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Abstract: 
The present study aims to investigate the factors affecting deaf marriage from their point of view of the Saudi society. 

The study sample consisted of (150) male / female. According to their studies, and the environment in which they 

live. The study tool consisted of two parts. The first section is preliminary data, and the second section includes (35) 

items divided into (3) dimensions, which are represented in (factors leading to late marriage - factors related to 

choosing a life partner - factors related to the outlook for marriage) the tool was translated into sign language through 

a special video for each item. The validity of the tool was verified through its apparent validity, where it was refereed 

by (10) expert arbitrators, and the internal consistency of the tool was verified through Pearson correlation coefficients, 

as for the stability, the half hashes and the Cronbach alpha coefficient were calculated. 

And by using the descriptive survey approach and appropriate statistical methods, the results of the study show that 

one of the most important factors leading to the delay in marriage age for deaf people, from their viewpoint, is the 

delay in obtaining a job, as well as the high cost of dowries and marriage costs, the partner's lack of understanding of 

sign language. The desire to complete studies, and the negative media about deaf marriage. Among the most important 

factors associated with choosing a life partner is religiosity, closeness in the level of education, sufficient income, a 

measure of beauty, and closeness in communication. The most important factors associated with the deaf view of 

marriage is that marriage makes it more responsible, as well as the negative society's view of deaf marriage. The 

factors leading to late marriage age for males were higher than for females, and the residential area and education 

level had no effect on marriage. 
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 العوامل المؤثرة في زواج الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي
 لعمريغيثان بن صالح ا

 كلية التربية

 جامعة طيبة

  us@hotmail.com-Ghithan 

  

 االستالم: 2021/03/02 القبول: 2021/05/09

 :الملخص
مبحوًثا ( 150العوامل المؤثرة في زواج الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي، وتكونت عينة الدراسة من ) معرفةهدفت الدراسة الحالية إلى 

( 35تضمن )ي، والبيئة التي يعيشون فيها، وقد تكونت أداة الدراسة من قسمين القسم األول البيانات األولية، والقسم الثاني ا لمتغير الدراسةوفقً ومبحوثة، 
ظرة عوامل مرتبطة بالن -عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة -العوامل المؤدية لتأخر سن الزواج) ، والتي تتمثل في:( أبعاد3إلى )عبارة  مقسمة 

م حيث ت؛ دق األداة من خالل الصدق الظاهري وتم التحقق من ص ترجمة األداة إلى لغة اإلشارة من خالل فيديو خاص لكل عبارة، ت، وتم  (للزواج
، أما عن الثبات فقد تم ة من خالل معامالت ارتباط بيرسون ، كما تم التحقق من االتساق الداخلي لألدا ( محكمين من الخبراء10من قبل )تحكيمها 

ة أن من أهم أظهرت نتائج الدراس ،وباستخدام المنهج الوصفي المسحي واألساليب اإلحصائية المناسبة ،زئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخحساب التج
، وكذلك غالء المهور وتكاليف الزواج، وعدم فهم شريك الحياة تأخر الحصول على عملهي  ،تأخر سن زواج الصم من وجهة نظرهمالعوامل المؤدية ل

كما أظهرت نتائج الدراسة أن أهم العوامل المرتبطة باختيار شريك الحياة  ،للغة اإلشارة، والرغبة في إكمال الدراسة، واإلعالم السلبي عن زواج الصم
، وكانت ، والتقارب في لغة اإلشارة والتواصلن شريك الحياة على قدر من الجمالوأن يكو  ،، والدخل المادي الكافيتدين، والتقارب في مستوى التعليمال

وكذلك نظرة المجتمع السلبية لزواج الصم، كما كانت العوامل المؤدية لتأخر  ،وليةؤ جعله أكثر مسللزواج أن الزواج ي أهم العوامل المرتبطة بنظرة الصم
 أي تأثير على الزواج حسب نتائج الدراسة. يوالمستوى التعليم ،سن الزواج لدى الذكور أعلى من اإلناث، ولم يكن للمنطقة السكنية

 .المجتمع السعودي ،الصم ،الزواج :الكلمات المفتاحية

 :المقدمة
أهمية من  أهم حواس اإلنسان، بل إنها أكثر منتعد حاسة السمع 

لظالم ا الحواس األخرى كحاسة البصر، فاإلنسان يستطيع أن يسمع في
، ومن ثم فإن لحاسة السمع القدرة على ولكنه ال يستطيع اإلبصار

و ما وه ،والتكيف مع البيئة المحيطة ،التقاط األصوات عبر األماكن
 .ال يتوفر ألي حاسة أخرى 

؛ إذ يخلو من أي صوت يدفعه إلى اعالم قاحل نسبي  م األصم وعال  
؛ امتلنسبة إليه صلمسه، فكل شيء باالشعور واإلحساس بما يراه وي

دان الهدف وفق ،والوحدة النفسية ،ولذلك قد يشعر بالقلق من المستقبل
درة وعدم الق ،وعدم الثقة بالنفس ،وفقدان الشعور باألمن ،من الحياة

على التوافق النفسي واالجتماعي، وذلك لصعوبة الوصول للمعلومات 
تواصل ه والوعدم قدرة السامعين على فهم ،التي تجعله يدرك ما حوله

( إلى الشخص الذي ال يستطيع Deafويشير مصطلح األصم ). (8)معه
سواء بسماعة أو  ،استخدام حاسة السمع بشكل وظيفي بدون مساعدة

، مثل هذا الشخص ربما ون سماعة طبية في الحياة اليوميةحتى بد
يكون الصمم منذ والدته مما يؤثر على تواصله ولغته، وقد يكون أصم 

م ا قبل لغوي، أو أصاللغة والكالم لديه، وهذا يسمى صممً قبل تطور 
 . (13)وهذا ما يسمى بالصمم بعد اللغوي  ،بعد اكتساب اللغة

؛ ولذا فهم عرضة اوقد يخجلون منه بوطأة إعاقتهمويشعر الصم 
فهوم وانخفاض م ،وفقدان الثقة بالنفس ،والقلق ،للضغوط النفسية

دية لجسسوء الحالة النفسية وا من بعضهمالذات، كما أنه قد يعاني 
امعينمقارنة باألفراد  من  عانيإلى أن ي ببعضهم ؤدى الصمم، فقد يالس 

 ،أعراض االكتئابظهور و  ،اضطرابات في التحكم في النبضات
  .(16)ومعدالت أعلى من القلق وسوء الرفاهية النفسية

 إليهاضاف يالتي يتأثر بها السامع،  هانفسالعوامل بواألصم قد يتأثر 
 ،مشكالت انفعالية أكثر من أقرانهم السامعين، فالشعور بالعجز

فسية كلها تميز استجابات ن ،واالنسحاب ،والعزلة ،واالكتئاب ،واالرتباك
 ،التهديدو  ،والشعور بالقلق ،واجتماعية للصم، كما أن السلوك العصابي

ات تميز بعض االستقرار واالرتباك، كلها سلوك وعدم ،والخوف
ومن القضايا االجتماعية التي تؤرق الشباب في مجتمعاتنا  .(11)الصم

وهي  ،العربية قضية الزواج وتكوين األسرة، والوصول إلى االستقرار
والصم  ،اولكنها بالنسبة لذوي اإلعاقة عمومً  ،قضية لألصحاء بالنسبة

ال  ؛ إذيمة بحاجة للوقوف عندها ودراستهابصفة خاصة مشكلة جس
مدى و  ،همية الزواج بالنسبة للشباب من الجنسينيخفى على أحد أ 

ت الخاطئة االنفسي والعاطفي والحد من السلوكتأثيره على االستقرار 
 وجد نسبة كبيرة من الشباب الصمتعنها ديننا الحنيف، و  التي نهى
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والشابات قد فاتهم سن الزواج، ومن المالحظ أن نسبة العنوسة عند 
فئة سباب كثيرة لتأخر الزواج عند هذه الالفتيات الصم مرتفعة، وهناك أ

أهمها: الوضع االقتصادي والمعيشي للشاب األصم، ورفض األهالي 
تزويجه ابنتهم بحجة إعاقته أو العكس، ومستوى تعليمه، ومهنته التى 
قد ال تتناسب مع الوضع االجتماعى لعائلة الفتاة، وحجج ومبررات ال 

 الستقرار،اأمام  امنيعً  اا وسد  وتقف عائقً  ،حصر لها تواجه هؤالء الشباب
 . (4)وإنجاب األطفال ،سرةاألوتكوين 

الرغبة  كانتأسواء  ،والزواج حق لكل إنسان لديه رغبة في تكوين أسرة
 ،ةاإلعاق يمن دون تفريق بين اإلنسان ذ ،الشاب ممن قبل الفتاة أ

لما  ؛عليه ديننا الحنيف ، وهو حق مشروع حث  ي اإلعاقةوغير ذ
 ،فسيالن االستقرار وتحقيق ،يترتب عليه من امتداد لبناء األسرة

  .(3)الجنسية الرغباتوإشباع  ،لنفس اإلنسانيةا وتحصين
يزال هو العالقة االجتماعية الضرورية للشباب  ماكما أن الزواج كان و 

ين ساس الشرعي السليم لتكو ؛ ألنها األهللا والشابات والتي يباركها
أن هذه العالقة قد تواجه الكثير من المشكالت الزوجية ، إال األسرة

الحياة  ، فالذي ينقصي تعوق التقدم نحو الصحة النفسيةواألسرية الت
 . (12)ية هو بعض مهارات الحياة الزوجيةالزوج

 مشكلة الدراسة: 
( من إجمالي %1.8) تبلغ نسبة الصم غير المصحوبة بإعاقة أخرى 

إعاقة أخرى بالمملكة العربية السعودية، ذوي اإلعاقة غير المصحوبة ب
وجوا الذين لم يتز  ى منوتبلغ نسبة الصم غير المصحوبة بإعاقة أخر 

( من إجمالي ذوي اإلعاقة السمعية غير المصحوبة بإعاقة 21.02%)
( إناث، %10.36بالمملكة العربية السعودية منهم ) ى أخر 

  .(10)( ذكور10.66%)
راسة العوامل دوجوا نسبة كبيرة تحتاج إلى وتعد نسبة الصم الذين لم يتز 

أن ظاهرة تأخر ، (5)الخضيري  دراسة ، حيث تؤكدالمؤثرة في الزواج
سن الزواج لدى الشباب من الظواهر السلبية في المجتمع السعودي، 
ويترتب عليها العديد من اآلثار، واالنحرافات السلوكية واألخالقية 

 المدمرة للمجتمع.
أن العوامل االجتماعية والثقافية  (7)والغامدي كما ترى الشعباني

 ت إلى تأخر سن زواج الفتيات في المجتمع السعودي.واالقتصادية أد  
أن التوافق الزواجي من أهم العوامل  Anthony((14)(ويشير أنثوني 

المؤثرة في زواج الصم، وأن الصم الذين يتزوجون من أشخاص صم 
امعينمن  يكون بينهم توافق في الزواج أكثر ون الذين يتزوج الس 

  بأشخاص صم.
 (Govender)وسوومار  ،ستري وما ،كما أشار جوفيندير

)Soomar(  & )Maistry( (15 ) إلى أن زواج الصم من سامعين
لتي وتعد من أهم العوامل ا ،يكون له تأثير كبير على العالقة الزواجية

  تؤثر على الزواج بالسلب.

كما أن الصم يواجهون صعوبات في تحديد شريك الحياة، وتتحدد 
ة، والعمر، والبيئي  فرص الزواج بشكل كبير على الخصائص الشخصية، 

  .)16(والبيئة المعيشة
كما يعد الزواج وتكوين األسرة من أهم إنجازات المجتمع إلدماج األصم 

غم إيمان ور به، إلى جانب حصولهم على حقوقهم اإلنسانية والمعيشية، 
الت ز  إال أن هناك فئة ما ،له بعضهموتطبيق  ،الكثير بهذا الهدف

ه ، وال يحق لغير قادر على تحمل المسؤولية اإنسانً تعتبر األصم 
أو من رفض اآلخرين  ،ا من فشل التجربةخوفً  إما ؛الزواج واإلنجاب

زواج ذوي اإلعاقة  متوقعة في حال وقوع مشاكل، وقضيةللنتائج ال
الجميع على دمجهم بصورة  تحث   ،والصم بصفة خاصة ،بصفة عامة

ن زواجهم  ما، بداًل وتأهيلهم لمستقبل أكثر أمانً  ،طبيعية في المجتمع
ا أن ؛ لذا يجب علينمما يزيد توريث اإلعاقة ألبنائهم ؛بشكل عشوائي

 .رهمألس هموتكوين منتقصى العوامل التي تقف في سبيل زواجه
أكد التراث النظري على أن االهتمام بالعوامل  ،وفي ضوء ما سبق

همية من األ ،ولدى الصم بصفة خاصة ،المؤثرة في الزواج بصفة عامة
، كما تبين في حدود علم الباحث أنه لم تتطرق للدراسة والبحثبمكان 

تمع لزواج لدى الصم بالمجدراسة مباشرة إلى دراسة العوامل المؤثرة في ا
؛ لذا نخلص إلى صياغة مشكلة الدراسة في اإلجابة على السعودي

 التساؤالت اآلتية:
ما أكثر العوامل المؤثرة في الزواج لدى الصم بالمجتمع  .1

 السعودي؟ 
هي العوامل المؤدية إلى تأخر سن الزواج لدى الصم  ما .2

 بالمجتمع السعودي؟
 هي العوامل المرتبطة باختيار شريك الحياة لدى الصم ما .3

 بالمجتمع السعودي؟
 هي العوامل المرتبطة بنظرة الصم للزواج بالمجتمع السعودي؟ ما .4
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك المشاركين في  .5

الدراسة للعوامل المؤثرة في الزواج لدى الصم بالمجتمع 
السعودي، تعزى لمتغير: النوع، المنطقة السكنية، العمر، 

 المستوى التعليمي؟

 ف الدراسة:هد
تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن العوامل المؤثرة في زواج 

 الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي.

 أهمية الدراسة:
 األهمية النظرية: 

اسية ي حول المفاهيم األستكمن األهمية النظرية في تقديم تراث نظر 
بحيث  ،وتكوين األسرة ،، وهي العوامل المؤثرة في زواج الصمللدراسة
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، وزواج ذوي اإلعاقة مما يعتبر من الصم كالهمايكون أحد أطرافها أو 
 إضافة إلى المكتبة العربية في الوقت الحالي.

 األهمية التطبيقية:
حث للب ؛ما تقدمه الدراسة من مقياس مقنن ومترجم إلى لغة اإلشارة -

 عن العوامل المؤثرة في زواج الصم بالمجتمع السعودي.
رحات هم في وضع بعض المقتاسفر عنه الدراسة من نتائج قد تسما ت   -

والحلول في التغلب على العوامل المؤثرة في زواج الصم بالمجتمع 
 السعودي.

 مصطلحات الدراسة:
ن ولدوا واء مس األفراد الذين ال يمكنهم االنتفاع بحاسة السمع، الصم:

، أو بدرجة أعجزتهم عن االعتماد على أدائهم في افاقدين للسمع تمامً 
 ؛ مما يترتب عليه في جميع األحوالاللغة المنطوقةفهم الكالم، وتعلم 

  .(4)وتعلم اللغة المنطوقة ،فقدان المقدرة على سماع الكالم
ا به شرعً  رفالعالقة التي تنشأ بين الرجل والمرأة وفق عقد معتالزواج: 

ن أسرة، ا لتكويا، يبيح االتصال الجنسي بينهم، ويكون أساسً وقانونً 
وإنجاب أطفال، وتنشأ بموجبه حقوق وواجبات للزوجين واألبناء، في 
ضوء قواعد معينة يحددها الشرع، وتتفق مع العادات والتقاليد 

 .(5)االجتماعية السائدة

 باآلتي:محددات الدراسة: تتحدد الدراسة الحالية 
 .المجتمع السعودي بصفة عامة الحدود المكانية:
 .(م2021-2020العام الدراسي ) الحدود الزمنية:

 : النظري والدراسات السابقةاإلطار 
ه م مهارات التواصل لديمصطلح األصم إلى الشخص الذي تت يشير

إما بلغة اإلشارة أو قراءة  ،من خالل المجال البصري  بشكل رئيس
شخص األصم هو الشخص غير القادر على إدراك الكالم، وال

األصوات في البيئة المحيطة بطريقة مفيدة باستعمال السماعة الطبية 
أو بدون استعمالها، كما أنه غير قادر على استعمال حاسة السمع 

 كحاسة أساسية أولية الكتساب المعلومات.

  :العوامل المسببة للصمم
 ،عوامل بيئية أو عوامل وراثيةالمسببة للصمم قد تكون  العوامل

م إصابة األ :مثل ،وتنقسم العوامل البيئية إلى عوامل قبل الوالدة
 وتعارض ،وارتفاع ضغط الدم ،وتسمم الحمل ،بالحصبة األلمانية

الوالدة  :مثل ،العامل الريزيسي في دم األم والطفل، وعوامل أثناء الوالدة
 :لمث ،ث بعد الوالدةالعسرة للطفل ونقص األكسجين، وعوامل تحد

بل والتهاب الغشاء المغلف للمخ والح ،إصابة الطفل بااللتهاب السحائي

ة والتعرض ألصوات شديد ،ونزالت البرد الشديدة ،والحوادث ،الشوكي
 .(8)لفترات طويلة

 :خصائص الصم
ا ثرً اللغوية وهي األكثر تأالخصائص عدة خصائص للصم منها  وجدت

م، م  بسبب الص   اوالخصائص المعرفية والتي تتأثر سلبً ا، واألكثر افتقارً 
والخصائص االجتماعية الجسمية والحركية، وهنالك الخصائص 

يميلون للعزلة واالنسحاب وفقدان الثقة بالنفس،  فالصم؛ واالنفعالية
خصائص أكاديمية حيث يعانون من صعوبة في اإلنجاز هنالك و 

  .(11)األكاديمي
الوة ع ها،واستخدام هاوإدراكاللغة عدم فهم وكذلك من خصائص الصم 

ك والسلو  ،؛ مما يؤدي إلى اإلحباطمع اآلخرينتواصل العلى قصور 
رص قل ة الف ذلكوي ضاف إلى والعزلة االجتماعية،  ،والقلق ،العدواني
لعالقات بناء ا ، ومن ثم  صعوبةومهارات االتصالاللغة لتطوير  الم تاحة

  .(13)مع اآلخرين
تياجات ومشاكل كثيرة تواجه الصم إلى أن هناك اح (4)الجوالدةويشير 

الرجال من ا مقارنة بالصم فهي األقل حظ   ،خاصة المرأة الصماء
ا: دور حولها أسئلة كثيرة منهتإذ  ،ا في مجتمعاتنا الشرقيةوخصوًص 

؟ هل تستطيع أن تكون زوجة ناجحة؟ هل تستطيع نجاباإلهل تستطيع 
 ا؟م  كون أ  تربية األطفال وأن ت

 :الزواج
الزواج من سنن هللا في الكون، وهناك العديد من النظريات المفسرة 

زواج مؤثرة على توقيت الوخاصة ما يتعلق بتفسير العوامل ال ،للزواج
، ا، حيث تركز نظرية النسق على الزواج باعتباره بناء اجتماعي  ومبرراته

موجودة والقيم االجتماعية الوأن تكوين هذا البناء يعد استجابة للمعايير 
يساعد  ألن ه ؛وتعطيه أهمية كبرى  ،ل الزواجوالتي تجم    ،في المجتمع

 .هواستمرار  على بقاء المجتمع
يهتؤ على الدور الفاعل والضاغط الذي  ،وتؤكد نظرية النسق لجود  د 

وأن  ،عية في توجيه األفراد نحو الزواجمنظومة المعايير والقيم االجتما
ين وعدم التكييف السليم ب ،ك سيؤدي إلى حالة من التناقضمخالفة ذل

 .(6)رقافية الداعمة للزواج واالستقرااألفراد الرافضين وبين األنساق الث
في  (1981) (Becker)بيكير ويشير منظر النظرية االقتصادية 

، شركاء في الزواجا بين الوبراجماتي   اا عقالني  ترتيبً  بوصفهالزواج  تحليل
إنهم ينظرون إلى الزواج باعتباره وحدة اقتصادية نافعة ومجدية حيث 

أن الفوائد المترتبة على الزواج مثل  ىمقارنة مع حياة العزوبية، بمعن
الحصول على شريك للقيام باألعمال المنزلية أو المشاركة فيها، أو 

 .(15)اعد على االستقرار واألمن األسري يس ،اإيجاد شريك داعم مادي  
 ،امجموعة من العوامل الظاهرة التي تؤثر على الزواج عمومً  وهناك
 ، وتحولالمعيشة ى وارتفاع مستو  ،: انخفاض مستوى الدخلومنها
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ل: غالء اج مث، وارتفاع تكاليف الزو بعض السلع الكمالية إلى أساسية
راجع ، إضافة إلى تالمهور، واالحتفاالت، والمبالغة في تأثيث المنزل

ومحدودية الزواج المبكر، والفقر والبطالة، وعامل الهجرة،  ،دور األسرة
  .(1)وتأثير العولمة والتقنيات الحديثة

إلى أن تأخر سن الزواج للفتيات  (7)وتشير الشعباني والغامدي
السعوديات يرجع إلى إقبالهن على التعليم والتحاقهن بمجاالت العمل، 

؛ وذلك لوجود لزواجع المستوى االجتماعي تأخر اوكذلك كلما ارتف
المنازل المنعزلة، وكذلك من األسباب إصرار األهل على تزويج الفتيات 

 .من األقرباء، وضعف العالقات االجتماعية بين األسرة
، م ارتباط األصم بشريك سامعا في زواج الصومن العوامل المؤثرة أيًض 

بعضهما  مع اتواصلهمحدث خالفات كثيرة بسبب القصور في تحيث 
والتي قد تسبب الوحدة ألحدهما أو مع اآلخرين، وكذلك ممارسة  ،ابعًض 

 فقدان عالوة علىاألنشطة الترفيهية واالجتماعية مع بعضهما، 
سبب هما بقد يؤثر على العالقة الزواجية بينالذي التواصل اللغوي 

لشعور بالسخط والغضب ؛ مما قد يؤدي إلى افقدان الناحية العاطفية
 . (15)ونفاذ الصبر

بحث : المل تساعد على الرضا الزواجي للصم، ومنهاوجد عواتكما أنه 
عن شريك حياة مناسب، والثقة المتبادلة بين الزوجين، والحب 
واإلخالص، واأللفة وتجنب السيطرة والعدوانية، وإبداء االهتمام )الحب 

، والتعاون، والتصريح والعاطفة(، والتعاطف، والرضا الجنسي
 . (13)ون المنزلؤ ، والقدرة على اإلدارة الجيدة لشكهادراإبالعواطف و 

ولقد تناولت العديد من الدراسات السابقة العوامل المؤثرة بالزواج 
 ومنها:  ،ومع الصم بصفة خاصة ،عامة

  دراسة عبيدي، ورستامي، وعبيدي، وسودماند، وموفالاللي -
)Abedi, Rostami, Abedi, Sudmand ,&,Movallali( 
حيث هدفت إلى دراسة الرضا الزواجي لدي الصم )دراسة  ،(13)

، 1978مرجعية(، وأظهرت نتائج مراجعة الدراسات بين عامي )
إلى أن الرضا الزواجي بين األزواج الصم يكون أعلى من  ،(2017

أن يكون أحدهما أصم واآلخر سامع، ويوصي بتعليم المهارات الحياتية 
  والزواجية للصم.

 ,Veirman)يرمان، وحاجي، وفيكستروم وهدفت دراسة ف -

)Haage,&, Vikstrom (16) ، إلى مقارنة خصائص الزواج بين
الصم المولودين في بلجيكا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، 
ومجموعة سامعين، ومجموعة من الصم بالسويد، وكان الهدف من 

 ،شخاصاألهذه المقارنة هو تحديد أثر البيئة التي يسكن فيها وحالة 
ا يواجهون صعوبات في تحديد شريك وأشارت النتائج أن الصم عمومً 

الحياة، وتعتمد فرص الزواج بشكل كبير على الخصائص الشخصية، 
والبيئة المعيشية، والعمر، وكان للبيئة أثر كبير في زواج الصم في 

 مختلف األزمنة.

الشباب  ىظاهرة تأخر سن الزواج لد (5)وتناولت دراسة الخضيري  -
ومعرفة أسبابها، والوقوف على العوامل الرئيسة التي أدت  السعودي

إلى تفاقمها، وما هي اآلثار السلبية الناتجة، ومعرفة الحلول التي يمكن 
هم في الحد منها، وكشفت نتائج الدراسة أن العامل الديني من اأن تس

ختيار االأبرز الدوافع للزواج لدى الشباب السعودي، وأن أبرز محددات 
الزواجي لديهم تمثلت في االختيار الشخصي المشروط بقبول األسرة، 
وعن طريق األقارب، أما األسباب المؤدية إلى تأخر سن الزواج فقد 
تبين أن أبرزها قلة الدخل، وعدم القدرة على تأمين مسكن مالئم، 

 المغاالة في قصور األفراح، والبذخ في الوالئم واالحتفاالت، والرغبةو 
في مواصلة التعليم، أما فيما يتعلق بمعرفة اآلثار المترتبة على تأخر 

فتمثلت في ارتفاع سن العنوسة،  ،سن الزواج لدى الشباب السعودي
 وانتشار المشكالت األخالقية والنفسية.

المحددات إلى التعرف ( 1)والقيسي ،وهدفت دراسة أبو رومي -
صفة تقف وراء عزوف الشباب باالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي 

وذوي اإلعاقة بصفة خاصة عن الزواج في المجتمع األردني،  ،عامة
اآلليات الالزمة لتيسير الزواج عند الشباب، وتوصلت  إلىوالتعرف 

ا في عزوف ا بارزً دورً  أد تالدراسة إلى أن المحددات االقتصادية 
عدم لعمل، و الشباب عن الزواج، وتمثلت هذه المحددات بغياب فرص ا

القدرة على تأمين مسكن الزوجية، وانخفاض األجور، وارتفاع متطلبات 
تمثلت األوضاع  كماالزواج، وتردي األوضاع المادية لألسرة، 

 وبناء عالقات عاطفية ،االجتماعية بتدخل األسرة في اختيار الزوجة
رة سوتراتبية زواج األبناء داخل األ ،بديلة عن الزواج، ومواصلة التعليم

م وعزوفه ئهموإقصاكمحددات اجتماعية ساهمت في تأخير الشباب 
عن الزواج، كما توصلت الدراسة إلى أن عادات التفاخر في متطلبات 

 ،إيجاد المواصفات المثالية للزوجةالزواج وتكاليفها، والبحث في 
قدرة على خلق ثقافة زوجية ، وعدم الاآلخر واختالف نمط تفكير

وفرض  ،ى الزواج على أنه يقيد حرية الفرد، والنظر إلمشتركة
محددات ثقافية في عزوف  جميعها مثلت ،مسؤولياتاللتزامات و اال

 الشباب عن الزواج. 
 ,Govender)وسوومار  ،ستري وما ،وتناولت دراسة جوفيندير -

)Maistry,&, Soomar (15)  تحديد تصورات الزوج حول تأثير
الزواجية، وتكونت العينة من  فقدان السمع لدى شريكه أو عالقتهما

ا تزوجوا من أشخاص صم، وأظهرت النتائج ا سامعً ( شخًص 35)
: التواصل مع ، منهامن الصعوبات في العالقة الزواجيةمجموعة 

؛ رةواستخدام لغة اإلشا ،وتكرار المحادثات بينهم أكثر من مرة ،أزواجهم
 ؛والسخط ،ونفاذ الصبر ،اإلحباط :مثل ،مما أدى إلى مشاعر سلبية

  مما يؤدي إلى التنافر الزواجي.
إلى البحث عن التوافق  Anthony((14)( وهدفت دراسة أنثوني -

الزواجي بين الصم المتزوجين بصم، والصم المتزوجين بسامعين، 
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وأظهرت النتائج أن التوافق الزواجي بين الصم المتزوجين بصم يكون 
التوافق الزواجي هو أساس أعلى من الصم المتزوجين بسامعين، وأن 

 الحياة الزواجية المستقرة.
العوامل االجتماعية والثقافية ( 7)والغامدي ،وتناولت دراسة الشعباني -

دة، ينة جواالقتصادية التي أدت إلى تأخر سن زواج الفتيات في مد
هن والتحاق ،قبال الفتيات على التعليمإوتوصلت الدراسة إلى أن 

االجتماعي للحي الذي تقيم  ى بمجاالت العمل، وكذلك ارتفاع المستو 
من التباعد  حياءلما تتسم به هذه األ ؛تأخر سن زواجها يالت فيه الفتاة

لى إسرة من موطن السكن األساسي انتقال األ أن االجتماعي، كما
المهور و  ،وإصرار أولياء األمور على تزويج الفتاة من األقرباء ،المدينة

 من أهم تكان ،المرتفعة، وضعف العالقات االجتماعية بين األسر
 لفتيات.ازواج األسباب لتأخر سن 

بصفة خاصة  اهتمت بزواج الصم التي (9)، والناطوردراسة خليفات -
إلى وصف دور ثقافة  الدراسة هدفت إذ، من مشكالت موما يعترضه

 يالسامعين ف مجتمع الصم فى حياتهم االجتماعية ضمن مجتمع
، وكان من أهم أصما ( فردً 20األردن، وذلك على عينة تكونت من )

شباب الصم فى الزواج من وجد اتجاهات حديثة لدى التنتائجها أنه 
 ع؛ مما أدى إلى ارتفاالعزوف عن الزواج من البنات الصم، و السامعات

 ى الثقافةف، وكذلك وجود نقص واضح نسبة العنوسة بين الفتيات الصم
 . الجنسية لدى الصم

 ،وضعاف السمع ،آراء الصمإلى التعرف  (2)وهدفت دراسة أخضر -
م للزواج من وجهة نظره يالقوقعة فى اختيار الشريك األساس يوزارع

تيار رغباتهم فى اخ إلىمن خالل التعرف  ،بالمملكة العربية السعودية
ك وذل(، إعاقة أخرى  .زارع قوقعة .ضعيف سمع .أصم .سامع) :شريك

 يوزارع ،وضعاف السمع ،( من الصم72على عينة مكونة من )
 /يه الدراسة أن تفضيل الشخص األصم، ومن أهم ما توصلت إلالقوقعة

اة بالزواج يكون على النحو اآلتى: الصماء فى اختيار شريك الحي
م ، ثثم الشخص السامع ،الزواج من شخص ضعيف سمع، ثم األصم

لعينة غير موافقين على الزواج من شخص أن أفراد او  ،ارع القوقعةز 
( %3.65) إعاقة أخرى غير اإلعاقة السمعية، كما أن هناك نسبة لديه

 ()نظرة مجتمعية يالعينة ليس لديهم دعم اجتماع من إجمالى أفراد
 . اختيارهم للشريك والقبول بالزواجمناسبة تتعلق ب

 :لسابقةتعقيب على الدراسات ا
ا تنقسم ، نجد أنهاإلى الدراسات السابقة التى تم عرضها آنفً  وبالنظر
 سن الزواج لدى الشباب : األول يعنى بدراسة أسباب تأخرإلى شقين

ت وعز ، عن الزواج فى المجتمعات العربية ، أو عزوفهمبصفة عامة
عدم القدرة على و ، إلى عدة أسباب منها : قلة الدخل الدراسات ذلك

 وجود صعوبة فى االلتحاق بعملو ، مالئم بسهولةحصول على مسكن ال
 ، باإلضافة إلى مظاهر البذخارضيً  م  مناسب يؤمن للشباب دخاًل 

، (5)، من ذلك دراسة الخضيرى والترف فى حفالت الزواج ومراسمه
، ويرى الباحث أن تلك األسباب تختلف (1)، والقيسىودراسة أبو رومى

ير االجتماعية والمعاي ي،من مجتمع آلخر حسب المستوى االقتصاد
ئجها على كل المجتمعات ، وال يمكن تعميم نتالكل مجتمع على حدة

 . بصفة عامة
 –وهو محور اهتمام البحث الحالي–أما الشق الثانى من الدراسات 

ور بخلدهم ا يد، ومي ومشكالته بين الصمفيهتم بدراسة التوافق الزواج
من السامعين؟ ومن يفضله من الصم أم ، وهل حول اختيار الشريك

، Abedi, & , et all((13)(، وآخرين تلك الدراسات دراسة عبيدى
، )et all Govender( )15 ,&,(وكذلك دراسة جوفيندير ، وآخرين 

، وبينت (2)دراسة أخضر، و (9)، والناطوروكذلك دراسة كل من: خليفات
 تلك الدراسات 

نوع  شاكلتهم فى: أن الصم يفضلون الزواج من شريك يكون على أوال
، ويرى م الزواج من ذوي اإلعاقات األخرى وعدم تفضيله ،اإلعاقة

 ؛ فهى تخدملنتيجة على جانب كبير من األهميةالباحث أن تلك ا
ا ألنها تشير إلى عامل مهم ؛ نظرً البحث الحالي فى كثير من األوجه

 ،قة ودرجتهامن العوامل المؤثرة على زواج الصم أال وهو نوع اإلعا
اسة عند تناول نتائج الدر  الحسبانذا ما يسعى الباحث إلى أخذه فى وه

، وكذلك أشارت الدراسات فى هذا الصدد إلى أن الصم يفضلون الحالية
 . ن أكثر من تفضيلهم الزواج من أصم/ صماءالزواج من سامعي

: وجود بعض المشكالت التى تعترض عملية التوافق الزواجي بين اثاني  
ين الصم والسامعين من ناحية ، وبمن ناحية ابعًض مع بعضهم الصم 
 ،ية التواصل واستخدام لغة اإلشارة، منها وجود صعوبة فى عملأخرى 

ارت واج الصم كما أشوكذلك وجود نقص فى الثقافة الجنسية بين األز 
ا إلجراء . وفى تلك النتائج ما يعد تمهيدً (9)، والناطوردراسة خليفات

بين  مشكالت التوافق الزواجىإيجاد حلول لأبحاث مستقبلية تسعى إلى 
 . أو بينهم وبين غيرهم من السامعين، الصم

 يويرى الباحث أن الدراسات التى تم عرضها لم تهدف بشكل أساس
، يإلى دراسة العوامل المؤثرة على زواج الصم فى المجتمع السعود

ا على معرفة العوامل االجتماعية وإنما كان جل اهتمامها منصب  
ن الزواج سواء عند الصم أو غيرهم، ومعرفة االقتصادية لتأخر سو 

سة ا، وهذا ما يميز الدر معايير األصم/ الصماء فى اختيار شريك الحياة
 الكشف عن العوامل؛ حيث هدفت إلى الحالية عن غيرها من الدراسات

 المؤثرة في زواج الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي.

 ها:ءاتإجرامنهجية الدراسة و 
ي استخدام الباحث المنهج الوصف هاإجراءاتو  منهجية الدراسة تتضمن

ع ا مجتملتحقيق أهداف الدراسة الحالية، وتتضمن أيًض  ؛المسحي
)إعداد استبيان العوامل المؤثرة في الزواج  :وأدواتها تهاوعينالدراسة 

سة(، الدى الصم بالمجتمع السعودي من وجهة نظر المشاركين في الدر 
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مترية، واألساليب اإلحصائية والتحقق من الخصائص السيكو 
 المستخدمة في معالجة البيانات وتحقيق األهداف.

 :عينة الدراسة
: عينة استطالعية: تكونت من : أوالً اآلتي تكونت عينــــة الدراسة من

( أصم/ صماء، حيث تم تطبيق العوامل المؤثرة في الزواج لدى 50)
 ؛من وجهة نظر المشاركين في الدراسة الصم بالمجتمع السعودي
دراسة النهائية ا: عينة المترية لالستبيان. ثانيً للتحقق من الكفاءة السيكو 

راسة داة الدألوخصائصها، فقد بلغ عدد المختصين الذين استجابوا 
( من المختصين في مجال التربية الخاصة، ويوضح الجدول 150)

راسة وفق لمشاركين في الد( الوصف اإلحصائي ل1رقم )اآلتي ذو ال
 .المتغيرات موضع الدراسة

الوصف اإلحصائي للمشاركين في الدراسة وفق  :(1ذو الرقم ) جدول ال

 املتغيرات

 النسبة املئوية العدد فئات املتغير املتغير

 الجنس 
 53.33 80 ذكر

 46.67 70 أنثى

 املنطقة السكنية
 63.33 95 مدينه

 36.67 55 قرية

 العمر الزمني 

20- 30  82 54.67 

31- 40  31 20.67 

41- 50  37 24.67 

 مستوى التعليم

 36.67 55 ثانوي 

 47.33 71 جامعي

 16.00 24 دراسات عليا

 :أداة الدراسة
 ىالعوامل المؤثرة في الزواج لدلقياس قام الباحث بإعداد استبانة 

ن الدراسة، والتي تتكو من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي في  الصم
( أبعاد بمثابة عوامل مؤثرة، 3( مفردة، كما تضمنت األداة )35من )

 :وفق اآلتيوبيانها 

 :الصدق والثبات
تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل الصدق الظاهري، حيث 

، كما تم التحقق ( محكمين من الخبراء10ة من قبل )تم تحكيم األدا 
داة من خالل معامالت ارتباط بيرسون كما هو من االتساق الداخلي لأل

( أما عن الثبات فقد 4)( و3( و)2) ذوات األرقام جداولالموضح في 
ا لفاكرونباخ كمأومعامل  ،عمد الباحث إلى حساب التجزئة النصفية

 (.5) ذي الرقم جدولالهو موضح في 
العوامل المؤثرة في الزواج لدي الصم  صدق المحكمين الستبيان-1

: قام الباحث بعرض االستبيان وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي من
بية ن، في مجال التر بصورته المبدئية على عشرة من السادة المحكمي

 واختيار ،؛ الستطالع آرائهم حول صياغة العباراتالخاصة والصم
أفضل العبارات المناسبة لقياس العوامل المؤثرة في الزواج لدى الصم 

مجتمع السعودي، وكذلك اقتراح أي تعديل في من وجهة نظرهم بال
 والتي لم تحصل ،وحذف العبارات غير المناسبة ،صياغة العبارات
 من عدد المحكمين.( %80) على نسبة اتفاق

قام الباحث بتطبيق الصورة األولية على عينة  الصدق الظاهري:-2
( أصم/ صماء بهدف 50)عينة التقنين( مكونة من ) :استطالعية

 مدى تفهم أفراد العينة االستطالعية لعبارات االستبيان إلى التعرف
، وقد اتضح منها أن العبارات والتعليمات تتميز بالوضوح هوتعليمات

كما أنه ولمزيد من التحقق  ؛ مما يجعلها مفهومة،لجميع أفراد العينة
بعاد بأنه تم است اترجمة العبارات بلغة اإلشارة، علمً  تمن الصدق تم  

 نة من العينة اإلجمالية التي تم اختيار عينة الدراسة منها.هذه العي
 :)المفردة مع الدرجة الكلية لالستبيان( :االتساق الداخلي .1

جة والدر  ،قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة
والعوامل المؤثرة في الزواج لدي الصم من وجهة  ،الكلية لالستبيان

 ،نظرهم بالمجتمع السعودي بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية
 ( يوضح ذلك:2) ذو الرقم جدولالو 

 (50لالستبيان )ن= : معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات أداة الدراسة والدرجة الكلية (2ذو الرقم ) جدول ال

 عوامل مرتبطة بالنظرة للزواج عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة  العوامل املؤدية لتأخر سن الزواج 

1 0.619**  13 0.866**  24 0.473**  

2 0.733**  14 0.566**  25 0.866**  

3 0.342*  15 0.473**  26 0.866**  

4 0.684**  16 0.866**  27 0.525**  

5 0.789**  17 0.866**  28 0.546**  

6 0.733**  18 0.525**  29 0.786**  

7 0.528**  19 0.546**   30 0.732**  

8 0.499**  20 0.639**  31  0.443**  

9 0.573**  21 0.720**  32  0.646**  

10 0.551**  22 0.494**  33  0.329*  
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11 0.413**  23 0.449**  34 0.838**  

12 0.495**    35 0.669**  

(0.05( * معامالت االرتباط عند مستوى )0.01** معامالت االرتباط عند مستوى )
( أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة 2) ذي الرقم ويتضح من الجدول
، ما يدل على صدق مفردات االستبيانم ؛(0.01ودالة عند مستوى )

مما يدل  ؛**(0.866*، 0.329)وأن معامل االرتباط تتراوح بين 
على صدق مفردات استبانة العوامل المؤثرة في الزواج لدى الصم من 

 وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي.

)المفردة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي  :االتساق الداخلي-2
 له( 

جة والدر  ،قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة
الكلية للبعد الذي تنتمي له بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية 

 ( يوضح ذلك:3) ذو الرقم جدولالللبعد، و 
 60: معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات أداة الدراسة والدرجة الكلية للبعد ن= (3ذو الرقم ) جدول ال

 عوامل مرتبطة بالنظرة للزواج  عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة  العوامل املؤدية لتأخر سن الزواج 

1 0.848**  13 0.887**  24 0.509**  

2 0.878**  14 0.609**  25 0.945**  

3 0.430**  15 0.428**  26 0.945**  

4 0.853**  16 0.887**  27 0.425**  

5 0.536**  17 0.887**  28 0.520**  

6 0.878**  18 0.459**  29 0.831**  

7 0.514**  19 0.451**  30 0.785**  

8 0.498**  20 0.745**  31  0.391**  

9 0.827**  21 0.740**  32  0.726**  

10 0.554**  22 0.617**  33  0.391**  

11 0.429**  23 0.583**  34 0.929**  

12 0.722**    35 0.766**  

 (0.05( * معامالت االرتباط عند مستوى )0.01عند مستوى ) ** معامالت االرتباط
 ،( أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة3) ذي الرقم ويتضح من الجدول
 ؛**(0.945،**0.391وتتراوح بين ) ،(0.01ودالة عند مستوى )

ى الزواج لدمما يدل على صدق مفردات استبانة العوامل المؤثرة في 
 الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي.

 بعاد مع الدرجة الكلية لالستبيان( أل)ا :االتساق الداخلي -3
جة والدر  ،الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل ب عد قام 

الكلية الستبيان العوامل المؤثرة في الزواج لدى الصم من وجهة نظرهم 
 جدولالبعد حذف درجة البعد من الدرجة الكلية، و  ،بالمجتمع السعودي

 ( يوضح ذلك:4) ذو الرقماآلتي 
: معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة الكلية لالستبيان (4)رقم ذو ال جدول ال

العوامل املؤثرة في الزواج لدي الصم من وجهة نظرهم باملجتمع السعودي، )ن= 

50)  

بعاداأل  معامل االرتباط 

**0.870 العوامل املؤدية لتأخر سن الزواج   

**0.957 عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة   

**0.941 عوامل مرتبطة بالنظرة للزواج   

( * معامالت االرتباط عند 0.01** معامالت االرتباط عند مستوى )
 ( 0.05مستوى )

 مرتفعة( أن قيم معامالت االرتباط 4) ذي الرقم ويتضح من الجدول
مما يدل على صدق أبعاد استبانة العوامل  ؛(0.01ودالة عند مستوى )

 المؤثرة في الزواج لدى الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي.

 ا: ثبـــــــات االستبيان:ثاني  
لفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية أالثبات عن طريقة معامل  -1

 همالصم من وجهة نظر دى الستبيان العوامل المؤثرة في الزواج ل
 :بالمجتمع السعودي

تمَّ حساب معامل الثبات الستبيان العوامل المؤثرة في الزواج لدى الصم 
كرونباخ،  –من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي، باستخدام معامل ألفا 

وطريقة التجزئة النصفية لدراسة االتساق الداخلي ألبعاد استبانة من 
 ىي العوامل المؤثرة في الزواج لدخالل وجهات نظر المختصين ف

ل جدو الوبيان ذلك في  ،الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي
  .(5) ذي الرقم



Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities Volume 22, No.3,2022 

488 
 

العوامل املؤثرة في الزواج لدي الصم من وجهة نظر هم كرونباخ وطريقة وطريقة التجزئة النصفية وجتمان استبانة في  –: قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا (5ذو الرقم ) جدول ال

 (50باملجتمع السعودي ) ن= 

عدد  األبعـــاد

 املفردات

ألفا 

 كرونباخ

مستوى 

 الثبات

التجزئة 

 النصفية

 مستوى الثبات جتمان

 مرتفعة 0.786 0.801 مرتفعة 0.888 12 العوامل املؤدية لتأخر سن الزواج 

 مرتفعة 0.881 0.902 مرتفعة 0.874 11 عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة 

 مرتفعة 0.917 0.917 مرتفعة 0.897 12 عوامل مرتبطة بالنظرة للزواج 

 مرتفعة 0.918 0.919 مرتفعة 0.953 35 الدرجة الكلية للمقياس

 (0.7) <مرتفعة  ( 0.7-0.5 متوسطة بين) ( 0.5) >ضعيفة  لفا كرونباخ أ
 ( أن جميع قيم معامالت الثبات أكبر5) ذي الرقم يتضح من الجدول

مما يجعلنا نثق في ثبات استبانة العوامل المؤثرة في  ؛(0.7من )
 الزواج لدى الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي.

ر الصم من وجهة نظالصورة النهائية للعوامل المؤثرة في الزواج لدى 
 :ع السعوديهم بالمجتم
عبارات استبانة العوامل المؤثرة في الزواج لدى الصم جميع وحيث إن 

من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي، تتصف بالصدق والثبات، فإنه 
 ،ك فإن الصورة األولية تظل كما هيلم يتم استبعاد أي منها؛ ولذل

زواج نة العوامل المؤثرة في الاوبتحديد نظام االستجابة على بنود استب
يكرت ل لمقياسا الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي، وفقً  ىلد
( 105وعلى هذا تكون الدرجة العظمى ) ،(1، 2، 3متدرج الثالثي )ال

( درجة، وتدل الدرجة العالية على 35درجة، وتكون الدرجة الصغرى )
م ي الزواج لدى الصارتفاع وجهات نظر المشاركين للعوامل المؤثرة ف

 بالمجتمع السعودي، أما الدرجة المنخفضة فتدل على انخفاضه.

 :حصائيةاألساليب اإل
نحرافات وذلك من خالل المتوسطات واال ،اإلحصاء الوصفي .1

 .المعيارية والوزن النسبي
 لفاأو  ،وذلك من خالل معامل االرتباط ،اإلحصاء االستداللي .2

 .والتجزئة النصفية ،كرونباخ
وذلك للتحقق من صحة  ،اختبار )ت( واختبار كروسكال ويلز .3

 فروض الدراسة.

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

، يحاالستبانة، وكذلك مفتاح التصح وبتحديد نظام االستجابة على بنود
حيث صاغ الباحث لكل مفردة في استبانة العوامل المؤثرة في الزواج 

 ،ي ثالث استجاباتلدى الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعود
بق( ال تنط –تنطبق بدرجة متوسطة  – ة)تنطبق بدرجة كبير  :وهي

/ 2مستويات ) ةإلى ثالث هاوتم تقسيم ،(1-2-3) :وترتيب الدرجات
( 0.66) أي أن طول الفترة )الخلية( لكل مستوى هو ،(0.66= 3

 (: 6)ذي الرقم بالتالي كانت المستويات كما هي موضحة في الجدول 
 : املحك املعتمد في الدراسة(6ذو الرقم ) جدول ال

 مستوى االستخدام طول الخلية

1.66إلى  1من   ضعيف جدا 

32.2إلى 67.1من   ضعيف 

3إلى 33.2من   متوسط 

ما أكثر العوامل المؤثرة في الزواج لدى  :السؤال األول للدراسة .1
 الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي؟ 

فقد قام الباحث بحساب التكرارات، والنسب لإلجابة عن هذا السؤال 
ب لنتائج والرت ،والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ،المئوية

رهم بالمجتمع العوامل المؤثرة في الزواج لدى الصم من وجهة نظ
، ولمعرفة واقع استخدام أبعاد األداة التي تمثلت السعودي في الدراسة

 وامل مرتبطة باختيار شريك، عسن الزواجعوامل المؤدية لتأخر )ال :في
( 7) ذو الرقم جدولالبرز وي   ،، عوامل مرتبطة بالنظرة للزواج (الحياة

ا إلى األقل، إضافة لمتوسط العوامل النتائج مرتبة من األكثر استخدامً 
المؤثرة في الزواج لدى الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي 

 بشكل كلي. 
 : نتائج املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألبعاد أداة الدراسة (7ذو الرقم ) جدول ال

 مستوى الدرجة الترتيب الوزن انحراف متوسط املحور 

 2 متوسط 62.70 0.39 1.88 العوامل املؤدية لتأخر سن الزواج 

 1 متوسط 72.67 0.35 2.18 عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة 

 3 متوسط 56.43 0.49 1.69 عوامل مرتبطة بالنظرة للزواج 

   متوسط 64.00 0.34 1.92 الدرجة الكلية للمقياس
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( بأن المتوسط الكلي ألداة الدراسة 7) ذي الرقم جدولاليتضح من 
ا يدل على درجة استخدام متوسطة في العوامل المؤثرة م  م ،(1.92)

 ، ويوضح الجدول نفسه بأنالصم بالمجتمع السعودي ىفي الزواج لد
عد العوامل ، يليه ب  أواًل  ي)عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة ( يأت :عدب  

 .ا عوامل مرتبطة بالنظرة للزواجيرً المؤدية لتأخر سن الزواج، وأخ
الباحث أن العوامل المرتبطة باختيار شريك الحياة لها أثر كبير  ى وير 

، وهذا ما أكدت ؤثرة في زواج الصم من وجهة نظرهمفي العوامل الم

حيث أكدت على أن  ،(16)دراسة فيرمان، وحاجي، وفيكسترومعليه 
 الحياة من التدين ا يواجهون صعوبات في تحديد شريكالصم عمومً 

 والنفقات، وهذا ما يتفق مع نتائج التساؤل األول.
هي العوامل المؤدية إلى تأخر سن الزواج  ما :السؤال الثاني للدراسة

 لدى الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي؟

  واالنحراف املعياري لفقرات محور العوامل املؤدية لتأخر سن الزواج: نتائج املتوسط الحسابي (8ذو الرقم ) جدول ال
 

 املستوي  الترتيب انحراف متوسط الوزن مستوى االستخدام ك املفردات م

تنطبق  %

بدرجة 

 كبيره

تنطبق 

 أحيانا 

ال 

 تنطبق 

عدم فهم شريك الحياة للغة  1

 اإلشارة

 متوسط 3 0.79 2.13 71.11 38 54 58 ك

38.7 36 25.33 

 متوسط 5 0.57 2.03 67.56 22 102 26 % اإلعالم السلبي عن زواج الصم 2

17.3 68 14.67 

 ضعيف 11 0.74 1.57 52.44 86 42 22 ك أخاف من الزواج ألني أصم 3

14.7 28 57.33 

أصم/  ألنيرفض أهلي الزواج  4

 صماء

 ضعيف 12 0.65 1.52 50.67 85 52 13 %

8.67 34.67 56.67 

أتردد في الزواج بسبب املشكالت  5

 الزواجية في مجتمعي

 متوسط 7 0.7 1.77 59.11 57 70 23 ك

15.3 46.67 38 

 مرتفع 1 0.79 2.35 78.44 29 39 82 % تأخر حصولي على عمل يؤخر زواجي 6

54.7 26 19.33 

الزواج غالء املهور وتكاليف 7  متوسط 2 0.76 2.19 73.11 31 59 60 ك 

40 39.33 20.67 

لدى قناعة بأن الزواج سيقيد  8

 حريتي الشخصية

 ضعيف 9 0.72 1.63 54.44 76 53 21 %

14 35.33 50.67 

 متوسط 4 0.77 2.07 68.89 40 60 50 ك الرغبة في إكمال دراستي 9

33.3 40 26.67 

 ضعيف 10 0.74 1.63 54.22 79 48 23 % خوفي من إنجاب طفل أصم 10

15.3 32 52.67 

 متوسط 8 0.74 1.67 55.78 73 53 24 ك رعاية وإعالة أحد أفراد أسرتي 11

16 35.33 48.67 

قائي الصم وضعاف معظم أصد 12

نيالسمع غير متزوج  

 متوسط 6 0.75 2 66.67 42 66 42 %

28 44 28  
 املتوسط الحسابي العام

    
62.67 1.88 0.39 

 
 متوسط

                      (، وقد حققت درجة استخدام "مرتفعة"، 0.79، انحراف معياري =2.35       ( أن المتوسط الحسابي العام لمحور العوامل8يوضح الجدول ذو الرقم )
، انحراف 1.88سط = لتأخر سن الزواج لدى الصم بلغ )متو  المؤدية

مما يعني درجة استخدام متوسطة للعوامل المؤدية  ؛(0.39معياري =
 ويكشف الجدول  لتأخر سن الزواج لدى الصم من وجهة نظرهم.

" تأخر حصولي على  :( التي تنص على6)ذات الرقم  أن الفقرة كذلك 
 )متوسط = حيث بلغأعلى متوسط استخدام حققت  ،عمل يؤخر زواجي"

وتكاليف  غالء المهور" :( التي تنص على7)ذات الرقم  ليها المفردة ت
( وقد 0.76= ، انحراف معياري 2.19لغ )متوسط = حيث ب ،"الزواج
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حققت درجة استخدام" متوسطة " في العوامل المؤدية لتأخر سن الزواج 
( التي تنص 4) ذات الرقم الفقرةكما يكشف الجدول كذلك أن  .لدى الصم

حققت أقل متوسطات  ،""رفض أهلي الزواج ألني أصم/ صماء :على
وقد  ،(0.65، انحراف معياري = 1.52استخدام حيث بلغ )متوسط = 

( التي تنص 3) ذات الرقم ليها المفردةت"ضعيفة"،  حققت درجة استخدام
، 1.57 لغ )متوسط =حيث ب ،""أخاف من الزواج ألني أصم :على

" في "ضعيفة وقد حققت درجة استخدام ،(0.74=  انحراف معياري 
 .العوامل المؤدية لتأخر سن الزواج لدى الصم

 ىل المؤدية إلى تأخر سن الزواج لدويري الباحث أن من أهم العوام
عدم فهم شريك الحياة للغة اإلشارة هي  ،الصم من وجهة نظرهم

الصم، وهناك عوامل أخرى والتواصل، واإلعالم السلبي عن زواج 
 مثل: تأخر الحصول على ،تشترك مع السامعين في تأخر سن الزواج

فرصة عمل، وغالء المهور وتكاليف الزواج، والرغبة في إكمال 
ودراسة أبو رومي ، (5)الدراسة، وهذا ما أكدته دراسة الخضيري 

أكدوا على هذه العوامل في  حيث ،(7)، ودراسة الشعباني(1)والقيسي
 وغير ذوي اإلعاقة. ،أخر سن الزواج لدى ذوي اإلعاقةت

هي العوامل المرتبطة باختيار شريك  ما :للدراسة السؤال الثالث
 الحياة لدى الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي؟

 نتائج املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات محور عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة  :(9ذو الرقم ) جدول ال

 املستوي  الترتيب  انحراف متوسط الوزن مستوى االستخدام ك املفردات  م

تنطبق  %

بدرجة 

 كبيره

تنطبق 

 أحيانا

ال 

 تنطبق 

أن يكون لديه دخل مادي  1

 كاف  

 متوسط 4 0.69 2.30 76.67 20.0 65.0 65.0 ك

% 43.3 43.3 13.3 

أن ينتمي شريك الحياة إلى  2

 الصم 

 متوسط 9 0.65 2.03 67.78 29.0 87.0 34.0 ك

% 22.7 58.0 19.3 

أن يكون عمر الزوجة/ الزوج  3

 مناسب

 مرتفع  3 0.62 2.37 78.89 11.0 73.0 66.0 ك

% 44.0 48.7 7.3 

/يتمتع بقدر من الجمال تـ  4

 واملظهر العام

 متوسط 4 0.66 2.30 76.67 17.0 71.0 62.0 ك

% 41.3 47.3 11.3 

االهتمام باملكانة االجتماعية  5

 لشريك الحياة

 متوسط 8 0.66 2.20 73.33 20.0 80.0 50.0 ك

% 33.3 53.3 13.3 

 متوسط 7 0.80 2.21 73.56 35.0 49.0 66.0 ك لم يسبق الزواج له/ لها 6

% 44.0 32.7 23.3 

أن تـ/ يكون من نفس القبيلة  7

العائلة –  

 متوسط 11 0.84 1.79 59.78 71.0 39.0 40.0 ك

% 26.7 26.0 47.3 

 مرتفع  1 0.62 2.41 80.22 11.0 67.0 72.0 ك أن تـ /يكون متدينا 8

% 48.0 44.7 7.3 

التعليم في مستو التقارب  9  مرتفع  2 0.59 2.38 79.33 8.0 77.0 65.0 ك 

% 43.3 51.3 5.3 

التقارب في لغة اإلشارة  10

 وسهولة التواصل

 متوسط 6 0.72 2.22 74.00 26.0 65.0 59.0 ك

% 39.3 43.3 17.3 

إصرار األسرة على اختيار  11

 شريك الحياة

 متوسط 10 0.78 1.83 60.89 60.0 56.0 34.0 ك

% 22.7 37.3 40.0 

 متوسط   0.35 2.18 72.83         املتوسط العام   

             ( التي تنص على: "التقارب في مستوى 9تليها الفقرة ذات الرقم )         ( أن المتوسط الحسابي العام لمحور عوامل مرتبطة9يوضح جدول )
، انحراف معياري 2.2باختيار شريك الحياة حيث بلغ )متوسط = 

(، مما يعني درجة استخدام متوسط من حيث العوامل المؤثرة 0.4=
 في عوامل المرتبطة باختيار شريك الحياة . 

"أن  :تي تنص على( ال8)ذات الرقم ويكشف الجدول كذلك أن الفقرة 
ط = حيث بلغ )متوس ،"حققت أعلى متوسط استخدام ،"تـ /يكون متدينا

"، وقد حققت درجة استخدام" مرتفعة ،(0.6انحراف معياري = ، 2.4
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وقد  ،(0.59، انحراف معياري = 2.3حيث بلغ )متوسط =  ،التعليم"
ي أن التدين، والتقارب ف، وهذا يدل  على "حققت درجة استخدام" مرتفعة

 المرتبطة باختيار شريك الحياة  من أهم العوامل ،مستوى التعليم
 :( التي تنص على7) ذات الرقم كما يكشف الجدول كذلك أن الفقرة

خدام حققت أقل متوسطات است ،العائلة " -أن تـ/ يكون من نفس القبيلة "
وقد حققت درجة  ،(0.8، انحراف معياري = 1.8حيث بلغ )متوسط = 

 :( التي تنص على11)ذات العدد ليها المفردة ت"متوسط"،  استخدام

حيث بلغ )متوسط =  ،"ر األسرة على اختيار شريك الحياةإصرا"
 وقد حققت درجة استخدام ،(0.78، انحراف معياري = 1.83

 . ل المرتبطة باختيار شريك الحياة" من حيث العوام"متوسطة
هي العوامل المرتبطة بنظرة الصم للزواج  ما :السؤال الرابع للدراسة

 السعودي؟بالمجتمع 

 : نتائج املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات محور عوامل مرتبطة بالنظرة للزواج (10) العددذو  جدول ال

 متوسط الوزن مستوي االستخدام ك مفردات م

 
 املستوي  الترتيب االنحراف

تنطبق  %

بدرجة 

 كبيره

تنطبق 

 احيانا

 ال تنطبق 

املشكالت الزواجية في البيئة املحيطة  1

 تقلل من رغبتي بالزواج

 متوسط 4 0.78 1.78 59.33 65.00 53.00 32.00 ك

% 21.33 35.33 43.33 

اج من استمرار عالقاتي يمنعني الزو  2

خر خارج الزواجبالجنس ال   

 ضعيف 6 0.78 1.65 54.89 81.00 41.00 28.00 ك

% 18.67 27.33 54.00 

وليةؤ الزواج يجعلني أكثر مس 3  متوسط 1 0.76 2.03 67.78 41.00 63.00 46.00 ك 

% 30.67 42.00 27.33 

 ضعيف 7 0.75 1.63 54.44 80.00 45.00 25.00 ك الزواج يشعرني بأني كبير السن 4

% 16.67 30.00 53.33 

 ضعيف 9 0.69 1.59 53.11 78.00 55.00 17.00 ك الزواج يقيد من حريتي 5

% 11.33 36.67 52.00 

توفر البدائل العاطفية والجنسية  6

 خارج الزواج

 ضعيف 12 0.76 1.45 48.44 106.00 20.00 24.00 ك

% 16.00 13.33 70.67 

ن غير سعداءيأغلب املتزوج 7  ضعيف 8 0.70 1.62 54.00 76.00 55.00 19.00 ك 

% 12.67 36.67 50.67 

 متوسط 2 0.78 1.90 63.33 54.00 57.00 39.00 ك نظرة املجتمع السلبية لزواج الصم 8

% 26.00 38.00 36.00 

 متوسط 3 0.73 1.80 60.00 58.00 64.00 28.00 ك خوفي من االرتباط بشريك سامع 9

% 18.67 42.67 38.67 

بنجاح زواجي ألني أصم عدم الثقة 10  متوسط 5 0.75 1.77 59.11 63.00 58.00 29.00 ك 

% 19.33 38.67 42.00 

فشل زواج الوالدين يمنعني من  11

 التفكير بالزواج

 ضعيف 11 0.75 1.51 50.44 96.00 31.00 23.00 ك

% 15.33 20.67 64.00 

 ضعيف 10 0.74 1.57 52.22 87.00 41.00 22.00 ك لدي بعض األمراض تمنعني من الزواج 12

% 14.67 27.33 58.00 
 

 املتوسط العام 
    

56.43 1.69 0.49 
 

 متوسط

                   (؛ مما يعني درجة0.78، انحراف معياري = 1.90بلغ )متوسط =            ( أن المتوسط الحسابي العام لمحور10يوضح الجدول ذو العدد )
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، انحراف 1.69حيث بلغ )متوسط = بالنظرة للزواج  مرتبطة عوامل
(، مما يعني درجة استخدام متوسطة إلدراك أهمية 0.49 معياري =

ن وجهة نظر المشاركين في م ،العوامل المرتبطة بالنظرة للزواج
 .الدراسة

( حققت أعلى متوسط 3) الرقمذات ويكشف الجدول كذلك أن الفقرة 
 حيث بلغ ،"وليةؤ الزواج يجعلني أكثر مس" :استخدام وتنص على

 ذات الرقم ( وتليها المفردة0.76 ، انحراف معياري =2.03)متوسط = 
تخدام حيث اس "،، نظرة المجتمع السلبية لزواج الصم"وتنص على ،(8)

  .على العوامل المرتبطة بالنظرة للزواج اتأثيره" في متوسط
 :( التي تنص على5) رقملذات ا كما يكشف الجدول كذلك أن الفقرة

طات حققت أقل متوس ،"توفر البدائل العاطفية والجنسية خارج الزواج"
 ،(0.76، انحراف معياري = 1.45استخدام حيث بلغ )متوسط = 

( 11)ذات العدد دة ليها المفر ت"، ضعيف" وقد حققت درجة استخدام
 ،"الدين يمنعني من التفكير بالزواجفشل زواج الو " :التي تنص على

وقد  ،(0.75، انحراف معياري = 1.51 4.40حيث بلغ )متوسط = 
العوامل " من حيث تأثيرهما على ضعيف" حققت درجة استخدام

 المرتبطة بالنظرة لزواج الصم.
امل أن من أهم العو  ،الباحث من خالل النتائج اإلحصائية للدراسة ى وير 

هي: أن الصم  ،المرتبطة بنظرة الصم للزواج بالمجتمع السعودي

ر ويشعرهم بأنهم أكث ،ولية كبيرةؤ أنه مس على ينظرون إلى الزواج
من  ، والخوفخوف من االرتباط بشريك حياة سامعولية، وكذلك الؤ مس

ينهما الفتقاد لغة اإلشارة والتواصل، كما كان الفشل في التواصل ب
للمشكالت الزواجية بالمجتمع المحيط بالصم أثر على نظرتهم وخوفهم 

عبيدي، ورستامي، وعبيدي،  دراسةعليه  توهذا ما أكد ،من الزواج
 ,Abedi, Rostami, Abediوسودماند، وموفالاللي 
Sudmand,&, Movallali(13)وماستري  ،،  ودراسة جوفيندير، 

 .Govender, Maistry,&, Soomar(51)وسوومار 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  :السؤال الخامس للدراسة

إدراك المشاركين في الدراسة للعوامل المؤثرة في الزواج لدى الصم 
بالمجتمع السعودي، تعزى لمتغير: النوع، المنطقة السكنية، العمر، 

 المستوى التعليمي؟

  :متغير النوعأوال: 
 ىلمعرفة الفروق في إدراك المشاركين للعوامل المؤثرة في الزواج لد

وضعاف السمع بالمجتمع السعودي، تعزى لمتغير: الجنس  ،الصم
للمجموعتين  (T-test) )ذكور وإناث( تم استخدام اختبار )ت(

 ( يوضح النتيجة.11) ذو العدد جدولالمستقلتين، و 

 ( في إدراك املشاركين للعوامل املؤثرة في الزواج لدى الصم باملجتمع السعودي، تعزي ملتغير: الجنس واإلناث-نتائج اختبار )ت( لدراسة الفروق بين )الذكور ( 11ذو العدد ) جدول ال 

(80الذكور )ن = االبعاد (70اإلناث )ن=   قيمة ت 

 

الداللةمستوى   

 انحراف متوسط انحراف متوسط

  (0.01)داله عند 0.006 2.78 0.38 1.79 0.39 1.96 العوامل املؤدية لتأخر سن الزواج 

 غير داله 0.135 1.50 0.34 2.14 0.36 2.23 عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة 

 غير داله 0.073 1.80 0.44 1.62 0.53 1.76 عوامل مرتبطة بالنظرة للزواج 

  (0.05) داله عند 0.013 2.50 0.31 1.85 0.34 1.98 الدرجة الكلية

  ثاني ا: متغير المنطقة السكنية:         ( فقد أشارت نتائج اختبار )ت( 11بالن ظر إلى الجدول ذي العدد )
(T-test) في الدرجة الكلية ومحاور -بنحٍو مستقل– للمجموعتين: 

ق وجود فرو  ىإل، (الدرجة الكلية)العوامل المؤدية لتأخر سن الزواج ، 
( في 0.05ودالة عند ) ،(0.01حصائية عند مستوى )إذات داللة 

إدراك المشاركين للدراسة للعوامل المؤثرة في الزواج لدى الصم 
إن  حيث ،( لصالح الذكورجتمع السعودي تعزى لمتغير )النوعبالم

وبلغت قيمة )ت( المحسوبة  ،المتوسط لدى الذكور أعلى من اإلناث
وهذه  t (1.65)= 2.50, p = 0.013( )148عند درجة حرية )

ن مما يعني تأثير متغير النوع في إدراك المشاركي ؛االنتيجة دالة إحصائي  
 :الصم بالمجتمع السعودي في محاور ىللعوامل المؤثرة في الزواج لد

  .(ية)العوامل المؤدية لتأخر سن الزواج ، والدرجة الكل

( أنه ال توجد فروق دالة إحصائي ا في    11كما أشار جدول ذو العدد )
)عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة، عوامل مرتبطة بالنظرة  :محاور
حيث إن متوسط الذكور متقارب مع  ،تعزى لمتغير )النوع( ،للزواج(

حسوبة أصغر من قيمة )ت( وأن قيمة )ت( الم ،متوسط اإلناث
مما يعني عدم تأثير متغير النوع في إدراك المشاركين  ؛الجدولية

حاور في م ،للعوامل المؤثرة في الزواج لدى الصم بالمجتمع السعودي
 ،عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة، عوامل مرتبطة بالنظرة للزواج(

 تعزى لمتغير )النوع(.
فروق في إدراك المشاركين للعوامل المؤثرة في الزواج لدى لمعرفة ال

 ،مدينة) :الصم بالمجتمع السعودي، تعزى لمتغير: المنطقة السكنية
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 ،بنحٍو مستقل   للمجموعتين (T-test) قرية( تم استخدام اختبار )ت(
 ( يوضح النتيجة.12) ذو العدد جدولالو 
( في إدراك املشاركين للعوامل املؤثرة في الزواج لدى الصم باملجتمع السعودي، تعزى ملتغير: املنطقة واإلناث-نتائج اختبار )ت( لدراسة الفروق بين )الذكور ( 12ذو العدد ) جدول ال

 قرية( مدينة،السكنية )

(95مدينه )ن = االبعاد (55قرية )ن=   قيمة ت 

 

 مستوى الداللة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

0.05- 0.30 1.88 0.44 1.88 العوامل املؤدية لتأخر سن الزواج   غير داله 0.96 

 غير داله 0.12 1.58 0.31 2.13 0.37 2.22 عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة 

 غير داله 0.55 0.61 0.41 1.66 0.54 1.71 عوامل مرتبطة بالنظرة للزواج 

 غير داله  0.41 0.82 0.28 1.89 0.37 1.94 الدرجة الكلية

 أشارت نتائج اختبار )ت( ، فقد(12) ذي العدد جدولال بالنظر إلى
(T-test)   في الدرجة الكلية ومحاور -بنحٍو مستقل–للمجموعتين: 

 اأنه ال توجد فروق دالة إحصائي   (،)العوامل المؤدية لتأخر سن الزواج
محاور المشاركين للعوامل المؤثرة في الزواج لدى الصم بالمجتمع  في

إن  حيث، ، قرية(دينةلمتغير: المنطقة السكنية )م ى السعودي تعز 
متوسط المشاركين قاطني المدينة متقارب مع متوسط المشاركين في 

حسوبة أصغر من قيمة )ت( وأن قيمة )ت( الم ،الدراسة قاطني القرية
       ( 148المحسوبة عند درجة حرية ) (ت)قيمة ، وبلغت الجدولية

(t (1.65)= 0.82, p = 0.41)مما يعني عدم تأثير متغير  ؛

م لزواج لدي الصالمنطقة السكنية في إدراكهم للعوامل المؤثرة في ا
 .بالمجتمع السعودي

  :ا: المستوى التعليمي )ثانوي، جامعي، دراسات عليا(ثالث  
راك المشاركين في الدراسة للعوامل المؤثرة لمعرفة الفروق في مدى إد

توى التي تعزى لمتغير المسو  ،الصم بالمجتمع السعودي ىفي الزواج لد
 استخدم الباحث االختبارات ،)ثانوي، جامعي، دراسات عليا( :التعليمي

ا لوجود تفاوت كبير في أعداد فئات المستوى التعليمي، معملية نظرً الال
( 13) ذو العدد جدولال، و (كروسكال واليس)تم استخدام اختبار وقد 

 يوضح النتيجة. 
للتعرف على الفروق بين أفراد عينة الدراسة في العوامل املؤثرة في الزواج لدي الصم من وجهة نظرهم باملجتمع السعودي  (كروسكال واليس): نتائج اختبار (13ذو العدد ) جدول ال

 الف املستوى التعليميباخت

 مستوى الداللة كاي سكوير متوسط الرتب العدد التخصص االبعاد

العوامل املؤدية 

 لتأخر سن الزواج 

 0.293 2.454 70.31 55 ثانوي 

 75.70 71 جامعي غير داله 

 86.81 24 دراسات عليا

عوامل مرتبطة 

باختيار شريك 

 الحياة 

 0.008 9.568 61.35 55 ثانوي 

(0.01داله عند )  82.32 71 جامعي 

 87.75 24 دراسات عليا

عوامل مرتبطة 

 بالنظرة للزواج 

 0.308 2.358 69.38 55 ثانوي 

 81.08 71 جامعي غير داله 

 73.00 24 دراسات عليا

 0.066 5.425 64.68 55 ثانوي  الدرجة الكلية

 81.26 71 جامعي غير داله 

 83.25 24 دراسات عليا

           جامعي، دراسات عليا(حيث يلغ قيمة كاي سكوير عند درجة حرية           ( الدرجة الكلية : لالستبيان العوامل المؤثرة13يتضح من جدول )
في الزواج لدي الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع السعودي ، أشارت 

وسكال واليس الي عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند نتائج اختبار كر 
( في " العوامل المؤثرة في الزواج لدي الصم من وجهة 0.05مستوى )

نظرهم بالمجتمع السعودي " تعزي لمتغير المستوى التعليمي )ثانوي، 

(2( )χ 2(2) = 5.425, p = 0.066 مما يعني عدم تأثير )
لمتغير المستوى التعليمي في االستبيان ككل من وجهة نظر المشاركين 
في الدراسة باستثناء بعد " عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة" يوجد 

( وبتطبيق اختبار مان وتني 0.01فروق داله احصائيا عند مستوى )
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ا لصالح العلي تبين أنه توجد فروق بين فئة الثانوي وفئة الدراسات
 الدراسات العليا .

 ىإل41( و )40 ىإل31( و )30 ىإل20: العمر الزمني من )رابعا
50 ) 

لزواج ا ىمدى إدراك المختصــــــــــــين للعوامل المؤثرة ف ىلمعرفة الفروق ف
 ىإل20الصــــــم بالمجتمع الســــــعودي التي تعزى العمر الزمني من ) ىلد

( اســـتخدم الباحث االختبارات الال 50 ىإل41( و )40 ىإل31( و )30
ام عداد فئات التخصص، تم استخدأ معملية نظرا لوجود تفاوت كبير في 

 ( يوضح النتيجة. 14اختبار كروسكال واليس، وجدول )
الفروق بين أفراد عينة الدراسة في العوامل املؤثرة في الزواج لدي الصم من وجهة نظرهم باملجتمع  إلىللتعرف  (كروسكال واليس): نتائج اختبار (14ذو العدد ) جدول ال

 السعودي باختالف العمر الزمني

بعاداأل  مستوى الداللة كاي سكوير متوسط الرتب العدد العمر الزمني 

30 -20 العوامل املؤدية لتأخر سن الزواج   82 68.51 4.781 0.0916 

40 -31 غير داله  31 84.79 

41- 50  37 83.20 

30 -20 عوامل مرتبطة باختيار شريك الحياة   82 80.12 11.643 0.0030 

(0.01داله )  31- 40  31 87.68 

41- 50  37 55.07 

30 -20 عوامل مرتبطة بالنظرة للزواج   82 67.97 6.562 0.0376 

( 0.05داله عند )  31- 40  31 78.58 

41- 50  37 89.61 

30 -20 الدرجة الكلية  82 69.30 3.954 0.1385 

40 -31 )غير داله(   31 85.95 

41- 50  37 80.49 

          ه، وهذابشريك الحياة واختيار  التعليمي إال في اختالف العوامل المرتبطة        ( الدرجة الكلية: الستبيان العوامل14يتضح من الجدول ذي العدد )
 ،وجهة نظرهم بالمجتمع السعوديمن الزواج لدى الصم  في المؤثرة
إلى عدم وجود فروق  (كروسكال واليس)أشارت نتائج اختبار حيث 

العوامل المؤثرة في الزواج ( في "0.05عند مستوى ) ادالة إحصائي  
 العمر إلى تعزى  ،"سعوديلدى الصم من وجهة نظرهم بالمجتمع ال

حيث  ،(50إلى 41)و ،(40إلى 31)و ،(30إلى 20الزمني من )
 ,χ 2(2) = 3.954)( 2قيمة كاي سكوير عند درجة حرية ) تبلغ

p = 0.1385)  مما يعني عدم تأثير متغير العمر الزمني في االستبيان
 عد عواملب  باستثناء  ،ككل من وجهة نظر المشاركين في الدراسة

 ،(0.01عند مستوى ) داال   ، الذي جاءتيار شريك الحياةمرتبطة باخ
 -41وبتطبيق اختبار )مان وتني( تبين أن الفروق بين الفئة العمرية )

  .( وبين باقي الفئات لصالح باقي الفئات50
ها من حيث ثقافتالباحث من وجهة نظره أن المجتمعات تتغير  ى وير 

ن نظره لزواج الصم ع، فالمجتمع الغربي تختلف وجهة وجهة نظرهاو 
، واختالف العوامل المؤثرة مع العربي وخاصة المجتمع السعوديالمجت

والتي تكون ثابتة في جميع  ،على الزواج مع تشابه بعض العوامل
الغالء المعيشي، وارتفاع تكاليف الزواج، ووجهة  :مثل ،المجتمعات

 نواالرتباط بشريك حياة سامع، كما أ ،نظر المجتمع لزواج الصم
 ؛ حيث اختلفت بعضا على زواج الصمللعوامل الديموغرافية تأثيرً 

العوامل من الذكور لإلناث، كذلك لم يكن للمنطقة السكنية أي تأثير 
في العوامل المرتبطة بزواج الصم من وجهة نظرهم، وال المستوى ما 

أكدت عليه العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة فيرمان، وحاجي، 
 .Veirman, Haage ,&,Vikstrom((16)(  وفيكستروم

 توصيات الدراسة:
 ،ت المسحية حول زواج ذوي اإلعاقةإجراء العديد من الدراسا .1

 وتحديد العوامل المختلفة وراء هذه المشكلة. ،خاصة الصم
إعداد برامج إرشادية للتغلب على العوامل والمشكالت لزواج  .2

 خاصة الصم. ،ذوي اإلعاقة
 اإلعالم حول زواج ذوي اإلعاقة.تغيير وجهة نظر  .3
عمل المختصين بذوي اإلعاقة ورش عمل للمجتمع للتوعية  .4

 خاصة الصم. ،بزواج ذوي اإلعاقة
مساعدة الصم على التغلب على الغالء المعيشي بالتأهيل  .5

وتوفير فرص العمل المناسبة التي تكفل  ،المهني المناسب
 لهم حياة زواجية كريمة.
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