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 نتعرٌف  ببجملهت :ا

ترجرىا السؤسدة العخبية لمبحث و ،  محكسة عمسيا   إقميسية متخررة مجمة دولية عخبية    
 Arab Institute for Scientificمٕٙٔٓ( لدشة ٖٙٓٗالعمسي والتشسية البذخية السذيخة رقع )

Research and Human Development, Registration NO.(3406-2016) 
-ISSN 2536(، ورقع إيجاع دولي )ٕٖٕٓٗبجسيػرية مرخ العخبية بخقع إيجاع عخبي )

9261()(Print ورقع إيجاع أون اليغ ،  (ISSN 2536-927X ( )Onlineومعتسجة )  مغ
السجمذ األعمى لمجامعات السرخية بسػقع السجمذ األعمى  

http://derp.sti.sci.eg/details.aspx?Id=3490 ، وحاصمة عمى معامل التأثيخ العخبى
لجى بعس األساتحة األبحاث يع تحكويتع   ISI، وحاصمة عمى   (2018-180)شيادة رقع

،ويذخف عمى  بالسجمذ األعمى لمجامعات السرخية ، وبعس أساتحة الجامعات العخبية والعالسية
إصجارىا ىيئة تحخيخ دولية وىيئة استذارية متخررة ، ويتع مخاعاة معاييخ لجان التخقيات في 

شفذ وأصػل التخبية والسشاىج نذخ البحػث الحجيثة وبالتعاون مع كبار أساتحة التخبية وعمع ال
وشخق التجريذ وتكشػلػجيا السعمػمات والخجمة األجتساعية .....بالجامعات السرخية والعخبية 

، وتتػلى تػزيعيا السؤسدة العخبية لمبحث العمسي والتشسية  شيخيا  .. وترجر السجمة  والعالسية
بشذخ كل ما ىػ ججيج وحجيث فى بالقاىخة. وتعشى السجمة  البذخية ، ومكتبة األنجمػ السرخية

مجال الجراسات والبحػث العخبية في مجاالت التخبية بذتى فخوعيا وتخرراتيا الستشػعة مغ 
جسيع دول الػشغ العخبي ، وتتدع تتمظ البحػث والجراسات باألصالة الفكخية ، وحجاثة السػضػع 

ألجشبية كاإلنجميدية والفخندية ، ودقة التػثيق، وتشذخ السجمة البحػث بالمغة العخبية والمغات ا
 -التخبية الخاصة   -واأللسانية واإليصالية... وتيتع بفخوع التخبية مسثمة فى : الرحة الشفدية 

تقشيات )تكشػلػجيا ( التعميع  -اإلدارة والتخصيط التخبػي  -السشاىج وشخق التجريذ  - عمع الشفذ
 -رياض األشفال  -شاد الشفدي واألسخى اإلر  -عمع االجتساع  -أصػل التخبية  -والسكتبات 

 -التخبية الخياضية  -اإلعالم التخبػي  -الكياس والتقػيع -الحاسب اآللي  -الصفػلة السبكخة 
 -الخجمة االجتساعية - التخبية الرحية -التخبية الشػعية  –التخبية السػسيكية  –التخبية الفشية 

حػث والجراسات التخبػية ، كميات الجراسات العميا مخاكد الب -رياض األشفال  –االقتراد السشدلي 
كميات عمػم وتأىيل اإلعاقة وذوى االحتياجات  –كميات التخبية لمصفػلة السبكخة  –لمتخبية 

الجراسات والبحػث التي تشذخ بالسجمة لمتحكيع العمسي الجقيق لجى  الخاصة، كسا تخزع 
 الستخرريغ . باألساتحة 
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  : رؤٌـت اجملهـت
أن و متسيدة عمسيا  تعشى بشذخ البحػث والجراسات الحجيثة والستصػرة ، تكػن مجمة  أن  -

بشذخ البحػث في والتي تعشى ، العالسية  ضسغ أشيخ السجالت العمسيةالسجمة رشف ت
 ي قػاعج البيانات العالسية.فمجال التخبية 

 : رسبنت اجملهـت
سعاييخ ا  لمبحػث السحكسة وفقتدعى السجمة لتربح مخجعا  عمسيا  لمباحثيغ، ونذخ ال -

 التخبية.مجال ستسيدة في العالسية السيشية ال

 :  أهداف اجملهت
 .بفخوعيا السختمفة  إيجاد وعاء أكاديسي متخرز في مجال التخبية - -
 أن تربح السجمة مخجعا  عمسيا  لمباحثيغ في مجال التخبية.  - -
العالسية في مجال العخبية و ميسية و تمبية حاجة الباحثيغ عمى السدتػيات السحمية واإلق - -

 .التخبية
السذاركة في بشاء مجتسع السعخفة مغ خالل نذخ أبحاث التخبية بعج تحكيسيا مغ   - -

 ات ذات العالقة.التخرر الخبخاء في
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 هٍئت انتحرٌر 
 

 الؽظيفــــة  االسػ م

 مرردمحم عمى )جامعة األزىر (  الشؽبىد. / دمحم أ. 1
Communication555@yahoo.com / 01145706215 : جؽال 

 رئيس ىيئة التحرير

 مرر(   األزىرجامعة  حديؼ ) حدؼ مختارأ.د./  2
  dr_hmokhtar@yahoo.com/  01150565483جؽال : 

 التحرير  عزؽ ىيئة 

 األردن( الؽطشية  مؽن عجد./أمجد محسؽد درادكة)جامعة أ. 3
 Amdaradkah@yahoo.com/ 00962777868686جؽال / 

 التحرير  عزؽ ىيئة 

 مرر( القاىرة )جامعة  شحاتو سميسان شحاتو دمحم د./أ. 4
 shehata_soliman@yahoo.com/ 01222634867جؽال / 

 التحرير  عزؽ ىيئة 

 الدعؽدية ( السسمكة العربيةأ.د./ عبد القادر بؼ عبيد هللا الحسيرى) جامعة تبؽك  5
/ 00966566669146  Alharbi842@hotmail.com 

 التحرير عزؽ ىيئة 

 ليبيا ( طرابمس )جامعة عياد أبؽ بكر ىاشػ د./أ. 6
 dr.ayad hashem@yahoo.com/ 00218913776263جؽال / 

 التحرير عزؽ ىيئة 
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 انعهًٍت واحملكًني  االستشبرٌتهلٍئت ا
 :يرتبت أجبدٌب   انقبئًت

 الؽظيفــــة االسػ م
 الييئة العمسية أ.د./ أحسد مرطفى ميدى ) جامعة األزىر( جسيؽرية مرر العربية 1
 الييئة العمسية ( جسيؽرية مرر العربيةبشياأ.د./ أشرف أحسد عبد القادر )جامعة   2
ةأ.د./ الدعيد غازى دمحم رزق ) جامعة األزىر ( جسيؽرية مرر العربي ٖ  الييئة العمسية 
 الييئة العمسية ( جسيػرية مرخ العخبيةاألسكشجرية)جامعة   عبج الغشى شخيت أ.د./ أشخف  ٗ
 الييئة العمسية أ.د./ بديؽنى بديؽنى سميػ ) جامعة األزىر ( جسيؽرية مرر العربية ٘
 سيةالييئة العم أ.د./ رضا رزق إبراهيػ ) جامعة األزىر ( جسيؽرية مرر العربية. ٙ
 الييئة العمسية ( جسيؽرية مرر العربية الزقازيقأ.د./ حدؼ مرطفى عبد السعطى ) جامعة  ٚ
 الييئة العمسية أ.د./ حديغ عبج العديد الجريشى ) جامعة األزىخ ( جسيػرية مرخ العخبية ٛ
ٜ Cichanowski ,Gerald Cichanowski(USA) Michigan State University الييئة العمسية 

ٔٓ Garrigan , Scott Garrigan (USA) Lehigh University الييئة العمسية 
 الييئة العمسية السسمكة العخبية الدعػدية( سغحجامعة األميخة نػرة بشت عبج الخ سيام صالح كعكى )أ.د./  ٔٔ
 الييئة العمسية أ.د./ صالح الديؼ محسؽد عالم ) جامعة األزىر ( جسيؽرية مرر العربية ٕٔ
أ.د./ عبد الجبار البياتى)جامعة الذرق األوسط لمدراسات العميا( السسمكة األردنية  ٖٔ

 الياشسية
 الييئة العمسية

 الييئة العمسية أ.د./ عبد الفتاح عيدى إدريس ) جامعة األزىر ( جسيؽرية مرر العربية ٗٔ
 سيةالييئة العم  سمصشة عسان )جامعة الدمصان قابػس(  عمى ميجى كاضعأ.د./  ٘ٔ
ٔٙ Mergen , Ayhan Mergen (Turkey) Marmara University, Metallurgical 

and Materials Science, Engineering Dept. Goztepe kamposu, 
Kadikoy, Istanbul, Turkey 

 الييئة العمسية

ٔٚ Iyengar, Sudharsan  Iyengar(USA) Louisiana State University and A 
& M Collage 

 ييئة العمسيةال

 الييئة العمسية أ.د./ دمحم أحسد سعفان ) جامعة الزقازيق ( جسيؽرية مرر العربية ٛٔ
 الييئة العمسية أ.د./ دمحم سعد دمحم عمى )جامعة األزىر ( جسيؽرية مرر العربية ٜٔ

 الييئة العمسية أ.د/. دمحم مرطفى الديب ) جامعة األزىر ( جسيؽرية مرر العربية ٕٓ
ٕٔ Rixon ,Shelagh Rixon (England) England - University of Leicester الييئة العمسية 
 الييئة العمسية السسمكة العخبية الدعػدية( سغحجامعة األميخة نػرة بشت عبج الخ ) مشى سعج الغامجىأ.د./  ٕٕ
 الييئة العمسية أ.د. /نؽاف مؽسى حديؼ شطشاوي ) جامعة اليرمؽك( السسمكة األردنية الياشسية ٖٕ
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 هٍئت اإلعالو واملراجعت 
 :انقبئًت يرتبت أجبدٌب  

 الػضيفــــة االسع م

 اإلعالم ( السسمكة األردنية الياشسية.عجمػن د./أمجج محسػد درادكة)جامعة أ. ٔ
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 : قىاعد انُشر ببجملهت

 :تزع ىيئة التحخيخ عجة شخوط لمشذخ فى السجمة وىى  
بحجع Traditional Arabic يكػن نػع الخط في الستغ لمبحػث العخبية باستخجام خط أن  -

، والعشاويغ الفخعية بحجع Bold( بػلج ٗٔبحجع ) PT Bold Heading( ، والعشاويغ الخئيدة ٙٔ)
سع أعمى وأسفل  (٘.ٖيسيغ ويدار الرفحة( ، )  سع ٘.ٖ( بػلج، وبيػامر حجع الػاحج مشيا )ٗٔ)

 ك مدافة مفخدة بيغ الدصػر ، وأن يكػن نػع الخط في الججاول لمبحػث العخبية .الرفحة(. وتخ 
( والعشاويغ الخئيدة ٕٔبحجع ) Time New Romans ولمبحػث اإلنجميدية باستخجام خط -

يسيغ   سع ٖ. ٘( بػلج، وبيػامر حجع الػاحج مشيا )ٕٔ( بػلج ، والعشاويغ الفخعية بحجع )ٗٔبحجع )
سع أعمى وأسفل الرفحة(. وتخك مدافة ، كسا أن شخيقة التػثيق السعتسجة في  ٘.ٖويدار الرفحة(، )

 American): )بعداالسجمة ىى شخيقة تػثيق جسعية عمع الشفذ األمخيكية، اإلصجار ال
Psychological Association- APA 7th ed  . 

ه في أي مجمة أو في حالة قبػل البحث لمشذخ تؤول كل حقػق الشذخ لمسجمة، وال يجػز نذخ  -
 كتاب أو أى وسيمة أخخى سػاء كان ورقيا  أو الكتخونيا ، وذلظ دون أذن كتابي مغ رئيذ ىيئة التحخيخ.

يجب أن يحتػى البحث عمى العشاصخ التالية :السقجمة ، والسذكمة الجراسة وأسئمتيا/ وفخضيات  -
فاإلشار الشطخي والجراسات  الجراسة، ثع أىجافيا، وأىسيتيا ، ثع محجدات ومرصمحات الجراسة،

والعيشة، واألدوات،  الصخيقة وإجخاءات الجراسة، والتي تتزسغ )السشيج ،  الدابقة)بالجمج معا (،ثع
وإجخاءات الجراسة، واألساليب  -إذا وججت  –والخرائز الديكػمتخية ألدوات الجراسة، والبخامج 

لججاول واألشكال والتعميق عمييا، ثع التػصيات، بالتحميل وا  اإلحرائية(. ثع نتائج الجراسة ومشاقذتيا
وقائسة السخاجع مختبة أبججيا  عمى أن يعتسج أسمػب التػثيق في الستغ أو السخاجع عمى اسع العائمة سػاء 

 كان السخجع عخبي أو أجشبي، ووضع السالحق إن وججت.
غ الجراسة، ونتقبل ( مدتالت م٘في حالة نذخ البحث، يعصي الباحث ندخة مغ السجمة، وعجد ) -

 أى مالحطات أو آراء لتصػيخ السجمة .
 مغ خالل البخيج اإللكتخوني التالي : Word يتع تقجيع البحػث الكتخونيا  عمى بخنامج-

ijeps@yahoo.com    communication555@yahoo.com/  
اآلراء الػاردة في السجمة تعبخ عغ أراء الباحثيغ وال تعبخ عغ رأي السجمة، كسا أن تختيب  -

      يخزع ألىسية البحث وال مكانة الباحث.   الالبحػث في السجمة 
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 حبىث ووراسبث حمكًت عهًٍب  
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انزواج يٍ وجهت َظر  وور مجعٍت تٍسري يف يسبعدة ذوي اإلعبقت عهى
 املشبركني يف املؤمتر األول نهجًعٍت

 إعداو

 و. إبراهٍى بٍ حمًد انسىٌهى

 املًهكت انعربٍت انسعىوٌت-جبيعت حبئم 

 و. عًر عبد اهلل انصًعبًَ

 املًهكت انعربٍت انسعىوٌت-جبيعت حبئم 

 

 

 

 

 

 

 ثالثالبحث ال



 --------------  IJEPSاجملهت اندونٍت نهعهىو انرتبىٌت وانُفسٍت  ----------------

 و ( 0200(،  75)ع 
- ٔٔ - 

 السدتخمص

مداعجة ذوي اإلعاقة عمى  ىجفت الجراسة الحالية إلى التعخف إلى دور جسعية تيديخ في
الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية، كسا ىجفت إلى التعخف إلى 
اختالف وجيات نطخىع باختالف مدتػى )الجشذ، والعسخ، والسدتػى األكاديسي(. ولتحقيق 

مغ ثالثة أبعاد:  أىجاف الجراسة اسُتخِجم السشيج الػصفي السدحي، وشػَّر الباحثان استبانة  تتكػن 
( عبارات. وتألفت عيشة ٚ)االجتساعي/الشفدي، والسادي، واإلعالمي(، إذ كل ُبعج مكػن مغ )

ا في السؤتسخ األول لمجسعية، اختيخوا بالصخيقة العذػائية البديصة. ٕٚ٘الجراسة مغ ) ( مذارك 
الدواج مغ  وتػصمت نتائج الجراسة إلى أن دور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى

وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية قج ضيخ كبيخ ا ومؤثخ ا في جسيع أبعاد الجراسة. 
كسا وججت الجراسة اختالفات بيغ استجابات السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية حػل البعج 

ى لستغيخ االجتساعي/الشفدي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج، ُتعد 

ا  الجشذ لرالح الحكػر، عمى حيغ ال تػجج اختالفات لستغيخات العسخ والسدتػى األكاديسي. أيز 
أوضحت الجراسة عجم وجػد اختالفات بيغ استجابات السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية حػل 

أن ُتعدى  البعج السادي واإلعالمي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج يسكغ
 لمستغيخات الذخرية.
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Abstract: 
   The current study aimed to identify the role of Tayseer 

Association in helping people with disabilities get married from the 
perspective of the participants in the first conference of the association. 
The study also aimed to identify the differences in their views according 
to the level of (gender, age, and academic level). To achieve the 
objectives of the study, a descriptive method was applied. The researcher 
developed a questionnaire consisting of three dimensions 
(social/psychological, economic, and media), where each dimension 
consists of (7) statements. The study sample consisted of (257) 
participants in the first conference of the association, who were chosen by 
simple random technique. The results of the study concluded that the role 
of Tayseer Association in helping people with disabilities get married 
from the point of view of the participants in the first conference of the 
association has appeared significantly and influential in all dimensions of 
the study. The study also found significant differences between the 
responses of the participants in the first conference of the association on 
the social/psychological dimension of the role of the Tayseer Association 
in helping people with disabilities to get married due to gender variable in 
favor of males, while there are no significant differences for the variables 
of age and academic level. In addition, the study showed that there were 
no significant differences between the responses of the participants in the 
first conference of the association regarding the economic and media 
dimension of the role of Tayseer Association in helping people with 
disabilities to get married according to all variables. 
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 :قجمةم

( ترػر ا مسيد ا لمحياة االجتساعية لمسػاششيغ ٖٕٓٓقجمت رؤية السسمكة العخبية الدعػدية )
ا وعائالت(، مغ حيث االعتشاء بيع، وعجم تسييدىع، وتسكيشيع، وتػفيخ البيئة التخبػية  )أفخاد 

ؤية واالجتساعية السشاسبة ليع، التي تحتزغ قجراتيع وإمكاناتيع دون إفخاط أو تفخيط. ومع أن ر 
( أكجت ضخورَة تقجيع بخامج تخبػية تشاسب أفخاد السجتسع، مع ٖٕٓٓالسسمكة العخبية الدعػدية )

اختالف حاجاتيع في مخاحل حياتيع األولى، فإنيا حخصت كحلظ عغ شخيق بخامج جػدة الحياة 
ا لالنجماج مع  عمى تسكيشيع في الحياة والسجتسع بعج انتياء مخاحل الجراسة، بإعصائيع فخص 

، ٖٕٓٓالسجتسع وتكػيغ األسخ والعير في نسط يكفل ليع الحياة الكخيسة )رؤية السسمكة 
(. لحلظ لع تقترخ جيػد السسمكة العخبية الدعػدية عمى فتح السجال لمسؤسدات ٕٕٕٓ

ا في  والجسعيات األىمية لجعع األشخاص ذوي اإلعاقة ورعايتيع، بل أسيست إسيام ا ممسػس 
وتػفيخ احتياجاتيا ورعايتيا بسا يسكشيا مغ تحقيق أىجافيا وخصصيا  دعسيا مغ جسيع الشػاحي

 (.ٕٕٕٓاإلستخاتيجية )السشرة الػششية السػحجة، 

ومغ ىحا السشصمق تأسدت جسعية تيديخ لسداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة، التي تعج 
ذلظ األولى في ىحا السجال عمى السدتػى السحمي والعخبي، بجعع حكػمي وأىمي ومجتسعي، و 

لجورىا السيع في تحقيق االستقخار األسخي لألشخاص ذوي اإلعاقة. وقج قامت الجسعية عمى 
ا ال يتجدأ مغ السجتسع، ليع ما  االىتسام بحقػق األشخاص ذوي اإلعاقة في الدواج، وجعميع جدء 

صالحة لغيخىع مغ بكية أفخاد السجتسع، وأن لكل فخد مشيع أىمية وجػب تامة لكػنو إندان ا لو ذمة 
(. ومسا ال شظ فيو أن مداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى ٕ٘ٔٓلإللدام وااللتدام )الرػاط، 

الدواج تعجُّ أحج السبادئ الخئيدة التي نرت عمييا اتفاقية األمع الستحجة لحقػق األشخاص ذوي 
 & Smithاإلعاقة، والتي تُعج ىحا السبجأ يشجرج تحت بشج تحقيق السداواة االجتساعية )

Traustadóttir ،ٕٓٔ٘.) 

ونطخ ا ألىسية تفعيل دور جسعية تيديخ عمى أرض الػاقع، أشمقت الجسعية مبادرة 
( ٕٓٓالسؤتسخ العخبي األول لسداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدواج، تبعيا حفل زفاف لـ)

صاحب  مدتفيج مغ الذباب والذابات مغ ذوي اإلعاقة الخاغبيغ في الدواج، بخعاية كخيسة مغ
الدسػ السمكي األميخ: فيرل بغ بشجر بغ عبج العديد، أميخ مشصقة الخياض حفطو هللا. وقج 
حخصت الجسعية عمى أن يكػن السؤتسخ ُمػاِفق ا ألساسيات الػصػل الذامل ومبادئو، إضافة  إلى 

ا لتجارب ناجحة. وقج حقق الس ا واستعخاض  ؤتسخ تشػع السػضػعات بحيث تذسل أوراق ا عمسية وورش 
أصجاء إيجابية في أوساط التخبية الخاصة ومجاالت اإلعاقة، عغ شخيق الحزػر الكبيخ مغ 

 (.ٕٕٕٓمختمف الجول، وتسيُّد السػضػعات العمسية السصخوحة )جسعية تيديخ، 
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 مشكلت الذراست

(، التي تؤكج أحكية األشخاص ٖٕٓٓنطخ ا لتصمعات رؤية السسمكة العخبية الدعػدية )
في االعتشاء بيع، وعجم تسييدىع، وتسكيشيع، وتػفيخ البيئة األسخية السشاسبة ليع ذوي اإلعاقة 

ة. كسا أكجت  والحتياجاتيع، أصبح الحزػر الفعَّال لمجسعيات األىمية والخيخية حاجة  ُمِمحَّ
الجراسات أىسية ىحه الجسعيات لسا تقجمو مغ رعاية وتأىيل وتدييل زواج األشخاص ذوي 

إلسيام في تبشي السذاريع الدوجية ليذ مغ الشاحية السادية فقط، بل مغ الشاحية اإلعاقة، وذلظ با
(. كسا أن ٕٕٕٓ؛ السخي وإسساعيل، ٕ٘ٔٓالقانػنية والشفدية واالجتساعية والسيشية )رمزان، 

وجػد مثل ىحه الجسعيات يحقق مبجأ التعاون والتكافل بيغ السؤسدات الحكػمية واألىمية والخيخية 
 تحقيق الخسالة الدامية لإلندانية والػششية عمى حجٍّّ سػاء. ودورىا في

في مجال التخبية الخاصة  ساعغ شخيق عسميلمباحثيغ وقج اتزحت مذكمة الجراسة 
في السؤتسخ  األول وشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة في مختمف األصعجة. كسا أن مذاركة الباحث

ا لمجشة التػصيات أسيع كثيخ   ا في إدراكو واقَع السذكمة وأىسية التصخق إلييا األول لمجسعية رئيد 
بحثيِّا. لحا تبمػرت فكخة الجراسة في معخفة دور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى 
الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية. وعمى الخغع مغ أن العجيج مغ 

سخي لألشخاص ذوي اإلعاقة عبخ تفعيل دور الجراسات تصخقت إلى أىسية تحقيق االستقخار األ
(، فإن الباحثيغ ٕ٘ٔٓالجسعيات الستخررة في رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة )حجازي، 

الحطا أن ىشاك نجرة  في الجراسات السحمية واألجشبية التي استيجفت دور الجسعيات في مداعجة 
ما يعصي إلجخاء ىحه الجراسة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدواج، وىشا يتجمى الخمل الػاضح، 

 ضخورة  وأىسية .

ومغ ىشا تطيخ الحاجة إلى الكيام بجراسة لسعخفة دور جسعية تيديخ في مداعجة 
األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية، 

تحديغ وتجػيج الخجمات لكػنيا الجراسة األولى عمى السدتػى السحمي، ولسا ليا مغ أىسية في 
التي تقجميا الجسعية. كسا أن مغ السيع استعخاض وجيات نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول 
لمجسعية حػل الخجمات السقجمة مغ الجسعية عمى الرعيج االجتساعي/الشفدي، واإلعالمي 

يع أكبخ واالقترادي. وعميو فإن الحاجة إلى الجراسة والتقري ما زالت قائسة لمػصػل إلى ف
 لسذكمة الجراسة وتقجيع رؤية واضحة تدتشيخ بيا الجسعية لمتحديغ واالرتقاء بجػدة خجماتيا.

 تدعى الجراسة الحالية إلى اإلجابة عغ األسئمة اآلتية: :أسئمة الدراسة

ما دور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في  −
 ية؟السؤتسخ األول لمجسع
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ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ وجيات نطخ السذاركيغ حػل دور جسعية تيديخ  −
في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول 

 لمجسعية ُتعدى لمستغيخات اآلتية: )الجشذ، والعسخ، والسدتػى األكاديسي(؟

 أهمٍت الذراست

 أهمٍت نظرٌت:

ة الجراسة الحالية مغ الشاحية الشطخية في كػنيا األولى مغ نػعيا عمى السدتػى تكسغ أىسي ●
السحمي والعخبي، التي ناقذت دور جسعية متخررة في مداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة 

 عمى الدواج.

تدميط الزػء عمى أىسية البحث في دور جسعية تيديخ بسا أنيا الجسعية األولى والػحيجة  ●
ػدية والذخق األوسط في مداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الستخررة في الدع

 الدواج.

إثخاء السحتػى السحمي والعخبي بجراسة متخررة في دور جسعية تيديخ الخائجة في  ●
 مداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدواج.

 أهمٍت تطبٍقٍت:

لخفع كفاءة قج تديع نتائج الجراسة في تػفيخ مجسػعة مغ السؤشخات التخصيصية الالزمة  ●
 وجػدة دور جسعية تيديخ في مداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدواج.

إمكانية استفادة الجسعيات ذات العالقة مغ نتائج الجراسة في تصػيخ خجماتيا تجاه  ●
 األشخاص ذوي اإلعاقة عمى السدتػى األسخي واالجتساعي.

وجيات نطخىع في وضع االستفادة مغ آراء السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية و  ●
برستيع لالرتقاء بخجمات الجسعية مغ الجانب االجتساعي/الشفدي واإلعالمي 

 واالقترادي.

تدويج جسعية تيديخ بأرقام وإحرائيات ونتائج حػل دور الجسعية وفاعميتيا في خجمة  ●
 األشخاص ذوي اإلعاقة وتػضيفيا إيجابيِّا.

 أهذاف الذراست

 األىجاف اآلتية:تدعى ىحه الجراسة إلى تحقيق 

الكذف عغ دور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج مغ وجية نطخ  -
 السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية.
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تحجيج مجى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ وجيات نطخ السذاركيغ في السؤتسخ  -
مغ وجية نطخىع  األول لجسعية تيديخ حػل دورىا في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج

 ُتعدى لمستغيخات اآلتية: )الجشذ، والعسخ، والسدتػى األكاديسي(.

 حذود الذراست

دور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج مغ وجية نطخ  الحجود السػضػعية:
 السذاركيغ في السؤتسخ األول ليا.

عغ ُبعج  ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٙ-٘لسجة السؤتسخ األول لجسعية تيديخ السشعقج في ا الحجود السكانية:
(Online.) 

 .ٕٕٕٓ/ٖ/ٕٙوحتى تاريخ  ٕٕٕٓ/ٖ/ٖالسجة مغ تاريخ  الحجود الدمانية:

 جسيع السذاركيغ في السؤتسخ األول لجسعية تيديخ. الحجود البذخية:

 مصطلحاث الذراست

يقرج بجسعية تيديخ: ىي جسعية أىمية لسداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج، تأسدت 
( ٖٕٓٔىـ، ومخخرة مغ وزارة السػارد البذخية والتشسية االجتساعية بخقع )ٓٗٗٔ/ٜ/ٛٔبتاريخ: 

(. وقج عخفيا الباحثان إجخائيِّا بأنيا: جسعية أنذأىا عجة أشخاص بيجف ٕٕٕٓ)جسعية تيديخ، 
إنداني غيخ ربحي أو استثساري، تعتسج في تسػيميا عمى الجعع الحاتي أو الخيخي تحت إشار 

 عي معتسج مغ الجولة.تشطيسي وتذخي

ويقرج باألشخاص ذوي اإلعاقة: ىع األشخاص الحيغ لجييع إعاقة تؤدي إلى قرػر 
مدتقخ كامل أو جدئي في قجراتيع الجدسية أو العقمية أو الحدية أو الحخكية أو الشفدية، أو 

ية إمكانية تمبية متصمباتيع العادية في مثل ضخوف أقخانيع مغ غيخ ذوي اإلعاقة )ىيئة رعا
(. ويعخِّفيع الباحثان إجخائيِّا بأنيع: األفخاد الحيغ لجييع قرػر في ٕٕٕٓاألشخاص ذوي اإلعاقة، 

جانب واحج أو أكثخ، يطيخ في مخحمة ما قبل الػالدة أو في أثشائيا أو بعجىا، ويؤثخ عامة  أو 
ا في قجرة الفخد عمى تمبية دوره في نذاط أو أكثخ مغ األنذصة الحياتية ا  لسختمفة.تحجيج 

ويقرج بالسذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية: بأنيع األفخاد السيتسيغ بقزايا زواج 
ديدسبخ  ٙ-ٗاألشخاص ذوي اإلعاقة عمى السدتػى السحمي واإلقميسي والعالسي والحي أقيع مغ 

(. ويعخِّفيع الباحثان إجخائيِّا بأنيع األفخاد السدجميغ ٕٕٕٓ)جسعية تيديخ،  ٕٕٔٓفي عام 
حزػر السؤتسخ األول الجسعية مغ مدتفيجيغ وميتسيغ وتخبػييغ واولياء أمػر وأشخاص مغ ل

 ذوي اإلعاقة.

كسا ُيقرج بالسؤتسخ األول لجسعية تيديخ: ىػ السؤتسخ األول لسداعجة األشخاص ذوي 
(. ويعخِّفو ٕٕٕٓ)جسعية تيديخ،  ٕٕٔٓديدسبخ عام  ٙ-ٗاإلعاقة عمى الدواج، الحي أقيع في 
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ثان إجخائيِّا بأنو: السؤتسخ العخبي األول بعشػان آفاق مذخقة، الحي ييجف إلى مشاقذة الباح
 السدتججات العمسية فيسا يخز زواج األشخاص ذوي اإلعاقة واستقخارىع األسخي.

 :اإلطار الشعري والدراسات الدابقة
: اإلطار النظري  أوًلا

 جمعٍت تٍسٍر: -أوًلا 

إلعاقة عمى الدواج الجسعيَة األولى غيخ الخبحية تعج جسعيُة تيديخ لسداعجة ذوي ا
والستخررة في مداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدواج وتكػيغ أسخة سعيجة ومدتقخة عمى 
السدتػى السحمي والعخبي. وتيجف الجسعية إلى اإلسيام في إعانة السقبميغ عمى الدواج مغ ذوي 

ا األسخية. كسا تقجم الجسعية االستذارات األسخية لتحقيق اإلعاقة ماديِّا ومعشػيِّا، وتػعيتيع بالقزاي
أعمى درجات التػافق بيغ الخاغبيغ في الدواج مغ ذوي اإلعاقة. وتعج الجسعية حمقة الػصل بيغ 
السجتسع وذوي اإلعاقات، لسشحيع فخصة حياة زوجية سعيجة وبشاء مدتقبل واعج. كسا يدتفيج مغ 

ا، وتقجم )ٖٙٔالجسعية ) ( ٕٓٔ( متصػع ا بتػفيخ )ٕٓٚ( استذارة، وتذخف عمى )ٖٙٔ( مدتفيج 
(. ٕٕٕٓ( ساعة تصػعية )جسعية تيديخ، ٕٕٓٗٔفخصة تصػعية يسكغ أن تغصي ما يقارب )

ا جبارة في خجمة األشخاص  وعمى الخغع مغ أن الجسعية حجيثة فإنيا استصاعت أن تبحل جيػد 
 (:ٔع عمى تفاصيميا في الججول رقع )ذوي اإلعاقة عبخ عجة مذاريع وفعاليات، ويسكغ االشال
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 : مذاريع وفعاليات جسعية تيدير1جدول 

 عجد السدتفيجيغ مشو فكخة السذخوع واليجف مشو اسع السذخوع

مذخوع التحػل التقشي 
 )أتستة اإلجخاءات(

التحػل الكمي نحػ السشطسة الخقسية باستخجام أحجث 
خفع السعاييخ في مجال أتستة األنطسة السعمػماتية ل

كفاءة األعسال واألنذصة الفشية والعسمية لجسيع 
 السدتػيات.

 الجسعية ومشدػبػىا

مذخوع تذغيل كفالة 
الجسعية في مرخوفاتيا 

 التذغيمية

تذغيل الجسعية بتأميغ إيجار السقخ وتجييده باألثاث 
السشاسب ورواتب العامميغ، وتسكيشيا مغ استقصاب 

 الكفاءات الػضيفية.

 ىاالجسعية ومشدػبػ 

مذخوع تخميع السداكغ 
 لحوي اإلعاقة

وحجة لمسدتفيجيغ مغ  ٓ٘ تخميع السشازل لمسحتاجيغ مغ ذوي اإلعاقة.
 األشخاص ذوي اإلعاقة

بخنامج تجريب وتأىيل 
السقبميغ عمى الدواج 

 مغ ذوي اإلعاقة

تقجيع حمػل مشاسبة لحل السذكالت الدوجية، 
بيجف وإكداب الدوجيغ فشػن الحػار األسخي الشاجح 

 التخفيف مغ السذكالت الدوجية.

ا مغ األشخاص  ٓ٘ مدتفيج 
 ذوي اإلعاقة

تقجيع مداعجات مالية مباشخة لمسقبميغ عمى الدواج  مذخوع عانية
مغ األشخاص ذوي اإلعاقة قبل بجاية مذػارىع في 

 الحياة الدوجية.

مدتفيج مغ األشخاص  ٓٓٔ
 ذوي اإلعاقة

مذخوع التأميغ الصبي 
 )بدمع( لحوي اإلعاقة

مدتفيج مغ األشخاص  ٕٓٓ تػفيخ التأميغ الصبي لمعالج بالسدتذفيات الخاصة.
 ذوي اإلعاقة

مذخوع تأثيث الدكغ 
 لحوي اإلعاقة )عػن(

تأثيث الػحجات الدكشية التي يتع تأميشيا لسدتفيجي 
 الجسعية األشج حاجة.

ا مغ أسخ ذوي  ٓ٘ مدتفيج 
 اإلعاقة

بخنامج الدواج الجساعي 
لحوي اإلعاقة الخيخي 

 )زفاف(

مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج لمتخفيف مغ 
العكبات االجتساعية والسادية والسعشػية التي تػاجو 

 األشخاص ذوي اإلعاقة

مدتفيج مغ الذباب  ٕٓٓ
والذابات ذوي اإلعاقة 

 الخاغبيغ في الدواج

السؤتسخ العخبي األول 
لسداعجة األشخاص 
ذوي اإلعاقة عمى 

 الدواج

ع الجسعية بأحجث التجارب في مجال زواج تجعي
 األشخاص ذوي اإلعاقة.

 مغ الحزػر ٖٖ٘ٔ

 (.ٕٕٕٓ)جسعية تيديخ،  *

 المؤتمر العربً األول لجمعٍت تٍسٍر: -ثانٍاا

عقجت جسعية تيديخ السؤتسخ العخبي لدواج ذوي اإلعاقة )آفاق مذخقة( عغ ُبعج 
خيسة مغ صاحب الدسػ السمكي األميخ: م، بخعاية كٕٕٔٓديدسبخ  ٙ-٘)أوناليغ( في السجة 

فيرل بغ بشجر بغ عبج العديد، أميخ مشصقة الخياض حفطو هللا، وقج نػقر فيو عجٌد كبيخ مغ 
األبحاث وأوراق العسل، وأقيع عمى ىامذو احتفاٌل بدواج مئة شاب وشابة مغ ذوي اإلعاقة، كسا 

اإلعاقة وتسكيشيع أسخيِّا. ُعِقجت دورات وورش تجريبية متخررة في زواج األشخاص ذوي 
 وىجف السؤتسخ العخبي إلى:
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التعخف إلى أحجث التجارب العخبية في مجال السسارسة االجتساعية واإلرشاد والتػجيو  ●
 الشفدي في زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

 التعخف إلى أحجث السقاربات الشطخية واألكاديسية في مجال زواج األشخاص ذوي اإلعاقة. ●

أحجث السدتججات التكشػلػجية السداعجة عمى استقخار زواج األشخاص ذوي التعخف إلى  ●
 اإلعاقة والعير برػرة أفزل.

التعخف إلى البخامج التأىيمية واستثسار السذاريع السجتسعية والثقافية في تسكيشيع مغ بشاء  ●
 أسخة سعيجة ومدتقخة.

 ي.التعخف إلى نساذج زيجات ناجحة مغ ذوي اإلعاقة في الػشغ العخب ●

( متحجث ا، كسا تبيغ أن أوراق العسل بمغت ٕٓ( جمدات و)ٙوقج اشتسل السؤتسخ عمى )
( تجارب، ٛ( ورقة عمسية، وورشة واحجة. أما فيسا يخز التجارب الشاجحة فقج اسُتعِخضت )ٔٔ)

( تجارب فخدية. وقج غصت السػضػعات والتجارب ٘( تجارب لجسعيات خيخية، و)ٖمشيا )
 وىي: الدابقة ستة محاور،

 السحػر األول: القػانيغ والتذخيعات في مجال زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

 السحػر الثاني: تأىيل أسخ األشخاص ذوي اإلعاقة.

 السحػر الثالث: السدؤولية السجتسعية تجاه زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

 السحػر الخابع: دور اإلعالم في قزايا زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

 لخامذ: الػصػل الذامل وعالقتو ببشاء وتكػيغ أسخ األشخاص ذوي اإلعاقة.السحػر ا

 السحػر الدادس: التجارب الشاجحة في مجال زواج األشخاص ذوي اإلعاقة.

 األشخاص روو اإلعاقت: -ثالثاا

يقرج باألشخاص مغ ذوي اإلعاقة: ىع األشخاص الحيغ يعانػن تأخخ ا أو انحخاف ا في 
ػانب الجدسية أو العقمية أو الحدية أو العاشفية أو التػاصمية، بسا يجعميع جانب أو أكثخ مغ الج

(. وتتسثل اإلعاقة في واحجة ٕٕٕٓمؤىميغ لخجمات وبخامج التخبية الخاصة )السخي وإسساعيل، 
أو أكثخ ِمغ اإلعاقات اآلتية: )اإلعاقة البرخية، واإلعاقة الدسعية، واإلعاقة العقمية، واإلعاقة 

الحخكية، وصعػبات التعمُّع، واضصخابات الُشصق والكالم، واالضصخابات الدمػكية الجدسية و 
دة(.  واالنفعالية، والتػُحج، واإلعاقة الُسددوجة والُستعجِّ

وقج اىتست السسمكة العخبية الدعػدية بخعاية األشخاص ذوي اإلعاقة بسا يزسغ 
لسقجمة ليع، عبخ تػفيخ سبل حرػليع عمى حقػقيع السترمة باإلعاقة، ويعدز مغ الخجمات ا

الػقاية والخعاية والتأىيل الالزمة، إذ عسمت عمى بشاء ججار وقاية بسجسػعة مغ اإلجخاءات الصبية 
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والشفدية واالجتساعية والتخبػية واإلعالمية والشطامية، التي تيجف إلى مشع اإلصابة باإلعاقة أو 
اآلثار الستختبة عمييا. كسا تعسل السسمكة إلى الحج مشيا واكتذافيا في وقت مبكخ والتقميل مغ 

انيا مغ مػاششيغ ومكيسيغ، مع األخح في  العخبية الدعػدية عمى تػفيخ الحياة الكخيسة لجسيع ُسكَّ
 (.ٕٕٕٓالُحدبان احتياجات مختمف الفئات )ىيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، 

ل مغ ىػ بحاجة إلى كسا ضسشت السسمكة تقجيع خجمات الخعاية الذاممة السقجمة لك
الخعاية بحكع حالتو الرحية ودرجة إعاقتو أو بحكع وضعو االجتساعي، وأسيست في تػضيف 
الخجمات الصبية واالجتساعية والشفدية والتخبػية والسيشية، لسداعجة السعػق في تحقيق أقرى 

لصبيعية درجة مسكشة مغ الفاعمية الػضيفية، بيجف تسكيشو مغ التػافق مع متصمبات بيئتو ا
ا في السجتسع. وتذكل ندبة  واالجتساعية، وتشسية قجراتو لالعتساد عمى نفدو وجعمو عزػ ا مشتج 

ا لييئة اإلحراء فعجد ٔ.ٚاألشخاص مغ ذوي اإلعاقة ) %( مغ إجسالي سكان السسمكة. واستشاد 
 :ٕالسرابيغ باإلعاقة يطيخ في الججول رقع 

 ة: ندبة األشخاص مغ ذوي اإلعاقٕججول رقع 

 عجد السرابيغ بيا نػع اإلعاقة

 289.355 اإلعاقات الدسعية

 811.610 اإلعاقات البرخية

 30.155 فخط الحخكة وتذتت االنتباه

 833.136 اإلعاقات الحخكية

 53.282 اضصخاب شيف التػحج

 19.428 متالزمة داون 

 (.ٕٕٕٓ)السشرة الػششية السػحجة، 

 ثانٍاا: الذراساث السابقت

جرة الجراسات السختبصة بجور الجسعيات في مداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى نطخ ا لش
الدواج خاصة ، اضُصخَّت الجراسة الحالية إلى تػسيع رقعة البحث واستعخاض الجراسات ذات 

( التي ىجفت إلى إبخاز دور ٕٚٓٓالعالقة بجور الجسعيات عامة ، ومشيا دراسة ابغ عدكخ )
سذخوع ابغ باز الخيخي لسداعجة الذباب عمى الدواج. واستخجم الباحث جسعيات الدواج السسثمة ل

ا لمجراسة. وخمرت الجراسة إلى الشتائج اآلتية: مذاريع مداعجة الذباب عمى  دراسة الحالة مشيج 
الدواج بالسسمكة العخبية الدعػدية تشجرج تحت مؤسدات شػعية تقػم بأدوار اجتساعية إضافة إلى 

ج، وتحتاج تمظ السؤسدات إلى دعع مادي وإعالمي لتحقيق أىجافيا وتشفيح السداعجة عمى الدوا
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خصصيا، والحاجة إلى مديج مغ الجراسات لتصػيخ مؤسدات وجسعيات الدواج. كسا تػصي 
 الجراسة بتثكيف السجتسع عامة  واألسخة خاصة ، بسا يديع في التػفيق بيغ راغبي الدواج.

خف إلى الجوافع واألسباب التي تجفع بعس فئات ( بجراسة لمتعٜٕٓٓوقج قام الذايع )
إلى االستعانة بسخاكد التػفيق بيغ راغبي الدواج. واتبعت الجراسة السشيج  -ذكػر ا وإناث ا-السجتسع 

( متقجم ا لسخكد التػفيق بيغ راغبي الدواج في ٕٕٛالشػعي عغ شخيق مقابمة عيشة قػاميا )
ىشاك ثالث مجسػعات مغ العػامل التي أسيست في محافطة الخس. وأضيخت نتائج الجراسة أن 

دفع الستقجميغ لمتقجم لمسخكد، وقج جاءت أىسيتيا عمى التختيب اآلتي: مجسػعة العػامل 
االجتساعية، ثع العػامل الشفدية، ثع العػامل السختبصة بالثقة بالسخكد. كسا وججت الجراسة عالقة 

بيغ العامل االجتساعي والشفدي، وكحلظ وجػد عكدية بيغ السخحمة العسخية والجخل الذيخي، و 
عالقة عكدية بيغ السخحمة التعميسية والعامل االجتساعي. وتػصي الجراسة بزخورة مخاعاة 

 العػامل الجافعة لمدواج مغ قبل الجسعيات السعشية بسداعجة الذباب عمى الدواج.

عيات الدواج ( بجراسة تيجف إلى تقػيع جسٕٓٔٓوفي الدياق نفدو قام ابغ عدكخ )
ورعاية األسخة في السسمكة العخبية الدعػدية، ووضع رؤية تشسػية لالرتقاء بيحه الجسعيات. 

( مغ الذباب الحكػر السدتفيجيغ ٕٓٗواستخجم الباحث السشيج الػصفي السدحي عمى عيشة تبمغ )
جامحة   مغ مذخوع ابغ باز لسداعجة الذباب عمى الدواج. وتػصمت الجراسة إلى أن ىشاك رغبة  

مغ السدتفيجيغ في التػاصل مع الجسعيات لتقجيع الجعع السادي والتجريب وتقجيع االستذارات 
ومذاركة خبخاتيع ومياراتيع والتصػع عسػم ا. وتػصي الجراسة بأىسية فتح السجال أمام السدتفيجيغ 

 لمتصػع ووضع برستيع في الجسعية، لتقػيع الخجمات واالرتقاء بالسذاريع.

( دراسة ميجانية لسعخفة دور مؤسدة صشجوق الدواج في دولة ٕٔٔٓى الدراد )كسا أجخ 
اإلمارات العخبية الستحجة في السداعجة عمى الدواج وتحقيق التػافق األسخي والشفدي والحج مغ 
ضاىخة الصالق. واتبعت الجراسة السشيج السختمط باستخجام السقابمة الذخرية واختبار التػافق 

( أسخة مكػنة مغ زوجيغ. وكذفت نتائج الجراسة أن صشجوق الدواج ٕٗة تبمغ )األسخي، عمى عيش
قج أسيع في السداعجة عمى الدواج، وعمى تحقيق التػافق األسخي. كسا وججت الجراسة أن األسخ 
السجعػمة مغ قبل الرشجوق كانت أكثخ استقخار ا وتػافق ا مغ األسخ العادية غيخ السجعػمة. 

ة تعاون الرشجوق مع السؤسدات السجتسعية األخخى، لتجػيج الخجمات، ويػصي الباحث بأىسي
 إضافة إلى إجخاء السديج مغ الجراسات العمسية لتقػيع الخجمات وتحديشيا.

( إلى معخفة دور األخرائي االجتساعي في ٕ٘ٔٓوفي دراسة أخخى سعت حجازي )
الجراسة عمى السشيج السدحي بشاء قجرات الجسعيات الخيخية لمدواج ورعاية األسخة. واعتسجت 

( شالبة مغ شالبات الساجدتيخ مغ تخرز الخجمة ٓ٘االجتساعي عمى عيشة قجرىا )
االجتساعية. وقج خمرت الجراسة إلى أن االختراصي االجتساعي يؤدي دور ا كبيخ ا في مداعجة 

بزخورة قيام  جسعيات الدواج وبشاء األسخة عمى تقجيع الخجمات األسخية بفاعمية. وتػصي الباحثة
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الجسعيات السداعجة عمى الدواج بتػعية السجتسع بخجماتيا عبخ كلِّ القشػات الستاحة بيجف جحب 
 الستصػعيغ وتػفيخ مػارد مالية ججيجة لمتسػيل.

( دراسة ىجفت إلى معخفة دور الجسعيات ٕ٘ٔٓوفي مجال اإلعاقة أجخى رمزان )
خيجة بسشصقة القريع. واعتسجت الجراسة عمى السشيج األىمية في رعاية وتأىيل السعاقيغ في مجيشة ب

( جسعية. وتػصمت نتائج الجراسة إلى ٖٗ( مجيخ ا تشفيحيِّا لـ)ٖٗالػصفي، وتزسشت عيشة الجراسة )
أن محػر التخصيط لبخامج الجسعيات األىمية لتجريب وتأىيل السعاقيغ جاء في التختيب األول 

غ سبعة أبعاد. وجاء ذلظ نطيخ العسل الجؤوب والفعال بالشدبة ألبعاد السكياس السكػنة مغ بي
لمجان بالجسعيات العاممة عمى تشفيح بخامج لخعاية وتأىيل ذوي اإلعاقة. وتػصي الجراسة بأىسية 
التػسع في تػفيخ جسعيات حكػمية وأىمية عمى مدتػى عالٍّ مغ الكفاءة في تقجيع خجمات الخعاية 

 الرحية واألسخية لحوي اإلعاقة.

( بجراسة دور جسعية التشسية األسخية في ٕٛٔٓدراسة أخخى قام القحصاني وسعيج ) وفي
اإلصالح األسخي باألحداء. واستخجم الباحثان السشيج الػصفي التحميمي، عبخ تػضيف االستبانة 

ا، وعمى السدتفيجيغ مغ خجمات الجسعية البالغ ٖ٘لجسع البيانات عمى عيشة عجدىا ) ( مرمح 
ا. وتػصمت الجراسة إلى أن دور جسعية التشسية يتزح في اآلتي: تييئة ( مدٖٓٗعجدىع ) تفيج 

السقبميغ عمى الدواج، وإحالة قزايا األسخة إلى السرمح االجتساعي، وتفعيل الياتف االستذاري 
لحل السذكالت األسخية، وتػفيخ مدتذاريغ ومتخرريغ في الجػانب الشفدية واالجتساعية. كسا 

قات لتفعيل دور الجسعية ىي خػف أشخاف القزية مغ إفذاء وججت الجراسة أن أ بخز السعػِّ
السرمح أسخاَرىع، وضعف دور اإلعالم في التػعية باإلصالح األسخي، وانخفاض مدتػى الػعي 
بأىسية اإلصالح األسخي. وتػصي الجراسة بزخورة تفعيل دور اإلصالح األسخي عغ شخيق 

 اإلصالح األسخي.وسائل اإلعالم السختمفة لشذخ بخامج 

( بجراسة ىجفت إلى التعخف إلى مالية ٕٕٕٓوفي دراسة حجيثة قام السخي وإسساعيل )
الجسعيات والسؤسدات األىمية في مرخ، ودورىا في دعع ورعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، 
ووضع رؤية مدتقبمية تديع في رفع كفاءة وجػدة خجمات الجسعيات والسؤسدات األىمية في 

استخجم الباحث السشيج الشطخي بسخاجعة الجراسات ذات العالقة، إضافة  إلى مالحطة مرخ. وقج 
ا كبيخ ا مغ السؤسدات  الجيػد السبحولة في مػضػع الجراسة. وتػصمت الجراسة إلى أن ىشاك عجد 
والجسعيات السرخية التي تتسيد بالخبخة، إضافة  إلى تشػع خجماتيا ومدؤولياتيا وفئاتيا السخجومة. 

ة لتحقيق كس ا تؤكج الجراسة أن دعع األشخاص ذوي اإلعاقة وتػفيخ االستقخار األسخي ضخورة ُمِمحَّ
اإلدماج والتػافق مع بكية أفخاد السجتسع. وقج قجمت الجراسة رؤية تػصي فييا بأىسية تشطيع 

جمة السؤتسخات السحمية والجولية لجعع أىجاف وبخامج السؤسدات والجسعيات السرخية في رعاية وخ
 األشخاص ذوي اإلعاقة.
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 تعقٍب على الذراساث السابقت:

( ٕٚٓٓعشج مخاجعة وتحميل الجراسات الدابقة نجج أن معطسيا كجراسة ابغ عدكخ )
(، قج اتفقت مع أىجاف الجراسة ٕٛٔٓ( ودراسة القحصاني وسعيج )ٕ٘ٔٓودراسة رمزان )

الحالية مغ حيث معخفة دور الجسعيات األىمية والخيخية في رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة 
ولكشيا تختمف مغ حيث السشيجية والعيشة، إضافة  إلى أن  ودعسيع ومداعجتيع عمى الدواج.

الجسعية السدتيجفة في الجراسة الحالية تعج األولى والػحيجة عمى السدتػى السحمي، التي تيجف 
يَرى لسداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة، ما يعصي ىحه الجراسة التسيد العمسي والفخدانية في  ِخرِّ

 الصخح.

( مغ ٕٓٔٓ( ودراسة ابغ عدكخ )ٜٕٓٓية مع دراسة الذايع )كسا تتفق الجراسة الحال
حيث السشيج السدتخجم، إذ اسُتخِجم السشيج الػصفي عبخ تػضيف استبانة لجسع السعمػمات مغ 
العيشة السذاركة في الجراسة. ولكغ الجراسة الحالية تختمف مغ حيث نػعية العيشة، إذ تشحرخ 

ي السؤتسخ األول لجسعية تيديخ، الحي ييجف إلى مداعجة عيشة الجراسة الحالية عمى السذاركيغ ف
األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدواج. كسا تختمف مع بكية الجراسات التي استخجمت السشيج 

 الشػعي أو السختمط أو الشطخي.

ولعل مغ السشاسب أن نذيخ ىشا إلى أن مخاجعة الجراسات الدابقة أضيخت نجرة الجراسات 
ألشخاص ذوي اإلعاقة، كسا لسدت الجراسة عجم وجػد دراسات استيجفت التي تصخقت لدواج ا

عيشة مغ السذاركيغ في السؤتسخات. وفي الدياق ذاتو، كذفت السخاجعة عغ أىسية دور الجسعيات 
األىمية والخيخية وصشاديق الدواج في تحقيق االستقخار األسخي لألشخاص ذوي اإلعاقة. وفي 

ات الدابقة قج قجمت إضافة  إلى السحتػى العخبي عسػم ا، إال ضػء ما سبق ندتخمز أن الجراس
أن الجراسة الحالية تتسيد في كػنيا األولى مغ نػعيا عمى السدتػى السحمي والعخبي، التي ناقذت 
دور جسعية متخررة في مداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدواج، ما يعصي الجراسة 

 إضافة  عمسية لمسحتػى العمسي خاصة .

 إجراءاث الذراست:

 منهج الذراست والعٍنت: -أوًلا 

استخجمت الجراسة الحالية السشيج الػصفي لسشاسبتو شبيعة الجراسة التي تدتيجف معخفة 
دور جسعية تيديخ في مداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدواج بػاسصة آراء ووجيات نطخ 

الجراسة مغ جسيع السذاركيغ في  السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية. كسا يتكػن مجتسع
ا. أما عيشة الجراسة فقج تكػنت مغ ٖٖ٘ٔالسؤتسخ األول لجسعية تيديخ البالغ عجدىع ) ( مذارك 

( مغ مجتسع الجراسة، الحيغ اختيخوا بصخيقة العيشة ٕ.ٜٔ(، وذلظ بسا يعادل ندبة )ٕٚ٘)
الختيار. ونطخ ا لسعخفة العذػائية البديصة، التي يتستع كل شخز فييا بفخصة متداوية في ا
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 & Rovai, Bakerالباحثيغ بسجتسع الجراسة وسيػلة الػصػل إلييع، اختيخت ىحه الصخيقة )

Ponton ،ٕٖٓٔ.) 
 

( تػزيع أفخاد عيشة الجراسة وفق ا لمستغيخات الذخرية، إذ ٖويتزح مغ الججول رقع )
الفئات العسخية تسثيال   %( مغ أفخاد الجراسة مغ الحكػر، كسا يتزح أن أكثخٚ.ٚٙيتزح أن )

%( مغ أفخاد الجراسة، وأن الفئة ٜ.ٖٖ" بشدبة )ٖٗ-ٖٓبيغ أفخاد الجراسة ىي الفئة العسخية "
ا أن أصحاب ٜٖ-ٖ٘العسخية " " لع يسثميا أي أحج مغ أفخاد الجراسة. ويتزح مغ الججول أيز 

ا في أفخاد الجراسة ب %(، يميو ٗ.ٕٚشدبة )السدتػى األكاديسي "بكالػريػس" ىع األكثخ وجػد 
%(، ٖ.ٗ%(، وأخيخ ا يأتي "ماجدتيخ" بشدبة )ٖ.ٖٕالسدتػى األكاديسي "ثانػي وما دون" بشدبة )

%( ٙ.٘ٔعمى حيغ ال يػجج أحج مغ أفخاد الجراسة مدتػاه األكاديسي "دكتػراة". كسا يتبيغ أن )
 مغ أفخاد الجراسة "مغ ذوي اإلعاقة".

 راسة وفق ا لمستغيخات الذخرية(: تػزيع أفخاد عيشة الجٖججول )

 الشدبة العدد الفئات الستغير

 67.7 174 ذكخ نػع الجشذ

 32.3 83 أنثى

 35.8 92 24-19 الفئة العسخية

25-29 23 8.9 

30-34 87 33.9 

35-39 0 0.0 

40-45 36 14.0 

46-50 11 4.3 

<50 8 3.1 

 23.3 60 ثانػي وما دون  السدتػى األكاديسي

 72.4 186 بكالػريػس

 4.3 11 ماجدتيخ

 0.0 0 دكتػراة 

ىل السذارك مغ ذوي 
 اإلعاقة؟

 15.6 40 نعع

 84.4 217 غيخ مػضف

 

 أداة الذراست: -ثانٍاا

استخجمت الجراسة االستبانة أداة  لجسع السعمػمات مغ مجتسع الجراسة، وذلظ بتػضيف 
األدبيات السختبصة بسػضػع الجراسة ومخاجعتيا  خبخات الباحثيغ في ىحا السجال، وباالشالع عمى

(. وقج ُدرِّجت االستبانة بصخيقة تجرج )ليكخت ٕٙٔٓ؛ الجػيجي، ٕٚٔٓ؛ أحسج، ٕٙٓٓ)سخحان، 
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(. ٔ، غيخ مػافق بذجة=ٕ، غيخ مػافق=ٖ، محايج=ٗ، مػافق=٘الخساسي( )مػافق بذجة=
 واشتسمت االستبانة عمى جدأيغ:

يانات األولية األساسية ألفخاد العيشة، التي تتعمق بستغيخات : اشتسل عمى البالجدء األول
 الجراسة، وىي: )الجشذ والعسخ والسدتػى األكاديسي(.

: يتكػن مغ فقخات تكيذ دور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الجدء الثاني
( ٔداء: الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية، مقجمة عمى ثالثة أج

 ( الجانب االقترادي.ٖ( الجانب اإلعالمي. ٕالجانب االجتساعي/الشفدي. 

 تقنٍن األداة: -ثالثاا

ا مغ اإلجخاءات التي تيجف إلى تقشيغ االستبانة، وفيسا يأتي شخق  شبق الباحثان عجد 
 التقشيغ التي اتبعيا الباحثان:

 الرجق: ●

 الرجق الطاىخي: -

( فقخة، تكيذ دور جسعية ٖ٘ة، التي تذتسل عمى )ُعِخضت الرػرة األولية لالستبان
تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول 

( محكسيغ مغ الخبخاء واألساتحة الستخرريغ في مجال التخبية الخاصة في ٗلمجسعية، عمى )
ػية لفقخات السكياس، ومجى ثالث جامعات سعػدية، بيجف حرخ مدتػى سالمة الرياغة المغ

لت وُححفت بعس العبارات غيخ  مصابقتيا لكياس ما ُوِضعت مغ أجمو، وبشاء  عمى آرائيع ُعجِّ
%. وبشاء  عمى رأي السحكسيغ ُحِحفت العبارات غيخ ٜٓالػاضحة، إذ اتُِّفق عمى ذلظ بشدبة 

لت بعس العبارات في صياغتيا، وبحلظ أصبحت االستبا ( ٕٔنة مكػنة مغ )الستػافقة، وُعجِّ
 عبارة.

 االتداق الجاخمي: -

ُتُحقِّق مغ صجق االتداق الجاخمي لالستبانة عغ شخيق استخخاج قيع معامالت االرتباط 
( مبحػث ا، ٓٗبيغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لالستبانة، بػاسصة عيشة استصالعية قػاميا )

 ( اآلتي.ٗكسا ىػ مػضح في الججول رقع )

  



 --------------  IJEPSاجملهت اندونٍت نهعهىو انرتبىٌت وانُفسٍت  ----------------

 و ( 0200(،  75)ع 
- ٕٙ - 

 (ٓٗقيع معامالت ارتباط عبارات االستبانة بالجرجة الكمية لمبعج )ن=(: ٗججول )

 البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

قيسة معامل  م
 االرتباط

قيسة معامل  م مدتػى الجاللة
 االرتباط

قيسة معامل  م مدتػى الجاللة
 االرتباط

 مدتػى الجاللة

1 .337** 0.000 1 .324** 0.000 1 .358** 0.000 

2 .359** 0.000 2 .340** 0.000 2 .301** 0.000 

3 .368** 0.000 3 .309** 0.000 3 .359** 0.000 

4 .368** 0.000 4 .367** 0.000 4 .376** 0.000 

5 .364** 0.000 5 .331** 0.000 5 .387** 0.000 

6 .362** 0.000 6 .324** 0.000 6 .363** 0.000 

7 .330** 0.000 7 .332** 0.000 7 .375** 0.000 

 ٔٓ.ٓ** دالة عشج مدتػى 
(، إذ ٔٓ.ٓ( أن جسيع عبارات االستبانة دالة عشج مدتػى )ٗيتزح مغ الججول )

(، ٖٚٛ.ٓ( و)ٖٔٓ.ٓتخاوحت قيع معامالت االرتباط لمعبارات مع الجرجة الكمية لمبعج ما بيغ )
معامالت االتداق الجاخمي، كسا  وجسيعيا معامالت ارتباط جيجة، وىحا يعصي داللة  عمى ارتفاع

 يذيخ إلى مؤشخات صجق مختفعة وكافية يسكغ الػثػق بيا في تصبيق أداة الجراسة الحالية.

 الثبات: ●

 Cronbach'sلمتحقق مغ ثبات االستبانة استخجم الباحثان معادلة ألفا كخونباخ )

Alpha) (α إذ تبيغ أن قيسة معامل الثبات بالشدبة لمبعج األول مغ ،) أداة الجراسة ىػ
(، وأن قيسة معامل الثبات ألداة ٕٜٚ.ٓ(، ولمبعج الثالث )ٜٚٚ.ٓ(، ولمبعج الثاني )ٜٔٚ.ٓ)

(، وىي معامالت ثبات مختفعة، وعميو يسكغ الػثػق باألداة في تصبيق ٜٜٓ.ٓالجراسة ككل ىػ )
 .( عبارة وثالثة أبعادٕٔالجراسة الحالية، التي تتكػن في صػرتيا الشيائية مغ )

 شخيقة ترحيح االستبانة: ●

اعتسج الباحثان في إعجاد ىحه االستبانة في صػرتيا الشيائية عمى الذكل السغمق 
(Closed Questionnaire الحي يحجد االستجابات السحتسمة لكل سؤال، وقج اسُتخِجم مكياس )

ىحا السكياس ليكخت الستجرج ذو الشقاط الخسذ لكياس درجة السػافقة عمى ىحه العبارات، إذ أخح 
( ٘( مػافق، )ٗ( مػافق إلى حجٍّّ ما، )ٖ( غيخ مػافق، )ٕ( ال أوافق بذجة، )ٔالذكل اآلتي: )

(، وقيسة الحج األدنى ليا ٓٓ.٘مػافق بذجة. وبيحا تكػن قيسة الحج األعمى لالستبانة تداوي )
 (، وعميو يكػن مدتػى الخضا كسا يأتي:ٓٓ.ٔتداوي )
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ا" إذا كانت قيسة الستػسط الحدابي )يكػن مدتػى أىسية دور الجس ▪ -ٕٔ.ٗعية "عالي ا ججِّ
٘.ٓ.) 

-ٔٗ.ٖيكػن مدتػى أىسية دور الجسعية "عالي ا" إذا كانت قيسة الستػسط الحدابي ) ▪
ٗ.ٕٓ.) 

-ٔٙ.ٕيكػن مدتػى أىسية دور الجسعية "متػسص ا" إذا كانت قيسة الستػسط الحدابي ) ▪
ٖ.ٗٓ.) 

-ٔٛ.ٔيف ا" إذا كانت قيسة الستػسط الحدابي )يكػن مدتػى أىسية دور الجسعية "ضع ▪
ٕ.ٙٓ.) 

ا" إذا كانت قيسة الستػسط الحدابي ) ▪ -ٓ.ٔيكػن مدتػى أىسية دور الجسعية "ضعيف ا ججِّ
ٔ.ٛٓ.) 

 األسالٍب اإلحصائٍت وطرق تصحٍح اًلستبانت: -رابعاا

اعتسجت الجراسة الحالية عمى بعس أساليب اإلحراء الػصفي لػصف خرائز العيشة 
وصف البيانات، واستخجمت اإلحراء االستجاللي لإلجابة عغ أسئمة الجراسة بسا يحقق أىجافيا، و 

كسا عػِلجت بيانات الجراسة معالجة  كسية عغ شخيق بخنامج الحدم اإلحرائية لمعمػم االجتساعية 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS وعسػم ا تتزسغ السعالجات ،)

 ألساليب اآلتية:اإلحرائية ا

التكخار والشدبة السئػية: لػصف خرائز السبحػثيغ وتحجيج استجاباتيع تجاه فقخات  ▪
 االستبانة.

(: لكياس مجى تحقق كل عبارة مغ عبارات أداة الجراسة، Meanالستػسط الحدابي ) ▪
 والستػسط الحدابي اإلجسالي )العام( لكل محػر مغ محاور االستبانة.

(: لمتعخف إلى مجى انحخاف أو تذتت Standard Deviationاالنحخاف السعياري ) ▪
استجابات أفخاد الجراسة لكل عبارة مغ عبارات متغيخات الجراسة، ولكل محػر مغ السحاور 
الخئيدة عغ متػسصيا الحدابي، ويفيج االنحخاف السعياري في تختيب العبارات حدب 

 سط الحدابي.الستػسط الحدابي لرالح "أقل تذتت ا" عشج تداوي الستػ 

(: لمستغيخات التي Independent Samples T-Testاختبار )ت( لمعيشات السدتقمة ) ▪
 تحتػي عمى عجد فئتيغ فقط.

(: لمستغيخات التي تحتػي عمى أكثخ مغ One-Way Anovaتحميل التبايغ األحادي ) ▪
 فئتيغ.
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 التبايغ. (: لمسقارنات البعجية لتحجيج اتجاه الفخوق في اختبار تحميلLSDاختبار ) ▪

 نتائج الذراست:

ما دور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج مغ وجية  الدؤال األول:
 نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية؟

لمتعخف إلى مدتػى أىسية دور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج مغ 
ة، ُحِدبت التكخارات والشدب السئػية والستػسصات وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعي

الحدابية واالنحخاف السعياري والتختيب والجرجة الستجابات أفخاد الجراسة عمى عبارات االستبانة، 
 وذلظ عمى الشحػ اآلتي.

 البعد االجتساعي/الشفدي: -أواًل 

داعجة ( أن البعج االجتساعي/الشفدي لجور جسعية تيديخ في م٘يتزح مغ الججول )
( ٚذوي اإلعاقة عمى الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية يتكػن مغ )

(، وىحه الستػسصات تقع ٓٔ.ٗ( و)ٜٚ.ٖعبارات، تخاوحت قيسة الستػسصات الحدابية ليا بيغ )
غ في الفئة الخابعة مغ فئات االستبانة )الستجرج الخساسي(، التي ُتذيخ إلى أن دور الجسعية م

وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ في البعج االجتساعي/الشفدي ضيخ كبيخ ا ومؤثخ ا. كسا بمغت 
(، وىحا يجل عمى ٓٓ.ٔ( بانحخاف معياري )ٖٓ.ٗقيسة الستػسط الحدابي العام لعبارات البعج )

أن لمبعج االجتساعي/الشفدي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج أىسية  
 يخة مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية.كب

ا "كبيخ"، إذ تخاوحت قيسة الستػسط الحدابي  كسا جاءت جسيع عبارات البعج بسدتػى ِرض 
( لعبارة: "تػفخ الجسعية كلَّ السعمػمات لألشخاص ذوي اإلعاقة السقبميغ عمى ٓٔ.ٗليا بيغ )

( لعبارة: "تتيح الجسعية الفخصة لمسدتفيجيغ ٜٚ.ٖ)الدواج لزسان االستقخار والػعي الحاتي"، و
ا".  مغ ذوي اإلعاقة لمتػاصل االجتساعي بيغ بعزيع بعز 
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(: مدتػى أىسية البعج االجتساعي/الشفدي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة ٘ججول )
 (ٕٚ٘=عمى الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية )ن

الشدبة  العبارة م
 والتكرار

ال 
أوافق 
 بذدة

غير 
 مؽافق

مؽافق 
إلى 
 حد ما

مؽافق  مؽافق
 بذدة

الستؽسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

تػفخ الجسعية الجعع الشفدي  1
واالجتساعي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 قبل الدواج وفي أثشائو وبعجه

 1.08 4.05 104 98 35 4 16 ك

% 6.2 1.6 13.6 38.1 40.5 

تتيح الجسعية الفخصة لمسدتفيجيغ مغ  2
ذوي اإلعاقة لمتػاصل االجتساعي بيغ 

ا  بعزيع بعز 

 1.03 3.97 80 126 31 4 16 ك

% 6.2 1.6 12.1 49.0 31.1 

تحخص الجسعية عمى إقامة األنذصة  3
التخويحية واالجتساعية لألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

 1.03 4.00 84 126 27 4 16 ك

% 6.2 1.6 10.5 49.0 32.7 

تيتع الجسعية ببشاء أسخة أحج الدوجيغ  4
أو كمييسا مغ ذوي اإلعاقة بسا 
يجعميسا قادريغ عمى التػاصل 

 والسذاركة في السجتسع

 1.20 4.05 120 78 35 0 24 ك

% 9.3 0.0 13.6 30.4 46.7 

تػفخ الجسعية كلَّ السعمػمات  5
قبميغ عمى لألشخاص ذوي اإلعاقة الس

الدواج لزسان االستقخار والػعي 
 الحاتي

 1.04 4.10 104 106 31 0 16 ك

% 6.2 0.0 12.1 41.2 40.5 

تقجم الجسعية نساذج ناجحة مغ ذوي  6
اإلعاقة لتحفيد األشخاص ذوي 

 اإلعاقة السقبميغ عمى الدواج

 1.12 4.02 100 105 28 4 20 ك

% 7.8 1.6 10.9 40.9 38.9 

تجعع الجسعية أساسيات الػصػل  7
الذامل لحوي اإلعاقة في السؤتسخ 
األول لمجسعية لزسان وصػليع 

 لمسعمػمات السقجمة

 1.04 4.05 92 122 23 4 16 ك

% 6.2 1.6 8.9 47.5 35.8 

 1.00 4.03 الستػسط العام

 درجات. ٘* الستػسط الحدابي مغ 

 البعج السادي: -ثاني ا

أن البعج السادي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة  (ٙيتزح مغ الججول )
( عبارات، ٚعمى الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية يتكػن مغ )

(، وىحه الستػسصات تقع في الفئة ٖٔ.ٗ( و)ٜٔ.ٖتخاوحت قيسة الستػسصات الحدابية ليا بيغ )
ساسي(، التي ُتذيخ إلى أن دور الجسعية مغ وجية نطخ الخابعة مغ فئات االستبانة )الستجرج الخ

السذاركيغ في السؤتسخ في البعج السادي قج ضيخ كبيخ ا ومؤثخ ا. كسا بمغت قيسة الستػسط الحدابي 
(، وىحا يجل عمى أن لمبعج السادي لجور ٗٓ.ٔ( بانحخاف معياري )ٓٓ.ٗالعام لعبارات البعج )

عمى الدواج أىسية  كبيخة  مغ وجية نطخ السذاركيغ في  جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة
 السؤتسخ األول لمجسعية.
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ا "كبيخ"، إذ تخاوحت قيسة الستػسط الحدابي  كسا جاءت جسيع عبارات الُبعج بسدتػى ِرض 
( لعبارة: "تديع الجسعية في تقجيع السػارد السالية الالزمة لجعع األشخاص ذوي ٖٔ.ٗليا بيغ )

( لعبارة: "تقجم الجسعية التػجيو السيشي لألشخاص ذوي اإلعاقة لتحقيق مبجأ ٜٔ.ٖاإلعاقة"، و)
 االستقاللية السادية ليع".

(: مدتػى أىسية البعج السادي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج ٙججول )
 (ٕٚ٘مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية )ن=

الشدبة  العبارة م
 التكرارو 

ال 
أوافق 
 بذدة

غير 
 مؽافق

مؽافق 
إلى 
 حد ما

مؽافق  مؽافق
 بذدة

الستؽسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

تديػ الجسعية في تقديػ السؽارد  1
السالية الالزمة لدعػ األشخاص ذوي 

 اإلعاقة

 1.08 4.13 116 94 27 4 16 ك

% 6.2 1.6 10.5 36.6 45.1 

التجييزات تستمغ الجسعية السؽارد و  2
الكافية لتقديػ خدماتيا لألشخاص 

 ذوي اإلعاقة

 1.13 4.04 104 102 27 4 20 ك

% 7.8 1.6 10.5 39.7 40.5 

تقدم الجسعية التؽجيو السيشي  3
لألشخاص ذوي اإلعاقة لتحقيق مبدأ 

 االستقاللية السادية ليػ

 1.10 3.91 84 106 47 0 20 ك

% 7.8 0.0 18.3 41.2 32.7 

تشفذ الجسعية مذاريع وبرامج تشسؽية  4
تدتيدف تحديؼ نسط حياة 

 األشخاص ذوي اإلعاقة

 1.13 3.93 88 110 31 8 20 ك

% 7.8 3.1 12.1 42.8 34.2 

تدعػ الجسعية التدريب الفردي  5
والجساعي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 قبل الزواج مؼ كلِّ الشؽاحي

 1.03 4.00 88 114 39 0 16 ك

% 6.2 0.0 15.2 44.4 34.2 

تعسل الجسعية عمى تأكيد االستقاللية  6
السادية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 السقبميؼ عمى الزواج

 1.12 4.00 96 110 27 4 20 ك

% 7.8 1.6 10.5 42.8 37.4 

تؽفر الجسعية دعًسا ماديًّا لألشخاص  7
ذوي اإلعاقة بعقد شراكات مع 

 القطاع الخاص

 1.12 3.99 96 106 31 4 20 ك

% 7.8 1.6 12.1 41.2 37.4 

 1.04 4.00 الستؽسط العام

 درجات. ٘* الستػسط الحدابي مغ 

 البعج اإلعالمي: -ثالث ا

( أن البعج اإلعالمي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة ٚيتزح مغ الججول )
( عبارات، ٚية يتكػن مغ )عمى الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسع

(، وىحه الستػسصات تقع في الفئة ٘ٓ.ٗ( و)ٜٙ.ٖتخاوحت قيسة الستػسصات الحدابية ليا بيغ )
الخابعة مغ فئات االستبانة )الستجرج الخساسي(، التي ُتذيخ إلى أن دور الجسعية مغ وجية نطخ 

بمغت قيسة الستػسط الحدابي  السذاركيغ في السؤتسخ في البعج اإلعالمي ضيخ كبيخ ا ومؤثخ ا. كسا
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(، وىحا يجل عمى أن لمبعج اإلعالمي لجور ٗٓ.ٔ( بانحخاف معياري )ٓٓ.ٗالعام لعبارات البعج )
جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج أىسية  كبيخة  مغ وجية نطخ السذاركيغ في 

 السؤتسخ األول لمجسعية.

ا "كبيخ"، إذ تخاوحت قيسة الستػسط الحدابي كسا جاءت جسيع عبارات الُبعج بسدتػى رِ  ض 
( لعبارة: "تشطع الجسعية الشجوات والسؤتسخات لتػعية السجتسع وتثكيفو بحقػق ٘ٓ.ٗليا بيغ )

( لعبارة: "تخصج الجسعية السدتججات السحمية والعالسية لكل ما ٜٙ.ٖاألشخاص ذوي اإلعاقة"، و)
 يخز زواج األشخاص ذوي اإلعاقة".

مدتػى أىسية البعج اإلعالمي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى  (:ٚججول )
 (ٕٚ٘الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية )ن=

الشدبة  العبارة م
 والتكرار

ال 
أوافق 
 بذدة

غير 
 مؽافق

مؽافق 
إلى 
 حد ما

مؽافق  مؽافق
 بذدة

الستؽسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

ي الجسعية دوًرا مؤثًرا ورئيًدا في تؤد 1
تؽعية السجتسع حؽل قزايا زواج 

 األشخاص ذوي اإلعاقة

 1.12 3.99 96 106 31 4 20 ك

% 7.8 1.6 12.1 41.2 37.4 

تيتػ الجسعية بسراقبة وتحفيز  2
الجيات ذات العالقة لتبشي القؽانيؼ 

والتذريعات الداعسة لزواج 
يا األشخاص ذوي اإلعاقة وتؽثيق

 إعالميًّا

 1.15 4.02 100 110 23 0 24 ك

% 9.3 0.0 8.9 42.8 38.9 

تحرص الجسعية عمى التؽاصل مع  3
السدتفيديؼ والسجتسع ككل عبر 
قشؽات التؽاصل السباشر ووسائل 

 التؽاصل االجتساعي

 1.11 3.96 92 102 43 0 20 ك

% 7.8 0.0 16.7 39.7 35.8 

ات السحمية ترصد الجسعية السدتجد 4
والعالسية لكل ما يخص زواج 

 األشخاص ذوي اإلعاقة

 1.08 3.96 80 130 23 4 20 ك

% 7.8 1.6 8.9 50.6 31.1 

تجري الجسعية الدراسات واألبحاث  5
التي تيدف لتطؽير خدماتيا وتحديؼ 

كفاءتيا تجاه األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

 1.17 4.00 108 90 31 8 20 ك

% 7.8 3.1 12.1 35.0 42.0 

تشعػ الجسعية الشدوات والسؤتسرات  6
لتؽعية السجتسع وتثقيفو بحقؽق 

 األشخاص ذوي اإلعاقة

 1.06 4.05 92 126 19 0 20 ك

% 7.8 0.0 7.4 49.0 35.8 

تيتػ الجسعية بشذر جيؽدىا  7
وانذطتيا عبر وسائل اإلعالم 
 ووسائل التؽاصل االجتساعي

 1.14 4.04 104 106 19 8 20 ك

% 7.8 3.1 7.4 41.2 40.5 

 1.04 4.00 الستؽسط العام

 درجات. ٘* الستػسط الحدابي مغ 
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ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ وجيات نطخ السذاركيغ حػل  الدؤال الثاني:
دور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ 

 جسعية ُتعدى لمستغيخات اآلتية: )الجشذ، العسخ، السدتػى األكاديسي(؟األول لم

 Independentلإلجابة عغ ىحا الدؤال اسُتخِجم كلّّ مغ اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة 

Samples T-Test  لمستغيخات التي تحتػي عمى عجد فئتيغ فقط: )الجشذ(، وتحميل التبايغ
لتي تحتػي عمى أكثخ مغ فئتيغ: )العسخ، والسدتػى لمستغيخات ا One-Way Anovaاألحادي 

األكاديسي(، وذلظ لبيان الفخوق ذات الجاللة اإلحرائية في استجابات السذاركيغ في السؤتسخ 
األول لمجسعية حػل دور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج باختالف الستغيخات 

 الجيسػغخافية، وكانت الشتائج كاآلتي:

 البعد االجتساعي/الشفدي: -أواًل 

( فإن مدتػى الجاللة الختبار )ت( لمعيشات ٛفيسا يخز متغيخ الجشذ في ججول )
(، وعميو يتبيغ وجػد اختالفات بيغ استجابات السذاركيغ في السؤتسخ ٘ٓ.ٓالسدتقمة أقل مغ )

عاقة عمى األول لمجسعية حػل البعج االجتساعي/الشفدي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإل
الدواج ُتعدى لستغيخ الجشذ لرالح الحكػر. أما فيسا يخز متغيخات العسخ والسدتػى األكاديسي، 

(، ٘ٓ.ٓفإن مدتػى الجاللة الختبار )ت( لمعيشات السدتقمة وتحميل التبايغ األحادي أكبخ مغ )
سعية حػل وعميو يتبيغ عجم وجػد اختالفات بيغ استجابات السذاركيغ في السؤتسخ األول لمج

البعج االجتساعي/الشفدي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج ُتعدى 
 لمستغيخات الدابقة.
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(: نتائج اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة وتحميل التبايغ لمسقارنة بيغ متػسصات إجابات ٛججول )
 غيخات الجيسػغخافيةأفخاد العيشة حػل البعج االجتساعي/الشفدي باختالف الست

الستؽسط  العدد الفئات الستغير
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 قيسة اختبار )ت(
 أو اختبار )ف(

مدتؽى 
 الداللة

 4.14A 0.89 2.372 0.019 174 ذكر الجشس

 3.80B 1.17 83 أنثى

 3.97A 0.96 0.386 0.858 92 24-19 العسر

25-29 23 3.97A 0.98 

30-34 87 4.08A 1.01 

35-39 0 - - 

40-45 36 4.15A 0.99 

46-50 11 4.12A 1.19 

<50 8 3.73A 1.32 

السدتؽى 
 األكاديسي

ثانؽي وما 
 دون 

60 3.99A 1.16 0.242 0.785 

 4.03A 0.96 186 بكالؽريؽس

 4.22A 0.78 11 ماجدتيخ

 - - 0 دكتػراة 

 3.95A 1.05 -0.554 0.563 40 نعع مغ ذوي اإلعاقة

 4.05A 0.99 217 ال

 البعد السادي: -ثانًيا

فيسا يخز جسيع الستغيخات، فإن مدتػى الجاللة الختبار )ت( لمعيشات السدتقمة أكبخ 
(، وعميو يتبيغ عجم وجػد اختالفات بيغ استجابات السذاركيغ ٜ( وفق ا لججول رقع )٘ٓ.ٓمغ )

عج السادي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى في السؤتسخ األول لمجسعية حػل الب
 الدواج ُتعدى لمستغيخات الذخرية. 
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(: نتائج اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة وتحميل التبايغ لمسقارنة بيغ متػسصات إجابات ٜججول )
 أفخاد العيشة حػل البعج السادي باختالف الستغيخات الجيسػغخافية

الستػسط  لعجدا الفئات الستغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 قيسة اختبار )ت(
 أو اختبار )ف(

مدتػى 
 الجاللة

 4.07A 0.94 1.646 0.101 174 ذكخ الجشذ

 3.84A 1.20 83 أنثى

 92A 4.00 0.173 0.972 92 24-19 العسخ

25-29 23 23A 3.93 

30-34 87 87A 4.03 

35-39 0 - - 

40-45 36 36A 3.97 

46-50 11 11A 4.08 

<50 8 8A 3.71 

السدتػى 
 األكاديسي

 4.00A 1.19 0.343 0.710 60 ثانػي وما دون 

 3.98A 0.99 186 بكالػريػس

 4.25A 0.88 11 ماجدتيخ

 - - 0 دكتػراة 

 3.95A 1.06 -0.284 0.777 40 نعع مغ ذوي اإلعاقة

 4.00A 1.03 217 ال

 البعد اإلعالمي: -ثالًثا

فيسا يخز جسيع الستغيخات فإن مدتػى الجاللة الختبار )ت( لمعيشات السدتقمة أكبخ مغ 
(، وعميو يتبيغ عجم وجػد اختالفات بيغ استجابات السذاركيغ في ٓٔ( وفق ا لججول رقع )٘ٓ.ٓ)

قة عمى السؤتسخ األول لمجسعية حػل البعج السادي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعا
 الدواج ُتعدى لمستغيخات الذخرية.

 
 
 
 
 
 
 



 --------------  IJEPSاجملهت اندونٍت نهعهىو انرتبىٌت وانُفسٍت  ----------------

 و ( 0200(،  75)ع 
- ٖ٘ - 

(: نتائج اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة وتحميل التبايغ لمسقارنة بيغ متػسصات إجابات ٓٔججول )
 أفخاد العيشة حػل البعج اإلعالمي باختالف الستغيخات الجيسػغخافية

الستػسط  العجد الفئات الستغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

اختبار )ت( أو  قيسة
 اختبار )ف(

مدتػى 
 الجاللة

 4.07A 0.95 1.579 0.116 174 ذكخ الجشذ

 3.85A 1.19 83 أنثى

 3.97A 1.03 0.778 0.566 92 24-19 العسخ

25-29 23 3.83A 1.05 

30-34 87 4.04A 1.02 

35-39 0 - - 

40-45 36 4.17A 1.00 

46-50 11 4.00A 1.18 

<50 8 3.47A 1.36 

السدتػى 
 األكاديسي

 3.99A 1.21 0.093 0.911 60 ثانػي وما دون 

 3.99A 0.99 186 بكالػريػس

 4.13A 0.80 11 ماجدتيخ

 - - 0 دكتػراة 

 3.93A 1.11 -0.431 0.667 40 نعع مغ ذوي اإلعاقة

 4.01A 1.03 217 ال
 

 مناقشت النتائج:

إلى التعخف إلى دور جسعية تيديخ في مداعجة األشخاص ذوي  ىجفت الجراسة الحالية
اإلعاقة عمى الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية. وأضيخت الشتائج أن 
دور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ 

في جسيع أبعاد الجراسة )االجتساعي/الشفدي، والسادي،  األول لمجسعية قج ضيخ كبيخ ا ومؤثخ ا
( في أن السؤسدات ٕٕٕٓواإلعالمي(. وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة السخي وإسساعيل )

والجسعيات الخيخية تتسيد بالخبخة، وتتشػع في تقجيع خجماتيا ومدؤولياتيا في شتى السجاالت 
سا أن دعع األشخاص ذوي اإلعاقة وتػفيخ االجتساعية/الشفدية واالقترادية واإلعالمية. ك

االستقخار األسخي ليع ضخورة ممحة لتحقيق اإلدماج والتػافق مع بكية أفخاد السجتسع. ومغ ىشا 
تأتي مدؤولية جسعية تيديخ في تحقيق ذلظ عبخ ىجفيا األساس وىػ مداعجة األشخاص ذوي 

 اإلعاقة عمى الدواج.

غ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية كسا تبيغ أن أكثخ الجػانب تأثيخ ا م
في البعج االجتساعي/الشفدي ىػ لعبارة: "تػفخ الجسعية كلَّ السعمػمات لألشخاص ذوي اإلعاقة 
السقبميغ عمى الدواج لزسان االستقخار والػعي الحاتي". وتتػافق ىحه الشتيجة مع دراسة الدراد 



 --------------  IJEPSاجملهت اندونٍت نهعهىو انرتبىٌت وانُفسٍت  ----------------

 و ( 0200(،  75)ع 
- ٖٙ - 

وصشاديق الدواج ال ُتْدِيع في السداعجة عمى الدواج  ( التي تؤكج أن الجسعيات الخيخيةٕٔٔٓ)
 فقط، بل تؤدي دور ا بارز ا في تحقيق التػافق األسخي.

كسا وججت الجراسة الحالية أن عبارة: "تتيح الجسعية الفخصة لمسدتفيجيغ مغ ذوي اإلعاقة 
ا أكثخ تأثيخ ا مغ وجية نطخ ا ا"، كانت أيز  لسذاركيغ في لمتػاصل االجتساعي بيغ بعزيع بعز 

السؤتسخ األول لمجسعية في البعج االجتساعي/الشفدي. وىحا يشافي نتائج دراسة ابغ عدكخ 
( التي وتػصمت إلى أن ىشاك رغبة  جامحة في التػاصل مغ قبل السدتفيجيغ مغ ٕٓٔٓ)

ع الجسعيات لتقجيع الجعع السادي والتجريب وتقجيع االستذارات ومذاركة خبخاتيع ومياراتيع والتصػ 
عسػم ا. ويأتي ذلظ نتيجة  لزعف التػاصل االجتساعي بيغ السدتفيجيغ مغ ذوي اإلعاقة. ويسكغ 
عدو ىحا االختالف إلى اختالف نػعية الفئات السخجومة في الجراستيغ، إذ إن دراسة ابغ عدكخ 

 ( تجعع األفخاد العادييغ، أما جسعية تيديخ فتجعع األشخاص ذوي اإلعاقة.ٕٓٔٓ)

ز البعج السادي، فقج كان أكثخ الجػانب تأثيخ ا مغ وجية نطخ السذاركيغ في أما فيسا يخ
السؤتسخ األول لمجسعية ىػ لعبارة: "ُتْدِيع الجسعية في تقجيع السػارد السالية الالزمة لجعع 
األشخاص ذوي اإلعاقة"، وعبارة: "تقجم الجسعية التػجيو السيشي لألشخاص ذوي اإلعاقة لتحقيق 

لية السادية ليع". ويتفق ما تػصمت إليو ىحه الجراسة مع نتائج دراسة رمزان مبجأ االستقال
( التي تخمز إلى أن محػر التخصيط لبخامج الجسعيات األىمية لتجريب وتأىيل السعاقيغ ٕ٘ٔٓ)

جاء في التختيب األول مغ بيغ أبعاد السكياس السكػنة مغ سبعة أبعاد. ويسكغ عدو ذلظ إلى 
عال لمجان بالجسعيات العاممة عمى تشفيح بخامج لخعاية األشخاص ذوي اإلعاقة العسل الجؤوب والف

 وتأىيميع ومداعجتيع عمى الدواج.

عمى حيغ كان أكثخ الجػانب تأثيخ ا مغ وجية نطخ السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية 
سع وتثكيفو بحقػق في البعج اإلعالمي ىػ لعبارة: "تشطع الجسعية الشجوات والسؤتسخات لتػعية السجت

األشخاص ذوي اإلعاقة"، وعبارة: "تخصج الجسعية السدتججات السحمية والعالسية لكل ما يخز 
(، التي ٕٛٔٓزواج األشخاص ذوي اإلعاقة". وتختمف ىحه الشتيجة مع دراسة القحصاني وسعيج )

شجدت عمى ضعف دور اإلعالم في التػعية باإلصالح األسخي، وانخفاض مدتػى الػعي 
بأىسيتو في السجتسع. ولعل مغ السشاسب أن نذيخ إلى أن دور الجسعيات الجاعسة لسداعجة 
األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدواج وتحقيق االستقخار األسخي يجب أن يكػن شامال  وليذ 
مقترخ ا عمى الجعع السادي والمػجدتي. كسا يسكغ تفديخ ىحا االختالف بيغ الجراستيغ إلى 

( عمى نذاط اإلصالح ٕٛٔٓسعيتيغ، إذ تقترخ دراسة القحصاني وسعيج )اختالف نذاط الج
 األسخي، عمى حيغ تقػم جسعية تيديخ عمى مداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدواج.

كسا وججت الجراسة اختالفات بيغ استجابات السذاركيغ في السؤتسخ األول لمجسعية حػل 
في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج ُتعدى لستغيخ البعج االجتساعي/الشفدي لجور جسعية تيديخ 

الجشذ لرالح الحكػر. ولتفديخ ذلظ يسكششا القػل إن الحكػر في الجراسة الحالية يخون أن دور 



 --------------  IJEPSاجملهت اندونٍت نهعهىو انرتبىٌت وانُفسٍت  ----------------

 و ( 0200(،  75)ع 
- ٖٚ - 

جسعية تيديخ في البعج االجتساعي/الشفدي ذو أىسية كبيخة مقارنة باإلناث، عمى حيغ ال تػجج 
 يسي.اختالفات لستغيخات العسخ والسدتػى األكاد

وأوضحت الجراسة عجم وجػد اختالفات بيغ استجابات السذاركيغ في السؤتسخ األول 
لمجسعية حػل الُبعج السادي واإلعالمي لجور جسعية تيديخ في مداعجة ذوي اإلعاقة عمى الدواج 
ُتعدى لمستغيخات الذخرية. وعمى الخغع مغ عجم وجػد دراسات استيجفت دراسة العالقة بيغ 

لجيسػغخافية واستجابات السذاركيغ نحػ دور الجسعيات الجاعسة لسداعجة األشخاص الستغيخات ا
( وججت أن العػامل ٜٕٓٓذوي اإلعاقة عمى الدواج في األبعاد الدابقة، فإن دراسة الذايع )

االجتساعية والشفدية والعػامل السختبصة بالثقة بسخاكد التػفيق بيغ راغبي الدواج العادييغ، قج 
 فع الستقجميغ لمتقجم نحػىا.أسيست في د

كسا وججت الجراسة عالقة عكدية بيغ السخحمة العسخية والجخل الذيخي، وبيغ العامل 
االجتساعي والشفدي، كحلظ وججت عالقة عكدية بيغ السخحمة التعميسية والعامل االجتساعي. وىشا 

وشؤون األشخاص ال بج مغ تدميط الزػء عمى الحاجة الساسة إلعجاد دراسات تدتيجف قزايا 
 ذوي اإلعاقة فيسا يخز الدواج واالستقخار األسخي.

 التىصٍاث:

 بشاء عمى نتائج الجراسة الحالية، يػصي الباحثان بسا يأتي:

إجخاء األبحاث والجراسات لسعخفة مدتػى استقخار األسخ السجعػمة مغ قبل جسعية تيديخ  ●
 باألسخ العادية غيخ السجعػمة.لسداعجة األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدواج، ومقارنتيا 

إجخاء األبحاث والجراسات التصػيخية الشػعية أو السختمصة التي تيجف لسعخفة احتياجات  ●
 األشخاص ذوي اإلعاقة قبل الدواج وبعجه، والرعػبات التي تػاجييع.

مذاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في صشع القخار ووضع الخصط والبخامج واستذخاف  ●
 السدتقبل.

دور الجسعية في تدميط الزػء عمى قزايا ومذكالت زواج األشخاص ذوي  تفعيل ●
 اإلعاقة في قشػات اإلعالم السخئي والسقخوء والسدسػع وقشػات التػاصل االجتساعي.

التذجيج عمى أىسية تكاتف اإلعالم بأشكالو إلبخاز دور الجسعية في مداعجة األشخاص  ●
 ذوي اإلعاقة عمى الدواج.

ج السؤتسخات والفعاليات العمسية دوريِّا لخفع مدتػى الػعي وتحقيق تأكيج استسخار عق ●
 االستجامة العمسية في السجتسعات العخبية.



 --------------  IJEPSاجملهت اندونٍت نهعهىو انرتبىٌت وانُفسٍت  ----------------

 و ( 0200(،  75)ع 
- ٖٛ - 

عقج شخاكات مع جيات حكػمية وأىمية محمية ودولية مغ قبل جسعية تيديخ لتبادل  ●
الخبخات وتعديد الجيػد وتػضيف اإلمكانات لكل ما ُيْدِيع في دعع ومداعجة األشخاص 

 اإلعاقة عمى الدواج.ذوي 

  



 --------------  IJEPSاجملهت اندونٍت نهعهىو انرتبىٌت وانُفسٍت  ----------------

 و ( 0200(،  75)ع 
- ٖٜ - 

 المراجع العربٍت:

(. دور جسعيات الدواج في تمبية حاجات الذباب ٕٚٓٓابغ عدكخ، مشرػر بغ عبج الخحسغ. )
كمية الخجمة -مجمة دراسات في الخجمة االجتساعية: جامعة حمػان  االجتساعية.

. مدتخجع مغ ٘ٛٔٔ-ٜٙٔٔ، ٖ، ج ٕٕاالجتساعية، ع 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/117340. 

(. دور الجسعيات والسؤسدات األىمية في مجال رعاية ٕٕٕٓالسخي، دمحم؛ وإسساعيل، دمحم. )
 .ٕٕ-ٔ(، ٔ) ٖالسجمة العخبية لمكياس والتقػيع.  األشخاص ذوي اإلعاقة.

(. السذكالت التي تػاجو أسخ األشفال ذوي اإلعاقة ٕٚٔٓأحسج، صالح حسجان الحاج. )
مجمة العمػم اإلندانية:  وإستخاتيجيات التزامغ التذاركية مغ وجيو نطخ أولياء األمػر.

. مدتخجع مغ ٕٖ٘-ٕٖٓ، ٚأم البػاقي، ع-جامعة العخبي بغ مييجي 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/936606. 

(. جيػد السشطسات غيخ الحكػمية والخعاية التخبػية ٕٙٔٓالجػيجي، فايدة عبج العميع دمحم. )
لجسعية مجمة التخبية السقارنة والجولية: ا لمسكفػفيغ في كشجا ومرخ: دراسة مقارنة.

. مدتخجع مغ ٘ٛٙ-٘ٚ٘، ٗ، عٕالسرخية لمتخبية السقارنة واإلدارة التعميسية، س
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/878083. 

دور جسعية (. ٕٛٔٓيدخي سعيج حدشيغ. ) القحصاني، خالج مشاحذ دمحم السدخدي، سعيج &
(، جامعة Doctoral dissertation)التشسية األسخية في اإلصالح األسخي باألحداء 

 نايف العخبية لمعمػم األمشية.

(. بشاء القجرات السؤسدية كآلية لتفعيل دور جسعيات الدواج ٕ٘ٔٓحجازي، ىجى محسػد. )
-مجمة العمػم االجتساعية: جامعة الكػيت  .ورعاية األسخة في تقجيع الخجمات األسخية

. مدتخجع مغ ٘٘ٔ-ٛٔٔ، ٖ، عٖٗمجمذ الشذخ العمسي، مج
http://search.mandumah.com/Record/762392. 

ة وتأىيل السعاقيغ (. دور الجسعيات األىمية في رعايٕ٘ٔٓرمزان، عفاف إسساعيل خيخ هللا. )
مجمة جامعة الفيػم لمعمػم التخبػية  في مجيشة بخيجة بسشصقة القريع: دراسة مدحية.

. مدتخجع مغ ٛٙ-ٔ، ٔ، جٗكمية التخبية، ع-والشفدية: جامعة الفيػم 
com.sdl.idm.oclc.org/Record/816514http://search.mandumah.. 

(. دور مؤسدة صشجوق الدواج في دولة اإلمارات العخبية ٕٔٔٓالدراد، فيرل دمحم خيخ. )
الستحجة في الحج مغ ضاىخة الصالق وتحقيق التػافق األسخي والشفدي: دراسة 

البحث العمسي، عسادة -العمػم اإلندانية واالجتساعية: الجامعة األردنية -دراسات  ميجانية.
. مدتخجع مغ ٕٜ٘-ٜ٘ٔ، ٖ، ع ٖٛمج 

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/755265. 

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/117340
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/117340
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/936606
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/936606
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/878083
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/878083
http://search.mandumah.com/Record/762392
http://search.mandumah.com/Record/762392
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/816514
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/816514
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/755265
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/755265
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مجمة (. حقػق السعػقيغ في الفقو اإلسالمي. ٕ٘ٔٓالرػاط، دمحم بغ عبج هللا بغ عابج. )
قدع الذخيعة -كمية دار العمػم -الجراسات اإلسالمية والبحػث األكاديسية: جامعة القاىخة 

. مدتخجع مغ ٜٓٙ-ٚٓ٘، ٓٙاإلسالمية، ع
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/813771. 

(. تجخبة جسعية العفاف الخيخية في األردن ودورىا في مداعجة الذباب ٕٙٓٓسخحان، مفيج. )
أبحاث ووقائع السؤتسخ العالسي العاشخ: الذباب  عمى الدواج وأثخىا في بشاء السدتقبل.

، القاىخة: الشجوة العالسية لمذباب ٕوبشاء السدتقبل: الشجوة العالسية لمذباب اإلسالمي، مج
. مدتخجع مغ ٕٖٕ-ٕ٘ٔمي، اإلسال

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/854657. 

(. رؤية تشسػية حػل تصػيخ أداء جسعيات الدواج ٕٓٔٓابغ عدكخ، مشرػر بغ عبج الخحسغ. )
السسمكة العخبية الدعػدية: دراسة ميجانية عمى السدتفيجيغ مغ جسعيات  ورعاية األسخة في

، ٕ، ج ٖٕكمية اآلداب، ع  -مجمة كمية اآلداب: جامعة بشيا  الدواج في مجيشة الخياض.
. مدتخجع مغ ٜٜٚ-ٖٜٚ

ndumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/427768http://search.ma. 

(. العػامل الجافعة لجى راغبي الدواج لالستعانة بسخاكد ٜٕٓٓالذايع، دمحم بغ عبج هللا دمحم. )
مجمة جامعة الذارقة لمعمػم اإلندانية واالجتساعية: جامعة  التػفيق في السجتسع الدعػدي.

. مدتخجع مغ ٕٙٔ-ٜٖٔ، ٕ، عٙالذارقة، مج
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/7580. 

م. ٕٕٕٓ/ٖ/ٖٔ(. استخجع في ٕٕٕٓىيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة. )
https://apd.gov.sa/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a6%d9

-%84%d8%a9
%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a9. 

م. ٕٕٕٓ/ٖ/ٖٔ(. استخجع في ٕٕٕٓالسشرة الػششية السػحجة. )
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/RightsOfPeopl

eWithDisabilities.  

 .https://tayseer.org.sa. ٕٕٕٓ/ٗ/ٙ(. استخجع في ٕٕٓٓجسعية تيديخ. )

م. ٕٕٕٓ/ٗ/ٖٔ(. استخجع في ٕٕٕٓ(. )ٖٕٓٓة السسمكة )رؤي
https://www.vision(2030).gov.sa/ar. 
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