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 ملخص : 
،  المجتمع عند وجود إعاقة لدى أحد أفراد األسرةإلى آراء  هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف  

أفراد شللللن  وي اوع اةعاقة   ي  في المجتمع عند وجود    الفتيات السللللتيمات التحديات التي تواجهو 
ل المن    ر الباحثان  النوعي باسلتندال الميا تتاألسلرة  ولتحي   أهداف الدراسلة اسلِتندا نمواج ، وطوَّ

شللل ييات سلللتيمات ة وة أو أ وات وي (  6  وتألفت ع نة الدراسلللة وي   أسللل تة ت يه أهداف الدراسلللة
وجود اسلللللللة إلى    وتوصلللللللتت نتا   الدر اوع اةعاقة، تنطب  عت  يَّ شلللللللرور الميلللللللار ة في الدراسلللللللة

صلللللللللللللعوزة في تيبل الاواج وي الفتيات السلللللللللللللتيمات التواتي لدإل ي إ وة أو أ وات وي اوع اةعاقة، 
  ،وجتمع األقارب يسللليطر عتيه النوف ما  يلللفت الدراسلللة أن    لإلعاقة    بسلللبل التبعات امجتما ية

نتا    ال ما أظ رت    اةعاقةكون العاول الوراثي وي زواج األقارب ييود إلى إنجاب أطفال وي اوع ل
تحديات عدإلدة تواجه اليلللللللل ييات السللللللللتيمات   هوي اوع اةعاقة قد إلنت  عن  إ وة أو أ واتأن وجود  

األسللللرة  وت  د اةعاقة لدى تتك  سللللبل   ةعدل وعرف وم سلللليَّما عند  ، لاواجوي أجل ا ي  لإعند التيدل  
أو تيت ل فرصلة الاواج وي الفتيات السلتيمات    إل دع دوًرا و مًّا في زيادة  الوعي المجتمعيالدراسلة أن 

المعرفة    نيلللرتث يف المجتمع و  لذا توصلللي الدراسلللة  التواتي لدإل يَّ إ وة أو أ وات وي اوع اةعاقة   
 تاواج  لواةرشاد والميورة المناسبة لألزواج المحتمت ي قبل التنطيط  

 

 .اةعاقةاوو   الاواج،   ، الفتيات الستيمات الكلمات المفتاحية: 
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A qualitative analytical study on the impact of a family member's 

disability on the marriage of healthy girls of the association 
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Abstract: 
The current study aimed to identify the views of society when a family 

member has a disability, and the challenges that healthy girls face in society 

when there is a family member with a disability. To achieve the objectives 

of the study, a qualitative approach was used through interviews, therefore, 

the researchers developed a form of questions that measure the objectives of 

the study. The study sample consisted of (6) healthy sisters of brothers or 

sisters with disability, who meet the conditions for participation of the study. 

The results of the study revealed that there is difficulty in accepting marriage 

for healthy girls who have brothers or sisters with disabilities because of the 

social consequences of disability. The study also revealed that the 

community of relatives is dominated by fear, since the genetic factor of 

consanguineous marriage leads to having children with disabilities. The 

results also showed that the presence of brothers or sisters with disabilities 

may result from many challenges that healthy sisters face when applying for 

marriage. Especially if they do not know the cause of the disability in the 

family. The study confirms that community awareness plays an important 

role in increasing or decreasing the chance of marriage for healthy girls who 

have brothers or sisters with disabilities. Therefore, the study recommends 

to educate the community and provide appropriate knowledge, guidance and 

advice to potential spouses before planning marriage. 

 

Keywords: Healthy girls, marriage, people with disabilities. 
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 :املقدمة

ا   ووتوافيً وتفاعًت   الجعل اةنسللللان  ا نً   ، تمثل األسللللرة أحد األر ان األسللللاسللللية لبناء المجتمعات
  ووما م هوجتمعتناسللللل أنمار سللللتو ه واتجاهاته نحو    فف  ا إلنمو الطفل بعادات وقيم  ، وع وجتمعه

   ا إلايد وي قتي  واحياة األسللللللللرة الطبي ية،   فيشللللللللك جيه أن وجود طفل وي اوع اةعاقة إل ثر سللللللللتًبا  
  وتجدر  عاوةً   جميع أفراد األسلللللرة في  وهذا إل ثر  ، فتضلللللعف التفاعتت األسلللللرية  ، وزيادة ضلللللهوطات ا

يمتد إلى إ وة الطفل اع اةعاقة   ، اةشللارة إلى أن األثر السللتبي الذع ينتفه ضللعف تفاعل الوالدإلي
(  2021أسلللللللللللرته  أ و سلللللللللللنة،   وعفي تطور الطفل وتكيفه   او مًّ   اتوالدإلي دورً لفإن   وزناء عتى الك، 

تعاني الكث ر وي    ايعد وجود طفل وي اوع اةعاقة دا ل األسللللرة و شللللًرا عتى أن  ، لى الكإإضللللافة 
دعم األسلللللللرة في إل  أن د  فإن المجتمع م ، ونتيجة ل ذه اةعاقة    الميلللللللضتت والضلللللللهوطات النفسلللللللية

التي تعول رعللايللة طفت للا وز يللة أفراد   ، جوانللل عللدة حتى تتمضي وي وواج للة العللدإلللد وي التحللديللات 
 (  2017  األسرة  أحمد، 

وعتى الرغم وي     اوفي  ث ر وي األحيان لعا تته أيضلللللً   ، لتفرد المصلللللاب  وتعد اةعاقات وضتفةً 
  ،ننلا  لدأنلا في ف م األداء والعتقلات والنتلا  فلإازديلاد أهميلة إ وة وأ وات اوع اةعلاقلة في المجتمع،  

 يفيلة أداء ه مء  لذللك  أ وات م وي اوع اةعلاقلة   و وتيلديم الرعلايلة لألشلللللللللللللليلاء البلاله ي تجلاه إ وان م  
الاواج، واأل نللاء،    : وثللل  ، ة المتنوعلةنيللارات الحيللافي التعللاولل بالمجتمع المحيط   م    وعاألشلللللللللللللليللاء  

اةعلللاقلللة هي   اوع (   ملللا أن أ وات  Hodapp, Urbano, & Burke, 2020وا تيلللار الم نلللة   
  وثل:تن ا في المجتمع،  في المنال، بسلبل التبعات امجتما ية التي إلتحمَّ  هماألكثر تضلرًرا وي وجود
امجتماعي  الصلللللللللللللوار،    ضلللللللللللللعف قدرت ي عتى التواصللللللللللللللإلى   الكويعود   ، تيت  فرص زواج ي

في تنظيم  راو  التد ل اةرشادع  ايعد دور الجم يات التنصصية و مًّ في هذا الجانل،  (  و 2015
ا اةناى، لتتنفيف وي وسللللللتوى النوف، وتاويده بطرل تفريغ    موالنفسللللللي ة وة المعال،  صللللللوصللللللً

، ووسللللللاعدت م اع اةعاقة عي تو ية األهالي  تأث رات اةعاقة في إ وة  شللللللحنات غضللللللب م، فضللللللًت 
 عاقة  اةعتى التنت  وي النجل امجتماعي الناص ب

علاطفيلة    ن لا: و  ، ويللللللللللللللضتت علدإللدة ووتنوعلة  اللدى العلا تلة إلنت  عن ل  إعلاقلة  إن ومدة طفلل اع
  التوتر ود في الهالل  قد ت ثر في نمط حيات ا  لذلك يسللللللللل  ، وأ رى اقتصلللللللللادية واجتما ية  ، وسلللللللللتو ية

إضلللافة إلى الميلللضتت النفسلللية وعدل امسلللتيرار العا تي والمجتمعي،    ، ا الحان اليلللدإلدوأيضلللً   ، واليت 
وتصلب  النظرة إلى الحياة العاوة سلوداوية وماوجة بالمرارة والكةبة     ، والنوف المسلتمر وي المسلتيبل
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الواللدإلي، عتى أن التلأث ر النفسللللللللللللللي   بعلد ويأفي األسللللللللللللللرة إلى    إعلاقلة  وقلد تمتلد آثلار ومدة طفلل اع
ت ما المسلللل وليات األسللللاسللللية لتطفل المعال ونذ البداية،  وامجتماعي األكبر قد إلتح    ما نظًرا لتحم  

إاا ن األسللرة  الجسللد الواحد إف  م اة وة، إا   يلى جميع أفراد األسللرة، بمإ ل إن هذه التأث رات تمتد  
األسللرة  تما   فيالسلل ر والحمى  وتيل التأث رات السللتبية  ب  الجسللد  سللا رله   ىتداعاشللتكى ونه عضللو  

 عتى ح ي  ، أن التأث رات السلللللتبية وننفضلللللةإلى  تيللللل ر بعر الدراسلللللات  ، إا اد الوعي المجتمعيدز ا
وقد تنتتف المجتمعات بحسللل نظرت ا لذوع   ، لوعيإلى اويعاى الك   ، ثار اةيجا ية ورتفعةتكون اآل

 (  2018 صباح،   ماةعاقة وقدرت ا عتى التكيف وع 

وهنا م  دَّ وي  يان أن نوع اةعاقة إل دع دوًرا حاسللللللًما في وسللللللتوى امسللللللتيرار النفسللللللي آلباء  
 ,Haimour & Abu-Hawwash)  األطفلال اوع اةعلاقلة وأو لات م، إا إل  لد حم ور وأ و هوا 

أن آباء األطفال اوع صلللللللللعوزات التعتم وأو ات م، هم األكثر اسلللللللللتيراًرا نفسللللللللليًّا، إلت  م اوو   ، (2012
اةعاقة الجسلللدية، ثم اوو اةعاقة الفكرية، وأ  ًرا اوو اضلللطراب طيف التوحد  وهذا يعني أن شلللضل  

عاقة  اةعاقة ونوع ا وشلللللللدت ا ت ثر في الجانل النفسلللللللي آلباء األطفال وأو ات م، ووسلللللللتوى تيبت م ة
فللإن األعراة الجسللللللللللللللللديللة التي تظ ر لللدى بعر األطفللال وي اوع   أ نللا  م  ووف  تتللك الر يللة، 

 التوحد عند ومارسلللللللللللللة األسلللللللللللللرة بعرأ األنيلللللللللللللطة الحياتية، قد تضلللللللللللللع أفرادها اضلللللللللللللطراب طيف
 ,Salehi, Raji, Mahmoodian)في  وف وترقل وقت  شللللللدإلد ووسللللللتمر    - اصللللللة األو ات-

Dadgar & Baghestani, 2017)  ما تيل ر الدراسلات إلى أنَّ هناا ارتباًطا قويًّا   ي اننفاة   
إعاقة، وا   ع وسللتوى تعتيم األو ات وارتفاع وسللتوى اليت  وامكت اب لدإل ي، نتيجة إنجا  ي أطفاًم او 

 ,Umin, Günal & Tükel)  يعني أنَّ أو ات األطفال اوع اةعاقة األقل تعتيًما هيَّ األكثر قتًيا

2008)   
، أ وات األشللللللللللللللنلاص اوع اةعلاقلة تجلاه حيلات بلا لنلدرة اللدراسللللللللللللللات المرتبطلة  نظرً  والتبعلات    يَّ

 فياةعاقة اوع  والتي توضل  ودى تأث ر وجود شلن  وي   ، في المجتمع  ن اتامجتما ية التي إلتحمَّ 
هدفت إلى وعرفة وضاعفات    دراسة  ( Wolfe el.al, 2015واليف وآ رون    ى فيد أجر   العا تة، أفراد  
وسللللار حيات م في التعتيم   فيث رها  أوودى ت  ، شللللناص اوع اةعاقةاألعتى أشللللياء    ات النما يةاةعاق

   ًتاأ   ( 337والتوظيف والاواج  واسللللللللللتندل الباحثون المن   الوصللللللللللفي المسللللللللللحي عتى ع نة تبتغ   
لدإل م تعتيم أقل ووظا ف أقل   بإعاقة نما يةو يلللفت نتا   الدراسلللة أن أشلللياء األشلللناص المصلللا  ي  
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  ،ح ي أن أول ك الذإلي لدإل م شللللي   يعاني إعاقات في النمو عتىجموعة الميارنة غ ر المتأثرة،  وي و
 لدإل م أنمار و يارية وي التعتيم والتوظيف، ولكي لدإل م زواج أقل والمايد وي الطتل  

باحثون    ى يلللللللللهل بال  ث ر وي النا ، أجر قارب تاألوراة الوراثية الناتجة عي زواج األوألن 
إلى وعرفة ودى  تهدفدراسللة   ( Lakhan, Bipeta, Yerramilli., & Nahar, 2017    في ال ند

  واسلللتندل الباحثون المن   الوصلللفي المسلللحي في الاواج  ث ر وجود اةعاقة لدى أحد أفراد األسلللرةأت
ن زواج األقارب أ( وي أقارب األشلناص اوع اةعاقة  و يلفت نتا   الدراسلة 262عتى ع نة تبتغ   

  األ ناء   النتصللللللللللة: يمضي أن إلرىو طفال وع أقارز م وي األجيال: األول والثاني والثالث   األب  ورتبط  
ويضتت  الذإلي يعانون   ، األفراد وي أقارز م وي األجيال: األول والثاني والثالث لدى  إعاقات في النمو

   ج نية أو إعاقات وتنوعة

أن   ، ( 2021(، ودراسللللللللة إسللللللللماع ل   2000وأكدت العدإلد وي الدراسللللللللات  دراسللللللللة النتاتنة   
عاوف المجتمع عي التااوج وع أسللللللللللللللر اوع اةعلاقلة قلد إلبنى في  ث ر وي األحيلان عتى وعتوولات  

وعدل التفرقة   ي أنواع    ، ضيفية حدوى اةعاقة وأسلللللبا  ا و يفية انتيلللللارهابوقتة وعي   ، غ ر صلللللحيحة
منتيللللرة في الواألوراة التي تنتيل بالوراثة واألوراة الطبي ية    ، لمصللللنفة وغ ر المصللللنفةاةعاقات ا

ا إلى أن أيضلللللللللللً   نتا  ال  تالمجتمع وليه ل ا عتقة بحدوى اةعاقة عي طري  الوراثة، وقد توصلللللللللللت
وا   ء، باسلللتعت اوالتعاول وع   ا، وجود طفل وي اوع اةعاقة في األسلللرة إل دع إلى وصلللم المجتمع ل 

نوع وي امضلللللللطراب في العتقات وعدل تيبل  وي دع إلى    ، وأسلللللللرته  اع اةعاقةه عتى الطفل  إلنعض
 يس م في وايد وي العالة ل ذه األسر وتفاقم الميضتت التي تواج  م    وااآل ريي ل م،  

نسللتنت  أن الدراسللات السللابية قد أسلل مت في إثراء اةطار النظرع،  ما أسلل مت  وما سللب   
 تتف المن جية  ااسلللة واظ ار أهم ت ا عتميًّا  ناء عتى دراسلللات عتمية، وع  في صلللياغة ويلللضتة الدر 

،  (Wolfe el.al, 2015)ي  ي دراسة واليف وآ ر   ؛ لبعر الدراسات التي استندوت المن   الوصفي
ي غ رها وي البحوى  و(، ووا يم ا الدراسللة الحالية  Lakhan el. al, 2017ي   ي ر آودراسللة مكي و 
زواج الفتيات السلللتيمات     في  لة وعرفة أثر وجود اةعاقة لدى أحد أفراد األسلللرةوحاو   ووالدراسلللات، ه

ل ف  ا وهي الممتكة   ؛ لذلك ِتعد هذه الدراسللللللة هي األولى وي هذا النوع في    ة لم يسللللللب  أن اسللللللِتندا
 العرزية السعودية  

وأسلرهم  ونظًرا لما تيول به جم ية تيسل ر في تث يف المجتمع المحتي بجميع شل ون األشلناص  
، فيد أطتيت الجم ية وبادرة الم تمر العرزي األول لمسلللاعدة األشلللناص اوع اةعاقة عتى ارسلللتمر اب
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  وقد حرصللللللت الجم ية عتى البحث عي الفجوات البحثية التي تواجه أسللللللر ل2022الاواج في عال 
ة لدى أحد األشلناص اوع اةعاقة بالممتكة العرزية السلعودية  وتعد دراسلة ووضلوع أثر وجود اةعاق

لكونه وي   ، الم تمر  ال  إشللللللللللار  أوي التوصلللللللللليات التي    ، زواج الفتيات السللللللللللتيماتفي أفراد األسللللللللللرة  
لكون ا جم ية   ،  ا الم دان الترزوع وامجتماعيإل   يحتاج  ةالموضلللوعات التي تحتاج إلى دراسلللة نو ي

أنيللأها عدة أشللناص   دف إنسللاني غ ر رزحي أو اسللتثمارع، تعتمد في تمويت ا عتى الدعم الذاتي  
 (  2022أو الن رع تحت إطار تنظيمي وتيريعي وعتمد وي الدولة  جم ية تيس ر،  

 مشكلة الدراسة:

  ا ا و مًّ ضللللللللوعً زواج الفتيات السللللللللتيمات وو   فيأفراد األسللللللللرة   أحديعد تأث ر وجود اةعاقة لدى 
( أن Wolfe, Song, Greenberg, & Mailick, 2014كدت دراسلة   أ، فيد اييلهل تفك رهم دا مً 
شلللللللارت نتا   دراسلللللللة أ  األ وات   ما زواج  فيثر  إل  قد في األسلللللللرة  اوع اةعاقة  وجود شلللللللن  وي

  Wolfe el.al, 2015  )ي   نيعا ، وع أخ أو أ ت وع اوع اةعاقة  نتي نيللللأتوايلللل ييات الالن إلى أ
نتيجة  نظًرا ل ، اوع اةعاقةوي   إ وةتي ليه لدإل ي تواكثر وي اليلللللللللللل ييات التجاه زواج يَّ أامكت اب  

،   لذا فإن شلللل ييات األشللللناص اوع اةعاقة إلواج ي ع بات وي وجتمع يَّ الوراثة التي تيتي  وعدل    يَّ
، قبول بعر األفراد امرتبار    وجود أخ أو أ ت  ل  في حيات م ثر  تبسبل العواول الوراثية التي قد   يَّ

   وي اوع اةعاقة

قد اتضللللللحت ويللللللضتة الدراسللللللة لتباحث ي عي طري  عمت ما في الجم يات التنصللللللصللللللية في و 
في ونتتف األصللللللللعدة،  و وجال الترزية الناصللللللللة وشلللللللل ون األشللللللللناص اوع اةعاقة وأسللللللللرهم عاوًة 

لجم ية تيسللللل ر     ما أنلمدعووة وي تتك الجم يات اات العتقة   في وجال البحوى ا  اوزميلللللار ت م
في دعم البحوى التي ت تم باألشلناص اوع اةعاقة وجميع األوور المتعتية بأسلرهم  ففي   او مًّ  ادورً 

سلب  دراسلت ا وي قبل الج ات  تكون ا دراسلة أولى لم ل  ، بحثية وةفج  لسلدالجم ية    تسلعىهذه الدراسلة  
ووي هنا يمضي اليول إن الدراسلللللة الحالية تعد إضلللللافة عتمية و مة في   قةواات العت  التنصلللللصلللللية

 ان في دراسلللللت مار ا الباحث لذلك   وجال زواج األشلللللناص اةعاقة  اصلللللًة، وشللللل ون اةعاقة عاوةً 
زواج الفتيات الستيمات   فيأفراد األسرة   أحدالحالية عتى الوصول إلى وعرفة أثر وجود اةعاقة لدى 

 عي طري  ويا تت م وتفس رها   يَّ سرهوي وج ة نظر أ

 أسئلة الدراسة:

 :  ياآلت    يالر يس س ال يتحاول الدراسة الحالية اةجابة عي ال
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 كيف تصف ي آراء المجتمع عند وجود إعاقة لدى أحد أفراد األسرة؟ −

 ؟األسرة في فرد وي اوع اةعاقة  وا التحديات التي تواج ضيَّ في المجتمع عند وجود −

 الدراسة:أهداف  

 ت دف الدراسة الحالية إلى: 
وي   ة أو أ وات و إبسللللبل وجود    ، وي الاواجالسللللتيمات  تحدإلد الصللللعوزات التي تمنع الفتيات   −

   اوع اةعاقة

ة أو   و إبسلللللللللللبل وجود    ، الاواج عندالتعرف إلى الميلللللللللللضتت امجتما ية التي تواجه الفتيات   −
   وي اوع اةعاقة  أ وات

 أهمية الدراسة:

 الدراسة في الجوانل النظرية والتطبي ية اآلتية: تتض  أهمية  

 األهمية النظرية: 
تبرز األهمية النظرية لتدراسلللللللة الحالية في إثراء المضتبة السلللللللعودية والعرزية  دراسلللللللات نو ية،  

  ظاهرةً ، لكون ا  زواج الفتيات السللللللتيمات  فيتتناول ويللللللضتة أثر وجود اةعاقة لدى أحد أفراد األسللللللرة  
اةعاقة  ووي ج ة أ رى وعرفة تأث ر وجود    ، اجتما ية تسلتح  الدراسلة وامسلتطتع وي ج ة أسلرهم

الاواج ون م   ما سللللللللتفت  الدراسللللللللة الحالية المجال   اليللللللللباب عي عاوف األسللللللللرة فيفي أحد أفراد 
 لتباحث ي لدراسة وثل هذه الموضوعات،  استجابة بحثية في ظل الته رات امجتما ية المعاصرة  

 األهمية التطبيقية: 
زواج  في  ى أحد أفراد األسللرةتتمثل األهمية التطبي ية في وحاولة رصللد تأث ر وجود اةعاقة لد

ألطفال  ا، وي وج ة نظر أسلللللر  يَّ الفتيات السلللللتيمات، والوصلللللول إلى وعرفة الميلللللضتت التي تواج  
اوع اةعاقة وتفسللللللللل رها   ما أنَّ نتا   الدراسلللللللللة قد تفت  المجال ألصلللللللللحاب اليرار وصلللللللللنَّاع الرأع  

الذع وي و الدراسلللللللة،  إليه    والمتنصلللللللصللللللل ي في هذا المجال، لتسلللللللتفادة وي الميترح الذع سلللللللتنت
 المأوول أن يس م في الحد وي تأث ر تتك الميضتت  

 حدود الدراسة:

 وي اوع اةعاقة     إ وة أو أ واتاتي لدإل ي تو الحدود البيرية: الفتيات الستيمات ال -

   زواج الفتيات الستيمات فيأثر وجود اةعاقة لدى أحد أفراد األسرة   الحدود الموضو ية:  -
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   ل2022الحدود الاوانية: طبيت الدراسة في عال  -

 الممتكة العرزية السعودية  الحدود المضانية:   -

 مصطلحات الدراسة:

األشناص الذإلي لدإل م إعاقة ت دع إلى قصور وستير  اول أو  "هم   اإلعاقة:  واألشخاص ذو 
جا ي في قدرات م الجسلللللللللللللمية، أو العيتية، أو الحسلللللللللللللية، أو الحر ية أو النفسلللللللللللللية، أو إوضانية تتبية  

 ه  لة رعلايلة األشللللللللللللللنلاص اوع   "وتطتبلات م العلاديلة في وثلل ظروف أقران م وي غ ر اوع اةعلاقلة
بأن م: األشلللللللناص الذإلي لدإل م قصلللللللور في جانل واحد   إجرائيًّاان  (  ويعر اف م الباحث2022اةعاقة، 

أو أكثر، يظ ر في ورحتلة ولا قبلل الومدة أو في أثنلا  لا أو بعلدهلا، وي ثر علاولًة أو تحلدإللًدا في قلدرة 
 الفرد عتى تتبية دوره في نيار أو أكثر وي األنيطة الحياتية المنتتفة  

اوع اةعاقة عتى الاواج الجم يةأ األولى غ ر   تعد جم يِة تيسلللل ر لمسللللاعدة"  جمعية تيسيييير: 
الرزحية والمتنصلصلة في وسلاعدة األشلناص اوع اةعاقة عتى الاواج وتكويي أسلرة سلع دة ووسلتيرة  

بأن ا: جم ية   إجرائيًّاويعرف ا الباحث     ( 2022 جم ية تيسللللللللللل ر،  "  عتى المسلللللللللللتوى المحتي والعرزي
 الاواج  دعم م واديًّا واجتما يًّا ونفسيًّا وو نيًّا    وتنصصة في  دوة اوع اةعاقة ووساعدت م عتى

: ن أب اجرائيًّ إ  يعرف يَّ الباحثان الفتيات السيييييييييليمات:  في تي لدإل ي  تواالالسللللللللللللللتيمات  الفتيات    يَّ
   أخ أو أ ت وي اوع اةعاقةاألسرة  

 :الطريقة اإلجراءات

 منهج الدراسة:

عتى دراسلللة السلللتوا والمواقف اةنسلللانية، عي عتمد  يع  ذاعتمد الباحثان عتى البحث النوعي ال
 ناًء عتى   ، لتفسللللللل ر الظواهر اةنسلللللللانية  ، الميا تتب  ؛ طري  جمع المعتووات والبيانات بعدة وسلللللللا ل
(  لذا يعد تصميم هذه المن جية وناسًبا ألغراة 2017دراسة ستوا المجتمع أو الع نة  اليحطاني،  

أنه عتم إلدر  الظواهر ويسللللللتط الضللللللوء عتى طبيعة ف م    البحث واألسلللللل تة، نظًرا ةوضانا ف مه عتى
ذلك لا  دً  زواج الفتيات السللللللللللتيمات  وتأك  فيوحاولة وعرفة أثر وجود اةعاقة لدى أحد أفراد األسللللللللللرة 

لبحث الظاهرع، غالًبا وا يضون الباحث هو اليلن  الوح د المسل ول عي جمع البيانات  بنصلوص ا
 مع البيانات  جفي   ا ستندوِ يوتصميم األداة التي س
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 املشاركون:

إ وة وي  يَّ اتي لدإل تو وي األ وات ال  تألف الميللللللار ات في هذه الدراسللللللة الظاهرية وي سللللللت   ت
فإن الع نة المسللللتندوة ف  ا ِتعد  وي   ، ونظًرا لصللللهر حجم وجتمع الدراسللللة   األشللللناص اوع اةعاقة
، أهم ا: وجواد أخ أو أ ت وي الدراسلللللة الحالية ألسلللللبابفي  قصلللللديًّا   رنأ  تاالع نات اليصلللللدية، وقد 

أن عتى ا تيار الميلللار ات   فيو ان تر  ا الباحث    ة  سلللن  ( 20    تىعمارهي عأ ايد  تو  ، اوع اةعاقة
( اآلتي  صا    1بحرية ودقة  ويوض  الجدول رقم     يَّ كون لدإل ي اليدرة عتى التعب ر عي  برات ت

 الميار ات في الدراسة الحالية  
 خصائص المشاركات في الدراسة  :1جدول 

 المدينة  نوع اإلعاقة  جنس اإلخوة ذوي اإلعاقة العمر  رقم المشاركة 
 الرياة  إعاقة عيتية  أخ 33 1
 جدة اضطراب طيف التوحد  أ ت 3٩ 2
 وضة المضروة  حر ية إعاقة  أخ ٤6 3
 الرياة  اضطراب طيف التوحد  أ ت 27 ٤
 أ  ا إعاقة سم ية أخ 30 5
 الدوال  إعاقة عيتية  أ ت 28 6

 أدوات مجع البيانات:

ِجماعللت المعتوولات والبيللانلات عي طري  أداة الِميللا تللة المتعميللة وع الميلللللللللللللللار لات عي طري  
   لوجودهيَّ في وناط  ونتتفة حول الممتكة العرزية السللللللعودية، نظًرا  الجوال  امتصللللللال   ي هاتفيًّا( 

الميا تت الفردية عموًوا  تعدإا  عت  ا بسللللرية تاوة،    التي حصللللتوع المعتووات  الباحثان  وقد تعاول  
( 2005اقترح روزي وروز ي عال   ليد    الظواهر    ةالمصلللللللللللدر الر يه لجمع البيانات وي أجل دراسللللللللللل

الحفاظ عتى "التر  ا الصللحي  لمسللار   عتىإرشللادات المحادثة لتمسللاعدة   اسللتندال نمااج الميا تة أو
الميا تت النو ية هي التي "تسلللللتكيلللللف النبرات وتكيلللللف عي ال ياكل اات المعنى التي  و    "الميا تة

ن الميا تة  إ  (  2016 الحنو،    "تصلميم أسل تة الميا تة المفتوحة يمضي الحصلول عت  ا وي الميلار  ي  
حلدى الطرل المتبعلة في الحصللللللللللللللول عتى وعتوولات أكثر وغنيلة بلالتعرف إلى  إتعلد  هي األداة التي  

تجرزة األفراد، وزتحت ل الظواهر، وزواسطت ا يمضي الحصول عتى  يانات اات وهاى عي طري  عدد  
(  ففي الدراسلللللة الحالية اسلللللتندل الباحثان  Chapman and Smith, 2002قت ل وي الميلللللار  ي   
(، وهي ويا تة غ ر ويننة، اات أسللللللللللللل تة وفتوحة  Semi-structuredمنظمة   طريية الميا تة غ ر ال
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و انت ورتبطة باةطار المفاهيمي    ، وعميية  فيد اسلتندت أسل تة الميا تة المصلممة إلى أسل تة البحث
 البحثية ل ذه الدراسة     اتعو ووراجعة الموض

 موثوقية الدراسة:

 ي: اآلتث في حوواصفات ووبادئ ووثوقية البتتمثل  

 : Credibilityضمان مصداقية األداة

األداة المسللللللتندوة في الدراسللللللة  ةقياجل ضللللللمان وصللللللدأاسللللللتندل الباحثان عدة أسللللللال ل وي 
ووضلللللللع تصلللللللميم    ، لى الف ة المسلللللللت دفة، واةعداد المناسلللللللل لتميا تةإالحالية، وهي: التعرف المبضر  

وا تيار الوقت المناسلل    ، تتواصلل وع الميلار اتلوناسلل ل ا، إضلافة إلى ا تيار الطريية المناسلبة  
بأكبر قدر ومضي، والحرص عتى   يَّ بالبيانات المطتوزة ون   يلتميا تة الذع إلتي  لتميللللللللار ات أن إلدل

، أوانت  عدل   عندر الميلللللللللللللار ة  غ ي رف تاجيما ييتي، و   اتصلللللللللللللريح عتى أن يضيَّ   يَّ تيلللللللللللللجيع    يَّ
وي  ذب أو تناقر أو عدل ثية، وع تحت ل   يَّ ، وطرح األسلل تة التي تكيللف وا قد يضون لدإل يَّ رغبت 

 حامت األوثتة السالبة وهي الحامت التي تنالف النس  العال في  يانات الدراسة  

 : Transferabilityضمان وجود االنتقالية

إلى  فيد سلللعى الباحثان      تكون وف دة في حامت ويلللا  ة  تعميم نتا   الدراسلللة التي  : يعنى   ا
 س تت ا  أ يجل الوصول إلى تحي   أهداف الدراسة واةجابة عألتعم  في ف م وجتمع الدراسة وي  ا

 :Dependabilityعتمادية األداة اال 

، ووصللللللللللللف عمتيات جمع هاو يفية تنف ذ   اواجراءات تطبييالدراسللللللللللللة  ضيفية تصللللللللللللميم  بتمت  
لتوصلليات المبنية عتى االبيانات بالتفصلل ل، وزعد الك تحت ل البيانات والتعت   عت  ا، والوصللول إلى  

 ه الدراسة وي نتا    يلإوا توصتت  

 :Confirmabilityالتطابقية 

البحث عي الحامت السللللللالبة المتعارضللللللة وع :  تية: أومً الباحثان عدًدا وي النطوات اآل  ى جر أ
 اثانًيا: في ورحتة تحت ل البيانات والتعت   عت  ا وحاولة رزط     ال العال ووحاولة اسلللللللللللتبعادهاالسلللللللللللي

ا: اسللللللللتندال الطريية المثتثة لتحصللللللللول عتى األدلة واليللللللللواهد عتى الموضللللللللو ية  ثالثً     بأرة الواقع
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ة البيانات  : وناقيللللارابعً     بموضللللوع الدراسللللة  ةةطار النظرع والدراسللللات السللللابية المتعتيإلى االرجوع  ب
 وقراءة البيانات والتأكد وي تحت ل النتا   والتعت   عت  ا    ، ي عدة ورات   ي الباحث

 :طريقة تحليل البيانات

ا ِتحتَّل البيانات وي ونظور عتم دراسلللة الظواهر عتى إاسلللِتنداوت طريية تحت ل الموضلللوعات  
لكتابة المضثَّفة لنصلللوص الميا تت  شلللضل اسلللتيراء، لايادة الوعي بةراء الميلللار ات إلدويًّا، عي طري  ا

وقراءت ا، ثم شلللرح ا وتفسللل رها تحت تيًّا مسلللتنتص اةجابة عي أسللل تة البحث ووناقيلللت ا، وتضلللمنت  
 تية: النطوات اآل

 أوًم: تحدإلد اليا مة األولية لت بارات التي تستندو ا الميار ات، بالتيتي  وامستبعاد  

 عات الدراسة  ا لموضو ثانًيا: تيض ل المجموعات وفيً 

 ثالًثا: الكيف عي ال بارات اات الصتة بموضوع الدراسة  

 رابًعا: ترو ا البيانات طبًيا ألس تة الدراسة، وع وراعاة الحفاظ عتى  صوصية الميار ات  

 :نتائج الدراسة

ل إل  ا الباحثان في الدراسلة الحالية، بعد  ا لتنتا   التي توصلَّ امنت اء  إلتضلمي هذا الجاء عرضلً
 : وي تطب   الميا تت عتى ع نت ا، وجيما يأتي توضي  لذلك

 
ً

النتائج املتعلقة باإلجابة عن التســــالل الرئألو األول: تيف تصــــفان تراء املجتمو عند وجود ىعاقة لدى    -أوال

 أحد أفراد األسرة؟

  ة،ر عادين األسر التي لدإل ا أطفال وي اوع اةعاقة هم أسأغتبية الميار ات  أ أظ رت نتا    
وهذا   ، هناا عوا   تمنع م وي عدل تيبل المجتمع  توليسللللللللل  ا، طبي يًّ   ويمارسلللللللللون حيات م امجتما ية

شللللللارت أأطفال وي اوع اةعاقة  لكي    االنظرة  انت إيجا ية تجاه األسللللللر التي لدإل  أن و شللللللر عتى
 االتي لدإل وحاولة  ت  عتقات وع األسر   فيزة و ن بعر األسر لدإل ا صعإلى أحدى الميار ات  إ

 ي وهو م م سليما ر يت م ألو   ارً  ث ثر  ، أ"نعم:  ( 3طفل وي اوع اةعاقة  وهذا وا أكدته الميلار ة   
شللللللارت إجابات الميللللللار ات إلى أن تيبل  أأثناء زيارت م لمنالنا لتتيدل بالاواج"  و في  يسللللللتطيع الكتل 

  "   :  ( 2فيد قالت الميلار ة    ، في امننرار وع أسلر اوع اةعاقة  اا و مًّ دورً    دعالمجتمع المحيط إل
ا زادت ثيافة ووستوى تعتم األسرة  ان مويرجع الك إلى ثيافة ووستوى األسرة    ت  ، ستبية إلى حد وا

   ا"ور ويبوًم اجتما يًّ األ
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اوع التي ف  ا إ وة أو أ وات وي  سلر  نسلتنت  وي إجابات الميلار ات أن تيبل المجتمع لأل
لكون اةجراءات التي تتنذها األسر في الفح   و   ، يات ميفي الاواج وي ش   اا و مًّ دورً إل دع  اةعاقة 

 عتى  ث ر وي األسر امرتبار أو قبول ش ييات األطفال اوع اةعاقة    تتقبل الاواج س َّ 
وجتمع األقارب  ان   ةناحيي فم  ،  رآكما تنتتف بعر إجابات الميلللللار ات وي وجتمع إلى  

لكون العلاولل الوراثي وي زواج األقلارب ييود إلى إنجلاب    ، للدى بعر اةجلابلات  انوف واضللللللللللللللحلً ال
لتنفور وي   ار يسلً   ا"تعد اةعاقة سلببً :  ( 1تيول الميلار ة     فعتى سلب ل المثالأطفال وي اوع اةعاقة  

م سلليما  و   ًرا ث ثر  أ  ، "نعم:  ( 5األسللرة وام تعاد عي الاواج ون ا حتى وي األقارب"  وت  د الميللار ة   
لذا فإن هذه المناوف      "أثناء زيارت م لمنالنا لتتيدل بالاواجفي  ي وهو م يسللللتطيع الكتل ر يت م أل
لنوف وي العلاولل  هو اقلد يجعلل علدل تيبلل األقلارب   ، ج وي شلللللللللللللل ييلات اة وة اوع اةعلاقلةاوي الاو 

"سلللللتبية  :  ( 2فيد قالت الميلللللار ة     ، ة لدى العدإلد وي األسلللللريالوراثي  وهذه الفكرة تولد وعيدات سلللللتب
إلى  ا زال المجتمع بحلاجلة وللتنتبلاه     ةً التوحلد أو اةعلاقلات التي تظ ر مفتل  اضللللللللللللللطراب طيف للدى

سلللللنوات حتى إلتيبل وجود اةعاقة ويسلللللتوعل آليات التعاول وع اوي ا"  لذا فمي الممضي العمل عتى 
لدإل م  وهذا أكدته الميلللللللللللللار ة    ويبومً  هعتأن الفح  قبل الاواج وي األقارب قد يجبتث يف المجتمع  

 وا إل  د ضرورة العمل عتى الجانل التوعوع والثيافي      لثيافة"إلى اوالك يعود    ، ستبية عاوةً : "( 6  

ا النتــائج املتعلقــة بــاإلجــابــة عن التســــــــــــــالل الرئألو الثــاكن: مــا التحــديــات ال   تواج  ن  في املجتمو عنـد    -ثــانيــً

 في األسرة؟ ذوي اإلعاقةفرد من وجود 

دلإلجابة عي هذا السلل ال،   سللتطت الميللار ات   وقد    هااالباحثان  يانات الميللار ات وناقيلل حدَّ
   في األسللللللرة  وي اوع اةعاقةفرد  في المجتمع عند وجود   يَّ الضللللللوء عتى أهم التحديات التي تواج 

يسللتفسللرون عي سللبل اةعاقة    ن اتاواج ولفيد ا رت بعر الميللار ات أن بعر األسللر عند التيدل  
 ىدإحل النا  الميرز ي ون م عي سللللبل اةعاقة  تيول   اسلللل  ون حاوليأو   ا، وأ وات   االتي لدى إ وان 
وي اوع   ان لي أ ً أال اتف بمجرد وعرفت م  بالاواج    ىتهوفي  ل ورة إلِ   ، "    نعم:  ( 2الميلللللللللار ات   

 ىحلدإور في ح نله"  وتضلللللللللللللليف  األوينت ي    ، اةعلاقلة  وليه هنلاا وجلال لتتفلاهم في هلذا الصللللللللللللللدد
ن أالنطبة بعد وعرفت م   تهيتاواج تلأسللرة المتيدل  فإن   ، تاواجل  ال  إ  ون تيدوإلح نما  أن م  الميللار ات  

كمال النطبة والاواج  إل  و وي التحديات التي تع  اعد هذياألشللللللللللللناص اوع اةعاقة  و  ة ي وي ف أ
ا وصلللللاعل في  ي أيضلللللً أوقد واجه   ، ج ونا"التحدع األكبر هو الاوا:  ( 6كما ت  د الك الميلللللار ة   

ن الرجل ينتتف عي المرأة في هذا اليلللللأن"  عند النظر في إجابات  أوم أعتيد    ، الاواج بسلللللبل أ تي
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في األسلللللر التي إلوجد ف  ا أخ أو أ ت وي يللللل ييات  الع نة الدراسلللللة، إلتب ي أن هناا تحديات تواجه 
   اوع اةعاقة

 دون  دف النطبة تكون    في البداية زيارة األسللللللر نرى أن  ، الميللللللار اتوفًيا لتحت ل إجابات  و 
ل عي سلللبل  أسلللزعد وعرفة الك فإن بعر األسلللر تو   ، ن أحد أفراد األسلللرة وي اوع اةعاقةأب  معتم

أحد أفراد األسللللرة  ييللللاهدون في بعر األحيان    ، "نعم:  ( 3    في هذا الصللللدد اةعاقة  تيول الميللللار ة
   "الن لايلة األور ا تيلارع ل مفي  و   ،   لدوء وحضملة  ع الموقفونتعلاولل و  ، ةأثنلاء النطبلالمعلاق ي في  

ن وجود إ وة وي اوع اةعلاقلة م يحرو م وي لى أشلللللللللللللللارت بعر اةجلابلات إأ  ، ووي نلاحيلة أ رى 
 عاول وراثي لإلعاقة  ألع  وجود   وم  ، ثناء الحملفي أن أسباب اةعاقة قد تكون أل  ، الاواج

بسلللبل   ت يَّ أن النوف والصلللدوة  انا وي الميلللضتت التي واج   إلتب َّي وي إجابات الميلللار ات
 ما   ، ي قبول زواج األقاربعحريصللللات عتى البعد  يَّ يجعت وا    ، وجود أخ أو أ ت وي اوع اةعاقة

األوراة   وي ح ث  التحديات تيللللللهل بال  ث ر وي النا   هن هذأل  ، ( 6و 3و  1كدت الميللللللار ات   أ
ن األعراة الجسلللدية التي تظ ر  أغتبية الميلللار ات  أ الوراثية الناتجة عي زواج األقارب   ما ا رت 

في  وف   - اصللللللة األو ات واليلللللل ييات-لدى بعر األطفال وي اوع اةعاقة، قد تضللللللع أفرادها  
إلنت  عنه قد    اصللًة،  لمجتمع عاوًة واألسللرةا  تث يف فإنوترقل وقت  شللدإلد وي ووضللوع الاواج  لذا 

التنفيف وي تتك التحديات التي تواج  م  وعند النظر في إجابات ع نة الدراسللللللللللللللة، إلتب ي أن هناا  
إيجا ية لدى   "    :  ( 2  فيد ا رت الميللللللللللللار ة   النسللللللللللللاء لدىالرجال ليه لدإل م وناوف  ما    بعرأ 
 ت تنا لإلعاقة فنحي النسللللللاء قا  ، والسللللللبل يعود لتر  بة اةنسللللللان وتيبته  ، سللللللتبية لدى النسللللللاء  ، الرجال

 "  نوع الجنه   إلرتبطور  األوزناء عتى الك يمضننا اليول بأن  وننفضة عضه الرجال   

 مناقشة النتائج:

 فيسللللللعت الدراسللللللة الحالية إلى الكيللللللف عي وعرفة أثر وجود اةعاقة لدى أحد أفراد األسللللللرة  
  ،أفراد األسللللللللللللللرة  زواج الفتيلات السللللللللللللللتيملات، واللك بمعرفلة آراء المجتمع عنلد وجود إعلاقلة للدى أحلد

   في األسللللللللرة  وي اوع اةعاقة فردفي المجتمع عند وجود   الفتيات السللللللللتيمات والتحديات التي تواجه
 فيزة  و ن بعر األسللللللللللر لدإل ا صللللللللللعأ  ، في إجابات الميللللللللللار ات  -في الهالل-ن وما ات فا  عتيه او 

الك بأن ار ات  الميل  تطفل وي اوع اةعاقة،  ما وصلف اوحاولة  ت  عتقات وع األسلر التي لدإل 
  وهذه النتيجة تتف  وع اةعاقةتاواج وي شللللللل ييات األشلللللللناص اوع  لتتيبل التيدل  بعر األسلللللللر م

األكثر تضللللرًرا    شللللارت إلى أن أ وات أصللللحاب اةعاقة هيَّ أ( التي  2015نتيجة دراسللللة  الصللللوار،  



 2022نـوفمــــبر  – ( الجــــزء الثالث 51( العــدد )14المجلــد ) ة والتــأهــيلـــة الخــاصـــة الــتربي ـمجلـ

 

 

139 

 ، تيت  فرص زواج ي  : تن ا في المجتمع، وون ابسللللبل التبعات امجتما ية التي إلتحمَّ   هم، وي وجود
   ما أظ رت نتا   الدراسللللة وع اآل ريي  ضللللعف قدرت ي عتى التواصللللل امجتماعيرجع الك إلى  وي

كون ل  وظ ر الك جتيًّا في إجابات الميللللللللار ات،   ، النوف يسلللللللليطر عتيهالحالية أن وجتمع األقارب  
 نلاء عتى   اليول  ويمضننلااثي وي زواج األقلارب ييود إلى إنجلاب أطفلال وي اوع اةعلاقلة   العلاولل الور 
وهذه النتيجة تتف  وع نتيجة دراسللة   ، إن المجتمع المحيط باألسللرة إل ثر في اسللتيرارها سللتًبا  وا سللب : 

يلل ييات  ال زواج في( بأن وجود شللي   وي اوع اةعاقة إلوثر  Wolfe el.al, 2015ي   يواليف وآ ر 
 و اصة زواج األقارب  

تحديات    هكما أظ رت نتا   الدراسللللللللللللة الحالية أن وجود شللللللللللللي   وي اوع اةعاقة قد إلنت  عن
سللللبل    ةعدل وعرفم سلللليَّما عند و   ، لاواجوي أجل االتيدل ل ي   دعنالسللللتيمات  عدإلدة تواجه اليلللل ييات  

لى جميع أفراد إمتلد  ن هلذه التلأث رات تبلأ  ( 2018اةعلاقلة  وهلذه النتيجلة تتف  وع نتيجلة  صللللللللللللللبلاح،  
سلا ر الجسلد تداعى له   إاا اشلتكى ونه عضلو ن األسلرة  الجسلد الواحدإف  م اة وة، إا ، بمي األسلرة

اد الوعي المجتمعي   ما أظ رت نتا    دز ااألسلللرة  تما   فيالسللل ر والحمى  وتيل التأث رات السلللتبية  ب
تاواج وي شل ييات اة وة لذإلي إلتيدوون تيلهل بال  ث ر وي الالتي  هم التحديات  أ الدراسلة الحالية أن 

 ,Lakhanهي األوراة الوراثية الناتجة عي زواج األقارب  فيد اتفيت نتيجة دراسة    ، اوع اةعاقة

Bipeta, Yerramilli., & Nahar, 2017  ا ضون ورتبطً ي( وع الدراسلللة الحالية بأن زواج األقارب  
المعرفة    نيلللللللللللللراألول والثاني والثالث  لذا يمضي تث يف المجتمع و   : األطفال وع أقارز م وي األجيالب

األقارب   وم سللليَّما الاواج وي   ، تاواجلواةرشلللاد والميلللورة المناسلللبة لألزواج المحتمت ي قبل التنطيط  
اا  انت أسللللللللللللللبلاب اةعاقة غ ر  وم سلللللللللللللليَّملا إ  ، كبرأاةجراءات يضون لدى المجتمع وعي بيلدر  فب لذه 
 وراثية  
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 التوصيات:

 في ضوء وا توصتت إليه الدراسة الحالية وي نتا  ، إلوصي الباحثون باآلتي: 

جميع أفراد المجتمع، والتريث عند اتناا اليرارات المصل رية التي وي دى ضلرورة نيلر الثيافة ل -
 شأن ا التأث ر في حياة ش ييات اة وة اوع اةعاقة  

عاقة، لتجاوز وياعر امكت اب والنوف والتوتر  توف ر الدعم الكافي لي ييات األطفال اوع اة -
 واليت  باستمرار، وونذ التحظة األولى وي اكتياف اةعاقة  

،  اصلللللللللة التي قد الناط ةودحر األفكار  ، رفع وسلللللللللتوى الوعي لدى المجتمع حول اةعاقة -
 امجتماعي؛  الاواج  ت ثر في الجانل  

، عتى أهمية إجراء   اصللةً  يضللايا الاواجتيللجيع الم سللسللات البحثية عاوًة، والج ات المعنية ب -
 دراسات وزحوى ت دف إلى تيبل الاواج وي ش ييات األطفال اوع اةعاقة  
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 ع ـــــاملراج
 العربية:املراجع  

المجتة (  تأث ر اةرشلللاد األسلللرع عتى تنمية وتعتيم اوع اةعاقة الذهنية   2021     أ و سلللنة، حمدع
   205-222  (، 2  3  ، العتمية لتترزية الناصة

سللتراتيجيات التضللاوي  ا(  الميللضتت التي تواجه أسللر األطفال اوع اةعاقة و 2017     أحمد، الحاج
- 325(،  7  2،  يةوجتة العتول اةنسللللللللللانالتيللللللللللار ية وي وج ة نظر أولياء األوور   

302   
(  دور الجم يات والم سلللسلللات األهتية في وجال رعاية األشلللناص اوع 2021إسلللماع ل، وحمد    

   131-122(  ٤  3،  المجتة العرزية لت يا  والتيويماةعاقة  
(  ودى اسللللللللتندال ون جية البحث النوعي في الترزية الناصللللللللة:  2016الحنو، إ راهيم  ي عبد هللا    

ل   201٤ل إلى  2005لعيلللللللرة وجتت عرزية وحضمة في الفترة وي    دراسلللللللة تحت تية
   212-178(،  10  3،  وجتة الترزية الناصة والتأه ل

    (  آثار اةعاقات عتى أسر اوع اةعاقة، جاوعة ونتورع، الجاا ر2000النتاتنة، عبد النال     
،  وجتة دراسات اجتما ية    يجا ية(  أثر اةعاقة عتى األسرة   ي الستبية واة2018صباح، عايش    
2  7  ،)23٤-2٤٤   

(  حيول المعوق ي في الفيله اةسللللللللللللللتوي  وجتلة 2015الصللللللللللللللوار، وحملد  ي عبلد هللا  ي علا لد    
قسلللللم  -كتية دار العتول  -  جاوعة الياهرةالدراسللللللات اةسللللللتوية والبحوى األكاديمية:  

 .http://search  وسللللللللللللللترجع وي60٩-507،  ( 60  ٤اليللللللللللللللريعلة اةسللللللللللللللتويلة، 

mandumah. com. sdl. idm. oclc. org/Record/813771    
(  و يلار ويترح لتحضيم البحوى النو يلة في المنلاه  وطرل 2017اليحطلاني، عتي  ي سللللللللللللللع لد    
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