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ذذذذذذذ

ونلااوذو لاا ي ذذوين ذيننماا ذذذذ"وقاا تذر اازذينوزنااشذين ذينعااك ذذنىلمأاامذ للاا ذيننىلمااتذنلااز ذذذذذذذذقاا تذاىلاا   ذ

ذ(.81ورةذ لنم ذ آلوةذ)شذ  محأمذيفذنب دكذ لّص حلنيذ"ذسص حلً ذا ض هذويندخل

 قااوتذ لّ سااوتذ لكاا و ذنلواا ذ لّصاا ةذو لّداا هللذ " ذويااك ذ نذماا ذ ذويااك ذ لناا س"ذذينعااك ذ لللاا ذذذذذذذذومتّدااكً ذ

ذاىل  ذ لذيذوفلقشذإلر زذذهذهذ لّ ر سةذوم ذاوفوقزذإ ذ  للل ذ.

مااا ذيناقاااّ هللذ  لّياااك ذو لىل فااا  ذللكااا درذ لىللمااازذو إلد ريذيفذكلّواااةذ لك واااةذوينخااا ذ  لاااّذك ذ لااا كأورذذذذذذك

آذ رذنباا ذ للفوااذذ لااذيذاطّياا ذ فواابذنطاا ذورو  ااةذصاا رذ قبااوتذ إلعاا  ملذنلااوذهااذهذ لّ ساا لةذو ذذذذذذذذ

وبخااا ذنلاااز ذ نصاااهذينوذاو وااا  ذ ااا  هذ لللااا ذنّنااازذذخااا ذ يااا  شذ ذكمااا ذيناقااا هللذ ااا  وذذآوااا  ذ لّياااك ذذذذذذ

 ملن قيااةذ لك  ااةذو لداا دةذ ملكلماانيذملاا ذ ااذلوهذماا ذ هاا ذميااكورذيفذزكااو ذذذذذذذذذ لّأقاا و ذإ ذينااةذذو

ذ لّ س لة.

و خااا ً ذيناقاااّ هللذلااا ل ذ لّياااك ذو لىل فااا  ذإ ذكااا ذمااا ذمااا  ذلااازذوااا ذ لىلاااو ذو ملدااا ن ةذوينسااا ىذلااازذذذ

ذنصحً ذينوذاو وهً ذينوذإرع دً ذوّأوذمتكلنتذم ذإر زذحبثزذنلوذهذهذ لصورة.

ذلك ذمجوىلً ذنظو ذ لّيك ذو لّأق و ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ) لب وثة(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 شكر وتقدير
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وحً و رفٌق دربً ..إلى القلب الطٌب م رإلى توأإلى الروح التً سكنت روحً .. 

 زوجً الغالً..................................... 

الذي لم ٌتواَن لحظة عن الوقوف إلى جانبً فً كل   شعلة الذكاء و النور..إلى 

 أخً الغالً نور ............األوقات ومساندتً حتى اتممت هذه الرسالة.

 إخوتً الغوالً............. حدود لها...إلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة ال

 إلى القلوب الطاهرة الرقٌقة و النفوس البرٌئة إلى رٌاحٌن حٌاتً أطفالً
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 عبد الحً.. لطٌفة.. ......إلى كل من قدم ٌد المساعدة والعون 

 .بكلماتهم الحكٌمة أهدي عملً..إلى كل الذٌن رسموا لً إشراقة المستقبل 

 إلى كل من ساهم فً إنجاز هذا العمل ولو بكلمة أهدي ثمرة هذا العمل...
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 الفصل األول
 مدخل إلى الدراسة

 الدراسة: مقدمة -أولا 
قدرات  ،في قدرات معينة ما نقصمف  يلقد اقتضت حكمة اهلل عز وجؿ أف يوجد بيف خمقو مف يعان

 ف فراد أطمؽ عمييـ األفراد المعوقو تحوؿ دوف قيامو باألفعاؿ المنوطة بو مقارنة بأقرانو ، وىؤالء األ
ال لما كاف ابتمى  لى لعبده ،يا امتحاف مف اهلل سبحانو وتعاعمى أن   ومف الواجب النظر الى إعاقتيـ وا 

عاقة جسدية سيدنا موسى بإعاقة التخاطب، وال ابتمى سيدنا شعيب بكؼ البصر، وال سيدنا أيوب بإ
يف يعطونا الدليؿ عمى قدرة اهلل في كونو، وأنو يخمؽ ما يشاء بالكيفية معوقراىـ نمرضية، فيؤالء الذيف 
ف عمى و ىـ قادر ء ،و ف بغيرىـ مف األسوياتجعميـ متساويمى تعويضيـ بقدرات التي يراىا، وىو قادر ع

 .العطاء وليـ الحؽ في الرعاية والتأىيؿ
اتجاىات المجتمعات نحو  ف  أإلى  ،Heward oralansky 1990)ىيوارد واورالنسكي )ويشير   

المعوقيف قد غطت المدى الكامؿ لالنفعاالت وردود الفعؿ اإلنسانية بما فييا القتؿ والخرافة والسخرية 
والشفقة والعزؿ والدراسة العممية والدفاع عف حقوؽ المعوقيف ومعاممتيـ باحتراـ ومساواتيـ بغيرىـ مف 

 عميميـ في البيئات التربوية العاديةأفراد المجتمع وتوفير الفرص المتكافئة ليـ وت

oralansky,1990,16)  ،. (Heward لتقدير نسبة اإلعاقة تمؾ المحاولة األكثر قبواًل عالميًا  د  عوت
رت (  والتي قد  0661المحاولة التي قامت بيا منظمة الصحة العالمية التابعة لييئة األمـ المتحدة )

 ( 35، ص5112 مسعود وآخروف،)مجموع السكاف %( مف 01نسبة المعوقيف في العالـ بػ )
جيـ إلى دم اليادفةتقديـ الخدمات التأىيمية لممعوقيف ب  عالمي   لوحظ في السنوات األخيرة اىتماـوقد 

إف تقديـ مثؿ ىذه الخدمات يحتاج إلى معرفة ودراية  اجتماعيًا واقتصاديًا في نشاطات الحياة اليومية،
بطبيعة اإلعاقة والمعوؽ وباحتياجات واستعدادات وقدرات المعوؽ الجسدية والعقمية وكذلؾ يحتاج إلى 

قديـ مؤىؿ ومدرب لو معرفة بطرؽ وأساليب ت إطارتوفر باإلضافة إلى  مدروس لمبرامجتخطيط 
  (.225،ص5111المعاطي،)أبو  الخدمات التأىيمية لممعوقيف

 وتعتبر اإلعاقة العقمية واحدة مف أولى اإلعاقات الرئيسة التي عرفتيا المجتمعات البشرية وقدمت ليا 
 (. 04، ص5101الرعاية الخاصة )الخطيب، 
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ى التعَرؼ عمى ىذه الظاىرة مف حيث طبيعتيا ومسبباتيا وطرؽ الباحثوف في مياديف شت  وحاوؿ 
  (CARNIN,2001,P.22)أفضؿ السبؿ لرعاية وتأىيؿ المعوقيف عقميًا الوقاية منيا، ووضع 

عقميًا كعضو في المجتمع عميو واجبات ولو حقوؽ أىميا أف يتمكف مف مزاولة مينة وممارسة  معوؽوال
مكاناتو التي يمتمكيا. إف   كانوا أطفااًل أو شبابًا أو أىؤالء األشخاص سواء  نشاط في حدود قدراتو وا 

كبارًا في غالبيتيـ عرضة ألف يكونوا مف أكثر الفئات تيميشًا وحرمانًا مف الوصوؿ إلى الخدمات 
كما أنيـ يعانوف حرمانًا اقتصاديًا يتمثؿ في عدـ توفير فرص متكافئة ليـ ،التعميمية والتأىيمية والثقافية 

أو الولوج إلى أسواؽ العمؿ وينطبؽ ما سبؽ عمى لموصوؿ إلى فرص التأىيؿ والتدريب الميني 
الغالبية العظمى مف األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة سواء أولئؾ الذيف يعيشوف في الدوؿ النامية 

ف   ة أو البطالة أو الفقر في ى اإلحصائيات المتعمقة باألمي  إلنظرة سريعة  أو المجتمعات الصناعية، وا 
ة إلى مزيد مف اضع الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة العقمية والحاجة الماس  البمداف العربية تشير إلى تو 

ي الحياة المختمفة لمجتمعيـ حجيـ في مناوض بيـ وتأىيميـ ودمالجيود والبرامج لتنمية قدراتيـ والني
-02،ص 5113)داود،وتفعيؿ دور ىذه الشريحة واستثمار طاقاتيا بدؿ أف تكوف عبئًا عمى المجتمع 

01.)  
َما كاف لمعمؿ أىميتو في حياة المعوؽ عقميًا بما يحققو مف مزايا، والتي تتمثؿ في كونو مصدر ول

ويشعر مف خاللو باألمف واالستقرار في حياتو الحالية، وباالطمئناف عمى خؿ لو وألسرتو، أو لمد  لمرزؽ 
ى االندماج في العمؿ يعطي المعوؽ عقميًا كيانو االجتماعي ويساعده عم مستقبؿ حياتو، كما أف  

                                           المجتمع، وأف يعيش حياتو مثؿ اآلخريف، لذلؾ كاف لو الحؽ في العمؿ مثؿ أي مواطف في الدولة                                        
 (. 516، ص5111)أبو النصر، 

ولمتأىيؿ الميني ىدؼ أساسي يتمثؿ في توفير العمؿ المالئـ لممعوؽ عقميًا في ضوء التأىيؿ الذي   
حصؿ عميو، وتمكيف المعوؽ عقميًا في حدود قدراتو ليكوف منتجًا قادرًا عمى المشاركة في الحياة 

شكالت بعض المالطبيعية، ذلؾ أف  عدـ التحاؽ المعوؽ عقميًا بفرص العمؿ قد يؤدي إلى ظيور 
عور بالعدواف واالكتئاب ، والتي تتمثؿ في الش عور بالنقص والعجز وعدـ الش عور باألمف، وكذلؾ الش  

سوؿ والس رقة وبالتالي قد يؤدي إلى ظيور العديد مف المشكالت مثؿ الت   ،واليروب واالنسحاب
 (.021-056، ص5111واالنحراؼ.....الخ مف مشكالت تعيؽ تنمية المجتمع وتقدمو )شقير، 

( عمى ضرورة حصوؿ المعوقيف عقميًا عمى فرص التدريب المالئمة لتوفير 0666ويؤكد كارؿ وميرؿ )
فيؤكد عمى ضرورة  (0652أما ماكسفيمد ) (Karl-miller, 1999, P.72).فرص العمؿ المناسبة 
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لدييـ مف عقميًا بيدؼ توفير فرص العمؿ المناسبة لما تبق ى  توفير فرص التأىيؿ الميني لممعوقيف
مسألة التأىيؿ الميني لممعوقيف عقميًا مف المسائؿ  وبما أف   ،(Maxfield,1985, P.104)قدرات 

منيا ما يتعمؽ  ،لمشكالت التي تعيؽ تحديد أىدافياولكنيا تعاني الكثير مف ا ، التي يعنى بيا المجتمع
يتعمؽ بتشغيؿ المعوقيف عقميًا بخصائص المعوقيف عقميًا التي قد تعرقؿ تأىيميـ الميني، ومنيا ما 

"الذيف قد يواجيوف اَتجاىات سمبية نحو تشغيميـ أو قد يفشموف في التكي ؼ مع عمميـ الجديد"، 
ومشكالت تتعمؽ بعدـ توافر مراكز ميني ة كافية لتأىيؿ المعوقيف عقميًا أو مالئمة لعممية التأىيؿ 

دـ توافر البرامج المينية المناسبة "البرامج التي قد الميني مف حيث البيئة الفيزيقية، ومشكالت تتعمؽ بع
ال تراعي ميوؿ وحاجات المعوقيف عقميًا أو قد ال تتفؽ مع متطمبات سوؽ العمؿ أو قد تكوف تقميدية 

 طروغير متطورة أو قد تقتصر عمى ميف معينة دوف غيرىا .....الخ"، إضافة لمشكالت بنقص األ
 طارحيث أًف أغمب المراكز التأىيمية قد تشتمؿ عمى اإل عقمياً  المؤىمة لتدريب وتأىيؿ المعوقيف

الفني فإًنو يعاني مف نقص كبير في األخصائييف  طارالخدمي بالكامؿ أما اإل طاراالداري واإل
المؤىميف تأىياًل أكاديميًا و عمميًا وقد يقتصر المركز عمى مف حصؿ عمى الشيادة الثانوية وتطوع 

ة التأىيؿ يمعمى المشكالت التي تعاني منيا عملذلؾ فإف التعرؼ ، الواجب     لمعمؿ مف مبدأ الحب و 
الميني لممعوقيف عقميًا مف خالؿ ىذه الدراسة يسيـ بشكؿ كبير في توجيو األنظار إلييا ومعرفة 

 .أسبابيا والعمؿ عمى التصدي ليا ومعالجتيا
 مشكمة الدراسة: -ثانياا 

 في ويسيـ ليـ االقتصادية الكفاية يحقؽ خاصة عقمياً  والمعوقيف عامة لممعوقيف الميني التأىيؿ ف  إ  
 ومؤى مة مدر بة عاممة أيد   توفير خالؿ مف المجتمع في واالجتماعية االقتصادية التنمية عممية دفع

العديد مف الدراسات كدراسة وىذا ما أكدتو  المجتمع، في العاممة األيدي في العجز تسد   أف يمكنيا
 ( ودراسة0661( ودراسة مرسي )5112( ودراسة مسعود وآخروف )5112وآخروف )الخطيب 
يضًا في توجيو الطاقات أإلى كما يسيـ (  5115Leighودراسة الي )( colling 2001) كولوينج

كما أشارت أيضًا دراسة الحديدي  .نتاج والتنميةفراد واستثمارىا في عممية اإلالمعطمة عند ىؤالء األ
نجاح الفرد المعوؽ عقميًا في الحصوؿ  ( إلى أف  5112(، ودراسة مسعود وآخروف )0664)ومسعود 

عمى مينة واالستقرار فييا يؤدي إلى التخفيؼ بشكؿ كبير مف مخاوفو وقمؽ أسرتو عمى مستقبمو، 
ليا والدا  ضغوط النفسية التي يتعر  أبرز الض ىناؾ دراسات كثيرة أشارت إلى أف   خصوصًا وأف  

 .اعقميًا ىي الخوؼ والقمؽ عمى مستقبؿ ابنيما بعد موتيم المعوؽ
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يعاني العديد مف المشكالت التي في الحقيقة والتأىيؿ الميني لممعوقيف عامة والمعوقيف عقميًا خاصة 
جنبية، ليو الكثير مف الدراسات العربية واألإشارت أوىذا ما  ليذه العمميةمثؿ ألماـ النجاح اأتقؼ عثرة 

%( 27( إلى أن هناك )Martha،  7002ودراسة مارثا ) (jones,2002)جونز حيث تشير دراسة 

( 5116)الشمريالمعوقيف عقميًا يبقوف عاطميف عف العمؿ حتى بعد تأىيميـ، كما أشارت دراسة من 
مف في نقص إلى أف مف أىـ مشكالت التأىيؿ الميني لممعوقيف عقميًا في المممكة العربية السعودية تك

( إلى 5116المؤىمة وعدـ مناسبة برامج التأىيؿ لسوؽ العمؿ. وأشارت أيضًا دراسة الشبانة ) طراأل
وقمة تنوع  الالزمة لمتشغيؿ الميني لممعوقيف عقميًا ضعؼ التجييزات التأىيؿىـ معوقات أمف  أف  

   السمبية ألصحاب العمؿ. واالتجاىات ،ىؿ السمبيةوتربية األ ،ونقص  المراكز الالزمة ،االختصاصات
ولموقوؼ عمى المشكالت التي تعاني منيا عممية التأىيؿ الميني لممعوقيف عقميًا في محافظة دمشؽ  

التأىيؿ الميني  معيد) الميني التأىيؿدراسة استطالعية غير مقننة لمراكز  بأجراءقامت الباحثة 
وأجرت مقابمة مع بعض العامميف فييا، كما  لمكبار(ومعيد التأىيؿ الميني لمشمؿ الدماغي لممعوقيف،  

أَف ىناؾ العديد مف  بعة في ىذه المعاىد، حيث الحظت الباحثةالحظت سير عممية التأىيؿ المت  
 طرالمشكالت الخاصة بالتأىيؿ الميني لممعوقيف عقميًا منيا ما يخص  المعوؽ، ومنيا مالو عالقة باأل

م ة البرامج المينية، ومنيا ما يرتبط بضعؼ التجييزات في مراكز التأىيؿ التدريبية، ومنيا مالو عالقة بق
 الميني، ومنيا ما يرتبط بتشغيؿ المعوقيف عقميًا بعد تأىيميـ.

وجود مشكالت في عممية التأىيؿ الميني لدى ونظرًا لما أشارت إليو الدراسات السابقة مف    
مى أرض الواقع مف خالؿ العمؿ في الميداف ومراجعة ا الحظتو الباحثة عالمعوقيف عقميًا، ونتيجة لم

تناولت مشكالت التأىيؿ الميني لممعوقيف عقميًا، لذلؾ حاولت  المراكز ونظرًا لعدـ وجود دراسة سورية
لقاء الضوء عمييا مف  الباحثة في ىذه الدراسة المتواضعة أف تتعر ؼ عمى ىذه المشكالت لرصدىا وا 

وقيف عقميًا باعتبارىـ أكثر االشخاص درايًة بمتطمبات عممية التأىيؿ وجية نظر المشرفيف عمى المع
ما  :تياآل الرئيس بالسؤاؿ الدراسة مشكمةومما سبؽ يمكف صياغة   ،بمشكالتوالميني وأكثرىـ وعيًا 

مشكالت التأهيل المهني لممعوقين عقمياا من وجهة نظر المشرفين عميهم في مراكز التأهيل المهني 
 في محافظة دمشق؟
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 :الدراسةأهمية  -ثالثاا 
 :أىمية الدراسة مف النقاط اآلتية تبرز
في المراكز المينية في محافظة  ةمشكالت التأىيؿ الميني لممعوقيف عقميًا الموجود بياف إف   .0

الميني  التأىيؿ ببرامج االىتماـ ضرورة إلى المسؤوليف تنبيو في ميماً  دوراً  يمعب قد ،دمشؽ
 لممعوقيف عامًة والمعوقيف عقميًا خاصًة والعمؿ عمى تأميف متطمباتو.

لمناسبة ليا يجاد الحموؿ اني لممعوقيف عقميًا قد يساىـ في إالتعرؼ عمى مشكالت التأىيؿ المي .5
 .، مما يساعد في أف يمعب المعوؽ عقميًا دورًا ما في عممية التنمية المجتمعيةوالوقاية منيا

 يسيـ الدراسة ىذه خالؿ مف الميني التأىيؿ عممية منيا تعاني التي المشكالت عمى التعرؼ  .2
سبابيا أومعرفة  عمييا الدراسات مف مزيد إلجراء نحوىا الباحثيف أنظار توجيو في كبير بشكؿ

 .الحقيقية
  .المكتبة العربية في ميداف تأىيؿ المعوقيف عقمياً في رفد  إسياماً  تمثؿ ىذه الدراسة .1
ؿ االىتماـ تسمط ىذه الدراسة الضوء عمى مشكالت التأىيؿ الميني لدى المعوقيف عقميًا والتي يمث   .2

 خالقيًا.بيا واجبًا دينيًا وأ
 :الدراسةأهداف  -رابعاا 

 :لحالية إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتيةالدراسة اتسعى 
مف وجية نظر المشرفيف عمييـ في مراكز  قمياً ت التأىيؿ الميني لممعوقيف عؼ عمى مشكالالتعر   -0

 التأىيؿ الميني في محافظة دمشؽ.
عمى المعوقيف عقميًا في مراكز التأىيؿ  المشرفيف درجات اتمتوسط بيفالكشؼ عف الفروؽ  -5

عمى الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيؿ الميني لممعوقيف عقميًا ومجاالتيا الفرعية  الميني
 .وفقًا لمتغير الجنس

الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات المشرفيف عمى المعوقيف عقميًا في مراكز التأىيؿ  -2
ومجاالتيا الفرعية الميني عمى الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيؿ الميني لممعوقيف عقميًا 

 وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي.
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الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات المشرفيف عمى المعوقيف عقميًا في مراكز التأىيؿ  -1
الميني عمى الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيؿ الميني لممعوقيف عقميًا ومجاالتيا الفرعية 

 وفقًا لمتغير العمر. 
درجات المشرفيف عمى المعوقيف عقميًا في مراكز التأىيؿ  اتمتوسط بيفالكشؼ عف الفروؽ  -2

الميني عمى الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيؿ الميني لممعوقيف عقميًا ومجاالتيا الفرعية 
 .لدورات التدريبيةوفقًا لمتغير ا

لتأىيؿ الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات المشرفيف عمى المعوقيف عقميًا في مراكز ا -3
الميني عمى الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيؿ الميني لممعوقيف عقميًا ومجاالتيا الفرعية 

 .طبيعة عمؿ المشرؼوفقًا لمتغير 

 فرضيات الدراسة: -خامساا 
الدرجة  ات المشرفيف عمى المعوقيف عقميًا فيال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درج  -0

 .وفقًا لمتغير الجنس الكمية الستبانة مشكالت التأىيؿ الميني ومجاالتيا الفرعية
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المشرفيف عمى المعوقيف عقميًا في الدرجة   -5

 الكمية الستبانة مشكالت التأىيؿ الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي. 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المشرفيف عمى المعوقيف عقميًا في الدرجة  -2

 الكمية الستبانة مشكالت التأىيؿ الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير العمر.
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المشرفيف عمى المعوقيف عقميًا في الدرجة  -1

 ستبانة مشكالت التأىيؿ الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير الدورات التدريبية.الكمية ال
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المشرفيف عمى المعوقيف عقميًا في الدرجة  -2

 عمؿ المشرؼ.الكمية الستبانة مشكالت التأىيؿ الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير طبيعة 
 :مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية -ساا ساد

  :العقمية اإلعاقة .1
، معيارييف بانحرافيف الذكاء متوسط عف يقؿ والذي العقمي الوظيفي األداء مف مستوى تمثؿ

    سف وحتى الميالد منذ النمائية العمر مراحؿ في ويظير التكيفي السموؾ في خمؿ ذلؾ ويصاحب
 (.26ص، 5114،العزيز وعبد كوافحة( )05)
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بمراكز التأىيؿ الميني والذيف  بأن يـ األفراد الممتحقوف وتعّرف الباحثة المعوقين عقمياا إجرائياا:
المعتمدة في ىذه  التشخيصية حسب المعايير يعانوف مف درجة إعاقة عقمية بسيطة أو متوسطة

 سنة وما فوؽ. 02وبعمر المراكز 
 :لممعوقين المهني التأهيل .2
 والتدريب الميني التوجيو مثؿ المينية الخدمات تقديـ تشمؿ التي والمنسقة المستمرة العممية تمؾ   

 واالستمرار مناسب عمؿ عمى الحصوؿ مف المعوؽ الشخص لتمكيف وذلؾ االنتقائي والتوظيؼ الميني
 (.52ص، 5112 وآخروف ،مسعود) فيو
دوف دخوؿ األشخاص المعوقيف ىي المشكالت والصعوبات التي قد تحوؿ  المشكالت المهنية: .3

عالـ العمؿ وبموغ مستوى مقبوؿ مف التكي ؼ الميني، واالكتفاء االقتصادي الذاتي، وتنجـ بعض 
 ىذه المشكالت عف اإلعاقات ذاتيا في حيف يفرض المجتمع بعضيا اآلخر.

 (.165، ص5110)الخطيب،                                                                 
 جرائياا:إعقمياا مشكالت التأهيل المهني لممعوقين ف الباحثة تعرّ و  .4

بأن يا الدرجة الكمي ة التي يحصؿ عمييا أفراد عينة البحث عمى استبانة مشكالت التأىيؿ الميني 
 المعتمدة في ىذا البحث.
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 المحور األول                                    
 اإلعاقة العقمية                                   
 مقدمة:

   ة التي عرفتيا المجتمعات البشرية وقدمت ليا اإلعاقات الرئيسة واحدة من أولى اإلعاقة العقمي تعدّ  
 (. 01,ص0202الرعاية الخاصة )الخطيب,

فما ىي اإلعاقة العقمية ؟ وماىي أسبابيا ؟ وما تصنيفاتيا ؟ وماىي الخصائص المميزة ليذه الفئة من 
                      حور بشيء من التفصيل.فئات اإلعاقة ؟ وماىي احتياجاتيم ؟ ىذا ما ستتناولو الباحثة في ىذا الم

 تعريف اإلعاقة العقمية:أواًل: 
ل اإلعاقة العقمية مشكمة متعددة األبعاد والجوانب, فيي مشكمة نفسية واجتماعية, وتعميمية, وعممية تمثّ 

عمى  فوطبية, وقد تعددت تعريفاتيا بتعدد أبعادىا, إضافة إلى اختالف الوسائل المستخدمة في التعرّ 
 (.9,ص0222المعوق عقميًا, واختالف االىتمامات العممية ألصحاب ىذه التعريفات )أبو الفخر,

, اإلعاقةواألسباب التي أدت إلى تطور نمو الفرد حيث رّكز التعريف الطبي لإلعاقة العقمية عمى  
في خاليا  كالوراثة أو اإلصابة بأحد األمراض مما يؤدي إلى حدوث خمل في الجياز العصبي وضمور

المخ وينعكس بالتالي عمى الوظائف العضوية أو الحركية لمجسم. واليدف من وراء ىذا النوع من 
(, وعمى ذلك يتمثل التعريف  099١التعاريف ىو تحديد األساليب الوقائية والعالجية المناسبة ) القريطي,

لمستوى ذكاء الفرد .من  صفعراضيا وأسبابيا بدون إعطاء و الطبي لمتخمف العقمي في وصف الحالة وأ
( التخمف العقمي عمى أنو حالة توقف أو عدم اكتمال نمو الدماغ 0920ىذا المنطمق يعرف جيرفيس ) 

 (.02,ص09٩2الناتجة عن مرض أو إصابة قبل المراىقة أو بسبب عوامل جينية ) الريحاني , 
يعجز فييا العقل عن الوصول فقد عرف التخمف العقمي بأنو حالة Tredgold (0991أما تردجولد ) 

 (.١9,ص09٩١إلى مستوى النمو السوي أو استكمال ذلك النمو )  صادق , 
التخمف العقمي عبارة عن حالة من النقص العقمي ناتجة عن  أنّ  Macmillan (0910ويرى ماكميالن ) 

ل بة قبسوء التغذية أو عن مرض ناشئ عن اإلصابة في مركز الجياز العصبي , وتكون ىذه اإلصا
 (.0١ ص ,0222الوالدة أو في مرحمة الطفولة  ) البطوطي ,



 اإلطقر اننظري                                     انفصم انثقني:                                     

 

01 

 

لإلعاقة العقمية نتيجة  (PSYCHOMETRIC DEFENITION) بينما انبثق التعريف السيكومتري 
ي حيث يعتمد الميتمون في مجال القدرة العقمية عمى تقدير يت إلى التعريف الطبّ جّ لالنتقادات التي وُ 

 (.     19,ص0222اييس الذكاء )محمد,نسبة الذكاء ومقاسو بمق
م وظيور مقاييس لمذكاء  0922نتيجة لمتطور الواضح في عممية القياس النفسي عمى يد بينيو في عام 

مثل مقياس ستانفورد بينيو ومقياس وكسمر لمذكاء وغيرىا من مقاييس القدرة العقمية ركزت ىذه التعريفات 
ذين تقل لّ ا ت ىذه التعريفات األفراددّ التخمف العقمي. حيث عفي تعريف عمى نسبة الذكاء كمحك أساسي 

. ويظير ذلك في منحنى التوزيع أعمى متخمفين عقمياً  ( درجة كحدّ  12( و )  12نسبة ذكائيم عن ) 
 (.0222الطبيعي لمقدرة العقمية )عبيد , 

لذي عرف التخمف (من التعاريف التي ظيرت في ىذا الميدان واSpitz()09١9تعريف سبتز )  دّ عويُ  
 عمى اختبار فردي مقنن 12د بنسبة ذكاء أدنى من العقمي بأنو حالة من النمو العقمي المتأخر تحدّ 

و الذي يخفق عند استخدام االختبارات النفسية المقننة معو بأنّ  (المتخمف عقمياً 0929كما يعرف والين )
 (.092,ص 0991ء. )الشناوي, في الحصول عمى نسبة ذكاء أو عمر عقمي عند مستوى معين لمذكا

و مجرد نقص في النشاط العقمي يظيرمنذ الوالدة أو ( التخمف العقمي بأنّ 0992ف عبدالرحيم )ويعرّ 
 م وضعف الذكاء.عمّ رة ويتمثل في نقص اإلدراك والتّ الطفولة المبكّ 

لإلعاقة العقمية فقد ظير نتيجة لالنتقادات  (SOCIAL DEFINITION)  ا التعريف االجتماعيأمّ  
ن ينو, ومقياس وكسمر, حيث أن الميتمالمتعددة لمقاييس القدرة العقمية وخاصة مقياس ستانفورد بي

بالجوانب االجتماعية يعتمدون عمى مدى نجاح الفرد أو فشمو في االستجابة لممتطمبات االجتماعية 
 (.Mercer,0919 (, )2٩, ص09٩2الجتماعي )جينيسن, المتوقعة منو, أي القدرة عمى التكيف ا

وقعة ز التعريف االجتماعي عمى مدى نجاح أو فشل الفرد في االستجابة لممتطمبات االجتماعية المتويركّ 
من أبرز و Saloviita  (0992 .) سالوفيتا ,نفسيا المجموعة العمرية  منو مقارنة مع نظرائو من

ف ( .وينص عمى ما يأتي: " لكي تعرّ 0920) Dollادجار دول التعريفات في ىذا المجال تعريف 
 يمزم توافر ستة عناصر: عمى أنو متخمف عقمياً  اً شخص

عدم النضج االجتماعي, بشكل يجعل الفرد غير قادر عمى التكيف االجتماعي باإلضافة إلى  -0
 عدم الكفاءة المينية وعدم القدرة عمى تدبير أموره الشخصية .

 عقمي .النقص ال  -0
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 ف في النمو العقمي.توقّ ال -9
 عند البموغ . وحو ضو  -2
 أصل موروث أو مكتسب. وجود -2
 لمشفاء بالعالج. يةقابمال عدم -١

الشخص المتخمف عقميا بأنو الشخص غير القادر عمى األداء  Masland (09١9ف مازالند )كما يعرّ 
 (22,ص0991في المستوى المطموب لمتوازن المقبول في إطار بيئتو الثقافية . ) الشناوي , 

ىم األفراد الذين ألسباب  المتخمفين عقمياً  فقد أشار إلى أنّ  Sarason (0922ا تعريف ساراسون )أمّ 
,  نفسو السنن من و ىم العاديؤ العقمي تحت متوسط ما يحققو زمال مؤقتة أو مستديمة يكون أداؤىم

ف مع المجتمع                              م التكيّ ف االجتماعي معقولة, وليم القدرة عمى تعمّ وقدراتيم عمى التكيّ 
 (.٩0,ص09٩١)صادق ,  

 ف العقمي, منيا:ة لمتخمّ ات أساسيوبالنظر إلى ىذه التعريفات في الجانب االجتماعي نجدىا تضع محكّ 
الخصائص السموكية واالجتماعية وعدم النضج االجتماعي ونقص الصالحية االجتماعية لمفرد, وعجزه 

 (.0٩ص099١عن تفيم المواقف االجتماعية األخرى ومسايرتيا )القريطي , 
مم واالستفادة من بينما كان ألصحاب التوجو التربوي مسارىم من خالل االعتماد عمى قدرة الفرد عمى التع

 .(hallahan&kauffman)التدريب 
حيث ترى أن الطفل الذي لديو تخمف عقمي بسيط ىو الطفل الذي يستطيع االتصال بأقرانو بواسطة 

في سنتين أو ثالث من دراستو, دون أن يعود ىذا التأخر إلى الكفاءة  يظير تأخراً  والكالم والكتابة, ولكنّ 
التخمف العقمي البسيط عبارة عن تأخر أو بطء في التطور  الذاتية لو. وكذلك أشار البعض منيم إلى أنّ 

 099١م األشياء ببطء أكثر من األطفال الذين ىم في سنو. )المطرودي , العقمي لمطفل بحيث يتعمّ 
 (19,ص

( والذي عرف الطفل 0912) Fau زت عمى الجانب التربوي تعريف فاوتمك التعريفات التي ركّ من  
مع أقرانو بواسطة  اً لغوي ن اتصاالً "بأنو كل طفل يستطيع أن يكوّ  (سيطةبعقمية إعاقة ) عقمياً  معوقال

 (.00,ص 0992 سنتين أو ثالث من العمر )النقيثان , اً ظير مستوى متأخر و يُ الكتابة أو الكالم, ولكنّ 
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ية ر في مراحل تطور الطفل العقمو تأخّ نّ أالتخمف العقمي عمى  Wrnar ( 0990ف ديفيد ورنر ) وعرّ 
سيتعمم األشياء ببطء أكثر من األطفال في مثل سنة )المطرودي ,  وبالتالي فالطفل في ىذه الحال

 (.029,ص 099١
يا عمى أنو" الفرد الذي تقع نسبة ذكائو فإنو يعرف الطفل المتخمف عقم Ingram( 0929أما انجرام ) 

% من تالميذ المدارس 0( عمى اختبارات الذكاء الفردية المقننة, وتمثل ىذه الفئة أقل من  12-22)بين 
 (.00,ص 0221)القحطاني , 

 تعريف الجمعية األمريكية لإلعاقة العقمية: 
 (وينّص AAMRلمتخمف العقمي ) تعريًفا حديثاً ت الجمعية األمريكية لمتخمف العقمي تبنّ  0220في عام   

و عجز يوصف بأنو قصور جوىري وواضح في كل من األداء الوظيفي العقمي والسموك التكيفي, عمى أنّ 
 0٩ويظير جميا في الميارات التكيفية المفاىيمية واالجتماعية والعممية, ويبدأ ىذا العجز قبل سن 

(Luckasson , et.al, 2002,35). 
مريكية لمتخمف العقمي اسميا الى الجمعية االمريكية لإلعاقة رت الجمعية األ, غيّ 0221عاموفي   

 american association on intellectual and developmental) العقمية والنمائية

disabilities) 

 التعريف الجديد لمجمعية األمريكية لإلعاقة العقمية والذي تم نشره عمى موقع الجمعية وينّص 
 عمى اآلتي:022٩عام

ذين مفي ال"اإلعاقة العقمية ىي إعاقة تتميز بانخفاض ممحوظ في كل من األداء العقمي والسموك التكيّ 
تمثميما الميارات المفاىيمية واالجتماعية, والتكيفية العممية, وىذه اإلعاقة تظير قبل بموغ الفرد الثامنة 

 .AAIDD,2008)عشرة من عمره" )

أجرى الباحثون دراسات كثيرة في بمدان مختمفة لمعرفة نسبة  انتشار اإلعاقة العقمية:ثانيًا: نسبة 
في المجتمعات المختمفة, لكن األبحاث التي أجريت بإشراف اليونيسف أكدت أن نسبة المعوقين  المعوقين

 (.02ص 0222)المغازي, نسكامجموع ال%(من 02تبمغ)
سبة لإلعاقة العقمية فيي تتفاوت من مجتمع آلخر, كما تختمف ىذا بالنسبة لإلعاقات المختمفة, أما بالن

إناث(, -تبعًا لعدد من المتغيرات في ذلك المجتمع فيي تختمف باختالف درجة اإلعاقة, والجنس)ذكور
والعمر, والمعيار المستخدم في تعريف اإلعاقة العقمية, كما تختمف باختالف برامج الوقاية في اإلعاقة 
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الخطيب إلى أنو بغض النظر عن العوامل المسببة لإلعاقة العقمية فإن النسبة تتراوح العقمية, ويشير 
 (.022, ص022١% )الخطيب وآخرون,2%إلى9بين

أي ما  %(9-0,2ويذكر الباحثون أن نسبة انتشار اإلعاقة العقمية تتراوح من الناحية النظرية ما بين )
  (. 022,ص 0222)الحاج,مع ككل من سكان المجت %(9نسبتو)
الدراسات المسحية التي أجريت عمى كثير من دول العالم أشارت إلى أن النسبة الفعمية تبمغ  ولكنّ 
0.9 %(HEWARd,2000,p.23) . 

ين في تزايد مستمر وىي ليست النسبة الواقعية معوق(إلى أن النسبة الحالية لم0221ولقد أشار جريج)
 وذلك لألسباب اآلتية:

 .المعوقينندرة الدراسات التي ىدفت إلى إحصاء أعداد األفراد  -0
عدم توفر أدوات التشخيص المقننة بخاصة في المناطق الريفية والنائية والتي يكون احتمال  -0

 انتشار اإلعاقة العقمية فييا بنسبة أكبر وذلك لعدم تطبيق برامج الوقاية من اإلعاقة العقمية.
في عدة مجتمعات عربية والتي تفرض حاجزًا كبيرًا بين باحثي الدراسات العادات والتقاليد السائدة  -9

ين في األسرة, أو السماح معوقاإلحصائية واألسر العربية من حيث اإلفصاح عن وجود أفراد 
 (.02,ص 0221)جريج,  االختبارات المقننة عمى األفراد بتطبيق

كورة حول انتشار اإلعاقة العقمية حتى الوقت ىذه األسباب وغيرىا تؤدي إلى الشك في النسب المذ نّ إ  
( فيوزع نسبة حدوث اإلعاقة العقمية حسب درجتيا )شدتيا( عمى النحو 0202أما الخطيب ) الحالي,
عقميًا والذي  المعوقين%(تقريبًا من أولئك األفراد ٩2ضم حوالي)يمستوى اإلعاقة العقمية البسيطة  اآلتي:

ليم إلى السن الذي يزىم عن األطفال العاديين حتى وصو ييان تميكون من الصعب في كثير من األح
ن كان من الممكن بالنسبة باليمتحقون فيو  مدرسة حيث يتعممون بدرجة أبطأ قياسًا بأقرانيم العاديين, وا 

احية ليم أن يصموا مع تقدميم في السن إلى مستوى الصف الخامس مما يجعميم قابمين لمتعمم من الن
 .التربوية

%(تقريبًا من إجمالي عدد األطفال 02أما األطفال في المستوى المتوسط لإلعاقة العقمية فيمثمون)
عقميًا, ويمكن ليؤالء األطفال أن يتقدموا أكاديميًا مع تقدميم في السن, وذلك حتى مستوى  المعوقين

نيم قابمون لمتدريب االبتدائي فقط, وعمى ذلك فإنيم يصنفون من الناحية التربوية عمى أالصف الثاني 
 (.0٩, ص0202ولكّنيم غير قادرين عمى التعّمم )الخطيب, 
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 المعوقين%(تقريبًا من إجمالي عدد 2-9وبالنسبة لمستوى اإلعاقة العقمية الشديد فإنو يضم حوالي)  
 عقميًا.

ببعض األعمال  وقد يمكن ليؤالء األفراد أن يتعمموا الكالم أثناء طفولتيم ويمكنيم في مرحمة رشدىم القيام
 والميام البسيطة التي ال تتطمب الميارة وذلك تحت إشراف كامل من الراشدين العاديين.

%(تقريبًا من إجمالي عدد أولئك األفراد 0-0ويضم مستوى اإلعاقة العقمية الشديدة جدًا حوالي)  
البًا ما تكون لدييم ظروف عقميًا وأولئك ليس لدييم القدرة الكافية التي تمكنيم من الكالم, وغ المعوقين

 (.02١, ص0222)محمد, عن مستوى تخمفيم ىذاىي المسؤولة  عصبية تعدّ 
 بة لإلعاقة العقمية:ثالثًا: العوامل المسب  

الباحثين في مجاالت عممية مختمفة بذلوا جيودًا كبيرة جدًا في العقود الماضية لتحديد  بالرغم من أنّ   
من إمبيرجتيس   أسباب اإلعاقة العقمية ال تزال األسباب غير معروفة في معظم الحاالت. فقد أشار كلّ 

ى تشخيص واليس إلى أنو ولسوء الحظ يوجد عدم تأكيد من الوصول إل ,وسشر يوديد, وىوينك  ,ودايدن
سبب لإلعاقة  (022ىناك حوالي) نّ بل إ دقيق لألسباب المؤدية إلى اإلعاقة العقمية في أغمب الحاالت.

%(من الحاالت المحددة من قبل التشخيص الطبي بينما يوجد حتى 02العقمية تم تحديدىا فقط في )
من الحاالت التي يعجز التشخيص الطبي عن معرفة سبب حدوثيا  %(12اآلن)
  (EMbergts,Didden,Huitink,schreuded,Ellis,2009,P179)ة.بدقّ 
أن نسبة حاالت اإلعاقة العقمية غير (Hallahan&Kaiffiman,2002)د ىاالىان وكوفمانكما أكّ  

%ويطمق 92-٩2المعروفة في سببيا العضوي تمثل نسبة كبيرة بين حاالت اإلعاقة حيث تتراوح بين
وىو ما  cultural familialالعقمية ذات األسباب الثقافية األسرية عمى مثل ىذه الحاالت اسم اإلعاقة 

ينسبيا إلى أسباب اجتماعية وثقافية متدنية تكون موجودة في بيئة الطفل وتترك أثرًا سمبيًا عميو, وتؤدي 
إلى إعاقتو عقميًا مع أنو ال يتوفر حتى اآلن دليل قوي عمى صحة مثل ىذا االفتراض, وىو ما أكدت 

يا نّ إعية بداًل من القول لمتخمف العقمي حيث أرجعت ذلك إلى أسباب نفسية اجتما األميركيةلجمعية عميو ا
أسباب ثقافية أسرية وذلك في مقابل األسباب العضوية التي قد تؤدي إلى اإلعاقة العقمية. وفي دراستيم 

 .(Lin,chia,Kang,2009,P.303)عن أسباب اإلعاقة أجرى بين وشيا وغينغ 
ات العشرة األخيرة, وقد العوامل المسببة لإلعاقة في السنو  مىتحميمية عن التغيرات التي طرأت عدراسة 

اإلعاقة العقمية الناتجة عن أسباب والدية انخفضت وأن اإلعاقة العقمية الناتجة عن أسباب  ن أنّ يّ تب
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اإلعاقة العقمية, سوف تتم  ابتمك الحقائق المتعمقة بأسب فإن مرضية ارتفعت مؤخرًا. وميما يكن من أمر
 وفقًا لتصنيفيا إلى مجموعات ىي: تيا,مناقش

 مجموعة أسباب مرحمة ما قبل الوالدة: والتي تضم: -0
  (Genetic FACtORS). العوامل الجينية الوراثية -
 .   (Regnolds&Dombeck,2009,P.137) .(Non-Genetic-Factors)العوامل غير الجينية  -

 الوالدة:مجموعة أسباب أثناء  -2

ىي األسباب التي تحدث أثناء عممية الوالدة, حيث تؤدي ىذه األسباب إلى حدوث حاالت اإلعاقة 
 العقمية أو غيرىا من اإلعاقات ومن أكثر أشكال ىذه األسباب شيوعًا:

 . (Asphgxia)نقص األكسجين أثناء عممية الوالدة  - أ
   (Joseph&konard,2009,p11) إصابة الدماغ. - ب

 أسباب ما بعد الوالدة:مجموعة  -3
يولد الطفل في بعض األحيان طبيعيًا ثم يصاب باإلعاقة العقمية بعد مولده وسنوات حياتو األولى)قبل   

وذلك بسبب تعرضو لبعض الحوادث وخاصة تمك األسباب التي تؤدي إلى تمف في  سن المراىقة(
اكز الكالم والعمميات العقمية العميا الجياز العصبي المركزي وخاصة القشرة الدماغية والتي تتضمن مر 

أو المراكز  (Brain Damage)والتآزر البصري الحركي, حيث تؤدي تمك األسباب إلى تمف في الدماغ 
المشار إلييا, وبالتالي تعطيل الوظيفة المرتبطة بيا, وعمى سبيل المثال قد تؤدي األسباب إلى إصابة 

طيل الوظيفة المرتبطة بذلك المركز وىكذا بالنسبة لبقية مراكز الكالم بالتمف, ويترتب عمى ذلك تع
  (Lichten&simon,2007,P.78).المراكز

 أو االجتماعية: األسريةالعوامل البيئية أو  -4

يبدأ تأثير العوامل البيئية بمجرد حدوث الحمل, بحيث يتضح مدى اشتراك العوامل العضوية والبيئية 
يولد الطفل في بيئة تساعده عمى نمو وتطور الذكاء, والعكس  وتأثيرىا عمى تكوين صفات الجنين, فقد

ب تمك البيئة في التقميل من نسبة سبّ تصحيح فقد يولد الطفل بتكوين جيني جيد وفي بيئة محدودة, وت
 . (Joseph&Konard,2009,P.12).الذكاء لدى ىذا الشخص
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ر الرعاية وفّ تُ  لمالصحية في فترة الرضاعة و احية وقد بينت الدراسات أن الطفل إذا ما تم تجاىمو من الن  
الصحية والمحفزات الفيزيائية والعقمية الالزمة لمتطور العقمي ربما يعاني ىذا الطفل من صعوبات التعمم 

  (Fred,2005,P.256).      غير القابمة لإللغاء

 رابعًا: تصنيف اإلعاقة العقمية:
أبعادىا وتعدد األسباب المؤدية إلييا وتعدد المظاىر المميزة تتعدد فئات اإلعاقة العقمية تبعًا لتعدد 

لحاالت اإلعاقة العقمية والتي تختمف بدورىا تبعًا لدرجة اإلعاقة, ووقت حدوثيا. وال مجال لتناول كل ىذه 
التصنيفات بالتفصيل ولكن من المناسب الحديث عن التصنيف الذي تبنتو الجمعية األمريكية لإلعاقة 

 النمائية حيث تصنف حاالت اإلعاقة العقمية حسب متغيري درجة الذكاء والسموك التكيفيالعقمية و 
(Adaptire behavior&IQ)   ًذلك ألىمية كل من متغيري نسبة الذكاء والسموك التكييفي في و  معا

دود اعتبار الحالة تمثل مستوى من مستويات اإلعاقة العقمية, ويشترط أن يكون أداء الطفل واقعًا بين ح
نسبة الذكاء الذي تمثمو كل فئة من فئات اإلعاقة العقمية, كما يشترط أن يكون أداء الطفل مماثاًل ألداء 

  (AAIDD,2008)   األطفال العاديين المناظرين لو في العمر الزمني عمى مقياس السموك التكيفي
 لمستويات ىذا التصنيف:ي شرح أتوفيما ي

  Mild Mental Retardationاإلعاقة العقمية البسيطة:  -0

(انحرافات معيارية, ويمثل األشخاص 9-0انخفاض مستوى األداء العقمي العام عن المتوسط بمقدار)
  عقميًا. المعوقين% من مجموع األشخاص 92-٩2الذين لدييم ىذه الدرجة من اإلعاقة العقمية ما نسبتو

 ص(.001, 0202)الخطيب, 
و وقدرتيا عمى التعمم حتى مستوى الصف الخامس أو السادس ية وحركيّ وتتميز ىذه الفئة بخصائص حس

,ص  0221)القمش,ومعايطة,مستوى متوسط من الميارات المينية من التعميم األساسي باإلضافة إلى 
2١ .) 

  Moderate Mental Retardation : اإلعاقة العقمية المتوسطة -2
(انحرافات معيارية عن 2-9متوسطة بين)يتراوح معامل الذكاء لدى األشخاص ذوي اإلعاقة العقمية ال

( درجة عمى اختبارات الذكاء ويمثل ىؤالء 22-22المتوسط أي تتراوح نسبة الذكاء ليذه الفئة ما بين)
%( من المجموع اإلجمالي لألشخاص المعوقين عقميًا وتتميز بقدرتيا عمى 02-١األشخاص ما نسبتو )

 (.0221ص,22القيام بالميارات المينية البسيطة )يحيى, 



 اإلطقر اننظري                                     انفصم انثقني:                                     

 

01 

 

  SeVer Mental Retardation:اإلعاقة العقمية الشديدة   -9
(انحرافات معيارية أي أن درجة الذكاء 2-2انخفاض مستوى األداء العقمي العام عن المتوسط بواقع)

جمل %(من م2-9(درجة عمى اختبارات الذكاء, ويشكل ىؤالء األفراد ما نسبتو)99-02تتراوح ما بين)
   .  (Detterman,1999,p.112)عقمياً األشخاص المعوقين 

   (Profound Mental Retaration):اإلعاقة العقمية الشديدة جدًا   -2
تعد اإلعاقة العقمية الشديدة جدًا أو ما يسمى)باإلعاقة العقمية الحادة أو العميقة(عندما تكون درجة الذكاء 

درجة عمى اختبارات 02عن  اء تقلّ ك( انحرافات معيارية أي درجة الذ١-2أدنى من المتوسط بمقدار)
الذكاء وفي الواقع غالبًا ما يتم تخمين درجة الذكاء ليؤالء األشخاص تخمينًا إذ يتعذر تطبيق اختبارات 

, وىذا المستوى من (untestable)الذكاء عمييم ولذلك يسمون عادة باألشخاص غير القابمين لالختبار
فقط من األشخاص المعوقين عقميًا لدييم إعاقة  %(0لي)اإلعاقة العقمية نادر الحدوث حيث أن حوا

بينما صنف عدد من الباحثين اإلعاقة  (Daily,Ardinger,Holmes,2000,p200). عقمية شديدة جداً 
 العقمية وفقًا لعدد من العوامل:

 التصنيف القائم عمى أساس أسباب اإلعاقة. - أ
 .اإلكمينيكيةالتصنيف القائم عمى أساس األنماط   - ب
 التصنيف القائم عمى أساس الذكاء أو التصنيف التربوي.  - ت

 
 قياس وتشخيص اإلعاقة العقمية:خامسًا: 

ينطوي قياس وتشخيص اإلعاقة العقمية عمى عدد من الجوانب الطبية والسيكومترية واالجتماعية والتربوية 
يا, ويذكر ثورندايك وىاجان ويعّد عنصرًا أساسيًا في عممية تعميم المعوقين عقميًا, التي يجب عدم إىمال
 أن ىناك ثالث خطوات أساسية لعممية قياس وتشخيص اإلعاقة العقمية:

 وصف أو تحديد السموك أو الخصائص المراد قياسيا. - أ
 وضع الخصائص المراد قياسيا في قالب يمكن مالحظتو.  - ب
 تطوير نظام عددي لتمخيص ما يمكن مالحظتو.  - ت

نقطة رابعة إلى النقاط السابقة وىي التأكيد عمى أن أسموب القياس المراد اتباعو ( Devisوأضاف دفيس)
 (.١0,ص 0221يتناسب مع الواقع العممي )القمش والمعايطة ,

وعممية تشخيص اإلعاقة العقمية ليست عممية سيمة, ألن البطء في النمو العقمي الذي يعانيو األفراد ذوو 
قيسو مباشرة, لكن نستدل عميو من ثالث عالمات تتضمنيا تعريفات اإلعاقة العقمية ال نممسو وال ن
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اإلعاقة العقمية, إذ يجب أن يثبت التشخيص انخفاضًا ممحوظًا في مستوى قدرتو العقمية العامة, يصاحبو 
 (.009,ص 099٩السموكيات الال توافقية وظيور ىاتين العالمتين في مرحمة الطفولة )سميمان, 

يد في قياس وتشخيص حاالت اإلعاقة العقمية االتجاه التكاممي, الذي يجمع بين ويأخذ االتجاه الجد
التشخيص الطبي والسيكومتري والتشخيص االجتماعي والتشخيص التربوي, لذا تتطمب عمميات قياس 

,ص 0221وتشخيص حاالت اإلعاقة العقمية, وتكوين فريق متعدد التخصصات )القمش والمعايطة, 
 ( عن االتجاه التكاممي في تشخيص اإلعاقة العقمية عمى النحو اآلتي:0220)(. وعبر الروسان١9

 ( يبين االتجاه التكاممي في تشخيص اإلعاقة العقمية 0الجدول )                
 

التشخيص الطبي 
  

التشخيص السيكومتري
  

التشخيص االجتماعي
  

 التشخيص التربوي

قياس القدرات العقمية  
كمقياس ستانفورد بينيو 

  و مقياس وكسمر

مقياس الميارات  مقياس السموك التكيفي
التحصيمية العددية, 
 القراءة,الكتابة, المغة.

 (.92, ص0221المصدر )الروسان ,
 

 :لمكشف عن اإلعاقة العقميةوفيما يأتي عرض ألنواع التشخيص المستخدم 
 (Diagnosis medicalالتشخيص الطبي :) -1

يعد التشخيص الطبي من أقدم وأىم أنواع التشخيص في حاالت اإلعاقة العقمية, ويقوم بو عادًة 
اختصاصي في طب األطفال, حيث يقدم تقريرًا عن عدد من الجوانب منيا: تاريخ الحالة الوراثية, أسباب 

الزمة وخاصة الحالة, ظروف الحمل, مظاىر النمو الجسمي لمحالة واضطراباتيا, الفحوص المخبرية ال
في حاالت اضطراب التمثيل الغذائي ويذكر الزعبي أن الدراسات الطبية أظيرت وجود فروق جوىرية 

,ص 0229بين المعوقين عقميًا وغير المعوقين عقميًا في أبعاد الدماغ ورسم المخ الكيربائي )الزعبي, 
22 .) 

 ( Psychometric Dignosisالتشخيص السيكومتري :)  -0
لسيكومتري من األساليب التقميدية في قياس وتشخيص حاالت اإلعاقة العقمية, إذ يعده إن التشخيص ا

اختصاصي في عمم النفس ويتضمن تقريرًا عن القدرة العقمية لممفحوص وذلك باستخدام أحد مقاييس 
ي بينيو, مقياس وكسمر, مقياس الذكاء المصور, وييدف استخدام أ -القدرة العقمية مثل مقياس ستانفورد

من ىذه المقاييس إلى تقديم معمومات عن القدرة العقمية لممفحوص يعبر عنيا بالذكاء, عممًا أنو تم تقنين 
 ىذه المقاييس في عدد من البمدان العربية.
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 ((social Digonosisالتشخيص اإلجتماعي  -3

في قياس  ظير التشخيص االجتماعي نتيجة لالنتقادات التي وجيت إلى األساليب السيكومترية
وتشخيص اإلعاقة العقمية, ونتيجة الشتمال تعريف اإلعاقة العقمية عمى البعد االجتماعي, حيث يعتبر 
التشخيص االجتماعي من االتجاىات الحديثة في قياس وتشخيص حاالت اإلعاقات العقمية  )الروسان, 

 (.  ٩, ص0222
درجة السموك التكيفي, وتم تقنين مقياس ويقوم بو عادة اختصاصي التربية الخاصة ويقدم تقريرًا عن 

 في بعض البمدان العربية AAMRالسموك التكيفي الصادر عن الجمعية االميركية لمتخمف العقمي 
 (:EducaTional Diagnosis)لتشخيص التربوي   -4

يقوم بو عادة اختصاصي التربية الخاصة, ويقّدم تقريرًا عن الميارات األكاديمية لممفحوص, وذلك 
باستخدام مقاييس الميارات األكاديمية كمقياس الميارات المغوية لممعوقين عقميًا, ومقياس الميارات 
 العددية, ومقياس التييئة المينية لممعوقين عقميًا ومقياس ميارات الكتابة ومقياس ميارات القراءة.

 التشخيص الفارقي: -5
العقمية واإلعاقات والمتالزمات األخرى التي قد  يعتمد ىذا النوع من التشخيص عمى التفريق بين اإلعاقة

 تكون مصاحبة لإلعاقة العقمية ومنيا:
 (. 22,ص0220التوحد, اضطرابات المغة والكالم, الصرع, الفصام ِ)شقير 

ويعّد األخذ بالمنحى التكاممي في التشخيص من أبرز مناحي الكشف عن المعوقين عقميًا وذلك لألسباب 
 اآلتية:

 التشخيص التكاممي عمى تعدد محّكات الكشف والتشخيص.اعتماد  -0
 نفسية(.-اجتماعية-يقّدم معمومات متكاممة عن الطفل من عدة جوانب )طبية -0
 يساعد في تصميم البرامج العالجية والتربوية لألطفال ذوي اإلعاقة العقمية. -9

اسب لو وما ىي البرامج التربوية وبالتالي تحديد المكان الذي يناسب الطفل, بمعنى ما ىو المنيج المن
 (.022,ص 0222ة,فحىذا الطفل بالنسبة ألقرانو )كواالالزم تقديميا وفي أي مستوى يقع 

 المعوقين عقميًا:سًا: خصائص ساد
العقمية عمى حدة  ميزت أدبيات التربية الخاصة وعدد من الدراسات خصائص كل فئة من فئات اإلعاقة

 البرامج التربوية والتأىيمية المناسبة لكل منيم عمى حدة. وذلك لوضع
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افي وعالء ( )الكف0222()الخطيب,0222()يحيى وعبيدة,0222وذكر عدد من الباحثين)الوقفي,
 تميز بيايمن أبرز الخصائص التي  (أنّ 0202()الروسان, 0221طة, اي()القمش ومع022١الدين,

 :المعوقين عقمياً 
 :  Language Characteristic  الخصائص المغوية - أ

في النمو المغوي بشكل عام, ويمكن مالحظة ذلك في  ءطفال ذوي اإلعاقة العقمية من بطيعاني األ
ومن أبرز خصائص  عقميًا يتأخر في النطق واكتساب المغة. معوقمراحل الطفولة المبكرة, فالطفل ال

يد منيم يمكن أن ينمو لدييم العديد من الميارات العد المغة والكالم لألطفال ذوي اإلعاقة العقمية  أنّ 
المغوية وميارات الكالم بدرجة كافية تساعدىم عمى التواصل والتفاعل مع باقي أفراد المجتمع سواء في 
البيت أو في األماكن العامة, أو في نطاق العمل, ويعتمد النمو في ميارات المغة والكالم عمى طبيعة 

 ج عالج المغة والكالم التي تتوفر ألفراد ىذه الفئة.البرامج التعميمية وبرام
 (.57,ص2010)الروسان ,                                                                     

 : Social characteristicالخصائص االجتماعية  - ب
يعتبر القصور في ميارات التكيف االجتماعي من الخصائص التي تميز اإلعاقة العقمية, فأحد محكات 
تشخيص اإلعاقة العقمية التدني في السموك التكيفي, حيث يميل أفراد ىذه الفئة إلى المعب والمشاركة في 

المعوقين بعدم قدرتيم  المجموعات العمرية التي تصغرىم سنًا, ومثل ىذا السموك متوقع لشعور األطفال
 عمى التنافس مع أقرانيم غير المعوقين.

بإمكانيم تنمية مياراتيم االجتماعية المختمفة إلى الحد الذي يساعدىم  فراد فئة اإلعاقة العقمية أ  أنّ إالّ 
قامة عالقات  عمى التواصل مع أفراد المجتمع, والتعبير عن حاجاتيم, واستخدام المواصالت العامة, وا 

اآلخرين والحصول عمى عمل, والعالقة المستقمة في المنزل أو مع مجموعة من الرفاق وكل ذلك مع 
يعتمد عمى طبيعة البرامج التأىيمية التي تقدم ألفراد ىذه الفئة وعمى دور األسرة في المساندة والدعم 

 وتعزيز التفاعل االجتماعي لطفميم الذي يعاني اإلعاقة العقمية.
 (.123,ص2004)الوقفي,                                                                        

 :Personal characteristicالخصائص الشخصية   - ج
عقميًا من صعوبات ومشكالت ذات تأثير حاسم عمى نمو شخصيتو وسموكو,  معوقيعاني الطفل ال  

فانخفاض مستوى قدرتو العقمية وقصور سموكو التكيفي يضعو في موقف ضعيف بالنسبة ألقرانو من 
األطفال ويطور لديو إحساسًا بالدونية, وبما أن الطفل المعوق عقميًا أكثر عرضة لخبرات الفشل من 
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أن المعوقين عقميًا يتوقعون في معظم األحيان فشميم في أداء الميمات المطموب  الطفل العادي نجد
لصعوبات عقميًا أداء ميمة ما, فإنو يستسمم أمام ا معوقأداؤىا دون أن يجربوا, وعندما يجرب الطفل ال

 حاول تجريب طرق أخرى.ياألولى التي تواجيو وال 
مية يواجيون الفشل بشكل أكثر تكرارًا من األسوياء وليذا ويشير الباحثون أن األفراد ذوي اإلعاقات العق

فإنيم يتوقعون الفشل مما يجعميم سمبيين ويفقدون القدرة عمى المبادرة وينشؤون في نياية األمر معتمدين 
بو, ويصبح مركز الضبط والسيطرة لدييم خارجيًا بداًل  اي إرشادىم إلى ما ينبغي أن يقومو األخرين ف عمى

 لقدرة الذاتية واالعتماد الذاتي.ن مرتكزًا عمى امن أن يكو 
 (.198,ص2006)الكفافي وعالء الدين,                                                          

 
 :characteristic of cognitive and academicالخصائص المعرفية واألكاديمية  -د

  (ATTention)االنتباه - ت
ن عقميًا بشكل عام من ضعف في القدرة عمى االنتباه والقابمية العالية لمتشتت و المعوقيعاني األفراد    

وىذا يفسر عدم مواصمتيم األداء في الموقف التعميمي إذا استغرق فترة زمنية مناسبة أو متوسطة 
لتركيز لمعاديين ويذكر الخطيب والحديدي أن ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة يعانون من عدم القدرة عمى ا

 (.٩2, ص0222عمى مسير محدد لفترة زمنية مناسبة. )الخطيب والحديدي, 
اإلعاقة العقمية يجدون صعوبة بالغة في اختيار الميام التعميمية واالنتباه إلى مختمف  ياألفراد ذو  كما أنّ 

أبعادىا, حيث نجدىم في الصف أقل انتباه من غيرىم, كما يالحظ ضعفيم في تطبيق الميارات 
 عميميا عمى مواقف ومشكالت جديدة.وت

 Memory): ) الذاكرة - ث
ب عمى ضعف االنتباه ضعف في الذاكرة, حيث يواجو و يترتّ ر فإنّ االنتباه عممية ضرورية لمتذكّ  بما أنّ 

ر مقارنة بأقرانيم غير المعوقين خاصة الذاكرة قصيرة المدى)أي تذكر المعوقون عقميًا صعوبات في التذكّ 
(أن األفراد 0222والمثيرات التي تعرض ليا الفرد قبل فترة زمنية وجيزة(وأكدت الشامي)األحداث 

 (STimulis trac theory)المعوقين عقميًا لدييم ضعف في عممية اقتفاء المثير)نظرية اقتفاء المثير(
ن وىذا أي أن الذاكرة قصيرة المدى تتطمب حدوث أثر في الجياز العصبي المركزي الذي يستمر عدة ثوا

المعوقين عقميًا لدييم قدرة  أنّ إلى (Fallen and umansky): األثر يسمح باالستجابة السموكية. وأشار
وأن المشكمة  (BOTTle neck Theory)محددة عمى خزن المعمومات حسب نظرية عنق الزجاجة 
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نما في عدم  مقدرتو عمى ليست في كمية المعمومات التي يستطيع الطفل المعوق عقميًا تخزينيا وا 
 ص(. 029, 0222)الشامي, نة ات المخزّ استرجاع المعموم

وبالتالي يعاني األفراد ذوو اإلعاقات العقمية متاعب في الذاكرة التي تعد القوة المفتاحية في التعمم, حيث 
وال  يظير ىؤالء األفراد عدم القدرة عمى استعمال استراتيجيات فعالة في تسييل عممية التذكر لفترة طويمة,

حقيقة مواجية األفراد ذوي اإلعاقات العقمية لصعوبات واضحة في تذكر الحقائق المجردة بشكل  تخفَ 
ن قدرتيم عمى التذكر تقل ب زيادة درجة اإلعاقة يفوق قدرتيم عمى تذكر الحقائق المادية الممموسة, وا 

يا عن ندة تعميمية ما عندما يتقنو قادرون عمى االحتفاظ بما فراد ذوي اإلعاقة العقمية األ نّ إالعقمية حيث 
 طريق استعماليا وممارستيا في الذاكرة طويمة المدى, مدة تشابو في طوليا ذاكرة المتوسطين من الطمبة.

 : physical characteristicالخصائص الجسمية والحركية  - ج
و يميل  أنّ الّ األخرى, إتطورًا من مظاىر النمو النمو الحركي لدى األشخاص المعوقين عقميًا أكثر  يعدّ 

حجوميم وأقصر في أطواليم  فيأصغر  لالنخفاض مقارنة بأقرانيم من نفس العمر الزمني فالمعوق عقمياً 
عقميًا  المعوقين , وتزداد درجة االنخفاض بازدياد شدة اإلعاقة, ونجد أنّ المعوقينمن أقرانيم غير 

االتزان الحركي, والتحكم في الجياز العضمي يتأخرون في إتقان ميارة المشي, ويواجيون صعوبات في 
 وخاصة في الميارات الحركية المعقدة والدقيقة.

و مع تقدم العمر يصبح وأشارت الدراسات أنو ىناك عالقة قوية بين العمر الزمني واألداء الحركي, وأنّ 
عرضة لممشكالت  األفراد ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة أقل الشخص المتخمف عقميًا أكثر ميارة, وأنّ 

 الصحية والجسمية من ذوي اإلعاقة العقمية الشديدة.
 (.83,ص2007)القمش ومعايطة,                                                             

 
 االحتياجات الخاصة لممعوقين عقميًا:سابعًا: 

 احتياجات صحية وتوجييية: -1
 المياقة خالل الرعاية البدنية.احتياجات بدنية: مثل استعادة -أ    

 الة.احتياجات إرشادية: مثل االىتمام بالعوامل النفسية وتنمية الشخص وتقديم برامج إرشادية فعّ ب_ 

اح فرص التعميم المتكافئ لمن ىم في سن التعميم من خالل ساحتياجات تعميمية: وتتضمن إف - ح
 الخدمات التعميمية المختمفة.تطوير مراكز التنمية الفكرية المسؤولة عن تقديم 
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احتياجات تدريبية: يحتاج الطفل المعوق عقميًا لمجاالت تدريبية مختمفة تبعًا لممستوى المياري  - د
 لمطفل.

 احتياجات اجتماعية:  -2

توثيق العالقة بين الفرد المعوق عقميًا ومجتمعو, وتعديل نظرة المجتمع إلى األفضل, ولما  - أ
 معوقبالنسبة لتصرفات أفراده فال بد من تدريب الطفل الكان المجتمع لو توقعات معينة 

 عقميًا عمى التصرف بناء عمى ىذه التوقعات.
عقميًا, إذ يحتاج  المعوقينة جدًا لألطفال مّ يماحتياجات تدعيمية: وىي من الحاجات ال - ب

عقميًا إلى الخدمات المساعدة التربوية والمادية لتحقيق أقصى استثمار ممكن  معوقالطفل ال
لمقدرات واإلمكانيات المتاحة حتى يكون الطفل أكثر قدرة وفعالية في التعامل مع نفسو ومع 

 البيئة المحيطة بو بالشكل الذي يحافظ ويدعم حقو في الحياة الطبيعية.
 (.188,ص2002)اليجرسي,                                                       

 احتياجات مينية: -3
تييئة سبل التوجيو الميني المبكر واالستمرار فيو لحين االنتياء من العممية التأىيمية الختيار أفضل  - أ

 المين المناسبة لمطفل المعوق عقميًا.
ع فراد المعوقين عقميًا وتوفير فرص العمل التي تناسبيم مإصدار التشريعات في محيط تشغيل األ - ب

,ص 0229)عبده وبيومي, (,0٩9 ,ص0220)اليجرسي,ضمان حقوقيم أثناء العمل وبعده 
02٩ .) 

 
 :معوقين عقمياً ًا: مشكالت الثامن

عقميًا ال تساعده عمى التأقمم مع غيره من  معوقالقدرات العقمية لمطفل الالمشكالت التعميمية:  -1
األسوياء في التحصيل العممي, فيو يحتاج إلى مراكز تنمية وتعميم خاصة تقدم أسموبًا خاصًا 

درات واالتجاىات مناسبًا من التعميم ووسائل تعميمية خاصة, باإلضافة إلى التأىيل وربطو بالق
ولو لممارسة لون معين من العمل أو اليوايات التي اإلعاقة العقمية ومراعاة مي يالذاتية لمطفل ذ

 يمكن أن يستفيد منيا في حياتو.
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يستخدم بعض المجرمين األطفال المتخمفين عقميًا كوسائل لتنفيذ الجرائم المشكالت القضائية:  -2
من  بنفس المستوى نرة ومثل ىؤالء األطفال ال يعاممو مثل: السرقة أو استغالل الفتيات في الدعا

ار دمن إص من األسوياء وحتى نتغمب عمى ىذه المشكالت ال بدّ  مولية الجنائية مثل غيرىالمسؤ 
 التشريعات التي تحمييم أو تخفف من المسؤولية الجنائية.

وىي كثيرة ومتعددة وتبدأ مع األسرة متمثمة في صعوبة تكوين العالقات المشكالت االجتماعية  -3
عقميًا ألفراد األسرة من شعور بالذنب أو  معوقالطفل المع الوالدين واألشقاء فضاًل عما يسببو 

 العار وصعوبة المشاركة في المعب مع األقران أو االندماج في محيط العمل مع زمالئو.
وتتمثل في إيجاد األعمال التي توفر ليم الدخل المالئم, إذ يصبح الفرد المشكالت االقتصادية  -4

 اآلخرين في عائد اإلنتاج دون أن يسيم في تكوينو.عقميًا عالة عمى المجتمع ويشارك  معوقال
 وقد تكونوىي مشكالت يتعرض ليا الفرد المعوق عقميًا ذاتو المشكالت المتعمقة بالتأىيل  -5

ا ة المعوق وخوفو وقمقو من نظرة اآلخرين لو, أمّ مرتبطة بما ىو خارج عنو, وقد ترجع إلى اتكاليّ 
مشكالت متنوعة ومتغيرة تبعًا لطبيعة المجتمع  العوامل التي تكون خارج نطاق الفرد فيي

مكانياتو ودرجة تقدمو والمستوى العممي والفني لمقائمين بالعممية التأىيمية  عبده )وا 
 (.002,ص 0222(, )أبو النصر ,0١9, ص0229وبيومي,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
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 المحور الثاني:                                    
 التأىيل الميني لممعوقين عقمياً                       

 
 .تعريفو( -التأىيل الميني)مفيومو أواًل: 
 .فمسفة التأىيل الميني لممعوقين عقمياً ثانيًا: 
 .أىمية التأىيل الميني لممعوقين عقمياً  ثالثًا:
 .أىداف التأىيل الميني لممعوقين عقمياً  رابعًا:

 .متطمبات التأىيل الميني لممعوقين عقمياً  خامسًا:
 .المبادئ الخاصة بتأىيل المعوقين عقمياً سادسًا: 
 . لممعوقين عقمياً  برامج التأىيل المينيسابعًا: 
 .النمو الميني لممعوقين عقمياً ثامنًا: 
 .تأىيل المعوقين عقميًا حسب شدة اإلعاقةتاسعًا: 
 لممعوقين عقميًا.أنواع األعمال المناسبة عاشرًا: 

 الجوانب التي يجب مراعاتيا عند تأىيل المعوقين عقميًا.احدى عشر: 
 العاممة في مجال اإلعاقة العقمية والمستمزمات المكانية والتجييزية. طراألاثنا عشر: 

 مراحل التأىيل الميني لممعوقين عقميًا.ثالثة عشر: 
 عقميًا.دور األسرة في تأىيل المعوق أربعة عشر: 
 دور المجتمع في تأىيل المعوق عقميًا.خمسة عشر: 
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  الثاني المحور                             
 لممعوقين عقمياً  التأىيل الميني                     

 مقدمة:
لممعوق عقميًا يعّد التأىيل المينّي لممعوقين عقميًا العممية الرئيسة التي تستيدف تنمية القدرات االنتاجية 

حتى يتمكن من أداء أدواره المختمفة من خالل السماح لو بالحصول أو الحفاظ عمى مينة مالئمة 
لظروفو الجسمية أو العقمية أو النفسية والعمل عمى تطوير فعالية أدائو الوظيفي من أجل إدماجو أكثر 

 في المجتمع .
؟ وما فمسفتو؟ وما ىي متطمباتو ومبادئو الخاصة؟ فما ىو التأىيل الميني لممعوقين عقميًا؟ وما اىميتو

 وما ىي مراحمو؟ وما ىي أىم المشكالت التي يعاني منيا؟ 
 ىذا ما ستتناولو الباحثة في ىذا المحور بشيء من التفصيل.

                             
 مفيوم التأىيل وتعريفو:أواًل: 

عبارة عن عممية تقوم عمى مجموعة من األنشطة والبرامج المنسقة والمتكاممة التي  :بأن و التأىيليعر ف 
ف مع حالة العجز ومواجية اآلثار السمبية التي تنتج يّ المعوقين بغرض مساعدتيم عمى التكتقدم لألفراد 

وتمبية عنيا, واكتشاف وتطوير وتشغيل ما تبقى لدييم من قدرات لتمكينيم من مواجية متطمبات الحياة 
حداثات وتعديالت وتشريعات تشمل إج في المجتمع وما يتطمبو ذلك من احتياجاتيم الخاصة واالندما

عادة التأىيل:واألسرة والمجتمع ويجدر بالذكر ىنا أن نفرّ  معوقال  ق بين التأىيل وا 
  (Habilitation):فالتأىيل

ال تكون ىذه القدرات موجودة أصاًل, يشير إلى الخدمات المطموبة لتطوير قدرات الشخص المعوق عندما 
مقية )منذ الوالدة( أو األطفال صغار السن الذين حصمت لخَ وىو ينطبق عمى المعوقين ذوي اإلعاقات ا

 إعاقتيم في مراحل الطفولة المبكرة من حياتيم.
 :(Rehabilitation)إعادة التأىيل

عمى مينة ما وبعد ذلك أصيب بمرض  بم أو تدرّ ىو إعادة تأىيل أو تدريب الشخص الذي كان قد تعمّ 
 أو حادث وأصبح معوقًا وبالتالي لم يستطع العودة إلى عممو أو مينتو السابقة بسبب إعاقتو.
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 (Comprehensive Rehabilitation):التأىيل الشامل

ة بعة الستخدام اإلجراءات الطبية واالجتماعية والتعميمية والتأىيمية مجتمعة في مساعدىو عممية متّ 
الشخص المعوق عمى استغالل وتحقيق أقصى مستوى ممكن من طاقاتو وقدراتو واالندماج في المجتمع. 

 (.٩2-٩9,ص2005مسعود وآخرون ,)

 تعريف التأىيل الميني:
صمة والمنسقة التي تشمل توفير خدمات يعني تعبير التأىيل الميني: تمك  المرحمة من عممية التأىيل المتّ 

الميني والتدريب الميني واالستخدام االختياري بقصد تمكين الشخص المعوق من مينية مثل التوجيو 
, التوصية 09٩9ضمان عمل مناسب واالحتفاظ بو والترقي فيو )اتفاقية تأىيل واستخدام المعوقين لسنة, 

 (.0١٩رقم 
في ضوء وترى الباحثة أّن اليدف األساسي لمتأىيل الميني يتمثل في توفير العمل المالئم لممعوق 

التأىيل الذي حصل عميو, وتمكين المعوق في حدود قدراتو ليكون فردًا منتجًا قادرًا عمى المشاركة في 
 الحياة الطبيعية لممجتمع.

. 
 فمسفة التأىيل الميني لممعوقين عقميًا:ثانيًا: 

فمسفة  ديجب أن يستند تأىيل المعوقين إلى فمسفة واضحة ليتسنى لو التطور كمينة مرموقة, وتتحد
         التأىيل في ضوء ما يتبناه القائمون عميو من آراء حول معنى الحياة وطبيعة اإلنسان وحقوقو

  (.2٩٩, ص0220)الدليل,                                                                         
فإن أىم   ومن وقت إلى آخرن مجتمع إلى آخر األسس الفمسفية لمتأىيل تختمف م وبالرغم من أنّ 

 تتمخص فيما يأتي: يل األشخاص المعوقينالمبادئ التي يقوم عمييا تأى

نسانيتو باعتباره عضوعقميًا لو احترامو  عوقن المإ -  في المجتمع الذي يعيش فيو. وتقديره وا 
عقميًا واالنتقال بو من التبعية واالعتماد عمى اآلخرين وخاصة أفراد  عوقاللية المتأكيد استق -

 أسرتو إلى مستوى االستقالل الذاتي والكفاية المينية والشخصية وتصريف أموره بنفسو.
المشاركة في بناء مجتمعو عن مى العمل واإلنتاج تجعمو راضيًا استقالل المعوق عقميًا وقدرتو ع -

 يؤدي خدمة لمجتمعو تمامًا كالتي يقدميا الشخص العادي. وحد وأنّ وأنو ال يعيش عالة عمى أ
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قيمة ويقضي عمى شعوره بالدنو  وذي يحقق استقالليتو يشعره أنو ذإن التأىيل الميني ال -
 واالنحطاط.

عقميًا وخاصة من  عوقطار البيئي الذي يعيش فيو المالتأىيل الميني يجب أن يتم ضمن اإل -
ذات فائدة لو ولمجتمعو الذي  رفة التي يتدرب عمييا المعوق ن تكون الحالناحية االقتصادية أي أ

 يعيش فيو.
ل ىذه الفئة من فئات و أن يتقبّ ين عقميًا تتطمب من المجتمع كمّ عوقإن فمسفة التأىيل الميني لمم -

 اإلعاقة المختمفة بكل ما لدييم من خصائص عقمية وجسدية ونفسية واجتماعية.
إن الدولة ممزمة بتوفير فرص العمل وكذلك توفير الورش المينية لتدريبيم عمى مين وحرف  -

 (. 02١-022, ص0992تتالءم مع قدراتيم )مرسي, 

بيدف توفير فرص  ين عقمياً معوقعمى ضرورة توفير فرص التأىيل الميني لم (0999يؤكد كارل وميرل )
  (Karl, Milier, 1999,p: 72)ى لدييم من قدراتلمناسبة لما تبقّ العمل ا

 

 أىمية التأىيل الميني لممعوقين عقميًا:ثالثًا: 
يحقق التأىيل الميني الكفاية االقتصادية لمفرد المعوق عقميًا إضافة إلى أنو يعود بفوائد اقتصادية  -0

 عمى المجتمع كّمو وعمى األفراد المعوقين عمى حد سواء.
الجوانب النفسية واالجتماعية لمفرد المعوق عقميًا وأسرتو حيث تنعكس أىمية التأىيل الميني عمى  -0

 أنيا تؤدي إلى زيادة تقدير وثقة المعوق عقميًا بذاتو وتقدير األسرة لو.
يساىم التأىيل الميني في دفع عممية التّنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع من خالل توفير  -9

 ن تسّد العجز في األيدي العاممة في المجتمع.أيٍد عاممة مدّربة ومؤّىمة يمكنيا أ
 (.900-900, ص0222)مسعود وآخرون ,                                                         

 أىداف التأىيل الميني لممعوقين عقميًا:رابعًا: 

ي الذروة إّن اليدف من التأىيل الميني ىو إعادة االستخدام بصورة مرضية في عمل مناسب وىذه ى
 (.20, ص0222التي يتوخى الوصول إلييا في عممية تختمف باختالف األفراد أنفسيم )الزعمط, 

 اذًا ييدف التأىيل الميني لممعوقين عقميًا إلى: 
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 إعداد المعوق عقميًا لاللتحاق بعمل مناسب جنبًا إلى جنب مع غير المعوقين.  -0
 بالمتطمبات اليومية ضمن حدود إعاقتو. مساعدة المعوق عقميًا عمى تطوير قابميتو لمقيام -0
اتاحة الفرصة أمام المعوق عقميًا ليطور قدراتو الجسمية والنفسية ليشعر بالفائدة وبقيمتو في  -9

 المجتمع.
 (.002, ص0222التقميل من اإلعاقة وذلك بالرعاية الطبّية والعالج الطبيعي.   )عبيد,  -2

 
 متطمبات التأىيل المينيخامسًا: 

 فر فريق التأىيل الميني:اتو  -1      
 ية:تالتأىيل الميني العناصر اآل أطريجب أن تتضمن 

اإلداري: ويشمل األعمال اإلدارية من تخطيط وتنسيق وتنظيم وتمويل وتوظيف ويتكون  طاراإل -أ
 من المدير ومساعد المدير و مسؤولين عن األعمال اإلدارية والمالية والصيانة.

الفني: ويشمل األعمال التخصصية الالزمة ألنشطة وبرامج التأىيل والتربية الخاصة  طاراإل -ب
 أكاديمياً  مين تأىيالً ن من أشخاص مؤىّ الفني أن يتكوّ  طارويشترط في اإل , والخدمات المساندة

ي صصاتخا -ي التربية الخاصة صصاتخاالفني:  طارال تخصصيم ويتضمن اإلفي مج وعممياً 
ي صصاتخاي العالج الطبيعي والوظيفي و صصاتخاي االجتماعي والنفسي و صصاتخاال -التقييم 

 ي النطق وغيرىم.صصاتخاالسمعيات والبصريات و 
وعمال قين والطباخين ئاين المسؤولين عن الخدمات مثل السالخدمي: ويشمل الموظف طاراإل -ج    

 (.000-000, ص0222)مسعود وآخرون,  النظافة والحراس والسنترال
 :فيي ي التأىيل المينيصصاتخا يمتمكياالكفايات التي يجب أن ا أمّ  
 عممية التقييم. - أ

 والنفسية. والتعميميةتفسير التقارير الطبية  - ب
 اليندسة التأىيمية. - ت
 تفسير التقارير المينية. - ث
 من القصور البدني.  معرفة أنواع األجيزة التعويضية ودورىا في الحدّ  - ج
 وجيو.األساليب العممية لمتّ  - ح
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 خدام الوسائل الفنية لتشغيل المؤىمين.است - خ
 المشكالت التي تواجيو في العمل. حلّ  - د
                  .(21-2٩, ص 0222)الزعمط,  معوقتحديد الخدمات الالزمة لمشخص ال - ذ

 

 فر التجييزات والمعدات الالزمة لعممية التأىيل:اتو  -2

توفير التجييزات واألجيزة الالزمة تعتمد بشكل رئيس عمى طبيعة البرامج التأىيمية المقدمة,  إنّ 
فالتجييزات الخاصة بمراكز التشخيص تختمف عن مراكز التدخل المبكر وتختمف عن مراكز التربية 

ئة الختالف ف الخاصة وبالتالي تختمف عن مراكز التأىيل الميني, كما وتختمف التجييزات تبعاً 
اإلعاقة وخصائص االحتياجات التأىيمية الخاصة لألفراد المعوقين, فالبناء والتجييزات واألجيزة 

 مفين عقميًا أو عن مركز لممعوقينالواجب توفيرىا في مركز المعوقين جسميًا تختمف عن مركز المتخ
 .(92,ص09٩9)كتمبكجي , أو المعوقين بصريًا وىكذا سمعياً 

 والبرامج التدريبية:فر المناىج اتو  -3

البرامج: ىي الخطوط العريضة لألىداف والخطط واإلجراءات الالزمة إلنشاء وتجييز وتشغيل مؤسسات 
 تأىيل المعوقين.

ر عن الطرق واألساليب الالزمة لتحقيق وتنفيذ البرامج, حيث إن برامج تأىيل المعوقين تعبّ ا المناىج: فأمّ 
 :أتيًا لذلك تصنيف البرامج إلى ما يلتأىيمية الخاصة ويمكن وفقتختمف تبعًا الختالف االحتياجات ا

 .بيأىيل الطّ برامج التّ  -0
 فسي واالجتماعي.أىيل النّ برامج التّ  -0
 .أىيل التربويبرامج التّ  -9
 .ةأىيل المينيّ برامج التّ  -2
إلتقان المينة, ر فييا معمومات عن المراحل التي يحتاجيا المتدرب يجب أن يتوفّ فدريبية ا المناىج التّ أمّ 

والمستمزمات واألدوات الالزمة لمتدريب عمى المينة, والوسائل التدريبية المناسبة وأساليب التقييم ووسائمو 
وآخرون,  فرىا في المتدرب والمدة الزمنية المخصصة لمبرامج التدريبية )مسعوداوالشروط التي يجب تو 

 (.009-000-000ص, 0222
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 المتخصصة:فر المراكز اتو  -4  
برنامج لتأىيل المعوقين ال يمكن أن يحقق أىدافو ما لم يتوفر لو بناء مؤسسي قائم عمى أسس  أيّ  إنّ 

دارية واجتماعية ووظيفية وجغرافية ذات أىداف موجية ومخطط ليا.  ومعايير ىندسية وا 
عن  نت تؤسس بعيداً فسية التي كام من خالل المصحات النّ أىيل تقدّ في التاريخ القديم كانت خدمات التّ 

 .عات السكانية وفي مناطق معزولة تماماً جمّ التّ 
رت ىذه المراكز لتصبح مراكز رعاية داخمية منعزلة ثم بدأ إنشاء مؤسسات إيوائية ثم تحولت إلى وتطوّ 

مراكز رعاية نيارية فمراكز لمتأىيل الميني ومراكز لمتربية الخاصة وبعد ظيور مصطمحات الدمج 
نحو المدارس العادية ثم بدأت تظير أفكار ومفاىيم خاصة لمطريقة والوظيفة  الً ا نشيد تحوّ والتطبيع بدأن

 (160,ص  2001)القريوتي وآخرون,  س عمى أثرىا مراكز التأىيل.التي يجب أن تؤسّ 
التي عت أشكال المراكز وفقًا لمجيات المشرفة عمييا, ووفقًا لموظائف واألدوار واألنشطة التأىيمية لقد تنوّ 

ىذه المراكز تقسم إلى  ميا ووفقًا لفئات المعوقين الذين تخدميم. فمن حيث الجيات المشرفة : نجد أنّ تقدّ 
 أربعة أشكال ىي :

المراكز الحكومية: أي المراكز التي تقوم بإنشائيا واإلشراف عمى أعماليا وتمويميا الحكومات  -0
 ويطمق عمييا المراكز والمؤسسات الرسمية.

اكز يشرف عمى أعماليا جمعيات خيرية تطوعية ال تستيدف الربح ويطمق عمييا مؤسسات ومر  -0
 ة.عيّ طوّ اسم المؤسسات الخيرية التّ 

تي يشرف عمييا ويديرىا أفراد أو جماعات من األىالي بصفة تجارية يكون المراكز والمؤسسات الّ  -9
 ىدفيا الربح المادي ويطمق عمييا اسم المراكز الخاصة.

تي تشرف عمييا وتدير أعماليا منظمات دولية يتم إنشاؤىا بموجب اتفاقيات والمؤسسات الّ المراكز  -2
 دولية وتخضع ألنظمة الدولة المضيفة.

لكن اإلشراف اإلداري والمادي والفني يتم من جانب الييئة الدولية المسؤولة عن ىذه المراكز يمكن 
 تقسيم المراكز من حيث الفئة التي تخدميا إلى:

 جسميًا. المعوقينلتأىيل  مراكز -0
 بصريًا. المعوقينمراكز تأىيل  -0
 سمعيًا. المعوقينمراكز تأىيل   -9
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 مراكز تأىيل المتخمفين عقميًا.  -2
 مراكز لتأىيل ذوي اإلعاقات الشديدة والمتعددة وغيرىا. -2

المستفيدة خطيط إلنشاء ىذه المراكز يجب أن يخضع لمعايير خاصة تفرضيا وظيفة المركز والفئة التّ  إنّ 
ول المختمفة عمى وضع أنظمة خاصة ت ىيئة األمم المتحدة الدّ ميا, ولقد حثّ تي تقدّ واألنشطة والبرامج الّ 

ل إلى معايير تصميمية لتطبيقيا في إنشاء األبنية الخاصة بالمعوقين وتعميم ىذه المعايير لتشمل لمتوصّ 
اتية والترويحية والطرق بما يكفل تسييل ميمة جميع المرافق والمباني العامة الصحية والتعميمية والخدم

 (.029 -02١ -021, ص0222)مسعود وآخرون,  ستفادة منيا وارتيادىا بكل سيولةالمعوقين في اال
( عمى ضرورة أن تتضمن المباني الخاصة بالمعوقين )سواء كانت مدارس أو 0220ولقد أكد )الشراح 

عمى دور الحداثة والجمال والعادات والتقاليد وعالقة  مساكن أو نوادي أو مراكز خدماتية ( التأكيد
 (020,ص 0220اإلنسان بالفراغ والراحة النفسية والجسدية واالجتماعية لممعوقين. )الشراح, 

مراكز ومؤسسات تأىيل المعوقين يجب أن تخضع إلى معايير أخرى إضافة إلى  نّ أىذا والجدير بالذكر 
 ومن أىميا : المعايير التصميمية أو العمرانية

 يتم بشكل عشوائي بل يجب أن يخضع لشروط خاصة من اختيار الموقع المالئم لممركز الذي يجب أالّ 
 أىميا :

أن يكون موقع المركز في منطقة مأىولة تتوفر فييا الخدمات. حيث إن فكرة إنشاء مركز في  -0
إلى ما يمكن أن يتضمنو منطقة معزولة أو شبو معزولة تتنافى مع مفاىيم العادية والدمج إضافة 

 ذلك من صعوبة في المواصالت والتفاعل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المحمي.
رة السيارات حتى أن يقع المركز في منطقة بعيدة عن كثافة المواصالت واالزدحام المرورية وكث  -0

 ن إلى الحوادث.و ال يتعرض المعوق
ن إلى الضوضاء و حتى ال يتعرض المعوق طق الصناعيةيجب أن يكون الموقع بعيدًا عن المنا  -9

 أو التموث.
, كتنبكجيتوفر مساحة إضافية من األرض وذلك مراعاة لعممية التوسع في المستقبل)ت أن -2

 (.١1, ص 09٩9
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 فر أدوات التقييم والتشخيص:اتو  -5
عممية التقييم والتشخيص من العمميات األساسية الالزمة لجميع البرامج واألنشطة التأىيمية, وىي  دّ تع

 المرحمة األولى التي تعتمد عمييا مراحل التأىيل المختمفة.
يا عممية لجمع معمومات عن الشخص باستخدام أدوات وأساليب ( أنّ 1984يرى السرطاوي والسرطاوي )

م فييا الحكم عمى طبيعة اإلعاقة ونوعيا شخيص التي يتّ ستخداميا في عممية التّ عة المناسبة وبطرق متنوّ 
, ص 1984جمعيا من عممية التقييم )السرطاوي و السرطاوي, ودرجتيا باستخدام المعمومات التي تمّ 

100). 
 معوقالتقييم عممية ضرورية لتحديد مستوى األداء الحالي لمشخص ال ( أنّ 1998ويرى الخطيب )

يد الوضع التأىيمي المناسب )البرنامج التأىيمي( وتحديد مدتو واألىداف طويمة المدى وقصيرة وتحد
 (022, ص 099٩المدى لمبرنامج والخدمات المساندة المطموبة لتحقيق األىداف. )الخطيب, 

عممية لجمع المعمومات الالزمة عن الشخص المعوق بيدف تحديد ( فيرى أن التقييم 0220ا مسعود )أمّ 
اإلمكانيات والقدرات الشخصية التي يتمتع بيا وتحديد جوانب القصور ومستوى األداء الحالي لمشخص 

 وتحديد المكان والبرنامج التأىيمي المناسب. معوقوطبيعة االحتياجات التأىيمية الخاصة لم معوقال
والتقييم النفسي  وتتم عممية التقييم من خالل مجموعة من الدراسات تتمثل في دراسات التقييم الطبي

 ودراسات التقييم االجتماعي والتقييم الميني والتعميمي )التربوي(.
د بموجبو نوع ودرجة اإلعاقة واالحتياجات خاذ قرار تحدّ ا )التشخيص( فيو عممية تيدف إلى اتّ أمّ 

 التأىيمية والبرنامج التأىيمي المطموب.
من مصادر  معوقمع المعمومات عن الطفل الومن الضروري عدم االقتصار عمى أدوات تقييم واحدة وج

مختمفة وباستخدام أدوات متنوعة تشمل المالحظة والمقابمة واالختبارات المختمفة ودراسة الحالة ويجب أن 
 (.091, ص0220)مسعود,   ت التقييم بتنوع واختالف البرامجتتنوع أدوا

 فر التشريعات والقوانين واألنظمة:اتو  -6
التشريعات والقوانين واألنظمة من المتطمبات األساسية والميمة لتأىيل وضمان وتأمين حقوقيم في  دّ تع

 دريب الميني.أىيل والتّ الرعاية الصحية واالجتماعية والتعميم والعمل والتّ 
م آليات تمبية حاجاتيم وتشريعات تكفل حقوق المعوقين وتنظّ  اً ت قوانينمعظم دول العالم قد سنّ  إنّ 
يشير إلى أن ىذه  الوضع العالمي عمومًا والوضع في العالم العربي خصوصاً   أنّ أىيمية الخاصة, إالّ الت
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لزام الجيات ذات العالقة بتنفيذ عميم والتّ التشريعات ليست كافية لحماية حقوق المعوقين في التّ  شغيل وا 
 (.019, ص 0220القوانين وااللتزام بنصوصيا وكفالة حقوق المعوقين )القريوتي وآخرون, 

شريعات في ة المرتبطة بالتّ عات المستقبميّ طمّ ية لمحاجات والتّ توصيات اآل( التّ 099١وقد قدم الخطيب )
 العالم العربي:

 ضرورة العمل عمى تطوير آليات لتنفيذ القوانين. -0
 شريعات متكاممة ومالئمة لمواقع المحمي لممجتمع.ضرورة أن تكون التّ  -0
 صوص الواردة في التشريع.ة لممفاىيم والنّ ومحددة وتفصيميّ ضرورة وضع تفسيرات واضحة  -9
 (.291,ص1999)الخطيب,  ضرورة وضع آلية عمل لإلشراف والمتابعة والمساءلة. -2

 فر االتجاىات اإليجابية:اتو  -7
ما يتعمق بيم من خطط وبرامج وخدمات  ًا لمغاية في كلّ االتجاىات نحو المعوقين تمعب دورًا ميمّ  إنّ 
كانت ىذه االتجاىات عمى مستوى األفراد واتجاىاتيم نحو المعوقين, أو عمى مستوى أأىيل سواء التّ 

األسر واتجاىاتيا نحو طفميا المعوق, أم عمى المستوى الميني, وعمى مستوى المسؤولين عن تخطيط 
ونظرة  عمى مستوى المجتمع وأ ليا عالقة بالمعوقين وتنظيميا,البرامج والمشاريع واألنشطة التي 

 واتجاىات أفراد المجتمع نحو المعوقين.
تنعكس بشكل إيجابي أو سمبي عمى  المعوقيناتجاىات األفراد نحو  نّ إفعمى مستوى األفراد يمكن القول 

 ونظرتو نحو ذاتو واتجاىاتو  نحو المجتمع. معوقطموح ال
عاتيا منو أعمى من قدراتو توقّ ا عمى مستوى اتجاىات األسرة فإن األسر التي تنكر إعاقة طفميا تكون أمّ 

مكانياتو األمر الذي ينعكس عمى نظرتو نحو ذاتو وقد يؤدي ذلك إلى إصابتو باإلحباط واالنعزالية  , وا 
ا إذا اعترفت األسر بإعاقة الطفل فسيدفعيا ذلك إلى البحث عن البرامج والوسائل المالئمة لتأىيمو أمّ 

دفعو إلى االرتقاء نحو يزيد من إيمانو بقدراتو و يوباآلخرين و لى تدعيم ثقتو بنفسو األمر الذي سيؤدي إ
 األفضل.

خاذ تدابير الحماية الزائدة سيؤدي إلى حرمان الطفل من فرص شعور األسرة بالخجل من اإلعاقة واتّ  إنّ 
 النمو السميم ومن فرص االلتحاق ببرامج التأىيل والتدريب المالئمة.

أكثر أىمية من  دّ ُتعاساتيا عمى ُأسر المعوقين انعك المينيين فإنّ ا في ما يتعمق بمستوى اتجاىات أمّ 
ما يقوم بو المينيون من برامج  كلّ  انعكاساتيا عمى األفراد المعوقين أنفسيم, وذلك من منطمق أنّ 
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, 0222)مسعود وآخرون, المنشودة دون تعاون اأُلسر معيموأساليب تأىيل وتدريب لن تحقق أىدافيا 
 (.00١-002ص

 تحرير البيئة من العوائق: -8
البيئة بمكوناتيا الطبيعية واالجتماعية من أكبر المعوقات التي تحول دون إمكانية جني ثمار عممية  دّ ُتع

في المجتمع والحياة الطبيعية والتحرك والوصول إلى كافة األماكن والمواقع التي  معوقالتأىيل واندماج ال
 يريد الوصول إلييا.
عممية تحرير البيئة من العوائق من أىم اإلجراءات التي حثت جميع القوانين  دّ ُتعومن ىذا المنطمق 

 عمى االىتمام بيا. 0912والتشريعات الدولية منذ عام 
وكان من بين المؤشرات عمى ىذا االىتمام الميثاق الذي تمخض عن المؤتمر الدولي الرابع عشر لمتأىيل 

0١/0/09٩2. 
لميثاق عمى تشجيع الدراسات واألبحاث والمشاريع التخصصية لتأمين من ا 9١د ركز الجزء رقم وقّ 

اإلمكانات الوظيفية الالزمة لتسييل حركة المعوقين ضمن األبنية العامة والخاصة ومختمف وسائل النقل 
وتحديث األنظمة المعمارية اليندسية وتنظيم المباني السكنية والمنشآت وتخفيف الحواجز القائمة أو 

 يائيًا في المشاريع اليندسية المستقبمية.إزالتيا ن
وقد تم وضع معايير خاصة بتصميم البيئة الخارجية لممعوقين وىي سيولة الوصول والدخول والخروج 

 (. 002-0٩9, ص 0229واستعمال األبنية العامة )الورع, 
ايا أساسية أخرى تحرير البيئة من العوائق ال تقتصر فقط عمى البيئة الخارجية بل يشمل أيضًا قض إنّ 

كاالىتمام بالبيئات الداخمية لممباني والمساكن وأماكن الترويح, كما ال يقتصر المفيوم عمى فئة ذوي 
 اإلعاقات الجسمية بل يمتد ليشمل الفئات األخرى كالمعوقين بصريًا والمعوقين سمعيًا وغيرىم.

أىم اإلجراءات التي يجب أن تتوفر في البيئات الداخمية تتمركز حول حرية الحركة والتنقل,  إنّ 
 واالستخدام واألمن والسالمة, وتوفير األجيزة والوسائل الالزمة لتحقيقيا.

اىتمام جميع الييئات الدولية واعتبرت ىذه الييئات الكرسي  وضوع تحرير البيئة من العوائقلقد نال م
معيارًا لتصميم المباني وما يمحق بيا من خدمات مثل المصاعد ودورات المياه وتصميم الشوارع المتحرك 

 (,1٩, ص 0999واألرصفة ووسائط النقل ووسائل المواصالت التي يستخدميا المعوقون )المغموث, 
 .(900, ص 0222)الشناوي, 
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 المشاركة األسرية: -9
موضوع المشاركة األسرية في برامج تأىيل أبنائيم المعوقين مكانة خاصة لدى الباحثين  لقد احتلّ 

 والمشرعين والمينيين العاممين في تأىيل المعوقين.
ونظرًا ألىمية المشاركة األسرية فقد وصل األمر إلى مطالبة الباحثين والمختصين بضرورة استخدام 

فمسفة التركيز حول األسرة وخصوصًا في حالة التدخل أنظمة خاصة لخدمة األطفال المعوقين ضمن 
 (099, ص 0222المبكر )الشمري, 

لقد أصبحت مشاركة األسرة في البرامج المقدمة ألطفاليا المعوقين أمرًا مطموبًا في التشريعات 
( بأن مشاركة األسرة تشمل Rook,2000(, ويرى روك )99, ص 0229التربوية)السرطاوي وآخرون, 

الع عمى المعمومات المتعمقة بطفميا والحق في المشاركة باتخاذ القرارات عدة منيا االطّ مجاالت 
الع المختصين عمى فل والقيام باطّ ن لتحديد األىداف الوظيفية لمطّ اميا الوالدوتوظيف المعمومات التي يقدّ 

ية من خالل تطبيقيا في فل وسموكو في المنزل والمشاركة في تنفيذ البرامج التربوية والتأىيمتصرفات الطّ 
 (.91-92, ص 0222المنزل )روك, 
 وأنّ  ,ين ألطفاليميمعممين أساسأكد عمى ضرورة اعتبار الوالدين  ( فقدKroth,1981أما كروث )

بينيم وبين المختصين  ر تعاونيالدور األسري ىو دو  نّ أو  ,المعممين يجب أن يكونوا مستشارين ليم
 (.001, ص 09٩0)كروث, 

 
 المبادئ الخاصة بتأىيل المعوقين عقميًا:سادسًا: 

واتجاىاتو وقيمو سواء في عقميًا أن تأخذ عمميات تأىيل المعوقين بعين االعتبار ميول الفرد المعوق  -0
 مجال التربية الخاصة أو التدريب أو التشغيل.

توفرة عند يجب أن تعتمد عممية تأىيل المعوقين بشكل خاص عمى القدرات العقمية والجسمية الم -0
 والتأكيد عمى تنمية ىذه القدرات واالستفادة منيا إلى أقصى درجة ممكنة.عقميًا المعوق 

مع ذاتو من ناحية ومع البيئة المحيطة بو من عقميًا ف المعوق يجب أن تيتم عممية التأىيل بتكيّ  -9
 مجتمع لو.ل الفرد لذاتو وتقبل الناحية ثانية بحيث تسعى عممية التأىيل إلى تحقيق تقبّ 

 شكاًل من أشكال الضمان واألمن االجتماعي بالنسبة ليم. د  يععقميًا تأىيل المعوقين  إنّ  -2
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تعتمد عمى مقدار توفر فرص العمل المتاحة ليم في البيئة عقميًا نجاح عمميات تأىيل المعوقين  إنّ  -2
 نتظر أن ينتقموا إلييا ويعمموا فييا.يُ  المحمية التي

تعتمد أيضًا عمى توفر التشريعات و القوانين التي تحمي عقميًا نجاح عمميات تأىيل المعوقين  إنّ  -١
 حقوقيم اإلنسانية والمدنية وترعى مصالحيم وخاصة في مجال التدريب والتشغيل.

 (.009-000,ص 0999)المغموث,                                                            

 
لمعمل فييا أو التي يشتغمون بيا  عوقين عقمياً لمب اأن تكون األعمال والحرف التي ندرّ  ينبغي ))-1

العقمية المعوق بسيطة غير معقدة تنطوي عمى عدد قميل من الميمات بحيث تتناسب مع قدرات 
 العامة أو الخاصة.

والتركيب بشكل ل ينبغي أن تكون األدوات المستعممة في التدريب أو في العمل سيمة االستعما -٩ 
 التعامل معيا. عوق عقمياً يسيل عمى الم

ر والروتين عمييا من النوع الذي يعتمد عمى التكرا عوقب المينبغي أن تكون األعمال التي ندرّ  -9
 .ة المتوسطة والشديدةالعقمي عاقةوخاصة في حاالت اإل

يبدأ بالتعميم النظري ينبغي أن تكون تعميمات التدريب والعمل واضحة بسيطة مرتبة بشكل  -02
جريد والنظرية في والتطبيقي وينتقل تدريجيًا إلى التطبيق العممي, وبمعنى آخر يعني البعد عن الت

عقميًا ما أمكن ذلك واالعتماد بداًل من ذلك عمى التطبيق العممي عن طريق التقميد  عوقينتدريب الم
 والنماذج.

وضوح الميول يتناسب عكسيًا مع  ع ميوليم عممًا بأنّ بيم عمييا مأن تتناسب األعمال التي ندرّ  -00
ميول ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة غالبًا ما تنطوي عمى شيء من  شدة اإلعاقة العقمية ولذلك فإنّ 

 واضحة عند من يعاني من إعاقة عقمية شديدة. بينما يصعب أن نجد ميوالً  -الوضوح
عقميًا مع متطمبات الظروف االقتصادية وطبيعة  معوقأن يتناسب العمل الذي ندرب عميو ال -00

     (.022-022, ص09٩0)الريحاني,  ((.المعوقينعمل فيو ىؤالء المكان الذي سي
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 :(Vocational Rehabilitation programs) برامج التأىيل المينيسابعًا: 

 عقميًا وذلك ألنّ  عوقينألىمية الخاصة في تأىيل الممن البرامج ذات ا دّ إن برامج التأىيل الميني تع
 ىؤالء األفراد ال يمتمكون القدرات واإلمكانيات التي تؤىميم الجتياز مراحل التعميم األكاديمي حتى النياية,

عقميًا ىو تدريبيم عمى مين مناسبة لقدراتيم عوقين برامج التأىيل الميني لمم اليدف األساسي من إنّ 
عقميًا يجب أن  عوقينالتأىيل الميني لمم رص عمل لتشغيميم وميوليم واستعداداتيم وذلك بغرض إيجاد ف

يتم في وقت مبكر ألنيم لم يتمكنوا من الوصول إلى تحصيميم األكاديمي إال إلى مستوى منخفض 
يصعب معو أن ينافسوا غيرىم في مجال الحياة العممية وعالم المين, لذا فإن التأىيل الميني المبكر 

 )مسعود, آخرون, درجة إتقانيم لمينة من جية أخرى من جية وزيادة يعني توفير الوقت والجيود
 (.020-020,ص 0222

 المعوقين عقميًا: لدىالنمو الميني ثامنًا: 
ن عقميًا ينمون مينيًا تدريجيًا كالعاديين ونستدل عمى نموىم الميني من األنشطة المينية التي عوقو الم ))

رشد, ويتأثر النمو نحو المين المختمفة في الطفولة والمراىقة واليقبمون عمييا ومن ميوليم واتجاىاتيم 
ين عقميًا بنموىم الجسمي والعقمي واالجتماعي واالنفعالي وبمستوى مياراتيم في القراءة عوقالميني لمم

والكتابة وبظروف حياتيم واتجاىاتيم واتجاىات المجتمع نحو تأىيميم وما يوفر ليم من تدريب وتوجيو 
عقميًا من خالل  عوقفي النمو الميني البنيما الم مراحل التعميم المختمفة ويسيم الوالدانميني في 

يمانيما بإمكانية تأىيمو وتشغيمو ومساندتيما لو  فيميما لحاجاتو وتشجيعيما لو عمى األنشطة المينية وا 
 عو في الرشد.في اكتساب الخبرات والميارات المينية التي تمكنو من النجاح في العمل والتوافق م

 ومع ىذا فإنّ , بيا عند العاديين  التي يمرّ نفسيا المراحل بعقميًا يمر عوقين ني عند المإن النمو المي
نموىم الميني يختمف عن أقرانيم العاديين في التوقيت وفي الكيفية التي ينتقل فييا من مرحمة إلى أخرى 
العتماده عمى النمو العقمي والنضج االجتماعي واالنفعالي ونمو الميول واالستعدادات الخاصة وىي 

ات مينية كثيرة يكتسبيا النمو الميني يعتمد عمى خبرات وميار  عقميًا, كما أنّ  عوقينفة لدى المضعي
 إذا وجدوا من يعمميم إياىا لذا ال ينتقمون من مرحمة إلى ون عقميًا إالّ عوقديون بأنفسيم وال يكتسبيا المالعا

  (.222-99٩, ص0999)مرسي,  ((أخرى في النمو الميني إال بالتعميم المقصود في البيت والمدرسة
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 اإلعاقة:تأىيل المعوقين عقميًا حسب شدة تاسعًا: 
عاقة حاالت ذات اإلاليتم في أربع فئات ىي  عاقةبحسب شدة اإل ةالعقميعاقة إن تصنيف حاالت اإل

نّ )) ,ةوالعميق ةوالشديد ةوالمتوسط ةالبسيط العقمية ىدف التأىيل سوف يختمف من فئة إلى أخرى مع  وا 
 ةوالخفيف ةالبسيط عاقة العقميةإلالحاالت ذات ا و يمكن القول بأنّ مالحظة وجود تداخالت بين الفئات فإنّ 

يمكن تأىيميا لتعود إلى المجتمع وتندمج فيو وتحقق مستوى مناسب من االستقاللية واالعتماد عمى الذات 
يمكن مساعدتيا عمى اكتساب  ةالعقمي عاقةبينما الحاالت المتوسطة من اإلمن الناحية االقتصادية 

في بينما الشديدة فيذه قد يمكن تدريبيا عمى السموك التكيّ ا الحاالت ميارات في أعمال غير ماىرة وأمّ 
فإنيا تحتاج إلى رعاية معيدية مع بعض التدريبات عمى أنشطة  عميقةذات اإلعاقة العقمية الالحاالت 

قد توجد مصحوبة بمشكالت بدنية أو مشكالت في  ةالعقمي عاقةية الذاتية وألن بعض حاالت اإلالرعا
تعيين الشروط التي يستوفييا من  ىاويجب عند ,البصر فإن شدة اإلعاقة تزدادالحواس مثل السمع أو 

 ((المتعددة حيث تؤىل في مراكز خاصةيقبل في البرنامج فإنو قد تستبعد الحاالت ذات اإلعاقات 
  (.210-210, ص0991)الشناوي, 
 أنواع األعمال المناسبة لممعوقين عقميًا:عاشرًا: 

والمالحظات والمعمومات المتوفرة في ىذا المجال تبين أن الشخص المعوق يستطيع من خالل الدراسات 
ة حسب استعداداتو وقدراتو ومؤىالتو ودرجة تيف واألعمال اآلأن يعمل في واحدة أو أكثر من الوظائ

 إعاقتو.
 ومن ىذه األعمال:

 األعمال التكرارية التجمعية.  -
 أعمال الفرز والتصنيف.  -
     (. 022,ص0222)الزعمط, لتغميف. أعمال التجميع وا -

عقميًا إلى أعمال بسيطة مثل:  عوقونالتي يمكن أن يقوم بيا الم (األعمال099٩وقد قدم الشناوي)
في  صناعة السجاد والخزف والنجارة وأشغال الجمود والخيزران, وتربية الدواجن واألغنام, والمساعدة

 النظافة في الفنادق وأعمال الغسيل وأعمال الزراعة والبستنة. وأعمالأعمال المطبخ 
أعمال  -المراسمة -الخدمة المكتبية أعمالوبعض الميام في صناعات كبيرة وىامة: مثل  - ذ

األعمال الميكانيكية و الحدادة البسيطة, صناعة جانب  -أعمال الطالء -اإلصالح مثل السباكة
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لصناعات مثل قيام مجموعة من المتخمفين عقميًا من أجزاء المنتجات في أي صناعة من ا
بصناعة أجزاء من أجيزة التمفزيون تشمل أعمال المحام وذلك في ورش محمية )الشناوي, 

   (.221-22١, ص099٩
لى ثم وترى الباحثة أن نوع العمل المناسب لممعوق عقميًا تحدده قدرات وميول المعوق بالدرجة األو 

 الميني لتوجييو وتدريبو عمى ما يناسبو من أعمال. ي التأىيلتصاصخيأتي دور ا
 الجوانب التي يجب مراعاتيا عند تأىيل المعوقين عقميًا:احد عشر: 

 عن أسرىم. األفرادل عدم عزل ىؤالء يفضّ  - أ
عداد المدرسين والمناىج وطرائق  - ب يحتاج تعميم ىؤالء إلى تعديالت خاصة من ناحية الفصول وا 

 التدريس.
 فردي. أساسيجب أن يكون العمل مع الحاالت عمى   - ت
 من الضروري العمل مع الحاالت بنظام فريق التأىيل. - ث
 االعتماد عمى المثيرات الحسية في عممية التأىيل. - ج
 أن تكون المجموعات داخل الورش قميمة. - ح
 ف.ضرورة إشراك األسرة في بعض جوانب تعميميم وتأىيل الفرد المتخمّ  - خ
 ىيل.أانب األمن في مبنى مركز التاعى جر ضرورة أن يُ  - د
 أن يبدأ برنامج اإلعداد الميني من الطفولة مع الدراسة. - ذ
عمى التكرار وزيادة التعميم وكذلك تعميم الجوانب  ةالعقمي عاقةأن يعتمد تدريب حاالت اإل - ر

     (.222, ص099٩)الشناوي,  المحسوسة التي يمكن إدخاليا إلى بيئة التعميم مباشرة
 
 

 :ة والمستمزمات المكانية والتجييزيةالعقميعاقة العاممة في مجال اإل طراألاثنا عشر: 

يشترط في العاممين أن يكونوا من حممة المؤىالت الجامعية عمى األقل كل في مجال  -0
 تخصصو.

أن ال تقل مساحة غرفة الدراسة عن مساحة الفصل العادي حسب مواصفات وزارة  -0
 مع وجود نافذة زجاجية ذات اتجاه واحد في أبواب الفصل.التربية والتعميم 
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ة مالئمًا لتوفير البيئة التعميميأن يكون كل من التكييف والتيوية في غرفة الدراسة  -9
 المالئمة لمتالميذ.

أن يتم تجييز الغرف الدراسية بالوسائل التعميمية المالئمة الحتياجات التالميذ المتخمفين  -2
تعميمية ومجسمات وأشكال ومكعبات مختمفة إضافة إلى المعينات الحسية  عقميًا من أفالم

 األخرى.
 أال يزيد عدد تالميذ الفصل الخاص عن ثمانية تالميذ. -2
ضرورة مراعاة توفير شروط السالمة المالئمة لقدرات واحتياجات التالميذ خصوصًا ما  -١

 مف مرافق المدرسة أو الورشة.يتعمق منيا بالكيرباء والغاز والنوافذ وغيرىا في مخت
 ضرورة توفير التخصصات الفنية الالزمة لمعمل مع ىذه الفئة مثل: -1

يو الخدمات المساندة مثل صصاتخاخاصة, مساعد معمم, معمم المادة, )معمم التربية ال
ب النطق ي االجتماعي, مرشد طالبي, معمم ومدرّ صصاتخي النفسي, االصصاتخاال

وآخرون,  )مسعود (معالج طبيعي أو معالج وظيفي حسب الحاجةوالكالم, مشرف صحي, 
 (.00١-002,ص 0222

 
 ين عقميًا:عوقاحل التأىيل الميني لمممر ثالثة عشر: 

 Early preparation and) مرحمة اإلعداد والتأىيل المبكر)التربية المينية( -0
Rehabilitation) 

 سنة(. 0٩\01 -02األكاديمية الالزمة لممين مرحمة التييئة المينية)إعداد مركز لممتطمبات  -0
 مرحمة التدريب الميني                       -9
 مرحمة التشغيل. -2
 مرحمة المتابعة. -2

 مرحمة اإلعداد والتأىيل المبكر)التربية المينية(: . 1
السابقتين)مرحمة (أن ىذه المرحمة تبدأ مع بداية عمميات التدخل الميني في المرحمتين 0222يرى مسعود)

قدم لمطالب في ىاتين حيث يمكن اعتبار البرامج واألنشطة التي ت ما قبل المدرسة ومرحمة المدرسة(
آخرون, و  )مسعود نتقال إلى مرحمة التأىيل المينيعممية إعداد مسبق لو ليتسنى لو اال المرحمتين
 (.020, ص0222
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إلى التربية التي تساعدىم عمى اكتساب المعمومات ين عقميًا يحتاجون عوقالم أنّ )) (0999ويرى مرسي)
والخبرات والميارات األساسية الالزمة لمنجاح في التدريب الميني وتبدأ التربية المينية معيم في سن 

ين عقميًا ال ينمون مينيًا إال من خالل عوقوما بعدىا ألن الم ةاالبتدائيالمرحمة مبكرة في الروضة و 
لخبرات المينية التي يحصمون عمييا من اآلباء والمعممين مما يجعل التربية المعمومات والميارات وا

من الروضة المينية جزءًا ال يتجزأ من البرنامج المدرسي وىدفًا تربويًا توظف في تحقيقو أنشطة المدرسة 
 (.220,ص0999)مرسي,  ((ةاالبتدائيالمرحمة و 

ن ىذه المرحمة ىي  ال وتبدأ قبل الوصول إلى مراكز التأىيل وتيتم تييئة لمدخول إلى عالم األعم))وا 
بالتعريف بواقع العمل والخدمات واألدوات والعالقة بين األفراد والتعامل مع اآلالت والسالمة العمالية 

 (.                                             21٩,ص0991)الشناوي, ((والتعرف عمى سموكيات العمل
المينية زيارة مراكز التدريب الميني ومقابمة المسؤولين عن التدريب والمتدربين ومن أساليب التربية ))

ين عقميًا حتى بعد التدريب عوقنية عممية مستمرة مع الموالتربية المي ,ومشاىدة األفالم عن التدريب
والتشغيل فيم في حاجة إلى معمومات وخبرات وميارات مينية لمساعدتيم عمى النمو في مجال العمل 

 (.229-220, ص0999)مرسي,  ((روالتطوّ 
 ( يتم اكتشاف الحاالت وحصرىا:0229في ىذه المرحمة كما يرى الزارع )و 
i. ف عمى الحالة أو العثور عمى المعوق التعرّ  دّ ف الحاالت)حصر الحاالت(:حيث يعمرحمة اكتشا

دمات التي تقدم لو فكريًا بوقت مبكر أمرًا ضروريًا لما لذلك من أثر عمى المعوق فكريًا ونوع الخ
ر العثور عمى الحالة وتقديم خدمات التأىيل ليا عمى والنتائج المتوقعة من تأىيمو فقد ينعكس تأخّ 

نفسية المعوق فكريًا مما قد يؤدي إلى بعض االضطرابات النفسية والسموكية كالشعور بالنقص وعدم 
خدمات التي تتجو ات التأىيل والالقيمة واالنطواء واالكتئاب وبالتالي يؤدي إلى اإلضرار بعممي

ف عمى الحالة والعثور عمييا في أقرب وقت لحدوثيا يشكل يًا لذلك فإن التعرّ عقملخدمة المعوق 
الخطوة األولى واألىم في عممية التأىيل الشاممة التي تعنى بالتأىيل الجسمي واالجتماعي واإلرشاد 

 (.22,ص0229النفسي والتأىيل الميني)الزارع,
ii.  اإلعداد الجسمي: تستعين ىذه المرحمة بالفحوصات الطبية لتحديد نوع اإلعاقة أو العجز مرحمة

 ي:أتطبيعة العالج المناسب وتشمل ما يودرجتو ونوع و 
كان ذلك عن طريق الجراحة أو العقاقير الطبية أو العالج الطبيعي أ ة العالج الطبي سواءإتمام خطّ  -

الستعادة مرونتيا وال تبدأ عممية التأىيل الميني إال بعد انتياء لتدريب بعض العضالت أو المفاصل 
  .العالج الطبي تماماً 

من  االجتماعي حيث يمارس المريض نوعاً  يتصاصخاالالعالج بالعمل ويقرره الطبيب باالشتراك مع  -
عمى القيام  النشاط أو اليواية ذات الصبغة اإلنتاجية أثناء فترة العالج والغرض من ذلك تدريب المريض
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مثل وتحسين حالة المريض أانب واستغالل وقت الفراغ بأسموب بحركات معينة تفيد خطة العالج من ج
 النفسية مما يكون لو أثر كبير في التعجيل بالشفاء من جانب آخر.

أو أجيزة السمع أو األحزمة التدريب عمى استخدام األجيزة التعويضية المختمفة كاألطراف الصناعية  -
ة لمن يصاحب إعاقتيم الفكرية أطراف مبتورة أو إصابة مّ يمة الة من العمميات الفيميّ ىذه الخطو  دّ عوت

 (.11,ص099٩بشمل أطفال. )غانم,
 مرحمة التييئة المينية:ـ 2

عداد الفرد المعوق عقميًا من النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية  وىي المرحمة التي يتم فييا تييئة وا 
وىي  اتيا والميارات المطموبة ألدائيا,وتعريفو بالمينة التي سوف يتدرب عمييا وقوانينيا وأدو  والتعميمية

سنة حسب إمكانيات  0١/01(سنة ولغاية 02مرحمة أساسية في مراحل التأىيل الميني تبدأ من سن)
الضرورية بالميارات  معوقوتيدف مرحمة التييئة المينية إلى تزويد الشخص ال, معوقوقدرات الشخص ال

 ة:تيبرامج التييئة الجوانب اآلوالالزمة لعممية التدريب الميني وتشمل 
التدريب عمى الميارات الفنية واألكاديمية المتعمقة بالمين المختمفة والتي تشمل القياسات واألوزان  -0

 والتمييز والتصنيف ومعرفة األدوات الالزمة لممينة وأساليب استعماليا.
الميارات االجتماعية وعادات العمل اإليجابية كالمحافظة عمى المظير المناسب التدريب عمى  -0

 واإلحساس بالمسؤولية واالنضباط الوظيفي واحترام المواعيد.
تدريب الطالب عمى ميارات الحياة اليومية كميارات التعامل مع النقود والمواصالت والسالمة  -9

 مرورية.المينية والشخصية واالنتباه لشروط السالمة ال
تعريض الطالب لخبرات مينية ميدانية وذلك من خالل توفير برامج زيارات ميدانية لورش العمل  -2

 (.١١,ص0220)المطر, مينية متوفرة في البيئة المحمية ومصانع وبرامج

 مرحمة التدريب الميني:ـ 3

 ة:تية وتتضمن مجموعة اإلجراءات اآلمّ يموىي مرحمة 
موىي عممية : التقييم الميني -0  كانيات الشخص المعوق والتعرف عمىتيدف إلى دراسة قدرات وا 

ميولو واستعداداتو المينية بيدف مساعدتو عمى اختيار المينة المالئمة وتتم ىذه العممية من 
خالل تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية واالجتماعية والمينية وذلك بيدف التنبؤ بالمجاالت 

 (. 022, ص0222آخرون, و  )مسعود عوقمالمينية المناسبة لمشخص ال
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التقييم الميني يعطي صورة واضحة عن القدرات واإلمكانيات المتبقية عند  (أنّ 09٩0ويرى الريحاني)
 واتجاىات المعوق نحو العمل وقيمةالمعوق في مجال القدرات الجسمية والعقمية والمينية والحالة الصحية 

وميولو المينية ودوافعو ومستواه التعميمي باإلضافة إلى ظروفو االجتماعية واألسرية والميارات التي 
ويمعب الفحص الطبي واالختبارات النفسية , يتقنيا وعادات العمل وخبراتو الماضية في ىذا المجال

ة الحالة دورًا ىامًا في تقييم والتربوية, واختبارات الميول واالتجاىات واختبارات االستعداد المينية ودراس
 (.0١9,ص 09٩0)الريحاني, ة عند المعوق قبل البدء بالتدريبالجوانب المذكور 

 التقييم الميني يتضمن : ( أنّ 0229يرى الزارع )
  .مرحمة البحث االجتماعي -
 .مرحمة االختبار النفسي  -
 .مرحمة التقييم التربوي -
 .مرحمة التقييم الميني -

 
 االجتماعي:مرحمة البحث 

فتشمل االعاقة العقميةتيتم ىذه المرحمة بإجراء دراسة تشمل جميع المباحث االجتماعية الخاصة لذوي 
الدراسة بيانات عن اإلعاقة )األسباب, النوع ,الشدة أو الدرجة ,الظروف التي وقعت بيا اإلصابة, اآلثار 

 عمل مثاًل: تشمل بيانات الو , االجتماعية والنفسية التي نشأت عن العاىة
 العمل أو األعمال التي كان يمارسيا الفرد قبل اإلصابة.-
 األجر الذي كان يتقاضاه.-
 المستوى الدراسي الذي وصل إليو في التعميم.-
 إذا كان المعوق فكريًا طالبًا. سة قبل وبعد حدوث العاىة, في حالعالقتو بالمدرسين والمدر -

 تاج إلى تأىيل خاص من حيث:كما تشمل الدراسة شخصية الفرد الذي يح
 مدى نضجو االنفعالي.-
 اعتماده عمى نفسو.-
 درجة االتكالية أو االنطواء أو العدوانية التي ترتبت عمى اإلعاقة.-
 أثر البيئة الخارجية في سموكو كأن تكون اإلعاقة سببًا في انحرافو أو اضطرابو.-
 رأيو في األعمال التي يرغب في التدريب عمييا.-
مكانياتو التي يمكن االستفادة منيا في عمميات التأىيل. -  استعداده وا 

 تشمل الدراسة أيضًا بيانات عن أسرتو من حيث:
 عالقتو بأفراد أسرتو.-
 (.   2٩,ص 0229)الزارع, عمى العاىة المشكالت االجتماعية التي ترتبت-
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 أثر العاىة عمى موارد األسرة المالية.-
 نحوه. األسرةاتجاىات -
 نوع المعاممة التي تعاممو بيا األسرة.-
 في اإلعاقة. األسرةرأي -
 مشروعات األسرة في المستقبل لو.-
 

 االجتماعي بدراسة: يتصاصخاالكما تشمل الدراسة قيام 
 إمكانيات التدريب لو طبقًا الستعداداتو.-
كمراكز التدريب الميني  المؤسسات المختمفة التي يمكن أن تساىم في تسيير التدريب ووسائمو وأدواتو,-

أو مؤسسات التدريب الميني أو إمكانية التدريب في بعض المصانع بالمجتمع المحمي أو بمنزل األسرة 
أو لمتدريب عمى  ,وكذلك الموارد المادية التي يمكن توافرىا لمعاونتو وأسرتو أثناء فترة التدريب من جانب

 (.29,ص0229ارع,)الز  من جانب آخر أدواتاألجيزة التعويضية أو 
 مرحمة االختبار النفسي:

يًا من حيث ميولو واتجاىاتو الشخصية عقمإلى التعرف عمى شخصية المعوق  تيدف ىذه المرحمة
واتجاىاتو النفسية وقدراتو العقمية وذلك عن طريق االختبارات النفسية بحيث يمكن التعرف عمى إمكانيات 

بأقصى قدر ممكن في عمميات التأىيل الميني كما ينبغي التعرف المعوق فكريًا والعمل عمى استغالليا 
كانت ىذه المشكالت تمتد جذورىا إلى ما أيًا سواًء عقمنفسية التي يعاني منيا المعوق عمى المشكالت ال

ىذه المرحمة من المراحل  دّ مساعدات عالجية , وتعإلى قبل اإلعاقة أو كانت من نتاج اإلعاقة وتحتاج 
ر عمى شخصية المريض فو العاىة أو اإلعاقة من عوامل نفسية تؤثّ مميات التأىيل لما تخمّ الميمة في ع

من جانب وعمى عالقتو االجتماعية من جانب آخر وعمى تقبمو لمينتو قبل اإلعاقة أو ما بعدىا من 
ن جانب رابع وأخيرًا ألجانب ثالث وعمى ما تقدم أو استكمال خطة العالج وعدم انتكاس المعوق من 

 يًا إنسان قبل كل شيء ينبغي العمل عمى إعادة توازنو من الناحية النفسية.عقمالمعوق 
 مرحمة التقييم التربوي:

يًا لمعرفة مياراتيم عقمت التعميمية لألفراد المعوقين ييتم ىذا الجانب من التقييم بالتعرف عمى الخبرا
ل النتائج التي يتم الحصول عمييا عمى تنمية ودافعيتيم في الجوانب التعميمية, حيث يتم التركيز من خال

تاحةيًا عقموالضعف لدى األفراد المعوقين  جوانب القصور  الفرص التعميمية والتربوية األفضل ليم. وا 
 مرحمة التقييم الميني:

يًا, ويشتمل التقييم الميني عمى عقممكانيات وقدرات الفرد المعوق وتعني الحصول عمى صورة واضحة إل
المعمومات التي يتم استخالصيا من أنواع التقييم السابقة بحيث تساعد في التعرف عمى مشكمة الفرد 

ي التقييم عمى خبرات العممية واىتماماتو وميولو المينية صصاتخاو الميني المناسب لو, كذلك يركز والنم
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لمفرد الوصول إليو في  وكذلك عمى قدراتو بيدف التنبؤ بالمستوى الذي يمكن ,ومدى تحممو لممسؤولية
العمل مستقباًل, ويخدم التأىيل الميني أىدافًا متعددة منيا التشخيص وتحديد المسار المناسب لتدريب 

المسار وكذلك فإن تحديد , إذ يفيد التشخيص في معرفة وتحديد مشكمتو  ,الفرد والتنبؤ بمستقبمو العممي
مات ونتائج التقييم لتحديد مكان تدريبي لو ضمن االفراد يًا يعتمد عمى المعمو عقمالمناسب لتدريب المعوق 
 (.١0-١2,ص0229)الزارع,  الذين تتناسب حالتيم معو

وتتم عممية تقييم المعوق من الناحية المينية ومن حيث صالحيتو لمتدريب عمى مينة أو حرفة معينة 
القدرات والميول باإلضافة إلى عمى ضوء نتائج الفحوص الطبية واالختبارات النفسية وخاصة اختبارات 

ائص الفرد أداء المعوق عمى نماذج المين والحرف المصغرة المعدة خصيصًا ليذا الغرض وتقييم خص
 (.012, ص09٩0)الريحاني,  المعوق وسماتو الشخصية

ويجب عند استخدام االختبارات النفسية مراعاة أن تكون مناسبة لممفحوصين من حيث ما تقيسو والقدرات 
 المجتمع الذي يجري التطبيق فيو لالزمة لألداء وظروف األداء نفسيا وأن تكون ليا معايير مناسبة فيا

 (.21١, ص0991)الشناوي, 
 أنظمة التقويم الميني التجارية:

طور نظام توور لمتقويم  ( لالختبار والتوجيو وتقويم العمل في مجال التوجيو:Towerنظام توور ) -
( إلى الحروف األولى Towerل التابع لجامعة نيويورك ويشير اسم النظام )الميني في معيد التأىي

ىذا النظام لمتقويم  عدّ مترجمة )االختبار والتوجيو والتقويم الميني في التأىيل( وقد أُ  لمنظام وتعني
الميني أصاًل لممعوقين بدنيًا لكنو يستخدم في الوقت الحاضر بالفئات األخرى من المعوقين بما فييم 

( مجموعة تدريبية عمى النحو 02( عينة عمل مرتبة في)99ويشتمل ىذا النظام عمى )االعاقة العقمية
 ي:تاآل

) األعمال الكتابية, الرسم اليندسي, الرسم, تجميع اإللكترونيات, أشغال المجوىرات, المشغوالت 
الخياطة, التجميع, المحام, الجمدية, الخطوط ورشة الماكينات, أعمال البريد, البصريات, تشغيل ماكينات 

 لحام المعادن, التصوير(.
وخالل عممية التقويم يجرب العامل عمى مجموعة من األعمال التي تمثل كل المراحل المتصمة بالمجال 

العامل يمر  الميني المحدد, وعمى سبيل المثال فإنو لتحديد الميارة اليدوية لمشغوالت المجوىرات فإنّ 
 التمميع. -التقوية -القطع -أعمال الثني -الثقب -بعمميات مثل: البرادة

فإذا أخفق العامل في القيام بإحدى ىذه الخطوات المتتابعة والبسيطة فإنو ال يستمر في باقي االختبار 
 في ىذه المجموعة المينية)المجال الميني(.

سمسمة لمتقويم الميني بمعرفة مؤسسة فالبار وذلك رت ىذه الوّ طُ  سمسمة فالبار لمتقويم الميني: -
و استخدم بشكل متزايد مع األشخاص الذين تعرضوا إلصابات لالستخدام مع المجتمع العام غير أنّ 

العمل, وتتبنى فكرة سمسمة فالبار عمى أساس من طريقة السمات والعوامل اعتمادًا عمى تحميل 
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نات العمل لكل منيا دليل منفصل حيث تربط عينة الوظائف وتتكون السمسمة من مجموعة من عي
 العمل بعديد من سمات العامل المطموبة لمجموعات األعمال أو ألعمال محددة.

لالستخدام  في سنجر وىو معدّ  تم تطوير ىذا النظام بمعرفة قسم التعميم نظام سنجر لمتقويم الميني: -
يًا وحاالت التخمف االجتماعي والتعميمي وقد عقمثل المعوقين بدنيًا أو مجموعات ذوي اإلعاقة ممع 

يستخدم مع العاديين, يعتمد ىذا النظام عمى مجموعة من الميام التي تدخل في مجموعة من 
الوظائف الوظائف المتصمة بيا وتعتمد في أساسيا عمى أساليب تحميل الوظائف وكذلك توصيف 

لمتقويم الميني عمى خمس وعشرين عينة  الوارد في قاموس المسميات الوظيفية, ويشتمل نظام سنجر
 (.92, ص099٩عمل )الشناوي, 

 
 اإلرشاد والتوجيو الميني:  -2

ساعد الفرد عمى أن يختار مينة من المين تو: العممية التي (التوجيو الميني بأنّ 0992يعرف مرسي)
ومساعدتو عمى أن يقرر الفرد نفسو محور االىتمام في ىذه العممية  فيعدليا ويعمل بيا ويرقى فييا ويكون

 (.0١٩, ص0992بنفسو مستقبمو الميني )مرسي, 
عممية تيدف إلى توجيو األشخاص المعوقين  اإلرشاد والتوجيو الميني (أنّ 0222ويرى مسعود)

ومساعدتيم عمى اختيار المينة المناسبة لقدراتيم وميوليم واستعداداتيم من جية وتتوفر فييا فرص عمل 
 من جية أخرى.

ف الميني مع متطمبات العمل يّ لى مساعدة الشخص المعوق عمى التكتيدف ىذه األنشطة إكذلك 
وظروفو ومواجية كافة الصعوبات والعقبات التي قد تواجيو في مراحل التدريب والتشغيل )مسعود, 

 (.022, ص0222
 وتيتم عمميات اإلرشاد والتوجيو بثالثة جوانب:

وعية من خالل االختبارات المختمفة والتي تقدم لنا صورة عقميًا معرفة موض عوقد الممعرفة الفر  -0
 عن ميولو واستعداداتو وقدراتو واتجاىاتو.

 معرفة المجاالت المينية المتوفرة في البيئة المحيطة بالمعوق ومتطمبات ىذه الفئة. -0
التوفيق بين إمكانيات وقدرات واستعدادات وشخصية المعوق من جية والمين المتوفرة التي  -9

, 09٩0سب مع ىذه اإلمكانيات واالستعدادات والقدرات من جية ثانية )الريحاني, تتنا
 (.010ص
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ف م أول أسموب لمتوجيو واإلرشاد الميني ولو مؤلّ وتشير الدراسات إلى أن فرانك بارسون ىو الذي صمّ 
 تين ىما:ة في ىذا المجال وقد حدد بارسون عممو في نقطمّ يممن المراجع ال يسمى )اختيار مينة(و يعدّ 

مكاناتو وميولو واستعداداتو. -0  دراسة الفرد بصورة واقعية لمتعرف عمى قدراتو وا 
يًا بالمعمومات التفصيمية عن المين والحرف المختمفة وما تتطمبو ىذه عقمتزويد الفرد المعوق  -0

,  0229)الزارع, المناسبة لوالحرف من قدرات واستعدادات كي يتمكن الفرد من اختيار المينة 
 (.١١ص

 ين عقميًا أسموب اإلرشاد المباشر والفردي الذي ييدف إلى وضع كلّ عوقبع في اإلرشاد الميني لممويتّ 
 شخص في العمل المناسب لو ومساعدتو عمى التوافق مع ىذا العمل ويشترك في عممية اإلرشاد وكلّ 

كون تتخمف عقميًا( حيث درب بإرشاد)المي التأىيل والمعمم المتصصاتخالدين والمرشد الميني و من الوا
ميمة ىذا الفريق وضع خطة المستقبل الميني لمشباب واتخاذ إجراءات تنفيذىا وتقويم أىدافيا القريبة 

/سنوات 2/من ويبدأ تقديم خدمات اإلرشاد الميني لممتخمفين عقمياً  ,ما لزم األمروالبعيدة وتعديل الخطة كمّ 
لمساعدتيم عمى التوافق مع العمل والرضا بو أو تغييره إلى عمل وتستمر معيم في مراحل الحياة التالية 

آخر مناسب لقدراتيم ومفيد ليم ولمجتمعيم, واإلرشاد والتوجيو الميني عممية مستمرة مع المتخمفين عقميًا 
 (.229,ص0999لمساعدتيم عمى التوافق الميني مع التغيرات التي تطرأ عمى العمل. )مرسي, 

 
 

 و واإلرشاد الميني لممعوقين عقميًا:ومن أىداف التوجي
مساعدة المعوق عمى فيم وتقدير خصائصو النفسية ومعرفة إمكاناتو وقدراتو العقمية والجسمية  -0

 واالجتماعية والمينية.
العمل عمى خفض حاالت التوتر والكبت واإلحباط والشعور بالدونية الذي يعاني منو المعوق  -0

 عقمياً 
مساعدة في تنمية الشعور لديو بأنو قيمة في ذاتو والسعي لتحقيق تعديل عاداتو السموكية وال -9

 أقصى درجة من درجات تحقيق الذات.
رة حولو التركيز عمى نقاط القوة والضعف لديو والمساعدة في فيم المجاالت المينية المتوفّ  -2

 ومتطمبات تمك المين من حيث الميارات وظروف العمل فييا.
 (. 090 -092, ص0992مساعدة المعوق عقميًا في اختيار المينة التي ينجح فييا. )مرسي,  -2



 اإلطقر اننظري                                     انفصم انثقني:                                     

 

40 

 

 التدريب الميني:   -3

التدريب الميني من أىم أنشطة التأىيل الميني وىو يمثل الخبرة العممية  (أنّ 0222يرى مسعود وآخرون)
الميارة المينية وتأكيد فائدتيا في المجال الميني الذي اختاره الشخص المعوق والتي تساعده عمى تنمية 

 ومواجية المتطمبات المينية الالزمة لالستمرار في العمل واالحتفاظ بو والقدرة عمى التنافس مع اآلخرين.
خالل مرحمة  معوقالتدريب الميني نشاط أساسي يدل النجاح فيو عمى إمكانية نجاح الشخص ال إنّ 

 معوقجتماعي واالقتصادي لمشخص الار النفسي واالالتشغيل مما سوف يؤثر إيجابيًا عمى االستقر 
 (.  022, ص0222)مسعود, آخرون,

 التدريب الميني المناسب لممعوقين يساعد عمى: إنّ 
 حل مشكالتيم النفسية والجسمية -
يساعد المعوق عمى في المينة و  مين عقميًا ويطيل مدة بقائيعوقف الميني لمميزيد من مستوى التكيّ  -

 (.090, ص0992)مرسي, ف المينيالتكيّ 
ين عقميًا ليس بالعمل السيل في الوقت الحاضر بسبب حمول اآللة مكان عوقتدريب وتشغيل الم ولكنّ ))

الماضي مينًا نموذجية لتدريبيم عمييا وتشغيميم فييا,  في دّ ثير من األعمال التي كانت تعاإلنسان في ك
دخال برامج تدريي عن برامج  التدريب التقميوأصبح من الضروري التخمّ  ب حديثة تساعد عمى دية وا 

ين عقميًا الميارات الالزمة ألداء أعمال صناعية وزراعية حديثة تمكنيم من الحصول عمى عوقاكتساب الم
 (.                       222,ص 0999)مرسي, ((يبًا ويجعميم يعتمدون عمى أنفسيمعمل يحقق ليم دخاًل ط

 من: الميني ال بدّ وقبل البدء بعممية التدريب 
 يًا وما تفرضو العوامل الطبية.عقميم لقدرات وطاقات وميول المعوق التقييم السم -0
دراسة متطمبات سوق العمل ودراسة الميمة الموجودة لمتدريب ومدى المالئمة لسوق العمل الحالي  -0

 والمستقبمي.
)عودة, أبو ليل  رياً االختيار الصحيح لممينة أو الوظيفة التي تتناسب مع قدرات المعوق فك -9

 (.09,ص0222,
 مبادئ أساسية في التدريب الميني )متبناه من قبل منظمة العمل الدولية(:

إذا كان من الممكن تشغيل المعوق في عمل مناسب بدون تدريب فإن التدريب الميني غير  -0
 ضروري.
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نطبق عمى تن التدريب الميني لألسوياء يجب أق في المبادئ واألسس والمناىج التي تطبّ  إنّ  -0
 المعوقين بقدر ما تسمح بو الحالة الطبية التعميمية لممعوق.

التي نفسيا الظروف والشروط  ن يتمقى المعوقون التدريب تحتأينما كان ذلك ممكنًا يجب أ -9
 يتمقى تحتيا األسوياء تدريبيم.

افتقارىم يجب وضع تدريبات خاصة لتدريب أولئك المعوقين الذين بسبب طبيعة إعاقتيم أو  -2
 لممبادئ التعميمية الضرورية ال يمكن تدريبيم في الشركة مع غيرىم من األسوياء.

يجب أن يستمر تدريب المعوق حتى يكتسب القدرات التدريبية المطموبة وحتى يكتسب الميارة  -2
 الضرورية ليقوم بالعمل بدقة كما يقوم بو الشخص السوي.

 ب عمييا أو في ما يشابييا.لتشغيل في المينة التي تدرّ ى إلى ا إذا أدّ ال جدوى من التدريب إالّ  -١
 (.2٩,ص 0222)الزعمط,                                                                          

 أنماط التدريب:
والغايات من  األىدافنسمييا عادة األنماط أو األنواع أو األشكال المختمفة لمتدريب الميني وباختالف 

 أو أنواعو ومنيا : أشكالوالتدريب تختمف أنماطو أو 
 )تدريب داخل مركز التدريب(: التدريب المؤسسي -0

حيث يبقى المتدرب في المشغل طيمة أيام األسبوع ويشبو ىذا النمط التدريب في المدارس المينية التابعة 
 لمؤسسة التدريب الميني أو وزارة التربية والتعميم ,وطبقًا ليذا النمط يطبق برنامج يومي يشمل حصص 

مكانياتو الجسدية عقموق ة اإلعاقة وقدرة الفرد المععممية وأنشطة ال منيجية تناسب وتالئم طبيع يًا وا 
 والعقمية والعممية.

 التدريب الميني السريع: -0
وىو تزويد المتدرب بالميارات األساسية بالمينة بالحد الذي يمكنو من الحصول عمى العمل, وتتراوح من 

 أشير.9-١
 التدريب عمى العمل)التدريب الميداني(: -9

 إكسابمعداتو الحقيقية وتحت جميع ظروفو, وييدف إلى وىو الذي يتم في موقع العمل الفعمي وعمى 
وم المتدرب الميارات والمعارف والمواقف الالزمة بأداء ميمة أو مجموعة ميام محددة أو عمل أحيانًا يق

المواقع التي يداوم القدرات العالية, ويندرج تحت ىذا النمط من التدريب في  وبالتدريب فيو المدربون ذو 
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بواقع ثالثة أشير مستمرة عمى برنامج خاص بموقع عمل معين في السوق المفتوح وتحت ن و فييا المتدرب
 إشراف المركز الميني والفنيين المختصين ويتم ذلك من خالل التنسيق مع أصحاب العمل.

 تدريب رفع الكفاءة: -2
نامج وييدف إلى رفع كفاءة )ميارات ومعارف ومواقف( المتدرب في مجال عممو الفعمي بموجب بر 

 تدريب محدد وقد يكون أثناء العمل أو خارجو ويكون في فترة ال تتجاوز الستة أشير.
تبر ىذا النمط من األنماط المتبعة في مراكز التشغيل والتأىيل الميني والمراكز اإلنتاجية لتشغيل ويعّ 

 يب الميني.ين ومراكز التأىيل المجتمعي ومراكز مؤسسة التدر معوقخريجي مراكز التأىيل الميني لم
 إعادة التدريب: -2

سو المتدرب العامل أو وىو تدريب عمى عمل جديد أو أجزاء منو يختمف عن العمل األصمي الذي يدر 
ن تدرب عميو من األساس وييدف إلى توسيع قدرات الفرد, عمى أن يكون ىذا العمل الجديد أالذي سبق و 

 (.02, ص0222ل, قريبًا من مجال أو تخصص األصل لممتدرب )عودة, أبولي
 مجاالت التدريب الميني:

متد إلى جميع اإلمكانيات يبل  المعوقينيًا ال يقتصر عمى المراكز الخاصة بتأىيل عقمإن تدريب المعوق 
 وقدراتيم في: أعمارىمالتدريبية المتوفرة في البمد وبالتالي يمكن توفير التدريب الميني وذلك حسب 

  .بالمعوقينكز التأىيل الميني الخاصة امر -0
 .مراكز التأىيل الميني يالمراكز اإلنتاجية لتشغيل خريج-0
 .المدارس والكميات الصناعية والفنية والمينية -9
 .مراكز ومعاىد التأىيل الميني -2
 .المشاغل المحمية واإلنتاجية -2
 .المصانع والشركات والمشاغل)من خالل دورات تدريبية خاصة(-١
 .التجارية المتخصصةالمعاىد والمراكز -1
يًا الذي ال يستطيع العمل تحت ظروف عادية وال يستطيع السفر من عقملتدريب المنزلي لممعوق ا-٩

لى مكان العمل بسبب ظروف إعاقتو  .وا 
التدريب في مراكز التأىيل المجتمعي أي التدريب في إطار المجتمع المحمي من خالل استغالل الفرد -9

حة واالستفادة من الخدمات والمراكز في المجتمع لصالح تدريبو وتشغيمو المعوق اإلمكانيات المتا
 .(١١,ص0220المطر, )
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 االتجاىات الحديثة في التدريب:
التدريب عممية استثمارية وبدون جدوى اقتصادية تكون عممية فاشمة فكيف إذا كانت عممية استثمارية  

تنمية فقد راحت في مجال األفراد كما ىو عميو في التدريب؟ لذلك ولغيره من العوامل المتعمقة بخطط ال
ة والتخصصية, والعزلة أخذ بأنماط أخرى من التدريب تقمل من كمفة التدريب العاليتالجيات المعنية 

 ,وقمة التسييالت البيئية والتكيف الميني وقدرة االستيعاب المحدودة حيث تتركز ىذه المؤسسات والمعاىد 
 والمدارس في المدن وتحرم المناطق النائية من ىذه الخدمات فيناك نمطان سائدان في التدريب ىما:

 التدريب المؤسسي: -0
ومن أىم  اً عالصناعية بحيث يكون الطالب متفر  وىو التدريب الذي يتم داخل المراكز والمدارس والمعاىد 

 مميزات ىذا النمط:

  .يتاح لمييئة التدريبية فرص اإلشراف الكامل عمى سير العممية التدريبية وتطويرىا وتقييميا -
والعممية والسموكية واالتجاىات اإلنتاجية  م واكتساب الميارات األدائية اليدويةيتاح لممتدرب فرص تعمّ  -

  .والسالمة والدقة والسرعة
 كمفة عالية ويمتاز ىذا النمط بأنو ذ -

 التدريب الميداني: -0
كسابويًا عقمذي يتم من خاللو تدريب المعوق وىو التدريب ال الميارات من خالل التسييالت المتاحة  وا 

يًا بالجية ذات عقمواإلنتاجية, حيث يتمقى المعوق في المؤسسات الصناعية والورش والمشاغل المحمية 
من قبل ذوي االختصاص  االختصاص بحرفتو بصفتو عامل متدرب ويتمقى التدريب وفق برنامج معدّ 

 :أتيز ىذا النمط بما يكل دوري ويمتاويتم من قبل الييئة التدريبية بش
 كمفتو االقتصادية متدنية إذا ما قورنت بالتدريب المؤسسي. •
يًا فرصة معايشة أجواء العمل واإلنتاج عمى طبيعتيا مما يساعد في عممية عقم يتاح لممعوق •

 صقل شخصيتو وحتى بنيتو الجسدية والذىنية 
مل والجيات المعنية بالتدريب في ظل غياب مظمة تشريعية تضبط العالقة بين أصحاب الع •

نسانية متعددة.  تصاحب ىذا النمط مشاكل إدارية وا 
 التدريب المركب: -3
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ويجمع ىذا النمط بين التدريب المؤسسي والتدريب الميداني حيث يكون التدريب داخل مركز التدريب 
 (01 , ص0222ثمثي الفترة والثمث اآلخر خارج المركز في مكان العمل )عودة, أبو ليل, 

 ة: تييني ال بد من توافر الشروط اآللنجاح عممية التدريب المشروط تدريب المعوقين عقميًا: 
 أن تتوفر المشاغل والورش المينية الالزمة بكل مستوياتيا. -0
 أن تتوافر مناىج خاصة بكل مينة.-0
المينية والشخصية أن يتوافر المينيون المختصون وأن تتوفر فييم شروط خاصة من حيث الكفاءة -9

 (.022, ص0222لمعمل مع المتخمفين. )مسعود وآخرون ,
 ة:تيدريب الميني إلى المستويات اآلىذا ويمكن تقسيم عممية الت

جراءات المينة وخطوات العمل فييا.التدريب من خالل المالحظة والتعرّ  -0  ف عمى معدات وا 
 نية الالزمة.مستوى التدريب من خالل المساعدة باألعمال والميمات المي -0
بجميع الميام الوظيفية لممينة باستقاللية  معوقمستوى التدريب المستقل: أي أن يقوم الشخص ال -9

 وتحت إشراف المدرب.
التي سوف ينتقل نفسيا مستوى التدريب في سوق العمل وتحت الشروط والظروف الوظيفية  -2

جميع القدرات الالزمة الشخص المعوق لمعمل فييا حتى يتمكن الشخص المعوق من اكتساب 
عمى المينة واستمرار  والميارات الضرورية لمقيام بالعمل بدقة وبمستوى ميني يؤىمو لممحافظة

 (.12,ص0220)المطر, العمل فييا

 أسس تدريب المعوقين عقميًا:
خطوة من الخطوات  م كلّ تجزئة العمل: يجب تجزئة المينة المراد تعميميا إلى أجزاء بحيث يتم تعمّ  -

 عمى انفراد وحسب الترتيب المنطقي بحيث يمكن إعادة المينة في البداية إلى النياية.
المعوق عقميًا كغيره من المعوقين يتأثر كثيرًا في الوضع التعميمي بوجود أو عدم وجود  الحوافز: أنّ  -

 الحوافز المناسبة ويجب تحديد ىدف واقعي ليعمل عمى تحقيقو.
متباعد: يجب أن يكون التعميم متباعدًا لذا فإن ثالث حصص متفرقة مدة كل حصة منيا التعميم ال -

 عشرون دقيقة تعطي مردود أكثر من حصة واحدة مدتيا ساعة واحدة.
الحركات  الحركات الصحيحة: يجب التأكد والتشديد عمى تعميم الحركات الصحيحة منذ البداية ألنّ  -

المعوق عقميًا في مسك المفك بطريقة صحيحة فعمينا أن نريو  الصحيحة ىي األكثر سيولة فإذا فشل
 كيف يمسك المفك عدة مرات بغض النظر عن الوقت الذي يحتاجو لتعمم ىذه الميمة.
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 تتوقف عممية التعميم عند ظيور ردود الفعل األولى الصحيحة بل الّ لحاجة إلى التعميم الزائد: يجب أا -
صمت إلى المعوق عقميًا قد استوعبيا تمامًا وذلك من خالل يجب التأكد من أن المعمومات التي و 

 اإلكثار من حفظ المعمومات وتكرارىا عدة مرات.
و ئذا ما تم تعزيز المعوق أثناء أداالتعزيز المفظي والمعنوي: إن اكتساب الميارات يصبح أسيل إ -

 ب.الميارات من قبل المدرّ 
 مى السرعة.التأكيد والتركيز عمى الدقة أكثر من التركيز ع -
 يجب إعداد المواد التعميمية الالزمة وترتيبيا بحيث يصبح باإلمكان التقميل من التعثر. -
يكون عدد أفراد المجموعة صغيرًا من أجل أن تكون االستفادة من التعميم كبيرة.                                           أن  -

 (.    029, ص0222)الزعمط, 
يب قريبة مما يحدث في سوق العمل الفعمية من حيث الترتيب والوقت واإلشراف أن تكون بيئة التدر  -

 والعالقات وغيرىا.
ييا خطورة عمى ستمزم العمل عمى آالت أو القيام بمغامرات يترتب عمييكون التدريب عمى ميام  الّ أ -

 (.219, ص0991عقميًا أو عمى غيره. )الشناوي,  عوقحياة الشخص الم
عقميًا عمى فرص التدريب المالئمة  المعوقينضرورة حصول  ( 09٩2)بين  –باميال  – ويرى ماكسفيمد

 ((Maxfield,Pamela,penn,1985,p104لتوفير فرص العمل المناسبة
 مرحمة التشغيل:-4

وىي المرحمة النيائية لمراحل التأىيل الميني ويعني توفير مراحل عمل مالئمة بعد إتمام الشخص 
لتدريبي, وىناك أشكال متعددة من التشغيل يتم اختيار الشكل المالئم تبعًا لقدرات لمبرنامج ا معوقال

مكانيات الشخص المعوق من جية وتبعًا لظروف وشروط العمل من جية ثانية )مسعود وآخرون,  وا 
 (.02١, ص0222

لتشغيل فاليدف األىم والنيائي الذي يسعى إليو العاممون مع تأىيل المعوق ىو الوصول إلى مرحمة ا
نّ بمينة أو حرفة أو وظيفة تمكّ  درب عمى المعوق الذي ت عممية البحث عن عمل نو من كسب العيش وا 

ي التشغيل وخاصة حيث ال يكون المعوق عمى عمم ودراية صصاتخاتصبح من ميمات  -مينة ما
بمتطمبات سوق العمل والمين التي تتناسب مع التدريب الذي تمقاه المعوق )الريحاني, 

 (.0٩١,ص09٩0
 فمسفة تشغيل المعوقين عقميًا:

 ي:أتمسفة تشغيل المعوقين عقميًا ما يتحقق ف
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 ر نتيجة العمل: وىذا يوفر عمى الدولة اإلعانات المالية التي تدفعيا الدولة جالحصول عمى األ
 لممعوقين القادرين عمى العمل وال تتركيم يطمبون اإلحسان.

  ة بنفسو وقيمة في ذاتو يعطيو ثقحيث ين عقميًا عوقم لمميماالندماج في المجتمع: وىذا العنصر
 بناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين ويكسبو الكثير من الميارات االجتماعية. عمىويساعده 

 .العيش في حياة طبيعية داخل المجتمع: من خالل العمل في بيئة طبيعية كالمصانع والمؤسسات 
 صول عمى المزايا التي يحصل عمييا العامل العادي.الح 
 .اطمئنان اآلباء عمى مستقبل أبنائيم المعوقين وأنيم قادرين عمى العمل واإلنتاج 
 , (.099-09٩, ص0992تنمية وزيادة وعي أصحاب األعمال تجاه المعوقين )مرسي 

 عقميًا: معوقالعوامل التي تؤخذ بعين االعتبار في تشغيل ال
 تتعمق بالمعوق نفسو:عوامل  -1

 درجة اإلعاقة وسبب وزمن حدوثيا. 
 القدرات العقمية والجسمية المتبقية. 
 درجة التكيف مع اإلعاقة والعمل. 
 التشخيص الطبي والميني. 

 عوامل تتعمق بالبيئة المحيطة بالمعوق: -2

 بعد البيت عن مكان العمل ووسائل المواصالت. 
 ظروف األسرة ونظرتيا إلى المعوق وعممو. 
 ظروف العمل في المؤسسة. 
 إمكانيات التدريب أثناء العمل. 
 (.01١, ص09٩0طبيعة القوانين والتشريعات التي تحكم تشغيل المعوقين )الريحاني,  

 عقميًا: المعوقينأشكال تشغيل    -11

تعتمد عمى ما ىو متوفر من فرص  التشغيل االنتقائي )أو التشغيل في سوق العمل المفتوح(: -0
استخدام وفقًا لقانون العرض والطمب في ظل قانون العمل واالستخدام المتوفر في المجتمع 
ويحتاج ىذا النوع من التشغيل إلى مواصفات خاصة لعل أىميا الكفاءة والكفاية المينية 
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روف ومتطمبات ف مع شروط وظوقدرتو عمى المنافسة والتكيّ  معوقوالشخصية عند الشخص ال
 (.02١, ص0222العمل. )مسعود وآخرون, 

ين عقميًا حيث تنشئ الدولة مجموعة من عوقي: أسموب تقميدي في تشغيل المالتشغيل المحم -0
ل الميني ومن مميزات مراكز التأىي صناعات مختمفة وتعين فييا خريجي في اإلنتاجيةالورش 

ل العاديين احمييم من منافسة العميو ين عقميًا عوقيوفر فرص عمل لممأنو : ىذا األسموب
ي والمدربين الذين يساعدونيم عمى حل مشكالت التوافق مع صصاتخويجعميم تحت إشراف اال

  العمل والمجتمع ومن عيوب التشغيل في الورش المحمية:

 , عزل الشباب المتخمف في العمل وحرمانيم من االندماج والتفاعل االجتماعي -0
المحمية والتقميدية ووجود فراغ كبير عند العمال يجعميم يشعرون بالضآلة ة العمل في الورش قمّ   -0

 وعدم القيمة في العمل.
 انخفاض أجور العمال في الورش المحمية. -9
سوء اإلدارة وعدم كفاءة اإلشراف الفني وتكدس العمال في الورش المحمية يجعميا بيئة غير  -2

 مناسبة لنمو العاممين.
 لخاصة ىدفين لمتشغيل في الورش المحمية:ولقد حدد خبراء التربية ا 

 تشغيل شباب التخمف الشديد والمتوسط الذين يتعذر تشغيميم مع العاديين. -0
خريجي مراكز التأىيل مؤقتًا الستكمال تدريبيم عمى  ,عاقة العقمية البسيطةتشغيل شباب اإل -0

كسالعمل   (.209-200, ص0999)مرسي,  الخبرات والميارات المطموبة ابيموا 
 التشغيل الذاتي:  -9

ر رأس المال المناسب لو وفي ىذا النوع من التشغيل يقوم المعوق بالعمل لحسابو الخاص في حال توفّ 
 (.02١,ص0222)مسعود وآخرون ,

 التشغيل مع العاديين بدعم كامل: -4
ين عقميًا مع العاديين في المصانع والشركات والمؤسسات مع تحميل الدولة معوقيقصد بو تشغيل ال

 أجورىم كاممة لتشجيع أصحاب العمل عمى قبول تشغيميم عندىم.
 التشغيل مع العاديين بدعم جزئي: -5
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ين عقميًا مع العاديين مع تحميل الدولة جزءًا من أجورىم وتحميل الشركة أو عوقيقصد بو تشغيل الم
ئيًا بيدف تشغيميم ين عقميًا القادرين عمى العمل جز عوقاقي ويستخدم ىذا النوع مع المالمصنع الجزء الب
 (.202,ص0999يم عمى تنميتيا. )مرسي, تساعدمحسب قدراتيم و 

 التشغيل مع العاديين بدون دعم: -6
ين عقميًا مع العاديين وحصوليم عمى أجورىم كاممة من العمل حسب إنتاجيم عوقويقصد بو تشغيل الم

م عمى ييبر الذين تم تد بسيطةعاقة العقمية التخدم ىذا األسموب مع شباب اإلومياراتيم في العمل ويس
 (.   202,ص0999)مرسي, العمل جيداً 

 التشغيل المنزلي:
االلتحاق باألنواع األخرى لمتشغيل حيث يقوم  دونالذين تحول ظروف إعاقتيم وىو مخصص لممعوقين 

سسات تجارية في ىذا النوع بممارسة أنشطة حرفية أو صناعية داخل المنزل وتتولى مؤ  معوقالشخص ال
 تسويق منتجاتو.أو صناعية أو خيرية 

 التشغيل التعاوني: -7
رتيا وتسويق منتجاتيا وىو تشغيل المعوق في مشاريع أو محميات تعاونية خاصة يشرف عمى إدا

 (.021, ص0222ن ويتقاسمون األرباح فييا )مسعود وآخرون, و أشخاص معوق

 :عقمياً معوقات تشغيل المعوق 
و يًا عمى البقاء في البيت أو في إطار مؤسسة لمرعاية ألنّ عقمبعض المجتمعات تجبر المعوق  -0

 المجتمع ال يؤمن بتشغيل ىذه الفئة. غير منتج وألنّ 
ر بصورة يًا يؤثّ عقمعيش فييا المعوق ذي يالعام لمدولة أو في البمد ال الوضع االقتصادي إنّ  -0

 مباشرة عمى إمكانية عممو أو تشغيمو. 
يًا معارضة ومقاومة من أصحاب العمل لتشغيميم ألنيم يشكمون عالة عمى عقمن و يواجو المعوق -9

 المصنع أو الشركة أو المؤسسة في جوانب متعددة.
ألنيم نفسو المكان  يًا لمعمل معيم في عقملمعوقين معارضة العمال العاديين قبول العمال ا -2

 ياًل.ىؤالء العمال سوف يكون إنتاجيم قم يعتقدون أنّ 
يًا عمى الحماية والعطف الزائد من قبل أسرىم فإن ىذا يؤدي إلى عقمفي حال حصول المعوقين  -2

مكانية التشغيل فيما بعد.  صعوبة في إقناعيم بأىمية التأىيل والتدريب الميني وا 
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إلييا بعد انتياء  ميًا من أماكن سكنيم إلى مواقع العمل وعودتيعقمصعوبة نقل العمال المعوقين  -١
 (.22, ص0220)الحسيني, ول دون أدائيم لمعمل بيسر وسيولةعمل, وىذه الصعوبة تحال

 يًا خصوصًا.عقمالمعوقين عمومًا أو المعوقين  عدم إصدار القوانين والتشريعات الالزمة لتشغيل -1
يًا عمى الذىاب إلى عمميم عقمشجعة لمساعدة العمال المعوقين عدم وجود حوافز مادية م -٩

أو إيجاد وسائل مواصالت ليم لضمان وصوليم , لخاصة التي يوجدون بيا ومواجية الظروف ا
 (.21,ص0229لمعمل. )الزارع,

 وخمق  فرص عمل ليم: المعوقينمقترحات لتسييل تشغيل 
لم يكن أمرًا سيالً ,ولتسييل  المعوقينت كافة الشواىد في مختمف دول العالم عمى أن تشغيل لقد دلّ  

 التشغيل ىناك بعض االقتراحات واإلجراءات وىي:
 التدريب الصحيح: -1

أو تخفف إلى أقصى درجة ممكنة أثر  يعمى مين من شأنيا أن تمغ معوقويقصد بو أن يتدرب ال
أن تكون المينة رائجة وىناك تتضح أىمية التقييم الميني واألىمية القصوى  اإلعاقة عمى اإلنتاج, وال بدّ 

لمسح سوق العمل لمحصول عمى قائمة لممين المحمية المطموبة لسوق العمل المحمي والميام الواجب 
مينة وظروف العمل التي تحيط بيا والمستقبل المطور لرواجيا, وينبغي أن يتم التدريب  توافرىا ألداء كلّ 

ذا تطمب األمر بعض التعديل عمى اآلالت ف ي ظروف مماثمة أو مشابية لظروف سوق العمل المفتوح, وا 
ذا تطمّ  ب األمر توفير معينات خاصة فال بد من العمل عمى واألجيزة فينبغي أن يكون تعدياًل طفيفًا وا 

احب العمل واقتناعو نفسو وكذلك توعية ص معوقىذا باإلضافة إلى توعية ال ,توفيرىا لتسييل االستخدام
 .المعوقينبتشغيل 

 توعية المعوق وأصحاب العمل: -2

األمثال العممية عمى أنيم  نو المعوقأن يضرب  فتح أبواب العمل وال بدّ د وحده ال يكفي لالتدريب الجيّ  إنّ 
ف مع زمالئيم ورؤسائيم. وصاحب العمل يبحث عن العمل الذي يخدم قادرون عمى اإلنتاج والتكيّ 

 وتشغيميم عمى أن يكونوا عمى اتصال دائم بأصحاب العمل  المعوقينصحاب العمل بتدريب مصالحو بأ
 (.400,ص1995)القريوتي والبسطامي,                                                           
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وأن يدعوىم إلى مشاىدة المتدربين في عمميم وأن يوثقوا صالت وحدات التدريب بالسوق المحمية 
ويفترض أن يرسل المتدرب في نياية مدتو التدريبية ليعمل دون أجر في وحدات السوق المحمي كوسيمة 

 وصقل التدريب وقياس جدواه. المعوقينإلقناع أصحاب األعمال بكفاءة 
 التدابير والتشريع: -3

تشريع يتضمن نظام الكوتا )الحصة(أي إلزام  ىو أحد أساليب خمق فرص العمل لممعوقين عن طريق سنّ 
 فأكثر(. عامالً  22%من العمالة إذا بمغت 2ين)معوقصاحب العمل بتشغيل أشخاص 

 إيجابيات ىذا اإلجراء: -
قناعيم بمسؤولية التشغيليظير دعم الحكومة, و يشجع أصحاب األعمال عمى تشغيل  خمق ل المعوقين وا 

 ين.معوقالوظائف لم
 راء:سمبيات ىذا اإلج -

نظام النسبة وىو تصريح بأن العامل ال يمكن   -وصاحب العمل  معوقإقامة عالقة قمقة بين العامل ال
من الناحية العممية لم تنجح أي دولة من دول العالم في تحقيق النسبة التي فرضيا  –أن يساوي غيره 

يستفيد منيا صاحب  معوقينالالقانون وبعض الدول اقترحت فكرة توفير حوافز مالية أو معنوية لتشغيل 
 العمل. 

 الدور الريادي لمحكومة: -4
لدور بدأت الحكومة في ىم وىذا اؤ ىا زمالاين يتقاضون ذات الرواتب التي يتقاضمعوقاستخدام موظفين 

في وظائف مختمفة من حيث المسؤولية  نو المعوقستخدم ومن الضروري أن يُ  ,بشكل محدود نتنفيذه ولك
 تفشل التجربة. ى الومن حيث النوع حتّ 

 
 نظام الدعم المتناقص: -5

 المعوقينالمؤسسات المعنية ب ىحدإبعض الدول وفيو تدفع الحكومة أو تم تطبيق ىذا النظام في 
فإذا ,المستخدم كاماًل لمدة ثالثة شيور مثاًل  معوقًا أو اكثر راتب المعوقلصاحب العمل نظير استخدامو 

ثم  ,%لمدة ثالثة أشير أخرى12تدفع الحكومة  معوقلرأى صاحب العمل أن يستمر في استخدام ا
                                           لصاحب العمل. ةتنتقل مسؤولية دفع الرواتب كامم% عن كل ثالثة أشير الحقة وبعد ذلك 02ثم ,22%

 (.55,ص2004)الحسيني,
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 قيام اإلعالم بدور منطقي ىادف: -6
لقاءات الحمالت اإلعالمية  –أنفسيم ىي أبمغ أثرًا  نو المعوقالمقاءات الشخصية التي يشارك فييا 

من المجوء إلى الجرعات اإلعالمية المنتظمة القصيرة.  بدّ  الو  –( معوقالموسمية المكثفة )يوم ال
 (.22, ص0222)الحسيني, 

 
 مرحمة المتابعة: -5

م منيا نظرًا ألنيا المقياس العممي الذي يبين مدى يمنياية عمميات التأىيل وىي جزء  مرحمة المتابعة دّ تع
فإن المقصود بالمتابعة مراقبة المعوق عقميًا بين , نجاح التأىيل, وفي مجال التأىيل الميني بالذات 

في سوق مو ومستوى األداء الذي وصل إليو دّ كد من استقراره في العمل ومدى تقالحين واآلخر والتأ
 ا النواحي التي يتم التأكيد عمييا في ىذه المتابعة فيي:أمّ  فو مع العملالعمل المفتوح ومن تكيّ 

 د من توافق المعوق فيميًا كما كان متوافقًا عند التشغيل.التأكّ  -
 التأكد من قدرة المعوق عمى مواجية ظروف العمل. -
 الطبية.متابعة المعوق من حيث استكمال العالج أو المالحظة  -
 ف المناسب.التأكد من نتائج الخدمات النفسية واالجتماعية في مساعدة المعوق عمى التكيّ  -
فو مع ظروف تحويل المعوق إلى مكان عمل آخر أو غير ذلك من اإلجراءات إذا ما تبين عدم تكيّ  -

 العمل.
 

أو غير ذلك من  ريدا عن طريق االتصال الشخصي بالمعوق أو عن طريق البوتتم عممية المتابعة إمّ 
 (.                                       0٩0,ص09٩0)الريحاني, وسائل االتصال

ر في أداء العمل الذي يد جمعة بجامعة أسيوط ذكر أن ىناك ثالثة عوامل تؤثّ وفي ورقة عمل أعدىا السّ 
 :وىي ذىنياً  معوقيقوم بو ال

  ّو بطيء التعمم.إن 
  ّضئيلانتقال أثر التدريب لديو  إن. 
 .إن االستبصار والحكم لديو ضئيالن 
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و يحتاج إلى توجيو االستجابة لمتدريب بطيئة وأنّ  و يدل عمى أنّ م لكنّ وال يعني ىذا عدم قدرتو عمى التعمّ 
لى إشراف أثناء العمل وخاصة إذا كان العمل الذي يقوم بو يتطمب عدة آليات.  سميم أثناء التدريب وا 

 :عقمياً  األسرة في تأىيل المعوق أربعة عشر: دور
 مشاركة األسرة في برامج التأىيل والتدريب الميني من األمور الحتمية لنجاح ىذه البرامج, كما أنّ  إنّ 

مكانية المحافظة عمييا وعدم القدرة  مشاركتيم تتعمق بقدرة فريق التأىيل عمى إقامة العالقات اإليجابية وا 
جيل األسرة بأىمية الدور الذي تستطيع أن تؤديو في  نّ إ, كما عقمياً  المعوقس سمبًا عمى عمى ذلك ينعك

واستسالميم لإلحباطات األخرى التي تحدق باألسرة في  ,البناء وتطوير البرامج المينية لعممية إنش
ىماليم ألىمية تفعيل دورىم والقيام بو ع مى البيئة والضغوطات التي يمرون بيا تؤدي إلى عدم اكتراثيم وا 

 (. 10, ص0229الوجو األمثل في ىذه العممية. )الزارع,
 :عقمياً دور المجتمع في تأىيل المعوق خمسة عشر: 

دور المجتمع قد ينطمق من مفيوم التأىيل المجتمعي وتعرف منظمة العمل الدولية)اليونسكو( ومنظمة  إنّ 
 و:الصحة العالمية ىذا المفيوم عمى أنّ 

استراتيجية تندرج في إطار تنمية المجتمع المحمي وتيدف لتحقيق  وى )التأىيل في المجتمع المحمي
ذ من التأىيل والتكافؤ في الفرص واالندماج االجتماعي لجميع األشخاص الذين يعانون من إعاقة ما وينفّ 

خالل الجيود المتظافرة لممعوقين أنفسيم وألسرىم  ولمجتمعاتيم المحمية ولممرافق الصحية والتربوية 
 نية واالجتماعية(والمي

ويتميز ىذا المفيوم بأنو يقتضي من الحكومات والمؤسسات الرسمية أن تحيل معظم المسؤوليات والمواد 
فتصبح ىي الجية المسؤولة عن تمبية احتياجات أغمبية , الالزمة إلى تمك المجتمعات المحمية 

نيًا ومساعدتيا في كافة نواحي الحياة وعن إبراز ىوية ىذه الفئة وتأىيميا مي, األشخاص المعوقين فكريًا 
وعدم قدرة المؤسسات الرسمية  عاقة العقميةاإلي جاء ىذا المفيوم اعترافًا بحجم تحدّ , العامة وقد

 (.0222ي اإلنساني )عوده, أبو ليل,المتخصصة وحدىا في أن تتصدى ليذا التحدّ 
لتأىيل الميني ىو إعادة اندماج الشخص اليدف األسمى والناتج النيائي من برنامج ا أنّ  وترى الباحثة:

عمل يتناسب مع قدراتو المعوق عقميًا من خالل دخولو أو إعادة دخولو إلى الحياة االقتصادية في 
لما لذلك من آثار إيجابية  يساعده عمى تحقيق ذاتوستخدم مياراتو أفضل استخدام, مما االمتبقية و 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية لوطنو.اجتماعية ونفسية, ويجعمو مشاركًا في عممية 
 



 اإلطقر اننظري                                     انفصم انثقني:                                     

 

53 

 

  
 

                                      

                
 المحور الثالث                                  

      مشكالت التأىيل الميني لدى المعوقين عقمياً                   
 .المينية المسؤولة عن تأىيل المعوقين عقمياً  التأىيل الميني المتعمقة باألطرمشكالت  أواًل:

 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالبرامج المينية المقدمة لممعوقين عقميًا.ثانيًا: 

 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بمراكز التأىيل الميني.ثالثًا: 
 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالمعوق نفسو. رابعًا:

 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بأسرة المعوق عقميًا.خامسًا: 
 .مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بتشغيل المعوقين عقمياً سادسًا: 
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 المحور الثالث                                      
 مشكالت التأىيل الميني لدى المعوقين عقميًا                       

 
 تمييد:

يعاني التأىيل الميني لممعوقين عقميًا من مشكالت عديدة تعيق أىدافو المرجوة وتجعل من العمل الذي 
كل ذلك بسبب عوائق كثيرة تواجو عممية التأىيل الميني وتحّد من استمر لسنوات يتحول إلى ىباًء منثورًا 

 .وفائدتو الحقيقية أىميتو
 م عرضو في الدراسات السابقة رأت من خالل ما تو اطالع الباحثة عمى األدبيات لذلك من خالل 

 يمكن أن تقسم إلى:أىم المشكالت التي يعاني منيا التأىيل الميني لممعوقين عقميًا  أنّ الباحثة 
 

 المينية المسؤولة عن تأىيل المعوقين عقميًا: التأىيل الميني المتعمقة باألطرمشكالت  -أوالً 
المينية المتخصصة ىو أحد المعايير التي يمكن من خالليا الحكم عمى مدى نجاح  توفير األطرإّن 

ّن وجود األطرو لممعوقين عقميًا,  برامج وخدمات التأىيل الميني المينية المؤىمة تأىياًل مناسبًا أمٌر  ا 
ق سيتوجو المعو  عوقين عقميًا فمن خالل ىذا اإلطارأساسي وضروري في عممية التأىيل الميني لمم

الختيار مينة مناسبة لو ومن خاللو سيتمثل المعوق ميارة مينية معينة ومن خاللو أيضًا قد يحب أو 
مينية مؤىمة تأىياًل عمميًا وعمميًا لمتعامل  عمل لذلك كان البد من توافر أطريكره ما ىو مقدم عميو من 

 لتأىيل الميني.مع المعوق عقميًا وتدريبو عمى مينة معينة وتأىيمو مينيًا في مراكز ا
 (.000,ص0222)مسعود وآخرون ,                                                                 

تأىيل الميني قد تشتمل عمى اإلطار االداري و اإلطار الخدمي بالكامل أما غمب مراكز الإاّل أّن أ -
الفني فإنو يعاني من نقص كبير في العدد )عدد االختصاصيين المينيين المتواجدين في  اإلطار

المركز( و في المستوى التعميمي إذ اّن أغمبيم من المتطوعين الذين تطوعوا ل العمل مع المعوقين 
 عقميًا من مبدا الحب و الواجب وىم من حممة الشيادة الثانوية فقط.



 اإلطقر اننظري                                     انفصم انثقني:                                     

 

55 

 

درجة بن يعممون في مراكز التأىيل الميني لممعوقين عقميًا ال يتميزون إن أغمب االختصاصيين الذي -
باحثة إلى ضعف تأىيل ىؤالء االختصاصيين قبل الخدمة كفاءة عالية وكافية ويعود ذلك برأي ال

)حيث أّن أغمبيم من خريجي المعاىد أو الجامعات التي ال تخصص عددًا كافيًا من  وبعدىا
 .قية التي تعّمم كيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة العقمية وتأىيميم مينيًا(المقررات النظرية والتطبي

يعاني الكثير من االختصاصيين الذين يعممون في مراكز التأىيل الميني لممعوقين عقميًا من عدم  -
قدرتيم عمى تعميم المعوق عقميًا أو تدريبو عمى مينة معينة وذلك لعدم قدرتيم عمى إيصال المعمومة 

المناسب لممعوق عقميًا الذي قد يحتاج إلى تبسيط وتجزئة المعمومة والذي يحتاج إلى صبر  بالشكل
ويعود ذلك برأي الباحثة إلى عدم توفر الدورات كبير قد ال يتوفر لدى الكثير من االختصاصيين, 

االطالع التدريبية الكافية أثناء الخدمة والي تسمح ل االختصاصيين في تطوير مياراتيم و قدراتيم و 
 ىذا المجال. عمى كل ما ىو جديد في

المينية في مراكز التأىيل الميني قد أثبتتيا ىذه الدراسة  كفاءة األطرإّن ىذه المشكالت المرتبطة ب   -
( التي أشارت 022٩% وقد اتفقت مع الكثير من الدراسات السابقة مثل دراسة الرنتيسي)99بنسبة 

االختصاصيين في مراكز التأىيل الميني, ودراسة نتائج الدراسة فييا إلى ضعف إدراك 
( التي اثبتت ندرة وجود متخصصين في العالج النفسي والتأىيل الميني وىي إن 022١صالح)

التي اشارت إلى عدم وجود ( 0229وجدت فيي ذات خبرات محدودة جدًا, ودراسة الشمري)
 يولو.متخصصين لتوجيو المعوق إلى نوع المينة المناسبة لقدراتو وم

 "خاصية الحب"  ّن أىم خاصية يجب أن يتمتع بيا اختصاصي التأىيل الميني بعد الخبرة والكفاءةوا   -
حب التعامل مع المعوق وحب تدريبو وحب الدور الذي يقوم بو والرسالة التي يؤدييا إضافة 

الكثير مما يمتمكو ل"خاصية اإليمان" اإليمان بقدرات المعوق الذي يدربو..  اإليمان أنو رغم فقدانو 
ص إاّل أنو قادر بما تبقى لديو من قدرات أن يحقق ما يعجز عنو الكثير من االشخا اآلخرون

صبر اختصاصي التأىيل الميني عمى المعوق عقميًا وعدم يأسو  العاديين, إضافة ل"خاصية الصبر,
انية وثالثة عمى ما دّربو عميو إذا لم يجد نتائجًا مباشرة, أو إذا وجد نفسو مضطرًا إلعادة تدريبو مرة ث
كل اختصاصي يتعامل مع  دفي اليوم السابق, ىذه الخصائص من الضروري جدًا أن نجدىا عن

 ذه المراكز ال يمتمك ىذه الخصائص.الكثير من االختصاصيين في ىإاّل أّن المعوق عقميًا .. 
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المقدمة لممعوقين عقميًا في مراكز مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالبرامج المينية  -ثانياً 
 التأىيل الميني:

 ( :0229الزارع ) يرى
إّن اليدف األساسي من برامج التأىيل الميني لممعوقين عقميًا ىو تدريبيم عمى مين مناسبة لقدراتيم 

مع مراعاة ما يتطّمبو سوق العمل وذلك بغرض إيجاد فرص عمل لتشغيميم إاّل  وميوليم واستعداداتيم
 ىذه البرامج يجب أن تقدم لممعوقين عقميًا في وقت مبكر.أّن 

 (.29,ص0229)الزارع,                                                                        

ّن معظم البرامج الموجودة في مراكز التأىيل الميني لممعوقين عقميًا ىي برامج تقميدية وغير متناسبة إ -
 مع المين المتطورة والموجودة في سوق العمل )أي أنيا ال تالئم حاجات سوق العمل(. 

ىيميا وىذا ما عمى تكييف المين بما يتناسب مع مستوى اإلعاقة التي يتم تأغير قادرة  ىذه البرامجإّن  -
 إلى عدم مراعاة مستويات اإلعاقة ويجعل منيا برامجًا تقميدية وغير متطورة.يقود ىذه البرامج 

الفني  طار* ويعزى ىذا النقص بالبرامج المينية في مراكز التأىيل الميني إلى عدم توفر اإل
المادي الكبير الذي المناسب الذي يغطي جميع المين المتواجدة في سوق العمل, إضافة إلى الدعم 

يحتاجو توفير البرامج المينية المناسبة وتغطيتيا لممين الموجودة في سوق العمل وىذا ماال يتوفر 
في مراكز التأىيل الميني لممعوقين عقميًا, وىذا يقودنا لمقول بأن استفادة األفراد المعوقين عقميًا من 

 ادة محدودة.البرامج المقدمة ليم في مراكز التأىيل الميني استف
( حيث أشارت نتائج ىذه 0229وكل ما سبق ذكره يتفق مع الدراسات السابقة مثل دراسة الشمري)

الدراسة إلى وجود صعوبات ومشاكل في برامج التأىيل الميني وتتجمى في وجود بعض برامج 
( التي تشير إلى أن برامج 022١التأىيل الميني التي ال تناسب سوق العمل, ودراسة العنزي )

الميني ينقصيا التقويم بشكل مستمر وينقصيا االىتمام بعممية التدريب واستخدام وسائل التأىيل 
( والتي تؤكد أن أغمب المين المتضمنة في البرامج 0229اإليضاح المناسبة, ودراسة الكربيجي )

( التي 0220المينية في مراكز التأىيل الميني ال تناسب نوع اإلعاقة, ودراسة جونز جيول الي )
ىو مطموب في سوق العمل وقد  أن أغمب البرامج المقدمة لممعوقين غير متناسبة مع ما ترى

 تقتصر عمى مين بسيطة وحرف يدوية.
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 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بمراكز التأىيل الميني لممعوقين عقميًا: -ثالثاً 
يتوفر لو بناء مؤسسي قائم إّن أي برنامج لتأىيل المعوقين عقميًا ال يمكن أن يحقق أىدافو مالم 

دارية ووظيفية وجغرافية ذات أىداف موجية ومخطط ليا.  عمى أسس ومعايير ىندسية وا 
 (.02١,ص0222)مسعود وآخرون,                                                          

بدوره إلى مشكالت  إال أن وجود ىذا البناء أو المركز ال يعني حاًل لجميع المشكالت إنما يقودنا
إّن مراكز التأىيل الميني لممعوقين عقميًا إن وجدت إال أنيا قميمة وغير  ترتبط بيذه المراكز ,خاصة 
 كافية.

المناسبة  أغمب مراكز التأىيل الميني لممعوقين عقميًا ال توفر الخدمات الطبية واالجتماعية والنفسية -
عدم توفر االختصاصات الكافية في ىذه المراكز, وقّمة المؤىالت العممية العالية لدى  وىذا سببو

 أغمبية العاممين في ىذه المراكز.
موقع مراكز التأىيل الميني لممعوقين عقميًا ال يناسب األفراد المعوقين عقميًا ىذا بالنسبة إلى ُبعد ىذه  -

يًا المتواجدين في ىذه المراكز وىذا بدوره يقودنا إلى المراكز عن مكان إقامة العديد من المعوقين عقم
مشكمة في تأمين المواصالت فقد ال يستطيع المعوق عقميًا تأمين وصولو يوميًا إلى المركز )أو أن 

 المركز نفسو ال يوفر المواصالت المناسبة لجميع حاالت اإلعاقة العقمية المتواجدة في المركز(.
تدريبية المتوافرة في المراكز وىي إن وجدت فقد ال تكون متوافقة مع ما ضعف التجييزات واألدوات ال -

 ىو موجود في سوق العمل الذي يعتبر أكثر حداثًة وتطورًا مما ىو موجود في المركز.
أما بالنسبة لمبيئة الفيزيقية فيي غير مناسبة ذلك أّنيا ال تراعي شروط السالمة واألمن لممعوقين  -

أن عدم مالءمة األبنية والمنشآت خصائصيم وقدراتيم, و  ب وال تتناسب مععقميًا بالشكل المناس
واآلالت الستعماالت المعوقين عقميًا وعدم وجود التسييالت اإلنشائية في أماكن العمل كميا مجتمعة 

 تقف عائقًا امام وصول المعوقين إلى المراكز.
( والتي أشارت إلى 022٩الرنتيسي ) كرتو الباحثة يتفق مع الدراسات السابقة مثل دراسةوكل ما ذ -

ات المادية يعدم جدية خدمات التأىيل الميني التي تقدميا المؤسسة لممعوقين وضعف اإلمكان
( فمقد أشارت أيضًا في نتائجيا 0229لممؤسسات المخصصة لتدريب المعوقين, أما دراسة الشبانة )
التي تعيق التأىيل الميني زات والعوامل إلى النقص الكبير في إعداد المراكز المينية وضعف التجيي

( والتي أشارت إلى أن مراكز التأىيل 0229لذوي اإلعاقة العقمية, اضافة إلى دراسة الشمري )
( التي أشارت 0220الميني لممعوقين ال تقدم خدمات مناسبة ومتكاممة لممعوقين, ودراسة رازون )
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جود مراكز مينية متخصصة لتدريب المعوقات إلى أّن أىم معوقات عمل المرأة المعوقة ىو عدم و 
 وقّمة الموارد المادية المتوفرة ليذه المراكز.

 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالمعوق عقميًا نفسو: -رابعاً 

المعوق عقميًا ىو االساس في عممية التأىيل الميني, ذلك أّن التأىيل ( أّن 0222يرى عودة وأبو ليل)
واستخداميا وتوظيفيا في الميني ُيبنى عمى القدرات الموجودة لديو ومدى استعداده لتفعيل ىذه القدرات 

عمل معين, إاّل أننا نالحظ وجود بعض المعوقات الداخمية المرتبطة بشخصية المعوق عقميًا تؤثر في 
 (.2١,ص 0222عممية تأىيمو الميني                                        )عودة, أبو ليل ,نجاح 

إّن بعض المعوقين عقميًا ال يمتمكون االستعداد الكافي والدافعية المناسبة لتمقي لذلك يمكن القول  -
لمينة التي خدمات التأىيل الميني وقد يرجع ذلك إلى عدم ثقتيم بأنفسيم وبقدرتيم عمى إتقان ا

 سيتدربون عمييا.
خصائص المعوقين عقميًا قد تعرقل تأىيميم الميني, فالحاالت المزاجية التي يمر بيا المعوق عقميًا  -

قد تؤدي إلى  والحاالت االنفعالية والمشكالت السموكية كالعدوان والغيرة والخجل, كميا خصائص
 .التأىيل الميني والعمل ضمن أجواء رينصعوبة تعامل وتفاعل المعوقين عقميًا مع األشخاص اآلخ

عدم قدرة المعوق عقميًا عمى التعامل مع االجيزة واآلالت التي تتطمب حركات دقيقة وتآزر حركي  -
 وبصري يكاد يكون معدومًا أو ضعيفًا لدى المعوق عقميًا.

العممية مشكالت الذاكرة وانخفاض مستوى الذكاء لدى المعوق عقميًا يؤثر في كثير من جوانب  -
التأىيمية مثل.. اضطرار االختصاصي وقد يكون بشكل يومي إلعادة وتكرار ما عّممو لممعوق عقميًا 

 عن المينة في اليوم السابق.
قد يجد المعوق عقميًا صعوبة في فيم طبيعة العمل المكمف بو مما يتطمب من االختصاصي الذي  -

  يتناسب مع متطمبات المينة.يدربو تبسيط وتجزئة العمل إلى ميام بسيطة مما قد ال
وجود إعاقات قد تكون مصاحبة لإلعاقة العقمية في بعض الحاالت مما قد يعيق عممية التأىيل  -

 والعمل بعد االنتياء من التأىيل.
يصاب المعوق عقميًا بصدمة كبيرة عندما ينتيي من عممية التأىيل الميني ليجد نفسو بال عمل أو  -

بسيطة ضمن منزلو وبمردود مادي بسيط جدًا مما يعرقل استمراريتو في أنو يقوم بصناعات يدوية 
 العمل ويقمل من دافعيتو لاللتحاق بمجال عمل آخر.



 اإلطقر اننظري                                     انفصم انثقني:                                     

 

11 

 

إن ىذه المشكالت التي ذكرتيا الباحثة تتفق مع ما جاء في الدراسات السابقة مثل في دراسة  -
يشعرون بفقد مكانتيم  ( التي أوضحت أن المعوقين يعانون مشكالت القمق و الضيق و0992بدر)

االجتماعية والمينية ويصبحون عالة عمى أسرىم ومجتمعيم إذا لم يتوفر ليم التأىيل الميني 
( والتي توصمت إلى أّن قّمة الراتب 099١المناسب والذي يمنحيم الثقة بأنفسيم, ودراسة المنيع )

ى أن حداثة األجيزة المستخدمة المدفوع لممعوق قد تكون عائقًا يحول دون التحاقو بالعمل إضافة إل
( التي أشارت إلى 0222في المؤسسات قد يصعب عمى المعوق التعامل معيا, ودراسة الخزندار )

أن التأىيل الميني لممعوقين يجعميم أكثر توافقًا من الناحية النفسية واالجتماعية والمينية والتأىيل 
( والتي أشارت إلى 0220راسة رازون تيري آن )الميني يجعميم أكثر استعدادًا لاللتحاق بالعمل, ود

أن خصائص المرأة المعاقة من أىم معوقات التأىيل الميني ليا ذلك أن إعاقتيا تفرض عمييا القيود 
( التي أشارت إلى ان انخفاض القدرات الفنية المرتبطة 0220والحواجز, ودراسة جونز جيول الي )

عيق عممية التأىيل الميني لممعوق وتعيق تقديم بحدوث اإلعاقة وخصائص المعوق نفسو قد ت
( 0229الخدمات المناسبة لو وبالتالي تعيق حصولو عمى عمل, ودراسة باكستر ىولي كارولين )

 حيث تناولت ىذه الدراسة أىمية تغيير مواقف المعوقين من العمل بيدف دمجيم في أماكن العمل.

 ة المعوق عقميًا:التأىيل الميني المرتبطة بأسر  مشكالت -خامساً 

من األمور الحتمية لنجاح ىذه الميني لممعوق عقميًا برامج التأىيل والتدريب إن مشاركة االسرة في 
, فمألسرة دور في إنشاء وتطوير البرامج المينية البنيم المعوق واجب أساسي وضرورة البد منياالبرامج و 

ىماليم لدورىم في إاّل أن استسالميم لإلحباطات والضغوطات التي يمرون  بيا تؤدي إلى عدم اكتراثيم وا 
 (.10,ص0229عممية التأىيل الميني                                                       )الزارع,

أغمب أسر المعوقين عقميًا يصعب إقناعيم بأىمية التأىيل الميني ألبنائيم المعوقين وبإمكانية ف -
يحيطون المعوق عقميًا بكثير من الحماية الزائدة التي تمنع ذىابو إلى  تشغيميم فيما بعد, مما يجعميم

 مراكز التأىيل الميني.
إذا وافقت االسرة عمى تأىيل المعوق عقميًا مينيًا إليمانيا بضرورة تأمين مستقبمو وتأمين دخل  -

من بعيد, اقتصادي دائم لو, فقد نجد لدى االسرة ضعف مشاركة في عممية التأىيل الميني لتراقب 
مع العمم أن ما يتمقاه المعوق عقميًا من تدريب في المركز يحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل األسرة 
في المنزل وعمى ذلك يترتب عمى األسرة التواصل مع االختصاصيين في المراكز المينية بمعرفة ما 
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ي المنزل, وىذا ما ال نجده يترتب عمييم من واجبات وأعمال وكيفية تعامل مع ابنيم المعوق عقميًا ف
 عند أغمب أسر المعوقين عقميًا.

وقد تمنع غالبية أسر المعوقين عقميًا قد تخاف من تشغيل ابنيا المعوق عقميًا بعد انتياء تأىيمو مينيًا  -
 منعًا باتًا ابنتيا المعاقة عقميًا من العمل.

( والتي 0221بقة مثل دراسة حنفي )ىذه األمور سالفة الذكر قد اتفقت مع ما جاء في الدراسات السا -
أكدت عمى أىمية توعية اسر المعوقين بأىمية الخدمات المقدمة لممعوقين وآليات الحصول عمييا 

( التي 0229وضرورة التعاون والتنسيق بين المعممين واآلباء ومقدمي الخدمات, ودراسة الشبانة )
ميًا ىي تربية األىل السمبية واتجاىاتيم توصمت إلى أن أىم معوقات التأىيل الميني لممعوقين عق

( التي أكدت عمى حاجة االسرة لمتوعية من 0229السمبية من عمل المعوق عقميًا, ودراسة عبدات )
( التي توصمت إلى أن مشاركة أولياء أمور 0229أجل توظيف المرأة المعوقة, ودراسة أبو العبدات )

وعدم إشراك لناحية العممية ال ترقى إلى المستوى المطموب المعوقين في البرامج المقدمة ألبنائيم من ا
 .االسرة بشكل كاف كجزء من فريق العمل في عممية التأىيل الميني يؤثر في نجاح ىذه العممية

 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بتشغيل المعوقين عقميًا: -سادساً 

لقد دّلت كافة الشواىد في مختمف دول العالم عمى أّن تشغيل المعوقين عقميًا لم يكن أمرًا سياًل, حيث 
بعد تأىيميم مينيًا, ولقد ركزت توجد مجموعة من المعوقات التي تعيق استخدام وتشغيل المعوقين عقميًا 
ولقد  شكالت بروزًا ووضوحًا, أغمب األدبيات عمى مشكالت تشغيل المعوقين عقميًا باعتبارىا أكثر الم

 :والتي تشمل المعوقين عقمياً تشغيل التي تعيق معوقات ( مجموعة من ال09٩9)العمل الدولي بّين مكتب 

اتجاىات المجتمع من المعوقين عقميًا وموقفو من اإلعاقة بشكل عام, فالمجتمع أحيانًا يفضل أن  -
برعايتو وال يشجع تشغيمو أو إدماجو في نشاطات الحياة يبقى المعوق عقميًا في بيئة أو مؤسسة تقوم 

 اليومية وذلك ألنو ال يؤمن بتشغيمو وكل ذلك سببو نقص الوعي المجتمعي واإلعالمي.
اتجاىات أصحاب العمل من المعوقين عقميًا حيث يواجو المعوقين عقميًا مقاومة من جانب أصحاب  -

الشخاص غير المعوقين القادرين عمى العمل ىذا العمل عند استخداميم النيم يفضمون استخدام ا
عدم الوعي الكافي بإمكانيات وقدرات المعوقين عقميًا, ونتيجة تخّوف أصحاب العمل فيما ب كّمو بسب

 يتعمق بالناحية اإلنتاجية لممعوق عقميًا.
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وجود معوق اتجاىات العمال العاديين من المعوقين عقميًا وعمميم معيم في مكان واحد فقد يرفضون  -
عقميًا بينيم العتقادىم أن انتاج المعوق عقميًا سيكون قمياًل وسيؤثر عمى اإلنتاج بصفة عامة, وألن 

 (.920, ص0222اتيم باألساس سمبية تجاه اإلعاقة                       )مسعود وآخرون,اتجاى
مع أجور العاديين وىذا تدني االجور المدفوعة لممعوق عقميًا في عممو إذا توفر لو عمل مقارنة  -

 األمر يقمل من حافز التحاقو بالعمل أو يعيق استمراره في العمل.
قّمة فرص العمل المتاحة أمام االفراد االسوياء في أغمب المجتمعات مما يجعل فرصة المعوق عقميًا  -

البطالة في الحصول عمى عمل تكاد تكون ضعيفة جدًا مقارنة بغيره من األسوياء وىذا يفسره انتشار 
 في أغمب المجتمعات بشكل عام وعدم احتياج سوق العمل لممعوقين بشكل خاص.

 عدم تطبيق قانون العمل الخاص بالمعوقين والذي يمزم بتشغيل نسبة معينة من المعوقين عقميًا. -
 (.21,ص0229)الزارع,                                                                       

اتفقت مع الكثير من الدراسات السابقة التي يًا قد ىذه المشكالت التي ترتبط بتشغيل المعوقين عقمإن  -
رأت أّن تشغيل المعوقين عقميًا يعاني من مشكمة حقيقية وأن ىناك نسبة عالية منيم ال تتوفر ليم 

الغالبية  ( التي أشارت إلى أن0992فرص عمل وبالتالي يعانون من البطالة مثل دراسة محجوب )
سنة لم تتييأ ليم فرص عمل ولم يعمموا, ( 02-02العظمى من المعوقين بين المرحمة العمرية )

( التي توصمت إلى وجود مجموعة صعوبات تواجو المعوق في الحصول 099١ودراسة المنيع )
 عمى عمل بعد تخرجو من عممية التأىيل منيا:

لعمل المتاحة لممعوقين, عدم تطبيق قانون العمل رفض رجال االعمال تشغيل المعوقين, قّمة فرص ا
 الخاص بالمعوقين.
( التي أكدت عمى عدم االىتمام الكافي من المسؤولين بتوفير 0229الكربيجي ) إضافة إلى دراسة

( التي كان من أىم 0229فرص عمل لممعوقين وعدم مناسبة المينة لنوع اإلعاقة, ودراسة مسمم )
ت التي تواجو المعوق ىي صعوبة إيجاده لعمل مناسب بعد حصولو عمى نتائجيا: من أىم المشكال

شيادة التأىيل الميني وذلك لعدم توافر فرص عمل مناسبة وعدم تعاون أصحاب القطاع الخاص في 
( التي أوضحت أّن نسبة 0222تشغيل المعوقين ألنيم يبحثون عن الربح المادي, دراسة دندراوي )

( التي أشارت إلى مشكالت تعيق 022٩ليم, ودراسة الرنتيسي ) % من المعوقين ال عمل١2,0
التحاق المعوقين بفرص العمل منيا ما يعود إلى جمود الموائح والقوانين الخاصة بتشغيل المعوقين 
مكانيات المعوقين إضافة إلى عدم  ومنيا ما يعود إلى فرص العمل المتاحة التي ال تناسب قدرات وا 
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صحاب المصانع مع المؤسسات التي تيتم بتشغيل المعوقين في الوظائف تعاون رجال األعمال وأ
عاقة أن اىم معوقات التأىيل الميني لذوي اإل( التي أشارت إلى 0229) العامة, ودراسة الشبانة

العقمية ىي اتجاىات أصحاب العمل السمبية, ودراسة الجمعية الوطنية لتأىيل المعوقين بقطاع غزة 
% من المعوقين لم يحصموا عمى فرص تشغيل بعد تدريبيم 92,2نتائجيا أّن ( التي أظيرت 0202)

( التي توصمت إلى أّن نسبة كبيرة من المسؤولين ورجال 0220)مينيًا, ودراسة كولينج كايل كي 
االعمال ال يفيمون دورىم تجاه المعوقين وال يسعون إلى توظيفيم في االعمال التجارية, ودراسة 

% وىذه النسبة توضح أن 10( التي أوضحت أّن معدل البطالة لممعوقين 0220جونز جيول الي )
نسبة توظيف المعوقين منخفضة جدًا وخمصت إلى أن ىناك صعوبات عّدة تقف ألمام حصول 

( التي بينت أنو يجب تخفيف 0229المعوقين عمى فرص عمل, ودراسة باكستر ىولي كارولين )
( والتي 0221وقين بالعمل المناسب, وأخيرًا دراسة مارثا رسك )العقبات التي تقف أمام التحاق المع

رأت أن العديد من المعوقين يعيشون حياتيم اليومية بال عمل وذلك نتيجة لمتمييز والعنصرية ضدىم 
عدم تكافؤ  –من قبل المجتمع وأن ىناك عوائق تعيق التحاقيم بفرص العمل )عوائق اقتصادية 

 الفرص(. 
 

 خاتمة:
ترى الباحثة أن مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا كثيرة ومتعددة تبدأ من المعوق وبذلك 

ىي مرحمة التشغيل في آخر مرحمة من مراحل التأىيل و  وأسرتو لتصبح أكثر صعوبة وأكثر اشكالية
 حيث تكثر معاناة المعوقين عقميًا فييا.
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 الفصل الثالث 
 الدراسات السابقة

، وقد ةالحالي الدراسةيتناول ىذا الفصل مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصمة بمشكمة     
، ةالحالي الدراسةنترنت عن دراسات تتعمق بفي الكتب والدوريات وشبكة اإل بحثالحاولت الباحثة 

لتأىيل الميني ذات الصمة بمشكالت ا العربية واألجنبية عمى مجموعة من الدراسات الدراسة تاقتصر ف
 .لدى المعوقين عقميًا، وسيتم عرض ىذه الدراسات حسب التسمسل الزمني بدءًا باألقدم

 الدراسات العربية:
 ( 1993دراسة الشهري) السعودية: 

 عنوان الدراسة: تكمفة برامج التأهيل وعائدها بمؤسسات رعاية المعوقين.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى التكاليف الخاصة ببرامج تأىيل المعوقين، والعائد  هدف الدراسة:

االجتماعي والميني والصحي من ىذه البرامج، والتوصل إلى نموذج عممي يفيد في تطوير برامج التأىيل 
 الميني لممعوقين.

عمى معوقين أعمارىم  قت ىذه الدراسة عمى مركز التأىيل الميني في مدينة الرياضطب   عينة الدراسة:
 فردًا. (51)سنة وعمى القائمين بميام التدريب والتأىيل الميني في المركز وعددىم  14فوق 

 استبيان من إعداد الباحث. داة الدراسة:أ
 تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت المنيج الوصفي.  منهج الدراسة:
 خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا: نتائج الدراسة:

 ( من المسؤولين العاممين في برامج التأىيل الميني ترى أن ىذه البرامج تحد من الميول 58نسبة )%
العدوانية والسمبية عند المعوقين وتساعد ىذه البرامج عمى القيام بأعمال ومين تحتاجيا البيئة 

 .السعودية
  41فوق ىمعمر لمعوقين دين من خدمات مركز التأىيل الميني بالرياض من المستفي (%55)نسبة 

 .واإلنتاجييم في مقتبل العمر الميني ن  أسنة أي 
  في الرياض ذلك يتوفر إلى حد كبير مناخًا ايجابيًا لعممية التأىيل الميني في مراكز التأىيل الميني

من القائمين بميام التدريب والتأىيل الميني بالرياض من الكفايات الفنية  (%58نسبة )أن  
 .يميني أو التأىيل االجتماعي النفسالمتخصصة سواء في التدريب ال

 ( عدد المدربين في مجاالت الكيرباء والنجارة وااللكترونيات ،ألنيا أىم المجاالت التي 14نسبة )%
بين في ما أن سوق العمل يحتاج إلى العاممين والفنيين والمدر  ، كيختارىا المعوقون لمتدريب الميني

 ىذه المجاالت مما يوضح التخطيط الجيد لبرامج التدريب والتأىيل الميني بالمركز.



 الفصل الثالث:                                                                         الدراسات السابقة

 

   57 

 

 ( من 64نسبة )%كما أن  ،المعوقين المؤىمين يحصمون عمى فرص عمل بعد تخرجيم من المركز
 تساير التطورات العصرية.اآلالت واألجيزة التي يتدربون عمييا حديثة و 

 (.8886ري،)الشم                                                                         
 

 
  ( 1995دراسة بدر) مصر:  

عالقته ببعض  عنوان الدراسة : فاعمية برنامج لمتأهيل النفسي واالجتماعي لمبتوري األطراف في
 المتغيرات النفسية واالجتماعية.

ىدفت الدراسة إلى تنمية بعض الميارات لدى مبتوري األطراف واالرتقاء بقدراتيم  هدف الدراسة:
مكانياتيم، وكان أىم فروضيا  من المتوقع وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعمية برنامج التأىيل )وا 

 .(واالجتماعيةالنفسي واالجتماعي لمبتوري األطراف وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية 
طبقت ىذه الدراسة عمى ثالث مراكز لمتأىيل، مركز التأىيل الشامل باإلسماعيمية   عينة الدراسة:

( مفردة تتراوح  88ومكتب ونادي المعاقين بكفر الشيخ، ومركز التأىيل العسكري بالعجوزة، عمى عينة ) 
 ( سنة.82-45) أعمار العينة
 إعداد الباحث.برنامج تأىيمي من  أداة الدراسة:

 ىذه الدراسة من الدراسات التجريبية باستخدام المنيج التجريبي. تعد   منهج الدراسة:
المعاقين حركًيا مبتوري األطراف يعانون مشكالت القمق والضيق،  ضح من الدراسة أن  ات   نتائج الدراسة:

حيث يشعرون بفقد مكانتيم االجتماعية والمينية، وأصبحوا عالة عمى أسرىم ومجتمعيم، وخرجت الدراسة 
قين فرصة متساوية بمجموعة من التوصيات ىي: يجب إعطاء المعاقين حركًيا وغيرىم من فئات المعا

وا لو وفي الرعاية الصحية واالجتماعية والتعميمية دون تفرقة، وخمق فرص عمل د  عأ  في العمل الذي 
تساعد المعاقين حركًيا وغيرىم في الحصول عمى العمل الذي يتناسب مع إمكانياتيم وطاقاتيم ويجب أن 

عاقتيم.  يكون أساس تشغيل المعاقين حركًيا ىو استعدادىم وقدراتيم وليس عجزىم وا 
 (.4662)بدر،                                                                                  

 مصر (1995محجوب ) دراسة : 
 في مؤسسات الرعاية االجتماعية. اإلنجازعنوان الدراسة: معوقات 

المرتبطة بالخصائص البنائية والوظيفية  اإلنجاز: ىدفت الدراسة إلى الكشف عن معوقات هدف الدراسة
 في مؤسسات الرعاية االجتماعية.  اإلنجازلمؤسسات الرعاية االجتماعية، وكان أىم تساؤالتيا ما معوقات 

سكندرية عمى عينة بمغت ن بمحافظة اإليقو سات رعاية المعطبقت ىذه الدراسة عمى مؤس عينة الدراسة:
 ق.و ( مع 55) 
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 استبيان من إعداد الباحث. أداة الدراسة:
 المنيج الوصفي.  ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التقويمية باستخدام د  تع  منهج الدراسة:
( سنة، 82-42قين من الذكور والذين يتراوح عمرىم من)و كشفت الدراسة أن غالبية المع نتائج الدراسة:

لم تتييأ ليم فرص عمل قين بين المرحمة العمرية و راسة أن الغالبية العظمى من المعوتبين من نتائج الد
ولم يعمموا، ويوصي الباحث بأن تكون البرامج المينية موجية نحو التدريب الميني وليس بيدف العائد 

ا مؤسسة الرعاية االجتماعية ع في الخدمات والبرامج التي تقدميالمادي، كما ويوصي بضرورة التوس  
 قين عمى أساس تكافؤ الفرص.و رص عمل لممعوتوفير ف وكيفاً  قين كماً و لممع

 (.4662)محجوب،                                                                                
 السعودية (1996) المنيع دراسة: 

 عنوان الدراسة: كفاءة التخطيط لبرامج التأهيل المهني في استيعاب سوق العمل لممعوقين المؤهمين.
الكشف عن طبيعة العالقة بين كفاية برامج التأىيل الميني لممعوقين  ىدفت الدراسة إلى الدراسة: هدف

 :واستيعاب سوق العمل لممعوقين المؤىمين
 ي:تمن مجتمع الدراسة عمى النحو اآلنة في سبيل ذلك تم سحب عي   عينة الدراسة:

 لشؤون الرعاية االجتماعية وقد بمغ عددىم  جميع المسؤولين في اإلدارة العامة لمتأىيل بوكالة الوزارة
 .عشرة موظفين

 ات االجتماعيات العاممين في مراكز التأىيل الميني يجميع االختصاصيين االجتماعيين واالختصاص
 بالرياض وعددىم خمسة.

   نة من الرؤساء المباشرين لممعوقين العاممين في القطاعات الحكومية وبمغ عددىم خمسة عشر عي
 .رئيساً 

 معوقاً  (41نة من خريجي وخريجات مراكز التأىيل الميني لمذكور وقد بمغ عددىم )ي  ع. 
 استبيان من إعداد الباحث. أداة الدراسة:

 تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية باستخدام المنيج الوصفي. منهج الدراسة:
 خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا: نتائج الدراسة:

  مع عميو يتفق  وابرنامج التأىيل الميني الذي تدربأغمب المعوقين الذين تم تأىيميم يرون أن  إن
 .عمميم الحالي الذي يقومون بو

  (28من الم )%جيم أىميا:في الحصول عمى عمل بعد تخر  المؤىمين يشيرون إلى صعوبات ين عوق 
 *رفض رجال األعمال تشغيل المعوقين.

 المتاحة.ة فرص العمل * قم  
 ة الراتب.*قم  
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 *عدم تطبيق قانون العمل الخاص بالمعوقين.
 *عدم احتياج سوق العمل لمتخصص.

 جدت صعوبات تواجو المستفيدين بعد عممية التشغيل أىميا:كما و  
 ة الراتب.*قم   

 *النظر إلى المعوق من واقع إصابتو ال من واقع قدراتو.
 *صعوبة المواصالت.

 المستخدمة في المؤسسة.حداثة األجيزة *
 (.8886،)الشمري                                                                          

 ( 1997دراسة السويمم) السعودية: 
من البرامج المتاحة لمتوعية بالكوارث الطبيعية من  عنوان الدراسة: مدى استفادة المعوقين سمعياً 

 وجهة نظر العاممين بمعاهد األمل بمدينة الرياض.
مل بمدينة الرياض نحو عمى وجية نظر العاممين بمعاىد األعرف ىدفت الدراسة إلى الت   هدف الدراسة:

منيا في  فادة المعوقين سمعياً لدى الدفاع المدني، واست برامج التوعية بالكوارث الطبيعية المتاحة حالياً 
 التعامل مع مثل تمك الكوارث.

مجتمع الدراسة والذي  وىم يمثمون كل   ،وموظفة ( موظفاً 858تم سحب عينة قواميا ) عينة الدراسة:
يتمثل في العاممين بمعاىد األمل الست لتعميم الصم بمدينة الرياض التابعة لوزارة المعارف والرئاسة 

 وموظفة. ( موظفاً 858يبمغ عددىم) نالعامة لتعميم البنات، والذي
 مل.و لمعاممين بمعاىد األاستبيان من إعداد الباحث موجً  أداة الدراسة:

 استخدم في ىذه الدراسة المنيج الوصفي. منهج الدراسة:
 خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا: نتائج الدراسة:

 (4,31أفاد )% ىي استخدام التوعية برامج بأن أفضل وسيمة لتوصيل من العاممين في المعاىد
أفادوا بأن أفضل من العاممين %( 4834األفالم السينمائية ،وأشرطة الفيديو ،أو األفالم الثابتة، و)

 المعاونين الصم الذي يمكنو التفاىم مع زمالئو. وجود أحدبرامج ىي ىذه الوسيمة لتفعيل 
 التوعية مما يمنع برامج لسمعية ممن لدييم إلمام كاف بعدم وجود متخصصين في مجال اإلعاقة ا

 .وصول ما تحتويو ىذه البرامج لمصم
 (2634 )% بالكوارث الطبيعية ويرجع  عدم كفاية برامج توعية المعوقين سمعياً أفادوا بمن العاممين

بين عمى تنفيذ ىذه البرامج، وعدم ذلك لعدم تصميميا في األساس ليم، وعدم وجود أشخاص مدر  
 عقد الندوات والمحاضرات بالمعيد لشرح ىذه البرامج.

 (.8886)الشمري،                                                                            
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  سمطنة ُعمان (1999الفارسي )دراسة : 
 عنوان الدراسة: التخطيط لبرامج الرعاية االجتماعية لممعاقين بسمطنة عمان.

قين بسمطنة عمان. وكان أىم تساؤالتيا: ما و ف عمى أولويات احتياجات المعالتعر    هدف الدراسة:
االحتياجات االجتماعية الفعمية التي يتم عمى أساسيا تخطيط برامج الرعاية االجتماعية لممعاقين بسمطنة 

 عمان؟ 
ان، عمى عينة قين بمسقط بسمطنة عمو راسة عمى مركز رعاية وتأىيل المعطبقت ىذه الد عينة الدراسة:

 تأىياًل مينيًا.ق مؤىل و ( مع 61بمغت ) 
 استبيان من إعداد الباحث. أداة الدراسة:

 اعتمدت ىذه الدراسة عمى منيج دراسة الحالة. منهج الدراسة:
المين التي  ن  أشغيل حصمت عمى المرتبة األولى، و الحاجة إلى الت ضح من الدراسة أن  ات   نتائج الدراسة:

% ومينة  532% ومينة الحدادة بنسبة  8,38 ن في المركز مينة النجارة بنسبةو قو يتدرب عمييا المع
%، كما اتضح وجود عالقة بين نوع المين وعمر  633% والكمبيوتر بنسبة  633الطباعة بنسبة 

قين اتجيوا إلى االعتماد عمى العمل الحكومي والخاص بعد و ق، واتضح في الدراسة أن المعو المع
اسة بضرورة االىتمام من قبل وسائل وتوصي الدر  تخرجيم حيث يرغبون في الحصول عمى عمل،

 ين.وقمتخصصة لمعمل مع المع أطرفير اإلعالم بالمعوقين، وتوفير األجيزة والمعدات لمتدريب، وتو 
 (.4666رسي،اف)ال                                                                                

  فمسطين (2222الخزندار ) دراسة : 
 محافظات غزة. الدراسة: أثر التأهيل المهني عمى التوافق النفسي واالجتماعي لممعوقين فيعنوان 

فسي التوافق الن ىدفت الدراسة إلى التحقق من مدى فاعمية برنامج إرشادي لتحسين هدف الدراسة:

بين  ة إحصائياً توجد فروق دال  )قين بمحافظة غزة، وكان أىم فروضيا و واالجتماعي لدى عينة من المع
متوسط درجات أفراد المجموعة األولى في القياس القبمي )قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي( ومتوسط 
درجات أفراد المجموعة األولى في القياس البعدي )بعد تطبيق البرنامج( وذلك عمى األبعاد المتضمنة في 

 . (مقياس التوافق المستخدم
نة ون االجتماعية بالسمطة الوطنية الفمسطينية عمى عي  ؤ لشوزارة ا فيقت ىذه الدراسة طب   عينة الدراسة:

 اًل.( معاقًا مؤى   488بمغت ) 
 بعدي(. -برنامج إرشادي من إعداد الباحث )قبمي  أداة الدراسة:

 ىذه الدراسة من الدراسات التجريبية باستخدام المنيج التجريبي.  د  تع منهج الدراسة:
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فاعمية البرنامج اإلرشادي النفسي لممعوقين المؤىمين في زيادة أو مت الدراسة إلى توص   نتائج الدراسة:
المتبقية  مقين واالستفادة من قدراتيو عي والميني لدى المعتنمية قيمة التوافق النفسي واالجتما

رورة وأىمية التأىيل الميني في االلتحاق بالعمل، وتوصي الدراسة بض ةوالجسمي ةالنفسي مواستعداداتي
 أكثر استعداًدا لاللتحاق بالعمل. وذلك ليكونواقين و لممع

 (.8888)الخزندار،                                                                               
  مصر (2223الكربيجي )دراسة : 

لممعاقين وعالقتها  عنوان الدراسة: تقويم ممارسة طريقة تنظيم المجتمع بمنظمات التأهيل االجتماعي
 بتحقيق أهداف المنظمات. 

مى تحقيق أىداف عممية تشغيل التعرف عمى تأثير ممارسة طريقة تنظيم المجتمع ع هدف الدراسة:

من المتوقع وجود  ) قين بعد إلحاقيم بالعمل، وكان أىم فروضياو قين، وأىداف عممية تتبع المعو المع

 .(ذات داللة إحصائية بين ممارسة طريقة تنظيم المجتمع وتحقيق أىداف عممية التشغيل إيجابيةعالقة 
قين بمحافظة البحيرة عمى عينة و في مكاتب التأىيل االجتماعي لممعطبقت ىذه الدراسة   عينة الدراسة:

 يين االجتماعيين.صصاتخ( من اال ,88) بمغت 
 استبيان من إعداد الباحث. أداة الدراسة: 

 ىذه الدراسة من الدراسات التقويمية باستخدام منيج المسح االجتماعي. د  تع منهج الدراسة:
االجتماعي تساعد عمى توجيو  الممارسة المينية لألخصائي مت الدراسة إلى أن  : توص  نتائج الدراسة

قين داخل و ىناك صعوبات تواجو المع إلى المينة التي تتناسب مع إعاقتو، وأكدت الدراسة أن   قو المع
ناسبة قين وعدم مو ولين بتوفير فرص عمل لممعؤ لمسا من مكاتب التأىيل تتمثل في عدم االىتمام الكافي

ل مكاتب التأىيل ب من خاليتدر القين عمى و الدراسة بضرورة حصول المع يالمينة لنوع اإلعاقة، وتوص
نشاء مصانع محمية لممعلمتبقية قين يساعدىم عمى استثمار طاقاتيم وقدراتيم او االجتماعي لممع قين و وا 

ل، قين عند االلتحاق بالعمو عمى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لممعلتوفير فرص عمل خاصة بيم، والعمل 
 قين.و معلممن حجم القوى العاممة  (%2)قين التي نظمتيا القوانين مثل و والتأكيد عمى تطبيق حقوق المع

 (.,888)الكربيجي،                                                                              
  مصر (2223مسمم ) دراسة : 

 عنوان الدراسة: ممارسة طريقة تنظيم المجتمع لتدعيم الخدمات المقدمة لممعاقين.
د مدى كفاية الخدمات التشغيمية التي تقدميا مؤسسة يوم يىدفت دراستو إلى تحد هدف الدراسة:

الميني وخدمات  ما مدى كفاية خدمات التدريب :المعاقين، وكان أىم تساؤالتياالمستشفيات لتأىيل 
 .؟التشغيل لممعاقين
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 قًا.و ( مع 342لدراسة عمى عينة بمغت ) طبقت ىذه ا عينة الدراسة:
 استبيان من إعداد الباحث. أداة الدراسة:

ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية باستخدام منيج المسح االجتماعي بأسموب  د  تع منهج الدراسة:
 العينة.

ق ىي صعوبة و من أىم المشكالت التي تواجو المعوكان من أىم نتائج الدراسة أن  نتائج الدراسة:
لعمل مناسب بعد حصولو عمى شيادة التأىيل الميني، وذلك لعدم توافر فرص عمل مناسبة  هإيجاد

قين ألنيم يبحثون عن الربح و مال)القطاع الخاص( في تشغيل المععدم تعاون أصحاب األعوكذلك 
وتحسين مستوى قين و مستوى خدمات التأىيل الميني لممعالمادي، ويوصي الباحث بضرورة تحسين 

 ق بعد حصولو عمى شيادة التأىيل الميني.و ممعقين وتوفير فرص عمل مناسبة لو خدمات التشغيل لممع
 (.,888)مسمم،                                                                                   

 ( اإلمارات:   2224دراسة البشيتي و عبدات ) 
 عنوان الدراسة: مستوى رضا أولياء أمور المعوقين عن خدمات التأهيل المهني المقدمة ألبنائهم.

أمور ذوي االحتياجات الخاصة عن مستوى الخدمات ف عمى مستوى رضا أولياء التعر   هدف الدراسة:
 ب فييا.ق ونوع اإلعاقة والورشة التي يتدر  و ي مرحمة التأىيل تبعًا لجنس المعالمقدمة ألبنائيم ف

 استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي. منهج الدراسة:
 وطالبة. اً ( طالب,5ىيل الميني والبالغ عددىم) جميع أولياء األمور في قسم التأ عينة الدراسة:
 ن.يعداد الباحثإاستبانة من  أداة الدراسة:

أظيرت النتائج أن ىناك مستوى مرتفع من رضا أولياء األمور تجاه الخدمات المقدمة  نتائج الدراسة:
اإلناث ورضا ورضا مرتفع عن الخدمات المقدمة لمذكور أكثر من ، ألبنائيم في قسم التأىيل الميني 

 أولياء أمور اإلعاقة الذىنية أكثر من رضا أولياء أمور اإلعاقة السمعية.
 (.8881)البشيتي وعبدات،                                                                       

 في التأهيل المهني لمتوحد دراسة تجربة مدرسة هيقاشي بألمانيا:   
معرفة أىمية التكامل الحسي في تدريب التوحديين، فالعنوان قد يختمف عن  الدراسة : هدف 

مضمون الموضوع الذي تكمم عن مدرسة ىيقاشي  كإحدى المدارس  الجديرة باالحترام، وأجمل ما 
في ىذه المدرسة أنيا تبنت وجية نظر قد تكون مختمفة عن باقي المدارس األخرى فمدرسة ىيقاشي 

جماعي منذ  البداية، وال تعتمد عمى التعميم الفردي، وتستند إلى ثالثة أسباب تؤكد عمى التعميم ال
لتبرير ىذه االستراتيجية، منيا أن  الطفل الطبيعي يتعم م و يستدخل عناصر ثقافتو من خالل تجمعات 

د، وجماعات، وأيضًا إن  ذلك يساعد الطفل التوح دي عمى اكتساب ميارة يفتقدىا بقوة وىي ميارة التقمي
ولمحق  فإن ىذه األسباب قوية ومقنعة، ولكن يحتاج تطبيقيا إلى سيطرة كبيرة عمى جميع عناصر 
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المشيد أو البيئة التعميمية، خاصة أننا ىنا قد نكون نسبح ضد التيار، فنحن نتعامل مع طفل توحدي 
و لديو قصور في التفاعل االجتماعي، وبعضيم ينزعج بشدة ويتعصب من أي أصوات عالية أ

تغيير، فمن األفضل االعتماد عمى التدريب الجماعي إذا استطعنا السيطرة عمى البيئة التعميمية 
وفيمنا خصائص الطفل وتطو ر قدراتو وذلك سيكون محاكاة لمبيئة الطبيعية التي يتعمم فييا الطفل 

 كل  شيء.
تدريب الطفل التوح دي أم ا فيما يخص  التكامل الحسي فيو اتجاه يحاول استغالل جميع الحواس في 

ولكن بشيء وظيفي يستغل  ميارات الطفل في بعض الحواس مثل الحاسة البصرية ويتجن ب أو 
يراعي القصور أو المثيرات الناتجة عن بعض الحواس مثل األصوات العالية، وعندما نستخدم 

بد  من اختيار التكامل الحسي فنحن نيدف إلى تدريب الطفل من خالل ىذه الحواس، ولذلك كان ال 
الوسائل التعميمية التي تساعد عمى تنفيذ ىذه النظرية فنحاول أن نجمع ىذه الوسائل بين المواد التي 
نستخدم فييا حاسة الممس وبالتالي يتعامل الطفل مع الوسيمة من خالل الممس و يدخل معنى أو 

وسيمة مواد بصرية أو معينات خبرة أو معمومة معينة من خالل لمس ىذه الوسيمة، وأيضًا قد تكون ال
بصرية، وىي من الحواس الميمة والتي تتفق جميع البرامج واألبحاث عمى ضرورة توظيفيا، ألن 
المعينات البصرية تناسب طبيعة تفكير التوحدي وطبيعة معالجتو لممثيرات وتناسب الصعوبة التي قد 

حد ،فال شك  أن  المعمومة التي ت قد م توجد لديو في الذاكرة والتعامل مع أكثر من مثير في وقت وا
لمطفل التوحدي في شكل صورة أو معينات بصرية ستكون أكثر تأثيرًا، وأقرب إلى الثبات والدخول 
إلى ذاكرة الطفل التوحدي، وأثبتت الدراسة أن التدريب الذي يتم بشكل جماعي قد يحرم بعض 

ي تقد م التالميذ التوحديين ذوي األداء المرتفع ألن  األطفال من تمق ي الت دريب  وقد يعيق التعمم الجماع
عمييم االنتظار إلى أن يتم تعميم باقي التالميذ في الفصل لمميارات المراد تعميميا وىذا يضيع عمييم 

 وقتًا يمكن من خاللو تعم م ميارات أخرى.
 (.8881)الشامي،                                                                               
 

  مصر (2225دندراوى )دراسة : 
لممعاقين في  عنوان الدراسة: دور المؤسسات الحكومية واألهمية في تحقيق الدمج االجتماعي

 المجتمع.
مية لتحقيق الدمج المؤسسات الحكومية واألىف عمى طبيعة الخدمات التي تقدميا التعر   هدف الدراسة:

ما طبيعة الخدمات التي تقدميا )تساؤالتيا  في المجتمع، وكان أىم قين حركياً و االجتماعي لممع
 . ؟(المؤسسات الحكومية واألىمية في تحقيق الدمج االجتماعي لممعاقين حركًيا في المجتمع
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يل االجتماعي وجمعية التأىيل االجتماعي بقنا، عمى طبقت ىذه الدراسة عمى إدارة التأى عينة الدراسة:
 . حركياً  ( معاقاً  423عينة بمغت ) 
 استبيان من إعداد الباحث. أداة الدراسة:

 ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحميمية باستخدام منيج المسح االجتماعي.  منهج الدراسة:
% مقابل  53معظم عينة الدراسة من الذكور، حيث بمغت  ضح من ىذه الدراسة أن  ات   نتائج الدراسة:

ال عمل  قين حركياً و % من المجموع الكمي لممع 2338 % من اإلناث، وكذلك أوضحت الدراسة أن   41
أوصى الباحث  ق نتيجة لإلصابة باإلعاقة، وقدو فاض مستوى دخل المعليم، وأوضحت الدراسة انخ

 يتناسب مع قدراتو المتبقية مما يساعد عمى تحسين مستوى دخمو.ق بالعمل الذي و بضرورة إلحاق المع
 (.8882)دندراوي،                                                                           

  فمسطين (2226صالح )دراسة : 
 .الفمسطيني عنوان الدراسة: أساليب التوافق االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع

وتوزيعيا  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى خصائص ذوي االحتياجات الخاصة هدف الدراسة: 
مراكز الرعاية  الديمغرافي في المجتمع الفمسطيني، ومدى التنوع في اإلعاقات التي تحظى باىتمام

عممية التوافق االجتماعي  ف عمى المشكالت التي تعيقوالتعر   ،وخمفياتيم األسرية اجتماعًيا واقتصادًيا
التوافق االجتماعي لذوي االحتياجات  ما ىي أساليب)لذوي االحتياجات الخاصة، وكان أىم تساؤالتيا 

تواجو ذوي االحتياجات الخاصة في تحقيق  ، وما ىي المعوقات التي؟الخاصة في المجتمع الفمسطيني
 .؟(مستوى مقبول من التوافق االجتماعي

 قين في مدينةو ات الرعاية التي تقدم خدمات لممعقت ىذه الدراسة عمى عدد من مؤسسب  ط   عينة الدراسة:
  .( مفردة 888رام اهلل والبيرة في فمسطين عمى عينة بمغت) 

 استبيان من إعداد الباحث. أداة الدراسة:
  .الوصفية باستخدام المنيج الوصفي ىذه الدراسة من الدراسات منهج الدراسة:
 :توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وىي نتائج الدراسة:

 قين، وندرة وجود متخصصين في العالجو تأىيمية من الجيات المعنية لممع وندرة إقامة دورات ةقم   
لذوي  أمام التوافق النفسي واالجتماعي والميني النفسي والتأىيل الميني، وىذه المعوقات تقف حائالً 

 االحتياجات الخاصة، وتوصي الدراسة بضرورة 
 

السمطة  ةساىمم ضرورةقين، و و متخصصة لتأىيل المع أطر توفير مركز التأىيل الميني وتوفير
من بينيا توفير  و قينو بر في مجال الخدمات المقدمة لممعكأبدور  الفمسطينية من خالل وزاراتيا المختمفة

 (.8883)صالح،                                                                        فرص عمل.
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  السعودية( 2226العنزي)دراسة: 
 .عنوان الدراسة: آراء المدربين والمتدربين نحو برامج التأهيل المهني لممعوقين حركياً 

ىذه الدراسة إلى معرفة آراء المدربين والمتدربين نحو برامج التأىيل الميني  ىدفت الدراسة: هدف
وذلك لموقوف ، التي تقدميا مراكز التأىيل الميني لممعوقين بالمممكة العربية السعودية  لممعوقين حركياً 

قدرة المراكز  وكذلك مدى، بالميارات المينية المطموبة  عمى قدرة تمك البرامج عمى تزويد المعوقين حركياً 
الذين يسعون لدخول سوق  فق مع احتياجات المعوقين حركياً اعمى تحسين وتطوير برامجيا التأىيمية لتتو 

  .العمل
المتدربين ببرامج مراكز  يت األولى لممعوقين حركياً تم جمع البيانات بواسطة استبانتين وج   عينة الدراسة:

يت االستبانة الثانية لممدربين بينما وج  ،  حركياً  معوقاً  35 التأىيل الميني لممعوقين  والذين يبمغ عددىم
 .اً مدرب 5,برامج والذين يبمغ عددىم القائمين عمى تنفيذ تمك ال

 استبانتين من إعداد الباحث. أداة الدراسة:
 تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية باستخدام المنيج الوصفي.  منهج الدراسة:
 توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أىميا : نتائج الدراسة:

  ًإيجابية ونجاح برامج التأىيل الميني واستفادة المعوقين حركيا  يرى المدربون والمعوقون حركيا
 المتدربين من برامج التأىيل الميني المقدمة ليم 

  ًالتأىيمية  متفقون عمى الرضا عن المدربين القائمين عمى تنفيذ البرامج المعوقون حركيا 
   من برامج التأىيل ىناك معوقات تقمل من استفادة المعوقين حركياً  ال يرى المدربون أن.  
  ًىناك مشكالت تدريبية تواجييم أثناء تنفيذ برامج التأىيل  أن   ال يرى المعوقون حركيا. 
  ًأثناء تنفيذ برامج  ىنالك صعوبات تواجو المعوقين حركياً  أن   يرى المدربون والمعوقون حركيا

وصعوبة توفر  سر األشخاص المعوقين حركياً التأىيل ،ومنيا ضعف القدرة المالية لدى أ  
لى المركز ،عدم إجادة بعض المعوقين حركياً   األجيزةلمقراءة والكتابة وتقادم  المواصالت من وا 

  .واآلالت
 متفقون عمى المقترحات المقدمة لتحسين وتطوير برامج التأىيل  قون حركياً و المدربون والمع 

 
تقويم برامج التأىيل الميني  ،ن حركيا  يوتأىيل المعوقالميني ومنيا معرفة الجديد في تقنية تدريب 

 االىتمام بعممية التدريب واستخدام وسائل اإليضاح المناسبة. باستمرار،
 (.8883)العنزي،                                                                                 
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 ( 2227دراسة حنفي )مصر. 
من  واقع الخدمات المساندة لمتمميذ المعوق سمعيًا )األصم/ضعيف السمع(وأسرته عنوان الدراسة:

 وجهة نظر المعممين واآلباء

عن واقع الخدمات المساندة لمتمميذ المعوق سمعيًا )األصم/ضعيف ىدفت الكشف هدف الدراسة: 
السمع(وأسرتو من حيث الحاجة إلييا ومدى توافرىا باإلضافة إلى مستوى الرضا عنيا في ضوء بعض 

 .المتغيرات من وجية نظر المعممين واآلباء
ميذ ر التالو أم أولياء و  ين(معمم48,تكونت عينة الدراسة في صورتيا النيائية من) عينة الدراسة:

من ثمانية خدمات أساسية تضمنت  والتي تكونت ق عمييم قائمة الخدمات المساندةسمعيًا، طب   ينالمعوق
 .( خدمة مساندة فرعية لمتمميذ وأسرتو83)

 استبيان من إعداد الباحث. أداة الدراسة:
 المنيج الوصفي. منهج الدراسة:
 :أتيالعديد من النتائج أىميا ما يى مت الدراسة إلتوص   نتائج الدراسة:

ة والخدمات التأىيمية من أكثر الخدمات المساندة احتياجًا لمتمميذ ة/الطبي  الخدمات الصحي   ن  إ -4
  َ والخدمات المجتمعية من أكثر الخدمات  الخدمات التأىيمية/التواصمية . وأن  المعوق سمعيًا

 المساندة احتياجًا ألسرة التمميذ المعوق سمعيًا.
ثر حاجة إلى الخدمات المرحمة العمرية األصغر سنًا لمتمميذ المعوق سمعيًا ىي األك ن  إ -8

سمع، التمميذ األصم وأسرتو أكثر حاجة لمخدمات المساندة بالمقارنة بضعاف ال ن  ا  المساندة، و 
ية التعميمية في بيئة ممكان يتمقى الع و إنضعيف السمع( -عوق سمعيًا )أصمالتمميذ الم ن  ا  و 

لدمج يجب توافر الخدمات المساندة لو لالستفادة من التربية الخاصة والتغمب عمى الميد ا
 اآلثار الناجمة عن اإلعاقة.

مستوى الرضا)راضي بدرجة متوسطة(ىو األكثر شيوعًا بين المعممين واآلباء، وىذا يؤكد  ن  إ -,
د أىمية توعية يا ال تحظى بالرضا العام مما يؤك  وجود خدمات مساندة لمتمميذ واألسرة ولكن  

واألسر بتمك الخدمات وآليات الحصول عمييا وضرورة التعاون والتنسيق بين  المعممين
 المعممين واآلباء ومقدمي الخدمات المساندة ذات الحجم لطفميم.

 (. 8884)حنفي،                                                                     
  مصر (2228الرنتيسي)دراسة: 

عنوان الدراسة: منظور لمممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لمتغمب عمى المشكالت التي تحد من 
 .بفرص العمل التحاق المعاقين حركياً 
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لمشكالت التي تحد من التحاق ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤدية إلى ا هدف الدراسة:
ي االجتماعي لمواجية العوامل صصاتخاألدوار المقترحة لاللعمل وتحديد بفرص ا قين حركياً و المع

  .بفرص العمل قين حركياً و من التحاق المع المؤدية إلى المشكالت التي تحد  
والميتمين بمجال  ،الخبراءو يين االجتماعيين وفريق العمل، صصاتخ،اال قين حركياً و المع عينة الدراسة:
 .اإلعاقة الحركية

 من إعداد الباحث.استبيان  أداة الدراسة:
 .المسح االجتماعي بنوعية )الحصر الشامل بالعينة( منهج الدراسة:
قين بفرص العمل و في عدم التحاق المع أكثر العوامل تأثيراً  أوضحت نتائج الدراسة أن   نتائج الدراسة:

 ىي بالترتيب اآلتي:
 %58342العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وذلك بنسبة  -4
 %,5832بنسق أصحاب األعمال وذلك بنسبةالعوامل المرتبطة  -8
 %41361العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة بنسبة  -,
 %22353ي االجتماعي بنسبة صصاتخالعوامل المرتبطة بنسق اال -1
 %8365,بنسبة العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً  -2

لمشكالت االجتماعي عند مواجية ا يتصاصخاالنتائج الدراسة إلى وجود صعوبات تواجو  أشارتكما  -
 ىي بالترتيب: و بفرص العمل قين حركياً و التي تحد من التحاق المع

قين في و المؤسسات التي تيتم بتشغيل المع عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب المصانع مع -4
  .الوظائف العامة

  .قينو ئح والقوانين الخاصة لتشغيل المعجمود الموا -8
  .قينو الميني التي تقدميا المؤسسة لممعة خدمات التأىيل عدم جدي  -,
  .قينو ية لممؤسسات المخصصة لتدريب المعضعف اإلمكانيات الماد-1
  .ي االجتماعي لعمميات التأىيل المينيصصاتخضعف إدراك اال-2
 .األفكار والمعتقدات السمبية السائدة في المجتمع-3
مكانيات المعة ال تناسب قدرات فرص العمل المتاح-4      الحالية . قينو وا 

                                                                                             (.8885)الرنتيسي،                                                                                  
  ( البحرين: 2229ربيع )دراسة 

عنوان الدراسة: مدى رضا أولياء أمور من لديهم متالزمة داون عن خدمات التأهيل المهني المقدمة 
  .ألبنائهم
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ف عمى مستوى رضا أولياء أمور من لدييم متالزمة داون عن الخدمات المقدمة التعر   هدف الدراسة:
  .ألبنائيم الذكور واإلناث

 وطالبة. اً الميني لثمانين طالب أولياء األمور في قسم التأىيل عينة الدراسة:
 استبانة من إعداد الباحث. أداة الدراسة:

 المنيج الوصفي.تم  استخدام  منهج الدراسة:
ىناك مستوى مرتفع من الرضا عن الخدمات المقدمة ألبنائيم  أظيرت النتائج بأن   نتائج الدراسة:

 ورضاىم عن الخدمات المقدمة ألطفاليم الذكور أكثر من اإلناث.
 (.8886)ربيع،                                                                                     

  ( السعودية:2229الشبانة )دراسة 
 تأىيل ذوي اإلعاقة الفكرية مينيًا. عنوان الدراسة:
 التعرف عمى مشكالت التأىيل والتشغيل الميني لذوي اإلعاقة الفكرية. هدف الدراسة:
 .معوقًا من ذوي اإلعاقة الفكرية  90تم تطبيق الدراسة عمى  عينة الدراسة:

 : استبيان من إعداد الباحث.أداة الدراسة
  : المنيج الوصفي.منهج الدراسة
ىي ضعف في  و : أظيرت ىذه الدراسة أىم معوقات التأىيل الميني لذوي اإلعاقة الفكريةنتائج الدراسة

وتربية األىل  ،وضعف اقتصاد الدولة ،ونقص في إعداد المراكز ،التخصصاتة تنوع وقم   ،التجييزات
 و اتجاىات أصحاب العمل السمبية. ،السمبية

                                                                        kids.com) www.Gulf( 
 (السعودي2229دراسة الشمري ):ة 

عنوان الدراسة: تقويم فاعمية برامج التأهيل المهني لممعوقين من وجهة نظر المعوقين والمشرفين 
 ورجال األعمال.

التعرف عمى الصعوبات والمشكالت التي تحول دون تحقيق برامج التأىيل الميني داخل  هدف الدراسة:
 مراكز التأىيل الميني لممعوقين لنتائجو المرجوة من وجية نظر المعوقين والمشرفين ورجال األعمال.

( مشرفًا 48و) اً ( معوق418موزعة عمى الشكل التالي ) 148بمغت عينة الدراسة  عينة الدراسة:
 (  رجل أعمال في الرياض والطائف و الدمام.888و)

   .إعداد الباحث : استبانة منأداة الدراسة
                                           م الباحث المنيج الوصفي التحميمي.استخد منهج الدراسة: 

بالنسبة لممعوقين فقد أشاروا أن البرامج التي تقدميا مراكز التأىيل الميني مناسبة ليم  نتائج الدراسة:
ا بالنسبة لممشرفين و ال توجد صعوبات ومشاكل في البرامج المقدمة ليم أم  منيم بأن   %(56حيث أشار) 

http://www.gulf/
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عدم  –ميني وتتجمى في %( منيم إلى وجود صعوبات ومشاكل في  برامج التأىيل ال14أشار )فقد 
ال التي بعض برامج التأىيل الميني  وجودمعوق إلى نوع المينة المناسبة و ن لتوجيو اليوجود متخصص

مع المعوقين من حيث ال توجد مشاكل  اً ا رجال األعمال فقد كان رأييم متوافقأم   -تناسب سوق العمل
 وصعوبات بخصوص البرامج المقدمة في المراكز.

 (.8886)الشمري،                                                                                
 ( 2229دراسة عبدات) اإلمارات: 

 عنوان الدراسة: مستوى تقدير الذات عند المعاقين العاممين وغير العاممين في دولة اإلمارات.
العاممين وغير ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى تقديم الذات عند األشخاص هدف الدراسة: 

 العاممين بإمارة الشارقة.
قًا في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات و شخصًا مع ,44عمى عينة مكونة من  بعد تطبيقياعينة الدراسة: 

العربية المتحدة وذلك تبعًا لمتغيرات)نوع المستجيب، نوع اإلعاقة، والعمل( والتي قامت عمى أساسيا 
 فرضيات الدراسة.

،وىي عبارة عن مقياس تقدير الذات تم تقنينو باالعتماد عمى صدق محكمين والتحميل : أداة الدراسة 
العام لمفقرات المقياس واستخراج التشبعات الدالة، وتم التحقق من ثبات المقياس باستخراج معامل ثبات 

 (.8345( الذي بمغ )خاق الداخمي لمفقرات )ألفا كرونبااالتس
توسطات الحسابية والنسب المئوية ئج الدراسة تم استخراج المولموصول إلى نتامنهج الدراسة: 

التباين ذي  وفحص الفرضيات الصفرية باستخدام تحميل قين عمى المقياس ،و الستجابات األشخاص المع
 .(8×8×8التصميم )

و توجد فروق دالة إحصائيًا في استجابات األشخاص المعاقين أن  أظيرت النتائج   نتائج الدراسة:
ياس تقدير الذات تبعًا لمتغيرات اإلعاقة والعمل لصالح اإلعاقة الحركية واألشخاص العاممين عمى مق

الرتفاع الثنائية  اً ىناك آثار  ن أيضًا أن  ي  جع إلى متغير الجنس وتب،فيما لم تظير ىناك فروق تر 
في استجاباتيم عمى أبعاد  اً وفروق العينة عمى مقياس تقدير الذات ، أفرادوالثالثية عمى استجابات 

 المقياس.
 مت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا:وبناء عمى ذلك قد  

 ود نفسي واجتماعي عمى الشخص قين لما ليا من مردو يز عمى خدمات تشغيل األشخاص المعالترك
 ق.و المع
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  قة.و األسرة من أجل توظيف المرأة المعتوعية المجتمع و 
  السمعية والذىنية دون التركيز عمى اإلعاقة البصريةفتح باب التوظيف لإلعاقات. 

 (.8886)عبدات،                                                                           

 :  اإلمارات (2229) العبدات أبو

اإلمارات العربية دور األسرة في المشاركة في البرامج التأهيمية المقدمة لممعاقين في : عنوان الدراسة
 المتحدة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور إشراك أولياء األمور في البرامج التأىيمية  هدف الدراسة:
قين ودورىم في إنجاح البرامج العالجية والتربوية والتأىيمية المقدمة لمطفل والتي و معالمقدمة ألطفاليم ال

 ،قو متغيرات )صمة القرابة من المع والتعرف إلى أثر كل من قين.و تنظميا مؤسسات ومراكز تأىيل المع
 .قينو ممعق وعمره( في مستوى مشاركة األسرة في البرامج التأىيمية المقدمة لو جنس المع ،نوع اإلعاقة

متحقين بمراكز رعاية قين المو عينة عشوائية من أفراد أسر المع تم تطبيق ىذه الدراسة عمى عينة الدراسة:
 قين في اإلمارات حيث بمغ عدد الطالب الممتحقين بيذه المراكز والمسجمين لمعام و المع وتأىيل

 4,6وقد تم اختيار عينة عشوائية من أفراد أسرىم بمغت ، ( طالبًا وطالبة248ميالدي ) 888538886
 شخصًا من الوالدين واألخوة واألخوات.

  .ذوي اإلعاقة األشخاصسر أدراسة عمى استبانة موجية ألفراد واشتممت أداة ال أداة الدراسة:
 .المنيج الوصفي  منهج الدراسة:
 : من أىميا وتوصمت الدراسة إلى نتائج نتائج الدراسة:

 قين الممتحقين بمراكز تأىيل و البرامج التأىيمية لألشخاص المع في المشاركة في األسرةدور  ن  إ
في البرامج التربوية الفردية من الناحية  األمورمشاركة أولياء  وىذا يعني أن   منخفض دورقين و المع

 العممية ال ترقى إلى المستوى المطموب.

   قينو مة التي تنظميا مراكز تأىيل المعالعا األنشطةىي أكثر مشاركة في  األسرة إن.  

  ق ذىنيًا وبين دور و لممع التأىيميةتوجد فروق دالة إحصائيًا بين دور األسرة المشارك في البرامج
طفميا من ذوي يعد  طفميا من ذوي اإلعاقة السمعية وذلك لصالح األسرة التي  تي يعد  األسرة ال

 اإلعاقة الذىنية.
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 ق ذىنيًا وبين و ي البرامج التأىيمية لطفميا المعال توجد فروق دالة إحصائيًا بين دور األسرة المشارك ف
 طفميا من ذوي اإلعاقة الجسدية.يعد  دور األسرة التي 

 من حيث البرامج ، ق عقميًا و لى المتابعة المستمرة لمطفل المعالسبب في ىذه النتائج الحاجة إ
ق و التي تيدف إلى إكساب الطفل المع التعميمية التي تعتمد عمى التعميم الفردي والبرامج التدريبة

لتي يقع عمى األسرة دور كبير في التدريب ا ة اليومية واالعتماد عمى الذاتعقميًا ميارات الحيا
األمر الذي يختمف عن ، والمتابعة عمييا حيث تؤثر ىذه المشاركة عمى مدى استفادة الطفل وتطوره 

عاقة الجسدية من حيث قدرتيم االعتماد عمى الذات وتمتعيم بقدرات عقمية طبيعية واستيعابية مما اإل
 واصميا مع مراكز التأىيل.يجعل األسرة تطمئن عمييم وتقمل من ت

                                                                      factory.com) www.Pdf( 

 ( 2212دراسة لمجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين بقطاع غزة) فمسطين: 
 المقدمة من الجمعية الوطنية.عنوان الدراسة: رضا المنتفعين من الخدمات 

ذوي اإلعاقة من  األشخاصتيدف ىذه الدراسة التحميمية إلى التعرف عمى واقع استفادة  هدف الدراسة:
خدمات برنامج التأىيل المقدمة بيدف التطوير واالرتقاء وفق االحتياجات واألولويات من منظور 

ذوي اإلعاقة في  األشخاصاألساسية لبرنامج التأىيل يسعى إلى دمج  األىدافالمنتفعين، حيث أن 
 المجتمع، والمشاركة في صنع القرار، والصول إلى كافة الحقوق المنصوص عمييا في القانون.

 في برنامج غزة لمصحة النفسية. ةالعممي الدراسةاستبيان مصمم باالستعانة بخبرة دائرة  أداة الدراسة:

يم بحاجة إلى عناية معمقة من جميع النواحي ن  ألإعاقة  اذ اً شخص 484ريت عمى أج عينة الدراسة:
% من  ,.53خاصة إيجاد سبل العيش الكريم ليم وذلك من خالل الدراسة التي أجريت وأوضحت أن 

 المنتفعين  ال يعممون.

 المنيج الوصفي. منهج الدراسة:

 ة:أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتي نتائج الدراسة:

http://www.pdf/
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   اع القرار أكدت الدراسة عمى أىمية التركيز عمى التأىيل والدمج المجتمعي ومشاركة المؤسسات وصن
قناع الرأي المحمي بضرورة تقبل اإلعاقة وعدم النظر إلييا كعبء اجتماعي بل  في فعاليات الدمج وا 

 التعامل مع اإلعاقة بشكل إيجابي.
  من المنتفعين لدييم ,813إعاقة حركية بينما % من المنتفعين يعانون من 28أشارت النتائج أن %

% من المنتفعين لدييم إعاقات ,43من المنتفعين لدييم إعاقة سمعية و%  432إعاقة بصرية و
 % لدييم إعاقة سموكية435% إعاقة في النطق و838% لدييم إعاقة عقمية 233متعددة 

 بق عمييم أثر الحصول عمى فرص أشارت النتائج إلى أن الغالبية العظمى من المنتفعين ال ينط
أثر عمييم الحصول عمى فرص تشغيل وتدريب  832% بينما 6131تشغيل أو تدريب ميني وبنسبة
% أثر عمييم بتوفير مصدر لمدخل وبنفس النسبة أثر عمييم في 432ميني باالندماج في المجتمع 

 تحسين الظروف المعيشية.
  :أوصت ىذه الدراسة ب 
حممة توعية ومناصرة لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة  األىميةتبني قطاع التأىيل في شبكة المنظمات  -4

 (8844عمى كافة األصعدة )التعميم ،التدريب الميني ،المشاركة المجتمعية ،العمل خالل العام
الحتياجات التركيز عمى االتجاه التنموي لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تكثيف الدورات المالئمة  -8

الحصول عمى منح مالية مناسبة لبدء المشاريع دارة المشاريع، و إالسوق المحمي ودورات متخصصة في 
 الفردية.

التأكيد عمى أىمية توفير حياة كريمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرىم من خالل العمل عمى توفير  -,
 االحتياجات الحياتية األساسية.

                                                                         kids.com) www.Gulf( 
 :األجنبية الدراسات  
 مكغواير كالتز مورين   دراسة (McGuire-Kuletz-Maureen, 2000) أمريكا 

 .لممعاقين المهني التأهيل نتائج في المؤثرة العواملعنوان الدراسة: 
 الميني التأىيل بنتائج والتنبؤ إلعاقتو، قو المع تقبل تحقيق إلى ىذه الدراسة ىدفت هدف الدراسة:

 يتمقون الذين قينو المع من الدراسة بيانات جمع وتم ،ة حد عمى ل  ك ىذه العوامل اختبار تم ق،و لممع
 .التأىيل مركز من الخدمات

 .معاقًا في والية تكساس 48نة الدراسة من تكونت عي   عينة الدراسة:

http://www.gulf/
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 .استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميميمنهج الدراسة: 
 مقياس أعده الباحث ليذا الغرض.  أداة الدراسة:

 والحصول الميني التأىيل خدمات تمقي بين طردية عالقة ىناك أن الدراسة من ضحات   نتائج الدراسة:
 عمل. فرص عمى حصوليم المحتمل من تأىيل خدمات تمقوا الذين األفراد أن   حيث عمل، فرص عمى

                                                                   2000, p.108)  ،(McGuire 
 (2221دراسة: كولينق كايل كي , Colling-Kyle-K) 

 لألشخاص الحر   أبواب العمل وفتح المهني التأهيل لتطوير الصغيرة والمشاريع المراكزعنوان الدراسة: 
 .قينو المع

 والمشاريع بالمراكز قينو المقدمة لممع الخدمات مستوى تقييم إلى الدراسة ىدفت حيث هدف الدراسة:
 عمى حصموا الذين قينو المع توظيف عمى مدى التعرف وكذلك قين،و لممع الحر العمل تقدم التي الصغيرة
 .ميني تأىيل

 ىؤالء من % 11 أن واتضح قين،و المع من عشوائية عينة عمى الدراسة ىذه تطبيق تم عينة الدراسة:
 .حرة أعمال عمى الميني حصموا بالتأىيل التحقوا الذين قينو المع

 استبيان من إعداد الباحث. داة الدراسة:أ
 المنيج الوصفي. منهج الدراسة:
 األعمال في وتوظيفيم قينو المع لخدمة التعاون تحقيق يجب ون  أ إلى الدراسة توصمت  نتائج الدراسة:

 تجاه دورىم يفيمون ال األعمال ورجال  ولينؤ المس من كبيرة نسبة أن   الدراسة من أيضاً  واتضح التجارية،
 مع التعاون يجب نوبأ الدراسة وتوصي لدييم، التجارية األعمال في توظيفيم إلى يسعون وال قينو المع
 .قينو لممع الميني التأىيل تطوير وكذلك قينو المع لتوظيف األعمال رجال

Colling, 2001, p.204)                                                                     ) 
 
 

 كارل دوغالس هنت ةدراس (2221Huntt-Douglas-Carl, ) .أمريكا 
 .األمريكي المجتمع في حركياً  المعاقين معيشةعنوان الدراسة: 

 المجتمع حياة في حصمت التي الكبيرة التغيرات نتائج عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت الدراسة:هدف  
 .المعوقين األمريكيين قانون من م 4668 عام التشريع تكوين في

 ( معوقًا حركيًا في والية نيوجرسي .92طبقت ىذه الدراسة عمى ) عينة الدراسة:
 : استبيان من إعداد الباحث.أداة الدراسة

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي. منهج الدراسة:



 الفصل الثالث:                                                                         الدراسات السابقة

 

   78 

 

 تمبي ال قينو لممع تقدم التي واالجتماعية الصحية الخدمات أن   بينت نتائج الدراسة نتائج الدراسة:
 األمريكية، الحياة نسيج في السائدة والقيم المعتقدات بعض ىناك أن   إلى الدراسة وتوصمت احتياجاتيم

 ىذه وتوصي والمينية، واالقتصادية واالجتماعية الصحية قينو المع احتياجات تمبية أمام عائًقا تقف
 قين.و لممع والمينية واالقتصادية واالجتماعية الصحية الرعاية توفير بضرورة الدراسة

                                ,2001, p.157)                                     Huntt) 
 دراسة رازون تيري آن (RAUZON- TERRIE-AAN, 2002) كندا. 

 العمل. في حركًيا المعاقة المرأة مشاركة دون تحول التي المعوقاتعنوان الدراسة: 
في  حركًيا المعاقة المرأة مشاركة من تحد التي المعوقات تحديد إلى الدراسة ىدفت حيث هدف الدراسة:

 .العمل
 امرأة معوقة حركيًا.60)  طبقت ىذه الدراسة عمى ) عينة الدراسة:

 استبيان من إعداد الباحث. :أداة الدراسة
 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي. منهج الدراسة:
في  حركًيا المعاقة المرأة تعيق التي المعيقات أىم من أن الدراسة ىذه نتائج أىم وكان نتائج الدراسة:

 المعاقة المرأة عمى اإلعاقة تفرضيا التي والحواجز القيود وكذلك والوقت الجيد ىي بالعمل، االلتحاق
 الموارد لممرأة وتوفير الميني التدريب بتوفير الدراسة وتوصي نفسيا، المرأة خصائص وكذلك حركًيا
 لمعمل. مينًيا المعاقة المرأة لتأىيل وذلك المينيين والمدربين والمعدات والوقت المالية

                                                                 ,2002 , p.102) RAUZON) 
 ( دراسة جيمس غموريا مورانتJames-Gloria-Morant, 2002) أمريكا. 

 وتطمعاتهم. المعاقين بحاجات فاعمية أكثر اجتماعي نموذج تطويرعنوان الدراسة: 
 ؛تطوير نموذج اجتماعي أكثر فاعمية بحاجات المعاقين وتطمعاتيمىدفت الدراسة إلى  هدف الدراسة:

 االقتصادية الحقوق من الحرمان مثل الجسدية، اإلعاقة عن ناتجة اً قيود ىناك أن   الدراسة ىذه ترى حيث
 .النمطية لكثرة نظًرا والسياسية، والتعميمية

 حيث الجنوبية، كارولينا والية من الشرقي الجزء من مأخوذة عينة الدراسة واستخدمت  عينة الدراسة:
 .ككل األمريكي المجتمع تمثل أنيا

 استبيان من إعداد الباحث. أداة الدراسة:
 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي. منهج الدراسة:
 الدراسة وشددت المجتمع، من الشريحة ىذه ضد اً تمييز  ىناك أن   الدراسة نتائج أوضحت نتائج الدراسة:

 .قينو المع تضر التي االقتصادية وبالممارسات والتعميمي االجتماعي التثقيف ضرورة عمى
 ,2002, p.170)                                                                        James) 
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  دراسة جونز جيول اليJONES- Jewel-leigh, 2002)). 
 المهني. التأهيل خدمات لطمب المعاقين أفعال ردودعنوان الدراسة: 

 والحصول عمى معينة ميارات توافر بين العالقة عمى التعرف إلى ىدفت الدراسة حيث هدف الدراسة:
 .الميني التأىيل

 58  عينة بمغت عمى الينوي،-كاربونديل في والتنمية التقييم مركز في الدراسة ىذه قتطب   عينة الدراسة:
 .الميني التدريب يتمقون الذين التأىيل مكتب خدمات من المستفيدين من 

 استبيان من إعداد الباحث. أداة الدراسة:
 استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي. منهج الدراسة:
 نسبة أن توضح النسبة وىذه ،% 44 قينو لممع البطالة معدل أن الدراسة ىذه وأوضحت  نتائج الدراسة:

البيئية  المواقف مثل األسباب بعض إلى ذلك وأرجت الدراسة جًدا، منخفضة قينو المع توظيف
 ، اإلعاقة بحدوث المرتبطة الفنية القدرات انخفاض عن فضال قين،و المع أمام تقف التي والصعوبات

، وأن  البرامج المقدمة عمل فرص عمى قينو المع حصول أمام تقف عدة صعوبات ىناك نأوخمصت إلى 
 العمل وقد تقتصر عمى حرف بسيطة.لممعوقين غير متناسبة مع ما ىو مطموب في سوق 

JONES, 2002, p.133)                                                                    ) 
 ( دراسة باكستر هولي كارولينBaxter-Holly-Carolyn, 2003:) 

 عن العمل. حركًيا المعاقين األفراد تصورات أساليب تنوع بين مقارنة عنوان الدراسة:
 العمل، بعد عن حركًيا قينو المع األفراد اتجاىات عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت :هدف الدراسة

 . 4668 عام إقراره تم الذي األمريكيين قينو المع قانون منذ أزيمت التي المعوقات
 ( فردًا معاقًا حركيًا.130تم تطبيق الدراسة عمى ) عينة الدراسة:
 الباحث.استبيان من إعداد  أداة الدراسة:

 منيج الدراسة: استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي.
 ممكن قدر كبرأ وتحقيق قينو المع أمام تقف التي العقبات تخفيفبينت الدراسة أنو يجب  نتائج الدراسة:

دمج  بيدف العمل عن قينو المع مواقف تغير أىمية بتناول الدراسة تبدأ حيث بالعمل، قين لاللتحاقو لممع
 العمل. أماكن في قينو المع

(Baxter,2003)                                                                                   

                                                                                                                         

 رسك  مارثا دراسةMartha –Raske, 2007)) بريطانيا. 
 .المعاقين حقوقعنوان الدراسة: 

 ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى حقوق المعوقين والعوائق التي تقف أمام تحقيقيا. هدف الدراسة:
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 قًا.فردًا معو  (200)تم تطبيق الدراسة عمى عينة بمغت  عينة الدراسة:
 استبيان من إعداد الباحث. أداة الدراسة:

 : المنيج الوصفي.الدراسةمنهج 
 لسياسة نتيجة وذلك عمل، بال اليومية حياتيم يعيشون المعاقين من العديد أن رأت حيث نتائج الدراسة: 

 في قينو المع أمام تقف أخرى عوائق ىناك أن ترى وكذلك المجتمع، قبل من ضدىم والعنصرية التمييز
 يعاممون ال وأيضاً  بإنصاف، يعاممون ال قينو المع أن  باإلضافة إلى  االقتصادية، العوائق ىي العمل،
 .لالعم بفرص يمالتحاق يعيق مما الفرص، تكافؤ أساس عمى
 
 
 :السابقة تعقيب عام عمى الدراسات -

 في ضوء ما تم عرضو من دراسات سابقة تبين أن ىناك جوانب اتفاق بينيا تتخمص في اآلتي:  
 من حيث موضوع الدراسة:  -1
  اىتمت معظم الدراسات السابقة بمواجية العوامل المؤدية إلى مشكالت عدم التحاق المعوقين بفرص

العمل وتؤكد أنو يجب توفير فرص عمل لممعوقين لتحسين دخميم وتوصي بضرورة تحسين مستوى 
خدمات التأىيل الميني لممعوقين ومستوى خدمات التشغيل بعد حصول المعوقين عمى شيادة التأىيل 

(، ودراسة ,888(، ودراسة مسمم ),888(، ودراسة الكربيجي )4662الميني مثل دراسة بدر )
(، ودراسة باكستر ىولي كارولين 8888(، ودراسة رازون تيري آن)8888جونز جيول الي )

(، ودراسة الجمعية الوطنية لتاىيل 8886(، ودراسة عبدات )8885(، ودراسة الرنتيسي ),888)
     (.8848المعوقين )

  إن  أغمب الدراسات السابقة ترى أن حصول المعوقين عمى التأىيل الميني يساعدىم في الحصول
عمى فرص عمل وتؤكد عمى ضرورة وأىمية التأىيل الميني لممعوقين عقميًا وذلك ليكونوا أكثر 

ي لممعوقين استعدادًا لاللتحاق بالعمل وأنو البد من التعاون مع رجال األعمال لتطوير التأىيل المين
(، 8888(، ودراسة مكغواير كالتز مورن )8888(، ودراسة الخزندار )4666مثل دراسة الفارسي )

 (.8888(، ودراسة جونز جيول الي )8884ودراسة كولينج كايل كي )
  إن  بعض الدراسات السابقة ترى أن المعوقين يواجيون معوقات تعيق تشغيميم وحصوليم عمى عمل

(، 8884(، ودراسة ىنت دوغالس كارل ),888(، ودراسة مسمم),888ي)مثل دراسة الكربيج
 (.8884(، ودراسة مارثا رسك )8888(، ودراسة جيمس غموريا )8884ودراسة كولينج كايل كي)

  إن بعض الدراسات السابقة تناولت بالدراسة برامج التأىيل الميني المقدمة في مراكز التأىيل الميني
(، ودراسة 8883(، ودراسة صالح )8886تواجييا مثل دراسة العنزي ) لممعوقين والصعوبات التي
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(، ودراسة رازون تيري آن 8886(، ودراسة الشمري)8886(، ودراسة الشبانة )8885الرنتيسي )
(8888.) 

 أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: -2
ناحية اىتماميا بفئة ىامة من فئات المجتمع وىي إن كل ىذه الدراسات قد اتفقت مع الدراسة الحالية من 

فئة المعوقين عامة والمعوقين عقميًا خاصة، كما اتفقت مع الدراسة الحالية من ناحية اىتماميا بالتأىيل 
 الميني لممعوقين وضرورة الكشف عن مشكالتو.

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالي ة والدراسات السابقة: -,
أن معظم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع  الحالية عن الدراسات السابقة في الدراسةختمف ت   

حيث أن معظم ، بدون التطرق إلى مشكالتو وخاصة من وجية نظر المشرفين، قد تناولتو التأىيل الميني
المعوقين في سوريا يعانون من ىموم وضغوط نتيجة التحاقيم بمراكز التأىيل الميني وعدم حصوليم 

 الدراسة لذلك ركزت، ى فرص عمل أو حصوليم عمى تمك الفرصة ولكن بأجور متدنية بحكم إعاقتيمعم
مشكالت التأىيل الميني لدى المعوقين عقميًا وذلك من وجية نظر المشرفين عمييم عمى معرفة  ةالحالي

 ألجل وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات التي قد تسيم في وضع حمول ليذه المشكالت.
الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنيا من أوائل الدراسات المحمية التي تناولت  كما اختمفت

، حيث لم تجد (في حدود عمم الباحثة)وذلك  القطر،في  مشكالت التأىيل الميني لدى المعوقين عقمياً 
ن وجية نظر المشرفين التأىيل الميني لدى المعوقين عقميًا مالباحثة أي دراسة محمية تطرقت لموضوع 

 . عمييم في مراكز التأىيل الميني في محافظة دمشق
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية: -4
مشكالت التأىيل االطالع عمى الجوانب التي جرى التركيز عمييا في ىذه الدراسات وعمى أنماط  -

 التي اىتمت بدراستيا. الميني
التي استخدمتيا الدراسات السابقة في صوغ مشكمة الدراسة وكتابة الفرضيات المنيجية العممية  -

 ومعالجة النتائج.
 الدراسة اةاإلفادة من األدوات التي استخدمت في الدراسات السابقة من أجل إعداد وتصميم أد -

 .الحالية
  .اإلفادة من الدراسات السابقة في أسموب اختيار مجتمع الدراسة الحالية وعينتيا -
 مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالنتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة والمرتبطة بجوانب الدراسة. -

 
 



 

 

                                             

 

 

 

  
 الفصل الزابع :

 اوإجزاءاته ذراسةمنهج ال
 الذراسةمنهج   -أولا 

 اوعينته الذراسةجمتمع   -ثانياا 
 ذراسةأداة ال -ثالثاا 
 الذراسةإجزاءات تنفيذ  -رابعاا 

 الىسائل اإلحصائية املستخذمة يف الذراسة -خامساا 
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 الفصل الرابع  
جراءاتها     منهج الدراسة وا 

  :الدراسةمنهج  -أولً 
( 3002م المنيج الوصفي التحميمي والذي عرفو عبيدات)استخدا اقتضت طبيعة الدراسة الحالية    

يرًا وضع الظاىرة المدروسة تقد لتقديرالذي يسيم بتزويدنا بالمعمومات الالزمة  الدراسة:" نمط  بأنو
ومن ثم تحميل ىذه المعمومات وتفسيرىا لموصول إلى النتائج التي يمكن أن تسيم في  ،موضوعياً 

كما  ظاىرةيعتمد ىذا المنيج عمى دراسة الو   ،(332  3002،المرجوة")عبيدات الدراسةتحقيق أىداف 
فالتعبير الكيفي يصف لنا  ،ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا وكمياً  ،ي الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقاً توجد ف

أما التعبير الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو  ،صياالظاىرة ويوضح خصائ
 حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر المختمفة.

عمى  االطالعوذلك من خالل  مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقمياً  إذ قامت الباحثة بوصف     
موضوع التأىيل الميني لممعوقين عامًا وذوي اإلعاقة  تناول الذي واألدب النظري السابقة الدراسات

وتحميل تمك المعمومات، ومن ثم تصميم استبانة لرصد الواقع بناًء عمى التحميل  ،العقمية خاصة
ثم تبويب وتحميل ىذه البيانات باستخدام المعالجات اإلحصائية  الدراسة ا عمى عينةالسابق، وتطبيقي

 المالئمة واستخالص النتائج.
 :اوعينته الدراسةمجتمع  -ثانياً 
التأىيل الميني  مراكزالعاممين في لمدراسة الحالية من جميع المشرفين المجتمع األصمي يتكون    

في  رعاية المعوقينلمديرية والبالغ تعدادىم حسب القوائم اإلحصائية  في محافظة دمشقالحكومية 
، وىذين المركزين ىما مشرفًا ومشرفة (010)( 3102 -3003) خالل العام الشؤون االجتماعيةوزارة 

الوحيدين المختصين بالتأىيل الميني لممعوقين عامة والمعوقين عقميًا خاصة حسب وزارة الشؤون 
 وخصائصو الديمغرافية. لمدراسة الحالية( يوضح عدد أفراد المجتمع األصمي 4والجدول) .االجتماعية 

 وخصائصه الديمغرافية لمدراسة أفراد المجتمع األصمي( ُيبّين عدد 4الجدول)                   
معهد انتأهيم انمهني  انجنس

 نهمعىقين بدمشق

 ممعهد انتأهيم انمهني نهشه

 اندمبغي نهكببر

 اننسبت انمئىيت انمجمىع

 % 70 74 01 20 ذكور

 % 00  05 30 24 إناث

 %011 010 24 15 المجموع
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     المؤهل العممي

 %33 32 6 07 تعميم أساسي

 %24 26 07 30 ثانوية

 %21 20 01 30 جامعية إجازة

 %00 03 7 5 دراسات عميا

 %011 010 24 15 المجموع

     العمر

 %30 33 5 07 ( عاماً 20أقل من )

 %24  26 07 30 ( عاماً 40إلى  20من)

 %73  77 00 36 ( عامًا فأكثر40من)

 %011 010 24 15 المجموع

     الدورات التدريبية المتبعة

 % 21  25 00 32 خضعوا لدورات تدريبية

 % 17 14 33 70 لم يخضعوا لدورات تدريبية

 %011 010 24 15 المجموع

     طبيعة العمل المكمف

 % 37 30 00 07 إداري

 % 26 70 03 36 فني

 % 24 26 07 30 خدمات عامة

 %011 010 24 15 المجموع

عينة ال)باستثناء  لمدراسة الحالية األصميالمجتمع  أفرادوقامت الباحثة بإجراء الدراسة عمى جميع   
 الدراسةوبالتالي بمغت عينة . الدراسة ألداةالدراسة السيكومترية  منو إلجراءالتي سحبت  (ستطالعيةاال

( 6و) (7ول)اوالجد%( من أفراد المجتمع األصمي، 50، بنسبة )مشرفًا ومشرفة( 57ـ)األساسية  
ن ، كما ت بي  األساسية وخصائصيا الديمغرافية الدراسةأفراد عينة عدد  نبي  ت   (9( و)8و) (5و)

 ( النسب المئوية لتوزع أفراد العينة األساسية عمى متغيرات الدراسة. 0،3،2،4،7األشكال)
 متغير الجنس عمى  مدراسةل ساسيةفراد العينة األتوزع أ( ُيبّين 5الجدول)                   

معهد انتأهيم انمهني  انجنس

 نهمعىقين بدمشق

 ممعهد انتأهيم انمهني نهشه

 اندمبغي نهكببر

 اننسبت انمئىيت انمجمىع

 % 72 23 00 30 ذكىر

 % 04  72 01 34 إنبث

 %011 40 34 75 انمجمىع
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   )الجنس(ر وفق متغي الدراسةفراد عينة أل النسبة المئوية( يبين توزع 1) الشكل             

 المؤهل العمميعمى  متغير  لمدراسة( ُيبّين توزع أفراد العينة األساسية 6الجدول)              
 انمؤهم انعهمي

معهد انتأهيم انمهني 

 نهمعىقين بدمشق

 ممعهد انتأهيم انمهني نهشه

 اندمبغي نهكببر
 اننسبت انمئىيت انمجمىع

 %32 04 5 6 تعميم أساسي

 %23 37 5 01 ثانوية

 %21 32 5 00 إجازة جامعية

 %00 00 2 5 دراسات عميا

 %011 40 34 75 انمجمىع

 

 
 وفق متغير )المؤهل العممي( الدراسةن توزع النسبة المئوية ألفراد عينة بيّ ( يُ 2الشكل )

 ذكور
43% 

 إناث
57% 

 تعلٌم أساسً
23% 

 ثانوٌة
32% 

 إجازة جامعٌة
31% 

 دراسات علٌا
05% 
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 العمرعمى  متغير  لمدراسة( ُيبّين توزع أفراد العينة األساسية 7الجدول)                  
 انعمر

معهد انتأهيم انمهني 

 نهمعىقين بدمشق

 ممعهد انتأهيم انمهني نهشه

 اندمبغي نهكببر
 اننسبت انمئىيت انمجمىع

 %30 01 4 6 ( عاماً 20أقل من )

 %71 21 01 31 ( عاماً 40إلى  20من)

 %26 36 01 06 ( عامًا فأكثر40من)

 %011 40 34 75 انمجمىع

 

 
 (العمروفق متغير ) الدراسةن توزع النسبة المئوية ألفراد عينة بيّ ( يُ 3الشكل )  

 (لدورات التدريبية)اعمى  متغير  دراسةنة األساسية لم( ُيبّين توزع أفراد العيّ 8الجدول)        

معهد انتأهيم انمهني  اندوراث انتدريبيت

 نهمعىقين بدمشق

 ممعهد انتأهيم انمهني نهشه

 اندمبغي نهكببر

اننسبت  انمجمىع

 انمئىيت

 خضعوا لدورات تدريبية
 %72 23 03 31 خاصة بالتأىيل الميني

 يخضعوا لدورات تدريبيةلم 
 %04 72 00 35 خاصة بالتأىيل الميني

 %011 40 34 75 انمجمىع

 

 عاما  ( 31)أقل من 
20% 

 عاما  ( 41إلى  30)من
41% 

 عاما  فأكثر( 40)من
38% 
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 (الدورات التدريبيةنة الدراسة وفق متغير )ن توزع النسبة المئوية ألفراد عيّ يّ ب( يُ 4الشكل )      
 (المشرفعمل طبيعة ) متغير نة األساسية لمبحث عمى( ُيبّين توزع أفراد العيّ 9الجدول)     

 طبيعت اإلشراف 
معهد انتأهيم انمهني 

 نهمعىقين بدمشق

 ممعهد انتأهيم انمهني نهشه

 اندمبغي نهكببر
 اننسبت انمئىيت انمجمىع

 %30 06 6 01 إداري

 %21 34 4 31 فني

 %26 36 00 05 خدمات عامة

 %011 40 34 75 انمجمىع

 

 

 (عمل المشرفطبيعة نة الدراسة وفق متغير )عيّ ن توزع النسبة المئوية ألفراد بيّ ( يُ 5الشكل )  
 

 خضعوا لدورات تدرٌبٌة
43% 

لم ٌخضعوا لدورات 
 تدرٌبٌة

57% 

 إداري
25% 

 فنً
36% 

 خدمات عامة
38% 
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 :اوعينته الدراسةمبررات اختيار مجتمع 
في معاىد التأىيل الميني في محافظة دمشق من أكثر األشخاص معرفة بمشكالت  المشرفون يعد   -

 تأىيميمبالمعوقين عقميًا وبخطوات عممية يم المباشر ، بسبب احتكاكالتأىيل الميني لممعوقين عقمياً 
 .كاممةً 

 (وخدمات عامة ،وفنيين ،إداريين)اختالف طبيعة عمل المشرفين في معاىد التأىيل الميني من  -
 . حسب اختصاصو ووجية نظره شامل لمشكالت التأىيل الميني كل   وىذا يفيد في إعطاء وصف

لممعوقين مشكالت التأىيل الميني تناولت التي العربية وخاصة المحمية الدراسات السابقة  ندرة -
 .من وجية نظر المشرفين عمييم عامة ولممعوقين عقميًا خاصة

 :الدراسة اةأد -ثالثاً 
وفقًا  مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقمياً استبانة قامت الباحثة بإعداد   الدراسةلتحقيق أىداف   

 :لمخطوات اآلتية
  الستبانةالخطوة األولى: تحديد الهدف من: 

 ما يمي:ب االستبانةتمثل اليدف من 
 .مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا من وجية نظر المشرفين عمييم ف عمى التعر   -

  :السترشاد وجمع البياناتالخطوة الثانية: 
 ة:ة قامت الباحثة باإلجراءات اآلتيلصياغة فقرات االستبان

ما ولممعوقين خاصة والسي  بمشكالت التأىيل الميني عامة دبيات النظرية المرتبطة مراجعة األ .0
(، 0992(، والزعمط )3000(، الروسان )3000(، الخطيب )3004الحسيني ) :ةاألدبيات اآلتي

 ,Kozub, F.M(، وكوزوب 3007( ومسعود وآخرون )0998الشناوي)و (، 3007الزعمط )و 

(2002). 

الميني لممعوقين واقع التأىيل عمى مراجعة مقاييس الدراسات السابقة التي است خِدمت لمتعرف   .3
( ودراسة 0995(، ودراسة السويمم )3008دراسة الرنتيسي)ة: والسيما الدراسات اآلتي ومشكالتو
 ,Lichten, &. Simon( ودراسة ليتشن وسيمون 0992ه(، ودراسة الشيري)0420الشمري )

E.W. 2007)  ودراست كيجبرKeigher .A.M,(2000). 

 0دمشق والبعث تدريسية في كمية التربية من جامعتياستشارة عدد من أعضاء الييئة ال .2
                                                           

1
 واختصاصاتهم العلمية.أسماء أعضاء الهيئة التدريسية على ( لالطالع 2يمكن العودة إلى الملحق ) - 
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  :ةاألوليّ إعداد الستبانة في صورتها الخطوة الثالثة: 
عمى النحو  خمسة مجاالت( بندًا موزعة عمى 77اشتممت االستبانة في صورتيا األولية عمى) -

 اآلتي:
( 9ويتضمن )المتعمقة بالفرد المعوق لممعوقين عقميًا مشكالت التأىيل الميني : األول المجال -

 بنود.
( 00ويتضمن)المتعمقة بالبرامج المينية لممعوقين عقميًا مشكالت التأىيل الميني الثاني:  المجال -

 بندًا.
( 02ويتضمن )المينية  ألطرالمتعمقة با لممعوقين عقمياً  مشكالت التأىيل المينيالثالث:  المجال -

  بندًا.
المتعمقة بمراكز التأىيل الميني لممعوقين عقميًا مشكالت التأىيل الميني الرابع:  المجال -

 .ود( بن8ويتضمن)
  ( بندًا.04ويتضمن)المتعمقة بالتشغيل  لممعوقين عقمياً  مشكالت التأىيل الميني المجال الخامس: -

وقد تم صياغة  عبارة ىدف محدد. مراعاة التنوع في اختيار بنود االستبانة، وأن يكون لكل  ت كما تم  
  فقرات االستبانة وفق ما يمي:

 تحقيقيا. دمة ىذه الفقرات لألىداف المطموبمراعاة خ -0
 ن تكون بشكل واضح ومفيوم.أصياغة فقرات االستبانة عمى  -3
موافق، محايد، غير موافق بشدة، ) الخماسية عن فقرات االستبانة وفق التدرج صياغة اإلجاب -2

  (.، غير موافق بشدةموافق
أفراد عينة ) المشرفين في مراكز التأىيل المينيصياغة تعميمات االستبانة بغرض تعريف كما تم 
إلى اليدف من أداة الدراسة، وروعي في ذلك أن تكون البنود واضحة ومفيومة ومالئمة  (الدراسة

كذلك ط مب لمستواىم، كما تضمنت التعميمات التأكيد عمى كتابة البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة، و 
ة يا لغرض خدمة الدراسة وعناية، ومعرفة المقصود من كل فقرة، وأن  من المشرفين قراءة البنود بدق  
 المكان المخصص ليا، وعدم ترك أي فقرة من دون إجابة. العممية، مع تدوين اإلجابة في
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  :التحقق من صدق الستبانة وثباتها:الخطوة الرابعة 
 )صدق المحكمين(: عمى المحّكمين في صورتها األولية عرض الستبانة -1

تشمل  0(ينممحك   8) مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا عمى استبانةبعرض  ةالباحث تقام   
في كمية  مدرسينو  أساتذةمن  القياس والتقويم النفسي والتربويو  ،وعمم النفس ،في التربية ينصمتخص

وذلك لموقوف عمى سالمة الفقرات ومدى ارتباطيا باليدف العام  ،وانبعج دمشق التربية من جامعتي
مون ضرورية من حيث تقدير مدى صدق يراىا المحك  قد ضافة إلى إبداء مالحظات أخرى إ ،ستبانةلال

 البنود لمغرض الذي أعدت من أجمو.
آلراء السادة  ةالباحث تبعد ذلك استجاب ،ستبانةن آراءىم في فقرات االو مبدى السادة المحك  أحيث   

ضافة بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل توقام ،المحكمين في ضوء مقترحاتيم. حيث ق بمت الفقرات  وا 
لت الفقرات وع د   ،%( من المحكمين50ي بنسبة تتجاوز )إمين ( محك  5كثر من )أالتي وافق عمييا 

ور فضت  ،مين%( من المحك  50) تزيد عمىي بنسبة أ ،فأكثر محكمين( 7) عمى تعديمياالتي وافق 
ن بي  . وي  مين%( من المحك  40) تتجاوزي بنسبة أ ،فأكثر مين( محك  4) عمى حذفياالفقرات التي وافق 

مين، كما يبين السادة المحك   آلراءبعض الفقرات المحذوفة والمعدلة والمضافة وفقًا ( 00) ولالجد
  .مين وبعدهمجاالتيا قبل عرضيا عمى المحك  ( توزع بنود االستبانة عمى 03( و)00الجدوالن )

  بين أمثمة لبعض البنود المحذوفة والمعدلة والمضافة وفقًا آلراء السادة المحكمين( يُ 11الجدول)           
 انبنىد بعد انتعدَم انبنىد قبم انتعدَم انبنىد انمضافة انبنىد انمحذوفة

ن عقميًا غير المعوقو 
 قابمين لمتأىيل الميني.

إنتاج الفرد المعوق عقميًا 
يقل جودة عن إنتاج  غيره 

 .من األسوياء

قمة التشريعات والقوانين 
المتعمقة بضرورة تشغيل 

 .المعوقين عقمياً 

التشريعات والقوانين 
المتعمقة بتشغيل المعوقين 

 .سب حاجاتيمتنا ال عقميًا 
قمة دعم وزارة الشؤون 
 لمراكز التأىيل الميني

 .لممعوقين عقمياً 

تتوفر مناىج وبرامج خاصة 
 .بكل مينة

ن ال يتقبل األفراد العاديو 
 .تشغيل المعوقين عقمياً 

وجود اتجاىات سمبية نحو 
 .تشغيل المعوقين عقمياً 

التشريعات والقوانين 
  عقمياً  المتعمقة بالمعوقين

 .غير منصفة لحقوقيم

ة مراكز التأىيل الميني قم  
 .الخاصة بالمعوقين عقمياً 

في ن و االختصاصييتدرب 
المركز عمى تدريب 

 .المعوقين عقمياً 

ن في يتمقى االختصاصيو 
المعيد دورات مستمرة 

 بشكل دوري.
            

     

 

 

                                                           
0
 العلمية. م( لالطالع على أسماء السادة المحكمين واختصاصاته2يمكن العودة إلى الملحق رقم ) - 
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 مُنعها عهً انمحاور قبم عزضها عهً انمحكّ عدد فقزات االستبانة وتىسّ  َُبُّن (11) انجدول 

 عدد انبنىد محبور االستببنت

 الميني المتعمقة بالفرد المعوقمشكالت التأىيل  1
6 

 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالبرامج المينية 2
00 

 المينية طرمشكالت التأىيل الميني المتعمقة باأل 3
02 

 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بمراكز التأىيل الميني 4
5 

 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالتشغيل 5
07 

 00 ككماالستببنت  

 

 عزضها عهً انمحكمُن بعد عدد فقزات االستبانة وتىسعها عهً انمحاور َُبُّن (12) انجدول       

 عدد انبنىد محبور االستببنت

 03 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالفرد المعوق 1

 03 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالبرامج المينية 2

 03 المينية طرالمتعمقة باألمشكالت التأىيل الميني  3

 03 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بمراكز التأىيل الميني 4

 03 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالتشغيل 5

 11 االستببنت ككم 

 

خماسية )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق(  تم تعديل بدائل اإلجابة من بدائل  -
  .، غير موافق(حٍد ما موافق إلىثالثية )موافق، إلى بدائل 

من  مشرفًا ومشرفة( 20من) تكونتنة استطالعية عمى عي   ستبانةبتطبيق اال ةالباحث تبعد ذلك قام  
وىي غير ( العشوائيةنة اختيروا بطريقة )العي  دمشق  حافظةفي م في مراكز التأىيل المينيالعاممين 

 ،مشرفينلموذلك لمتأكد من مناسبة البنود لمتطبيق ووضوح العبارات بالنسبة  ، ساسيةاألنة الدراسة عي  
  وكذلك إلجراء الدراسة السيكومترية لالستبانة.

 الدراسة االستطالعية نة خصائص عي  ن بي  ( ي  02الجدول)                         
معهد انتأهيم انمهني  انجنس

 نهمعىقين بدمشق

معهد انتأهيم انمهني 

 اندمبغي نهكببر منهشه

 اننسبت انمئىيت انمجمىع

 %01 00 0 01 ذكىر

 %01 00 0 01 إنبث

 %011 21 01 31 انمجمىع
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 )الصدق البنيوي(: صدق التساق الداخمي -2
باإلجراءات  ةالباحث تقام مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقمياً  إلستبانةلمتحقق من الصدق البنيوي 

 ة: تياآل
 المجاالتستبانة مع اال مجاالتمن  مجال معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل   إيجاد - أ

 ( يوضح ذلك.                     04ة والجدول )مع الدرجة الكمي  و  خرىاأل
 .                           الدرجة الكميةمع و  خرىاأل المجالتمع الستبانة  مجالتمن  مجال معامل ارتباط درجة كلّ ن بيّ يُ  (14جدول )    
مشكالت التأهيل  االستبانة محاور      

المهني المتعمقة 
 بالبرامج المهنية

مشكالت التأهيل 
المهني المتعمقة 

 المهنية طرباأل

مشكالت التأهيل 
المهني المتعمقة 
بمراكز التأهيل 

 المهني

مشكالت 
التأهيل المهني 

المتعمقة 
 بالتشغيل

 اندرجة انكهُة

مشكالت التأهيل المهني 
 المتعمقة بالفرد المعوق

*1.72 **1.40 **1.44 **1.53 **1.54 

مشكالت التأهيل المهني 
المتعمقة بالبرامج 

 المهنية

1 **1.15 *1.77 *1.25 **1.41 

مشكالت التأهيل المهني 
 المهنية طرالمتعمقة باأل

 1 **1.50 **1.50 **1.67 

مشكالت التأهيل المهني 
المتعمقة بمراكز التأهيل 

 المهني

  1 **1.63 **1.60 

مشكالت التأهيل المهني 
 المتعمقة بالتشغيل

   0 **1.61 

 1.10)**( دال عند مستىي دالنت           

االستبانة  مجاالتمن  مجال  بين درجة كل  معامالت االرتباط  أن   (04رقم )ويالحظ من الجدول   
  .(0.07و) (0.01عند مستوى داللة ) إحصائياً ة جميعيا دال  األخرى ومع الدرجة الكمية  المجاالتمع 
لممجال الذي بند من بنود االستبانة مع الدرجة الكمية  كل   درجة معامالت االرتباط بين إيجاد  - ب

 ن معامالت االرتباط الناتجة.بي  ( ي  07والجدول ) ،ينتمي إليو البند
مشكالت انتأهُم انمهنٍ استبانة بند من بنىد  كمّ درجة  معامالت ارتباط  نبُّ َُ  (15انجدول )

 ة نهمجال انذٌ َنتمٍ إنُه انبندنهمعىقُن عقهُاً مع اندرجة انكهُّ 

 و

مشكالت 
التأهيل 
المهني 
المتعمقة 

 بالفرد المعوق

 و

مشكالت التأهيل 
المهني المتعمقة 
 بالبرامج المهنية

 
 م

 

 مشكالت التأهيل

 المتعمقةالمهني 

 المهنية طرباأل

 و

مشكالت 
التأهيل المهني 
المتعمقة بمراكز 
 التأهيل المهني

 
 م
 
 

 مشكالت 

 التأهيل المهني 

 المتعمقة 

 بالتشغيل
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0 **1.52 02 **1.74 3

0 

**1.10 2

4 

**1.11 7

6 
**1.14 

3 **1.06 07 *1.25 3

1 

*1.77 2

5 

**1.40 0

1 
**1.46 

2 **1.01 00 *1.21 3

4 

**1.40 2

6 

**1.40 0

0 
**1.14 

7 **1.40 01 **1.10 3

5 

**1.74 7

1 

**1.76 0

3 

**1.11 

0 
**1.16 

04 
**1.47 

3

6 

**1.11 7

0 

**1.42 0

2 

**1.00 

1 
**1.53 

05 
**1.01 

2

1 

**1.13 7

3 

**1.17 0

7 

**1.14 

4 
**1.50 

06 
*1.70 

2

0 

**1.00 7

2 

**1.44 0

0 

**1.45 

5 
**1.45 

31 
**1.10 

2

3 

**1.10 7

7 

**1.51 0

1 

**1.50 

6 
**1.50 

30 
*1.23 

2

2 

*1.70 7

0 

**1.12 0

4 

**1.40 

01 
**1.11 

33 
**1.76 

2

7 

**1.43 7

1 

**1.06 0

5 

**1.44 

00 
**1.44 

32 
*1.20 

2

0 

**1.00 7

4 

**1.15 0

6 

**1.12 

03 
**1.10 

37 
**1.10 

2

1 

**1.16 7

5 

**1.16 1

1 

**1.11 

 (0.5.) * دال عند مستىي اندالنة     -(   0.1.** دال عند مستىي اندالنة  )

لممجال ة مع الدرجة الكمي   بند من بنود االستبانة كل  درجة وجود ارتباط بين  (07) ن من الجدوليتبي     
مجال من  بنود كل  مما يشير إلى  .ة إحصائياً وىذه االرتباطات موجبة ودال   ،الذي ينتمي إليو البند

استبانة مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا تتصف باتساق داخمي، وىذا يدل عمى  مجاالت
 صدقيا البنيوي.

الستبانة مشكالت إيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود االستبانة مع الدرجة الكمية  -ج
 الناتجة.( يبين معامالت االرتباط 06التأىيل الميني لممعوقين عقميًا، والجدول)

استبانة مشكالت انتأهُم انمهنٍ بند من بنىد  كمّ درجة  ن معامالت ارتباط بُّ ( َُ 16انجدول )

 نالستبانة ككمّ ة نهمعىقُن عقهُاً مع اندرجة انكهُّ 
مشكالت  و

التأهيل 
المهني 
المتعمقة 

 بالفرد المعوق

مشكالت التأهيل  
المهني المتعمقة 
 بالبرامج المهنية

 
 
 

 مشكالت التأهيل 

 المهني المتعمقة 

 المهنية طرباأل

مشكالت  
التأهيل المهني 
المتعمقة بمراكز 
 التأهيل المهني

 
 
 
 

 مشكالت 

 التأهيل المهني 

 المتعمقة 

 بالتشغيل

0 **.0.3 02 **.06. 3

0 

**.064 2

4 

**.062 7

6 
**.050 
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3 *.043 07 **.050 3

1 

**.040 2

5 

**.065 0

1 
**.0.. 

2 **.053 00 **.05. 3

4 

**.060 2

6 

**.062 0

0 
**.064 

7 **.055 01 **.066 3

5 

*.030 7

1 

*.043 0

3 

**.063 

0 
**.062 

04 
**.052 

3

6 

**.040 7

0 

**.064 0

2 

**.06. 

1 
**.062 

05 
**.040 

2

1 

**.046 7

3 

**.065 0

7 

**.053 

4 
**.0.4 

06 
**.050 

2

0 

**.053 7

2 
**.06. 

0

0 

**.066 

5 
**.0.2 

31 
**.055 

2

3 

**.051 7

7 

**.0.6 0

1 

**.00. 

6 
**.060 

30 
**.051 

2

2 

**.0.2 7

0 

**.050 0

4 

**.0.. 

01 
**.06. 

33 
**.046 

2

7 

**.06. 7

1 

**.056 0

5 

**.0.3 

00 
**.06. 

32 
**.05. 

2

0 

**.064 7

4 

**.055 0

6 

**.040 

03 
**.050 

37 
**.063 

2

1 

**.062 7

5 

**.0.1 1

1 

**.05. 

 (0.5.) * دال عند مستىي اندالنة     -(   0.1.مستىي اندالنة  )** دال عند   

مع الدرجة الكمية  بند من بنود االستبانة كل  درجة وجود ارتباط بين  (06) ن من الجدوليتبي    
استبانة مشكالت التأىيل بنود  مما يشير إلى أن   .ة إحصائياً وىذه االرتباطات موجبة ودال   لالستبانة،
 لممعوقين عقميًا تتصف باتساق داخمي، وىذا يدل عمى صدقيا البنيوي.الميني 

 لتحقق من ثبات الستبانة:ا -3
ثالثة عمى  مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقمياً  ستبانةلثبات ا افي دراستي ةالباحث تاعتمد    
 : الطرائقبمستوى ثبات موثوق بو. ومن ىذه تتمتع  ستبانةن االأوذلك لمتأكد من  ،قائطر 
ج معامل الثبات بطريقة ااستخر ب ةقامت الباحث :(Test-Retest Method) الثبات باإلعادة -

االستطالعية عينة الوىي نفس  مشرفًا ومشرفة( 20مؤلفة من )استطالعية عمى عينة  عادةاإل
من التطبيق  أسبوعينبعد مضي  ،لممرة الثانية عمى العينة نفسيا االستبانةعيد تطبيق أثم  ،السابقة
عن طريق حساب  ودرجتيا الكمية االستبانة لمجاالتوجرى استخراج معامالت الثبات  ،األول

 (.05، كما موضح في الجدول)ول والثاني( بين التطبيق األpearsoon معامل ارتباط )بيرسون
 لممعوقين عقمياً مشكالت التأهيل المهني اإلعادة إلستبانة الثبات بطريقة  يبين( 17الجدول )           

 انثببث ببإلعبدة االستببنت ودرجتهب انكهيت محبور

 **0,85 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالفرد المعوق
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 **0,76 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالبرامج المينية

 **0,81 المينية طرمشكالت التأىيل الميني المتعمقة باأل

 **0,86 المتعمقة بمراكز التأىيل المينيمشكالت التأىيل الميني 

 1852** مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالتشغيل

 **0,94 االستببنت ككم

    0,01دال عند مستوى داللة  )**(            
( وىي 0.94بمغ ) لمدرجة الكمية لالستبانة اإلعادةمعامل ثبات  ةقيم أن  يالحظ من الجدول السابق   

مجاالت االستبانة فتراوحت قيمة معامل ثبات  اأم  ، ة وصالحة ألغراض الدراسة الحالي   قيمة عالية
  .ةالحالي الدراسة( وىي أيضًا قيم عالية وصالحة ألغراض 0.86( إلى )0.56اإلعادة من )

معامل ثبات التجزئة  جباستخرا قامت الباحثة كذلك :(Split Half)ثبات التجزئة النصفية  -
 براون.  –ول باستخدام معادلة سيبرمان النصفية عمى العينة نفسيا من التطبيق األ

 مشكالت التأهيل المهني لممعوقين عقمياً ستبانة ل التجزئة النصفيةثبات  يبين( 18الجدول )               
 انتجزئت اننصفيت االستببنت ودرجتهب انكهيت محبور

 1.55 التأىيل الميني المتعمقة بالفرد المعوقمشكالت 

 1.51 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالبرامج المينية

 1.45 المينية طرمشكالت التأىيل الميني المتعمقة باأل

 1.40 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بمراكز التأىيل الميني

 1.47 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالتشغيل

 1.61 االستببنت ككم

قيمة معامل ثبات التجزئة النصفية لمدرجة الكمية لالستبانة بمغ  ( أن  08يالحظ من الجدول )   
ا مجاالت االستبانة فتراوحت قيمة ، أم  ةالحالي الدراسة( وىي قيمة عالية وصالحة ألغراض 0.90)

( وىي أيضًا قيم عالية وجيدة وصالحة 0.88( إلى )0.50معامل ثبات التجزئة النصفية من )
 . ةالحالي الدراسةألغراض 

تم حساب معامل  :((Internal Consistency ثبات التساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ -
ي أتوفيما يCronbach's alpha) ) لفا كرونباخأاالتساق الداخمي لمعينة نفسيا باستخدام معادلة 

                            .نتائج معامالت الثبات( 09الجدول ) يوضح
 عقمياً مشكالت التأهيل المهني لممعوقين ستبانة ل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ نبيّ يُ ( 19الجدول )  

 أنفب كرونببخ االستببنت ودرجتهب انكهيت محبور

 1.41 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالفرد المعوق

 1.13 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالبرامج المينية
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 1.47 المينية طرمشكالت التأىيل الميني المتعمقة باأل

 1.41 المينيمشكالت التأىيل الميني المتعمقة بمراكز التأىيل 

 1.55 مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالتشغيل

 1.62 االستببنت ككم

ة قيمة معامل ثبات االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ لمدرجة الكمي   ( أن  09يالحظ من الجدول )  
االستبانة ، أما مجاالت ةالحالي   الدراسة( وىي قيمة عالية وصالحة ألغراض 0.92لالستبانة بمغ )

( وىي 0.88( إلى )0.63فتراوحت قيمة معامل ثبات االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ من )
     . ةالحالي   الدراسةأيضًا قيم جيدة وصالحة ألغراض 

بدرجة جيد من الصدق  تتصف ،مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقمياً  استبانةن أويتضح مما سبق 
 .ةالحالي   لمدراسةلالستخدام كأداة  ةصالح اوالثبات تجعمي

 إخراج الستبانة في صورتها النهائية: -الخطوة الخامسة 
 :خمسة مجاالتموزعة عمى  بنداً  (60تتكون االستبانة في صورتيا النيائية من )    
 ( بندًا.03مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالفرد المعوق ويتضمن )األول:  المجال -
 ( بندًا.03مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالبرامج المينية ويتضمن)المجال الثاني:  -
  ( بندًا.03المينية ويتضمن ) طرالمجال الثالث: مشكالت التأىيل الميني المتعمقة باأل -
 .داً ( بن03ويتضمن)مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بمراكز التأىيل الميني الرابع:  المجال -
 ( بندًا.03التأىيل الميني المتعمقة بالتشغيل ويتضمن)المجال الخامس: مشكالت  -
 ، غير موافق(.ما موافق إلى حدٍ )موافق،  ثالثية بدائل إجابة  -
ذا كان اختياره إ ودرجتان( موافقإذا كان اختياره ) درجات ثالث المشرف أو المشرفةحيث يعطى    
وبذلك تكون أعمى درجة يحصل عمييا  (غير موافقذا كان اختياره )إ واحدة ةودرج (موافق إلى حٍد ما)

حصل عمييا وأدنى درجة ي ،( درجة080عند إجابتو عمى جميع بنود االستبانة ) المشرفةأو  المشرف
 ( درجة.60) االستبانةعند إجابتو عمى جميع بنود  أو العاممة العامل
 إجراءات تنفيذ الدراسة: -رابعاً 

بالتأىيل اإلطار النظري )لمدراسة الحالية( بالعودة إلى أدبيات التربية الخاصة المتعمقة  كتابة .0
واستعراض الدراسات السابقة القريبة من الدراسة الميني لممعوقين عامًة والمعوقين عقميًا خاصة، 

 الحالية.
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 اكال لصدقيوالتحقق من عدة أش (الميني لممعوقين عقمياً  التأىيلمشكالت ) استبانة إعداد  .3
أىم مشكالت التأىيل الميني الموجودة في مراكز التأىيل  لمتعرف عمى ة، واستخداميا كأدااوثباتي

 .الميني في محافظة دمشق
 والمشرفات بجميع المشرفيند المجتمع األصمي لمدراسة  د  نتيا، حيث ح  مجتمع الدراسة وعي   تحديد .2

ممعوقين بدمشق( ومعيد )التأىيل الميني لمشمل المتواجدين حاليًا في معيد )التأىيل الميني ل
من العينة االستطالعية ، حيث تم استثناء مشرفًا ومشرفة( 007والبالغ عددىا) الدماغي لمكبار( 

( مشرفًا ومشرفة، وبذلك تحددت العينة األساسية لمدراسة 20والبالغ عددىا ) لمجتمع األصمي ا
 .( مشرفًا ومشرفة57الحالية )

( عمى عينة الدراسة في استبانة مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقمياً الدراسة ) ةتطبيق أدا   .4
مشكالت التأىيل (، وذلك لمتعرف عمى 07/8/3002ولغاية / 07/5/3007الفترة الواقعة بين )

 .الميني لممعوقين عقميًا في محافظة دمشق
)أفراد المشرفين والمشرفات قبل  إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات التي تم الحصول عمييا من .7

  .عينة الدراسة(
مناقشة نتائج الدراسة الحالية في ضوء الواقع الميداني الذي أحاط بجميع مراحل تصميم وتنفيذ  .6

، وفي ضوء المقارنة مع نتائج الدراسات السابقة، والتوصل إلى مجموعة من أداة الدراسةوتطبيق 
 التوصيات والمقترحات.

 :الدراسةالمستخدمة في  اإلحصائيةالوسائل  -خامساً 
 وفرضياتو الدراسة أسئمةنتائج وفي تحميل  الدراسةاعتمدت الباحثة في الدراسة السيكومترية ألداة      

 ي:حيث استخدمت الباحثة ما يأت ،(Spssعمى البرنامج الحاسوبي )
 .استخدام معامل االرتباط بيرسونتم  الدراسةصدق أداة لحساب  -
معامل و لفا كرونباخ أتم استخدام معامل االرتباط بيرسون ومعادلة  الدراسةثبات أداة لحساب و   -

 .براون –النصفية باستخدام معادلة سيبرمان  التجزئة ثبات
استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية والتكرارات واالنحرافات  الدراسةسئمة ألإلجابة عن  -

 المعيارية والنسب المئوية.
 ( وتحميل التباينT- test)ت ستودنت اختبار استخدمت الباحثة  الدراسةلإلجابة عن فرضيات  -

 .الدراسةلمتعرف عمى داللة الفروق بين متغيرات  األحادي
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 الفصل الخامس                                   
 نتائج الدراسة ومناقشتيا                               

وذلك لمعرفة مدى تحقق األىداف التي  ،ومناقشتيا الدراسةعرض نتائج عمى يشتمل ىذا الفصل    
المتعمقة بسؤال ومن أجل سيولة العرض والمعالجة ستعرض الباحثة النتائج  الدراسة،إلييا  سعت

 وفق اآلتي:ا ومناقشتيالنتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة  ثم تقوم بعرض مناقشتوو  راسة الرئيسالد
 :ومناقشتوالدراسة الرئيس  أوًل: عرض النتائج المتعمقة بسؤال

لمعوقين لدى امشكالت التأىيل الميني ما  :ومناقشتو النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرئيس -1
 ؟عقميًا من وجية نظر المشرفين عمييم

المعيارية  تلمتحقق من سؤال الدراسة الرئيس، تمًّ حساب المتوسطات الحسابية والتكرارات واالنحرافا  
ومجاالتيا ( الستبانة مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقمياً والنسب المئوية والرتب لمدرجة الكمية )

                                (.  02، كما ىو موضح بالجدول رقم )الفرعية
المئوية والرتب لستجابات  المعيارية والنسب تن المتوسطات الحسابية والتكرارات والنحرافا( ُيبي  02لجدول )ا

 مجال من مجالتياعمى الدرجة الكمية لالستبانة وعمى درجة كل  المشرفين والمشرفات
االعتجبَخ وانذسرخ  يزبالد انشلى 

 انكهُخ

ػُُخ  انجُىد

 انذساعخ

 انًتىعظ  انتكشاساد

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

انُغت 

 انًئىَخ

 انشتت

مشكالت التأىيل الميني  1
 المتعمقة بالفرد المعوق

12 75 23 15.58 4.126 32% 4 

مشكالت التأىيل الميني  3
 المتعمقة بالبرامج المينية

12 75 45 23.65 1.191 55% 2 

مشكالت التأىيل الميني  2
 المينية طرالمتعمقة باأل

12 75 05 33.42 2.848 32% 3 

مشكالت التأىيل الميني  3
 المينيالمتعمقة بمراكز التأىيل 

12 75 34 19.82 2.177 44% 3 

مشكالت التأىيل الميني  5
 المتعمقة بالتشغيل

12 75 04 34.02 2.180 34% 4 

  %05 2.489 126.5 42 75 60 انذسرخ انكهُخ نالعتجبَخ 

 ( 3*الدرجة العلٌا للفقرة من ) 

نسبة مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا عمى الدرجة الكمية  ( أن  02) يالحظ من الجدول
لى مجاالت االستبانة إ، وبالرجوع مرتفعة%( وىي نسبة 02) بمغت الستبانة مشكالت التأىيل الميني

ىيل الميني التي تواجو تأىيل المعوقين عقميًا كانت عمى ألمشكالت الت مئوية عمى نسبةأ ن  أيالحظ 
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ىيل الخاصة أ%( يمييا مشكالت الت59) حيث بمغتىيل الخاصة بالتشغيل أتمجال مشكالت ال
%( يمييا 66) رامج المينية بنسبةبىيل الخاصة بالأ%( يمييا مشكالت الت59المينية بنسبة ) طرباأل

ىيل الخاصة أ%( يمييا مشكالت الت99بنسية ) ىيل المينيةأىيل الخاصة بمراكز التأمشكالت الت
( يبين الفروق البيانية لمشكالت التأىيل الميني لممعوقين 6والشكل) ،%(39) سبةبالفرد المعوق بن

 عمقيًا عمى مجاالت االستبانة. 

         والمشرفات عمى مجالت الستبانةالمشرفين إلجابات  المتوسطات الحسابية( ُيبي ن 6الشكل)        
االستبانة  مجاالتعمى المشرفين إجابات  أن  ( 6)الشكل في خالل تتبع الفروق البيانية يالحظ من   

. حيث يالحظ أن أعمى نسبة لمشكالت التأىيل المشكالت تبعًا لوجود ىذه خرآل مجالاختمفت من 
 .الميني لممعوقين عقميًا كانت عمى مجال المشكالت المتعمقة بتشغيل المعوقين عقمياً 

وىذا قد يرجع  مشكمة حقيقة بيذا الخصوصأن المعوقين عقميًا يواجيون بإلى  ويمكن تفسير ذلك   
إلى منافسة العاديين المعوقين عقميًا عمى فرص العمل المتوفرة في سوق العمل، باإلضافة إلى تفضيل  

تشغيل األفراد العاديين، وىذا األمر قد جعل فرص المعوقين عقميًا في العمل قميمة  العملأصحاب 
والخاصة بالنسبة المقررة في قانون العاممين لتشغيل  باإلضافة إلى عدم تقيد المؤسسات العامة

التي رأت أن تشغيل المعوقين  السابقة المعوقين عامة. وقد اتفقت ىذه النتيجة مع الكثير من الدراسات
 يبسحب من بطالة بينيم ومنيا دراسة كل  عالية من الىناك نسبة  ن  أعقميًا يعاني من مشكمة حقيقة و 

مكغواير ودساعخ  (Colling , 3554) كبَم كٍ ذكىنُُودساعخ  ((Martha, 2007سعك 
McGuire, (2000)  شارة إلى اإل من كما البد  . (3552ودساعخ يغهى ) (3553) انشًشٌ ودساعخ

حداثة ىذا الميدان في عزى ذلك إلى مة جاءت في الترتيب الثاني وي  المؤى   طرمشكمة نقص األ
ن حاليًا في مراكز التأىيل الميني ون والمشرفون المتواجدو تصاصيخفاال ،الجميورية العربية السورية

ىم من خريجي المدارس والمعاىد والجامعات السورية، وىذه المدارس والمعاىد والجامعات ال 
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وي اإلعاقة كيفية التعامل مع ذتحديد من المقرارات التطبيقية والنظرية الالزمة ل اً كافي اً تخصص عدد
الالزمة لتأىيل  طرفي المراكز الخاصة التي تسعى لتدريب األ اً ىناك نقص ن  ل إالعقمية وتأىيميم، ب

ة الدورات التدريبية التي تقوم بيا وزارة الشؤون االجتماعية لتأىيل قم   ىلإضافة باإل المعوقين عقميًا،
فق مع عدة دراسات سابقة منيا ت  اوجو وىذا الت   العاممين في ىذه المراكز لمعمل مع المعوقين عقميًا،

 (. 0226صالح )( ودراسة 0225الشمري ) ( ودراسة0222الرنتيسي )دراسة 
عزى ىذا النقص بالبرامج المينية كما جاءت المشكالت المتعمقة بالبرامج المينية بالترتيب الثالث وي    

سوق يغطي جميع المين المتواجدة في  الفني المناسب الذي اإلطارر لى عدم توف  إفي ىذه المراكز 
لية المناسبة في ىذه المراكز التي تساعد عمى تطوير المين التي يتم العمل وكذلك إلى عدم توف ر اآل
مو تقد   يتناسب مع  التطورات الحديثة باإلضافة إلى نقص الدعم الذيتدريب المعوقين عقميًا عمييا بما 

ز، فتوفير البرامج المينية المناسبة وتغطيتيا لممين الموجودة عمى وزاة الشؤون االجتماعية ليذه المراك
أرض الواقع يحتاج لدعم مادي كبير وىذا ما اليتوفر في ىذه المراكز، وىذا التوجو اتفق مع عدة 

( 0225عبدات )ال( ودراسة 0225( ودراسة عبدات )0226صالح )دراسة دراسات سابقة منيا 
  Rauzonساصوٌ ودساعخ   McGuire, (2000)مكغواير ة ( ودراس0225ودراسة الشبانة )

(2002).        
وىي المشكالت المتعمقة  ،كما جاءت المشكالت المتعمقة بمراكز التأىيل الميني بالمركز الرابع  

عد المركز وقربو عن مركز بمدى مناسبة المركز لعممية التأىيل الميني من حيث البيئة الفيزيقية وب  
ومدى ما  ر المراكز المينية الكافية لتأىيل المعوقين عقميًا،اإلعاقة العقمية، ومدى توف   اإلقامة لذوي

ة الدعم ويعزى وجود ىذه المشكالت إلى قم   ، عاقة العقميةدمو ىذه المراكز من خدمة لذوي اإلتق
يعممون في ىذه ن والمشرفين الذين ييتصاصة خبرة االخقم  إلى المتوفر ليذه المراكز، باإلضافة  المادي

( ودراسة 0226( ودراسة صالح )0226) من العنزي المراكز وىذه النتيجة اتفقت مع دراسة كل  
  Rauzonساصوٌ  ودراسة( 0225ودراسة الشمري )( 0225( ودراسة الشبانة )0222الرنتيسي )

(2002). 

أن  كما جاءت المشكالت المتعمقة بخصائص المعوقين بالمرتبة األخيرة فمعظم المشرفين ال يرون  
مشكالت تأىيل المعوقين عقميًا  تشكل عائقًا أمام تأىيل المعوقين عقميًا فيم يرون أن   ىذه المشكالت 

خصائص  وأن   .ىاوغير  السمبية والمراكز واتجاىات المجتمع طرغالبًا ما تكون خارجية متعمقة باأل
ثناء ما استشفتو الباحثة من العاممين أوىذا  المعوقين وقدراتيم تمكنيم من الشروع في عممية تأىيميم

( ودراسة 0222الخزندار)فق مع عدة دراسات منيا دراسة وىذا التوجو ات   تطبيق االستبانة عمييم
    (.  0229مسعود وأخرون)

عاني من مشكالت كثيرة وبنسبة تأىيل الميني في سورية التعممية  وبشكل عام يمكن القول إن   
ر من المؤسسات الحكومية والخاصة مرتفعة وقد ترجع ىذه المشكالت إلى قمة الدعم المادي المتوف  
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مكانات مادية إ( من أن تأىيل المعوقين عقميًا يحتاج إلى 0223وىذا ما أكده الحسين )ليذا المجال 
وكثرة  حداثة ىذا الميدانإلى باإلضافة وىذا ما ال يتوفر في كثير من الدول النامية  ،وبشرية ىائمة

د ة اىتمام المسؤولين بيذه الفئة من األفراوقم  االتجاىات السمبية تجاىو لدى الكثير من فئات المجتمع، 
 النامية والمتقدمة الناجحة في ىذا المجال. وعدم االستفادة من تجارب الدول

إلى معرفة أدق بمشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا ومدى وجودىا، قامت الباحثة  ولموصول  
بند من بنود  بحساب المتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والرتب لكل  

 عن سؤال الدراسة الرئيس عمى النحو اآلتي:نة الخمسة وذلك في ظل اإلجابة مجالت الستبا
 :مشكالت التأىيل الميني المتعمقة باألفراد المعوقين عقمياً المجال األول: 

 المعيارية والنسب المئوية، والرتب، لكل   تواالنحرافا ، الحسابية المتوسطات والتكرارات، حساب  تمًّ   
عمى النحو  عقميًا في ىذا المجال مشكمة من مشكالت التأىيل الميني المتعمقة باألفراد المعوقين

 اآلتي:
المئوية والرتب  ية والنحرافات المعيارية والنسبالمتوسطات الحسابالتكرارات و ن ( ُيبي  01الجدول )

 .مشكالت التأىيل الميني المتعمقة باألفراد المعوقين عقمياً ول الخاص باأل  مجالال لكل بند من بنود

انًزبل األول: يشكالد انتؤهُم انًهٍُ  و

 ثبألفشاد انًؼىلٍُ ػمهُب  انًتؼهمخ 

انًتىعظ  انتكشاساد

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

انُغجخ 

 انًئىَخ

 انشتجخ

هُب  َضى انتؤهُم إلجبل األفشاد انًؼىلٍُ ػم 4

 .انًهٍُ غُش كبف  
30 1.09 .292 25% 44 

طؼىثخ إلُبع أعش األفشاد انًؼىلٍُ ػمهُب   3

 ثتؤهُم أثُبئهى.
22 1.32 .469 33% 5 

خظبئض األفشاد انًؼىلٍُ ػمهُب  تؼشلم  2

 تؤهُههى انًهٍُ.
24 1.40 .805 30% 2 

َىفش انتؤهُم انًهٍُ نألفشاد انًؼىلٍُ ػمهُب    3

 انًمذسح ػهً االػتًبد ػهً انُفظ.
23 1.33 .469 34% 3 

 وتؤهُال   ب  َتهمً األفشاد انًؼىلىٌ ػمهُب  تذسَج 4

 .تهىَُبعت إػبل ب  يهُُ
35 1.01 .010 23% 43 

َزذ األفشاد انًؼىلىٌ ػمهُب  طؼىثخ فٍ فهى  5

 طجُؼخ انؼًم انًكهفٍُ ثه.
34 1.61 .928 43% 4 

اَخفبع يغتىي انتؼهُى نذي األفشاد  0

 انًؼىلٍُ ػمهُب  َؤخش تؤهُههى.
23 1.28 .452 33% 3 

لهخ فتشح انتؤهُم انًهٍُ انًؼتًذح فٍ انًشكض  8

 نألفشاد انًؼىلٍُ ػمهُب .
24 1.24 .429 34% 45 

َكتغت األفشاد انًؼىلىٌ ػمهُب  يهبساد  3

وخجشاد تؤهههى نهضظىل ػهً وظُفخ 

 يُبعجخ.
23 1.30 .464 32% 0 

رىدح ػٍ إَتبد  إَتبد انفشد انًؼىق ػمهُب  َمم   45

 غُشهى يٍ األعىَبء
23 1.23 .452 32% 8 

ؼشلم ٍَُ ػمهُب  َمض دافؼُخ األفشاد انًؼىل 44

 ثشايذ انتؤهُم انًهٍُ.دخىنهى فٍ 
22 1.33 .469 33% 4 
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ٌ ػٍ ىاألفشاد انًؼىلىٌ ػمهُب  ساض 43

 انخذيبد انتٍ َمذيهب يشكض انتؤهُم.
24 1.41 .495 30% 3 

  %43 4.126 15.58 32 زبلنهًانذسرخ انكهُخ 

أعمى نسبة لمشكالت التأىيل الخاصة بيذا المجال كانت عمى البند  يالحظ من الجدول السابق أن    
صعوبة في فيم طبيعة العمل المكمفين يجدون ن عقميًا ياألفراد المعوق :أن  والذي ينص عمى  السادس

الطرق المناسبة  إيجادالمتواجدين في المركز من  يينتصاصخاالولعل ىذا يرجع إلى عدم قدرة  بو.
أدنى نسبة لمشكالت التأىيل الميني الخاصة بيذا المجال كانت عمى  أن  فراد، كما لتعميم ىؤالء األ

يتمقون التدريب والتأىيل المناسب إلعاقتيم  مى أن األفراد المعوقين عقميًا البند الخامس  والذي ينص ع
ضافة إلى عدم باإل اإلعاقاتذلك يرجع لقمة المراكز المينية المتوفرة  في سورية التي تناسب كل  ولعل  

وجود المين والبرامج الكافية في ىذه المراكز والتي تتيح لممعوقين عقميًا  الفرص الكافية في اختيار 
مكاناتيملقدراتيم  المينة المناسب   .وا 
 :مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالبرامج المينية المقدمة لممعوقين عقمياً المجال الثاني: 

 لكل  المعيارية، والنسب المئوية، والرتب،  تالحسابية، واالنحرافا المتوسطاتالتكرارات، حساب  تمًّ  
 عمى النحو اآلتي: الثاني في المجال مشكمة من مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالبرامج المينية

المئوية والرتب لكل بند من بنود  ية والنحرافات المعيارية والنسبالمتوسطات الحسابالتكرارات و ن ( ُيبي  00الجدول )
 مشكالت التأىيل المتعمقة بالبرامج المينيةب الثاني الخاص مجالال

المجال الثاني: مشكالت التأىيل المتعمقة  و
 بالبرامج المينية

انًتىعظ  انتكشاساد

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

انُغجخ 

 انًئىَخ

 انشتجخ

ػمهُب  ثشايذ انتؤهُم انًهٍُ نهًؼىلٍُ  42

 يظًًخ وفك أصذث انتمُُبد نتذسَجهى.
30 1.89 .310 52% 3 

تشاػٍ ثشايذ انتؤهُم انًؼتًذح يُىل  43

 وصبربد األفشاد انًؼىلٍُ ػمهُب .
45 1.98 .115 55% 2 

تتفك ثشايذ انتؤهُم انًهٍُ انًؼتًذح يغ  44

 يتطهجبد عىق انؼًم.
42 2.13 .474 04% 3 

فشاد انًؼىلٍُ ألثشايذ انتؤهُم انًهٍُ ن 45

 ػمهُب  تمهُذَخ وغُش يتطىسح.
33 1.94 .226 54% 5 

ع فٍ ثشايذ انتؤهُم انًهٍُ ورىد تُى   40

 انًمذيخ نألفشاد انًؼىلٍُ ػمهُب .
38 1.92 .273 53% 0 

يضذودَخ اعتفبدح األفشاد انًؼىلٍُ  ػمهُب  يٍ  48

 4 %05 486. 2.29 40  انجشايذ انًمذيخ نهى .

 3 %55 162. 1.97 45 يُبهذ وثشايذ خبطخ ثكم يهُخ.تتىفش  43

تخضغ انجشايذ انًهُُخ انًؼتًذح فٍ   35

 انًشكض نؼًهُخ تمُُى يغتًشح.
33 1.94 .226 54% 8 

ش انًشكض انًشبغم وانىسػ انًهُُخ َىف   34

 انالصيخ ثكم يغتهضيبتهب.
30 1.88 .327 52% 45 
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يُذاَُخ َتىفش نهًؼىلٍُ ػمهُب  ثشايذ صَبساد  33

 نىسػ ػًم ويظبَغ.
30 1.86 .342 53% 44 

تمتظش ثشايذ انتؤهُم انًهٍُ ػهً يهٍ  32

 يؼُُخ دوٌ غُشهب.  
33 1.96 .197 54% 4 

ثشايذ انتؤهُم انًهٍُ تشاػٍ يغتىَبد  33

 اإلػبلخ انؼمهُخ.
30 1.85 .356 53% 43 

  %66 1.19 23.65 45 انخبٍَ نهًزبلخ انذسرخ انكهُ  

أعمى نسبة لمشكالت التأىيل الخاصة بيذا المجال كانت عمى البند  من الجدول السابق أن   يالحظ   
استفادة األفراد المعوقين عقميًا من البرامج المقدمة ليم استفادة  :أن  عمى والذي ينص  الثامن عشر

  .محدودة
ىي برامج تقميدية وغير اكز معظم البرامج الموجودة في ىذه المر وتعزو الباحثة ىذه المشكمة إلى أن   

معظم لدى دافعية الة باإلضافة إلى قم   في سوق العمل،والموجودة  ةمع المين المتطور  متناسب
عمى شيادة التأىيل الميني. كما الدخول ليذه المراكز لمحصول  المعوقين عمقيًا لمتعمم ورغبتيم فقط في

ى البند الرابع والعشرين والذي ينص كانت أدنى نسبة لمشكالت التأىيل الميني في ىذا المجال عم
وتفسر الباحثة ذلك في ضوء ما شاىدتو عمى  .عاقةتراعي مستويات اإل ينيأىيل المعمى أن برامج الت

يين في التشخيص والتقييم في ىذه المراكز وىذا ما يجعل ىناك تصاصمن عدم وجود اخ رض الواقع أ
   عاقة التي يتم تأىيميا. مع مستوى اإلاسب لدييم في تكييف ىذه المين بما يتن صعوبة

  :المينية ألطرمشكالت التأىيل الميني المتعمقة با المجال الثالث:
والنسممب المئويمة، والرتمب، لكممل  ،المعياريمة تالحسمابية، واالنحرافما المتوسممطاتالتكمرارات، و حسماب  تممًّ   

 عمى النحو اآلتي: في المجال الثالث المينية ألطرمشكمة من مشكالت التأىيل الميني المتعمقة با
 مجالالالمئوية والرتب لكل بند من بنود  ية والنحرافات المعيارية والنسبن المتوسطات الحساب( ُيبي  02الجدول )

 ر المينيةألطر مشكالت التأىيل الميني المتعمقة باالثالث الخاص ب
المجال  الثالث: مشكالت التأىيل الميني  و

 المينية ألطرالمتعمقة با
انًتىعظ  انتكشاساد

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

انُغجخ 

 انًئىَخ

 انشتجخ

 2 %30 292. 2.90 02 َؼبٍَ انًشكض يٍ لهخ انًختظٍُ انًهٍُُُ. 34

َىرذ تؼبوٌ فؼبل ثٍُ االختظبطٍُُ وأعش  35

 األفشاد انًؼىلٍُ ػمهُب .
50 2.68 .469 83% 45 

يغتًشح ثشكم ٌ دوساد ُىَتهمً االختظبط 30

 دوسٌ
03 3.34 .050 38% 4 

يؼظى االختظبطٍُ انًهٍُُُ يٍ صًهخ اإلربصح  38

 انزبيؼُخ.
50 2.65 .469 83% 44 

تتىفش نذي اختظبطٍ انتمُُى االختجبساد انُفغُخ   33

 وانًهُُخ انكبفُخ نهمُبو ثؼًهُخ انتمُُى.
02 3.33 .100 30% 3 
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َتىنً فشَك انتؤهُم انؼبيم فٍ انًشكض إػذاد  25

  خطظ انتؤهُم انًهُُخ. 
03 2.89 .010 35% 3 

َتى اختُبس االختظبطٍُ فٍ يشاكض انتؤهُم  24

 انًهٍُ تجؼب  نكفبءتهى.
58 2.72 .452 34% 0 

انتٍ َضممهب فشَك انؼًم  نإلَزبصادتمذو يكبفآد  23

 فٍ انًشكض.
53 2.76 .429 33% 4 

انفٍُ ثؤَه ػهً دسرخ ػبنُخ يٍ  اإلطبسَتًُض  22

 انتؤهُم األكبدًٍَ وانًهٍُ.
58 2.69 .464 35% 3 

ٍ فٍ َُىرذ تؼبوٌ يغتًش وفؼبل ثٍُ االختظبطُ 23

 انًشكض.
53 2.74 .452 33% 5 

تؼىد لهخ انًهٍ انًتىافشح فٍ انًشكض نمهخ  24

 انًذسثٍُ انالصيخ نهب. 
58 2.05 .469 35% 8 

ٌ فٍ ىٌُ وانًهُىٌ اإلداسَىختظبطُاال َتًُض 25

 انًشكض ثذسرخ ػبنُخ يٍ انكفبءح.
54 2.58 .495 85% 43 

  %93 2.84 33.42 05 انذسرخ انكهُخ نهًزبل انخبنج

الخاصة بيذا المجال كانت عمى  الميني يالحظ من الجدول السابق أن أعمى نسبة لمشكالت التأىيل 
       . ن ال يتمقون دورات مستمرة بشكل دوريياالختصاصي :أن  عمى والذي ينص  السابع والعشرينالبند 

ة الدورات التدريبية التي تخصصيا وزارة الشؤون االجتماعية لتدريب وتعزو الباحثة ىذا السبب إلى قم  
جراء إيين في تصاصلى عدم رغبة معظم المشرفين واالخإباالضافة  ،ن في ىذه المراكزييتصاصاالخ

. كما يالحظ أن أدنى نسبة ىيمو في ىذه المراكزألعدم ارتباطيا بشكل مباشر بما يتم تىذه الدورات 
 أن  ل كانت عمى البند السادس والثالثين والذي ينص عمى لممشكالت المينية في ىذا المجا

يتميزون بدرجة كفاءة عالية وكافية وتعزو الباحثة ذلك إلى ضعف  المراكز هاالختصاصيين في ىذ
اء الخدمة، يين قبل الخدمة وبعدىا، وعدم توفر الدورات التدريبية الكافية أثنتصاصالء االختأىيل ىؤ 

الع عمى أحدث التطورات يين في تطوير مياراتيم وقدراتيم واالط  تصاصخوالتي تسمح ليؤالء اال
 الحديثة في ىذا المجال.

 المتعمقة بمراكز التأىيل الميني: مشكالت التأىيل المينيالمجال الرابع: 
والنسمب المئويمة، والرتمب، لكمل  ،المعياريمة تالحسابية، والتكرارات، واالنحرافما حساب المتوسطات تمًّ    

فممي المجممال الرابممع عمممى النحممو  مشممكالت التأىيممل المينممي المتعمقممة بمراكممز التأىيممل المينمميمشممكمة مممن 
 اآلتي:
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بند من بنود  المئوية والرتب لكل   ية والنحرافات المعيارية والنسبالمتوسطات الحسابو  التكراراتن ( ُيبي  02الجدول )
  المينية مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بالمراكزب الرابع الخاص مجالال

المجال الرابع: مشكالت التأىيل الميني  و
 كزاالمتعمقة بالمر 

انًتىعظ  انتكشاساد

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

انُغجخ 

 انًئىَخ

 انشتجخ

ٍ ُىلغ يشكض انتؤهُم األفشاد انًؼىلَالئى ي 20

 ػمهُب .
30 1.09 .292 25% 43 

َُبعت تظًُى ثُبء انًشكض صبالد انًؼىلٍُ  28

 ػمهُب  انًتىارذٍَ فُه.
50 2.68 .469 83% 2 

األرهضح واألدواد انًغتخذيخ فٍ انًشكض   23

 يتىافمخ يغ يب هى يتىارذ فٍ عىق انؼًم.
24 1.40 .805 30% 5 

َىفش انًشكض ششوط انغاليخ واأليٍ نهًؼىلٍُ  35

 ػمهُب .
22 1.32 .469 33% 8 

َىفش انًشكض انىعبئم انتؼهًُُخ انًالئًخ  34

 نهًؼىلٍُ ػمهُب .
38 1.10 .040 20% 44 

ٍ ػمهُب  انًتىارذٍَ فٍ ُاألفشاد انًؼىلكخشح  33

 انًشكض.
34 1.61 .928 43% 3 

تتىفش فٍ انًشكض أرهضح وأدواد خبطخ ثكم  32

 يهُخ.
58 2.72 .452 34% 3 

 م انًؼىلٍُ فُهب.تغهم يشافك انًشكض تُم   33
24 1.24 .429 34% 3 

خ يشاكض انتؤهُم انًهٍُ انخبطخ ثبنًؼىلٍُ له   34

 ػمهُب .
23 1.30 .464 32% 45 

تىفش يشاكض انتؤهُم انًهٍُ انخذيبد انطجُخ  35

 واالرتًبػُخ وانُفغُخ انًُبعجخ. 
53 2.75 .452 33% 4 

طالد انًُبعجخ نزًُغ صبالد اتىفش انًى 30

 اإلػبلخ انؼمهُخ انًتىارذح فٍ انًشكض
23 1.34 .469 34% 0 

تضتبد يشاكض انتؤهُم انًهٍُ نًضَذ يٍ انذػى   38

 انًبدٌ وانفٍُ اإلداسٌ.
24 1.41 .495 30% 4 

  55% 2.17 19.82 34 انذسرخ انكهُخ نهًزبل انشاثغ

الخاصة بيذا المجال كانت  الميني أعمى نسبة لمشكالت التأىيل الحظ من الجدول السابق أن  ي    
الخدمات الطبية ر توف  مراكز التأىيل الميني : أن  عمى والذي ينص  السادس واألربعينعمى البند 

ر االختصاصات الكافية في ىذه المراكز لى عدم توف  إعزى ذلك وي  واالجتماعية والنفسية المناسبة.  
من عدم وجود اختصاصات كافية  االستبانة ية وىذا ما الحظتو الباحثة أثناء تطبيقوخصوصًا الطب  

 الحظ أن  ة المؤىالت العممية العالية لدى أغمبية العاممين في ىذه المراكز. كما ي  في ىذه المراكز وقم  
 أدنى نسبة لمشكالت التأىيل الميني عمى ىذا المجال كانت عمى البند السابع والثالثين والذي ينص  

ويرجع ذلك إلى ب عد ىذه ناسب األفراد المعوقين عقميًا ي  ينلممعوق موقع مراكز التأىيل الميني أن  عمى 
األفراد المراكز عن موقع إقامة العديد من األفراد المعوقين عقميًا المتواجدين في ىذه المراكز، فمعظم 
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ين في ىذه المراكز يقطنون في مناطق خارج محافظة دمشق وىذا األمر قد المعوقين عقميًا الموجود
   النسبة ليم من حيث تأمين المواصالت وغيرىا.يكون مشكمة ب

 المتعمقة بتشغيل المعوقين عقميًا:مشكالت التأىيل الميني المجال الخامس: 
 والنسممب المئويمة، والرتمب، لكممل   ،المعياريمة تالحسممابية، والتكمرارات، واالنحرافما حسماب المتوسمطات تممًّ   

عممى النحمو فمي المجمال الخمامس التأىيل الميني المتعمقمة بتشمغيل المعموقين عقميمًا مشكمة من مشكالت 
 اآلتي:

المئوية والرتب لكل بند من بنود  ية والنحرافات المعيارية والنسبالمتوسطات الحسابالتكرارات و ن ( ُيبي  02الجدول )
 عقمياً مشكالت التأىيل الميني المتعمقة بتشغيل المعوقين الخامس بمجال ال

المجال الخامس: مشكالت التأىيل الميني  و
 المتعمقة بتشغيل المعوقين عقمياً 

انًتىعظ  انتكشاساد

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

انُغجخ 

 انًئىَخ

 انشتجخ

َهتضو انمطبع انؼبو ثتشغُم انًؼىلٍُ ػمهُب   33

 انًؤههٍُ يهُُب .
02 2.90 .292 30% 5 

انًتؼهمخ ثضشوسح تشغُم انتششَؼبد وانمىاٍَُ  45

 انًؼىلٍُ ػمهُب  ال تُبعت صبربتهى.
50 2.68 .469 83% 44 

ًَبسط انًؼىلٍُ ػمهُب  أَشطخ صشفُخ أو طُبػُخ  44

 داخم يُبصنهى.
02 3.34 .045 30% 4 

تششف انزًؼُبد انتؼبوَُخ ػهً تشغُم انًؼىلٍُ  43

 ػمهُب  ثؼذ تؤهُههى.
58 2.05 .469 35% 45 

األفشاد انًؼىلٍُ ػمهُب   فٍ انتكُف يغ َفشم  42

 ػًههى انزذَذ.
03 3.38 .054 33% 4 

ة انششكبد انخبطخ يٍ تطجُك انُغجخ  43 تهش 

 انًمشسح نتشغُم انًؼىلٍُ ػمهُب  
03 3.35 .044 38% 3 

َضمك انًؼىق ػمهُب  ػبئذا  التظبدَب  َشجه يب َضممه  44

 األعىَبء.
03 3.32 .030 38% 3 

اتزبهبد عهجُخ  َضى تشغُم انًؼىلٍُ ورىد  45

 ػمهُب .
53 2.76 .429 33% 0 

َذسح يتبثؼخ األفشاد انًؼىلٍُ ػمهُب  ثؼذ انتضبلهى  40

 ثغىق انؼًم.
58 2.69 .464 35% 3 

 8 %34 452. 2.72 58 خ فشص انؼًم انًتبصخ نألفشاد انًؼىلٍُ ػمهُب .له    48

انتششَؼبد ذ سربل األػًبل  ثتُفُز ػذو تمُ   43

 وانمىاٍَُ انخبطخ ثتشغُم انًؼىلٍُ ػمهُب .
03 3.34 .030 38% 2 

يُبفغخ األفشاد األعىَبء نهًؼىلٍُ ػمهُب  فٍ عىق  55

 انؼًم.
54 2.58 .495 85% 43 

  %95 2.18 34.02 04 انذسرخ انكهُخ نهًزبل انخبيظ

الخاصممة بيممذا المجممال كانممت  المينممي أعمممى نسممبة لمشممكالت التأىيممل الحممظ مممن الجممدول السممابق أن  ي     
في التكيف مع عمميمم  ونيفشماألفراد المعوقين عقميًا  أن  عمى والذي ينص  الثالث والخمسينعمى البند 

المعمموقين عقميممًا مممع عمميممم الجديممد بعممد التخممرج إلممى األفممراد ف معظممم وتعممزو الباحثممة عممدم تكي مم.  الجديممد
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لمى االتجاىمات إالمركمز باالضمافة  ىمذه الذي تدربوا عميو فمية عن العمل ياختالف طبيعة العمل الحقيق
وىممذا ، وخصوصممًا مممن قبممل أصممحاب العمممل  شممخاص العمماديين تجمماه المعمموقين عقميمماً السمممبية لممبعض األ

لمممدى ىمممؤالء المعممموقين عقميمممًا ويجعميمممم ال يتكيفمممون بشمممكل جيمممد ممممع عمميمممم  ًا سممميئاً د شمممعور األممممر قمممد يول ممم
نسممبة لمشممكالت التأىيممل المينممي ليممذا المجممال كانممت عمممى البنممد األخيممر  أدنممى الجديممد. كممما يالحممظ أن  

عقميممًا فممي سمموق العمممل وقممد  بممين الرفممراد العمماديين والمعمموقينىنمماك منافسممة قويممة  أن  عمممى  والممذي يممنص  
 ،سممواء لممدى األفممراد العممادين والمعمموقين عمممى حممد   ةة فممرص العمممل المتمموفر قم ممإلممى  فممي ذلممك يرجممع السممبب

وىمذا األممر  ،ة بتطبيق النسبة المتفمق عمييما لتوظيمف المعموقينوعدم تقيد المؤسسات الحكومية والخاص  
الوضمممع  االشمممارة إلمممى أن  ممممن  يزيمممد ممممن منافسمممة األشمممخاص العممماديين لرفمممراد المعممموقين عقميًا.كمممما البمممد  
طالمممة بالنسمممبة لمممك فمممي انتشمممار الباالقتصمممادي لمدولمممة يمممؤثر فمممي عمميمممة تشمممغيل المعممموقين حيمممث يظيمممر ذ

شخاص القادرين عمى العمل وبالتالي نجد من الصعوبة تشغيل المعوقين نظرًا لعدم اقتناع أصمحاب لر
ودساعااخ  ((Martha, 2007سعااك  يبسحاابوىممذا التوجممو يتفممق مممع دراسممة كممل مممن  العمممل باسممتخداميم

انشااًشٌ  ودساعااخ  McGuire, (2000)مكغممواير ودساعااخ  (Colling , 3554) كبَاام كااٍ ذكااىنُُ

   (.3552( ودساعخ يغهى )3553)
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 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة ومناقشتيا:  -ثانياً 
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسط : الفرضية األولى: نتائج الفرضية األولى ومناقشتيا

الدرجة الكمية لستبانة  درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا ومتوسط درجات المشرفات عمييم في
 مشكالت التأىيل الميني ومجالتيا الفرعية.

( لمعينات المستقمة، حيث حسبت الفروق بين Tلمتحقق من الفرضية األولى تم استخدام اختبار )  
اإلناث عمى الدرجة الكمية  المشرفاتالذكور ومتوسطات درجات  المشرفينمتوسطات درجات 

، كما ىو موضح في جاالتيامن م مجال ( وفي كل  لممعوقين عقمياً  المينيمشكالت التأىيل  ستبانة)ال
  (.06الجدول رقم )

عمى الدرجة الكمية المشرفات ومتوسط درجات  المشرفين( يبي ن دللة الفروق بين متوسط درجات 06الجدول )
 ا.جالتيمن م مجال( وفي كل لممعوقين عقمياً  إلستبانة مشكالت التأىيل الميني)

 وانذسرخ انكهُخ انًزبل
رُظ 

 انًششف
 انؼُُخ

انًتىعظ 

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

لًُخ 

(T) 
 د.س

انمًُخ 

 االصتًبنُخ
 انمشاس

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًتؼهمخ ثبنفشد انًؼىق

 212. 4.234 15.46 32 ركش

 
73 

.833 

 

غُش 

 4.092 15.67 43 أَخً دال

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًتؼهمخ ثبنجشايذ انًهُُخ

 764. 1.243 23.53 32 ركش

 
73 

.448 

 

غُش 

 1.156 23.74 43 أَخً دال

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًهُُخ طشانًتؼهمخ ثبأل

 110. 2.918 33.46 32 ركش

 
73 

.913 

 

غُش 

 2.829 33.39 43 أَخً دال

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

انًتؼهمخ ثًشاكض انتؤهُم 

 انًهٍُ

 271. 2.248 19.90 32 ركش

 
73 

.787 

 

غُش 

 2.147 19.76 43 أَخً دال

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 غُمانًتؼهمخ ثبنتش

 016. 2.235 34.03 32 ركش

 
73 

.988 

 

غُش 

 2.165 34.02 43 أَخً دال

 انذسرخ انكهُخ نالعتجبَخ
 2.473 126.40 32 ركش

.339 73 .735 
غُش 

 2.527 126.60 43 أَخً دال

مشكالت التأىيل الميني  القيم االحتمالية لمدرجة الكمية الستبانة ( أن  06الحظ من الجدول )ي     
( وىذا يشير إلى عدم 2.29) ليا ومجاالتيا الفرعية أكثر من مستوى الداللة االفتراضي لممعوقين عقمياً 

 المشرفاتالذكور ومتوسط درجات  المشرفينوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 
الفرعية.  مجاالتيا في( و مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقمياً اإلناث عمى الدرجة الكمية )الستبانة 

فروق ذات دللة إحصائية بين متوسط بعدم وجود  وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تقول:
في الدرجة الكمية لستبانة  ى المعوقين عقمياً مدرجات المشرفين ومتوسط درجات المشرفات ع
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يوضحان طبيعة ىذه الفروق  (8( و)7والشكالن ) مشكالت التأىيل الميني ومجالتيا الفرعية.
    البسيطة.

 
( يبين طبيعة الفروق بين المشرفين الذكور واالناث في مجاالت استبانة التاىيل الميني 0الشكل )

 لممعوقين عقمياً 

 
( يبين طبيعة الفروق بين المشرفين الذكور واالناث في الدرجة الكمية الستبانة التأىيل 2الشكل )

 الميني لممعوقين عقمياً 
بين المشرفين الذكور واالناث عمى الدرجة الكمية طفيفة يتبين من خالل الشكمين السابقين وجود فروق 

 لالستبانة ومجاالتيا الفرعية.

15.46 15.67 

23.53 23.74 

33.46 33.39 

19.9 19.76 
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مشكالت التأىيل الميني ال تكمن في المشرفين فقط فمعظم ىذه  إلى أن  ىذه النتيجة  ىوتعز   
وبالتالي فمن يكون ىناك فروق بين المشرفين والمشرفات ، المشكالت تقع خارج نطاق ىؤالء المشرفين 

في إدارك ىذه المشكالت مادامت ىذه المشكالت موجودة عمى أرض الواقع ومدركة من قبل الجميع، 
وا لمدارس والجامعات السورية وتمق  من نفس ا اجو فات في ىذه المراكز قد تخر  المشرفين والمشر  كما أن  

سواء وىذا يجعل الفروق بينيم ضئيمة وغير دالة عمى االطالق  في مراكزىم عمى حد  متشابية تدريبات 
 (.0225( ودراسة عبدات )0225الشمري )من  وىذا التوجو اتفق مع دراسة كل  

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسط : الفرضية الثانية ومناقشتياالفرضية الثانية: نتائج 
درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا في الدرجة الكمية لستبانة مشكالت التأىيل الميني 

 ومجالتيا الفرعية وفقًا لمتغير المؤىل العممي. 
حرافمممات المعياريمممة السمممتجابات لمتحقمممق ممممن ىمممذه الفرضمممية جمممرى حسممماب المتوسمممطات الحسمممابية واالن   

مشمكالت التأىيمل المينمي لممعموقين ) سمتبانةالكميمة الباختالف مؤىالتيم العممية عممى الدرجمة  المشرفين
 .  (00الفرعية. كما ىو في الجدول ) مجاالتيا( وعمى عقمياً 

 مراكز التأىيل الميني في المشرفين( يبي ن المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات 07الجدول )
ا مجالتي( وعمى لممعوقين عقمياً  مشكالت التأىيل المينيستبانة )تيم العممية عمى الدرجة الكمية لباختالف مؤىال 

 الفرعية
وانذسرخ انكهُخ  انًزبالد

 نالعتجبَخ

انًتىعظ  انؼُُخ انًؤهم انؼهًٍ

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 ثبنفشد انًؼىق انًتؼهمخ

 

 3.015 15.29 17 تؼهُى أعبعٍ

 4.252 15.50 24 حبَىَخ ػبيخ

 5.254 15.60 23 إربصح ربيؼُخ

 2.926 16.18 11 دساعبد ػهُب

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًتؼهمخ ثبنجشايذ انًهُُخ

 1.230 23.47 8 تؼهُى أعبعٍ

 1.142 24.00 24 حبَىَخ ػبيخ

 1.228 23.34 23 إربصح ربيؼُخ

 1.078 23.81 11 دساعبد ػهُب

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًهُُخ طشانًتؼهمخ ثبأل

 

 2.267 33.52 8 تؼهُى أعبعٍ

 2.919 33.50 24 حبَىَخ ػبيخ

 3.487 33.43 23 إربصح ربيؼُخ

 2.300 33.09 11 دساعبد ػهُب

 1.868 19.64 8 تؼهُى أعبعٍيشكالد انتؤهُم انًهٍُ 
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انًتؼهمخ ثًشاكض انتؤهُم 

 انًهٍُ
 2.171 19.75 24 حبَىَخ ػبيخ

 2.619 20.04 23 إربصح ربيؼُخ

 1.834 19.81 11 دساعبد ػهُب

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 غُمانًتؼهمخ ثبنتش

 1.732 34.00 8 تؼهُى أعبعٍ

 2.232 34.12 24 حبَىَخ ػبيخ

 2.678 34.08 23 إربصح ربيؼُخ

 1.737 33.72 11 دساعبد ػهُب

 انذسرخ انكهُخ نالعتجبَخ
 2.511 125.94 8 تؼهُى أعبعٍ

 2.507 126.87 24 حبَىَخ ػبيخ

 2.409 126.52 23 إربصح ربيؼُخ  

 2.766 126.63 11 دساعبد ػهُب

عمى  المشرفين( وجود فروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات 00يتضح من الجدول رقم )   
مشكالت التأىيل الميني )ستبانةال الدرجة الكميةعمى  ،باختالف مؤىالتيم العممية عقمياً المعوقين 

 ( يوضحان ىذه الفروق البسيطة 02( و)5والشكالن) ،الفرعية مجاالتياوعمى  (لممعوقين عقمياً 

 
 ( يبين طبيعة الفروق بين المشرفين وفقًا لمؤىميم العممي عمى مجاالت االستبانة 5الشكل )    

 
 ( يبين طبيعة الفروق بين المشرفين وفقًا لمؤىميم العممي عمى الدرجة الكمية لالستبانة 02الشكل )  
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بين المشرفين وفقًا واضحة ( عدم وجود فروق 02( و)5يتبين من خالل التمثيل البياني في الشكمين )
عن الداللة اإلحصائية ليذه ولمكشف  لمؤىميم العممي عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا الفرعية.

 (.02ح في الجدول رقم )وض  ، كما ىو متًم استخدام تحميل التباين األحادي ،الفروق
في مراكز  المشرفين عمى استجابات( يبي ن نتائج تحميل التباين األحادي ألثر متغير المؤىل العممي 08الجدول )

 .ا الفرعيةمجالتي( وعمى لممعوقين عقمياً  التأىيل المينيمشكالت ستبانة )عمى الدرجة الكمية ل التأىيل الميني

االعتجبَخ  يضبوس

 وانذسرخ انكهُخ

يزًىع  يظذس انتجبٍَ

 انًشثؼبد

يتىعظ  د.س

 انًشثؼبد

 انمشاس انذالنخ )ف(

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

 ثبنفشد انًؼىق

 

 1.848 3 5.543 ثٍُ انًزًىػبد
.105 

 

.957 

 

غُش 

 دال
 17.671 71 1254.644 انًزًىػبدداخم 

  74 1260.187 انكهٍ

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

 ثبنجشايذ انًهُُخ

 1.966 3 5.898 ثٍُ انًزًىػبد
1.409 

 

.247 

 

غُش 

 دال
 1.396 71 99.089 داخم انًزًىػبد

  74 104.987 انكهٍ

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

 انًهُُخ طشثبأل

 

 517. 3 1.550 ثٍُ انًزًىػبد
.061 

 

.980 

 

غُش 

 دال
 8.434 71 598.797 داخم انًزًىػبد

  74 600.347 انكهٍ

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

ثًشاكض انتؤهُم 

 انًهٍُ

 590. 3 1.771 ثٍُ انًزًىػبد
.120 

 

.948 

 

غُش 

 دال
 4.915 71 348.975 داخم انًزًىػبد

  74 350.747 انكهٍ

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

 غُمثبنتش

 438. 3 1.314 ثٍُ انًزًىػبد
.089 

 

.966 

 

غُش 

 دال
 4.938 71 350.633 داخم انًزًىػبد

  74 351.947 انكهٍ

انذسرخ انكهُخ 

 نالعتجبَخ

 2.956 3 8.869 ثٍُ انًزًىػبد
.467 

 

.706 

 

غُش 

 دال
 6.336 71 449.851 انًزًىػبدداخم 

  74 458.720 انكهٍ

مشكالت التأىيل ) ستبانةال جميع مستويات الداللة عمى الدرجة الكمية أن  ( 02ن الجدول )بي  وي    
ىذا ( و 2.29) ليا الفرعية أكبر من مستوى الداللة االفتراضي مجاالتياوعمى ( الميني لممعوقين عقمياً 

عمى الدرجة الكمية )الستبانة  المشرفينإجابات  بينوجود فروق ذات داللة إحصائية يشير إلى عدم 
مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا( وفي مجاالتيا الفرعية تعزى لمتغير المؤىل العممي 

فروق ذات دللة إحصائية  بعدم وجودالتي تقول: و وىذا يجعمنا نقبل الفرضية الصفرية  لممشرفين.
بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا في الدرجة الكمية لستبانة مشكالت التأىيل 

 الميني ومجالتيا الفرعية وفقًا لمتغير المؤىل العممي. 
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ناتجة عن أسباب أن مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا واضحة و  وتعزى ىذه النتيجة إلى  
 ن  تيم العممية،  ومن ناحية أخرى فإثر بميؤالأإدراك المشرفين ليذه المشكالت ال تت ن  وبالتالي فإ كثيرة

منياجيم قبل الخدمة ال يتضمن  فإن   وميما ارتفعت ىؤالء المشرفين ميما كانت مؤىالتيم العممية
وق ظيار الفر يكونوا مؤىمين بشكل كاٍف وبشكل يسمح بإ أنتسمح ليؤالء المشرفين ب سياقات كافية

دراكيا، وىذا وا ( ودراسة الكربيجي 0225تفق مع دراسة الشمري )بينيم عند وصف ىذه المشكالت وا 
التي أظيرت عدم وجود فروق بين المشرفين في وصفيم لممشكالت المينية وفقًا لمؤىالتيم  (0229)

     .    العممية
توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسط ل : ومناقشتيا الثالثة: نتائج الفرضية الثالثةالفرضية 

درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا في الدرجة الكمية لستبانة مشكالت التأىيل الميني 
 . العمرومجالتيا الفرعية وفقًا لمتغير 

لمتحقمممق ممممن ىمممذه الفرضمممية جمممرى حسممماب المتوسمممطات الحسمممابية واالنحرافمممات المعياريمممة السمممتجابات    
( مشممكالت التأىيممل المينممي لممعمموقين عقميمماً ) سممتبانةالكميممة العمممى الدرجممة  أعمممارىمبمماختالف  المشممرفين
 .  (05الفرعية. كما ىو في الجدول ) مجاالتياوعمى 

 في مراكز التأىيل الميني المشرفين( يبي ن المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات 09الجدول )
 ا الفرعيةمجالتي( وعمى لممعوقين عقمياً  مشكالت التأىيل المينيستبانة )عمى الدرجة الكمية ل أعمارىمباختالف 

وانذسرخ انكهُخ  انًزبالد

 نالعتجبَخ

انًتىعظ  انؼُُخ انؼًش

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًتؼهمخ ثبنفشد انًؼىق

 

ػبيب   25ألم يٍ   45 17.50 4.335 

ػبيب   35إنً  25يٍ   25 15.16 3.939 

ػبيب   34أكخش يٍ   33 14.96 4.022 

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًتؼهمخ ثبنجشايذ انًهُُخ

ػبيب   25ألم يٍ   45 23.87 1.360 

ػبيب   35إنً  25يٍ   25 23.66 1.268 

ػبيب   34أكخش يٍ   33 23.51 1.021 

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًهُُخ طشانًتؼهمخ ثبأل

 

ػبيب   25ألم يٍ   45 32.12 3.030 

ػبيب   35إنً  25يٍ   25 33.70 2.705 

ػبيب   34أكخش يٍ   33 33.86 2.773 

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

انًتؼهمخ ثًشاكض انتؤهُم 

 انًهٍُ

ػبيب   25ألم يٍ   45 20.75 2.489 

ػبيب   35إنً  25يٍ   25 19.70 2.070 

ػبيب   34أكخش يٍ   33 19.44 2.028 

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 غُمانًتؼهمخ ثبنتش

ػبيب   25ألم يٍ   45 32.93 2.264 

ػبيب   35إنً  25يٍ   25 34.23 2.062 
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ػبيب   34أكخش يٍ   33 34.41 2.130 

 انذسرخ انكهُخ نالعتجبَخ

ػبيب   25ألم يٍ   45 127.18 2.762 

ػبيب   35إنً  25يٍ   25 126.46 2.674 

ػبيب   34يٍ أكخش   33 126.20 2.127 

عمى  المشرفين( وجود فروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات 05يتضح من الجدول رقم )   
مشكالت التأىيل الميني لممعوقين ) ستبانةال الدرجة الكميةعمى  ،أعمارىمباختالف  المعوقين عقمياً 

 يوضحان ىذه الفروق.( 00( و)00والشكالن ) ،الفرعية مجاالتياوعمى  (عقمياً 

 
 ( يبين طبيعة الفروق بين المشرفين وفقًا لعدد سنوات الخبرة لدييم عمى مجاالت االستبانة00الشكل)

 
( يبين طبيعة الفروق بين المشرفين وفقًا لعدد سنوات الخبرة لدييم عمى الدرجة الكمية 00الشكل)

 لالستبانة
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41 
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مشكالت التأهٌل المهنً 
 المتعلقة بالفرد المعوق

مشكالت التأهٌل المهنً 
 المتعلقة بالبرامج المهنٌة

مشكالت التأهٌل المهنً 
 المتعلقة بالكوادر المهنٌة

مشكالت التأهٌل المهنً 
المتعلقة بمراكز التأهٌل 

 المهنً

مشكالت التأهٌل المهنً 
 المتعلقة بالتشغٌل
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 الدرجة الكلٌة لالستبانة
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طفيفة بين المشرفين وفقًا لعدد سنوات الخبرة لدييم عمى يتبين من خالل االشكال البيانية وجود فروق 
تًم استخدام  ،ولمكشف عن الداللة اإلحصائية ليذه الفروق الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا الفرعية.

 (.92ح في الجدول رقم )، كما ىو موض  تحميل التباين األحادي
في مراكز التأىيل  المشرفين عمى استجابات العمر( يبي ن نتائج تحميل التباين األحادي ألثر متغير 22الجدول )

 .ا الفرعيةمجالتي( وعمى لممعوقين عقمياً  مشكالت التأىيل المينيستبانة )مى الدرجة الكمية لع الميني

االعتجبَخ  يزبالد

 وانذسرخ انكهُخ

يزًىع  يظذس انتجبٍَ

 انًشثؼبد

يتىعظ  د.س

 انًشثؼبد

 انمشاس انذالنخ )ف(

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

 ثبنفشد انًؼىق

 37.527 2 75.054 ثٍُ انًزًىػبد
2.280 

 

.110 

 

غُش 

 دال
 16.460 72 1185.132 داخم انًزًىػبد

  74 1260.187 انكهٍ

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

 ثبنجشايذ انًهُُخ

 664. 2 1.329 ثٍُ انًزًىػبد
.461 

 

.632 

 

غُش 

 دال
 1.440 72 103.658 داخم انًزًىػبد

  74 104.987 انكهٍ

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

 انًهُُخ طشثبأل

 

 17.424 2 34.848 ثٍُ انًزًىػبد
2.218 

 

.116 

 

غُش 

 دال
 7.854 72 565.498 داخم انًزًىػبد

  74 600.347 انكهٍ

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

ثًشاكض انتؤهُم 

 انًهٍُ

 9.137 2 18.274 ثٍُ انًزًىػبد
1.979 

 

.146 

 

غُش 

 دال
 4.618 72 332.472 داخم انًزًىػبد

  74 350.747 انكهٍ

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

 غُمثبنتش

 12.304 2 24.608 ثٍُ انًزًىػبد
2.706 

 

.074 

 

غُش 

 دال
 4.546 72 327.339 داخم انًزًىػبد

  74 351.947 انكهٍ

انذسرخ انكهُخ 

 نالعتجبَخ

 5.029 2 10.057 ثٍُ انًزًىػبد
.807 

 

.450 

 

غُش 

 دال
 6.231 72 448.663 داخم انًزًىػبد

  74 458.720 انكهٍ

)مشكالت التأىيل  ستبانةال جميع مستويات الداللة عمى الدرجة الكمية أن  ( 92ن الجدول )بي  وي    
ىذا ( و 2.29) ليا الفرعية أكبر من مستوى الداللة االفتراضي وعمى مجاالتيا( الميني لممعوقين عقمياً 

المشرفين عمى الدرجة الكمية )الستبانة إجابات  بينوجود فروق ذات داللة إحصائية يشير إلى عدم 
وىذا يجعمنا نقبل  لتأىيل الميني لممعوقين عقميًا( وفي مجاالتيا الفرعية تعزى لمتغير العمر.مشكالت ا

فروق ذات دللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين بعدم وجود  التي تقول:و الفرضية الصفرية 
عمى المعوقين عقميًا في الدرجة الكمية لستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجالتيا الفرعية وفقاً 

 . العمرلمتغير 
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مشكالت التأىيل المينية لممعوقين عقميًا ليست وليدة الحاضر فيي مشكالت  ويمكن تفسير ذلك بأن    
فيي مشكالت واضحة  تأعمار المشرفين أو قصر  توبالتالي فميما كبر ، وقت طويل  معقدة وليا

يجاد الحمول ليذه المشكالت ال يقع عمى عاتق المشرفين إ ن  إويمكن إدركيا من قبل الجميع، كما 
 ، كما البد  المحمية ومجتمعاتيالى تظافر جميع مؤسسات الدولة إوحدىم فيي مسؤولية الجميع وتحتاج 

الكافي لممشرفين وعدم تمقييم لدورات تدريبية كافية أثناء الخدمة  الميني قمة التأىيل شارة إلى أن  اإلمن 
أسئمة  الة في ظيور فروق بينيم في اإلجابة عنيجعل مسألة العمر ليؤالء المشرفين غير فع  

  االستبانة.
ات دللة إحصائية بين متوسط ل توجد فروق ذ: ومناقشتيا الرابعة: نتائج الفرضية الرابعةالفرضية 

 فيو درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا في الدرجة الكمية لستبانة مشكالت التأىيل الميني 
 .وفقًا لمتغير الدورات التدريبية مجالتيا الفرعية

( لمعينات المستقمة، حيث حسبت الفروق بين Tلمتحقق من الفرضية األولى تم استخدام اختبار )  
( مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقمياً  ستبانةالكمية )ال عمى الدرجة المشرفينمتوسطات درجات 

  (.90، كما ىو موضح في الجدول رقم )الفرعية جاالتياوفي م
المشرفين الذين خضعوا لدورات تدريبية ومتوسط درجات ( يبي ن دللة الفروق بين متوسط درجات 21الجدول )

( لممعوقين عقمياً  ستبانة مشكالت التأىيل المينيلعمى الدرجة الكمية )المشرفين الذين لم يخضعوا لدورات تدريبية 
 .الفرعية اجالتيوفي م

 انؼُُخ انًتغُش وانذسرخ انكهُخ انًزبل
انًتىعظ 

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

لًُخ 

(T) 
 د.س

انمًُخ 

 االصتًبنُخ
 انمشاس

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًتؼهمخ ثبنفشد انًؼىق

 4.627 18.56 32 يتذسة
6.864 

 
73 

.000 

 
غُش  دال

 يتذسة
43 13.37 1.558 

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًتؼهمخ ثبنجشايذ انًهُُخ

 1.011 24.40 32 يتذسة
5.612 

 
73 

.000 

 
غُش  دال

 يتذسة
43 23.09 .995 

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًهُُخ طشانًتؼهمخ ثبأل

 3.282 31.50 32 يتذسة
6.202 

 
73 

.000 

 
غُش  دال

 يتذسة
43 34.86 1.186 

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

انًتؼهمخ ثًشاكض انتؤهُم 

 انًهٍُ

 2.375 21.31 32 يتذسة
6.288 

 
73 

.000 

 
غُش  دال

 يتذسة
43 18.72 1.119 

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 غُمانًتؼهمخ ثبنتش

 2.396 32.46 32 يتذسة
6.759 

 
73 

.000 

 
غُش  دال

 يتذسة
43 35.18 .957 

 انذسرخ انكهُخ نالعتجبَخ
 2.257 128.25 32 يتذسة

 دال 000. 73 6.466
 1.784 125.23 43غُش 
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 يتذسة

مشكالت التأىيل الميني  القيم االحتمالية لمدرجة الكمية الستبانة ( أن  90يالحظ من الجدول )   
 ليا من مستوى الداللة االفتراضي قلأ وىي (2.222نت جميعيا )كا ومجاالتيا الفرعية لممعوقين عقمياً 

المتدربين  المشرفين( وىذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 2.29)
ستبانة مشكالت العمى الدرجة الكمية  ني ومتوسط درجات المشرفين غير المتدربينعمى التأىيل المي
 ونقبل الفرضية البديمة لياالفرضية الصفرية  نرفض وىذا يجعمنا. ومجاالتيا الفرعية التأىيل الميني

الخاضعين لدورات فروق ذات دللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين بوجود : والتي تقول
الدرجة الكمية لستبانة مشكالت  عمى خاصة بالتأىيل الميني والمشرفين غير المتدربينتدريبية 

( يوضحان ىذه الفروق عمى الدرجة 03) و (09والشكالن ) مجالتيا الفرعية.و التأىيل الميني 
 .الكمية لالستبانة ومجاالتيا الفرعية

 
 وغير المتدربين عمى مجالت الستبانة عمى التأىيل الميني ن الفروق بين المشرفين المتدربينبي  ( يُ 12الشكل)   

 
الدرجة الكمية وغير المتدربين عمى  عمى التأىيل الميني الفروق بين المشرفين المتدربين نبي  يُ ( 12الشكل)

 لالستبانة
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و يوجد فروق واضحة بين ن  أ( يالحظ 2و) (0من خالل تتبع الفروق البيانية من الشكمين )   
المشرفين المتدربين عمى التأىيل الميني وغير المتدربين في إجاباتيم عمى الدرجة الكمية لالستبانة 

 . ومجاالتيا الفرعية
دراكًا لمشكالت صبحوا أكثر إأا دورات تدريبية و مق  المشرفين الذين ت أن  وتعزى ىذه النتيجة إلى    

حيث أكسبتيم ىذه الدورات الخبرة الكافية في الكشف عن ىذه  ،عوقين عقمياً مالتأىيل الميني لم
، كما إن تدريب المشرفين جعميم أكثر قدرة عمى القيام بعممية التأىيل المشكالت ومعرفة مسبباتيا

 وأكثر قدرة عمى إيجاد الحمول المناسبة لمشكالتيا.  ، الميني لممعوقين عقميًا 
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين : ومناقشتيا مسةالخا: نتائج الفرضية الخامسةالفرضية 

متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا في الدرجة الكمية لستبانة مشكالت التأىيل الميني 
 . طبيعة عمل المشرفومجالتيا الفرعية وفقًا لمتغير 

لمتحقمممق ممممن ىمممذه الفرضمممية جمممرى حسممماب المتوسمممطات الحسمممابية واالنحرافمممات المعياريمممة السمممتجابات    
مشممكالت التأىيممل المينممي لممعمموقين ) سممتبانةالكميممة العمممى الدرجممة  طبيعممة عمميمممبمماختالف  المشممرفين

 .  (90الفرعية. كما ىو في الجدول ) مجاالتيا( وعمى عقمياً 
 في مراكز التأىيل الميني المشرفينبي ن المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات ( يُ 20الجدول ) 

ا مجالتي في( و لممعوقين عقمياً  مشكالت التأىيل المينيستبانة )عمى الدرجة الكمية ل طبيعة عمميمباختالف 
 الفرعية

وانذسرخ انكهُخ  انًزبالد

 نالعتجبَخ

انًتىعظ  انؼُُخ ػًم انًششفطجُؼخ 

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًتؼهمخ ثبنفشد انًؼىق

 

 2.320 13.05 43 إداسٌ

 3.627 19.81 30 فٍُ

 1.537 13.31 33 خذيبد

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًتؼهمخ ثبنجشايذ انًهُُخ

 374. 23.84 43 إداسٌ

 1.047 24.59 30 فٍُ

 856. 22.65 33 خذيبد

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًهُُخ طشانًتؼهمخ ثبأل

 

 1.899 35.05 43 إداسٌ

 2.736 30.77 30 فٍُ

 1.255 34.82 33 خذيبد

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

انًتؼهمخ ثًشاكض انتؤهُم 

 انًهٍُ

 1.147 18.73 43 إداسٌ

 1.825 22.11 30 فٍُ

 824. 18.41 33 خذيبد

 1.422 35.36 43 إداسٌيشكالد انتؤهُم انًهٍُ 
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 1.776 31.81 30 فٍُ غُمانًتؼهمخ ثبنتش

 977. 35.20 33 خذيبد

 انذسرخ انكهُخ نالعتجبَخ

 229. 126.05 43 إداسٌ

 2.04 129.11 30 فٍُ

 1.118 124.41 33 خذيبد

في  المشرفين( وجود فروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات 90يتضح من الجدول رقم )   
مشكالت التأىيل الميني ) ستبانةال الدرجة الكميةعمى  ،طبيعة عمميمباختالف  مراكز التأىيل الميني

 ( يوضحان ىذه الفروق.06، ) (09والشكالن ) ،الفرعية مجاالتيا فيو  (لممعوقين عقمياً 

 
 عمى مجالت الستبانة في مراكز التأىيل المينيالمشرفين  إجابات الفروق بين نبي  ( يُ 12الشكل)          

 
 الدرجة الكمية لالستبانةعمى  في مراكز التأىيل المينيالمشرفين  إجابات ن الفروق بينبي  ( يُ 16الشكل)        
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المشرفين  ( يالحظ وجدود فروق واضحة بين02( و)5من خالل تتبع الفروق البيانية في الشكمين ) 
استخدام تحميل التباين  تم   ،ولمكشف عن الداللة اإلحصائية ليذه الفروق،  تبعًا لطبيعة عمميم

 (.99ح في الجدول رقم )كما ىو موض   ،األحادي
في  المشرفين عمى استجابات طبيعة عمل المشرف( يبي ن نتائج تحميل التباين األحادي ألثر متغير 22الجدول )

 .ا الفرعيةمجالتي في( و لممعوقين عقمياً  مشكالت التأىيل المينيستبانة )عمى الدرجة الكمية ل المينيمراكز التأىيل 

االعتجبَخ  يزبالد

 وانذسرخ انكهُخ

يزًىع  يظذس انتجبٍَ

 انًشثؼبد

يتىعظ  د.س

 انًشثؼبد

 انمشاس انذالنخ )ف(

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

 ثبنفشد انًؼىق

 377.479 2 754.958 ثٍُ انًزًىػبد
53.79 

 

.000 

 
 7.017 72 505.228 داخم انًزًىػبد دال

  74 1260.187 انكهٍ

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

 ثبنجشايذ انًهُُخ

 26.695 2 53.390 ثٍُ انًزًىػبد
37.25 

 

.000 

 
 717. 72 51.597 داخم انًزًىػبد دال

  74 104.987 انكهٍ

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

 انًهُُخ طشثبأل

 148.297 2 296.595 ثٍُ انًزًىػبد
35.15 

 

.000 

 
 4.219 72 303.752 داخم انًزًىػبد دال

  74 600.347 انكهٍ

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

ثًشاكض انتؤهُم 

 انًهٍُ

 110.681 2 221.361 ثٍُ انًزًىػبد
61.59 

 

.000 

 
 1.797 72 129.385 داخم انًزًىػبد دال

  74 350.747 انكهٍ

يشكالد انتؤهُم 

انًهٍُ انًتؼهمخ 

 غُمثبنتش

 103.346 2 206.693 ثٍُ انًزًىػبد
51.22 

 

.000 

 
 2.017 72 145.254 داخم انًزًىػبد دال

  74 351.947 انكهٍ

انذسرخ انكهُخ 

 نالعتجبَخ

 157.036 2 314.071 ثٍُ انًزًىػبد
78.16 

 

.000 

 
 2.009 72 144.649 داخم انًزًىػبد دال

  74 458.720 انكهٍ

تعزى لمتغير  المشرفين( وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات 99ن الجدول رقم )بي  وي     
ىذه  جيةالفرعية، ولمكشف عن مصدر أو  مجاالتيافي الدرجة الكمية لالستبانة و  طبيعة العمل
حيث كانت المتجانسة غير ( لممقارنات البعدية لمعينات دونيتاستخراج نتائج اختبار ) الفروق، تم  

جميع مستويات الداللة لمدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا الفرعية عمى اختبار )ليفين( تتراوح من 
ة المشرفين غير متجانسة وفقًا لطبيعة العمل المكمفين ( وىذا يشير إلى أن عين2.223حتى  2.222)

كما ىو موضح في الجدول رقم فيو ويتطمب ذلك استخدام اختبار دونيت لمعينات غير المتجانسة 
(93 .) 
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 المشرفطبيعة عمل لممقارنات البعدية تبعًا لمتغير  دونيت( يبي ن نتائج اختبار 22الجدول )
 طبيعة العمل المكلف به المشرف والدرجة الكلية المجاالت

الفرق بين 

 المتوسطات
 القرار الداللة

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًتؼهمخ ثبنفشد انًؼىق

 إداسٌ
 دال نظبنش انفٍُُُ 5.555 -5705* فٍُ

 غُش دال 5.352 -5734 خذيبد

 دال نظبنش انفٍُُُ 5.555 5745* خذيبد فٍُ

شكالد انتؤهُم انًهٍُ ي

 انًتؼهمخ ثبنجشايذ انًهُُخ

 إداسٌ
 دال نظبنش انفٍُُُ 5.554 -5704* فٍُ

 اإلداسٍَُدال نظبنش  5.555 4748* خذيبد

 دال نظبنش انفٍُُُ 5.555 4732* خذيبد فٍُ

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

 انًهُُخ طشانًتؼهمخ ثبأل

 إداسٌ
 انفٍُُُدال نظبنش  5.555 3730* فٍُ

 غُش دال 57345 5733 خذيبد

 دال نظبنش انفٍُُُ 5.555 3753* خذيبد فٍُ

يشكالد انتؤهُم انًهٍُ 

انًتؼهمخ ثًشاكض انتؤهُم 

 انًهٍُ

 إداسٌ
 دال نظبنش انفٍُُُ 5.555 -2720* فٍُ

 غُش دال 57534 5723 خذيبد

 دال نظبنش انفٍُُُ 5.555 2753* خذيبد فٍُ

انتؤهُم انًهٍُ يشكالد 

 غُمانًتؼهمخ ثبنتش

 إداسٌ
 دال نظبنش اإلداسٍَُ 5.555 2744* فٍُ

 غُش دال 5.353 5745 خذيبد

 دال نظبنش انخذيبد 5.555 -2723* خذيبد فٍُ

 انكهُخ انذسرخ 
 إداسٌ

 دال نظبنش انفٍُُُ 5.555 -2754* فٍُ

 اإلداسٍَُدال نظبنش  5.555 4752* خذيبد

 دال نظبنش انفٍُُُ 5.555 3753* خذيبد فٍُ

 5.54* دال ػُذ يغتىي انذالنخ    

اإلداريين والمشرفين الفنيين بين المشرفين ( وجود فرق دال إحصائيًا 93يالحظ من الجدول رقم )   
 ومجاالتيا الفرعية لصالح المشرفين الفنيين، كما الستبانة مشكالت التأىيل المينيجة الكمية ر عمى الد

عمى  الطابع الخدمي وييالحظ أيضًا وجود فروق دالة إحصائيًا بين المشرفين الفنيين والمشرفين ذ
الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية لصالح المشرفين الفنيين، كما 

ى الدرجة الكمية الطابع الخدمي عم ذوي يالحظ أيضًا وجود فروق بين المشرفين اإلداريين والمشرفين
 الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية لصالح المشرفين اإلداريين.  

التأىيل  لتصاقًا بعمميةالفنيين بحكم عمميم فأنيم أكثر ا المشرفين أن  ويمكن تفسير ىذه النتيجة ب  
دراك األمر يساعدىم عمى إلخدمي(  وىذا خرين )ذوي الطابع االداري أو االمينية من المشرفين اآل

تنوع اختصاصات المشرفين الفننين وتشعبيا  كما إن  خرين. المشكالت بشكل يفوق المشرفين اآل ىذه
ية باتيا الحقيقالكشف عن ىذه المشكالت ومعرفة مسب   المشرفين لدييم القدرة الكافية عمىيجعل ىؤالء 

العيم داري واط  بحكم عمميم اإل دارييناإل مشرفينال ن  والمساعدة في اقتراح الحمول المناسبة ليا. كما إ
الدائم عمى مجريات أمور المركز ومساىمتيم الفاعمة في إصدار قرارتو يجعميم أكثر دراية من 

 باتيا.بمسب   ين في مشكالت التأىيل المينية التي تعترض عممية التأىيل وأكثر درايةيالمشرفين الخدم
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 التوصيات والمقترحات: -ثالثاً 
 في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية من نتائج ميدانية يمكن تحديد مجموعة من التوصيات  

 وىي: ني لممعوقين عقمياً يىيل المأالتالتي من الممكن أن تكون ذات فائدة في مجال  والمقترحات
 الدول ثناءىا والعمل عمى االستفادة من خبرات أر المينية قبل الخدمة و االىتمام بتأىيل األط

 لتوفير الميني التأىيل ومراكز العالي التعميم وزارة بين التنسيقالمتقدمة في ىذا المجال من خالل 
يصال عقمياً  المعوقين وتأىيل تدريب في نجحت اتجعمي مقومات تمتمك متخصصة أطر  المعمومة وا 

 والندوات المؤتمرات في المشاركة عمى باستمرار المدربين حث  ،  و لمدركاتيم المناسبة بالطريقة
 .المعوقين وتأىيل تدريب في الجديد ومعرفة والخبرات المعمومات لتبادل والعربية العالمية

 ومتطمبات يتالءم بما المستخدمة التدريب وأساليب التدريبية والخطط المناىج وتحسين تطوير 
 مع التدريب برامجمن خالل ربط  سوق العمل في رةالمتوف   المين في العمل وطرق وأساليب
 مباشرة المينة عمى المعوق بيا بيتدر   محددة ساعات وتوفير العمل سوق في الموجودة الحاجات

 .العمل سوق في
 عمالة نحو عالمية بيدف تعديل االتجاىات السمبيةة وا  يسياسات وبرامج توعو  رسم عمى العمل 

 نظرتيم تغيير خالل من عقمياً  المعوقين نحو العمال اتجاىاتوتحسين  وتشغيميم عقمياً  المعوقين
 قبل من وذلك مساعدتيم وضرورة بخصائصيم وتعريفيم قدراتيم وتجاه تجاىيم السمبية

 .االجتماعي يصصاتخاال
 في بالمساىمة سواء الدولة دعم خالل من وذلكلتشغيل المعوقين عقميًا   اإلنتاج مشاريع دعم 

 .المحمية األسواق في التجارية المنافسة المنتجات حماية في أو القروض ومنح المال رأس
 معينة نسبة وتحديد عقمياً  المعوقين بتأىيل الخاصة القوانين لتنفيذ آليات تطوير عمى العمل 

 .عقمياً  المعوقين لتشغيل المناسبة بالنسبة دي  التق عمى العمل أصحاب إجبار أجل من لتشغيميم
 المختمفة اإلعالم وسائل خالل من عقمياً  المعوقين وتشغيل تأىيل نحو المجتمع اتجاىات تحسين 

صدار العبادة ودور  تأىيل في الفعالة بالمشاركة المحمي المجتمع تمزم وتشريعات قوانين وا 
 .عقميا المعوقين

 أثناء المستمرة الدورات وعقد الميني والتدريب الميني التأىيل اعقط   في المشرفين كفاءة رفع 
 .ستمرار عمى أحدث التطورات في ىذا المجالابقائيم بإل ليم التنشيطية والدورات الخدمة
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 المحمي السوق في احتياجاتيا المتوفرة المين عمى لمتعرف العمل لسوق مسحية دراسات إجراء. 
 عمى االعتماد وعدم المجتمع في المختمفة الجغرافية المناطق في المعوقين لتشغيل مراكز إنشاء 

 تنفيذ سمطة ليا تكون حتى العمل قوانين بموجب المراكز ىذه ستؤس   وأن، التطوعية الجيود
 .المعوقين بتشغيل يتعمق فيما القانون

  مكاناتيم، ومدى متيا لحاجاتيم وا  الميني لممعوقين عقميًا ومدى مالءاالىتمام ببناء مراكز التأىيل
مراعاتيا أيضًا ألماكن إقامتيم إضافة إلى زيادة مراكز التأىيل الميني الخاصة بالمعوقين عقميًا 

 الخاصة أو الحكومية )ذكور واناث(. 
 رشادىا األسرة مساعدة  الطرق إلى وتوجيييا المعوق ابنيا وتأىيل تربية في الالفع   دورىا لتدرك وا 

 ويتم وخاصة مستقمة مستقبمية حياة لمنحو وتأىيميو ممعوقل االجتماعية التنشئة في بعةالمت   السميمة
 قوانين إصدار عمى العملإضافة إلى  التأىيل مركز في النفسي يصصاتخاال قبل من ذلك

 .ألبنائيم الميني التأىيل في الفعالة بالمشاركة المحمي والمجتمع األسر تمزم وتشريعات
 يناسب فيما عقمياً  المعوقين من فرد كل   لخصائص المناسبة التأىيمية البرامج إعداد عمى العمل 

مكاناتو قدراتو  الختبارات إخضاعو بعد وىذا اإلمكان قدر  واىتماماتو ميولو ويالئم واستعداداتو وا 
 .أساسيا عمى والعمل المتبقية وقدراتو إمكاناتو لقياس كافية

 العمل لىإ دافعيتيم لزيادة األجر مقبولة مناسبة عمل فرص توفير عمى األعمال أصحاب تشجيع 
 النقص لتغطية المحمية البيئة عمى األفراد ليؤالء المناسبة االختبارات تقنين أو إعداد عمى العمل 

عداد بمدنا في التقييم أدوات في الموجود  تطبيق عمى القادرين التقييم ييصصاتخا من كادر وا 
    . الصحيح بالشكل االختبارات

 الدعم وتقديم مينياً  تدريبيم مع بالتزامن عقمياً  لممعوقين النفسية المشكالت وحل   دراسة عمى العمل 
 عمم في مؤىمين يينصصاتاخ خالل من ذلك كل مشاكميم من التخمص عمى لمساعدتيم ألسرىم
 .النفسي واإلرشاد النفس
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  :المراجع العربية   
ايتراك لمطباعة والنشر والتوزيع, تأهيل ورعاية متحدي اإلعاقة, (: 2004أبو النصر, مدحت ) -

 القاىرة, مدينة النصر. 
, 1, طج, اإلعاقة العقمية / المفهوم واألنواع وبرامج الرعاية(: 2005) أبو النصر, مدحت -

 مجموعة النيل العربية, القاىرة, مدينة النصر.
, مجموعة 1ب, ط, واألنواع وبرامج الرعاية المفهوم اإلعاقة العقمية (:2005) أبو النصر, مدحت -

 النيل العربية, القاىرة, مدينة النصر.
 , منشورات جامعة دمشق.2, طالتربية الخاصة بالطفل(: 2005أبو فخر, غسان ) -
برنامج تدخل مبكر لألطفال ذوي التخمف العقمي الطفيف في سن ما قبل (: 2004) البطوطي, ىالة -

 ستير غير منشورة, جامعة عين شمس, معيد الدراسات العميا, القاىرة. , رسالة ماجالدراسة وأسرهم
 , دار الحرف العربي, بيروت.التخمف العقمي عند األطفال(: 2001) جعفر, غسان -
, الخرطوم, جامعة دور اإلعالم في رعاية المعوقين ذهنياً (: 2004الحاج, إسماعيل محمد حنفي) -

 إفريقيا العالمية, الخرطوم.
, 1,طاستراتيجيات تعميم الطمبة ذوي الحاجات الخاصة(: 2005منى, الخطيب, جمال)الحديدي,  -

 دار الفكر, عمان, األردن.
 , عمان, األردن, دار الفكر.3, طالتدخل المبكر(: 2007الحديدي, منى, الخطيب, جمال) -
عمان,  , جامعة القدس المفتوحة,المعاق واألسرة والمجتمع(: 1997) الحديدي, منى, ومسعود وائل -

 األردن.
, منشورات الجمعية النسائية بجامعة تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة(: 2004الحسين, عمي حماد) -

 أسيوط لمتنمية, أسيوط.
تأثير برنامج تربية بدنية عمى تنمية مستويات المياقة القمبية (: 2006الخريجي, عبد العزيز) -

 ة الممك سعود, الرياض., رسالة ماجستير غير منشورة, جامعلممتخمفين عقمياً 
تعميم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية في الدول (: 1996الخطيب, جمال) -

 ور.اليونسكو, عمان, تقرير غير منش ,العربية
 , دار الشروق لمنشر والتوزيع, األردن.مقدمة في اإلعاقات الجسمية(: 1998الخطيب, جمال) -
, المكتب الموحد لمصطمحات اإلعاقة والتربية الخاصة والتأهيل الدليل(: 2001الخطيب, جمال) -

 التنفيذي, البحرين.
 األردن. , دار حنين, عمان,المدخل إلى التربية الخاصة(: 2004الخطيب, جمال) -
 , دار وائل لمنشر, عمان.مقدمة في اإلعاقة العقمية(: 2010الخطيب, جمال) -
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 , مكتبة الفالح, األردن. إلى التربية الخاصة المدخل(: 2005الخطيب, جمال, الحديدي, منى) -
, 1, طمقدمة في تعميم الطمبة ذوي الحاجات الخاصة(: 2006الخطيب, جمال, الحديدي, منى) -

 الرياض, كمية العموم التربوية.
إرشاد أسر األطفال ذوي (: 1992الخطيب, جمال, والحديدي, منى, والسرطاوي, عبد العزيز) -

 ين األردن., دار حنالحاجات الخاصة
المشاركة األسرية في (: 1996والبسطامي, غانم, وعبد الكريم, منى) وراشد, آمنة, الخطيب, جمال, -

, سمسمة الدراسات االجتماعية تربية وتأهيل المعوقين, في الرعاية األسرية لمطفل المعاق
تعاون الخميجي, ( المكتب التنفيذي بالمجمس, وزارة الشؤون االجتماعية بدول مجمس ال31والعمالية)

 .                             189 - 157ص 
مراكز المعوقين عقميًا, إنشاؤها داوود, فوزي, شاكر, طعمة, ىالة جورج, والقريوتي, يوسف,  -

دارتها.  وا 
, دار الفكر, 1, طأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة(: 1996الروسان, فاروق) -

 عمان.
 , دار الفكر لمنشر والتوزيع, عمان.مقدمة في اإلعاقة العقمية(: 1999الروسان, فاروق) -
: دار الزىراء لمنشر والتوزيع, الذكاء والسموك التكيفي)الذكاء االجتماعي((: 2000الروسان, فاروق) -

 الرياض.
 ر., عمان, األردن, دار الفكسيكولوجيا األطفال غير العاديين(: 2001الروسان, فاروق) -
 , دار الفكر لمنشر, عمان.3, طمقدمة في اإلعاقة العقمية(: 2005الروسان, فاروق) -
 مقدمة في اإلعاقة العقمية.(: 2010فاروق) الروسان, -
 , صندوق الممكة عمياء, األردن.التخمف العقمي(: 1981الريحاني, سميمان) -
 عمان., مطابع الدستور التجارية, التخمف العقمي(: 1985سميمان) الريحاني, -
 عمان. , دار الفكر,تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة (:2003الزارع, نايف) -
رشادهم (:2003الزعبي, أحمد محمد) - , 1, طالتربية الخاصة لمموهوبين والمعوقين وسبل رعايتهم وا 

 دمشق, دار الفكر.
 , دار الفكر, عمان.التأهيل المهني لممعوقين(: 1990الزعمط, يوسف شمبي) -
 , دار الفكر, عمان.التأهيل المهني لممعوقين(: 2005شمبي)الزعمط, يوسف  -
 , دار المطبوعات لمنشر, األردن.التأهيل المهني لممعوقين(: 1993الزعمط, يوسف) -
 , جامعة القدس المفتوحة.التأهيل المهني واالجتماعي لممعوقين(: 1997) سالم, ياسر -
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, الصفحات التقييم في التربية الخاصة(: 1984السرطاوي, عبد العزيز, والسرطاوي, زيدان) -
 الذىبية, الرياض.

 , مكتبة الفالح, الكويت.اإلعاقة العقمية(: 2000السرطاوي, عبد العزيز, وأيوب, عبد العزيز) -
استراتيجيات العمل مع أسر ذوي  (:2003عبد العزيز, خشان أيمن, وأبو جودة, وائل) السرطاوي, -

 مارات العربية المتحدة., دار القمم, اإلاالحتياجات الخاصة
 , القاىرة, مكتبة زىراء الشرق.سيكولوجيا ذوي الحاجات الخاصة (:1998سميمان, عبد الرحمن سيد) -
, اإلسكندرية, دار ذوو القصور العقمي لمترويح عنهم وتأهيمهم مهنياً (: 2004) سيسالم, كمال سالم -

 العمم لمماليين.
, الرياض, مركز جدة 1, طها وكيفية التعامل معهاتطور  –سمات التوحد (: 2004الشامي, وفاء)  -

 لمتوحد.
 , دار الشروق, عمان, األردن.1, طاألطفال ذوي المتالزمة داون(: 2008) شاىين, عوني معين -
, مكتبة زىراء الشرق, الهندسة الداخمية لذوي االحتياجات الخاصة(: 2001الشراح, عبد الرحيم) -

 القاىرة.
, القاىرة, مكتبة النيضة 1, طخدمات ذوي االحتياجات الخاصة(: 2002) شقير, زينب محمود -

 المصرية.
 جامعة طنطا, القاىرة.  1, طنداء من االبن المعاق(: 2004شقير, زينب محمود ) -
السموك التكيفي في المدرسة لدى األطفال المتخمفين عقميًا في (: 1991) شماخ, صالح سالم -

 المنشورة, جامعة الخميج العربي, البحرين., رسالة الماجستير غير المجتمع السعودي
مكتبة غريب  ,التخمف العقمي)األسباب, التشخيص, العالج((: 1997الشناوي, محمد محروس) -

 لمطباعة والنشر والتوزيع, القاىرة.
التطورات المعاصرة وتحديات المستقبل في مجال تأهيل (: 2000الشناوي, محمد محروس) -

 .312 -34لدولي الثاني لإلعاقات والتأىيل, ص , مداوالت المؤتمر االمعوقين
 , مكتب التربية لدول الخميج, الرياض.اتجاهات حديثة في تأهيل المعوقين(: 1986الشناوي, محمد) -
رشادهم(: 1998الشناوي, محمد) -  , دار المسمم, عمان.تأهيل المعوقين وا 
 الممك سعود, الرياض., مطابع جامعة 3, طسيكولوجيا التخمف العقمي(: 1986) صادق, فاروق -
(, استراتيجيات التربية 2)ج, سيكولوجيا األطفال غير العاديين(: 1990) عبد الرحيم, فتحي -

 (, دار القمم, الكويت.4الخاصة)ط
, المكتب الجامعي اإلعاقة في محيط الخدمة االجتماعية(: 2003) عبده, بدر الدين, بيومي, محمد -

 الحديث, اإلسكندرية.
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 , دار صفا لمنشر والتوزيع, عمان.تعميم األطفال المتخمفين عقمياً (: 2000) عبيد, ماجدة -
 , دار صفاء لمنشر, األردن.(: تأهيل المعاقين2000) عبيد, ماجدة السيد -
, دار أسامة لمنشر, الرياض, العممي, مفهومه, أدواته, أساليبه بحثال(.2003عبيدات, ذوقان ) -

 السعودية. 
, التدريب والتأهيل المهني لذوي االحتياجات الخاصة(: 2004) , محمدعودة, يوسف عودة, أبو ليل -

 ورقة عمل مقدمة في مؤتمر الشارقة لتأىيل وتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة.
 , مركز راشد لرعاية الطفولة, دبي.(: التأهيل المهني لممعاقين1998) غانم, سيد محمد -
, المكتب الجامعي الحديث, الوطن العربي (: واقع رعاية المعوقين في2001) فيمي, محمد سيد -

 اإلسكندرية. 
مدى معرفة والتزام العاممين ببرامج ومعاهد التربية الفكرية بالقواعد (: 2007القحطاني, محمد) -

, رسالة ماجستير غير منشورة, قسم التربية الخاصة, كمية التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة
 الرياض. التربية, جامعة الممك سعود,

 , اإلسكندرية, المكتب الجامعي الحديث.2,ط رعاية المتخمفين ذهنياً (: 2001القذافي, رمضان) -
 , دار الفكر العربي.تعميم األنشطة والمهارات لدى المعاقين عقمياً (: 1999) القريطي, عبد المطمب -
, دار الفكر 4, طسيكولوجيا ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم(: 2005) القريطي, عبد المطمب -

 العربي.
, دار الفكر العربي, سيكولوجيا ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم(: 1996القريطي, عبد المطمب) -

 القاىرة.
مبادئ التأهيل, مقدمة في تأهيل ذوي الحاجات (: 1995) غانم القريوتي, إبراىيم, البسطامي, -

 لمتحدة., مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع, اإلمارات العربية االخاصة
, المدخل إلى التربية الخاصة(: 1995القريوتي, يوسف؛ السرطاوي, عبد العزيز, الصمادي, جميل) -

 , اإلمارات العربية المتحدة, دار القمم.1ط
سيكولوجيا األطفال ذوي الحاجات (: 2007) القمش, مصطفى نوري, والمعايطة, خميل عبد الرحمن -

 المسيرة., عمان, األردن, دار 1, طالخاصة
سيكولوجيا األطفال ذوي (: 2009القمش, مصطفى نوري, والمعايطة, خميل عبد الرحمن) -

 األردن. , دار المسيرة, عمان,2ط ,االحتياجات الخاصة
, مفهوم المحيط التعميمي والدراسة التحميمية لمفراغات التعميمية(: 1989) كتنبكجي, عماد عدنان -

 الجزء األول والثاني, دار دمشق.
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, القاىرة, دار 1,ط(: موسوعة عمم النفس التأهيمي2006) افي, عالء الدين؛ عالء الدين, جيادكف -
 الفكر العربي.

, القياس والتقييم, وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة(: 2005) كوافحة, تيسير مفمح -
 , عمان, األردن, دار المسيرة.2ط
, تربية األفراد غير العاديين في المدرسة والمجتمع(: 2007) كوافحة, تيسير مفمح, عصام نمر -

 , دار المسيرة,عمان, األردن.1ط
الممارسة المهنية لمخدمات االجتماعية في المجال الطبي ورعاية (: 2000) ماىر, أبو المعاطي -

 , مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي, جامعة حموان, القاىرة.المعوقين
 , القاىرة, دار الرشاد.1, طإلعاقات العقميةا(: 2004) محمد, عادل عبد اهلل -
 , مكتبة النيضة المصرية, القاىرة.(: التأهيل المهني لممتخمفين عقمياً 1990) مرسي, عبد العظيم -
 , القاىرة, دار القمم.(: مرجع في عمم التخمف العقمي1996) كمال مرسي, -
 مصر. ت,, دار النشر لمجامعامرجع في التخمف العقمي(: 1999) كمال مرسي, -
 مدارس في التعمم صعوبات ذوي معممي تواجو التي المشكالت(. 2008) منير بن طارق, المرشدي -

 . القرى أم جامعة, التربية كمية,  منشورة غير ماجستير رسالة,  االبتدائية البنين
, األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة(: 2002) مسعود, وائل -

 أكاديمية التربية الخاصة, الرياض.
التأهيل الشامل لذوي االحتياجات (: 2005) مسعود, وائل, محمد, عبد الصبور, مراد, محمد -

 , األكاديمية العربية لمتربية الخاصة, الرياض.1, طالخاصة
, مجمس التعاون لدول تدريب ذوي االحتياجات الخاصة(: 2002المطر, عبد الحكيم بن جواد) -

 العربية, البحرين.الخميج 
فاعمية التعزيز اإليجابي واإلقصاء في خفض السموك العدواني (: 1996المطرودي, ضيف اهلل ) -

, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة لدى األطفال المتخمفين عقميًا بدرجة بسيطة
 الممك سعود, الرياض.

 , األردن, المكتبة األكاديمية.عقميمدخل إلى التخمف ال(: 2004المغازي, إبراىيم محمد) -
, المممكة العربية (ةالمبادئ والممارس)رعاية وتأهيل المعوقين  (:1999المغموث , فيد أحمد ) -

 السعودية.
, دراسة مقارنة مفهوم الذات بين األطفال المتخمفين عقميًا واألسوياء(: 1990النقيثان, إبراىيم) -

 التربية, جامعة الممك سعود, الرياض.رسالة ماجستير غير منشورة, كمية 
 , دار النيضة العربية, بيروت.الخدمة االجتماعية الطبية(: 2000النماس, أحمد فايز) -
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 , دار الفكر, األردن.سيكولوجيا األطفال غير العاديين(: 2007) ىاالن, دانيال, كونمان, جيمس -
 , دار الفكر العربي, القاىرة.1ط, تربية األطفال المعاقين عقمياً (: 2002اليجرسي, أمل معوض) -
السموك العدواني لدى األطفال المتخمفين عقميًا, طبيعته وأساليب (: 1993الوابمي, عبد اهلل ) -

 , كمية التربية, جامعة الممك سعود, الرياض.76, مركز البحوث التربوية, معالجته
ذوي التخمف العقمي وعالقتها طبيعة المشكالت الكالمية لدى التالميذ (: 2003الوابمي, عبد اهلل ) -

 .91-53,  170, مجمة اإلرشاد النفسيببعض المتغيرات الشخصية
التصميم لممعوقين, متطمبات البيئة الخارجية, سجل أوراق ندوة (: 2003الورع, مأمون بدر الدين) -

 . 214-183, وزارة النقل بالمممكة العربية السعودية, ص نقل المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة
 , دار الفكر لمطباعة والنشر, عمان.2, طاالضطرابات السموكية واالنفعالية(: 2003) خولة يحيى, -

 :العممية الرسائل
 القدرة واستعادة التأهيل خدمات بين العالقة عن اجتماعية دراسة(: 1972) زينب حسين أبو العال , -

 لمخدمة العالي المعيد منشورة, غير ماجستير, رسالة القاىرة, ,األطراف لمبتوري اإلنتاج عمى
  بالقاىرة. االجتماعية

فاعمية برنامج لمتأهيل النفسي واالجتماعي لمبتوري األطراف (: 1995بدر حسن عبد الجواد عطية ) -
القاىرة, رسالة ماجستير, كمية التربية بنات,  ,في عالقته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية

 جامعة عين شمس.
ال تكّيفي لدى عينة من ذوي نامج لتعديل بعض مظاهر السموك الفاعمية بر (: 2007) جريج, فادي -

 رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة دمشق., التخمف العقمي البسيط 
دراسة تطور تعميم وتأهيل المعوقين بمصر مع مقارنة بما هو (: 1979جمعة ,ناريمان محمود محمد) -

ىذا المجال القاىرة, رسالة ماجستير, كمية أصول التربية بنات, , المتقدمة في في الدول متبع حالياً 
 جامعة عين شمس.

أثر التأهيل المهني عمى التوافق النفسي واالجتماعي  (:2000ثناء ىاشم نعمان ) الخزندار, -
 القاىرة, رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة عين شمس. لممعوقين في محافظات غزة ,

دراسة اجتماعية لقياس مدى التكيف المهني لمعاممين (: 1982مد عمي )رجب, زين العابدين مح -
القاىرة, رسالة ماجستير, غير منشورة, كمية الخدمة االجتماعية,  ,المصابين بمرض شمل األطفال

 جامعة حموان.
منظور لمممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لمتغمب عمى  (:2008الرنتيسي, أحمد محمد) -

رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية  , بفرص العمل التي تحد من التحاق المعاقين حركياً المشكالت 
 جامعة حموان. الخدمة االجتماعية ,
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من البرامج المتاحة لمتوعية  مدى استفادة المعوقين سمعياً (: 1997السويمم, حمد بن عبد اهلل ) -
دراسة مسحية ,رسالة  , نة الرياضبالكوارث الطبيعية من وجهة نظر العاممين بمعاهد األمل بمدي

 ماجستير غير منشورة, الرياض ,أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية.
يم فعالية برامج التأهيل المهني لممعوقين من وجهة و تق(: 2010الشمري, مشوح بن ىذال الوريك ) -

 السعودية., رسالة ماجستير غير منشورة, نظر المعوقين والمشرفين ورجال األعمال
رسالة  , تكمفة برامج التأهيل وعائدها بمؤسسات رعاية المعوقين(: 1993الشيري, صالح بن محمد ) -

 المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب, الرياض. ماجستير غير منشورة,
أساليب التوافق االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع (: 2006) صالح, أمل محمود -

 القاىرة, رسالة ماجستير, معيد البحوث والدراسات العربي. , الفمسطيني
 ,التخطيط لبرامج الرعاية االجتماعية لممعوقين بسمطنة عمان(: 1999الفارسي, محمد خميس ) -

 القاىرة, رسالة ماجستير  غير منشورة, كمية الخدمة االجتماعية, جامعة حموان.
قويم ممارسة طريقة تنظيم المجتمع بمنظمات التأهيل ت(: 2003الكربيجي , سامح موسى محمد) -

,القاىرة, رسالة ماجستير, غير منشورة, كمية  االجتماعي لممعوقين وعالقتها بتحقيق أهداف المنظمات
 الخدمة االجتماعية, جامعة حموان.

 ,نجاز في مؤسسات الرعاية االجتماعيةمعوقات اإل (: 1995محجوب , محمود عبد الرحمن ) -
 درية, دراسة دبموم, كمية اآلداب, شعبة الخدمة االجتماعية, جامعة اإلسكندرية.اإلسكن

 ,ممارسة طريقة تنظيم المجتمع لتدعيم الخدمات المقدمة لممعاقين(: 2004) مسمم, عمي سيد عمي -
 القاىرة, بحث منشور في المؤتمر العممي السابع عشر, كمية الخدمة االجتماعية جامعة حموان.

كفاءة التخطيط لبرامج التأهيل المهني في استيعاب سوق العمل (: 1996عبد العزيز ) المنيع, ىيا -
 , رسالة دكتوراه غير منشورة ,كمية الخدمات االجتماعية لمبنات ,الرياض.لممعوقين المؤهمين

 المؤتمرات:
فاعمية مقاييس السموك التكيفي في قياس وتشخيص حاالت اإلعاقة (: 2005الروسان, فاروق) -

 , مؤتمر التربية الخاصة, عمان, الجامعة األردنية.العقمية
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 (1الممحق )                                      
 المعوقين عقميًا في صورتها النهائيةاستبانة مشكالت التأهيل المهني لدى 

  
 معمومات عامة:   

  االسم لمن يرغب: ......................... الجنس: ذكر ).....(  أنثى )........(.
 المؤىل العممي: تعميم أساسي ).....(  ثانوية ).....(  إجازة جامعية ).....( دراسات عميا)....( 

 العمر: ).....................(
 طبيعة العمل المكمف بو:     إداري)......(  فني ).........(  خدمات عامة ).........(.

 إتباع دورات تدريبية في مجال التأىيل الميني: نعم ) (   ال ) (
 موضوع الدورة :......................................................................

 رفة: عزيزي المشرف / عزيزتي المش
تقوم الباحثة لينا الخطيب بإجراء بحث بعنوان ) مشكالت التأىيل الميني لدى المعوقين عقميًا     

من وجية نظر المشرفين عمييم( وذلك استكمااًل لمحصول عمى درجة الماجستير، لذا آمل منك 
أن إجابتك التكرم بالمساىمة في ىذا البحث، وذلك باإلجابة عن جميع عبارات االستبانة، واعمم 

 لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي. شاكرًا لك تعاونك ومساىمتك في إنجاح ىذا البحث. 
    التعميمات:

ي مجموعة من العبارات المتعمقة بمشكالت التأىيل الميني الموجودة في مراكز فيما يأت    
( م تضع عالمة )التأىيل الميني لمحافظة دمشق، والمطموب منك أن تقرأ كل عبارة جيدًا  ث

في المكان الذي تراه مناسبًا، وذلك إلى يسار كل عبارة، وال تترك أي عبارة دون اإلجابة عنيا، 
جاباتك سوف تحاط بالسرية التامة. ولن يطمع عمييا سوى الباحث الستخداميا ألغراض لمبحث  وا 

 العممي.  
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موافق  موافق العبارة     الرقم

إلى 

 حٍد ما

غير 

 موافق

المجال األول: مشكالت التأهيل المهني بالمتعمقة بالفرد         
 المعوق عقمياً 

   

    .غير كاف  نحو التأىيل الميني  إقبال األفراد المعوقين عقمياً  1

    صعوبة إقناع أسر األفراد المعوقين عقميًا بتأىيل أبنائيم. 2

    الميني.عرقل تأىيميم تخصائص األفراد المعوقين عقميًا  3

4 
فراد المعوقين عقميًا  المقدرة عمى االعتماد عمى يوفر التأىيل الميني لأل

 النفس.
   

    يتمقى األفراد المعوقون عقميًا تدريب وتأىيل ميني يناسب إعاقاتيم. 5

    يجد األفراد المعوقون عقميًا صعوبة في فيم طبيعة العمل المكمفين بو. 6

    ر تأىيميم.التعميم لدى األفراد المعوقين عقميًا يؤخ  انخفاض مستوى  7

    لألفراد المعوقين عقميًا. المعتمدة في المركز قمة فترة التأىيل الميني 8

9 
يكتسب األفراد المعوقون عقميًا ميارات وخبرات تأىميم لمحصول عمى 

 وظيفة مناسبة.
   

    من األسوياء غيره إنتاجإنتاج الفرد المعوق عقميًا يقل جودة عن  10

11 
نقص دافعية األفراد المعوقين عقميًا تعرقل دخوليم في برامج التأىيل 

 الميني.
   

12 
ن عن الخدمات التي يقدميا مركز و األفراد المعوقون عقميًا راض

 التأىيل.
   

    المجال الثاني: مشكالت التأهيل المهني المتعمقة بالبرامج المهنية 

برامج التأىيل الميني لممعوقين عقميًا مصممة وفق أحدث التقنيات  13
 لتدريبيم.

   

    تراعي برامج التأىيل المعتمدة ميول وحاجات األفراد المعوقين عقميًا. 14

    مدة مع متطمبات سوق العمل.تعمتتفق برامج التأىيل الميني ال 15

    .تقميدية وغير متطورة عقمياً فراد المعوقين لألبرامج التأىيل الميني  16

    وجود تنوع في برامج التأىيل الميني المقدمة لألفراد المعوقين عقميًا. 17

     محدودية استفادة األفراد المعوقين  عقميًا من البرامج المقدمة ليم . 18
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    مينة. تتوفر مناىج وبرامج خاصة بكل   19

    المعتمدة في المركز لعممية تقييم مستمرة. ةتخضع البرامج الميني  20
    يوفر المركز المشاغل والورش المينية الالزمة بكل مستمزماتيا. 11
    يتوفر لممعوقين عقميًا برامج زيارات ميدانية لورش عمل ومصانع. 11
    برامج التأىيل الميني عمى مين معينة دون غيرىا.  تقتصر  12
    الميني تراعي مستويات اإلعاقة العقمية.برامج التأىيل  13

    المجال الثالث: مشكالت التأهيل المهني المتعمقة بالكوادر المهنية 

    يعاني المركز من قمة المختصين المينيين. 25

    يوجد تعاون فعال بين االختصاصيين وأسر األفراد المعوقين عقميًا. 26

    مستمرة بشكل دورين دورات و يتمقى االختصاصي 27

    ن المينيين من حممة اإلجازة الجامعية.يمعظم االختصاصي 28

تتوفر لدى اختصاصي التقييم االختبارات النفسية والمينية الكافية   29
 لمقيام بعممية التقييم.

   

    . ةيتولى فريق التأىيل العامل في المركز إعداد خطط التأىيل الميني 30

    ين في مراكز التأىيل الميني تبعًا لكفاءتيم.ياختيار االختصاصيتم  31

    التي يحققيا فريق العمل في المركز. لإلنجازاتتقدم مكافآت  32

يتميز الكادر الفني بأنو عمى درجة عالية من التأىيل األكاديمي  33
 .مينيوال

   

    ن في المركز.ييوجد تعاون مستمر وفعال بين االختصاصي 34

    الالزمة ليا.  المدربينة ة المين المتوافرة في المركز لقم  تعود قم   35

ن في المركز بدرجة عالية من و ن والمينيو ن اإلداريو يتميز االختصاصي 36
 الكفاءة.

   

المجال الرابع: مشكالت التأهيل المهني المتعمقة بمراكز التأهيل  
 المهني.

   

    ن عقميًا.يالمعوقيالئم موقع مركز التأىيل األفراد  37

    يناسب تصميم بناء المركز حاالت المعوقين عقميًا المتواجدين فيو. 38

األجيزة واألدوات المستخدمة في المركز متوافقة مع ما ىو متواجد في   39
 سوق العمل.
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    يوفر المركز شروط السالمة واألمن لممعوقين عقميًا. 40

    يوفر المركز الوسائل التعميمية المالئمة لممعوقين عقميًا. 41

    ن عقميًا المتواجدين في المركز.يكثرة األفراد المعوق 42

    تتوفر في المركز أجيزة وأدوات خاصة بكل مينة. 43

    تسيل مرافق المركز تنقل المعوقين فييا. 44

    بالمعوقين عقميًا. قمة مراكز التأىيل الميني الخاصة 45

توفر مراكز التأىيل الميني الخدمات الطبية واالجتماعية والنفسية  46
 المناسبة. 

   

صالت المناسبة لجميع حاالت اإلعاقة العقمية المتواجدة في اتوفر المو  47
 المركز

   

    تحتاج مراكز التأىيل الميني لمزيد من الدعم المادي والفني اإلداري.  48

المجال الخامس: مشكالت التأهيل المهني المتعمقة بالتشغيل وسوق  
 العمل

    

    يمتزم القطاع العام بتشغيل المعوقين عقميًا المؤىمين مينيًا. 49

التشريعات والقوانين المتعمقة بضرورة تشغيل المعوقين عقميًا ال تناسب  50
 حاجاتيم.

   

    .منازليميمارس المعوقين عقميًا أنشطة حرفية أو صناعية داخل  51

    تشرف الجمعيات التعاونية عمى تشغيل المعوقين عقميًا بعد تأىيميم. 52

    يفشل األفراد المعوقين عقميًا  في التكيف مع عمميم الجديد. 53

المعوقين ير ب الشركات الخاصة من تطبيق النسبة المقررة لتشغيل تت 54
 عقمياً 

   

    يحقق المعوق عقميًا عائدًا اقتصاديًا يشبو ما يحققو األسوياء. 55

    وجود اتجاىات سمبية  نحو تشغيل المعوقين عقميًا. 56

    ندرة متابعة األفراد المعوقين عقميًا بعد التحاقيم بسوق العمل. 57

    لألفراد المعوقين عقميًا. المتاحة قمة فرص العمل  58

عدم تقيد رجال األعمال  بتنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بتشغيل  59
 المعوقين عقميًا.

   

    منافسة األفراد األسوياء لممعوقين عقميًا في سوق العمل. 60
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 (2الملحق)                                        

.ألداة الدراسةقائمة بأسماء السادة المحكمين   

االختصاص العام  االسم م
 والدقيق

 المكان الوظيفة

 جامعة البعث أستاذ في قسم اإلرشاد اإلرشاد النفسي أ.د إبراىيم خضور 1
2 

 د. عزيزة رحمة
اإلحصاء في التربية 

 وعمم النفس
أستاذ مساعد في قسم 

 جامعة دمشق القياس والتقويم

3 
 عمم النفس التربوي أحمد حاج موسىد. 

مدرس في قسم اإلرشاد 
 جامعة البعث النفسي

مدرس في قسم اإلرشاد  تقويم وقياس يالخولزياد د.  4
 النفسي

 جامعة البعث

مدرسة في قسم  الصحة النفسية رزان عز الديند.  5
 اإلرشاد النفسي

 جامعة البعث

 قسم في مدرس اإلرشاد النفسي أحمد سموطةد.  6
 النفسي اإلرشاد

 البعث جامعة

7 
 رانيا ىاللد. 

 عمم النفس العام
 

مدرسة في قسم 
 البعثجامعة  اإلرشاد النفسي

8 
 د. حسن عماد

 عمم النفس التربوي
 

مدرس في قسم عمم 
 النفس

 جامعة دمشق

 
 د. رجاء شقير 9

 تربية خاصة
 

مديرة مركز التربية 
 الخاصة بقدسيا

محافظة ريف 
 دمشق

10 
 رجاء سموم . أ

ماجستير في التربية 
 الخاصة   

أخصائية التربية 
الخاصة في مركز 
 التربية الخاصة بقدسيا

محافظة ريف 
 دمشق

 رتبت األسماء حسب المرتبة العلمية  -
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ممّخص الدراسة بالمغة العربية                                                        

مقّدمة الدراسة ومشكمتها: -أولا   
التأىيل الميني لممعوقين عامة والمعوقين عقميًا خاصة في الحقيقة يعاني العديد من المشكالت إّن   

وىذا ما أشارت إليو الكثير من الدراسات العربية , التي تقف عثرة أمام النجاح األمثل ليذه العممية 
%( من 27هناك ) ( إلى أن  7002( ودراسة مارثا )2002)واألجنبية, حيث تشير دراسة جونز 

( إلى 2002) المعوقين عقميًا يبقون عاطمين عن العمل حتى بعد تأىيميم, كما أشارت دراسة الشمري
من أىم مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا في المممكة العربية السعودية تكمن في نقص  أنّ 

( إلى 2002ضًا دراسة الشبانة )الكوادر المؤىمة وعدم مناسبة برامج التأىيل لسوق العمل. وأشارت أي
ة تنوع من أىم معوقات التأىيل الميني لممعوقين عقميًا ضعف التجييزات الالزمة لمتشغيل وقمّ  أنّ 

االختصاصات, ونقص  المراكز الالزمة, وتربية األىل السمبية, واالتجاىات السمبية ألصحاب 
 العمل.  

في محافظة دمشق  لتأىيل الميني لممعوقين عقمياً ولموقوف عمى المشكالت التي تعاني منيا عممية ا 
جراء دراسة استطالعية لمراكز التأىيل الميني )معيد التأىيل الميني لممعوقين,  قامت الباحثة بإ

ومعيد التأىيل الميني لمشمل الدماغي لمكبار( وأجرت مقابمة مع بعض العاممين فييا, كما الحظت 
, حيث الحظت الباحثة عدم مالئمة البيئة الفيزيقية لعممية المراكزسير عممية التأىيل المتبعة في ىذه 

ة األفراد المعوقين عقميًا المتواجدين في ن, وقمّ تصاصييالتأىيل, وعدم وجود تنسيق وتعاون بين االخ
ة فرص العمل المتاحة  رة, كما أشار بعض العاممين إلى قمّ ة البرامج المينية المتوفّ ىذه المراكز, وقمّ 

 ء بعد تأىيميم,    لمنزال
ونظرًا لما أشارت إليو الدراسات السابقة من وجود مشكالت في عممية التأىيل الميني لدى    

المعوقين عقميًا, ونتيجة لما الحظتو الباحثة عمى أرض الواقع, تسعى الدراسة الحالية لتقصي 
ييم باعتبارىم أكثر مشكالت التأىيل الميني لدى المعوقين عقميًا من وجية نظر المشرفين عم

ومما سبق يمكن صياغة األشخاص دراية بمتطمبات عممية التأىيل الميني وأكثرىم وعيًا بمشكالتو.  
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ما مشكالت التأهيل المهني لممعوقين عقمياا من وجهة نظر  :يتاآل الرئيس الدراسة بالسؤال مشكمة
 المشرفين عميهم في مراكز التأهيل المهني في محافظة دمشق؟

 ية:الحالية إلى تحقيق األىداف اآلت تسعى الدراسةأهداف الدراسة:  -ثانياا 
من وجية نظر المشرفين عمييم في مراكز  ت التأىيل الميني لممعوقين عقمياً ف عمى مشكالالتعرّ  -1

 التأىيل الميني في محافظة دمشق.
التأىيل الميني الكشف عن الفروق في متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا في مراكز  -2

)أفراد عينة الدراسة( عمى الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا 
ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغيرات الدراسة )الجنس, العمر, المؤىل العممي, الدورات التدريبية, 

 طبيعة عمل المشرف(.

 فرضيات الدراسة: -ثالثاا 

إحصائية بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا ومتوسط  ال توجد فروق ذات داللة -1
 درجات المشرفات عمييم في الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا في   -2
 الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير المؤىل العممي. 

ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا في الدرج -3
 الكمية الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير العمر.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا في الدرجة  -4
 الكمية الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير الدورات التدريبية.

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين عقميًا في الدرجة ال ت -5
 الكمية الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير طبيعة عمل المشرف.

 ية:اآلت اةب تحقيق أىداف الدراسة استخدام األدتطمّ  الدراسة: ةأدا -رابعاا 
التأىيل الميني لممعوقين عقميًا. حيث  تضمنت ىذه االستبانة خمس مجاالت عمى استبانة مشكالت 

 النحو اآلتي:
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 المشكالت الخاصة بالفرد المعوق. -
 البرامج المينية.ب المشكالت الخاصة -
 لمينية.االكوادر ب المشكالت الخاصة -
 بالمراكز المينية. المشكالت الخاصة -
 بالتشغيل. المشكالت الخاصة -

نة الدراسة:عيّ  -خامساا   
في محافظة  مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا من وجية نظر المشرفين عمييملمتعرف عمى   

 مشرفًا ومشرفة من العاممين في مراكز التأىيل الميني( 55بمغت ) مقصودة نة تم سحب عيّ   دمشق
 .وىم جميع العاممين في ىذه المراكز في محافظة دمشق

:منهج الدراسة -خامساا   
 من خاللو إذ قامت الباحثة ,م المنيج الوصفي التحميميااقتضت طبيعة الدراسة الحالية استخد  

الع عمى الدراسات السابقة وذلك من خالل االطّ  مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقمياً  بوصف
, وذوي اإلعاقة العقمية خاصة وع التأىيل الميني لممعوقين عامةً موض واألدب النظري الذي تناول

وتحميل تمك المعمومات, ومن ثم تصميم استبانة لرصد الواقع بناًء عمى التحميل السابق, وتطبيقيا 
 .نة الدراسة ثم تبويب وتحميل ىذه البيانات باستخدام المعالجات اإلحصائية المالئمة عمى عيّ 
إجراءات تنفيذ الدراسة: -سادساا   

نة الدراسة بين الفترة الواقعة قت عمى عيّ ق من صدقيا وثباتيا, ثم ُطبّ والتحقّ  الدراسة اةتم تصميم أد  
ف عمى مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقميًا وذلك لمتعرّ , (15/8/2013حتى 15/5/2013من)

إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات التي تم الحصول عمييا من  بعد ذلك تمّ ,  في محافظة دمشق
مناقشة نتائج الدراسة الحالية في ضوء الواقع و ,  نة الدراسة(المشرفين والمشرفات )أفراد عيّ  قبل

الميداني الذي أحاط بجميع مراحل تصميم وتنفيذ وتطبيق أداة الدراسة, وفي ضوء المقارنة مع نتائج 
 الدراسات السابقة, والتوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات.

دراسة:نتائج ال -سابعاا   
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وكانت أعمى %( 50) بشكل عام بمغت نسبة مشكالت التأىيل الميني لممعوقين عقمياً  :األولىالنتيجة  .1
ثم المشكالت المتعمقة بالكوادر المينية ثم , نسبة لمشكالت التأىيل المينية المشكالت المتعمقة بالتشغيل 

ثم المشكالت المتعمقة , ثم المشكالت المتعمقة بمراكز التأىيل المينية , المشكالت المتعمقة بالبرامج 
 بالفرد المعوق.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين ومتوسط  النتيجة الثانية: .2
ة الستبانة مشكالت التأىيل الميني درجات المشرفات عمى المعوقين عقميًا في الدرجة الكميّ 

  الفرعية. ومجاالتيا
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين  عدم وجود النتيجة الثالثة: .3

ل ر المؤىّ عقميًا في الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغيّ 
 العممي.

متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النتيجة الرابعة:  .4
 ة الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير العمر.عقميًا في الدرجة الكميّ 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين وجود  النتيجة الخامسة: .5
ر التأىيل الميني وعمى مجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغيّ ة الستبانة مشكالت عقميًا في الدرجة الكميّ 

 الدورات التدريبية لصالح الخاضعين لدورات تدريبية.
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المشرفين عمى المعوقين وجود  النتيجة السادسة: .6

وفقًا لمتغير طبيعة عقميًا في الدرجة الكمية الستبانة مشكالت التأىيل الميني ومجاالتيا الفرعية 
 .الخدمات العامة يداريين ثم ذو ثم اإل الفنيينلصالح  ,عمل المشرف
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Abstract 

 

First- Introduction of the Study and its Problem: 

The studies of Al- Khatib et al (2005), Massoud et al (2005), Moursey (1990), 

Colling (2001) and Leigh (2002) indicate  that the vocational rehabilitation of 

people with disabilities in general and mental disability in special achieves the 

economic efficiency for them and contributes to advance the process of 

economic and social development in the community through the provision of 

trained and qualified workforce that can fill the deficit in the workforce in the 

community, and also contributes to direct the disabled energies at those 

individuals and invest them in the process of production and development. In 

addition, the study of Al-hadidi and Massoud (1997) and the study of Massoud 

et al (2005) mentioned that the success of the mentally disabled individuals to 

get a career and stabilize in it leads to alleviate dramatically fears and concerns 

of his family on his future, especially since there are many studies indicated 

that  the most highlighted psychological pressures faced by parents of  mentally 

disabled person are the fear and anxiety for the future of their son after their 

death 

  

In fact, vocational rehabilitation of people with disabilities in general and 

mental disabilities in special suffers from many problems that stand stumbling 

block to optimized success for this process and this is referred to by many 

Arabic and foreign  studies, where the study of Jones suggests (2002) and the 

study of Martha (2007) indicated that (71%) of people with mental disabilities 

remain unemployed even after rehabilitation, the study of Al- Shammari (2009) 

also indicated that one of the most important problems of vocational 

rehabilitation of the mentally disabled in the Kingdom of Saudi Arabia lies in 

the lack of qualified personnel and lack of appropriate rehabilitation programs 

for the labor market. In addition, Al-Shabana study (2009) showed that one of 

the main obstacles to vocational rehabilitation of the mentally disabled is the 

weak equipment necessary for the operation, the lack of diversity of 

disciplines, the lack of the necessary centers, negative rearing by parents, and 

negative trends of employers  

 

To find out the problems faced by the process of vocational rehabilitation of 

the mentally disabled in the province of Damascus, the researcher conducted an 

exploratory non- codified study on vocational rehabilitation centers (Institute of 

Vocational Rehabilitation of Persons with Disabilities, and the Institute for 

vocational rehabilitation of cerebral palsy for adults) where she interviewed 

some of the employees there and observed the progress of rehabilitation 
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followed in these institutes, she noted inadequate physical environment for the 

rehabilitation process, the lack of coordination and cooperation between 

specialists, the rareness of individuals with mental disabilities in these centers, 

the fewness of vocational programs available, and the rareness of job 

opportunities available to guests after rehabilitation, as mentioned by workers. 

Given referred to previous studies of the existence of problems in the process 

of vocational rehabilitation of the mentally disabled, and as a result of what the 

researcher observed in reality, the current study seeks to investigate the 

problems of vocational rehabilitation of the mentally disabled from the 

viewpoint of their supervisors as they are the most familiar people with the 

requirements of the process of vocational rehabilitation and most conscious of 

its problems. From the above, the problem of the study can be formed in the 

main following question: What are the problems of vocational 

rehabilitation of the mentally disabled from the viewpoint of their 

supervisors in vocational rehabilitation centers in the province of 

Damascus? 

 

Second - The Objectives of The Study: 

 The present study seeks to achieve the following objectives: 

1-  Identifying the problems of vocational rehabilitation of the mentally 

disabled from the viewpoint of their supervisors in vocational rehabilitation 

centers in the province of Damascus. 

2- Detection of differences in average scores of supervisors of the mentally 

disabled in vocational rehabilitation centers  on the total score to identify 

the problems of vocational rehabilitation of the mentally disabled and its 

sub-fields according to the study variables (gender, age, educational 

qualification, training courses, the nature of the supervisor's job). 

3-  

Third- Research Hypotheses: 

1- There are no statistically significant differences between the average scores 

of supervisors (males) of the mentally disabled and the average scores of 

supervisors of the mentally disabled (females) in the total score of the 

questionnaire of vocational rehabilitation and its sub-fields. 

2-  There are no statistically significant differences between the average scores 

of supervisors of the mentally disabled in the total score of the 

questionnaire of vocational rehabilitation and its sub-fields according to the 

educational qualification variable. 

3- There are no statistically significant differences between the average scores 

of supervisors of the mentally disabled in the total score of the 

questionnaire of vocational rehabilitation and its sub-fields according to the 

age variable. 
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4- There are no statistically significant differences between the average scores 

of supervisors of the mentally disabled in the total score of the 

questionnaire of vocational rehabilitation and its sub-fields according to the 

training courses variable. 

5- There are no statistically significant differences between the average scores 

of supervisors of the mentally disabled in the total score of the 

questionnaire of vocational rehabilitation and its sub-fields according to the 

variable of the nature of the supervisor's job. 

6-  

Fourth - Study Tool:  

Achieving the objectives of the current study required using the following tool : 

A questionnaire of the problems of vocational rehabilitation of the mentally 

disabled, where this questionnaire included five fields as follows: 

- The problems of the disabled individual. 

- Problems of professional programs. 

- Problems of the professional cadres. 

- Problems of professional centers. 

- problems related to operation. 

 

Fifth - The Study Sample: 

To know the problems of vocational rehabilitation of the mentally disabled 

from the viewpoint of their supervisors in the province of Damascus, an 

intended sample was chosen where it amounted (75) supervisors of workers in 

the vocational rehabilitation centers in the province of Damascus, they are all 

the workers in these centers. 

Fifth - The Methodology of the Study: 

The nature of the current study required using the descriptive analytical 

method, where the researcher described the problems of vocational 

rehabilitation of the mentally disabled through access to previous studies and 

theoretical literature discussed vocational rehabilitation of the disabled in 

general and people with mental disabilities in particular, analysis of those 

information, then designing the questionnaire to monitor reality based on the 

above analysis, and then applying the questionnaire to the sample of the study 
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and tabulation and analysis of these data using appropriate statistical 

treatments. 

Sixth- Procedures for the implementation of the study: 

The tool of the study was designed and verified for its validity and reliability, 

then it was applied to the sample between the period ( 15/07/2013 until 

08/15/2013 ) in order to identify the problems of vocational rehabilitation of 

the mentally disabled in the province of Damascus Governorate. After that, 

data were processed statistically and results were discussed in the light of field 

reality which covered all the stages; designing, implementation and application 

of the tool of the study, and in the light of the comparison with the results of 

previous studies, and then reaching a set of recommendations and proposals. 

Seventh - The Results of the Study: 

1- The percentage of the problems of vocational rehabilitation of the mentally 

disabled in general attained   (70%) and the highest percentage of 

vocational qualification problems were the operation problems, problems 

related to the professional cadres, program-related problems, problems 

related to vocational rehabilitation centers, and then problems related to the 

individual with disabilities. 

2- There were no statistically significant differences between the average 

scores of supervisors (males) and the average grades supervisors (females) 

on the mentally disabled in the total score of the questionnaire of the 

problems of vocational rehabilitation and its sub-fields . 

3-  There were no statistically significant differences between the average 

scores of supervisors of the mentally disabled in the total score of the 

questionnaire of vocational rehabilitation and its sub-fields according to the 

educational qualification variable . 

4- There were no statistically significant differences between the average 

scores of supervisors of the mentally disabled in the total score of the 

questionnaire of problems of vocational rehabilitation and its sub-fields 

according to the variable age. 

5- There were statistically significant difference between the average scores of 

supervisors of the mentally disabled in the total score of the questionnaire 

of  problems of vocational rehabilitation and its sub-fields according to the 

training courses variable, where the differences were in favor of those who 

followed training courses. 

6- There were statistically significant difference between the average scores of 

supervisors of the mentally disabled in the total score of the questionnaire 

of problems of vocational rehabilitation and its sub-fields according to the 
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variable nature of the supervisor's job, where the differences were in favor 

of technicians, administrators, and then public services workers. 


