفسية تكون أشد أثراً إذا 

فكلمـا   ؛بينما تكون أقل في حالة كون مستوى اإلعاقة بسـيطة  ،كان مستوى اإلعاقة شديدة

التي تعـاني منهـا    ،ط والمشكالت االجتماعية والثقافيةوزداد الضغتازداد مستوى اإلعاقة 

 .الزوجات مقارنة مع مستوى متوسط أو بسيط لإلعاقة

 .بين متوسطة وبسيطة حيث الفروق كانت لصالح متوسطة �

  .بين الفئات األخرى )α ≥ 0.05(إحصائية عند المستوى ال توجد فروق ذات داللة  -

   المجال النفسي :ثانيا

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسـابية للمشـكالت   )(LSDنتائج اختبار : )32(جدول 
 اإلعاقةمتغير مستوى  عزى إلىالتي تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم تالنفسية 

  في المجال النفسي

  بسيطة  متوسطة  شديدة  اإلعاقةمستوى 

  *0.69  0.16    شديدة
  *0.53      متوسطة
        بسيطة

  ) 32(يتضح من خالل الجدول رقم 

كما وكان الوضع فـي المجـال   ) α ≥ 0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -

االجتماعي والثقافي فإن المشكالت النفسية التي تعـاني منهـا زوجـات المعـاقين تـزداد      

 وباضطراد مع تزايد مستوى اإلعاقة

 .بين شديدة وبسيطة حيث الفروق كانت لصالح شديدة �

 .بين متوسطة وبسيطة حيث الفروق كانت لصالح متوسطة �
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  الدرجة الكلية  :ثالثا

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للمشكالت التي  (LSD)نتائج اختبار : )33(جدول 
في الدرجـة   عاقةمتغير مستوى اإل عزى إلىت ،تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم

  الكلية

  بسيطة  متوسطة  شديدة  مستوى االعاقة

  *0.46  0.12    شديدة
  *0.34      متوسطة
        بسيطة

 ) 33(يتضح من خالل الجدول رقم 

وبشكل عـام فـإن المشـكالت    ) α ≥ 0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -

التي تعاني منها زوجات المعاقين مرتبطة بصور طردية مـع   ،االجتماعية والثقافية والنفسية

 .ازدياد مستوى درجة اإلعاقة

 .كانت لصالح شديدةبين شديدة وبسيطة حيث الفروق  �

 .بين متوسطة وبسيطة حيث الفروق كانت لصالح متوسطة �

  نتائج اختبار الفرضية السادسة والتي تنص على أنه -6

التـي  فـي المشـكالت   ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

  .عاقةمتغير نوع اإل عزى إلىت ،المعاقين في محافظة طولكرم تواجهها زوجات

حيـث   )(ANOVAار تحليل التباين األحادي بجل فحص الفرضية تم استخدام اختأمن 

نتـائج اختبـار   ) 35(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم ) 34(يوضح الجدول رقم 

  تحليل التباين األحادي
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محافظـة  للمشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين فـي   المتوسطات الحسابية: )34( جدول
  عاقةمتغير نوع اإل عزى إلىطولكرم ت

  نوع االعاقة

  المجاالت
  عقلية

  5=العدد

  حركية

  55=العدد

  سمعية

  3=العدد

  بصرية

  9=العدد

  اخرى

  4=العدد

  4.33  4.05  4.22  3.91  4.13  المجال االجتماعي والثقافي
  4.31  3.93  4.21  3.74  3.97  المجال النفسي

  4.34  4.29  4.78  4.54  4.67 المجال االقتصادي
 4.32  4.06  4.35  4.00  4.20 الدرجة الكلية

نتائج تحليل التباين األحادي للمشكالت التي تواجهها زوجـات المعـاقين فـي    : )35(جدول 

  اإلعاقةمتغير نوع  عزى إلىمحافظة طولكرم ت

  نوع اإلعاقة
  

 المجاالت

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 
مربع 

 االنحرافات

متوسط 
 االنحراف

ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المجال 
االجتماعي 

  والثقافي

  0.274  1.095 4 بين المجموعات
  0.243  17.284 71 داخل المجموعات  0.35  1.13

    18.379 75 المجموع

المجال 
  النفسي

  0.496  1.985 4 بين المجموعات
  0.544  38.600 71 داخل المجموعات  0.46  0.91

    40.585 75 المجموع

المجال 
 االقتصادي

  0.241  0.966 4 بين المجموعات
  0.154  10.908 71 داخل المجموعات  0.19  1.57

    11.873 75 المجموع

 الدرجة الكلية

  0.211  0.842 4 بين المجموعات
 0.234  16.632 71 داخل المجموعات 0.47  0.90

   17.474  75  المجموع

  )α( )2.50 0.05≥(الجدولية عند مستوى الداللة  )ف(
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المجال االجتماعي (المحسوبة للمجاالت  )ف(أن قيم ) 35(يتضح من خالل الجدول رقم 

 ،0.91 ،1.13(كانت على التوالي  )الدرجة الكلية ،المجال االقتصادي ،المجال النفسي ،والثقافي

وبذلك يتضح بأنه ال توجـد  ) 2.50(الجدولية صغر من القيمة أوجميع هذه القيم ) 0.90 ،1.57

في المشكالت التـي تواجههـا زوجـات     )α 0.05≥(فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وبذلك نأخـذ   ،عاقة وعلى هذه المجاالتمتغير نوع اإل عزى إلىت ،المعاقين في محافظة طولكرم

فإن المشاكل المرتبطة باإلعاقة  .نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةأبالفرضية الصفرية على 

سواء كانت اجتماعية ثقافية نفسية أو اقتصادية هي بنفس المستوى بغض النظـر عـن نوعيـة    

  .اإلعاقة للزوج

  نتائج اختبار الفرضية السابعة والتي تنص على أنه -7

فـي المشـكالت التـي    ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

  .متغير عمر الزوج عند الزواج عزى إلىت ،تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم

حيـث   ANOVA)(ار تحليل التباين األحادي بجل فحص الفرضية تم استخدام اختأمن 

نتـائج اختبـار   ) 37(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم ) 36(يوضح الجدول رقم 

  .تحليل التباين األحادي

للمشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين فـي محافظـة    المتوسطات الحسابية: )36( جدول
  .متغير عمر الزوج عند الزواج عزى إلىت ،طولكرم

  عمر الزوج عند الزواج

  المجاالت
18 -25  

  21=العدد

25 -30  

  48=العدد

30 -40  

  7=العدد

  4.19  3.90  4.08  المجال االجتماعي والثقافي
  4.20  3.72  3.95  المجال النفسي

  4.76  4.53  4.42 المجال االقتصادي
 4.33  3.98  4.11 الدرجة الكلية
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نتائج تحليل التباين األحادي للمشكالت التي تواجهها زوجـات المعـاقين فـي    : )37(جدول 
  .متغير عمر الزوج عند الزواج عزى إلىت ،محافظة طولكرم

  عمر الزوج

  
 المجاالت

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 

مربع 
 االنحرافات

متوسط 
 االنحراف

ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المجال 
االجتماعي 

  والثقافي

  0.432  0.863 2 بين المجموعات
  0.240  17.516 73 داخل المجموعات  0.17  1.80

    18.379 75 المجموع

المجال 
  النفسي

  0.890  1.781 2 بين المجموعات
  0.532  38.805 73 داخل المجموعات  0.19  1.68

    40.585 75 المجموع

المجال 
 االقتصادي

  0.295  0.590 2 بين المجموعات
  0.155  11.283 73 داخل المجموعات  0.16  1.91

    11.873 75 المجموع

 الدرجة الكلية

  0.426  0.851 2 بين المجموعات
 0.228  16.623 73 داخل المجموعات 0.16  1.87

   17.474 75  المجموع

  )α( )3.13 0.05≥(الجدولية عند مستوى الداللة  )ف(

المجال االجتماعي (المحسوبة للمجاالت  )ف(أن قيم ) 37(يتضح من خالل الجدول رقم 

 ،1.68 ،1.80(كانت على التوالي  )الدرجة الكلية ،المجال االقتصادي ،المجال النفسي ،والثقافي

وبذلك يتضح بأنه ال توجـد  ) 3.13(من القيمة الجدولية صغر أوجميع هذه القيم ) 1.87 ،1.91

في المشكالت التـي تواجههـا زوجـات     )α 0.05≥(فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

، وعلى هذه المجـاالت متغير عمر الزوج عند الزواج  عزى إلىت ،المعاقين في محافظة طولكرم

  .ذات داللة إحصائية وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق
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  والتي تنص على أنه ثامنةنتائج اختبار الفرضية ال -8

فـي المشـكالت التـي    ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

  .متغير المستوى التعليمي للزوج عزى إلىت ،تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم

حيـث   )(ANOVAار تحليل التباين األحادي باخت جل فحص الفرضية تم استخدامأمن 

نتـائج اختبـار   ) 39(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم ) 38(يوضح الجدول رقم 

 .تحليل التباين األحادي

للمشكالت التي تواجهها زوجات المعـاقين فـي محافظـة     المتوسطات الحسابية )38( جدول
  .للزوج متغير المستوى التعليمي عزى إلىت ،طولكرم

  المستوى التعليمي
  المجاالت

  أمي
  5=العدد

 أساسي

  31=العدد
  ثانوي

  6=العدد

فما  دبلوم

  فوق
  34=العدد

  3.96  3.78  4.01  4.10  المجال االجتماعي والثقافي
  3.76  3.31  3.99  3.85  المجال النفسي

  4.48  4.28  4.58  4.65 المجال االقتصادي
 4.01  3.72  4.14  4.14 الدرجة الكلية
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نتائج تحليل التباين األحادي للمشكالت التي تواجهها زوجـات المعـاقين فـي    : )39(جدول 
  .للزوج متغير المستوى التعليمي عزى إلىت ،محافظة طولكرم

المستوى 

  التعليمي

 المجاالت

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 

مربع 
 االنحرافات

متوسط 
 االنحراف

ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المجال 
االجتماعي 

  والثقافي

  0.113  0.340 3 بين المجموعات
  0.251  18.039 72 داخل المجموعات  0.72  0.45

    18.379 75 المجموع

  المجال النفسي
  0.874  2.621 3 بين المجموعات

  0.527  37.964 72 داخل المجموعات  0.18  1.66
    40.585 75 المجموع

 المجال
 االقتصادي

  0.198  0.594 3 بين المجموعات
  0.157  11.279 72 داخل المجموعات  0.29  1.27

    11.873 75 المجموع

 الدرجة الكلية

  0.334  1.002 3 بين المجموعات
 0.229  16.473 72 داخل المجموعات 0.23  1.46

   17.474 75  المجموع

  )α( )2.74 0.05≥(الجدولية عند مستوى الداللة  )ف(

المجال االجتماعي (المحسوبة للمجاالت  )ف(أن قيم ) 39(يتضح من خالل الجدول رقم 

 ،1.66 ،0.45(كانت على التوالي  )الدرجة الكلية ،المجال االقتصادي ،المجال النفسي ،والثقافي

توجـد  وبذلك يتضح بأنه ال ) 2.74(صغر من القيمة الجدولية أوجميع هذه القيم ) 1.46 ،1.27

في المشكالت التـي تواجههـا زوجـات     )α 0.05≥(فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وبذلك . متغير المستوى التعليمي وعلى هذه المجاالت عزى إلىت ،المعاقين في محافظة طولكرم

أن المشـكالت التـي   . نأخذ بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية  

  .مستوى التعليميالت المعاقين ال تتأثر كثيراً بتواجهها زوجا

  



116 

  والتي تنص على أنهتاسعة نتائج اختبار الفرضية ال -9

فـي المشـكالت التـي    ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

  .عمر الزوجمتغير  عزى إلىت ،تواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم

حيـث   ANOVA)(ار تحليل التباين األحادي تبالفرضية تم استخدام اخجل فحص أمن 

نتـائج اختبـار   ) 41(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم ) 40(يوضح الجدول رقم 

 .تحليل التباين األحادي

للمشكالت التي تواجهها زوجات المعـاقين فـي محافظـة     المتوسطات الحسابية )40( جدول
  .الزوج متغير عمر عزى إلىت ،طولكرم

  العمر

  المجاالت
25 -30  

  11=العدد

30 -40  

  19=العدد

  فما فوق 40

  46=العدد

  3.93  3.93  4.24  المجال االجتماعي والثقافي
  3.70  3.95  4.13  المجال النفسي

  4.46  4.58  4.66 المجال االقتصادي
 3.97  4.09  4.30 الدرجة الكلية
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األحادي للمشكالت التي تواجهها زوجـات المعـاقين فـي    نتائج تحليل التباين : )41(جدول 
  .الزوج متغير عمر عزى إلىت ،محافظة طولكرم

  العمر

  
 المجاالت

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 

مربع 
 االنحرافات

متوسط 
 االنحراف

ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المجال 
االجتماعي 

  والثقافي

  0.449  0.897 2 بين المجموعات
  0.239  17.482 73 داخل المجموعات  0.16  1.87

    18.379 75 المجموع

المجال 
  النفسي

  1.001  2.002 2 بين المجموعات
  0.529  38.583 73 داخل المجموعات  0.16  1.89

    40.585 75 المجموع

المجال 
 االقتصادي

  0.238  0.476 2 بين المجموعات
  0.156  11.397 73 داخل المجموعات  0.22  1.53

    11.873 75 المجموع

 الدرجة الكلية

  0.505  1.010 2 بين المجموعات
 0.226  16.464 73 داخل المجموعات 0.11  2.24

   17.474 75  المجموع

  )α( )3.13 0.05≥(الجدولية عند مستوى الداللة  )ف(

المجال االجتماعي (المحسوبة للمجاالت  )ف(أن قيم ) 41(يتضح من خالل الجدول رقم 

 ،1.89 ،1.87(كانت على التوالي  )الدرجة الكلية ،المجال االقتصادي ،المجال النفسي ،والثقافي

وبذلك يتضح بأنه ال توجـد  ) 3.13(صغر من القيمة الجدولية أوجميع هذه القيم ) 2.24 ،1.53

تواجههـا زوجـات   في المشكالت التـي   )α 0.05≥(فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وبـذلك نأخـذ    .وعلى هـذه المجـاالت  متغير العمر  عزى إلىالمعاقين في محافظة طولكرم ت

  . نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةأبالفرضية الصفرية على 
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  تنص على أنه والتي  العاشرةالنتائج المتعلقة بالفرضية  -10

فـي المشـكالت التـي    ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

 .متغير  عمل الزوجة عزى إلىتواجهها زوجات زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

حيـث يوضـح    ANOVAمن اجل فحص الفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحادي 

 نتائج اختبـار تحليـل  ) 43(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم ) 42(الجدول رقم 

 التباين األحادي

المتوسطات الحسابية  للمشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين فـي محافظـة    )42( جدول
  متغير عمل الزوجة عزى إلىطولكرم ت

  عمل الزوجة

 المجاالت

  موظفة حكومية

  4=العدد

  قطاع خاص

  4=العدد

  أعمال حرة

  2=العدد

  ال تعمل 

  66= العدد

  3.95  4.35  3.89  4.33  المجال االجتماعي والثقافي

  3.83  4.17  3.65  3.86  المجال النفسي

  4.53  4.35  4.60  4.34 المجال االقتصادي

 4.04  4.28  3.97  4.15 الدرجة الكلية
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نتائج تحليل التباين األحادي للمشكالت التي تواجهها زوجـات المعـاقين فـي    : )43(جدول 
  متغير عمل الزوجة عزى إلىمحافظة طولكرم ت

  عمل الزوجة

 المجاالت
 مصدر التباين

در?<ت 
BCDEFا 

مجموع 

مربع 
 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

المجال 
االجتماعي 

  والثقافي

  0.284  0.853 3 بين المجموعات
1.17  
  

0.33  
  0.243  17.526 72 داخل المجموعات  

    18.379 75 المجموع

المجال 
  النفسي

  0.121  0.364 3 بين المجموعات
0.22  
  

0.88  
  0.559  40.222 72 داخل المجموعات  

    40.585 75 المجموع

المجال 
 االقتصادي

  0.074  0.221 3 بين المجموعات
0.46  
  

0.71  
  0.162  11.652 72 داخل المجموعات  

    11.873 75 المجموع

 الدرجة الكلية

  0.058  0.174 3 بين المجموعات
 0.240  17.300 72 داخل المجموعات 0.87  0.24

   17.474 75 المجموع
 )α)  (2.74 0.05≥(ف الجدولية عند مستوى الداللة 

المجال االجتمـاعي  (أن قيم ف المحسوبة للمجاالت ) 43(يتضح من خالل الجدول رقم 

،  1.17(كانت على التـوالي  )  الدرجة الكلية، المجال االقتصادي ، المجال النفسي ،  والثقافي

وبذلك يتضح بأنه ) 2.74(وجميع هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية ) 0.24،  0.46،  0.22

في المشكالت التـي تواجههـا   )  α 0.05≥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

، متغير عمل الزوجة وعلى هـذه المجـاالت    عزى إلىفي محافظة طولكرم تزوجات المعاقين 

  . وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
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  تنص على أنهوالتي  الحادية عشرالنتائج المتعلقة بالفرضية   -11

فـي المشـكالت التـي    ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

  .متغير المستوى التعليمي للزوجة عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

حيـث   ANOVAمن اجل فحص الفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحـادي  

نتـائج اختبـار   ) 45(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم ) 44(يوضح الجدول رقم 

  اين األحاديتحليل التب

المتوسطات الحسابية  للمشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين فـي محافظـة   : )44( جدول
 متغير المستوى التعليمي للزوجة عزى إلىطولكرم ت

  المستوى التعليمي

 المجاالت

  أمي

  7=العدد

  أساسي

  39=العدد

  ثانوي

  21=العدد

  فما فوقدبلوم 

  9=العدد

المجال االجتماعي 
  والثقافي

3.76  3.98  4.05  3.94  

  3.37  3.91  3.89  3.39  المجال النفسي
  4.22  4.33  4.29  3.92 المجال االقتصادي

  3.84  4.14  4.07  3.69 الدرجة الكلية
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نتائج تحليل التباين األحادي للمشكالت التي تواجهها زوجـات المعـاقين فـي    : )45(جدول 
  متغير المستوى التعليمي للزوجة عزى إلىمحافظة طولكرم ت

  المستوى التعليمي

 المجاالت

در?<ت  مصدر التباين
BCDEFا 

مجموع مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

المجال 
االجتماعي 

  والثقافي

  0.119  0.477 4 بين المجموعات
0.47  
  

0.76  
  0.252  17.902 71 داخل المجموعات  

    18.379 75 المجموع

  المجال النفسي
  0.564  2.255 4 بين المجموعات

1.04  
  

0.39  
  0.540  38.330 71 داخل المجموعات  

    40.585 75 المجموع

المجال 
 االقتصادي

  0.401  1.605 4 بين المجموعات
1.64  
  

0.17  
  0.245  17.396 71 داخل المجموعات  

    19.000 75 المجموع

 الكليةالدرجة 

  0.311  1.245 4 بين المجموعات
 0.229  16.229 71 داخل المجموعات 0.26  1.36

   17.474 75 المجموع
 )α)  (2.50 0.05≥(ف الجدولية عند مستوى الداللة 

المجال االجتمـاعي  (أن قيم ف المحسوبة للمجاالت ) 45(يتضح من خالل الجدول رقم 

،  0.47(كانت على التـوالي  )  الدرجة الكلية، المجال االقتصادي ، المجال النفسي ،  والثقافي

وبذلك يتضح بأنه ) 2.50(وجميع هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية ) 1.36،  1.64،  1.04

في المشكالت التـي تواجههـا   )  α 0.05≥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

متغير المستوى التعليمي للزوجة وعلى هـذه   عزى إلىفي محافظة طولكرم تزوجات المعاقين 

  . وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، المجاالت 

  تنص على أنهوالتي  الثانية عشرالنتائج المتعلقة بالفرضية  -12

فـي المشـكالت التـي    ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

  .متغير عدد افراد االسرة عزى إلىتواجهها زوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت
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حيـث   ANOVAمن اجل فحص الفرضية تم استخدام اختيار تحليل التباين األحـادي  

نتـائج اختبـار   ) 47(المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم ) 46(يوضح الجدول رقم 

  تباين األحاديتحليل ال

المتوسطات الحسابية  للمشكالت التي تواجهها زوجات المعاقين فـي محافظـة   : )46( جدول
 متغير عدد افراد االسرة عزى إلىطولكرم ت

  عدد أفراد االسرة
 المجاالت

  أفراد فأقل 3من 

  18=العدد

  أفراد 6 - 4من 

  41=العدد

  أفراد فأكثر 7من 

  16=العدد

  3.86  4.01  3.97  والثقافيالمجال االجتماعي 
  3.69  3.86  3.86  المجال النفسي

  4.46  4.52  4.55 المجال االقتصادي
 3.94  4.08  4.07 الدرجة الكلية

نتائج تحليل التباين األحادي للمشكالت التي تواجهها زوجـات المعـاقين فـي    : )47(جدول 

  متغير عدد افراد االسرة عزى إلىمحافظة طولكرم ت

  االسرةعدد أفراد 
  

 المجاالت

 مصدر التباين

ر?<ت 
BCDEFا 

مجموع 
مربع 

 االنحرافات

متوسط 
 االنحراف

ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المجال 
االجتماعي 

  والثقافي

  STU 2 0.253  0.127 اLMNOPOQت
0.51  
  

0.61  
  

  0.250  17.986 72 داخل المجموعات
 المجموع

74 18.239    

  المجال النفسي
 STUتLMNOPOQ0.191  0.383 2 ا  

0.34  
  

0.71  
  

  0.558  40.172 72 داخل المجموعات
    40.555 74 المجموع

المجال 
 االقتصادي

  STU 2 0.076  0.038 اLMNOPOQت
0.24  
  

0.79  
  

  0.161  11.562 72 داخل المجموعات
    11.639 74 المجموع

 الدرجة الكلية

  STU 2 0.229  0.114 اLMNOPOQت
 0.238  17.140 72 داخل المجموعات 0.62  0.48

   17.369 74 المجموع

 )α)  (3.13 0.05≥(ف الجدولية عند مستوى الداللة 
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المجال االجتمـاعي  (أن قيم ف المحسوبة للمجاالت ) 47(يتضح من خالل الجدول رقم 

،  0.51(علـى التـوالي   كانت )  الدرجة الكلية، المجال االقتصادي ، المجال النفسي ، والثقافي

وبذلك يتضح بأنه ) 3.13(وجميع هذه القيم اصغر من القيمة الجدولية ) 0.48،  0.24،  0.34

في المشكالت التـي تواجههـا   )  α 0.05≥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

، لمجاالت متغير عدد افراد االسرة وعلى هذه ا عزى إلىزوجات المعاقين في محافظة طولكرم ت

  . وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

بشكل عام فإن المشاكل المختلفة التي تواجه زوجات المعاقين ال تتأثر كثيراً بالمتغيرات 

إال  ،وصلة القرابة بين الزوجين ،والمستوى التعليمي ،والعمر عند الزواج ،العمر: المستقلة مثل

والتـي تـزداد المشـكالت     .بعض المتغيرات قد لعبت دوراً في خلق تباين مستوى اإلعاقةن أ

في  كما يلعب عامل السكن دوراً كبيراً حيث أن الزوجات اللواتي يسكن. بازدياد مستوى اإلعاقة

  .المخيمات تعاني أكثر من النساء في القرى والمدينة
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  الفصل السادس

  التوصياتوالنتائج 
  

  النتائج

  التوصيات
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  الفصل السادس

  والتوصيات النتائج

بعد تحليل البيانات ومناقشـتها   الباحثة إليهاالتي توصلت  لنتائجيتناول هذا الفصل أهم ا

  .مجموعه من التوصيات إلى باإلضافة

  النتائج

  :في اآلتية الباحثة إليهاالتي خلصت  لنتائجأهم ايمكن تحديد و

 زوجة عاتق على الملقاة المسؤوليات كثرة المعاقين زوجات منها تعاني التي المشكالت أكثر من -

   .أيضا الزوج دور) بالدور اإلنتاجي والدور اإلنجابي (لقيامها نتيجة المعاق؛

 فـي  العائلة دور أضعف العائلي التفسخ عمليات من هاعن نجم وما االجتماعي، التغير عمليات - 

  .المادي الدعم قضية في المختلفة المؤسسات على الضغط وزاد جهة، من المعاق أسرة دعم

هناك شكوى من غالبية زوجات المعاقين بأنه ال يوجد هناك اهتمام كاف من وسائل اإلعـالم   -

المختلفة في عرض مشكالتهم وتوضيحها باإلضافة إلى تناول قضـايا اإلعاقـة مـن أجـل     

تحفيز المؤسسات على الـدعم المـادي   اإلسراع في تغيير االتجاهات السلبية نحو اإلعاقة و

  .والمعنوي

 يتصـورن،  كن مما بكثير أكثر يواجهنها التي المشاكل أن إلى أشرن المعاقين زوجات معظم  - 

  :من يزيد وهذا

  .الزواج تجربة فشل 1- 

  .األسري التفكك احتمالية 2- 

  .معاقين بأشخاص مستقبالً والبنات األوالد تزويج رفض 3- 
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  .معاق بزوج االرتباط قرار على الندم 4- 

  .الحياة على وتفضيله الموت المعاق زوجة تمني 5- 

 المـادي  الدعم تقدم ال )دولية خاصة، خيرية، حكومية،( المختلفة االجتماعية الرعاية مؤسسات -

 يزيد وهذا واالجتماعي، النفسي الدعم برامج تقديم عدم أو ضعف إلى باإلضافة جهة، من الكافي

  .األسرة أفراد وبقية والزوجات المعاقين معاناة من

 وهـذا  معاً، والسلوك التفكير على تنعكس هائلة، نفسية ضغوط تحت المعاقين زوجات تعيش - 

 والتـوتر  العصـبية  فإن السلوك حيث فمن معاق؛ زوج يرأسها التي األسرة أبناء على ينطبق

 الطـالق،  في الرغبة فإن للتفكير بالنسبة أما التصرفات، في ظهوراً األساليب أكثر هي واليأس

 المعاقين؛ زوجات تراود التي األفكار أكثر من هي االنتحار في والتفكير الحياة، من والهروب

  .سوداوية بصورة يبدو المستقبل أن حيث

 فـي  جـداً  كبيرة مشكالت هي المعاقين زوجات منها تعاني التي المشكالت أن النتائج أظهرت -

 والـدعم  المادية المساعدات وأن والنفسية، والثقافية واالجتماعية االقتصادية الجوانب مختلف

 رغـم  عليهـا،  والقضاء المشكالت هذه من الحد في كبير بشكل تساهم لم واالجتماعي النفسي

   .وبكرامة الكريم العيش في المعاق وحقوق اإلنسان، إنسانية على تؤكد التي القائمة التشريعات

 وحـوادث  العمـل،  إصابات منها مختلفة، عوامل بسبب الزواج بعد حدثت اإلعاقة من 40%  -

  .األمراض عن الناجمة والمضاعفات االحتالل، من الناجمة واإلصابات السير،

 إلى سيء من تسير المعاق ألسرة المعيشية الظروف أن من االقتصادية المشكالت على أدل ليس -

   .والنفسي االجتماعي التكيف عمليات ويعرقل يصعب وهذا أسوأ،

 نتـائج  أظهرت فقد المختلفة؛ المشكالت حدة على تأثير أي وزوجته المعاق بين القرابة تلعب لم -

 االختالف أي α = 0.05مستوى  عند إحصائية جوهرية داللة ذات فوارق وجود عدم التحليل

  .الزوجين بين القرابة لمتغير تبعاً
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 اللواتي فالزوجات الزواج؛ عند العمر متغير حسب المعاقين زوجات مشكالت في التباين يتأثر لم -

 نتـائج  فـي  ظهر كما نفسه، وبالمستوى نفسها المشكالت من يعانين متأخراً أو مبكراً تزوجن

  .اإلحصائي التحليل

 لمتغير تعزى المعاقين زوجات منها تعاني التي والصعوبات المشكالت درجة في اختالفات توجد -

 فزوجة والثقافية؛ االجتماعية المشكالت في جلية بصورة ذلك ويظهر باإلعاقة، اإلصابة وقت

 بعـد  اإلعاقـة  حـدثت  إذا أقل بصورة اجتماعية وثقافية ومشاكل صعوبات من تعاني المعاق

 فوارق توجد ال بأنه القائلة الفرضية رفض في اإلحصائي التحليل نتائج أظهرته ما وهذا الزواج،

 في ولكن اإلعاقة، في اإلصابة وقت لمتغير تعزى α = 0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات

  .كبير أثر المستقل للمتغير يكن لم واالقتصادية النفسية اآلثار

 االجتماعيـة  والصـعوبات  المشاكل درجة في دوراً )مخيم مدينة، ريف،( اإلقامة مكان يلعب -

 وصـغرت  المجتمع، صغر فكلما أكبر؛ واالقتصادي النفسي المجال في تأثيره ولكن والثقافية،

 يعانين المخيم في المعاقين وزوجات واالجتماعية، الثقافية المشاكل زادت كلما الجغرافية الرقعة

 من أكثر القرى في المعاقين زوجات تعاني كذلك القرى، في منهن المجال هذا في أكبر بصورة

 منـاطق  مختلـف  في كثيراً تختلف وال تتشابه، فتكاد والنفسية االقتصادية الجوانب أما .المدن

  .السكنية التجمعات

 تـزداد  اإلعاقـة  مسـتوى  زاد فكلمـا  اإلعاقة؛ مستوى بازدياد المعاقين زوجات معاناة تزداد -

 فوارق وجود بعدم القائلة الفرضية ينفي وهذا الزوجات، منها تعاني التي والمشاكل الصعوبات

 واضحاً ذلك ظهر وقد اإلعاقة، درجة إلى تعزى  α = 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذات

  .والنفسي والثقافي االجتماعي المجال في

 تواجههـا  التي والصعوبات المشاكل في التباينات في كثيراً يؤثر ال مستقل كمتغير اإلعاقة نوع -

 ذات فوارق توجد ال أنه على تنص والتي الصفرية الفرضية قبول يعني وهذا المعاقين، زوجات

 لإلعاقة المجتمعية فالنظرة اإلعاقة، نوع لمتغير تعزى α = 0.05 مستوى عند إحصائية داللة

  .متقاربة تكون تكاد المختلفة والصعوبات المشكالت فإن ثم ومن واحدة، تكون تكاد
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 زوجـات  منهـا  تعاني التي المشكالت وحجم مستوى بين إحصائية داللة ذات فوارق توجد ال -

  .للزوج التعليمي للمستوى تعزى المعاقين

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين مستوى وحجم المشكالت التي تعاني منهـا زوجـات    -

  .ةللزوج التعليمي للمستوىالمعاقين تعزى 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين مستوى وحجم المشكالت التي تعاني منهـا زوجـات    -

  .ير عمل الزوجةالمعاقين تعزى إلى متغ

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين مستوى وحجم المشكالت التي تعاني منها زوجـات    -

المعاقين تعزى إلى متغير عدد أفراد األسرة، وقد يعزى ذلك إلى أن الزوجة التي لديها أبناء 

ويعملـون  صغار بالسن قد ال يحتاجون متطلبات مالية كبيرة، أما الزوجة التي أوالدها كبار 

                     .فهم يعتمدون على أنفسهم مادياً ويدعمون والدتهم نفسياً ومادياً

 في على التعليم اإلعاقة أثر كان وقد للمعاقين، العلمي التحصيل أمام كبيرة عقبة اإلعاقة شكلت -

 برعايـة  -المستويات مختلف على- االهتمام عدم بسبب الحاضر، الوقت في منه أكبر الماضي

 وقد الثانوية، المرحلة تعليمهم يتجاوز لم المعاقين األزواج من %45 من فأكثر المعاقين؛ وتعليم

 عمليـات  من يحد مما ،اختيار زوجات من نفس المستوى التعليمي أو أقل  على ذلك انعكس

الحصول على فرص عمل أو عملية  مستويات وانخفاض جهة، من واالجتماعي النفسي التكيف

  .كافي من العمل من جهة أخرىدخل 

 نتـائج  أظهرت حيث الزواج؛ سن وخصوصاً الزواج عمليات على كبير بشكل اإلعاقة تؤثر لم -

 فقـد  المعـاقين،  واألشخاص العاديين األشخاص بين الزواج معدالت في كبير تشابه الدراسة

 نسـبة  كان بينما سنة، 30 العمر قبل تزوجوا األزواج من %90 من أكثر أن النتائج أظهرت

 عمـر  بين الفارق متوسط أن كما ،%29 حوالي سنة 18 العمر قبل تزوجن اللواتي الزوجات

 المجتمـع  فـي  الطبيعـي  الوضع يماثل وهذا سنوات، 7-5 من تقارب الزوجة وعمر الزوج

  .الفلسطيني
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 األسـرة  حجم متوسط عن كثيراً يختلف ال المعاق أسرة حجم متوسط أن الدراسة نتائج أظهرت -

 فمعظم المنجبين، األطفال عدد على التأثير في دور أي تلعب لم اإلعاقة أن يظهر وهذا العادية،

 االستقرار تحقيق على يؤثر مما االقتصادية، قدرتها يفوق األطفال من عددا تنجب المعاقين أسر

 اإلنجـاب  فـي  المحدقـة  األخطار رغم حقوقهم، كامل األطفال إعطاء دون ويحول األسري،

 وزيـادة  األسـر،  تلك فقر من تزيد هذه اإلنجاب وكثرة .الوراثية بالعوامل يتعلق ما خصوصاً

  .المختلفة المؤسسات من المادي الدعم إلى حاجتهم

 %55 األسـر  نصف من أكثر فهناك للغاية؛ سيء المعاق ألسرة والمعيشي االقتصادي الوضع -

 من %21 منها شهرياً، شيقل 1500 األحوال أحسن على دخلها يتجاوز ولم مدقع، فقر في تعيش

 متوسط مستوى في تعيش فقط األسر من %20 بينما شهرياً، شيقل 1000 عن دخلها يقل األسر

 لألسر االقتصادي الوضع سوء على أدل وليس شهرياً، شيقل 3000 دخلها يتعدى حيث جيد أو

 مـن  يـراكم  مما الدخل، معدالت عن اإلنفاق معدالت فيها تزيد األسر من %92 نسبته ما بأن

  .لها المادية الحاجات

 لديهم منهم %40 أن رغم لألسرة، دخل أي في يساهمون وال يعملون ال المعاقين األزواج نصف -

 و الفلسطيني، المجتمع في البطالة معدالت ارتفاع إلى يعود وهذا المختلفة؛ األعمال على قدرات
 القيام وبين بينهم تحول اإلعاقة ألن العمل عن عاجزون فقط العاملين غير األزواج من 16%

 أمـا  الحكومي، القطاع في يعملون المعاقين من العاملين ربع من وأقل للدخل، مدر عمل بأي

 بلغـت  فقد المعاقين زوجات أما .قليالً دخالً عليهم تدر خفيفة، خاصة بأعمال فيعملون األغلبية

 لعدة النسوية المشاركة انخفاض يعود وقد قليلة، نسبة وهي ،%12 حوالي منهن العامالت نسبة

  .األسرية والمسؤوليات العلمي، التحصيل منها عوامل

 الثالثة المرتبة وفي المختلفة، المؤسسات دعم يليه األسرة، دخل مصادر أهم من الزوج عمل يعد -

 والوظيفيـة  البنائية التحوالت بسبب جداً منخفض فإنه األقارب دعم أما واألبناء، الزوجة عمل

  .الممتدة لألسرة

  .المختلفة المؤسسات دعم على دخلها في كامل بشكل تعتمد المعاقين أسر ثلثي من أكثر هناك -
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 دون تمت الزواج حاالت من %70 فهناك تقليدية؛ بصورة تتم المعاقين أسر في الزواج طبيعة -

 العامـل  بفعـل  الزواج عملية تمت تقريباً الحاالت ربع وهناك الزوجين، بين سابقة معرفة أي

 ولكن معاق، من الزواج رفضن الزوجات من قليلة ونسبة العمومة، أبناء بين وخصوصاً القرابي

  .الزواج عملية تمت واإلجبار الضغط تحت

 من %75 نسبته ما شكلت حيث الحركية اإلعاقات هي األزواج بين شيوعاً اإلعاقة أنواع أكثر -

 وتعد ،%97 حوالي والشديدة المتوسطة بين تتراوح الحركية اإلعاقات وغالبية اإلعاقات، مجمل

  .المجتمع في قبوالً اإلعاقات أقل من العقلية اإلعاقة

 كانت %40 منها طارئة، كانت اإلعاقات غالبية بينما ،%10 نسبة الوراثية اإلعاقات تتجاوز لم -

  .والحوادث اإلصابات عن ناجمة منها %33 وهناك المرض، عن ناجمة

 إلى البيانات أشارت فقد األسرة؛ حياة مجمل على وانعكاساته دالالته له مهم عامل اإلعاقة وقت -

 15 العمر بلوغهم بعد باإلعاقة أصيبوا %47 وأن الزواج، قبل حصلت اإلعاقات من %62 أن

  .أيضاً إعاقة من تعاني زوجات من تزوجوا المعاقين األزواج من %10و فأكثر، سنة

 لزيـادة  الـزمن  مـرور  مـع  تـزداد  عـام  بشكل واألسرة خاص بشكل الزوجة مشكالت أن -

، فالمعاق ليس وحده من يعاني من المشكالت بل تشـاركه  وخصوصاً المشكالتالمسؤوليات،

   .زوجته وأوالده في هذه المشكالت بسبب إعاقته

  . التوصيات

ماية منح زوجات المعاقين األولوية في التوظيف والعمل للقيام بالدور اإلضافي المناط بها لح .1

 .األسرة والوفاء باحتياجاتها

من خـالل  أسرة المعاق  زوجة و وما تعانيهالتركيز على الوعي المجتمعي باإلعاقة وجوب . 2

قيم والتقاليد القديمة نحو لتغير اجتماعي للفكر والالدورات والندوات المتخصصة في محاولة 

  .ثقافة جديدة تحترم إنسانية اإلنسان وحقوقه
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العمل على عرض النماذج الناجحة لزوجات المعاقين والتركيز على االيجابيـات الكامنـة   . 3 

  .وليس فقط على السلبيات المترتبة على اإلعاقة وأثرها على األسرة

المختلفة للمعاق وزوجته بما يتناسب مع اإلعاقـة  وجوب التركيز على التدريب والمهارات . 4 

ومستويات المعيشة ومساعدتهم مادياً في مشاريع صغيرة تكفي الحتياجاتهم المادية وتسهم في 

 .تنمية وتطوير المجتمع

يجب إدخال موضوع اإلعاقة والنوع االجتماعي ضمن المنـاهج المدرسـية فـي مختلـف     . 5

   .وزيادة درجة دمجها بالمجتمع المراحل التعليمية لتقبل اإلعاقة

العمل بأسلوب علمي على حل المشكالت المختلفة التي تواجه زوجة المعاق حـالً جـذرياً   . 6

  .يناوليس شكلياً أو إعالمياً أو تسك

يجب التركيز على األبعاد االجتماعية والنفسية ولـيس فقـط علـى الجانـب االقتصـادي      . 7

فالجوانب النفسية واالجتماعية ال تقل أهمية عن الجانب  .بالمساعدات المادية للمعاق وأسرته

 . لتؤتي أكلهااالقتصادي رغم أن آثارها ونتائجها تحتاج إلى وقت أطول 

سن تشريعات جديدة تحفظ للمعاق وأسرته حياة كريمـة وتعمـل علـى التماسـك     وجوب . 8

 .والتضامن األسري واالجتماعي

مـع   الكفافالمساعدات المادية والتي ال تصل في معظم األحيان لدرجة  تطويرالعمل على . 9

 .التنموي لهذه المساعدات على الجانب التركيز

تشكيل جسم مركزي يربط كل الفروع والهيئات والمؤسسات العاملة في مجـال اإلعاقـة   . 10

 .لتنظيم الجهد وحسن إدارته

البنـاء   فـي وعالقاتها  المختلفة في مجال اإلعاقةالعمل على زيادة الوعي ودعم الدراسات . 11

والتأثيرات المختلفة االجتماعي  ماالقتصادي أ مكانت على المستوى الصحي أأسواء  األسري



132 

وأن تتحلى تلك الدراسات بدرجة كبيرة من المصـداقية  . لإلعاقة على مختلف مناحي الحياة

 .اجتماعية تنموية متطورةبناء سياسات  من مكنتوالموضوعية للوصول إلى نتائج 

تشكيل مجموعات ضاغطة في المجتمع من أجل إيجاد تشريعات جديـدة تتسـم بالعدالـة    . 12

وكذلك الضغط من أجل تطبيق التشـريعات  . االجتماعية على قاعدة احترام اإلنسان وحقوقه

 .ايا تمكين المرأة ضمع التركيز على ق أو التشريعات المأمولة مستقبالً ،القديمة

يل وتنشيط دور مؤسسات الرعاية المختلفة العاملة في مجـال اإلعاقـة للحـد    فعتوجوب . 13

  .للمعاق وأسرته والتخفيض من المشاكل القائمة

  .زيادة حافزيه العمل التطوعي ألفراد المجتمع في دعم مسيرة المعاقين وأسرهم. 14

ألعمل على تمكين زوجات المعاقين بتوفير التعليم والتدريب مع توفير القـروض والمـنح   .15

   .   القامة المشاريع الدعمه لهن
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  قائمة بأسماء المحكمين: )1(ملحق 

  مكان العمل  االسم  الرقم

  جامعة النجاح الوطنية  نورة األسمرالدكتورة   1

  خضوري- جامعة فلسطين التقنية  الدكتور هشام شناعة  2

  بشار عينبوسيالدكتور   3
وزارة التربية / مدير عام قسم اإلرشاد والتربية الخاصة

  والتعليم

  طولكرم/ الثانوية ةلفاضليأمدرسة ذكور   الدكتور صالح حمدان  4
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 استبانه الدراسة )2(ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا 

  دراسات المرأة

 تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستير في قسم دراسات المرأة في جامعة النجاح الوطنيـة 
لـذا يرجـى التكـرم    " في محافظة طـولكرم  ينالمعاقات زوج هاالمشكالت التي تواجه"بعنوان 
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  .وستعامل بمنتهى السرية، ولكم جزيل الشكر والعرفان

   سميرة جزماوي: الطالبة

  

  الجزء األول

  : الرجاء وضع دائرة حول الوضع الذي ينطبق على حالتك

  : المعلومات الشخصية للزوجة

  : العمر. 1

  فوق  40) 4     40-30) 3     30- 18) 2     سنة 18اقل من ) 1

  : المستوى التعليمي. 2

  دبلوم) 4     ثانوي) 3     أساسي) 2       ُأمي) 1

  .دراسات عليا) 6       جامعي )5

   :األسرة عدد أفراد. 3

  :المجموع        إناث) 2       ذكور) 1

   :هل الزوجة تعاني من إعاقة. 4

 ال ) 2         نعم) 1
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  : فهل هي، إذا كانت الزوجة تعاني من اعاقه. 5

   سمعيه) 3     حركيه) 2     عقليه )1

 أخرى حدد) 5     بصريه) 4

   :مستوى اإلعاقة. 6

 شديدة) 3     متوسطه) 2     بسيطة) 1

   هل الزوجة: الزوجةعمل . 7

 ال تعمل ) 2     تعمل) 1

  ؟إذا كانت اإلجابة عن السؤال السابق بأن الزوجة تعمل فماذا تعمل

  غير ذلك حدد )4     أعمال حرة) 3   قطاع خاص )2   موظفة حكومية) 1

  : مكان السكن. 8

  مخيم ) 3     قرية) 2     مدينة) 1

  : نوع السكن. 9

   مشترك مع أهل الزوج) 3     مستأجر) 2     ملك) 1

 مشترك مع أهل الزوجة) 4

 :معلومات شخصية عن الزوج

   :العمر. 1

  فما فوق  40) 4     30-40) 3     25-30 )2     18-25 )1

  : المستوى التعليمي. 2

   دبلوم) 4     ثانوي) 3     أساسي) 2     أمي) 1

 دراسات عليا) 6     جامعي) 5

  هل الزوج : عمل الزوج. 3

  عاجز عن العمل) 3     ال يعمل) 2     يعمل )1

   إذا كان الزوج يعمل فما هو عمله؟

  غير ذلك حدد )4         أعمال حرة) 3   قطاع خاص) 2   موظف حكومي) 1



145 

  :معلومات عن الزواج

  : عمر الزوجة عند الزواج. 1

  فما فوق  40) 4        40-30) 3     30-18 )2   سنة 18أقل من ) 1

  : الحالة االجتماعية للزوجة عند الزواج. 2

  أرملة) 3     مطلقة) 2     عزباء) 1

  : عند الزواج عمر الزوج. 3

 فما فوق 40) 4         30-40) 3     25-30) 2     18-25 )1

   :عند الزواج الحالة االجتماعية للزوج. 4

 أرمل ) 3     مطلق) 2     أعزب) 1

   :وقت حدوث إعاقة الزوج. 5

 بعد الزواج ) 2     قبل الزواج) 1

  : هل كان هناك معرفة سابقة بين الزوجين قبل الزواج. 6

 ال )2       نعم) 1

  : هل هناك صلة قرابة بين الزوجين. 7

 ال ) 2       نعم )1

 ......................................إذا كانت اإلجابة نعم حدد صلة القرابة

   :هل تم الزواج. 8

  لم يأخذ رأيها ) 4   لم تكن راضيه) 3   نوعا مارضا  )2   برضا الزوجة) 1

  :معلومات عن إعاقة الزوج

  : نوع اإلعاقة لدى الزوج. 1

   سمعية) 3     حركية) 2     عقلية) 1

 أخرى حدد ) 5    بصرية) 4

  : مستوى اإلعاقة. 2

  شديدة ) 3     متوسطة) 2     بسيطة) 1
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   :سبب اإلعاقة. 3

 إصابة احتالل ) 4     وراثة) 3     حادث) 2     مرض) 1

  : تاريخ اإلعاقة. 4

 فما فوق  30) 4     30-15)3   سنة 15أقل من ) 2     منذ الوالدة) 1

  :مصادر دخل األسرة

  )     (: مقدار الدخل الشهري بالشيكل. 1

  .........................نسبته من مجموع الدخل عمل الزوج) 1

  ......................الدخلنسبته من مجموع  عمل كال الزوجين) 2

  .............................نسبته من مجموع الدخل االبناءعمل ) 3

  .........................نسبته من مجموع الدخل عقارات واستثمارات) 4

  .....................نسبته من مجموع الدخل مساعدات من مؤسسات مختلفة) 5

  ..................نسبته من مجموع الدخل ..........................حددغير ذلك ) 6

  الدخل مقابل النفقات. 2

  الدخل اقل من النفقات) 3   الدخل يساوي النفقات )2   الدخل اكبر من النفقات) 1
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  :أمام العبارة المناسبة) x(الرجاء وضع إشارة 

 الفقرات الرقم
موافق 

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

 المجال االجتماعي والثقافي

      أجد صعوبة في التعامل مع زوجي 1

2 
تعيش األسرة معظـم وقتهـا فـي    

 مشاكل
     

3 
عالقات األسرة وتفاعلها مع المحيط 

 ضعيفة
     

4 
 إعاقة زوجي لها اثـر علـى عـدم   

 تكوين عالقات اجتماعيه جديدة
     

5 
والقرارات أتحمل معظم المسؤوليات 

 األسرية بمفردي
     

6 
رعاية زوجـي اجتماعيـا ونفسـيا    

 وحياتيا تأخذ مني وقتا كبيرا
     

7 
عدم وقوف األقارب إلـى جانـب   

 يزيد من المتاعب األسرة
     

8 
المجتمع يركز بنظره سـلبيه علـى   

 اإلعاقة
     

9 
اإلعاقة تقلل من المكانة االجتماعية 

 لألسرة
     

10 
سوف تزداد  مسؤولياتي في األسرة

 مع الزمن
     

11 
 في رعاية زوجي سوف مسؤولياتي

 تزداد مع الزمن
     

12 
مسـتقبال   بنـاتي أتخوف من زواج 

 بسبب اإلعاقة
     

13 
بنات المعاق هن الضـحية األكبـر   

 بسبب إعاقة والدهن
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 الفقرات الرقم
موافق 

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

14 
ال يوجد وعي وإرشـاد اجتمـاعي   

 حول اإلعاقة
     

15 
الزواج مـن معـاق يحتـاج إلـى     

 شخصية وقرار حاسم
     

16 
يتدخل أهل الزوج المعاق في حياتنا 

 الخاصة
     

17 
مشكالت الزواج من معاق تكون في 

 بداية الحياة الزوجية
     

      أنا نادمه على زواجي من معاق 18

19 
أتصور صعوبة الـزواج مـن    لم أكن
 معاق

     

20 
لن اقبل أن تتزوج بناتي مـن معـاق   

 مستقبال
     

21 
من معاقات  أبنائيلن اقبل أن يتزوج 

 مستقبال
     

22 
تجربة الزواج من معاق هـي فـي   

 األغلب فاشلة
     

23 
ــة  ــة االجتماعي ــات الرعاي مؤسس

 مقصرة في واجباتها اتجاه المعاق
     

24 
اإلعالم مقصرة اتجاه أسـرة   وسائل
 المعاق

     

25 
أحاول أن استفيد من تجارب اآلخـرين  

 لتسهيل حياتنا األسرية
     

26 
مشكلة الزواج من معاق تكمن في عدم 

 وعي المجتمع لإلعاقة
     

 المجال النفسي

1 
 إعاقة زوجي تسبب لـي الشـعور  

 بالوحدة والعزلة
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 الفقرات الرقم
موافق 

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

2 
اشعر بالقلق دائما علـى مسـتقبل   

 أسرتي
     

3 
أتخوف كثيـرا مـن إنجـاب أوالد    

 معاقين
     

      اشعر بالندم على زواجي من معاق 4

5 
أبنـائي  سأكون حريصة على زواج 
 وبناتي من أفراد ليسو معاقين

     

6 

مسؤولياتي الكبيـرة الملقـاة علـى    
بسبب إعاقة زوجي تجعلنـي  عاتقي 
 جدا واحمل هموم كثيرة مرهقه

     

7 
اشعر بالخجل والنقص بسبب إعاقة 

 زوجي
     

8 
أوالدي يشعرون بـالنقص بسـبب   

 إعاقة والدهم
     

9 
ال توجد خدمات دعم وإرشاد نفسي 

 للمعاق وأسرته
     

10 
نظرة المجتمع السلبية نحو المعـاق  

 تخلق عندي مشاكل نفسيه
     

11 
طموحاتي تحطمت بسبب زواجـي  

 من معاق
     

      أتخوف دائما من المستقبل 12

13 
واالطمئنان  بانعدام االستقراراشعر 

 داخل المجتمع
     

14 
اإلعاقة في مجتمعنا أشبه بوصـمة  

 العار والعيب
     

15 
زوجـي دائمـا    فإنا بسبب اإلعاقة

 متوتر وعصبي
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 الفقرات الرقم
موافق 

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

16 
يشعر زوجي بسبب اإلعاقـة انـه   

 مذنب من ناحيتي
     

17 
أحاول أن اشعر زوجـي بالشـفقة   

 والعطف
     

18 
أحاول أن اهرب دائما مـن واقـع   

 التوتر في العائلة
     

19 
تتصف معظم تصـرفاتي بـالتوتر   

 والعصبية
     

20 
لإلعاقة يجعلها في عدم تقبل العائلة 
 حالة توتر مستمر

     

      اإلعاقة تزيد من الشك عند األزواج 21

22 
اعتبر قرار الزواج من معاق قرار 

 خاطئ
     

      اكره حياتي ألنني تزوجت من معاق 23

24 
أتمنى أن تنتهـي حيـاتي بأقصـى    

 سرعه
     

      فكرت في بعض األحيان باالنتحار 25

      في بعض األحيان بالطالقفكرت  26

27 
يضايقني تدخل األقارب والمجتمـع  

 في حياة األسرة
     

 المجال االقتصادي

1 
اإلعاقة سبب رئيسي في تدني دخل 

 األسرة
     

2 
معظم مشاكل األسرة ترجـع إلـى   

 حاجتها المادية
     

3 
المجتمع ومؤسساته ال تدعم المعاق 

 ماديا بما يكفي
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 الفقرات الرقم
موافق 

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

4 
ال تقـوم بالعمـل    )السلطة(الدولة 

 الالزم اتجاه المعاقين
     

5 
المعاقين غير مشـمولين بالتـأمين   

 الصحي
     

6 
المؤسسات ال تقوم بتطبيق قـانون  

 عمل المعاقين
     

7 
العناية بزوجي المعاق تمنعنـي مـن   

 األسرةالعمل ومساندة 
     

8 
غالبا ال يتلقى أوالد المعاقين التعليم 

 والتدريب الكافي
     

9 
هناك حاجه لمشاريع استثماريه خاصة 

 بالمعاقين
     

10 
تكاليف العنايـة الصـحية للـزوج    
 المعاق تشكل عبئا مادياً على األسرة

     

11 
الخدمات المقدمـة للمعـاقين غيـر    

 مرضيه وتقع على عاتق األسرة
     

12 
البد من تخصيص راتب للمعاق ليعيش 

 حياه كريمه
     

13 
أعتقـد ـن المســاعدات المقدمــة   

 للمعاق هي حق وليس هبه
     

14 
اإلعاقة تمنع الـزوج مـن القيـام    

 بأعمال لزيادة دخل األسرة
     

15 
حياة المعاق وأسرته تسير من سيء 

 إلى أسوء
     

16 
االقتصـادي  ال أمل في تحسن الواقـع  

 للمعاقين
     

17 
تعاني معظم عائالت المعاقين مـن  

  وضع اقتصادي متدنٍ
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Abstract 

    The woman faces big challenges and problems due to gender 

differentiation which is built on traditional culture. These problems would 

clearly appear if the concentration was on disabled men's wives.  These 

problems vary between social, psychological or financial problems 

according to disability type and its level. These problems were being 

analysed according to different group changes among of them those which 

are concerned with disability circumstances or the reality of disabled  

family and the type and the level of the disability. 

Analysing different problems that disabled men's wives suffer from, 

challenges and difficulties show the role of different organisations such as 

family organisation, governmental and civil organisations in financial and 

moral support issues (social and psychological) to help disabled men's 

wives in adaptation, minimizing those problems and difficulties, and the 

failure aspects in support processes.  

Therefore, for this study's purposes, the researcher employed the 

descriptive analytical research method by using some analytical methods 

such as average degree, repeated charts and intersected charts as well as 

using some analytical exams to test the hypotheses. However, a random 
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sample which represents 50% of men's wives of the study population in 

Tulkarem was chosen. Thus, the population of the study was formed from 

all married members of disabled Union in Tulkarem, meetings and 

questionnaires were used to collect required information. 

The study yielded the following results: 

. Disabled men's wives suffer from difficult and increasing economical, 

social, cultural and psychological problems. 

. Family members of disabled persons live in difficult economical 

circumstances, low average income and high average of 

unemployment. 

. Financial support which was offered by the institutions of disabled people 

is not enough to meet the minimum basic needs. Moreover, most 

institutions don't offer neither social nor psychological help. 

. Neither disabled persons and their wives and sons nor their  get their 

human rights which were declared by local and international law. 

. Many women think of escaping from the cruelty of life and the hardness 

of social, economical and psychological pressures that threaten family 

structure. 

. There isn't enough interest by the mass media to spread social awareness 

of disabled people's issues and their families in order to find beneficial 

solutions for their problems. 
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. There is a big failure in governmental and civil organisations in 

supporting men's wives psychologically and socially which worsening 

the problems that they suffer from and minimizing the possibility of 

their adaptation and enablement. 

. Test of prepared hypotheses in advance showed that many of independent 

variables don't play a major role in the difference and the variability of 

psychological, social and cultural trends such as the variable age of the 

wife, her job, her level of education and the size of the family in 

addition. But some of these independent variables had an effect in the 

difference like the level of disability and the place of living on some of 

these problem fields. 

The study yielded the following recommendations; The following 

were the most important of them: 

. The necessity to focus on social awareness of disability to create social 

culture that respects the humanity of man and his rights. 

. Granting disabled men's wives the priority to employment and work to 

enable them to play the extra role to protect the family and meet its 

needs. 

. The necessity to activate the role of different care institutions working in 

disability field to minimize the rising problems. 

. Focus should be on social and psychological dimensions not only on 

economic and financial sides, because the social and psychological sides 
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are not less important, but their results need longer time to bear fruit 

,support processes shouldn't only concentrate on the disabled person but 

also his wife,too. 

. Professional and voluntary teams should be formed in psychological and 

social supporting processes for disabled men's wives especially persons 

with skill and experiance.  




