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 الزواج مه املعاقني بصريا   ىحن الرتبيت اخلاصت وعلىم القرآن  طالباث اجتاهاث
 د/ صادق عبذي سيف املخاليف                                            

 ممخص البحث: 
التعرف عمى اتجاىات طالبات قسمي التربية الخاصة  إلىىدف البحث الحالي    

ف البصر( ولتحقيق ىذا ضعا -ي البصرمعاقين بصريا) كفيفن نحو الزواج من الآوعموم القر 
زعة حسب التخصص والمستوى مو  ( طالبة بالطريقة الطبقية،95اليدف اختيرت عينة قواميا )

البحث مقياس االتجاىات نحو الزواج من المعاقين بصريا من إعداد  في ستخدم، وا  الدراسي
 الباحث، واسفر البحث عن النتائج اآلتية:

نحو الزواج تجاىات طالبات قسمي التربية الخاصة وعموم القرآن) أفراد العينة( أن ا  -1
إذ تبين أن  سمبية،( اتجاىات لبصرف اضعا -المعاقين بصريا)كفيفي البصر من

 ( 87)الفرضي وسط صغر من الأ (79.1720متوسط درجات أفراد العينة البالغ)
العينة نحو الزواج من  أفرادت التجاىا بالنسبة (0,01) إحصائيةعند مستوى داللة 

أن  البصر فقد تبين يوبالنسبة لالتجاىات نحو الزواج من كفيف، ف البصرضعا
( 81صغر من الوسط الفرضي)أ(   78.7895درجات أفراد العينة البالغ ) متوسط

 .(0,05) إحصائيةعند مستوى داللة 

الخاصة وعموم  قسمي التربية طالبات اتجاىات في إحصائياوجود فروق دالة عدم  -2
)ضعف  اإلعاقة، وفقا لشدة نحو الزواج من المعاقين بصريا القرآن) أفراد العينة(

المستوى  أو، عموم قرآن( -أو التخصص) تربية خاصة كف البصر(، -البصر
  رابع(.ال -ثالثال -ثانيال)  الدراسي

 :يامن قدم الباحث مجموعة من التوصيات، ليياإوفي ضوء النتائج التي تم التوصل 
 أسموبالنظر فيما يتمقاه الطمبة من معمومات عن المعاقين، وذلك باتباع  إعادة -

الحوار لخمق قناعات لدييم حول قضايا المعاقين، خصوصا تعديل االتجاىات نحو 
 الزواج منيم.

تظير المعاق بصورة  إعالميةمن مادة  اإلعالمالنظر فيما تقدمو وسائل  إعادة -
 اعدة. الشفقة والمس إلىتدعو 

نبذ التحيز ضد أي تالمساواة بين البشر، و  الدعوة الدينية التي تنتيجعمى  التركيز -
 فئة خصوصا المعاقين.
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 يا:، منبعض جوانبو البحث واستكمال كما قدمت بحوث مقترحة لتطوير
 اتجاىات الطالب نحو الزواج من المعاقات بصريا. -

ىات طالبات قسمي التربية في تعديل اتجا نامج إرشادي وقياس فعاليتوبناء بر  -
 الخاصة وعموم القرآن نحو الزواج من المعاقين بصريا.
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Attitudes of female students in special education and 
Quran sciences departments toward marriage from the 
visually impaired 

Dr. Sadiq Abdu Saif Al-Mikhlafi 
Abstract 
Current research aimed to identify trends among students in 
department of special education and Quran sciences toward 
marriage from visually impaired (partially and fully blind.) 

A stratified sample of 95 female students, divided by 
specialization and academic level, was selected. 
The study used a scale of attitudes toward marriage from the 
visually impaired prepared by the researcher. 
Results are as follows: 
1- That attitudes of the sample were negative. The average 
of the sample, 79, was smaller than the scale average of 87 
(p<.01) with regard to marrying from partially blind. It was 
also 78.9, smaller than scale average of 81 (p<.05) with 
respect to marriage from fully blind. 

  2-There was no statistically significant differences between 
female students of the two departments -Special Education 
and Quran Sciences, three academic levels (sophomore, 
junior and senior), nor the two degrees of visual impairment 

(fully and partially blind.) 
In light of the above results the researcher recommends the 
following: 

-  Reconsider information presented to students about 
disabilities, following methods of dialogue to create a positive 
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culture on the issues of the disabled, especially attitudes 
toward marriage. 

- Re-examine contents media that would show the disabled 
in need for compassion and assistance. 

-  Focus religious call that pursues equality among human 
beings, and renounces bias against any group, especially the 
disabled. 

The research also proposed research areas to develop its 
cause and complete some of its aspects. These are: 

- Students' attitudes towards marriage from visually 
handicapped. 

-  Building a counseling program and measuring its 
effectiveness in modifying attitudes of female students in 
departments Special Education and Quran Sciences toward 
marriage from the visually impaired. 
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  :مقذمت
قد  أنيا في مجال التربية الخاصة سيالحظ السابقة واألدبياتالمتتبع لمدراسات إن 

المعتمد عمى المقارنة بين  -وىو الغالب -حدىما المنحى السمبيأ :و اتجاىينأمنحيين  أخذت
 ى جوانب القوة لدى المعاقينالذي يركز عم اإليجابيالمنحى  واآلخرالمعاقين والعاديين، 

 عمييا. والبناء
جراء  -نحو نفسو اتجاىات المعاقو  قين،نحو المعا االتجاىات السائدة في المجتمعتعد  لذا   

حساس بالضعف في التأثير عمى نفسية المعاق  ميمةعوامل  -ما تخمفو اإلعاقة من ضعف وا 
كذا و  ،لممعاقتقبل القائمة عمى كانت  ذاإن االتجاىات المجتمعية أالسمب، أي  أوباإليجاب 

ن ذلك سوف يساعده في االعتماد ، فإ-اإليجابيالمنحى  -عن نفسو أيضابولو ورضاه ىو ق
ن ا  ، و إيجابيوتكوين مفيوم ذات  اآلخرينلى بناء عالقات اجتماعية مع إوالسعي  عمى نفسو
ومن لى االنطواء، ا  و  اآلخرينتماد عمى االع إلىميل ي قد نوفإ -المنحى السمبي -كان العكس

 . لشخصي واالجتماعيا وتوافقضعف  ثم
شخصية المعاق بصريا  نأ( 879: 2007،والحمو ،وفائيو  ،إبراىيميرى ) وفي ىذا االطار  

بسبب عدم وعي أفراد سواء كانت  ،موانع كثيرة من عميو وتفرض بما تتأثر باإلعاقة وشدتيا
 .من شخصية المعاق نفسو ا، أو كان ىذا القصور نابعمرافقال أو عدم تكييف ،المجتمع

 عنيم المعمومات وأ المعارفتتأثر بخرين نحو المعاقين بصريا أن اتجاىات اآلمع العمم    
: 1409، السرطاوي )والجنس ،العمربو  ،معيم وطبيعة االتصال ودرجتو ،والتفاعل االجتماعي

، مواقف االجتماعيةتغير الو  ،ليياإوالجماعة التي ينتمي  مفرداالطار المرجعي لب وكذا (85
  . (203 -202: 2000زىران ، ) في موضوع االتجاه والتغيير

التي  بالعوامل الموضوعية والذاتية تتأثر المعاق بصريا نفسيةن أشك فيو ن مما ال إ  
 المعاق بصريازواج من ن االتجاىات نحو ال، ومن ثم فإوالتضايف فيما بينيما التأثيرتتبادالن 

كانت ن إف -اآلخرينعمى اتجاىات ن كان البحث الحالي يركز ا  و  -افي ضوئيم تكون ت
 نإف وتمتع ىو بقدر من الصحة النفسية، ،إيجابية نحو المعاق بصريا اآلخريناتجاىات 
 والعكس صحيح. قد يكون واردا   الزواج منو

خصائص حاممي االتجاه،  تتحد في ضوء النفسية االتجاىات نأالجدير بالذكر 
 إلى( 81 -53:  1997 سيسالم،)يشير  ىناو  ،خصائص المتجو نحوىمو  وموضوع االتجاه

انخفاض مفيوم الذات، والعجز عن العمل عمى  في تتجسد خصائص المعاقين بصريان أ
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 إلى، والميل وعدم النضج، والقمق، والخضوع مستوى القدرة الفعمية، والتمركز حول الذات،
والبطء في تعمم  القصور الحركي، إلى إضافة، ، والمزمات الحركية، والغضبوالعدوان ،العزلة

 .كاديميالعقمي واأل األداءالمغة والكالم، وضعف 
اتجاىات طالبات قسمي التربية  إلىفي ضوء ما سبق ارتأى الباحث التعرف 

 ؛ نظرا  البصر( ضعاف -ي البصر)كفيفنحو الزواج من المعاق بصريا الخاصة وعموم القرآن
ولما تتمقاه  تصال معيا،الالمستيدفة وامعرفة عن الفئة الطالبات قسم التربية الخاصة تمقي ل

نسانيتون من تعاليم تحض عمى احترام كرامة المعاق آطالبات قسم عموم القر  ، ولما تقوم بو وا 
 تعود إيجابية يمثمو الزواج من وظائفما  وأخيرا، أثير عمى نفسية المعاقاالتجاىات من ت

والحب واألمن واالستقرار والثقة  من قبيل الشعور بالتقبل عمى المعاق بصريا غالبا بالنفع
  بالنفس.

 :مشكلت البحج  
منيا  قين،نحو المعا إيجابيةوجود اتجاىات  إلىالنتائج البحثية العديد من تشير     

وعمى  (2007،بشارة أبو درويش و  )و (2003،الدغيش و) (1986،خصالش)دراسة  نتائج
عبدالعزيز ) أكدهلك ما ذ ،نحوىم ىناك اتجاىات سمبيةال تزال  الرغم من ذلك

 ودراسة، قينامبية االتجاىات نحو المعلى سإ أشارتن الدراسات أ( من 1986،الشخص
ن أظ حيال أخرى ومن ناحية  ،ىذا من ناحية التي جاءت مؤيدة ذلك، (1409 ،السرطاوي )

و االتجاىات نحو أ ،قين بصفة عامةقد ركزت عمى االتجاىات نحو المعا معظم الدراسات
إلى في حين لم تتطرق ىذه الدراسات  ،و حقوقيمأ ،و العمل معيمأ ،نيع العاديدمجيم م

التي  حد القضاياأ الزواج نأ مع العمم، الحدود أضيقفي  إال االتجاىات نحو الزواج منيم
خوفا من فشل عممية  ربما لمس فييا الباحث عزوف الطالبات عن الزواج من المعاقين،

االتجاىات ن أال شك كذلك، ف األمروان كان الناجمة عنو، و مواجية المشكالت أ ،الزواج
و لآلخرين وتدفعو فقده حبقد ت بصريا،عمى المعاق نفسية واجتماعية  ثارآم عنيا السمبية سينج
 الرئيس التساؤل تتحدد في اإلجابة عن البحثن مشكمة لذا فإ، العدوان أو نحو االنطواء

 ي: تاآل
نحو الزواج من  )أفراد العينة( تربية الخاصة وعموم القرآنقسمي ال طالبات اتجاىاتما     

 ؟ضعاف بصر( -)كفيفي البصر المعاقين بصريا  
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 :البحج أهذاف
 ي:فيما يأت البحثتتجسد أىداف  

نحو  )أفراد العينة( طالبات التربية الخاصة وعموم القرآن اتجاىات التعرف إلى -أ 
 .ف بصر(ضعا - )كفيفي البصر الزواج من المعاقين بصريا

 طالباتالات داللة إحصائية في اتجاىات التعرف إلى ما إذا كانت ثمة فروق ذ   -ب 
 -مكفوفين كميا ) نحو الزواج من المعاقين بصريا تبعا لشدة اإلعاقة )أفراد العينة(

 .ضعاف بصر(

التعرف إلى ما إذا كانت ثمة فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطالبات   -ج 
عموم  -لمتخصص) تربية خاصة الزواج من المعاقين بصريا تبعا حوالعينة( ن)أفراد 
 قرآن(.

 طالباتالات داللة إحصائية في اتجاىات التعرف إلى ما إذا كانت ثمة فروق ذ -د 
 -ثانييا تبعا لممستوى الدراسي) ن بصر الزواج من المعاقي العينة( نحو)أفراد 
 .رابع( -ثالث

 : البحج أهميت
، وما سيضيفو من نتائج، إجرائوىمية موضوعو، ومكان أ من  أي بحث أىمية تنبع

 تية:ىمية البحث الحالي تبرز في النقاط اآلأ ن إف ومن ثم
في اتجاىات طالبات التربية الخاصة وعموم  دالمتجس لبحثوتصدى يالذي  الموضوع -1

 .ن نحو الزواج من المعاقين بصرياآالقر 
الطالبات تجاىات ا ألجنبية التي تناولتفي البيئة المحمية وكذا العربية وا األبحاثندرة  -2

 .البحث يا مما يدعم القيام بيذانحو الزواج من المعاقين بصر 

 .ياتجاىات نحو الزواج من المعاقين بصر لقياس اال أداة إضافة -3

 التربوية.والمقترحات البحث وتوظيفيا في مجموعة من التوصيات من نتائج االستفادة  -4

 :مصطلحاث البحج
 االجتاي:  -
نحو  استجابة الشخص درجة تؤثر عمىالتي  المكتسب النفسي حالة من االستعداد      
من الجوانب المعرفية والوجدانية  منظومةنتيجة لتفاعل  ؛السمب أو باإليجاب، ضوع مامو 

       .والسموكية لدى الشخص
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 ياسعمى مق نو مجموع الدرجات التي سيحصل عمييا المفحوصون أب إجرائيا االتجاه ويعرف
 .في البحث الحالي المستخدم االتجاىات نحو الزواج من المعاقين بصريا

  :ن بصريا  املعاقى -
من الفقدان البصري تتراوح بين حاالت  متفاوتةدرجات  إلىمصطمح عام يشير 
، ويتعين عمييم  اإلطالقوال يرون شيئا عمى  ءبالضو  اإلحساسالعمى الكمي ممن ال يممكون 

 أو اإلعاقةتماما في حياتيم اليومية وتعمميم، وحاالت  األخرى حواسيم  االعتماد كمية عمى
، المرئية لؤلشياءعمى التمييز البصري  أصحابياالجزئي التي تتفاوت مقدرات  اإلبصار
من بقايا بصرىم ميما كانت درجاتيا في التوجو والحركة، وعمميات التعمم  اإلفادةويمكنيم 

 (350: 2005القريطي، م بدونيا)أت البصرية المدرسي سواء باستخدام المعينا
 الزواج:  -
وجود عالقة دائمة ب يتمثل نسق اجتماعي نوأ( ب1987الخولي)حسب تعريف  يقصد بو       

ضمنيا إشباع الحاجات الجنسية  ومن ،بين الرجال والنساء لتنظيم العالقات اإلنسانية الحميمة
لممعايير  قة بقدر من الثبات واالمتثاللدى كمييما بطريقة مشروعة، وتتصف ىذه العال

االجتماعية، فيي الوسيمة التي يعتمد عمييا المجتمع لتنظيم المسائل الجنسية، وتحديد مسؤولية 
 أبو)ج الجنسي بين البالغين مثل حقوق الزوجة، وحقوق الزوج، واإلنجاب، والميراثاو ز ال صور
 .(14: 2008 ،موسى

في  واإلناثية تواصل عاطفي واجتماعي وجنسي بين الذكور عممويعرفو الباحث بأنو        
نو أطار شرعي يقره المجتمع، ىذا التواصل وىذه العالقة تنم عن قبول ارتباط فرد بآخر يرى إ

ة الزواج في الحقوق وتحمل مسئولي ،صالح ليذه العالقة، وبإيجابيات وسمبيات ىذه العالقة
 .واإلنجاب وتربية األبناء

 :البحجحذود 
 ي:فيما يأت البحثتتمثل حدود 
نحو الزواج من المعاقين  طالباتالاتجاىات  البحث:تناولو يالموضوع الذي  -1

 )االقتصار عمى اإلناث(. يابصر 
 .2012 -2011العام الجامعي: الفترة الزمنية   -2

 تعز.جامعة  -: كمية التربيةالمكان  -3
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تجاىات المستخدم كما تتحدد نتائج البحث باستجابات الطالبات عمى مقياس اال -4
 في البحث الحالي.

 :تخلفيت وظري 
متعممة في غالبيتيا، تكتسب بالخبرة  االتجاىات النفسية أن عمى العديد من الباحثين تفقي   

والتعمم، وتتسم باالستقرار والثبات النسبي، وتتشكل، وتنمو بفعل تفاعل الفرد مع المعطيات 
، والمعايير واإلعالم، واألقرانوتأثيرات الوالدين، البيئية، ومنيا نمط التنشئة االجتماعية 

: 1997، الجنديشرة بموضوع االتجاه )الثقافية، والخبرات االنفعالّية المباشرة وغير المبا
والسمبية، وتعد موجية لسموك الفرد  اإليجابيةما بين  االتجاىات ( وتتباين1169 -1168

ت تتشكل نحو موضوع ما اعتمادا  عمى يستجيب في ضوئيا نحو موقف معين، ىذه االتجاىا
 المكونات اآلتية:

المكون المعرفي: ويتمثل برصيد الفرد من المعمومات، والمفاىيم، والمدركات، واألحكام،        -أ
 والمعتقدات التي يكتسبيا الفرد.

االنفعالي( الذي يستدخمو الفرد تجاه  -المكون الوجداني: ويتمثل في المخزون )العاطفي -ب 
 موضوع ما، فيو يحوي الجانبين اإليجابي والسمبي.

يأخذ عدة  االتجاه، إذالمكون السموكي: ويتمثل بالكيفية التي يسمكيا الفرد تجاه موضوع  -ج
وىنا تتم ترجمة المخزون عمى صورة إبداء  ،القبول، والحب، والرفض، والكراىية منيا:أشكال 

ن االتجاىات متعممة ويتضمن ذلك أأي  (386-385: 2007، بشارةاعر.) أبو درويش و مش
تنبئ  استعداد لالستجابة أيضاىي تشمل الجانب االنفعالي، و  ةتقييمي، و الجانب المعرفي

 (90: 2008،بني عطا ) اآلخرينبالسموك وتتأثر بسموك 
نحو موضوع معين تعتبر  - Jaspars,1984كما يرى  -ذا كانت االتجاىات النفسيةا  و     

( 160: 1988موك، بطريقة ما حيال ذلك الموضوع )يوسف القريوتي،محددات أساسية لمس
ن إتعد عائقا غير مرئي أمام دمج وتأىيل المعاقين، وفي المقابل ف  فإن االتجاىات السمبية

االتجاىات اإليجابية ىي مفتاح النجاح لتأىيميم ودمجيم، والتي عادة ما تتأثر بمعرفة 
ذ تعد االتجاىات منظومة لثالثة عناصر إ ؛لمعاقيناإلعاقات وسنوات الخبرة والعمل مع ا
 :Yatika  and Veethika,2006)                    )أساسية ىي المؤثر والتصديق والسموك 

9 
ممارسات سموكية يومية، يبدييا  في أن االتجاىات تعد ( 2000الكبيسي )  هأ ذلك ما ر     

دراك، وقد تكون األفراد العاديون تجاه األفراد المعاقين بوعي  بحيث تشارك في بناء  إيجابيةوا 
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صحة نفسية، وتكيف اجتماعي ناجح في المجتمع، أو سمبية تمثل أكبر عائق يواجو األفراد 
 (185:  2008)المييري،  المعاقين.

مة التي يسعى المختصون بصورة عامة لمتعرف يمأحد العناصر ال االتجاىاتتعد  لذلك   
ي مجال التربية الخاصة، نظرا لما تمثمو من أىمية ينعكس أثرىا عمييا، خاصة العاممون ف

عمى االستقرار النفسي واالجتماعي واالنفعالي لممعوقين من جية وعمى تخطيط برامجيم 
 ( 85ه:  1409السرطاوي،المقدمة ليم من جية أخرى) التربوية والخدمات

يا يتوقف عمى العديد من ن دمج المعاقين عموما ومنيم المعاقين بصر أ يمكن القولو    
برزىا االتجاىات المجتمعية نحوىم، والتي قد تقف عائقا نفسيا واجتماعيا في ألعل  ،العوامل

 ن، كما ينبغي اإلشارة إلى أسمبية والعكس صحيح متى ما كانت ممارسة حياتيم الطبيعية
بينيم فروق و متجانسة،  فئة غير نيمأتتوقف عمى  قين بصريااالمع االتجاىات السمبية نحو

، والعمر الذي حدثت اإلعاقة، وشدتيا نوعفردية، ويختمفون في خصائصيم واحتياجاتيم وفقا ل
 .فيو، والخدمات المتوافرة في المجتمع ومدى استفادتيم منيا

باألفكار الخاطئة عن قدراتيم، ومدى استفادة المجتمع منيم ،  االتجاىات السمبية ممثمةف   
 الفرص المتاحة يم في محدوديةأسيمت، وتسقد االجتماعية الخاطئة التنشئة  وكذا أساليب

المعاق بصريا  من جعل تؤدي إلى قد ومن ثم الميارات الحياتية، لمتدريب عمى أماميم
( 15ب ت:  حمد،أ) ليوإذلك ما ذىب اآلخرين، ويعاني من مشكالت عديدة، اعتماديا عمى 

  لمشكالت النفسية والسموكية، وىي:السمبية يترتب عمييا بعض ا ن االتجاىاتأمن 
 المفيوم السمبي عن الذات الذي يتسم بعدم القدرة وعدم الرغبة في المحاولة .  -1

 االنسحاب والعزلة االجتماعية والميل لعدم المشاركة.  -2

 خرين واالنتماء لمجماعة. عدم الثقة باآل  -3

 .اآلخرين أوالعدوان الموجة نحو الذات   -4

 وعدم االستقالل. يناآلخر االعتمادية عمى   -5

  التقمبات االنفعالية وعدم استقرارىا.  -6

ىناك  نأ إال نحوىم، إيجابياواتجاىا  لحقوقيم دعما أظيرت القوانين عمى الرغم من أنو       
والسبب في ذلك االتجاه السمبي  ،تقف بين العاديين والمعاقين ال تزال عقبات في الحياة اليومية

تزال مشاعر الرفض وعدم القبول  ال إذ ،اجتماعيا غير مرغوب بيملممجتمع نحوىم باعتبارىم 
البحوث النفسية  ليوإ أشارتعند التفاعل معيم، يؤكد ذلك ما  خريناآلتسيطر عمى و الخوف أ
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والقوانين  األنظمةالل نو ال يمكن التغمب عمى االتجاىات السمبية فقط من خواالجتماعية من أ
من المعرفية  األسسعمى محاولة تغيير  المعتمدة تدخالتال بل البد من، فقط والسياسات

 إلى أدىمما  ،أيضا كافية لتعديل االتجاىاتلم تكن  التي ،خالل المعمومات حول المعاقين
 Krahe and) إيجابيةإلظيار نتائج اكثر  إضافيا   االتصال عنصرا   إدخال

Altwasser,2006: 60)       
م أسواء كانت سمبية  ،آلخرين نحو المعوقين بصرياا اتتجاىن اأ يمكن القول ا سبقمم    

 نأاعتبار عمى  عممية الزواج ومنيا ،المنوطة بيم في العديد القضايا تقوم بدور ميم ،إيجابية
سواء  ،االتصال وىذا االتجاه قد يتكون من ،نحو اآلخر إيجابيالزواج ينجم عن اتجاه 

أو من خالل المعرفة والمعمومات عن ىذه  المباشر أم غير المباشر بين طرفين أو أكثر،
في  واإلناثالزواج يعد عممية تواصل عاطفي واجتماعي وجنسي بين الذكور ن أ، أي الفئة

نو أبآخر يرى  طار شرعي يقره المجتمع، ىذا التواصل وىذه العالقة تنم عن قبول ارتباط فردإ
 .ل مسئوليتياالعالقة، وبإيجابيات وسمبيات ىذه العالقة وتحم صالح ليذه

لما يحققو  نظرا   األىمية؛ البالغةأحد صور الدمج االجتماعي  ن زواج المعاقين يعدإ     
من وظائف االتصال والعالقات االجتماعية واألمن  -(1991)عمي، أوردهحسب ما  - الزواج

ن أبعمما وحفظ النوع بإنجاب األبناء،  ،واإلشباع الجنسي واالحترام النفسي والحب والتعاطف
االجتماعي من دين وأعراف وعادات  يتأثر بالجانب -(2000كما يذكر)المفتي،  -الزواج

وتقاليد، وبالجانب النفسي المعتمد عمى التفاىم والتعاطف والمودة والرحمة واالحترام المتبادل 
 .(3 -2: 2008، أبو موسى) أكثر مما يتأثر بالجانب البيولوجي

نحو زواج المعوق أشارت البحوث السابقة إلى وجود  ناآلخريطار اتجاىات إوفي       
تحديات جدية تواجو زواجو وتكوينو أسرة. وحتى عندما يمكن الترتيب لمزواج فإن النساء 
المعوقات تحديدا يتزوجن في الغالب رجاال أكبر كثيرا منين في السن، كما أن معدالت 

نات مسح العينة الوطنية حول الترمل الطالق وترك الزوجة وجدت مرتفعة، وىو ما يبدو أن بيا
تي أجريت عمى ذ كانت االتجاىات نحو الزواج والحياة األسرية أحد محاور الدراسة الإتدعمو، 

 تي:، والتي برز منيا اآلأتار براديش، و تامل نادو تيقري
 كان القبول العام، غير المشروط، لمزواج بين المعوق وغير المعوق فقط في حوالي -

سر، دون تباينات كثيرة حول ىذه النتيجة عمى مستوى كل الوالية، نصف عدد األ
كما كشف بحث كيفي، جرى بالتوازي مع ىذا المسح، عن قبول لزواج الرجال 
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المعوقين من نساء غير معوقات بمدى أوسع من العكس، أيضا، أشار األىالي أنو 
 من اإلعاقة. من األسيل عامة حصول الزواج بين رجال ونساء لدييم النوع نفسو

في الوقت نفسو، نصف أسر قرية تامل نادو نصحت بعدم زواج المعوق من غير   -
 المعوقة أو العكس أبدا، ىنا الفرق واضح مع قرية أتار براديش. 

قين، شعر اقين وغير المعاغمبية إلمكانية الزواج بين المعبالرغم من قبول األ  -
 لزواج دائما في ىكذا حاالت.حوالي نصف المستجيبين بالحاجة لتعديل ميور ا

Human Development Unit South Asia Region.2007: 24,25)                  ) 
التي من العوامل عمى العديد  يتوقف برباط الزواج (أنثى -)ذكرارتباط شخصين نإف وعموما

 ( وىي:429-424، 1999،كفافي )كما يوردىا االختيار الزواجي نظريات يمكن ذكرىا من

فالناس بصفة عامة يتزوجون ، تقوم عمى فكرة أن الشبيو يتزوج الشبيية التي نظرية التجانس
ويماثمونيم ساللة، ويشتركون معيم في العقيدة، كما يميمون أيضا  إلى  من يقاربونيم سنا،

 .االقتصادي واالجتماعيو  الزواج ممن ىم في مستواىم التعميمي،
ن الفرد يختار من يتزوج بو من ألتقارب المكاني تتركز في ن نظرية اأطار نفسو نجد وفي اإل 

فقد  تتعارض مع نظرية التجانس وىذه النظرية ال، العمل أوسواء بيئة السكن  ،لمحيطةالبيئة ا
يظير ذلك واضحا  ،وقيمو ، ممن يشابيو ويتجانس معو في سماتويختار الفرد زوجتو من بيئتو

ن بيئة أوىنا ينبغي التشديد عمى ، با من نفس القريةالفرد زوجتو غاليختار  ؛ إذفي الريف
 .اآلنالسكن والعمل تنطبق عمى المجتمعات البسيطة وليست الواسعة كما ىو حاصل 

عمى أن الفرد يختار شريك حياتو حسب قيمو ذ تقوم إوتأتي نظرية القيم في نفس السياق  
و من بين ىؤالء الذين يبدو منطقيا  أن الفرد سوف يختار شريك حيات الشخصية، حيث

 .النفعاليااألساسية، حيث يتوافر قدر من األمان  يشاركونو أو عمى األقل يقبمون قيمو
يكمل ن الفرد ينجذب نحو من أتتمثل في  الحاجات التكميمية ن نظريةأنجد  وفي المقابل 

يتطمب  افق الوأن االنسجام والتو  ،أوجو النقص فيو، وألنو يشعره بأنو أكثر تكامال  عن ذي قبل
نجذب نبالضرورة تطابقا  أو تشابيا  في الميول واالتجاىات والسمات، بل يتطمب التكميل فنحن 

 .ونحن نبحث في الشريك عن تمك الصفات التي ال نممكيا نحن ،يكمموننا سيكولوجيا   إلى من
دة ىناك حاجات شخصية محدن أالسياق ذاتو نظرية الحاجات الشخصية التي ترى  في وتأتي

الحاجات تجد اإلشباع  تنمو لدى الناس نتيجة الخبرات ومواقف معينة يمرون بيا، وأن ىذه
ىذه  المالئم ليا في العالقة الحميمة التي تتبمور في الزواج وحياة األسرة، وتتركز معظم
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األمان االنفعالي والتقدير العميق بالرغبة  التي تتمثل فيالرغبة في التجاوب، و  فيالحاجات 
 .وكثيرا  ما تكون ىذه الحاجات تكميمية في الحاجات بالنسبة لمشريكين، عترافواال
 بحث أحيانا  عن شريك يشبينا أو شريك يحمينا،نأننا نظرية التحميل النفسي ترى  في حين 

يحب أن  ا  موضوعن يكون مثمو، كما أنو يختار أمو أ يريد ا  موضوعويختار الصبي والده 
نرجسي لمموضوع )أي شخص أريد أن  ى ذلك يمكن التمييز بين اختياريتمقى منو الرعاية، وعم

)أي شخص أحتاج إليو  )أو تكميمي( لمموضوع كفميأشبيو أو أجعمو يشبيني(، وبين اختيار 
موضوع  ليعطيني ما ال أممك كالطعام والحماية... إلخ(، وبذلك يكون اختيار الراشد لشريكو أو

 .في معظمو (تكميمي) كفمي( أو عمى أساس شابوالتحبو قائما  عمى أساس نرجسي )
 

 دراساث سابقت:
لما تم تناولو من خمفية نظرية يقوم الباحث بعرض ما توافر لديو من دراسات  استكماال     

 تي:عمى النحو اآلو بموضوع البحث،  غير مباشرة سابقة ذات صمة
العاممين في  التعرف عمى اتجاىات بعض إلىىدفت  دراسة( 1986) الشخص، اجرى    

ن لى أ( فردا، وتوصمت إ144عينة قواميا) مجال التعميم نحو المعاقين بفئاتيم المختمفة، عمى
العاممين في مجال التعميم بصورة عامة تتميز باإليجابية نحو المعوقين، وكانت  اتجاىات

 ميا. نحو المكفوفين والصم مقارنة باتجاىاتيم نحو المتخمفين عق إيجابيةاتجاىاتيم اكثر 
لتعرف عمى اتجاىات معممي الصفوف الثالثة ا إلى( 2010، الصمادي )ىدفت دراسةكما    

المعاقين مع الطمبة العاديين في الصفوف الثالثة األولى في مدينة  األولى نحو دمج الطمبة
مبة المعاقين استبيان يقيس اتجاىات المعممين نحو دمج الط عرعر، ومن أجل ذلك تم توزيع

عمى ثالثة أبعاد) النفسي واالجتماعي واألكاديمي(  ، وقد اشتمل االستبيانبة العاديينمع الطم
يدرسون الصفوف الثالثة األولى في مدينة من ممعمما ( 142) من وتكون مجتمع الدراسة

 وتوصمت الدراسة إلى وجود اتجاىات إيجابية لدى المعممين نحو الدمج . ،عرعر
قين عند لتحقق من مستوى االتجاه نحو المعاىدفت إلى ادراسة ( 2003أجرى) الدغيش، و  

( 137( منيم )189، عمى عينة قواميا )بإمعة جا -طمبة التربية الخاصة في كمية التربية
ين األربعة، واستخدم مقياس االتجاه نحو المعوق الدراسية ( طالبة في المستويات52طالبا و)

اد العينة )طمبة( يتمتعون بمستوى عالي من فر أن أ إلى من إعداد الباحث، وتوصمت الدراسة
فروق في االتجاه نحو المعوقين وفقا لممستوى  ، ولم توجداالتجاه الموجب نحو المعوقين
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في االتجاه نحو المعوقين،  واإلناثوالرابع، في حين وجدت فروق بين الذكور  األولالتعميمي 
 نحو المعوقين. ةإيجابياكثر  اإلناثاتجاه  نأأي  اإلناثوذلك في اتجاه 

ىدفت إلى الكشف عن ( دراسة 2007) أبو درويش وموفق بشارة أجرت نفسو االتجاه فيو    
االحتياجات الخاصة في تنمية االتجاىات نحو المعاقين لدى  أثر تدريس مساق تعميم ذوي 

( طالبا  وطالبة من 123)  قوامياعينة  ، وذلك عمىالحسين بن طالل عينة من طمبة جامعة
ي سّجموا مساق تعميم ذو  2006 -2005 لمعام الجامعي لتربوية العموم ا ة كميةطمب

مقياس االتجاىات نحو المعاقين الذي طّوره  تطبيقولتحقيق  اليدف تم ، االحتياجات الخاصة
حيث أظيرت نتائج الدراسة فروقا  ذات داللة إحصائية في اتجاىات ( 1992)القريطي، 
 ىنالك تحسنا  واضحا  في اتجاىات الطمبة نحو المعاقين بعد المعاقين، أي أن الطمبة نحو

داللة إحصائية  تدريسيم مساق تعميم ذوي االحتياجات الخاصة. كما أنو لم توجد فروق ذات
 التخصص األكاديمي. متغير الجنس، أوجاىات نحو المعاقين تعزى لفي االت

االتصال  عالقة عمى التعرف إلى دراسة ىدفت( 1409، السرطاوي  )أجرى  حين في   
التربية الخاصة وطمبة قسم عمم النفس في مستوياتيم طمبة قسم باتجاىات  والخبرة الشخصي

 ( طالبا في المستويات الدراسية175، وذلك عمى عينة بمغ قواميا)المختمفة نحو المعوقين
جامعة في  فس( عمم ن53( تربية خاصة و)122)منيم نقسميالالثانية والثالثة والرابعة في 

ليوكر  ، مقياس االتصال الشخصيمن األدوات الدراسة، واستخدمت الممك سعود
 الدراسة، وتوصمت (1960)وآخرون ، ومقياس االتجاىات نحو المعوقين ليوكر (1987)وىرلي
أي أن ،  واالتجاىات نحوىمبين االتصال الشخصي مع المعوقين سمبية عالقة وجود إلى 

، ولم تجد الدراسة فروق قينايعدل من اتجاىاتيم نحو المع ة لماالتصال الشخصي ألفراد العين
 المستوى الدراسي. أووفقا لمتخصص  في اتجاىات الطمبة نحو المعوقين إحصائيةذات داللة 

 الجامعة طمبةمعرفة اتجاىات  إلىand Ivy   Perry (2008)لفيري و يب وىدفت دراسة   
يد المتوسط المعياري لمجتمع الطمبة باستخدام وكانت الخطوة األولى تحد ،نحو ذوي اإلعاقة

 Toward Disabled Persons (ATDP)النموذج ب  –مقياس "باتجاه ذوي اإلعاقة 
scale, Form B طالبا عن عدد مرات تفاعميم مع ذوي  (298من )" إضافة لجمع بيانات

 بالنسبة ةبداللة إحصائي ىاتفروق في متوسط مقياس االتجاىناك وقد اتضح أن  ،اإلعاقة
وتكرار تفاعل المستجيبين مع ذوي اإلعاقة )بمعدل يتراوح بين ، الذين شمميم االستبيانلجنس 
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مرات سنويا(، بينما لم يكن لمعمر والتخصص واعتماد البرنامج الدراسي  6يوميا إلى أقل من 
 أثر دال إحصائيا عمى متوسط الدرجات.   

 إلى  Fichten and Schipper and Cutler (2005 دراسة فيشتن وآخرون)ىدفت و    
دراسة    ؟ اإلعاقةاالتجاىات نحو الكبار ذوي يؤثر في  األطفالمعرفة ما اذا كان التطوع مع 

( متطوعا  من البالغين 71عمى )الدراسة طبقت ، استشرافية لمتواصل غير المتساوي )المتحيز(
 إعاقاتذوي  أطفالمع  أشير 10-4قبل وبعد العمل التطوعي لمدة  اإلجراءات أكممواالذين 

إلى أن العمل التطوعي قد عمل عمى خفض اليوة  ، وقد توصمت الدراسةسمعية أوجسدية 
باالرتياح واالسترخاء بغض  في الشعور األكبر األثروكان لو االجتماعية)المسافة االجتماعية( 

 بشأنواالعتقادات  راألفكا ير فييالتغ أماعن المجموعة التي تطوع فييا المشاركون،  النظر
 . المعاقين فكان ضئيال  

دراسة ىدفت إلى  Krahe´ and Altwasser  ( 2006) ياأجر فقد  التواسيركراىي و  أما   
( تمميذا 70الدراسة عمى عينة قواميا) تتغيير االتجاىات السمبية نحو المعاقين جسديا، طبق

إلى ثالث مجموعات، مجموعة ، وزعوا أنثى( 44) ا  ر ( ذك26وتمميذة في الصف التاسع، )
( تعرضت 24( تعرضت لتدخل معرفي صرف، ومجموعة تجريبية ثانية)22تجريبية أولى)

تدخل، وتوصمت ( لم تتعرض ألي 24لتدخل مزدوج معرفي سموكي، ومجموعة ضابطة)
م في االتجاىات نحو يمي بمفرده لم ينتج عنو أي تغيير إلى أن التدخل المعرف دراسةال

حدث التدخل السموكي المعرفي المزدوج انخفاضا في االتجاىات السمبية أي حين المعاقين، ف
 نحو المعاقين جسديا ولم يحدث أي تغيير في اتجاىات المجموعة الضابطة .

 تي:يتضح اآلمما سبق    
سواء كان  ،حامل)صاحب( االتجاه األولقين تمثل طرفين: ان االتجاىات نحو المعأ -  

( أو الطمبة من تخصصات مختمفة 1986) عيم عموما كدراسة الشخصالعاممين م  اتجاه 
 ( Yatika and Veethika, 2006  ودراسة( 2003) اشر لطمبة التربية الخاصةكدراسة ن

قين باعتبارىم االمع أيالمغة والكالم، والطرف الثاني المتجو نحوىم  أمراضعند طمبة عمم ( 
 .ىتمامموضوعا لالتجاىات التي نالت قدرا من اال

م أالنظري  األدبسواء في  ،والسمبية اإليجابيةن االتجاىات نحو المعاقين قد تباينت بين أ -  
 الدراسات السابقة.

 غياب االتجاىات نحو الزواج من المعاقين. -
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 إمكانية تعديل االتجاىات السمبية نحو المعاقين. -
 :البحجفروض 

بين  المعاقين بصريا  حو الزواج من ال توجد فروق دالة إحصائيا  في االتجاىات ن  -1
االتجاىات نحو  مقياسوالوسط الفرضي لممجتمع عمى المتوسط الحسابي لمعينة 

 .الزواج

في اتجاىات الطالبات نحو الزواج من المعاقين بصريا  إحصائياال توجد فروق دالة  -2
 ضعاف بصر(. -) مكفوفيناإلعاقةشدة  باختالف

 لزواج من المعاقين بصريانحو ا لباتطاالتجاىات في ا إحصائيادالة  فروق  توجد ال -3
 .عموم قرآن( –) تربية خاصة باختالف التخصص

 لزواج من المعاقين بصريانحو ا لباتطاالفي اتجاىات  إحصائيادالة  فروق  توجد ال -4
 .رابع(ال -ثالثال -ثانيال)باختالف المستوى الدراسي

 الطريقت واإلجراءاث 
 :املىهج

الذي ييتم بدراسة الحقائق الراىنة المتعمقة  الي عمى المنيج الوصفيحاعتمد البحث ال   
كونو يتالءم مع طبيعة أىداف البحث  إلى إضافةبطبيعة ظاىرة ما أو موقف) اتجاه( معين، 

 الحالي، ويفي بتحقيق الغرض منيا.
 

 :البحججمتمع 
 -كمية التربية -ن آبية الخاصة وعموم القر التر  يقسم طالباتمن  البحثمجتمع  يتكون     

 (104) منيم (507 )في القسمين عددىمالمسجمين في برنامج البكالوريوس البالغ جامعة تعز 
الدراسي عام لم حسب سجالت الكمية( في قسم عموم القرآن 413في قسم التربية الخاصة و)

 م 2011-2012
  :البحجعيىت 

االتجاىات نحو الزواج من    عمى صورتي مقياس أجابواطالبة، ( 55) من عينةال تكونت    
( طالبة  56و)  ،التربية الخاصة ( طالبة من قسم39) بواقع ،ضعيف البصر -فيف البصرك

، تم اختيارىن بالطريقة في المستويات الدراسية الثانية والثالثة والرابعة من قسم عموم القرآن،
  .الطبقية
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 :البحج أداة
 -) كفيفي البصرالمعاقين بصريا نحو الزواج منمقياس االتجاىات استخدم البحث الحالي    

قياس االتجاىات نحو الزواج من  إلىمن إعداد الباحث، الذي ييدف  ضعيفي البصر(
 يشتملفئتين من صورتين متكا يتألف، و ضعيفي البصر( -) كفيفي البصرالمعاقين بصريا

 الزواج من كفيف حوبالنسبة لصورة مقياس االتجاىات ن في صورتو النيائية( عبارة 27) عمى
وبعد ( 10) ول تكافؤ العالقة الزوجية وعدد عباراتو، البعد األبعادأتوزعت عمى ثالثة ، البصر

حين ، في (8) طفال وعدد عباراتونجاب األإوبعد  (9) نسجام بين الزوجين وعدد عباراتواال
البصر في صورتو  االتجاىات نحو الزواج من ضعيف بمغت عبارات صورة مقياس

( عبارات لمبعد 9)و ( عبارات لمبعد الثاني10)و األول( عبارات لمبعد 10( عبارة )29نيائية)ال
النظرية والمقاييس  األطرمر بناء المقياس بعدة خطوات تمثمت في االطالع عمى وقد  الثالث،

و االتجاىات نحو الزواج لدى أالتي تناولت االتجاىات سواء االتجاىات نحو المعوقين 
عمى  إجرائيا منت تحديد أبعاد المقياس وتعريفياالتي تض األوليةوضع الصورة  ثم ،العاديين
 تي:النحو اآل

بين المعاق  التقارب أوالتساوي  بأن النفسي حالة من االستعداد :تكافؤ العالقة الزوجية 
 وبين عاديي البصر في المستوى االجتماعي واالقتصادي والتعميمي وااللتزام الديني بصريا
وتحمل حياة زوجية  إقامةقادر عمى  عد عمى الزواج من المعاق بصريا، واالعتقاد بانويسا

      .ن الزواج بو ستكون عممية ناجحة وطبيعيةأ، و والطمأنينةمن مسئوليتيا، ومنح الشريك األ
ىم الحب والتفانو سيجد أبلمفرد  النفسي حالة من االستعداد : ويقصد بواالنسجام بين الزوجين

بعيدا عن  اإليجابينو سيتمتع بحياة زوجية يسودىا التفاعل أالشريك، و  اشرة الحسنة منوالمع
  النقص. أون المعاق بصريا تنتابو مشاعر العزلة أالشعور ب أوسخريتيم،  أو اآلخرينتدخل 

نحو تبعات الزواج من المعاق بصريا،  نفسيحالة من االستعداد الويقصد بو  :األطفالنجاب إ
  .األطفالاب نجإوعممية 

 ( عبارة،36) لممقياس األوليةالتي بمغ عددىا في الصورة  ذلك صياغة العبارات تمي   
 بإجابة اإليحاءو أكثر من موقف، أوتحديد البدائل بحيث تكون العبارات واضحة وال تحمل 

 وأخيرا بشدة، أوافق، ال أوافقال  دري،أ، ال أوافقبشدة، ال  أوافقما البدائل فقد كانت أمعينة، 
بعاد البعد أوالمكون من ثالثة  األوليةفي صورتو  -رض المقياس عمى مجموعة من الخبراء ع  

عبارة والبعد الثاني االنسجام بين الزوجين ( 13) العالقة الزوجية وعدد عباراتو تكافؤ األول
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إلبداء  -ارةعب( 11) وعدد عباراتو األطفالنجاب إعبارة والبعد الثالث ( 12) وعدد عباراتو
، ومدى اليياآرائيم حول صالحية صياغة العبارات، ومدى مناسبتيا لممجاالت التي تنتمي 

( 6ذ تم حذف )إ ؛االتجاىات نحو الزواج من المعاقين بصريا مناسبة المجاالت لقياس
العبارات، ليستقر المقياس  ، وتعديل صياغة بعضخرإلى آ، ونقل البعض من مجال عبارات
 بارات لكل مجال.( ع10عمى )

 ملقياس االجتاهاث حنى الزواج مه الكفيف:  السيكى مرتيتالشروط أو اخلصائص 
تناول ، وبناء  عميو فقد تم ثباتوألي مقياس بمدى صدقو و  ةالسيكو متريالشروط  تتمثل   

 ، كاآلتي:خصائص المقياس الحالي
 أوال : صذق مقياس االجتاهاث حنى الزواج مه الكفيف:

ستخراج صدق ىذا المقياس باستخدام طريقة صدق االتساق الداخمي بإيجاد العالقة تم ا    
االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو الفقرة وعالقتيما بالدرجة 

 (1الجدول) ذلك يوضحياونتائج  ،الكمية لمقياس االتجاىات نحو الزواج من الكفيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1جدول)

نتائج معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو الفقرة 
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 وعالقتيما بالدرجة الكمية لمقياس االتجاىات نحو الزواج من الكفيف

 رقن الفقرة
 العالقات تكافؤ

 الزوجية
 رقن الفقرة الكلي

 بين االنسجام
 الزوجين

 كليال األطفال انجاب رقن الفقرة الكلي

 (**)549. 1.ع.ف
.381(**

) 
 5.ع.ف

.449(**) .519(**) 
 21.ع.ف

.578(**) .474(**) 

 049. 063. 22.ع.ف (**)428. (**)425. 6.ع.ف (*)256. (**)497. 2.ع.ف

 (**)474. 3.ع.ف
.316(**

) 
 7.ع.ف

.346(**) .240(*) 
 23.ع.ف

.556(**) .427(**) 

 (**)440. 4.ع.ف
.348(**

) 
 8.ع.ف

.460(**) .247(*) 
 24.ع.ف

.440(**) .258(*) 

 (**)450. 9.ع.ف
.437(**

) 
 15.ع.ف

.187 .061 
 25.ع.ف

.383(**) .329(**) 

 (**)576. 10.ع.ف
.457(**

) 
 16.ع.ف

.453(**) .341(**) 
 26.ع.ف

.641(**) .488(**) 

 (**)306. 11.ع.ف
.283(*

*) 
 17.ع.ف

.577(**) .364(**) 
 27.ع.ف

.148 -.006 

 (**)358. 12.ع.ف
.223(*

) 
 18.ع.ف

.212(*) .223(*)  
 28.ع.ف

.317(**) .260(*) 

 (**)320. 13.ع.ف
.241(*

) 
 19.ع.ف

.451(**) .353(**) 
 29.ع.ف

.420(**) .359(**) 

 (**)583. 14.ع.ف
.293(*

*) 
 20.ع.ف

 .223(*) .268(**) 
 30.ع.ف

.472(**) .304(**) 

 تكافؤ
 العالقات
 الزوجية

1 
.719(*

*) 

 االنسجام
 بين

 الزوجين
1 .760(**) 

 إنجاب
 األطفال

1 .734(**) 

 (     0,05القيوت دالت عٌذ هستوى) أى(              ،      * تعٌي 0,01القيوت دالت عٌذ هستوى) أى** تعٌي 

   
تتراوح  البصر كفيفمقياس االتجاىات نحو الزواج من جميع فقرات  أن( 1)يتبين من الجدول

 ،22 ،15:)اآلتية األرقام تحمل التي الفقرات عدا( 0,05) ،( 0,01) دالالتيا بين مستوى 
 عالقتيا أو إليو، تنتمي الذي لممجال الكمية بالدرجة عالقتيا في سواء   دالة غير فيي ،( 27

 بالنسبة أما النيائية، بصورتو المقياس من حذفيا تم فقد من ثمو  ككل، لممقياس الكمية بالدرجة
 دالة بينيما فيما االرتباط معامالت فجميع ككل لممقياس الكمية الدرجةب مجال كل درجة لعالقة

من و  الصدق، من عالية بدرجة يتمتع المقياس نإف عام وبشكل ،(0,01) مستوى  عند إحصائيا  
 .لقياسو وضع ما يقيس بأنو القول يمكن ثم

: حباث مقياس االجتاهاث حنى الزواج مه الكفيف   :حاويا 
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نيا اعتمد م طرق،ألي مقياس من المقاييس النفسية واالجتماعية عدة  الستخراج الثبات   
 الباحث الطرق اآلتية:

 (:فردية )زوجية،الثبات بطريقة التجزئة النصفية 
(، ثم تم 549.) ت قيمتوبمغ ذإ، باستخدام معامل ارتباط بيرسون  تم استخراج الثبات   

، فأصبح معامل الثبات لمقياس ون برا – سيبرمانتصحيح قيمة معامل االرتباط بمعادلة 
ن المقياس ، وبالتالي يمكن القول با(709.االتجاىات نحو الزواج من الكفيف بعد التصحيح )

 .ويمكن استخدامو بدراسات مماثمة ،يتمتع بمعامل ثبات جيد
 :خلكرو نبا -معامل الثبات بطريقة ألفا

بات ليذا المقياس وفقا  ليذه الطريقة معامل الث أن، تبين خلكرو نبا -باستخدام طريقة الفا   
، وبالتالي يمكن القول بان المقياس يتمتع بمعامل ثبات جيد يمكن الوثوق بنتائجو (66,بمغ)

 في دراسات مماثمة. 
  :لمقياس االتجاهات نحو الزواج من ضعيف البصر ةالسيكو متري الشروط

 كاآلتي: الحالي،تم تناول خصائص المقياس  في ىذا الصدد
 :واًل: صدق مقياس االتجاهات نحو الزواج من ضعيف البصرأ

تم استخراج صدق ىذا المقياس باستخدام طريقة صدق االتساق الداخمي بإيجاد العالقة     
االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو الفقرة وعالقتيما بالدرجة 

 رقن الفقرة
 العالقات تكافؤ

 الزوجية
 رقن الفقرة الكلي

 بين االنسجام
 الزوجين

 الكلي األطفال انجاب رقن الفقرة الكلي

 (**)569. (**)621. 21.ض.ف (**)559. (**)535. 5.ض.ف (**)325. (**)483. 1.ض.ف

 (**)278. (**)381. 22.ض.ف (**)544. (**)425. 6.ض.ف (**)420. (**)603. 2.ض.ف

 (**)429. (**)585. 23.ض.ف (**)460. (**)518. 7.ض.ف (**)371. (**)609. 3.ض.ف

 (**)354. (**)460. 24.ض.ف (**)388. (**)522. 8.ض.ف (**)474. (**)473. 4.ض.ف

 121. (**)315. 25.ض.ف (*)256.  (**)296. 15.ض.ف (**)579. (**)583. 9.ض.ف

 (**)541. (**)578. 26.ض.ف (**)320. (**)520. 16.ض.ف (**)555. (**)694. 10.ض.ف

 094. 051. 27.ض.ف (**)312. (**)374. 17.ض.ف (*)258. (**)338. 11.ض.ف

 (**)285. (**)437. 28.ض.ف (*)241.  (**)341. 18.ض.ف (**)344. (**)377. 12.ض.ف

 (**)503. (**)634. 29.ض.ف (**)606. (**)660. 19.ض.ف (**)424. (**)538. 13.ض.ف

 (**)537. (**)528. 30.ض.ف (**)381. (**)377. 20.ض.ف (**)269. (**)413. 14.ض.ف

 العالقات تكافؤ
 الزوجية

1 .792(**) 
 بين االنسجام
 الزوجين

 (**)814. 1 األطفال إنجاب (**)841. 1

 (     0,05القيوت دالت عٌذ هستوى) أى(              ،      * تعٌي 1 0,0)هستوىالقيوت دالت عٌذ  أى** تعٌي 



 د/ صادق عبذٍ سيف الوخالفي      بصرياً    اتجاهاث طالباث التربيت الخاصت وعلوم القرآى  ًحو الزواج هي الوعاقيي

 

 273 

، وكانت النتائج كما ىي موضحة الزواج من ضعيف البصرس االتجاىات نحو الكمية لمقيا
 (2في الجدول)

 (2جدول)
نتائج معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو الفقرة 

 وعالقتيما بالدرجة الكمية لمقياس االتجاىات نحو الزواج من ضعيف البصر
جميع فقرات مقياس االتجاىات نحو الزواج من ضعيف البصر  أن(2)يتبين من الجدول   
 ،دالة غير فيي ،(27)رقم تحمل التي الفقرة عدا(0,05)،(0,01)تراوح دالالتيا بين مستوى ت

 لممقياس الكمية بالدرجة عالقتيا أو إليو، تنتمي الذي لممجال الكمية بالدرجة عالقتيا في سواء  
 مجال كل درجة لعالقة بالنسبة أما، النيائية بصورتو المقياس نم حذفيا تم فقد من ثمو  ككل،

 عند إحصائيا   دالة بينيما فيما االرتباط معامالت فجميع لممقياس الكمية بالدرجة
 القول يمكن من ثمو  الصدق، من عالية بدرجة يتمتع المقياس نإف عام وبشكل ،(0,01)مستوى 

 .لقياسو وضع ما يقيس بأنو
  :ياس االتجاهات نحو الزواج من ضعيف البصرثانيًا: ثبات مق

 الطرق اآلتية:الستخراج الثبات  اعتمد الباحث  

 فردية(: )زوجية،الثبات بطريقة التجزئة النصفية 
، معامل االرتباط بين نصفي المقياستم استخراج الثبات وفقا  ليذه الطريقة من خالل إيجاد    

معامل  بمغ ذإ ؛براون  -ادلة سبيرمانستخدام معومن ثم تصحيح معامل االرتباط بينيما با
أصبح معامل الثبات لمقياس براون التصحيحية  –بمعادلة سبيرمانو  (،72.)ارتباط بيرسون 

ن المقياس يتمتع بأيمكن القول  من ثم، و (84.)لزواج من ضعيف البصراالتجاىات نحو ا
 ويمكن استخدامو بدراسات مماثمة . ،بمعامل ثبات جيد

 :خلكرو نبا -ثبات بطريقة ألفامعامل ال

   معامل الثبات ليذا المقياس وفقا  ليذه الطريقة بمغ أنتبين  ،خلكرو نبا -باستخدام معامل الفا 
يمكن القول بأن المقياس يتمتع بمعامل ثبات جيد يمكن الوثوق بنتائجو في  من ثم، و (80 ,)

 دراسات مماثمة. 
 عرض نتائج البحث وتفسيرها

ضعاف البصر(  -) كفيفي البصرطبيق مقياس االتجاىات نحو المعاقين بصريا  لقد تم ت   
عينة البحث من طالبات قسمي التربية الخاصة وعموم القرآن لمتعرف عمى  أفرادعمى 
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المتغيرات اتجاىاتين نحو الزواج من المعاقين بصريا وعالقة تمك االتجاىات ببعض 
 تي تم التوصل الييا. ي عرض النتائج الالديموغرافية، وفيما يأت

 وتفسيرها:عرض نتائج الفرض األول  
" ال توجد فروق دالة إحصائيا  في االتجاىات نحو الزواج من نو:أينص ىذا الفرض عمى    

والوسط بين المتوسط الحسابي لمعينة ف البصر( اضع -البصر ي)كفيف المعاقين بصريا  
 .من المعاقين بصريا االتجاىات نحو الزواج مقياسالفرضي لممجتمع عمى 

 One-Sample)ام االختبار التائي لعينة ومجتمعتم التحقق من نتائج ىذا الفرض باستخد

Statistics)  (3وكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدول) 
 (3جدول)

( لمتعرف عمى One-Sample Statisticsنتائج االختبار التائي لعينة ومجتمع )
ضعيف البصر بين المتوسط الحسابي الكفيف و  واج من الفروق في االتجاهات نحو الز 

 .نفسه المقياس نة والوسط الفرضي لممجتمع عمىلمعي
 

 الوتغير
 عدد

 األفراد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الفرضي

 التائية القيمة
 درجة
 الحرية

 مستوى
 الداللة

نحو الزواج  االتجاهات
 من ضعيف البصر

95 79.1720 12.28345 87 -6.146 92 .000** 

االتجاهات نحو الزواج 
 البصر كفيفمن 

95 78.7895 9.80653 81 -2.197 94 .030* 

القيمة دالة  أن* تعني    (0,01القيمة دالة عند مستوى) أن** تعني          
 (0,05عند مستوى)

لتربية قسم ا الباتط) ( وجود فروق بين الوسط الحسابي لمعينة3يتضح من الجدول )   
والوسط الفرضي لمقياس االتجاىات نحو الزواج من ضعيف البصر  ،(الخاصة وعموم القرآن

( وىذه القيمة دالة 6.146-إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة ) ؛المستخدم في البحث الحالي
، وعند مقارنة المتوسطين نجد أن المتوسط الحسابي لمعينة (0.01عند مستوى ) إحصائيا
( أصغر من الوسط الفرضي لمقياس االتجاىات نحو الزواج من ضعيف 79.1720البالغ )

يذا يعني أن ف ن الدرجة العالية لممقياس في اتجاه الوسط الفرضي،وأل ،(87البصر البالغ )
 عينة البحث لدييا اتجاىات سمبية نحو الزواج من ضعيف البصر.

قسم التربية البات طبي لمعينة)( وجود فروق بين الوسط الحسا3يتضح من الجدول )كما    
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 البصر كفيفاالتجاىات نحو الزواج من ( والوسط الفرضي لمقياس الخاصة وعموم القرآن
 ( وىذه القيمة دالة2.197-، إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة )المستخدم في البحث الحالي

سابي لمعينة ، وعند مقارنة المتوسطين نجد أن المتوسط الح(0.05عند مستوى ) إحصائيا
 كفيفاالتجاىات نحو الزواج من ( أصغر من الوسط الفرضي لمقياس 78.7895البالغ )
 كفيفا اتجاىات سمبية نحو الزواج من يذا يعني أن عينة البحث لدييف، (81البالغ ) البصر
 .البصر

لتربية االتجاىات السمبية لدى أفراد العينة من طالبات قسمي اويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن   
مردىا  (البصر كفيف -المعاق بصريا)ضعيف البصرالخاصة وعموم القرآن نحو الزواج من 

 سيكمف بالمعاق بصريا االرتباط الزواجي نأاعتقاد ب احتمال وجود ،منيا األسبابالعديد من 
مسئولية الزواج والوفاء  بصريا ينالمعاق تحمل ةبو تتمثل في صععباء أ  من ترتبط بو

وتحمل  طفال معاقينأو والدة أ، األبناءمن قبيل تربية  خرى األ األعباءإلى  ضافةإبمتطمباتو، 
سر تزويج بناتيم العاديات من رفض بعض األ وكذا والخشية عمى مستقبميم، ،مسئوليتيم

 اآلخرينن أبآبائيم، و ن قرارات المعاقين ستكون مرىونة أاالعتقاد بالمعاقين بصريا، و 
كذلك قد تعود ىذه  ،األصدقاءج بيم وسيقابمون الحرج من يتزو سسينظرون بسخرية لمن 

 إلىيميمون  ذإ، صعوبة التفاىم والتجاوب العاطفي مع المعاقين بصرياب االعتقاد إلىالنتيجة 
   .حياة زوجية سعيدة  إقامة صعوبة ، ومن ثملى الشعور بالنقص والدونيةا  و  العزلة
ض التوجيات النظرية التي غمب عمييا وتأتي ىذه النتيجة متماشية ومنسجمة مع بع   

غير مرغوب  ا  أشخاص كونيم ، والنظر الييمالمقارنة بين المعاقين عموما وبصريا خصوصا
عند  اآلخرينتسيطر عمى  ال تزال مشاعر الرفض وعدم القبول أو الخوفن ا  بيم اجتماعيا، و 
 Krahe and Altwasser) كما وضح ذلك في دراسة كراىي والتواسير التفاعل معيم

فيشتن  التناول فيما عدا دراسة أنفة الدراسات كل  نتائجىذه النتيجة مع  وتختمف (2006
ن أ إلىالتي توصمت   (Fichten and Schipper and Cutler: 2005 )   خرون آو 

، واالعتقادات نحوىم كان ضئيال األفكارر يتأثير العمل التطوعي مع المعاقين عمى تغي
ن االتصال والخبرة لم يعدل من أ إلىالتي توصمت  ىـ(1409 ، السرطاوي  )ودراسة 

ن موضوعات الدراسات السابقة أ إلى أيضا ىذا االختالف قد يرجع ،ىات نحو المعاقينااالتج
ردم اليوة االجتماعية بين  أو ،تعميميا إدماجيم أو ،نحو المعاقين عموما اىتمت باالتجاىات قد

ث الحالي ركز عمى االتجاىات نحو الزواج من المعاقين في حين البح ،العاديين والمعاقين
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  .قرار يعد مصيريا في حياة الشخص  بما يحممو الزواج من اتخاذبصريا، 
 :وتفسيرها ثانيعرض نتائج الفرض ال

" ال توجد فروق دالة إحصائيا  في االتجاىات نحو نو:أينص ىذا الفرض عمى     
 ، كفيفضعيف بصر عا  لمتغير شدة اإلعاقة)د العينة تبلدى أفرا الزواج من المعاقين بصريا  

 (. البصر
ولمتحقق من نتائج ىذا الفرض تم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين 

(Independent Samples Test(وكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدول ،)4) 
 (4جدول )

( لمعرفة Independent Samples Testنتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين )
عا  لمتغير شدة الفروق في االتجاىات نحو الزواج من المعاقين بصريا  لدى أفراد العينة تب

 ، كفيف (اإلعاقة)ضعيف بصر

 الحسابي المتوسط األفراد عدد اإلعاقةشدة  المجال
 االنحراف

 المعياري 
 الداللة مستوى  الحرية درجة التائية القيمة

 العالقة تكافؤ
 زوجيةال

 4.97716 25.4516 95 بصر ضعيف
-4.448 186 .000** 

 4.72747 28.6000 95 كفيف

 بين االنسجام
 الزوجين

 4.87655 27.6237 95 بصر ضعيف
3.617 186 .000** 

 3.90818 25.2947 95 كفيف

 انجاب مجال
 األطفال

 5.34681 26.0968 95 بصر ضعيف
1.659 186 .099 

 4.56740 24.8947 95 كفيف

 نحو االتجاهات
من  الزواج

 المعاق بصريا  

 12.28345 79.1720 95 بصر ضعيف
.236 186 .813 

 9.80653 78.7895 95 كفيف

عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في االتجاىات نحو الزواج من ( 4يتضح من الجدول )     
قسمي التربية الخاصة وعموم  الباتكل، ومجال انجاب األطفال لدى طالمعاقين بصريا  ك

(، إذ بمغت القيم التائية البصر ن تبعا  لمتغير شدة اإلعاقة )ضعيف بصر، كفيفآالقر 
 فال عمى التوالي:)، ومجال انجاب األطو الزواج من المعاقين بصريا  ككللالتجاىات نح

ىات نحو ، وىذه القيم غير دالة إحصائيا ، وىذا يعني عدم اختالف االتجا(1.659(، )236.
، وكذا في مجال انجاب األطفال تعزى لمتغير شدة واج من المعاقين بصريا  بشكل عامالز 

ىما لم تتأثر نحو ن االتجاىات أقول يمكن ال من ثم(، و البصر اإلعاقة )ضعيف بصر، كفيف
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 بشدة اإلعاقة.
ن إذ إ ؛طبيعة موضوع االتجاه ) الزواج من المعاقين بصريا (وتفسر ىذه النتيجة ب

االتجاه  متى كاننحوىا قد تتباين االتجاىات  ( كفيف البصر -) ضعيف بصر اإلعاقةشدة 
 أمافي عممية الدمج،  أومن صحة وسفر  األخرى بعض الحقوق  أويتعمق في مسالة التعميم 

العينة ال  أفرادن إموضوع الزواج الذي يعد من الموضوعات التي تمس الحياة الشخصية، ف
 أفرادتصورات الطالبات) نأ، بمعنى وكفيف البصرن ثمة فرق بين ضعيف البصر أيرون 

الشخص المكتمل من الناحية  إلىالعينة( عن الشخص المعاق بصريا يغمب عمييا الميل 
ما قد  إلى إضافةالشاب الوسيم) المظير الخارجي(،  إلىذ تميل الفتيات إ، الحسية والشكمية

ة مع ، وتأتي ىذه النتيجة غير منسجمالمعاقين بصريا في إيجابيةيرونو من خصائص غير 
العينة  أفرادك إلى أن التشابو أو التكميل في نظر نظريات االختيار الزواجي، وقد يعزى ذل

 أويأتي في اطار الفئة، بحيث يتزوج المعاق من معاق والعادي من عادي، ثم يأتي التشابو 
   التكميل.

نوع اإلعاقة 
 الداللة مستوى  الحرية درجة التائية القيمة ري المعيا االنحراف الحسابي المتوسط األفراد عدد التخصص بعدال البصرية

 العالقة تكافؤ ضعيف البصر
 الزوجية

 4.86060 24.8148 56 قران علوم
-1.461 91 .148 

 5.06450 26.3333 39 تربية خاصة

 بين االنسجام
 الزوجين

 4.86534 27.3704 56 علوم قرآن
-.587 91 .558 

 4.93370 27.9744 39 تربية خاصة 

 إنجاب مجال
 األطفال

 5.05511 25.2593 56 علوم قرآن
-1.799 91 .075 

 5.58531 27.2564 39 تربية خاصة

 نحو االتجاهات
 من الزواج
 البصر ضعيف

 11.65003 77.4444 56 علوم قرآن
-1.610 91 .111 

 12.87959 81.5641 39 تربية خاصة

 العالقة تكافؤ كفيف البصر
 يةالزوج

 4.63471 28.7143 56 علوم قرآن
.281 93 .779 

 4.91397 28.4359 39 تربية خاصة

 بين االنسجام
 الزوجين

 3.65061 25.9821 56 علوم قرآن
2.091 93 .039* 

 4.09848 24.3077 39 تربية خاصة

 إنجاب مجال
 األطفال

 4.34726 25.7143 56 علوم قرآن
2.135 93 .035* 

 4.67327 23.7179 39 ة خاصةتربي

 نحو االتجاهات
 من الزواج
 الكفيف

 8.61875 80.4107 56 علوم قرآن
1.960 93 .053 

 10.99724 76.4615 39 تربية خاصة
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 :عرض نتائج الفرض الثالث وتفسيرها

الة إحصائيا  في االتجاىات نحو توجد فروق د نو: "الأينص ىذا الفرض عمى    
 ،ة تبعا  لمتغير التخصص)عموم قرانلدى أفراد العين البصر كفيفو  ضعيف البصر الزواج من

 (تربية خاصة
 Independent) مستقمتين لعينتين التائي االختبار استخدام تم اليدف ىذا من ولمتحقق

Samples Test)، (5)الجدول في موضحة ىي كما النتائج وكانت 
 (5) جدول

( لمعرفة الفروق Independent Samples Testنتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين )
لدى أفراد العينة تبعا  لمتغير  البصر وكفيف البصرنحو الزواج من ضعيف  في االتجاىات

 التخصص)عموم قران ، تربية خاصة (

 من الزواج نحو التجاىاتا في إحصائيا   دالة فروق  وجود عدم( 5) الجدول من يتضح    
 بمغت إذ ،(قرآن عموم ، خاصة تربية) التخصص لمتغير تبعا  العينة  أفراد لدى البصر ضعيف

 العالقة تكافؤ ومجال ككل، البصر ضعيف من الزواج نحو االتجاىات من لكل   التائية القيم
  ،(1.610-) :التوالي عمى األطفال إنجاب ومجال، االنسجام بين الزوجينومجال  الزوجية،

 أن يعني وىذا إحصائيا ، دالة غير جميعيا القيم وىذه، (1.799-)،(587.-)،(1.461-)
 في وكذا ،العينة أفراد لدى البصر ضعيف من الزواج نحو االتجاىات في يؤثر لم التخصص
عدم وجود فروق دالة إحصائيا   أيضا( 5)الجدول نفس يتضح منكما ، إلييا المشار المجاالت
تربية تبعا  لمتغير التخصص)العينة  أفرادالبصر لدى  كفيفتجاىات نحو الزواج من في اال
البصر  كفيفإذ بمغت القيم التائية لكل  من االتجاىات نحو الزواج من ، عموم قرآن(،خاصة
 إحصائيافي حين وجدت فروق دالة  (281.) ( ومجال تكافؤ العالقة الزوجية1.960)ككل

 وكانت القيم التائية عمى التوالي ،األطفالنجاب ا  لزوجين، و االنسجام بين افي مجالي 
(2.091( ، )2.135.) 

تقتصر عمى  -ما تتمقاه الطالبات ) أفراد العينة( من معارفن أب ويمكن تفسير ىذه النتيجة   
تعريف اإلعاقة البصرية، وتصنيفاتيا، وكيفية تشخيصيا، وخصائصيا، والبرامج التي تقدم 

وتفاعل مع المعاقين بصريا من خالل التدريب الميداني  -ت تربوية أو إرشاديةسواء كان ،إلييا
بالنسبة ألفراد العينة من قسم التربية الخاصة لم يؤثر في اتجاىاتيم نحو الزواج من المعاقين 
بصريا فظمت سمبية كما ىي عند أفراد العينة من قسم عموم القرآن الذين لم يؤثر فييم ما 

 ف دينية تنظر إلى الكفيف وضعيف البصر نظرة متساوية مع عادي البصر.يتمقونو من معار 
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العينة) طالبات التربية الخاصة( عمى  أفرادنحوىم من قبل بعض  إيجابيةن وجدت اتجاىات ا  و 
 حو المعاقين عموما ومنيم المعاقون ن إيجابيبيذا المجال ينم عن اتجاه  اقينن التحأ افتراض
ن االتصال والتفاعل معيم أ، كما الزواج منيم إلىال يرق  اإليجابيه ن ىذا االتجاأ إالبصريا، 

 المعاقين بصريا معظم نأذ سمع الباحث من بعض الطالبات إقد عكس اتجاىا سمبيا،  ربما
أثناء التدريب الميداني التي تتمقاه طالبات  في طمبون الزواج منين بمجرد الجموس معيمي

باإلضافة إلى عزوف الطمبة عن  ب والضحك أحيانا،مبديات االستغرا ،التربية الخاصة
صبح معتمدا عمى التحويالت لمن ال يتوفق في السير أالذي  الخاصة االلتحاق بقسم التربية

أما بالنسبة ألفراد العينة من طالبات ، ك بالزواج منيمي التخصص الذي التحق بو، فما بالف
ال يساعد عمى تكوين  نامج التعميمين مكونات البر أعموم القرآن فقد يرجع السبب إلى 

    اتجاىات نحو المعاقين، وخصوصا في قضايا الزواج منيم.
دالة  ىـ( التي لم تجد فروق 1409 ،السرطاوي  )ذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة وتأتي ى   

  Perry and بيري ولفي  ودراسة ،لمتخصص الدراسي في االتجاىات السمبية وفقا إحصائيا
Ivy(2008)  ثر دال إحصائيا لمبرنامج التعميمي في تعديل االتجاىات السمبية أالتي لم تجد
التي لم تجد فروق دالة  (2007،  بشارةأبو درويش و  )كل من دراسة ، وكذانحو المعوقين

  اإليجابية وفقا لمتخصص الدراسي. تإحصائيا في االتجاىا
 عرض نتائج الفرض الرابع وتفسيرها :

" ال توجد فروق دالة إحصائيا  في االتجاىات نحو نو:أعمى  ينص ىذا الفرض
ثاني، ال سي)ضعيف البصر لدى أفراد العينة تبعا  لمتغير المستوى الدراالكفيف و الزواج من 

 رابع(الثالث، ال
، (One – way ANOVAولمتحقق من ىذا الفرض تم استخدام تحميل التباين األحادي )

 (6ي الجدول )وكانت النتائج كما ىي موضحة ف
 (6جدول)

 في الفروق  عمى لمتعرف( One – way ANOVA) األحادي التباين تحميل نتائج
ًا لمتغير لدى أفراد العينة تبع وكفيف البصر نحو الزواج من ضعيف البصر االتجاهات

 رابع(الثالث، الثاني، ال المستوى الدراسي)
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 اإلعاقتًوع 

 البصريت
 التبايي هصذر البعذ

 موعمج
 المربعات

 الداللة الفائية القيمة المربعات متوسط الحرية درجات

 ضعيف البصر

 العالقة تكافؤ
 الزوجية

 62.147 2 124.295 المجموعات بين

 23.942 90 2154.737 المجموعات داخل 080. 2.596

  92 2279.032 الكلي

 بين االنسجام
 الزوجين

 28.643 2 57.287 المجموعات بين

 23.673 90 2130.541 المجموعات داخل 303. 1.210

  92 2187.828 الكلي

 إنجاب مجال
 األطفال

 42.967 2 85.934 المجموعات بين

 28.269 90 2544.195 المجموعات داخل 224. 1.520

  92 2630.129 الكلي

 نحو االتجاهات
 من الزواج
 البصر ضعيف

 378.555 2 757.110 المجموعات بين

 145.824 90 13124.137 المجموعات داخل 080. 2.596

  92 13881.247 الكلي

 كفيف البصر

 العالقة تكافؤ
 الزوجية

 20.721 2 41.442 المجموعات بين

 22.384 92 2059.358 المجموعات داخل 400. 926.

  94 2100.800 الكلي

 بين االنسجام
 الزوجين

 968. 2 1.936 جموعاتالم بين

 15.585 92 1433.811 المجموعات داخل 940. 062.

  94 1435.747 الكلي

 إنجاب مجال
 األطفال

 23.886 2 47.772 المجموعات بين

 20.795 92 1913.175 المجموعات داخل 322. 1.149

  94 1960.947 الكلي

 نحو االتجاهات
 من الزواج

 الكفيف

 38.024 2 76.049 لمجموعاتا بين

 97.432 92 8963.741 المجموعات داخل 678. 390.

  94 9039.789 الكلي

( عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في االتجاىات نحو الزواج من 6يتضح من الجدول )  
إذ  ؛( بعراالثالث ، ال،  ثانيال) المستوى التعميميالعينة تبعا  لمتغير  أفرادضعيف البصر لدى 
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ككل، ومجال تكافؤ  ائية لكل  من االتجاىات نحو الزواج من ضعيف البصرفبمغت القيم ال
 يومجال إنجاب األطفال عمى التوال العالقة الزوجية، ومجال االنسجام بين الزوجين،

عدم وجود  (6كما يتضح من الجدول)،  (1.520(، )1.210(، )2.596(، )2.596)
فراد العينة تبعا  لمتغير ألدى  يف البصركفالتجاىات نحو الزواج من فروق دالة إحصائيا  في ا

ائية لكل  من االتجاىات نحو الزواج ف(، إذ بمغت القيم الثالث ، رابع،  ثاني) المستوى التعميمي
ومجال تكافؤ العالقة الزوجية، ومجال االنسجام بين  ،( 390.)ككلكفيف البصر من 

 القيم وىذه ،(1.149(، )062.(، )926.) عمى التوالي الزوجين، ومجال إنجاب األطفال
 نحو االتجاىات في يؤثر لم مستوى الدراسيال أن يعني وىذا إحصائيا ، دالة غير جميعيا
 المشار المجاالت في وكذا ،فراد العينةأ لدى و كفيف البصرأ البصر ضعيف من الزواج
 .إلييا

الخمفية  التي تقف وراءىا اإلعاقةعن  االعتقادات الخاطئة إلى النتيجة ىذه عزاتو    
المعطيات البيئية، أن  أياالجتماعية والثقافية التي ال زالت ربما تطغى عمى أفراد العينة، 

عالم، والمعايير الثقافية، ، واإلواألقرانوتأثيرات الوالدين،  ،ومنيا نمط التنشئة االجتماعية
لم تعمل عمى  الزواج من المعاقين بصرياموضوع والخبرات االنفعالّية المباشرة وغير المباشرة ب

 تغيير االتجاىات السمبية بقدر ما كانت عامال مسيما في بقائيا.
االجتماعي المتمثل في نظرة الثقافي عمى زعزعة الموروث  التعميمي لم يعمل ن النظامأأي 

التغيرات التي كما أن  ،اعدة عمى اجتياز الطريق مثالالييم بالمال والمس واإلحسان اإلشفاق
ن وجدت ا  حدثت بفعل الثورة التكنولوجية لم تؤثر عمى البنية الثقافية االجتماعية ألفراد العينة، و 

بصريا من خالل الميل إلى الشخص فيي سطحية، بل وتعمق اليوة بين العاديين والمعاقين 
 المظير الحسن والمكتمل حواسا وجسدا كما أ وضح سابقا. ذي
من دور يقوم عمى المقارنة بين المعاقين والعاديين  اإلعالموم بو وسائل ما تق إلى إضافة  

، أي بصورة ال والمساعدة واإلحسانالشفقة  إلىالتي تدعو  والمرض وتقديميم بصورة الضعف
مما يعني أن المستويات التعميمية يم قوة فاعمة في المجتمع، ، وكونتبرز جوانب القوة لدييم

 -ن ىذه االتجاىات قد اكتسبتا  ثر في االتجاىات، و أليس ليا لعينة ا أفرادالتي وصل الييا 
 من البيئة الثقافية االجتماعية.  -عبر مراحل عمرية سابقة

 ىـ(1409، السرطاوي  )، ومتفقة مع نتيجة دراسةالسابقة مع النتائج ىذه النتيجة متسقة وتأتي 
 )ا لممستوى التعميمي، ومع دراسةفقفي االتجاىات السمبية و  دالة إحصائيا التي لم تجد فروق 
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( التي لم تجد فروق دالة إحصائيا في االتجاىات اإليجابية وفقا لممستوى 2003، الدغيش
  .بين الدراستين والدراسة الحالية مع التشديد عمى اختالف موضوع االتجاه التعميمي،

 التىصياث
 تي:التي سبق عرضيا يوصي الباحث باآل في ضوء نتائج البحث

عمى تنمية الوعي من خالل التركيز  النظر فيما يقدم لمطمبة بحيث يكون  دةإعا -1
بحيث يخمق  ومنيا االتجاىات ،في مجمل القضايا المتعددة الحوار الحر والموجو

 .نحو قضايا المعاقين لدى الطمبة إيجابيةقناعات 

 ومؤسسات المجتمع المدني في توعية األىميةوالمنظمات  اإلعالمتفعيل وسائل  -2
، وتعديل رسالتيا القائمة عمى نحو زواج المعاقين بصريا المجتمع وتعديل اتجاىاتو

 الشفقة والمساعدة. إلىوالصورة التي تدعو  المقارنة بين المعاقين والعاديين،

ببناء وتنفيذ برامج  والبحوث النفسية اإلرشاد، ومركز قيام قسم التربية الخاصة -3
 مبية نحو الزواج من المعاقين بصريا.تسعى لتعديل االتجاىات الس إرشادية

المساواة بين البشر، ونبذ التحيز ضد أي فئة  الدعوة الدينية التي تنتيج التركيز عمى -4
 خصوصا المعاقين.

 البحىث املقرتحت:
 اتجاىات الطالب نحو الزواج من المعاقات بصريا.   -1

  تجاىات طمبة األقسام العممية نحو الزواج من المعاقين بصريا. ا  -2

نحو الزواج من  -ذكور، إناث -اتجاىات العاممين في ميدان التربية الخاصة   -3
 .المعاقين بصريا

في تعديل اتجاىات طالبات قسمي التربية  نامج إرشادي وقياس فعاليتوبناء بر    -4
 الخاصة وعموم القرآن نحو الزواج من المعاقين بصريا.
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