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لم م كلله هللا بالهيبة والوقار ،لم م علمني العطاء دو انتظار ،لم م أحمل اسمه بكل افتخار
أرجو م هللا له الرحمة والمغفرة
وستبقم كلماتك نجوماً كلما أظلم الزما أضاءوا لي طريق االنتصار
والدي العزيز
لم مالكي في الحياة  ...لم معنم الحب لم معنم الحنا والتفاني  ...لم بسمة األمل وسر
الوجود  ...لم م كا دعاؤها سر نجاحي  ...وحنانها لسم جراحي  ...لم م أرضعتني الحب
والحنا  ...لم رمز الحب وبلسم الشفاء ...لم القلب الناصع ال ياض
أمي الغالية
لم القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس ال ريئة لم رياحي حياتي ،لم م هم أقرب لي م روحي ،لم
م شاركني حض األم وبهم أستمد عزيمتي واصراري.
أخوتي
لم م آنسني في دراستي وشاركني همومي تذكا اًر وتقدي ًار
أصدقائي
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شكر وتقدير
الحمد هللا ذو الجالل في عليائه ،لعظيم فضىىله ونعمائه ،علم كل خلق في أرضىىه وسىىمائه ،أحمده حمد
ع د عرف قدر أنعم هللا عليه ،فعجز ع شى ى ى ى ى ى ىىكرها ،وعلم أ األمور م هللا ومرجعها ليه سى ى ى ى ى ى ىىبحانه،
فاعتمد عليه في تيس ى ىىير عس ى ىىرها ،وأص ى ىىلي وأس ى ىىلم علم س ى ىىيدنا محمد الذي حمل نور العلم ل نس ى ىىانية،
فأضاءت به أرجاء ال رية ،وانتفعت بفضائله البشرية وبعد؛
م الوفاء والعرفا بالجميل أ أتقدم خالص الشى ى ىىكر والتقدير لم أسى ى ىىتاذي الفاضى ى ىىل األسى ى ىىتاذ الدكتور
حس ى ى ى ىىني عوض عميد البحث العلمي ،بالش ى ى ى ىىكر والعرفا ىشى ى ى ى ىرافه علم البحث ،لما قدمه لي م عو
صى ى ى ى ى ىىاد  ،ومتابعة جيدة ونصى ى ى ى ى ىىائ طيبة ،والمجهود العظيم الذي ذله معي في عداد هذا البحث ،فال
يس ىىعني ال أ أس ىىال هللا س ىىبحانه وتعالم أ يديم عليه م فض ىىله ،وأ يمنحه الص ىىحة والعافية ،فجزاك
هللا عني خير الجزاء.
لم م علمونا حروفاً م ذهب ،وكلمات م درر ،وعبارات م أسى ى ى ىىمم وأجلم عبارات في العلم ،لم
م صاغوا لنا علمهم حروفاً ،وم فكرهم منارة تنير لنا مسيرة العلم والنجاح ،لم أساتذتنا الكرام.
وأتقدم بالشى ىىكر والعرفا

لم جامعة القدس المفتوحة شى ىىعاع العلم والتميز ممثلة باألسى ىىتاذ الدكتور يونس

عمرو ،هذا األب الحنو المعطاء دوماً ،والذي نفخر بعلمه ،ونأ خذه مثاالً وقدوة لنا بما قدمه لل باحث
م دعم وسند ،فجزاه هللا عني الخير الجزاء.
م ال يشكر الناس ال يشكر هللا
تحتار الحروف لشكركم
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ملخص
هدفت الد ارس ى ى ى ى ىىة التعرف لم مس ى ى ى ى ىىتوى التوافق الزواجي وعالقته تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة
الحركية في محافظتي يت لحم والخليل في ضى ى ى ى ى ى ىىوء المتغيرات المسى ى ى ى ى ى ىىتقلة( :الجنس ،والعمر ،ومكا
الس ى ى ىىك  ،والمس ى ى ىىتوى التعليمي ،ش ى ى ىىدة اىعاقة ،المحافظة) ،وتكونت عينة الد ارس ى ى ىىة م ( )280م ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل تم اختيارهم بطريقة العينة المتيس ى ى ى ى ى ى ىرة غير االحتمالية؛
ولتحقيق أهداف الد ارس ىىة قام الباحث إعداد اس ىىتبانتي لقياس متغيرات الد ارس ىىة الرئيس ىىة وهما :اس ىىتبانة
التوافق الزواجي ،واستبانة تقدير الذات .وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي.
وبعد عملية جمع اال ستبانات تم معالجتها حصائياً باستخدام الرزمة اىحصائية للعلوم االجتماعية
) ،(SPSSحيث أظهرت نتائج هذه الد ارسى ى ىىة أ متوسى ى ىىم النسى ى ىىبة المئوية التقديرية للتوافق الزواجي لدى
ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل لغت ( ،)78.8وبلغت متوسى ى ى ى ىىم النسى ى ى ى ىىبة المئوية
التقديرية لتقدير الذات (.)%72.4
 وجود فرو دالة حصىىائيا في متوسىىطات التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتييت لحم بحسى ى ىىب متغيرات الجنس ولصى ى ىىال الذكور ،ومكا السى ى ىىك ولصى ى ىىال مسى ى ىىتويات (مدينة،
وقرية).
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 عدم وجود فرو دالة حصائيا في متوسطات التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية فيمحافظتي يت لحم والخليل تعزى لمتغيرات العمر ،والمستوى التعليمي ،وشدة اىعاقة ،والمحافظة.
 وجود فرو في متوسى ى ى ى ى ى ىىطات في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يتلحم والخليل تعزى لمتغيرات مكا الس ىىك ولص ىىال مس ىىتوى (مدينة) ،والمس ىىتوى التعليمي ولص ىىال
مستوى (بكالوريوس).
 عدم وجود فرو دالة حصائيا في متوسطات تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتييت لحم والخليل تعزى لمتغيرات الجنس ،والعمر ،وشدة اىعاقة ،والمحافظة
 وجود عالقىىة ارتبىىاط طرديىىة موجبىىة ي درجتي التوافق الزواجي وتقىىدير الىىذات لىىدى ذوي اىعىىاقىىةالحركية في محافظتي يت لحم والخليل.
 وجود تأثير قوي للتوافق الزواجي في مسى ى ى ى ى ى ىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية حيث لغتقيمة القوة التأثيرية لقيمة (.)0.53( )Beta
وفي ضىىوء نتائج الد ارسىىة أوصىىت الد ارسىىة بضىىرورة تصىىميم رامج رشىىادية لتعزيز التوافق الزواجي
لدى ذوي اىعاقة الحركية ،وانش ى ى ىىاء قاعدة يانات ( حص ى ى ىىائية) ش ى ى ىىاملة خاص ى ى ىىة ذوي اىعاقة حس ى ى ىىب
تصنيف اىعاقة لكل محافظة خاصة ولفلسطي بعامة.
الكلمات المفتاحية :التوافق الزواجي ،تقدير الذات ،ذوي اإلعاقة الحركية
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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

ن

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
 1.1المقدمة
يعد األشىىخاص ذوي اىعاقة أحد المكونات الرئيسىىة ألي مجتمع في العالم ،وال يخلو مجتمع أو
شعب م اىعاقات علم اختالف أنواعها ،وكو ذوي اىعاقة جزءاً ال يتج أز م أي مجتمع في العالم،
فإنه يجب االهتمام بمش ىىكالت األش ىىخاص ذوي اىعاقة دءاً م األسى ىرة والمدرس ىىة ومؤسى ىس ىىات المجتمع
المختلفة م أجل تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لهم.
وتعد فئة ذوي اىعاقة فئة مهمة م الفئات التي تحتاج لم كل الرعاية واالهتمام م ق ل
المجتمع بكل مؤسى ى ىس ى ىىاته وهيئاته وأفراده ،دءاً م األسى ى ىرة واألقارب واألص ى ىىدقاء والمدرس ى ىىة واىعالم
والثقافة والصحة وغيرها م المؤسسات االجتماعية األخرى ،فالشخص المعا هو نسا ق ل أ يكو
ذا عاقة ،بغض النظر ع درجة عاقته وط يعتها ،فله حقو وعليه واجبات (الهنداوي.)2011 ،
ويعت ر وجود ذوي اىعاقة في أي مجتمع م المجتمعات الحديثة ظاهرة ط يعية فرضت نفسها
بس ى ب التعقد القائم في الحياة االجتماعية المعاص ىرة ،والتي نشىىأت بس ى ب التحوالت االجتماعية الس ىريعة
التي ارتبطت بحركة التصىىنيع المسىىتمر ،والحروب ،والنزاعات ،والضىىغوط التي يتعرض لها اىنسىىا في
حياته ،ومع تزايد أعداد ذوي اىعاقة ،وتنوع اىعاقات ،وتزايد اهتمام المجتمعات الحديثة هذه الفئات
الخاص ى ى ى ى ى ىىة بغرض دماجهم في المجتمع وتهيئة الظروف المناس ى ى ى ى ى ىىبة لمش ى ى ى ى ى ىىاركتهم وتفاعلهم في يئات
اجتماعية وتعليمية عادية ،بما يؤدي لم الحد م االتجاهات السى ىىل ية نحو ذوي اىعاقة (ع د الرؤوف،
.)2008
وما زالت قضى ى ى ى ى ى ىىايا تأهيل ذوي اىعاقة ورعايتهم تحظم باالهتمام علم المسى ى ى ى ى ى ىىتويات اىقليمية
والعالمية ،حيث فرضىىت تلك القضىىايا نفسىىها علم المجتمعات ،ونتيجة لتزايد الوعي المجتمعي ها ورغم
2

الجهود الك يرة التي ذلت في الس ى ى ى ىىنوات األخيرة لدعم ذوي اىعاقة ومس ى ى ى ىىاندتهم ،ال أ الحاجة ال تزال
ملحة نظ اًر للطلب االجتماعي علم مؤس ى ىسى ىىات الرعاية والتأهيل س ى ىواء التابعة للو ازرات الحكومية أو م
خالل جمعيات التأهيل األهلية الخاص ى ىىة .ورغم التحسى ى ى الواضى ى ى في الناحية الكمية والكيفية للخدمات
المقدمة لألفراد ذوي اىعاقة التي تقدمها المؤسى ى ى ى ىس ى ى ى ىىات االجتماعية الحكومية واألهلية ،ال أنه ال يمك
تجاهل التزايد في طموح أسىىر األشىىخاص ذوي اىعاقة في الحصىىول علم خدمات نوعية ،وكمية تقدمها
المؤسسات االجتماعية العاملة في هذا المضمار (أ و الحس وبامية.)2003 ،
قضية اىعاقة ليست قضية فردية ،ل هي قضية مجتمع بأكمله تحتاج لم استنفار تام م
جميع المؤسى ى ىس ى ىىات والقطاعات العامة والخاص ى ىىة للتقليل والحد م آثار اىعاقة الس ى ىىل ية ،كما أ تأهيل
الش ى ى ى ىىخص ذا اىعاقة وتدريبه للتكيف مع مجتمعه غير كاف في ميدا التربية الخاص ى ى ى ىىة ذا لم تتعاو
المؤسىسىىات التعليمية والتربوية والمجتمع في مسىىاعدته للتغلب علم الصىىعوبات التي تواجهه (األخضىىر،
.)2006
وتحتاج تلك الفئات الخاصى ى ىىة لم مجموعة م الخدمات التخص ى ى ىصى ى ىىية الشى ى ىىاملة في النواحي:
الصى ى ى ىىحية ،والتربوية ،والتعليمية ،والنفسى ى ى ىىية ،واالجتماعية التأهيلية ،والمهنية ،والثقافية ،واىعالمية التي
تضم ألفراد هذه الفئات فرص النمو المتكامل والمتواز واالندماج في المجتمع ،وم ثم فهي مسؤولية
فريق متكامل م األطباء والممرضى ى ى ى ى ىىي والمعلمي واألخصى ى ى ى ى ىىائيي النفسى ى ى ى ى ىىيي واالجتماعيي والمدربي
والمهنيي وأخصائيو التأهيل والتخاطب والوالدي وغيرهم (القريطي.)1996 ،
ويرى ماسى ى ىىلو أ الشى ى ىىخصى ى ىىية عبارة ع مكو متعدد الخصى ى ىىائص م العناصى ى ىىر السى ى ىىلوكية،
واألفكار ،والنزعات .وا الش ى ىىخص ى ىىية يجب أ تش ى ىىبع احتياجاتها والتي تتكو م الحاجات األس ى ىىاس ى ىىية
واألم والحاجات االجتماعية ،ثم الحاجة لم تقدير الذات وصى ىوالً لم تحقيقها .وعندما يتم ش ىىباع هذه
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االحتياجات لدى الفرد شىىباعاً مناسىىباً؛ فإ هذه الشىىخصىىية سىىتكو قادرة علم العيح والنجاح واالندماج
بالمجتمع وتصب مم تحقق ذاتها )أ و سعد وعربيات.)2015 ،
ويعد التوافق الزواجي مفهوما عاماً يش ىىمل جميع المجاالت النفس ىىية والمهنية ويعت ر نوعاً م
أنواع التوافقات االجتماعية .والتوافق الزوجي هو وجود تقارب وتطا ق نفسىىي وعلمي واجتماعي وعقلي
وبيئي ،باىضى ى ىىافة لم العديد م األمور المهمة التي يجب أ تجمع ي الزوجي  ،وعدم وجود هذا
التوافق س ىىوف يظهر لنا أو لم حد ك ير أس ىىباباً كثيرة م المش ىىكالت الزوجية ،فالتوافق ي الزوجي
هو رضى ىىا متبادل ي طرفي الزواج والزوجة وق ول أحدهما لآلخر ،وهذا الق ول هو ق ول الزوجة أو
الزوج أحدهما لآلخر إيجا ياته وسىىل ياته والقدرة علم التواصىىل ،وتحمل المسىىؤولية ،واحتواء الخالفات.
والتوافق في االختيار المناسىىب للزواج ،واالسىىتعداد للحياة الزوجية ،وهو موجود ي شىىخصىىي متزوجي
ولديهما ميل لتجنب المشىىكالت ،أو حل تلك المشىىكالت وتق ل المشىىاعر المتبادلة والمشىىاركة في الحياة
(الصمادي والطاهات.)2005 ،
وبما أ ذوي اىعاقة الحركية يعانو م مشىىاكل خاصىىة في المجال االجتماعي والنفسىىي ،فإ
التوافق الزواجي لديهم يكو في حالة متأرجحة ،وبالتالي يؤثر علم تقدير الذات لديهم بشى ى ىىكل أك ر م
غيرهم ،وبناء علم ما تقدم جاءت هذه الد ارس ى ىىة لتبحث في التوافق الزواجي وعالقته تقدير الذات لذوي
اىعاقة الحركية.

 2.1مشكلة الدراسة
يرى الباحث أ اىعاقة بشىىكل عام لها تأثيرها علم كثير مناحي الحياة لدى االشىىخاص ذوي
اىعاقة ،واذا تطرقنا لم الجوانب النفسى ى ىىية واالجتماعية فإ لها األثر الواض ى ى ى علم تقدير الذات لديهم
والذي دوره يؤثر علم عدة جوانب منها النفسى ى ى ى ىىي الوجداني واىجتماعي واىقتصى ى ى ى ىىادي ،وهذايؤثر علم
التوافق الزواجي.
4

يس ى ىىعم علماء النفس وعلماء الطب النفس ى ىىي لم تحقيق الص ى ىىحة النفس ى ىىية للفرد ،والتي تجعله
يعيح علم فطرته في قرب هللا – عز وجل ،وس ى ى ى ى ىىالم مع الناس ،وتوافق وتواؤم نفس ى ى ى ى ىىي واجتماعي مع
السىىالمة ال دنية ،والخلو م االضىىطرابات النفسىىية والجسىىمية؛ مما يؤدي لم النجاح في الحياة (شىىقير،
.)2003
وتعىىد فئىىات ذوي اىعىىاقىىة م أهم الفئىىات في المجتمع التي يجىىب أ يوجىىه ليهىىا االهتمىىام
والرعاية ،والتركيز علم ما تعانيه م مشى ى ى ىىكالت ،قد تؤثر علم توافقها النفسى ى ى ىىي واالجتماعي حيث نها
الفئة األكثر تعرض ى ى ى ىاً لكثير م التحديات االجتماعية واالقتصى ى ى ىىادية واألكاديمية؛ مما قد يؤثر علم هذا
التوافق نظ اًر لما يترتب عليه م تل ية حاجات اىنسا النفسية خصوصاً هذه الفئة ،وحيث

اىخفا

ير م طاقاتها،
في تحقيق التوافق يجعل الفرد يعيح في ص ى ى ى ى ىراعات نفسى ى ى ى ىىية مسى ى ى ى ىىتمرة تمتص جزءاً ك اً
وتجعله عرضة ل صابة بالتعب واىنهاك النفسي (الشمري.)2012 ،
والتوافق الزواجي م أكثر الجوانىب التي تتىىأثر فيهىىا العالقىة الزوجيىىة بش ى ى ى ى ى ى ىكىىل عىام .وعنىىدما
نتحدث ع األشى ى ى ى ى ىىخاص ذوي اىعاقة الحركية ،فإ التوافق الزواجي له أهمية ك يرة في الحياة الزوجية
لديهم ،ذ نه يتمثل في االختيار المناسى ى ى ىىب ،واالسى ى ى ىىتعداد للحياة الزوجية ،والقدرة علم حل المشى ى ى ىىكالت
واالستقرار الزواجي (الع يدي.)2004 ،
وتقدير الذات م أكثر الجوانب التي يتأثر ها بعض فئات المجتمع م ذوي اىعاقة كونه
يولد حسى ى ىىاس ى ى ىاً بعدم قيمتهم في المجتمع الذي يعيشى ى ىىو فيه ،م خالل النظرة السى ى ىىل ية الدونية التي قد
يشعرو

ها م أنفسهم وم اآلخري  ،والتي يمك لها أ تولد الشعور باليأس والتشاؤم ،وضعف الثقة

بالنفس ،وتدني القدرة علم اىنجاز ،والشعور بالعجز وعدم القيمة في المجتمع.
ولذلك تهدف هذه الد ارس ى ىىة لم الكش ى ىىف ع التوافق الزواجي وعالقته تقدير الذات لدى ذوي
اىعاقة الحركية (الع يدي.)2004 ،
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وتتلخص مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل؟
 .2ما درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل؟
 .3هىىل توجىىد فرو دالىىة حصى ى ى ى ى ى ى ىىائي ىاً في درجىىة التوافق الزواجي لىىدى ذوي اىعىىاقىىة الحركيىىة في
محافظتي يت لحم والخليل تعزى لم متغيرات :الجنس ،والعمر ،ومكا الس ى ى ى ىىك  ،والمس ى ى ى ىىتوى
التعليمي ،وشدة اىعاقة ،والمحافظة؟
 .4هل توجد فرو دالة حصى ى ى ىىائياً في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي
يت لحم والخليل تعزى لم متغيرات :الجنس ،والعمر ،ومكا الس ى ى ى ىىك  ،والمس ى ى ى ىىتوى التعليمي،
وشدة اىعاقة ،والمحافظة؟
 .5هل توجد عالقة ارتباطية دالة حصى ى ى ى ى ى ىىائياً ي درجتي التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل؟

 3.1فرضيات الدراسة
سعت هذه الدراسة لم فحص الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى :ال توجد فرو ذات داللة حصىىائية عند مسىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق
الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير الجنس.
الفرضية الثانية :ال توجد فرو ذات داللة حصىىائية عند مسىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق
الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير العمر.
الفرضية الثالثة :ال توجد فرو ذات داللة حصىىائية عند مسىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق
الزواجي لىىدى ذوي اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي يىىت لحم والخليىىل ،تعزى لمتغير مكىىا
السك .
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الفرضية الرابعة :ال توجد فرو ذات داللة حصىىائية عند مسىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق
الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المسى ى ى ى ى ىىتوى
التعليمي.
الفرضييييية الخامسيييية :ال توجد فرو ذات داللة حصى ى ىىائية عند مسى ى ىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة
التوافق الزواجي لىىدى ذوي اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي يىىت لحم والخليىىل ،تعزى لمتغير
شدة اىعاقة.
الفرضيييية السيييادسييية :ال توجد فرو ذات داللة حص ى ىىائية عند مس ى ىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة
التوافق الزواجي لىىدى ذوي اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي يىىت لحم والخليىىل ،تعزى لمتغير
المحافظة.
الفرضية السابعة :ال توجد فرو ذات داللة حصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير
الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل تعزى لمتغير الجنس.
الفرضييية الثامنة :ال توجد فرو ذات داللة حصىىائية عند مسىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير
الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير العمر.
الفرضية التاسعة :ال توجد فرو ذات داللة حصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير
الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير مكا السك .
الفرضية العاشرة :ال توجد فرو ذات داللة حصىىائية عند مسىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير
الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المسى ى ى ى ى ى ىىتوى
التعليمي.
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الفرضية الحادية عشر :ال توجد فرو ذات داللة حصىىائية عند مسىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة
تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل تعزى لمتغير شى ى ى ى ى ى ىىدة
اىعاقة.
الفرضييية الثانية عشيير :ال توجد فرو ذات داللة حصىىائية عند مسىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة
تق ىىدير ال ىىذات ل ىىدى ذوي اىع ىىاق ىىة الحركي ىىة في مح ىىافظتي ي ىىت لحم والخلي ىىل تعزى لمتغير
المحافظة.
الفرضييية الثالثة عشيير :ال توجد عالقة ارتباطية حصىىائياً عند مسىىتوى الداللة ( (α ≤ 0.05ي درجتي
التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل.

 4.1أهداف الدراسة
حاولت الدراسة تحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعرف لم مسى ى ى ى ى ى ىىتوى التوافق الزواجي ومسى ى ى ى ى ى ىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اى عاقة الحركية في
محافظتي يت لحم الخليل.
 .2التعرف لم أثر متغيرات الد ارس ى ى ى ى ىىة الديموغرافية الجنس ،والعمر ،ومكا الس ى ى ى ى ىىك  ،والمس ى ى ى ى ىىتوى
التعليمي ،وشىى ى ى ى ىىدة اىعاقة ،والمحافظة ،علم مسى ى ى ى ى ىىتوى التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم ،الخليل.
 .3التعرف لم العالقة ي التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي
يت لحم الخليل.

8

 5.1أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة م الناحيتي النظرية والتط يقية علم النحو اآلتي:
 1.5.1الناحية النظرية :تنبع أهميتها فيما سىىتضىىيفه م معلومات جديدة تختص ذوي اىعاقة الحركية
في المجتمع الفلسى ى ىىطيني ،تتعلق بمسى ى ىىتوى توافقهم الزواجي ،وتقدير الذات لديهم والعالقة ينهما ،سى ى ىىيما
وأ هذا الموضوع لم ينل نصيباً م البحث بالقدر الكافي خاصة في مجتمعنا الفل ى ى ى ىىسطيني وعلم وجه
التح ىديىىد فئىىة ذوي اىعىىاقىىة الحركيىىة ،وبحىىاجىىة لم المزيىىد م االهتمىىام ،وامىىدادهم بىىالمعلومىىات المتعلقىىة
بحياتهم وتوافقهم .فتعد الد ارس ى ى ى ى ى ى ىىة احتكاكاً مباش ى ى ى ى ى ى ى اًر واقع ذوي اىعاقة الحركية ،بحيث تثري معرفت نا
بمشكالت التوافق الزواجي ومدى عالقتها بمستوى تقدير الذات لديهم.
 2.5.1الناحية التطبيقية :تنبع أهميتها م أنها س ى ىىتفيد العاملي في اىرش ى ىىاد الزواجي والتأهيل والتربية
الخاصى ىىة في ناء ال رامج اىرشى ىىادية ،وفي تقديم الخدمات النفس ىىية واالجتماعية الخاصىىىة هذه الفئة م
فئات ذوي اىعاقة م أجل رفع مستوى التوافق الزواجي وتقدير الذات لديهم.

 6.1مصطلحات الدراسة
التوافق الزواجي :تعرفه الحسي ( )2002الحالة التي يخ ر فيها كل طرف م الزوجي التكافؤ)الديني،
واألخالقي ،واالجتماعي ،والعمري ،والصحي ،والثقافي) ،والشعور بالكفاءة (الجدارة( ،والقناعة ،والرضا
ع العالقة الزواجية ،والشعور بالسك (الجسدي ،والنفسي ،والمادي) ،واالنتماء العاطفي ،والمودة
المتبادلة ،والرحمة المتبادلة ،والتقدير المتبادل ،واالتجاهات الواقعية نحو الزواج ،والفهم المتبادل للواجبات
والمسؤوليات ،والتعاو في حل المشكالت الحياتية الزواجية بالطر السليمة والمناسبة ،واحتواء األزمات
الطارئة والسيطرة عليها ،والثقة المتبادلة ،والتوافق ي األهداف ،وتقارب االتجاهات والقيم واألفكار
والميول ،والجاذ ية المتبادلة ،وفهم اآلخر وتق له كما هو عليه ال كما يجب أ يكو  ،واحترامه ،واالهتمام
راحته ،والتضحية في س يل الزواج واستمراريته ،وخشية هللا تعالم في التعامل الزواجي.
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ويعرف التوافق الزواجي إجرائياً :بأنه الدرجة التي يحصل عليها الفرد م ذوي اىعاقة الحركية علم
مقياس التوافق الزواجي المستخدم في هذه الدراسة.
تقدير الذات :يعرفه (الصى ى ى ى ىىاي  )2001 ،وهو حكم الفرد علم درجة كفاءته الشى ى ى ى ىىخصى ى ى ى ىىية ،والتع ير ع
اتجاهاته اىيجا ية نحو نفس ى ى ى ىىه ومعتقداته عنها ،وش ى ى ى ىىعوره بالرض ى ى ى ىىا ع تقديره األكاديمي ،والجس ى ى ى ىىمي،
واالجتماعي ،والثقة بالنفس ،واألم النفس ى ىىي م خالل تفاعله مع يئته للحص ى ىىول علم تواز يتض ى ىىم
معظم حاجياته ،ومواجهة متطلبات ال يئة بالتعديل أو التغيير.
ويعرف تقدير الذات إجرائياً :بأنه الدرجة التي يحص ى ى ى ى ى ى ىىل عليها الفرد م ذوي اىعاقة الحركية علم
مقياس تقدير الذات المستخدم في هذه الدراسة.
اإلعاقة الحركية :هي حالة عجز جسى ى ى ى ى ى ىىمي أو حركي تحد م قدرة الفرد علم القيام وظيفة واحدة ،أو
أكثر م الوظائف التي تعد م العناص ى ى ى ىىر األس ى ى ى ىىاس ى ى ى ىىية في حياته اليومية (العناية بالذات ،وممارس ى ى ى ىىة
العالقات االجتماعية ،والنشى ى ى ىىاطات االقتصى ى ى ىىادية وغيرها) ضى ى ى ىىم الحدود التي تعد ط يعية ،وقد تنشى ى ى ىىأ
اىعاقة ع أسىىباب وراثية أو مكتسىىبة ،وتس ى ب خلالً جسىىدياً أو عص ى ياً ،أو م ط يعة يولوجية تتعلق
بالتكوي ال نائي للجسم (أ و أسعد.)2015 ،
المعاق حركياً :وهو الفرد الذي لديه عائق جسدي نتيجة لمرض أو صابة أدت لم خلل جسدي يمنعه
م القيام وظائفه الحركية بشىىكل ط يعي ،كضىىمور العضىىالت ،أو فقدا القدرة الحركية أو الحسىىية ،أو
كالهما معاً في األطراف السى ى ى ى ى ى ىىفلية أو العليا أحياناً ،أو نتيجة الختالل في التواز الحركي ،أو تر في
األطراف ،ويحتاج هذا الفرد لم رامج ط ية ونفسىى ى ىىية واجتماعية وتربوية ومهنية لمس ى ى ىىاعدته في تحقيق
أهدافه الحياتية والعيح بأك ر قدر م االستقاللية (الهواملة.)2003 ،
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 7.1حدود الدراسة
تقتصر هذه الدراسة علم المحددات اآلتية:
الحدود البشييرية :تم جراء هذه الد ارسىىة علم جميع األفراد م ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت
لحم والخليل.
الحدود المكانية :تم جراء هذه الدراسة في محافظتي يت لحم والخليل.
الحدود الزمنية :تم جراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني م عام (.)2017/2016
الحدود المفاهيمية :تقتصر علم المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

 1.2اإلطار النظري
 2.2الدراسات السابقة
 1.2.2الدراسات التي بحثت في التوافق الزواجي وعالقته ببعض المتغيرات
 2.2.2الدراسات التي بحثت في مفهوم الذات وعالقته ببعض المتغيرات
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2اإلطار النظري
 1.1.2المقدمة
تعت ر الرعاية االجتماعية م أهم ال رامج التي تأخذ الصى ى ى ى ى ىىدارة لذوي اىعاقة في العالمي
المتقدم والنامي المتخلف ،هدف التخطيم الواعي ىحداث التغيير المقص ىىود؛ ىيجاد التوافق ي أداء
اىنسى ى ىىا ووظائفه االجتماعية ،وبي

يئته التي يعيح فيها ،وليدرك اىنسى ى ىىا ذوي اىعاقة أنه يملك

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

 2.1.2التوافق الزواجي
يرى ع د المعطي ( )2004بأ التوافق الزواجي ماهو ال حالة تتضى ى ى ى ىىم التوفيق في االختيار،
واالس ى ىىتعداد للحياة الزوجية ،والدخول فيها ،والحب المتبادل ،واىش ى ىىباع الجنس ى ىىي ،وتحمل المس ى ىىؤوليات،
والقدرة علم حل المشى ىىكالت واالسى ىىتقرار الزواجي ،والرضى ىىا والسى ىىعادة الزواجية ،والتصى ىىميم علم مواجهة
المشكالت ،وتحقيق االنسجام والمحبة المتبادلة.
ويعد الزواج مطلباً م المطالب األساسية للفرد ،وضرورة دينية واجتماعية لما يمثله م عالقة
شرعية حث عليها الدي الحنيف ،وذلك للحفاظ علم الوجود البشري ،لذلك قال تعالم{ :وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ
لَكُمْ مِنْ أَنْفُ ِسكُمْ أَزْوَاجًا لِتَ ْسكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدََّةً وَرَحْمَةً إِنََّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكََّرُونَ} (الروم،
 ،)21ويهدف الزواج لم تكوي أس ىرة ينعم ها الزوج والزوجة واألفراد باألما واالسىىتقرار والراحة ال دنية
والنفسى ى ىىية ،وهذا دوره ينعكس علم المجتمع ،وفي المقا ل ونتيجة للتطورات المتسى ى ىىارعة في المجتمعات
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حدثت مجموعة م التغيرات أثرت علم األسى ى ىرة ومنها خروج المرأة للعمل ،وانتش ى ىىار األسى ى ىرة الص ى ىىغيرة،
وزيادة المسى ى ى ى ى ى ىىتويات التعليمية ،وغيرها التي أنتجت العديد م المشى ى ى ى ى ى ىىاكل التي أدت لم تهديد العالقة
الزوجية وانتشىىار االضىىطرابات النفسىىية ي أفرادها ،واضىىطراب في التوافق الزواجي ي الزوج والزوجة،
مما دعا لم االهتمام هذا الجانب لما له م أثر ك ير علم الحياة االجتماعية واسى ى ى ى ى ى ىىتقرارها (علي،
.)2008
لذا فالتوافق عملية مهمة تدخل كل جوانب الحياة وش ى ىرايينها ،فهو بمثابة الدم الذي يجري في
العرو  ،فال يس ى ى ى ىىتطيع الفرد العيح دو حدوث عملية التوافق في حياته ،واذا كا هذا هو األمر
بالنسبة للتوافق النفسي ،فهو ال يقل أهمية بالنسبة للتوافق الزواجي ،وهو بعد مهم م التوافق النفسي،
حيث

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

الناس كلهم أ يس ىىعدوه ،ولذا فال د م رض ىىا الزوجي ع بعض ىىهما واختيارهما ،واتفاقهما في الرؤية
العامة للحياة ،وتسىىامحهما ،واالحترام المتبادل ينهما ،وقدرتهما علم قامة عالقات سىىوية مع اآلخري ،
ضى ىىافة لرضى ىىاهما ع العالقة الجنسى ىىية ينهما ،مما يسى ىىاهم في وجود التوافق الزواجي ينهما (علي،
.)2008
ويتحدد التوافق الزواجي كما يشىىير ليه جاتس وآخرو ( )Gattis, et, al, 2004م خالل درجة
التشى ى ىىابه ي الزوجي في الشى ى ىىخصى ى ىىية ،لذلك فالفرد يبحث ع زوجة تتفق في سى ى ىىماتها وثقافتها وقيمها
معه ،وم المالحظ التركيز علم الشى ى ىىخصى ى ىىية في حدوث التوافق الزواجي فكل زوج يبحث ع ش ى ى ىريك
مثله يشا هه في الشخصية وال يئة والثقافة.
ويضىىيف مصىىطفم ( )2004علم أ التوافق الزواجي يتضىىم التوفيق في االختيار المناسىىب،
واالسى ىىتعداد للحياة الزواجية ،والدخول فيها والحب المتبادل ،واىشى ىىباع الجنسى ىىي ،وتحمل المسى ىىؤوليات،
والقدرة علم حل المشىىكالت ،واالسىىتقرار والرضىىا الزواجي ،والسىىعادة الزواجية والتصىىميم علي مواجهة
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مش ى ىىكالتهما ،وتحقيقاً لذلك فالتوافق الزواجي ممتد منذ لحظة التفكير في االنس ى ىىجام والمحبة المتبادلة
ينهما الزواج وبدء عملية االختيار ،مع االس ىىتعداد لذلك ،ثم القدرة علم تحمل أعباء ذلك االختيار مع
توافر الحب المتبادل ،واىشى ى ىىباع الجنسى ى ىىي مما يسى ى ىىاهم في وجود السى ى ىىعادة الزواجية وتحقيق الرضى ى ىىا
الزواجي.

 1.2.1.2مظاهر التوافق الزواجي
تشير ناصر ( )2007لم بعض مظاهر التوافق الزواجي ،علم النحو اآلتي:
 .1التواضع والتعاو

ي الزوجي في أداء األدوار.

 .2الشعور بالسعادة والرضا ع الحياة ،والراحة النفسية والسلوك االجتماعي المق ول.
 .3شعور األ ناء باألم النفسي.
 .4ظهور الدعم والمساندة م الطرف اآلخر واألسرة ،مما يساهم في حل المشكالت بسهولة نس يا.
 .5اىشباع الجنسي والتعاو االقتصادي.
 .6النجاح والكفاءة في العمل ،ذ

التوافق الزواجي للفرد قد يزيد استقرار الفرد العامل في عمله.

 .7حصول كل م الزوجي علم مطالبه وأهدافه ،مما يعني اتفا السلوكيات مع التوقعات ،وكذلك
االنسجام والقدرة علم حل المشكالت وتقديم المساعدات لبعضهما.
 .8التواصل غير اللفظي الناج وظهور الحب المتبادل ينهما.
 2.2.1.2المتغيرات المؤثرة في التوافق الزواجي
يشير (مخيمر (2007 ،لم العديد م المتغيرات والجوانب التي تحكم التوافق الزواجي ،أ رزها:
 .1الجانب العاطفي الجن سي :يعد م أهم أهداف العالقة الزواجية الشىىرعية (علي .)2008 ،وقد أشىىار
ش ى ى ى ى ىىينج ،كاي وآخرو ( )Shing, Kai,et al, 2003لم أ عمل المرأة خارج يتها يؤثر س ى ى ى ى ىىلباً في
الوظيفة الجنسية لها ،وأداء وعمل الرجل مما يقلل م التوافق الزواجي.
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 .2الحب المتبادل :يعت ر عىىامالً مهمىاً لحىىدوث التوافق الزواجي ،وفي ذلىىك تىىذكر (فهمي )2005 ،أنىه
مطلب لنمو الشخصية السوية ،حيث توجد في الزواج مشاعر تصاحب العالقة ي الزوجي  ،حيث
يش ى ى ى ى ى ى ىىارك كل منهما اآلخر ،لذلك يعد الحب المتبادل م العوامل المهمة لتحقيق العوامل لتحقيق
العالقة اىيجا ية ي الزوجي .
 .3الشخصية :يتأثر التوافق الزواجي بشخصية الزوجي  ،والتي تتأثر بالخلفية األسرية التي نشأ فيها
ِّ
محف اًز لتحقيق التوافق
الفرد ،فقد ينشى ىىأ الزوج في أس ى ىرة سى ىىعيدة ها نموذج جيد للزواج ،مما يكو
الزواجي؛ حيث يتولد لدى الفرد اتجاه يجا ي نحو الزواج ،لذلك تؤدي سمات الشخصية دو اًر مهما
في تحقيق التوافق الزواجي أو عدمه ،وم تلك السمات ما يأتي:
 -1النضىىج االنفعالي للزوجي ؛ يعد مؤشى ار علم المرونة ،كما أ الفرد الناضىىج انفعالياً قادر علم
حل مشىىكالته بطريقة مناسىىبة ،كما أنه فاهم لسىىلوكه ولسىىلوك الطرف اآلخر وقادر علم تحمل
المسؤولية.
 -2مركز ووجهة الضبم لدى الفرد؛ حيث

األفراد الذي يتسمو

وجهة الضبم الداخلي أكثر

توافقا مع الحياة الزواجية ،وأ سوء التوافق الزواجي ارتبطاً بمركز الضبم الخارجي.
 -3االنتباه واىدراك م ق ل الزوج تجاه تصى ى ى ىرفاته؛ وكذلك تصى ى ى ىرفات الطرف اآلخر في تحقيق
التوافق الزواجي أو عدمه ،حيث

الزوج المدرك لما يحيطه يساعد في فهم العالقة الزواجية

بطريقة صى ىىحيحة ،والتخفيف م االضى ىىطرابات التي يمك أ تعترض الزواج والتعامل معها
بطريقة مناسبة.
 -4مفهوم الذات للفرد نحو نفسى ى ىىه؛ ونحو الطرف اآلخر ،فكلما كا
للتوافق الزواجي.
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يجا ًيا كانت الفرصى ى ىىة أك ر

جانبا مهما له صى ى ىىلة بالتوافق الزواجي ،فكلما اقترب
 -5االلتزام الديني؛ تمثل عالقة الفرد دينه ً
الفرد م تعاليم الدي الص ى ى ى ى ىىحي  ،كلما حقق التوافق الزواجي درجة أك ر ،فقد حث الدي
الصحي الفرد علم االهتمام بالطرف اآلخر وتحمل المسؤولية.
 -6الخلو النس ي م االضطرابات النفسية الحادة؛ حيث يمك ألحد الزوجي أ يحتوي اآلخر.
 -7توافر أدوات التواص ى ىىل ي الزوجي سى ى ىواء التواص ى ىىل الوجداني (غير اللفظي)؛ أو التواص ى ىىل
اللفظي ،فسالمة تلك األدوات يزيد م التوافق الزواجي.
 -8العص ىىا ية واالنبس ىىاطية؛ حيث

الفرد العص ىىا ي تقل فرص ىىته لتحقيق التوافق الزواجي مقا ل

الفرد االنبسىىاطي ،فالفرد االنبسىىاطي أكثر قدرة علم ظهار مشىىاعر الدفء والود والتعايح مع
قدر م
الطرف اآلخر ،كما أنه مر ومتنوع في تص ى ى ى ى ى ىرفاته ،مما يعطي للعالقة الزواجية ًا
المرونة واال تكار ،ويقلل الملل ،ويزيد الفرصة للتوافق الزواجي.
 -9نمم الشى ىىخصى ىىية؛ حيث

النمم (أ) يؤدي لالختالل الزواجي ،عكس النمم (ب) الذي يزيد

الفرصة لتحقيق التوافق الزواجي.
 -10مستوى طموح الفرد )الزوجي )؛ فالطموح العالي والعدوانية الزائدة واالنشغال الزائد بالعمل يقلل
التوافق الزواجي ،حيث قد يتم حمل المرأة مثال األعباء المنزلية ،وتفتقد مسىىتوى الحميمية التي
كانت تنتظره م الزوج ،مقا ل اهتمامه الزائد بالعمل ،وارتفاع مستوى طموحه المهني (مخيمر،
.)2007

 3.2.1.2معوقات التوافق الزواجي
هناك العديد م المعوقات والتي تؤثر علم التوافق الزواجي ،أ رزها:
 .1البعد األخالقي :ويتمثل في الش ى ىىك في تصى ى ىرفات أحد الزوجي  ،وس ى ىىفر الزوج لفترات طويلة،
وانحراف الزوج ،واهمال الزوج مسؤولياته الشرعية.
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 .2البعد المادي :يمثل كثرة طلبات الزوجة ،وطمع الزوج في مرتب زوجته العاملة ،واهتمام الزوج
الزائد بالعمل علم حساب األسرة ،واختالف المستوى المادي ي األسرتي اختالفاً ك ي اًر.
 .3البعد الثقافي :يمثل انخفاض الوعي الثقافي للزوج ،وانخفاض الوعي الثقافي للزوج ،والتفاوت
الشديد في مستوى ثقافة الزوجي .
 .4البعد النفسي :مثل كثرة الضغوط النفسية ،والغيرة الزائدة ي الزوجي .
 .5البعد الشىخصىي :ويمثل عدم اهتمام الزوجة بمظهرها داخل المنزل ،وضىعف شىخصىية الزوج،
وعقم أحد الزوجي .
 .6البعد االجتماعي :يمثل تدخل األهل والجي ار واألصى ى ىىدقاء في شى ى ىىؤو األس ى ى ىرة ،والمغاالة في
الس ى ىىيطرة م

ق ل الزوج ،وزواج الرجل مرة أخرى ،واهماله زوجته األولم ( Darya & Dawn,

.)2007

 4.2.1.2عناصر تحقيق التوافق الزواجي
م العناصر التي تعمل علم تحقيق التوافق الزواجي كما يلي (ناصر:)2007 ،
 .1المساندة االجتماعية بعناصرها المتعددة األسرة ،والعمل ،واألصدقاء.
 .2عداد مادة دراسية لطلبة المراحل العليا تحتوي ط يعة العالقات األسرية وأدوار كل م الزوجي
واأل ناء ،وبعض المشكالت األسرية وط يعة حلها.
 .3توفير حياة كريمة لألسرة واعطائها واج ها م االهتمام.
 .4تحسي العالقة ي أهل الزوجي .
 .5تقوية الوازع الديني لدى الزوجي .
 .6االهتمام باىرشاد الزواجي ق ل الزواج وأثنائه وبعده.
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 .7حل المشاكل الزواجية بالنقاح واىقناع والمشاركة.
 .8محاولة بعاد األفكار غير العقالنية ع أذها الزوجي .

 5.2.1.2السعادة" و"النجاح" و"الرضا" كمدخل للتوافق الزواجي
تعد مصىىطلحات" السىىعادة" ،و"النجاح" ،و"الرضىىا" ،و"التوافق" م أكثر المصىىطلحات اسىىتخداماً
لوصف العالقة الزوجية ( ،)Al-Othman, 2012فالسعادة الزوجية قرار م الزوجي بمدى جودة الحياة
التي تش ى ى ى ى ى ىىاركاها منذ عالنهما زوجاً وزوجة ،وتع ر ع الحالة الذهنية التي يم ار

ها ،والتي تع ر ع

الزواج م وجهة نظرهما ( .)Finchman,2009ويهيئ الزواج السى ى ىىعيد لكال الطرفي

يئة تتسى ى ىىم بالحنا

والفهم ،ويعطي للزوجي فرصى ى ى ىىة الوصى ى ى ىىول لم توافق زواجي ناضى ى ى ىىج ،وعالقات دافئة ،وتحقيق للذات
واىش ى ىىباع الكامل ،والحفاظ علم الكرامة ،والحد م الخالفات ،ويس ى ىىاهم في النمو الس ى ىىوي للش ى ىىخص ى ىىية،
ويهيئ للطفل الفرصة لكي يخت ر السلطة في صورة مق ولة (باشا.)2010 ،
وتحتاج السعادة الزوجية لم سعي دؤوب وجهد متواصل م كال الزوجي  ،ليس فقم لتحقيقها،
وانما لتغذيتها واطالتها (المطوع ،)2013 ،ولذلك يؤكد كفافي ( )2002علم أ الس ى ىىعادة الزوجية ليسى ى ىت
عملية عش ى ىوائية وال تتحقق بالمصى ىىادفة ،وهي ثمرة سى ىىلوك قصى ىىدي وعمدي في معظمه يصى ىىدر ع كل
زوج ،ويهدف لم س ىىعاد الزوج اآلخر ،فالش ىىعور بالس ىىعادة الزوجية هو ش ىىعور انفعالي داخلي منفص ىىل
لم حد ما ع االنفعال واألسى ى ىىاليب السى ى ىىلوكية الواجبة التي يقوم ها كل م الزوجي  ،وعلم دراك كل
منهما للدوافع والنيات التي تقف وراء سلوك الطرف اآلخر وأعماله.
ويرى هارفي ( )Harvey, 2008أ الس ى ى ى ى ى ىىعادة الزوجية أمر ذاتي ،وعليه يص ى ى ى ى ى ىىعب تحديدها أو
قياسها ،أو تقديرها كمياً ،أو الحسم قطعياً في ماهيتها علم مستوى عالمي .فالسعادة تعني شيئاً مختلفاً
لألفراد .ال أ الدراسات حاولت وضع تعريف لهذا المفهوم ،حيث يشير آماتو ()Amato, et, al, 2007
أ هذا المص ى ىىطل يس ى ىىتخدم لوص ى ىىف جودة الحياة الزوجية ،وهو الش ى ىىرط األس ى ىىاس لعالقة زوجية عالية
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الجودة ،أما (القطاع )2009 ،فعرفتها علم أنها حالة تنشأ في أساسها ع

شباع الرغبات اىنسانية كماً

وكيفاً ،وقد تسمو لم مستوى الرضا الزواجي ونعيم التأمل.
والمتتبع لمصطل السعادة الزوجية في أد يات الدراسات بشكل عام يجد تداخالً ك ي اًر ينه وبي
مفاهيم أخرى كالتوافق الزواجي ( ،)Marital Adjustmentواالسى ى ى ى ى ىىتقرار الزواجي (،)Marital Stability
والنجاح الزواجي (( )Marital Successالقشعا  .)2008 ،ال أ (أ و أسعد )2005 ،يؤكد علم اختالف
هذه المفاهيم الثالثة ،ويرى أ التوافق الزواجي يض ى ى ىىم تحت مظلته مفهومي الس ى ى ىىعادة الزوجية والرضى ى ىىا
الزواجي ،والذي يتمثل في االختيار المناسب ،واال ستعداد للحياة الزوجية ،والدخول فيها والحب المتبادل
ي الزوجي واىشىىباع الجنسىىي ،وتحمل المسىىؤوليات الزوجية ،والقدرة علم حل المشىىكالت ،واالسىىتقرار
الزواجي .ينما يعد الرضىىا الزواجي أحد أبعاد التوافق الزواجي األربع التي ذكرها  Spanierوالتي تشىىمل
لم جانب الرضى ىىا ،االنسى ىىجام الزواجي ،والتماسى ىىك الزواجي ،والتع ير ع المحبة والعطف (أ و أسى ىىعد،
 ،)2007وفيما يتضىىم التوافق الزواجي التحرر النسى ي م الصىراع واالتفا علم المواضىىيع المشىىتركة،
يشير التوافق الزواجي لم تحقيق واحد أو أكثر م األهداف التالية :الدوام ،والرفقة ،وتحقيق التوقعات.
أما السى ى ى ىىعادة الزوجية فهي اسى ى ى ىىتجابة عاطفية للفرد ،أي أنها ظاهرة فردية بعكس التوافق والنجاح اللذي
يعدا

نجا اًز ثنائياً (.)Amato, et, al, 2007
وتفر (الع يىىدلي )2007 ،ي المفىىاهيم الثالث ىة ،فهي ترى أ التوافق الزواجي عبىىارة ع نمم

م التوافقات االجتماعية يهدف م خاللها الفرد لم قامة عالقات منسى ى ى ى ىىجمة مع قري  ،وهذا يشى ى ى ى ىىمل
شىىعور كال الزوجي

إشىىباع حاجاتهما الجسىىمية والعاطفية واالجتماعية ،مما ينتج عنه حالة الرضىىا ع

الزواج ،أو الرضى ى ى ىىا الزواجي ،فالرضى ى ى ىىا الزواجي هو المحصى ى ى ىىلة النهائية ،ينما التوافق الزواجي يشى ى ى ىىمل
المحصىىلة لم جانب العوامل واألسىىباب المؤدية لها ،وتعت ر السىىعادة الزوجية هي نتاج لهذه المحصىىلة،
فهي نتاج للرضى ى ى ىىا الزواجي والتوتر الزواجي اللذي يحددا مسى ى ى ىىتويات السى ى ى ىىعادة الزوجية ،وعليه يعت ر
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الرض ى ىىا والس ى ىىعادة الزوجية نتائج لوجود التوافق الزواجي ،وما يؤثر علم التوافق س ى ىىل ياً أو يجا ياً ،يؤثر
أيضاً علم كل م الرضا والسعادة الزوجية.

 6.2.1.2نظريات التوافق الزواجي
حاول كثير م الباحثي تفس ى ى ى ىىير مفهوم التوافق الزواجي م خالل العديد م النظريات ،حيث
يستعرض (علي )2008 ،بعضاً م هذه النظريات كما يلي:
 1.6.2.1.2نظرية التحليل النفسي
يعت ر فرويد  Freudرائداً لهذه المدرسىة حيث اهتم بالالشىعور ،كذلك الغريزة الجنسىية وهو يرى
أ التوافق عملية الشى ى ىىعورية حيث ال يعي الفرد األسىى ىىباب الحقيقية لذلك التوافق الذي يس ى ىىعم ليه ،وأ
الش ى ىىخص المتوافق هو م يش ى ىىبع متطلبات (ألهو) وس ى ىىائل مق ولة ،أي يس ى ىىتطيع التوفيق ي متطلبات
(ألهو) وضىوابم (األنا األعلم) في ظل وجود (األنا) أما سىىوء التوافق فينشىىأ م الفشىىل في تحقيق حالة
التواز ي مكونات الشىىخصىىية الثالثة (الهو ،واألنا ،واألنا األعلم) ،وذلك أسىىاس حدوث االضىىطرابات
المختلفة .أما م ناحية التوافق الزواجي ،فقد ذكر فرويد أهمية الجانب الجنسي (اللي دو) في حياة الفرد
وذلك بعد مهم م أبعاد التوافق الزواجي ،فالفرد يحاول شى ى ىىباع الجانب الجنسى ى ىىي (متطلبات ألهو) وفق
اىطار الش ىىرعي (األنا واألنا األعلم) ،فيبحث ع زوجة مناس ىىبة له في طار الزواج الص ىىحي  ،وبذلك
يتحقق التوافق الزواجي .ويحدث سى ى ى ى ى ى ىىوء التوافق الزواجي م الفشى ى ى ى ى ى ىىل في تحقيق التواز ي مكونات
الشى ى ىىخصى ى ىىية ،ولجوء الفرد ىشى ى ىىباع رغباته الجنسى ى ىىية بطريقة غير مق ولة ،أي تغلب (ألهو) علم (األنا)
كمكو للشخصية (الهنائية.)2013 ،
 2.6.2.1.2النظرية السلوكية
تركز هذه النظرية علم المبادئ األس ى ىىاس ى ىىية للتعلم والتعزيز اىيجا ي أو الس ى ىىل ي ،والتأكيد علم
مهارات االتصى ى ى ى ىىال ،والتفاوض .فاألزواج يمك أ يتعلموا تغير أنماط سى ى ى ى ىىلوكهم ،وبالتالي هناك تركيز
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علم السىىلوكيات التي تؤدي لم السىىعادة الزوجية .يتوقف التوافق الزواجي علم مقدار تبادل السىىلوكيات
اىيجا ية ،وخفض السلوكيات السل ية مع النظر لم اآلثار المترتبة علم تلك السلوكيات ومبادئها ،علم
كثير م السى ى ى ى ىىلوكيات ،وأنماط التعلم الخاطئة عند األزواج التي هي بحاجة لم تعديل
اعتبار أ هناك اً
وتعزيز أنماط سلوكية صحيحة .وتفسر هذه النظرية عملية اكتساب السلوك بصفة عامة م خالل عدد
م المفاهيم األسىىاسىىية هي :التعلم بالع رة ،االقتداء ،المعرفة ،التوحد ،ويرى باندو ار بأ التقليد ،والتوحد،
والتعلم بالمالحظة كلها مفاهيم متكافئة تدل علم ما يحدث م تعديالت سى ى ى ى ى ى ىىلوكية ناتجة ع تعرض
النموذج للقدوة ،ويرى بأ التحليل الشى ىىامل للسى ىىلوك يتطلب االهتمام ثالث قضى ىىايا؛ وهي :الطريقة التي
يكتسىىب ها السىىلوك ،والعوامل المثيرة لحدوثه ،والظروف التي تبقم علم أدائه .كما أنه يرى بأ األفراد
ال ينىىدفعو بفعىىل القوى الىىداخليىىة (الغرائز) ،والىىدوافع والحىىاجىىات ،وال بفعىىل ال يئىىة (مثيرات يئىىة) ،وانمىىا
بفعل التبادل المستمر ي المحددات الشخصية وال يئة (أ و عمرة.)2011 ،
 3.6.2.1.2نظرية الذات لروجرز
تنظر هذه النظرية للتوافق وسىىىوء التوافق م خالل الذات ،فترى وجود عالقة موجبة ي مفهوم
الذات وبي التوافق النفس ى ىىي الجيد وتحقيق الص ى ىىحة النفس ى ىىية ،ل

تقدير الذات له تأثير مهم علم

عالقات الشخص مع اآلخر وعلم تق له له ،وتوافقه مع نفسه ومع اآلخر ،وذلك ينط ق علم الزوجي
فتقدير الذات لديهما يزيد التوافق الزواجي ينهما (ناصى ى ى ى ىىر .)2007 ،ويقرر روجرز أ معايير التوافق
الزواجي تكم في ثالث نقاط؛ وهي :اىحسى ى ى ى ى ى ىىاس بالحرية ،واالنفتاح علم الخ رة ،والثقة بالمشى ى ى ى ى ى ىىاعر
الذاتية .ووفق هذه النظرية فإنه التوافق ينشىىأ عندما تسىىتطيع الذات مواجه الواقع واشىىباع حاجاتها س ىواء
شباع الحاجات بصفة عامة ،أو شباعها حسب الحاجات اىنسانية (جودة.)2009 ،
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 3.1.2تقدير الذات
تقدير الذات هو الفكرة التي يكونها الفرد ع نفس ى ى ى ى ى ىىه بما تتض ى ى ى ى ى ىىم م جوانب جس ى ى ى ى ى ىىمية،
واجتمىاعيىة ،وأخالقيىة ،وانفعىال ية ،وذلك م خالل عالقتىه مع اآلخري وتفىاعلىه معهم ،والم مدى ق ول
الفرد وتفضيله واحترامه لذاته (أ و ربيع.)2013 ،
وتتكو

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

فيها ،والخ رات التي يمر ها ،ويتأثر مفهوم الشخص ع نفسه تلك الخ رة ،فالخ رات التي تتالءم مع
مفهوم الذات ومع المعايير االجتماعية تؤدي لم التوافق النفس ىىي والعكس ص ىىحي  .فالخ رات التي ال
موقفا سى ىىل ياً مما يخلق
تتوافق مع مفهوم والمعايير االجتماعية يعت رها الفرد تهديداً لذاته ،ويتخذ منها ً
نوعاً م التوتر والقلق .كما أ الشىىخص في حاجة لم الحب والتقدير واالحترام ويحدد سىىلوكه حاجته
ودوافعه ،فالفرد قد ينكر خ راته غير المرغوبة ،فتصب شعورية أو ال شعورية (زقوت ،صال .)2009 ،

 1.3.1.2الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات
مفهوم الذات عبارة ع معلومات ع صفات الذات ،ينما تقدير الذات تقييم لهذه الصفات،
وأ مفهوم الذات يتضم فهماً موضوعياً أو معرفياً للذات ،ينما تقدير الذات فهم انفعالي للذات يعكس
الثقة بالنفس (الفحل.)2004 ،
 1.1.3.1.2تعريف تقدير الذات
يعرف كوبر سى ى ىىميث تقدير الذات بأنه تقييم يضىى ىىعه الفرد لنفس ى ىىه وبنفسى ى ىىه ،ويعمل علم الحفاظ
عليه ،ويتضى ى ى ى ى ى ىىم هذا التقييم اتجاهات الفرد اىيجا ية والسى ى ى ى ى ى ىىل ية نحو ذاته ،وهو مجموعة االتجاهات
والمعتقدات التي يسى ى ى ى ى ى ىىتدعيها الفرد عندما يواجه العالم المحيم به ،وذلك فيما يتعلق توقعات الفشى ى ى ى ى ى ىىل
والنجاح ،والق ول ،وقوة الشخصية (محمد.)2010 ،
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 2.3.1.2العوامل المؤثرة في تقدير الذات
يرى محمد ( )2010أ العوامل التي تؤثر في تقدير الفرد لذاته كثيرة :منها ما يتعلق بالفرد
نفسه مثل استعداداته ،وقدراته ،والفرص التي يستطيع أ يستغلها بما يحقق له الفائدة ،ومنها ما يتعلق
بال يئة الخارجية ،وباألفراد الذي يتعامل معهم ،فإذا كانت ال يئة تهيئ للفرد المجال واالنطال واىنتاج
واى داع ،فإ تقديره لذاته يزداد ،أما ذا كانت ال يئة محبطة ،وتض ى ى ى ىىع العوائق أمام الفرد بحيث ال
يسىىتطيع أ يسىىتغل قدراته واسىىتعداداته ،وال يسىىتطيع تحقيق طموحاته ،فإ تقدير الفرد لذاته ينخفض،
كذلك فإ نمو تقدير الذات ال يتأثر بالعوامل ال يئية والموقفية فحس ىىب ولكنه يتأثر بعوامل دائمة مثل
ذكاء الفرد وقدراته العقلية وسمات شخصيته ،والمرحلة العمرية والتعليمية التي يمر ها.
ويىىذهىىب ( (Trautwine, 2006لم أ

تقىىدير الفرد لىىذاتىىه واعتبىىاره لهىىا يرتفع عنىىدمىىا يتكو

"اىحس ى ى ىىاس باالنتماء" ،وعندما يش ى ى ىىعر باالس ى ى ىىتحقا والجدارة ،وعندما يش ى ى ىىعر بأنه متق ل وكفؤ ينمو
اىحسى ىىاس باالنتماء عندما يري الفرد نفسى ىىه عض ى ىواً في جماعة؛ أل هذه العضى ىىوية تمنحه الشى ىىعور
بالقيمة بالنس ى ىىبة لآلخري  .والجماعة األكثر عند الطفل هي األسى ى ىرة ،وعندما يتوحد الطفل مع والديه،
يتلقم االسىى ى ىىتجابات الدالة علم التق ل الوالدي ،وعلم أ له قيمة عندها وأنه موضى ى ى ىىع تقديرها ،فإ
حساسه باالنتماء ينمو وسوف ينعكس تقدير اآلباء علم تقديره لذاته.
وتتداخل عدة عوامل في تحديد موقف الفرد م نفس ى ى ى ى ى ىىه ،وتقييمه لذاته ،فإ أي تأثير بالعوامل
االجتماعية والجسمية والنفسية يؤدي بالشخص لم حالة عدم توافق ،ولعل أهم هذه العوامل التي يمك
تصنيفها لم ثالثة فئات متداخلة هي:
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 1.2.3.1.2عوامل ذاتية
تشمل كالً م :
أ) صييييورة الجسييييم :وتتمثل في التطور الفس ى ىىيولوجي مثل :الحجم ،س ى ىىرعة الحركة ،حركة التنافس
العضلي ،ويختلف هذا حسب نوع الجنس ،والصورة المرغوب فيها ،ذ يت ي أنه بالنسبة للرجال
يعود رض ى ى ىىا الذات لم ال ناء الجس ى ى ىىماني الك ير والم قوة العض ى ى ىىالت ،ينما يختلف األمر عند
المرأة ،فكلما كا الجس ى ى ىىم أص ى ى ىىغر لم حد ما م المعتاد ،فإ ذلك يؤدي لم الرض ى ى ىىا والراحة
(دويدار.)1999 ،
يرى الباحث أ صىىورة الجسىىم لدى االشىىخاص ذوي اىعاقة يرتبم رتباطاً وثيقاً بمفهوم الذات،
ولهذا الجانب له األثر الك ير علم دراك الفرد لنفسه ،وتصور الجسم يعطي شارة ىدراك الفرد
لجسمه واتجاهاته نحوه ،وهذا الجانب يؤثر علم التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة.
ب) القدرة العقلية :ينمو موقف الفرد م نفسى ى ىىه وتقييمه لذاته ذا كانت قدراته العقلية تمكنه م أ
يقيم خ راته ،فاىنسى ى ىىا السى ى ىىوي ينمو لديه بصى ى ىىورة أفضى ى ىىل ،أما اىنسى ى ىىا غير السى ى ىىوي "فهو ال
يستطيع أ يقيم خ راته" (زه ار .)1997 ،
ج) مسييتوى الذكاء :تكو للش ىىخص الذكي درجة ك يرة م الوعي وال داهة وفهم األمور؛ لذلك فهو
ينظر لنفسىىه بشىىكل أفضىىل م الشىىخص قليل الذكاء ،باىضىىافة لم األحداث العائلية ،ذ يعمل
الذكاء علم عطاء نظرة خاص ىىة للفرد حول ذاته ،هذه النظرة التي يس ىىاهم فيها المجتمع بص ىىفة
يجا ية أو سل ية ،حسب معاملة المحطي به (زه ار .)1997 ،
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 2.2.3.1.2العوامل االجتماعية
تتمثل العوامل االجتماعية في:
أ) المعايير االجتماعية :لها تأثير واضى ى ى ى ى ى في تقدير الفرد لذاته وفي ص ى ى ى ى ىىورة الجس ى ى ى ى ىىم والقدرات
العقلية ،وهذا ما توصل ليه األشول ( )1999فذهب لم أ نمو هذا التقدير لذات والرضا عنها
يختلف عند الجنسي .
ب) الدور االجتماعي :يسى ى ى ى ىىاهم الدور الذي يؤذيه الفرد داخل مجتمعه وما يقوم به في طار ال ناء
االجتمىىاعي د اركىىه د اركىىا مىىاديىاً ،بىىاعتبىىار أنىىه الىىذي يتمك بىىه م قيىىاس العىىالم الخىىارجي الىىذي
يحيم به ،والتمك م التكيف الذي يض ىىم له التواز ي ش ىىخص ىىية وش ىىخص ىىية أي دور كا
(زه ار .)1997 ،
ج) التفاعل االجتماعي:

التفاعل االجتماعي السليم والعالقات االجتماعية الناجحة ،تدعم الفكرة

السى ى ى ى ى ى ىىليمة الجيدة م الذات ويظهر هذا م خالل النتائج التي توص ى ى ى ى ى ى ىىل ليها COOMBS

"كومبس" حي ىىث وج ىىد أ الفكرة الموجب ىىة ع ال ىىذات تعزز نج ىىاح التف ىىاع ىىل االجتم ىىاعي ويزيىىد
العالقات االجتماعية نجاحاً (زه ار .)1997 ،
د) الخصائص والمميزات األسرية :الذي تنشأ فيه نوعية العالقة التي تسود ،فالفرد الذي يلقم م
أسىى ىرته الرعاية واالهتمام يختلف ع الفرد المهمح المحروم ،ذ تكو نظرته تميل لم الس ى ىىلب
والشعور بالحرما والنقص.
 3.2.3.1.2العوامل الوضعية
تتمثل في الظروف التي يكو عليها الفرد أثناء قيامه تقدير ذاته ،فقد تتض ى ى ى ى ىىم هذه الظروف
مثالً تن يهات معينة تجعل الش ى ى ىىخص المعني يراجع نفس ى ى ىىه ويتفحص تص ى ى ىىوراته ،ويقوم تعديل اتجاهاته
وتقديراته تجاه نفس ى ى ى ى ىىه وتجاه اآلخري  ،فقد يكو الفرد مثالً في حالة مرض ى ى ى ى ىىية أو تحت ض ى ى ى ى ىىغم معي
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(أزمات اقتصادية مثالً) فهذا يؤثر علم نفسيته وتوجه تقديراته بالنسبة لآلخري  ،أما تأثير هذه الحاالت
علم تقدير الفرد فتحدد بمدى تأثير الفرد بمظاهرها ومدى تكيفه معها (يحياوي.(2003 ،

 3.3.1.2مظاهر تقدير الذات
هناك أربعة مظاهر لتقدير الذات كما يوردها محمد ( )2010تتمثل في:
 .1القوة وتعني هنا القدرة علم السيطرة.
 .2القدرة علم تق ل اآلخري والتأثير فيهم.
 .3الفضيلة وتعني التحلي بالمستويات األخالقية.
 .4المناقشة والنجاح وتتمثل في القيام باألعمال أثناء الصعوبات.
ويرى ماسلو في مدرجه الهرمي للحاجات أ هناك مجموعة م الحاجات منها حاجات تقدير
الذات ،وقد قسمها لم ما يأتي:
 .1حاجة المرء لم تقدير ذاته :بمعنم الرغبة في القوة واىنجاز والكفاءة والرغبة في أ يكو
المرء موضع ثقة اآلخري  ،والرغبة في االستقالل والحرية.
 .2حاجة المرء لم تقدير اآلخري له :بمعنم الرغبة في السمعة الحسنة والمكانة واالعترافات أو
التقدير م جانب اآلخري  ،وأ يكو المرء موضى ى ى ىىع االنتباه واألهمية والتقدير م جان هم
(محمد.)2010 ،
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 4.3.1.2نظريات مفهوم الذات
يستعرض الهنائي ( )2013في دراسته بعضاً م نظريات مفهوم الذات كما يلي:
 1.4.1.2نظرية الذات عند وليم جيمس
مما تتضى ىىمنه هذه النظرية كل ما يشى ىىترك به الفرد مع اآلخري  ،كما ذكر جيمس أ ل نسى ىىا
م الذوات بقدر الذي يعرفونه م الناس ،أي أ مفهوم الذات لدى الفرد يختلف باختالف األشى ى ىىخاص
الذي يقا لهم ،وباختالف المواقف التي يمر ها في حياته اليومية.
 2.4.1.2نظرية الذات عند روجرز
ترى هذه النظرية أ الدافع األساسي عند اىنسا هو تحقيق الذات ،كما أ الجذور األساسية
لط يعة اىنسى ى ىىا هي يجا ية في األصى ى ىىل ،وأ اىنسى ى ىىا كائ اجتماعي طموح ،ومنطقي ،وقادر علم
التحكم وجوده وتوجيه ذاته .ويركز روجرز علم الدور الذي تلعبه العالقات الشى ىىخص ىىية ي األفراد في
تكوي الذات اىيجا ي أو السل ي لدى الفرد (.)Devos, H., &Louw
 3.4.1.2مفهوم الذات عند ماسلو
حدد ماس ى ى ى ىىلو هرم الحاجات التي ترتبم دافعية تحقيها ،ويؤدي عدم ش ى ى ى ىىباعها لم خلل وقلق
يدفع الش ى ىىخص لم محاولة ش ى ىىباعها الس ى ىىتعادة التواز ويقع في أعلم الهرم مس ى ىىتويات النض ى ىىج والنمو
واىحساس بالوجود (محمد.)2008 ،

 4.1.2خدمات ذوي اإلعاقة في القوانين والتشريعات
يشى ىىير شىىىحادة ( )2011لم وجود قواني وتش ى ىريعات عالمية تختص ذوي اىعاقة ،وتركز علم
حقو اىنسى ىىا بشى ىىكل عام دو تمييز ي الناس ،كما أ هذه القواني قد تسى ىىير نظام حياة البشى ىىر في
مجتمع ما بعينه ،أو تحكم العالقات اىنسانية ينهم في كافة أرجاء العالم في نفس الوقت ،وا ستناداً لم
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هىىذه القواني يمك التعرف علم حقو ذوي اىعىىاقىىة التي كفلتهىىا لهم ،ويمك تلخيص ى ى ى ى ى ى ىهىىا علم النحو
اآلتي:
 .1التعليم.
 .2العمل.
 .3الصحة.
 .4المشاركة االجتماعية والضما االجتماعي.
 .5الحرية ومنها حرية التع ير ع الرأي واالنتماء لألحزاب السياسية.
 .6الترفيه والتنقل واستخدام المرافق العامة.
 .7تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
 .8العيح بكرامة.
 .9االحترام المتبادل.
 .10الغذاء والمأوى والملبس.
ويرى الباحث أنه ذا توفرت االحتياجات األس ىىاس ىىية الالزمة لألش ىىخاص ذوي اىعاقة واعطائهم
الفرص ى ى ىىة الكافة لممارس ى ى ىىة حياتهم بالمجتمع ،فإ ذلك يكو عامالً أس ى ى ىىاس ى ى ىىياً في رفع مس ى ى ىىتوى تقديرهم
لذواتهم ،وهي حق م الحقو الواجب توافرها بأي مجتمع م المجتمعات.

 5.1.2ذوو اإلعاقة في فلسطين
تعرف اىعاقة الحركية هي المشى ى ى ىىكالت والصى ى ى ىىعوبات التي يواجهها الشى ى ى ىىخص نتيجة قصى ى ى ىىور
وظيفي أو خلل عضى ى ى ى ى ى ىىوي يؤثر علم أداء الفرد في حياتة الط يعية ،ويحتاج الفرد م ذوو اىعاقة لم
تدخل عالجي ط ي وظيفي وأيضى ى ىاً لم تدخل نفس ى ىىي جتماعي ،ويحتاج أيضى ى ىاً لم تعديالت في ال يئة
(مواءمة)؛ ليتمك م أ يقوم دوره دو الحاجة لم غيره (الوقفي.)2003 ،
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وأما الشى ى ى ىىخص ذا اىعاقة هو الشى ى ى ىىخص الذي لديه س ى ى ى ى ب يحد م حركته وأدائه ،وفي بعض
التعريفات هو الشى ىىخص الذي لديه س ى ى ب عا حركته أو يعوقها نتيجة لفقد جزء م أطرافه أو خلل في
العضالت م تؤثر في قدرته علم القيام بمهامه وواجباته اتجاه نفسه ومجتمعه (الوقفي.)2003 ،
وتعد اىعاقة الحركية األكثر انتشا اًر ي األفراد ذوي اىعاقة ذ تصل نس تها ( )%48.4م
جمالي األفراد ذوي اىعاقة في األراضي الفلسطينية؛ واقع ( )%49.5في الضفة الغربية مقا ل )(%47.2
في قطاع غزة .تليها عاقة بمء التعلم؛ ( )%24.7واقع ) (%23.6في الضفة الغربية مقا ل ))%26.7
في قطاع غزة .آخذي بعي االعتبار أنه قد يكو لدى الفرد ذي اىعاقة أكثر م عاقة في الوقت نفسه
(الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني.)2011 ،
تعت ر اىعاقة في عموميتها م الظواهر المعايشى ى ى ىىة ل نسى ى ى ىىا منذ دء الخليقة ،وا تزايدت
نس ى ى تها في الوقت الحاضىىىر ،ذ تشى ىىير الوثائق التاريخية ،أنها كانت تمثل نس ىىبة ال تتجاوز ( )%2م
س ىىكا العالم ق ل عص ىىر الص ىىناعة والتكنولوجيا عام ( .)1609أما اآل فتش ىىير تقارير منظمة الص ىىحة
العالمية التي تؤكد علم ارتفاع النسىىبة لتصىىل لم ) ،)%15أي أ هناك ما يقارب م مليار شىىخص
يعانو م عاقات مختلفة سىواء كانت جسىىمية أم عقلية ،أم حسىىية ،كما ترتفع النسىىبة في قليم الشىىر
األوسىىم لتصىىل لم ( ،)%12في حي كانت نسىىبة اىعاقة في فلسىىطي تصىىل لم( )%3,4أ و موسىىم،
.)2008
ويش ىىير ) ركات (2008 ،لم حص ىىائية الش ىىؤو االجتماعية لعام ( )2005والتي تش ىىير لم أ
عدد ذوي اىعاقة في فلس ىىطي هو ) (120ألف معا ومعاقة ،وقد أوضى ى بأ هذه اىحص ىىائية غير
دقيقة ،فاىعاقات أكثر م ذلك نظ اًر ل عاقات التي يس ها االحتالل.
ذوي اىعاقة م الفئات التي تحتاج لم رعاية خاص ى ىىة ،حيث ينظرو

لم الحياة نظرة

مختلفة ع اآلخري وتتأثر نظرتهم للحياة بظروف اىعاقة ،وما يحص ى ى ىىلو عليه م دعم م ق ل
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اآلخري في األس ى ىرة أو المجتمع ،وتحتاج هذه الفئات المهمة لم خدمات تسى ىىاعدهم علم التوافق مع
ظروف الحياة في ظل اىعاقة ،وتعت ر جودة الحياة م المؤشى ى ى ىرات الهامة لجودة الخدمات المقدمة
لهذه الفئات ورضىىا الفرد عنها ،واحسىىاسىىه بالسىىعادة والرغبة في الحياة ،وال شىىك أ وجود اىعاقة في
المجتمع تفرض االهتمام بالبحث ع كيفية تجن ها بالوقاية م حدوثها ،وتجنب أس ى ى ىىبا ها والحد م
آثارها ال دنية والنفس ىىية واالجتماعية حال حدوثها ،وذلك تحس ىىي جودة الحياة م خالل جودة ال رامج
الوقائية والعالجية ،والعالم العربي اليوم في حاجة ماسى ى ىىة لم تض ى ى ىافر كل الجهود الم ذولة لتخطيم
وتنفيذ هذه ال رامج علم أسس علمية سليمة )ع د القادر.(2005 ،

 6.1.2القانون الفلسطيني لحقوق المعاق
صى ى ىىدر أول قانو لحقو ذوي اىعاقة في فلسى ى ىىطي رقم ( )4للعام ( ،)1999والذي ينص علم
الحقو المدنية لذوي اىعاقة في فلسى ىىطي  ،حيث اعت ر م أفضى ىىل القواني والتش ى ىريعات التي تم سى ىىنها
بما يخص ذوي اىعاقة علم المس ىىتوى الدولي والعربي ،وقد ض ىىم هذا القانو ( )20مادة ،حيث نص ىىت
مادته الثانية علم أ لذوي اىعاقة حق التمتع بالحياة الحرة والعيح الكريم والخدمات المختلفة ش ى ى ى ى ى ى ىأ
غيره م المواطني له نفس الحقو  ،وعليه واجبات في حدود ما تسى ى ى ى ىىم به قدراته وامكاناته ،وال يجوز
أ تكو اىعاقة سى ى ى ى ى باً يحول دو تمك ذوي اىعاقة م الحص ى ى ى ىىول علم تلك الحقو (االتحاد العام
للمعاقي الفلسطينيي  ،1999 ،ص.)6
ويرى الباحث أنه لم يتم تط يق القانو الفلسطيني لحقو ذوي اىعاقة بمستوى ٍ
عال علم أرض
الواقع بحسب المواد التي نص عليها ،وهذا م شأنه أ يؤثر علم توافق األشخاص م ذوي اىعاقة
في حياتهم بشكل عام والذي له األثر الواض علم تقدير الذات لديهم.
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 7.1.2الدعم االجتماعي
يعت ر الدعم االجتماعي مصى ىىد اًر هاماً يحتاجه كل فرد في حياته اليومية ،ل هو حاجة ملحة
يتمناها الفرد في أ

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

اىعاقة كغيرهم م الذي

يحتاجو

لم هذا الدعم م كافة المحيطي

هم ،كاألس ى ى ى ى ى ى ىرة واألقارب

واألصىىدقاء والزمالء ،والمؤس ىسىىات االجتماعية التأهيلية ،وغيرها م مصىىادر الدعم ،أل لهم دو اًر ك ي اًر
وفعاالً في التخفيف ع همومهم وآالمهم ،واآلثار النفس ى ى ى ى ىىية واالجتماعية الس ى ى ى ى ىىل ية ،وكذلك المواقف
والضغوطات التي يتعرضو لها أثناء ممارستهم حياتهم اليومية.
ويعت ر الىىدعم االجتمىىاعي م المتغيرات التي يختلف البىىاحثو حول تعريفىىه وفقىاً لتوجهىىاتهم
النظرية ،فم منظور سى ىىوسى ىىيولوجي ينظر لم الدعم االجتماعي في ضى ىىوء عدد وقوة اتصى ىىاالت الفرد
باآلخري في يئته االجتماعية ،بمعنم درجة التكامل االجتماعي للفرد ،أو حجم وتركيب الش ى ى ى ى ىىبكة
االجتماعية للفرد ،وهذا التكامل االجتماعي قد يرفع م مستوى الصحة (الهنداوي.)2011 ،
 1.7.1.2مفهوم الدعم االجتماعي
تعرفه (حنفي )2007 ،علم أنه أسى ى ى ىىاليب المسى ى ى ىىاعدة المختلفة التي يتلقاها الفرد م أس ى ى ى ىرته
وأصدقائه ،والتي تتمثل في تقديم الرعاية واالهتمام والتوجيه والنص والتشجيع في كافة مواقف الحياة،
والتي تشبع حاجاته المادية والروحية للق ول والحب والشعور باألما  ،فتجعله يثق نفسه ويدركها الفرد،
مما يزيد م كفاءته االجتماعية.
ويعرف جولي كرونسى ى ىىتر وآخرو

( (Chronister ,et al, 2008الدعم االجتماعي بأنه عملية

شاملة وعالمية ،وتمثل قوى يجا ية ،والتي تعمل بطريقة كلية لتقديم المساعدة لكل شخص محتاج ،وأ
مفهوم الدعم االجتماعي يعد مفهوماً ش ى ى ى ى ى ىىامالً ومعقد التركيب ،ويختلف وفقاً لم يقدم هذا الدعم
(العائلة ،والص ىىديق ،والش ىىخص المهني )وبي ما هو مقدم( أش ىىياء ملموس ىىة ذات تقنية ،أو أدواتية ،أو
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عاطفية ،أو معلوماتية )وكذلك الموقف الذي يتم م خالله تقديم هذه الخدمة (فردية ،وجماعية،
وتليفو  ،وانترنت) وكذلك المالم والسمات النفسية لألشخاص المقدمي والمتلقي للدعم.
ويض ىىيف كرونس ىىتر وآخرو بأ مفهوم الدعم االجتماعي عبارة ع مفهوم يفتقر لم الموافقة
الجماعية م ق ل الباحثي الس ى ىىابقي  ،فالبعض قد يش ى ىىير ليه م حيث التركيب ،والبعض اآلخر قد
يعرفه م حيث المالم الوظيفية ،واآلخر قد يعرفه م حيث التقييم الشخصي الذاتي.
ويعرف (الهنداوي )2011 ،الدعم االجتماعي بأنه :ثقة الفرد م ذوي اىعاقة الحركية وجود
األسى ى ىرة واألقارب واألص ى ىىدقاء والمؤسى ى ىس ى ىىات االجتماعية الخيرة التي تقدم له الدعم والرعاية واالهتمام
والتخفيف م اآلالم والهموم حينما يش ى ى ى ىىعر بحاجته للدعم ،كما تعمل علم تكيفه مع المجتمع ومع
عاقته حتم في أحلك الظروف.
يرى الباحث أ األشى ى ى ى ى ى ىىخاص ذوي اىعاقة يحتاجو لم الدعم االجتماعي ،ال سى ى ى ى ى ى ىىيما الدعم
الموجه م األسىرة بالدرجة األولم حيث يعت ر الركيزة الرئيسىة لألشىىخاص م ذوي اىعاقة حتم يتمك
م القيام واجباته علم قدر م الرضا والتق ل لذاته.
 2.7.1.2الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية
م ش ى ىىأ الخدمات التي تقدم لالش ى ىىخاص م ذوي اىعاقة أ تكو عامالً رئيس ى ىىياً بش ى ىىكل
واض علم تقديريهم لذواتهم.
تتضم الخدمات التي تقدم لذوي اىعاقة بشكل عام ولألشخاص ذوي اىعاقة الحركية ما يلي:
 1.2.7.1.2الخدمات الطبية Health Service

تقدم هذه الخدمات واسطة ط يب لتحديد الجانب الط ي المرتبم باىعاقة التي تنجم ع حاجة
الطفل للتربية الخاص ى ى ىىة والخدمات المس ى ى ىىاندة ،لذلك تقدم الخدمات الط ية لغرض التش ى ى ىىخيص أو التقييم
(.)Downing, 2004
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 2.2.7.1.2الخدمات السمعية Audio Services

يقدم هذه الخدمات ط يب (أخصىىائي سمعي  )Audiologistيقوم تشىىخيص اضىىطرابات السىىمع
وقياسىى ىىها وتقويمها ،ويسىى ىىاعد في تأهيل الصىى ىىم وضى ى ىىعاف الس ى ىىمع ع طريق تحديد المعينات السى ى ىىمعية
المالئمة (منصور.)2002 ،
 3.2.7.1.2خدمات عالج النطق واللغة ()Speech – Language Pathology Services

تقدم خدمات عالج النطق واللغة واسىىطة أخصىىائي متخصىىص في اللغة والكالم والتي تتضىىم
التعرف ،والتش ى ى ى ى ى ىىخيص ،واىحالة ،والتدخل وذلك لمس ى ى ى ى ى ىىاعدة الطالب ذوي مش ى ى ى ى ى ىىكالت الكالم أو اللغة
لالس ىىتفادة م التربية الخاص ىىة ،وتتفق خدمات عالج الكالم واللغة التعرف علم الطفل علم الطفل ذي
عاقات النطق واللغة م حيث التشخيص والتقييم ،واجراءات اىحالة لم االختصاصيي عند الضرورة
لتأهيل عاقة الكالم واللغة ،وتقديم الخدمات التأهيلية المالئمة (.)Heward, 2006
 4.2.7.1.2الخدمات النفسية Psychological Services

تقدم الخدمات النفس ىىية عندما يكو م الض ىىروري مس ىىاعدة الطالب ذي اىعاقة لالس ىىتفادة م
التربية الخاص ىىة ،وهذه الخدمات تتض ىىم

دارة االختبارات النفس ىىية والتعليمية ،واجراءات تقييمية أخرى،

وتفس ى ى ىىير نتائج التقييم ،وجمع المعلومات ع س ى ى ىىلوك الطلبة المرتبطة بالتعليم وتفس ى ى ىىيرها والتش ى ى ىىاور مع
األعضى ى ى ى ى ىىاء اآلخري المشى ى ى ى ى ىىاركي في ال رامج الد ارسى ى ى ى ى ىىية لتل ية االحتياجات التربوية للطفل كما حددتها
االختبارات النفس ى ى ى ىىية ،والمقابالت ،وتقييم الس ى ى ى ىىلوك ،وتخطيم رامج الخدمات النفس ى ى ى ىىية وتنظيمها بحيث
تتضى ى ىىم اىرشى ى ىىاد النفسى ى ىىي للطالب واآلباء والمسى ى ىىاعدة في تطوير اسى ى ىىتراتيجيات تدخل الدعم السى ى ىىلوك
اىيجا ي (.)Kika et. al, 2005
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 5.2.7.1.2الخدمات اإلرشادية Counseling Services

يقصىىد بالخدمات اىرشىىادية تقديم خدمات التوجيه واىرشىىاد والتدريب لذوي اىعاقة وأسىىرهم ،حيث
تعت ر خدمات ىرشىى ى ى ىىاد وتدريب اآلباء خدمات مسىى ى ى ىىاندة مهمة تس ى ى ى ىىاعد اآلباء في تفعيل دورهم في فهم
احتيىىاج ىات طفلهم ،وتزويىىد اآلبىىاء بمعلومىىات ع تطور الطفىىل ،بىىاىض ى ى ى ى ى ى ىىافىىة لم دعم اآلبىىاء في فهم
احتياجات طفلهم ،وتزويد اآلباء ع تطور الطفل ،ومسى ى ى ى ى ى ىىاعدتهم في عداد لقاءات الخطة التربوية كي
يص ىىبحوا اآلباء أكثر مش ىىاركة في رنامج التربية الخاص ىىة للطفل ،وعندما يكو م الض ىىروري مس ىىاعدة
الطالب المعا المرش ى لالسىىتفادة م ال رنامج التربوي ،فإ

رشىىاد وتدريب اآلباء يمك أ يتضىىم ما

يأتي :مسى ى ى ىىاعدة اآلباء في فهم االحتياجات الخاصى ى ى ىىة لطفلهم ،وامداد اآلباء بمعلومات ع نمو طفلهم،
باىضىىافة لم مسىىاعدة اآلباء علم اكتسىىاب المهارات الضىىرورية التي تسىىم لهم دعم ال رنامج التربوي
الفردي لطفلهم أو خطة الخدمة األسرية الفردية (.)Downing, 2004
 6.2.7.1.2خدمات العالج التأهيلي Occupational Therapy Services

تقدم هذه الخدمات واسطة أخصائي عالج تأهيلي مؤهل ،يوجه األنشطة التي تساعد في تحسي
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 ،وتحس ى ى ى ىىي قدرة الطفل علم
القيام بالمهام الوظيفية باستقاللية ذا تعرض ل عاقة أو افتقد للوظيفة م خالل التدخل المبكر ،وتعت ر
خدمات العالج الط يعي أحد أنواع العالج التأهيلي ،وهي خدمات مرتبطة بقوة العضى ى ى ى ى ى ىىالت ،والحركة،
وتنظيم حركىىة الطفىىل في ال يئىىة التعليميىىة ،وتحىىاول هىىذه الخىىدمىىات التعىىامىىل مع اىعىىاقىىات الوظيفيىىة
والمشى ى ى ى ىىكالت الحركية م خالل أسى ى ى ى ىىاليب غير ط ية متنوعة ،ويمك أ تقوم خدمات العالج الط يعي
دور الوقاية م حدوث عاقة ،أو قص ى ى ىىور وظيفي ،أو تغيير في الوظيفة ال دنية ،أو الص ى ى ىىحية التي قد
تنتج ع جراحة ،أو مرض ،أو أسباب أخرى.
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 3.7.1.2األجهزة التكنولوجية والخدمات المساندة (المساعدة) Assistive Technologies Devices

يقص ى ىىد بالخدمة التكنولوجية أي خدمة تس ى ىىتخدم في زيادة أو تحس ى ىىي القدرة الوظيفية للطفل م
ذوي اىعاقة ،ويمك أ تسى ى ى ىىتخدم التكنولوجيا المسى ى ى ىىاندة للعناية بالذات ،ومعالجة المعلومات الحسى ى ى ىىية،
والتواص ى ى ى ى ى ى ىىل ،والحركىىة ،وعلم فريق الخطىىة الفرديىىة تحىىديىىد احتيىىاجىات ذوي اىعىىاقىىة للخىىدمىىات لألجهزة
التكنولوجية المساعدة وادراجها ضم خطة الطالب دو تكلفة اآلباء (.)Downing, 2004
 4.7.1.2خدمات النقل والتنقل Mobility and Transportation Services

تحظم خدمة النقل والتنقل كخدمة مس ى ى ىىاندة أهمية في مجال تربية وتعليم ذوي اىعاقة س ى ى ىىمعياً،
لضىىما انتظامهم في العملية التعليمية ،واالسىىتفادة م األنشىىطة الصىىفية والالصىىفية وتتضىىم خدمة
النقل والتنقل؛ كالتنقل م والم المدرسى ىىة وبي المدارس ،وانتقال التلميذ وأس ى ىرته حول مباني لحضى ىىور
االجتماعات الخاصة بال رنامج التربوي ،ومعدات خاصة (حافالت خاصة أو مكيفة ومصاعد كهربائية)
ذ تتطلب تقديم نقل خاص للطالب (.)Heward, 2006
وهناك أيضاً خدمات تأهيلية أخرى تتضم :
 .1خدمات التأهيل األكاديمي
وهي تعليم الش ى ى ىىخص م ذوي اىعاقة أكاديمياً حس ى ى ىىب قدرته ودرجة عاقته الجس ى ى ىىدية والعقلية
وتزويده بالمهارات األكاديمية الالزمة والتي تفيده في حياته العملية كإجادة القراءة والكتابة والحساب ،أو
نشى ى ىىاطات الحياة اليومية ،ويمك أ تتم هذه النشى ى ىىاطات في مركز خاص ذوي اىعاقة ،وفي صىى ىىفوف
خاص ىىة هم ض ىىم المدارس العادية ،أو ض ىىم الص ىىفوف العادية ،والتي تض ىىم أيضى ىاً طالباً غير ذوي
اىعاقة (شحادة.)2011 ،
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 .2خدمات التأهيل الطبي
تهدف بشكل رئيس لم تحسي الحالة الجسمية أو العقلية لذوي اىعاقة بشكل يمكنهم استعادة
قدرتهم علم العمل والقيام بما يلزم م نش ى ى ىىاطات الرعاية الذاتية في الحياة العامة ع طريق اس ى ى ىىتخدام
ا
المهارات الط ية للتقليل م اىعاقة أو زالتها

أمك (شحادة.)2011 ،

 .3خدمات التأهيل المجتمعي
يعت ر هذا النوع م الخدمات هدفاً اجتماعياً ك ي اًر في حد ذاته ،ذ يحقق للفرد المعا االسى ى ى ى ى ىىتقرار
في مجتمعه ويحوله م فرد مستهلك لموارد الدولة لم فرد منتج ،وم شخص يعتمد علم اآلخري
شى ىىخص يعتمد علم نفسى ىىه ،وم

نسى ىىا سى ىىل ي يتلقم الخدمات والمعونات م غيره لم نسى ىىا

لم
يجا ي

يش ى ى ىىعر بكيانه وش ى ى ىىخص ى ى ىىيته ،ويتفاعل مع باقي أفراد المجتمع الذي يعيح فيه ،وبذلك تخف الض ى ى ىىغوط
الواقعة علم عاتق أس ى ى ى ى ىرته ويحقق التواز ينه وبي األسى ى ى ى ىىوياء في المجتمع ،فالتأهيل المجتمعي لذوي
اىعاقة يهدف لم يجاد التوافق االجتماعي ي ذوي اىعاقة واألسى ىىوياء ،ويهدف بالمحصى ىىلة لم دمج
الفرد ذوي اىعاقة أو عادة دمجىه في المجتمع ع طريق معىاونتىه علم التوافق مع مطىالب أسى ى ى ى ى ى ىىرته
والمجتمع الذي يعيح فيه ،والتقليل م األعباء االجتماعية واالقتصى ى ى ى ى ىىادية التي قد تعو عملية التأهيل
ذاتها ،والتي تعت ر عملية شاملة (سليما .)2001 ،
 .4خدمات اإلرشاد والتوجيه المهني
يسعم هذا النوع م الخدمات لم مساعدة ذوي اىعاقة علم االختيار السليم للمهنة ،أو الحرفة،
أو الوظيفة التي تتناسب وقدرته وطاقاته وخصائص شخصيته وط يعة اىعاقة ،أو العجز الذي تفرضه
تلك اىعاقة (ع د الواحد.)2001 ،
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 .5خدمات التشغيل المهني
ويقصد ها مساعدة ذوي اىعاقة في الحصول علم عمل يكسب منه عيشه ويستمر عليه ويحقق
قادر علم االستقالل الذاتي (الزعموط.)2000 ،
به لنفسه مكانة اجتماعية م حيث كونه عضواً منتجاً اً
يرى الباحث أ األش ى ى ى ى ى ىىخاص ذوي اىعاقة بحاجة لم الخدمات الط ية واألكاديمية والنفس ى ى ى ى ى ىىية
اىرشادية وغيرها م الخدمات التي تساعدهم علم االستمرار بحياتهم بشكل يضم له االحترام والعيح
الكريم.
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 2.2الدراسات السابقة
هناك عديد م الد ارسى ى ى ى ىىات والبحوث العربية التي بحثت في التوافق الزواجي باىضى ى ى ى ىىافة لم
دراسات بحثت في مفهوم الذات ،ومنها:

 1.2.2الدراسات التي بحثت في التوافق الزواجي وعالقته ببعض المتغيرات
وجاءت دراسة كاظمي وبرفيز وايجاز ( )Kazmi, Pervez & Ijaz, 2010بعنوا " :دور الموارد
االقتصييادية في التوافق الزواجي لدى النسيياء" ،والتي هدفت للكش ىىف ع العالقة ي التوافق الزواجي
والموارد االقتصىىادية لعينة عشىوائية بسىىيطة مقدارها ( )200م النسىىاء المتزوجات طبقت عليه أسىىلوب
المقا لة م مناطق مختلفة م اىقليم الحدودي الشى ى ى ىىمالي الغربي لباكسى ى ى ىىتا (أ وتاباد) ،أشى ى ى ىىارت نتائج
الدراسة لم وجود عالقة ي التوافق الزواجي والموارد االقتصادية.
هدفت دراسييييييييية الشيييييييييهري ( )2009التعرف لم "التوافق الزواجي وعالقته ببعض سيييييييييمات
الشخصية لدى عينة من المعلمين المتزوجين بمحافظة جدة" ،كما هدف لم الكشف ع العالقة ي
التوافق الزواجي وبعض س ى ى ى ى ىىمات الش ى ى ى ى ىىخص ى ى ى ى ىىية لدى عينة م المعلمي المتزوجي في مدينة جدة في
المملكة العربية الس ى ى ى ى ى ىىعودية ،في ض ى ى ى ى ى ىىوء بعض المتغيرات مثل( :المؤهل العلمي ،وعدد األطفال ،ومدة
الزواج ،والعمر) عددها ( )400معلم م معلمي المرحلة المتوسى ى ى ىىطة والعليا م خالل تط يق مقياسى ى ى ىىي
التوافق الزواجي ومقياس قائمة العوامل الخمس الك رى للشى ىىخصى ىىية المعرب ،وقد كشى ىىفت الد ارسى ىىة وجود
فرو ذات داللة حصائية تعزى لمتغي ارت المستوى التعليمي ،وعدد األطفال ،ومدة الزواج ،والعمر.
وهدفت دراسة الجهوري ( )2008التعرف لم مستوى التوافق الزواجي لدى عينة من العاملين
في قطاع الصيييييحة والتعليم في سيييييلطنة عمان في ضيييييوء بعض المتغيرات الديمغرافية وهي :الجنس،
والعمر ،ومس ىىتوى التعليم ،والدخل الش ىىهري م خالل تط يق مقياس للتوافق الزواجي علم عينة مقدارها
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( )492منهم ( )152م الذكور ،و( )340م اىناث ،وقد كش ى ىىفت نتائج الد ارس ى ىىة عدم وجود فرو دالة
حصائياً تعزى لمتغيرات العمر ،والجنس ،ومستوى التعليم.
أما دراسيييييييية علي ( )2008وهي بعنوا " :اإلنهاك النفسييييييييي وعالقته بالتوافق الزواجي لدى عينة
معلمي الفئات الخاصة بمحافظة المنيا" .فهدفت لم الكشىىف ع العالقة ي اىنهاك النفسىىي والتوافق
الزواجي لدى عينة م معلمي الفئات الخاصى ىىة في محافظة المنيا جمهورية مصى ىىر العربية ،م خالل
توزيع أداة للد ارسى ى ىىة (مقياس م عداد الباحث نفسى ى ىىه) علم عينة م ( )200معلم .أشى ى ىىارت النتائج لم
وجود عالقة سل ية ي اىنهاك النفسي والتوافق الزواجي ،وأشارت – أيضاً -لم عدم وجود فرو دالة
حصائياً تعزى لمتغير الخ رة لدى المعلمي ونوع التعليم.
أما دراسييييييييية أبو موسيييييييييى ( )2008وهي بعنوا " :التوافق الزواجي وعالقته ببعض سيييييييييمات
الشيييخصيييية لدى المعاقين" .فهدفت الد ارس ىىة لم الكش ىىف ع مس ىىتوى التوافق الزواجي وعالقته بعض
س ى ىىمات الش ى ىىخص ى ىىية (الخجل ،والتدي ) لدى عينة م المعاقي المتزوجي عددها ( )178في قطاع غزة
م خالل تط يق اس ى ى ىىتبانة كأداة للد ارس ى ى ىىة .وأش ى ى ىىارت نتائجها لم عدم وجود عالقة دالة حص ى ى ىىائياً ي
التوافق الزواجي والخجل ،مع وجود مثل تلك العالقة مع س ىىمة التدي  .وأش ىىارت الد ارس ىىة – أيضى ىاً -لم
عدم وجود فرو دالة حصى ىىائياً تعزى لمتغير الجنس ،والعمر ،ونوع اىعاقة ،ومدة سى ىىنوات الزواج ،في
حي كا هناك فرو دالة حصائياً تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
أما دراسيية حسيييمي وخورشيييد وحسييان ( )Hashemi, Khurshid & Hassam, 2006فهدفت
لم الكشى ى ىىف ع العالقة ي التوافق الزواجي واىجهاد واالكتئاب عند عينة م النسى ى ىىاء الباكسى ى ىىتانيات
المتزوجات العامالت وغير العامالت مقدارها ( )150امرأة ،تراوحت أعماره ما ي ( )50-18سى ىىنة م
خالل تط يق مقىىاييس االكتئىىاب ل يىىك ( ،)Beck Depression,1996ومقيىىاس ديىىداك للتوافق ( Dyadic

 ،)Adjustment Scale, 2000ومقياس اىجهاد ( .)1991وقد أكدت نتائج الدراسة علم وجود عالقة ي
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التوافق الزواجي م جهة ،واىجهاد واالكتئاب م جهة أخرى ،وكشىىفت ع وجود فرو تعزى لمسىىتوى
التعليم وللعمل ولصال المرأة المتعلمة والعاملة.
وهدفت دراسيية زعتر ( )2000لم معرفة "الخصييال الشييخصييية والتنبؤ بالتوافق الزواجي لدى
الشباب" .وفحص العالقة ي الخصىىائص الشىىخصىىية وجوانب الحياة الزواجية علم عينة م الشىىباب
والشابات المق لي علم الزواج قوامها ( )180فرداً ) ،)90شاباً و( )90شابة في جمهورية مصر العربية
والتعرف علم الفرو

ي الش ىىباب والش ىىابات في خص ىىائص الش ىىخص ىىية وجوانب الحياة الزوجية ،وأي

خصائص للشخصية تؤثر علم جوانب الحياة الزواجية والتن ؤ م خاللها بالتوافق الزواجي ،وم أهم
النتائج التي توص ى ى ىىلت ليها :وجود عالقة ارتباطية ي خص ى ى ىىائص الش ى ى ىىخص ى ى ىىية وبي جوانب الحياة
الزواجية لدى الشىىباب والشىىابات ،ووجود فرو ذات داللة حصىىائية ي الشىىباب والشىىابات في بعض
خصىىائص الشىىخصىىية ،وتنبأت الد ارسىىة بأ بعض خصىىائص الشىىخصىىية تؤثر تأثي اًر ك ي اًر علم جوانب
الحياة الزواجية التي تساعد علم التوافق الزواجي.

 2.2.2الدراسات التي بحثت في تقدير الذات ومفهومه وعالقته ببعض المتغيرات
دراسيييييية زاهية ،لطيفة ،وحياة ( )2012بعنوا " :تقدير الذات وعالقته بالسييييييلوك العدواني عند
الطلبة الثانويين" ،والتي هدفت لم الكشى ى ى ى ى ى ىىف ع عالقة تقدير الذات والسى ى ى ى ى ى ىىلوك العدواني لدى طلبة
المرحلة الثانوية في مدينة (تقرت) الجزائرية م خالل تط يق مقياس ىىي تقدير الذات لروس ىىن ر  ،ومقياس
السى ى ى ى ى ى ىىلوك العدواني لمحمد علم عمارة علم عينة م الطلبة مقدارها ( )131طالباً وطالبة ،تم اختيارهم
بالطريقة القصى ىىدية ،وقد أشى ىىارت نتائجها لم عدم وجود عالقة ي تقدير الذات والسى ىىلوك العدواني عند
الطلبة ،باىضافة لم عدم وجود فرو دالة حصائياً ،تعزى لمتغيري الجنس والتخصص.
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دراسييييية الحيان والمشيييييعان ) (2005هدفت التعرف لم الفروق بين أبناء األسيييييرى وأبناء
الشيييهداء ،وقد تكونت الد ارسى ىىة م ) (300طالب وطالبة ،وقد ل متوسى ىىم العمر ) (15.7عاماً ،وقد
اسىىتخدم الباحثا أدوات الد ارسىىة (مقياس مفهوم الذات عداد صىىفوت فرج هللا القريشىىي ،ومقياس تقدير
الشىىخصىىية لرونر رونالد تعريب ممدوحة سىىالمة( .وقد أظهرت نتائج الد ارسىىة أنه توجد فرو

ي كل

م أ ناء األسى ى ىىرى وأ ناء الشى ى ىىهداء ومجموعة أقرانهم م األسى ى ىىر األخرى علم مقياس مفهوم الذات،
وأظهرت نتائج الد ارس ى ىىة – أيضى ى ىاً -أنه ال توجد فرو

ي أ ناء األس ى ىىرى ،وأ ناء الش ى ىىهداء ومجموعة

أقرانهم م األسر األخرى علم مقياس مفهوم الذات م حيث الجنس )ذكور -ناث(.
دراسييية األسيييود ) (2003والتي تهدف لم التعرف علم العالقة بين مسيييتوى القلق ومفهوم
الذات ومسيييييييتوى الطموح لدى الطلبة الجامعيي في دولة فلس ى ى ى ى ىىطي  ،وأثر كل م متغير الجنس
والتخصى ىىص والمسى ىىتوى األكاديمي علم ذلك .وقد تكونت عينة الد ارسى ىىة م ( )378طالباً وطالبة م
جامعات األزهر -اىسالمية  -األقصم ،وقد استخدم الباحث )مقياس مفهوم الذات عداد( صالح أ و
ناهية واسىىتبانة مسىىتوى الطموح لل ارشىىدي عداد كاميليا ع د الفتاح ،وتوصىىلت نتائج الد ارسىىة لم عدم
وجود فرو ذات داللة حصائية ي الذكور واىناث علم مقياس مفهوم الذات وأبعاده.
دراسييييييييية متولي ( )2002وهدفت التعرف لم المسييييييييياندة االجتماعية وعالقتها بكل من تقدير الذات
واالغتراب النفسييييييي لدى األطفال المحرومين من أسييييييرهم .وتكونت العينة م ( )125طفالً وطفلة م
المودعي بالمؤس ى ىسى ىىات االجتماعية ،و( )62طفالً وطفلة م أطفال األسى ىىر العادية .وتوصى ىىلت الد ارسى ىىة
لم نتائج أهمها :وجود تأثير دال للحرما م الوالدي علم درجات المس ى ى ى ى ى ى ىىاندة االجتماع ية ،وتقدير
الذات ،واالغتراب النفسي.
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دراسيييية أبو زايدة ( )2002والتي تهدف لم تسى ى ىىليم الض ى ىىوء علم التوافق النفسييييي وعالقته
بمفهوم الذات لدى عينة م أ ناء الشهداء وأسرى االنتفاضة ،والتعرف علم الفرو

ي مجموعة م

أطفال الشى ى ى ىىهداء واألسى ى ى ىىرى في التوافق ومفهوم الذات لدى كل م الجنسى ى ى ىىي  ،علم عينة م أ ناء
الش ى ىىهداء ،وقد اس ى ىىتخدمت الباحثة مقياس ى ىىي للتوافق النفس ى ىىي وتقدير الذات ،كش ى ىىفت الد ارس ى ىىة ع وجود
عالقة يجا ية ي التوافق النفسي وتقدير الذات لدى م أ ناء الشهداء وأسرى االنتفاضة.
دراسييييييية حنون ( (2001والتي هدفت التعرف لم مفهوم الذات لدى طالب جامعة النجاح
وتأثير الكلية والمسيييتوى الدراسيييي على مفهوم الذات ،وذلك علم عينة قوامها ( )774طالباً وطالبة،
وقد اسى ىىتخدمت الباحثة مقياس أ و ناهية ( )1999لقياس مفهوم الذات ،وقد أسى ىىفرت نتائجها أ درجة
مفهوم الذات كانت منخفضة علم جميع المجاالت والدرجة الكلية والمستوى الدراسي.
دراسيييييية الشييييييقيرات وأبو عين ( )2001بعنوا " :عالقة الدعم االجتماعي بمفهوم الذات لدى المعاقين
جسدياً" ،هدفت هذه الدراسة لم كشف العالقة ي الدعم االجتماعي المقدم للمعاقي جسدياً م األسرة
واألصدقاء وأفراد المجتمع ،وبي مفهوم الذات لديهم باستخدام مقياسي الدعم االجتماعي ومقياس مفهوم
الذات علم عينة مقدارها ( )307م ذوي اىعاقة جس ى ى ى ىىدياً في األرد  ،وقد أش ى ى ى ىىارت نتائجها لم وجود
عالقة يجا ية ي الدعم االجتماعي المقدم م مصى ى ى ى ىىادره الثالثة (األس ى ى ى ى ىرة ،واألصى ى ى ى ىىدقاء ،والمجتمع)،
وتكوي مفهوم الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية.
يتض ى م خالل عرض الد ارسىىات السىىابقة تشىىابه أغ ارضىىها م حيث الهدف  ،ذ أنها أجريت
للتعرف علم التوافق الزواجي وعالقته بعض المتغيرات مثل د ارس ى ىىة الش ى ىىهري ( )2009بعنوا " :التوافق
الزواجي وعالقته بعض سىىمات الشىىخصىىية لدى عينة م المعلمي المتزوجي بمحافظة جدة" ،ود ارسىىة
الجهوري ( )2008بعنوا " :التوافق الزواجي لىىدى عينىىة م العىىاملي في قطىىاع الص ى ى ى ى ى ى ىحىىة والتعليم في
سى ى ىىلطنة عما في ضى ى ىىوء بعض المتغيرات" ،ود ارسى ى ىىة علي ( )2008بعنوا " :اىنهاك النفسى ى ىىي وعالقته
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بالتوافق الزواجي لدى عينة معلمي الفئات الخاصىىة بمحافظة المنيا ،د ارسىىة أ و موسىىم ( )2008بعنوا :
"التوافق الزواجي وعالقته بعض سى ىىمات الشى ىىخصى ىىية لدى المعاقي " ،و د ارسى ىىة كاظمي وبرفيز ،وايجاز
( )Kazmi, Pervez & Ijaz, 2010بعنوا " :دور الموارد االقتصادية في التوافق الزواجي لدى النساء في
باكسى ى ىىتا " ،وحسى ى ىىيمي وخورشى ى ىىيد وحسى ى ىىا ( )Hashemi, Khurshid & Hassam, 2006بعنوا "التوافق
الزواجي واىجهاد واالكتئاب للنسى ى ى ى ىىاء المتزوجات العامالت وغير العامالت" وتقدير الذات مثل د ارسىى ى ى ىىة
زاهية ،لطيفة ،وحياة ( )2012بعنوا " :تقدير الذات وعالقته بالسى ى ى ى ى ى ىىلوك العدواني عند الطلبة الثانويي
الجزائريي " ،ودراسة حنو ( ،)2001ودراسة أ و زايدة ( ،)2002ودراسة األسود ( ،)2003ودراسة الحيا
والمشعا ) ،(2005ودراسة دراسة الشقيرات وأ و عي (.)2001
وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة وتختلف معها م حيث:
 .1تتش ى ى ىىابه مع الد ارس ى ى ىىات الس ى ى ىىابقة في جمعها ي الهدفي  ،وهما قياس مس ى ى ىىتوى التوافق الزواجي
وتقدير الذات.
 .2تتش ى ىىابه مع بعض الد ارس ى ىىات في المتغيرات الديمغرافية مثل د ارس ى ىىة الش ى ىىهري ( ،)2009ود ارس ى ىىة
الجهوري ( ،)2008ود ارس ى ى ىىة أ و موس ى ى ىىم ( ،)2008ود ارس ى ى ىىة زعتر ( ،)2000ود ارس ى ى ىىة حس ى ى ىىيمي
وخورشى ىىيد وحسى ىىا ( )Hashemi, Khurshid & Hassam, 2006في موضى ىىوع التوافق الزواجي،
ومع دراسة زاهية ،لطيفة ،وحياة ( ،)2012و دراسة األسود) ، (2003ودراسة الحيا والمشعا
) (2005في موضوع تقدير الذات.
 .3تتشابه مع دراسة أ و موسم ( ،)2008ودراسة حنو ) (2001ودراسة األسود ) (2003في ال يئة
التي أجريت ها ،وهي ال يئة الفلسطينية ،وتختلف مع الدراسات األخرى في ذلك.
 .4تتشابه مع دراسة الشقيرات وأ و عي ( )2001ودراسة أ و موسم ( )2008في عينة الدراسة وهم
المعاقي جسدياً ،وتختلف مع بقية الدراسات في ذلك.
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 .5تتشىىابه م حيث سىىتخدام المنهج اىرتباطي مع د ارسىىات كل م علي ( ،)2008و أ و موسىىم
( ،)2008و زعتر ( ،)2000وكى ى ىىاظمي وبرفيز وايجى ى ىىاز (،)Kazmi, Pervez & Ijaz, 2010
وحسىىيمي وخورشىىيد وحسىىا ( ،)Hashemi, Khurshid & Hassam, 2006وزاهية ،لطيفة ،وحياة
( ،)2012وأ و زايدة ) (2002واألسود ) (2003الشقيرات وأ و عي (.)2001
أما أوجه االختالف مع الدراسات السابقة فهي:
تختلف هذه الدراسة ع الدراسات السابقة م حيث ال يئة التي أجريت فيه ،وهي ال يئة الفلسطينية،
وأنها سى ى ى ى ى ى ىىتغطي فجوة بحثية خاص ى ى ى ى ى ى ىىة ذوي اىعاقة الحركية المتزوجي م عام ( )2012وحتم عام
(.)2017
كما ستخدم الباحث في هذه الدراسة العينة المتيسرة غير اىحتمالية ،وذلك لصعوبة الوصول لم
عينة الدراسة؛ وهذه العينة لم تستخدم في الدراسات السابقة التي وردت في البحث .كما اختلفت هذه
الدراسة ع الدراسات السابقة في أنها استخدمت تحليل االنحدار لقياس العالقة ما ي التوافق الزواجي
وتقدير الذات وقياس القدرة التن ؤية للتوافق الزواجي في تقدير الذات لدى األفراد م ذوي اىعاقة الحركية.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت الدراسة الحالية م الدراسات السابقة في تكوي اىطار النظري لهذه الدراسة ،وتطوير
أدواتها ،كذلك في االسترشاد باالختبارات اىحصائية التي استخدمت فيها.
كما اس ى ى ىىتفاد الباحث م النتائج التي توص ى ى ىىلت ليها الد ارس ى ى ىىات الس ى ى ىىابقة والتي ش ى ى ىىكلت مرجعية لهذه
الدراسة ،وساهمت في ث ارءها ومقارنتها نتائج الدراسة الحالية.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
 1.3المقدمة
م أجل تحقيق هدف الد ارسى ى ى ى ى ى ىىة الخاص بمعرفة درجة التوافق الزواجي وعالقته تقدير الذات
لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،فقد تض ى ى ى ى ىىم هذا الفص ى ى ى ى ىىل وص ى ى ى ى ىىفاً لمنهج
الد ارسى ى ىىة ،ومجتمعها ،وعينة الد ارسى ى ىىة ،وطريقة اختيارها ،كما أعطم وصى ى ىىفاً مفص ى ى ىالً ألدوات الد ارسى ى ىىة،
صىىدقها وثباتها ،وكذلك ِّجراءات الد ارسىىة والمعالجة اىحصىىائية التي اسىىتخدمها الباحث في اسىىتخالص
نتائج الدراسة وتحليلها.

 2.3منهج الدراسة
اس ى ىىتخدم الباحث في د ارس ى ىىته المنهج الوص ى ىىفي االرتباطي ،فهو المنهج األنس ى ىىب لهذه الد ارس ى ىىة،
وذلىك أل المنهج الوصى ى ى ى ى ى ىىفي االرتبىاطي يىدرس "العالقىة ي المتغيرات ،ويصى ى ى ى ى ى ىىف درجىة العالقىة ي
المتغيرات وصىىفاً كمياً ،وذلك باسىىتخدام مقاييس كمية ،وم أغراض المنهج االرتباطي وصىىف العالقات
ي المتغيرات ،أو اس ىىتخدام هذه العالقات في عمل تن ؤات تتعلق هذه المتغيرات" (ملحم)2002 ،؛ لهذا
فقد رأى الباحث أ المنهج االرتباطي هو األنس ىىب لهذه الد ارس ىىة ،ويحقق أهدافها بالش ىىكل الذي يض ىىم
الدقة والموضوعية.

 3.3مجتمع الدراسة
استناداً لم تقديرات االتحاد العام لذوي اىعاقة ،والمؤسسات التي تعنم ذوي اىعاقة فإ عدد
األشى ىىخاص ذوي اىعاقة بشى ىىكل عام في محافظة الخليل ل ( )23.000 -20.000ألف شى ىىخص ،وبلغت
نسى ى ى ى ى ى ىىبة األشى ى ى ى ى ى ىىخاص ذوي اىعاقة الحركية منهم ( ،)%40 -%30أي ما يقارب عددهم لم ()10.000
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ش ى ى ى ى ىىخص م ذوي اىعاقة الحركية المتزوجي وغير المتزوجي  .ونس ى ى ى ى ىىبة المتزوجي منهم ي ل عددهم
حوالي ) )4000شخص.
أما في محافظة يت لحم فإ العدد الكلي لألشى ى ى ىىخاص ذوي اىعاقة ي ل ) (12.000تقريباً ،منهم
ما نس ته ) )%40-%30ذوي أعاقة حركية ،أي ما يقارب ( (4000شخص ونسبة األشخاص المتزوجي
منهم ت ل ( )1000ش ى ى ى ىىخص.والجدول رقم ( )1.3ي ي توزيع مجتمع الد ارس ى ى ى ىىة علم محافظتي يت لحم
والخليل:
جدول ( )1.3توزيع مجتمع الدراسة
المحافظة

العدد

النسبة المئوية

يت لحم

1000

%20

الخليل

4000

%80

المجموع

5000

%100

يتض م الجدول ( )1.3توزيع مجتمع الدراسة حسب المحافظة ،حيث يظهر أ العدد األك ر
م ذوي اىعاقة الحركية المتزوجي هم محافظة الخليل وبنسبة مئوية لغت ).(%80

 4.3عينة الدراسة
تكونت عينة الد ارسى ى ى ى ى ى ىىة م ( )280فرد م الذكور واىناث ذوي اىعاقة الحركية المتزوجي في
محافظتي يت لحم والخليل ،وقد تم اختيار أفراد العينة بطريقة العينة المتيسى ى ى ى ى ىرة غير االحتمالية ،وذلك
لصى ىىعوبة حصى ىىر مجتمع الد ارسى ىىة ،وعدم توافر قاعدة يانات لوغرافية لذوي اىعاقة بشى ىىكل عام ولذوي
اىعاقة الحركية بشى ىىكل خاص ،ذ واجهت الباحث صى ىىعوبات ك يرة للوصى ىىول ألفراد عينة الد ارسى ىىة ،وقد
شىىكلت العينة ما نس ى ته ( )%5.6تقريبا م المجتمع األصىىلي ،وقد اسىىتند الباحث بأ هذه النسىىبة تعت ر
كافية لم ما ورد في (ملحم ،2002 ،ص )252وفي (عودة وملكاوي ،1992 ،ص )360والذي ذكر فيها
بأ عدد أفراد العينة المناس ى ى ى ى ىىب في الد ارس ى ى ى ى ىىات االرتباطية هو ( )60فرداً علم األقل ،وفي الد ارس ى ى ى ى ىىات
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الوصىىفية ( )%5م مجتمع يصىىل حجمه لم بضىىعة آالف .كما ورد في فرانكيل ووالي ( & Fraenkel

 )Wallen, 2003, P201بأ الحد األدنم الذي يمك الق ول به في الد ارس ىىات الوص ىىفية هو ( )100فرد،
و( )50فرداً في الىد ارس ى ى ى ى ى ى ىىات التي تبحىىث في العالقىىات االرتبىىاطيىىة ( .)Correlational studiesوقىىد قىىام
الباحث توزيع ( )300اسىىتبانة علم المبحوثي  ،وبعد تمام عملية جمع ال يانات وصىىلت حصىىيلة الجمع
( )283اسىىتبانة اسىىتبعد منها ( )3اسىىتبانات بسى ب عدم صىىالحيتها للتحليل اىحصىىائي لكي تصىىب عينة
الد ارس ى ىىة التي تم جراء التحليل اىحص ى ىىائي ،عليها ( )280اس ى ىىتبانة .والجدول ( )2.3ي ي وص ى ىىف عينة
الدراسة وخصائصها الديموغرافية تبعاً لمتغيراتها المستقلة.
جدول ( :)2.3توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة باألرقام والنسب المئوية بحسب الجنس،
العمر ،مكان السكن ،المستوى التعليمي ،شدة اإلعاقة ،المحافظة
(ن=)280
المتغير
المحافظة

الجنس

العمر

مكان السكن

التصنيف

التكرار

النسبة المئوية %

يت لحم

100

35.7

الخليل

180

64.3

المجموع

280

%100

ذكر

176

62.9

أنثم

104

37.1

المجموع

280

%100

أقل م  30سنة

76

27.1

م  30وأقل م  40سنة

101

36.1

م  40وأقل م  50سنة

70

25.0

م  51سنة فأكثر

33

11.8

المجموع

280

%100

مدينة

89

31.8

قرية

151

53.9

مخيم

40

14.3

المجموع

280

%100
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المتغير

المستوى التعليمي

شدة اإلعاقة

التصنيف

التكرار

النسبة المئوية %

ثانوية عامة فأقل

152

54.3

بكالوريوس

116

41.4

ماجستير فأعلم

12

4.3

المجموع

280

%100

بسيطة

105

37.5

متوسطة

133

47.5

شديدة

42

15.0

المجموع

280

%100

 5.3أدوات الدراسة
بعد اطالع الباحث علم عدد م الد ارس ى ى ى ى ىىات الس ى ى ى ى ىىابقة واألدوات المس ى ى ى ى ىىتخدمة فيها ،قام ناء
االسى ى ىىتبانة التي تكونت م ثالثة أقسى ى ىىام ،كما هو موض ى ى ى في الجدول ( ،)3.3والجدول ( )4.3يوض ى ى ى
توزيع الفقرات علم مقياس التوافق الزواجي ،ومقياس تقدير الذات واتجاه تصحي كل فقرة.
جدول ( :)3.3يوضح أقسام أداة الدراسة الرئيسة
عنوان القسم

رقم القسم

عدد الفقرات

األول

البيانات الشخصية

الثاني

مقياس التوافق الزواجي

37

الثالث

مقياس تقدير الذات

37

6

جدول ( )4.3توزيع الفقرات على مقياس التوافق الزواجي ومقياس تقدير الذات واتجاه تصييييييييحيح كل
فقرة
المقياس
التوافق الزواجي
تقدير الذات

الفقرات السالبة

الفقرات الموجبة

،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
35 ،34 ،33 ،30 ،22 ،26 ،25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
37 ،36 ،32 ،31 ،29 ،28 ،27
،22 ،21 ،19 ،17 ،11 ،10 ،9 ،6 ،3
،20 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1
،35 ،34 ،33 ،31 ،30 ،29 ،27 ،26 ،23
32 ،28 ،25 ،24
37 ،36
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 6.3وصف مقاييس الدراسة وخصائصها السيكومترية
فيما يلي وصف تفصيلي لبناء مقاييس الدراسة وخصائصها السيكومترية:
 1.6.3مقياس التوافق الزواجي:
بعد اطالع الباحث علم الد ارسى ى ى ىىات السى ى ى ىىابقة واألدب التربوي ،وعدد م المقاييس ذات العالقة
بموض ىىوع الد ارس ىىة ،ومنها المقياس المس ىىتخدم في د ارس ىىة الش ىىهري ( ،)2009ود ارس ىىة الجهوري (،)2008
ود ارس ىىة أ و موس ىىم ( ،)2008قام تطوير مقياس للتوافق الزواجي ،وتكو المقياس في ص ىىورته األولية
م ( )39فقرة تقيس في مجملها مستوى التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية.
دالالت صدق وثبات مقياس التوافق الزواجي:
اسى ى ى ىىتخدم الباحث صى ى ى ىىد المحكمي أو ما يعرف بصى ى ى ىىد المحتوى ،وذلك بعرض المقياس علم
( )12محكماً ،كما هو ظاهر في ملحق رقم (ب) م ذوي االختصىىاص م األسىىاتذة المتخص ىصىىي في
مجال علم النفس التربوي ،واىرشى ىىاد النفسى ىىي ،والقياس والتقويم في الجامعات الفلسى ىىطينية ،هدف التأكد
م مناس ى ىىبة المقياس لما أعد م أجله ،وس ى ىىالمة ص ى ىىياغة الفقرات ومدى وض ى ىىوحها ،وقد اعتمد الباحث
علم نسىىبة اتفا ال تقل ( )%85ي المحكمي  ،وبعد التحكيم تم تعديل عدد م الفقرات ،وحذفت الفقرة
رقم ( )13والفقرة رقم ( ،)20وذك لعدم توافقها مع خصى ى ى ى ى ىىائص أفراد العينة المراد تط يق المقياس عليها.
وبعد التعديل والحذف تم التوصل لعدد فقرات المقياس ( )37فقرة.
 1.1.6.3صدق البناء
للتحقق م صد

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

م ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل واقع ( (20فرد م كل محافظة خارج عينة
الد ارسىة ومجتمعها  ،وباسىتخدام معامل ارتباط يرسىو تم اسىتخراج قيم معامالت ارتباط الفقرة بالمقياس
ككل ،كما هو م ي في الجدول (.)5.3
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الجدول ( )5.3قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمقياس ككل
رقم الفقرة

معامل االرتباط كل فقرة

الداللة اإلحصائية

رقم الفقرة

مع المقياس ككل

معامل االرتباط كل فقرة
مع المقياس ككل

الداللة اإلحصائية

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

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

يالحظ م ال يىىانىىات الواردة في الجىىدول ( )5.3أ قيم معىىامالت االرتبىىاط ي الفقرات والمقيىىاس
ككىل تراوحىت ي ( ،)0.39 - 0.80وتجىدر اىش ى ى ى ى ى ى ىىارة أ جميع معىامالت االرتبىاط كىانىت ذات درجىات
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مق ولة ودالة حصائيا ،ولذلك لم يتم حذف أياً م هذه الفقرات .وقد تم اعتماد معيار لق ول الفقرة بأ ال
يقل معامل ارتباطها مع المقياس ككل ع (.)Rest, 1996( )0.25
 2.1.6.3ثبات المقياس:
استخدم الباحث عدة طر للتأكد م ثبات مقياس التوافق الزواجي كما هو ٍ
آت:
 .1طريقة إعادة االختبار ( )Test- Retest Methodتم تط يق المقياس علم عينة اسى ى ىىتطالعية مكونة
م ( )40م ذوي اىعاقة الحركية م خارج عينة الد ارسى ى ى ى ىىة ومجتمعها ،بفار زمني مدته أس ى ى ى ى ى وعا ،
ط ق علم عينة اسىىتطالعية م خارج عينة الد ارسىىة وتنتمي لمجتمع الد ارسىىة ،وتم حسىىاب معامل
حيث ُ
االرتباط يرسى ى ى ىىو
يرسو

ي التط يقي (اىختباري ) السى ى ى ىىتخراج معامل الثبات ،وقد لغت قيمة معامل ارتباط

ي النصفي (.)0.85

 .2ثبات التجانس الداخلي ( ،)Consistencyيشى ى ىىير هذا النوع م الثبات لم قوة االرتباط ي الفقرات
رسى ىىة ،وم أجل تقدير معامل التجانس اسى ىىتخدم الباحث طريقة (ألفا كرونباخ) ( Cronbach
في أداة الد ا

 )Alphaبحسى ى ى ى ى ى ىىاب ثبات مقياس التوافق الزواجي باسى ى ى ى ى ى ىىتخدام معادلة ألفا كرونباخ ،وكانت قيمة (ألفا)
تس ى ى ى ى ى ى ىىاوي ( )0.95وهذا يدل علم أ المقياس يتمتع درجة عالية م الثبات يمك االعتماد عليها في
التط يق النهائي للدراسة.
طريقة تصحيح مقياس التوافق الزواجي:
تكو مقياس مفهوم التوافق الزواجي بصى ى ىىورته النهائية م ( )37فقرة ،وتتم اىجابة علم فق ارت
المقياس وض ىىع ش ىىارة ( )أمام كل فقرة ،حس ىىب قناعة المجيب بمض ىىمو هذه الفقرة ،ومدى انطباقها
عليه ،وذلك وفقاً لتدريج ليكرت ( )Likertالخماسي ،وهي:
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الفقرات اإليجابية:
بالدرجة (دائماً) ُوتعطم ( )5درجات ،ثم (غالباً) وتعطم ( )4درجات ،ثم (أحيانا) وتعطم ()3
درجات ،ثم (ناد اًر) وتعطم درجتي  ،و(ال تنط ق علي) وتعطم درجة واحدة.
الفقرات السلبية:
بىىالىىدرجىىة (دائم ىاً) وتعطم درجىىة واحىىدة ،ثم (غىىالب ىاً) وتعطم درجتي  ،ثم (أحيىىانىىا) وتعطم ()3
درجات ،ثم (ناد اًر) وتعطم ( )4درجات ،و(ال تنط ق علي) وتعطم ( )5درجات.
وتتراوح الىىدرجىىة علم كىىل فقرة م فقرات المقيىىاس مىىا ي ( )5 -1درجىىات ،وبمىىا أ المقيىىاس
يتكو م ( )37فقرة ،فىإ أعلم درجىة يمك أ يحص ى ى ى ى ى ى ىىل عليهىا المجيىب ( )185درجىة ،وأدنم درجىة
(.)37
 2.6.3مقياس تقدير الذات:
اطلع الباحث علم عدد م الدراسات السابقة واألدب التربوي ،وعدد م المقاييس ذات العالقة
تقدير الذات ،ومنها المقياس المستخدم في دراسة زاهية ،لطيفة ،وحياة ( ،)2012ودراسة متولي (،)2002
وفي ضوء ذلك قام تطوير مقياس لتقدير الذات يالئم مجتمع الدراسة الحالية والفئة المستهدغة فيه وهي
فئة ذوي اىعاقة الحركية ،ويتوافق مع ال يئة الفلسطينية ،وتكو المقياس في صورته األولية م ()38
فقرة ،تقيس في مجملها مستوى تقدير الذات.
دالالت صدق وثبات مقياس تقدير الذات:
اسىىتخدم الباحث صىىد المحكمي  ،وذلك بعرض المقياس علم ( )12محكما علم نحو ما يظهر
في ملحق رقم (ب) م ذوي االختص ى ىىاص م األس ى ىىاتذة المتخصى ى ىص ى ىىي في مجال علم النفس التربوي،
واىرشىىاد النفسىىي ،والقياس والتقويم في الجامعات الفلسىىطينية ،هدف التأكد م مناسىىبة المقياس لما أعد
م أجله ،وسالمة صياغة الفقرات ومدى وضوحها ،وقد اعتمد الباحث علم نسبة اتفا ال تقل ()%85
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ي المحكمي  ،وبعد التحكيم تم تعديل عدد م الفقرات ،كما تم حذف فقرة رقم ( )21لعدم توافقها مع
خصائص أفراد العينة ،وبعد التعديل والحذف تم التوصل لعدد فقرات المقياس ( )37فقرة.
 1.2.6.3صدق البناء
للتحقق م صى ى ى ىىد

ناء مقياس تقدير الذات تم تط يقه علم عينة اسى ى ى ىىتطالعية مكونة م ()40

م ذوي اىعاقة الحركية م خارج عينة الد ارس ى ى ى ىىة ومجتمعها ،وباس ى ى ى ىىتخدام معامل ارتباط يرس ى ى ى ىىو تم
استخراج قيم معامالت ارتباط الفقرة بالمقياس ككل ،كما هو م ي في الجدول (.)6.3
الجدول ( )6.3قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمقياس ككل
رقم الفقرة

معامل االرتباط كل فقرة

الداللة اإلحصائية

مع المقياس ككل

رقم الفقرة

معامل االرتباط كل فقرة
مع المقياس ككل

الداللة اإلحصائية

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

55

يالحظ م ال يىىانىىات الواردة في الجىىدول ( )6.3أ قيم معىىامالت االرتبىىاط ي الفقرات والمقيىىاس
ككل تراوحت ي ( ،)0.38 - 0.73وتجدر اىش ى ى ى ى ى ى ىىارة أ جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات
مق ولة ودالة حصائياً ،ولذلك لم يتم حذف أياً م هذه الفقرات .وقد تم اعتماد معيار لق ول الفقرة بأ ال
يقل معامل ارتباطها مع المقياس ككل ع (.)Rest, 1996( )0.25
 2.2.6.3ثبات المقياس:
استخدم الباحث عدة طر للتأكد م ثبات مقياس تقدير الذات كما هو آت:
 .1طريقة إعادة االختبار ( )Test- Retest Methodتم تط يق المقياس علم عينة اسى ى ىىتطالعية مكونة
طق
م ( )40م ذوي اىعاقة الحركية م خارج عينة الد ارسىى ى ىىة ،بفار زمني مدته أس ى ى ى ى وعا  ،حيث ُ
علم عينة اس ى ىىتطالعية م خارج عينة الد ارس ى ىىة وتنتمي لمجتمع الد ارس ى ىىة ،وتم حس ى ىىاب معامل االرتباط
يرسى ى ىىو

ي التط يقي (اىختباري ) السى ى ىىتخراج معامل الثبات ،وقد لغت قيمة معامل ارتباط يرسى ى ىىو

ي النصفي (.)0.85
 .2ثبات التجانس الداخلي ( ،)Consistencyويشير هذا النوع م الثبات لم قوة االرتباط ي الفقرات
رسى ىىة ،وم أجل تقدير معامل التجانس اسى ىىتخدم الباحث طريقة (ألفا كرونباخ) ( Cronbach
في أداة الد ا

 )Alphaبحسى ى ىىاب ثبات مقياس مسى ى ىىتوى تقدير الذات باسى ى ىىتخدام معادلة ألفا كرونباخ وكانت قيمة (ألفا)
تس ى ى ى ى ى ى ىىاوي ( )0.92وهذا يدل علم أ المقياس يتمتع درجة عالية م الثبات يمك االعتماد عليها في
التط يق النهائي للدراسة.
طريقة تصحيح مقياس تقدير الذات:
تكو مقياس مفهوم التوافق الزواجي بصى ى ىىورته النهائية م ( )37فقرة ،وتتم اىجابة علم فقرات
المقياس وضىىع شىىارة ( )أمام كل فقرة ،حسىىب قناعة المتجيب بمضىىمو هذه الفقرة ،ومدى انطباقها
عليه ،وذلك وفقاً لتدريج ليكرت ( )Likertالخماسي ،وهي:
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الفقرات اإليجابية:
بالدرجة (دائماً) ُوتعطم ( )5درجات ،ثم (غالباً) وتعطم ( )4درجات ،ثم (أحيانا) وتعطم ()3
درجات ،ثم (ناد اًر) وتعطم درجتي  ،و(ال تنط ق علي) وتعطم درجة واحدة.
الفقرات السلبية:
بالدرجة (دائماً) وتعطم درجة واحدة ،ثم (غالباً) وتعطم درجتي  ،ثم (أحيانا) وتعطم ( )3درجات ،ثم
(ناد اًر) وتعطم ( )4درجات ،و(ال تنط ق علي) وتعطم ( )5درجات.
وتتراوح الىىدرجىىة علم كىىل فقرة م فقرات المقيىىاس مىىا ي ( )5 -1درجىىات ،وبمىىا أ المقيىىاس
يتكو م ( )37فقرة ،فإ أعلم درجة يمك أ يحص ى ى ىىل عليها المس ى ى ىىتجيب ( )185درجة ،وأدنم درجة
(.)37

 7.3إجراءات الدراسة
جرت الدراسة وفق الخطوات اآلتية:
 -1تحديد مجتمع الد ارسى ى ى ى ى ى ىىة ،ذ قام الباحث تحديد المجتمع ،وهو ذوو اىعاقة الحركية في محافظتي
يت لحم والخليل التي س ى ى ىىتط ق عليها الد ارس ى ى ىىة ،وم ثم الحص ى ى ىىول علم اىذ بالس ى ى ىىماح تط يق
أدوات الدراسة في الجامعة.
 -2تحديد عينة الد ارس ى ىىة ،واختيارها ،ذ قام الباحث بالتنس ى ىىيق مع المؤسى ى ىس ى ىىات ذات العالقة ،وت ليغهم
بموعد جراء الد ارسة.
-3

ناء أدوات الد ارس ى ى ى ى ى ى ىىة م خالل مراجعة األدب التربوي المنشى ى ى ى ى ى ىىور في هذا المجال ،واىجراءات
المالئمة التي قام ها الباحث.

 -4حساب معايير الصد والثبات ألدوات الدراسة.
 -5تط يق األدوات علم عينة الدراسة.
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 -6جمع ال يانات ،وتم استرجاع ( )280استبانة م أصل ( )300حيث تم تحليل ( )280منها وجميعها
استبانات صالحة للتحليل ،وهي التي شكلت عينة الدراسة.
 -7معالجة ال يانات واستخالص النتائج والتوصيات والمقترحات.

 8.3متغيرات الدراسة
تضم تصميم الدراسة المتغيرات اآلتية:
أ  -المتغيرات المستقلة
 الجنس :وله مستويا (ذكر ،وأنثم).
 العمر :وله أربع مس ى ى ىىتويات (أقل م  30س ى ى ىىنة ،م  31وأقل م  40س ى ى ىىنة ،م  41وأقل م 50

سنة ،م  51سنة فأكثر).
 مكا السك  :وله ثالثة مستويات( :مدينة ،وقرية ،ومخيم(.
 المستوى التعليمي :وله ثالثة مستويات (ثانوية عامة فأقل ،وبكالوريوس ،وماجستير فأعلم).
 شدة اىعاقة :وله ثالثة مستويات (بسيطة ،ومتوسطة ،وشديدة).
 المحافظة :وله مستويا ( يت لحم ،والخليل).
ب  -المتغير التابع
ويتمثل في اسى ى ى ى ى ى ىىتجابات المبحوثي م ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل
علم مقاسي التوافق الزواجي وتقدير الذات.
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 9.3المعالجات اإلحصائية
بعد تفري جابات أفراد العينة جرى ترميزها وادخال ال يانات باسىىتخدام الحاسىىوب ثم تمت معالجة
ال يانات حصى ىىائياً باسى ىىتخدام رنامج الرزمة اىحصى ىىائية للعلوم االجتماعية ( ،(SPSSوم المعالجات
اىحصائية المستخدمة:
 .1التك اررات ،والنس ىىب المئوية ،والمتوس ىىطات الحس ىىا ية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقدير الوز النسى ى ي
لفقرات االستبانة.
 .2اختبىىار العينىىة الواحىىدة ( ،)One Sample T-testلفحص الفرو في درجىىة مجىىالي التوافق الزواجي
وتقدير الذات.
 .3اختبار "ت" لعينتي مس ى ى ى ى ى ىىتقلتي ) ،(Independent T-testلفحص الفرض ى ى ى ى ى ىىيات المتعلقة بمتغيرات
الدراسة المستقلة وهي :المحافظة ،والجنس.
 .4تحليل التباي األحادي ) ،(One-Way ANOVAلفحص األسى ى ى ى ى ى ىىئلة المتعلقة بمتغيرات الد ارسى ى ى ى ى ى ىىة
المستقلة وهي :العمر ،ومكا السك  ،والمستوى التعليمي ،وشدة اىعاقة.
 .5معادلة كرونباخ – ألفا ) ،(Alpha-Cronbachلقياس ثبات االختبار.
 .6اختبىىار ( )LSDللمقىىارنىىة البعىىديىىة ،للتعرف علم مصى ى ى ى ى ى ى ىىدر الفرو في المجىىاالت التي يتم رفض
فرضياتها بعد استخدام اختبار تحليل التباي األحادي.
 .7مص ىىفوفة يرس ىىو ( )Pearson Corrolation Matrixلفحص العالقة ي مجاالت الد ارس ىىة (التوافق
الزواجي وتقدير الذات) لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل.
 .8معىامىل االنحىدار الخطي المتعىدد ( )Multiple Regression Analysisلقيىاس القوة التىأثيريىة للتوافق
الزواجي في تقدير الذات.
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الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتها

 1.4النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة
 1.1.4النتائج المتعلقة بالسؤال األول من الدراسة
 2.1.4النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني من الدراسة

 2.4النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة
 1.2.4النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث من الدراسة
 2.2.4النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع من الدراسة
 3.2.4النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس من الدراسة
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
سوف يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت ليها الدراسة ،وفقاً للمقاييس المستخدمة
فيها ،ذ سيتم اىجابة ع أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها علم النحو اآلتي:

 1.4النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة
م أجل تحليل أس ى ى ىىئلة الد ارس ى ى ىىة قام الباحث باس ى ى ىىتخراج المتوس ى ى ىىطات الحس ى ى ىىا ية ،واالنحرافات
المعيارية ،والنس ى ىىب المئوية لفقرات ومجاالت أداة الد ارس ى ىىة ،وم ثم ترتي ها تنازلياً وفق النس ى ىىب المئوية،
وذلك ل جابة ع أسئلة الدراسة.
 1.1.4النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة:
ما مستوى التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل؟
ل جابة ع هذا السى ى ىؤال ،تم اس ى ىىتخراج المتوِّسى ى ىطات الحس ى ىىا ية ،واالنحرافات المعيارية ،لفقرات
مقياس التوافق الزواجي ،وم ثم ترتي ها تنازلياً وفقاً للمتوسى ىىطات الحسى ىىا ية ،وقام الباحث تحديد خمس
فترات للفص ى ىىل ي الدرجات المرتفعة والمنخفض ى ىىة؛ ذ حسى ى ى ت طول المدى وهو ( )4 = 5-1ثم قس ى ىىمته
علم ( )5فترات ( )0.8 = 5/4وعليىىه فىىإ طول الفترة هو ( )0.8وعليىىه اعتمىىد البىىاحىىث التقىىدير الت ىالي،
للفصل ما ي الدرجات ،وبيا ذلك فيما يلي:
المتوسم الحسا ي ( 4.21فأكثر ويعادل  %84.2فأعلم) درجة ك يرة جداً.
المتوسم الحسا ي ( 4.20 -3.41ويعادل  )84.0 -%68.2درجة ك يرة.
المتوسم الحسا ي ( 3.40-2.61ويعادل  )%68.0 -%52.2درجة متوسطة.
المتوسم الحسا ي ( 2.60-1.81ويعادل  )%52.0 -%36.2درجة قليلة.
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المتوسم الحسا ي (أقل م  )1.81درجة قليلة جداً.
أما األساس الذي تم االعتماد عليه في توزيع هذه الفئات فهو الوصف اىحصائي ،القائم علم
توزيع المتوسىىطات ي فئات التدريج علم مقياس ليكرت الخماسىىي ،الذي ي دأ بالدرجة (دائماً) ُوتعطم
) (5درجات ،ثم (غالباً) وتعطم ) (4درجات ،ثم (أحياناً) وتعطم ) (3درجات ،ثم (ناد اًر) وتعطم
درجتي  ،وينتهي ب (ال تنط ق علي وتعطم درجة واحدة فقم بش ى ىىكل متس ى ى ٍ
ىاو .والجدول التالي يوض ى ى
ذلك:
جدول ( )1.4المتوسييييطات الحسييييابية واال نحرافات المعيارية والنسييييب المئوية ودرجة التوافق الزواجي
لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب الدرجة
مسلسل

الرقم في

المتوسط

الفقرات

االستبانة

الحسابي

اال نحراف
المعياري

النسبة

المئوية%

الزواجي

4.48
4.44

0.86

89.6

0.86

86.2

ك يرة جداً
ك يرة جداً

85.4

ك يرة جداً
ك يرة جداً
ك يرة جداً
ك يرة

1

9

10

أعمل ما أستطيع ىقامة حياة زوجية سعيدة

3

7

يشعر كل منا اآلخر بالمودة المتبادلة

4.31

4

4

يقدر كل منا اآلخر

4.27

0.91

5

14

أؤدي واجباتي الزوجية بسعادة

نشعر بالسعادة والرضا في عالقتنا الزوجية

4.25
4.20

0.87

85.0

7

15

يغلب علم زواجنا عالقات المحبة والصد

4.18

0.95

83.6

ك يرة

8

29

نتفق مع بعضنا في كيفية أداء الشعائر الدينية

4.18

1.01

83.6

ك يرة

9

5

يشعر كل منا اآلخر بالمودة المتبادلة

4.18

0.96

83.6

ك يرة

10

3

25

يشتا كل منا لعودة اآلخر لم المنزل

كالنا يشارك في اتخاذ ق اررات تخص األسرة

4.16
4.10

0.96

83.2

ك يرة

12

13

نشعر باألما والطمأنينة في حياتنا الزوجية

4.08

1.00

81.6

ك يرة

13

12

نخفف ع بعضنا البعض في أوقات الضيق

4.08

1.06

81.6

ك يرة

14

1

نشعر بالدفء العاطفي في حياتنا الزوجية

4.08

1.03

81.6

ك يرة

16

31

نتحرى الصد مع بعضنا في أقوالنا وأفعالنا

4.06

0.94

81.2

ك يرة

17

37

نسعم لحل المسائل الصغيرة ق ل أ تصب مشاكل

4.04

1.03

80.8

ك يرة

22

موافقتنا لالقت ار جاءت ع رضا وقناعة ذاتية

4.02

1.22

80.4

ك يرة

2

6

11

15

18

19

23

20

32

أتمنم لزواجي االستمرار في الحياة

درجة التوافق

يتق ل كل منا اآلخر

أتمنم لو تزوجت م شخص آخر
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4.07

4.02

0.88

0.90

0.95

1.03

1.28

88.8

84.0

82.0

81.4

80.4

ك يرة

ك يرة

ك يرة

الحسابي

اال نحراف
المعياري

النسبة

المئوية%

الزواجي

20

11

ننتقي أجمل العبارات ىشعار اآلخر بالحب والتقدير

4.00

1.03

80.0

ك يرة

22

6

ينصت كل منا باهتمام لحديث اآلخر

3.98

1.08

79.6

ك يرة

23

26

يهتم كالنا بسماع رأي اآلخر في أي موضوع

3.98

0.98

79.6

ك يرة

24

17

نستطيع التكيف مع مسؤوليات الحياة الزوجية

3.96

0.97

79.2

ك يرة

25

24

نتغاضم ع عيوب بعضنا البعض

3.94

0.97

78.8

ك يرة

26

28

3.91

1.04

78.2

ك يرة

27

16

أعتقد أننا نواجه األزمات المالية بشجاعة وص ر

3.90

1.00

78.0

ك يرة

28

27

يؤثر كل منا اآلخر علم نفسه

يتنازل أحدنا عندما يزداد النزاع

3.89
3.75

1.00

77.8

ك يرة

30

35

أصبحنا نختلق المشاكل والمنازعات ألتفه األسباب

3.70

1.20

74.0

ك يرة

31

34

يقوم كالنا في دخال أهله في أمورنا الشخصية

3.65

1.19

73.0

ك يرة

32

2

نقدم الهدايا لبعضنا في المناسبات وغيرها

3.59

1.15

71.8

ك يرة

34

30

3.43

1.36

68.6

ك يرة

35

18

نساعد بعضنا في أعمال المنزل

3.30

1.22

66.0

متوسطة

36

19

نخرج للتنزه معاُ في وقت الف ار
يتجنب كالنا المناقشات منعاُ للمشاجرات

3.25

1.13

65.0

متوسطة

3.94

0.66

78.8

كبيرة

مسلسل

21

29

33

37

الرقم في

الفقرات

االستبانة
8

21

33

36

المتوسط

نتمنم لو ارتبطنا يبعضنا منذ زم طويل

ينتمي كالنا ألسرة تتفق في عاداتها وتقاليدها مع أسرة

أخرى

أعتقد أ عاقتي الحركية س باً في ثارة المشاكل يننا

تواجهنا مشكلة في حياتنا الزوجية الختالف عاداتنا

وتقاليدنا

3.99

3.55

2.85

الدرجة الكلية للتوافق الزواجي

1.13

1.06

1.30

1.20

درجة التوافق

ك يرة

79.8

ك يرة

75.0

71.0

57.0

ك يرة

متوسطة

ي ي الجدول ( )1.4أ متوسى ى ى ى ى ى ىىم الدرجة الكلية لمسى ى ى ى ى ى ىىتوى التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة
الحركية في محافظتي يت لحم والخليل حيث لغت ( ،)3.94وانحراف معياري ( ،)0.66وبوز نس ى ى ى ى ى ى ي
ل ( )%78.8أي أ التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل قد جاء
درجة ك يرة ،وجاءت الفقرة رقم (( )9أتمنم لزواجي االسى ى ى ى ى ىىتمرار في الحياة) في المرتبة األولم وبدرجة
ك يرة جدا ،ينما جاءت الفقرة رقم (( )36يتجنب كالنا المناقشىىات منعاً للمشىىاجرات) في المرحلة األخيرة
وبدرجة متوسطة.
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 2.1.4النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة
ما مستوى تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل؟
ل جابة ع هذا ال ؤسىؤال ،تم اسىتخراج المتوِّسىطات الحسىا ية ،واالنحرافات المعيارية،ىسىتجابات
أفرادعينة الد ارسى ى ى ى ى ى ىىة علم فقرات مقياس تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية ،وم ثم ترتي ها تنازلياً
وفقاً للمتوسطات الحسا ية ونتائج الجدول التالي توض ذلك:
جدول ( )2.4المتوسيييطات الحسيييابية واال نحرافات المعيارية والنسيييب المئوية ودرجة تقدير الذات لدى
ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب الدرجة
الحسابي

اال نحراف
المعياري

النسبة

المئوية%

الزواجي

1

1

أنا واثق م نفسي

4.41

0.79

88.2

2

16

أنني أفهم حقيقة نفسي

4.29

0.92

85.8

ك يرة جداً

3

28

أشعر بأنني شخص حس العشرة

4.27

0.79

85.4

ك يرة جداً

4

2

أنا ذو شخصية قوية

4.23

0.93

84.6

ك يرة جداً

5

14

ينظر اآلخرو لي باحترام

ذا كا لدي ما أقوله فإنني أقوله دو تردد

4.23
4.16

0.82

84.6

ك يرة جداً
ك يرة جداً
ك يرة

7

7

أتصف بأنني سعيد علم الرغم م عاقتي

4.03

1.05

80.6

ك يرة

8

20

أواجه اآلخري

4.00

0.94

80.0

ك يرة

9

24

ما أعمله هو العمل الصحي المناسب

3.95

0.79

79.0

ك يرة

مسلسل

6

الرقم في

الفقرات

االستبانة

15

10

5

11

13

المتوسط

جرأة

أشعر أنني أستطيع التحدث أمام مجموعة م الناس

3.95

0.82

0.97

83.2

79.0

درجة التوافق

ك يرة

دو حرج
في نفسي الكفاءة للقيام بأعمال تحتاج لم تخطيم
وتنظيم

3.93

0.84

78.6

ك يرة

12

4

أجد أنني قادر علم تقديم رأي مناسب ذا ما استشرت

3.92

0.89

78.4

ك يرة

13

12

يثق اآلخري بقدرتي علم عطاء حل يناسب المشاكل

3.92

0.83

78.4

ك يرة

التي تعترضهم
14

8

أستطيع مواجهة المواقف الجديدة أو غير المألوفة بكفاءة

3.89

0.90

77.8

ك يرة

15

25

أستطيع أخذ زمام المبادرة في المواقف االجتماعية

3.77

0.97

75.4

ك يرة

17

18

تثير أفكاري تقدير اآلخري واعجا هم

3.70

0.95

74.0

ك يرة

18

32

أشعر بأنني ذكي في جميع المواقف

3.67

0.88

73.4

ك يرة

16

10

نجاح اآلخري م حولي يذكرني بفشلي
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3.71

1.12

74.2

ك يرة

مسلسل

الرقم في

19

27

يصعب علي أ

20

37

أشعر بالحرج بسهولة

3.55

21

23

ال يعيرني الناس االنتباه

3.48

1.15

22

33

أنا ميال لالستسالم بسرعة عندما تتعقد األمور

3.47

1.06

69.4

23

30

أنهزم في مواقف الجدل بسرعة

أفشل في تكوي انطباعات جيدة عني لدى اآلخري

3.45
3.38

1.08

69.0

ك يرة

25

26

ينتا ني الشعور بالكآبة عند مواجهة مواقف شكالية

3.35

1.04

67.0

متوسطة

26

11

3.33

1.08

66.6

متوسطة

24

الفقرات

االستبانة

6

المتوسط

اآلخرو مناسباً

أشعر أ
مواجهتها

أتصرف باستقاللية وأعمل ما يراه

هناك أمو اًر كثيرة في الحياة ال أستطيع

الحسابي

اال نحراف
المعياري

النسبة

المئوية%

الزواجي

3.60

1.10

72.0

ك يرة

1.06

71.0

ك يرة

69.6

ك يرة
ك يرة

1.14

67.6

درجة التوافق

متوسطة

27

36

أحس بأ الحياة عبء ثقيل علي

3.32

1.15

66.4

متوسطة

28

31

ينتا ني القلق دو س ب

3.31

1.08

66.2

متوسطة

29

35

3.31

1.17

66.2

متوسطة

30

19

أندم علم ما أفعل

31

9

أشعر بعدم الرضا ع

32

29

33

34

أشعر أنني ال أستطيع أ أصل لم مستوى النجاح الذي
حققه بعض الناس الذي أعرفهم
مستوى أدائي في األعمال

3.30

1.00

66.0

متوسطة

3.17

1.12

63.4

متوسطة

المطلوبة مني في ال يت
تخليت ع

نجاز بعض األعمال لشعوري بعدم القدرة

علم نجازها

عندما يكو لدي عدد م األمور ألختار ينها فإنني

3.16
3.14

1.04
1.01

63.2
62.8

متوسطة
متوسطة

أجد صعوبة في االختيار
34

17

نني خجول في الغالب

3.12

1.15

62.4

متوسطة

35

3

21

يزعجني النقد الموجه لي م اآلخري

تختلم علي أمور حياتي م حي آلخر

2.98
2.98

1.18

59.6

متوسطة

37

22

أشعر أ هناك مواقف كثيرة أفقد الثقة فيها نفسي

2.55

1.06

51.0

قليلة

3.62

0.51

72.4

كبيرة

36

الدرجة الكلية

1.00

59.6

متوسطة

ي ي الجدول ( )2.4أ قيمة متوسى ى ى ى ى ى ىىم مسى ى ى ى ى ى ىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في
محافظتي يت لحم والخليل قد لغت ( ،)3.62وانحراف معياري ( ،)0.51وبوز نس ى ى ى ي ل ()%72.4؛
أي أ مسى ى ى ى ى ىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل قد جاء درجة
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ك يرة ،وجاءت الفقرة رقم (( )1أنا واثق م نفس ى ى ى ى ى ىىي) في المرتبة األولم وبدرجة ك يرة جدا ،ينما جاءت
الفقرة رقم (( )22أشعر أ هناك مواقف كثيرة أفقد الثقة فيها نفسي) في المرحلة األخيرة وبدرجة قليلة.
وفي الحقيقة ال يمك

صى ى ى ىىدار حكم دقيق علم مسى ى ى ىىتويات مقاييس الد ارسى ى ى ىىة (التوافق الزواجي

وتقدير الذات) لدى العينة ذ اعتمدنا فقم علم المتوسى ى ى ى ىىطات الحسى ى ى ى ىىا ية للدرجة الكلية  ،فهذا الحكم ال
يأخذ بعي االعتبار االنحرافات المعيارية ،والكفيل تقدير مس ى ى ىىتويات مقاييس بش ى ى ىىكل دقيق اعتماداً علم
المتوسى ىىطات الحسى ىىا ية واالنحرافات المعيارية هو اختبار (ت) لعينة واحدة ()One Sample T-Test؛ ذ
يسى ى ىىتخدم هذا االختبار للمقارنة ي متوسى ى ىىم العينة عند كل مقياس ودرجتهما الكلية ومتوسى ى ىىم المجتمع
النظري ،وكو المقياس المتبع هو ليكرت الخماسى ىىي ،فيمك اعتبار متوسى ىىم المجتمع القيمة ( ،)3ألنها
تفصىىل ما ي التقديرات المرتفعة والمنخفضىىة ،وكذلك تم مقارنة متوسىىم العينة مع القيمة المحكية (،)3
والجدول التالي ي ِّي ذلك.
المحكية ( )3لمقياس التوافق
جدول ( )3.4نتائج اختبار(ت) لعينة واحدة للفرق بين متوسييييط العينة و
ّ
الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل
المتوسط

اال نحراف

الرقم

الحسابي

المعياري

1

التوافق الزواجي

3.94

0.66

23.832

2

تقدير الذات

3.62

0.51

20.403

المقاييس

قيمة ت

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

279

*0.00

279

*0.00

* دالة حصائياً عند مستوى الداللة ( )≤0.05وقيمة نقطة القطع ()3

يتض ى ى ى ى ى م نتائج الجدول ( ،)3.4أ قيمة مسى ى ى ى ىىتوى الداللة المحسى ى ى ى ىىوب م العينة كانت دالة
حصى ى ى ى ى ى ىىائيا عند مسى ى ى ى ى ى ىىتوى الداللة ( )≤0.05علم المقاييس (التوافق الزواجي ،تقدير الذات) لدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،حيث لغت قيمة مسىىتوى الداللة المحسىىوب م العينة
علم التوالي ( ،)0.00وهذا يعني أ مقياسى ى ى ى ىىي التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية
في محافظتي الخليل وبيت لحم كانت مرتفعة.
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 2.4النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة
 1.2.4النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث للدراسة ،والذي ينص على:
هل توجد فرو دالة في مسىتوى التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم
والخليل تعزى لم متغيرات :الجنس ،والعمر ،ومكا السى ىىك  ،والمسى ىىتوى التعليمي ،وشى ىىدة اىعاقة،
والمحافظة؟
 2.2.4النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع للدراسة ،والذي ينص على:
هل توجد فرو دالة حصى ى ى ى ىىائياً في مسى ى ى ى ىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي
يت لحم والخليل تعزى لم متغيرات :الجنس ،والعمر ،ومكا الس ىىك  ،والمسى ىىتوى التعليمي ،وشى ىىدة
اىعاقة ،والمحافظة؟
 3.2.4النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس للدراسة ،والذي ينص على:
هىىل توجىىد عالقىىة ارتبىىاطيىىة دالىىة حص ى ى ى ى ى ى ىىائيىاً ي درجتي التوافق الزواجي وتقىىدير الىىذات لىىدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل؟
لإلجابة عن األسئلة السابقة الثالث ،تم تحويلها إلى فرضيات واختبارها على النحو اآلتي:
أوالً :نتائج الفرضيييييييييية المتعلقة األولى وتنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصيييييييييائية عند
مسيييييييييتوى الدال لة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي
بيت لحم والخليل تعزى لمتغير الجنس.
وم أجل فحص صى ىىحة الفرضى ىىية المتعلقة بمتغير الجنس ،فقد اسى ىىتخدم اختبار (ت) للعينات المسى ىىتقلة
ونتائج الجدول التالي توض ذلك:
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جدول ( )4.4نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة في متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة
التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير الجنس.
الجنس
التوافق الزواجي

(ت)

مستوى الداللة

المتوسط

اال نحراف

المتوسط

اال نحراف

المحسوبة

المحسوب

4.0157

0.62810

3.8272

0.70806

2.313

*0.02

ذكر (ن=)176

أنثى (ن=)104

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()≤0,05

يت ي م الجدول ( )4.4أ قيمة مسى ى ى ى ى ى ىىتوى الداللة قد لغت علم درجة التوافق الزواجي لدى
ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل تبعاً لمتغير الجنس ،فقد لغت ( )0.02وهذه القيم
أقل م قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة ( ) ≤0.05أي أننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال
توجد فرو ذات داللة حصائية علم مستوى الداللة ( ) ≤0.05وا هذه الفرو لصال مستوى (ذكر)
حيث ل متوسطهم الحسا ي ( ،)4.01في حي

ل متوسم (أنثم) الحسا ي (.)3.82

ثانياً :نتائج الفرضييييييية الثانية ،وتنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصييييييائية عند مسييييييتوى
الدال لة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم
والخليل تبعاً لمتغير العمر.
م أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسا ية واىنحرافات المعيارية تعزى لمتغير
العمر ،وم ثم اسى ىىتخدم تحليل التباي األحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف علم داللة الفرو في
الدرجة تعزى لمتغير العمر والجداول ( )5.4و( )6.4ت ي ذلك:

68

جدول ( )5.4المتوسييييييطات الحسييييييابية واال نحرافات المعيارية السييييييتجابات عينة الدراسيييييية حول درجة
التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تبعاً لمتغير العمر.
العدد

المتوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

أقل م  30سنة

76

3.88

0.62

م  30وأقل م  40سنة

101

3.89

0.70

م  40وأقل م  50سنة

70

4.02

0.67

 50سنة فأك ر

33

4.08

0.57

المجموع

280

3.94

0.66

العمر

يتض م خالل الجدول ( )5.4وجود فرو

ي المتوسطات الحسا ية ،وم أجل معرفة ذا كانت

هذه الفرو قد وصلت لمستوى الداللة اىحصائية ،تم استخدام اختبار تحليل التباي األحادي (One-

 )Way ANOVAوالجدول ( )6.4يوض ذلك:
جدول ( )6.4نتائج تحليل التباين األحادي لدال لة الفروق في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي
اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير العمر.
مجموع

درجات

متوسط

"ف"

مستوى

المربعات

الحرية

اال نحراف

المحسوبة

الداللة

3

0.551

العمر

مصدر التباين

التوافق الزواجي لدى ذوي

ي المجموعات

1.654

اإلعاقة الحركية في

داخل المجموعات

121.346

276

محافظتي بيت لحم والخليل

المجموع

123.000

279

* دال إحصائيا عند مستوى ()≤0.05

0.440

1.254

0.29

** دال إحصائيا عند مستوى ()≤0.01

يت ي م الجدول ( )6.4أ قيمة مستوى الداللة قد لغت علم درجة التوافق الزواجي لدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل تبعاً لمتغير العمر ( )0.29وهذه القيمة أك ر م قيمة
مسىىتوى الداللة المحدد للد ارسىىة ( ) ≤0.05أي ال يوجد فرو ذات داللة حصىىائية علم مسىىتوى الداللة
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( )≤0.05في درجىة التوافق الزواجي لىدى ذوي اىعىاقىة الحركيىة في محىافظتي يىت لحم والخليىل تبعاً
لمتغير العمر.
ثالثاً :نتائج الفرضييييييية الثالثة ،وتنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصييييييائية عند مسييييييتوى
الدال لة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم
والخليل ،تعزى لمتغير مكان السكن.
وم أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسا ية تعزى لمتغير مكا السك وم ثم استخدم
تحليىىل التبىىاي األحىىادي ( )One-Way ANOVAللتعرف علم داللىىة الفرو واىنح ارفىىات المعيىىاريىىة في
الدرجة تعزى لمتغير مكا السك والجداول ( )7.4و( )8.4ت ي ذلك:
جدول ( )7.4المتوسييييييطات الحسييييييابية واال نحرافات المعيارية السييييييتجابات عينة الدراسيييييية حول درجة
التوافق الزواجي لييدى ذوي اإلعيياقيية الحركييية في محييافظتي بيييت لحم والخليييل ،تعزى لمتغير مكييان
السكن.
مكان السكن

المتوسط

العدد

اال نحراف المعياري

الحسابي
مدينة

89

4.07

0.59

قرية

151

3.94

0.63

مخيم

40

3.67

0.83

المجموع

280

3.94

0.66

يتضى ى ى م خالل الجدول ( )7.4وجود فرو

ي المتوس ى ىىطات الحس ى ىىا ية ،وم أجل معرفة

كانت هذه الفرو قد وصى ىىلت لمسى ىىتوى الداللة اىحصى ىىائية ،تم اسى ىىتخدام اختبار تحليل التباي األحادي
( )One-Way ANOVAوالجدول ( )8.4يوض ذلك:

70

جدول ( )8.4نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة
الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير مكان السكن.
مجموع

درجات

متوسط

"ف"

مستوى

المربعات

الحرية

اال نحراف

المحسوبة

الداللة

2

2.244

مكان السكن

مصدر التباين

التوافق الزواجي لدى ذوي

ي المجموعات

4.488

اإلعاقة الحركية في

داخل المجموعات

118.512

277

محافظتي بيت لحم والخليل

المجموع

123.000

279

* دال إحصائيا عند مستوى () ≤0.05

0.428

5.245

*0.00

** دال إحصائيا عند مستوى ()≤0.01

يت ي م الجدول ( )8.4أ قيمة مستوى الداللة قد لغت علم درجة التوافق الزواجي لدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير مكا الس ىىك ( )0.00وهذه القيم أقل م
قيمة مس ىىتوى الداللة المحدد للد ارس ىىة ( ) ≤0.05أي أننا نرفض الفرض ىىية الص ىىفرية القائلة بأنه ال توجد
فرو ذات داللة حصائية علم مستوى الداللة ( ) ≤0.05في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة
الحركية في محافظتي يت لحم والخليل تعزى لمتغير مكا السك .
ولمعرفة داللة الفرو في مس ى ى ى ى ىىتويات متغير مكا الس ى ى ى ى ىىك في مجال التوافق الزواجي ،فقد تم
استخدام اختبار ( ،)LSDوالجدول رقم ( )9.4ي ي ذلك:
جدول ( )9.4نتائج اختبار ( )LSDلتفسير داللة الفروق في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة
الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير مكان السكن.
مدينة

المقارنات

المتوسط

مدينة

4.0765

*0.40288

قرية

3.9406

*0.26693

مخيم

3.6736

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة () ≤0.05
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قرية

مخيم

يتض ى ى ى م الجدول رقم ( )9.4وجود فرو دالة حصى ى ىىائيا في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة
الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تبعاً لمتغير مكا السى ى ى ى ى ى ىىك

ي (مخيم) وبي (مدينة ،قرية)

لصال (مدينة ،قرية).
رابعاً :نتائج الفرضييييييية الرابعة ،وتنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصييييييائية عند مسييييييتوى
الدال لة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم
والخليل ،تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
وم أجل فحص الفرضىىية تم اسىىتخراج المتوسىىطات الحسىىا ية تعزى لمتغير المسىىتوى التعليمي،
وم ثم اسىى ىىتخدم تحليل التباي األحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف علم داللة الفرو في الدرجة
تعزى لمتغير المستوى التعليمي والجداول ( )10.4و( )11.4ت ي ذلك:
جدول ( )10.4المتوسييييطات الحسييييابية واال نحرافات المعيارية السييييتجابات عينة الدراسيييية حول درجة
التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المسييييييييتوى
التعليمي.
المستوى التعليمي

المتوسط

العدد

الحسابي

اال نحراف المعياري

ثانوية عامة فاقل

152

3.91

0.74

بكالوريوس

116

3.96

0.55

ماجستير فأعلم

12

4.19

0.48

المجموع

280

3.94

0.66

يتض م خالل الجدول ( )10.4وجود داللة فرو

ي المتوسطات الحسا ية ،وم أجل معرفة

ذا كانت هذه الفرو قد وصلت لمستوى الداللة اىحصائية ،تم استخدام اختبار تحليل التباي األحادي
( )One-Way ANOVAوالجدول ( )11.4يوض ذلك:
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جييدول ( )11.4نتييائج تحليييل التبيياين األحييادي لييدالليية الفروق في درجيية التوافق الزواجي لييدى ذوي
اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
مجموع

درجات

متوسط

"ف"

مستوى

المربعات

الحرية

اال نحراف

المحسوبة

الداللة

2

0.501

المستوى التعليمي

مصدر التباين

التوافق الزواجي لدى ذوي

ي المجموعات

1.001

اإلعاقة الحركية في

داخل المجموعات

121.999

277

محافظتي بيت لحم والخليل

المجموع

123.000

279

* دال إحصائيا عند مستوى ()≤0.05

0.4400

1.137

0.32

** دال إحصائيا عند مستوى ()≤0.01

يت ي م الجدول ( )11.4أ قيمة مسى ى ى ى ى ىىتوى الداللة قد لغت علم درجة التوافق الزواجي لدى
ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المسى ى ى ى ى ى ىىتوى التعليمي ( )0.32وهذه
القيمة أك ر م قيمة مسىىتوى الداللة المحدد للد ارسىىة ( ) ≤0.05أي أننا نق ل الفرضىىية الصىىفرية القائلة
بأنه ال توجد فرو ذات داللة حصائية علم مستوى الداللة ( ) ≤0.05في درجة التوافق الزواجي لدى
ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
خامساً :نتائج الفرضية الخامسة ،وتنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الدال لة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم
والخليل ،تعزى لمتغير شدة اإلعاقة.
م أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسا ية تعزى لمتغير شدة اىعاقة ،وم ثم
اسى ى ى ى ىىتخدم تحليل التباي األحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف علم داللة الفرو في الدرجة ،تعزى
لمتغير شدة اىعاقة والجداول ( )12.4و( )13.4ت ي ذلك:
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جدول ( )12.4المتوسيييييطات الحسيييييابية واال نحرافات المعيارية السيييييتجابات عينة الدراسييييية حول درجة
التوافق الزواجي لدى ذوي اإل عا قة الحرك ية في م حافظتي ب يت لحم والخل يل ،تعزى لمتغير شييييييييييدة
اإلعاقة.
شدة اإلعاقة

المتوسط

العدد

اال نحراف المعياري

الحسابي

بسيطة

105

3.99

0.63

متوسطة

133

3.95

0.67

شديدة

42

3.79

0.69

المجموع

280

3.94

0.66

يتض م خالل الجدول ( )12.4وجود فرو

ي المتوسطات الحسا ية ،وم أجل معرفة ذا

كانت هذه الفرو قد وصلت لمستوى الداللة اىحصائية ،تم استخدام اختبار تحليل التباي األحادي
( )One-Way ANOVAوالجدول ( )13.4يوض ذلك:
جدول ( )13.4نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي
اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير شدة اإلعاقة.
مجموع

درجات

متوسط

"ف"

مستوى

المربعات

الحرية

اال نحراف

المحسوبة

الداللة

2

0.589

شدة اإلعاقة

مصدر التباين

التوافق الزواجي لدى ذوي

ي المجموعات

1.177

اإلعاقة الحركية في

داخل المجموعات

121.823

277

محافظتي بيت لحم والخليل

المجموع

123.000

279

* دال إحصائيا عند مستوى () ≤0.05

0.4400

1.338

0.26

** دال إحصائيا عند مستوى () ≤0.01

يت ي م الجدول ( )13.4أ قيمة مسى ى ى ى ى ى ىىتوى الداللة قد لغت علم درجة التوافق الزواجي لدى
ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير ش ى ى ى ى ى ىىدة اىعاقة ( )0.26وهذه القيمة
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أك ر م قيمة مس ىىتوى الداللة المحدد للد ارس ىىة ( )≤0.05أي أننا نق ل الفرض ىىية الص ىىفرية القائلة بأنه ال
توجد فرو ذات داللة حص ى ى ىىائية علم مس ى ى ىىتوى الداللة ( )≤0.05في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير شدة اىعاقة.
سادساً :نتائج الفرضية السادسة ،وتنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الدال لة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم
والخليل ،تعزى لمتغير المحافظة.
م أجل فحص صى ىىحة الفرضىىىية المتعلقة بمتغير المحافظة ،فقد اس ىىتخدم اختبار (ت) للعينات
المستقلة ونتائج الجدول ( )14.4توض ذلك:
جدول ( )14.4نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في متوسيييطات اسيييتجابات عينة الدراسييية حول درجة
التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير المحافظة.
المحافظة
التوافق الزواجي

(ت)

مستوى الداللة

المتوسط

اال نحراف

المتوسط

اال نحراف

المحسوبة

المحسوب

3.86

0.73

3.99

0.62

-1.531

0.12

بيت لحم (ن=)100

الخليل (ن=)180

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة () ≤0,05

يت ي م الجدول ( )14.4لم أ قيمة مسى ى ى ى ى ى ىىتوى الداللة قد لغت علم درجة التوافق الزواجي
لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المحافظة ( )0.12وهذه القيمة
أك ر م قيمة مس ىىتوى الداللة المحدد للد ارس ىىة ( ،)≤0.05وبهذا نق ل الفرض ىىية الص ىىفرية القائلة بأنه ال
توجد فرو ذات داللة حص ى ى ى ىىائية علم مس ى ى ى ىىتوى الداللة( )≤0.05في درجة التوافق الزواجي لدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المحافظة.
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سييابعاً :نتائج الفرضييية السييابعة ،وتنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصييائية عند مس يتوى
الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل،
تعزى لمتغير الجنس.
م أجل فحص ص ى ى ىىحة الفرض ى ى ىىية المتعلقة بمتغير الجنس ،فقد اس ى ى ىىتخدم اختبار (ت) للعينات
المستقلة ونتائج الجدول ( )15.4توض ذلك:
جدول ( )15.4نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في متوسيييطات اسيييتجابات عينة الدراسييية حول درجة
تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير الجنس.
الجنس
تقدير الذات

(ت)

مستوى الداللة

المتوسط

اال نحراف

المتوسط

اال نحراف

المحسوبة

المحسوب

3.65

0.52

3.58

0.50

1.058

0.29

ذكر (ن=)176

أنثى (ن=)104

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )(α ≤ 0.05

يت ي م الجدول ( )15.4أ قيمة مس ى ى ى ى ىىتوى الداللة قد لغت علم درجة تقدير الذات لدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير الجنس ( ،)0.29وهذه القيمة أك ر م
قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة ) (α ≤ 0.05وبهذا نق ل الفرضية الصفرية القائلة ،بأنه ال توجد فرو
ذات داللة حصىىائية علم مسىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية
في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير الجنس.
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ثامناً :نتائج الفرضيييييية الثامنة ،وتنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصيييييائية عند مسيييييتوى
الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل،
تعزى لمتغير العمر.
وم أجل فحص الفرضى ى ىىية تم اسى ى ىىتخراج المتوسى ى ىىطات الحسى ى ىىا ية تعزى لمتغير العمر ،وم ثم
اس ى ى ى ىىتخدم تحليل التباي األحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف علم داللة الفرو في الدرجة ،تعزى
لمتغير العمر والجداول ( )16.4و( )17.4ت ي ذلك:
جدول ( )16.4المتوسيييييطات الحسيييييابية واال نحرافات المعيارية السيييييتجابات عينة الدراسييييية حول درجة
تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير العمر.
العدد

المتوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

أقل م  30سنة

76

3.54

0.46

م  30وأقل م  40سنة

101

3.62

0.54

م  40وأقل م  50سنة

70

3.67

0.53

 50سنة فأك ر

33

3.73

0.46

280

3.62

0.51

العمر

المجموع

يتض ى م خالل الجدول ( )16.4وجود فرو

ي المتوسىىطات الحسىىا ية ،وم أجل معرفة ذا

كانت هذه الفرو قد وصى ىىلت لمسى ىىتوى الداللة اىحصى ىىائية ،تم اسى ىىتخدام اختبار تحليل التباي األحادي
( ،)One-Way ANOVAوالجدول ( )17.4يوض ذلك:
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جدول ( )17.4نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة
الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير العمر.
مجموع

درجات

متوسط

"ف"

مستوى

المربعات

الحرية

اال نحراف

المحسوبة

الداللة

3

0.364

العمر

مصدر التباين

تقدير الذات لدى ذوي

ي المجموعات

1.091

اإلعاقة الحركية في

داخل المجموعات

72.486

276

محافظتي بيت لحم والخليل

المجموع

73.577

279

* دال إحصائيا عند مستوى )(α ≤ 0.05

0.263

1.385

0.24

** دال إحصائيا عند مستوى )(α ≤ 0.01

يت ي م الجدول ( )17.4أ قيمة مس ى ى ى ى ىىتوى الداللة قد لغت علم درجة تقدير الذات لدى ذوي
اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي يىىت لحم والخليىىل ،تعزى لمتغير العمر ( ،)0.24وهىىذه القيمىىة أك ر م
قيمة مسى ى ىىتوى الداللة المحدد للد ارسى ى ىىة ) ،(α ≤ 0.05وبهذا نق ل الفرضى ى ىىية الص ى ىىفرية القائلة بأنه ال توجد
فرو ذات داللة حصى ى ىىائية علم مسى ى ىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة
الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير العمر.
تاسييعاً :نتائج الفرضييية التاسييعة ،وتنص على انه :ال توجد فروق ذات داللة إحصييائية عند مس يتوى
الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل،
تعزى لمتغير مكان السكن.
م أجل فحص الفرضىىية تم اسىىتخراج المتوسىىطات الحسىىا ية تعزى لمتغير مكا السىىك  ،وم
ثم اسى ى ى ى ى ى ىىتخدم تحليل التباي األحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف علم داللة الفرو في الدرجة،
تعزى لمتغير مكا السك والجدوال ( )18.4و( )19.4ي ينا ذلك:
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جدول ( )18.4المتوسيييييطات الحسيييييابية واال نحرافات المعيارية السيييييتجابات عينة الدراسييييية حول درجة
تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير مكان السكن.
العدد

مكان السكن

اال نحراف المعياري

المتوسط
الحسابي

مدينة

89

3.77

0.51

قرية

151

3.57

0.48

مخيم

40

3.48

0.55

المجموع

280

3.62

0.51

يتض ى م الجدول ( )18.4وجود فرو

ي المتوسىىطات الحسىىا ية ،وم أجل معرفة ذا كانت

هذه الفرو قد وص ىىلت لمس ىىتوى الداللة اىحص ىىائية ،تم اس ىىتخدام اختبار تحليل التباي األحادي (One-

 )Way ANOVAوالجدول ( )19.4ي ي ذلك.
جييدول رقم ( )19.4نتييائج تحليييل التبيياين األحييادي لييدالليية الفروق في درجيية تقييدير الييذات لييدى ذوي
اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير مكان السكن.
مجموع

درجات

متوسط

"ف"

مستوى

المربعات

الحرية

اال نحراف

المحسوبة

الداللة

2

1.531

مكان السكن

مصدر التباين

تقدير الذات لدى ذوي

بين المجموعات

3.061

اإلعاقة الحركية في

داخل المجموعات

70.516

277

محافظتي بيت لحم والخليل

المجموع

73.577

279

* دال إحصائيا عند مستوى )(α ≤ 0.05

0.255

6.012

*0.00

** دال إحصائيا عند مستوى )(α ≤ 0.01

يت ي م الجدول ( )19.4أ قيمة مسى ى ىىتوى الداللة قد لغت علم درجة تقدير الذات لدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير مكا السى ى ى ى ى ى ىىك ( )0.00وهذه القيمة أقل
م قيمة مس ى ىىتوى الداللة المحدد للد ارس ى ىىة ) (α ≤ 0.05وبذلك نرفض الفرض ى ىىية الص ى ىىفرية القائلة بأنه ال
توجد فرو ذات داللة حصى ى ى ى ىىائية علم مسى ى ى ى ىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى ذوي
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اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي يىىت لحم والخليىىل ،تعزى لمتغير مكىىا السى ى ى ى ى ى ىىك  ،ولمعرفىىة الفرو في
مستويات متغير مكا السك في مجال تقدير الذات ،تم استخدام اختبار ( )LSDوالجدول رقم ()20.4
ي ي ذلك:
جدول ( )20.4نتائج اختبار ( )LSDلتفسيييييييييير داللة الفروق في درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة
الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير مكان السكن.
المقارنات

المتوسط

مدينة

3.7732

قرية

3.5760

مخيم

3.4885

مدينة

قرية

مخيم

*0.19718

*0.28464

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )(α ≤ 0.05

يتضى ى ى ى ى م الجدول ( )20.4وجود فرو جوهرية درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية
في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير مكا الس ى ى ىىك

ي (مخيم ،قرية) ،وبي (مدينة) لص ى ى ىىال

المدينة.
عاش ي اًر :نتائج الفرضييية العاشييرة ،وتنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصييائية عند مس يتوى
الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل،
تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
م أجل فحص الفرضىىية تم اسىىتخراج المتوسىىطات الحسىىا ية ،تعزى لمتغير المسىىتوى التعليمي،
وم ثم اس ى ىىتخدم تحليل التباي األحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف علم داللة الفرو في الدرجة
تعزى لمتغير المستوى التعليمي والجداول ( )21.4و( )22.4ت ي ذلك:
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جدول ( )21.4المتوسيييييطات الحسيييييابية واال نحرافات المعيارية السيييييتجابات عينة الدراسييييية حول درجة
تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المسيييييييييتوى
التعليمي.
العدد

المتوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

ثانوية عامة فاقل

152

3.53

0.54

بكالوريوس

116

3.72

0.45

ماجستير فأعلم

12

3.74

0.50

المجموع

280

3.62

0.51

المستوى التعليمي

يتض م الجدول ( )21.4وجود فرو

ي المتوسطات الحسا ية ،وم أجل معرفة ذا كانت

هذه الفرو قد وصلت لمستوى الداللة اىحصائية ،تم استخدام اختبار تحليل التباي

األحادي (One-

 )Way ANOVAوالجدول ( )22.4ي ي ذلك.
جدول ( )22.4نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة
الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
مجموع

درجات

متوسط

"ف"

مستوى

المربعات

الحرية

اال نحراف

المحسوبة

الداللة

2

1.281

المستوى التعليمي

مصدر التباين

تقدير الذات لدى ذوي

بين المجموعات

2.562

اإلعاقة الحركية في

داخل المجموعات

71.015

277

محافظتي بيت لحم والخليل

المجموع

73.577

279

* دال إحصائيا عند مستوى )(α ≤ 0.05

0.256

4.996

*0.00

** دال إحصائيا عند مستوى )(α ≤ 0.01

يت ي م الجدول ( )22.4أ قيمة مس ى ى ى ى ىىتوى الداللة قد لغت علم درجة تقدير الذات لدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المسى ى ىىتوى التعليمي ( ،)0.00وهذه القيمة
أقل م قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة ) ،(α ≤ 0.05وبهذا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال
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توجد فرو ذات داللة حص ى ى ى ى ىىائية علم مس ى ى ى ى ىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى ذوي
اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي يىىت لحم والخليىىل ،تعزى لمتغير المسى ى ى ى ى ى ىىتوى التعليمي ،ولمعرفىىة داللىىة
الفرو في مسى ى ى ى ىىتويات متغير مكا السى ى ى ى ىىك في مجال تقدير الذات ،فقد تم اسى ى ى ى ىىتخدام اختبار ()LSD
والجدول رقم ( )23.4ي ي ذلك:
جدول ( )23.4نتائج اختبار ( )LSDلتفسيييييييييير داللة الفروق في درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة
الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
المقارنات

المتوسط

ثانوية عامة فاقل

3.5384

بكالوريوس

3.7293

ماجستير فأعلم

3.7410

ثانوية عامة فاقل

بكالوريوس

ماجستير فأعلى

*0.19086

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )(α ≤ 0.05

يتض ى ى ى ى ى ى ى م الجدول ( )23.4فرو جوهرية درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في
محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المستوى التعليمي ي (ثانوية عامة فأقل) وبي (بكالوريوس)
لصال البكالوريوس.
حادي عشييير :نتائج الفرضيييية الحادية عشييير ،وتنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصيييائية
عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت
لحم والخليل ،تعزى لمتغير شدة اإلعاقة.
م أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسا ية واىنحرافات المعيارية تعزى لمتغير
شدة اىعاقة وم ثم استخدم تحليل التباي األحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف علم داللة الفرو
في الدرجة تعزى لمتغير شدة اىعاقة والجداول ( )24.4و( )25.4ت ي ذلك:
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جدول ( )24.4المتوسيييييطات الحسيييييابية واال نحرافات المعيارية السيييييتجابات عينة الدراسييييية حول درجة
تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير شدة اإلعاقة.
شدة اإلعاقة

العدد

المتوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

بسيطة

105

3.66

0.49

متوسطة

133

3.62

0.49

شديدة

42

3.52

0.60

المجموع

280

3.62

0.51

يتض ى م خالل الجدول ( )24.4وجود فرو

ي المتوسىىطات الحسىىا ية ،وم أجل معرفة ذا

كانت هذه الفرو قد وصى ىىلت لمسى ىىتوى الداللة اىحصى ىىائية ،تم اسى ىىتخدام اختبار تحليل التباي األحادي
( )One-Way ANOVAوالجدول ( )25.4ي ي ذلك.
جدول ( )25.4نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة
الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير شدة اإلعاقة.
مجموع

درجات

متوسط

"ف"

مستوى

المربعات

الحرية

اال نحراف

المحسوبة

الداللة

2

0.311

شدة اإلعاقة

مصدر التباين

تقدير الذات لدى ذوي

ي المجموعات

0.621

اإلعاقة الحركية في

داخل المجموعات

72.956

277

محافظتي بيت لحم والخليل

المجموع

73.577

279

* دال إحصائيا عند مستوى )(α ≤ 0.05

0.263

1.179

0.30

** دال إحصائيا عند مستوى )(α ≤ 0.05

يت ي م الجدول ( )25.4أ قيمة مستوى الداللة قد لغت علم درجة تقدير الذات لدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير شدة اىعاقة ( )0.30وهذه القيمة أك ر
م قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة ) ،(α ≤ 0.05وبذلك نق ل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توجد
فرو ذات داللة حصائية علم مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة
الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير شدة اىعاقة.
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ثاني عشييييييير :نتائج الفرضيييييييية المتعلقة الثانية عشييييييير ،وتنص على أنه :ال توجد فروق ذات داللة
إحصييييييييائية عند مسييييييييتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في
محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المحافظة.
م أجل فحص صى ىىحة الفرضىىىية المتعلقة بمتغير المحافظة ،فقد اس ىىتخدم اختبار (ت) للعينات
المستقلة ونتائج الجدول ( )26.4توض ذلك:
جدول ( )26.4نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة
تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المحافظة.
المحافظة
التوافق الزواجي

(ت)

مستوى الداللة

المتوسط

اال نحراف

المتوسط

اال نحراف

المحسوبة

المحسوب

3.57

0.50

3.65

0.51

-1.214

0.22

بيت لحم (ن=)100

الخليل (ن=)180

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة (α ≤ 0.05).

يت ي م الجدول ( )26.4أ قيمة مسى ى ى ى ىىتوى الداللة قد لغت علم درجة تقدير الذات لدى ذوي
اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المحافظة ( )0.22وهذه القيمة أك ر م
قيمة مس ى ىىتوى الداللة المحدد للد ارس ى ىىة ) (α ≤ 0.05أي أننا نق ل الفرض ى ىىية الص ى ىىفرية القائلة بأنه ال توجد
فرو ذات داللة حصى ىىائية علم مسى ىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة
الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المحافظة.
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ثالث عشيييير :نتائج الفرضييييية المتعلقة الثالثة عشييييرة ،وتنص على أنه :ال توجد عالقة ارتباطيه دالة
إحصييييييييائياً عند مسييييييييتوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين درجتي التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي
اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل.
م أجل اىجابة ع السؤال تم استخدام معامل ارتباط يرسو والجدول ( )27.4ي ي ذلك:
جدول ( )27.4نتائج معامل ارتباط بين متغير التوافق الزواجي ومتغير تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة
الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل.
تقدير الذات

التوافق الزواجي
المتوسم

االنحراف

المتوسم

االنحراف

3.9457

0.66397

3.6262

0.51353

*دال إحصائيا عند مستوى )(α ≤ 0.05

معامل ارتباط بيرسون
**0.689

مستوى الداللة
**0.00

*دال إحصائيا عند مستوى )(α ≤ 0.01

يتض م الجدول ( )27.4وجود عالقة ارتباط ذات داللة حصائية علم مستوى الداللة

(α

) ≤ 0.05ي التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل،
حيىىث لغىىت قيمىىة معىىامىىل ارتبىىاط يرسى ى ى ى ى ى ىىو

ينهمىىا ( ،)0.689في حي

لغىىت قيمىىة مسى ى ى ى ى ى ىىتوى الىىداللىة

المحسىىىوب م العينة ( ،)0.00وهي أقل م مسى ىىتوى الداللة المحدد للد ارسى ىىة ) ،(α ≤ 0.05وعليه فقد تم
رفض الفرضية الصفرية.
وم أجىىل قيىىاس أثر عالقىىة درجىىة تىىأثير التوافق الزواجي في تقىىدير الىىذات لىىدى ذوي اىعىىاقىىة
الحركية اس ى ىىتخدم الباحث معامل االنحدار الخطي المتعدد ( )Multiple Regression Analysisوالجدول
( )28.4يوض ذلك:
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جدول ( )28.4ن تائج اخت بار تحل يل االنحدار المتعدد ألثر عالقة التوافق الزواجي في ت قدير الذات
لدى ذوي اإلعاقة الحركية
المتغيرات
المتغير التابع

(تقدير الذات)

المستقل:

التوافق الزواجي

ملخص النموذج
Model Summary
() R

معامل

االرتباط

0.689

(( R2
معامل

التحديد

0.474

Adjusted
() R2

معامل التحديد
المعدل

0.473

معامالت االنحدار
Coefficients

جدول تحليل التباين
ANOVA
مستوى

F

المحسوبة

250.972

درجات الحرية

االنحدار

1

ال واقي

278

المجموع

279

الداللة

*Sig.

0.00

β
معامل
التأثير

0.533

مستوى

T

الداللة

المحسوبة

15.842

*Sig.

**0.00

* يكو األثر دال حصائيا عند مستوى داللة )(α ≤ 0.05

تش ى ىىير نتائج الجدول الس ى ىىا ق لم مدى ص ى ىىالحية النموذج الس ى ىىتخدام نموذج االنحدار الخطي،
ثر ذا داللة حصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05للتوافق الزواجي في تقدير
حيث يالحظ بأ هناك أ اً
الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية ،وقد اسىىتطاع نموذج االنحدار أ يفسىىر ما نس ى ته ( )%47م التوافق
الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية م خالل مستوى تقدير الذات ،أي أ التوافق الزواجي له دور مهم
وأس ىىاس في تحديد مس ىىتوى تقدير الذات لذوي اىعاقة الحركية ،أما النس ىىبة الباقية والبالغة ( )%53فإنها
تعزى لمتغيرات أخرى لم تدخل في نموذج االنحدار ،وهذا يعني أيضى ىاً أ هناك متغيرات مس ىىتقلة أخرى
قد تلعب دو اًر أساسياً في تفسير مستوى تقدير الذات ،وفي السيا نفسه ذاته ،أظهرت نتائج التحليل أ
معامل التحديد المعدل ( )Adjusted (R2قد ل ( )0.473وهو ما يعكس المس ى ى ى ى ى ىىتوى الص ى ى ى ى ى ىىافي لتأثير
التوافق الزواجي في مسى ىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية ،ويعني ذلك أننا نسى ىىتطيع االعتماد
علم هذا النموذج في التن ؤ بمسى ى ى ى ى ى ىىتوى تقدير الذات عند مسى ى ى ى ى ى ىىتوى داللة ( ،)0.01وهذا ما تؤكده القوة
التأثيرية الدالة حصىىائياً لقيمة ( )Betaالبالغة ( ،)0.53ويدعم هذه النتيجة النتائج التي تم التوصىىل ليها
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في الجىدول ( )27.4التي أش ى ى ى ى ى ى ىىارت بىأ العالقىة ي التوافق الزواجي وتقىدير الىذات لىدى ذوي اىعىاقة
الحركيىة كىانىت طرديىة موجبىة ،بمعنم كلمىا زادت درجىة التوافق الزواجي تزداد معىه درجىة تقىدير الىذات
لذوي اىعاقة الحركية وترتفع .ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة ( )Fالمحس ى ى ى ىىوبة ،والتي لغت (،)250.97
وهي دالة عند مستوى ) ،(α ≤ 0.05كما لغت قيمة ( )tالمحسوبة (.)15.842
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج وأهم التوصيات

 1.5مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة
 2.5مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة
 3.5التوصيات
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الفصل الخامس
تفسير النتائج ومناقشتها
يهدف هذا الفص ى ىىل لم مناقش ى ىىة نتائج الد ارس ى ىىة التي بحثت في اس ى ىىتجابات المبحوثي م ذوي
اىعىىاقىىة الحركيىىة في محىىافظتي يىىت لحم والخليىىل حول درجىىة التوافق الزواجي وتقىىدير الىىذات ،وكىىذلىىك
التعرف لم دور بعض المتغيرات (الديمغرافية) في موضوع الدراسة.
وقد اش ىىتملت الد ارس ىىة علم مجموعة م التس ىىاؤالت والفرض ىىيات ،وس ىىيحاول الباحث مناقش ىىة هذه النتائج
ى راز أهمها والتي ست نم عليها التوصيات المختلفة.

 1.5النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة
 1.1.5مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على:
ما مستوى التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل؟
يتض م الجدول ( )7أ مستوى التوافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت
لحم والخليل ،قد ل ( )3.94بانحراف معياري قدره ( ،)0.66وبنسبة مئوية ( )78.8علم الدرجة الكلية
للمجال ،وهذا يدل علم وجود توافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل
بمستوى ك ير لدى عينة الدراسة م المبحوثي .
ويفسر الباحث هذه النتيجة (الدرجة الك يرة م وجود توافق الزواجي لدى ذوي اىعاقة الحركية في
محافظتي يت لحم والخليل) باألسباب اآلتية:
 .1يحترم الدي اىسالمي الزواج ويقدر رابطته لدى أفراد المجتمع بغض النظر ع وجود عاقة لديهم
أو عدمها.
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 .2العادات والتقاليد االجتماعية اىيجا ية التي تسود في المجتمع الفلسطيني ،والتي تحترم الزواج وت ي
حقو الزوجي وواجباتهما كل منهما نحو اآلخر.
 .3المستوىات التعليمية المختلفة التي يتمتع به أفراد عينة الدراسة م المبحوثي  ،والذي يحترم الرابطة
الزوجية ي رب األسرة وزوجته.
 .4التماسك االجتماعي الذي يتميز به المجتمع الفلسطيني المحافظ ،والذي بمجمله يحافظ علم العالقات
الزوجية ويحترمها.
 .5األسلوب الحضاري المتقدم والذي يشجع علم حل المشاكل الزواجية بالنقاح واىقناع والمشاركة.
 .6الدور اىيجا ي الذي يضطلع به الزوج والزوجة وعملهما المشترك علم نشاء أسرة متماسكة.
 .7االتجاه الحديث في الحياة الزوجية ،والذي يتمثل في اال تعاد ع األسرة الك يرة الممتدة ،والعيح
بأسرة جديدة صغيرة ،والذي م شأنه أ يحد م التدخالت الخارجية م ق ل عائلة الزوج أو الزوجة،
في الحياة الزوجية للزوجي .
وتتفق هذه النتيجة مع نظرية التوافق لروجرز ،والتي ترى أ التوافق يتم م خالل تق ل اآلخري
للفرد وعلم عالقاته اىيجا ية معهم ،وبالنسبة للزوجي فإ االحترام المتبادل ينهما ،والفهم المشترك
لكليهما ،وأسلوب الحوار الحضاري ينهما ،وجملة م األسباب األخرى تزيد م مستوى التوافق الزواجي
ي األفراد في األسرة الواحدة.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل م (مخيمر ،)2007 ،و(فهمي ،)2005 ،واللذا أشا ار
لم أ التوافق الزواجي يتحقق م خالل تحقق النضج االنفعالي لكال الزوجي  ،وأ يكو هناك مفهوم
ذات لكال الطرفي  ،باىضافة لم االلتزام الديني ،والذي يحث كل فرد علم احترام اآلخر وبخاصة في
العالقة الزوجية.
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فيما اختلفت مع دراسة (علي )2008 ،التي أظهرت أ مستوى التوافق النفسي ي الزوجي كا
متدنياً ،نتيجة للضغوطات النفسية واىنهاك في العمل ،والذي أثر سلباً علم التوافق الزوجي.
 2.1.5مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الذي ينص على:
ما مستوى تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل؟
يتض ى ى م الجدول ( )8أ مسى ىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت
لحم والخليل م عينة الد ارس ى ىىة ،قد لغت ( )3.62بانحراف معياري قدره ( ،)0.51وبنس ى ىىبة مئوية ()72.4
علم الدرجة الكلية للمجال ،وهذا يدل علم أ مسى ى ى ى ى ى ىىتوى تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في
محافظتي يت لحم والخليل متوفرة درجة ك يرة لدى عينة الدراسة.
وكا م أكثر الفقرات التي حصلت علم درجة استجابة ك يرة ،هي وجود ثقة ك يرة بالنفس ،وفهم
لحقيقة نفس الفرد ،والشعور بالدور اىيجا ي الذي يمارسه الفرد في المجتمع ،والشخصية القوية التي
يمتاز ها ذو اىعاقة الحركية ،ونظرة المجتمع اىيجا ية لذوي اىعاقة.
ويفسر الباحث هذه النتيجة (الدرجة الك يرة م مستوى تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في
محافظتي يت لحم والخليل) باألسباب اآلتية:
 .1ط يعة المجتمع الفلسطيني وعاداته وتقاليده التي تحترم ذوي اىعاقة م أفراده.
 .2االهتمام المتزايد ذوي اىعاقة في المجتمع الفلسى ىىطيني ،والذي دأ ينمو في العصى ىىر الحديث نتيجة
للتقدم الهائل في مختلف النواحي االجتماعية واالقتص ى ى ى ىىادية والعلمية ،والتي أص ى ى ى ىىب االهتمام ذوي
اىعاقة يلقم اهتماماً ك ي اًر.
 .3التقدم العلمي والمتمثل بانتشى ى ى ى ىىار التعليم لدى أفراد المجتمع الفلسى ى ى ى ىىطيني ،والذي دوره انعكس علم
الحقيقة التي ترى أ اىعاقة ليس ىىت م األمور التي تحد م طموح اىنس ىىا وقدراته ،وبالتالي فإ
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ذوي اىعاقة الحركية قادري علم االندماج في المجتمع والتعلم ،والعمل وبالتالي فإ ذلك يرفع م
مستوى تقديرهم لذواتهم.
وتتفق هى ىىذه النتيجى ىىة مع نظريى ىىة الى ىىذات عنى ىىد وليم روجرز والتي ترى التى ىىأثير المهم للمعى ىىارف
واألص ى ىىحاب في المجتمع علم تقدير الفرد لذاته ،وتتفق كذلك مع نظرية الذات عند روجرز ،والتي ترى
يجا ية أصى ىىل الفرد ،ودور العالقات الشى ىىخصى ىىية التي يمارسى ىىها األفراد داخل المجتمع في تكوي الذات
اىيجا ية لدى الفرد.
ولم يجد الباحث أية د ارسى ى ى ى ى ى ىىة تتفق ونتائج الد ارسى ى ى ى ى ى ىىة الحالية ،في حي اختلفت النتائج مع نتائج
د ارسىىة حنو ) (2001والتي كشىىفت ع أ مفهوم الذات كا منخفض ىاً علم جميع المجاالت والدرجة
الكلية والمستوى الدراسي عند المبحوثي م عينة الدراسة.

 2.5مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة
تنص فرضيات الدراسة علم ما يأتي:
 هل توجد فروق دالة في مستوى التوافق الزواجي لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم
والخليل تعزى إلى متغيرات :الجنس ،والعمر ،ومكان السكن ،والمستوى التعليمي ،وشدة اإلعاقة،
والمحافظة؟
 هل توجد فروق دالة في مستوى تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة الحركية في محافظتي بيت لحم
والخليل تعزى إلى متغيرات :الجنس ،والعمر ،ومكان السكن ،والمستوى التعليمي ،وشدة اإلعاقة،
والمحافظة؟
 هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجتي التوافق الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة
الحركية في محافظتي بيت لحم والخليل؟
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جاءت نتائج هذا السؤال ،م حيث اختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بالمتغيرات المستقلة علم النحو
اآلتي:
 1.2.5وجود فرو ذات داللة حصائية ع مستوى الداللة ) ،(α ≤ 0.05في درجة التوافق الزواجي لدى
ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير الجنس ولصال الذكور.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة زاهية ،لطيفة ،وحياة ( ،)2012ودراسة األسود ) ،(2003دراسة
الحيا والمشعا ) (2005التي كشفت ع عدم وجود فرو دالة حصائياً ،تعزى لمتغير الجنس.
وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الجهوري ( )2008ودراسة (أ و موسم )2008 ،اللتا كشفتا ع
عدم وجود فرو دالة حصائياً تعزى لمتغير الجنس.
ويفسر الباحث هذه النتيجة بأ الذكور أكثر ميالً لالستقرار الزواجي كونهم أكثر تقدي ار لزوجاتهم،
وأكثر رغبة في دوام العالقات الزوجية نتيجة للمسؤولية التي يتحملونها في االستمرار في تكوي األسرة
واىنفا عليها ،كذلك تقع علم عاتقهم مسؤولية نجاح الحياة الزوجية أكثر م اىناث.
في المقا ل أظهرت النتائج عدم وجود فرو ذات داللة حصائية ع مستوى الداللة )(α ≤ 0.05
في درجة تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير الجنس.
وذلك نتيجة لعدم تأثر العوامل التي ترفع م تقدير الفرد لنفسه باختالف الجنس (الذكر ،واألنثم).

 2.2.5عدم وجود فرو ذات داللة حصائية ع مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق الزواجي
لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير العمر.

وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (الجهوري )2008 ،ودراسة (أ و موسم )2008 ،والذي أشارت نتائج
دراستهم لم عدم وجود فرو تعزى لمتغير العمر.
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وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الشهري ( )2009التي كشفت الدراسة ع وجود فرو
ذات داللة حصائية تعزى لمتغير العمر.
ويفسر الباحث هذه النتيجة بأ العمر ال يؤدي دو اًر ك ي اًر في التأثير علم مستوى التوافق الزواجي
ويعود ذلك لتقارب األعمار ي الزوجي في العينة المبحوثة ،األمر الذي ساعد في فهم كل منهما
الحتياجات اآلخر ،والذي انعكس باىيجاب علم التوافق الزواجي والسعادة الزوجية داخل األسرة ،وربما
يعود الس ب لم وجود انسجام ي الزوجي والقدرة علم حل المشكالت التي تظهر في الحياة األمر
الذي أثر علم وجود التوافق الزواجي ،لهذا األمر لم يك متغير العمر مؤث اًر في نتائج هذه الفرضية.
كذلك ينت النتائج عدم وجود فرو ذات داللة حصائية ع مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة
تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل تعزى لمتغير العمر.
ويفسر الباحث عدم وجود تأثير لمتغير العمر علم تقدير الذات ،أ ذوي اىعاقة الحركية بمختلف
أعمارهم يحاولو دائماً التفكير في تحقيق أهدافهم وذاتهم وخاصة ،وأ المجتمع الفلسطيني ال ين ذ ذوي
اىعاقة ل علم العكس لديه حقو كثيرة كالتعليم والعمل ،ويحاولو تعويض ما فقد منهم ،ليس نك ارناً
ل عاقة ،وانما لشعورهم بأنهم جزء م هذا المجتمع ،وم واج هم المساهمة في نائه مهما اختلفت
أعمارهم.
ولم يجد الباحث أية دراسة تتفق أو تتعارض مع نتائج الدراسة الحالية ،حيث تفردت الدراسة
الحالية تناول متغير العمر.
 3.2.5وجود فرو ذات داللة حصائية ع مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق الزواجي لدى
ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير مكا السك  ،وأ هذه الفرو تعود
لصال مستويات سك (مدينة ،وقرية).
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ويفس ى ى ى ى ىىر الباحث هذه النتيجة وجود ض ى ى ى ى ىىغوطات نفس ى ى ى ى ىىية كثيرة يتعرض لها األزواج م س ى ى ى ى ىىكا
المخيمات الفلسى ى ىىطينية ع األزواج في أماك السى ى ىىك األخرى ،وذلك نتيجة لظروف السى ى ىىك الصى ى ىىعبة
والظروف االقتصى ى ىىادية السى ى ىىيئة التي يعانو منها ،والتي بمجملها تؤثر علم الجانب النفسى ى ىىي لديهم مما
ينعكس سل ياً علم التوافق الزواجي ي الزوجي .
كذلك ينت النتائج وجود فرو ذات داللة حص ى ى ىىائية ع مس ى ى ىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة
تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير مكا السى ى ى ى ى ى ىىك ،
ولصال مستوى سك (مدينة).
ويعود ذلك ربما للمس ى ى ى ى ى ىىتوى االجتماعي واالقتص ى ى ى ى ى ىىادي وظروف الحياة المريحة في المد  ،والتي
بالتالي تنعكس علم الجانب النفسى ى ى ى ى ى ىىي لذوي اىعاقة الحركية ،وتعمل علم رفع مسى ى ى ى ى ى ىىتوى تقدير الذات
لديهم.
ولم يجد الباحث أية د ارسىىة تتفق أو تختلف مع نتائج الد ارسىىة الحالية ،ذ لم تتناول أية د ارس ىة مكا
السك كمتغير ديمغرافي ،وبهذا تتفرد الدراسة الحالية تناولها لهذا المتغير.
 4.2.5عدم وجود فرو ذات داللة حصائية ع مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق الزواجي
لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
ويفسر الباحث هذه النتيجة تشابه الظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها المجتمع
الفلسطيني ،والتي ال تتأثر بالمستوى التعليمي ألفراده ،ويمك تفسير هذه النتيجة لم أ ط يعة المجتمع
الفلسطيني والظروف التي يمر ها السياسية واالقتصادية واالجتماعية تعت ر مساهمة في وجود التوافق
الزواجي حتم ولو كا هناك اختالف في المستويات التعليمية ،فهو بط يعته يقدس الحياة الزوجية
ويحاول جاهداً علم تحسي ظروفه وخلق التوافق الزواجي.
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وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الجهوري ( )2008التي كشفت عدم وجود فرو دالة حصائياً
تعزى لمستوى التعليم.
وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الشهري ( ،)2009ودراسة (أ و موسم ،)2008 ،ود ارسة
حسيمي وخورشيد وحسا ( )Hashemi, Khurshid & Hassam, 2006التي كشفت الدراسة ع وجود
فرو ذات داللة حصائية تعزى لمتغير المستوى التعليمي ،ويعود س ب هذا االختالف لم ط يعية
المبحوثي في م ذوي اىعاقة الحركية ،والذي كا س باً وجود اختالف في النتائج.
في المقا ل وجود فرو ذات داللة حصائية ع مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير الذات لدى
ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المستوى التعليم.
وربما يعود الس ب في ذلك لم شعور الفرد ذي التعليم العالي ثقة أك ر م غيره ،والتي تعمل
في المجال نفسه علم تعزيز قيمة الذات لديه ،وبما يعود الس ب لم أ ذوي المستوى التعليمي األعلم
يعت رو أكثر دراكاً ووعياً تقدير الذات م المستويات األدنم تعليمياً.
ولم يجد الباحث أية دراسة تتفق أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية ،حيث لم تتناول أي م
الدراسات المستوى التعليمي كمتغير في دراستها ،وبهذا تتفرد الدراسة الحالية بقياس هذا المتغير.
 5.2.4عدم وجود فرو ذات داللة حصائية ع مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة التوافق الزواجي
لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير شدة اىعاقة.
ويفسر الباحث هذه النتيجة تشابه النظرة ل عاقة بغض النظر ع مستواها والتي دورها ال تؤثر
علم مستوى التوافق الزواجي لدى الزوجي داخل األسرة نظ اًر للفهم المتبادل نحو أمور الحياة المختلفة
التي يمارسانها.
وتتفق مع دراسة (أ و موسم )2008 ،التي أشارت لم عدم وجود فرو دالة حصائياً تعزى
لمتغير نوع اىعاقة.
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ولم يجد الباحث أية دراسة تختلف مع نتائج الدراسة الحالية ،حيث لم تتناول أي م الدراسة نوع
اىعاقة كمتغير في دراستها ،وبهذا تتفرد الدراسة الحالية بقياس هذا المتغير.
كذلك عدم وجود فرو ذات داللة حصائية ع مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير
الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير شدة اىعاقة.
والتي ربما يمك أ تعزى للنظرة اىيجا ية التي يقدمها المجتمع وأفراده لذوي اىعاقة الحركية
بغض النظر ع شدتها ،والتي ال تؤثر علم مستوى تقدير الذات لديهم.
ولم يجد الباحث أية دراسة تتفق أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية ،حيث لم تتناول أي م الدراسات
شدة اىعاقة كمتغير في دراستها ،وبهذا تتفرد الدراسة الحالية بقياس هذا المتغير.
 6.2.5عدم وجود فرو ذات داللة حصائية ع مستوى الداللة) (α ≤ 0.05في درجة التوافق الزواجي
لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المحافظة.
ويفسر الباحث هذه النتيجة تشابه الظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها المجتمع
الفلسطيني والتي ال تتأثر باختالف المحافظة التي يعيح ها ذو اىعاقة الحركية ،نظ اًر أل التعاليم
الدينية والعادات والتقاليد االجتماعية متشا هة في المجتمع الفلسطيني علم امتداد الوط الواحد.
كذلك عدم وجود فرو ذات داللة حصائية ع مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في درجة تقدير
الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،تعزى لمتغير المحافظة.
وربما تعود لتشابه نظرة المجتمع وأفراده لذوي اىعاقة والتي ال تختلف باختالف الخارطة
الجغرافية داخل الوط الواحد.
ولم يجد الباحث أية دراسة تتفق أو تختلف مع نتائج الدراسة الحالية ،ذ لم تتناول أي م الدراسات
المحافظة كمتغير في دراستها ،وبهذا تتفرد الدراسة الحالية بقياس هذا المتغير.
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 7.2.5وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة حصى ى ى ى ى ىىائية عند مسى ى ى ى ى ىىتوى الداللة ) (α ≤ 0.01ي متغير
التوافق ومتغير تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية.
ويفسىىر الباحث ذلك أ المسىىتوى العالي م التوافق الزواجي ،والذي دوره يتضىىم توافق نفسىىي
وانسجام أسري ي الزوجي يعمل علم رفع قيمة الذات لديهم وتحسي نظرتهم ألنفسهم.
وتتفق هىىذه النتيجىىة مع نظريىىة الىىذات لروجرز والتي ترى جود عالقىىة موجبىىة ي مفهوم الىىذات
وبي التوافق النفس ىىي الجيد وتحقيق الص ىىحة النفس ىىية ،ل

تقدير الذات له تأثير مهم علم عالقات

الش ىىخص مع اآلخر وعلم تق له له ،وتوافقه مع نفس ىىه ومع اآلخر ،وذلك ينط ق علم الزوجي فتقدير
الذات لديهما يزيد التوافق الزواجي ينهما.
وتتفق هذه النتيجة مع د ارسىىة أ و موسىىم ( )2008التي أظهرت وجود عالقة دالة حصىىائياً ي
التوافق الزواجي والتدي  ،ومع دراسة زعتر ( )2000التي أظهرت وجود عالقة ارتباطيه ي خصائص
الشى ىىخصى ىىية وبي جوانب الحياة الزواجية لدى الشى ىىباب والشى ىىابات ،ومع د ارسى ىىة كاظمي وبرفيز وايجاز
( )Kazmi, Pervez & Ijaz, 2010أشى ى ى ى ى ى ى ىىارت نتىىائجهىىا لم وجود عالقىىة ي التوافق الزواجي والموارد
االقتصىىادية ،ومع د ارسىىة حسىىيمي وخورشىىيد وحسىىا ( )Hashemi, Khurshid & Hassam, 2006أكدت
علم وجود عالقة ي التوافق الزواجي م جهة واىجهاد واالكتئاب م جهة أخرى ،ومع د ارسى ى ى ىىة أ و
ازيىدة ) (2002التي أظهرت وجود عالقىة يجىا يىة ي التوافق النفسى ى ى ى ى ى ىىي وتقىدي الىذات لىدى م أ نىاء
الشىىهداء وأسىىرى االنتفاضىىة ،ومع د ارسىىة الشىىقيرات وأ و عي ( )2001التي أظهرت وجود عالقة يجا ية
ي الدعم االجتماعي المقدم م مصادره الثالث (األسرة ،واألصدقاء ،والمجتمع) ،وتكوي مفهوم الذات
لدى ذوي اىعاقة الحركية.
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وتختلف هذه النتيجة مع د ارسىىة علي ( )2008التي كشىىفت ع وجود عالقة سىىل ية ي اىنهاك
النفسي والتوافق الزواجي ،ودراسة أ و موسم ( )2008التي أظهرت عدم وجود عالقة دالة حصائياً ي
التوافق الزواجي والخجل ،ومع د ارس ى ىىة زاهية ،لطيفة ،وحياة ( )2012التي كش ى ىىفت ع عدم وجود عالقة
ي تقدير الذات والسلوك العدواني عند الطلبة.
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 3.5التوصيات
في ضوء ما تقدم م نتائج خرج الباحث بعدة توصيات ،نجملها فيما يلي:
 .1عمل دورات وبرامج رشى ى ىىادية تسى ى ىىاهم في تعزيز التوافق الزواجي ورفع درجة تقدير الذات لدى ذوي
اىعاقة الحركية م المتزوجي وغير المتزوجي ؛ وعمل دراسات بحثية تجري ية.
 .2العمل علم يجاد قاعدة يانات ( حص ى ى ى ى ىىائية) ش ى ى ى ى ىىاملة خاص ى ى ى ى ىىة ذوي اىعاقة بكل أنواعها ،وعمل
حصىىائية لكل تصىىنيف يشىىمل جميع أنواع اىعاقات في محافظات الوط بشىىكل عام ،وأيضىاً عمل
حصائية خاصة بكل محافظة حسب تصنيف اىعاقة.
 .3العمل علم االسى ى ىىتمرار في تقديم الدعم النفسى ى ىىي واالجتماعي واالقتصى ى ىىادي والثقافي سى ى ىىيسى ى ىىاهم في
استمرار وتعزيز التوافق الزواجي فيما ي ذوي اىعاقة ورفع مستوى تقدير الذات لديهم ،وخصوصاً
داخل المخيمات الفلسىىطينية؛ أل حسىىب هذه الد ارسىىة جاءت نتائج متغير السىىك منخفض لصىىال
(المخيم).
 .4تفعيل دور وسائل اىعالم في راز دور األشخاص م ذوي اىعاقة في المجتمع ،وأ لهم الحقو
نفسى ىىها التي يتمتع ها األشى ىىخاص األصى ىىحاء ،وعليهم واجبات أيض ى ىاً ،وال يجب غفال دورهم الفعال
داخل المجتمع ،وأ لهم الحق في ش ىىغال المناص ىىب اىدارية ،فاىعاقة الحركية ليس ىىت عائقاً فكرياً
يمنع م تطورهم وتطور خ راتهم ومعارفهم.
 .5عمل ندوات خاصى ى ى ى ى ى ىىة توعوية بحقو ذوي اىعاقة ،لزيادة وعي الناس بأهمية دورهم في المجتمع،
فيجب عطاءه الفرص ى ى ى ى ى ى ىىة ىثبات نفس ى ى ى ى ى ى ىىه وقدراته ،وتطوير تلك القدرات علم الصى ى ى ى ى ى ىىعيد المهني
والشخصي ،لخلق شخص كفؤ ،يتحمل مسؤولية ،ويقوم بالدور المطلوب منه علم أكمل وجه.
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 .6عمل حمالت توعية ،وتبصى ى ىىير للعائالت واألُسى ى ىىر الفلسى ى ىىطينية ،أ اىنسى ى ىىا م ذوي اىعاقة ليس
معاقاً فكرياً أو اجتماعياً ،أو أكاديمياً ،فيمكنه التمتع بحياة ط يعية ،وله الحق في اختيار ش ى ى ى ى ى ى ىريك
حياته كما يحب ويتمنم ،فاىعاقة ليس ى ى ى ى ىىت عائقاً ،فذوي اىعاقة قد يتمتعو بص ى ى ى ى ىىفات يعجز عنها
األشخاص العاديو .
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ملحق (أ) :االستبانة بصورتها األولية

بسم هللا الرحم الرحيم
تحكيم استبانة
حضرة األستاذ الدكتور ................

يقوم الباحث دراسة تهدف لم قياس التوافق الزواجي وعالقته تقدير الذات لدى ذوي اىعاقة
الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،وهي جزء م متطلبات الحصول علم درجة الماجستير في
اىرشاد النفسي والتربوي ،وتتطلب الدراسة قياس درجة قياس التوافق الزواجي وعالقته تقدير الذات لدى
ذوي اىعاقة الحركية في محافظتي يت لحم والخليل ،ولتحقيق ذلك فقد طلع الباحث علم مجموعة م
المقاييس هذا المجال .ونظ اًر لما تتمتعو به م خ رة ودراية وتخصص يضع الباحث فقرات مقياسي
الدراسة أمام حضرتكم راجيا التفضل إ داء مالحظاتكم م حيث مدى صالحية الفقرات في قياس التوافق
الزواجي وتقدير الذات لدى ذوي اىعاقة الحركية ،وتعديل ما ترونه بحاجة لم التعديل .علماً بأ

دائل

اىجابة المقترحة هي :دائما ،غالبا ،أحياناً ،ناد اًر ،ال تنط ق علي.
وقد صممت االستبانة من ثالثة أجزاء هي:

الجزء األول :ويشمل علم ال يانات الشخصية والعامة.
الجزء الثاني :ويتكو م مقياس التوافق الزواجي.

الجزء الثالث :ويتكو م مقياس تقدير الذات لذوي اىعاقة.
شاك اًر لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بق ول فائق االحترام والتقدير

الباحث :مؤيد محمد موسى ابراهيم
إشراف

أ.د .حسني عوض

113

لقد صممت االستبانة من ثالثة أجزاء هي:
الجزء األول :ويشمل علم ال يانات الشخصية والعامة.
الجزء الثاني :ويتكو م مقياس التوافق الزواجي.
الجزء الثالث :ويتكو م مقياس تقدير الذات لذوي اىعاقة.
الجزء األول :المتغيرات الديمغرافية:
أرجو التكرم وضع شارة ( )Xفي المربع المناسب:
 )1ذكر ( )

 )2أنثم ( ).

A1

الجنس

A2

العمر

A3

مكا السك

 )1مدينة ( )

A4

المستوى التعليمي

 )1ثانوية عامة فأقل ( )  )2بكالوريوس ( )  )3ماجستير فأعلم ( ).

A5

شدة اىعاقة

).

(

 )1بسيطة ( )

 )2قرية ( )

 )3مخيم ( )

 )2متوسطة ( )  )3شديدة ( ).

الجزء الثاني :مقياس التوافق الزواجي:
الرقم

الفقرة

.1

نشعر بالدفء العاطفي في حياتنا الزوجية

.2

نقدم الهدايا لبعضنا في المناسبات وغيرها

.3

يشتا كل منا لعودة اآلخر لم المنزل

.4

يقدر كل منا اآلخر

.5

ُيشعر كل منا اآلخر بالمودة المتبادلة

.6
.7

ُينصت كل منا باهتمام لحديث اآلخر
نشعر أ كالنا بحاجة لم اآلخر

.8

نتمنم لو ارتبطنا بعضنا منذ زم طويل

.9

أتمنم لزواجي االستمرار مدى الحياة

.10

أعمل ما أستطيع ىقامة حياة زوجية سعيدة

.11

ننتقي أجمل العبارات ىشعار اآلخر بحبه وتقديره

.12

نخفف ع بعضنا البعض في أوقات الضيق

.13

أسعد اللحظات هي التي نجتمع فيها معاً

.14

نشعر باألما والطمأنينة في حياتنا الزوجية

دائماً
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الرقم

الفقرة

.15

أؤدي واجباتي الزوجية بسعادة

.16

يغلب علم زواجنا عالقات المحبة والصد

.17

أعتقد أننا نواجه األزمات المالية بشجاعة وص ر

.18

نستطيع التكيف مع مسؤوليات الحياة الزوجية

.19

نساعد بعضنا في أعمال المنزل

.20

أشعر بالسعادة في حياتي الزوجية

.21

نخرج للتنزه معاً في وقت الف ار

دائماً

.22

يتق ل كل منا اآلخر

.23

يتنازل أحدنا عندما يزداد النزاع يننا

.24

أتمنم لو تزوجت م شخص آخر

.25

نشعر بالسعادة والرضا في عالقتنا الزوجية

.26

نتغاضم ع عيوب بعضنا البعض

.27

كالنا يشارك في اتخاذ ق اررات تخص األسرة

.28

يهتم كالنا بسماع رأي اآلخر في أي موضوع

.29

يؤثر كل منا اآلخر علم نفسه

.30

ينتمي كالنا ألسرة تتفق في عاداتها وتقاليدها مع أسرة اآلخر

.31

نتفق مع بعضنا في كيفية أداء الشعائر الدينية

.32

تواجهنا مشكلة في حياتنا الزوجية الختالف عاداتنا وتقاليدنا

.33

نتحرى الصد في أقوالنا وأفعالنا

.34

موافقتنا لالقت ار جاءت ع رضا وقناعة ذاتية

.35

أعتقد أ عاقتي الحركية س باً في ثارة المشكالت يننا

.36

يقوم كالنا إدخال أهله في أمورنا الشخصية

.37

أصبحنا نختلق المشاكل والمنازعات ألتفه األسباب

.38

يتجنب كالنا المناقشات منعاً للمشاجرات

.39

نسعم لحل المسائل الصغيرة ق ل أ تصب مشاكل
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الجزء الثالث :مقياس تقدير الذات:
الرقم

دائماً

الفقرة

.1

أنا واثق م نفسي

.2

أنا ذو شخصية قوية

.3

يزعجني النقد الموجه لي م اآلخري

.4

أجد أنني قادر علم تقديم رأي مناسب ذا ما أستشرت

.5

أشعر أنني أستطيع التحدث أمام مجموعة م الناس دو حرج

.6
.7

كثي اًر ما أفشل في تكوي انطباعات جيدة عني لدى اآلخري
أتصف بأنني سعيد علم الرغم م عاقتي

.8

أستطيع مواجهة المواقف الجديدة أو غير المألوفة بكفاءة

.9

كثي اًر ما أشىىعر بعدم الرضىىي ع مسىىتوى أدائي في األعمال المطلوبة
مني في ال يت

.10
.11

نجاح اآلخري م حولي يذكرني بفشلي
أشعر أ هناك أمو اًر كثيرة في الحياة ال أستطيع مواجهتها

.12

يثق اآلخري بقىىدرتي علم عطىىاء حالً ينىىاسى ى ى ى ى ى ى ىىب المشى ى ى ى ى ى ى ىىاكىىل التي

.13

أجد في نفسي الكفاءة للقيام بأعمال تحتاج الم تخطيم وتنظيم

.14

ينظر اآلخرو لم باحترام

.15

ذا كا لدي ما أقوله فإنني ما أقوله دو تردد

.16

نني أفهم حقيقة نفسي

.17

نني خجول في الغالب.

.18

تثير أفكاري تقدير اآلخري واعجا هم

.19
.20

كثي اًر ما أندم علم ما أفعل
أواجه اآلخري

.21

أعرف ما يجب أ أقوله للناس

.22

تختلم علي أمور حياتي م حي

.23

أشعر أ هناك مواقف كثيرة أفقد فيها الثقة نفسي

.24
.25

ال يعيرني الناس كثي اًر االنتباه
ما أعمله هو العمل الصحي

.26

أستطيع أخذ زمام المبادرة في المواقف االجتماعية

.27

ينتا ني الشعور بالكآبة عند مواجهة موقف مشكل

.28

يصعب علي أ أتصرف باستقاللية وأعمل ما يراه اآلخرو مناسباً

تعترضهم.

جرأة

لم آخر
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دائماً

الفقرة
أشعر بأنني شخص ممتع العشرة
نجاز بعض األعمال لشى ى ى ى ىىعوري بعدم القدرة علم

.30

كثي ار ما تخليت ع

.31

أنهزم في مواقف الجدل بسهولة

.32
.33

كثي اًر ما ينتا ني القلق دو س ب
أشعر بأنني ذكي

.34

أنا ميال ل ستسالم بسرعة عندما تتعقد األمور

.35

عندما يكو لدي عدد م األمور ألختار ينها فإنني أجد صعوبة في

نجازها

االختيار
.36

أشعر أنني ال أستطيع أ أصل لم مستوى النجاح الذي حققه بعض
الناس الذي أعرفهم

.37
.38

كثي اًر ما أحس بأ الحياة عبء ثقيل علي
أشعر بالحرج بسهولة

انتهم
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ملحق (ب) :قائمة بأسماء المحكمين

الرقم

اسم المحكم

التخصص

الرتبة العلمية

الجامعة التي يعمل بها

1

محمد شاهي

أستاذ دكتور

اىرشاد النفسي والتربوي

جامعة القدس المفتوحة

2

زياد ركات

أستاذ دكتور

علم النفس التربوي

جامعة القدس المفتوحة

3

ياد أ و بكر

أستاذ مساعد

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحة

4

محمد نعيم فرحات

أستاذ مشارك

علم اجتماع

جامعة القدس المفتوحة

5

حس ال رميل

أستاذ مشارك

علم اجتماع

جامعة القدس المفتوحة

6

عمر الريماوي

أستاذ مشارك

علم النفس

جامعة القدس

7

ن يل ع د الهادي

أستاذ مساعد

علم النفس

جامعة القدس

8

فدوى الحل ية

أستاذ مساعد

علم نفسي تربوي

جامعة القدس

9

بالل سالمة

أستاذ مساعد

مناهج البحث العلمي

جامعة يت لحم

علم اجتماع

10

أحمد فسفوس

أستاذ مساعد

صحة نفسية

جامعة يت لحم

11

فردوس العيسه

أستاذ مساعد

صحة نفسية

جامعة يت لحم

12

ع ير مصل

أستاذ مساعد

صحة نفسية

جامعة يت لحم
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ملحق (ت) :التعديالت التي تمت على فقرات أداة الدراسة بعد التحكيم
مقياس التوافق الزواجي
رقم

الفقرة قبل التعديل

الفقرة

الفقرة بعد التعديل

.1

ننتقي أجمل العبارات ىشعار اآلخر بحبه وتقديره

ننتقي أجمل العبارات ىشعار اآلخر بالحب والتقدير

.2

نتحرى الصد في أقوالنا وأفعالنا

نتحرى الصد مع بعضنا في أقوالنا وأفعالنا

مقياس تقدير الذات:
رقم

الفقرة قبل التعديل

الفقرة
.1
.2
.3

الفقرة بعد التعديل

كثي اًر ما أفشل في تكوي انطباعات جيدة عني لدى اآلخري
كثي اًر ما أشعر بعدم الرضي ع مستوى أدائي في األعمال
المطلوبة مني في ال يت

يثق اآلخري بقدرتي علم اعطاء حالً يناسب المشاكل التي

تعترضهم.

أفشل في تكوي انطباعات جيدة عني لدى
اآلخري
أشعر بعدم الرضا ع مستوى أدائي في األعمال
المطلوبة مني في ال يت
يثق اآلخري بقدرتي علم عطاء حل يناسب
المشاكل التي تعترضهم

.4

كثي اًر ما أندم علم ما أفعل

أندم علم ما أفعل

.5

ال يعيرني الناس كثي اًر االنتباه

ال يعيرني الناس االنتباه

.6

ما أعمله هو العمل الصحي

ما أعمله هو العمل الصحي والمناسب

.7

ينتا ني الشعور بالكآبة عند مواجهة موقف مشكل

ينتا ني الشعور بالكآبة عند مواجهة مواقف شكالية

.8

أشعر بأنني شخص ممتع العشرة .

أشعر بأنني شخص حس العشرة

.9

كثي ار ما تخليت ع

نجاز بعض األعمال لشعوري بعدم

القدرة علم نجازها

تخليت ع

نجاز بعض األعمال لشعوري بعدم

القدرة علم نجازها

 .10كثي اًر ما ينتا ني القلق دو س ب

ينتا ني القلق دو س ب

 .11أشعر بأنني ذكي

أشعر بأنني ذكي في جميع المواقف

 .12كثي اًر ما أحس بأ الحياة عبء ثقيل علي

أحس بأ الحياة عبء ثقيل علي
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ملحق رقم (ث) ملخص أرقام الفقرات التي تم التعديل والحذف عليها من أداة الدراسة بعد التحكيم
مقياس التوافق الزواجي:
أرقام الفقرات

نوع اإلجراء

العدد

التعديل

33 – 11

 2فقرة

الحذف

20 - 13

 2فقرة

اإلضافة

ال يوجد إضافة

****

مقياس تقدير الذات:
أرقام الفقرات

نوع اإلجراء

العدد

التعديل

37-33-32-30-29-27-25-24-19-12-9-6

 12فقرة

الحذف

21

 1فقرة

اإلضافة

ال يوجد إضافة

****
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ملحق (ج) :االستبانة بصورتها النهائية

بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة القدس المفتوحة
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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".
وذلك ستكماالً لمتطلبات الحصول علم درجة الماجستير في اىرشاد النفسي والتربوي.
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
شعورك ،وما ينط ق عليك تجاه المعنم الذي تحمله كل عبارة م خالل ختيارك ىجابة واحدة فقم
مناسبة لك وضع عالمة ) (xفي مكا اىختيار الذي ينط ق عليك ويع ر ع حقيقة شعورك.
مالحظة:
 هذه ال يانات ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقم. السرية التامة علم كافة المعلومات وال يانات.شاك اًر لكم تعاونكم.
الباحث :ميييؤيد إبراهيم
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وقد صممت اإلستبانة من ثالثة أجزاء هي:
الجزء األول :ويشمل علم ال يانات الشخصية والعامة.
الجزء الثاني :ويتكو م مقياس التوافق الزواجي.
الجزء الثالث :ويتكو م مقياس تقدير الذات لذوي اىعاقة.

الجزء األول :المتغيرات الديمغرافية:
A1

الجنس

 )1ذكر ( )

A2

العمر

 )1أقل من  30سنة ( )  )2من  31وأقل من  40سنة ( )  )3من  40وأقل من  50سنة

A3

مكان السكن

A4

المستوى
التعليمي

 )2أنثى ( )

 50 )4سنة فأكثر ( )

 )2قرية ( )

 )1مدينة ( )

 )3مخيم ( )

 )1ثانوية عامة فأقل ( )  )2بكالوريوس ( )  )3ماجستير فأعلى ( )

A5

شدة اإلعاقة

 )1بسيطة ( )

A6

المحافظة

 )1بيت لحم (

 )2متوسطة ( )  )3شديدة ( )
)

 )2الخليل ( )

الجزء الثاني :مقياس التوافق الزواجي:
الفقرة

الرقم
.1

نشعر بالدفء العاطفي في حياتنا الزوجية

.2

نقدم الهدايا لبعضنا في المناسبات وغيرها

.3

يشتاق كل منا لعودة اآلخر إلى المنزل

.4

يقدر كل منا اآلخر

.5

ُيشعر كل منا اآلخر بالمودة المتبادلة
ُينصت كل منا بإهتمام لحديث اآلخر

.6
.7

َنشعر أن كالنا بحاجة إلى اآلخر
نتمنى لو إرتبطنا ببعضنا منذ زمن طويل

.9

أتمنى لزواجي اإلستمرار مدى الحياة

.10

أعمل ما أستطيع إلقامة حياة زوجية سعيدة

.11

ننتقي أجمل العبارات إلشعار اآلخر بالحب والتقدير

.8

دائماً
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غالب ًا

أحيان ًا

ناد ًار
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الفقرة

الرقم
.12

نخفف عن بعضنا البعض في أوقات الضيق

.13

نشعر باألمان والطمأنينة في حياتنا الزوجية

.14

أؤدي واجباتي الزوجية بسعادة

.15

يغلب على زواجنا عالقات المحبة والصدق

.16

أعتقد أننا نواجه األزمات المالية بشجاعة وصبر

.17

نستطيع التكيف مع مسؤوليات الحياة الزوجية

.18

نساعد بعضنا في أعمال المنزل

.19
.20

نخرج للتنزه معاً في وقت الفراغ

يتقبل كل منا اآلخر

.21

يتنازل أحدنا عندما يزداد النزاع بيننا

.22

أتمنى لو تزوجت من شخص آخر

.23

نشعر بالسعادة والرضا في عالقتنا الزوجية

.24

نتغاضى عن عيوب بعضنا البعض

.25

كالنا يشارك في إتخاذ ق اررات تخص األسرة

.26

يهتم كالنا بسماع رأي اآلخر في أي موضوع

.27

يؤثر كل منا اآلخر على نفسه

.28

ينتمي كالنا ألسرة تتفق في عاداتها وتقاليدها مع

دائماً

أسرة اآلخر
.29

نتفق مع بعضنا في كيفية أداء الشعائر الدينية

.30

تواجهنا مشكلة في حياتنا الزوجية إلختالف عاداتنا
وتقاليدنا

.31

نتحرى الصدق مع بعضنا في أقوالنا وأفعالنا

.32

موافقتنا لإلقتران جاءت عن رضا وقناعة ذاتية

.33

أعتقد أن إعاقتي الحركية سبباً في إثارة المشكالت

.34

يقوم كالنا بإدخال أهله في أمورنا الشخصية

.35

أصبحنا نختلق المشاكل والمنازعات ألتفه األسباب

.36

يتجنب كالنا المناقشات منعاً للمشاجرات

.37

بيننا

نسعى لحل المسائل الصغيرة قبل أن تصبح مشاكل
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الجزء الثالث :مقياس تقدير الذات:
الرقم

الفقرة

.1

أنا واثق من نفسي

.2

أنا ذو شخصية قوية

.3

يزعجني النقد الموجه إلي من اآلخرين

.4

أجد أنني قادر على تقديم رأي مناسب إذا ما

دائماً غالب ًا

أستشرت
.5

أشعر أنني أستطيع التحدث أمام مجموعة من
الناس دون حرج

.6

أفشل في تكوين إنطباعات جيدة عني لدى اآلخرين

.7

أتصف بانني سعيد على الرغم من إعاقتي

.8

أستطيع مواجهة المواقف الجديدة أو غير المألوفة
بكفاءة

.9

أشعر بعدم الرضا عن مستوى أدائي في األعمال
المطلوبة مني في البيت

.10

إن نجاح اآلخرين من حولي يذكرني بفشلي

.11

أشعر أن هناك أمو اًر كثيرة في الحياة ال أستطيع
مواجهتها

.12

يثق اآلخرين بقدرتي على إعطاء حل يناسب
المشاكل التي تعترضهم

.13

أجد في نفسي الكفاءة للقيام بأعمال تحتاج الى
تخطيط وتنظيم

.14

ينظر اآلخرون إلى باحترام

.15

إذا كان لدي ما أقوله فإنني أقوله دون تردد

.16

أنني أفهم حقيقة نفسي

.17

إنني خجول في الغالب

.18

تثير أفكاري تقدير اآلخرين واعجابهم

.19

أندم على ما أفعل

.20

أواجه اآلخرين بجرأة
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الرقم

دائماً غالباً

الفقرة

.21

تختلط علي أمور حياتي من حين إلى آخر

.22

أشعر أن هناك مواقف كثيرة أفقد فيها الثقة بنفسي

.23

ال يعيرني الناس اإلنتباه

.24

ما أعمله هو العمل الصحيح والمناسب

.25

أستطيع أخذ زمام المبادرة في المواقف اإلجتماعية

.26

ينتابني الشعور بالكآبة عند مواجهة مواقف
إشكالية

.27

يصعب علي أن أتصرف بإستقاللية وأعمل ما يراه
اآلخرون مناسب ًا

.28

أشعر بأنني شخص حسن العشرة

.29

تخليت عن إنجاز بعض األعمال لشعوري بعدم
القدرة على إنجازها

.30

أنهزم في مواقف الجدل بسهولة

.31

ينتابني القلق دون سبب

.32

أشعر بأنني ذكي في جميع المواقف

.33

أنا ميال لإلستسالم بسرعة عندما تتعقد األمور

.34

عندما يكون لدي عدد من األمور ألختار بينها
فإنني أجد صعوبة في اإلختيار

.35

أشعر أنني ال أستطيع أن أصل إلى مستوى النجاح
الذي حققه بعض الناس الذين أعرفهم

.36

أحس بأن الحياة عبء ثقيل علي

.37

أشعر بالحرج بسهولة

نتهم
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ملحق (ح) :كتاب تسهيل مهمة موجه لمدير الشؤون االجتماعية /بيت لحم
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ملحق (خ) :كتاب تسهيل مهمة موجه لمدير الشؤون االجتماعية /الخليل
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ملحق (د) :كتاب تسهيل مهمة صادر عن االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة
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ملحق (ذ) :كتاب تسهيل مهمة صادر عن وزارة الحكم المحلي /بلدية الخليل
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ملحق (ر) :كتاب تسهيل مهمة صادر عن بلدية بيت لحم
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ملحق (ز) :كتاب تسهيل مهمة صادر عن االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة /فرع
بيت لحم

131

