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 شكر وتقدير

حمده حمد وسىىمائه، أعلم كل خلق في أرضىىه  ،لعظيم فضىىله ونعمائه ،الحمد هللا ذو الجالل في عليائه

 ،وعلم أ  األمور م  هللا ومرجعها  ليه سىىىىىىىىىىىىىىبحانه شىىىىىىىىىىىىىىكرها،ع   فعجز ،ع د عرف قدر أنعم هللا عليه

 ،سىىىىىىلم علم سىىىىىىيدنا محمد الذي حمل نور العلم ل نسىىىىىىانيةأصىىىىىىلي و أو  ،عسىىىىىىرها عليه في تيسىىىىىىير اعتمدف

 ؛بفضائله البشرية وبعد نتفعتوا ،فأضاءت به أرجاء ال رية

الدكتور األسىىىىىىتاذ م  الوفاء والعرفا  بالجميل أ  أتقدم  خالص الشىىىىىىكر والتقدير  لم أسىىىىىىتاذي الفاضىىىىىىل 

لما قدمه لي م  عو   ،بالشىىىىىىىىىكر والعرفا  ىشىىىىىىىىىرافه علم البحث عميد البحث العلمي، ي عوضحسىىىىىىىىىن

فال  ،بحثله معي في  عداد هذا الوالمجهود العظيم الذي  ذ ،ومتابعة جيدة ونصىىىىىىىىىىىىىائ  طيبة ،صىىىىىىىىىىىىىاد 

فجزاك  ،الصىىىحة والعافية ه  يمنحأو  ،م  فضىىىله هيسىىىعني  ال أ  أسىىىال هللا سىىىبحانه وتعالم أ  يديم علي

 .هللا عني خير الجزاء

 لم  ،وعبارات م  أسىىىىىىىىمم وأجلم عبارات في العلم ،وكلمات م  درر ، لم م  علمونا حروفًا م  ذهب

 .ام لم أساتذتنا الكر  ،وم  فكرهم منارة تنير لنا مسيرة العلم والنجاح ،م  صاغوا لنا علمهم حروفاً 

ونس الدكتور ي باألسىىىىتاذممثلة  لم جامعة القدس المفتوحة شىىىىعاع العلم والتميز تقدم بالشىىىىكر والعرفا  أو 

ث باحلنا بما قدمه لل ةوقدو  خذه مثاالً أون ،والذي نفخر بعلمه ،ب الحنو  المعطاء دوماً هذا األ ،عمرو

 .فجزاه هللا عني الخير الجزاء ،م  دعم وسند

يشكر هللا يشكر الناس ال م  ال   

 تحتار الحروف لشكركم
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 التوافق الزواجي وعالقته بتقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية 
 في محافظتي بيت لحم والخليل

 

 إعداد 
 براهيمإمؤيد محمد موسى 

 إشراف 

 حسني عوض أ.د.

  

 ملخص

هدفت الدراسىىىىىىىىىىىة التعرف  لم مسىىىىىىىىىىىتوى التوافق الزواجي وعالقته  تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة        

محافظتي  يت لحم والخليل في ضىىىىىىىىىىىىىىوء المتغيرات المسىىىىىىىىىىىىىىتقلة: )الجنس، والعمر، ومكا  الحركية في 

ذوي م  ( 280لدراسىىىىىىىة م  )اعينة كونت وت السىىىىىىىك ، والمسىىىىىىىتوى التعليمي، شىىىىىىىدة اىعاقة، المحافظة(،

 ؛يةهم بطريقة العينة المتيسىىىىىىىىىىىىىىرة غير االحتمالاختيار تم  اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

 نةاسىىىىتبا :ماوه الرئيسىىىىة الدراسىىىىة متغيرات   لقياسياسىىىىتبانت  إعداد قام الباحث الدراسىىىىة أهداف حقيقولت

 .يرتباطت الدراسة المنهج الوصفي االاستخدموقد  .تقدير الذات استبانةو  ،التوافق الزواجي

ة ياعجتمالرزمة اىحصائية للعلوم اال استخدامتم معالجتها  حصائيًا ببانات ستوبعد عملية جمع اال     

(SPSS) توافق الزواجي لدى لل، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسىىىىىىىة أ  متوسىىىىىىىم النسىىىىىىىبة المئوية التقديرية

متوسىىىىىىىىىىم النسىىىىىىىىىىبة المئوية  بلغتو  (،78.8) ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل  لغت

 .(72.4%) لتقدير الذات التقديرية

لتوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي افي متوسىىىطات  دالة  حصىىىائياوجود فرو   -

 يت لحم بحسىىىىىىىب متغيرات الجنس ولصىىىىىىىال  الذكور، ومكا  السىىىىىىىك  ولصىىىىىىىال  مسىىىىىىىتويات )مدينة، 

 .وقرية(



 م

 

جود فرو  دالة  حصائيا في متوسطات التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في عدم و  -

  .والخليل تعزى لمتغيرات العمر، والمستوى التعليمي، وشدة اىعاقة، والمحافظة محافظتي  يت لحم

وجود فرو  في متوسىىىىىىىىىىىىىىطات في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت  -

لحم والخليل تعزى لمتغيرات مكا  السىىىىك  ولصىىىىال  مسىىىىتوى )مدينة(، والمسىىىىتوى التعليمي ولصىىىىال  

  .مستوى )بكالوريوس(

دالة  حصائيا في متوسطات تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  وجود فرو  عدم  -

  يت لحم والخليل تعزى لمتغيرات الجنس، والعمر، وشدة اىعاقة، والمحافظة

وتقىىدير الىىذات لىىدى ذوي اىعىىاقىىة  التوافق الزواجيطرديىىة موجبىىة  ي  درجتي  ارتبىىاطوجود عالقىىة  -

 فظتي  يت لحم والخليل.الحركية في محا

حيث  لغت توافق الزواجي في مسىىىىىىىىىىىىىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية وجود تأثير قوي لل -

 .(Beta( )0.53التأثيرية لقيمة )قيمة القوة 

 التوافق الزواجيز يلتعز  رشىىادية تصىىميم  رامج أوصىىت الدراسىىة بضىىرورة وفي ضىىوء نتائج الدراسىىة      

نشىىىىىىىىاء لدى ذوي اىعاقة  قاعدة  يانات ) حصىىىىىىىىائية( شىىىىىىىىاملة خاصىىىىىىىىة  ذوي اىعاقة حسىىىىىىىىب الحركية، وا 

 .بعامة ولفلسطي  خاصة لكل محافظة تصنيف اىعاقة 

 ذوي اإلعاقة الحركية، تقدير الذات، التوافق الزواجي الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aims at identifying the level of marriage compatibility and its relationship 

with self-esteem among persons with physical disability in Bethlehem and Hebron 

governorates in accordance with the following independent variables; gender, age, place of 

residence, educational level, severity of disability and governorate. The study sample 

consisted of (280) physically disabled persons from Bethlehem and Hebron  governorates. 

They were selected using the simple non probability sample. In order to achieve the 

objectives of the study, the researcher prepared two questionnaires to measure the main 

variables of the study; first questionnaire is on marriage compatibility and the second one on 

self-esteem. The study adopted the descriptive correlational methodology. 

Following collection of questionnaires, they were statistically analyzed using SPSS 

program. Results of this study have indicated that the mean of the estimated percentiles of  

marriage compatibility among persons with physical disability in Bethlehem and Hebron 

governorates reached (78.8) and the mean of percentiles of self-esteem scored (72.4%). 

 There are statistically significant differences in the means of marriage compatibility 

among persons with physical disability in Bethlehem and Hebron governorates 

according to gender variable in favor of males and in place of residence in favor of 

level (city and village)  

 There are no statistically significant differences in the means of marriage 

compatibility among persons with physical disability in Bethlehem and Hebron 

governorates due to variables of age, educational level, severity of disability and 

governorate.  

 There are statistically significant differences in the means of the degrees self-esteem 

among persons with physical disability in Bethlehem and Hebron governorates due 



 س

 

to variables of place of residence in favor of level (city) and the educational level in 

favor of the (Bachelor) degree. 

 There are no statistically significant differences in the means of degree of self-esteem 

among persons with physical disability in Bethlehem and Hebron governorates due 

to variables of gender, age, severity of disability and governorate.  

 There is direct positive relationship between the degrees of marriage compatibility 

and self-esteem among  persons with physical disability in Bethlehem and Hebron 

governorates 

 There is a strong impact of marriage compatibility in the level of self-esteem among 

persons with physical disability and the impact effect of Beta value scored (0.53). 

Based on the discussion and results of this study, the study strongly recommends the 

need to design and implement guidance programs to reinforce marriage compatibility among 

persons with physical disability. It also recommends setting up a comprehensive database 

for persons with disability in accordance with disability classification for each governorate 

in particular and Palestine in general.  

 

Keywords: marriage compatibility-self-esteem-physically disabled. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة ومشكلتها

 المقدمة1.1 

يعد األشىىخاص ذوي اىعاقة أحد المكونات الرئيسىىة ألي مجتمع في العالم، وال يخلو مجتمع أو 

 ال يتجزأ م  أي مجتمع في العالم، اً ، وكو  ذوي اىعاقة جزءأنواعها اختالفعلم شعب م  اىعاقات 

بمشىىىكالت األشىىىخاص ذوي اىعاقة  دءًا م  األسىىىرة والمدرسىىىة ومؤسىىىسىىىات المجتمع  هتمامفإنه يجب اال

 .لهم يجتماعالمختلفة م  أجل تحقيق التوافق النفسي واال

 ق ل م  هتمامواال الرعاية كل  لم تحتاج التي الفئات م  فئة مهمة ذوي اىعاقة فئة تعدو 

 واىعالم والمدرسىىىىىىة واألصىىىىىىدقاء واألقارب األسىىىىىىرة م   دءاً  وأفراده، وهيئاته مؤسىىىىىىسىىىىىىاته بكل المجتمع

يكو   أ  ق ل  نسا  هو المعا األخرى، فالشخص  ةيجتماعاال المؤسسات م  وغيرها والصحة والثقافة

 (.2011الهنداوي، )واجبات  وعليه حقو   فله وط يعتها،  عاقته درجة ع  النظر بغض  عاقة، اذ

وجود ذوي اىعاقة في أي مجتمع م  المجتمعات الحديثة ظاهرة ط يعية فرضت نفسها  ويعت ر

عة ة السىىرييجتماعة المعاصىىرة، والتي نشىىأت بسىى ب التحوالت االيجتماعبسىى ب التعقد القائم في الحياة اال

ي ت بحركة التصىىنيع المسىىتمر، والحروب، والنزاعات، والضىىغوط التي يتعرض لها اىنسىىا  فارتبطالتي 

لفئات المجتمعات الحديثة  هذه ا اهتمامحياته، ومع تزايد أعداد ذوي اىعاقة، وتنوع اىعاقات، وتزايد 

الظروف المناسىىىىىىىىىىىىىىبة لمشىىىىىىىىىىىىىىاركتهم وتفاعلهم في  يئات الخاصىىىىىىىىىىىىىىة بغرض  دماجهم في المجتمع وتهيئة 

 ف،اقة )ع د الرؤو ات السىىىىل ية نحو ذوي اىعتجاهة وتعليمية عادية، بما يؤدي  لم الحد م  االياجتماع

2008.) 

علم المسىىىىىىىىىىىىىىتويات اىقليمية  هتماماالتحظم ب ورعايتهم ما زالت قضىىىىىىىىىىىىىىايا تأهيل ذوي اىعاقةو 

والعالمية، حيث فرضىىت تلك القضىىايا نفسىىها علم المجتمعات، ونتيجة لتزايد الوعي المجتمعي  ها ورغم 
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 ال أ  الحاجة ال تزال  ومسىىىىىىىىىاندتهم، الجهود الك يرة التي  ذلت في السىىىىىىىىىنوات األخيرة لدعم ذوي اىعاقة

علم مؤسىىىىسىىىىات الرعاية والتأهيل سىىىىواء التابعة للوزارات الحكومية أو م   يجتماعملحة نظرًا للطلب اال

رغم التحسىىىىىى  الواضىىىىىى  في الناحية الكمية والكيفية للخدمات و خالل جمعيات التأهيل األهلية الخاصىىىىىىة. 

ة الحكومية واألهلية،  ال أنه ال يمك  يجتماعالمؤسىىىىىىىىىسىىىىىىىىىات االالمقدمة لألفراد ذوي اىعاقة التي تقدمها 

وكمية تقدمها  ،تجاهل التزايد في طموح أسىىر األشىىخاص ذوي اىعاقة في الحصىىول علم خدمات نوعية

 (.2003)أ و الحس  وبامية،  ة العاملة في هذا المضماريجتماعالمؤسسات اال

تام م   استنفارتمع بأكمله تحتاج  لم    قضية اىعاقة ليست قضية فردية،  ل هي قضية مج

 ية، كما أ  تأهيلجميع المؤسىىىىىسىىىىىات والقطاعات العامة والخاصىىىىىة للتقليل والحد م  آثار اىعاقة السىىىىىل 

للتكيف مع مجتمعه غير كاف في ميدا  التربية الخاصىىىىىىىىىة  ذا لم تتعاو   هوتدريباىعاقة  االشىىىىىىىىىخص ذ

المؤسىىسىىات التعليمية والتربوية والمجتمع في مسىىاعدته للتغلب علم الصىىعوبات التي تواجهه )األخضىىر، 

2006.) 

 :وتحتاج تلك الفئات الخاصىىىىىىىة  لم مجموعة م  الخدمات التخصىىىىىىىصىىىىىىىية الشىىىىىىىاملة في النواحي

مية التي واىعال ،والثقافية ،والمهنية ،ة التأهيليةيجتماعواال ،والنفسىىىىىىىىىية ،التعليميةو  ،والتربوية ،الصىىىىىىىىىحية

ية وم  ثم فهي مسؤول ،في المجتمع ندماجواالتضم  ألفراد هذه الفئات فرص النمو المتكامل والمتواز  

المدربي  و ي  يجتماعفريق متكامل م  األطباء والممرضىىىىىىىىىىىىي  والمعلمي  واألخصىىىىىىىىىىىىائيي  النفسىىىىىىىىىىىىيي  واال

 (. 1996والمهنيي  وأخصائيو التأهيل والتخاطب والوالدي  وغيرهم )القريطي،

ويرى ماسىىىىىىىلو أ  الشىىىىىىىخصىىىىىىىية عبارة ع  مكو  متعدد الخصىىىىىىىائص م  العناصىىىىىىىر السىىىىىىىلوكية، 

والتي تتكو  م  الحاجات األسىىىىىاسىىىىىية  اتهااحتياجواألفكار، والنزعات. وا   الشىىىىىخصىىىىىية يجب أ  تشىىىىىبع 

. وعندما يتم  شىىىىباع هذه هاتحقيق  لمثم الحاجة  لم تقدير الذات وصىىىىواًل  ،ةيجتماعاالواألم  والحاجات 
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 ندماجمناسىىبًا؛ فإ  هذه الشىىخصىىية سىىتكو  قادرة علم العيح والنجاح واال ات لدى الفرد  شىىباعاً حتياجاال

 (.2015أ و سعد وعربيات، (بالمجتمع وتصب  مم  تحقق ذاتها 

 م  نوعاً  ويعت ر والمهنية النفسىىىية المجاالت جميع يشىىىمل عاماً  مفهوما الزواجي التوافق ويعد

 وعقلي ياجتماعو  وعلمي نفسىىي وتطا ق تقارب وجود هو الزوجي والتوافق .ةيجتماعاال التوافقات أنواع

 هذا وجود وعدم ،الزوجي   ي  تجمع أ  يجب التي المهمة األمور م  العديد  لم وبيئي، باىضىىىىىىافة

 الزوجي   ي  الزوجية، فالتوافق المشىىىكالت م  كثيرة اً أسىىىباب ك ير حد  لم أو لنا يظهر سىىىوف التوافق

 أو الزوجة ق ول هو الق ول وهذا لآلخر، أحدهما ق ولو  والزوجة الزواج طرفي   ي  متبادل رضىىىىا هو

 .اتالخالف حتواءا  و  ،المسىىؤولية وتحمل ،التواصىىل علم والقدرة وسىىل ياته  إيجا ياته لآلخر أحدهما الزوج

 متزوجي  شىىخصىىي   ي  موجود وهو ،الزوجية للحياة سىىتعدادواالللزواج،  المناسىىب ختياراال في والتوافق

الحياة  في والمشىىاركة المتبادلة المشىىاعر وتق ل المشىىكالت تلك أو حل ،المشىىكالت لتجنب ميل ولديهما

 (.2005)الصمادي والطاهات، 

والنفسىىي، فإ   يجتماعمشىىاكل خاصىىة في المجال اال وبما أ  ذوي اىعاقة الحركية يعانو  م 

  مبالتالي يؤثر علم تقدير الذات لديهم بشىىىىىىكل أك ر و  متأرجحة،التوافق الزواجي لديهم يكو  في حالة 

وي التوافق الزواجي وعالقته  تقدير الذات لذ بحث فيلتالدراسىىىىىىة وبناء علم ما تقدم جاءت هذه غيرهم، 

 اىعاقة الحركية.

 ة الدراسةمشكل 2.1

أ  اىعاقة بشىىكل عام لها تأثيرها علم كثير مناحي الحياة  لدى االشىىخاص ذوي يرى الباحث  

ذا تطرقنا  لم الجوانب النفسىىىىىىية واالجتماعية اىعاقة، تقدير الذات لديهم علم فإ  لها األثر الواضىىىىىى   وا 

علم وهذايؤثر  واىقتصىىىىىىىىىىادي،اىجتماعي و  الوجداني جوانب منها النفسىىىىىىىىىىيعدة  والذي  دوره يؤثر علم

 .التوافق الزواجي
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والتي تجعله  ،يسىىىىىعم علماء النفس وعلماء الطب النفسىىىىىي  لم تحقيق الصىىىىىحة النفسىىىىىية للفرد

مع  ياجتماعوتوافق وتواؤم نفسىىىىىىىىىىىي و  ،عز وجل، وسىىىىىىىىىىىالم مع الناس –يعيح علم فطرته في قرب هللا 

مما يؤدي  لم النجاح في الحياة )شىىقير،  ؛النفسىىية والجسىىمية اتضىىطرابوالخلو م  اال ،السىىالمة ال دنية

2003.) 

 هتمىىىاماالوتعىىىد فئىىىات ذوي اىعىىىاقىىىة م  أهم الفئىىىات في المجتمع التي يجىىىب أ  يوجىىىه  ليهىىىا 

نها  حيث  يجتماعقد تؤثر علم توافقها النفسىىىىىىىىي واال ،والتركيز علم ما تعانيه م  مشىىىىىىىىكالت ،والرعاية

ذا همما قد يؤثر علم  ؛ية واألكاديميةقتصىىىىىىىىىادواال ةيجتماعاالير م  التحديات الفئة األكثر تعرضىىىىىىىىىًا لكث

ا    اىخف النفسية خصوصًا هذه الفئة، وحيث التوافق نظرًا لما يترتب عليه م  تل ية حاجات اىنسا  

 ،م  طاقاتها اً ك ير  اً في تحقيق التوافق يجعل الفرد يعيح في صىىىىىىىىىىىراعات نفسىىىىىىىىىىىية مسىىىىىىىىىىىتمرة تمتص جزء

 (.2012 صابة بالتعب واىنهاك النفسي )الشمري، ل عرضةوتجعله 

والتوافق الزواجي م  أكثر الجوانىب التي تتىىأثر فيهىىا العالقىة الزوجيىىة بشىىىىىىىىىىىىىىكىىل عىام. وعنىىدما 

 فإ  التوافق الزواجي له أهمية ك يرة في الحياة الزوجية الحركية،نتحدث ع  األشىىىىىىىىىىىىىخاص ذوي اىعاقة 

ت والقدرة علم حل المشىىىىىىىىكال ،للحياة الزوجية سىىىىىىىىتعدادواال ،المناسىىىىىىىىب ختيارااليتمثل في   ذ  نهلديهم، 

 (. 2004الزواجي )الع يدي،  ستقرارواال

وتقدير الذات م  أكثر الجوانب التي يتأثر  ها بعض فئات المجتمع م  ذوي اىعاقة كونه 

د م  خالل النظرة السىىىىىىىل ية الدونية التي ق ،ًا بعدم قيمتهم في المجتمع الذي يعيشىىىىىىىو  فيه حسىىىىىىىاسىىىىىىىيولد 

ة والتي يمك  لها أ  تولد الشعور باليأس والتشاؤم، وضعف الثق ،يشعرو   ها م  أنفسهم وم  اآلخري 

 .بالنفس، وتدني القدرة علم اىنجاز، والشعور بالعجز وعدم القيمة في المجتمع

وعالقته  تقدير الذات لدى ذوي  التوافق الزواجيولذلك تهدف هذه الدراسىىىىىىة  لم الكشىىىىىىف ع  

 (.2004)الع يدي،  اىعاقة الحركية
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 مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية: وتتلخص

 التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل؟  درجةما  .1

 تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل؟  درجةما  .2

التوافق الزواجي لىىدى ذوي اىعىىاقىىة الحركيىىة في  درجىىةفي   حصىىىىىىىىىىىىىىىىائيىىاً  دالىىةهىىل توجىىد فرو   .3

والمسىىىىىىىىىىتوى  ومكا  السىىىىىىىىىىك ، الجنس، والعمر، :محافظتي  يت لحم والخليل تعزى  لم متغيرات

 ، وشدة اىعاقة، والمحافظة؟التعليمي

تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  درجةتوجد فرو  دالة  حصىىىىىىىىائيًا في هل  .4

، والمسىىىىىىىىىىتوى التعليمي ومكا  السىىىىىىىىىىك ، الجنس، والعمر، : يت لحم والخليل تعزى  لم متغيرات

 وشدة اىعاقة، والمحافظة؟

ية دالة  حصىىىىىىىىىىىىىىائيًا  ي  درجتي التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي ارتباطهل توجد عالقة  .5

  محافظتي  يت لحم والخليل؟ اىعاقة الحركية في

 فرضيات الدراسة3.1 

 :اآلتيةهذه الدراسة  لم فحص الفرضيات  سعت

ق التواف درجةفي  (α ≤ 0.05) توجد فرو  ذات داللة  حصىىائية عند مسىىتوى الداللةال  الفرضية األولى:

 تعزى لمتغير الجنس. ،الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

افق في درجة التو  (α ≤ 0.05) ال توجد فرو  ذات داللة  حصىىائية عند مسىىتوى الداللة :الثانيةالفرضية 

 العمر. تعزى لمتغير ،الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

في درجة التوافق  (α ≤ 0.05) الداللةال توجد فرو  ذات داللة  حصىىائية عند مسىىتوى  :الثالثةالفرضية 

مكىىا   تعزى لمتغير ،الزواجي لىىدى ذوي اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي  يىىت لحم والخليىىل

 السك .
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افق في درجة التو  (α ≤ 0.05) ال توجد فرو  ذات داللة  حصىىائية عند مسىىتوى الداللة :الرابعةالفرضية 

تعزى لمتغير المسىىىىىىىىىىىىتوى  ، يت لحم والخليلالزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي 

 التعليمي.

في درجة  (α ≤ 0.05) ال توجد فرو  ذات داللة  حصىىىىىىائية عند مسىىىىىىتوى الداللة :الخامسييييةالفرضييييية 

تعزى لمتغير  ،التوافق الزواجي لىىدى ذوي اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي  يىىت لحم والخليىىل

 شدة اىعاقة.

في درجة  (α ≤ 0.05) ذات داللة  حصىىىىىائية عند مسىىىىىتوى الداللةال توجد فرو   :السيييادسيييةالفرضيييية 

تعزى لمتغير  ،التوافق الزواجي لىىدى ذوي اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي  يىىت لحم والخليىىل

 المحافظة.

ر في درجة تقدي (α ≤ 0.05) ال توجد فرو  ذات داللة  حصائية عند مستوى الداللة :السابعةالفرضية 

 اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل تعزى لمتغير الجنس.الذات لدى ذوي 

ر في درجة تقدي(α ≤ 0.05)  ال توجد فرو  ذات داللة  حصىىىائية عند مسىىىتوى الداللة :الثامنةالفرضييية 

 تعزى لمتغير العمر. ،الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

ر في درجة تقدي(α ≤ 0.05) ال توجد فرو  ذات داللة  حصائية عند مستوى الداللة  :التاسعةالفرضية 

 .مكا  السك تعزى لمتغير  ،الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

ر في درجة تقدي(α ≤ 0.05) ال توجد فرو  ذات داللة  حصىىائية عند مسىىتوى الداللة  :العاشرةالفرضية 

المسىىىىىىىىىىىىىىتوى تعزى لمتغير  ،لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليلالذات  

 .التعليمي
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في درجة (α ≤ 0.05) ال توجد فرو  ذات داللة  حصىىائية عند مسىىتوى الداللة  :الحادية عشرالفرضية 

تقدير الذات  لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل تعزى لمتغير شىىىىىىىىىىىىىىدة 

 اىعاقة.

في درجة (α ≤ 0.05) ال توجد فرو  ذات داللة  حصىىىائية عند مسىىىتوى الداللة  :الثانية عشييرالفرضييية 

تقىىىىدير الىىىىذات لىىىىدى ذوي اىعىىىىاقىىىىة الحركيىىىىة في محىىىىافظتي  يىىىىت لحم والخليىىىىل تعزى لمتغير 

 المحافظة.

تي  ي  درج α ≤ 0.05) حصىىىائيًا عند مسىىىتوى الداللة ) يةارتباطال توجد عالقة  :الثالثة عشييرالفرضييية 

 التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل.

 أهداف الدراسة4.1 

 الدراسة تحقيق األهداف اآلتية: تحاول

عاقة الحركية في التعرف  لم مسىىىىىىىىىىىىىىتوى التوافق الزواجي ومسىىىىىىىىىىىىىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اى .1

 الخليل. محافظتي  يت لحم

المسىىىىىىىىىىىتوى و مكا  السىىىىىىىىىىىك ، و العمر، و التعرف  لم أثر متغيرات الدراسىىىىىىىىىىىة الديموغرافية الجنس،  .2

التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي مسىىىىىىىىىىىىتوى المحافظة، علم و شىىىىىىىىىىىىدة اىعاقة، و التعليمي، 

 اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم، الخليل.

ي عاقة الحركية في محافظتالعالقة  ي  التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي اى  لمالتعرف  .3

 الخليل.  يت لحم
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 أهمية الدراسة 5.1 

 تنبع أهمية هذه الدراسة م  الناحيتي  النظرية والتط يقية علم النحو اآلتي: 

كية تنبع أهميتها فيما سىىتضىىيفه م  معلومات جديدة تختص  ذوي اىعاقة الحر  الناحية النظرية:1.5.1 

ما وتقدير الذات لديهم والعالقة  ينهما، سىىىىىىىي ،تتعلق بمسىىىىىىىتوى توافقهم الزواجي ،في المجتمع الفلسىىىىىىىطيني

خاصة في مجتمعنا الفلىىىىىىىىىسطيني وعلم وجه  نصيبًا م  البحث بالقدر الكافي  وأ  هذا الموضوع لم ينل

مىىدادهم بىىالمعلومىىات المتعل ،هتمىىاماالفئىىة ذوي اىعىىاقىىة الحركيىىة، وبحىىاجىىة  لم المزيىىد م   ديىىدالتحىى قىىة وا 

نا بحيث تثري معرفت ،حتكاكًا مباشىىىىىىىىىىىىىىرًا  واقع ذوي اىعاقة الحركيةاتعد الدراسىىىىىىىىىىىىىىىة وتوافقهم. فبحياتهم 

 بمشكالت التوافق الزواجي ومدى عالقتها بمستوى تقدير الذات لديهم.

ل والتربية تنبع أهميتها م  أنها سىىىىىىتفيد العاملي  في اىرشىىىىىىاد الزواجي والتأهي الناحية التطبيقية: 2.5.1

  مالخاصىىىىة  هذه الفئة  ةيجتماعاالوفي تقديم الخدمات النفسىىىىية و  ،الخاصىىىىة في  ناء ال رامج اىرشىىىىادية

 فئات ذوي اىعاقة م  أجل رفع مستوى التوافق الزواجي وتقدير الذات لديهم. 

 مصطلحات الدراسة6.1 

 الديني،(التكافؤ الزوجي  م  طرف كل فيها يخ ر التي ( الحالة2002تعرفه الحسي  ) التوافق الزواجي:

 والرضا والقناعة، ،)بالكفاءة )الجدارة والشعور (،والثقافي والصحي، والعمري، ،يجتماعواال واألخالقي،

 والمودة العاطفي، واالنتماءوالنفسي، والمادي(،  )الجسدي، بالسك  الزواجية، والشعور العالقة ع 

 للواجبات المتبادل ، والفهمالزواج نحو الواقعية اتتجاهالمتبادل، واال المتبادلة، والتقدير والرحمة المتبادلة،

 األزمات واحتواء والمناسبة، السليمة بالطر   الزواجية الحياتية المشكالت حل في والمسؤوليات، والتعاو  

 واألفكار والقيم اتتجاهاال وتقارب األهداف،  ي  والتوافق المتبادلة، عليها، والثقة والسيطرة الطارئة

 هتماماال، و هاحترامو  يكو ، أ  يجب كما ال عليه هو كما وتق له اآلخر وفهم المتبادلة، والميول، والجاذ ية

 الزواجي. التعامل في تعالم هللا وخشية ،يتهاستمرار و  الزواج س يل في  راحته، والتضحية



 

10 

ية علم بأنه الدرجة التي يحصل عليها الفرد م  ذوي اىعاقة الحرك ويعرف التوافق الزواجي إجرائيًا:

 مقياس التوافق الزواجي المستخدم في هذه الدراسة.

وهو حكم الفرد علم درجة كفاءته الشىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىية، والتع ير ع   (2001)الصىىىىىىىىىىاي ، يعرفه  تقدير الذات:

اىيجا ية نحو نفسىىىىىىىىىه ومعتقداته عنها، وشىىىىىىىىىعوره بالرضىىىىىىىىىا ع  تقديره األكاديمي، والجسىىىىىىىىىمي، اته اتجاه

، والثقة بالنفس، واألم  النفسىىىىىىي م  خالل تفاعله مع  يئته للحصىىىىىىول علم تواز  يتضىىىىىىم  جتماعيواال

 معظم حاجياته، ومواجهة متطلبات ال يئة بالتعديل أو التغيير.

م ه الدرجة التي يحصىىىىىىىىىىىىىىىل عليها الفرد م  ذوي اىعاقة الحركية علبأن ويعرف تقدير الذات إجرائيًا:

 مقياس تقدير الذات المستخدم في هذه الدراسة.

أو  ،حركي تحد م  قدرة الفرد علم القيام  وظيفة واحدة أو هي حالة عجز جسىىىىىىىىىىىىىىمي اإلعاقة الحركية:

أكثر م  الوظائف التي تعد م  العناصىىىىىىىىىر األسىىىىىىىىىاسىىىىىىىىىية في حياته اليومية )العناية بالذات، وممارسىىىىىىىىىة 

ية وغيرها( ضىىىىىىىىىم  الحدود التي تعد ط يعية، وقد تنشىىىىىىىىىأ قتصىىىىىىىىىاد، والنشىىىىىىىىىاطات االةيجتماعاالالعالقات 

ق اىعاقة ع  أسىىىباب وراثية أو مكتسىىىبة، وتسىىى ب خلاًل جسىىىديًا أو عصىىى يًا، أو م  ط يعة  يولوجية تتعل

 (.2015بالتكوي  ال نائي للجسم )أ و أسعد، 

ل جسدي يمنعه نتيجة لمرض أو  صابة أدت  لم خل وهو الفرد الذي لديه عائق جسدي المعاق حركيًا:

 م  القيام  وظائفه الحركية بشىىكل ط يعي، كضىىمور العضىىالت، أو فقدا  القدرة الحركية أو الحسىىية، أو

تر في في التواز  الحركي، أو   ختاللو نتيجة الأراف السىىىىىىىىىىىىىىفلية أو العليا أحيانًا، كالهما معًا في األط

 وتربوية ومهنية لمسىىىىىىىىاعدته في تحقيق ةياجتماعلم  رامج ط ية ونفسىىىىىىىىية و  األطراف، ويحتاج هذا الفرد 

 (.2003)الهواملة،  يةستقاللاالأهدافه الحياتية والعيح بأك ر قدر م  
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 حدود الدراسة7.1 

 :اآلتيةتقتصر هذه الدراسة علم المحددات 

يت  تم  جراء هذه الدراسىىىة علم جميع األفراد م  ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  الحدود البشييرية:

 لحم والخليل.

 تم  جراء هذه الدراسة في محافظتي  يت لحم والخليل.الحدود المكانية: 

 (.2016/2017تم  جراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني م  عام ) الحدود الزمنية:

 تقتصر علم المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة. الحدود المفاهيمية:
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 لفصل الثانيا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري  1.2

 الدراسات السابقة 2.2

 الدراسات التي بحثت في التوافق الزواجي وعالقته ببعض المتغيرات 1.2.2 

 لدراسات التي بحثت في مفهوم الذات وعالقته ببعض المتغيرات  ا 2.2.2 
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 لفصل الثانيا
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري  1.2

 المقدمة 1.1.2

 العالمي  لذوي اىعاقة في الصىىىىىىىىىىىىىدارة تأخذ التي ال رامج أهم م  ةيجتماعاال الرعاية تعت ر

 ءأدا  ي  التوافق ىيجاد المقصىىىود؛ التغيير ىحداث الواعي التخطيم  هدف المتخلف، والنامي المتقدم

 يملك أنه ذوي اىعاقة اىنسىىىىىىا  وليدرك فيها، يعيح التي  يئته وبي  ،ةيجتماعاال ووظائفه اىنسىىىىىىا 

 غيره ع  يختلف ال منتجاً  يصىىب  سىىوف فإنه ؛وتدريبه وتوجيهه تأهيله تم ما  ذا هائلة وطاقات قدرات

 .األسوياء م 

 التوافق الزواجي 2.1.2

، ختيارحالة تتضىىىىىىىىىىم  التوفيق في اال التوافق الزواجي ماهو  ال بأ  (2004ع د المعطي ) يرى 

، حمل المسىىىىىؤولياتللحياة الزوجية، والدخول فيها، والحب المتبادل، واىشىىىىىباع الجنسىىىىىي، وت سىىىىىتعدادواال

الزواجي، والرضىىىىا والسىىىىعادة الزواجية، والتصىىىىميم علم مواجهة  سىىىىتقرارلمشىىىىكالت واالاوالقدرة علم حل 

 والمحبة المتبادلة. نسجاماالالمشكالت، وتحقيق 

ة لما يمثله م  عالقة اجتماعيوضرورة دينية و  ،م  المطالب األساسية للفرد اً يعد الزواج مطلبو 

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ }وذلك للحفاظ علم الوجود البشري، لذلك قال تعالم:  ،شرعية حث عليها الدي  الحنيف

ْسكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدََّةً وَرَحْمَةً إِنََّ مِنْ لَكُمْ ِسكُمْ أَزْوَاجًا لِتَ )الروم،  {ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكََّرُونَ  فِي أَنْفُ

والراحة ال دنية  سىىتقرار لم تكوي  أسىىرة ينعم  ها الزوج والزوجة واألفراد باألما  واال الزواج يهدفو (، 21

وهذا  دوره ينعكس علم المجتمع، وفي المقا ل ونتيجة للتطورات المتسىىىىىىىارعة في المجتمعات  ،والنفسىىىىىىىية
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صىىىىىغيرة، األسىىىىىرة ال وانتشىىىىىارحدثت مجموعة م  التغيرات أثرت علم األسىىىىىرة ومنها خروج المرأة للعمل، 

وزيادة المسىىىىىىىىىىىىىىتويات التعليمية، وغيرها التي أنتجت العديد م  المشىىىىىىىىىىىىىىىاكل التي أدت  لم تهديد العالقة 

 ،في التوافق الزواجي  ي  الزوج والزوجة اضىىطرابو  ،ات النفسىىية  ي  أفرادهاضىىطراباال وانتشىىارالزوجية 

ها )علي، اسىىىىىىىىىىىىىىتقرار ة و جتماعيال هذا الجانب لما له م  أثر ك ير علم الحياة ا هتماممما دعا  لم اال

2008.) 

 في يجري  الذي الدم بمثابة فهو وشىىىىىرايينها، الحياة جوانب كل تدخل مهمة عملية فالتوافق ذال

ذا حياته، في التوافق عملية حدوث دو   العيح الفرد يسىىىىىىىىىتطيع العرو ، فال  األمر هو هذا كا  وا 

 نفسي،ال التوافق م  مهم بعد هو، و الزواجي للتوافق بالنسبة أهمية يقل ال ، فهوالنفسي للتوافق بالنسبة

 أراد ولو  يته في شقي م  يحزنوه، والتعيس أ  كلهم الناس أراد ولو  يته في سعد م  السعيد حيث   

 الرؤية في واتفاقهما هما،اختيار و  بعضىىىهما ع  الزوجي  رضىىىا م  فال د ولذا يسىىىعدوه، أ  الناس كلهم

ري ، اآلخ مع سىىوية عالقات  قامة علم وقدرتهما  ينهما، المتبادل حترامواالوتسىىامحهما،  العامة للحياة،

 ينهما )علي،  الزواجي التوافق وجود في يسىىىىىاهم مما  ينهما، الجنسىىىىىية العالقة ع  لرضىىىىىاهما  ضىىىىىافة

2008.) 

خالل درجة  ( م Gattis, et, al, 2004 ليه جاتس وآخرو  )ويتحدد التوافق الزواجي كما يشىىير  

في الشىىىىىىخصىىىىىىية، لذلك فالفرد يبحث ع  زوجة تتفق في سىىىىىىماتها وثقافتها وقيمها  الزوجي التشىىىىىىابه  ي  

معه، وم  المالحظ التركيز علم الشىىىىىىخصىىىىىىية في حدوث التوافق الزواجي فكل زوج يبحث ع  شىىىىىىريك 

 هه في الشخصية وال يئة والثقافة. مثله يشا

 المناسىىب، ختياراال في التوفيق يتضىىم  الزواجي التوافق( علم أ  2004ويضىىيف مصىىطفم )

المسىىىىؤوليات،  وتحمل الجنسىىىىي، المتبادل، واىشىىىىباع والحب فيها والدخول الزواجية، للحياة سىىىىتعدادواال

 مواجهة علي والتصىىىميم الزواجية والسىىىعادة الزواجي، والرضىىىا سىىىتقرارواال المشىىىكالت، حل معل والقدرة
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 المتبادلة والمحبة نسىىىىىجاماال في التفكير لحظة منذ ممتد الزواجي فالتوافق لذلك اً وتحقيق مشىىىىىكالتهما،

 مع ختياراال ذلك أعباء تحمل علم القدرة ثم لذلك، سىىىتعداداال مع ،ختياراال عملية وبدء الزواج  ينهما

 الرضىىىىىىىا وتحقيق الزواجية السىىىىىىىعادة وجود في يسىىىىىىىاهم مما الجنسىىىىىىىي واىشىىىىىىىباع المتبادل، الحب توافر

 .الزواجي

 مظاهر التوافق الزواجي 1.2.1.2

 :علم النحو اآلتي(  لم بعض مظاهر التوافق الزواجي، 2007تشير ناصر )

 .األدوار أداء في جي الزو   ي  والتعاو   التواضع .1

 .المق ول جتماعياال والسلوك النفسية والراحة الحياة، ع  والرضا بالسعادة الشعور .2

 .النفسي باألم  األ ناء شعور .3

 .نس يا بسهولة المشكالت حل في يساهم مما واألسرة، اآلخر الطرف م  والمساندة الدعم ظهور .4

 .يقتصاداال والتعاو   الجنسي اىشباع .5

  .ملهع في العامل الفرد استقرار يزيد قد للفرد الزواجي التوافق       ذ العمل، في والكفاءة النجاح .6

 التوقعات، وكذلك مع السلوكيات تفا ا يعني مما وأهدافه، مطالبه علم جي الزو  م  كل حصول .7

 .لبعضهما المساعدات وتقديم المشكالت حل علم والقدرة نسجاماال

 . ينهما المتبادل الحب وظهور الناج  اللفظي غير التواصل .8

 المتغيرات المؤثرة في التوافق الزواجي 2.2.1.2 

 :أ رزها، التوافق الزواجيحكم والجوانب التي ت العديد م  المتغيرات لم 2007) يشير )مخيمر، 

(. وقد أشىىار 2008يعد م  أهم أهداف العالقة الزواجية الشىىرعية )علي،  الجانب العاطفي الجنسي: .1

 يتها يؤثر سىىىىىىىىىىىلبًا في  جأ  عمل المرأة خار  لم ( Shing, Kai,et al, 2003شىىىىىىىىىىىينج، كاي وآخرو  )

 مما يقلل م  التوافق الزواجي.  ، وأداء وعمل الرجلالوظيفة الجنسية لها
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( أنىه 2005)فهمي،  يعت ر عىىاماًل مهمىىًا لحىىدوث التوافق الزواجي، وفي ذلىىك تىىذكر الحب المتبادل: .2

جي ، حيث اج مشاعر تصاحب العالقة  ي  الزو مطلب لنمو الشخصية السوية، حيث توجد في الزو 

المهمة لتحقيق العوامل لتحقيق يشىىىىىىىىىىىىىىىارك كل منهما اآلخر، لذلك يعد الحب المتبادل م  العوامل 

 العالقة اىيجا ية  ي  الزوجي .

 هافي نشأ التي األسرية بالخلفية تتأثر والتي ،الزوجي  بشخصية الزواجي التوافق يتأثر الشخصية: .3

 فقالتوا محف ِّزًا لتحقيق يكو   مما للزواج، جيد نموذج  ها سىىىىعيدة أسىىىىرة في الزوج ينشىىىىأ الفرد، فقد

 مهما دوراً  الشخصية سمات تؤدي لذلك الزواج، نحو  يجا ي اتجاهالفرد  لدى يتولد الزواجي؛ حيث

 :يأتما ي السمات تلك وم  عدمه، أو الزواجي التوافق تحقيق في

 معل قادر ياً انفعال الناضىىج الفرد أ  كما ،المرونة علم مؤشىىرا يعد للزوجي ؛ ينفعالاال النضىىج -1

حمل ت علم وقادر اآلخر الطرف ولسىىلوك لسىىلوكه فاهم أنه كما مناسىىبة، بطريقة مشىىكالته حل

 المسؤولية.

 أكثر الداخلي الضبم  وجهة يتسمو   الذي  األفراد    الفرد؛ حيث لدى الضبم ووجهة مركز  -2

 .الخارجي الضبم بمركز اً ارتبط الزواجي التوافق سوء وأ  الزواجية، الحياة مع توافقا

 تحقيق في الطرف اآلخر تصىىىىىىىىرفات تصىىىىىىىىرفاته؛ وكذلك تجاه الزوج ق ل م  واىدراك نتباهاال -3

 الزواجية العالقة فهم في يساعد يحيطه لما المدرك الزوج    عدمه، حيث أو الزواجي التوافق

 معها والتعامل الزواج تعترض أ  يمك  التي اتضىىىىىطراباال م  والتخفيف صىىىىىحيحة، بطريقة

 .مناسبة بطريقة

 أك ر الفرصىىىىىىة كانت  يجا ًيا كا  اآلخر، فكلما الطرف نفسىىىىىىه؛ ونحو نحو للفرد الذات مفهوم -4

 .الزواجي للتوافق
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 ترباق فكلما الزواجي، بالتوافق صىىىىىىلة له مهما جانًبا  دينه عالقة الفرد تمثل الديني؛ االلتزام -5

 الدي  حث   فقد أك ر،  درجة الزواجي التوافق حقق كلما ،الصىىىىىىىىىىىىحي  الدي  تعاليم م  الفرد

 .وليةؤ المس وتحمل اآلخر بالطرف هتماماال علم الفرد الصحي 

 .اآلخر يحتوي  أ  الزوجي  ألحد يمك  حيث الحادة؛ النفسية اتضطراباال م  النس ي الخلو -6

 التواصىىىىىىل أو ؛(اللفظي )غير الوجداني التواصىىىىىىل سىىىىىىواء الزوجي   ي  التواصىىىىىىل أدوات توافر -7

 .الزواجي التوافقم   يزيد األدوات تلك فسالمة ،اللفظي

 مقا ل الزواجي التوافق لتحقيق فرصىىىىته تقل العصىىىىا ي الفرد    ؛ حيثيةنبسىىىىاطواال العصىىىىا ية -8

 مع والتعايح والود الدفء مشىىاعر  ظهار علم قدرة أكثر ينبسىىاطاال فالفرد ،ينبسىىاطاال الفرد

 م  قدًرا الزواجية للعالقة يعطي تصىىىىىىىىىىىىرفاته، مما في ومتنوع مر   أنه اآلخر، كما الطرف

 .الزواجي للتوافق الفرصة ويزيد ،الملل ويقلل ، تكارواال المرونة

 يزيد الذي )ب( النمم الزواجي، عكس ختالللال يؤدي)أ(  النمم    الشىىىىخصىىىىية؛ حيث نمم -9

 .الزواجي التوافق لتحقيق الفرصة

 يقلل بالعمل الزائد نشغالواال الزائدة والعدوانية العالي فالطموح (؛الزوجي  (الفرد طموح مستوى  -10

 لتيا الحميمية مسىىتوى  وتفتقد ،المنزلية األعباء مثال المرأة حمل يتم قد حيث الزواجي، التوافق

 ي )مخيمر،المهن طموحه مستوى  ارتفاعو بالعمل،  الزائد هاهتمام مقا ل الزوج، م  تنتظره كانت

2007.) 

 معوقات التوافق الزواجي 3.2.1.2

 :أ رزهاهناك العديد م  المعوقات والتي تؤثر علم التوافق الزواجي، 

طويلة،  لفترات الزوج وسىىىىىىفر ،الزوجي  أحد تصىىىىىىرفات في الشىىىىىىك ويتمثل في :األخالقي البعد .1

 .الشرعية مسؤولياته الزوج الزوج، وا همال انحرافو 
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 الزوج اهتمامالعاملة، و  زوجته مرتب في الزوج الزوجة، وطمع طلبات كثرة يمثل المادي: البعد .2

 ك يرًا. اً اختالف األسرتي   ي  المادي المستوى  اختالفو األسرة،  حساب علم بالعمل الزائد

 والتفاوت ،للزوج الثقافي الوعي انخفاضو  للزوج، الثقافي الوعي انخفاضيمثل  الثقافي: البعد .3

 .الزوجي  ثقافة مستوى  في الشديد

 .الزوجي   ي  الزائدة والغيرة النفسية، الضغوط كثرة مثل :النفسي البعد .4

 الزوج، شىخصىية وضىعف المنزل، داخل بمظهرها الزوجة اهتمام ويمثل عدم الشىخصىي: البعد .5

  .الزوجي  أحد وعقم

 في والمغاالة األسىىىىىىرة، شىىىىىىؤو   في واألصىىىىىىدقاء والجيرا  األهل تدخل يمثل: جتماعياال البعد .6

 ,Darya & Dawnاألولم ) زوجته وا هماله ،أخرى  مرة الرجل وزواج الزوج، ق ل م  السىىىىىيطرة

2007 .) 

  عناصر تحقيق التوافق الزواجي 4.2.1.2

 (:2007م  العناصر التي تعمل علم تحقيق التوافق الزواجي كما يلي )ناصر، 

 ة بعناصرها المتعددة األسرة، والعمل، واألصدقاء.جتماعيالمساندة اال .1

وجي  العليا تحتوي ط يعة العالقات األسرية وأدوار كل م  الز  عداد مادة دراسية لطلبة المراحل  .2

 واأل ناء، وبعض المشكالت األسرية وط يعة حلها.

 .هتمامتوفير حياة كريمة لألسرة وا عطائها واج ها م  اال .3

 تحسي  العالقة  ي  أهل الزوجي . .4

 تقوية الوازع الديني لدى الزوجي . .5

 وأثنائه وبعده.باىرشاد الزواجي ق ل الزواج  هتماماال .6
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 حل المشاكل الزواجية بالنقاح واىقناع والمشاركة. .7

 محاولة  بعاد األفكار غير العقالنية ع  أذها  الزوجي . .8

 السعادة" و"النجاح" و"الرضا" كمدخل للتوافق الزواجي 5.2.1.2

ًا اسىىتخدامو"التوافق" م  أكثر المصىىطلحات  ،و"الرضىىا" ،و"النجاح" ،تعد مصىىطلحات" السىىعادة"

(، فالسعادة الزوجية  قرار م  الزوجي  بمدى جودة الحياة Al-Othman, 2012لوصف العالقة الزوجية )

ع   تع ر ع  الحالة الذهنية التي يمرا   ها، والتي تع رو التي تشىىىىىىىىىىىىىىاركاها منذ  عالنهما زوجًا وزوجة، 

في   يئة تتسىىىىىىىم بالحنا  لكال الطر الزواج السىىىىىىىعيد يهيئ و (. Finchman,2009الزواج م  وجهة نظرهما )

وعالقات دافئة، وتحقيق للذات  ،والفهم، ويعطي للزوجي  فرصىىىىىىىىة الوصىىىىىىىىول  لم توافق زواجي ناضىىىىىىىىج

يسىىىىىاهم في النمو السىىىىىوي للشىىىىىخصىىىىىية، و واىشىىىىىباع الكامل، والحفاظ علم الكرامة، والحد م  الخالفات، 

 (.2010، )باشاويهيئ للطفل الفرصة لكي يخت ر السلطة في صورة مق ولة 

وتحتاج السعادة الزوجية  لم سعي دؤوب وجهد متواصل م  كال الزوجي ، ليس فقم لتحقيقها، 

طالتها  نما لتغذيتها وا  ت ( علم أ  السىىىىىىعادة الزوجية ليسىىىىىى2002(، ولذلك يؤكد كفافي )2013، )المطوعوا 

 عملية عشىىىىىوائية وال تتحقق بالمصىىىىىادفة، وهي ثمرة سىىىىىلوك قصىىىىىدي وعمدي في معظمه يصىىىىىدر ع  كل

داخلي منفصىىىىل  يانفعالويهدف  لم  سىىىىعاد الزوج اآلخر، فالشىىىىعور بالسىىىىعادة الزوجية هو شىىىىعور  ،زوج

ل واألسىىىىىىىاليب السىىىىىىىلوكية الواجبة التي يقوم  ها كل م  الزوجي ، وعلم  دراك ك نفعالااللم حد ما ع   

 منهما للدوافع والنيات التي تقف وراء سلوك الطرف اآلخر وأعماله.

وعليه يصىىىىىىىىىىىىىعب تحديدها أو  ،( أ  السىىىىىىىىىىىىىعادة الزوجية أمر ذاتيHarvey, 2008ويرى هارفي )

 اً مختلف ئاً م مستوى عالمي. فالسعادة تعني شيأو الحسم قطعيًا في ماهيتها عل ،أو تقديرها كمياً  ،قياسها

( Amato, et, al, 2007لألفراد.  ال أ  الدراسات حاولت وضع تعريف لهذا المفهوم، حيث يشير آماتو )

هذا المصىىىىىطل  يسىىىىىتخدم لوصىىىىىف جودة الحياة الزوجية، وهو الشىىىىىرط األسىىىىىاس لعالقة زوجية عالية أ  
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حالة تنشأ في أساسها ع   شباع الرغبات اىنسانية كمًا  أنها( فعرفتها علم 2009الجودة، أما )القطاع، 

 وكيفًا، وقد تسمو  لم مستوى الرضا الزواجي ونعيم التأمل.

بي  و السعادة الزوجية في أد يات الدراسات بشكل عام يجد تداخاًل ك يرًا  ينه والمتتبع لمصطل    

(، Marital Stabilityالزواجي ) سىىىىىىىىىىىىتقرار(، واالMarital Adjustmentمفاهيم أخرى كالتوافق الزواجي )

 اختالف( يؤكد علم 2005(.  ال أ  )أ و أسعد، 2008( )القشعا ، Marital Success) والنجاح الزواجي

ويرى أ  التوافق الزواجي يضىىىىىىىم تحت مظلته مفهومي السىىىىىىىعادة الزوجية والرضىىىىىىىا  ة،ذه المفاهيم الثالثه

متبادل والدخول فيها والحب ال ،للحياة الزوجية ستعدادواال ،المناسب ختياروالذي يتمثل في اال ،الزواجي

 سىىتقرارالمشىىكالت، واال ي  الزوجي  واىشىىباع الجنسىىي، وتحمل المسىىؤوليات الزوجية، والقدرة علم حل 

شىىىمل توالتي  Spanierالزواجي.  ينما يعد الرضىىىا الزواجي أحد أبعاد التوافق الزواجي األربع التي ذكرها 

الزواجي، والتماسىىىىىك الزواجي، والتع ير ع  المحبة والعطف )أ و أسىىىىىعد،  نسىىىىىجاماال لم جانب الرضىىىىىا، 

 (، وفيما يتضىىم  التوافق الزواجي التحرر النسىى ي م  الصىىراع واالتفا  علم المواضىىيع المشىىتركة،2007

 .توقعاتالدوام، والرفقة، وتحقيق ال :واحد أو أكثر م  األهداف التاليةيشير التوافق الزواجي  لم تحقيق 

  يذالتوافق والنجاح اللفردية بعكس عاطفية للفرد، أي أنها ظاهرة  اسىىىىىىىىتجابةأما السىىىىىىىىعادة الزوجية فهي 

 (.Amato, et, al, 2007يعدا   نجازًا ثنائيًا )

، فهي ترى أ  التوافق الزواجي عبىىارة ع  نمم ة(  ي  المفىىاهيم الثالثىى2007وتفر  )الع يىىدلي، 

ة يهدف م  خاللها الفرد  لم  قامة عالقات منسىىىىىىىىىىجمة مع قري ، وهذا يشىىىىىىىىىىمل جتماعيم  التوافقات اال

ة، مما ينتج عنه حالة الرضىىا ع  جتماعي   إشىىباع حاجاتهما الجسىىمية والعاطفية واالشىىعور كال الزوجي

 ينما التوافق الزواجي يشىىىىىىىىمل  ،أو الرضىىىىىىىىا الزواجي، فالرضىىىىىىىىا الزواجي هو المحصىىىىىىىىلة النهائية ،الزواج

 هي نتاج لهذه المحصىىلة،المحصىىلة  لم جانب العوامل واألسىىباب المؤدية لها، وتعت ر السىىعادة الزوجية 

وعليه يعت ر  ،  يحددا  مسىىىىىىىىىتويات السىىىىىىىىىعادة الزوجيةيضىىىىىىىىىا الزواجي والتوتر الزواجي اللذللر  فهي نتاج
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يؤثر  ،الرضىىىىىىا والسىىىىىىعادة الزوجية نتائج لوجود التوافق الزواجي، وما يؤثر علم التوافق سىىىىىىل يًا أو  يجا ياً 

 أيضًا علم كل م  الرضا والسعادة الزوجية.

 الزواجينظريات التوافق  6.2.1.2

حاول كثير م  الباحثي  تفسىىىىىىىىىىير مفهوم التوافق الزواجي م  خالل العديد م  النظريات، حيث 

 هذه النظريات كما يلي: ًا م ( بعض2008يستعرض )علي، 

 نظرية التحليل النفسي 1.6.2.1.2

رى يشىعور، كذلك الغريزة الجنسىية وهو رائدًا لهذه المدرسىة حيث اهتم بالال Freudيعت ر فرويد  

أ  شىىىىىىعورية حيث ال يعي الفرد األسىىىىىىباب الحقيقية لذلك التوافق الذي يسىىىىىىعم  ليه، و أ  التوافق عملية ال

، أي يسىىىىىتطيع التوفيق  ي  متطلبات ةالشىىىىىخص المتوافق هو م  يشىىىىىبع متطلبات )ألهو(  وسىىىىىائل مق ول

لة الفشىىل في تحقيق حا)ألهو( وضىىوابم )األنا األعلم( في ظل وجود )األنا( أما سىىوء التوافق فينشىىأ م  

 اتضىىطرابوذلك أسىىاس حدوث اال ،التواز   ي  مكونات الشىىخصىىية الثالثة )الهو، واألنا، واألنا األعلم(

ة الفرد فقد ذكر فرويد أهمية الجانب الجنسي )اللي دو( في حيا ،المختلفة. أما م  ناحية التوافق الزواجي

 يحاول  شىىىىىىىباع الجانب الجنسىىىىىىىي )متطلبات ألهو( وفقوذلك بعد مهم م  أبعاد التوافق الزواجي، فالفرد 

وبذلك  ،فيبحث ع  زوجة مناسىىىىبة له في  طار الزواج الصىىىىحي  ،اىطار الشىىىىرعي )األنا واألنا األعلم(

يتحقق التوافق الزواجي. ويحدث سىىىىىىىىىىىىىىوء التوافق الزواجي م  الفشىىىىىىىىىىىىىىىل في تحقيق التواز   ي  مكونات 

الجنسىىىىىىية بطريقة غير مق ولة، أي تغلب )ألهو( علم )األنا( الشىىىىىىخصىىىىىىية، ولجوء الفرد ىشىىىىىىباع رغباته 

 .(2013)الهنائية،  كمكو  للشخصية

 النظرية السلوكية 2.6.2.1.2

والتأكيد علم  ،تركز هذه النظرية علم المبادئ األسىىىىىىاسىىىىىىية للتعلم والتعزيز اىيجا ي أو السىىىىىىل ي        

وبالتالي هناك تركيز  ،يتعلموا تغير أنماط سىىىىىىىىىىىلوكهم، والتفاوض. فاألزواج يمك  أ  تصىىىىىىىىىىىالمهارات اال
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التوافق الزواجي علم مقدار تبادل السىىلوكيات  يتوقفعلم السىىلوكيات التي تؤدي  لم السىىعادة الزوجية. 

علم  ،وخفض السلوكيات السل ية مع النظر  لم اآلثار المترتبة علم تلك السلوكيات ومبادئها ،اىيجا ية

هي بحاجة  لم تعديل  التي وأنماط التعلم الخاطئة عند األزواج ،م  السىىىىىىىىىىىلوكيات اً كثير أ  هناك  اعتبار

السلوك بصفة عامة م  خالل عدد  اكتسابوتعزيز أنماط سلوكية صحيحة. وتفسر هذه النظرية عملية 

لتوحد، ، المعرفة، التوحد، ويرى باندورا بأ  التقليد، واقتداءم  المفاهيم األسىىاسىىية هي: التعلم بالع رة، اال

والتعلم بالمالحظة كلها مفاهيم متكافئة تدل علم ما يحدث م  تعديالت سىىىىىىىىىىىىىىلوكية ناتجة ع  تعرض 

 ثالث قضىىىىايا؛ وهي: الطريقة التي  هتمامالنموذج للقدوة، ويرى بأ  التحليل الشىىىىامل للسىىىىلوك يتطلب اال

. كما أنه يرى بأ  األفراد والظروف التي تبقم علم أدائه ،يكتسىىىب  ها السىىىلوك، والعوامل المثيرة لحدوثه

نمىىا  ،ال ينىىدفعو  بفعىىل القوى الىىداخليىىة )الغرائز(، والىىدوافع والحىىاجىىات، وال بفعىىل ال يئىىة )مثيرات  يئىىة( وا 

 (.2011بفعل التبادل المستمر  ي  المحددات الشخصية وال يئة )أ و عمرة، 

 نظرية الذات لروجرز 3.6.2.1.2

 مفهوم  ي  موجبة عالقة وجود ترى ف، التوافق م  خالل الذات تنظر هذه النظرية للتوافق وسىىىىوء      

 علم مهم تأثير له الذات تقدير     ل النفسىىىىىية، الصىىىىىحة وتحقيق الجيد النفسىىىىىي التوافق وبي  الذات

 الزوجي  علم ينط ق وذلك اآلخر، ومع نفسه مع وتوافقه له، تق له وعلم اآلخر مع الشخص عالقات

ق ويقرر روجرز أ  معايير التواف .(2007)ناصىىىىىىىىىىر،   ينهما الزواجي التوافق يزيد لديهما الذات فتقدير

بالحرية، واالنفتاح علم الخ رة، والثقة بالمشىىىىىىىىىىىىىىىاعر  حسىىىىىىىىىىىىىىىاسالزواجي تكم  في ثالث نقاط؛ وهي: اى

شىىىباع حاجاتها سىىىواء  الذاتية. ووفق هذه النظرية فإنه التوافق ينشىىىأ عندما تسىىىتطيع الذات مواجه الواقع وا 

 (.2009الحاجات بصفة عامة، أو  شباعها حسب الحاجات اىنسانية )جودة،   شباع
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 تقدير الذات  3.1.2

ما تتضىىىىىىىىىىىىىم  م  جوانب جسىىىىىىىىىىىىىمية، بالتي يكونها الفرد ع  نفسىىىىىىىىىىىىىه الفكرة     تقدير الذات هو

لم مدى ق ول ،يةانفعىالو ة، وأخالقيىة، اجتمىاعيىو   وذلك م  خالل عالقتىه مع اآلخري  وتفىاعلىه معهم، وا 

 . (2013)أ و ربيع،  لذاته هاحترامو الفرد وتفضيله 

 يعيح التي  يئته مع الطفل تفاعل طريق ع  وذلك ،والتعلم النضىىج نتيجة الذات  نية تتكو  و 

 عم تتالءم التي فالخ رات الخ رة،  تلك نفسه ع  الشخص مفهوم ويتأثر ، ها يمر التي والخ رات فيها،

 ال التي فالخ رات صىىىحي . النفسىىىي والعكس التوافق  لم تؤدي ةجتماعياال المعايير ومع الذات مفهوم

 يخلق مامًا سىىىىىل ي موقًفا منها ويتخذ ،لذاته اً تهديد الفرد يعت رها ةجتماعياال والمعايير مفهوم مع تتوافق

 حاجته سىىلوكه ويحدد حترامواال والتقدير الحب  لم حاجة في الشىىخص أ  كما والقلق. التوتر م  اً نوع

 (.2009صال ، ، )زقوت ةشعوري ال أو شعورية فتصب  ،المرغوبة غير خ راته ينكر قد فالفرد ودوافعه،

 الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات 1.3.1.2

 ينما تقدير الذات تقييم لهذه الصفات،  ،   مفهوم الذات عبارة ع  معلومات ع  صفات الذات

عكس يللذات  يانفعالللذات،  ينما تقدير الذات فهم  اً أو معرفي اً موضوعي اً تضم  فهميوأ  مفهوم الذات 

 (.2004الثقة بالنفس )الفحل، 

 تعريف تقدير الذات 1.1.3.1.2

يعرف كوبر سىىىىىىميث تقدير الذات بأنه تقييم يضىىىىىىعه الفرد لنفسىىىىىىه وبنفسىىىىىىه، ويعمل علم الحفاظ 

ات تجاهات الفرد اىيجا ية والسىىىىىىىىىىىىىىل ية نحو ذاته، وهو مجموعة االاتجاهعليه، ويتضىىىىىىىىىىىىىىم  هذا التقييم 

فشىىىىىىىىىىىىىىل يما يتعلق  توقعات الوالمعتقدات التي يسىىىىىىىىىىىىىىتدعيها الفرد عندما يواجه العالم المحيم به، وذلك ف

 (.2010وقوة الشخصية )محمد،  ،، والق ولوالنجاح
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 العوامل المؤثرة في تقدير الذات 2.3.1.2

 بالفرد يتعلق ما منها :كثيرة لذاته الفرد تقدير في تؤثر التي العوامل ( أ 2010يرى محمد )

 تعلقي ما ومنها الفائدة، له يحقق بما يستغلها أ  يستطيع التي والفرص، وقدراته، اتهاستعداد مثل نفسه

 واىنتاج واالنطال  المجال للفرد تهيئ ال يئة كانت فإذا ،معهم يتعامل الذي  وباألفراد ،الخارجية بال يئة

 ال بحيث الفرد أمام العوائق وتضىىىىىىىىىع ،محبطة ال يئة كانت  ذا أما يزداد، لذاته تقديره فإ  ،واى داع

 لذاته ينخفض، الفرد تقدير فإ  ،طموحاته تحقيق يسىىتطيع وال ،اتهاسىىتعدادو  قدراته يسىىتغل أ  يسىىتطيع

 ثلم دائمة بعوامل يتأثر ولكنه فحسىىىىب والموقفية ال يئية بالعوامل يتأثر ال الذات تقدير نمو فإ  كذلك

 . ها يمر التي والتعليمية العمرية والمرحلة شخصيته، وسمات العقلية الفرد وقدراته ذكاء

 يتكو   عنىىدمىىا يرتفع لهىىا واعتبىىاره لىىذاتىىه الفرد تقىىدير أ   لم Trautwine, 2006)ويىىذهىىب )

 ينمو ؤوكف متق ل بأنه يشىىىىىىىعر وعندما والجدارة، باالسىىىىىىىتحقا  يشىىىىىىىعر وعندما"، باالنتماء حسىىىىىىىاساى"

 الشىىىىىعور تمنحه العضىىىىىوية هذه أل  ؛جماعة في عضىىىىىواً  نفسىىىىىه الفرد يري  عندما باالنتماء حسىىىىىاساى

 والديه، مع الطفل يتوحد وعندما هي األسىىىىىرة، الطفل عند األكثر لآلخري . والجماعة بالنسىىىىىبة بالقيمة

 فإ  تقديرها، وأنه موضىىىىىىىىع عندها قيمة له أ  وعلم ،الوالدي التق ل علم الدالة اتسىىىىىىىىتجاباال يتلقم

 لذاته. تقديره علم اآلباء تقدير ينعكس وسوف ينمو باالنتماء ه حساس

نفسىىىىىىىىىىىىىىه، وتقييمه لذاته، فإ  أي تأثير بالعوامل تتداخل عدة عوامل في تحديد موقف الفرد م  و 

  العوامل التي يمك هذهة والجسمية والنفسية يؤدي بالشخص  لم حالة عدم توافق، ولعل أهم جتماعياال

 :تصنيفها  لم ثالثة فئات متداخلة هي
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 عوامل ذاتية 1.2.3.1.2

 :م  تشمل كالً 

الحجم، سىىىىىىرعة الحركة، حركة التنافس  :وتتمثل في التطور الفسىىىىىىيولوجي مثل :صييييورة الجسييييم (أ

العضلي، ويختلف هذا حسب نوع الجنس، والصورة المرغوب فيها،  ذ يت ي  أنه بالنسبة للرجال 

لم قوة العضىىىىىىىىالت،  ينما يختلف األمر عند  يعود رضىىىىىىىىا الذات  لم ال ناء الجسىىىىىىىىماني الك ير وا 

لك يؤدي  لم الرضىىىىىىىىا والراحة فإ  ذ ،فكلما كا  الجسىىىىىىىىم أصىىىىىىىىغر  لم حد ما م  المعتاد ،المرأة

  (.1999)دويدار، 

 ذوي اىعاقة يرتبم  رتباطًا وثيقًا بمفهوم الذات،صىىىورة الجسىىىم لدى االشىىىخاص  يرى الباحث أ 

 رددراك الفلنفسه، وتصور الجسم يعطي  شارة ى ب له األثر الك ير علم  دراك الفردولهذا الجان

تجاهاته نحوه،  لزواجي لدى ذوي اىعاقة.التوافق ا وهذا الجانب يؤثر علم لجسمه وا 

م  أ   ينمو موقف الفرد م  نفسىىىىىىىه وتقييمه لذاته  ذا كانت قدراته العقلية تمكنه القدرة العقلية: (ب

يقيم خ راته، فاىنسىىىىىىا  السىىىىىىوي ينمو لديه بصىىىىىىورة أفضىىىىىىل، أما اىنسىىىىىىا  غير السىىىىىىوي "فهو ال 

 (.1997)زهرا ،  "يستطيع أ  يقيم خ راته

لذلك فهو  ؛لشىىىخص الذكي درجة ك يرة م  الوعي وال داهة وفهم األمورلتكو   مسييتوى الذكاء: (ج

يعمل   ذينظر لنفسىىه بشىىكل أفضىىل م  الشىىخص قليل الذكاء، باىضىىافة  لم األحداث العائلية، 

يسىىىىاهم فيها المجتمع بصىىىىفة  التيالذكاء علم  عطاء نظرة خاصىىىىة للفرد حول ذاته، هذه النظرة 

 (.1997 يجا ية أو سل ية، حسب معاملة المحطي  به )زهرا ، 
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 ةجتماعيالعوامل اال 2.2.3.1.2 

 ة في:جتماعيتتمثل العوامل اال 

لها تأثير واضىىىىىىىىىىى  في تقدير الفرد لذاته وفي صىىىىىىىىىىىورة الجسىىىىىىىىىىىم والقدرات  :ةجتماعيالمعايير اال (أ

ا أ  نمو هذا التقدير لذات والرضا عنهفذهب  لم ( 1999األشول ) وهذا ما توصل  ليه العقلية،

 يختلف عند الجنسي .

اء يسىىىىىىىىىىىاهم الدور الذي يؤذيه الفرد داخل مجتمعه وما يقوم به في  طار ال ن :جتماعيالدور اال (ب

 أنىىه الىىذي يتمك  بىىه م  قيىىاس العىىالم الخىىارجي الىىذي بىىاعتبىىاردراكىىه  دراكىىا مىىاديىىًا،  جتمىىاعياال

يحيم به، والتمك  م  التكيف الذي يضىىىم  له التواز   ي  شىىىخصىىىية وشىىىخصىىىية أي دور كا  

 (.1997)زهرا ، 

لفكرة اة الناجحة، تدعم جتماعيالسليم والعالقات اال جتماعي   التفاعل اال :جتماعيالتفاعل اال (ج

 COOMBS  هذا م  خالل النتائج التي توصىىىىىىىىىىىىىىىل  ليها السىىىىىىىىىىىىىىليمة الجيدة م  الذات ويظهر

ويزيىىىد  جتمىىىاعيحيىىىث وجىىىد أ  الفكرة الموجبىىىة ع  الىىىذات تعزز نجىىىاح التفىىىاعىىىل اال "كومبس"

 (.1997ة نجاحًا )زهرا ، جتماعيالعالقات اال

م   مالذي تنشأ فيه نوعية العالقة التي تسود، فالفرد الذي يلق: الخصائص والمميزات األسرية (د

 ذ تكو  نظرته تميل  لم السىىىىىلب  ،المحرومهتمام يختلف ع  الفرد المهمح أسىىىىىرته الرعاية واال

 والشعور بالحرما  والنقص.

 لعوامل الوضعيةا 3.2.3.1.2

تتمثل في الظروف التي يكو  عليها الفرد أثناء قيامه  تقدير ذاته، فقد تتضىىىىىىىىىىىم  هذه الظروف 

اته اتجاهمعني يراجع نفسىىىىىىىه ويتفحص تصىىىىىىىوراته، ويقوم  تعديل مثاًل تن يهات معينة تجعل الشىىىىىىىخص ال

اآلخري ، فقد يكو  الفرد مثاًل في حالة مرضىىىىىىىىىىىية أو تحت ضىىىىىىىىىىىغم معي   تجاهنفسىىىىىىىىىىىه و  تجاهوتقديراته 
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ية مثاًل( فهذا يؤثر علم نفسيته وتوجه تقديراته بالنسبة لآلخري ، أما تأثير هذه الحاالت اقتصاد)أزمات 

 .2003)حدد بمدى تأثير الفرد بمظاهرها ومدى تكيفه معها )يحياوي، علم تقدير الفرد فت

 مظاهر تقدير الذات  3.3.1.2

 ( تتمثل في:2010مظاهر لتقدير الذات كما يوردها محمد ) ةهناك أربع

 . القوة وتعني هنا القدرة علم السيطرة.1

 . القدرة علم تق ل اآلخري  والتأثير فيهم.2

 بالمستويات األخالقية. . الفضيلة وتعني التحلي3

 . المناقشة والنجاح وتتمثل في القيام باألعمال أثناء الصعوبات.4

 تقدير حاجات منها الحاجات م  مجموعة هناك أ  للحاجات الهرمي مدرجه في ماسلو ويرى 

  ي:أتما ي  لم الذات، وقد قسمها

 يكو   أ  في والرغبة والكفاءة واىنجاز القوة في الرغبة مبمعن ذاته: تقدير  لم المرء حاجة .1

 والحرية. ستقاللاال في والرغبة ،اآلخري  ثقة موضع المرء

 وأ واالعترافات والمكانة الحسنة السمعة في الرغبة مله: بمعن اآلخري  تقدير  لم المرء حاجة .2

 همجان  م  والتقدير واألهمية نتباهاال موضىىىىىىىىىع المرء يكو   أ و  ،اآلخري  جانب م  التقدير

 .(2010)محمد، 
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 نظريات مفهوم الذات 4.3.1.2

 ( في دراسته بعضًا م  نظريات مفهوم الذات كما يلي:2013يستعرض الهنائي )

 نظرية الذات عند وليم جيمس 1.4.1.2
نظرية كل ما يشىىىىىترك به الفرد مع اآلخري ، كما ذكر جيمس أ  ل نسىىىىىا  هذه المما تتضىىىىىمنه  

األشىىىىىىىخاص  اختالفبأي أ  مفهوم الذات لدى الفرد يختلف  ،يعرفونه م  الناسم  الذوات بقدر الذي  

 المواقف التي يمر  ها في حياته اليومية. اختالفوب ،الذي  يقا لهم

 نظرية الذات عند روجرز 2.4.1.2
ة كما أ  الجذور األساسي ،هذه النظرية أ  الدافع األساسي عند اىنسا  هو تحقيق الذات ترى  

طموح، ومنطقي، وقادر علم  اجتماعي  اىنسىىىىىىىا  كائ  أاىنسىىىىىىىا  هي  يجا ية في األصىىىىىىىل، و  لط يعة

ي التحكم  وجوده وتوجيه ذاته. ويركز روجرز علم الدور الذي تلعبه العالقات الشىىىىخصىىىىية  ي  األفراد ف

 . (Devos, H., &Louwأو السل ي لدى الفرد ) اىيجا يتكوي  الذات 

 ماسلو مفهوم الذات عند 3.4.1.2
ويؤدي عدم  شىىىىىىىىىىباعها  لم خلل وقلق  ،حدد ماسىىىىىىىىىىلو هرم الحاجات التي ترتبم  دافعية تحقيها 

هرم مسىىىىىىتويات النضىىىىىىج والنمو الالتواز  ويقع في أعلم  السىىىىىىتعادةيدفع الشىىىىىىخص  لم محاولة  شىىىىىىباعها 

 (.2008بالوجود )محمد،  حساسواى

 خدمات ذوي اإلعاقة في القوانين والتشريعات  4.1.2

وتركز علم  ،(  لم وجود قواني  وتشىىىىريعات عالمية تختص  ذوي اىعاقة2011يشىىىىير شىىىىحادة )

حقو  اىنسىىىىا  بشىىىىكل عام دو  تمييز  ي  الناس، كما أ  هذه القواني  قد تسىىىىير نظام حياة البشىىىىر في 

تنادًا  لم سافة أرجاء العالم في نفس الوقت، و مجتمع ما بعينه، أو تحكم العالقات اىنسانية  ينهم في كا
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تلخيصىىىىىىىىىىىىىىهىىا علم النحو هىىذه القواني  يمك  التعرف علم حقو  ذوي اىعىىاقىىة التي كفلتهىىا لهم، ويمك  

 :اآلتي

 التعليم. .1

 العمل. .2

 الصحة. 3.

 .يجتماعوالضما  اال ةيجتماعاالالمشاركة  .4

 لألحزاب السياسية. واالنتماء. الحرية ومنها حرية التع ير ع  الرأي 5

 المرافق العامة. استخدامو . الترفيه والتنقل 6

 . تكافؤ الفرص وعدم التمييز.7

 . العيح بكرامة.8

 المتبادل. حتراماال .9

 . الغذاء والمأوى والملبس. 10

وا عطائهم  لألشىىىىخاص ذوي اىعاقة زمةالات األسىىىىاسىىىىية الحتياج ذا توفرت اال هويرى الباحث أن

في رفع مسىىىىىىىىتوى تقديرهم  اً أسىىىىىىىىاسىىىىىىىىي بالمجتمع، فإ  ذلك يكو  عامالً ارسىىىىىىىىة حياتهم الفرصىىىىىىىىة الكافة لمم

  الواجب توافرها بأي مجتمع م  المجتمعات. الحقو  هي حق م  لذواتهم، و 
 

 اإلعاقة في فلسطين  وذو  5.1.2

تعرف اىعاقة الحركية هي المشىىىىىىىىكالت والصىىىىىىىىعوبات التي يواجهها الشىىىىىىىىخص نتيجة قصىىىىىىىىور 

أداء الفرد في حياتة الط يعية، ويحتاج الفرد م  ذوو اىعاقة  لم وظيفي أو خلل عضىىىىىىىىىىىىىىوي يؤثر علم 

تدخل عالجي ط ي وظيفي وأيضىىىىىًا  لم تدخل نفسىىىىىي  جتماعي، ويحتاج أيضىىىىىًا  لم تعديالت في ال يئة 

 (.2003ره )الوقفي، )مواءمة(؛ ليتمك  م  أ  يقوم  دوره دو  الحاجة  لم غي
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وأما الشىىىىىىىىىخص ذا اىعاقة هو الشىىىىىىىىىخص الذي لديه سىىىىىىىىى ب يحد م  حركته وأدائه، وفي بعض 

التعريفات هو الشىىىىخص الذي لديه سىىىى ب عا  حركته أو يعوقها نتيجة لفقد جزء م  أطرافه أو خلل في 

 (.2003نفسه ومجتمعه )الوقفي، العضالت م  تؤثر في قدرته علم القيام بمهامه وواجباته اتجاه 

 ( م %48.4)تصل نس تها   ذ ي  األفراد ذوي اىعاقة  انتشاراً ىعاقة الحركية األكثر اتعد و  

 (47.2%) ( في الضفة الغربية مقا ل %49.5) واقع ؛ ي اىعاقة في األراضي الفلسطينية جمالي األفراد ذو 

( %(26.7في الضفة الغربية مقا ل  (23.6%)(  واقع 24.7%في قطاع غزة. تليها  عاقة بمء التعلم؛ )

 هسنف اىعاقة أكثر م   عاقة في الوقت يأنه قد يكو  لدى الفرد ذ االعتبارفي قطاع غزة. آخذي  بعي  

 (.2011)الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني، 

وا   تزايدت  الخليقة،  دء منذ ل نسىىىىىىىىىا  المعايشىىىىىىىىىة الظواهر م  عموميتها في اىعاقة تعت ر

 ( م %2) تتجاوز ال نسىىىىبة تمثل كانت أنها التاريخية، الوثائق تشىىىىير  ذ الحاضىىىىر، الوقت في نسىىىى تها

 الصىىىحة منظمة تقارير فتشىىىير اآل  أما (.1609) عام والتكنولوجيا الصىىىناعة عصىىىر ق ل العالم سىىىكا 

 شىىخص ارملي م  يقارب ما هناك أ  (، أي (15% لم لتصىىل النسىىبة ارتفاع علم تؤكد التي العالمية

 الشىىر    قليم في النسىىبة ترتفع كما حسىىية، أم عقلية، أم جسىىمية كانت سىىواء مختلفة  عاقات م  يعانو  

موسىىم،  ( أ و%3,4 لم) تصىىل فلسىىطي  في اىعاقة نسىىبة كانت حي  في (،%12 لم ) لتصىىل األوسىىم

2008.) 

 أ   لم تشىىىير والتي (2005) لعام ةيجتماعاال الشىىىؤو    حصىىىائية  لم 2008)  ركات،( ويشىىىير

 غير اىحصىىىائية هذه بأ  أوضىىى  وقد ومعاقة، معا  ألف (120) هو فلسىىىطي  في ذوي اىعاقة عدد

 .االحتالل يس  ها التي ل عاقات نظراً  ذلك م  أكثرفاىعاقات  دقيقة،

  نظرة الحياة  لم ينظرو   حيث خاصىىىىىىة، رعاية  لم تحتاج التي الفئات ذوي اىعاقة م    

 ق ل م  دعم م  عليه يحصىىىىىىىىلو   وما ،اىعاقة بظروف للحياة نظرتهم وتتأثر اآلخري  ع  مختلفة
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 مع التوافق علم تسىىىىاعدهم خدمات  لم المهمة الفئات هذه وتحتاج المجتمع، أو األسىىىىرة في اآلخري 

 المقدمة الخدمات لجودة المؤشىىىىىىىرات الهامة م  الحياة جودة وتعت ر اىعاقة، ظل في الحياة ظروف

حسىىىاسىىىه عنها، الفرد ورضىىىا الفئات لهذه  في اىعاقة وجود أ  شىىىك وال الحياة، في والرغبة بالسىىىعادة وا 

 م  والحد أسىىىىىىىبا ها وتجنب حدوثها، م  بالوقاية تجن ها كيفية ع  بالبحث هتماماال تفرض المجتمع

 ال رامج جودة خالل م  الحياة جودة  تحسىىىي  وذلك حدوثها، حال ةيجتماعاالو  والنفسىىىية ال دنية آثارها

 لتخطيم الجهود الم ذولة كل افرضىىىىىىىت  لم ماسىىىىىىىة حاجة في اليوم العربي والعالم والعالجية، الوقائية

  2005).القادر، ع د(سليمة  علمية أسس علم ال رامج هذه وتنفيذ

 القانون الفلسطيني لحقوق المعاق 6.1.2

والذي ينص علم  ،(1999( للعام )4في فلسىىىىىىطي  رقم ) ذوي اىعاقة صىىىىىىدر أول قانو  لحقو  

عت ر م  أفضىىىىل القواني  والتشىىىىريعات التي تم سىىىىنها ا ية لذوي اىعاقة في فلسىىىىطي ، حيث الحقو  المدن

( مادة، حيث نصىىىىت 20، وقد ضىىىىم هذا القانو  )علم المسىىىىتوى الدولي والعربيبما يخص ذوي اىعاقة 

أ  شىىىىىىىىىىىىىىالكريم والخدمات المختلفة  مادته الثانية علم أ  لذوي اىعاقة حق التمتع بالحياة الحرة والعيح

مكاناته، وال يجو  ،غيره م  المواطني  له نفس الحقو   ز وعليه واجبات في حدود ما تسىىىىىىىىىىم  به قدراته وا 

العام  االتحادأ  تكو  اىعاقة سىىىىىىىىىى بًا يحول دو  تمك  ذوي اىعاقة م  الحصىىىىىىىىىىول علم تلك الحقو  )

 (.6، ص1999للمعاقي  الفلسطينيي ، 

علم أرض بمستوى عاٍل لم يتم تط يق القانو  الفلسطيني لحقو  ذوي اىعاقة نه يرى الباحث أو 

مواد التي نص عليها، وهذا م  شأنه أ  يؤثر علم توافق األشخاص م  ذوي اىعاقة الواقع بحسب ال

 علم تقدير الذات لديهم.األثر الواض   الذي لهو م بشكل عام في حياته
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  يجتماعالدعم اال 7.1.2

 ملحة حاجة هو  ل اليومية، حياته في فرد كل يحتاجه هاماً  مصىىىىىدراً  يجتماعاال الدعم يعت ر

ذوي  فإ  ولذلك ؛تواجهه التي الحياتية المواقف في  ليها احتاج كلما تتحقق أ  في الفرد يتمناها

 واألقارب كاألسىىىىىىىىىىىىىىرة  هم، المحيطي  كافة م  الدعم هذا  لم يحتاجو   الذي  م  كغيرهم اىعاقة

يرًا دورًا ك  لهم أل  الدعم، مصىىادر م  وغيرها ،التأهيلية ةيجتماعاال والمؤسىىسىىات والزمالء، واألصىىدقاء

 المواقف وكذلك السىىىىىىىىىىىل ية، ةيجتماعاالو  النفسىىىىىىىىىىىية واآلثار وآالمهم، همومهم التخفيف ع  في وفعاالً 

 اليومية. حياتهم ممارستهم أثناء لها يتعرضو   التي والضغوطات

 لتوجهىىاتهم وفقىىاً  تعريفىىه حول البىىاحثو   يختلف التي المتغيرات م  يجتمىىاعاال الىىدعم ويعت ر      

 الفرد تاتصىىىىاال وقوة عدد ضىىىىوء في يجتماعاال الدعم  لم ينظر سىىىىوسىىىىيولوجي منظور فم  النظرية،

 الشىىىىىىىىىىىىبكة وتركيب حجم أو للفرد، يجتماعاال التكامل درجة بمعنم ،ةيجتماعاال  يئته في باآلخري 

 .(2011)الهنداوي،  الصحة مستوى  م  يرفع قد يجتماعاال التكامل وهذا للفرد، ةيجتماعاال

  يجتماعمفهوم الدعم اال1.7.1.2 

 أسىىىىىىىىرته م  الفرد يتلقاها التي المختلفة المسىىىىىىىىاعدة أسىىىىىىىىاليب أنه ( علم2007تعرفه )حنفي، 

 ياة،الح مواقف كافة في والتشجيع والنص  والتوجيه هتماماالو  الرعاية تقديم في تتمثل والتي وأصدقائه،

لفرد، ا ويدركها  نفسه يثق فتجعله ،باألما  والشعور والحب للق ول والروحية المادية حاجاته تشبع والتي

 .ةيجتماعاال كفاءته م  يزيد مما

بأنه عملية  يجتماعالدعم اال Chronister ,et al, 2008))وآخرو    كرونسىىىىىىتر جولي ويعرف

 وأ  محتاج، شخص لكل المساعدة لتقديم كلية بطريقة تعمل والتي  يجا ية، قوى  وتمثل وعالمية، شاملة

 الدعم هذا يقدم لم  وفقاً  ويختلف التركيب، ومعقد مفهوماً شىىىىىىىىىىىىىىامالً  يعد يجتماعاال الدعم مفهوم

 أو ،ةأدواتي أو تقنية، ذات ملموسىىىىة أشىىىىياء) مقدم هو ما وبي  (المهني والشىىىىخص والصىىىىديق، العائلة،)
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 وجماعية، الخدمة )فردية، هذه تقديم خالله م  يتم الذي الموقف وكذلك (معلوماتية أو عاطفية،

نترنت( وكذلك وتليفو ،  .للدعم والمتلقي  المقدمي  لألشخاص النفسية والسمات المالم  وا 

 الموافقة  لم يفتقر مفهوم ع  عبارة يجتماعاال الدعم مفهوم بأ  وآخرو   كرونسىىىىتر ويضىىىىيف

 قد اآلخرالبعض و  التركيب، حيث م   ليه يشىىىىىير قد فالبعض السىىىىىابقي ، الباحثي  ق ل م  الجماعية

 .الذاتي الشخصي التقييم حيث م  يعرفه قد اآلخرو  الوظيفية، المالم  حيث م  يعرفه

  وجود ةحركيال ذوي اىعاقة م  الفرد ثقة بأنه: يجتماعاال الدعم( 2011، الهنداوي )ويعرف 

 هتماماالو  والرعاية الدعم له تقدم التي الخيرة ةيجتماعاال والمؤسىىىىىسىىىىىات واألصىىىىىدقاء واألقارب األسىىىىىرة

 ومع المجتمع مع تكيفه علم تعمل كما للدعم، بحاجته يشىىىىىىىىىعر حينما والهموم اآلالم م  والتخفيف

 .الظروف أحلك في حتم  عاقته

، ال سىىىىىىىىىىىىىىيما الدعم يجتماعيرى الباحث أ  األشىىىىىىىىىىىىىىخاص ذوي اىعاقة يحتاجو   لم الدعم اال  

 م  ذوي اىعاقة حتم يتمك لألشىىخاص ة حيث يعت ر الركيزة الرئيسىىالموجه م  األسىىرة بالدرجة األولم 

 والتق ل لذاته. القيام  واجباته علم قدر م  الرضام  

  ةيجتماعاالالخدمات التي تقدمها المؤسسات  2.7.1.2

بشىىىىىكل  اىعاقة أ  تكو  عاماًل رئيسىىىىىياً     م  شىىىىىأ  الخدمات التي تقدم لالشىىىىىخاص م  ذوي 

  .واض  علم تقديريهم لذواتهم

 ما يلي: بشكل عام ولألشخاص ذوي اىعاقة الحركية تتضم  الخدمات التي تقدم لذوي اىعاقة

  Health Serviceالخدمات الطبية  1.2.7.1.2

تقدم هذه الخدمات  واسطة ط يب لتحديد الجانب الط ي المرتبم باىعاقة التي تنجم ع  حاجة 

الطفل للتربية الخاصىىىىىىىة والخدمات المسىىىىىىىاندة، لذلك تقدم الخدمات الط ية لغرض التشىىىىىىىخيص أو التقييم 

(Downing, 2004.) 
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  Audio Servicesالخدمات السمعية 2.2.7.1.2

السىىمع  اتاضىىطراب( يقوم  تشىىخيص  Audiologistسمعييقدم هذه الخدمات ط يب )أخصىىائي 

وقياسىىىىىىها وتقويمها، ويسىىىىىىاعد في تأهيل الصىىىىىىم وضىىىىىىعاف السىىىىىىمع ع  طريق تحديد المعينات السىىىىىىمعية 

 (.2002المالئمة )منصور، 

 (Speech – Language Pathology Services)واللغة  النطقخدمات عالج  3.2.7.1.2

واللغة  واسىىطة أخصىىائي متخصىىص في اللغة والكالم والتي تتضىىم   النطقتقدم خدمات عالج 

التعرف، والتشىىىىىىىىىىىىىىخيص، واىحالة، والتدخل وذلك لمسىىىىىىىىىىىىىىاعدة الطالب ذوي مشىىىىىىىىىىىىىىكالت الكالم أو اللغة 

 يغة التعرف علم الطفل علم الطفل ذة م  التربية الخاصىىىىة، وتتفق خدمات عالج الكالم واللسىىىىتفادلال

جراءات اىحالة  لم االختصاصيي  عند الضرورة  النطق عاقات  واللغة م  حيث التشخيص والتقييم، وا 

 (.Heward, 2006لتأهيل  عاقة الكالم واللغة، وتقديم الخدمات التأهيلية المالئمة )

  Psychological Servicesالخدمات النفسية  4.2.7.1.2

م   ةسىىىىتفادلالاىعاقة  يالضىىىىروري مسىىىىاعدة الطالب ذيكو  م  تقدم الخدمات النفسىىىىية عندما 

جراءات تقي اتختبار االالتربية الخاصىىىىة، وهذه الخدمات تتضىىىىم   دارة  رى، مية أخيالنفسىىىىية والتعليمية، وا 

والتشىىىىىىىاور مع  هاوتفسىىىىىىىير وجمع المعلومات ع  سىىىىىىىلوك الطلبة المرتبطة بالتعليم  ،وتفسىىىىىىىير نتائج التقييم

التربوية للطفل كما حددتها  اتحتياجاالاألعضىىىىىىىىىىىىاء اآلخري  المشىىىىىىىىىىىىاركي  في ال رامج الدراسىىىىىىىىىىىىية لتل ية 

 وتنظيمها بحيثالنفسىىىىىىىىىية، والمقابالت، وتقييم السىىىىىىىىىلوك، وتخطيم  رامج الخدمات النفسىىىىىىىىىية  اتختبار اال

ات تدخل الدعم السىىىىىىلوك اسىىىىىىتراتيجيتتضىىىىىىم  اىرشىىىىىىاد النفسىىىىىىي للطالب واآلباء والمسىىىىىىاعدة في تطوير 

 (. Kika et. al, 2005اىيجا ي )
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  Counseling Servicesالخدمات اإلرشادية  5.2.7.1.2

يث يقصىىد بالخدمات اىرشىىادية تقديم خدمات التوجيه واىرشىىاد والتدريب لذوي اىعاقة وأسىىرهم، ح      

تعت ر خدمات ىرشىىىىىىىىىىاد وتدريب اآلباء خدمات مسىىىىىىىىىىاندة مهمة تسىىىىىىىىىىاعد اآلباء في تفعيل دورهم في فهم 

طفلهم، وتزويىىد اآلبىىاء بمعلومىىات ع  تطور الطفىىل، بىىاىضىىىىىىىىىىىىىىىىافىىة  لم دعم اآلبىىاء في فهم  اتاحتيىىاجىى

كي في  عداد لقاءات الخطة التربوية طفلهم، وتزويد اآلباء ع  تطور الطفل، ومسىىىىىىىىىىىىىىاعدتهم  اتاحتياج

  م  الضىىىروري مسىىىاعدة اآلباء أكثر مشىىىاركة في  رنامج التربية الخاصىىىة للطفل، وعندما يكو  وايصىىىبح

ا متدريب اآلباء يمك  أ  يتضىىم  ة م  ال رنامج التربوي، فإ   رشىىاد و سىىتفاد  المرشىى  لالاطالب المعال

مداد اآلباء بمعلومات ع  نمو طفلهم،  اتحتياجاالي: مسىىىىىىىىاعدة اآلباء في فهم أتي الخاصىىىىىىىىة لطفلهم، وا 

ي ال رنامج التربو م  دعم هالمهارات الضىىرورية التي تسىىم  ل اكتسىىابباىضىىافة  لم مسىىاعدة اآلباء علم 

 (.Downing, 2004الفردي لطفلهم أو خطة الخدمة األسرية الفردية )

  Occupational Therapy Servicesخدمات العالج التأهيلي  6.2.7.1.2

يوجه األنشطة التي تساعد في تحسي   ،تقدم هذه الخدمات  واسطة أخصائي عالج تأهيلي مؤهل      

مهارات مسىىاعدة الذات، والضىىبم العضىىلي، وتتضىىم  خدمات العالج التأهيلي ما يلي: تحسىىي  وتطوير 

 أو  عادة الوظيفة المفقودة أو التي حدث  ها فقد خالل المرض أو الجراحة، وتحسىىىىىىىىىىي  قدرة الطفل علم

، وتعت ر قد للوظيفة م  خالل التدخل المبكرت ذا تعرض ل عاقة أو اف يةاستقاللبالقيام بالمهام الوظيفية 

وهي خدمات مرتبطة بقوة العضىىىىىىىىىىىىىىالت، والحركة،  ،خدمات العالج الط يعي أحد أنواع العالج التأهيلي

وتنظيم حركىىىة الطفىىىل في ال يئىىىة التعليميىىىة، وتحىىىاول هىىىذه الخىىىدمىىىات التعىىىامىىىل مع اىعىىىاقىىىات الوظيفيىىىة 

ة م  خالل أسىىىىىىىىىىاليب غير ط ية متنوعة، ويمك  أ  تقوم خدمات العالج الط يعي والمشىىىىىىىىىىكالت الحركي

أو الصىىىىىىىحية التي قد  ،أو تغيير في الوظيفة ال دنية ،أو قصىىىىىىىور وظيفي ، دور الوقاية م  حدوث  عاقة

 أو أسباب أخرى. ،أو مرض ،تنتج ع  جراحة
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  Assistive Technologies Devicesاألجهزة التكنولوجية والخدمات المساندة )المساعدة( 3.7.1.2

يقصىىىىىد بالخدمة التكنولوجية أي خدمة تسىىىىىتخدم في زيادة أو تحسىىىىىي  القدرة الوظيفية للطفل م  

، ذوي اىعاقة، ويمك  أ  تسىىىىىىىىتخدم التكنولوجيا المسىىىىىىىىاندة للعناية بالذات، ومعالجة المعلومات الحسىىىىىىىىية

ات ذوي اىعىىاقىىة للخىىدمىىات لألجهزة احتيىىاجىىوالتواصىىىىىىىىىىىىىىىىل، والحركىىة، وعلم فريق الخطىىة الفرديىىة تحىىديىىد 

دراجها ضم  خطة الطالب دو  تكلفة اآلباء )  (.Downing, 2004التكنولوجية المساعدة وا 

  Mobility and Transportation Servicesخدمات النقل والتنقل  4.7.1.2

 ،اً سىىىىىىىمعي اىعاقةذوي  وتعليم تربية مجال في أهمية مسىىىىىىىاندة كخدمة والتنقل النقل خدمة تحظم     

 خدمة وتتضىىىم  صىىىفيةوالال الصىىىفية األنشىىىطة م  ةسىىىتفادواال ،التعليمية العملية في همانتظام لضىىىما 

لم م  لتنقلكا ؛والتنقل النقل  لحضىىىىور مباني حول وانتقال التلميذ وأسىىىىرتهالمدارس،  وبي  المدرسىىىىة وا 

خاصة أو مكيفة ومصاعد كهربائية( خاصة )حافالت  التربوي، ومعدات بال رنامج الخاصة اتجتماعاال

 .(Heward, 2006)  ذ تتطلب تقديم نقل خاص للطالب

 وهناك أيضًا خدمات تأهيلية أخرى تتضم :

 . خدمات التأهيل األكاديمي 1

وهي تعليم الشىىىىىىىىخص م  ذوي اىعاقة أكاديميًا حسىىىىىىىىب قدرته ودرجة  عاقته الجسىىىىىىىىدية والعقلية 

الحساب، أو و زمة والتي تفيده في حياته العملية كإجادة القراءة والكتابة تزويده بالمهارات األكاديمية الالو 

اىعاقة، وفي صىىىىىىفوف نشىىىىىىاطات الحياة اليومية، ويمك  أ  تتم هذه النشىىىىىىاطات في مركز خاص  ذوي 

غير ذوي  اً والتي تضىىىىم أيضىىىىًا طالب ،ضىىىىم  المدارس العادية، أو ضىىىىم  الصىىىىفوف العادية  همخاصىىىىة 

 (.2011)شحادة، اىعاقة 
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 . خدمات التأهيل الطبي 2

 استعادة مبشكل رئيس  لم تحسي  الحالة الجسمية أو العقلية لذوي اىعاقة بشكل يمكنهتهدف 

 اماسىىىىىىىىتخدعلم العمل والقيام بما يلزم م  نشىىىىىىىىاطات الرعاية الذاتية في الحياة العامة ع  طريق  متهاقدر 

 (.2011المهارات الط ية للتقليل م  اىعاقة أو  زالتها    أمك  )شحادة، 

 . خدمات التأهيل المجتمعي 3

 سىىىىىىىىىىىىتقراريحقق للفرد المعا  اال  ذ ،ًا ك يرًا في حد ذاتهياجتماعيعت ر هذا النوع م  الخدمات هدفًا      

في مجتمعه ويحوله م  فرد مستهلك لموارد الدولة  لم فرد منتج، وم  شخص يعتمد علم اآلخري   لم 

شىىىىخص يعتمد علم نفسىىىىه، وم   نسىىىىا  سىىىىل ي يتلقم الخدمات والمعونات م  غيره  لم  نسىىىىا   يجا ي 

 وبذلك تخف الضىىىىىىىىغوط ،ويتفاعل مع باقي أفراد المجتمع الذي يعيح فيه ،يشىىىىىىىىعر بكيانه وشىىىىىىىىخصىىىىىىىىيته

 الواقعة علم عاتق أسىىىىىىىىىىرته ويحقق التواز   ينه وبي  األسىىىىىىىىىىوياء في المجتمع، فالتأهيل المجتمعي لذوي 

 دمج ي  ذوي اىعاقة واألسىىىىىوياء، ويهدف بالمحصىىىىىلة  لم  يجتماعاىعاقة يهدف  لم  يجاد التوافق اال

مطىالب أسىىىىىىىىىىىىىىرته  في المجتمع ع  طريق معىاونتىه علم التوافق مع دمجىهالفرد ذوي اىعاقة أو  عادة 

هيل ية التي قد تعو  عملية التأقتصىىىىىىىىىىىىىادواال ةيجتماعاالوالمجتمع الذي يعيح فيه، والتقليل م  األعباء 

 (.2001والتي تعت ر عملية شاملة )سليما ،  ،ذاتها

 . خدمات اإلرشاد والتوجيه المهني 4

 ،ةأو الحرف ،السليم للمهنة ختياريسعم هذا النوع م  الخدمات  لم مساعدة ذوي اىعاقة علم اال      

ي تفرضه ذأو العجز ال ،أو الوظيفة التي تتناسب وقدرته وطاقاته وخصائص شخصيته وط يعة اىعاقة

 (.2001تلك اىعاقة )ع د الواحد، 
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 خدمات التشغيل المهني  .5

ويقصد  ها مساعدة ذوي اىعاقة في الحصول علم عمل يكسب منه عيشه ويستمر عليه ويحقق       

 (. 2000الذاتي )الزعموط،  ستقاللاالعلم  اً قادر  اً منتج اً م  حيث كونه عضو  ةياجتماعبه لنفسه مكانة 

لم الخدمات الط ية واألكاديمية والنفسىىىىىىىىىىىىىية  يرى الباحث أ  األشىىىىىىىىىىىىىخاص ذوي اىعاقة بحاجة 

 والعيح حترامم بشكل يضم  له االبحياته ستمراراىرشادية وغيرها م  الخدمات التي تساعدهم علم اال

 .الكريم
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 الدراسات السابقة  2.2

بحثت في التوافق الزواجي باىضىىىىىىىىىىافة  لم  التي والبحوث العربية الدراسىىىىىىىىىىات م  عديد هناك

 دراسات بحثت في مفهوم الذات، ومنها: 

 الدراسات التي بحثت في التوافق الزواجي وعالقته ببعض المتغيرات 1.2.2

يجاز )وجاءت  "دور الموارد  :بعنوا  (Kazmi, Pervez & Ijaz, 2010دراسة كاظمي وبرفيز وا 

واجي الز والتي هدفت للكشىىىىف ع  العالقة  ي  التوافق  ،"ية في التوافق الزواجي لدى النسيياءقتصيياداال

 ( م  النسىىاء المتزوجات طبقت عليه  أسىىلوب200لعينة عشىىوائية بسىىيطة مقدارها )ية قتصىىاداال والموارد

ج المقا لة م  مناطق مختلفة م  اىقليم الحدودي الشىىىىىىىىىمالي الغربي لباكسىىىىىىىىىتا  )أ وتاباد(، أشىىىىىىىىىارت نتائ

 ية.قتصادالدراسة  لم وجود عالقة  ي  التوافق الزواجي والموارد اال

التوافق الزواجي وعالقته ببعض سيييييييييمات التعرف  لم " (2009هدفت دراسييييييييية الشيييييييييهري )

  لكشف ع  العالقة  يكما هدف  لم ا ،الشخصية لدى عينة من المعلمين المتزوجين بمحافظة جدة"

التوافق الزواجي وبعض سىىىىىىىىىىىىمات الشىىىىىىىىىىىىخصىىىىىىىىىىىىية لدى عينة م  المعلمي  المتزوجي  في مدينة جدة في 

)المؤهل العلمي، وعدد األطفال، ومدة  :يرات مثلفي ضىىىىىىىىىىىىىوء بعض المتغ ،المملكة العربية السىىىىىىىىىىىىىعودية

( معلم م  معلمي المرحلة المتوسىىىىىىىىىطة والعليا م  خالل تط يق مقياسىىىىىىىىىي 400والعمر( عددها ) ،الزواج

التوافق الزواجي ومقياس قائمة العوامل الخمس الك رى للشىىىىخصىىىىية المعرب، وقد كشىىىىفت الدراسىىىىة وجود 

 والعمر. ،ت المستوى التعليمي، وعدد األطفال، ومدة الزواجفرو  ذات داللة  حصائية تعزى لمتغيرا

التوافق الزواجي لدى عينة من العاملين مستوى  التعرف  لم (2008وهدفت دراسة الجهوري )

، وهي: الجنس الديمغرافية في قطاع الصيييييحة والتعليم في سيييييلطنة عمان في ضيييييوء بعض المتغيرات

والدخل الشىىىهري م  خالل تط يق مقياس للتوافق الزواجي علم عينة مقدارها  ،والعمر، ومسىىىتوى التعليم
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( م  اىناث، وقد كشىىىىىىفت نتائج الدراسىىىىىىة عدم وجود فرو  دالة 340و) ،( م  الذكور152( منهم )492)

  حصائيًا تعزى لمتغيرات العمر، والجنس، ومستوى التعليم.

ينة "اإلنهاك النفسييييييييي وعالقته بالتوافق الزواجي لدى ع بعنوا :وهي ( 2008علي ) دراسييييييييةأما     

توافق  لم الكشىىف ع  العالقة  ي  اىنهاك النفسىىي وال فهدفت". مي الفئات الخاصة بمحافظة المنيامعل

م  خالل  ،الزواجي لدى عينة م  معلمي الفئات الخاصىىىىىة في محافظة المنيا  جمهورية مصىىىىىر العربية

لم  نتائج ال( معلم. أشىىىىىىىارت 200توزيع أداة للدراسىىىىىىىة )مقياس م   عداد الباحث نفسىىىىىىىه( علم عينة م  )

لة  لم عدم وجود فرو  دا -أيضاً  –أشارت و وجود عالقة سل ية  ي  اىنهاك النفسي والتوافق الزواجي، 

  حصائيًا تعزى لمتغير الخ رة لدى المعلمي  ونوع التعليم.

التوافق الزواجي وعالقته ببعض سيييييييييمات " وهي بعنوا : (2008موسيييييييييى ) أبودراسييييييييية أما 

لم الكشىىىىف ع  مسىىىىتوى التوافق الزواجي وعالقته  بعض  هدفت الدراسىىىىة ف". الشيييخصيييية لدى المعاقين

( في قطاع غزة 178سىىىىىىمات الشىىىىىىخصىىىىىىية )الخجل، والتدي ( لدى عينة م  المعاقي  المتزوجي  عددها )

 ي  م عدم وجود عالقة دالة  حصىىىىىىىىائيًا  ل هاأشىىىىىىىىارت نتائجو كأداة للدراسىىىىىىىىة.  بانةاسىىىىىىىىتم  خالل تط يق 

 لم  -أيضىىىاً  –أشىىىارت الدراسىىىة و التوافق الزواجي والخجل، مع وجود مثل تلك العالقة مع سىىىمة التدي . 

 عدم وجود فرو  دالة  حصىىىىىائيًا تعزى لمتغير الجنس، والعمر، ونوع اىعاقة، ومدة سىىىىىنوات الزواج، في

 حي  كا  هناك فرو  دالة  حصائيًا تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

هدفت ف( Hashemi, Khurshid & Hassam, 2006دراسيية حسيييمي وخورشيييد وحسييان )أما 

عند عينة م  النسىىىىىىاء الباكسىىىىىىتانيات  واالكتئابكشىىىىىىف ع  العالقة  ي  التوافق الزواجي واىجهاد  لم ال

( سىىىىنة م  50-18 ي  ) ما تراوحت أعماره  ،امرأة( 150المتزوجات العامالت وغير العامالت مقدارها )

 Dyadic) ومقيىىاس ديىىداك للتوافق (،Beck Depression,1996) ل يىىك االكتئىىابخالل تط يق مقىىاييس 

Adjustment Scale, 2000 ،)( وقد أكدت نتائج الدراسة علم وجود عالقة  ي  1991ومقياس اىجهاد .)
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كشىىفت ع  وجود فرو  تعزى لمسىىتوى و م  جهة أخرى،  واالكتئابواىجهاد  ،التوافق الزواجي م  جهة

 التعليم وللعمل ولصال  المرأة المتعلمة والعاملة. 

 لدى الزواجي بالتوافق والتنبؤ الشييخصييية الخصييال"  لم معرفة (2000دراسيية زعتر )وهدفت    

 الشىىباب م  عينة علم الزواجية الحياة وجوانب الشىىخصىىية الخصىىائص  ي  العالقة فحصو  ".الشباب

 بيةشابة في جمهورية مصر العر  (90و) اً (، شاب (90اً فرد (180) قوامها الزواج علم المق لي  والشابات

 وأي ،الزوجية الحياة وجوانب الشىىىخصىىىية خصىىىائص في والشىىىابات الشىىىباب  ي  الفرو   علم والتعرف

 أهم وم  ،الزواجي بالتوافق خاللها م  والتن ؤ الزواجية الحياة جوانب علم تؤثر للشخصية خصائص

 الحياة جوانب وبي  الشىىىىىىىخصىىىىىىىية خصىىىىىىىائص  ي  يةارتباطعالقة  وجود التي توصىىىىىىىلت  ليها: النتائج

 بعض في والشىىابات الشىىباب  ي   حصىىائية داللة ذات فرو   ووجود ،والشىىابات الشىىباب لدى الزواجية

 جوانب علم ك يراً  تأثيراً  تؤثر الشىىخصىىية خصىىائص بعض بأ  الدراسىىة وتنبأت ،الشىىخصىىية خصىىائص

  .الزواجي التوافق علم تساعد التي الزواجية الحياة

 

 وعالقته ببعض المتغيرات  ومفهومه الذات تقدير الدراسات التي بحثت في  2.2.2

عند  "تقدير الذات وعالقته بالسييييييلوك العدواني :( بعنوا 2012دراسيييييية زاهية، لطيفة، وحياة )

لكشىىىىىىىىىىىىىىف ع  عالقة تقدير الذات والسىىىىىىىىىىىىىىلوك العدواني لدى طلبة  لم اوالتي هدفت  ،الطلبة الثانويين"

س ومقيا ،سىىىي تقدير الذات لروسىىىن ر الجزائرية م  خالل تط يق مقيا (تقرت)المرحلة الثانوية في مدينة 

 هماختيار تم  ،( طالبًا وطالبة131العدواني لمحمد علم عمارة علم عينة م  الطلبة مقدارها )السىىىىىىىىىىىىىىلوك 

د  لم عدم وجود عالقة  ي  تقدير الذات والسىىىىىلوك العدواني عن هابالطريقة القصىىىىىدية، وقد أشىىىىىارت نتائج

 تعزى لمتغيري الجنس والتخصص. ،باىضافة  لم عدم وجود فرو  دالة  حصائياً  ،الطلبة
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 وأبناء األسيييييرى  أبناء بين الفروق   لم التعرف تهدف (2005) الحيان والمشيييييعان دراسييييية

 وقد ،اً عام (15.7) العمر متوسىىىىم  ل  وقد وطالبة، طالب (300) م  الدراسىىىىة تكونت وقد ،الشيييهداء

 تقدير ومقياس القريشىىي، هللا فرج صىىفوت الذات  عداد مفهوم )مقياس الدراسىىة أدوات ا الباحث اسىىتخدم

 كل  ي  فرو   توجد أنه الدراسىىة نتائج أظهرت وقد .)سىىالمة ممدوحة تعريب رونالد لرونر الشىىخصىىية

 الذات، مفهوم مقياس علم األخرى  األسىىىىىىر م  أقرانهم ومجموعة الشىىىىىىهداء وأ ناء األسىىىىىىرى  أ ناء م 

 ومجموعة الشىىىىىهداء وأ ناء ،األسىىىىىرى  أ ناء فرو   ي  توجد ال أنه -أيضىىىىىاً  – الدراسىىىىىة نتائج أظهرتو 

 .) ناث  -ذكور( الجنس حيث م  الذات مفهوم مقياس علم األخرى  األسر م  أقرانهم

 ومفهوم القلق مسيييتوى  بين العالقة علم التعرف  لم تهدف والتي (2003) األسيييود دراسييية

 الجنس متغير م  كل فلسىىىىىىىىىىىطي ، وأثر دولة في الجامعيي  الطلبة لدى الطموح ومسيييييييتوى  الذات

 م  وطالبة اً ( طالب378م  ) الدراسىىىىىة عينة تكونت وقد ذلك. علم األكاديمي والمسىىىىىتوى  والتخصىىىىىص

 أ و صالح)  عداد الذات مفهوم مقياس(الباحث  استخدم وقد ،األقصم  -اىسالمية -األزهر جامعات

 عدم  لم الدراسىىىة نتائج وتوصىىىلت الفتاح، ع د كاميليا  عداد للراشىىىدي  الطموح مسىىىتوى  اسىىىتبانةو  ناهية

 .وأبعاده الذات مفهوم مقياس علم واىناث الذكور  ي   حصائية داللة ذات فرو   وجود

 وعالقتها بكل من تقدير الذات ةيجتماعاالالمسييييييييياندة  وهدفت التعرف  لم (2002دراسييييييييية متولي )

 وطفلة م  طفالً  (125) وتكونت العينة م  المحرومين من أسييييييرهم.النفسييييييي لدى األطفال  واالغتراب

العادية. وتوصىىىىلت الدراسىىىىة  األسىىىىروطفلة م  أطفال  طفالً ( 62)، وةيجتماعاالالمودعي  بالمؤسىىىىسىىىىات 

، وتقدير ةيجتماعاالوجود تأثير دال للحرما  م  الوالدي  علم درجات المسىىىىىىىىىىىىىىىاندة  : لم نتائج أهمها

 .النفسي واالغترابالذات، 
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 وعالقته النفسييييي التوافق علم الضىىىىىىوء تسىىىىىىليم  لم تهدف والتي( 2002) ةزايد أبو دراسيييية

 م  مجموعة  ي  الفرو   علم والتعرف ،االنتفاضة وأسرى  الشهداء أ ناء م  عينة لدى الذات بمفهوم

 أ ناء م  عينة الجنسىىىىىىىىي ، علم م  كل لدى الذات ومفهوم التوافق في واألسىىىىىىىىرى  الشىىىىىىىىهداء أطفال

مقياسىىىىىي  للتوافق النفسىىىىىي وتقدير الذات، كشىىىىىفت الدراسىىىىىة ع  وجود  الباحثة تاسىىىىىتخدم وقد الشىىىىىهداء،

 .االنتفاضة وأسرى  الشهداء أ ناء الذات لدى م  رعالقة  يجا ية  ي  التوافق النفسي وتقدي

 النجاح جامعة طالب لدى الذات مفهوم لم  التعرف هدفت والتي 2001)) حنون  دراسييييييية

 بة،وطال اً طالب (774قوامها ) عينة علم وذلك ،الذات مفهوم على الدراسيييي والمسيييتوى  الكلية تأثيرو 

 درجة  أها نتائج أسىىىىىفرت وقد الذات، مفهوم لقياس (1999ناهية ) أ و مقياس الباحثة تاسىىىىىتخدم وقد

 .الدراسي والمستوى  الكلية والدرجة المجاالت جميع علم منخفضة كانت الذات مفهوم

قين بمفهوم الذات لدى المعا يجتماععالقة الدعم اال" :بعنوا  (2001دراسيييييية الشييييييقيرات وأبو عين )

ألسرة المقدم للمعاقي  جسديًا م  ا يجتماعهدفت هذه الدراسة  لم كشف العالقة  ي  الدعم اال ،"جسدياً 

وم ومقياس مفه يجتماعمقياسي الدعم اال استخدامبوبي  مفهوم الذات لديهم  ،واألصدقاء وأفراد المجتمع

 لم وجود  ها( م  ذوي اىعاقة جسىىىىىىىىىىديًا في األرد ، وقد أشىىىىىىىىىىارت نتائج307الذات علم عينة مقدارها )

 ،)األسىىىىىىىىىىرة، واألصىىىىىىىىىىدقاء، والمجتمع( ةالمقدم م  مصىىىىىىىىىىادره الثالث يجتماععالقة  يجا ية  ي  الدعم اال

 .ذوي اىعاقة الحركية مفهوم الذات لدى وتكوي 

أنها أجريت   ذ، تشىىابه أغراضىىها م  حيث الهدف  السىىابقة الدراسىىات عرضخالل  م  يتضىى 

"التوافق  :( بعنوا 2009التوافق الزواجي وعالقته  بعض المتغيرات مثل دراسىىىىىة الشىىىىىهري )للتعرف علم 

، ودراسىىة "الزواجي وعالقته  بعض سىىىمات الشىىىخصىىىية لدى عينة م  المعلمي  المتزوجي  بمحافظة جدة

"التوافق الزواجي لىىدى عينىىة م  العىىاملي  في قطىىاع الصىىىىىىىىىىىىىىحىىة والتعليم في  :( بعنوا 2008الجهوري )

"اىنهاك النفسىىىىىىىي وعالقته  :( بعنوا 2008سىىىىىىىلطنة عما  في ضىىىىىىىوء بعض المتغيرات"، ودراسىىىىىىىة علي )
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( بعنوا : 2008موسىىم ) أ ودراسىىة  ،بالتوافق الزواجي لدى عينة معلمي الفئات الخاصىىة بمحافظة المنيا

يجاز  ،، و دراسىىىىة كاظمي وبرفيز"التوافق الزواجي وعالقته  بعض سىىىىمات الشىىىىخصىىىىية لدى المعاقي " وا 

(Kazmi, Pervez & Ijaz, 2010 بعنوا ): ية في التوافق الزواجي لدى النساء في قتصاد"دور الموارد اال

توافق ( بعنوا  "الHashemi, Khurshid & Hassam, 2006، وحسىىىىىىيمي وخورشىىىىىىيد وحسىىىىىىا  )"باكسىىىىىىتا 

دراسىىىىىىىىىىة للنسىىىىىىىىىىاء المتزوجات العامالت وغير العامالت" وتقدير الذات مثل  واالكتئابالزواجي واىجهاد 

"تقدير الذات وعالقته بالسىىىىىىىىىىىىىىلوك العدواني عند الطلبة الثانويي   :( بعنوا 2012زاهية، لطيفة، وحياة )

الحيا   دراسةو  (،2003األسود )(، ودراسة 2002) ةزايد أ وودراسة  (،2001) حنو   الجزائريي "، ودراسة

 (.2001دراسة الشقيرات وأ و عي  )ودراسة  ،(2005)والمشعا  

 وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة وتختلف معها م  حيث:

قياس مسىىىىىىىتوى التوافق الزواجي  ماوه ،تتشىىىىىىىابه مع الدراسىىىىىىىات السىىىىىىىابقة في جمعها  ي  الهدفي  .1

 وتقدير الذات.

(، ودراسىىىىىة 2009دراسىىىىىة الشىىىىىهري )تتشىىىىىابه مع بعض الدراسىىىىىات في المتغيرات الديمغرافية مثل  .2

، ودراسىىىىىىىة حسىىىىىىىيمي (2000دراسىىىىىىىة زعتر )(، و 2008(، ودراسىىىىىىىة أ و موسىىىىىىىم )2008الجهوري )

( في موضىىىىىوع التوافق الزواجي، Hashemi, Khurshid & Hassam, 2006وخورشىىىىىيد وحسىىىىىا  )

 الحيا  والمشعا   ، ودراسة(2003) األسود (، و دراسة2012) ةدراسة زاهية، لطيفة، وحياومع 

 في موضوع تقدير الذات. (2005)

في ال يئة  (2003) األسود ودراسة(2001)  حنو   ، ودراسة(2008مع دراسة أ و موسم )تتشابه  .3

 وهي ال يئة الفلسطينية، وتختلف مع الدراسات األخرى في ذلك. ،التي أجريت  ها

في عينة الدراسة وهم ( 2008أ و موسم )( ودراسة 2001دراسة الشقيرات وأ و عي  )تتشابه مع  .4

 .المعاقي  جسديًا، وتختلف مع بقية الدراسات في ذلك
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(، و أ و موسىىىم 2008علي )مع دراسىىىات كل م   يرتباطاىالمنهج  سىىىتخدام تتشىىىابه م  حيث  .5

يجىىىىىىىاز )(، و 2000زعتر )(، و 2008) (، Kazmi, Pervez & Ijaz, 2010كىىىىىىىاظمي وبرفيز وا 

زاهية، لطيفة، وحياة (، و Hashemi, Khurshid & Hassam, 2006وحسىىيمي وخورشىىيد وحسىىا  )

 (.2001الشقيرات وأ و عي  ) (2003)األسود و  (2002) ةزايد (، وأ و2012)

 :فهيمع الدراسات السابقة  أما أوجه االختالف

 ،نيةوهي ال يئة الفلسطي ،حيث ال يئة التي أجريت فيهتختلف هذه الدراسة ع  الدراسات السابقة م      

( وحتم عام 2012م  عام ) خاصىىىىىىىىىىىىىىىة  ذوي اىعاقة الحركية المتزوجي  وأنها سىىىىىىىىىىىىىىتغطي فجوة بحثية

(2017.) 

م وذلك لصعوبة الوصول  ل ،حتماليةاىغير الباحث في هذه الدراسة العينة المتيسرة  ستخدم كما     

 كما اختلفت هذه البحث.الدراسة؛ وهذه العينة لم تستخدم في الدراسات السابقة التي وردت في عينة 

زواجي الدراسة ع  الدراسات السابقة في أنها استخدمت تحليل االنحدار لقياس العالقة ما  ي  التوافق ال

 قة الحركية.راد م  ذوي اىعاوتقدير الذات وقياس القدرة التن ؤية للتوافق الزواجي في تقدير الذات لدى األف

 
 :الدراسات السابقةة من ستفاداالأوجه 

 ويرالدراسة، وتطلهذه نظري الطار اىت الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة في تكوي  استفاد       

 ا.فيهفي االسترشاد باالختبارات اىحصائية التي استخدمت كذلك  أدواتها،

لهذه الدراسىىىىىىىات السىىىىىىىابقة والتي شىىىىىىىكلت مرجعية التي توصىىىىىىىلت  ليها نتائج كما اسىىىىىىىتفاد الباحث م  ال  

  .ءها ومقارنتها  نتائج الدراسة الحاليةوساهمت في  ثرا الدراسة،
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 المقدمة 1.3

التوافق الزواجي وعالقته  تقدير الذات درجة معرفة ب الخاصم  أجل تحقيق هدف الدراسىىىىىىىىىىىىىىىة 

فقد تضىىىىىىىىىىىم  هذا الفصىىىىىىىىىىىل وصىىىىىىىىىىىفًا لمنهج  ،والخليللدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم 

وصىىىىىىىفًا مفصىىىىىىىاًل أل دوات الدراسىىىىىىىة،  أعطمها، كما اختيار وطريقة  ،وعينة الدراسىىىىىىىة ،الدراسىىىىىىىة، ومجتمعها

 ها الباحث في اسىىتخالصاسىىتخدمصىىدقها وثباتها، وكذلك  ِّجراء ات الدراسىىة والمعالجة اىحصىىائية التي 

 نتائج الدراسة وتحليلها.
 

 منهج الدراسة 2.3 

، لهذه الدراسىىىىىة األنسىىىىىب، فهو المنهج يرتباطاالالمنهج الوصىىىىىفي  اسىىىىىتخدم الباحث في دراسىىىىىته 

ي يىدرس "العالقىة  ي  المتغيرات، ويصىىىىىىىىىىىىىىف درجىة العالقىة  ي  رتبىاطوذلىك أل  المنهج الوصىىىىىىىىىىىىىىفي اال

ي وصىىف العالقات رتباطوم  أغراض المنهج اال ،مقاييس كمية اسىىتخداموذلك ب ،المتغيرات وصىىفًا كمياً 

ذا له ؛(2002)ملحم،  "هذه العالقات في عمل تن ؤات تتعلق  هذه المتغيرات اسىىىتخدام ي  المتغيرات، أو 

ويحقق أهدافها بالشىىىىكل الذي يضىىىىم   ،ي هو األنسىىىىب لهذه الدراسىىىىةرتباطالمنهج اال الباحث أ فقد رأى 

 الدقة والموضوعية.
 

 مجتمع الدراسة 3.3

المؤسسات التي تعنم  ذوي اىعاقة فإ  عدد و  ،العام لذوي اىعاقة االتحاد تقديرات ستنادًا  لما 

 بلغتو ، شىىىىخص ألف( 23.000 -20.000 ل  )عاقة بشىىىىكل عام في محافظة الخليل شىىىىخاص ذوي اىاأل

( 10.000)، أي ما يقارب عددهم  لم (%40 -%30شىىىىىىىىىىىىىىخاص ذوي اىعاقة الحركية منهم )األنسىىىىىىىىىىىىىىبة 
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متزوجي . ونسىىىىىىىىىىىىبة المتزوجي  منهم ي ل  عددهم الغير الحركية المتزوجي  و  اىعاقةشىىىىىىىىىىىىخص م  ذوي 

 .شخص ((4000حوالي 

 منهم ،تقريباً   (12.000)ي ل  شىىىىىىىىخاص ذوي اىعاقةألل كليال عددال  إأما في محافظة  يت لحم ف      

شخص ونسبة األشخاص المتزوجي   4000)( ذوي أعاقة حركية، أي ما يقارب )%40-(30%ما نس ته 

علم محافظتي  يت لحم  توزيع مجتمع الدراسىىىىىىىىىةي ي   (1.3) والجدول رقمشىىىىىىىىىخص. (1000منهم ت ل  )

 والخليل:
 

 توزيع مجتمع الدراسة (1.3) جدول

 النسبة المئوية العدد المحافظة
 %20 1000  يت لحم
 %80 4000 الخليل
 %100 5000 المجموع

 

  العدد األك ر حيث يظهر أ ،( توزيع مجتمع الدراسة حسب المحافظة1.3يتض  م  الجدول )

 .(80%)المتزوجي  هم محافظة الخليل وبنسبة مئوية  لغت  م  ذوي اىعاقة الحركية
 

 عينة الدراسة 4.3

في  المتزوجي  ذوي اىعاقة الحركية الذكور واىناث م فرد ( 280تكونت عينة الدراسىىىىىىىىىىىىىىىة م  )      

بطريقة العينة المتيسىىىىىىىىىىىىرة غير االحتمالية، وذلك أفراد العينة  اختيارتم قد ، و  يت لحم والخليلمحافظتي 

فر قاعدة  يانات   لوغرافية لذوي اىعاقة بشىىىىكل عام ولذوي اوعدم تو  ،لصىىىىعوبة حصىىىىر مجتمع الدراسىىىىة

وقد  ،الدراسىىىىىةصىىىىىول ألفراد عينة و ك يرة للالباحث صىىىىىعوبات  تواجه  ذ، بشىىىىىكل خاص اىعاقة الحركية

  هذه النسىىبة تعت ر أوقد اسىىتند الباحث ب ،( تقريبا م  المجتمع األصىىلي5.6%ة ما نسىى ته )شىىكلت العين

( والذي ذكر فيها  360ص ،1992 ( وفي )عودة وملكاوي،252ص ،2002 كافية  لم ما ورد في )ملحم،

وفي الدراسىىىىىىىىىىىات  ،علم األقل اً ( فرد60ية هو )رتباطبأ  عدد أفراد العينة المناسىىىىىىىىىىىب في الدراسىىىىىىىىىىىات اال
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 & Fraenkel) . كما ورد في فرانكيل ووالي آالف ةم  مجتمع يصىىل حجمه  لم بضىىع (5%)الوصىىفية 

Wallen, 2003, P201( بأ  الحد األدنم الذي يمك  الق ول به في الدراسىىىىات الوصىىىىفية هو )فرد، 100 )

وقىىد قىىام  .(Correlational studies)يىىة رتبىىاطدراسىىىىىىىىىىىىىىىات التي تبحىىث في العالقىىات االفي الىى اً ( فرد50و)

الجمع  تمام عملية جمع ال يانات وصىىلت حصىىيلة  المبحوثي ، وبعدعلم  اسىىتبانة( 300 توزيع ) الباحث

بسىى ب عدم صىىالحيتها للتحليل اىحصىىائي لكي تصىىب  عينة  اسىىتبانات( 3اسىىتبعد منها ) اسىىتبانة( 283)

( ي ي  وصىىىىىىف عينة 2.3والجدول ). اسىىىىىىتبانة (280)عليها  ،الدراسىىىىىىة التي تم  جراء التحليل اىحصىىىىىىائي

 الدراسة وخصائصها الديموغرافية تبعًا لمتغيراتها المستقلة.

 ،ب الجنس: توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة باألرقام والنسب المئوية بحس(2.3)جدول 

  المحافظة، العمر، مكان السكن، المستوى التعليمي، شدة اإلعاقة

 (280)ن=

 النسبة المئوية % التكرار التصنيف المتغير

 المحافظة
 35.7 100  يت لحم
 64.3 180 الخليل
 %100 280 المجموع

 الجنس
 62.9 176 ذكر
 37.1 104 أنثم

 %100 280 المجموع

 العمر

 27.1 76 سنة 30أقل م  
 36.1 101 سنة 40وأقل م   30م  
 25.0 70 سنة 50وأقل م   40م  

 11.8 33 سنة فأكثر  51م  
 %100 280 المجموع

 مكان السكن

 31.8 89 مدينة
 53.9 151 قرية
 14.3 40 مخيم
 %100 280 المجموع
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 النسبة المئوية % التكرار التصنيف المتغير

 المستوى التعليمي

 54.3 152 ثانوية عامة فأقل
 41.4 116 بكالوريوس
 4.3 12 فأعلمماجستير 

 %100 280 المجموع

 شدة اإلعاقة

 37.5 105 بسيطة
 47.5 133 متوسطة
 15.0 42 شديدة
 %100 280 المجموع

 

 أدوات الدراسة5.3 

 ، قام   ناءالباحث علم عدد م  الدراسىىىىىىىىىىىىات السىىىىىىىىىىىىابقة واألدوات المسىىىىىىىىىىىىتخدمة فيها اطالعبعد 

 ( يوضىىىىىى 4.3والجدول ) ،(3.3كما هو موضىىىىىى  في الجدول ) ،أقسىىىىىىامالتي تكونت م  ثالثة  سىىىىىىتبانةاال

 .تصحي  كل فقرة اتجاهومقياس تقدير الذات و  ،توزيع الفقرات علم مقياس التوافق الزواجي
 

 يوضح أقسام أداة الدراسة الرئيسة: (3.3) جدول
 عدد الفقرات عنوان القسم رقم القسم

 6 البيانات الشخصية األول

 37 التوافق الزواجيمقياس  الثاني
 37 مقياس تقدير الذات الثالث

 

ل تصييييييييحيح ك اتجاهتوزيع الفقرات على مقياس التوافق الزواجي ومقياس تقدير الذات و  (4.3)جدول 
 فقرة

 

 الفقرات السالبة الفقرات الموجبة المقياس

 التوافق الزواجي
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،

15 ،16 ،17، 18 ،19 ،20 ،21 ،23 ،24 ،25 ،26 ،

27 ،28 ،29 ،31 ،32 ،36 ،37 

22 ،30 ،33 ،34 ،35 

، 20، 18، 16، 15، 14، 13، 12، 8، 7، 5، 4، 2، 1 تقدير الذات

24 ،25 ،28 ،32 

3 ،6 ،9 ،10 ،11 ،17 ،19 ،21 ،22 ،

23 ،26 ،27 ،29 ،30 ،31 ،33 ،34 ،35 ،

36 ،37 
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 وخصائصها السيكومتريةوصف مقاييس الدراسة  6.3

 لبناء مقاييس الدراسة وخصائصها السيكومترية: فيما يلي وصف تفصيلي

 مقياس التوافق الزواجي: 1.6.3

م  المقاييس ذات العالقة  وعدد ،الدراسىىىىىىىىات السىىىىىىىىابقة واألدب التربوي الباحث علم  اطالعبعد 

 ،(2008دراسىىىة الجهوري )و  ،(2009دراسىىىة الشىىىهري )ومنها المقياس المسىىىتخدم في  ،الدراسىىىة بموضىىىوع

في صىىىىورته األولية  وتكو  المقياس ،قام  تطوير مقياس للتوافق الزواجي ،(2008دراسىىىىة أ و موسىىىىم )و 

 .لدى ذوي اىعاقة الحركية تقيس في مجملها مستوى التوافق الزواجي ( فقرة39م  )

 التوافق الزواجي: وثبات مقياسدالالت صدق 

وذلك بعرض المقياس علم  ،الباحث صىىىىىىىىد  المحكمي  أو ما يعرف بصىىىىىىىىد  المحتوى  اسىىىىىىىىتخدم      

االختصىىاص م  األسىىاتذة المتخصىىصىىي  في  ذوي ( م  بكما هو ظاهر في ملحق رقم ) ،( محكماً 12)

كد  هدف التأ ،النفسىىىىىي، والقياس والتقويم في الجامعات الفلسىىىىىطينية واىرشىىىىىادمجال علم النفس التربوي، 

الباحث  اعتمدوقد  ،لما أعد م  أجله، وسىىىىىالمة صىىىىىياغة الفقرات ومدى وضىىىىىوحها مقياسم  مناسىىىىىبة ال

 ةفقر ال تحذفو  ،وبعد التحكيم تم تعديل عدد م  الفقرات ،(  ي  المحكمي 85%علم نسىىبة اتفا  ال تقل )

ها. عينة المراد تط يق المقياس عليوذك لعدم توافقها مع خصىىىىىىىىىىىىائص أفراد ال ،(20)والفقرة رقم  (13) رقم

 فقرة. (37)وبعد التعديل والحذف تم التوصل لعدد فقرات المقياس 

 صدق البناء 1.1.6.3

( 40للتحقق م  صد   ناء مقياس التوافق الزواجي تم تط يقه علم عينة استطالعية مكونة م  )

خارج عينة  فرد م  كل محافظة20) )في محافظتي  يت لحم والخليل  واقع  م  ذوي اىعاقة الحركية

الفقرة بالمقياس  ارتباطقيم معامالت  اسىتخراج يرسىو  تم  ارتباطمعامل  اسىتخدام، وبومجتمعها  الدراسىة

 (. 5.3ككل، كما هو م ي  في الجدول )
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 الفقرات بالمقياس ككل ارتباطقيم معامالت  (5.3)الجدول 

 (.0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )           (.0.01**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 ي  الفقرات والمقيىىاس  رتبىىاط( أ  قيم معىىامالت اال5.3ال يىىانىىات الواردة في الجىىدول )يالحظ م  

كىانىت ذات درجىات  رتبىاطوتجىدر اىشىىىىىىىىىىىىىىىارة أ  جميع معىامالت اال ،(0.39 - 0.80ككىل تراوحىت  ي  )

 رقم الفقرة
 كل فقرة  رتباطمعامل اال 
 ككل  المقياسمع 

 الداللة اإلحصائية 
 رقم الفقرة

 كل فقرة  رتباطمعامل اال 
 الداللة اإلحصائية مع المقياس ككل

1 0.66 0.00** 20 0.76 0.00** 

2 0.58 0.00** 21 0.61 0.00** 

3 0.76 0.00** 22 0.45 0.02* 

4 0.76 0.00** 23 0.78 0.00** 

5 0.80 0.00** 24 0.68 0.00** 

6 0.77 0.00** 25 0.77 0.00** 

7 0.70 0.00** 26 0.76 0.00** 

8 0.71 0.00** 27 0.73 0.00** 

9 0.77 0.00** 28 0.41 0.03* 

10 0.71 0.00** 29 0.44 0.02* 

11 0.74 0.00** 30 0.39 0.03** 

12 0.76 0.00** 31 0.63 0.00** 

13 0.77 0.00** 32 0.65 0.00** 

14 0.73 0.00** 33 0.54 0.00** 

15 0.76 0.00** 34 0.54 0.00** 

16 0.67 0.00** 35 0.51 0.00** 

17 0.65 0.00** 36 0.40 0.02* 

18 0.61 0.00** 37 0.55 0.00** 

19 0.66 0.00**    
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معيار لق ول الفقرة بأ  ال  اعتمادوقد تم  م  هذه الفقرات. اً مق ولة ودالة  حصائيا، ولذلك لم يتم حذف أي

 (.Rest, 1996( )0.25ها مع المقياس ككل ع  )ارتباطيقل معامل 

 ثبات المقياس: 2.1.6.3

 :مقياس التوافق الزواجي كما هو آتٍ الباحث عدة طر  للتأكد م  ثبات  استخدم

تم تط يق المقياس علم عينة اسىىىىىىتطالعية مكونة  (Test- Retest Method) ختبارطريقة إعادة اال .1

أسىىىىىىىىىى وعا ،  تهبفار  زمني مد ومجتمعها، ( م  ذوي اىعاقة الحركية م  خارج عينة الدراسىىىىىىىىىىة40م  )

حيث ُط ق علم عينة اسىىتطالعية م  خارج عينة الدراسىىة وتنتمي لمجتمع الدراسىىة، وتم حسىىاب معامل 

 طارتباوقد  لغت قيمة معامل  ،معامل الثبات سىىىىىىىىتخراجال ي ()اىختبار   يرسىىىىىىىىو   ي  التط يقي  رتباطاال

 (.0.85 يرسو   ي  النصفي  )

رات  ي  الفق رتباط لم قوة االهذا النوع م  الثبات يشىىىىىىىير ، (Consistency) ثبات التجانس الداخلي .2

 Cronbach) طريقة )ألفا كرونباخ(الباحث  اسىىىىىتخدمير معامل التجانس في أداة الدراسىىىىىة، وم  أجل تقد

Alpha (ألفا)وكانت قيمة  ،معادلة ألفا كرونباخ اسىىىىىىىىىىىىىىتخدامب التوافق الزواجي( بحسىىىىىىىىىىىىىىاب ثبات مقياس 

عليها في  عتماد( وهذا يدل علم أ  المقياس يتمتع  درجة عالية م  الثبات يمك  اال0.95تسىىىىىىىىىىىىىىىاوي )

 التط يق النهائي للدراسة.

 طريقة تصحيح مقياس التوافق الزواجي:

ت ( فقرة، وتتم اىجابة علم فقرا37مفهوم التوافق الزواجي بصىىىىىىورته النهائية م  )تكو  مقياس 

يب بمضىىىىمو  هذه الفقرة، ومدى انطباقها ج( أمام كل فقرة، حسىىىىب قناعة المالمقياس  وضىىىىع  شىىىىارة )

 ( الخماسي، وهي: Likertعليه، وذلك وفقًا لتدريج ليكرت )
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 الفقرات اإليجابية:

 (3( درجات، ثم )أحيانا( وتعطم )4) ات، ثم )غالبًا( وتعطم( درج5ُوتعطم )بالدرجة )دائمًا( 

 درجات، ثم )نادرًا( وتعطم درجتي ، و)ال تنط ق علي( وتعطم درجة واحدة. 

 الفقرات السلبية:

( 3ثم )أحيىىانىىا( وتعطم ) ،درجتي  ثم )غىىالبىىًا( وتعطم ،بىىالىىدرجىىة )دائمىىًا( وتعطم درجىىة واحىىدة

 ( درجات.5و)ال تنط ق علي( وتعطم ) ،درجات (4وتعطم )درجات، ثم )نادرًا( 

( درجىىات، وبمىىا أ  المقيىىاس 5 -1وتتراوح الىىدرجىىة علم كىىل فقرة م  فقرات المقيىىاس مىىا  ي  )

( درجىة، وأدنم درجىة 185جيىب )علم درجىة يمك  أ  يحصىىىىىىىىىىىىىىىل عليهىا الم( فقرة، فىإ  أ 37يتكو  م  )

(37). 

  مقياس تقدير الذات: 2.6.3

وعدد م  المقاييس ذات العالقة  ،الدراسات السابقة واألدب التربوي عدد م  الباحث علم  اطلع     

، (2002ودراسة متولي ) ،(2012)ة دراسة زاهية، لطيفة، وحياومنها المقياس المستخدم في  ، تقدير الذات

وهي  والفئة المستهدغة فيه يةلتقدير الذات يالئم مجتمع الدراسة الحال قام  تطوير مقياسوفي ضوء ذلك 

( 38، وتكو  المقياس في صورته األولية م  )ويتوافق مع ال يئة الفلسطينية الحركية،فئة ذوي اىعاقة 

 .تقدير الذاتتقيس في مجملها مستوى  ،فقرة

 تقدير الذات: دالالت صدق وثبات مقياس

 علم نحو ما يظهر( محكما 12وذلك بعرض المقياس علم ) ،الباحث صىىد  المحكمي   اسىىتخدم      

م  األسىىىىىاتذة المتخصىىىىىصىىىىىي  في مجال علم النفس التربوي،  االختصىىىىىاص ذوي ( م  بفي ملحق رقم )

لما أعد  مناسىىبة المقياس هدف التأكد م   ،النفسىىي، والقياس والتقويم في الجامعات الفلسىىطينية واىرشىىاد

( 85%الباحث علم نسبة اتفا  ال تقل ) اعتمدوقد  ،م  أجله، وسالمة صياغة الفقرات ومدى وضوحها
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لعدم توافقها مع  (21)رقم  كما تم حذف فقرة ،وبعد التحكيم تم تعديل عدد م  الفقرات ، ي  المحكمي 

 فقرة. (37)خصائص أفراد العينة، وبعد التعديل والحذف تم التوصل لعدد فقرات المقياس 

 صدق البناء 1.2.6.3

( 40تقدير الذات تم تط يقه علم عينة اسىىىىىىىىىتطالعية مكونة م  )للتحقق م  صىىىىىىىىىد   ناء مقياس 

 يرسىىىىىىىىىىو  تم  ارتباطمعامل  اسىىىىىىىىىىتخدام، وبومجتمعها م  ذوي اىعاقة الحركية م  خارج عينة الدراسىىىىىىىىىىة

 (. 6.3الفقرة بالمقياس ككل، كما هو م ي  في الجدول ) ارتباطقيم معامالت  استخراج

 الفقرات بالمقياس ككل ارتباطقيم معامالت  (6.3)الجدول 

 

 كل فقرة  رتباطمعامل اال  رقم الفقرة
 ككل  مع المقياس

 كل فقرة  رتباطمعامل اال  رقم الفقرة الداللة اإلحصائية 
 الداللة اإلحصائية مع المقياس ككل

1 0.58 0.00** 20 0.54 0.00** 

2 0.61 0.00** 21 0.38 0.03* 

3 0.44 0.02** 22 0.65 0.00** 

4 0.49 0.01** 23 0.60 0.00** 

5 0.65 0.00** 24 0.42 0.02* 

6 0.55 0.00** 25 0.58 0.00** 

7 0.53 0.00** 26 0.52 0.00** 

8 0.59 0.00** 27 0.54 0.00** 

9 0.46 0.01** 28 0.54 0.00** 

10 0.73 0.00** 29 0.55 0.00** 

11 0.63 0.00** 30 0.71 0.00** 

12 0.55 0.00** 31 0.64 0.00** 

13 0.62 0.00** 32 0.39 0.03* 

14 0.59 0.00** 33 0.72 0.00** 

15 0.62 0.00** 34 0.67 0.00** 

16 0.56 0.00** 35 0.67 0.00** 

17 0.56 0.00** 36 0.58 0.00** 

18 0.43 0.01** 37 0.66 0.00** 

19 0.49 0.00**    
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  ي  الفقرات والمقيىىاس رتبىىاط( أ  قيم معىىامالت اال6.3يالحظ م  ال يىىانىىات الواردة في الجىىدول )

كانت ذات درجات  رتباطوتجدر اىشىىىىىىىىىىىىىىىارة أ  جميع معامالت اال ،(0.38 - 0.73ككل تراوحت  ي  )

قرة بأ  ال معيار لق ول الف اعتمادوقد تم  م  هذه الفقرات.أيًا ، ولذلك لم يتم حذف مق ولة ودالة  حصائياً 

 (.Rest, 1996( )0.25المقياس ككل ع  )ها مع ارتباطيقل معامل 

 ثبات المقياس: 2.2.6.3

 مقياس تقدير الذات كما هو آت:الباحث عدة طر  للتأكد م  ثبات  استخدم

تم تط يق المقياس علم عينة اسىىىىىىتطالعية مكونة  (Test- Retest Method) ختبارطريقة إعادة اال .1

أسىىىىىىىى وعا ، حيث ُط ق  تهبفار  زمني مد ،الدراسىىىىىىىىة( م  ذوي اىعاقة الحركية م  خارج عينة 40م  )

 رتباطعلم عينة اسىىىىىتطالعية م  خارج عينة الدراسىىىىىة وتنتمي لمجتمع الدراسىىىىىة، وتم حسىىىىىاب معامل اال

 يرسىىىىىىو   ارتباطوقد  لغت قيمة معامل  ،معامل الثبات سىىىىىىتخراجال )اىختباري (  يرسىىىىىىو   ي  التط يقي 

 (.0.85 ي  النصفي  )

قرات  ي  الف رتباط لم قوة االهذا النوع م  الثبات يشير و ، (Consistency) ثبات التجانس الداخلي .2

 Cronbach) طريقة )ألفا كرونباخ( الباحث اسىىىىىتخدمدير معامل التجانس في أداة الدراسىىىىىة، وم  أجل تق

Alpha (ألفا)معادلة ألفا كرونباخ وكانت قيمة  اسىىىىىىتخدامب تقدير الذات( بحسىىىىىىاب ثبات مقياس مسىىىىىىتوى 

عليها في  عتماد( وهذا يدل علم أ  المقياس يتمتع  درجة عالية م  الثبات يمك  اال0.92تسىىىىىىىىىىىىىىىاوي )

 التط يق النهائي للدراسة.

 طريقة تصحيح مقياس تقدير الذات:

 بة علم فقرات( فقرة، وتتم اىجا37تكو  مقياس مفهوم التوافق الزواجي بصىىىىىىورته النهائية م  )

( أمام كل فقرة، حسىىىب قناعة المتجيب بمضىىىمو  هذه الفقرة، ومدى انطباقها المقياس  وضىىىع  شىىىارة )

 ( الخماسي، وهي: Likertعليه، وذلك وفقًا لتدريج ليكرت )
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 الفقرات اإليجابية:

 (3)( درجات، ثم )أحيانا( وتعطم 4) ( درجات، ثم )غالبًا( وتعطم5طم )بالدرجة )دائمًا( ُوتع

 درجات، ثم )نادرًا( وتعطم درجتي ، و)ال تنط ق علي( وتعطم درجة واحدة. 

 :الفقرات السلبية

م ( درجات، ث3ثم )أحيانا( وتعطم ) ،درجتي  ثم )غالبًا( وتعطم ،بالدرجة )دائمًا( وتعطم درجة واحدة

 ( درجات.5و)ال تنط ق علي( وتعطم ) ،درجات (4)نادرًا( وتعطم )

( درجىىات، وبمىىا أ  المقيىىاس 5 -1علم كىىل فقرة م  فقرات المقيىىاس مىىا  ي  )وتتراوح الىىدرجىىة 

( درجة، وأدنم درجة 185( فقرة، فإ  أعلم درجة يمك  أ  يحصىىىىىىىىل عليها المسىىىىىىىىتجيب )37يتكو  م  )

(37.) 

 إجراءات الدراسة 7.3

 جرت الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

اىعاقة الحركية في محافظتي  ووهو ذو  ،المجتمعقام الباحث  تحديد  ذ تحديد مجتمع الدراسىىىىىىىىىىىىىىة،  -1

ذ  بالسىىىىىىىماح  تط يق وم  ثم الحصىىىىىىىول علم اى ، يت لحم والخليل التي سىىىىىىىتط ق عليها الدراسىىىىىىىة

 .الدراسة في الجامعة أدوات

وت ليغهم  ،قام الباحث بالتنسىىىىىىيق مع المؤسىىىىىىسىىىىىىات ذات العالقة  ذها، اختيار تحديد عينة الدراسىىىىىىة، و  -2

 .سةبموعد  جراء الدرا

 ناء أدوات الدراسىىىىىىىىىىىىىىىة م  خالل مراجعة األدب التربوي المنشىىىىىىىىىىىىىىور في هذا المجال، واىجراءات  -3

 المالئمة التي قام  ها الباحث.

 حساب معايير الصد  والثبات ألدوات الدراسة. -4

 تط يق األدوات علم عينة الدراسة. -5
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( منها وجميعها 280)( حيث تم تحليل 300) أصلم   استبانة( 280) استرجاعوتم  ،جمع ال يانات -6

 صالحة للتحليل، وهي التي شكلت عينة الدراسة. استبانات

 معالجة ال يانات واستخالص النتائج والتوصيات والمقترحات. -7

 متغيرات الدراسة 8.3

 :اآلتية المتغيرات الدراسة تضم  تصميم

 المستقلة المتغيرات  -أ

 (  الجنس: وله مستويا.)ذكر، وأنثم 

  50وأقل م   41م   سىىىىىىىنة، 40وأقل م   31، م  سىىىىىىىنة 30أقل م  مسىىىىىىىتويات ) أربعالعمر: وله 

 (. سنة فأكثر 51سنة، م  

 : مدينة، وقرية، ومخيم مستويات: ةثالث وله مكا  السك((. 

 (.علمماجستير فأثانوية عامة فأقل، وبكالوريوس، و مستويات ) ةالمستوى التعليمي: وله ثالث 

 مستويات )بسيطة، ومتوسطة، وشديدة(. ةشدة اىعاقة: وله ثالث 

 .)المحافظة: وله مستويا  ) يت لحم، والخليل 
 

 التابع المتغير - ب

 ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليلم  المبحوثي   اتاسىىىىىىىىىىىىىىتجاب في ويتمثل

 التوافق الزواجي وتقدير الذات. علم مقاسي
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 المعالجات اإلحصائية 9.3

دخال ترميزها جرى  العينة أفراد  جابات تفري  بعد      ةمعالج تمت ثم الحاسىىىوب اسىىىتخدامب ال يانات وا 

 المعالجات وم  ،SPSS)) ةيجتماعاال للعلوم اىحصىىىىائية الرزمة  رنامج اسىىىىتخدام حصىىىىائيًا ب ال يانات

 المستخدمة: اىحصائية

  يالنسىىى الوز   لتقدير المعيارية، اتنحرافواال الحسىىىا ية، والمتوسىىىطات ،المئوية والنسىىىب ،التكرارات .1

 .ستبانةاال لفقرات

في درجىىة مجىىالي التوافق الزواجي  (، لفحص الفرو  One Sample T-testالعينىىة الواحىىدة ) اختبىىار .2

 وتقدير الذات.

، لفحص الفرضىىىىىىىىىىىىىيات المتعلقة بمتغيرات (Independent T-test)مسىىىىىىىىىىىىىتقلتي   لعينتي " ت" اختبار .3

 المحافظة، والجنس. :المستقلة وهي الدراسة

، لفحص األسىىىىىىىىىىىىىىئلة المتعلقة بمتغيرات الدراسىىىىىىىىىىىىىىىة (One-Way ANOVA) األحادي التباي  تحليل .4

 المستقلة وهي: العمر، ومكا  السك ، والمستوى التعليمي، وشدة اىعاقة.

 .ختباراال، لقياس ثبات (Alpha-Cronbach)ألفا  – كرونباخ معادلة .5

( للمقىىىارنىىىة البعىىىديىىىة، للتعرف علم مصىىىىىىىىىىىىىىىىدر الفرو  في المجىىىاالت التي يتم رفض LSD) اختبىىىار .6

 تحليل التباي  األحادي. اختبار استخدامفرضياتها بعد 

( لفحص العالقة  ي  مجاالت الدراسىىىىة )التوافق Pearson Corrolation Matrixمصىىىىفوفة  يرسىىىىو  ) .7

 ظتي  يت لحم والخليل. الزواجي وتقدير الذات( لدى ذوي اىعاقة الحركية في محاف

توافق لقيىاس القوة التىأثيريىة لل( Multiple Regression Analysis)معىامىل االنحىدار الخطي المتعىدد  .8

 .تقدير الذاتفي الزواجي 
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها

 
 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة  1.4

  لدراسةمن االنتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.1.4

 لدراسة من النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ا 2.1.4

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  2.4

 لدراسةمن االنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  1.2.4

 لدراسةمن االنتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  2.2.4

 لدراسةمن االنتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  3.2.4
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 الرابعالفصل 

 عرض نتائج الدراسة

 ةمقاييس المستخدمليتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت  ليها الدراسة، وفقًا لسوف 

 فرضياتها علم النحو اآلتي: اختبارسيتم اىجابة ع  أسئلة الدراسة و   ذ، فيها

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 1.4

ات نحرافالمتوسىىىىىىىىطات الحسىىىىىىىىا ية، واال اسىىىىىىىىتخراجبم  أجل تحليل أسىىىىىىىىئلة الدراسىىىىىىىىة قام الباحث 

مئوية، ق النسىىىىىىب الت أداة الدراسىىىىىىة، وم  ثم ترتي ها تنازليًا وفية، والنسىىىىىىب المئوية لفقرات ومجاالالمعيار 

 أسئلة الدراسة.  وذلك ل جابة ع

 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة 1.1.4

 ؟مستوى التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ما

طات الحسىىىىىا ي ة،  اسىىىىىتخراجل جابة ع  هذا السىىىىىؤال، تم   لفقرات  المعياري ة، اتنحرافواالالمتوسىىىىى ِّ

خمس   تحديدوم  ثم ترتي ها تنازليًا وفقًا للمتوسىىىىىطات الحسىىىىىا ية، وقام الباحث ، التوافق الزواجيمقياس 

( ثم قسىىىىىىمته 4=  1-5فترات للفصىىىىىىل  ي  الدرجات المرتفعة والمنخفضىىىىىىة؛  ذ حسىىىىىى ت طول المدى وهو )

الي اعتمىىد( وعليىىه 0.8( وعليىىه فىىإ  طول الفترة هو )0.8=  4/5( فترات )5علم ) ، البىىاحىىث التقىىدير التىى 

 للفصل ما  ي  الد رجات، وبيا  ذلك فيما يلي:

 فأعلم( درجة ك يرة جدًا. %84.2أكثر ويعادل ف 21.4المتوسم الحسا ي )

 درجة ك يرة. (84.0 -%68.2ويعادل  20.4 -41.3المتوسم الحسا ي )

 ( درجة متوسطة.%68.0 -%52.2ويعادل  40.3-61.2الحسا ي )المتوسم 

 درجة قليلة. (%52.0 -%36.2ويعادل  60.2-81.1الحسا ي )المتوسم 
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 ( درجة قليلة جدًا. 81.1المتوسم الحسا ي )أقل م  

القائم علم  ،عليه في توزيع هذه الفئات فهو الوصف اىحصائي عتماداالأما األساس الذي تم 

 ُوتعطم )دائمًا( بالدرجة ي دأ الذي ،يج علم مقياس ليكرت الخماسىىيتوزيع المتوسىىطات  ي  فئات التدر 

 ثم )نادرًا( وتعطم درجات، (3) )أحيانًا( وتعطم ثم درجات، (4) وتعطم )غالبًا( ثم درجات،  (5)

والجدول التالي يوضىىىىى   فقم بشىىىىىكل متسىىىىىاٍو. واحدة درجة وتعطم ب )ال تنط ق علي وينتهي درجتي ،

 :ذلك

واجي التوافق الز  درجةو  ات المعيارية والنسييييب المئويةنحرافالمتوسييييطات الحسييييابية واال  (1.4) جدول

 جة لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب الدر 

في  الرقم مسلسل
المتوسط  الفقرات ستبانةاال

 الحسابي
 نحرافاال 

 المعياري 
النسبة 
 %المئوية

درجة التوافق 
 الزواجي

 جداً  ك يرة 89.6 0.86 4.48 في الحياة ستمراراالأتمنم لزواجي  9 1
 جداً  ك يرة 88.8 0.88 4.44 أعمل ما أستطيع ىقامة حياة زوجية سعيدة 10 2
 جداً  ك يرة 86.2 0.86 4.31 يشعر كل منا اآلخر بالمودة المتبادلة 7 3
 جداً  ك يرة 85.4 0.91 4.27 يقدر كل منا اآلخر 4 4
 جداً  ك يرة 85.0 0.87 4.25 أؤدي واجباتي الزوجية بسعادة 14 5
 ك يرة 84.0 0.90 4.20 نشعر بالسعادة والرضا في عالقتنا الزوجية 23 6
 ك يرة 83.6 0.95 4.18 يغلب علم زواجنا عالقات المحبة والصد  15 7
 ك يرة 83.6 1.01 4.18 نتفق مع بعضنا في كيفية أداء الشعائر الدينية 29 8
 ك يرة 83.6 0.96 4.18 يشعر كل منا اآلخر بالمودة المتبادلة 5 9
 ك يرة 83.2 0.96 4.16 يشتا  كل منا لعودة اآلخر  لم المنزل 3 10
 ك يرة 82.0 0.95 4.10 قرارات تخص األسرة اتخاذكالنا يشارك في  25 11
 ك يرة 81.6 1.00 4.08 نشعر باألما  والطمأنينة في حياتنا الزوجية 13 12
 ك يرة 81.6 1.06 4.08 الضيق نخفف ع  بعضنا البعض في أوقات 12 13
 ك يرة 81.6 1.03 4.08 نشعر بالدفء العاطفي في حياتنا الزوجية 1 14
 ك يرة 81.4 1.03 4.07 يتق ل كل منا اآلخر 20 15
 ك يرة 81.2 0.94 4.06 نتحرى الصد  مع بعضنا في أقوالنا وأفعالنا 31 16
 ك يرة 80.8 1.03 4.04 مشاكلنسعم لحل المسائل الصغيرة ق ل أ  تصب   37 17
 ك يرة 80.4 1.22 4.02 جاءت ع  رضا وقناعة ذاتية لالقترا موافقتنا  22     18  

 ك يرة 80.4 1.28 4.02 أتمنم لو تزوجت م  شخص آخر 32 19
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الزواجي لدى ذوي اىعاقة الدرجة الكلية لمسىىىىىىىىىىىىىىتوى التوافق ( أ  متوسىىىىىىىىىىىىىىم 1.4ي ي  الجدول )

وز  نسىىىىىىىىىىىى ي وب ،(0.66معياري ) انحراف(، و 3.94) لغت  حيثحافظتي  يت لحم والخليل الحركية في م

التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل قد جاء  أي أ ( 78.8% ل  )

في المرتبة األولم وبدرجة  في الحياة( سىىىىىىىىىىىىىتمراراالمنم لزواجي )أت( 9 درجة ك يرة، وجاءت الفقرة رقم )

في المرحلة األخيرة  (للمشىىاجرات اقشىىات منعاً النا المن)يتجنب ك( 36ك يرة جدا،  ينما جاءت الفقرة رقم )

 وبدرجة متوسطة.

 مسلسل
في  الرقم
 الفقرات ستبانةاال

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

النسبة 
 %المئوية

درجة التوافق 
 الزواجي

 ك يرة 80.0 1.03 4.00 ننتقي أجمل العبارات ىشعار اآلخر بالحب والتقدير 11 20
 ك يرة 79.8 1.13 3.99 يبعضنا منذ زم  طويل ناارتبطنتمنم لو  8 21
 ك يرة 79.6 1.08 3.98 لحديث اآلخر اهتمامينصت كل منا ب 6 22
 ك يرة 79.6 0.98 3.98 يهتم كالنا بسماع رأي اآلخر في أي موضوع 26 23
 ك يرة 79.2 0.97 3.96 نستطيع التكيف مع مسؤوليات الحياة الزوجية 17 24
 ك يرة 78.8 0.97 3.94 نتغاضم ع  عيوب بعضنا البعض 24 25

26 28 
ينتمي كالنا ألسرة تتفق في عاداتها وتقاليدها مع أسرة 

 أخرى 
 ك يرة 78.2 1.04 3.91

 ك يرة 78.0 1.00 3.90 األزمات المالية بشجاعة وص رأعتقد أننا نواجه  16 27
 ك يرة 77.8 1.00 3.89 يؤثر كل منا اآلخر علم نفسه 27 28
 ك يرة 75.0 1.06 3.75 يتنازل أحدنا عندما يزداد النزاع 21 29
 ك يرة 74.0 1.20 3.70 أصبحنا نختلق المشاكل والمنازعات ألتفه األسباب 35 30
 ك يرة 73.0 1.19 3.65 في  دخال أهله في أمورنا الشخصيةيقوم كالنا  34 31
 ك يرة 71.8 1.15 3.59 نقدم الهدايا لبعضنا في المناسبات وغيرها 2 32
 ك يرة 71.0 1.30 3.55 أعتقد أ   عاقتي الحركية س بًا في  ثارة المشاكل  يننا 33 33

34 30 
عاداتنا  ختالفالتواجهنا مشكلة في حياتنا الزوجية 

 وتقاليدنا
 ك يرة 68.6 1.36 3.43

 متوسطة 66.0 1.22 3.30 نساعد بعضنا في أعمال المنزل 18 35
 متوسطة 65.0 1.13 3.25 نخرج للتنزه معُا في وقت الفرا  19 36
 متوسطة 57.0 1.20 2.85 يتجنب كالنا المناقشات منعُا للمشاجرات 36 37

 كبيرة 78.8 0.66 3.94 توافق الزواجيللالدرجة الكلية 
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة 2.1.4

 ما مستوى تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل؟ 

ؤال، تم   طات الحسىا ي ة، واال اسىتخراجل جابة ع  هذا السىؤ ىسىتجابات ة،ات المعياري  نحرافالمتوسى ِّ

ليًا وم  ثم ترتي ها تناز  ،تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركيةمقياس فقرات  أفرادعينة الدراسىىىىىىىىىىىىىىىة علم

 وفقًا للمتوسطات الحسا ية ونتائج الجدول التالي توض  ذلك:

ت لدى تقدير الذا المعيارية والنسيييب المئوية ودرجة اتنحرافواال المتوسيييطات الحسيييابية  (2.4) جدول
 الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب الدرجةذوي اإلعاقة 

في  الرقم مسلسل
المتوسط  الفقرات ستبانةاال

 الحسابي
 نحرافاال 

 المعياري 
النسبة 
 %المئوية

درجة التوافق 
 الزواجي

 جداً  ك يرة 88.2 0.79 4.41 أنا واثق م  نفسي 1 1
 جداً  ك يرة 85.8 0.92 4.29 أنني أفهم حقيقة نفسي 16 2
 جداً  ك يرة 85.4 0.79 4.27 أشعر بأنني شخص حس  العشرة 28 3
 جداً  ك يرة 84.6 0.93 4.23 أنا ذو شخصية قوية 2 4
 جداً  ك يرة 84.6 0.82 4.23 احترامينظر اآلخرو   لي ب 14 5
 ك يرة 83.2 0.82 4.16  ذا كا  لدي ما أقوله فإنني أقوله دو  تردد 15 6
 ك يرة 80.6 1.05 4.03 أتصف بأنني سعيد علم الرغم م   عاقتي 7 7
 ك يرة 80.0 0.94 4.00 أواجه اآلخري   جرأة 20 8
 ك يرة 79.0 0.79 3.95 ما أعمله هو العمل الصحي  المناسب 24 9
أشعر أنني أستطيع التحدث أمام مجموعة م  الناس  5 10

 دو  حرج
 ك يرة 79.0 0.97 3.95

نفسي الكفاءة للقيام بأعمال تحتاج  لم تخطيم  في 13 11
 وتنظيم

 ك يرة 78.6 0.84 3.93

 ك يرة 78.4 0.89 3.92 استشرتأجد أنني قادر علم تقديم رأي مناسب  ذا ما  4 12
يثق اآلخري  بقدرتي علم  عطاء حل يناسب المشاكل  12 13

 التي تعترضهم
 ك يرة 78.4 0.83 3.92

 ك يرة 77.8 0.90 3.89 المواقف الجديدة أو غير المألوفة بكفاءةأستطيع مواجهة  8 14
 ك يرة 75.4 0.97 3.77 ةيجتماعاالأستطيع أخذ زمام المبادرة في المواقف  25 15
 ك يرة 74.2 1.12 3.71    نجاح اآلخري  م  حولي يذكرني بفشلي 10 16
 ك يرة 74.0 0.95 3.70 تثير أفكاري تقدير اآلخري  وا عجا هم 18 17
 ك يرة 73.4 0.88 3.67 أشعر بأنني ذكي في جميع المواقف 32 18
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لدى ذوي اىعاقة الحركية في  مسىىىىىىىىىىىىىىتوى تقدير الذاتمتوسىىىىىىىىىىىىىىم قيمة أ   (2.4)ي ي  الجدول 

 ؛(72.4%) وبوز  نسىىىىىى ي  ل  ،(0.51معياري ) انحراف(، و 3.62) قد  لغت محافظتي  يت لحم والخليل

لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل قد جاء  درجة  مسىىىىىىىىىىىىىتوى تقدير الذاتأي أ  

في  الرقم مسلسل
 الفقرات ستبانةاال

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

النسبة 
 %المئوية

درجة التوافق 
 الزواجي

وأعمل ما يراه  يةاستقاللبيصعب علي أ  أتصرف  27 19
 اآلخرو  مناسباً 

 ك يرة 72.0 1.10 3.60

 ك يرة 71.0 1.06 3.55 أشعر بالحرج بسهولة 37 20
 ك يرة 69.6 1.15 3.48 نتباهاالال يعيرني الناس  23 21
 ك يرة 69.4 1.06 3.47 بسرعة عندما تتعقد األمور لالستسالمأنا ميال  33 22
 ك يرة 69.0 1.08 3.45 أنهزم في مواقف الجدل بسرعة 30 23
 متوسطة 67.6 1.14 3.38 جيدة عني لدى اآلخري  انطباعاتأفشل في تكوي   6 24
 متوسطة 67.0 1.04 3.35 ينتا ني الشعور بالكآبة عند مواجهة مواقف  شكالية 26 25
أشعر أ  هناك أمورًا كثيرة في الحياة ال أستطيع  11 26

 مواجهتها
 متوسطة 66.6 1.08 3.33

 متوسطة 66.4 1.15 3.32 أحس بأ  الحياة عبء ثقيل علي 36 27
 متوسطة 66.2 1.08 3.31 ينتا ني القلق دو  س ب 31 28
أشعر أنني ال أستطيع أ  أصل  لم مستوى النجاح الذي  35 29

 حققه بعض الناس الذي  أعرفهم
 متوسطة 66.2 1.17 3.31

 متوسطة 66.0 1.00 3.30 أندم علم ما أفعل 19 30
في األعمال  أشعر بعدم الرضا ع  مستوى أدائي 9 31

 المطلوبة مني في ال يت
 متوسطة 63.4 1.12 3.17

تخليت ع   نجاز بعض األعمال لشعوري بعدم القدرة  29 32
 علم  نجازها

 متوسطة 63.2 1.04 3.16

عندما يكو  لدي عدد م  األمور ألختار  ينها فإنني  34 33
 ختيارأجد صعوبة في اال

 متوسطة 62.8 1.01 3.14

 متوسطة 62.4 1.15 3.12 خجول في الغالب نني  17 34
 متوسطة 59.6 1.18 2.98 يزعجني النقد الموجه  لي م  اآلخري  3 35
 متوسطة 59.6 1.00 2.98 تختلم علي أمور حياتي م  حي  آلخر 21 36
 قليلة 51.0 1.06 2.55 أشعر أ  هناك مواقف كثيرة أفقد الثقة فيها  نفسي 22 37

 كبيرة 72.4 0.51 3.62 الدرجة الكلية
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في المرتبة األولم وبدرجة ك يرة جدا،  ينما جاءت  )أنا واثق م  نفسىىىىىىىىىىىىىي( (1)ك يرة، وجاءت الفقرة رقم 

 في المرحلة األخيرة وبدرجة قليلة. )أشعر أ  هناك مواقف كثيرة أفقد الثقة فيها  نفسي( (22)الفقرة رقم 

 اجي)التوافق الزو  مقاييس الدراسىىىىىىىىىةوفي الحقيقة ال يمك   صىىىىىىىىىدار حكم دقيق علم مسىىىىىىىىىتويات 

 الفقم علم المتوسىىىىىىىىىىىطات الحسىىىىىىىىىىىا ية للدرجة الكلية ، فهذا الحكم  نااعتمد وتقدير الذات( لدى العينة  ذ

لم ًا عاعتمادبشىىىىىىىكل دقيق  مقاييسالمعيارية، والكفيل  تقدير مسىىىىىىىتويات  اتنحرافاال االعتباريأخذ بعي  

(؛  ذ One Sample T-Test)ت( لعينة واحدة ) اختبارات المعيارية هو نحرافالمتوسىىىىطات الحسىىىىا ية واال

ودرجتهما الكلية ومتوسىىىىىىم المجتمع  مقياسللمقارنة  ي  متوسىىىىىىم العينة عند كل  ختباريسىىىىىىتخدم هذا اال

ألنها  ،(3متوسىىىىىم المجتمع القيمة ) اعتبارالنظري، وكو  المقياس المتبع هو ليكرت الخماسىىىىىي، فيمك  

(، 3ة )تم  مقارنة متوسىىم العينة مع القيمة المحكي   وكذلكتفصىىل ما  ي  التقديرات المرتفعة والمنخفضىىة، 

 والجدول الت الي ي ي ِّ  ذلك.

لتوافق لمقياس ا (3المحكّية ))ت( لعينة واحدة للفرق بين متوسييييط العينة و اختبارنتائج  (3.4)جدول 
 ركية في محافظتي بيت لحم والخليلالزواجي وتقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الح

 الرقم
 سيالمقاي

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 *0.00 279 23.832 0.66 3.94 التوافق الزواجي 1

 *0.00 279 20.403 0.51 3.62 تقدير الذات  2

 (3)نقطة القطع وقيمة  (≥0.05)  حصائيًا عند مستوى الداللة* دالة 

قيمة مسىىىىىىىىىىىتوى الداللة المحسىىىىىىىىىىىوب م  العينة كانت دالة  ، أ (3.4)يتضىىىىىىىىىىى  م  نتائج الجدول 

لدى ذوي  س )التوافق الزواجي، تقدير الذات(يعلم المقاي (≥0.05) حصىىىىىىىىىىىىىىائيا عند مسىىىىىىىىىىىىىىتوى الداللة 

والخليل، حيث  لغت قيمة مسىىتوى الداللة المحسىىوب م  العينة  اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم

وهذا يعني أ   مقياسىىىىىىىىىىي التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية  ،(0.00) علم التوالي

 في محافظتي الخليل وبيت لحم كانت مرتفعة.
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 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.4

 والذي ينص على: ،لدراسةلالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  1.2.4

هل توجد فرو  دالة في مسىتوى التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم 

، وشىىىىىدة اىعاقة، والمسىىىىىتوى التعليمي ومكا  السىىىىىك ، الجنس، والعمر، :والخليل تعزى  لم متغيرات

 والمحافظة؟

 والذي ينص على: ،لدراسةلالنتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  2.2.4

هل توجد فرو  دالة  حصىىىىىىىىىىائيًا في مسىىىىىىىىىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي 

والمسىىىىتوى التعليمي، وشىىىىدة  ومكا  السىىىىك ، الجنس، والعمر، : يت لحم والخليل تعزى  لم متغيرات

 اىعاقة، والمحافظة؟

 والذي ينص على: ،لدراسةلالنتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  3.2.4

يىىة دالىىة  حصىىىىىىىىىىىىىىىىائيىىًا  ي  درجتي التوافق الزواجي وتقىىدير الىىذات لىىدى ذوي ارتبىىاطهىىل توجىىد عالقىىة 

 اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل؟

 :اآلتي النحوها على اختبار و فرضيات  تحويلها إلىتم  ،الثالث ةسئلة السابقلإلجابة عن األ

ند عتوجد فروق ذات داللة إحصيييييييييائية  النه: أفرضيييييييييية المتعلقة األولى وتنص على أواًل: نتائج ال

       في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي (α ≤ 0.05) مسيييييييييتوى الداللة

 بيت لحم والخليل تعزى لمتغير الجنس.

)ت( للعينات المسىىىىتقلة  اختبار اسىىىىتخدموم  أجل فحص صىىىىحة الفرضىىىىية المتعلقة بمتغير الجنس، فقد 

 ونتائج الجدول التالي توض  ذلك:

 



 

68 

رجة دعينة الدراسة حول  اتاستجابفي متوسطات  لعينات المستقلة)ت( ل اختبارنتائج  (4.4) جدول

 نس.التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير الج

 الجنس
(104أنثى )ن= (176ذكر )ن=  )ت( 

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 نحرافاال  المتوسط نحرافاال  المتوسط المحسوب

 *0.02 2.313 708060. 3.8272 628100. 4.0157 التوافق الزواجي

 (    ≤0,05*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

درجة التوافق الزواجي لدى  قيمة مسىىىىىىىىىىىىىىتوى الداللة  قد  لغت علم أ  (4.4)يت ي  م  الجدول 

يم وهذه الق( 0.02) لمتغير الجنس، فقد  لغت تبعاً ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل 

نه ال أي أننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأ (≥ 0.05)أقل م  قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

وا  هذه الفرو  لصال  مستوى )ذكر(  (≥ 0.05) توجد فرو  ذات داللة  حصائية علم مستوى الداللة

 (.3.82 ل  متوسم )أنثم( الحسا ي ) في حي (، 4.01حيث  ل  متوسطهم الحسا ي )
 

توى توجد فروق ذات داللة إحصييييييائية عند مسيييييي ال: نهأوتنص على ، نتائج الفرضييييييية الثانية :ثانياً 

لة لدال قة الحركية (α ≤ 0.05) ا حم في محافظتي بيت ل في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعا

 لمتغير العمر. بعاً والخليل ت

تعزى لمتغير  واىنحرافات المعيارية المتوسطات الحسا ية استخراجم  أجل فحص الفرضية تم 

( للتعرف علم داللة الفرو  في One-Way ANOVAتحليل التباي  األحادي ) اسىىىىتخدموم  ثم  ،العمر

 ت ي  ذلك: (6.4)و (5.4)الدرجة تعزى لمتغير العمر والجداول 
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عينة الدراسيييييية حول درجة  اتسييييييتجابالات المعيارية نحرافواال المتوسييييييطات الحسييييييابية  (5.4)جدول 

 ر.لمتغير العم بعاً يت لحم والخليل تالتوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي ب

 المعياري  نحرافاال  المتوسط الحسابي العدد العمر   
 0.62 3.88 76 سنة 30أقل م  

 0.70 3.89 101 سنة 40وأقل م   30م  
 0.67 4.02 70 سنة 50وأقل م   40م  
 0.57 4.08 33 سنة فأك ر 50

 0.66 3.94 280 المجموع
 

كانت  ذاوسطات الحسا ية، وم  أجل معرفة  وجود فرو   ي  المت (5.4) يتض  م  خالل الجدول

-Oneاألحادي )تحليل التباي   اختبار استخدامتم  ،هذه الفرو  قد وصلت لمستوى الداللة اىحصائية

Way ANOVA يوض  ذلك: (6.4)( والجدول 

لة الفروق في درجة التوافق الزواجي لدى (6.4)جدول  باين األحادي لدال يل الت تائج تحل ذوي  ن

 تعزى لمتغير العمر. ،اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل

 مصدر التباين العمر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 نحرافاال 

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

التوافق الزواجي لدى ذوي 
اإلعاقة الحركية في 

 محافظتي بيت لحم والخليل

 0.551 3 1.654  ي  المجموعات
 276 121.346 داخل المجموعات 0.29 1.254

0.440 
 279 123.000 المجموع

 (≥0.01** دال إحصائيا عند مستوى )(     ≥0.05* دال إحصائيا عند مستوى )

درجة التوافق الزواجي لدى ذوي قيمة مستوى الداللة قد  لغت علم  أ  (6.4)يت ي  م  الجدول 

وهذه القيمة أك ر م  قيمة  (0.29)لمتغير العمر  بعاً في محافظتي  يت لحم والخليل ت اىعاقة الحركية

 فرو  ذات داللة  حصىىائية علم مسىىتوى الداللة ال يوجدأي  (≥ 0.05)مسىىتوى الداللة المحدد للدراسىىة 
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(0.05≤) بعاً في محىافظتي  يىت لحم والخليىل ت في درجىة التوافق الزواجي لىدى ذوي اىعىاقىة الحركيىة 

 لمتغير العمر.

توى توجد فروق ذات داللة إحصييييييائية عند مسيييييي ال: نهأوتنص على ، ثالثًا: نتائج الفرضييييييية الثالثة

لة لدال قة الحركية في محافظتي بيت ل (α ≤ 0.05) ا حم في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعا

 تعزى لمتغير مكان السكن. ،والخليل

 استخدمالمتوسطات الحسا ية تعزى لمتغير مكا  السك  وم  ثم  استخراجوم  أجل فحص الفرضية تم 

في  واىنحرافىىات المعيىىاريىىة ( للتعرف علم داللىىة الفرو  One-Way ANOVAتحليىىل التبىىاي  األحىىادي )

 ت ي  ذلك: (8.4)و (7.4)الدرجة تعزى لمتغير مكا  السك  والجداول 

عينة الدراسيييييية حول درجة  اتسييييييتجابالات المعيارية نحرافواال المتوسييييييطات الحسييييييابية  (7.4)جدول 

تعزى لمتغير مكييان  ،التوافق الزواجي لييدى ذوي اإلعيياقيية الحركييية في محييافظتي بيييت لحم والخليييل

 .السكن

المتوسط  العدد مكان السكن
 الحسابي

 المعياري  نحرافاال 

 0.59 4.07 89 مدينة
 0.63 3.94 151 قرية
 0.83 3.67 40 مخيم

 0.66 3.94 280 المجموع
 

وجود فرو   ي  المتوسىىىىىطات الحسىىىىىا ية، وم  أجل معرفة     (7.4) يتضىىىىى  م  خالل الجدول

األحادي تحليل التباي   اختبار اسىىىىىتخدامتم  ،كانت هذه الفرو  قد وصىىىىىلت لمسىىىىىتوى الداللة اىحصىىىىىائية

(One-Way ANOVA)  يوض  ذلك( 8.4)والجدول: 
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ي اإلعاقة الزواجي لدى ذو درجة التوافق  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (8.4) جدول

 .تعزى لمتغير مكان السكن ،الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل

 مصدر التباين مكان السكن
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 نحرافاال 

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

التوافق الزواجي لدى ذوي 
اإلعاقة الحركية في 

 محافظتي بيت لحم والخليل

 2.244 2 4.488 المجموعات ي  

 277 118.512 داخل المجموعات *0.00 5.245
.4280 

 279 123.000 المجموع
 (≥0.01** دال إحصائيا عند مستوى )    ( ≥ 0.05)* دال إحصائيا عند مستوى                 

 الزواجي لدى ذوي درجة التوافق  قيمة مستوى الداللة قد  لغت علم أ  (8.4)يت ي  م  الجدول 

  وهذه القيم أقل م (0.00)تعزى لمتغير مكا  السىىىىك   ،اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

وجد أي أننا نرفض الفرضىىىىية الصىىىىفرية القائلة بأنه ال ت (≥ 0.05)قيمة مسىىىىتوى الداللة المحدد للدراسىىىىة 

 في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة (≥ 0.05) فرو  ذات داللة  حصائية علم مستوى الداللة

 الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل تعزى لمتغير مكا  السك .

الفرو  في مسىىىىىىىىىىىتويات متغير مكا  السىىىىىىىىىىىك  في مجال التوافق الزواجي، فقد تم داللة ولمعرفة 

 ( ي ي  ذلك:9.4والجدول رقم ) ،(LSD) اختبار استخدام

إلعاقة درجة التوافق الزواجي لدى ذوي ا لفروق فيلتفسير داللة ا (LSD) اختبارنتائج  (9.4)جدول 

 الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير مكان السكن. 

 مخيم قرية مدينة المتوسط المقارنات
 *0.40288   4.0765 مدينة
 *0.26693   3.9406 قرية
    3.6736 مخيم

 (≥ 0.05) مستوى الداللة *دال إحصائيا عند               
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درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة  دالة  حصىىىىىىىائيا فيفرو  وجود  (9.4يتضىىىىىىى  م  الجدول رقم )

( قرية ،( وبي  )مدينة ي  )مخيم  لمتغير مكا  السىىىىىىىىىىىىىىك تبعاً  ،الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

 قرية(. ،لصال  )مدينة

توى توجد فروق ذات داللة إحصييييييائية عند مسيييييي: ال نهأوتنص على ، فرضييييييية الرابعةرابعًا: نتائج ال

لة لدال يت ل (α ≤ 0.05) ا قة الحركية في محافظتي ب حم في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعا

  تعزى لمتغير المستوى التعليمي. ،والخليل

 ،المتوسىىطات الحسىىا ية تعزى لمتغير المسىىتوى التعليمي اسىىتخراجوم  أجل فحص الفرضىىية تم 

للتعرف علم داللة الفرو  في الدرجة  (One-Way ANOVA)تحليل التباي  األحادي  اسىىىىىىتخدموم  ثم 

 ت ي  ذلك:( 11.4)و (10.4)تعزى لمتغير المستوى التعليمي والجداول 

عينة الدراسيييية حول درجة  اتسييييتجابالات المعيارية نحرافالمتوسييييطات الحسييييابية واال  (10.4) جدول

تعزى لمتغير المسييييييييتوى  ،التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل

 التعليمي.

 العدد المستوى التعليمي
المتوسط 
 الحسابي

 المعياري  نحرافاال 

 0.74 3.91 152 ثانوية عامة فاقل
 0.55 3.96 116 بكالوريوس
 0.48 4.19 12 فأعلمماجستير 
 0.66 3.94 280 المجموع

 
ل معرفة فرو   ي  المتوسطات الحسا ية، وم  أجداللة وجود  (10.4) يتض  م  خالل الجدول

ادي تحليل التباي  األح اختبار استخدامتم  ،كانت هذه الفرو  قد وصلت لمستوى الداللة اىحصائية ذا 

(One-Way ANOVA)  ذلكيوض   (11.4)والجدول: 
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وي درجيية التوافق الزواجي لييدى ذ نتييائج تحليييل التبيياين األحييادي لييدالليية الفروق في (11.4) جييدول

 تعزى لمتغير المستوى التعليمي. ،اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل

 مصدر التباين المستوى التعليمي
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 نحرافاال 

 "ف"
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

التوافق الزواجي لدى ذوي 
اإلعاقة الحركية في 

 محافظتي بيت لحم والخليل

 0.501 2 1.001  ي  المجموعات
 277 121.999 داخل المجموعات 0.32 1.137

.44000 
 279 123.000 المجموع

 (≥0.01(     ** دال إحصائيا عند مستوى )≥0.05* دال إحصائيا عند مستوى )

درجة التوافق الزواجي لدى قيمة مسىىىىىىىىىىىىىتوى الداللة  قد  لغت علم  أ  (11.4)يت ي  م  الجدول 

وهذه  (0.32)تعزى لمتغير المسىىىىىىىىىىىىىىتوى التعليمي  ،ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

ائلة الصىىىفرية القأي أننا نق ل الفرضىىىية  (≥ 0.05)القيمة أك ر م  قيمة مسىىىتوى الداللة المحدد للدراسىىىة 

ى في درجة التوافق الزواجي لد (≥ 0.05) بأنه ال توجد فرو  ذات داللة  حصائية علم مستوى الداللة

 ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل تعزى لمتغير المستوى التعليمي.

توى إحصائية عند مستوجد فروق ذات داللة ال  :نهأوتنص على ، خامسةخامسًا: نتائج الفرضية ال

لة لدال قة الحركية في محافظتي بيت ل (α ≤ 0.05) ا حم في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعا

 تعزى لمتغير شدة اإلعاقة. ،والخليل

وم  ثم  ،المتوسطات الحسا ية تعزى لمتغير شدة اىعاقة استخراجم  أجل فحص الفرضية تم 

تعزى  ،للتعرف علم داللة الفرو  في الدرجة (One-Way ANOVA)تحليل التباي  األحادي  اسىىىىىىىىىىتخدم

 ت ي  ذلك: (13.4)و (12.4)لمتغير شدة اىعاقة والجداول 
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عينة الدراسييييية حول درجة  اتسيييييتجابالات المعيارية نحرافالمتوسيييييطات الحسيييييابية واال  (12.4) جدول

يل يت لحم والخل ية في محافظتي ب قة الحرك لدى ذوي اإلعا تعزى لمتغير شييييييييييدة  ،التوافق الزواجي 

 اإلعاقة.

 العدد شدة اإلعاقة
المتوسط 
 الحسابي

 المعياري  نحرافاال 

 0.63 3.99 105 بسيطة
 0.67 3.95 133 متوسطة
 0.69 3.79 42 شديدة

 0.66 3.94 280 المجموع

 

 ذاوسطات الحسا ية، وم  أجل معرفة  وجود فرو   ي  المت( 12.4) يتض  م  خالل الجدول

تحليل التباي  األحادي  اختبار استخدامتم  ،كانت هذه الفرو  قد وصلت لمستوى الداللة اىحصائية

(One-Way ANOVA)  يوض  ذلك (13.4)والجدول: 

دى ذوي درجة التوافق الزواجي ل نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (13.4) جدول

 تعزى لمتغير شدة اإلعاقة. ،والخليلاإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم 

 مصدر التباين شدة اإلعاقة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 نحرافاال 

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

التوافق الزواجي لدى ذوي 
اإلعاقة الحركية في 

 محافظتي بيت لحم والخليل

 0.589 2 1.177  ي  المجموعات
 277 121.823 داخل المجموعات 0.26 1.338

.44000 
 279 123.000 المجموع

 (≥ 0.01)** دال إحصائيا عند مستوى      (≥ 0.05)* دال إحصائيا عند مستوى 

درجة التوافق الزواجي لدى قيمة مسىىىىىىىىىىىىىىتوى الداللة  قد  لغت علم  أ ( 13.4)يت ي  م  الجدول 

وهذه القيمة  (0.26)تعزى لمتغير شىىىىىىىىىىىىىدة اىعاقة  ،ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل
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أي أننا نق ل الفرضىىىية الصىىىفرية القائلة بأنه ال  (≥0.05أك ر م  قيمة مسىىىتوى الداللة المحدد للدراسىىىة )

( في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي ≥0.05) توجد فرو  ذات داللة  حصىىىىىىىىائية علم مسىىىىىىىىتوى الداللة

 تعزى لمتغير شدة اىعاقة. ، يت لحم والخليلاىعاقة الحركية في محافظتي 

توى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس النه: أوتنص على  ،نتائج الفرضية السادسةسادسًا: 

لة لدال يت ل (α ≤ 0.05) ا قة الحركية في محافظتي ب حم في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعا

 تعزى لمتغير المحافظة. ،والخليل

)ت( للعينات  اختبار اسىىىىتخدمفقد  ،صىىىىحة الفرضىىىىية المتعلقة بمتغير المحافظةم  أجل فحص 

 ( توض  ذلك:14.4المستقلة ونتائج الجدول )

ة عينة الدراسييية حول درج اتاسيييتجاب)ت( لداللة الفروق في متوسيييطات  اختبارنتائج  (14.4) جدول

 حافظة.التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير الم

 المحافظة
(180الخليل )ن= (100بيت لحم )ن=  )ت( 

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 نحرافاال  المتوسط نحرافاال  المتوسط المحسوب

 0.12 1.531- 0.62 3.99 0.73 3.86 التوافق الزواجي

 (     ≤0,05*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

درجة التوافق الزواجي قيمة مسىىىىىىىىىىىىىىتوى الداللة  قد  لغت علم  أ   لم( 14.4يت ي  م  الجدول )

 وهذه القيمة (0.12)تعزى لمتغير المحافظة  ،لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

ه ال نق ل الفرضىىىىية الصىىىىفرية القائلة بأن ، وبهذا(≥0.05مسىىىىتوى الداللة المحدد للدراسىىىىة )أك ر م  قيمة 

( في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي ≥0.05توجد فرو  ذات داللة  حصىىىىىىىىىائية علم مسىىىىىىىىىتوى الداللة)

 تعزى لمتغير المحافظة. ،اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل
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توى توجد فروق ذات داللة إحصييائية عند مسيي: ال نهأوتنص على ، السييابعةفرضييية سييابعًا: نتائج ال

 ،الخليلفي درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم و  (α ≤ 0.05) الداللة

 تعزى لمتغير الجنس.

)ت( للعينات  اختبار اسىىىىىىىىتخدمفقد الفرضىىىىىىىىية المتعلقة بمتغير الجنس، م  أجل فحص صىىىىىىىىحة 

 ( توض  ذلك:15.4المستقلة ونتائج الجدول )

ة عينة الدراسييية حول درج اتاسيييتجاب)ت( لداللة الفروق في متوسيييطات  اختبارنتائج  (15.4) جدول

 تعزى لمتغير الجنس. ،تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل

 الجنس
(104أنثى )ن= (176ذكر )ن=  )ت( 

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 نحرافاال  المتوسط نحرافاال  المتوسط المحسوب

 0.29 1.058 0.50 3.58 0.52 3.65 تقدير الذات

   (α ≤ 0.05)*دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

درجة تقدير الذات لدى ذوي قد  لغت علم  الداللةقيمة مسىىىىىىىىىىىىتوى  أ  (15.4)يت ي  م  الجدول 

وهذه القيمة أك ر م   ،(0.29تعزى لمتغير الجنس ) ،في محافظتي  يت لحم والخليلاىعاقة الحركية 

جد فرو  بأنه ال تو  ،نق ل الفرضية الصفرية القائلة وبهذا  (α ≤ 0.05)ة مستوى الداللة المحدد للدراسةقيم

 في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية  (α ≤ 0.05)ذات داللة  حصىىائية علم مسىىتوى الداللة

 تعزى لمتغير الجنس. ،في محافظتي  يت لحم والخليل
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توى توجد فروق ذات داللة إحصيييييائية عند مسييييي : النهأوتنص على ، لفرضيييييية الثامنةثامنًا: نتائج ا

 ،لخليلبيت لحم وافي درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي  (α ≤ 0.05) الداللة

 تعزى لمتغير العمر.

وم  ثم  ،المتوسىىىىىىطات الحسىىىىىىا ية تعزى لمتغير العمر اسىىىىىىتخراجوم  أجل فحص الفرضىىىىىىية تم 

تعزى  ،( للتعرف علم داللة الفرو  في الدرجةOne-Way ANOVAتحليل التباي  األحادي ) اسىىىىىىىىىتخدم

 ( ت ي  ذلك:17.4و) (16.4لمتغير العمر والجداول )

عينة الدراسييييية حول درجة  اتسيييييتجابالات المعيارية نحرافالمتوسيييييطات الحسيييييابية واال  (16.4) جدول

 تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير العمر.

 المعياري  نحرافاال  المتوسط الحسابي العدد العمر
 0.46 3.54 76 سنة 30أقل م  

 0.54 3.62 101 سنة 40وأقل م   30م  
 0.53 3.67 70 سنة 50وأقل م   40م  
 0.46 3.73 33 سنة فأك ر 50

 0.51 3.62 280 المجموع

 

 ذاوسىىىطات الحسىىىا ية، وم  أجل معرفة  ( وجود فرو   ي  المت16.4) يتضىىى  م  خالل الجدول

تحليل التباي  األحادي  اختبار اسىىىىىتخدامتم  ،كانت هذه الفرو  قد وصىىىىىلت لمسىىىىىتوى الداللة اىحصىىىىىائية

(One-Way ANOVA)، ( 17.4والجدول) يوض  ذلك: 
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إلعاقة درجة تقدير الذات لدى ذوي ا نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (17.4) جدول

 تعزى لمتغير العمر. ،الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل

 مصدر التباين العمر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 نحرافاال 

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تقدير الذات لدى ذوي 
اإلعاقة الحركية في 

 محافظتي بيت لحم والخليل

 0.364 3 1.091  ي  المجموعات
 276 72.486 داخل المجموعات 0.24 1.385

.2630 
 279 73.577 المجموع

 (α ≤ 0.01) ** دال إحصائيا عند مستوى      (α ≤ 0.05)* دال إحصائيا عند مستوى 

درجة تقدير الذات لدى ذوي  قد  لغت علم قيمة مسىىىىىىىىىىىىتوى الداللة أ  (17.4)يت ي  م  الجدول 

وهىىذه القيمىىة أك ر م   ،(0.24)تعزى لمتغير العمر  ،اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي  يىىت لحم والخليىىل

وجد نق ل الفرضىىىىىىية الصىىىىىىفرية القائلة بأنه ال ت، وبهذا  (α ≤ 0.05)قيمة مسىىىىىىتوى الداللة المحدد للدراسىىىىىىة

في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة   (α ≤ 0.05)فرو  ذات داللة  حصىىىىىىىائية علم مسىىىىىىىتوى الداللة

 تعزى لمتغير العمر. ،الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

توى توجد فروق ذات داللة إحصييائية عند مسيي الوتنص على انه:  ،تاسييعًا: نتائج الفرضييية التاسييعة

 ،لخليلدرجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم وا في (α ≤ 0.05) الداللة

 تعزى لمتغير مكان السكن.

وم   ،المتوسىىىطات الحسىىىا ية تعزى لمتغير مكا  السىىىك  اسىىىتخراجم  أجل فحص الفرضىىىية تم 

 ،( للتعرف علم داللة الفرو  في الدرجةOne-Way ANOVAتحليل التباي  األحادي ) اسىىىىىىىىىىىىىىتخدمثم 

 ذلك: ي ينا  (19.4)و (18.4) والجدوال تعزى لمتغير مكا  السك  
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عينة الدراسييييية حول درجة  اتسيييييتجابالات المعيارية نحرافالمتوسيييييطات الحسيييييابية واال  (18.4) جدول

 تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير مكان السكن.

المتوسط  العدد مكان السكن
 الحسابي

 المعياري  نحرافاال 

 0.51 3.77 89 مدينة
 0.48 3.57 151 قرية
 0.55 3.48 40 مخيم

 0.51 3.62 280 المجموع

 
كانت  ذام  أجل معرفة  ( وجود فرو   ي  المتوسىىطات الحسىىا ية، و 18.4) الجدوليتضىى  م  

-Oneتحليل التباي  األحادي ) اختبار اسىىىتخدامتم  ،هذه الفرو  قد وصىىىلت لمسىىىتوى الداللة اىحصىىىائية

Way ANOVA( والجدول )ي ي  ذلك.19.4 ) 

وي درجيية تقييدير الييذات لييدى ذ نتييائج تحليييل التبيياين األحييادي لييدالليية الفروق في (19.4)جييدول رقم 

 تعزى لمتغير مكان السكن. ،اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل

 مصدر التباين مكان السكن
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 نحرافاال 

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تقدير الذات لدى ذوي 
اإلعاقة الحركية في 

 محافظتي بيت لحم والخليل

 1.531 2 3.061 بين المجموعات
 277 70.516 داخل المجموعات *0.00 6.012

.2550 
 279 73.577 المجموع

 (α ≤ 0.01)** دال إحصائيا عند مستوى      (α ≤ 0.05)* دال إحصائيا عند مستوى 

درجة تقدير الذات لدى ذوي قيمة مسىىىىىىتوى الداللة  قد  لغت علم  أ ( 19.4يت ي  م  الجدول )

وهذه القيمة أقل ( 0.00تعزى لمتغير مكا  السىىىىىىىىىىىىىىك  ) ،اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

نرفض الفرضىىىىىىية الصىىىىىىفرية القائلة بأنه ال  وبذلك (α ≤ 0.05)م  قيمة مسىىىىىىتوى الداللة المحدد للدراسىىىىىىة 

في درجة تقدير الذات لدى ذوي  (α ≤ 0.05) توجد فرو  ذات داللة  حصىىىىىىىىىىىائية علم مسىىىىىىىىىىىتوى الداللة
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ولمعرفىىة الفرو  في تعزى لمتغير مكىىا  السىىىىىىىىىىىىىىك ،  ،اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي  يىىت لحم والخليىىل

( 20.4والجدول رقم )( LSD) اختبار استخدامم مستويات متغير مكا  السك  في مجال تقدير الذات، ت

 ي ي  ذلك:

قة درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعا لفروق فيلتفسيييييييييير داللة ا (LSD) اختبارنتائج  (20.4)جدول 

 .تعزى لمتغير مكان السكن ،الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل

 مخيم قرية مدينة المتوسط المقارنات
 *0.28464 *0.19718  3.7732 مدينة
    3.5760 قرية
    3.4885 مخيم

 (α ≤ 0.05)*دال إحصائيا عند مستوى الداللة       

فرو  جوهرية درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية وجود  (20.4) ليتضىىىىىىىىىى  م  الجدو 

( لصىىىىىىىال  وبي  )مدينة ،قرية( ،تعزى لمتغير مكا  السىىىىىىىك   ي  )مخيم ،في محافظتي  يت لحم والخليل

 .المدينة

 

توى توجد فروق ذات داللة إحصييائية عند مسيي ال: نهأوتنص على العاشييرة، عاشييرًا: نتائج الفرضييية 

 ،الخليلفي درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم و  (α ≤ 0.05) الداللة

 تعزى لمتغير المستوى التعليمي.

 ،تعزى لمتغير المسىىتوى التعليمي ،المتوسىىطات الحسىىا ية اسىىتخراجم  أجل فحص الفرضىىية تم 

( للتعرف علم داللة الفرو  في الدرجة One-Way ANOVAتحليل التباي  األحادي ) اسىىىىىتخدموم  ثم 

 ( ت ي  ذلك:22.4و) (21.4تعزى لمتغير المستوى التعليمي والجداول )
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عينة الدراسييييية حول درجة  اتسيييييتجابالات المعيارية نحرافالمتوسيييييطات الحسيييييابية واال  (21.4) جدول

يل قة الحركية في محافظتي بيت لحم والخل لذات لدى ذوي اإلعا قدير ا تعزى لمتغير المسيييييييييتوى  ،ت

 التعليمي.

 المعياري  نحرافاال  المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي
 0.54 3.53 152 ثانوية عامة فاقل

 0.45 3.72 116 بكالوريوس
فأعلمماجستير   12 3.74 0.50 
 0.51 3.62 280 المجموع

 

كانت  ذاوجود فرو   ي  المتوسطات الحسا ية، وم  أجل معرفة   (21.4) يتض  م  الجدول

-Oneتحليل التباي  األحادي ) اختبار استخدامتم  ،هذه الفرو  قد وصلت لمستوى الداللة اىحصائية

Way ANOVA( والجدول )ي ي  ذلك.22.4 ) 

وي اإلعاقة ذدرجة تقدير الذات لدى  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في( 22.4) جدول

 .تعزى لمتغير المستوى التعليمي ،الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل

 مصدر التباين المستوى التعليمي
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 نحرافاال 

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

لدى ذوي  تقدير الذات
اإلعاقة الحركية في 

 محافظتي بيت لحم والخليل

 1.281 2 2.562 بين المجموعات
 277 71.015 داخل المجموعات *0.00 4.996

.2560 
 279 73.577 المجموع

 (α ≤ 0.01)** دال إحصائيا عند مستوى       (α ≤ 0.05)* دال إحصائيا عند مستوى   

درجة تقدير الذات لدى ذوي قيمة مسىىىىىىىىىىىىتوى الداللة قد  لغت علم أ   (22.4)يت ي  م  الجدول 

وهذه القيمة  ،(0.00تعزى لمتغير المسىىىىىىتوى التعليمي ) ،اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال  ، وبهذا(α ≤ 0.05) أقل م  قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة
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في درجة تقدير الذات لدى ذوي  (α ≤ 0.05) فرو  ذات داللة  حصىىىىىىىىىىىىائية علم مسىىىىىىىىىىىىتوى الداللةتوجد 

 داللىىة ولمعرفىىةتعزى لمتغير المسىىىىىىىىىىىىىىتوى التعليمي،  ،اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي  يىىت لحم والخليىىل

( LSD) اختبار اسىىىىىىىىىىتخدامالفرو  في مسىىىىىىىىىىتويات متغير مكا  السىىىىىىىىىىك  في مجال تقدير الذات، فقد تم 

 ( ي ي  ذلك:23.4دول رقم )والج

قة درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعا لفروق فيلتفسيييييييييير داللة ا (LSD) اختبارنتائج  (23.4)جدول 

 .تعزى لمتغير المستوى التعليمي ،الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل

 فأعلىماجستير  بكالوريوس ثانوية عامة فاقل المتوسط المقارنات
    3.5384 ثانوية عامة فاقل
   *0.19086 3.7293 بكالوريوس
    3.7410 فأعلمماجستير 

 (α ≤ 0.05)*دال إحصائيا عند مستوى الداللة      

( فرو  جوهرية درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في 23.4) يتضىىىىىىىىىىىىىى  م  الجدول

وس( قل( وبي  )بكالوريأتعزى لمتغير المستوى التعليمي  ي  )ثانوية عامة ف ،محافظتي  يت لحم والخليل

 .بكالوريوساللصال  
 

توجد فروق ذات داللة إحصيييائية  ال :نهأوتنص على ، عشييير: نتائج الفرضيييية الحادية عشييير حادي

بيت  تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي في درجة  (α ≤ 0.05)مستوى الداللةعند 

 تعزى لمتغير شدة اإلعاقة. ،لحم والخليل

تعزى لمتغير  واىنحرافات المعيارية المتوسطات الحسا ية استخراجم  أجل فحص الفرضية تم 

الفرو  ( للتعرف علم داللة One-Way ANOVAتحليل التباي  األحادي ) استخدمشدة اىعاقة وم  ثم 

 ( ت ي  ذلك:25.4و) (24.4في الدرجة تعزى لمتغير شدة اىعاقة والجداول )
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عينة الدراسييييية حول درجة  اتسيييييتجابالات المعيارية نحرافالمتوسيييييطات الحسيييييابية واال  (24.4) جدول

 تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير شدة اإلعاقة.

 المعياري  نحرافاال  المتوسط الحسابي العدد اإلعاقةشدة 
 0.49 3.66 105 بسيطة
 0.49 3.62 133 متوسطة
 0.60 3.52 42 شديدة
 0.51 3.62 280 المجموع

 

 ذاوسىىطات الحسىىا ية، وم  أجل معرفة  ( وجود فرو   ي  المت24.4) يتضىى  م  خالل الجدول

تحليل التباي  األحادي  اختبار اسىىىىىتخدامتم  ،كانت هذه الفرو  قد وصىىىىىلت لمسىىىىىتوى الداللة اىحصىىىىىائية

(One-Way ANOVA( والجدول )ي ي  ذلك.25.4 ) 

إلعاقة درجة تقدير الذات لدى ذوي ا نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (25.4) جدول

 تعزى لمتغير شدة اإلعاقة. ،الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل

 مصدر التباين شدة اإلعاقة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 نحرافاال 

 "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تقدير الذات لدى ذوي 
اإلعاقة الحركية في 

 محافظتي بيت لحم والخليل

 0.311 2 0.621  ي  المجموعات
 277 72.956 داخل المجموعات 0.30 1.179

.2630 
 279 73.577 المجموع

 (α ≤ 0.05) ** دال إحصائيا عند مستوى       (α ≤ 0.05)* دال إحصائيا عند مستوى  

درجة تقدير الذات لدى ذوي  قد  لغت علم قيمة مستوى الداللة أ ( 25.4يت ي  م  الجدول )

وهذه القيمة أك ر ( 0.30تعزى لمتغير شدة اىعاقة ) ،اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

نق ل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توجد  ، وبذلك (α ≤ 0.05)ةيمة مستوى الداللة المحدد للدراسم  ق

في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة   (α ≤ 0.05) فرو  ذات داللة  حصائية علم مستوى الداللة

 تعزى لمتغير شدة اىعاقة. ،الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل
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 توجد فروق ذات داللة : النهأوتنص على ، قة الثانية عشيييييييرثاني عشييييييير: نتائج الفرضيييييييية المتعل

الحركية في في درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة  (α ≤ 0.05) إحصييييييييائية عند مسييييييييتوى الداللة

 تعزى لمتغير المحافظة. ،محافظتي بيت لحم والخليل

)ت( للعينات  اختبار اسىىىىتخدمم  أجل فحص صىىىىحة الفرضىىىىية المتعلقة بمتغير المحافظة، فقد 

 ( توض  ذلك:26.4المستقلة ونتائج الجدول )

رجة دعينة الدراسة حول  اتاستجاب)ت( لداللة الفروق في متوسطات اختبارنتائج  (26.4) جدول

 محافظة.تعزى لمتغير ال ،تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل

 المحافظة
(180الخليل )ن= (100بيت لحم )ن=  )ت( 

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 نحرافاال  المتوسط نحرافاال  المتوسط المحسوب

 0.22 1.214- 0.51 3.65 0.50 3.57 التوافق الزواجي

    .(α ≤ 0.05) *دال إحصائيا عند مستوى الداللة

درجة تقدير الذات لدى ذوي  قد  لغت علم قيمة مسىىىىىىىىىىىتوى الداللة أ ( 26.4يت ي  م  الجدول )

  وهذه القيمة أك ر م( 0.22تعزى لمتغير المحافظة ) ،اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

وجد تأي أننا نق ل الفرضىىىىىية الصىىىىىفرية القائلة بأنه ال   (α ≤ 0.05)المحدد للدراسىىىىىة قيمة مسىىىىىتوى الداللة

في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة   (α ≤ 0.05) فرو  ذات داللة  حصىىىىائية علم مسىىىىتوى الداللة

 تعزى لمتغير المحافظة. ،الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل
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دالة  يهارتباطال توجد عالقة  :نهأوتنص على ، ةالمتعلقة الثالثة عشيييير ثالث عشيييير: نتائج الفرضييييية 

ي الزواجي وتقدير الذات لدى ذو  بين درجتي التوافق (α ≤ 0.05) ةإحصييييييييائيًا عند مسييييييييتوى الدالل

 اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل.

 ( ي ي  ذلك:27.4 يرسو  والجدول ) ارتباطمعامل  استخدامم  أجل اىجابة ع  السؤال تم 

اإلعاقة  تقدير الذات لدى ذوي ومتغير التوافق الزواجي متغير بين  ارتباطنتائج معامل  (27.4)جدول 

 الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل.

 مستوى الداللة بيرسون  ارتباطمعامل  تقدير الذات التوافق الزواجي

 نحرافاال المتوسم نحرافاال المتوسم
0.689** 0.00** 

3.9457 .663970 3.6262 .513530 

 (α ≤ 0.01)*دال إحصائيا عند مستوى        (α ≤ 0.05)*دال إحصائيا عند مستوى 

 α)    ذات داللة  حصائية علم مستوى الداللة ارتباط( وجود عالقة 27.4) يتض  م  الجدول

 ،ل ي  التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخلي (0.05 ≥

 لغىىت قيمىىة مسىىىىىىىىىىىىىىتوى الىىداللىة  ، في حي (0.689 يرسىىىىىىىىىىىىىىو    ينهمىىا ) ارتبىىاطحيىىث  لغىىت قيمىىة معىىامىىل 

 وعليه فقد تم ،(α ≤ 0.05)وهي أقل م  مسىىىىتوى الداللة المحدد للدراسىىىىة  ،(0.00المحسىىىىوب م  العينة )

 رفض الفرضية الصفرية.

التوافق الزواجي في تقىىدير الىىذات لىىدى ذوي اىعىىاقىىة  درجىىة تىىأثير أثر عالقىىة جىىل قيىىاسوم  أ

والجدول  (Multiple Regression Analysis) الباحث معامل االنحدار الخطي المتعدد اسىىىىىىتخدمالحركية 

 ذلك:  ( يوض 28.4)
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تائج  (28.4)جدول  بارن عدد  اخت يل االنحدار المت قدير ألثر عالقةتحل لذات  التوافق الزواجي في ت ا

 لدى ذوي اإلعاقة الحركية

 (α ≤ 0.05)يكو  األثر دال  حصائيا عند مستوى داللة * 

 

الخطي،  االنحدارنموذج  سىىىىىتخدامنتائج الجدول السىىىىىا ق  لم مدى صىىىىىالحية النموذج ال تشىىىىىير

للتوافق الزواجي في تقدير  (α ≤ 0.05) حصائية عند مستوى داللةداللة   اذ اً ثر أحيث يالحظ بأ  هناك 

( م  التوافق 47%أ  يفسىىر ما نسىى ته ) االنحدارج نموذ اسىىتطاعوقد  الحركية،الذات لدى ذوي اىعاقة 

الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية م  خالل مستوى تقدير الذات، أي أ  التوافق الزواجي له دور مهم 

( فإنها 53%أما النسىىىىبة الباقية والبالغة )وأسىىىىاس في تحديد مسىىىىتوى تقدير الذات لذوي اىعاقة الحركية، 

هناك متغيرات مسىىىتقلة أخرى  أ  تعزى لمتغيرات أخرى لم تدخل في نموذج االنحدار، وهذا يعني أيضىىىاً 

أظهرت نتائج التحليل أ   ،في تفسير مستوى تقدير الذات، وفي السيا  نفسه ذاته أساسياً  قد تلعب دوراً 

( وهو ما يعكس المسىىىىىىىىىىىىىتوى الصىىىىىىىىىىىىىافي لتأثير 0.473( قد  ل  )R2) Adjustedمعامل التحديد المعدل )

 عتمادنسىىىىتطيع اال أنناالتوافق الزواجي في مسىىىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية، ويعني ذلك 

وهذا ما تؤكده القوة  ،(0.01علم هذا النموذج في التن ؤ بمسىىىىىىىىىىىىىىتوى تقدير الذات عند مسىىىىىىىىىىىىىىتوى داللة )

ليها  النتيجة النتائج التي تم التوصىىل (، ويدعم هذه 0.53البالغة ) (Betaالتأثيرية الدالة  حصىىائيًا لقيمة )

 ملخص النموذج المتغيرات
Model Summary 

 جدول تحليل التباين
ANOVA 

 معامالت االنحدار
Coefficients 

 المتغير التابع
 تقدير الذات()

(R ) 
معامل 

 رتباطاال

(R2 ( 
معامل 
 التحديد

Adjusted 
(R2 ) 

معامل التحديد 
 المعدل

F 
 درجات الحرية المحسوبة

مستوى 
 الداللة
Sig.* 

β 
معامل 
 التأثير

T 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة
Sig.* 

 المستقل:
 التوافق الزواجي

 
0.689 0.474 0.473 250.972 

 1 االنحدار

 278 ال واقي **0.00 15.842 0.533 0.00

 279 المجموع
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( التي أشىىىىىىىىىىىىىىىارت بىأ  العالقىة  ي  التوافق الزواجي وتقىدير الىذات لىدى ذوي اىعىاقة 27.4في الجىدول )

كلمىا زادت درجىة التوافق الزواجي تزداد معىه درجىة تقىدير الىذات  مبمعن ،الحركيىة كىانىت طرديىة موجبىة

 ،(250.97والتي  لغت ) ،( المحسىىىىىىىىىىوبةFلذوي اىعاقة الحركية وترتفع. ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة )

 (.15.842( المحسوبة )tكما  لغت قيمة ) ،(α ≤ 0.05)وهي دالة عند مستوى 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج وأهم التوصيات

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 1.5

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.5

 التوصيات 3.5
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

المبحوثي  م  ذوي  اتاسىىىىىتجابيهدف هذا الفصىىىىىل  لم مناقشىىىىىة نتائج الدراسىىىىىة التي بحثت في 

اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي  يىىت لحم والخليىىل حول درجىىة التوافق الزواجي وتقىىدير الىىذات، وكىىذلىىك 

 التعرف  لم دور بعض المتغيرات )الديمغرافية( في موضوع الدراسة.

الدراسىىىة علم مجموعة م  التسىىىاؤالت والفرضىىىيات، وسىىىيحاول الباحث مناقشىىىة هذه النتائج  اشىىىتملتوقد 

 والتي ست نم عليها التوصيات المختلفة. هاى راز أهم

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 1.5

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على: 1.1.5

 ما مستوى التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل؟

محافظتي  يت أ  مستوى التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في  (7)يتض  م  الجدول 

ية ( علم الدرجة الكل78.8وبنسبة مئوية ) ،(0.66معياري قدره ) انحراف( ب3.94) لحم والخليل، قد  ل 

 للمجال، وهذا يدل علم وجود توافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

 ك ير لدى عينة الدراسة م  المبحوثي .بمستوى 

ة في ويفسر الباحث هذه النتيجة )الدرجة الك يرة م  وجود توافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركي     

 :اآلتيةمحافظتي  يت لحم والخليل( باألسباب 

 لديهمالزواج ويقدر رابطته لدى أفراد المجتمع بغض النظر ع  وجود  عاقة الدي  اىسالمي يحترم  .1

 أو عدمها. 
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اج وت ي  والتي تحترم الزو  ،ة اىيجا ية التي تسود في المجتمع الفلسطينييجتماعالعادات والتقاليد اال .2

 حقو  الزوجي  وواجباتهما كل منهما نحو اآلخر.

لرابطة احترم يي ذوال ،يتمتع به أفراد عينة الدراسة م  المبحوثي  تيال ةالمختلف ةالتعليمي اتالمستوى .3

 الزوجية  ي  رب األسرة وزوجته. 

قات والذي بمجمله يحافظ علم العال ،الذي يتميز به المجتمع الفلسطيني المحافظ يجتماعالتماسك اال .4

 الزوجية ويحترمها.

 األسلوب الحضاري المتقدم والذي يشجع علم حل المشاكل الزواجية بالنقاح واىقناع والمشاركة. .5

 علم  نشاء أسرة متماسكة. وعملهما المشتركلذي يضطلع به الزوج والزوجة الدور اىيجا ي ا .6

عيح وال ،والذي يتمثل في اال تعاد ع  األسرة الك يرة الممتدة ،الحديث في الحياة الزوجية تجاهاال .7

 ،جةي م  شأنه أ  يحد م  التدخالت الخارجية م  ق ل عائلة الزوج أو الزو ذوال ،بأسرة جديدة صغيرة

 في الحياة الزوجية للزوجي .

ري  والتي ترى أ  التوافق يتم م  خالل تق ل اآلخ ،وتتفق هذه النتيجة مع نظرية التوافق لروجرز     

لمشترك المتبادل  ينهما، والفهم ا حترامللفرد وعلم عالقاته اىيجا ية معهم، وبالنسبة للزوجي  فإ  اال

جي وجملة م  األسباب األخرى تزيد م  مستوى التوافق الزوا ،لكليهما، وأسلوب الحوار الحضاري  ينهما

  ي  األفراد في األسرة الواحدة. 

 اراواللذا  أش(، 2005(، و)فهمي، 2007نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل م  )مخيمر،  وتتفق        

م أ  يكو  هناك مفهو ي لكال الزوجي ، و نفعالتحقق النضج اال م  خالل لم أ  التوافق الزواجي يتحقق 

 خاصة فيباآلخر و  احترامعلم والذي يحث كل فرد  ،الديني االلتزامذات لكال الطرفي ، باىضافة  لم 

 العالقة الزوجية.
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كا    أظهرت أ  مستوى التوافق النفسي  ي  الزوجي التي( 2008فيما اختلفت مع دراسة )علي، 

 والذي أثر سلبًا علم التوافق الزوجي. ،نتيجة للضغوطات النفسية واىنهاك في العمل ،متدنياً 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الذي ينص على:  2.1.5

 ما مستوى تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل؟

عاقة الحركية في محافظتي  يت ( أ  مسىىىىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اى8يتضىىىىى  م  الجدول )

 (72.4وبنسىىىىىبة مئوية ) ،(0.51معياري قدره ) انحراف( ب3.62لحم والخليل م  عينة الدراسىىىىىة، قد  لغت )

علم الدرجة الكلية للمجال، وهذا يدل علم أ  مسىىىىىىىىىىىىىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في 

 نة الدراسة.محافظتي  يت لحم والخليل متوفرة  درجة ك يرة لدى عي

هم هي وجود ثقة ك يرة بالنفس، وف ،ك يرة ةاستجابوكا  م  أكثر الفقرات التي حصلت علم درجة        

تي لحقيقة نفس الفرد، والشعور بالدور اىيجا ي الذي يمارسه الفرد في المجتمع، والشخصية القوية ال

 يمتاز  ها ذو اىعاقة الحركية، ونظرة المجتمع اىيجا ية لذوي اىعاقة.

ة في لذات لدى ذوي اىعاقة الحركيويفسر الباحث هذه النتيجة )الدرجة الك يرة م  مستوى تقدير ا      

 :اآلتيةمحافظتي  يت لحم والخليل( باألسباب 

 اىعاقة م  أفراده. تحترم ذوي ط يعة المجتمع الفلسطيني وعاداته وتقاليده التي  .1

جة والذي  دأ ينمو في العصىىىىر الحديث نتي ،المتزايد  ذوي اىعاقة في المجتمع الفلسىىىىطيني هتماماال .2

  ذوي  هتماموالتي أصىىىىىىىىىب  اال ،ية والعلميةقتصىىىىىىىىىادة وااليجتماعللتقدم الهائل في مختلف النواحي اال

 ًا ك يرًا.اهتماماىعاقة يلقم 

والذي  دوره انعكس علم  ،التقدم العلمي والمتمثل بانتشىىىىىىىىىىىار التعليم لدى أفراد المجتمع الفلسىىىىىىىىىىىطيني .3

وبالتالي فإ   ،لتي ترى أ  اىعاقة ليسىىىت م  األمور التي تحد م  طموح اىنسىىىا  وقدراتهالحقيقة ا
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والعمل وبالتالي فإ  ذلك يرفع م   ،في المجتمع والتعلم ندماجعلم اال ي ذوي اىعاقة الحركية قادر 

 .ماتهو لذ ممستوى تقديره

وتتفق هىىىىىذه النتيجىىىىىة مع نظريىىىىىة الىىىىىذات عنىىىىىد وليم روجرز والتي ترى التىىىىىأثير المهم للمعىىىىىارف       

والتي ترى  ،كذلك مع نظرية الذات عند روجرزتتفق و واألصىىىىىحاب في المجتمع علم تقدير الفرد لذاته، 

ذات  يجا ية أصىىىىىل الفرد، ودور العالقات الشىىىىىخصىىىىىية التي يمارسىىىىىها األفراد داخل المجتمع في تكوي  ال

 اىيجا ية لدى الفرد.  

ج نتائج مع نتائال اختلفتولم يجد الباحث أية دراسىىىىىىىىىىىىىىة تتفق ونتائج الدراسىىىىىىىىىىىىىىة الحالية، في حي         

 والدرجة المجاالت جميع علم اً منخفضىىى  كا الذات فهوموالتي كشىىىفت ع  أ  م (2001) دراسىىىة حنو  

 الدراسة.الدراسي عند المبحوثي  م  عينة  والمستوى  الكلية

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.5

 :يأتيتنص فرضيات الدراسة علم ما  

 لحم  هل توجد فروق دالة في مستوى التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت

اقة، اإلعوشدة  والمستوى التعليمي، ،ومكان السكن الجنس، والعمر، :والخليل تعزى إلى متغيرات

 والمحافظة؟

 هل توجد فروق دالة في مستوى تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم 

عاقة، والمستوى التعليمي، وشدة اإل، ، ومكان السكنالجنس، والعمر :والخليل تعزى إلى متغيرات

 والمحافظة؟

  وي اإلعاقة لزواجي وتقدير الذات لدى ذية دالة إحصائيًا بين درجتي التوافق اارتباطهل توجد عالقة

  الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل؟
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 فرضيات الدراسة المتعلقة بالمتغيرات المستقلة علم النحو اختبارجاءت نتائج هذا السؤال، م  حيث 

 :اآلتي

الزواجي لدى في درجة التوافق  ،(α ≤ 0.05)فرو  ذات داللة  حصائية ع  مستوى الداللة وجود  1.2.5

 تعزى لمتغير الجنس ولصال  الذكور. ،ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

 ، دراسة (2003)األسود ، ودراسة(2012)وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة زاهية، لطيفة، وحياة     

 تعزى لمتغير الجنس.  ،التي كشفت ع  عدم وجود فرو  دالة  حصائياً  (2005) الحيا  والمشعا 

  ع اكشفت اللتا ( 2008( ودراسة )أ و موسم، 2008دراسة الجهوري )نتائج مع  قد اختلفت هذه النتيجةو 

 عدم وجود فرو  دالة  حصائيًا تعزى لمتغير الجنس.

 ،زوجاتهملالزواجي كونهم أكثر تقديرا   ستقرار  الذكور أكثر مياًل لالأويفسر الباحث هذه النتيجة ب      

سرة في تكوي  األ ستمراروأكثر رغبة في دوام العالقات الزوجية نتيجة للمسؤولية التي يتحملونها في اال

 كذلك تقع علم عاتقهم مسؤولية نجاح الحياة الزوجية أكثر م  اىناث. ،واىنفا  عليها

 (α ≤ 0.05) ذات داللة  حصائية ع  مستوى الداللة فرو  عدم وجود أظهرت النتائج في المقا ل     

 تعزى لمتغير الجنس. ،في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

 .الجنس )الذكر، واألنثم( اختالفوذلك نتيجة لعدم تأثر العوامل التي ترفع م  تقدير الفرد لنفسه ب

 

درجة التوافق الزواجي  في  (α ≤ 0.05)داللة  حصائية ع  مستوى الداللةفرو  ذات عدم وجود  2.2.5

 تعزى لمتغير العمر. ،لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

    

 ( والذي أشارت نتائج2008، ( ودراسة )أ و موسم2008نتائج الدراسة مع دراسة )الجهوري،  اتفقتوقد 

 عدم وجود فرو  تعزى لمتغير العمر.  لمدراستهم 
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( التي كشفت الدراسة ع  وجود فرو  2009الشهري )وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة     

 ذات داللة  حصائية تعزى لمتغير العمر.

لزواجي ادورًا ك يرًا في التأثير علم مستوى التوافق  يؤديويفسر الباحث هذه النتيجة بأ  العمر ال      

األمر الذي ساعد في فهم كل منهما  المبحوثة،في العينة ذلك لتقارب األعمار  ي  الزوجي  يعود و 

بما باىيجاب علم التوافق الزواجي والسعادة الزوجية داخل األسرة، ور  انعكسوالذي  ،ات اآلخرحتياجال

 ي  الزوجي  والقدرة علم حل المشكالت التي تظهر في الحياة األمر  سجامانيعود الس ب  لم وجود 

 ية.الذي أثر علم وجود التوافق الزواجي، لهذا األمر لم يك  متغير العمر مؤثرًا في نتائج هذه الفرض

درجة  في (α ≤ 0.05)فرو  ذات داللة  حصائية ع  مستوى الداللة عدم وجود  ينت النتائج كذلك      

 تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل تعزى لمتغير العمر. 

 بمختلفويفسر الباحث عدم وجود تأثير لمتغير العمر علم تقدير الذات، أ  ذوي اىعاقة الحركية     

ذ ذوي وأ  المجتمع الفلسطيني ال ين  ،لتفكير في تحقيق أهدافهم وذاتهم وخاصةاأعمارهم يحاولو  دائمًا 

نًا يحاولو  تعويض ما فقد منهم، ليس نكراو اىعاقة  ل علم العكس لديه حقو  كثيرة كالتعليم والعمل، 

نما لشعورهم بأنهم جزء م  هذا المجتمع ،ل عاقة  اختلفت هماوم  واج هم المساهمة في  نائه م ،وا 

 أعمارهم. 

فق أو تتعارض مع نتائج الدراسة الحالية، حيث تفردت الدراسة ولم يجد الباحث أية دراسة تت

 الحالية  تناول متغير العمر.

درجة التوافق الزواجي لدى  في (α ≤ 0.05)فرو  ذات داللة  حصائية ع  مستوى الداللة وجود  3.2.5

د وأ  هذه الفرو  تعو  ،تعزى لمتغير مكا  السك  ،ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

 لصال  مستويات سك  )مدينة، وقرية(.
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ويفسىىىىىىىىىىىر الباحث هذه النتيجة  وجود ضىىىىىىىىىىىغوطات نفسىىىىىىىىىىىية كثيرة يتعرض لها األزواج م  سىىىىىىىىىىىكا       

السىىىىىىىك  األخرى، وذلك نتيجة لظروف السىىىىىىىك  الصىىىىىىىعبة  المخيمات الفلسىىىىىىىطينية ع  األزواج في أماك 

 والتي بمجملها تؤثر علم الجانب النفسىىىىىىي لديهم مما ،  منهاية السىىىىىىيئة التي يعانو قتصىىىىىىادوالظروف اال

 ينعكس سل يًا علم التوافق الزواجي  ي  الزوجي .  

درجة  في (α ≤ 0.05)فرو  ذات داللة  حصىىىىىىىائية ع  مسىىىىىىىتوى الداللة وجود  ينت النتائج كذلك       

 ،عزى لمتغير مكا  السىىىىىىىىىىىىىىك ت ،تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

 ولصال  مستوى سك  )مدينة(.

والتي  ،ي وظروف الحياة المريحة في المد قتصىىىىىىىىىىىىىادواال يجتماعويعود ذلك ربما للمسىىىىىىىىىىىىىتوى اال      

وتعمل علم رفع مسىىىىىىىىىىىىىىتوى تقدير الذات  ،بالتالي تنعكس علم الجانب النفسىىىىىىىىىىىىىىي لذوي اىعاقة الحركية

 لديهم.

ة مكا  ولم يجد الباحث أية دراسىىة تتفق أو تختلف مع نتائج الدراسىىة الحالية،  ذ لم تتناول أية دراسىى    

 ، وبهذا تتفرد الدراسة الحالية  تناولها لهذا المتغير.كمتغير ديمغرافيالسك  

 درجة التوافق الزواجي في (α ≤ 0.05)فرو  ذات داللة  حصائية ع  مستوى الداللة عدم وجود  4.2.5

 تعزى لمتغير المستوى التعليمي. ،لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

ية التي يعيشها المجتمع قتصادة وااليجتماعويفسر الباحث هذه النتيجة  تشابه الظروف اال        

لمجتمع ط يعة ا ر هذه النتيجة  لم أ ييمك  تفسو والتي ال تتأثر بالمستوى التعليمي ألفراده،  ،الفلسطيني

فق ة تعت ر مساهمة في وجود التوايجتماعية واالقتصادالفلسطيني والظروف التي يمر  ها السياسية واال

في المستويات التعليمية، فهو بط يعته يقدس الحياة الزوجية  اختالفالزواجي حتم ولو كا  هناك 

 ويحاول جاهدًا علم تحسي  ظروفه وخلق التوافق الزواجي.
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كشفت عدم وجود فرو  دالة  حصائيًا التي ( 2008الجهوري )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة    

 تعزى لمستوى التعليم.

سة ودرا(، 2008(، ودراسة )أ و موسم، 2009الشهري )وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة        

التي كشفت الدراسة ع  وجود ( Hashemi, Khurshid & Hassam, 2006وخورشيد وحسا  ) حسيمي

 لم ط يعية  ختالففرو  ذات داللة  حصائية تعزى لمتغير المستوى التعليمي، ويعود س ب هذا اال

 في النتائج. اختالفوالذي كا  س بًا  وجود  ،المبحوثي  في م  ذوي اىعاقة الحركية

 درجة تقدير الذات لدى في (α ≤ 0.05)فرو  ذات داللة  حصائية ع  مستوى الداللة وجود في المقا ل 

 تعزى لمتغير المستوى التعليم. ،ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

ل والتي تعم ،التعليم العالي  ثقة أك ر م  غيره يد الس ب في ذلك  لم شعور الفرد ذوربما يعو 

لم وي المستوى التعليمي األعيعود الس ب  لم أ  ذ وبمافي المجال نفسه علم تعزيز قيمة الذات لديه، 

 يعت رو  أكثر  دراكًا ووعيًا  تقدير الذات م  المستويات األدنم تعليميًا.

 ولم يجد الباحث أية دراسة تتفق أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية، حيث لم تتناول أي م 

 .بقياس هذا المتغيرالدراسات المستوى التعليمي كمتغير في دراستها، وبهذا تتفرد الدراسة الحالية 
 

درجة التوافق الزواجي  في (α ≤ 0.05)فرو  ذات داللة  حصائية ع  مستوى الداللة عدم وجود  5.2.4

 تعزى لمتغير شدة اىعاقة. ،لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

ر مستواها والتي  دورها ال تؤثويفسر الباحث هذه النتيجة  تشابه النظرة ل عاقة بغض النظر ع     

ختلفة علم مستوى التوافق الزواجي لدى الزوجي  داخل األسرة نظرًا للفهم المتبادل نحو أمور الحياة الم

 التي يمارسانها.

التي أشارت  لم عدم وجود فرو  دالة  حصائيًا تعزى ( 2008وتتفق مع دراسة )أ و موسم، 

 لمتغير نوع اىعاقة. 
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ة نوع الباحث أية دراسة تختلف مع نتائج الدراسة الحالية، حيث لم تتناول أي م  الدراس ولم يجد       

 اىعاقة كمتغير في دراستها، وبهذا تتفرد الدراسة الحالية بقياس هذا المتغير.

درجة تقدير  في (α ≤ 0.05) فرو  ذات داللة  حصائية ع  مستوى الداللةكذلك عدم وجود 

  تعزى لمتغير شدة اىعاقة. ،الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل الذات لدى ذوي اىعاقة

حركية والتي ربما يمك  أ  تعزى للنظرة اىيجا ية التي يقدمها المجتمع وأفراده لذوي اىعاقة ال

 والتي ال تؤثر علم مستوى تقدير الذات لديهم. ،بغض النظر ع  شدتها

لدراسات لف مع نتائج الدراسة الحالية، حيث لم تتناول أي م  اولم يجد الباحث أية دراسة تتفق أو تخت    

 شدة اىعاقة كمتغير في دراستها، وبهذا تتفرد الدراسة الحالية بقياس هذا المتغير.

في درجة التوافق الزواجي  (α ≤ 0.05)فرو  ذات داللة  حصائية ع  مستوى الداللةعدم وجود  6.2.5

 تعزى لمتغير المحافظة. ،محافظتي  يت لحم والخليللدى ذوي اىعاقة الحركية في 

ية التي يعيشها المجتمع قتصادة وااليجتماعويفسر الباحث هذه النتيجة  تشابه الظروف اال

اليم نظرًا أل  التع ،المحافظة التي يعيح  ها ذو اىعاقة الحركية اختالفالفلسطيني والتي ال تتأثر ب

 .ة متشا هة في المجتمع الفلسطيني علم امتداد الوط  الواحديجتماعالدينية والعادات والتقاليد اال

في درجة تقدير  (α ≤ 0.05)فرو  ذات داللة  حصائية ع  مستوى الداللة عدم وجود كذلك 

 تعزى لمتغير المحافظة. ،الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي  يت لحم والخليل

الخارطة  اختالفراده لذوي اىعاقة والتي ال تختلف بربما تعود لتشابه نظرة المجتمع وأفو 

 الجغرافية داخل الوط  الواحد.

دراسات لم تتناول أي م  ال  ذولم يجد الباحث أية دراسة تتفق أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية،     

 المحافظة كمتغير في دراستها، وبهذا تتفرد الدراسة الحالية بقياس هذا المتغير.
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 متغير  ي  (α ≤ 0.01)موجبة ذات داللة  حصىىىىىىىىىىىىىائية عند مسىىىىىىىىىىىىىتوى الداللة ارتباط وجود عالقة  7.2.5

 لدى ذوي اىعاقة الحركية. تقدير الذات ومتغير التوافق

 والذي  دوره يتضىىىم  توافق نفسىىي ،ويفسىىىر الباحث ذلك أ  المسىىىتوى العالي م  التوافق الزواجي       

 لم رفع قيمة الذات لديهم وتحسي  نظرتهم ألنفسهم.أسري  ي  الزوجي  يعمل ع انسجامو 

 الىىذات مفهوم  ي  موجبىىة عالقىىة وتتفق هىىذه النتيجىىة مع نظريىىة الىىذات لروجرز والتي ترى جود      

 عالقات علم مهم تأثير له الذات تقدير     ل النفسىىىية، الصىىىحة وتحقيق الجيد النفسىىىي التوافق وبي 

 فتقدير الزوجي  علم ينط ق اآلخر، وذلك ومع نفسىىىه مع وتوافقه له، تق له وعلم اآلخر مع الشىىىخص

 . ينهما الزواجي التوافق يزيد لديهما الذات

 ( التي أظهرت وجود عالقة دالة  حصىىىائيًا   ي 2008دراسىىىة أ و موسىىىم )وتتفق هذه النتيجة مع        

 خصائص  ي  يهارتباط عالقة ( التي أظهرت وجود2000دراسة زعتر )التوافق الزواجي والتدي ، ومع  

يجاز والشىىىىىابات،  الشىىىىىباب لدى الزواجية الحياة جوانب وبي  الشىىىىىخصىىىىىية ومع دراسىىىىىة كاظمي وبرفيز وا 

(Kazmi, Pervez & Ijaz, 2010 أشىىىىىىىىىىىىىىىىارت نتىىائجهىىا  لم وجود عالقىىة  ي  التوافق الزواجي والموارد )

( أكدت Hashemi, Khurshid & Hassam, 2006ية، ومع دراسىىة حسىىيمي وخورشىىيد وحسىىا  )قتصىىاداال

 أ و دراسىىىىىىىىىةعلم وجود عالقة  ي  التوافق الزواجي م  جهة واىجهاد واالكتئاب م  جهة أخرى، ومع 

 أ نىاء وجود عالقىة  يجىا يىة  ي  التوافق النفسىىىىىىىىىىىىىىي وتقىدي الىذات لىدى م التي أظهرت (2002) ة زايىد

( التي أظهرت وجود عالقة  يجا ية 2001  )، ومع دراسىىة الشىىقيرات وأ و عياالنتفاضىىة وأسىىرى  الشىىهداء

ات مفهوم الذ وتكوي  ،المقدم م  مصادره الثالث )األسرة، واألصدقاء، والمجتمع( يجتماع ي  الدعم اال

 .ذوي اىعاقة الحركيةلدى 
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( التي كشىىفت ع  وجود عالقة سىىل ية  ي  اىنهاك 2008وتختلف هذه النتيجة مع دراسىىة علي )        

  ( التي أظهرت عدم وجود عالقة دالة  حصائيًا  ي2008والتوافق الزواجي، ودراسة أ و موسم )النفسي 

( التي كشىىىىىفت ع  عدم وجود عالقة 2012دراسىىىىىة زاهية، لطيفة، وحياة )التوافق الزواجي والخجل، ومع 

  ي  تقدير الذات والسلوك العدواني عند الطلبة.
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 التوصيات  3.5

 :  نجملها فيما يليفي ضوء ما تقدم م  نتائج خرج الباحث بعدة توصيات، 

ذوي تقدير الذات لدى ورفع درجة التوافق الزواجي  عمل دورات وبرامج  رشىىىىىىادية تسىىىىىىاهم في تعزيز .1

 م  المتزوجي  وغير المتزوجي ؛ وعمل دراسات بحثية تجري ية.  اىعاقة الحركية

 حصىىىىىىىىىىىىائية( شىىىىىىىىىىىىاملة خاصىىىىىىىىىىىىة  ذوي اىعاقة بكل أنواعها، وعمل العمل علم  يجاد قاعدة  يانات ) .2

 حصىىائية لكل تصىىنيف يشىىمل جميع أنواع اىعاقات في محافظات الوط  بشىىكل عام، وأيضىىًا عمل 

  حصائية خاصة بكل محافظة حسب تصنيف اىعاقة.

ي والثقافي سىىىىىىىيسىىىىىىىاهم في قتصىىىىىىىادواال يجتماعفي تقديم الدعم النفسىىىىىىىي واال سىىىىىىىتمرارالعمل علم اال .3

 خصوصاً ، و قة ورفع مستوى تقدير الذات لديهموتعزيز التوافق الزواجي فيما  ي  ذوي اىعا استمرار

داخل المخيمات الفلسىىىطينية؛ أل  حسىىىب هذه الدراسىىىة جاءت نتائج متغير السىىىك  منخفض لصىىىال  

 . (المخيم)

 ىعاقة في المجتمع، وأ   لهم الحقو  دور وسائل اىعالم في   راز دور األشخاص م  ذوي اتفعيل  .4

نفسىىىىها التي يتمتع  ها األشىىىىخاص األصىىىىحاء، وعليهم واجبات أيضىىىىًا، وال يجب  غفال دورهم الفعال 

ًا داخل المجتمع، وأ  لهم الحق في  شىىىىغال المناصىىىىب اىدارية، فاىعاقة الحركية ليسىىىىت عائقًا فكري

 يمنع م  تطورهم وتطور خ راتهم ومعارفهم.

في المجتمع،  هموات خاصىىىىىىىىىىىىىىة توعوية بحقو  ذوي اىعاقة، لزيادة وعي الناس بأهمية دور عمل ند .5

فيجب  عطاءه الفرصىىىىىىىىىىىىىىىة ىثبات نفسىىىىىىىىىىىىىىىه وقدراته، وتطوير تلك القدرات علم الصىىىىىىىىىىىىىىعيد المهني 

 والشخصي، لخلق شخص كفؤ، يتحمل مسؤولية، ويقوم بالدور المطلوب منه علم أكمل وجه.

 



 

101 

للعائالت واأُلسىىىىىىر الفلسىىىىىىطينية، أ  اىنسىىىىىىا  م  ذوي اىعاقة ليس عمل حمالت توعية، وتبصىىىىىىير  .6

شىىىىىىىىىىىىىىريك  اختيارًا، أو أكاديميًا، فيمكنه التمتع بحياة ط يعية، وله الحق في ياجتماعفكريًا أو  اً معاق

بصىىىىىىىىىىىفات يعجز عنها  ، فذوي اىعاقة قد يتمتعو  اً حياته كما يحب ويتمنم، فاىعاقة ليسىىىىىىىىىىىت عائق

  .و األشخاص العادي
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 المراجع

 المراجع العربية 
  القرآن الكريم 

 يع.، عما : دار المسيرة للنشر والتوز إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم(. 2015أ و أسعد، أحمد. )

ي في الشىىىىىىىىعور بالتفاؤل قتصىىىىىىىىاد(. أثر وجود األطفال وعددهم والمسىىىىىىىىتوى اال2007) .أحمد أ و أسىىىىىىىىعد،

 القاهرة، جامعة عي  شمس. ،(31)العدد  (،3لد)جم ،كلية التربيةمجلة والرضا الزواجي. 

ساسية أثر التكيف الزواجي في التكيف النفسي وتلبية الحاجات النفسية األ(. 2005أ و أسعد، أحمد )

 . رسالة دكتوراه، عما ، الجامعة األردنية: كلية الدراسات العليا.لدى األبناء

(، عما : دار 3، ط )النفسيييييي التربوي  اإلرشيييييادنظريات (. 2015أ و أسىىىىىىىىعد، أحمد وعربيات، أحمد. )

 .المسيرة للنشر والتوزيع

دور مؤسيييسيييات المجتمع لدعم قضيييايا رعاية وتأهيل ذوي  (.2003) .أ و الحسىىىى ، أحمد وبامية، نادية

 –( لمشىىىىىروع تطوير مدارس التربية الفكرية 2003التقرير السىىىىىنوي ). الخاصييية اتحتياجاإل

 المركزية المتكاملة، القاهرة. جمعية الرعاية

 لدى الذات تقدير ومسييييييتوى  األبوي  الحرمان بين العالقة(. 2013) .أ و ربيع، غادة محمد سىىىىىىىىىىامي

الة رسىىبفلسيطين.  الغربية الضيفة في المراهقين نظر وجهة من المراهقة جيل في األبناء

 ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطي .

لبة التوافق الزواجي كما يدركه األبناء وعالقته بالنضيييييييييج الخلقي لدى ط(. 2011أ و عمرة، أكرم. )

. رسىىىىىىىىىالة ماجسىىىىىىىىىتير غير منشىىىىىىىىىورة، جامعة األزهر، غزة، المرحلة الثانوية في مدينة غزة

 فلسطي .
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 لدى الشيييييخصيييييية سيييييمات ببعض وعالقته الزواجي التوافق (.2008. )محمد سىىىىىىىمية موسىىىىىىىم، أ و

 .اىسالمية الجامعة النفس، علم لقسم مقدمة ماجستير رسالة ،المعاقين

 مقياس مفهوم الذات للراشىىىىىىدي ، صىىىىىىوره جديدة المفهوم ع ر .(1999). أ و ناهية، صىىىىىىالح الدي 

 .38-15( ص13العدد )التقويم والقياس النفسي والتربوي، مجلة  األجيال،

المسييييييييودة األولى لمشييييييييروع قانون مواءمة األماكن  .(1999العام للمعاقي  الفلسىىىىىىىىىىىىىطينيي . ) االتحاد

 ، القدس.المعوقين ستعمالإل

 ، القاهرة: عالم الكتب.يجتماعة والتغير اإليجتماعالخدمة اإل(. 2006األخضر، زكي. )

 في نالجامعيي الطلبة لدى الطموح ومستوى  الذات ومفهوم القلق بين العالقة (2003)..زفاي األسود،

 شىىىمس عي  جامعتي  ي  المشىىىرك ال رنامج منشىىىورة، غير دكتوراه رسىىىالة ،فلسييطين دولة

 .واألقصم

، القاهرة: مكتبة األنجلو الشييييييييييخوخة إلىعلم النفس النمو من الجنين (. 1999األشىىىىىىىىىىىىىىول، عادل. )

 المصرية.

التشيييياؤم: متغيرات معدلة بين الضييييغوط والرضييييا   -عزو األسييييباب، التفاؤل(. 2010باشىىىىىىا، شىىىىىىيماء )

 رسالة دكتوراه، حلوا ، جامعة حلوا : كلية اآلداب.. الزواجي

 – www.amanjordan.org 14.ودحد بال معاقون  (2008).محمد.  ركات،

. سىىىىىىىىىلسىىىىىىىىىلة الكتاب سييييييكيولوجية الزواج يالزواجي: دراسييييية ف سيييييتقراراإل(. 2012 لميهوب، كلثوم. )

 .(24)اىلكتروني، العدد 

 (.2011. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

التوافق الزواجي لدى عينة من العاملين في قطاع الصيييييييييحة والتعليم في (. 2008الجهوري، هالل. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك.سلطنة عمان في ضوء بعض المتغيرات
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 برنامج إرشيييييييادي مقترح لتعزيز التوافق الزواجي عن طريق فنيات الحوار.(. 2009جودة، سىىىىىىىىىىىىهير. )

 جستير غير منشورة، الجامعة اىسالمية، غزة، فلسطي .رسالة ما

اض: الري، النفسي والعالج النفسية الصحة إلى الميسر المدخل (.2002) .العزيز ع د الحسي ، أسماء

 .التربية كلية والتوزيع، والنشر للطباعة الكتب عالم دار

 جامعة طالب م  والمبصىىىىىىىرو   المكفوفو   يدركها كما ةيجتماعاال المسىىىىىىىاندة .(2007هويد. ) حنفي،

، النفسييييية للدراسييييات المصييييرية المجلة لديهم، بالذات الوعي علم وتأثيرها اىسىىىىىىكندرية

 .(309-364)ص  (55)العدد (17)مجلد  ،  ريل عشر، السابع المجلد

 نفسية دراساتفلسطي ،  في الوطنية النجاح جامعة طلبة لدى الذات (. مفهوم2001رسمية. ) حنو ،

 .(32-42)ص  (،3) العدد ،(11)مجلد ، تربوية

 األسىىىىرى  أ ناء لدى والشىىىىخصىىىىية الذات مفهوم في الفرو   (.2005الحيا ، فاطمة وعويد، المشىىىىعا . )

 األخصائيين رابطة عن تصدر نفسية دراسات ،األخرى  األسر في وأقرانهم الشهداء وأ ناء

 .(306 -263)ص  (2)العدد (، 15)مجلد  ،النفسيين

لنهضة ا  يروت: دار، اتتجاهسيكولوجية العالقة بين مفهوم الذات واإل  .(1999الفتاح. )دويدار، ع د 

 .العربية

طلبة تقدير الذات وعالقته بالسيييييييييلوك العدواني عند ال (.2012زاهية، بعلي ولطيفة، بابا، وحياة باب )

 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة قاصدي مرباح ورقلة. الجزائر.الثانويين

 مجلة  دراسييات الشىىىباب، لدى الزواجي بالتوافق والتن ؤ الشىىىخصىىىية الخصىىىال  (2000)..محمد زعتر،

 .القاهرة األول، العدد ،نفسية

 ، عما : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.التأهيل المهني للمعوقين(. 2000) .الزعموط، يوسف
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 لدى الذات مفهوم مؤشىىىىىىىرات لرفع باللعب مقترح  رنامج فاعلية (.2009) .صىىىىىىىال  عايدة آمنة،زقوت، 

 ،اإلنسييييييانية العلوم سييييييلسييييييلة بغزة، األزهر جامعة مجلة خانيونس بمحافظة األطفال

 (.(95-130 ص (2) (، العدد11)مجلد

 ، القاهرة: عالم الكتب.الصحة النفسية والعالج النفسي(. 1997) .زهرا ، حامد

سييييييكولوجية ذوي الحاجات الخاصييييية، األسييييياليب التربوية والبرامج (. 2001سىىىىىىىليما ، ع د الرحم . )

 القاهرة: مكتبة زهراء الشر .التعليمية، 

ات تطوير الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة البصييييييرية في سييييييتراتيجيإ .(2011) .شىىىىىىىىىىحادة، حازم محمد

رسىىىىىىىالة ماجسىىىىىىىتير غير منشىىىىىىىورة، الجامعة  ،مؤسيييييسيييييات رعاية المكفوفين في قطاع غزة

 اىسالمية، غزة. 

 المصرية. النهضة مكتبة القاهرة: ،(8ط )النفسي،  التوافق مقياس (.2003. )شقير، زينب

بمفهوم الذات لدى المعاقي   يجتماع(. عالقة الدعم اال2001الشىىىىىىىىىىقيرات، محمد وأ و عي ، يوسىىىىىىىىىىف. )

  .(82-59)ص  (،3)العدد  (،17)مجلد ،مجلة جامعة دمشقجسديًا. 

وعالقته بمركز الضىىبم لدى طالب كلية  يجتماع(. التوافق النفسىىي واال2012الشىىمري، فاضىىل كردي. )

 .(113-136)ص  (4، العدد )(5)جلد م، مجلة علوم التربية الرياضيةالتربية. 

المعلمين  قته ببعض سييمات الشييخصييية لدى عينة منالتوافق الزواجي وعال(. 2009الشىىىهري، وليد. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.المتزوجين بمحافظة جدة

 السيييمع. وضيييعاف الصيييم فئات من المعاقين المراهقين لدى الذات تقدير .(2001) .نجاح الصىىىىاي ،

 العربية. جمهورية مصر التربية، ماجستير كلية رسالة
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 بصورتها األولية ستبانة(: االملحق )أ

 بسم هللا الرحم  الرحيم 

  استبانةتحكيم 

 ................ الدكتوراألستاذ  حضرة 
 اىعاقة ذوي  لدى الذات  تقدير وعالقته الزواجي التوافققياس  لم قوم الباحث  دراسة تهدف ي       
في  الماجستيروهي جزء م  متطلبات الحصول علم درجة ، والخليل لحم  يت محافظتي في الحركية

 لدى الذات  تقدير وعالقته الزواجي التوافق قياسدرجة وتتطلب الدراسة قياس  اىرشاد النفسي والتربوي،
طلع الباحث علم مجموعة م   ولتحقيق ذلك فقد ، والخليل لحم  يت محافظتي في الحركية اىعاقة ذوي 

مقياسي ضع الباحث فقرات يلما تتمتعو  به م  خ رة ودراية وتخصص  ونظراً المقاييس  هذا المجال. 
 التوافقمالحظاتكم م  حيث مدى صالحية الفقرات في قياس   إ داءمام حضرتكم راجيا التفضل أ الدراسة
   دائل أب علماً  .لم التعديل ترونه بحاجة  وتعديل ما الحركية، اىعاقة ذوي  لدى الذات وتقدير الزواجي

 ال تنط ق علي.، نادرًا، حياناً أ ،غالبا ،دائما :جابة المقترحة هياى

 :من ثالثة أجزاء هي ستبانةوقد صممت اال
 .ويشمل علم ال يانات الشخصية والعامة :الجزء األول
 ويتكو  م  مقياس التوافق الزواجي. :الجزء الثاني
 ويتكو  م  مقياس تقدير الذات لذوي اىعاقة. :الجزء الثالث

  تعاونكم حسن لكم شاكراً 

 والتقدير حتراماال فائق بق ول وتفضلوا

 الباحث: مؤيد محمد موسى ابراهيم    
 إشراف                                                           

 حسني عوض أ.د.                                                           
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 :من ثالثة أجزاء هي ستبانةقد صممت االل
 .ويشمل علم ال يانات الشخصية والعامة :الجزء األول
 ويتكو  م  مقياس التوافق الزواجي. :الجزء الثاني
 ويتكو  م  مقياس تقدير الذات لذوي اىعاقة. :الجزء الثالث

 

 الجزء األول: المتغيرات الديمغرافية:
 ( في المربع المناسب:Xأرجو التكرم  وضع  شارة )

 

A1 ( أنثم )   (.2( ذكر )   (           1 الجنس 
A2  العمر     .)                          ( 
A3  ( مخيم )   (3(  قرية )  (        2( مدينة )  (              1 مكا  السك 
A4 (  ماجستير فأعلم ) 3( بكالوريوس )  (   2( ثانوية عامة فأقل )  (  1 المستوى التعليمي .) 
A5  ( شديدة )  (.3( متوسطة  )   (   2( بسيطة  )   (           1 شدة اىعاقة 

 

 الزواجي: التوافق مقياس الثاني: الجزء

 ال تنطبق علي نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
      نشعر بالدفء العاطفي في حياتنا الزوجية  .1
      نقدم الهدايا لبعضنا في المناسبات وغيرها   .2
       لم المنزل                         اآلخر يشتا  كل منا لعودة   .3
      اآلخر يقدر كل منا  .4
      بالمودة المتبادلة اآلخرشعر كل منا يُ   .5
      اآلخر لحديث اهتمامبنصت كل منا يُ   .6
      اآلخرشعر أ  كالنا بحاجة  لم ن    .7
       بعضنا منذ زم  طويل ناارتبطنتمنم لو   .8
      مدى الحياة ستمراراالأتمنم لزواجي   .9

      أعمل ما أستطيع ىقامة حياة زوجية سعيدة  .10
      بحبه وتقديره اآلخر ننتقي أجمل العبارات ىشعار  .11
      نخفف ع  بعضنا البعض في أوقات الضيق  .12
      نجتمع فيها معاً  التيأسعد اللحظات هي   .13
      نشعر باألما  والطمأنينة في حياتنا الزوجية  .14
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 ال تنطبق علي نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
      واجباتي الزوجية بسعادة ؤديأ  .15
      يغلب علم زواجنا عالقات المحبة والصد   .16
      أعتقد أننا نواجه األزمات المالية بشجاعة وص ر  .17
      الحياة الزوجية مسؤولياتنستطيع التكيف مع   .18
      نساعد بعضنا في أعمال المنزل                               .19
      أشعر بالسعادة في حياتي الزوجية                           .20
      نخرج للتنزه معًا في وقت الفرا                             .21
                                         اآلخريتق ل كل منا   .22
      يتنازل أحدنا عندما يزداد النزاع  يننا                            .23
                              آخرأتمنم لو تزوجت م  شخص    .24
      نشعر بالسعادة والرضا في عالقتنا الزوجية                     .25
      نتغاضم ع  عيوب بعضنا البعض                        .26
      قرارات تخص األسرة                   اتخاذكالنا يشارك في   .27
      في أي موضوع                  اآلخريهتم كالنا بسماع رأي   .28
      علم نفسه                               اآلخريؤثر كل منا   .29
         اآلخرينتمي كالنا ألسرة تتفق في عاداتها وتقاليدها مع أسرة   .30
      في كيفية أداء الشعائر الدينية                        نتفق مع بعضنا  .31
      عاداتنا وتقاليدنا       ختالفالتواجهنا مشكلة في حياتنا الزوجية   .32
      فعالنا                            أنتحرى الصد  في أقوالنا و   .33
      جاءت ع  رضا وقناعة ذاتية              لالقترا موافقتنا   .34
      المشكالت  يننا               ةس بًا في  ثار الحركية أعتقد أ   عاقتي   .35
      يقوم كالنا  إدخال أهله في أمورنا الشخصية                   .36
      األسباب             ألتفهالمشاكل والمنازعات  قأصبحنا نختل  .37
      يتجنب كالنا المناقشات منعًا للمشاجرات                    .38
      مشاكل تصب  أ  ق ل الصغيرة نسعم لحل المسائل  .39
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 تقدير الذات: مقياس الثالث: الجزء

ال تنطبق  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
 علي

      أنا واثق م  نفسي   .1
      أنا ذو شخصية قوية   .2
      يزعجني النقد الموجه  لي م  اآلخري   .3
      ستشرتأأجد أنني قادر علم تقديم رأي مناسب  ذا ما   .4
      أشعر أنني أستطيع التحدث أمام مجموعة م  الناس دو  حرج  .5
      اآلخري كثيرًا ما أفشل في تكوي  انطباعات جيدة عني لدى   .6
      أتصف بأنني سعيد علم الرغم م   عاقتي   .7
      أستطيع مواجهة المواقف الجديدة أو غير المألوفة بكفاءة  .8
كثيرًا ما أشىىىعر بعدم الرضىىىي ع  مسىىىتوى أدائي في األعمال المطلوبة   .9

 مني في ال يت 
     

         نجاح اآلخري  م  حولي يذكرني بفشلي  .10
      هناك أمورًا كثيرة في الحياة ال أستطيع مواجهتهاأشعر أ    .11
عطىىىاء حاًل ينىىىاسىىىىىىىىىىىىىىىىب المشىىىىىىىىىىىىىىىىاكىىىل التي   يثق اآلخري  بقىىىدرتي علم   .12

 تعترضهم.
     

      أجد في نفسي الكفاءة للقيام بأعمال تحتاج الم تخطيم وتنظيم  .13
       احترامينظر اآلخرو   لم ب  .14
      دو  تردد ذا كا  لدي ما أقوله فإنني ما أقوله   .15
      نني أفهم حقيقة نفسي   .16
      نني خجول في الغالب.   .17
      تثير أفكاري تقدير اآلخري  وا عجا هم   .18
      كثيرًا ما أندم علم ما أفعل  .19
      أواجه اآلخري   جرأة   .20
      أعرف ما يجب أ  أقوله للناس  .21
      تختلم علي أمور حياتي م  حي   لم آخر   .22
      أشعر أ  هناك مواقف كثيرة أفقد فيها الثقة  نفسي  .23
      نتباهال يعيرني الناس كثيرًا اال  .24
      ما أعمله هو العمل الصحي   .25
      ةيجتماعأستطيع أخذ زمام المبادرة في المواقف اال  .26
      ينتا ني الشعور بالكآبة عند مواجهة موقف مشكل  .27
      ية وأعمل ما يراه اآلخرو  مناسباً استقالليصعب علي أ  أتصرف ب  .28
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ال تنطبق  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
 علي

      أشعر بأنني شخص ممتع العشرة   .29
كثيرا ما تخليت ع   نجاز بعض األعمال لشىىىىىىىىىىعوري بعدم القدرة علم   .30

  نجازها
     

      أنهزم في مواقف الجدل بسهولة   .31
      ينتا ني القلق دو  س بكثيرًا ما   .32
      أشعر بأنني ذكي   .33
      ستسالم بسرعة عندما تتعقد األمورأنا ميال ل   .34
عندما يكو  لدي عدد م  األمور ألختار  ينها فإنني أجد صعوبة في   .35

  ختياراال
     

أشعر أنني ال أستطيع أ  أصل  لم مستوى النجاح الذي حققه بعض   .36
 أعرفهمالناس الذي  

     

      كثيرًا ما أحس بأ  الحياة عبء ثقيل علي  .37
      أشعر بالحرج بسهولة  .38
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 (: قائمة بأسماء المحكمينملحق )ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة التي يعمل بها التخصص الرتبة العلمية المحكم اسم الرقم

 جامعة القدس المفتوحة            اىرشاد النفسي والتربوي  دكتور ستاذأ محمد شاهي    1

 جامعة القدس المفتوحة                 التربوي نفس العلم  دكتور أستاذ زياد  ركات 2

 جامعة القدس المفتوحة ةاجتماعيخدمة  أستاذ مساعد  ياد أ و بكر  3

 جامعة القدس المفتوحة  اجتماععلم  أستاذ مشارك محمد نعيم فرحات 4

 جامعة القدس المفتوحة علم اجتماع أستاذ مشارك حس  ال رميل  5

 جامعة القدس علم النفس أستاذ مشارك عمر الريماوي  6

 جامعة القدس علم النفس أستاذ مساعد ن يل ع د الهادي 7

 جامعة القدس علم نفسي تربوي  أستاذ مساعد فدوى الحل ية 8

 بالل سالمة 9
 مناهج البحث العلمي أستاذ مساعد

 اجتماععلم 
 جامعة  يت لحم

 جامعة  يت لحم  صحة نفسية  أستاذ مساعد أحمد فسفوس 10

 جامعة  يت لحم صحة نفسية  أستاذ مساعد فردوس العيسه 11

 جامعة  يت لحم صحة نفسية أستاذ مساعد ع ير مصل   12
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 أداة الدراسة بعد التحكيمفقرات  التي تمت على التعديالت (:تملحق )

 مقياس التوافق الزواجي

 

 الذات:مقياس تقدير 

 

رقم 
 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل الفقرة

 بالحب والتقدير اآلخر ننتقي أجمل العبارات ىشعار بحبه وتقديره اآلخر ننتقي أجمل العبارات ىشعار  .1

 نتحرى الصد  مع بعضنا في أقوالنا وأفعالنا نتحرى الصد  في أقوالنا وأفعالنا  .2

رقم 
 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل الفقرة

 كثيرًا ما أفشل في تكوي  انطباعات جيدة عني لدى اآلخري   .1
أفشل في تكوي  انطباعات جيدة عني لدى 

 اآلخري 

2.  
كثيرًا ما أشعر بعدم الرضي ع  مستوى أدائي في األعمال 

 المطلوبة مني في ال يت
ع  مستوى أدائي في األعمال  اأشعر بعدم الرض

 المطلوبة مني في ال يت

3.  
يثق اآلخري  بقدرتي علم اعطاء حاًل يناسب المشاكل التي 

 تعترضهم.
يناسب  عطاء حل  يثق اآلخري  بقدرتي علم 
 المشاكل التي تعترضهم

 أندم علم ما أفعل كثيرًا ما أندم علم ما أفعل  .4
 نتباهيعيرني الناس االال  نتباهال يعيرني الناس كثيرًا اال  .5
 والمناسب ما أعمله هو العمل الصحي  ما أعمله هو العمل الصحي   .6
 اقف  شكاليةينتا ني الشعور بالكآبة عند مواجهة مو  ينتا ني الشعور بالكآبة عند مواجهة موقف مشكل  .7
 العشرةحس  أشعر بأنني شخص  أشعر بأنني شخص ممتع العشرة .  .8

9.  
 نجاز بعض األعمال لشعوري بعدم كثيرا ما تخليت ع  
 القدرة علم  نجازها

تخليت ع   نجاز بعض األعمال لشعوري بعدم 
 القدرة علم  نجازها

 ينتا ني القلق دو  س ب كثيرًا ما ينتا ني القلق دو  س ب  .10
 في جميع المواقف أشعر بأنني ذكي أشعر بأنني ذكي  .11
 بأ  الحياة عبء ثقيل عليأحس  كثيرًا ما أحس بأ  الحياة عبء ثقيل علي  .12
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 أداة الدراسة بعد التحكيم منوالحذف عليها  تم التعديل الفقرات التيأرقام ( ملخص ملحق رقم )ث

 مقياس التوافق الزواجي:

 العدد أرقام الفقرات نوع  اإلجراء

 فقرة 2 33 – 11 التعديل 

 فقرة 2 20  - 13 الحذف 

 **** ال يوجد إضافة ضافة اإل

 

 تقدير الذات: مقياس

 العدد أرقام الفقرات نوع  اإلجراء

 فقرة 12 37-33-32-30-29-27-25-24-19-12-9-6 التعديل 

 فقرة 1 21 الحذف 

 **** ال يوجد إضافة ضافة اإل
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 (: االستبانة بصورتها النهائيةملحق )ج

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  معة القدس المفتوحةجا

 العلمي والدراسات العلياعمادة البحث 

 برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي 

 أخي أختي ،،،،،،،،

 :يقوم الباحث  إجراء دراسة بعنوا 

 ".التوافق الزواجي وعالقته بتقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل" 
 .اىرشاد النفسي والتربوي ستكمااًل لمتطلبات الحصول علم درجة الماجستير في  وذلك 

ولتحقيق أهداف الدراسة أضع  ي  يديك عدد م  العبارات التي تهدف  لم التعرف علم مدى التوافق  
الزواجي وعالقته  تقدير الذات لديك، الرجاء المشاركة وا  داء رأيك بصد  وموضوعية واضحة ع  حقيقة 

بارة م  خالل  ختيارك ىجابة واحدة فقم شعورك، وما ينط ق عليك  تجاه المعنم الذي تحمله كل ع
 في مكا  اىختيار الذي ينط ق عليك ويع ر ع  حقيقة شعورك. (x)مناسبة لك  وضع عالمة 

 مالحظة:

 هذه ال يانات ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقم. -
 السرية التامة علم كافة المعلومات وال يانات. -

 .شاكرًا لكم تعاونكم

 إبراهيمالباحث: ميييؤيد 
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 :ستبانة من ثالثة أجزاء هيوقد صممت اإل

 .ويشمل علم ال يانات الشخصية والعامة :الجزء األول

 ويتكو  م  مقياس التوافق الزواجي. :الجزء الثاني

 ويتكو  م  مقياس تقدير الذات لذوي اىعاقة. :الجزء الثالث

 
 الجزء األول: المتغيرات الديمغرافية:

A1 ( أنثى )   (2(            ( ذكر )  1 الجنس 
A2  سنة   50وأقل من  40( من 3سنة )  (   40وأقل من   31( من 2سنة )  (   30أقل من  (1 العمر

 ( سنة فأكثر )   50( 4
A3 ( مخيم )   (3(  قرية )  (        2( مدينة )  (              1 مكان السكن 
A4  المستوى

 التعليمي
 (  ماجستير فأعلى )  (3( بكالوريوس )  (   2)  (   ( ثانوية عامة فأقل1

A5  ( شديدة )  (3( متوسطة  )   (   2( بسيطة  )   (          1 شدة اإلعاقة 
A6 ( الخليل )   (2    (       ( بيت لحم ) 1 المحافظة 

 

 :الزواجي التوافق مقياس :الثاني الجزء

 ال تنطبق علي نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
      نشعر بالدفء العاطفي في حياتنا الزوجية .1
      نقدم الهدايا لبعضنا في المناسبات وغيرها  .2
      إلى المنزل                     اآلخر يشتاق كل منا لعودة  .3
      اآلخر يقدر كل منا .4
      بالمودة المتبادلة اآلخرُيشعر كل منا  .5
      اآلخر ُينصت كل منا بإهتمام لحديث .6
      اآلخرَنشعر أن كالنا بحاجة إلى  .7
      نتمنى لو إرتبطنا ببعضنا منذ زمن طويل .8
      أتمنى لزواجي اإلستمرار مدى الحياة .9
      أعمل ما أستطيع إلقامة حياة زوجية سعيدة .10
      بالحب والتقدير اآلخر ننتقي أجمل العبارات إلشعار .11
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 ال تنطبق علي نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
      نخفف عن بعضنا البعض في أوقات الضيق .12
      نشعر باألمان والطمأنينة في حياتنا الزوجية .13
      أؤدي واجباتي الزوجية بسعادة .14
      يغلب على زواجنا عالقات المحبة والصدق .15
      وصبرأعتقد أننا نواجه األزمات المالية بشجاعة  .16
      نستطيع التكيف مع مسؤوليات الحياة الزوجية  .17
      نساعد بعضنا في أعمال المنزل                              .18
      نخرج للتنزه معًا في وقت الفراغ                            .19
                                               اآلخريتقبل كل منا  .20
      يتنازل أحدنا عندما يزداد النزاع بيننا                            .21
                               آخرأتمنى لو تزوجت من شخص  .22
      نشعر بالسعادة والرضا في عالقتنا الزوجية                    .23
      نتغاضى عن عيوب بعضنا البعض                        .24
      كالنا يشارك في إتخاذ قرارات تخص األسرة                    .25
      في أي موضوع                  اآلخريهتم كالنا بسماع رأي  .26
      على نفسه                                 اآلخريؤثر كل منا  .27
ينتمي كالنا ألسرة تتفق في عاداتها وتقاليدها مع  .28

    اآلخرأسرة 
     

      نتفق مع بعضنا في كيفية أداء الشعائر الدينية                        .29
تواجهنا مشكلة في حياتنا الزوجية إلختالف عاداتنا  .30

 وتقاليدنا
     

      نتحرى الصدق مع بعضنا في أقوالنا وأفعالنا                             .31
      موافقتنا لإلقتران جاءت عن رضا وقناعة ذاتية              .32
أعتقد أن إعاقتي الحركية سببًا في إثارة المشكالت  .33

 بيننا              
     

      يقوم كالنا بإدخال أهله في أمورنا الشخصية                  .34
      أصبحنا نختلق المشاكل والمنازعات ألتفه األسباب             .35
      يتجنب كالنا المناقشات منعًا للمشاجرات  .36
      نسعى لحل المسائل الصغيرة قبل أن تصبح مشاكل .37
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 تقدير الذات: مقياس الثالث: الجزء

 ال تنطبق علي نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
      أنا واثق من نفسي  .1

      أنا ذو شخصية قوية  .   2     
      يزعجني النقد الموجه إلي من اآلخرين .3 
أجد أنني قادر على تقديم رأي مناسب إذا ما  .4     

 أستشرت
     

أستطيع التحدث أمام مجموعة من  أشعر أنني .5     
 الناس دون حرج

     

      أفشل في تكوين إنطباعات جيدة عني لدى اآلخرين .6     
      أتصف بانني سعيد على الرغم من إعاقتي  .7     
أستطيع مواجهة المواقف الجديدة أو غير المألوفة  .8     

 بكفاءة
     

أشعر بعدم الرضا عن مستوى أدائي في األعمال  .9 
 المطلوبة مني في البيت 

     

10 .       إن نجاح اآلخرين من حولي يذكرني بفشلي 
11 . أشعر أن هناك أمورًا كثيرة في الحياة ال أستطيع  

 مواجهتها
     

يثق اآلخرين بقدرتي على إعطاء حل يناسب  .12
 المشاكل التي تعترضهم

     

أجد في نفسي الكفاءة للقيام بأعمال تحتاج الى  .13
 تخطيط وتنظيم

     

      ينظر اآلخرون إلى باحترام  .14
      إذا كان لدي ما أقوله فإنني أقوله دون تردد .15
      أنني أفهم حقيقة نفسي .16
      إنني خجول في الغالب .17
عجابهم  .18       تثير أفكاري تقدير اآلخرين وا 
      أندم على ما أفعل .19
      أواجه اآلخرين بجرأة  .20
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 ال تنطبق علي نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
      تختلط علي أمور حياتي من حين إلى آخر  .21
      أشعر أن هناك مواقف كثيرة أفقد فيها الثقة بنفسي .22
      ال يعيرني الناس اإلنتباه .23
      ما أعمله هو العمل الصحيح والمناسب .24
      أستطيع أخذ زمام المبادرة في المواقف اإلجتماعية .25
ينتابني الشعور بالكآبة عند مواجهة مواقف  .26

 إشكالية
     

يصعب علي أن أتصرف بإستقاللية وأعمل ما يراه  .27
 اآلخرون مناسباً 

     

      أشعر بأنني شخص حسن العشرة  .28
بعدم تخليت عن إنجاز بعض األعمال لشعوري  .29

 القدرة على إنجازها
     

      أنهزم في مواقف الجدل بسهولة  .30
      ينتابني القلق دون سبب .31
      أشعر بأنني ذكي في جميع المواقف .32
      أنا ميال لإلستسالم بسرعة عندما تتعقد األمور .33
عندما يكون لدي عدد من األمور ألختار بينها  .34

 صعوبة في اإلختيارفإنني أجد 
     

أشعر أنني ال أستطيع أن أصل إلى مستوى النجاح  .35
 الذي حققه بعض الناس الذين أعرفهم

     

      أحس بأن الحياة عبء ثقيل علي .36
      أشعر بالحرج بسهولة .37

 

  نتهم
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 ة/ بيت لحميجتماعموجه لمدير الشؤون اال (: كتاب تسهيل مهمةملحق )ح
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 ة/ الخليليجتماعموجه لمدير الشؤون اال (: كتاب تسهيل مهمةخملحق )
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 صادر عن االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة (: كتاب تسهيل مهمةملحق )د
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 صادر عن وزارة الحكم المحلي/ بلدية الخليل (: كتاب تسهيل مهمةملحق )ذ
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 صادر عن بلدية بيت لحم (: كتاب تسهيل مهمةملحق )ر
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صادر عن االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة/ فرع  (: كتاب تسهيل مهمةزملحق )
 بيت لحم

 

 




