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م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩  



 
  

 حَرَجٌ وَالَ عَلَى لّيْسَ عَلَى األعْمَىَ حَرَجٌ وَالَ عَلَى األعْرَجِ "
     " حَرَجٌالْمَرِيضِ 
                      

  "صَدَقَ اهللُ العَظِيم"
  

  )"٦١( اآليةالنورسورة "

  

  

 "وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ " 
 
  

  "صَدَقَ اهللُ العَظِيم"
  

       )"١٠٥(سورة التوبة اآلية                        "                               
 



  ديرــر وتقــشك
  

 اهللا عليه وسـلم، فلـوال       ى على رسوله ومصطفاه صل    وشكراً هللا، وصالةً وسالماً   حمداً        
        .ه ما خرجت هذه الدراسة إلى النورفضل

وفي مستهل هذه الدراسة يتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير لكل من ساعده وقدم لـه                     
 بخـالص الـشكر     يتقـدم  أنذه الدراسة، ومن الوفـاء      يد العون والرأي الصائب حتى تمت ه      

 األسـتاذ بقـسم      عمـران   محمـد  نصر خليل / األستاذ الدكتور  إلىوالتقدير والعرفان بالجميل    
 جامعة حلوان، بقبول سيادته اإلشراف      - كلية الخدمة االجتماعية   -مجاالت الخدمة االجتماعية  

ون متواصل وتوجيه رشيد، تعجـز      على هذه الدراسة، ولما قدمه للباحث من جهد صادق وع         
عون له بعد اهللا سبحانه وتعالى      انت لتوجيهات سيادته البناءة خير      الكلمات أن توفيه حقه، فقد ك     

  .                       في إثراء هذه الدراسة وانجازها، وكان مثالً يحتذى به في عطاءه العلمي وكرم أخالقه

 أستاذ  جمال شحاته حبيب  / األستاذ الدكتور  إلىالتقدير   كما يتقدم الباحث بجزيل الشكر و          
 جامعة حلـوان، لقبـول سـيادته        - كلية الخدمة االجتماعية   -بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية   

اإلشراف على هذه الدراسة، وتوجيهاته المخلصة، حيث كان لتوجيهات سيادته وعطائه العلمي            
أستاذاً وصاحب مدرسة علمية متميـزة اعتـز        ... المتدفق خروج هذه الدراسة إلى حيز النور      

  ... بأنني احد طالبها

الرقـي،   الباحث إال أن يدعو اهللا له بدوام الصحة والعافية، ومزيد من التقدم و             كوال يمل       
   .جزاه اهللا عني خير الجزاء

  / الـدكتور  األسـتاذ ولقد زادني شرفاً أن يكون من بين أعضاء لجنة المناقشة والحكم،                  
 كليـة الخدمـة     -قسم مجـاالت الخدمـة االجتماعيـة       أستاذ ورئيس    ماهر أبو المعاطي علي   

ت بـه،    جامعة حلوان، والذي أسعدني قبول سيادته مناقشتي، وهو شـئ شـرف            -االجتماعية
  .  واستزدت من علمه ومالحظاته

             علـي  بواب شـاكر   / الدكتور األستاذ اللجنة   أعضاء يكون من بين     أن أيضاً أسعدنيكما      
لقبول   جامعة الفيوم،  - كلية الخدمة االجتماعية   -مجاالت الخدمة االجتماعية  أستاذ ورئيس قسم    

 مالحظاته البناءة التي كان لها      ى له بجزيل الشكر والتقدير عل     وأتقدممناقشة هذا العمل،    سيادته  
  . سة وتكاملهاا في تدعيم جوانب الدراألثر

  



االجتمـاعين العـاملين     آيات الشكر والتقدير للسادة األخـصائيين        بأسمىويتقدم الباحث         
   .ي خالص الشكر وأتم التقديرهم منللما قدموه من عون صادق ف ،المعاقين حركياً بغزةبجمعية 

إخوته وخاصـة   لص الشكر والتقدير إلى أصدقائه و      الباحث إال وان يتقدم بخا     ت      وال يفو 
 مساعدة الباحث في    فيالمتواضعة   جهودهما   ىعل ،عبد الرحمن ه  وأخي أبو عميرة جميل  محمد  

    .  هم مني أسمى آيات الشكر والعرفانإتمام الجزء العملي فل

      وفي النهاية اسأل اهللا أن ينفعنا بما علمنا وينفع به غيرنا فأن كنت قد وفقت فالفـضل هللا                  
  .روان كنت قد قصرت فالكمال هللا وحده فله الحمد وله والشك

  
                    

  ث ـاحـالب

  
                                                                                                       

                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

                                                                        
  ... اهدي رساليت تقديراً وعرفا�ا لعطاء بال حدود 

  ...إىل من يعجز قليب عن رد بعض مجيلهما 
     ...أبي وأمي 

  ،أطال اهلل عمرمها ومنحهما الصحة والعافية
  .وجزامها عين خري اجلزاء 

   ،إخوتي األحباءوحتية حب وإعزاز إىل 
  ... يل البسمة واألمل، والعون والسنداإىل من كا�و

  ،إىل  كل طالب متفوق دراسياً يف فلسطني احلبيبة
  ... اهدي هذه الدراسة 

                                    
               ثـاحـالب   
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  محتـويات الدراســة

  الصفحة  وعـــالموض

  اب األولـالب
  ةـه للدراسـ الموجيرـار النظـاإلط

٧٦-١  

  ل األولـالفص
  ة الدراسـةمشكلل إلى ـمدخ

٢٤-٣  

  ٧-٥  .ــةـ الدراسمقدمـــة
  ٢٠-٨  .الدراسات السابقة: أوالً   
  ٢٢  .مشكلة الدراسـة: ثانياً   
  ٢٣  .أهمية الدراسـة: ثالثاً   

  ٢٤  .راسـةأهداف الد: رابعاً  

  ٢٤  . تساؤالت الدراسة: خامساً 
  ي                            ـل الثانـالفص

  اًـن حركيـالت المعاقيـات ومشكـاحتياج
٥٦-٢٥  

  ٢٨  .مفهـوم اإلعاقة الحركية: والً   أ
  ٣٣  .تصنيف المعاقين حركياً: انياً   ث
  ٣٥  . اإلعاقة الحركيةأنـواع: لثاً   ثا
  ٣٧  .باب اإلعاقة الحركيةأس: ابعاً  ر

  ٤٠  .ن حركياًسمـات المعاقي: خامساً 
  ٤٢  .احتياجات المعاقين حركياً: دساً سا
  ٤٤  . مشكالت المعاقين حركياً: ابعاً  س

  ثـل الثالـالفص
  اًـن حركيـع المعاقيـة مـة االجتماعيـة للخدمـة العامـالممارس

٧٦-٥٧  

  ٥٩  .للخدمة االجتماعية مع فئة المعاقين حركياًالتعريف بالممارسة العامة  :أوالً   
  ٦٣  .فلسفة الممارسة العامة للخدمة االجتماعية مع فئة المعاقين حركياً: ثانياً   
  ٦٤  . مع فئة المعاقين حركياًممارسة العامة للخدمة االجتماعيةخصائص ال: ثالثاً   
  ٦٧  .لمعاقين حركياًجتماعية مع فئات اأهداف الممارسة للخدمة اال: رابعاً  
  ٦٩  . العامةانساق التعامل مع فئة المعاقين حركياً في إطار الممارسة: خامساً 

  ٧٢.                                             النظرية الموجهة للدراسة: ادساً س
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  صفحةال    وعـــالموض

  يـاب الثانـالب
  ةـي للدراسـطبيقار التـاإلط

٢٣٤-٧٧ 

  عـل الرابـالفص
  ةـة للدراسـاإلجراءات المنهجي

٩٢-٧٩  

  ٨١  .اسـةنـوع الدر: أوالً   
  ٨١  .منهـج الدراسـة: ثانياً   
  ٨٢  .مجـاالت الدراسـة: ثالثاً   
  ٨٣  .أدوات الدراســـة: رابعاً  
  ٩٢  .المعالجات اإلحصائية: خامساً 

  سـل الخامـالفص
  ـهاة ومناقشتـة الميدانيـالدراسج ـنتائ

٢١٨-٩٣ 

  ٩٥  .الجداول الخاصة بالمعاقين حركياً: أوالً
  ١٣١  . وفريق العمل باألخصائيين االجتماعيينالجداول الخاصة: ثانياً
  ١٦٩  . بالخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية الجداول الخاصة:ثالثاً
  ١٩٥  .الجداول االرتباطية: رابعاً

  ادسـل السـالفص
   ومنظور الممارسة العامة المقترحالنتائـج العامـة للدراسـة

٢٣٤-٢١٩

النتائج الخاصة بالعوامل التي تحد من التحاق المعاقين حركيـاً بفـرص            : أوالً  
 المعاقين حركياً، األخصائيين االجتمـاعيين    (وجهة نظر كالً من      من   العمل

  ).، الخبراءوفريق العمل

٢٢١  

العوامل النتائج الخاصة باألدوار المقترحة لألخصائي االجتماعي لمواجهة         : ثانياً
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل         المؤدية إلى   

 وفريق  المعاقين حركياً، األخصائيين االجتماعيين   (من وجهة نظر كالً من      
  ).، الخبراءالعمل

٢٢٤  

 العوامـل    المبذولة من قبل المجتمـع لمواجهـة       النتائج الخاصة بالجهود   : ثالثاًً
تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل        المؤدية إلى المشكالت التي   

 وفريق  المعاقين حركياً، األخصائيين االجتماعيين   (من وجهة نظر كالً من      
  ).، الخبراءالعمل

٢٢٦  
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  الصفحة  الموضـــوع

ي تواجه األخـصائي االجتمـاعي عنـد         الت النتائج الخاصة بالصعوبات   : رابعاًً
 المشكالت التي تحد من التحاق المعـاقين         العوامل المؤدية إلى   مواجهة

المعـاقين حركيـاً،    (حركياً بفرص العمل من وجهة نظـر كـالً مـن            
  ).، الخبراء وفريق العملاألخصائيين االجتماعيين

٢٢٧  

منظـور الممارسـة    النتائج الخاصة بالمقترحات التي يجب توافرها من        : خامساً
 المـشكالت    العوامل المؤدية إلى   العامة للخدمة االجتماعية للتغلب على    

التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظر كـالً             
 ). ، الخبراء وفريق العملالمعاقين حركياً، األخصائيين االجتماعيين(من 

٢٢٨  

في الخدمة االجتماعية للتغلب علـى      منظور المقترح للممارسة العامة     ال: اًسادس
المشكالت التي تحد من التحاق المعـاقين حركيـاً          العوامل المؤدية إلى  

  .بفرص العمل

٢٢٩  

٢٤٦-٢٣٥  ةــع الدراســـمراج
  ٢٣٧  .المراجع باللغة العربية: أوالً  

  ٢٤٤  .المراجع باللغة األجنبية: نياً  ثا
٢٩٨-٢٤٧  ةــق الدراســـمالح

ـ    ) ١(ملحق رقم     المطبقـة علـى المعـاقين تبارالصورة النهائية الستمارة االس
  .حركياً

٢٤٩  

 المطبقة علـى األخـصائيين      نالصورة النهائية الستمارة االستبيا   ) ٢(ملحق رقم   
  .فريق العملاالجتماعيين و

٢٦١  

المطبقـة علـى الخبـراء       لمقابلـة الصورة النهائية السـتمارة ا    ) ٣(ملحق رقم   
  .مجال اإلعاقة الحركيةوالمهتمين ب

٢٧٥  

  ٢٨٧  .أسماء السادة محكمي أدوات الدراسة) ٤(ملحق رقم 
  ٢٩١  .شكل يوضح خارطة فلسطين وحدود كالً من قطاع غزة والضفة الغربية) ٥(ملحق رقم 
  ٢٩٥ شكل يوضح حدود قطاع غزة وهو المجال المكاني الذي أجريت فيه الدراسة) ٦(ملحق رقم 

  ٢٩٩  ةــص الدراسـملخ
  ٣٠١  .ملخص الدراسة باللغة العربية: أوالً  
  ٣٠٧  .ملخص الدراسة باللغة االنجليزية: ثانياً  
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                                      فهرس الجداول

رقم 
 الجدول

الصفحة عنوان الجداول

 ٦ يوضح التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين المعاقين حسب الجنس والمنطقة ونوع اإلعاقة )١(

 ٥٠ .م٢٠٠٥م وحتى العام ١٩٩٥يوضح نسبة البطالة في فلسطين منذ العام  )٢(

ـ ارمعامل الثبات لكل متغير من متغيـرات اسـتمارة االسـتب   يوضح   )٣( ة  الخاص
د مـن التحـاق     المشكالت التي تح   العوامل المؤدية إلى  بالمعاقين حركياً حول    
  .المعاقين بفرص العمل

٨٦ 

معامل الثبات لكل متغير من متغيرات اسـتمارة االسـتبيان الخاصـة            يوضح   )٤(
المـشكالت    العوامل المؤدية إلى    حول  وفريق العمل  باألخصائيين االجتماعيين 
   .اقين حركياً بفرص العملالتي تحد من التحاق المع

٨٩ 

 الخاصة بالخبراء   مقابلةمعامل الثبات لكل متغير من متغيرات استمارة ال       يوضح   )٥(
 المشكالت التي تحـد مـن        العوامل المؤدية إلى   والمهتمين بمجال اإلعاقة حول   

 .تحاق المعاقين حركياً بفرص العملال

٩١ 

 ٩٥ .قين حركياً طبقاً للنوعيوضح توزيع مفردات عينة الدراسة من المعا )٦(

 ٩٦ .يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً للسن )٧(

 ٩٧ .يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً للحالة التعليمية )٨(

 ٩٨ يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً للحالة االجتماعية )٩(

 ٩٩ .يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً لمحل اإلقامة )١٠(

 ١٠٠ .يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً للوظيفة السابقة )١١(

 ١٠١ .مفردات عينة الدراسة من المعاقين طبقاً لمكان إقامة المعاقيوضح توزيع  )١٢(

 ١٠٢ .يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين طبقاً لعدد أفراد األسرة )١٣(

يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً لمدة االستفادة من             )١٤(
 .المؤسسة

١٠٣ 

 عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً لسبب االلتحـاق          يوضح توزيع مفردات   )١٥(
 .بالمؤسسة

١٠٤ 

 ١٠٥ . طبقاً لنوع اإلعاقة الحركيةمفردات عينة الدراسة من المعاقيًنيوضح توزيع  )١٦(

 ١٠٦ .يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً لسبب اإلعاقة )١٧(

 ١٠٧ .كياً على دورات تأهيل مهنييوضح حصول المعاقين حر )١٨(

 ١٠٨ .يوضح أهمية التأهيل المهني في حصول المعاقين حركياً على فرص عمل )١٩(
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رقم 
 الجدول

الصفحة عنوان الجداول

 ١٠٩ .يوضح دور التأهيل المهني في حصول المعاقين حركياً على فرص العمل )٢٠(

 ١١٠ .يوضح األنساق المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه بفرص العمل )٢١(

ـ            )٢٢(  ليوضح العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه بفرص العم
  .من وجهة نظر المعاقين حركياً

١١١ 

يوضح العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاق المعـاقين حركيـاً             )٢٣(
 .نظر المعاقين حركياًبفرص العمل من وجهة 

١١٣ 

يوضح العوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتمـاعي وتحـد مـن التحـاق              )٢٤(
 . المعاقين حركياً من وجهة نظرالمعاقين حركياً بفرص العمل

١١٥ 

يوضح العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحـاق المعـاقين             )٢٥(
  . من وجهة نظر المعاقين حركياًحركياً بفرص العمل

١١٦ 

يوضح العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد من التحـاق المعـاقين حركيـاً              )٢٦(
  . من وجهة نظر المعاقين حركياًبفرص العمل

١١٨ 

 ١٢٠ . لألخصائي االجتماعي مع المعاقين حركياًًفعلييوضح الدور ال )٢٧(

يوضح الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاق حركيا لمواجهـة            )٢٨(
 .ملالمشكالت التي تحد من التحاقه بفرص العالعوامل المؤدية إلى 

١٢١ 

نـسق المؤسـسة لمواجهـة      يوضح الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مـع         )٢٩(
 .المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين بفرص العملالعوامل المؤدية إلى 

١٢٣ 

العوامـل المؤديـة إلـى      يوضح الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهـة          )٣٠(
 .المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

١٢٥ 

ـ  عندخصائي االجتماعي   يوضح الصعوبات التي تواجه األ     )٣١( ة العوامـل    مواجه
 . المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العملالمؤدية إلى

١٢٧ 

  العوامـل المؤديـة إلـى      المقترحات الخاصة بالمعاقين حركياً لمواجهة    يوضح   )٣٢(
  .المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

١٢٩ 

 وفريـق   األخصائيين االجتمـاعيين  من   ع مفردات مجتمع الدراسة   يوضح توزي  )٣٣(
 .  طبقاً للنوعالعمل

١٣١ 

 وفريـق   األخصائيين االجتمـاعيين  من  يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة       )٣٤(
 .طبقاً للسن العمل

١٣٢ 

 وفريـق   األخصائيين االجتمـاعيين  من  يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة       )٣٥(
 .ؤهل العلميطبقاً للم العمل

١٣٣ 



 - و  - 

رقم 
 الصفحة  عنوان الجداول  الجدول

 وفريـق   األخصائيين االجتمـاعيين  من  يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة        )٣٦(
  . طبقاً للحالة االجتماعيةالعمل

١٣٤ 

 وفريـق   األخصائيين االجتمـاعيين  من  يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة        )٣٧(
  . طبقاً للوظيفة الحاليةالعمل

١٣٥  
  

 وفريـق   األخصائيين االجتمـاعيين  من  توزيع مفردات مجتمع الدراسة     يوضح   )٣٨(
 .طبقاً لسنوات الخبرة في العمل بمجال المعاقين حركياً العمل

١٣٦ 

 األخـصائيين االجتمـاعيين   من  يوضح مدى استفادة مفردات مجتمع الدراسة        )٣٩(
مجال رعاية المعاقين   من الدراسة النظرية والعملية بالجامعة في        وفريق العمل 

  .حركيا

١٣٧ 

 وفريـق   األخصائيين االجتماعيين من  حصول مفردات مجتمع الدراسة     يوضح   )٤٠(
 .على دورات تدريبية في مجال رعاية المعاقين حركيا العمل

١٣٧ 

 األخـصائيين االجتمـاعيين   من  يوضح وقت حصول مفردات مجتمع الدراسة        )٤١(
 .ي مجال رعاية المعاقين حركياعلى دورات تدريبية ف وفريق العمل

١٣٨ 

 األخـصائيين االجتمـاعيين   مـن  يوضح مدى استفادة مفردات مجتمع الدراسة  )٤٢(
 . من الدورات التدريبية في مجال رعاية المعاقين حركياوفريق العمل

١٣٩ 

 األخـصائيين االجتمـاعيين   من  مفردات مجتمع الدراسة     استفادة   يوضح أوجه  )٤٣(
 .الدورات التدريبية في مجال رعاية المعاقين حركيامن  وفريق العمل

١٤٠ 

األخـصائيين  مـن  مفـردات مجتمـع الدراسـة     يوضح أسباب عدم اسـتفادة       )٤٤(
من الدورات التدريبية في مجال رعايـة المعـاقين           وفريق العمل  االجتماعيين

 .حركيا

١٤١ 

تمـاعين  يوضح مصادر حصول مفردات مجتمع الدراسة من األخصائيين االج         )٤٥(
 .على الخبراتوفريق العمل 

١٤٣ 

يوضح أهم األنساق المؤدية إلى المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً             )٤٦(
 . وفريق العملبفرص العمل من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين

١٤٤ 

يوضح العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه بفرص العمـل  )٤٧(
 . وفريق العملمن وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين

١٤٥ 

العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاق المعـاقين حركيـاً           يوضح   )٤٨(
 . وفريق العملبفرص العمل من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين

١٤٦ 
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عوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتمـاعي وتحـد مـن التحـاق            يوضح ال  )٤٩(
 .المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظر األخصائيين االجتماعين

١٤٨ 

)٥٠(  
  

يوضح العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحـاق المعـاقين            
  . وفريق العملحركياً بفرص العمل من وجهة نظر األخصائيين االجتماعين

١٥٠  
  

يوضح العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد من التحـاق المعـاقين حركيـاً               )٥١(
  . وفريق العملبفرص العمل من وجهة نظر األخصائيين االجتماعين

١٥٢  

   لألخصائي االجتماعي مع المعاقين حركياًً من وجهة نظر فعلييوضح الدور ال )٥٢(
 . وفريق العملاألخصائيين االجتماعين

١٥٣ 

يوضح الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاق حركيا لمواجهـة            )٥٣(
المشكالت التي تحد من التحاقه بفرص العمل من وجهـة          العوامل المؤدية إلى    

  . وفريق العملنظر األخصائيين االجتماعين

١٥٥ 

يوضح الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مـع نـسق المؤسـسة لمواجهـة              )٥٤(
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركيـاً بفـرص           المؤدية إلى    العوامل

 . وفريق العملالعمل من وجهة نظر األخصائيين االجتماعين

١٥٧ 

يوضح الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مـع نـسق أصـحاب األعمـال              )٥٥(
 المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركيـاً          العوامل المؤدية إلى   لمواجهة

 . وفريق العملبفرص العمل من وجهة نظر األخصائيين االجتماعين

١٥٨ 

العوامل يوضح الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق المجتمع لمواجهة           )٥٦(
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل مـن           المؤدية إلى   

  . وفريق العملوجهة نظر األخصائيين االجتماعين

١٦٠ 

العوامـل المؤديـة إلـى      يوضح الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهـة          )٥٧(
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظـر             

  . وفريق العملاألخصائيين االجتماعين

١٦٢ 

األدوات التي يستخدمها األخصائي االجتماعي لتفعيل دوره في مواجهة         يوضح   )٥٨(
 .المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين بفرص العمل المؤدية إلى العوامل

١٦٤ 

ـ  عنديوضح الصعوبات التي تواجه األخصائي االجتماعي        )٥٩( ة العوامـل    مواجه
 المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل مـن            المؤدية إلى 

 . وفريق العملوجهة نظر األخصائيين االجتماعين

١٦٥ 
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 العوامل المؤدية   يوضح المقترحات الخاصة باألخصائيين االجتماعين لمواجهة      )٦٠(
  . المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العملإلى

١٦٧ 

يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة من الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقـة             )٦١(
  . للنوعالحركية طبقاً

١٦٩ 

يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة من الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقـة             )٦٢(
  .الحركية طبقاً للسن

١٧٠  
  

يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة من الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقـة            )٦٣(
 .طبقاً للمؤهل العلمي الحركية

١٧١  

ن الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقـة      يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة م      )٦٤(
  .الحركية طبقاً للوظيفة الحالية

١٧٢  

يوضح توزيع مفردات مجتمع الدراسة من الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقـة            )٦٥(
   .الحركية طبقاً لسنوات الخبرة

١٧٣  

يوضح العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه بفرص العمـل  )٦٦(
 .من وجهة نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية

١٧٤  

حاق المعـاقين حركيـاً     يوضح العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من الت        )٦٧(
 .من وجهة نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركيةبفرص العمل 

١٧٥  

ائي االجتمـاعي وتحـد مـن التحـاق         العوامل المرتبطة بنسق األخص    يوضح )٦٨(
المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة           

 .الحركية

١٧٧  

يوضح العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحـاق المعـاقين             )٦٩(
حركياً بفرص العمل من وجهة نظر الخبـراء والمهتمـين بمجـال اإلعاقـة              

 .الحركية

١٧٩  

يوضح العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد من التحـاق المعـاقين حركيـاً              )٧٠(
  .بفرص العمل من وجهة نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية

١٨١  

يوضح الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاق حركيا لمواجهـة            )٧١(
التحاقه بفرص العمل من وجهـة      المشكالت التي تحد من     العوامل المؤدية إلى    

 .نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية

١٨٢  
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يوضح الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مـع نـسق المؤسـسة لمواجهـة              )٧٢(
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركيـاً بفـرص          العوامل المؤدية إلى    

 .جهة نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركيةالعمل من و

١٨٤  

يوضح الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مـع نـسق أصـحاب األعمـال               )٧٣(
 المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركيـاً          العوامل المؤدية إلى   لمواجهة

  .بفرص العمل من وجه نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية

١٨٥  

العوامل يوضح الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق المجتمع لمواجهة           )٧٤(
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل مـن           المؤدية إلى   

 .وجه نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية

١٨٧  

 المؤديـة إلـى     العوامـل يوضح الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهـة          )٧٥(
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظـر             

  .الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية

١٨٩  

ـ          )٧٦( ة العوامـل   يوضح الصعوبات التي تواجه األخصائي االجتماعي فـي مواجه
عمل مـن    المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص ال         المؤدية إلى 

   .وجهة نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية

١٩١  

يوضح المقترحات الخاصة بالخبراء والمهتمـين بمجـال اإلعاقـة الحركيـة             )٧٧(
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركيـاً        العوامل المؤدية إلى    لمواجهة  

 .بفرص العمل

١٩٣  

ثالثة للعوامل التي تحـد مـن التحـاق    الفروق بين تقدير الفئات ال  يوضح   )٧٨(
 .المعاق حركياً بفرص العمل

١٩٥  

  ١٩٦ .لعوامل المرتبطة بالمعاقينلالفروق بين الفئات الثالثة وتقديرهم يوضح  )٧٩(
  ١٩٧ . المرتبطة بالمؤسسةللعواملالفروق بين الفئات الثالثة وتقديرهم يوضح  )٨٠(
 للعوامل التي تحد مـن التحـاق المعـاق          النوع بين المعاقين وتقديرهم    يوضح )٨١(

 .بفرص العمل

١٩٨  

التحـاق   لمعاقين وتقديرهم للعوامل التي تحد مـن      ل) العمر(فئات السن   يوضح   )٨٢(
 .المعاق حركياً بفرص العمل

٢٠٠  

 وتقديرهم للعوامل التي تحد من التحـاق         حركياً الحالة التعليمية للمعاقين  يوضح    )٨٣(
  .عملالمعاق حركياً بفرص ال

٢٠١  
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بالمعـاق   فئات الحالة التعليمية للمعاقين وتقديرهم للعوامـل المرتبطـة         يوضح  )٨٤(
  .ه بفرص العملحركياً وتحد من التحاق

٢٠٢  

التي تحـد مـن     ككل و  فئات الحالة التعليمية للمعاقين وتقديرهم للعوامل        يوضح  )٨٥(
  .رص العمل بفالتحاق المعاق حركياً

٢٠٣  

 وتقديرهم للعوامل التـي تحـد مـن          حركياً  للمعاقين االجتماعيةالحالة  يوضح   )٨٦(
  .لبفرص العمم التحاقه

٢٠٤  

بفـرص  م  م للعوامل التي تحد من التحـاقه      محل أقامة المعاقين وتقديره   يوضح   )٨٧(
  .العمل

٢٠٥  

مل التي تحـد مـن        للعوا   المعاقين من المؤسسة وتقديرهم    استفادةمدة  يوضح   )٨٨(
 .بفرص العملم التحاقه

٢٠٦  

وتقـديرهم للعوامـل    وفريق العمل   النوع بين األخصائيين االجتماعيين     يوضح   )٨٩(
 .التي تحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العمل

٢٠٧  

وتقـديرهم  وفريق العمـل     الحالة االجتماعية لألخصائيين االجتماعيين      يوضح )٩٠(
 .تحاق المعاق حركيا بفرص العملللعوامل التي تحد من ال

٢٠٩  

وتقـديرهم  وفريق العمل   ألخصائيين االجتماعيين   ل) العمر( فئات السن    يوضح )٩١(
 .للعوامل التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل

٢١١  

وفريـق العمـل     فئات الوظيفية الخاصة باألخـصائيين االجتمـاعيين         يوضح )٩٢(
 .د من التحاق المعاق حركياً بفرص العملوتقديرهم للعوامل التي تح

٢١٢  

وتقديرهم للعوامل  وفريق العمل   ألخصائيين االجتماعيين    ل  سنوات الخبرة  يوضح )٩٣(
 .التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل

٢١٣  

الخبـراء والمهتمـين علـى      بين  ) الجنس(الفروق الراجعة إلى النوع     يوضح    )٩٤(
  .مؤشرات العوامل

٢١٤  

لخبراء والمهتمين وتقديرهم للعوامل التي تحد من التحـاق         ل فئات السن    يوضح  )٩٥(
  .المعاق حركياً بفرص العمل

٢١٦  

لخبراء والمهتمين وتقديرهم للعوامل التي تحد من       ل فئات سنوات الخبرة     يوضح  )٩٦(
  .التحاق المعاق حركياً بفرص العمل

٢١٧  

 والمهتمين وتقديرهم للعوامـل المرتبطـة     لخبراء   ل الخبرةسنوات   فئات   يوضح  )٩٧(
  . بفرص العملبالمعاق حركياً والتي تحد من التحاق المعاق حركيا

٢١٨  
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  شكال األفهرس
رقم 
 الشكل

الصفحة شكلعنوان ال

  ٧٣  .تفاعل نسق المعاق حركياً مع البيئة المحيطة يوضح شكل )١(

  ٢٩٣  .لضفة الغربيةشكل يوضح خارطة فلسطين وحدود كالً من قطاع غزة وا  )٢(

  ٢٩٧  .شكل يوضح حدود قطاع غزة وهو المجال المكاني الذي أجريت فيه الدراسة )٣(

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  



                        
 
 
 
 
 
  
  
  

                                 
 
 

   
    

 
  
 
 
 
 

  .ةــة الدراســمشكلمدخل إلى :   األولل ــــالفص
  .حتياجات ومشكالت المعاقين حركياًا: ل الثاني ــــالفص
  .للخدمة االجتماعية مع المعاقين حركياًالممارسة العامة : ل الثالث ــــالفص
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א .א

  .ـات السابقـــةــالدراس:  أوالً  
  .ةمشكلــــة الدراســـ  : ثانياً

  .ةـأهميـــــة الدراســ: ثالثاًً  
  .ةــداف الدراســأهــــ: رابعاًً 
  .ةتســـاؤالت الدراســـ: خامساً
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 :  
لمتقدمة منهـا والناميـة      المعاقين في اآلونة األخيرة في معظم دول العالم ا         تتحظى فئا       

سيرة عمليـة   باالهتمام الكبير نظراً لزيادة عدد المعاقين وتأثيرها على م   - فلسطين -ومن بينها 
  .التنمية داخل المجتمع

م ١٩٨١حليا وعالميا وذلك بتخصيص عـام       لذا فقد وجهت األمم المتحدة هذا االهتمام م             
                  .)١( نتيجــة للزيــادة المــستمرة فــي أعــداد المعــاقين، للمعــاقين دوليــاًليكــون عامــاً

فـي  % ٨٠ منهم   ، مليون معاق  ٦٠٠م ما يقارب    ٢٠٠٠عامحيث بلغ عدد المعاقين في العالم       
  .الدول النامية

مليون معاق من اإلجمالي الكلي لسكانه       ٢٩,٢عربي  كما بلغ عدد المعاقين في الوطن ال            
  .)٢(من اإلجمالي الكلي% ١٠ه تنسب ما  مليون نسمة أي٢٩٢البالغ 

أما على مستوى دولة فلسطين فقد أشارت إحـصاءات الجهـاز المركـزي لإلحـصاء             
% ٤٩ما نسبته     نسمة، )١٠,٦٥٤,٥٤١(  إن عدد سكان فلسطين بلغ     ،م٢٠٠٧عام  لالفلسطيني  
% ٥١ هومـا نـسبت   ) غزة والضفة الغربية والقـدس المحتلـة      (يعيشون في الداخل    فلسطيني  

  .)٣(فلسطيني يعيشون في الشتات
 أن عـدد  م٢٠٠٤لفلـسطيني عـام   وقد أشارت إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء ا            

سكان في  إجمالي ال  من   %٥ -%٣،٥نسبته   أي ما    ،معاق) ٤٦٠٦٣( المعاقين في فلسطين بلغ   
 النسب في العالم نتيجـة لمـا يتعـرض لـه الـشعب       ى أنها من أعل   ى، وهذا يدل عل   فلسطين

نتفاضـة  الحيث كانـت     ،نتهاكات اإلسرائيلية منذ نصف قرن    الفلسطيني من االعتداءات واال   
م والتـي مازالـت     ٢٠٠٠ سنوات، وانتفاضة األقصى عـام       ٧م والتي استمرت لمدة     ١٩٨٧

 اإلسـرائيلي  شقات بسبب الممارسات الوحشية للجـي     عدد اإلعا سبباً رئيسياً في تزايد     مستمرة  
وبلـغ عـدد    ،  الذي يستخدم أحدث األسلحة حتى المحرمة دولياً في مواجهة المواطنين العزل          

إذا الفلسطينيين   المعاقينوهذا من المتوقع تزايد أعداد       ، معاق )١٣٩٠٦(المعاقين حركيا منهم    
 األسلحة الفتاكـة ضـد   م الجيش اإلسرائيلي باستخدااستمرت انتفاضة األقصى الحالية واستمر    

  .)٤(نالفلسطينيي
 ـــــــــــــــــ

 ،القـاهرة  (رعاية المعـوقين  مة االجتماعية في المجال الطبي و     الممارسة المهنية للخد  : ماهر أبو المعاطي على    ) ١(
 .٣٥٢ :ص) ٢٠٠٠مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان، 

 األمـم منظمة   الموقع االلكتروني ل   عننقال  ( ،٢٠٠٦ ، حول حقوق المعاقين   لتقرير السنوي ا: ةمم المتحد منظمة األ  ) ٢(
 .) عبر االنترنتالمتحدة

 ).٢٠٠٧ ، فلسطين-رام اهللا( ،التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) ٣(

 .١٨١:ص) ٢٠٠٤،  فلسطين-رام اهللا (مغرافيالمسح الصحي الدي: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) ٤(
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)    ١,٤١٦,٥٣٠( قطاع غزة على وجه الخصوص مـا يقـارب        في حين بلغ عدد سكان            
، معاق )٤٨٣٧(  حركيا ينالمعاق، وبلغ عدد     معاق )١٦٢١٤(ن منهم   وبلغ عدد المعاقي   ،)١(نسمة
 منهم نتيجة إلنتفاضة    يا المعاقين حرك  نسبة وبلغت   ،من مجموع المعاقين  % ٢٩,٨ا نسبته   أي م 
 مـا   بلغتوالتي   الذكور    بين  تبين زيادة نسبة اإلعاقة الحركية      كما ،%٦,٥ما نسبته   قصى  األ

وذلك نتيجة لمشاركة الشباب الـذكور      % ٢,٣ ما نسبته  عنه في اإلناث والتي بلغت    %٩,٣نسبته
اإلعاقـة بـين    سب  وفيما يلي توضيح لن    ،)٢(في فعاليات انتفاضة األقصى أكثر منه من اإلناث       

          .السكان في فلسطين

  )١( جدول
   :)٣( م٢٠٠٤ لعاماإلعاقةب الجنس والمنطقة ونوع سن حن الفلسطينيين المعاقياللسكيوضح التوزيع النسبي 

 مـن بـين      نـسب اإلعاقـة    أعلىويتضح من الجدول السابق أن اإلعاقة الحركية تمثل               
وهذا ما دفع الباحـث إلـى        ،نها ترتفع بين الذكور أكثر منه عند اإلناث        وأ ،اإلعاقات المختلفة 

والتي لها تأثير مباشر في الحد من التحـاق المعـاقين حركيـاً             هذا النوع من اإلعاقة     اختيار  
      .ا مرتبطة بالجهاز الحركي لإلنسانالعمل وذلك ألنهفرص ب

ايا والتي تتمثل في كونه مصدر للرزق             وللعمل أهميته في حياة الفرد، بما يحققه من مز        
أو الدخل له وألسرته ويشعر من خالله باألمن واالستقرار في حياته الحاليـة، وباالطمئنـان               

 كما أن العمل يعطي المعاق حركياً كيانه االجتماعي، ويـساعده علـى             ،)٤(على مستقبل حياته  
  ـــــــــــــــــ

 .)٢٠٠٧ ، فلسطين-رام اهللا( ،التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)١(

 .٤٣-٤١ :ص ص، ، مرجع سبق ذكرهالمسح الصحي الديمغرافي:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)٢(

  .٤٢: ، صنفس المرجع السابق: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) ٣(
القـاهرة،  (  العمل وتصور مقترح لدور طريقة خدمة الفرد في زيادتهـا         الدافعية لالنجاز في   :عرفات زيدان خليل   ) ٤(

  . ٢٤٩: ص) ٢،٢٠٠٠المؤتمر العلمي الثالث عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، م

الجنس                                                         نوع اإلعاقة
سمعية  نطقية سمعية بصرية والمنطقة

 نطقية
 استخدام حرآية

 األصابع
عقلية  عقلية

 وحرآية
 عدد المعاقين المجموع أخرى متعددة

 الضفة الغربية
 ١٨١١١ ١٠٠ ٨٫٦ ٧٫٧ ٤٫١ ١٣٫٤ ٤٫٦ ٣١٫٥ ٥٫٤ ٥٫٠ ٤٫٦ ١٥٫١ ذآور
 ١١٧٣٨ ١٠٠ ٧٫٣ ٨٫٨ ٤٫٦ ١٣٫٤ ٢٫٢ ٢٨٫٦ ٦٫٧ ٥٫٨ ٦٫٧ ١٥٫٩ إناث

 ٢٩٨٤٩ ١٠٠ ٨٫٢ ٨٫١ ٤٫٣ ١٣٫٤ ٣٫٦ ٣٠٫٤ ٥٫٩ ٥٫٣ ٥٫٤ ١٥٫٤ المجموع
   قطاع غزة

 ٩٨٠٤ ١٠٠ ٧٫٣ ٧٫١ ٥٫٢ ١٦٫٥ ٣٫٩ ٣٠٫٠ ٦٫٤ ٦٫١ ٤٫٥ ١٣٫٠ ذآور
 ٦٤١٠ ١٠٠ ٥٫٧ ٨٫٥ ٥٫٠ ١٦٫٢ ٢٫١ ٢٩٫٦ ٨٫٢ ٦٫٤ ٤٫٩ ١٣٫٤ إناث

 ١٦٢١٤ ١٠٠ ٦٫٧ ٧٫٦ ٥٫١ ١٦٫٤ ٣٫٢ ٢٩٫٨ ٧٫١ ٦٫٢ ٤٫٧ ١٣٫٢ المجموع
     الضفة الغربية وقطاع غزة

 ٢٧٩١٥ ١٠٠ ٨٫٢ ٧٫٥ ٤٫٥ ١٤٫٥ ٤٫٣ ٣١٫٠ ٥٫٨ ٥٫٤ ٤٫٥ ١٤٫٣ ذآور
 ١٨١٤٨ ١٠٠ ٦٫٨ ٨٫٧ ٤٫٨ ١٤٫٤ ٢٫١  ٢٨٫٩ ٧٫٣ ٦٫٠ ٦٫٠ ١٥٫٠ إناث

 ٤٦٠٦٣ ١٠٠ ٧٫٦ ٧٫٩ ٤٫٦ ١٤٫٥ ٣٫٥ ٣٠٫٢ ٦٫٤ ٥٫٦ ٥٫١ ١٤٫٦ المجموع
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االندماج في المجتمع، وان يعيش حياته مثل اآلخرين، فالمعاق له الحق في العمـل مثـل أي                 
      .)١(مواطن في الدولة

 ما يتناسب مـع     إلى تغيير دوره    إلى أو ترك المعاق حركياً لعمله      إلى اإلعاقةقد تؤدي   و      
قاتـه برؤسـائه     في عال  اإلعاقة الحركية  ىيد فضال عن المشكالت التي تترتب عل      وضعه الجد 

  .)٢(وزمالئه داخل العمل
فـي ضـوء     يتمثل في توفير العمل المالئم للمعاق حركياً         أساسيوللتأهيل المهني هدف          

ـ      وتمكين المعاق حركياً في حدود قدراته      ،ذي حصل عليه  لالتأهيل ا   ى ليكون منتجاً قـادراً عل
  .)٣(المشاركة في الحياة الطبيعية للمجتمع

ور بعض المشكالت والتـي     ه ظ إلىالعمل  فرص  وقد يودي عدم التحاق المعاق حركياً ب            
 ،العدوان واالكتئاب كذلك الشعور ب  ن، و تتمثل في الشعور بالنقص والعجز وعدم الشعور باألم       

 هو   المعاق حركياً   كان إذا خاصة   ،األسرة انعدام دخل    إلى باإلضافة هذا   والهروب واالنسحاب 
مـشكالت مثـل التـسول      الالعديد من    رظهوقد يؤدي إلى    وبالتالي   ،)٤(لألسرةالعائل الوحيد   

  . تقدمه و من مشكالت تعيق تنمية المجتمعالخ...والسرقة واالنحراف 
ق يوعدم تطب  ،ة على االقتصاد الفلسطيني   قويعتبر االحتالل اإلسرائيلي وممارساته الخان          
ضـعف  وأيـضا   الحكومية،  و األهلية في المؤسسات    يالفلسطين من قانون العمل     األدنىالحد  

 تشغيل   إلى  ومدراء الشركات   المصانع أصحابرفض  هذا باإلضافة إلى    االقتصاد الفلسطيني،   
  . العملفرص ق المعاقين حركياً با التي تحد من التحاألسباب أهماقين حركياً من المع
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نصت على حق كل         ) ٢٣(المادة  الرغم من أن     وعلى     

شخص في العمل، وفي حرية اختياره لعمله، وفقاً شروط عمل عادله ومرضـية تكفـل لـه                 
 من  )١٣(، وكذلك ألزمت المادة     )٥(ة البشرية، وحمايته من البطالة    وألسرته عيشة الئقة بالكرام   

 علـى اسـتيعاب     األهلية والحكومية   المؤسسات ،٢٠٠٠لعام  ) ٤( رقم   قانون العمل الفلسطيني  
  ـــــــــــــــــ

 )٢٠٠٤، ايتراك للطباعـة والنـشر والتوزيـع،       ةالقاهر( تأهيل ورعاية متحدي اإلعاقة   : مدحت محمد أبو النصر    ) ١(
   .٢٠٩:ص

الخدمة االجتماعية فـي    : في مريم إبراهيم حنا وآخرون      " المعاقون جسميا مبتوري األطراف   ": مريم إبراهيم حنا   ) ٢(
 .٢٠٩: ص )٢٠٠٦ القاهرة، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي،(المجال الطبي ورعاية المعاقين

 .٣٥٤:، صالسابقالمرجع  ) ٣(

 .١٣٠-١٢٩: صص) ٢٠٠٤هرة، كلية التربية، جامعة طنطا، القا ( المعاقبننداء من اال: زينب محمود شقير ) ٤(

تقييم ممارسة طريقة العمل مع الجماعات في مجال رعاية المعاقين جسدياً ومساهمتها            : سلطانة محمد احمد معاد    ) ٥(
القاهرة، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، كلية الخدمـة االجتماعيـة،             (في تدعيم حقوقهم    

 : نقال عن،١٢٧٧:ص) ٢٠٠٦ة حلوان، جامع
Center Drotis Des I. Homme : Professional Services Social(New York,1994) pp: 15-35. 
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 بأعمال تـتالءم مـع    عدد العاملين بها    من   %٥عن    ال يقل  قين المؤهلين ا العمال المع  من عدد
 للمعـاقين فـي   مـل   أي تمييز في شروط وظـروف الع      من  ) ١٦(رت المادة   ذّوح إعاقاتهم،

مرتفعة بين المعاقين حيث بلغت ما نـسبته         إال أن نسبة البطالة كانت       ،)١(الفلسطينيةألراضي  ا
     .)٢( هؤالء المعاقين عاطلون عن العملمن% ٨٥

 فرص التدريب المالئمة ى ضرورة حصول المعاقين عل    ى      هذا وتؤكد بعض الدراسات عل    
يضا ضرورة توفير فرص التأهيل المهني للمعاقين بهـدف          وأ ،)٣(لتوفير فرص العمل المناسبة   

                        .)٤(توفير فرص العمل المناسبة لما تبقي لديهم من قدرات

 المشكالت التي تحـد مـن التحـاق          العوامل المؤدية إلى   تحديدوتتجه هذه الدراسة إلى           
 لمواجهتها، وتحديـد األدوار  ل المجتمعالجهود المبذولة من قبو ،بفرص العملالمعاقين حركياً  

 مـن    للتغلب عليهـا   التوصل لتصور مقترح  المقترحة لألخصائي االجتماعي لمواجهتها بهدف      
   .منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية

ت الـسابقة   ولمزيداً من تحديد مشكلة البحث سوف يقوم الباحث باسـتعراض الدراسـا                 
  .المرتبطة بموضوع البحث

:   :  
      لقد حظى مجال رعاية المعاقين باهتمام الباحثين في مختلف العلوم بصفة عامة والخدمة             
االجتماعية بصفة خاصة، حيث أجريت في مجال رعاية المعـاقين العديـد مـن الدراسـات                

  : فيما يليدة، والتي يمكن توضيحها والبحوث التي تناولت قضايا مرتبطة بهم من زوايا ع

  :الدراسات العربية: أوال

  :)م١٩٧٢( أبو العال  زينب حسين: دراسة)١(

 دراسة اجتماعية عن العالقة بين خدمات التأهيل واسـتعادة القـدرة    : "      وكان موضوعها  
   حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على،)"المعاقين حركيا (على اإلنتاج لمبتوري األطراف
  ـــــــــــــــــ

   .) فلسطين–رام اهللا ( ،٢٠٠٠ لسنة)٤( قانون رقم: قانون العمل الفلسطيني ) ١(
     ،سلسلة التقارير التحليلية الوصفية لألفـراد ذوو االحتياجـات الخاصـة           :لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   ا ) ٢(

 ).٢٠٠٢ فلسطين، -رام اهللا(
(3) Maxfield-Pamela-Penn: Dtruggling Alone the lives and Clinical Statuses of the 

Mentally Disabled in the Community (Mentally ill, Retarded, Rehabilitation, Public 
Policy, Psychology),( London, University of Cincinnati,1985) p:104 . 

(4)  Karl-f, miller- john- W: A Survey of Community – Based  Rehabilitation Programs  
:Goals – Out Comes, Consumers, Finances and Changes, Disable, Changes, Disable , 
Reports Research, (Wisconsin university , U.S Wisconsin , 1999) p: 72 . 
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أهم  القدرة على اإلنتاج لمبتوري األطراف، وكان        ةخدمات التأهيل المهني واستعاد   العالقة بين   
فروضها ما هو مصير المؤهلين الذين أهلوا ومنحوا شهادات التأهيل المهني مـن مبتـوري               
 األطراف، حيث طبقت هذه الدراسة على مؤسسة يوم المستشفيات لتأهيل المعـاقين بالقـاهرة             

مفردة، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية باسـتخدام مـنهج           ) ٣٥(غت  على عينة بل  
 وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين خدمات التأهيـل وبـين              ،دراسة الحالة 

أصـحاب    وصعوبة حصول المعاقين على فرص عمل لعـزوف        ،استعادة القدرة على اإلنتاج   
خدمات  إعطاء مزيداً من االهتمام بالنسبة لتقييم فعالية      العمل على تشغيلهم، وتوصي الدراسة ب     

دراسات العلمية في مجال التأهيل،      البحوث وال  وإجراء المعاقين   لألفرادالتأهيل المهني المتاحة    
ـ           ىواالهتمام برفع المستو    ى الفني والمهني للعاملين في المجال التأهيل عموماً والتركيـز عل

  .)١(معاقينفريق التأهيل الذي يتعامل مع ال

  :)م١٩٧٩( أبو العال  حسينزينب : دراسة)٢( 

  ،"ثر ممارسة الخدمة االجتماعية في تقبل المصاب بـالبتر لذاتـه          أ" :وكان موضوعها        
حيث هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الدور الذي تقوم به الخدمة االجتماعية بصفة عامة               

  للمشكالت المترتبة على اإلصابة بالبتر، وكذلكوطريقة خدمة الفرد بصفة خاصة في التصدي 
وكان أهم فروضها البتر يـؤثر      ،   المصاب بالبتر  ىاثر هذه الطريقة في تعديل مفهوم الذات لد       

 الوفاء بالتزاماته من ناحيـة      ى ويتحدد ذلك من ناحية عدم قدرته عل       ، إدراك الفرد كعامل   ىعل
ث طبقت هذه الدراسة علـى مؤسـسة يـوم          حي شئونها المادية،    وإدارةانتظام الدخل لألسرة    
 وتعتبر هذه الدراسة من الدراسـات       ،مفردة) ٥٠( عينة بلغت  ىلمعاقين عل المستشفيات لتأهيل ا  

 ، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها      ،الوصفية التحليلية باستخدام منهج دراسة الحالة     
ـ          درة علـى اإلنتـاج لمبتـوري       يوجد عالقة موجبة بين خدمات التأهيل المهني واستعادة الق

وتوصي الدراسـة بـان     ،  ا الوظيفي عن العمل والمهنة التي يعمل به       ااألطراف وكذلك الرض  
  .)٢(يقوم المجتمع بمسئوليته إزاء المعاقين وذلك بان يدعم برامج التأهيل المهني للمعاقين

  :)م١٩٧٩(ناريمان محمود محمد جمعة :  دراسة)٣(

سة تطور تعليم وتأهيل المعاقين بمصر مع مقارنة بما هو متبع           درا: "       وكان موضوعها 
، وهدفت الدراسة إلى التعرف علـى تطـوير         "حاليا في بعض الدول المتقدمة في هذا المجال       

 ـــــــــــــــــ
     دراسة اجتماعية عن العالقة بين خدمات التأهيل واستعادة القدرة على اإلنتاج لمبتـوري              : زينب حسين أبو العال    ) ١(

  .)١٩٧٢ ،المعهد العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرة ، غير منشورة، رسالة ماجستير،القاهرة (األطراف
،  رسالة دكتـوراه   ،القاهرة (أثر ممارسة الخدمة االجتماعية في تقبل المصاب بالبتر لذاته        : زينب حسين أبو العال    ) ٢(

  .)١٩٧٩ ، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية،غير منشورة
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  وتعليم المعاقين وتأهيلهم ومدى استعدادهم في المساهمة في خطة التنمية إذا قدمت لهم الرعاية 
 المعاقين بمصر مقارنة بما هو       تطوير وتعليم وتأهيل   ىأهم تساؤالتها ما مد   وكان   ،المفروضة
  يل  مؤسسة يوم المستشفيات لتأهى حيث طبقت هذه الدراسة عل الدول المتقدمة،يمتبع حالياً ف

ـ       وقد ،مفردة) ٤٢( عينة بلغت    ى عل المعاقين بالقاهرة   المـنهج   ىاعتمدت هـذه الدراسـة عل
ضرورة متابعة الفرد    أهمهاكان  توصيات    وخلصت الدراسة بعدة   ،التاريخي والمنهج الوصفي  

قيق التكيف االجتماعي والشخصي     به بعد تأهيله وذلك لضمان تح      قَلِحُأ يالمعاق في العمل الذ   
د من استمرار عملية التتبع لفترة من الوقت حتى يمكن االطمئنـان علـى نجاحـه                 وال ب  ،له

      .)١(واستقراره في العمل

  :)م١٩٨٢( رجب ي العابدين محمد عل زين: دراسة)٤( 

دراسة اجتماعية لقياس مدى التكيف المهني للعـاملين المـصابين           ":       وكان موضوعها 
 إلى محاولة اختبار فعالية التدخل      وهدف هذه الدراسة   ،)المعاقين حركيا ( "بمرض شلل األطفال  

لين المصابين بمـرض    المهني بطريقة خدمة الفرد في التعامل مع إحداث التكيف المهني للعام          
 وكان أهم فروضها اختبار فاعلية التدخل المهني لطريقة خدمة الفرد في إحداث             ،شلل األطفال 

 حيث طبقت هذه الدراسة علي يـوم        ،لل األطفال التكيف المهني للعاملين المصابين بمرض ش     
 وتعتبر هذه الدراسـة مـن      ،أفراد) ١٠( على عينة بلغت   ،فيات لتأهيل المعاقين بالقاهرة   المستش

 والتي كان من أهم نتائجها أن هناك عالقة ايجابية بين ممارسـة خدمـة               ،الدراسات التجريبية 
 يف المهني للعاملين المـصابين بـشلل      التكالفرد بمنهاج سيكولوجية الذات وإحداث مزيد من        

مـن حجـم    % ٥، ويوصي الباحث بضرورة االلتزام بقوانين المعاقين وخاصة قانون          ألطفالا
  .)٢( عمل متخصص في التأهيل المهني للمعاقينفريقالقوة العاملة معاقين، وتوفير 

  :)م١٩٨٨(ماهر أبو المعاطي على  :دراسة) ٥(

صائي االجتماعي في تحقيق الرعاية المتكاملـة للمعـاقين         دور األخ  ":وكان موضوعها        
ل إلـى إطـار مقتـرح       توصالإلى   الدراسة   هدفت حيث   ،)المعاقين حركيا  ("فاقدي األطراف 

 ومـساعدتهم   ، والتوافق مع أنفسهم ومع قدراتهم     لمساعدة فاقدي األطراف على التكيف السليم     
   األخصائي االجتماعي في تحقيق الرعاية  وكان أهم تساؤالتها ما هو دور،على زيادة اإلنتاج

  
 ـــــــــــــــــ

 دراسة تطور تعليم وتأهيل المعوقين بمصر مع مقارنة بما هو متبع حاليا في الدول               : ناريمان محمود محمد جمعة    )١(
  ).١٩٧٩القاهرة، رسالة ماجستير، كلية أصول التربية بنات، جامعة عين شمس،  (المتقدمة في هذا المجال

دراسة اجتماعية لقياس مدى التكيف المهني للعاملين المصابين بمـرض شـلل             :  زين العابدين محمد على رجب     )٢(
  ). ١٩٨٢القاهرة، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان،  (األطفال
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أهيل الشامل بمدن   تراكز ال  حيث طبقت هذه الدراسة على م      المتكاملة للمعاقين فاقدي األطراف،   
 وتعتبر هذه الدراسـة     ،معاق) ١١٠( على عينة بلغت  ،) سعيد  بور ، اإلسماعيلية ،السويس(القناة

 وقد خرجت الدراسـة     ، باستخدام منهج المسح االجتماعي الشامل     ،من الدراسات االستطالعية  
  بينما% ٧٢,٧أن نسبة الذكور من المعاقين فاقدي األطراف تمثل : بمجموعة من النتائج أهمها

ولعل ذلك يرجع لزيادة خـروج الـشباب وتعرضـه للحـوادث            % ٢٧,٣تمثل نسبة اإلناث    
ن أكثر حاالت البتر تكون فوق وتحـت الركبـة إذ تمثـل نـسبة               وأ ،واشتراكه في الحروب  

من مجموع الحاالت وهذا يؤثر بالقطع على حياة المعاق المعيشية ويعوقه عن العمل             % ٦٠,٩
 الدراسة بمجموعة من التوصيات هي عقـد الـدورات الالزمـة            ، وخرجت في أحيان كثيرة  

تـوفير  و كل جديد في رعاية المعاقين فاقـدي األطـراف،           ىالتخصصية والعامة للوقوف عل   
    .)١(اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ برامج التأهيل

  :)م١٩٩٥(حسن عبد الجواد عطية بدر  :دراسة) ٦( 

 فاعلية برنامج للتأهيل النفسي واالجتماعي لمبتوري األطراف فـي        " :وكان موضوعها       
ـ     ،  "عالقته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية       تنميـة بعـض    ىحيث هدفت الدراسـة إل

 وكان أهم فروضـها مـن       ، واالرتقاء بقدراتهم وإمكانياتهم    مبتوري األطراف  ىالمهارات لد 
 اعلية برنامج التأهيـل النفـسي واالجتمـاعي       المتوقع وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ف       

طبقت هذه الدراسة    حيث   لمبتوري األطراف وعالقته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية،      
ز التأهيل الشامل باإلسماعيلية ومكتب ونادي المعاقين بكفـر         مرك،  الث مراكز للتأهيل  على ث 
مفردة تتراوح أعمـار العينـة       ) ٢٢( على عينة  ،ومركز التأهيل العسكري بالعجوزة    ،الشيخ

انون مـشكالت    مبتوري األطراف يع   حركياً واتضح من الدراسة أن المعاقين       ،سنة) ٢٥-١٨(
وأصبحوا عالة على أسرهم     ،قد مكانتهم االجتماعية والمهنية    حيث يشعرون بف   ،ضيقالقلق وال 
 يـاً حركيجب أعطـاء المعـاقين      جت الدراسة بمجموعة من التوصيات هي        وخر ،ومجتمعهم

ساوية في العمل الذي اعدوا له وفي الرعايـة الـصحية           توغيرهم من فئات المعاقين فرصة م     
وغيـرهم فـي    حركياً  خلق فرص عمل تساعد المعاقين      و ، دون تفرقة  ةواالجتماعية والتعليمي 

 العمل الذي يتناسب مع إمكانياتهم وطاقاتهم ويجب أن يكون أسـاس تـشغيل              ىالحصول عل 
  .)٢( استعدادهم وقدراتهم وليس عجزهم وإعاقتهمهوحركياً المعاقين 

  
  ـــــــــــــــــ

          دور األخصائي االجتماعي في تحقيق الرعاية المتكاملة للمعـوقين فاقـدي األطـراف                   : ماهر أبو المعاطي علي    )١ (
  ).١٩٨٨ ،لوان جامعة ح، كلية الخدمة االجتماعية،بحث منشور في المؤتمر العلمي الثانيالقاهرة، (

 لمبتوري األطراف في عالقته بـبعض        النفسي واالجتماعي  لفاعلية برنامج للتأهي  : جواد عطية بدر  حسن عبد ال  ) ٢( 
  ).١٩٩٥القاهرة، رسالة ماجستير، كلية التربية بنات، جامعة عين شمس،  (المتغيرات النفسية واالجتماعية
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   ):م١٩٩٥(  محمود عبد الرحمن محجوب:دراسة) ٧(
  ،"معوقــات االنجــاز فــي مؤســسات الرعايــة االجتماعيــة: "وكــان موضــوعها      

فية  الكشف عن معوقات االنجاز المرتبطة بالخصائص البنائية والوظي        لىإحيث هدفت الدراسة    
وكان أهم تساؤالتها ما معوقات االنجاز في مؤسسات الرعاية          ،لمؤسسات الرعاية االجتماعية  

 علـى   ، بمحافظة اإلسكندرية  اسة على مؤسسات رعاية المعاقين     وطبقت هذه الدر   االجتماعية،
ات الوصفية التقويمية باسـتخدام  ـــ تعتبر هذه الدراسة من الدراس   ،مفردة) ٨٨( عينة بلغت 

 وقد كشفت الدراسة أن غالبية المعاقين من الذكور والذين يتراوح عمـرهم             ،المنهج الوصفي 
 ين من نتائج الدراسة أن الغالبية العظمـى مـن          وتب ،سنة) ٢٥-١٥(بين المرحلة العمرية من     

وصي الباحث بأن تكـون البـرامج المهنيـة         لم تتهيأ لهم فرص عمل ولم يعملوا، وي       المعاقين  
ويوصي بضرورة التوسع في     اـ كم ،موجهة نحو التدريب المهني وليس بهدف العائد المادي       

فـرص   وتوفير معاقين كما وكيفا  الخدمات والبرامج التي تقدمها مؤسسة الرعاية االجتماعية لل       
 .)١(عمل للمعاقين على أساس تكافؤ الفرص

  : )م١٩٩٧( محمد حامد النجار :دراسة) ٨( 
 النفسي واالجتماعي لدى معـاقي انتفاضـة        قتقدير الذات والتواف  : "وكان موضوعها         

الجسمية قة  ، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر اإلعا         "األقصى جسمياً بقطاع غزة   
بالشلل السفلي على تقدير الذات والتوافق لدى المعاقين بـسبب االنتفاضـة وعلـى أقـرانهم                
المعاقين ألسباب غير االنتفاضة مما يكون له األهمية في مساعدتهم على تحقيق مستوى أعلى              

 الخصائص السيكولوجية لفئـات     ىمن التوافق وتكوين تفسير ذات موجب، وكذلك الكشف عل        
ين واالرتقاء بهم واالستفادة مما تبقى من طاقاتهم لتأهيلهم نفسياً ومهنياً وطبياً واجتماعياً             المعاق

  بدورهم االجتماعي في المجتمع، وكان أهم تساؤالتها هل يختلف تقـدير الـذات             حتى يقوموا 
،  معاقين االنتفاضة جسمياً عن أقرانهم المعاقين بسبب حوادث أخرى         ىالنفسي واالجتماعي لد  

 عينـة   ى عل  جمعية المعاقين حركياً ومؤسسة الجريح الفلسطينية      ى طبقت هذه الدراسة عل    حيث
وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية باسـتخدام مـنهج المـسح            ،  مفردة )١٢٨(بلغت  

أن تقدير الذات والتوافق النفسي واالجتمـاعي        واتضح من الدراسة     االجتماعي بأسلوب العينة،  
 من غير انتفاضة األقصى،   مرتفعاً أكثر منه عند المعاقين      يكون   ة األقصى  معاقين انتفاض  ىلد

وتوصي الدراسة بضرورة توفير التأهيل النفسي واالجتماعي والمهني للمعاقين وذلك لتحقيـق           
     .)٢( النفسي واالجتماعي للمعاقين جسمياً قالتكيف والتواف

  ــــــــــــــــ
 ،  دراسـة دبلـوم    ،اإلسكندرية( النجاز في مؤسسات الرعاية االجتماعية     معوقات ا  :محمود عبد الرحمن محجوب    ) ١(

 ).١٩٩٥،  جامعة اإلسكندرية، الخدمة االجتماعية شعبة،كلية اآلداب

    النفسي واالجتماعي لدى معاقي انتفاضة األقصى جسمياً بقطاع غـزة          قتقدير الذات والتواف   :محمد حامد النجار   ) ٢(
  .)١٩٩٧ بية، الجامعة اإلسالمية،لترغزة، رسالة ماجستير، كلية ا(
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   :)م١٩٩٩( محمد خميس الفارسي : دراسة)٩(

،حيـث  "التخطيط لبرامج الرعاية االجتماعية للمعاقين بسلطنة عمان      : "       وكان موضوعها 
وكـان أهـم     هدفت الدراسة إلى التعرف على أولويات احتياجات المعاقين بـسلطنة عمـان،           

  أساسها تخطيط بـرامج الرعايـة      ىجتماعية الفعلية التي يتم عل     ما االحتياجات اال   ،تساؤالتها
 االجتماعية للمعاقين بسلطنة عمان، حيث طبقت هذه الدراسة على مركـز رعايـة وتأهيـل              

ه الدراسـة علـى     ، واعتمدت هذ  مفردة) ٩٤(المعاقين بمسقط بسلطنة عمان، على عينة بلغت        
، ىالتشغيل حصلت على المرتبة األول    إلى  ، واتضح من الدراسة أن الحاجة       منهج دراسة الحالة  

ومهنة الحدادة  % ٢٣,٢وان المهن التي يتدرب عليها المعاقين  في المركز مهنة النجارة بنسبة             
عالقة ، كما اتضح وجود     %٩,٦والكمبيوتر بنسبة   % ٩,٦نسبة  ومهنة الطباعة ب  % ٨,٥بنسبة  

ن اتجهوا إلى االعتمـاد علـى       ، واتضح في الدراسة أن المعاقي     بين نوع المهن وعمر المعاق    
 وتوصـي   ،العمل الحكومي والخاص بعد تخرجهم حيث يرغبون في الحصول علـى عمـل            

الدراسة بضرورة االهتمام من قبل وسائل اإلعالم بالمعوقين، وتـوفير األجهـزة والمعـدات              
  .)١(للتدريب، وتوفير كوادر متخصصة للعمل مع المعاقين

    :)م٢٠٠٠(زندار ناء هاشم نعمان الخ ث:دراسة )١٠(

جتماعي للمعـوقين فـي      التوافق النفسي واال   ىثر التأهيل المهني عل   أ" :     وكان موضوعها  
حيث هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج إرشـادي لتحـسين              ،"محافظات غزة 

  فروضها توجـد   أهم عينة من المعاقين بمحافظة غزة، وكان        ىالتوافق النفسي واالجتماعي لد   
قبل تطبيق  ( في القياس القبلي     األولى المجموعة   أفراد بين متوسط درجات     إحصائيافروق دالة   

بعد تطبيـق    ( في القياس البعدي   األولى المجموعة   أفرادومتوسط درجات   ) اإلرشاديالبرنامج  
حيث طبقت هذه الدراسة    ،   المتضمنة في مقياس التوافق المستخدم     األبعاد ىوذلك عل ) البرنامج

مفـردة،  ) ١٢٠( عينة بلغت    ى عل زارة الشئون االجتماعية بالسلطة الوطنية الفلسطينية      و ىعل
 التجريبي، وتوصلت الدراسة إلى     وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات التجريبية باستخدام المنهج       

فاعلية البرنامج اإلرشادي النفسي للمعوقين المؤهلين في زيادة أو تنمية قيمة التوافق النفـسي              
   النفسي والجسميهواالستفادة من قدراته المتبقية واستعدادات المعاقين ىتماعي والمهني لدواالج

في االلتحاق بالعمل، وتوصي الدراسة بضرورة وأهمية التأهيل المهني للمعاقين وذلك ليكونوا            
  .)٢(أكثر استعداداً لاللتحاق بالعمل

  ــــــــــــــــ
 ماجـستير  رسالة   ،القاهرة( مج الرعاية االجتماعية للمعوقين بسلطنة عمان     التخطيط لبرا : محمد خميس الفارسي  ) ١(

   ).١٩٩٩ ، جامعة حلوان كلية الخدمة االجتماعية،،غير منشورة
   أثر التأهيل المهني على التوافق النفسي واالجتماعي للمعوقين في محافظات غزة :ثناء هاشم نعمان الخزندار )٢(

  ).٢٠٠٠ جامعة عين شمس،،، كلية التربيةالقاهرة، رسالة ماجستير(     
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  :)م٢٠٠١( أميمة توفيق إبراهيم :دراسة) ١١( 

ـ    لالتدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع      : "وكان موضوعها         ةتكوين بناء رسمي لمواجه
 لمساعدة لمصابي األلغام لمواجهـة      تنمية ا  ى، حيث هدفت الدراسة إل    "مشكالت مصابي األلغام  

بين ادوار المنظم االجتماعي واإلسهام في      ايجابية  ن أهم فروضها توجد عالقة       وكا ،مشكالتهم
تحديد مشكالت واحتياجات مصابي األلغام وتوجد عالقة بين تكوين البناء الرسـمي لرعايـة              

ـ    طبقت هذه الدراسة في مرك    حيث   مصابي األلغام وموجهة مشكالتهم،     ىز تأهيل العجوزة عل
 الدراسة من الدراسات التقويمية باستخدام مـنهج المـسح          ، وتعتبر هذه  مصاب) ١٠٠( عينة

، واتضح من الدراسة أن نسبة مصابي األلغام من الـذكور           االجتماعي الشامل والمسح بالعينة   
،  سـنة  ٤٠-٣٠أعمار المصابين تتـراوح بـين عمـر          وان   ،اإلناث عند% ٧ مقابل% ٩٣

االحتياجـات  : لنحـو التـالي    مصابي األلغام علـى ا      ترتيب احتياجات  ىوتوصلت الدراسة إل  
 الصحية ثم االقتصادية ثم المهنية ثم االجتماعية ثم النفسية ثم التعليمية ثـم البدنيـة وأخيـراً                
  الترويحية، وأوضحت الدراسة أن أهم الخدمات التي يمكن أن تقدم لمصابي األلغام هي تيسير

، ب لقدراتـه الجـسمية    إجراءات تركيب األطراف الصناعية ثم إلحاق المصاب بالعمل المناس        
 يـستعيدوا قـدراتهم     حتـى وتوصي الدراسة بتقديم الرعاية الكافية والتأهيل المجاني للمعاقين         

  .)١(ويتمكنوا من القيام بأعمالهم
  : )م٢٠٠٣( تيسير نصر البلتاجي :دراسة )١٢( 

تفاضة تقويم خدمات التأهيل الطبي المقدمة للمعاقين حركياً جراء ان        : "موضوعهاوكان         
حيث هدفت الدراسة تقويم خدمات التأهيل الطبي المقدمة للمعاقين حركيـاً جـراء             ،  "األقصى

 رضـا   ى مد ىانتفاضة األقصى بمحافظة غزة، وتشخيص النقاط القوة والضعف والتعرف عل         
 ومجاالت التدخل لتحسينها وتوفير المعلومات التي من شأنها مساعدة أصحاب           ،المعاقين عنها 

توفيرها، وكان أهم تساؤالتها هل توجد خدمات متكاملة في مجال التأهيل الطبي فـي              القرار ل 
محافظة غزة وما هي مكونات هذه الخدمات، وهل خدمات التأهيل الطبـي المتـوفرة كافيـة                

 مؤسسات التأهيل   ى حيث طبقت هذه الدراسة عل     ومناسبة وملبية الحتياجات المجتمع الحقيقية،    
مفـردة، وتعتبـر هـذه      ) ١٥٣( الصحة الفلسطينية على عينة بلغت     ةالطبي في غزة، ووزار   

  من الدراسات الوصفية، وتوصلت الدراسة إلى أن توفير خدمات التأهيل الطبي تساعدالدراسة 

   قلاللتحا استعداد أكثر التوافق والتكيف االجتماعي وكذلك تساعده ليكون ىالمعاق حركياً عل
  

  ــــــــــــــــ
 التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لتكوين بناء رسـمي لمواجهـة مـشكالت مـصابي               : ق إبراهيم أميمة توفي ) ١(

  .)٢٠٠١ القاهرة، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان،(  األلغام
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بالعمل، وتوصي الدراسة بضرورة االستمرار في توفير خدمات التأهيـل الطبـي للمعـاقين              
  .)١(ياً لتحقيق التوافق االجتماعي والمهني للمعاقين حركياًحرك

   :)م٢٠٠٣(سامح موسي محمد الكربيجي  : دراسة)١٣(

تقويم ممارسة طريقة تنظيم المجتمع بمنظمات التأهيل االجتمـاعي         : "وكان موضوعها        
ـ   التعرف ى، حيث هدفت الدراسة إل    "للمعاقين وعالقتها بتحقيق أهداف المنظمات       تـأثير  ى عل

تبع وأهداف عملية ت   ،ق أهداف عملية  تشغيل المعاقين     ممارسة طريقة تنظيم المجتمع على تحقي     
وكان أهم فروضها من المتوقع وجود عالقة ايجابية ذات داللـة           ،  المعاقين بعد إلحاقهم بالعمل   

 حيث طبقت هذه  إحصائية بين ممارسة طريقة تنظيم المجتمع وتحقيق أهداف عملية التشغيل،           
، مفـردة ) ٢٢٣( معاقين بمحافظة البحيرة على عينـة االجتماعي لل الدراسة في مكاتب التأهيل   

، دام مـنهج المـسح االجتمـاعي بنوعيـه        وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات التقويمية باستخ      
 لألخصائي االجتماعي تساعد على توجيه المعـاق         المهنية  أن الممارسة  وتوصلت الدراسة إلى  

وأكدت الدراسة أن هناك صعوبات تواجه المعاقين داخـل          ،تي تتناسب مع إعاقته   ى المهنة ال  إل
مكاتب التأهيل تتمثل في عدم االهتمام الكافي للمسئولين بتوفير فرص عمل للمعـاقين وعـدم               

 تـدريب مـن     ى، وتوصى الدراسة بضرورة حصول المعاقين عل      مناسبة المهنة لنوع اإلعاقة   
 للمعاقين يساعدهم على استثمار طاقاتهم وقـدراتهم المتبقيـة          خالل مكاتب التأهيل االجتماعي   

وإنشاء مصانع محمية للمعاقين لتوفير فرص عمل خاصة بهم، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ              
 تطبيق حقوق المعـاقين التـي نظمتهـا         علىالتأكيد  و،  ص للمعاقين عند االلتحاق بالعمل    الفر

  .)٢(عاقين العاملة مىمن حجم القو% ٥القوانين مثل 

  : )م٢٠٠٣(  علي سيد علي مسلم:دراسة) ١٤( 

، "تدعيم الخدمات المقدمة للمعـاقين    ممارسة طريقة تنظيم المجتمع ل    : "عهاوكان موضو       
حيث هدفت دراسته إلى تحدد مدى كفاية الخدمات التـشغيلية التـي تقـدمها مؤسـسة يـوم                  

 مدى كفاية خـدمات التـدريب المهنـي          وكان أهم تساؤالتها ما    ،المعاقينالمستشفيات لتأهيل   
، وتعتبر  مفردة) ٦٧٥( ت هذه الدراسة على عينة بلغت      طبق  حيث ، للمعاقين وخدمات التشغيل 

، وكـان   بأسلوب العينة هذه الدراسة من الدراسات الوصفية باستخدام منهج المسح االجتماعي          
  ــــــــــــــــ

رام اهللا،     (لطبي المقدمة للمعاقين حركياً جـراء انتفاضـة األقـصى         تقويم خدمات التأهيل ا   : تيسير نصر البلتاجي  ) ١(
  ).٢٠٠٣رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة القدس، 

 تقويم ممارسة طريقة تنظيم المجتمع بمنظمات التأهيـل االجتمـاعي للمعـوقين            :  سامح موسي محمد الكربيجي    )٢(
جامعـة  شورة، كلية الخدمة االجتماعيـة،       غير من  ماجستير،القاهرة، رسالة   ( توعالقتها بتحقيق أهداف المنظما   

  .)٢٠٠٣، حلوان
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من أهم نتائج الدراسة أن من أهم المشكالت التي تواجه المعاق هي صعوبة إيجـاد المعـاق                 
ة ، وذلك لعدم توافر فرص عمل مناسـب       شهادة التأهيل المهني  لعمل مناسب بعد حصوله على      

في تشغيل المعاقين ألنهم يبحثون عـن       ) طاع الخاص الق(وكذلك عدم تعاون أصحاب األعمال    
 ويوصي الباحث بضرورة تحسين مستوى خدمات التأهيل المهنـي للمعـاقين            ،الربح المادي 

 خدمات التشغيل للمعاقين وتوفير فرص عمل مناسبة للمعاق بعـد حـصوله             ىوتحسين مستو 
  .)١( شهادة التأهيل المهنيىعل

   :)م٢٠٠٥( عباس دندراوى ي عل:دراسة) ١٥(

 االجتمـاعي   دور المؤسسات الحكومية واألهلية في تحقيـق الـدمج        : "      وكان موضوعها 
  ا ـات التي تقدمهـ التعرف على طبيعة الخدمى، حيث هدفت الدراسة إل"للمعاقين في المجتمع

 أهم المؤسسات الحكومية واألهلية لتحقيق الدمج االجتماعي للمعاقين حركيا في المجتمع، وكان          
اؤالتها ما طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية واألهلية فـي تحقيـق الـدمج               تس

ـ         حيث االجتماعي للمعاقين حركياً في المجتمع،      إدارة التأهيـل    ىطبقـت هـذه الدراسـة عل
، وتعتبـر هـذه     مفـردة ) ١٥٦( بلغت على عينة ي وجمعية التأهيل االجتماعي بقنا،      االجتماع

، واتـضح   دام منهج المسح االجتماعي بنوعيه    لوصفية التحليلية باستخ  الدراسة من الدراسات ا   
مـن  % ١٤مقابل  % ٨٦حيــث بلغت   ،   أن معظم عينة الدراسة من الذكور      من هذه الدراسة  

المجموع الكلي للمعاقين حركيـا ال عمـل         من% ٥٦,٢اإلناث، وكذلك أوضحت الدراسة أن      
نتيجـــة لإلصابة باإلعاقـة، وقـد      وأوضحت الدراسة انخفاض مستوى دخل المعاق       لهم،  
الباحث بضرورة إلحاق المعاق بالعمل الذي يتناسب مع قدراته المتبقية ممـا يـساعد               أوصى

  .)٢(على تحسين مستوى دخله

  :)م٢٠٠٦( أمل محمود صالح :دراسة )١٦( 

أساليب التوافق االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة في المجتمـع         : "  وكان موضوعها     
 خـصائص ذوي االحتياجـات الخاصـة        ى، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف عل      "لسطينيالف

 باهتمام  ى ومدى التنوع في اإلعاقات التي تحظ      ،وتوزيعها الديمغرافي في المجتمع الفلسطيني    
مراكز الرعاية وخلفياتهم األسرية اجتماعياً واقتصادياً والتعرف على المشكالت التـي تعيـق             

 تساؤالتها ما هـي أسـاليب       أهمماعي لذوي االحتياجات الخاصة، وكان      عملية التوافق االجت  
  ـــــــــــــــــ

ور   بحث منـش   القاهرة،( ممارسة طريقة تنظيم المجتمع لتدعيم الخدمات المقدمة للمعاقين       :  علي سيد علي مسلم    )١ (
 .)٢٠٠٤في المؤتمر العلمي السابع عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 

دور المؤسسات الحكومية واألهلية في تحقيق الدمج االجتمـاعي للمعـاقين حركيـا فـي               : علي عباس دندراوي  )٢( 
     ، كلية الخدمة االجتماعيـة،    ١٨د   العد مة االجتماعية والعلوم اإلنسانية،    مجلة دراسات في الخد    القاهرة،(  المجتمع

  ).٢٠٠٥ابريل،  ،جامعة حلوان
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  الحتياجات الخاصة في المجتمع الفلسطيني، وما هي المعوقات التيالتوافق االجتماعي لذوي ا
 من التوافق االجتمـاعي، حيـث        مقبول ى تواجه ذوي االحتياجات الخاصة في تحقيق مستو      

   طبقت هذه الدراسة على عدد من مؤسسات الرعاية التي تقدم خدمات للمعـاقين فـي مدينـة                 
 وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات      ،مفردة) ٢٠٠( على عينة بلغت   رام اهللا والبيرة في فلسطين    

     وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتـائج وهـي قلـة             المنهج الوصفي  مالوصفية باستخدا 
  وندرة إقامة دورات تأهيلية من الجهات المعنية للمعاقين، وندرة وجود متخصصين في العالج

  أمام التوافق النفسي واالجتماعي والمهنيالنفسي والتأهيل المهني، وهذه المعوقات تقف حائالً 
وتوصي الدراسة بضرورة توفير مركز التأهيل المهنـي وتـوفير   ،   االحتياجات الخاصة  يلذو

كوادر متخصصة لتأهيل المعاقين، وان تساهم السلطة الفلسطينية من خالل وزاراتها المختلفة            
    .)١(ير فرص عمل من بينها توفبدور اكبر في مجال الخدمات المقدمة للمعاقين

  :جنبيةالدراسات األ: ثانياً

  :)م٢٠٠٠( McGuire-Kuletz-Maureen  مورينكالتزمكغواير  :دراسة )١(  

يث هدفت هذه   ، ح "قينال المهني للمع  العوامل المؤثرة في نتائج التأهي    : "ضوعهاوكان مو       
 ه للمعاق، تم اختبار هـذ     المهني والتنبؤ بنتائج التأهيل     ته،إلعاق المعاق   تقبل تحقيق   ىالدراسة إل 
من المعـاقين البـالغين الـذين يتلقـون          بيانات الدراســة وتم جمع   ،   حده ىعل كالً   العوامل

، واتضح من الدراسة أن      سنة ٥٩-٢١ والتي تتراوح أعمارهم من      التأهيل الخدمات من مركز  
حيـث أن    ، فرص عمل  ى والحصول عل   التأهيل المهني  خدماتتلقي  بين   طرديةهناك عالقة   

  .)٢( فرص عملىاألفراد الذين تلقوا خدمات تأهيل من المحتمل حصولهم عل

  :)م٢٠٠١ (Colling-Kyle-K كولينق كايل كي :دراسة )٢( 

 أبـواب المراكز والمشاريع الصغيرة لتطوير التأهيل المهني وفـتح         : "وكان موضوعها       
مستوى الخـدمات المقدمـة     يم  يتقإلى  ، حيث هدفت الدراسة     " المعاقين لألشخاصالعمل الحر   

ـ              ىللمعاقين بالمراكز والمشاريع الصغيرة التي تقدم العمل الحر للمعاقين، وكذلك التعرف عل
عينة تم تطبيق هذه الدراسة على       تأهيل مهني، حيث     ى توظيف المعاقين الذين حصلوا عل     ىمد

 بالتأهيـل المهنـي     اوالتحقالذين  من هؤالء المعاقين    % ٤٤ أن واتضح   ،عشوائية من المعاقين  
 انه يجب تحقيق التعاون لخدمـة       إلى حرة، وبشكل عام توصلت الدراسة       أعمال ىحصلوا عل 

  ـــــــــــــــــ
القـاهرة،    ( أساليب التوافق االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة في المجتمـع الفلـسطيني           :أمل محمود صالح   ) ١(

 .)٢٠٠٦البحوث والدراسات العربية، رسالة ماجستير، معهد 
(2) McGuire-Kuletz-Maureen: A Study of Selected Factors Affecting Vocational           

Rehabilitation Outcomes For Persons With Disabilities, (The-George-Washington- 
University, 2000) p:108 . 
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اسة أن نـسبة كبيـرة مـن        المعاقين وتوظيفهم في األعمال التجارية، واتضح أيضا من الدر        
المسئولين ورجال األعمال ال يفهمون دورهم تجاه المعاقين وال يسعون إلـى تـوظيفهم فـي                

 لتوظيـف   األعمـال  التجارية لديهم، وتوصي الدراسة انه يجب التعاون مع رجـال            األعمال
  .)١(ك تطوير التأهيل المهني للمعاقينالمعاقين وكذل

  :)م٢٠٠١ (Huntt-Douglas-Carl هنت دوغالس كارل : دراسة)٣( 

حيث هدفت الدراسة   ،  "األمريكي عمعيشة المعاقين حركياًَ في المجتم    : " وكان موضوعها      
التي حصلت في حياة المجتمع في تكـوين التـشريع          تائج التغيرات الكبيرة    نى   التعرف عل  إلى

صحية واالجتماعية  الخدمات الأن الدراسة   ى المعوقين، وتر  األمريكيينم من قانون    ١٩٩٠عام  
 هناك بعض المعتقدات والقـيم      أن إلىالتي تقدم للمعاقين ال تلبي احتياجاتهم وتوصلت الدراسة         

 تلبيـة احتياجـات المعـاقين الـصحية         أمـام  ، تقف عائقاً  األمريكية الحياةالسائدة في نسيج    
 الـصحية   واالجتماعية واالقتصادية والمهنية، وتوصي هذه الدراسة بضرورة توفير الرعايـة         

   . )٢( للمعاقينواالجتماعية واالقتصادية والمهنية

  :)م٢٠٠٢ (Rauzon-Terrie-Anne رازون تيري آن :دراسة )٤( 

، "المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة المعاقة حركياً في العمل         : "وكان موضوعها       
المعاقـة حركيـاً فـي       تحديد المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة         إلىحيث هدفت الدراسة    

 المعيقات التي تعيق المرأة المعاقة حركياً فـي         أهم من   أن نتائج هذه الدراسة     أهمالعمل، وكان   
 المرأة  ى عل اإلعاقة هي الجهد والوقت وكذلك القيود والحواجز التي تفرضها          ،االلتحاق بالعمل 

تدريب المهني للمرأة   وتوصي الدراسة بتوفير ال   المعاقة حركياً وكذلك خصائص المرأة نفسها،       
وتوفير الموارد المالية والوقت والمعدات والمدربين المهنيين وذلك لتأهيل المرأة المعاقة مهنياً            

  .)٣(للعمل

  :)م٢٠٠٢( James-Gloria-Morant  مورانتجيمس غلوريا :دراسة) ٥( 

ـ        : "      وكان موضوعها  ، "اتهمتطوير نموذج اجتماعي أكثر فاعلية بحاجات المعاقين وتطلع
    هذه الدراسة أن هناك قيود ناتجة عن اإلعاقة الجسدية، مثل الحرمان من الحقوقىحيث تر

  
  ـــــــــــــــــ
(1) Colling-Kyle-K : Small Business Development Centers and Vocational Rehabilitation 

:Opening Doors to Entrepreneurship for Propel With Disabilities, (University-of-
Northerm-Colorado,2001) P:204. 

(2) Huntt-Douglas-Carl : Living With Physical Disability in the Amish Community   
(The- Ohio-State-University ,2001) P:157. 

(3) Rauzon-Terrie-Anne : Barriers To Participation in Physical activity/Exercise for 
Women With Physical Disabilities(The-University-of-Utah, 2002) P:102.  
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القتصادية والتعليمية والسياسية، نظراً لكثرة النمطية، واستخدمت الدراسة عينة مأخوذة مـن            ا
، المجتمـع األمريكـي ككـل      حيث أنهـا تمثـل     الجزء الشرقي من والية كارولينا الجنوبية،     

الدراسة على   ، وشددت تمييز ضد هذه الشريحة من المجتمع       نتائج الدراسة أن هناك    وأوضحت
  .)١( وبالممارسات االقتصادية التي تضر بالمعاقينقيف االجتماعي والتعليمي ضرورة التث

    :)م٢٠٠٢(  jones-jewel-leigh ي الجونز جيول :دراسة )٦( 

، حيـث هـدفت     "قين لطلب خدمات التأهيل المهني    ا المع  أفعال ردود" :وكان موضوعها        
،  التأهيـل المهنـي    الحـصول ينـة و   مهارات مع   توافر  العالقة بين  التعرف على  ىالدراسة إل 

 نسبة توظيف   هذه النسبة توضح أن   و،  %٧١قين  اوأوضحت هذه الدراسة أن معدل البطالة للمع      
 مثل المواقـف البيئيـة      األسباب بعض   ى، حيث ممكن أن نرجع ذلك إل      المعاقين منخفضة جداً  

 بحـدوث   مرتبطـة ، فضال عن انخفاض القدرات الفنية ال      التي تقف أمام المعاقين    اتصعوبوال
  ، على عينةالينوي-ديل حيث طبقت هذه الدراسة في مركز التقييم والتنمية في كاربون،اإلعاقة
  من المستفيدين من خدمات مكتب التأهيل الذين يتلقون التدريب المهني، وخلصت) ٨٠(بلغت 

  .)٢(ة تقف أمام حصول المعاقين على فرص عملإلى هناك صعوبات عد

  :)م٢٠٠٣(Baxter- Holly -Carolyn   باكستر هولي كارولين : دراسة)٧( 

 عـن  المعـاقين حركيـاً      األفراد تصورات   أساليبمقارنة بين تنوع    : "وكان موضوعها       
 ، العمـل  عن المعاقين حركياً    لتعرف على اتجاهات األفراد    ا ى إل  الدراسة هدفتحيث   ،"العمل
 وهدفت  ،١٩٩٠ريكيين الذي تم إقراره عام       األم ن التي أزيلت منذ قانون المعاقي     معوقاتبعد ال 

قين  ممكـن للمعـا     قـدر  الدراسة إلى تخفيف العقبات التي تقف أمام المعاقين وتحقيق اكبـر          
مج العمل بهدف د  عن   تبدأ الدراسة بتناول أهمية تغير مواقف المعاقين          بالعمل، حيث  قلاللتحا

  .)٣(المعاقين في أماكن العمل

  : )م٢٠٠٧(Martha –Raske  رسك مارثا :دراسة) ٨(
، حيث رأت أن العديد من المعاقين يعيشون حيـاتهم          "حقوق المعاقين : "      وكان موضوعها 

  اليومية بال عمل، وذلك نتيجة لسياسة التمييز والعنصرية ضدهم من قبل المجتمع، وكذلك 
  
  ـــــــــــــــــ
(1) James-Gloria-Morant : An Evolution of Social Work, Physical Disabilities May Not Be 

Defined as having Preferential Parking , (Union- institute and University , 2002) p:170 . 
(2) Jones -jewel-Leigh : Past Employment History and Coping Responses Of Individuals 
      With Orthopedic Disabilities Seeking Vocational Rehabilitation Services, (Southern   

llinois- University- at- Carbondale, 2002) p:133 .   .             
(3)  Baxter-Holly-Carolyn : A Comparison of Diversity Training Methods on Perceptions 

of People With Physical Disabilities in The Workplace, (Indiana-University, 2003) . 
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ترى أن هناك عوائق أخرى تقف أمام المعاقين في العمل، هـي العوائـق االقتـصادية، وأن                 
، مما يعيقهم علـى  ال يعاملون على أساس تكافؤ الفرص وأيضا ،المعاقين ال يعاملون بإنصاف  

  .)١(ملااللتحاق بفرص الع

א א א א    :א

وانب اتفاق بينها تتلخص في     سابقة تبين أن هناك ج     عرضه من دراسات     في ضوء ما تم        
:اآلتي
   وترى أن اإلعاقة الحركية ترتفع بينلسابقة تهتم بفئة المعاقين حركياًإن أغلب الدراسات ا -١

 الذكور في الحياة االجتماعية واالقتـصادية       الذكور أكثر منه بين اإلناث، نتيجة لمشاركة      
 )م١٩٨٨(وكذلك نتيجة لتعرضه للحوادث والحروب، مثل دراسة ماهر أبو المعاطي علي            

، )م٢٠٠١( إبـراهيم ، دراسة أميمة توفيق     )م١٩٩٥( دراسة محمود عبد الرحمن محجوب    
  .)م٢٠٠٥( دراسة علي عباس دندراوي، )م٢٠٠٣( تيسير نصر البلتاجي دراسة

 التحـاق مـشكالت عـدم     العوامل المؤدية إلى    بمواجهة  السابقة   هتمت معظم الدراسات  ا -٢
وتؤكد انه يجب توفير فرص عمل للمعاقين حركيا تتناسب          ، بفرص العمل  المعاقين حركياً 

، دراسة حسن   )م١٩٧٢( دراسة زينب حسين أبو العال     ، مثل  لديهم من قدرات   ىمع ما تبق  
دراسـة سـامح     ،)م١٩٩٧(محمد حامد النجار     دراسة،  )م١٩٩٥( عبد الجواد عطية بدر   

 دراسـة ،  )م٢٠٠٣( دراسة علي سـيد علـي مـسلم        ،)م٢٠٠٣( حمد الكربيجي موسى م 
Jones-Jewel-Leigh )م٢٠٠٢(،   دراسة Rauzon-Terrie-Anne )دراسة  )م٢٠٠٢

Baxter-Holly-Carolyn )م٢٠٠٣(. 

مهني يساعدهم  التأهيل  ال ى عل  الدراسات السابقة ترى أن حصول المعاقين حركياً       اغلبإن   -٣
، دراسـة   )م١٩٧٩(زينب حسين أبـو العـال     دراسة   مثل   . فرص عمل  ىفي الحصول عل  

، )م١٩٨٢( ، دراسة زين العابدين محمد على رجب      )م١٩٧٩( نارمان محمود محمد جمعة   
  ، )م٢٠٠٠ (دراسة ثناء هاشم نعمان الخزنـدار      ،)م١٩٩٩( دراسة محمد خميس الفارسي   

ــة ــة ، )م٢٠٠٠(McGuire-Kuletz-Maureen دراسـ  Colling-Kyle-Kدراسـ
 ).م٢٠٠٢( Jones-Jewel-Leighدراسة  ،)م٢٠٠١(

  

  

 ـــــــــــــــــ
 (1)  Martha –Raske : The Status of Social Work and The Disability Rights Movement an 

Analysis of Theoretical and Political Trends, Encyclical Research on 20th on 
International Scientific Conference of Social Work ,(Faculty of Social Work, Helwan 
University ,March ,2007) . 
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 التميز والعنصرية    نوع من   أن المعاقين حركياً يواجهون    ىإن بعض الدراسات السابقة تر     -٤
  لمسئولين في المجتمع  من قبل أصحاب المصانع وا في الحصول على فرص عمل،ضدهم

، دراسـة   )م١٩٧٢( العـال    أبو زينب حسين    دراسة بل من قبل المجتمع بشكل عام، مثل      
                ،)م٢٠٠٣(علـي سـيد علـي مـسلم          دراسة ،)م٢٠٠٣( محمد الكربيجي سامح موسى   

ــة  ــة )م٢٠٠١ (Colling-Kyle-Kدراس      ،)م٢٠٠١( Huntt-Douglas-Carl، دراس
، )م٢٠٠٦( محمـود صـالح      أمل دراسة ،)م٢٠٠٢( James-Gloria-Morantدراسة  
   .)م٢٠٠٧( Martha –Raske  دراسة

  : في النقاط اآلتية الدراسات السابقة     وتختلف الدراسة الحالية عن

 ماهر أبـو المعـاطي علـي         مثل دراسة   استطالعية أن اغلب الدراسات السابقة دراسات     -١
         ،)م١٩٨٢( لعابـدين محمـد علـى رجـب       دراسـة زيـن ا     مثل    تجريبية ، أو )م١٩٨٨(

دراسة سامح موسى محمـد     مثل  أو تقويمية    ،)م٢٠٠٠ (دراسة ثناء هاشم نعمان الخزندار    
    دراسـة   وصـفية مثـل    أو،  )م٢٠٠١( دراسة أميمة توفيق إبراهيم    ،)م٢٠٠٣( الكربيجي

علي سيد   دراسة ،)م١٩٩٧(محمد حامد النجار     دراسة ،)م١٩٧٢(زينب حسين أبو العال     
    ،)م١٩٧٩(مثل دراسة زينب حسين أبو العـال        أو وصفية تحليلية    ،  )م٢٠٠٣(علي مسلم   

، )م٢٠٠٥( ، دراسة علي عباس دنـدراوي     )م١٩٧٩( دراسة نارمان محمود محمد جمعة    
المشكالت التـي   العوامل المؤدية إلى     الدراسة الحالية فهي دراسة وصفية تهتم بتحديد         أما

  مقترح للممارسة العامـة فـي      منظورقين حركياً بفرص العمل مع      تحد من التحاق المعا   
 . الخدمة االجتماعية للتغلب عليها

تحد من  لمشكالت التي   للعوامل المؤدية إلى ا   لم تتطرق بشكل مباشر     إن الدراسات السابقة     -٢
وبـشكل   ،، بل تطرقت لمشكالت المعاقين بشكل عام      ن حركياً بفرص العمل    المعاقي التحاق

  . على عكس الدراسة الحاليةت إلى مشكالت العملجزئي تطرق

 طـرق الخدمـة   ى احدى من حيث التركيز عل شكلةإن جميع الدراسات السابقة تناولت الم      -٣
 دراسة زينب حسين أبو العـال      ،)م١٩٧٢(دراسة زينب حسين أبو العال       مثلاالجتماعية،  

 أبو المعـاطي  دراسة ماهر ،)م١٩٨٢( ، دراسة زين العابدين محمد على رجب  )م١٩٧٩(
 دراسة أميمة توفيـق إبـراهيم      ،)م١٩٩٩( ، دراسة محمد خميس الفارسي    )م١٩٨٨(علي  

أما الدراسة الحالية فسوف     ،)...م٢٠٠٣( Baxter-Holly-Carolynدراسة   ،)م٢٠٠١(
 . امة للخدمة االجتماعية من منظور الممارسة العشكلة المتتناول

 -عاقين حركياً، بجمعية المعاقين حركياً بغـزة      ى الم  عل هاقيتطبيتم   هذه الدراسة سوف   إن -٤
 فلسطين، حيث أن المعاقين حركياً في فلسطين لم يحظوا بهذا االهتمام من قبل البـاحثين              

 .في هذا المجال
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لمـشكالت  لمواجهة العوامل المؤدية إلى ا    مقترح منظورتهدف هذه الدراسة إلى التوصل ل      -٥
العمل من منظور الممارسة العامة للخدمـة       التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص        

    .االجتماعية

السـتفادة         وأخيراً من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث السابقة فقد تحددت ا          
  :منها في النقاط التالية

 . لمجتمع الدراسةا أهميتهمدى و الدراسةمشكلةتوجيه الباحث لتحديد  -١

ن التحاق المعاقين حركيـاً     لمشكالت التي تحد م   االعوامل المؤدية إلى    التعرف على بعض     -٢
 .بالعمل

ود المبذولة واألساليب المستخدمة من قبل المتخصصين في الخدمة االجتماعية          همعرفة الج  -٣
 . ن حركياً في االلتحاق بفرص العمللمساعدة فئة المعاقي

  . كيفية تحليلهاالمساعدة في كيفية اختيار أدوات وآليات جمع البيانات و -٤

:  :     
تعتبر قضية المعاقين وعدم التحاقهم بفرص العمل من أهم القضايا التـي تـشغل بـال                      

المجتمعات في اآلونة األخيرة، ولمشكلة المعاقين وعدم التحاقهم بفرص العمل خصوصية من            
مـن   %٨٥ فريدة من نوعها في المجتمع الفلسطيني، حيث ارتفعت نسبة البطالة بينهم لتصبح           

 اإلسرائيلية الخانقـة علـى االقتـصاد الفلـسطيني          ت وذلك نتيجة للممارسا   ،مجموع المعاقين 
، وأيضا نتيجة لجمود بعض القوانين واللـوائح        )١( الساحة الفلسطينية  ىوالمتغيرات السياسية عل  

 الخاصة بتشغيل المعاقين، هذا باإلضافة إلى النظـرة الـسلبية للمجتمـع ورجـال               ةالفلسطيني
  .الخ...عمال حول تشغيل المعاقيناأل
   :بق تتحدد مشكلة الدراسة في اآلتيوانطالقاً مما س   

المشكالت التي تحد من التحاق المعـاقين حركيـاً بفـرص           العوامل المؤدية إلى          تحديد  
 األدوار المقترحـة    ى، والجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهتها، وكذلك التعرف عل         العمل

 بهـدف التوصـل     عوامل هذه ال  للتغلب على   االجتماعي والصعوبات التي تواجهه    يلألخصائ
  . لتصور مقترح للتغلب عليها من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية

 
 

   ـــــــــــــــــ
، مرجع  اصةسلسلة التقارير التحليلية الوصفية لألفراد ذوو االحتياجات الخ        :لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   ا )١(

 .   سبق ذكره
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:  :   
يعتقد الباحث أن دراسته الحالية جاءت كمساهمة متواضعة وأيمانا منه بأهميـة البحـث                     
 الذي ينبغي أن    ، أحد مجاالت الخدمة االجتماعية    ها باعتبار ي في مجال اإلعاقة الحركية،    العلم
  يين من خالل دراستهم وبحوثهم العلمية والتي أكدت حظى بالكثير من اهتمامات الباحثين العلمت

  ىعلبتصنيفاتها المختلفة لها أثارها السلبية الواضحة ليس  الحركية في مجملها العام أن اإلعاقة
 بـنقص    حركياً حساس المعاق ، بل على المجتمع ككل، نتيجة إل       فحسب  حركياً الشخص المعاق 

 فضال عما يترتب علـى      خرين، على مسايرة اآل   تهقدروتوتره الدائم والمستمر مع عدم       هقدرات
والتقـدم   على عجلة التنمية     ؤثر سلباً هنية واقتصادية ونفسية واجتماعية، ت    ذلك من مشكالت م   
  .في المجتمع ككل

  : ة هذه الدراسة في النقاط التالية      ومن خالل ما سبق يمكن توضيح أهمي
 لديهم  ربالحياة الكريمة مع األسوياء وال يتوف     يعتبر المعاقين حركياً فئة محرومة من التمتع         -١

 لـذا تـدعو    أو التفاعل مع البيئـة المحيطـة و        القدرة على االتصال االجتماعي والمهني    
 . )١( الفرصؤإلى االهتمام بتوفير فرص عمل للمعاقين حركياً على أساس تكاف الضرورة

  ومشكالتهم عاقين حركياً فلسطيني بصفة خاصة بقضايا الم    الاالهتمام العالمي بصفة عامة و     - ٢
، ووجـود   والمحليـة  واإلقليميـة العالمية   المؤتمراتالندوات و متمثالً في عقد العديد من      

 . ومنظمات في مختلف بلدان العالم تهم بمشكالت هذه الفئةمؤسسات وجمعيات
، نظـرا للظـروف      فلسطين لها خصوصية هامـة جـدا       إن مشكلة اإلعاقة والمعاقين في     - ٣

فـي   من أعلى النـسب    ، إذ تعتبر نسبة اإلعاقة    ي يمر بها الشعب الفلسطيني    ية الت االستثنائ
وذلـك نتيجـة    ،  معاق) ٤٦٠٦٣( ما يقارب    أي،% ٥ -%٣,٥تتراوح مابين   والتي   العالم

 .)٢(لالعتداءات اإلسرائيلية المستمرة على األراضي الفلسطينية والتي مازالت قائمة
مـن هـؤالء    % ٨٥ن  أي المعاقين حركياً حيث     ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الفلسطين      - ٤

  .)٣(المعاقين عاطلين عن العمل
ـ           دال ى أول  من تعتبر هذه الدراسة   - ٥ شكل راسات في فلسطين بشكل عام وفي قطـاع غـزة ب

 -المشكالت التي تحد من التحاق المعـاقين حركيـا          خاص، التي ستحاول التعرف على      
م في توفير المعلومات المطلوبة لوضـع       ، بما يساه   بفرص بالعمل  -معاقين بغزة بجمعية ال 

 .الخطط والبرامج لمواجهة هذه المشكالت من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية
 المساهمة في إثراء الجانب النظري والمعرفي للخدمة االجتماعية بعد التوصل لتصــور - ٦

   ـــــــــــــــــ
 (1) Martha –Raske : Op. Cit.,PP: 266-271. 

  .١٨١: ، مرجع سبق ذكره، صالمسح الصحي الديمغرافي:  الفلسطيني الجهاز المركزي لإلحصاء )٢(
، سلسلة التقارير التحليلية الوصفية لألفـراد ذوو االحتياجـات الخاصـة           :ني  لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي    ا )٣(

  .     مرجع سبق ذكره
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لتحاق المعاقين حركياً بفرص العمل، من       التي تحد من ا    تلمشكالللعوامل المؤدية إلى ا   مقترح  
  . ممارسة العامة للخدمة االجتماعيةمنظور ال

:  :   
  : تحقيق األهداف التالية هذه الدراسة إلى سعى       ت

  . لتحاق المعاقين حركيا بفرص العملتحديد العوامل المؤدية إلى المشكالت التي تحد من ا -١
المـشكالت  العوامل المؤدية إلى     ةرحة لألخصائي االجتماعي لمواجه   تحديد األدوار المقت   -٢

 .لتحاق المعاقين حركيا بفرص العملالتي تحد من ا

التوصل لتصور مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعيـة للتغلـب علـى               -٣
  .لتحاق المعاقين حركيا بفرص العملالمشكالت التي تحد من االعوامل المؤدية إلى 

:  :  

  :تتحدد تساؤالت الدراسة في األتي   
  ؟لتحاق المعاقين حركيا بفرص العملما العوامل المؤدية إلى المشكالت التي تحد من ا) ١(

    :تفرع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التاليةيو     

 ؟)المعاق حركياً( ما العوامل على مستوى الوحدات الصغرى   -أ 

 ؟)فريق العملالمؤسسات، ( ما العوامل على مستوى الوحدات المتوسطة  -ب 

  ؟) األعمال، المجتمع المحليأصحاب( ما العوامل على مستوى الوحدات الكبرى  -ج 

العوامل المؤدية إلى    ةلمواجهما األدوار المقترحة لألخصائي االجتماعي كممارس عام         )٢(
  ؟العملبفرص كيا  حرينالمعاقمن التحاق  المشكالت التي تحد

   :تفرع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التاليةيو      

 ؟) حركياًالمعاق(  العميلنسقدوره مع    -أ 

 ؟)المؤسسة(  الفعلنسقدوره مع   -ب 

   ؟)المجتمع ، أصحاب األعمالالمعاقين،(  الهدفنسقدوره مع   -ج 

المشكالت التي تحد   ل المؤدية إلى    العوام المجتمع لمواجهة    قبلما الجهود المبذولة من     ) ٣(
  حركيا بفرص العمل؟ لتحاق المعاقينمن ا

العوامـل المؤديـة إلـى      مواجهة   االجتماعي عند    ما الصعوبات التي تواجه األخصائي    ) ٤(
  ؟تحاق المعاقين حركياً بفرص العملال المشكالت التي تحد من

للتغلـب علـى     االجتماعيـة    لممارسة العامة للخدمـة    من منظور ا    ما التصور المقترح   )٥(
  ؟تحاق المعاقين حركياً بفرص العملالمشكالت التي تحد من الالعوامل المؤدية إلى 



  
  

אא
   

   
  
  

  :مقدمـــــة 
  .مفهوم اإلعاقــة الحركية: أوالً  
  .ـاًتصنيـف المعاقين حركي: اً ثاني
  . أنـواع اإلعاقـة الحركيـة:اً ثالث
  .ة الحركيـةأسبـاب اإلعاقـ: رابعاًً
  .ـاًـن حركيسمـات المعاقي:خامساً
  .اًاحتياجات المعاقين حركيـ:سادساً
  .اًمشكالت المعاقيـن حركيـ: سابعاً
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 :  
 استحق اإلنسان تكريم وتفضيل اهللا سبحانه وتعالى له على سائر مخلوقاته لما وهبه              لقد       

 وهو أحـد    ، بناء أي مجتمع    فاإلنسان هو اللبنة األساسية في     ،اهللا من نعمة العقل وفضيلة العلم     
   .أهم عناصر اإلنتاج في أي منظمة أو منشأة

إلعاقات التي قد تعوقه عن قيامه بأدواره االجتماعيـة فـي           وقد يصاب اإلنسان بأحد ا           
 ومن ضمن اإلعاقات التي قد تصيب اإلنسان اإلعاقة         ،رة والمدرسة والعمل والمجتمع ككل    األس

 وراثيـة مثـل انتقـال        نظراً لعدة أسباب   ،معدالتها في الوقت الحاضر    والتي زادت    ،الحركية
نقص الوعي الصحي   : ثل بيئية مكتسبة م   ى وأخر ،بة أو مشوهة من الوالدين لألبناء     صفات سال 
 ، وزيادة استخدام المكينة في الـصناعة     ،معدالت تلوث البيئة بكافة أنواعه     وزيادة   ،في المجتمع 

          .)١( وكذلك الحروب سواء األهلية أو الخارجية بين الدول،زيادة حوادث الطرقو

لها خصوصية هامة جداً نظـراً للظـرف        ة اإلعاقة والمعاقين في فلسطين      تعتبر مشكل و      
 والثانية م،١٩٨٧ عام    األولى نتفاضة حيث كان لال   ،االستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني     

 بسبب الممارسات   ،وخاصة المعاقين حركيا  ئيسياً في تزايد أعداد المعاقين       سبباً ر  م،٢٠٠٠عام  
وليـاً فـي مواجهـة      حتى المحرمة د  الوحشية للجيش اإلسرائيلي الذي يستخدم أحدث األسلحة        

ومن المتوقع تزايد أعداد المعاقين الفلسطينيين إذا استمرت انتفاضة األقصى           ،المواطنين العزل 
  .الحالية واستمر الجيش اإلسرائيلي باستخدام األسلحة الفتاكة ضد الفلسطينيين

قـة فـي حركتـه       إلى الشخص المعاق حركيا على انه ذلك الفرد الذي لديه إعا           وينظر      
امه مما يؤثر على وظائفـه      وأنشطته الحيوية نتيجة فقدان أو خلل أو إصابة في مفاصله وعظ          

، حيث أنها   ساسية لإلعاقة الحركية بصفة عامة    ، وتعد اإلعاقة الجسمية من المظاهر األ      العادية
تمثل أهمية خاصة وذلك نتيجة أن كل إنسان لديه صورة ذهنية عن جـسمه وشـكله وهيئتـه             

 اإلنسان يؤدي بالتـالي     ى أي خلل أو قصور في هذه الصورة لد        ثوظيفته وبالتالي فأن حدو   و
  .)٢(إلى ظهور العديد من المشكالت التي يتعرض لها الفرد نتيجة إعاقته

  

 ـــــــــــــــــ

يل العربية،  القاهرة، مجموعة الن  ( ،)المفهوم واألنواع وبرامج الرعاية   ( اإلعاقة الجسمية  :مدحت محمد أبو النصر    ) ١(
    .١٣: ص) ٢٠٠٥

مهارات الخدمة االجتماعيـة فـي المجـال الطبـي والمعـاقين                   : ، بدر الدين كمال عبده    رشاد احمد عبد اللطيف    ) ٢(
 .٢٠٩: ص) ٢٠٠١ ،، مطابع الطوبجيالقاهرة(
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:    "Concept   Motor Disability":  

حالة تحد من مقدرة الفرد على القيام بوظيفة        بأنها   " :عاقةاإل "ماهر أبو المعاطي  "يعرف        
واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر العناصر األساسية لحياتنا اليومية مـن قبيـل العنايـة              
بالذات أو ممارسة العالقات االجتماعية أو النشاطات االقتصادية، وذلك ضمن الحـدود التـي              

  .)١("تعتبر طبيعية

بأنها حالة من عدم القدرة على تلبيـة         " : اإلعاقة "منظمة الصحة العالمية  "تعرف  وكما         
وخصائصه االجتماعيـة   ه   المرتبط بعمره وجنس   ،ات أداء دوره الطبيعي في الحياة     الفرد لمتطلب 

  .)٢(" وذلك نتيجة لإلصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية،والثقافية

بأنها الحاالت التـي يعـاني       ":اإلعاقة الحركية " يزين العابدين محمد عل   "بينما عرف    
أصحابها من مشكالت في الحركة ناتجة عن خلل أو قصور في نمو الجهاز العصبي المركزي               
أو خلل في األداء الوظيفي لبعض أجهزة الجسم تصل شدة وخطورة هذه اإلصابة إلى درجـة                

   .)٣(" تأثيرا واضحاً على أدائه الحركي وإنتاجهتحد من نشاط وحيوية صاحبها مما يؤثر

بأنها تلك اإلعاقات التي     " :اإلعاقة الحركية " عبد اهللا محمد عبد الرحمن    "عرف  وأيضا   
الشلل الدماغي، أو شلل     وتحدث نتيجة لحاالت     ،ن قصور أو عجز في الجهاز الحركي      تنتج ع 
دث يؤدي إلى تشوه في العظـام        أو بتر طرف من أطراف الجسم نتيجة مرض أو حا          ،األطفال

 وربما تكـون العوامـل المـسببة لهـذه          ،ضالت الجسم أو المفاصل أو ضمور ملحوظ في ع      
  .)٤("اإلعاقات عوامل وراثية أو مكتسبة

بأنه الشخص المصاب بعجز كلي     " : المعاق "قانون حقوق المعاقين الفلسطيني    "قد عرف       ول
 في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفـسية  أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر 

أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله مـن                 
  .)٥("غير المعوقين

  ـــــــــــــــــ
) ٢٠٠٤،  قالقاهرة، مكتبة زهـراء الـشر     ( الخدمة االجتماعية في مجال الفئات الخاصة     :  المعاطي علي  أبوماهر   ) ١(

  .٣٤ :ص
 . ١٩: صمرجع سبق ذكره،  ،اإلعاقة تأهيل ورعاية متحدي :مدحت محمد أبو النصر ) ٢(

برنامج عمل باستخدام االتجاه العقلي في خدمة الفرد لتعديل االتجاهات الـسلبية            : زين العابدين محمد على رجب     ) ٣(
 .٣٩ :ص) ٢٠٠١اب، جامعة المنوفية، ، مجلة بحوث كلية اآلدلمنوفيةا (للوالدين نحو أبنائهم المعاقين حركياً

دار  ،اإلسـكندرية  (سياسات الرعاية االجتماعية للمعوقين في المجتمعـات الناميـة        : الرحمنعبد اهللا محمد عبد      ) ٤(
 .١٢٢ :ص) ١٩٩٦المعرفة الجامعية، 

  .٤ : ص) فلسطين، رام اهللا( ١٩٩٩لسنة ) ٤( رقمقانون  : الفلسطينيقانون حقوق المعوقين ) ٥(
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 كل فرد نقصت إمكانياته للحـصول علـى         بأنه" : المعاق "منظمة العمل الدولية  "ف  وتعر      
  .)١("اً نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية نقصاً فعلي،عمل مناسب واالستقرار فيه

بأنه ذلك الفرد الذي تعوق حركته ونشاطه        " : المعاق حركياً  "سامية محمد فهمي   "عرفتو      
 بطريقة تحـد    و مرض أصاب عضالته أو مفاصله أو عظامه       الحيوي فقدان أو خلل أو عاهة أ      

  .)٢("من وظيفتها العادية

 أو شخص يعاني من ضـعف       بأنه" : المعاق حركياً  "Marschnerمارشنر  " يعرفبينما        
 كان ذلك راجعـاً لعيـب       إذا البدنية، بصرف النظر عما      أو الوظائف الجسمية    إحدىتلف في   

  .)٣(" مكتسباًأوخلقياً 

ـ   لشخص  اهو ذلك   " : المعاق حركياً  أن "Hallahanهيليان  " ىبينما ير         ىغير القادر عل
  .)٤("توفير كافة ضروريات حياته اليومية بمفرده نتيجة لعجز في قدراته الجسمية والحركية

بأنه الشخص الذي أصيب بعجـز أو       : "المعاق حركياً  "محمد سالمه غباري  "ويعرف   كما      
ـ            قصور في جهازه الح     حياتـه   ىركي أو في وظائف أعضاء الجسم الداخلية، ممـا اثـر عل

الطبيعية، بل ويجعله يشعر بأنه في مكانة اقل من غيـره، ومـن أمثلتـه ذلـك المـشوهين،                   
المبتورين، المصابين بالكسور أو الحروق أو المعقدين أو المصابين بأمراض مزمنة مثل شلل             

  . )٥( أمراض القلباألطفال أو الكساح أو روماتيزم المفاصل أو

  : نواع التالية من اإلعاقة الحركية سوف يركز الباحث على األتقدم      وفي ضوء ما 

 أو جزء منهمـا     ى وهم أولئك األفراد المصابين بفقد األطراف العليا أو السفل         :حاالت البتر  -١
  مما تجعل حياة الفـرد أكثـر       ،)انتفاضة األقصى ( أو كالهما نتيجة للحوادث أو الحروب     

  . بل وتزيد من حدة مشكالته خاصة المهنية والتشغيلية،صعوبة

  ـــــــــــــــــ
     )٢٠٠٥، المكتـب الجـامعي الحـديث،        اإلسكندرية (واقع رعاية المعوقين في الوطن العربي     : محمد سيد فهمي   ) ١(

 .١٣ :ص

 والنشر والتوزيع،   للكمبيوتر، المكتب العلمي    اإلسكندرية (  السمعية والحركية  اإلعاقة:  وآخرون سامية محمد فهمي   ) ٢(
 .٥٢ :ص )١٩٩٧

(3) Marschner, G.: Handicapped Person in H.J. Eysench, Encyclopedia of Psychology, 
(Vol.2ed, N.y.1972) P: 46. 

(4) Hallahan, D & Kouffman, J.: Exceptional Children,(2nd  ed, N.J Prentice Hall Inc..1991) 
P:1100. 

   ، المكتـب الجـامعي    اإلسـكندرية  (رعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمـة االجتماعيـة        :  غباري محمد سالمة ) ٥(
  .٣٩ :ص) ٢٠٠٣الحديث، 
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 ق حركتهم ونشاطهم نتيجة فقدان أو      وهم المقعدون الذين لديهم سبب ما يعو       :حاالت اإلقعاد  -٢
يـة  خلل أو مرض أصاب عضالته أو مفاصله أو عظامه بطريقة تحد من وظيفتهـا العاد              

 . حياته المهنية والتشغيليةىوبالتالي تؤثر عل

 وهو مرض يصيب األطفال الرضع ويؤدي إلى حدوث درجة  مـن             :حاالت شلل األطفال   -٣
 وما يتولد عنـه     ،على استخدامه لعضالته أو أطرافه     التي تؤثر    ،ة الحركية عاقدرجات اإل 

  .من تأثير على حياته بصورة كلية أو جزئية

                                                       :ما يلي -عاملياً - المعاق حركياًويقصد الباحث بمفهوم

لشخص المصاب بإصابات جسدية أو إصابة في أجزاء الحركة أو بأمراض داخلية يفقده ا -١
 .  لحركة كلياً أو جزئياًا

                     جهزة الشخص الذي تقدم لجمعيات ومؤسسات تأهيل المعاقين لطلب التأهيل أو لصرف أ -٢
  ة بعض األعمال أو لطلب المساعدات االجتماعية      الحركة أو ممارسىعويضية تساعده عل        ت
   .  أو أي حق من حقوق اإلنسان     

  :ني المعاقاتتصنيف
 ،ين إلى تطور المعرفة في مجال رعاية المعـاق         ذلك ، ويرجع  تعددت تصنيفات اإلعاقة        

   : المعاقون في ضوء العوامل التاليةتصنيف تقسيم أو ويمكن
                            : سبب اإلعاقة مثلمن حيث   ) ١(

         ، أو خلقية عن طريق انتقال بعـض األمـراض          ن ترجع إعاقتهم إلى عوامل وراثية     معاقي   -أ 
ـ     من األجداد واإلباء إلى األبناء     العاهات أو  الحمـل أو    ابة الجنـين أثنـاء    ، أو نتيجة إص

  .الوضع
وغير مثل األمراض المعدية ) مكتسبة غير وراثية  ( ين ترجع إعاقتهم إلى عوامل بيئية     معاق -ب

  .المعدية والحوادث واإلصابات

  : مثلعامل الزمنمن حيث   ) ٢(

  . شفاؤها إال في القليل النادرىمعاقين ذوي اإلعاقات المزمنة التي ال يرجال  - أ

 . )١(بل للشفاء ذوي العجز الطارئ القاالمعاقين - ب

  
 

  ـــــــــــــــــ
 .٣١: مرجع سبق ذكره، ص، )المفهوم واألنواع وبرامج الرعاية( اإلعاقة الجسمية :مدحت محمد أبو النصر ) ١(
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  :ظهور اإلعاقة مثل  من حيث)٣(
  .  ومبتوري األطراف والمقعدين والصممثل المكفوفين: أصحاب عجز ظاهر  - أ
 .لفشل الكلوي اوالقلب والسكر والربون  الدرىمثل مرض: أصحاب عجز غير ظاهر - ب

 :من حيث نوع اإلعاقة) ٤(

  . إعاقة جسمية-ب             .ـةإعاقة حسي  -أ
  .ةـ إعاقة ذهني-د       .       إعاقة مرضية-ج

درج تحـت   ، مع أنها تن   عاقة المرضية احد أنواع اإلعاقة     هذا التصنيف اعتبر اإل    إال أن       
، والتـي   يف أي إشارة إلى اإلعاقة النفـسية      اً لم يظهر في هذا التصن     أيضو،  اإلعاقة الجسمية 

 التصنيف إلـى اإلعاقـة      أيضاً لم يشر هذا   و،  أن ال تنطوي تحت اإلعاقة الذهنية     أيضاً تفضل   
  .)١(وال إلى أصحاب القدرات الخاصة كفئتين تدخالن تحت مفهوم الفئات الخاصةاالجتماعية 

   :)٢( الفئات التاليةىإل وهناك من صنف المعاقين      

 .ـاًفئة المتفوقون عقلي -١

 .اًـ المعاقون بصريفئة -٢

 .اًـفئة المعاقون سمعي -٣

 .اًـفئة المعاقون ذهني -٤

 .اًـفئة المعاقون بدني -٥

 .متأخرون دراسياً وبطيئوا التعليمفئة ال -٦

 .)ةاألكاديمية واإلنمائي(ذوو صعوبات التعليم فئة  -٧

 .ون سلوكياً وانفعالياًالمضطرب فئة -٨

  .)األطفال الذاتيون (ناالجتراريوة فئ -٩
  : )٣( عدة أنماطىوهناك من صنف المعاقون إل      

  :مثل Physical Disabilities المعاقون جسمياً )١(
 . ومبتوري األطراف والمقعدينكشلل األطفال: المعاقون حركياً   - أ

 .اإليدزكأمراض القلب والسكر والسرطان و: زمنةالمصابون بأمراض مالمعاقون  - ب

  ـــــــــــــــــ
 .٣٢-٣١: صصمرجع سبق ذكره،،)المفهوم واألنواع وبرامج الرعاية(الجسمية اإلعاقة:أبو النصرمدحت محمد ) ١(

المجلـس   القاهرة، مجلة الطفولـة والتنميـة،      (  ذوي االحتياجات الخاصة   سيكولوجية: عبد الرحمن سيد سليمان    ) ٢(
 .٢٣٢-٢٢٩: ص ص) ٢٠٠٢، ٢العربي للطفولة والتنمية، م

الخدمة االجتماعية فـي المجـال      :  مريم إبراهيم حنا وآخرون    في" سيكولوجية شخصية المعاق  ": مريم إبراهيم حنا   ) ٣(
  .١٦٧: ص ،، مرجع سبق ذكرهرعاية المعاقينمجال الطبي و
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  :مثل Sensory Disabilitiesالمعاقون حسياً ) ٢(
 .المصابون بكف البصر  - أ

 .ن بالصمم وعيوب واضطرابات الكالمالمصابو - ب

  :مثل  Mental Disabilitiesالمعاقون عقلياً) ٣(

 .  ومن يعانون نقصا حادا في الذكاءتخلفون عقلياالم  - أ

 .المرضى العقليون كالفصام والذهان - ب

  :مثل  Psychological Disabilities ونفسياًمعاقون انفعالياً ال)٤(

 .نفسيون مثل مرضى االكتئاب والقلقالمرضى ال  - أ

 .اتيةسومالمصابون باألمراض السيكو - ب

  :مثلSocial Disabilities   المعاقون اجتماعياً)٥(

  .)األحداث المشردون(ضون لالنحراف األطفال المعر  -أ
 ).األحداث المنحرفون(األطفال المنحرفون  -ب

 .المدمنون -ج

 .)١()المسجونون(المجرمون الكبار   - د

  :)٢(يويضيف البعض اآلخر تصنيفاً للمعاقين حسب نوع اإلعاقة يتضمن ما يل

جنـوح  ، و )نزالء السجون (جرمون الكبار    الم تشمل و :خلقية من الناحية ال   المعاقينفئات   -١
 .)األحداث الجانحين(األحداث 

 ،)المتفوقون(الناحية اإليجابية    فئات خاصة من     تشمل و :المعاقين من الناحية العقلية   فئات   -٢
 .)فئات ضعاف العقول(ناحية السلبية فئات خاصة من الو

وتشمل فئة مبتوري األطراف، فئة شـلل األطفـال،      :قين من الناحية الجسمية   فئات المعا  -٣
 .مرضى السرطان، مرضى الفشل الكلوي

الـصمم  (تشمل فئة المكفوفين وفئة المعوقين سمعياً        و :فئات المعاقين من الناحية الحسية     -٤
 ).وضعاف السمع

 
 ـــــــــــــــــ

مكتبـة زهـراء الـشرق،               القـاهرة، ( جاالت الممارسة المهنيـة   الخدمة االجتماعية وم  :  المعاطي علي  أبوماهر   ) ١(
 .٢٤٦-٢٤٥:  ص)٢٠٠٨، ٣ط

 ،مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي    القاهرة،  ( الخدمة االجتماعية مع الفئات الخاصة    : وآخرون حنا   إبراهيممريم   ) ٢(
 .٧-٣: ص ص) ٢٠٠٠



 - ٣٣ -

الجسمية أال وهـي اإلعاقـة      تصنيفات اإلعاقة   لية على أحد    سوف تركز الدراسة الحا   و      
اإلقعـاد  وكذلك حـاالت    الناتجة عن انتفاضة األقصى،      بصفة خاصة حاالت البتر   الحركية و 

، لذلك البد من التطرق     أو حوادث العمل   الطبيعية   اإلعاقات  الناتجة عن  وحاالت شلل األطفال  
، اقين حركيـاً  احتياجات فئة المع  سمات و ، و ى التعرف على هذه اإلعاقة ودرجاتها بشكل عام       إل
، مع التركيز على المشكالت التي تحد مـن         مؤدية لإلعاقة الحركية بصفة خاصة    األسباب ال و

 مشكالت المعاقين حركيا بوجـه       وذلك من أجل التعرف على     ،العملفرص   هذه الفئة ب   التحاق
، لكي يمكننا ذلك من إمكانيـة       عاد وحاالت شلل األطفال بوجه خاص     ، وحاالت البتر واإلق   عام
 من منظور الممارسـة العامـة للخدمـة االجتماعيـة لمواجهـة             اعدة فئة المعاقين حركياً   مس
 ،عمل المتكامل المتعدد التخصصات   ، من خالل فريق ال    كالت التي تحد من إلحاقهم بالعمل     المش

منـة  ، والمساهمة في مساعدتهم على توظيف طاقـاتهم الكا        حتى نمكنهم من تقبل تلك اإلعاقة     
     . ومجتمعهم مع ذواتهموالمتبقية للتوافق

:   :   
   -: نذكر منهاالحركيةهناك تصنيفات عديدة لإلعاقة       

   :حسب درجة أو شدة اإلعاقة: التصنيف األول
  . شديدة أو متوسطة أو بسيطةحركيةفهناك إعاقة       

  : اإلعاقة لآلخرين من عدمهرحسب ظهو: التصنيف الثاني
تها من جانب اآلخرين مثل اإلعاقـات        ظاهرة يمكن مالحظتها ورؤي    حركيةفهناك إعاقة         

شلل األطفال والبتر وتشوه األطراف وكسور العظام وتشوه العمـود          : ومنهاالحركية الجسمية   
اإلعاقات الصحية مثل إصابة    :  غير ظاهرة مثل   حركية مرضية هناك إعاقات   كذلك  و ،الفقري

 والتي تؤثر تأثيراً سلبياً على ممارسة الفرد لحياتـه الطبيعيـة فـي              دة متعد اإلنسان بأمراض 
  .)١(المجتمع وعلى أدائه الذي يقل عن الشخص العادي

  :حسب أسباب اإلعاقة: التصنيف الثالث
      فهناك إعاقات حركية ترجع إلى أسباب وراثية يولد الشخص بها، مثل الشلل الـدماغي              

  خلقية وهناك إعاقات حركية ترجع إلى أسباب بيئية ناتجة عنوالسكري الوراثي، والعيوب ال
سواء في  بتر األطراف نتيجة الحوادث     : مثلإصابات أو أمراض تصيب الشخص بعد الوالدة        

  .)٢(... المصنع أو في ميادين القتالالمنزل أو في الشارع أو في
  ــــــــــــــــ

 .٥٦: مرجع سبق ذكره، ص ،)واألنواع وبرامج الرعايةالمفهوم (اإلعاقة الجسمية  :مدحت محمد أبو النصر ) ١(

القاهرة، مكتبة  ( الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي ورعاية المعاقين        : ماهر أبو المعاطي علي    ) ٢(
  .٢٤٤-٢٤٣ : ص)٢٠٠٥، ٢زهراء الشرق، ط
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   :حسب موقع اإلعاقة: التصنيف الرابع

  :  إلى هذه األنواعكيةالحروهنا يمكن تصنيف اإلعاقة       
  : إصابات الجهاز العصبي المركزي -١

 وتـصلب األنـسجة     يالشلل الدماغي وشلل األطفال وإصابة الحبل الـشوك       : نذكر منها       
   ....العصبية 

 :إصابات الهيكل العظمي -٢

يبس المفاصـل   بتر األطراف وتشوهها وكسور العظام والتهابها والتهاب وت       : نذكر منها       
 .لعمود الفقريوتشوه ا

 :إصابات العضالت -٣

نحالل وضـمور عـضالت النخـاع       نذكر منها ضمور العضالت وتليف العضالت وا            
  .الشوكي

  : ات الصحيةاإلصاب -٤
ـ                      ىويقصد بها األمراض المختلفة التي قد تصيب اإلنسان والتي تؤثر تأثيراً سـلبياً عل

  .حركته وتنقله
  :  إلى نوعين هماكيةالحروهناك من يصنف اإلعاقة       
   : جسميةإعاقة حركية -١

وهي إعاقة في الجهاز الحركي للجسم لها تأثير سلبي رئيسي وواضح على حركة الجسم                  
الشلل الدماغي وتـشوه األطـراف وكـسور        : واستقامته وتوازنه ومن أمثلته هذه اإلعاقة     

  .عضالت وشلل األطفال وبتر األطرافالعظام وضمور ال
  :رضية محركيةإعاقة  -٢

مـضاعفات   وهي أي إعاقة في الجسم نتيجة إصابة اإلنسان بأمراض صحية مزمنة لها               
  ىـ علاًــ، وهذه األمراض الصحية تؤثر تأثيراً سلبيصحية قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة

ممارسة الفرد لحياته الطبيعية في المجتمع وعلى أدائه سواء في الدراسة أو في العمل، وهـذه                
لخطيرة أو المزمنة هي أمراض تهدد سالمة الكيان الجسمي لإلنسان بشكل يعـوق             األمراض ا 

أداءه لوظائفه واالستمتاع بحياته ويهدد توافقه الشخصي واالجتماعي، ويعتبر إصابة اإلنـسان            
 .)١(بواحدة من هذه األمراض تجربة مريرة وقاسية في حياته

  
  ــــــــــــــــ

  .٥٨-٥٧: ، ص مرجع سبق ذكره)المفهوم واألنواع وبرامج الرعاية(اقة الجسمية اإلع: مدحت محمد أبو النصر )١(
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:   :   
اإلعاقة الحركية وتنتج عن إصابة األجهزة الحركية أو اإلصابة العـضوية           أنواع        تتعدد  

جتماعية للمعاق، ومن أهم     النواحي النفسية واالنفعالية أو العقلية واال      ى عل مما يؤثر تأثيرا بالغاً   
كفقـد األيـدي أو األرجـل أو        بعاهات حركيـة    والمصابين   المقعدين   الحركية،أنواع اإلعاقة   

  .، والمصابين بأمراض مزمنةاحدهما، وشلل األطفال

  : أنواع اإلعاقة الحركية انتشاراً      وفيما يلي عرضا ألكثر

 : شلل األطفال -١

سنة وتقل نـسبة    ) ١٥-١(ألطفال وبصفة خاصة بين سن      إعاقة تنتشر بين ا   عبارة عن         
جـع إلـى    ، وأثبتت الدراسات العلميـة أن شـلل األطفـال ير          صابة به فيما بعد هذا السن     اإل

، ومـن   يلية خطيـرة  ، ويشكل هذا المرض مشكلة تربوية وتأه      اضطرابات نيرولوجية عصبية  
ؤثر علـى قدراتـه علـى       عالماته عدم قدرة الطفل على الحركة بسهولة وصعوبة التآزر وي         

 .توافق والتكيف النفسي واالجتماعيال

  : الدماغيلالشل -٢

رة ، وغالبا ما يظهر على صو     ضطراب حركي يرتبط بالتلف الدماغي    وهو عبارة عن ا         
علـى  ، والشلل الدماغي إعاقة للنمو الطبيعي ويوثر سلبا     شلل أو ضعف أو عدم توازن حركي      

الدول  طفل وتصل ب   )١٠٠( لكل   )٣(ونسبة انتشاره المعتمدة    ،  مختلف مظاهر النمو لدى الطفل    
 .طفل) ١٠٠ (لكل) ٥(النامية إلى 

  :العمود الفقري المفتوح -٣

ويعتبر تشوه والدي بالغ الخطورة ينتج عن عدم انسداد القناة العصبية أثنـاء مراحـل                     
  .طفل) ١٠٠٠(لكل ) ٢( ونسبة انتشاره ،التخلق بشكل طبيعي

 : دماغياالستسقاء ال -٤

تجمع غير طبيعي للسائل المخي الشوكي في الدماغ، ويودي إلـى توسـع حجيـرات                     
 مما يقود إلـى التخلـف العقلـي         غالدماغ، والضغط على الخاليا العصبية وبالتالي تلف الدما       

  . )١(والشلل والنوبات التشنجية
  
  

  ــــــــــــــــ
  .٣٠٥: ص) ٢٠٠٢نجلو المصرية،  القاهرة، مكتبة األ (اإلعاقةعلم نفس : رشاد علي عبد العزيز موسى ) ١(
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  :البتر -٥

، والبتر إما أن يكون والديـاً أو        عدم نمو األطراف أو جزء منها      أو   ويقصد بالبتر إزالة        
وقد يكون نتيجة لحوادث الطرق، حوادث الحرائـق، حـوادث الـصناعة، حـوادث               مكتسباً

 القتال والحروب، الكوارث الطبيعيـة مثـل        المالعب، حوادث السقوط، اإلصابات في ميادين     
  .)١( والزالزل، األورام واألمراض الخبيثة مثل السرطاننالبراكي

  :الوهن العضلي -٦

اضطراب عصبي عضلي يحدث فيه ضعف شديد في العضالت اإلرادية وشعور بالتعب                  
د وال تعـرف    رف) ١٠,٠٠٠ (لكل) ١( ونسبة انتشاره    ،واإلعياء وبخاصة بعد القيام بنشاط ما     

  .األسباب المسئولة عنه

  :العظام الهشة -٧

 نـادر   ومن أعراض المرض قابلية العظام للكسر الفتقار العظام للبروتين وهو مـرض                 
  .يصيب واحد لكل أربعين ألف

  :انحناء العمود الفقري -٨

طيـرة  رات سـلبية خ   هناك العديد من االنحناءات للعمود الفقري والتي قد يكون لها تأثي                
  . والجنف، والحدب والبزخكثر هذه االنحناءات شيوعاً الصعر، وأعلى وظائف الجسم

  :إصابات النخاع الشوكي -٩

يتعرض مئات اآلالف من األشخاص إلصابات النخاع الشوكي التي ينجم عنها حـاالت                   
بين مـن   ، ومن الملفت لالنتباه أن العدد األكبر مكن هؤالء المـصا          لي أو الرباعي  الشلل السف 

  .فرد أو المجتمعالمراهقين مما يكون له عواقب نفسية واجتماعية كبيرة سواء على ال

  :اضطراب المفاصل الروماتيزمي -١٠

 الركبـة والكاحـل والحـوض       اضطراب عظمي مزمن يؤثر على المفاصل وخاصـة             
وقايـة  ويصيب اإلناث أكثر من الذكور وغالبا ما يحتاج الشخص للعالج الطبيعي لل            ،والرسغ

  .)٢(من التشوهات والعقاقير المسكنة
  
  

  ــــــــــــــــ
الخدمة االجتماعيـة فـي     :  مريم إبراهيم حنا وآخرون    في" المعاقون جسمياً مبتوري األطراف   ": مريم إبراهيم حنا   ) ١(

  .٢٠٣-٢٠٢:  صص، مرجع سبق ذكره رعاية المعاقينمجال المجال الطبي و
  ٣٠٦:  ص مرجع سبق ذكره،،اإلعاقةعلم نفس : رشاد علي عبد العزيز موسى ) ٢(



 - ٣٧ -

:   :  
الحركيـة  ، وأسباب اإلعاقة    أسباب اإلعاقة بصفة عامة    وتنوعت آراء العلماء حول      تتعدد    

ومدى  واالقتصادية،   ، وتختلف أسباب اإلعاقة نتيجة تفاوت الظروف االجتماعية       بصفة خاصة 
سئولة عن  ، حيث توجد هناك عوامل كثيرة تعتبر م        ألفراده كل مجتمع لتحقيق الرعاية   ما يوفره   

  :، ويمكن توضيح ذلك كما يليارتفاع أعداد المعاقين
 :إلعاقةاألسباب العامة ل :أوالً

  : العوامل الوراثية) ١(
 جيل عن طريـق الجينـات الموجـودة فـي           ى تنتقل من جيل إل    تيلاوتشمل الحاالت         

شذوذ الكروموزومات وشذوذ   ( مثل انتقال صفات وراثية شاذة     ،)١( من الخاليا  وماتزالكرومو
اختالل في عنصر   و،  ءاضطرابات الغدد الصما  و،  م إلى الجنين  األمن كل من األب و     )الجينات

RH     ويمكن إضافة العوامل التالية أيضا الرتباطها بـشكل أو بـآخر             في دم األم أثناء الحمل ،
  :  التالية الوراثيةبالعوامل

و توقف وصول األكسجين لمخ الجنين، والتعرض لإلشعاع، إصابة األم بـبعض            نقص أ       
، زواج األقارب والذي يكثر بـصفة خاصـة فـي    اناة األم من السمنة أو األنيميا     ، مع الحميات

  .                          )٢(المناطق الريفية والبدوية والمناطق الحضرية العشوائية

  : العوامل البيئية)٢(
  : )٣(والدة وأثناء الحمل ما قبل العوامل تحدث ) أ (
تناول األم الحامل لبعض العقاقير دون استشارة الطبيب، كالمضادات الحيوية والمسكنات            -١

 . سبيل المثالى علنالمختلفة كاألسبري

 .تعاطي األم للكحوليات والمواد المخدرة -٢

أللمانية خالل األشهر   إصابة األم بمرض معدي يؤثر على الجنين مثل إصابتها بالحصبة ا           -٣
 .األولى من الحمل

 .االستخدام المتكرر للكشف والعالج باألشعة السينية في الثالث شهور األولى من الحمل -٤

 .تعرض الجنين للخطر نتيجة لصدمة أو حادث يقع لالم أثناء الحمل -٥

  ــــــــــــــــ
 .١٣١ :، مرجع سبق ذكره، صبن المعاقنداء من اال: زينب محمود شقير ) ١(

، مرجـع سـبق ذكـره،                         )المفهـوم واألنـواع وبـرامج الرعايـة       ( اإلعاقة الجسمية    :مدحت محمد أبو النصر    ) ٢(
 .٣٦-٣٥ :ص ص

) ٢٠٠٦القاهرة، دار الفكـر العربـي،       (منهاج الخدمة االجتماعية لرعاية المعاقين      : نظيمة احمد محمود سرحان    ) ٣(
 .٢٥ -٢٤: ص
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  الحمل كما في حاالت تسمم الدم وزيادة نسبة الصفراء بالدمإصابة األم بالتسمم أثناء فترة -٦

  .سوء الصحة العامة واألنيميا الحادة لالم والنقص الشديد في الفيتامينات أثناء الحمل -٧
  :)١(تحدث أثناء الوالدة  عوامل)ب(
 .نال نمو الطفل ووالدته قبل األوا عدم اكتمي التي تعن Immaturityوالدة أطفال الخراج -١

 .دةحادة أثناء الوالالام اآلالت استخد -٢

 .أخر وصول األكسجين إلى مخ الجنينت -٣

  .وضع الجنين أثناء الوالدة -٤
  : عوامل تحدث بعد الوالدة)جـ(
حوادث المرور والـزالزل    ، أو ك   إلى إصابة األطفال بالتلف المخي     كالحوادث التي تؤدي   -١

، وعـدم كفايـة     ، والفقر والحروب، أشكال العنف والدمار المختلفة، واألوبئة و المجاعات       
 .الخدمات الصحيةالبرامج الوقائية و

 . الطفل لألدوية والعقاقير الضارةشرب -٢

 .تناول المواد الكيماوية السامة -٣

  .سوء تغذية الطفل -٤
  : بصفة خاصة اإلعاقة الحركية أسباب:ثانياً  

  :  ما يليلحركية ويمكن توضيح ذلك فيهناك بعض العوامل التي تؤدي إلى حدوث اإلعاقة ا    
  :اإلصابة بالشلل الدماغي -١

األمراض  ، إصابة األم الحامل ببعض    الحاملنتيجة خلل أو تلف في المخ ينتج عن تسمم                
 الرأس، ظهور   ، إصابات الوالدة المتعسرة ،   مثل الحصبة األلمانية والزهري والسكري     الخطيرة

نـسبة الـسكر فـي       نخفاض، ا هابات ميكروبية في المخ   ، وجود الت   الطفل ىأمراض خبيثة لد  
  .)٢(الخ.....الدم
  :إصابات الهيكل العظمي -٢

، األلمانيـة نتيجة إلصابة األم بالحـصبة      ام،  ، كسور العظ   مثل تشوه األطراف، الحروق        
ألم الحامل للمخدرات   ، إدمان ا  ميائية، تعرض األم الحامل لألشعة    يتسمم األم الحامل بالمواد الك    

 لسوء التغذية أو بـسبب      العظام نتيجة نقص الكالسيوم بها أما      ، وجود هشاشة في   أو المسكنات 
، لطرق، حوادث العمل، حوادث السقوط    أو نظراً لكبر السن، حوادث المنزل، حوادث ا       الحمل  

  .، الحروقالزالزل، البراكين
  ــــــــــــــــ

 .١٣٢ :، ص مرجع سبق ذكره،بن المعاقنداء من اال زينب محمود شقير، ) ٣(

  .١٥٠-١٤٩: سابق، ص صنفس المرجع ال ) ٤(
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   :إصابات العضالت -٣

، وان كان من المالحظ انه مرض       اإلصابة بضمور العضالت غير معروف    يعتبر سبب         
، وتعود اإلصابة الوراثية عند الـذكور إلـى جينـات           ب األطفال الذكور أكثر من اإلناث     يصي
، وقد يرجع ضمور    لسائدة الجينات ا   إلى أن اإلصابة تعود  ، أما في حالة إصابة اإلناث ف      حيةمتن

الحـسي   العضلة أو في العـصب       ةالعضالت إلى وجود مشكلة في العصب المسئول عن تغذي        
حالة العضلة أو في العصب المسئول عن الـتحكم فـي تغذيـة             المسئول عن إخبار المخ عن      

  . )١(العضلة

   : شلل األطفال -٤

 بـأدق   ى يـر  انـه ال  يحدث نتيجة لميكروب غاية في الدقة وصغير الحجـم لدرجـة                  
لخاليا الحركية فـي النخـاع      ، ويحدث بسبب التهاب فيروسي يهاجم ا      الميكروسكوبات العادية 

، وينتقل عبر مجرى الدم ويستقر في       وس إلى الجسم عبر القناة الهضمية     ، ويدخل الفير  الشوكي
 تـتحكم   ، وتكون نتيجة تعطل وظائف الخاليا الحركية التي       يالخاليا الحركية في النخاع الشوك    

  .)٢(بالعضالت مما يقود إلى عدم الحركة

  : بتر األطراف -٥

وذلك قد يكون نتيجة لحوادث الطرق، حوادث الحرائق، حـوادث الـصناعة، حـوادث            
، الكوارث الطبيعيـة مثـل       في ميادين القتال والحروب    ، اإلصابات المالعب، حوادث السقوط  

  .)٣(مثل السرطان، األورام واألمراض الخبيثة  والزالزلنالبراكي
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
، مرجـع سـبق ذكـره،                         )المفهـوم واألنـواع وبـرامج الرعايـة       ( اإلعاقة الجسمية    :محمد أبو النصر  مدحت   ) ١(

  .٨٨-٧٨ :ص ص
 .١٣٩ :، مرجع سبق ذكره، صبن المعاقنداء من اال: زينب محمود شقير ) ٢(

الخدمة االجتماعيـة فـي     :  مريم إبراهيم حنا وآخرون    في" األطرافمياً مبتوري   المعاقون جس ": مريم إبراهيم حنا   ) ٣(
 .٢٠٣-٢٠٢:  صص، مرجع سبق ذكره رعاية المعاقينمجال المجال الطبي و



 - ٤٠ -

:   :  
 وحياتـه   وأسـرته  المعـاق     عديدة ومتنوعة، تترك بصماتها علـى       سلبية آثار    لإلعاقة   

 ى غالباً ما تفرض قيوداً عديدة تحد قدرة المعاق عل         واإلعاقةعليمية والوظيفية،   االجتماعية والت 
يع الفـرد   التفاعل والحركة، ومن االستفادة الكاملة من الخبرات التعليمية والمهنية التي يـستط           

  :  المعاق كالتاليى علاإلعاقةويمكن تحديد بعض السمات التي تفرضها  العادي االستفادة منها،

  : لسمات الجسميةا)  أ (
 .اضطراب في نمو عضالت الجسم التي تشمل اليدين واألصابع والقدمين والعمود الفقري -١

 .ركيا نتيجة قلة الحركة واالنتقالضعف بعض األعضاء لدى الشخص المعاق ح -٢

 .ة في المظهر الجسمي للمعاق حركياًحدوث تغييرات غير مرغوب -٣

 .صعوبات في الحركة واالنتقال -٤

 .لى ممارسة أعمال معينةم القدرة ععد -٥

 .استخدام أدوات وتسهيالت معينةعدم القدرة على  -٦

 . )١( الجسمىفرض بذل المزيد من الجهد والطاقة عل -٧

 .الجلوس والقعودعدم التوازن و -٨

ر وبسبب اضطراب فـي     عدم مرونة العضالت المصابة بالعجز بسبب الروماتيزم والكسو        -٩
 .الجهاز العصبي

 .الوهن العضلي -١٠

 .استعمال القلم عند الكتابة واللسان عند الشرب والمضغ في الحركات وعدم التآزر -١١

 .طراف الصناعية والعكاكيز وغيرها األىالحاجة إل -١٢

 .)٢(نقص في التآزر لحركات الجسم -١٣

  : سمات النفسية ال)ب(
 .الشعور بالنقص أو الدونية -٢

 .الشعور بعدم األمن -٣

 .رة المعاق على إدراك أشياء معينةالحد من قد -٤

 .ر باإلعاقة كمصير ضاغط مؤلمالشعو -٥

 .راقبة المستمرة من اآلخرينالخوف من الم -٦

  ــــــــــــــــ
 .٨٢: مرجع سبق ذكره، ص تأهيل ورعاية متحدي اإلعاقة، :مدحت محمد أبو النصر ) ١(

 .١٢٨-١٢٧ :، مرجع سبق ذكره، ص صبن المعاقنداء من اال: زينب محمود شقير ) ٢(
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 .الخوف من المجهول ومن الموت -٧

 .اإلحباط وانخفاض الحالة المعنويةر بالشعو -٨

 . على اآلخرينعتماداالضطرار لال -٩

 .التشاؤم واإلحساس بعدم الرضا والسعادة -١٠

 .)١(عدم الرضا عن الذات -١١

واالنـسحاب، االنطـواء، العزلـة، االكتئـاب،         هذا باإلضافة إلى الشعور بالخجـل،      -١٢
 .)٢(الخ..الحزن

  : السلوكيةو السمات االجتماعية )ج(

 .تمع المستمرة لمواقف الرثاء من جانب المجالمعاناة -١

 .ار المعاق حركيا بالنقص والدونيةإشع -٢

 . المجتمع للمعاق حركيا بشكل كاملعدم تقبل -٣

 .)٣(ضعف الشعور باالنتماء للمجتمع -٤

 .سوء التوافق االجتماعي -٥

 .)٤(مواجهة صعوبات عديدة في االستفادة من بعض الخدمات الترويحية أو الترفيهية -٦

 فقدان الشهيةاإلفراط في البدانة و )اضطرابات األكل المختلفة(الطعام في عادات مشكالت  -٧

 .مشاكل النوم -٨

 .ل التبول و ضبط المثانة واألمعاءمشاك -٩

 .)٥(مشاكل النظافة -١٠

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  .٨٢: مرجع سبق ذكره، ص تأهيل ورعاية متحدي اإلعاقة، :مدحت محمد أبو النصر ) ١(
 .١٢٨ :، مرجع سبق ذكره، صبن المعاقء من االندا: زينب محمود شقير ) ٢(

الخدمة االجتماعية في المجـال     :  مريم إبراهيم حنا وآخرون      في" سيكولوجية شخصية المعاق  ": مريم إبراهيم حنا   ) ٣(
  .١٧٤:  ص،، مرجع سبق ذكرهرعاية المعاقينمجال الطبي و

 .٨٣:  صمرجع سبق ذكره، تأهيل ورعاية متحدي اإلعاقة، :مدحت محمد أبو النصر ) ٤(

  .١٢٨: ، مرجع سبق ذكره، صبن المعاقنداء من اال: زينب محمود شقير ) ٥(
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:   :   
 بقـاء الفـرد ونوعـه، فـأن         ى كانت الحاجات الفسيولوجية ضرورية للمحافظة عل      إذا      

 يثيـر   باطهافإح والنفسية واالقتصادية ضرورية لسعادة الفرد وطمأنينته،        ةاالجتماعيالحاجات  
في نفسه القلق ويؤدي إلى كثير من اضطرابات الشخصية، ويعرف قاموس علـم االجتمـاع               

 التـصرف  إلـى  يشعر بها الفرد وتدفعـه  اإلشباععدم  أو حالة من التوتر أنها Needالحاجة  
ونظراً ألن اإلعاقة الحركية تمثل      ،)١(اإلشباع يعتقد انه سوف يحقق له       ي الهدف الذ  ومتجهاً نح 

نباً واحد من أنواع كثيرة من اإلعاقات فإنها بالتالي تجعل للمعاقين حركياً احتياجـات ذات               جا
وتختلف في مضمونها لتضع     ، مع احتياجات األفراد العاديين    طابع خاص تتفق في شكلها العام     

   :ن توضيح هذه االحتياجات فيما يليويمك ،)٢(ياجات خاصة بفئة المعاقين حركياًاحت

 :  وتتمثل فيحاجات فردية  ) ١(

 .لبدنية وتوفير األجهزة التعويضية مثل استعادة اللياقة ا:حاجات بدنية   -أ 

 .  التكيف وتنمية الشخصيةىاعدة عل مثل االهتمام بالعوامل النفسية والمس :ةــإرشادي  -ب 

ليم مع االهتمام بتعلـيم      في سن التع   وفير فرص التعليم المكافئ لمن هم      مثل ت  :ة  ــتعليمي  -ج 
 . الكبار

ـ ريبيتد  -د  د المهنـي   المهارات وبقصد اإلعـدا ى مثل فتح مجاالت التدريب تبعاً لمستو   :ةــ
  .)٣(للعمل المناسب للعائق

  :  حاجات اجتماعية وتتمثل في)٢(
 .مجتمعه وتعديل نظرة المجتمع إليه مثل ثوثيق صالت المعاق ب:ةــعالقي  - أ

ل ت االنتقـال واالتـصا     مثل الخدمات المساعدة التربوية والماديـة واسـتمارا        :ةـتدعيمي  - ب
 .واإلعفاءات الضريبية والجمركية

 .)٤(مثل توفير األدوات والوسائل الثقافية ومجاالت المعرفة  :ـةـثقافي  - ج

 .لمعاق من الحياة األسرية الصحيحة مثل تمكين ا:ةــأسري -د 

  ــــــــــــــــ
ـ امت االج  الخدمـة  متحدوا اإلعاقة من منظور    :عبد المحي محمود حسن صالح     ) ١( اإلسـكندرية، دار المعرفـة     ( ةعي

  . ١٨٧: ص) ٢٠٠٢الجامعية، 
مهارات الخدمة االجتماعيـة فـي المجـال الطبـي والمعـاقين                   : ، بدر الدين كمال عبده    رشاد احمد عبد اللطيف    ) ٢(

 . ٢٠٩ :مرجع سبق ذكره، ص

    .١١٨: ص) ١٩٩٨، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية (السلوك االجتماعي للمعوقين: محمد سيد فهمي ) ٣(

  )٢٠٠٣اإلسكندرية، المكتـب الجـامعي الحـديث،         (الخدمة االجتماعية  في محيط    اإلعاقة: بدر الدين كمال عبده    ) ٤(
   .٢٦٢: ص
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  : حاجات مهنية وتتمثل في)٣(

ـ   -أ  ه لحـين انتهـاء عمليـة     في مثل تهيئة سبل التوجيه المهني مبكراً واالستمرار     :ةـتوجيهي
 . التأهيل

 .يط تشغيل المعاقين وتسهيل حياتهمدار التشريعات في مح مثل إص:ةـتشريعي -ب 

يتعذر إيجاد عمـل     مثل إنشاء المصانع المحمية من المنافسة لفئات من المعاقين           :ةــمحمي -ج 
 .لهم مع األسوياء

 بقية المـواطنين جنبـاً إلـى           مثل توفير فرص االحتكاك والتفاعل المتكافئ مع       :ةـاندماجي  -د 
اع حاجات المعاقين مسئولية مـشتركة بـين المعـاق واألسـرة     هذا ومسئولية إشب  ،)١(جنب

واألقارب والجيران والجمعيات ذات النفع العام والوزارات الحكومية المعينـة مثـل وزارة             
العمل والشئون االجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعلـيم حتـى أن المنظمـات              

  .)٢(هذا الشأناإلقليمية والدولية المعينة تلعب دورا هاما في 

  : )٣( المعاقين حركياً يتمثل في األتيحتياجاتوهناك تصنيف آخر ال

األخـرى   لمواجهة المشكالت النفسية وبقيـة المـشكالت         :احتياجات توجيهية وإرشادية   -١
  . على التوافق النفسي واالجتماعي حركياً، لمساعدة المعاقينوعواملها المسببة

لـى المجتمـع     للعـودة إ    حركياً  لمساعدة المعاقين  :ةتأهيلية وتشغيلي احتياجات تدريبية و   -٢
 .كأعضاء عاملين منتجين

ل ، والتـسهيالت المختلفـة فـي االنتقـا         مثل المـساعدات الماديـة     :تدعيميةاحتياجات   -٣
 .، واإلعفاءات الجمركية والضريبيةواالتصاالت

تـشغيل  مثل التشريعات المناسبة في محيط      :  لخدمات تشريعية   حركياً احتياجات المعاقين  -٤
 . وتسهيل حياتهم حركياًالمعاقين

والمجتمـع لفئـات     مثل توفير الخدمات الممكنة التي تقدمها الدولـة          :احتياجات مجتمعية  -٥
واصالت العامة والمحالت   ، أو بأجور رمزية كأماكن الترويح والم       بالمجان  حركياً المعاقين

 .، وما إلى ذلكالتجارية، واألندية

 ــــــــــــــــ
مرجـع سـبق    ،  الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي ورعاية المعاقين        : المعاطي علي ماهر أبو    ) ١(

 .٢٥٢: صذكره، 

 القـاهرة،   ( رعايـة المعـاقين   مجال  الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي و       : مريم إبراهيم حنا   ) ٢(
 . ٢٦٥: ص) ٢٠٠٣مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، 

 .٧٦ -٧٥:، مرجع سبق ذكره، ص صرعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة االجتماعية: سالمة غباريمحمد  ) ٣(
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 عن طريق برامج ترفيهية يعـدها        حركياً  لشغل أوقات فراغ المعاقين    :احتياجات ترفيهية  -٦
 .تهماويصممها األخصائي االجتماعي لتناسب ظروفهم واستعدادهم وقدر

 ق، لتمكين المعـا    االقتصادية والصحية واالجتماعية   تهم لمواجهة مشكال  :احتياجات أسرية  -٧
  .من الحياة األسرية السليمة حركياً

:   Motor Handicapped Problems  :  
 بصفة خاصة آثارها تظهر      الحركية لقد أكدت الدراسات أن اإلعاقة بصفة عامة واإلعاقة             
، فالفرد يجمع   ق إلى مجاالت أوسع من حياه الفرد      ، وتنطل يزيقيةل ابعد من مجرد الحدود الف     بشك

أو " فكرة المعـاق  " ء تصوره لذاته الجسمية ونقصد بها     كل خبراته الداخلية والخارجية في ضو     
، ويخطط معظم الناس لحيـاتهم بنـاء علـى          نية لديه عن جسمه وهيئته ووظيفته     الصورة الذه 

 المرتبطة بها وأي إعاقـة فـي هـذه          قدرات األخرى  وال ،تهااواتهم الجسمية وقدر  ذمفهومهم ل 
 إلى اضطراب قدراته اإلنـسانية وتـؤدي      وتؤدي   ومستقبله   القدرات تهدد اإلنسان في حاضره    

   :ن المشكالت يمكن تصنيفها كما يلي ظهور العديد مىلإ و،)١(بالتالي إلى إثارة مخاوفه وقلقه

 :Psychological Problems شكالت النفسيةالم  ) ١(

  :كن تلخيصها فيما يليوالتي يمية  تعددت المشكالت النفسية الناتجة عن اإلعاقة الحرك  لقد

 : الشعور الزائد بالنقص) أ ( 

 الـشديد والقلـق      االسـتجابة بـالخوف    ىوالشعور بالنقص هو اتجاه يحمل صاحبه عل            
خاصة في المواقف    التقليل من تقديره لذاته،      إلى دون غيره وميله     بأنهواالكتئاب وشعور الفرد    

 التنافس والنقد، وقد يكون لدى المعـاق عقـدة الـنقص وهـي              ىاالجتماعية التي تنطوي عل   
االستعداد الالشعوري المكبوت وينشأ من تعرض الفرد لمواقف كثيرة ومتكررة تشعره بالعجز            

 جـسمية   إعاقـات  عقدة النقص وجود     ىقص إل ن، ومن العوامل التي تحول الشعور بال      والفشل
  .)٢(ردبالف

 : الشعور الزائد بالعجز) ب(

وهو يخلق نمطاً من المعاقين ذلك النمط الذي يتقبل قضاءه ويستكين للواقـع ويحـاول                     
عطف اآلخرين، وكذلك نمط فقد احترامه لنفسه حيث يجـد فـي            استخدام ضعفه في استجداء     
  ــــــــــــــ

 . ٢٦٣:  ص، مرجع سبق ذكره،ماعية االجتالخدمةاإلعاقة في محيط : بدر الدين كمال عبده ) ١(

  .٩٤: ، مرجع سبق ذكره، صرعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة االجتماعية: محمد سالمة غباري ) ٢(
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ـ               كعاهته حجة ل    ىي يتنصل من دوره في أسرته ومجتمعه وال يجد بأساً في العيش عالـة عل
  . )١(اآلخرين

 :  واالطمئنانعدم الشعور باألمن) ج(

 نحو حالته الجسمية فهـو ال يطمـئن إلـى           نمعاق حركياً بعدم األمن واالطمئنا    يشعر ال       
الجري والوثب وقد يحدث اضطراب في اإلدراك لعدم قدرته في التقدير الواقعي، كمـا انـه                

 أدنى وعدم وجود    ، للغير للتفاوت في اتجاهات واستجابات اآلخرين نحوه       نيشعر بعدم االطمئنا  
   . )٢( عدم اطمئنان للنفس فهو في حالة تذبذب وتردد وحيرةأو انسجام بينهما، أواتساق 

 : الوسائل الدفاعيةاإلسراف في ) د (

لغيـر والتـي    اى   اعتماده عل  ىحيث يميل المعاق حركياً إلى نكوص السلوكي في مستو              
 نفسه وذلك باعتمـاده     ى واالحتياجات التي يعبر عنها للحفاظ عل      تتأكد من خالل تقلص حركته    

، كاإلسـقاط  غير توافقيه    إلى استخدام ميكانيزمات   وكذلك الكبت حيث يضطر      ،اآلخرين على
   . )٣(ير السوية مع اآلباء إلى اآلخرينغوتحويل االنفعاالت 

   :Problems Social المشكالت االجتماعية) ٢(

لتـي  ، هي كل أنواع المشكالت ا     ا المعاقين ه التي يواجه  ةالمقصود بالمشكالت االجتماعي        
يواجهونها في تفاعلهم مع مجتمعهم المحيط ببيئتهم األسرية والتي تسبب لهم المشكالت التـي              

  :  االجتماعية المشكالت ألهم هذه عرض موجز يليوفيما ،تعوق توافقهم االجتماعي

    Families Problems:   ةسريالمشكالت األ) أ ( 
، حيـث أن     نفس الوقت   إعاقة ألسرته في   إن إعاقة الفرد هي   عليه         لقد أصبح من المتفق     
، ووضع المعاق في أسرته يحيط      ع لقاعدة التوازن والتوازن الحدي    األسرة بناء اجتماعي يخض   

 في أداء دوره االجتمـاعي      بعالقتها قدر من االضطراب طالما كانت إعاقته تحول دون كفايته         
الكتئاب يقابل من المحيطـين     ، كما أن سلوك المعاق المسرف في الغضب أو القلق أو ا           بالكامل

، وهـذا   ا يقلل من توازن األسرة وتماسـكها      به سلوك مسرف في الشعور بالذنب والحيرة مم       
 .)٤( االلتزام الديني بين أفراد األسرةى تعليم الوالدين وثقافتهما ومدىيتوقف على مستو

  ــــــــــــــ
 .٢٦٤: ص مرجع سبق ذكره،،  االجتماعيةاإلعاقة في محيط الخدمة: بدر الدين كمال عبده ) ١(

مهارات الخدمة االجتماعيـة فـي المجـال الطبـي والمعـاقين                   : ، بدر الدين كمال عبده    رشاد احمد عبد اللطيف    ) ٢(
 . ٢١٦: مرجع سبق ذكره، ص

 .١٩٠: مرجع سبق ذكره، ص ، متحدوا اإلعاقة من منظور الخدمة االجتماعية:عبد المحي محمود حسن صالح ) ٣(

   .  ١٢٤: ، مرجع سبق ذكره، صالسلوك االجتماعي للمعوقين: محمد سيد فهمي  ) ٤(
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   Friends Problems:   مشكالت األصدقاء) ب(

 عدم شـعور    حيث أن  ،حياة المعاق تحتل جماعة األصدقاء أو الرفقاء أهمية قصوى في               
بات ، يؤدي إلى اسـتجا    ر هؤالء بكفايته لهم   ، وعدم شعو  اق بالمساواة مع زمالئه وأصدقائه    المع

                                                           .)١( نفسه وينسحب من هذه الصداقاتىسلبية لينكمش المعاق عل

    Recreation Problems:  ية حالمشكالت التروي) ج(

 على االستمتاع بوقت الفراغ حيث تتطلب منـه         كياً حر إن العاهة تؤثر في قدرة المعاق           
د من صعوبة في التعبيـر      قد يرجع ذلك إلى ما قد يجده الفر       ،  )٢(طاقات خاصة ال تتوفر عنده    

، خاصة أو جهازاً ميكانيكيا فعـاالً     الن تحقيق ذلك يتطلب شخصاً آخر يمتلك مهارة         عما يريده   
الشخص من التخريب المتعمد للممتلكـات      وعدم شغل وقت الفراغ بطريقة مناسبة ربما نقرب         

ن في األنشطة   ، أو يتجه إلى االنحراف عن التواز      أي سلوك إجرامي آخر   العامة أو الخاصة أو     
   .)٣(، خطأ التقديرمن حيث سوء التوقيت

    Education Problems: المشكالت التعليمية ) د(

أو مشكلة تأهيلهم إذا كانوا كبـارا،       قين مشكلة تعليمهم إذا كانوا صغارا       اعالم المع  يثير       
  : التي تواجه العملية التعليمية هيوالمشكالت 

 . اختالف أنواعهمىعدم توافر مدارس خاصة وكافية للمعاقين عل -١

 .ق الطفل المعاق بالمدارس العاديةاآلثار النفسية السلبية إللحا -٢

 سـلوك   ىاس ذلك عل  شعور الرهبة والخوف الذي ينتاب التالميذ عند رؤية المعاق وانعك          -٣
 .بياً أو عدوانياً كعملية تعويضيةالمعاق الذي يكون إنسحا

 . قدرة المعاق على استيعاب الدروستؤثر بعض العاهات في -٤

 خاصة لضمان سالمتهم خالل تـوجههم       بعض حاالت اإلعاقة كالمقعدين تتطلب اعتبارات      -٥
 .أو تواجدهم بالمدرسة

لعاديين وتكـرار مـستمر بطـرق متنوعـة         تعليمهم يحتاج لوقت أطول وجهد أكثر من ا        -٦
 .)٤(ومشوقة

  ــــــــــــــ
) ٢٠٠٥المكتب الجامعي الحـديث،      اإلسكندرية،( المجتمعي لذوي االحتياجات الخاصة   التأهيل  : محمد سيد فهمي   ) ١(

 .١١٨: ص

 .١٢٥:  ص، مرجع سبق ذكره،السلوك االجتماعي للمعوقين: محمد سيد فهمي ) ٢(

 .١٩١: مرجع سبق ذكره، ص ،تحدوا اإلعاقة من منظور الخدمة االجتماعية م:عبد المحي محمود حسن صالح ) ٣(

  . ٣١: ص مرجع سبق ذكره،، منهاج الخدمة االجتماعية لرعاية المعاقين: نظيمة احمد محمود سرحان ) ٤(
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  :Physical Problemsمشكالت استخدام األجهزة التعويضية  المشكالت الجسمية و)٣(

ـ  أائف الذي تؤديها أعضاؤه و    ل الوظ يحصل الفرد من خال           إشـباع معـين     ىطرافه عل
إلنسان كاإلمساك باألشياء أو الحركة وسـهولة       ، كما تؤدي هذه األعضاء وظائف ا      الحتياجاته

 كما أن اإلنسان بكامل أعضائه يستطيع ممارسة النشاط         ، بالرضا التنقل ما يضفي عليه شعوراً    
، إال أن   م بالرحالت وتناول الطعام وغيرها    القيا العادية والهوايات و   تالبدني ومزاولة الرياضيا  

المصاب ألحد أعضائه أو أكثر فإنه يفقد وظيفة من وظائف هذا العضو وال يستطيع الحصول               
التالي ال يستطيع أداء هذه الواجبات      بو ،ذكر سابقا من نشاط حركي لإلنسان     علي اإلشباع لما    

  : يجد أمامه أحد الحلول التاليةحيث
 .العمل وأيام بالنشاط أن يتجنب الق  - أ

طاقـة   ف المتبقية لديه بأقصى عن طريق االستفادة من األطراالمصابأن يعوض العضو    - ب
 .بدنية ممكنة

 أو  يؤدي الوظيفة باالستفادة من الطرف الصناعي الذي يحـل محـل الطـرف المبتـور                - ج
  .المصاب

إلخفاق مـن   كما أن استخدام أي جهاز تعويضي يتضمن بالضرورة درجة معينة من ا                  
  :  هيالمعاق حركياًحيث الوظيفة البدنية نتيجة لثالثة عوامل تقع خارج نطاق سيطرة المصاب 

وجود عيب أو قصور في تصميم الجهاز أو تركيب أجزائه أو عدم صـالحيته للطـرف                  -أ
 . ينشأ عنه إخفاق وظيفي أو المصابالمبتور

ـ    المعاق حركياً إذا لم يستطع المصاب      -ب  أو الجهـاز    ى الطـرف الـصناعي     الـسيطرة عل
 .، فإنه ينشأ عنه إخفاق وظيفيسيطرة تامة واستخدامه بطريقة سليمةالتعويضي 

ة كافية من إحـراز التوافـق        فإنه إذا لم يبلغ بعد مرحل      اإلصابةفي حالة الشخص حديث       - ج
  أو الجهاز التعويـضي     الطرف الصناعي  ىالعضلي بحيث يستطيع السيطرة عل    -العصبي

 .)١( فإنه يعاني من إخفاق وظيفي،سيطرة تامة

   :Economic Problems المشكالت االقتصادية ) ٤(
، وفي الغالـب    صة إذا كان العائل الوحيد لألسرة     ، خا عديدة للفرد تترك اإلعاقة مشاكل          

، ممـا يـؤثر علـى الـدخل         تؤدي إلى البطالة أو فقدان العمل أو قلة العمل أو قلة اإلنتـاج            
 .)٢(ة تكاليف العالج والتأهيل أو عدم توافرها يزيد األمور سوءاً، وزياداالقتصادي

  ــــــــــــــ
الخدمة االجتماعيـة فـي     :  مريم إبراهيم حنا وآخرون    في" المعاقون جسمياً مبتوري األطراف   ": مريم إبراهيم حنا   ) ١(

  .٢٠٦-٢٠٥:  صص، مرجع سبق ذكره رعاية المعاقينمجال المجال الطبي و
  .١٣٠: ، مرجع سبق ذكره، صبن المعاقنداء من اال :زينب محمود شقير ) ٢(
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، وتتمثـل   جال عالج وتأهيل المعاقين   االقتصادية من المشكالت الهامة في م     والمشكالت        
ة على شراء بعـض األجهـزة   ، وعدم القدر على شراء أنواع معينة من العالج في عدم القدرة  

 إلى إجراء العمليات الجراحية والتي قـد        ، كما قد يحتاج األمر    )كاإلطراف الصناعية ( المعاونة
، باإلضافة إلى األعباء االقتصادية الناجمة عـن         تفوق قدرات األسرة االقتصادية    الًتتكلف أموا 

    .)١(إعالة المعاق لفقدان أو نقص دوره االقتصادي في األسرة

  حركيـاً  لمعاق الكثير من المشكالت االقتصادية التي قد تدفع ا         الحركية تسبب اإلعاقة تو      
  : أو تكون سببا في انتكاس المرض ومنهاإلى مقاومة العالج

 .تحمله لكثير من نفقات العالج -١

هو العائل الوحيد لألسرة حيـث      حركياً  ق  اانقطاع الدخل أو انخفاضه خاصة إذا كان المع        -٢
 .ة تؤثر في األدوار التي يقوم بهاأن اإلعاق

 .نفيذ خطة العالجية سببا في عدم تقد تكون الحالة االقتصاد -٣

 حركيـاً   أيضا قد تنبع المشكلة االقتصادية من عدم وجود دافع أو رغبة لـدى المعـاق                  
  .)٢( لعدم وجود طموحات لديه مما يقلل من أهمية القيمة االقتصاديةبالعمل

 :Work Problemsل ـــمشكالت العم  ) ٥(

 اإلنتـاج  عناصـر    أهمعمل من    عنصر ال  وأصبح منذ بدء الخليقة     باإلنسانارتبط العمل         
 من  يددالعتواجه  معظم االقتصاديات وخاصة اقتصاديات الدول النامية       إال أن    ،)٣(اإلطالقعلى  

يد عدالالمشاكل، ولعل أهمها مشكلة البطالة التي تعوق عملية التنمية، فضالً عما يترتب عليها              
ية لذا، تمثـل قـضية التـشغيل        من اآلثار السلبية سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياس         

وتوفير مزيد من فرص العمل أهم التحديات التي تواجه معظم االقتـصاديات بـصفة عامـة،               
  . )٤(واقتصاديات الدول النامية بصفة خاصة

  ــــــــــــــ
الممارسـة  : في احمد السنهوري وآخـرون      " متحدو اإلعاقة السمعية وتأهيلهم    ":فاطمة محمد الحسيني الشرقاوي    ) ١(

)    ٢٠٠٢القاهرة، دار النهضة العربيـة،       (لعامة المتقدمة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي ورعاية المعاقين        ا
 .٤٠٣-٤٠٢: ص ص

  .٢٦٧-٢٦٦: ص ص مرجع سبق ذكره، االجتماعية، اإلعاقة في محيط الخدمة: بدر الدين كمال عبده ) ٢(
 زيادة الوعي اإلنتاجي للعاملين كمؤشرات تخطيطية     العوامل االجتماعية المؤثرة في      :عبد الرحمن صوفي عثمان    ) ٣(

  .٢٥٥: ص) ١٩٩٧، القاهرة، المؤتمر العلمي العاشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان(
الـدار الجامعيـة،    ،  اإلسـكندرية (  االقتصادي عليها  اإلصالحمشكلة البطالة واثر برنامج     : علي عبد الوهاب نجا    ) ٤(

  .٥: ص) ٢٠٠٥
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 بحيث تعد معدالت    ،لبطالة خصوصية فريدة من نوعها في المجتمع الفلسطيني       مشكلة ا لو      
 ممارسـات وإجـراءات     ناتجة عـن  ، وذلك ألنها    الة فيه من أعلى النسب في العالم      نسبة البط 

 الساحة الفلـسطينية    لىاالحتالل اإلسرائيلي في ظل الظروف الراهنة والمتغيرات السياسية ع        
أصبحت مشكلة البطالة تطفو علـى سـطح         ،م٢٨/٩/٢٠٠٠ي   انتفاضة األقصى ف   فمنذ بداية 

غالقات المتكررة للمعابر والحدود، واألطواق األمنيـة       الحيث ا أولويات المشاكل االقتصادية،    
الشاملة والجزئية ولفترات متفاوتة في الطول والقصر، ونشر العديد من الحواجز العـسكرية             

األمر الـذي حـال دون       ول الطرق الرئيسية،  على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية وعلى ط      
المنافـذ  هذا باإلضافة إلى إغـالق المطـار و       ،  تنقل المواطنين الفلسطينيين بين مدنهم وقراهم     

التي هي بمثابة الرئة التي يتنفس من خاللها الـشعب الفلـسطيني وخاصـة              البحرية والمعابر   
       .)١(الطبقة العمالية التي كانت تعمل داخل فلسطين المحتلة

التدهور الحالي في االقتصاد الفلسطيني يوضح بصورة قاطعة البطالة والزيادة          إن  يث  ح      
 لهذا فإن   ،في معدالت الفقر وانتشار الكساد وهذا كله ينبع بشكل رئيسي من التبعية االقتصادية            

ـ     قضايا الطبقة العاملة الفلسطينية في هذا الوضع تحتل مركزاً متقدماً          ا بـدأت   وخاصاً بعـد م
مؤشرات البطالة ترتفع بشكل حاد، وبعد األحداث األخيرة التي مرت بها المنطقة بلغت نـسبة               

 الفلسطيني عامـة والطبقـة      الشعبعلى   مما كان له تأثيره المباشر     ،)%٦٠(الة أكثر من    البط
العاملة بشكل خاص السيما أن األيدي العاملة تعتبر الركيـزة األساسـية والعمـاد األساسـي            

  .)٢(قتصاد الفلسطينيلال

أنه وبحسب اإلحصائيات الموجودة فإن نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني قد بلغـت                    
 وقد نتج عن ذلك سقوط فئات وشرائح جديدة في حفرة الفقـر             ،مستويات غير معهودة من قبل    

رين  من المجتمع الفلسطيني يقع تحت خط الفقر أي أقل من دوال           )%٦٥(حيث أصبح أكثر من   
 مـن   )%٤٥(في اليوم للفرد، وتشير هذه اإلحصائيات إلى أن فئة الشباب الذكور تشكل نسبة              

 عن العمـل لتـصل إلـى         العاطالت العاطلين عن العمل، فيما ترتفع هذه النسبة بين الشابات        
  .)٣(أي نصف الشباب الذكور ومعظم الشابات اإلناث هم خارج إطار العملية اإلنتاجية )%٩٣(
   

  ــــــــــــــ
            تقرير حول مشكلة البطالة الفلسطينية وجهـود الـسلطة فـي معالجتهـا             :مركز المعلومات الوطني الفلسطيني    ) ١(

  .)٢٠٠٤غزة، فلسطين، (
  .)٢٠٠٦غزة، فلسطين،  (معدل البطالة في فلسطين تقرير حول :مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ) ٢(
    فقـراً، األكثر السكانية واالجتماعية، تقرير حول الفلسطينيون      إلحصاءاتا:  الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي    ) ٣(

  .)٢٠٠٤ فلسطين، - رام اهللا(
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ويعود ارتفاع هذه المعدالت واختالفها من سنة ألخرى إلى الممارسات اإلسرائيلية ضد                   
ن معـدالت   إال إ  لألراضـي الفلـسطينية       والكامنة في اإلغالقات المتكررة    ،العمالة الفلسطينية 

  .٢٨/٩/٢٠٠٠البطالة ارتفعت ارتفاعاً كبيراً بعد اندالع انتفاضة األقصى في 
  )٢(جدول 

 :)١("م٢٠٠٥م وحتى العام ١٩٩٥ منذ العام  في فلسطيننسبة البطالة"يوضح        

 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية السنة

 %١٨,٢  %٢٩,٤ %١٣,٩ م١٩٩٥

٢٣,٨ %٣٢,٥ %١٩,٦ ١٩٩٦%  

٢٠,٣ %٢٦,٨ %١٧,٣ ١٩٩٧% 

١٤,٤ %٢٠,٩ %١١,٥ ١٩٩٨% 

١١,٨ %١٦,٩ %٩,٥ ١٩٩٩% 

١٤,١ %١٨,٧  %١٢,١ ٢٠٠٠% 

٢٥,٢ %٣٤,٢  %٢١,٥ ٢٠٠١% 

٣١,٣ %٣٨  %٢٨,٢ ٢٠٠٢% 

٢٥,٦  %٢٩,٢  %٢٣,٨ ٢٠٠٣% 

٢٦,٨ %٣٥,٤  %٢٢,٩ ٢٠٠٤% 

٢٣,٥ %٢٨  %٢١,٣ ٢٠٠٥% 

  )لفترة الزمنية باالستقرار األمنيم اتسمت هذه ا٢٠٠٠خر العام  وأوا١٩٩٨-١٩٩٧في العام  (      
، حيث كانت قبل اندالع      أن نسبة البطالة تزيد بشكل طردي      ويتضح من الجدول السابق          

في الضفة الغربيـة وفـي       )%٩,٥( ، في قطاع غزة   )%١٦,٩(موزعة   %) ١١,٨(انتفاضة  
ي الفلسطينية ارتفعت نسبة البطالـة حتـى         وبعد إغالق األراض   ،٢٠٠٠الربع األخير من عام     

، وفي الربع األول    )%١٢,١( وفي الضفة الغربية     )%١٨,٧( في قطاع غزة ما يقارب       وصلت
 ارتفعت نسبة البطالة بشكل طردي بسبب الحصار واإلغالق المحكـم علـى             ،٢٠٠١من عام   

ى وصلت في   المعابر وحرمان العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط األخضر حت           
 ومنه تكون نسبة البطالة في      )%٢١,٥( ، وفي الضفة   من القوى العاملة   )%٣٤,٢(قطاع غزة   

 من مجموع القوى العاملة فـي األراضـي         )%٢٥,٢( ما يزيد عن     ٢٠٠١هذا الربع من عام     
  .)٢()٦٣٠٠٠٠(الفلسطينية والتي تقدر بحوالي 
  ــــــــــــــ

               عـداد العـاطلين عـن العمـل وتحليـل خصائـصهم العامـة              أقـدير    ت :المركزي لإلحصاء الفلسطيني  الجهاز   ) ١(
  .)٢٠٠٤ فلسطين، - رام اهللا(

  .نفس المرجع السابق ) ٢(
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 ل، إال أن معـد ١٩٩٩-١٩٩٥الفترة ما بين وبالرغم من انخفاض معدالت البطالة في       

ـ ، ح٢٠٠٠ الفلسطينية بدأ بالتزايد منذ نهاية عام  البطالة في األراضي  ىيث وصلت إلى أعل

في قطاع  %) ٣٨(في الضفة الغربية و   %) ٢٨,٢(،  )%٣١,٣ ( لتصل إلى  ٢٠٠٢ عام   تهامعدال
 ٢٠٠٤، لتعاود باالرتفاع قليالً عام %)٢٥,٦( ليصل إلى ٢٠٠٣يعود وينخفض عام  غزة، ثم

 فقد ارتفع معدل البطالـة      ٢٠٠٦أما عام    ،%)٢٣,٥(لى   لتصل إ  ٢٠٠٥ )%٢٦,٨ (لتصل إلى 
، ويتوقـع أن ترتفـع      تقديرات البنك الدولي  ب  حسوذلك  %) ٤٠(ى مستوى لتصل إلى     لى أعل إ

   .)١(٢٠٠٨في العام % ٤٧نسبة البطالة إلى 

  :)٢(المحددات الرئيسية لمشكلة البطالة في االقتصاد الفلسطيني

  :المحدد اإلسرائيلي -١
لفلـسطيني عبـر    إسرائيل تلعب دورا مركزيا في تفشي مشكلة البطالة فـي االقتـصاد ا                 

السياسات التي تتبعها مثل اإلغالق والحصار وتقطيع أوصال المنـاطق الجغرافيـة الواحـدة              
  .الخ…وعرقلة حركة التصدير واالستيراد

  :المحدد الفلسطيني -٢
االقتصاد الفلسطيني اقتصاد في طور البناء وهو يفتقر لبنية تحتية اقتصادية تمكنـه مـن                    

اإلسرائيلي وهو  عيدا عن التبعية بعجلة االقتصاد       يعمل بشكل مستقل ب    االعتماد على نفسه وأن   
طينية التـي تزيـد عـن       ال يملك القدرات التي تؤهله من استيعاب كافة القوى العاملة الفلـس           

ولكنه تراجع خالل التسع شهور الماضية تراجعاً حاداً حيث تشكل التبعيـة             عامل،   ٦٠٠,٠٠٠
  .هاماً في كونه غير مهيأ لعملية االنطالقاالقتصادية اإلسرائيلية عامالً 

  :المحدد الخارجي -٣
يتمثل في الدول المانحة والراعية لالتفاقات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ونالحظ                

تراجعاً هاماً في عملية التمويل وعدم رعاية أي من الدول المانحة لعملية تشغيل العاطلين عن               
  .حكومة اإلسرائيلية لتشغيلهم أو تعويضهمالعمل أو الضغط على ال

  :المحدد العربي -٤
غياب الدور العربي من المساهمة في تشغيل العاطلين عبر برامج معينة، فرغم وجـود                   

قرارات عدة للقمة العربية بتشكيل صناديق دعم لالنتفاضة أو متـضرريها، وقـدرة الـدول               
  ــــــــــــــ

      تقرير الخسائر االقتصادية عن االتحـاد العـام لنقابـات عمـال فلـسطين              :سطينيمركز المعلومات الوطني الفل    ) ١(
 .)٢٠٠٥غزة، فلسطين، (

                         ، تقرير حول مشكلة البطالة الفلسطينية وجهـود الـسلطة فـي معالجتهـا             :مركز المعلومات الوطني الفلسطيني    ) ٢(
  .رهمرجع سبق ذك
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تبني مشاريع تستطيع من خاللها الحد من ظاهرة البطالة، إال أنها لم تنفذ حتـى               العربية على   
  .)١(اآلن

                                                 :تفاع معدالت البطالة الفلسطينيةسياسة إسرائيل في ار
 يينارست إسرائيل وما زالت تمارس سياستها القهرية اإلجرامية ضد الشعب الفلـسط                 م

، حيث لجأت سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي إلـى فـرض           م وحتى اآلن  ١٩٤٨منذ عام   
ه إلـى توقـف حركـة       إغالق شامل على األراضي الفلسطينية المحتلة، األمر الذي أدى بدور         

، كما حرم أكثـر     ية واإلنتاجية الفلسطينية بالشلل   ، وإصابة القطاعات االقتصاد   التبادل التجاري 
 عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصـول إلـى أعمـالهم داخـل                ألف) ١٢٠(من  

، هذا فضال عن تعطل آالف آخـرين مـن العمـال            ١٩٤٨األراضي الفلسطينية المحتلة عام     
الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في السوق المحلي نتيجة لتوقف الكثير من الورش والمـصانع              

ى أيدي قوات االحـتالل     ال التدمير والتخريب عل   عن العمل بسبب اإلغالق، أو تعرضها ألعم      
 أدى ذلك إلى ارتفاع معدالت البطالة بشكل غير مسبوق، وبالتالي زيادة حـدة         ، وقد اإلسرائيلي

                                                      .الفقر بين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة

قطاع صار الجائر بظالله على مجمل الشعب الفلسطيني إلى عدم تمكن           لقد ألقى هذا الح         و
من مواصلة عمله في المزارع التي دمرت قوات االحتالل مساحات كبيرة منها ومنعت             العمال  

 ناهيك عن تدمير واقتالع األشجار وتـدمير        ،المزارعين من دخول أو الوصول إلى مزارعهم      
إلـى   وصلت مرت بالكامل جراء القصف اإلسرائيلي فقد     اآلبار الزراعية، أما المصانع التي د     

دونم، ) ٧٦٨٦٧( منشاة صناعية، واألراضي الزراعية التي جرفت فقد بلغت مساحتها           )٤١٧(
دونماً صادرتها قوات االحتالل لخدمة جدار الفـصل العنـصري،          ) ٢٤٥٧٤٧ (باإلضافة إلى 

  .)٢(بئراً للمياه) ٤٠٣( شجرة، وتدمير)١٣٥٥٢٩٠(واقتالع 
زيادة معـدالت   التي تؤدي إلى    سباب      ومن خالل العرض السابق يمكن تحديد أهم األ       

  :)٣(البطالة في فلسطين
العـالم  إغالق كافة المعابر والحدود والمنافذ الخارجية التي تربط المناطق الفلسطينية مع             -١

  والتي هي بمثابة الرئة التي يتـنفس مـن خاللهـا الـشعب             ،الخارجي بما فيها إسرائيل   
  .الفلسطيني وخاصة الطبقة العمالية التي كانت تعمل داخل فلسطين المحتلة

  ــــــــــــــ
 .نفس المرجع السابق ) ١(

تقرير حول اآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية الناجمة عن سياسـة           : مركز المعلومات الوطني الفلسطيني    ) ٢(
 .)٢٠٠٣غزة، فلسطين، ( سطينيةإسرائيل، تدمير المنشئات الصناعية والبنية التحتية الفل

 .نفس المرجع السابق ) ٣(
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 ، الوصول إلى أماكن عملهـم فـي إسـرائيل         ات اآلالف من العمال الفلسطينيين    منع عشر  -٢
ـ          نتيجة  ) ١٩٤٨  عام األراضي المحتلة ( صل فرض الطـوق األمنـي وبنـاء جـدار الف

 .العنصري

ع وتجريـف المـزارع     ، وقصف المـصان   مرافق البنية التحتية الفلسطينية   تدمير إسرائيل ل   -٣
  .ن وتدمير المرافق العامة والخاصةوتدمير المنازل وقتل وجرح اآلالف من الفلسطينيي

 توقف حركة الصناعة داخـل     تدمير مولدات الكهرباء ألكثر من مرة األمر الذي ينتج عنه          -٤
 .المصانع

 مـا  م ،فرض القيود المشددة على الصادرات والواردات من وإلى األراضي الفلـسطينية           -٥
 .عرقل إدارة العملية اإلنتاجية

 .لفلسطينية وعزلها عن بعضها البعضتجزئة المناطق والمدن والقرى ا -٦

 .لكثير من الوصول إلى أماكن عملهممنع حرية التنقل عبر المناطق المختلفة مما عطل ا -٧

وهناك أسباب أخرى للبطالة بعداً عن سياسة االحتالل اإلسرائيلي والتي لها اثـر فـي                  
  : )١(رتفاع معدل البطالة في قطاع غزة نذكر منهاا

 .  معدل الزيادة السكانية الطبيعيةرتفاعفي االتزايد المستمر  -١

ألـف   )٣٥-٣٠( بحـوالي  العمالة المتراكمة التي تدخل سوق العمل سنوياً، والتي تقـدر          -٢
 .فرصة عمل

 .اختالل العالقة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل -٣

 . سة التوظيف المتبعةسيا -٤

 .عجز سوق العمل عن استيعاب الخريجين  -٥

  إنشاء العديد من الجامعات والمعاهد التي تقدم تخصصات إما متكررة أو ال يحتـاج لهـا                  -٦
 .سوق العمل

 .قصور المعلومات عن سوق العمل -٧

 .ام الرشيد للموارد المتاحةعدم االستخد -٨

لـيم  اب األعمال الحرفية والميل نحـو التع      نظرة القصور التي ينظر إليها المجتمع ألصح       -٩
 .األكاديمي والوظائف الحكومية

  
 
 

  ــــــــــــــ
 .نفس المرجع السابق ) ١(
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 وبـشكل    يمكن توضيح  ، العمل في فلسطين بشكل عام     لواقعمن خالل العرض السابق     و     
  : في فلسطينقين حركياًواقع العمل للمعا خاص

وعدم التحاقهم بفرص العمل من أهم القضايا التي تـشغل          تعتبر قضية المعاقين حركياً            
والعمل هو أي جهد إنساني، سواء كان عضلياً أو عقليـاً،           ،  بال المجتمعات في اآلونة األخيرة    

   .   )١( اجر معينىيبذل في العملية اإلنتاجية، مقابل الحصول عل

ن توفر العمـل يـساعد فـي        يرتبط العمل ارتباطا وثيقاً بالمشكالت االقتصادية حيث أ       و      
ـ     حركياً،  المعاق ىالتخلص من المشكالت االقتصادية لد      مـشكالت   ،لومن أهم مشكالت العم

، ومدى مناسـبة    التشغيل وصعوبات الحصول على عمل    ، ومشكالت   التأهيل والتدريب للعمل  
مـشكالت  و،  ستعدادات واستجابات المعاق للعمـل     ا ى، ومد العمل للقدرات المتبقية لكل معاق    

 مـع   ئمشكالت التنافس والتفاعـل المتكـاف     و،  مع زمالء العمل ورؤسائه   لتفاعل والعالقات   ا
  .)٢(الخ من هذه المشكالت.....اآلخرين

  للفرد والتي تتمثل فـي كونـه مـصدراً         كما أن العمل يحقق العديد من المزايا المادية              
، فـي حياتـه الحاليـة    من واالسـتقرار    للرزق أو الدخل له وألسرته يشعر من خاللـه بـاأل          

         .)٣( مستقبل حياتهىوباالطمئنان عل

 ما يتناسب مع وضعه الجديد      ىقد تؤدي اإلعاقة إلى ترك المعوق لعمله أو تغيير دوره إل                
 اإلعاقة في عالقته مع رؤسائه وزمالئـه ومـشكالت   ىفضال عن المشكالت التي ستترتب عل 

واإلنتاج الزائد أجر مرتفع بل طريق إلى تولي مناصـب           بأجر    فالعمل إنتاج  ،)٤(أمنه وسالمته 
 ومن ثم كان اثر اإلعاقة      ،رئيسية في العمل وكسب مكانة اجتماعية مرموقة عن طريق العمل         

  .)٥(مزدوجاً على الدخل والمكانة معاً
  
  
 

  ــــــــــــــ
                 ،دمـة الفـرد فـي زيادتهـا        الدافعية لالنجاز في العمل وتصور مقترح لـدور طريقـة خ           :ن خليل عرفات زيدا  )١(

  .٢٦١ :سبق ذكره، صمرجع 
  .١٢٨: ، مرجع سبق ذكره، صرعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة االجتماعية: محمد سالمة غباري )٢(
                 ، الدافعية لالنجاز في العمل وتصور مقترح لـدور طريقـة خدمـة الفـرد فـي زيادتهـا                  :عرفات زيدان خليل   )٣(

  .٢٤٩ :مرجع سبق ذكره، ص
مرجـع سـبق    ،  الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي ورعاية المعاقين        : ماهر أبو المعاطي علي    )٤(

  .٢٤٨: ذكره، ص
  .١١٥: مرجع سبق ذكره، ص ،)المفهوم واألنواع وبرامج الرعاية( اإلعاقة الجسمية :مدحت محمد أبو النصر )٥(
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 حـق   ىمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نصت عل      ) ٢٣(المادة  الرغم من أن     وعلى      
كل شخص في العمل، وفي حرية اختياره لعمله، وفقاً شروط عمل عادله ومرضية تكفل لـه                

 من  )١٣(، وكذلك ألزمت المادة     )١(وألسرته عيشة الئقة بالكرامة البشرية، وحمايته من البطالة       
   عدد على استيعاب  األهلية والحكومية المؤسسات٢٠٠٠لعام ) ٤(م  رققانون العمل الفلسطيني

 إعاقاتهم، بأعمال تتالءم مع  عدد العاملين بها    من   %٥عن    ال يقل  قين المؤهلين ا العمال المع  من
ألراضـي   ا للمعـاقين فـي   أي تمييز في شروط وظروف العمـل        من  ) ١٦(رت المادة   ذّوح

  .)٢(الفلسطينية

 ، حركياً، ألسباب موضوعية وذاتية    قينافي صفوف المع  بطالة  نسبة ال ترتفع   رغم ذلك         
فـي مختلـف     المعاقين حركيـاً   مشاركة    يؤثر على   بدوره وهذا ،%٨٥حيث بلغت ما نسبته     

 ويسبب لهم ضغوطا نفسية تؤثر سلبا علـى تقـدير           ،األنشطة االجتماعية والسياسية والثقافية   
قلما نجـد الظـروف االقتـصادية       فاطا وثيقا باإلعاقة،    يرتبط الفقر ارتب  ، و الذات والثقة بالنفس  

 فان المعاقين حركيـاً      كذلك ،قينا من المع  أكثرتزدهر لدى األسر التي يكون أحد أعضائها أو         
اصطدموا بمعيقات قانونية ومادية حالت دون حصولهم على هـذا الحـق، إذ إن االشـتراط                

، لعقلية قد حال من توظيف المعـاقين       وا القانوني لخلو الموظف من األمراض والعاهات البدنية      
، المعـاقين    اإلعاقة الصادرة عن وزارة الـصحة      كما تصف الغالبية الساحقة من تقارير نسبة      

 .)٣(بأنهم غير الئقين صحيا للعمل في الحكومة، ما يحول بينهم وبين التوظيف

ـ   عدم التحاق أسباب  من خالل العرض السابق يمكن توضيح              فـرص   ب اً المعاقين حركي
  :)٤(العمل

  : يالتدريب المهنضعف  -١

، وعدم خبرة القائمين عليها، إلى جانب محدودية        مراكز التي تؤهل المعاقين حركياً    قلة ال       
تحاقهم في مجـاالت العمـل      االهتمام الرسمي والخاص برعاية ومطالب المعاقين حال دون ال        

  .المتعددة
  

  ــــــــــــــ
  .٤ص)٢٠٠٢، ١، ج١م األمم المتحدة، نيويورك،( مجموعة صكوك دولية: قوق اإلنسانمفوضية األمم المتحدة لح ) ١(
 .مرجع سبق ذكره، قانون العمل الفلسطيني ) ٢(

تقرير حول اآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية الناجمة عـن سياسـة            :مركز المعلومات الوطني الفلسطيني    ) ٣(
 .، مرجع سبق ذكرهية الفلسطينيةإسرائيل، تدمير المنشئات الصناعية والبنية التحت

  . نفس المرجع السابق ) ٤(
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  :األفكار المسبقة السائدة -٢

 و أنـه أ ،ال يستطيع العمل أنه   وأ ،ن المعاق يحتاج إلى المساعدة    أأرباب العمل يعتقدون ب         
  .ال تتوافر لديه المهارات الالزمة للقيام باألعمال المطلوبة

  : العملموقف وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة -٣

هذه  ، لكن لهماقين في مراكز الشباب التابعة      اتشغيل للمع ال فرص   توفر الوزارتين بعض        
 مـن الـشباب      جـداً   قلـيالً   عدداً ال تخدم إال   غير كافية من حيث الكم والنوع، وهي         الفرص

  .بمرتبات ضئيلة، تصل إلى عشرة شواقل يومياًو

   :موقف ديوان الموظفين العام -٤

 ، من هـذه   قين في القطاع الحكومي   افين العام عقبات أمام تشغيل المع     ان الموظ يضع ديو       
فحـص  ال اشـتراط ، و قين على أساسها   التي يتم تعيين أغلب المعا     مؤقتةالعمل  الالعوائق عقود   

 ال يسمح ديوان الموظفين العام بتثبيت المـوظفين الـذين           أغلب الحاالت  وفي   ،سنويالطبي  ال
من فرص مشاركتهم في عملية التنمية ويحد من قدراتهم على مواجهـة             يقلل   مالديهم إعاقات،   
  .متطلبات الحياة

  :قيناالمنشات واآلالت الستعماالت المععدم مالئمة األبنية و -٥

  .قين إليهااعائقا أمام وصول المعتقف عدم وجود التسهيالت اإلنشائية في أماكن العمل         

    :قيناالخاصة بتشغيل المعات والقوانين عدم االلتزام بالتشريع -٦

 تتجاهـل قـانون حقـوق       ، الحكومية واألهلية والخاصـة    ، زالت المؤسسات المختلفة   ما      
من مجموع  كحّد أدنى   % ٥المؤسسات توظيف ما نسبته     هذه  المعاقين الذي فرض على جميع      

 لكـن لـم     ،يرةقين في السنوات األخ   اتم تشغيل العديد من المع     وقد   ،قيناالعاملين لديها من المع   
 نتيجـة جهـود   ، وإنمـا  برنامج محدد وضعته الحكومة    أو وطنية،   إستراتيجية ضمن   ذلكيكن  

   .)١(قين أنفسهمافردية من قبل المع
 
 

        
  
  

  ــــــــــــــ
  . نفس المرجع السابق  ) ١(



א א
      

    
  
  
  
  

  .جتماعية مع فئة المعاقين حركياًالتعريف بالممارسة العامة للخدمة اال:  أوالً    
  .جتماعية مع فئة المعاقين حركياًفلسفة الممارسة العامة للخدمة اال:  ثانيـاً  
  . مع فئة المعاقين حركياًممارسة العامة للخدمة االجتماعيةصائص الخ:  ثالثـاً  
  .جتماعية مع فئات المعاقين حركياًأهداف الممارسة العامة للخدمة اال : رابعـاً 
  . حركياً في إطار الممارسة العامةأنساق التعامل مع فئة المعاقين : خامساً 
  .النظرية الموجهة للدراسة : سادساً 
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 :        :  

، المجتمعـات تعتبر مشكلة المعاقين من المشكالت الهامة التي يواجهها أي مجتمع مـن                   
يـة للمعـاقين    توفير الرعاية االجتماعية والتأهيل   ى قدرتها عل  ى يقاس بمد  األمموعليه فان تقدم    

 المجتمع  ىاة االجتماعية والعملية بحيث ال تشكل تلك الفئة عبئاً عل          دمجهم في الحي   ىعمل عل وال
   .)١(االستفادة من القدرات المتبقية لهؤالء المعاقين في خدمة أنفسهم وخدمة مجتمعهمبل يمكن 

 على انه ذلك الفرد الذي لديه إعاقـة فـي حركتـه             وينظر إلى الشخص المعاق حركياً          
 مما يؤثر على وظائفـه      ،امهان أو خلل أو إصابة في مفاصله وعظ       وأنشطته الحيوية نتيجة فقد   

، حيث أنها   ساسية لإلعاقة الحركية بصفة عامة    ، وتعد اإلعاقة الجسمية من المظاهر األ      العادية
تمثل أهمية خاصة وذلك نتيجة أن كل إنسان لديه صورة ذهنية عن جسمه وشـكله وهيئتـه                 

 اإلنسان يؤدي بالتـالي  ىقصور في هذه الصورة لد أي خلل أو ث وبالتالي فأن حدو  ،ووظيفته
  .)٢(إلى ظهور العديد من المشكالت التي يتعرض لها الفرد نتيجة إعاقته

 فلـسفة   أن، حيـث    ة مع المعاقين ميداناً له أهميته     وفي ضوء ذلك تعد الخدمة االجتماعي           
 هذه الفئـة    أن تكمن في    الخدمة االجتماعية في رعاية المعاقين عامة والمعاقين حركياً خاصة        

 تتحـول   أن وانه يمكن من خالل العناية بها وتأهيلها         ، في المجتمع  األساسيةهي احد العناصر    
 ،اإلنتـاج  دافع لها يسهم في عجلـة        إلى ومعوق لها    المجتمع عملية التنمية في     ىمن عبء عل  

 واإلسـهام  ءالعطا ىاقات منتجة قادرة عل   طإلى   من طاقات غير منتجة      تحويلها آخر ىوبمعن
  .)٣(في عملية التنمية في المجتمع وفي تقدمه

 منظور الممارسـة العامـة للخدمـة        ى االجتماعي كممارس عام عل    األخصائيويعتمد        
 كـل   أشار وقد   ،وأساليبهااالجتماعية في مواجهة مشكالت المعاقين حركياً باستخدام مداخلها         

دمة االجتماعية متضمن فـي طبيعتهـا    الخأن إلى London  والندون  Sheaforمن شيفور
                                                                                     .)٤( الممارسة العامةاألساسية

  ـــــــــــــــ
القاهرة، المؤتمر العلمي التاسع    (  للمعاقين ذهنياً  ةلحياالدمج االجتماعي وتحسين نوعية ا     :منال عبد الستار فهمي    ) ١(

  .٣٠٤٧: ص )٢٠٠٦، عشر، لكلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان
        ،مهارات الخدمة االجتماعية فـي المجـال الطبـي والمعـاقين          : ، بدر الدين كمال عبده    رشاد احمد عبد اللطيف    ) ٢(

 .٢٠٩: صمرجع سبق ذكره، 

 الخدمة االجتماعية في: وآخرون حنا إبراهيم مريم في" األطرافلمعاقون جسميا مبتوري ا" :مريم إبراهيم حنا )٣(
 .٢١٠ : ص ، مرجع سبق ذكره،المجال الطبي ورعاية المعاقين

(4) Pamela S .London :Generalist and Advanced Generalist Practice In : Richard L.E 
Edwards, ed-in-chief, Encyclopedia of Social Work(Washington, 19th ed volume (2) 
NASW,1995) pp: 1101-1106 .  
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 ،منظور الممارسة العامة هي وجهة نظر معينة لطبيعة ممارسة الخدمـة االجتماعيـة            و      
تؤكد على أن تركيز األخصائي االجتماعي يكون على المـشكالت االجتماعيـة والحاجـات              

 وتؤكد على ما يجب أن      ، للممارسة تنفيذ طريقة معينة   وليس على تفضيل المؤسسة ل     ،اإلنسانية
ة يـشمل جميـع      فالممارسة العامة هي أسلوب موحد للنظر للممارس       ،ةيتم عمله لتحديد المشكل   

 شـبكات   - مجتمع منظمـة أو مؤسـسة        - جماعة صغيرة    - زوجان   -فرد  (انساق العمالء   
 مجتمع  - عالمي محدود     مجتمع - مجتمع وطني    -مجتمع محلى    - مجتمع جيرة    -اجتماعية  

    .)١()عالمي شامل

للعمل يتضمن تقـدير    إطار  " : أنها ى الممارسة العامة عل   Johnson "جوهنسون"وتعرف        
كل من األخصائي والعميل للموقف لتحديد النسق الذي يجب أن يوجه إليه االهتمام وتركيـز               

 الفـرد أو األسـرة أو       ىام عل  حيث ينصب تركيز االهتم    ،الجهود لتحقيق التغيير المطلوب فيه    
   . )٢("الجماعة الصغيرة أو المنظمة أو المجتمع المحلي

نوع من الممارسة المهنية للخدمة      " :أنهاب  العامة ةلممارس ا "ه حبيب ل شحات اجم"ويعرف        
ذج المهنية من جملة النمـاذج والمـداخل         النما أو انتقاء بعض المداخل     ىاالجتماعية تعتمد عل  

، ا في التدخل المهني مع نسق الهدف      ين واستخدامه ي االجتماع األخصائيين أمامالمتاحة  العلمية  
 االجتماعي الحريـة    لألخصائي وهي بذلك تعطي     ،بما يتناسب مع نسق العميل ونسق المشكلة      

 مـن   األهـداف  للتدخل المهني واستراتيجيات يراها مناسبة لتحقيق        وأساليبفي اختيار نماذج    
 االجتماعي مهارة خاصة في انتقاء المدخل       األخصائي وهذا يتطلب من     ،نيعملية التدخل المه  

  . )٣(" المناسب في التدخل المهنياألسلوب أو
: ة للخدمة االجتماعية علـى أنهـا      الممارسة العام " عليماهر أبو المعاطي    " عرف بينما      
دام األنساق الجماعية   اتجاه الممارسة المهنية التي يركز فيها األخصائي االجتماعي على استخ         "

 دون تفضيل التركيز على تطبيق طريقة مـن طـرق           ،واألساليب والطرق الفنية لحل المشكلة    
  الخدمة االجتماعية لمساعدة المستفيدين من المعاقين حركياً من خدمات المؤسسات االجتماعية 

ـ نـساق التعا   كافـة أ   في إشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم واضـعاً فـي اعتبـاره           ل ـم
  ـــــــــــــــ

ي المجال الطبـي     كهوية للتخصص ف   مدخل الممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية     ":  السنهوري  محمد أحمد ) ١(
 الممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي         :وآخرون، في احمد السنهوري     "ورعاية المعاقين 
 .١٩:  ص)٢٠٠٢ ،٢، ط العربيةالقاهرة، دار النهضة (ورعاية المعاقين

(2) Louis C. Johnson & Stephen J. Yanca: Social Work Practice A Generalist 
Approach,(Boston , Allyn and Bacon, 7th ed., 2001) p: 1. 

 الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب والمجـال المدرسـي        : وآخرون جمال شحاته حبيب   ) ٣(
  . ١٨٧: ص) ٢٠٠٣،  مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي,رةالقاه(
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مستنداً على أسس معرفيـة ومهاريـة       )  مجتمع   - منظمة   - جماعة صغيرة    - أسرة –فرد  ( 
تعكس الطبيعة المنفردة لممارسة الخدمة االجتماعية في تعامالتها مع التخصصات           وقيميــة

   .)١(" األهداف وافقاً لمجال الممارسةاألخرى لتحقيق

منظور عـام ينظـر   " : أنهاىلممارسة العامة علل  Pamela.S Landon  "لندن"شيرتو      
بصفة خاصة لطبيعة الممارسة العامة بالتأكيد األخصائي االجتماعي المـشكالت االجتماعيـة            

  .)٢( الضغط المتتابع لتحقيق العدالة االجتماعيةىوالحاجات اإلنسانية بالتركيز عل

اإلطار الـذي   " : أنها ىئرة معارف الخدمة االجتماعية الممارسة العامة عل      وقد عرفت دا        
 المهنية حيث أن التغير البناء يتناول       ةيوفر لألخصائي االجتماعي أساسا نظرياًً انتقائياً للممارس      

، وتتمثل المسئولية الرئيـسية     )من الفرد حتى المجتمع     ( ممارسة   من مستويات ال   ىكل مستو 
، أو عمليـة حـل   Planned Changeير المخطـط   في توجيه وتنمية التغي العامةةللممارس
  .)٣(" Solving Problemالمشكلة

ـ اتجاه شـامل     ":بأنها الممارسة العامة    Derezotes" ديريزوتس"عرف  بينما يُ         ةللممارس
 االجتماعي ونسق العميل في التعامل مـع        األخصائي المسئولية المتبادلة بين نسق      ىعليركز  
 وأسـرته ة  دتعـد لمفي البيئة حيث يتضمن نسق العميل مكونات شخـصيته ا         كالت العمالء   مش

  .)٤("أيضاً، والمجتمع العالمي وزمالءه ومجتمعه المحلي

الممـارس  " االجتمـاعي  األخصائي أن Robert Barker" روبرت باركر"بينما يشير       
 بإطـار  واسع دون االرتبـاط       نطاق ىهو الذي يكتسب معارف الممارسة ومهاراتها عل      " العام

 الحلول المناسبة لهـا  وإيجاد، حيث يقوم بتقدير مشكالت العمالء  طريقة معينة أونظري معين   
  . )٥( التي تتضمنها هذه المشكالتاألنساقبصورة شمولية متكاملة تتناول جميع 

  ـــــــــــــــ
ية للتعامـل مـع المـشكالت       دمة االجتماع ورقة عمل حول مدخل الممارسة العامة للخ      :  المعاطي علي  أبوماهر   ) ١(

 . ٢٠: ص)٢٠٠٠،ية الخدمة االجتماعية،جامعة حلوانكل،عشر،المؤتمر العلمي الثالث القاهرة(االجتماعية والظواهر
(2) Pamela S .London :Op Cit , p:1102  

، المؤسـسة   بيـروت  (الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع الفرد واألسرة       :  وآخرون حسين حسن سليمان   ) ٣(
  :قالً عن ن،٢٦: ص) ٢٠٠٥ ،جامعية للدراسات والنشر والتوزيعال

Krist-Ashman , K.& Hull , G : Understanding Generalist Practice (Chicago , Nelson-Hall  
Publisher 1994) p: 6 . 
(4) David S. Derezotes: Advanced Generalist social work Practice, (California, Thousand 

Oasks , Sage Publications , 2000) pp: x-xiii . 
(5) Robert L. Barker: The Social Work Dictionary , (Washington, DC, NASW Press ,4th 

Edition,1999) p:192 . 
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ـ             المـشكالت   ى      وأخيراً فالممارسة العامة هي منهج واحد لطبيعة الممارسة يعتمـد عل
 تفضيل المؤسسة لتنفيذ طريقة معينـة للممـارس         ىلحاجات اإلنسانية وليس عل   االجتماعية وا 

ويختار األخصائي االجتماعي النظريات وأساليب التدخل المهني المتعددة مـستخدماً منظـور            
 الكفاءة فـي الممارسـة      ىاألنساق البيئية وعملية حل المشكلة كموجهات لعمله كما يشتمل عل         

   التدخل المهني الذي ى من التقدير والقدرة على مستوىتي تقوم علالمباشرة وغير المباشرة وال
 زوجان  –فرد  ( طول متصل انساق العمالء      ى مستويات متعددة من انساق العميل عل      ىيقوم عل 

 – مجتمع محلي    –جيرة   – شبكة اجتماعية    – منظمة أو مؤسسة     – جماعة صغيرة    – أسرة   –
 أداء األخـصائي االجتمـاعي   ىارسة العامة عل  كما تقوم المم  ) جتمع عالمي  م –مجتمع وطني   

  .)١( الممارسةىالدوار الممارسة المختلفة والمتنوعة وتقييم القدرة عل

وبناءاًً على ذلك يتضح لنا أن الخدمة االجتماعية تعتمد على منظور الممارسـة العامـة                     
ـ   ) كممارس عام (ي  كمنظور شمولي يستخدمه األخصائي االجتماع     ف المالئـم   لتحقيـق التكي

للمعاقين حركيا مع البيئة المحيطة بهم ومع ذواتهم دون االرتكاز في تعامله على نسق المعاق               
حركياً كفرد فقط ولكن متعامالً مع باقي األنساق األخرى كالمجتمع الذي يتعايش مع المعـاق               

 ارسـة ، وبذلك فأن منظـور المم      المصنع وبيئة العمل   حركياً بجميع مؤسساته ونظمه بما فيها     
 للخدمة االجتماعية في مجال المعاقين حركياً يساعد األخصائي االجتمـاعي كممـارس             العامة

عام في التعامل مع المعاقين حركياً على مستويات متعددة مما يتيح له الفرصة فـي تحقيـق                 
، وذلك من خالل تركيز األخصائي االجتمـاعي        يف لهم داخل مجتمعهم وبيئة عملهم      تك ىأقص
 فـي   ، والمساهمة العملفرص  التحاق المعاقين حركياً ب   ت والعقبات التي تقف أمام      لمعوقا ا ىعل

ممارسة ، مستنداً في ذلك على المداخل واألساليب الفنية لمنظور ال         مواجهتها والتقليل من آثارها   
  .   العامة للخدمة االجتماعية

ال رعاية المعـاقين     في مج  لخدمة االجتماعية امة ل ويقصد الباحث بمفهوم الممارسة الع          
  :ما يلي -عاملياً –حركياً 

الذي يستخدمه األخصائي االجتماعي للتفكير وأسلوب التعامـل        الممارسة العامة هي اإلطار      -١
 .مع المعاقين حركياً قد يوفر لألخصائي االجتماعي أساسا نظرياً انتقائياً للممارسة

عريضة كياً من خالل وجهة نظر       التي تواجه المعاقين حر    تتنظر الممارسة العامة للمشكال    -٢
  . شاملة لجميع انساق التعامل

  . كمدخالت مهنية في أي مشكلة قائمةتساعد الممارسة العامة على التخطيط  -٣
  ـــــــــــــــ

  ، الممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية وتحـديات القـرن الحـادي والعـشرين            : احمد محمد السنهوري   ) ١(
  .٢٧: ، ص مرجع سبق ذكره
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     يعمل الممارس العام من خالل الممارسة العامة مـع العديـد مـن األنـساق االجتماعيـة                       -٤
 .) المجتمع المحيط- أصحاب المصانع - رجال األعمال - المؤسسة -المعاق حركياً (

ومهارية لمهنة   أسس معرفية وقيمية     ىيستند الممارس العام في تعامله مع نسق المعاقين عل         -٥
 . تماعيةالخدمة االج

تهدف الممارسة العامة إلى مواجهة المشكالت من خالل التعامل مع كافة األنساق المرتبطة              -٦
 الموارد المتاحة خاصة عندما ال يكون لـديهم         ىبالمشكلة ومساعدة العمالء في الحصول عل     

معرفة بها أو يكون لديهم معرفة قليلة بشأنها وتوجيههم إلى انساق تلـك المـوارد وذلـك                 
                                                      .  ساليب المباشرة والغير المباشرةام بعض األباستخد

:       :  
فلـسفة مهنـة الخدمـة      مـن    تنبثق فلسفة الممارسة العامة للخدمة مع المعاقين حركياً             

سفتها للعمـل فـي هـذا       عاقين التي ترتكز على عدة حقائق تشكل فل       االجتماعية في مجال الم   
  : المجال ومنها
  :الحقيقة األولى

عجز اإلنسان هو ظاهرة طبيعية تفرض وجودها دائماً خاصة في مجتمعنا الحـديث             إن        
الحـروب والحـوادث    (ة  ونتيجة لهذا التعقد الهائل في طبيعة الحياة االجتماعيـة المعاصـر          

د ، كما زاد بالتـالي مـن أعـدا         زيادة نواحي العجز وتعدد مظاهره      ذلك إلى  أدى) لتصنيعوا
  .المعاقين والعجزة زيادة ملموسة

  : الحقيقة الثانية
عجز اإلنسان هو عجز نسبي أصاب وظيفة أو أكثر من وظائفه االجتماعية وال يعنـى                     

  .أو شامال يصف صاحبه بالعجز التامهذا بالضرورة عجزاً كلياً 
وعليه فأن الشخص العاجز في نفس الوقت يكون قادراً تحـت ظـروف معينـة وفـق                       

  .)١(تدريبات خاصة أن يعيش كاآلخرين متوافقاً مع نفسه ومع مجتمعه
  : الحقيقة الثالثة

       أسباب عجز اإلنسان غالبا ما تنجم عن التفاعل الدائم بين الفرد وبيئته ومن ثم فالعلم

  ث التواؤم المطلوب والتغيير في كل من الفرد العاجز أو المعاق والبيئة ذاتهايملك إمكانية إحدا
  .)٢(لتحقيق التكيف المناسب

  ـــــــــــــــ
  مركـز نـشر وتوزيـع       القـاهرة، ( مقدمة في الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعية     : ماهر أبو المعاطي علي    ) ١(

   .٤٠٥: ص) ١٩٩٩،  الجامعيالكتاب

 .٣٩: ، مرجع سبق ذكره، صالتأهيل المجتمعي لذوي االحتياجات الخاصة: محمد سيد فهمي ) ٢(
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  : الحقيقة الرابعة
العناية بالمعاقين كفئة أصابتها درجة من درجات العجز واجب أخالقي أنساني تفرضـه                   

القيم الدينية واإلنسانية المختلفة التي تستمد منها مهنة الخدمة االجتماعية قيمها للتعامـل مـع               
تعامل معه كإنسان له احتياجاته ومشكالته وعلى        البد من احترام آدمية المعاق وال       لذا ،مالئهاع

  .المجتمع أن يساعده على إشباع تلك االحتياجات وحل المشكالت

  : الحقيقة الخامسة
أعبـاًء كثيـرة متزايـدة            العناية برعاية المعاقين وتوفير خدمات التأهيل تجنب المجتمع         

الم التـي    لذا فأن رعاية هذه الفئة من شأنها أن تخفف مـن حـدة المـشكالت واآل                ،مستقبالً
ترتبة عليها من فشل وانحراف     ، وتقليل اآلثار النفسية واالجتماعية الم     يتعرضون لها في حياتهم   

  .يحقق لهم السعادة والشعور باألمن، ووحقد
 استطاعتهم في زيـادة     ا قدر بمعني أن هذه الرعاية تحولهم إلى مواطنين منتجين يسهمو              

، وعلى العكس فان إهمالهم يعرض المجتمع لخسائر فادحة تفوق فـي المـدى              دخل المجتمع 
  . )١( برامج الرعاية الخاصة بهمىالبعيد ما ينفق عل

وعند االلتزام بهذه الحقائق الخمس التي تستند عليها ممارسة الخدمة االجتماعيـة فـي                    
مكن لألخصائي كممارس عـام تحقيـق أهـداف ممارسـة الخدمـة             مجال المعاقين حركياً ي   

التي تحـد   االجتماعية فيه بأقصى كفاءة ممكنة وتمكينه كذلك من مواجهة العقبات والمعوقات            
  .من التحاقهم بفرص العمل

:         :  

   : في هذه الدراسة على النحو التاليرسة العامة   ويمكن تحديد أهم خصائص المما
 منتقاة لمواجهـة المـشكالت       الممارسة العامة من معارف ومهارات وقيم مهنية       تتكون )١(

   : تعتمد علىوالتيالعمل فرص التي تحد من التحاق المعاقين حركياً ب
  .فن المعرفة الحرة   -أ 
  . االجتماعيةألسس ممارسة الخدمة) الشمولي( اإلطار النظري الكلي  -ب 
  .يكولوجي ومدخل الحاجات والتمكينوجه نظر النسق اال  -ج 
ومؤسـسات  ) مجاالت الممارسة ( الممارسة الكلي    ىالعالقات المتبادلة بين ومن خالل محتو       -د 

والمـشكالت  )  والهيئـات المتعـددة    -المؤسسات األولية للخدمة االجتماعيـة      (الممارسة  
  . جتماعية لشخص في بيئةاال

  ـــــــــــــــ
  .٤٠٦: ، مرجع سبق ذكره، صمقدمة في الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعية: ماهر أبو المعاطي علي ) ١(
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 أصـحاب  – األعمـال رجال   – المعاقين حركياً (لتطبيق مع مختلف انساق العمالء      ة ل يقابل   -ه 
مـن خـالل    ) المجتمع بمنظماته ومؤسساته المختلفة   -مؤسسة المعاقين حركياً     – المصانع

   .)كبرى –متوسطة –صغرى(ويات متعددة للممارسة ستم

  :يعكسوالذي إطار نظري ذو أبعاد متعددة تتكون الممارسة من  )٢(
  لمواجهة المشكالت التي تحد مـن التحـاق          الحر لنظريات ونماذج التدخل المهني     نتقاءاال   -أ 

 . العملفرص المعاقين حركياً ب

 .العملفرص ب حركياً المعاقينلتحاق ة بعدم اط المرتب المشكلة أبعادىالتركيز عل  -ب 

الت الخاصـة    بين المـشك   لعالقاتاوالتي تعكس   " بيئة -في -المعاق حركياً  "ىالتركيز عل   -ج 
للمعـاقين  والظـروف االجتماعيـة      وواقع الحياة المرتبطة بهم،       ومواقف بالمعاقين حركياً 

 .حركياً

  : ىمتعدد الجوانب والذي يعتمد عل تقدير  )٣(
 . كياً والبيئات التي ينتمون إليها واختالف انساق العميل من المعاقين حرفردية  -أ                          

 . الحاجات الخاصة بالمعاقين حركياً وى، والقو)البيئية(منظور األنساق االيكولوجية   -ب 

ي لمواجهة المـشكالت    المهن للتدخل   أو نموذج أو نسق عميل محدد      نظري   بإطارال يتقيد     -ج 
 . العملفرص التي تحد من التحاق المعاقين حركياً ب

  : قواعد واستراتيجيات التدخل ترتكز على )٤(
 وظروفه  وأهدافه واحتياجاته وموارده     من المعاقين حركياً   المشكالت المتفردة لنسق العميل     -أ 

 .البيئية

 . )نسق الهدف(تغير ل هدفا للالعوامل البيئة لنسق العميل من المعاقين حركياً والتي تمث  -ب 

 . )١(نسق العميل من المعاقين حركياً المستهدف للتغير ىحجم ومستو  -ج 

أن نموذج الممارسة العامـة للخدمـة االجتماعيـة         ) أشمان وجرافتون (كالً من    ىيرو    
   : يمكن توضيحها في اآلتييتصف بمجموعة من الخصائص 

 المهارات ومجموعة من القيم والتـي       ، ومجموعة من  ى أساس معرفي  يرتكز النموذج عل   -١
 . عته الخاصة في الخدمة االجتماعيةتعكس طبي

 مشكالت أيضاً ولكن األفراديتجه النموذج نحو حل المشكلة والتي ال تتصل فقط بمشكالت            -٢
 فان النمـوذج يـرتبط      آخر، وبمعني    السياسات االجتماعية  وحتى،  الجماعات، والمنظمات 

  ـــــــــــــــ
  :فـي جمـال شـحاته حبيـب وآخـرون         " شبابالممارسة العامة للخدمة االجتماعية مع ال     : " حبيبه  جمال شحات  ) ١(

 مركز نـشر وتوزيـع      ،القاهرة (الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب والمجال المدرسي         
 . ٢٤٢-٢٤١: ص ص) ٢٠٠٦، الكتاب الجامعي
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 واألنساق ،Mezzo Systems المتوسطة قواألنسا،  Micro Systems ىرباألنساق الصغ
  .، كأهداف للتغيرMacro Systems  ىالكبر

والتعامل معه  حليله  ت المشكلة والتي يجب     وأساس نموذج الممارسة العامة يهتم بجوهر       إن -٣
 .  واسع من المداخل النظريةىمن خالل مد

 Problem – Solving  Methodلممارسة العامة أسلوب حل المـشكلة يستخدم نموذج ا -٤
 .)١(والتي تتسم بالمرونة المناسبة في التطبيق

 يمكـن عرضـها     رسة العامة في الخدمة االجتماعية    لمما ل وهناك مجموعة من الخصائص     
  : )٢(فيما يلي

 االجتماعي ويمنحـه الفرصـة      لألخصائياتجاه تطبيقي يحدد خطوات التدخل المهني       هي   -١
          العمالء بغض النظر عـن النظريـة        عالجية مع مشكالت   أساليبالختيار ما يتناسب من     

 . األساليب هذه إليه االتجاه الذي تنتمي أو

 لألنـساق ريـة العامـة     ظن مفاهيم العديد من النظريات منها ال      ىعتمد الممارسة العامة عل   ت -٢
General System Theory  والمنظـور االيكولـوجي Ecological Perspective  

العمالء في ضوء العالقة التبادليـة والتكامليـة بـين    وخاصة فيما يتعلق بتفسير مشكالت    
 . ينها وبين البيئة التي تعيش فيها وبعضها وباألنساق

       Holistic شامالً  Integrated متكامالUnitaryً وحدوياً منظوراًتعتبر الممارسة العامة  -٣
ينـة  طريقـة مع   ى، حيث ال يركز عل     والجماعات والمجتمعات  األفراديتضمن العمل مع    

 ىمـستو  للتدخل المهني بل يعتبر أسلوبا عاما وشامال لوصف وتفسير المشكالت على أي           
 إلى سـهولة  تؤدي  Affected Systems انساق مؤثرةىحيث يرتكز التدخل المهني عل

اختيار األخصائي االجتماعي لألساليب المناسبة التي تتالءم مع الموقف أو المشكلة التـي             
 .جال من مجاالت الخدمة االجتماعيةيواجهها العميل في أي م

 أهمية التعامل مع العميل والبيئة التي يعيش فيها من اجل تفهم            ىتؤكد الممارسة العامة عل    -٤
  .لتفاعالت من اجل التغيير المطلوبالتأثير المتبادل والتفاعل المستمر وكيفية تعديل هذه ا

  
  ـــــــــــــــ

(1) Krist-Ashman , K.& Hull , G: Op Cit , p: 9 .  
، مرجع سـبق ذكـره،       الفرد واألسرة االجتماعية مع   الممارسة العامة في الخدمة     : حسين حسن سليمان وآخرون    ) ٢(

   .٢٨-٢٧ : صص
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:        :  
منظور الممارسـة   ، وان   ضمنة في طبيعتها الممارسة العامة    بما أن الخدمة االجتماعية مت        

لذلك فان أهـداف الممارسـة      طبيعة ممارسة الخدمة االجتماعية     العامة هو وجهة نظر معينة ل     
 أال وهي مهنة الخدمة االجتماعية في مجال        ،العامة للخدمة االجتماعية هي أهداف المهنة األم      

وعالجيـة   ولكن يضاف إلى تلك األهداف أن تقسم إلى أهداف وقائية            ،رعاية المعاقين حركياً  
  .ممارسة العامة للخدمة االجتماعيةوتنموية طبقاً لمنظور ال

  :ويمكن أن نوجز أهداف الخدمة االجتماعية مع المعاقين حركياً على النحو التالي    

  : فيما يلي  مع المعاقين حركياًيمكن تحديد األهداف الوقائية: األهداف الوقائية )١(

  تيار العجز باالكتشاف المبكـر لحـاالت اإلعاقـة     المساهمة مع المهن األخرى في إيقاف       - أ
  . ما تسمح به قدراتها وإمكانياتهاالحركية ومساعدتها حتى تصل إلى أقصى

  .)١(توفير أساليب الوقاية الالزمة لهم نفسياً واجتماعياً وصحياً واقتصادياً  - ب

 أي  -عملالفرص  ب التحاقهم خاصة مشكالت  -التفكير العلمي في مشكالت المعاقين حركياً       - ج
النظر إلى مشكالتهم نظرة علمية بما يساعد على فهم المشكلة وعالجها بل والوقاية منهـا               

تتجه أيضاً إلـى    مستقبال وبذلك ال تقتصر أساليب الرعاية على النواحي العالجية فقط بل            
  .النواحي الوقائية

  :  فيما يلي مع المعاقين حركياًيمكن تحديد األهداف العالجية: األهداف العالجية) ٢(

انية لهـا   المساهمة في تعديل اتجاهات أفراد المجتمع لالعتراف بالمعاقين حركياً كفئة إنـس              -أ 
، وان  سوا من الدرجة الثانيـة    ، ولي الحق في الحياة الكريمة، وان يعاملوا كمواطنين عاديين       

ـ   يكون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات اجتماعياً واقتصادياً والتعامل            ى معهـم عل
 .أساس القدرة وليس العجز

المساهمة في توفير فرص العمل المناسبة للمعاقين حركيا وما يلـزم ذلـك مـن تـوفير                   -ب 
اإلمكانيات في نطاق المصانع والمؤسسات ذاتها أو في نطاق التشريع الستكمال الجهـود             

قـوانين  التأهيلية التي تبذل في تحقيق أهدافها ومساعدتهم على االستفادة من التشريعات وال           
 . العمل أو في مجال الحياة العامةالتي تتضمن مزايا خاصة لهم سواء في مجال

  ـــــــــــــــ
مركز نشر وتوزيـع الكتـاب    ،القاهرة(الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسة المهنية     : ماهر أبو المعاطي علي     ) ١(

 .٨٦: ص) ٢٠٠٠، الجامعي
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 .)١( بما يناسب قدرات المعاقين حركياًتوفير فرص وخدمات التأهيل المهني والتوجيه  -ج 

 بمعرفـة األخـصائيين     توفير فرص الخدمات االجتماعية التي يحتاجها المعـاق حركيـاً            -د 
 .)٢(االجتماعيين كأعضاء في فريق العمل في مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين

ركيا إلـى   كما تهدف الخدمة االجتماعية في جانبها العالجي في مجال رعاية المعاقين ح                 
، وتوجيه عملية التغيـر التـي تعـزز     االجتماعي لهم، وتحقيق تكيفهم مع البيئة   تدعيم الوجود 

 هذه األسـباب     إزالة ىعملية حل مشكالتهم المتنوعة بعد اكتشافها ومعرفة أسبابها والعمل عل         
  . والتخفيف من أثارها

   :ما يليقين حركياً فييمكن تحديد األهداف التنموية مع المعا :األهداف التنموية) ٣( 
المرئية  بمشكالت    اإلعالمية المقروءة والمسموعة و    تنوير الرأي العام عبر مختلف الوسائل        -أ 

تـوفير  ، ومساعدتهم لمواجهة مشكالتهم و    ين حركيا، وحثه على بذل الجهود لتقبلهم      المعاق
  .م على تخطي العقبات التي تواجههم، ومساعدتهمعاملة إنسانية لهم

  . ما تبقى لديهم من قدرات ومهارات العمل للمعاقين حركياً تتناسب معتوفير فرص  -ب 
  .لتي تكفل لهم فرص العمل المناسبة التشريعات والقوانين اإصدار إلىالدعوة   -ج 
   وذلك وفقـاً لقـانون      ، المسئولين المعنيين ورجال األعمال بتشغيل المعاقين حركيا       مطالبة   -د 

  .مجموع الوظائف الحكومية أن يشغلها معاقينمن %٥عمل الفلسطيني الذي يتح ما نسبة ال

تشجيع إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تتناول مشكالت المعاقين حركياً، إلى  جانب                -ه 
االهتمام بعقد المؤتمرات العلمية التي تناقش احتياجات ومشكالت تلك الفئة والمساهمة في            

 . لهمير أساليب الرعاية المتكاملةمساعدتها بهدف تطو

تأهيـل المعـاقين    في  المادية والبشرية المختلفة التي تساعد      المساهمة في توفير اإلمكانيات       -و 
 اإلمكانيات المادية   ، وتتمثل  المتبقية لديهم  اإلمكانيات و القدراتيتناسب مع   بما   مهنياً   حركياً

يبهم  اآلالت والماكينات المستخدمة في تدر     - األجهزة التعويضية  - األموال -المؤسساتفي  
الخبراء القائمين علـى تـدريبهم واإلشـراف    تتمثل في للعمل عليها، واإلمكانات البشرية   

 .)٣(عليهم

  ـــــــــــــــ
           :  ، فـي احمـد محمـد الـسنهوري وآخـرون          "أهداف وفلسفة العمل مع الفئـات الخاصـة         : "صفاء عبد العظيم   ) ١(

، ٢، ط يادي، جامعـة حلـوان    ، مركز السوق الر   القاهرة (اصةالممارسة العامة للخدمة االجتماعية مع الفئات الخ      
  .٦٥-٦٤: ص ص) ٢٠٠٠

 .٨٧-٨٦:  ص صنفس المرجع السابق، ) ٢(

                        : ، فــي مــريم إبــراهيم حنــا وآخــرون"نأهــداف وفلــسفة العمــل مــع المعــاقي: "صــفاء عبــد العظــيم ) ٣(
كز نشر وتوزيع الكتـاب الجـامعي،       ، مر القاهرة ( اقين في المجال الطبي ومجال رعاية المع      ةالخدمة االجتماعي 

  .١٩٥-١٩٤: ص ص) ٢٠٠٦
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ـ          -ز   المعرفـة واالرتبـاط     ىتشجيع األخصائي االجتماعي كممارس عام للمعاقين حركياً عل
  .ر قدراتهم إلى أقصى استثمار ممكنباألنساق التي تزودهم بفرص العمل الستثما

جهود األخصائي االجتماعي الممارس العـام      تشجيع وتعزيز فعالية تلك األنساق من خالل          -ح 
  . )١(معهم في ضوء السياسة العامة لرعاية المعاقين حركياً

:          :  
تتكون انساق الممارسة مع فئة المعاقين حركياً في إطار الممارسة العامة من ستة انساق                    

 ، والنسق المهنـي   ، ونسق جهاز العمل   ،ونسق الهدف  ، ونسق العمالء  ، محدث التغيير  هي نسق 
  :ي مناقشة تفصيلية لهذه األنساق وفيما يل،ونسق تحديد المشكلة

  :System  Change Agent نسق محدث التغيير )١(
المهني الذي   االجتماعي الممارس العام هو نسق محدث التغيير فهو الشخص           األخصائي      
فهو يتعامل مع عـدة      ،ع فئة المعاقين حركياً    م أهدافها ممارسة المهنية لتحقيق     ةمسؤولي ىيتول

 نـسق   األنساق ومن هذه    ،وأخرى إنمائية  وقائية   وأهداف عالجية   أهداف لتحقيق   أخرىانساق  
 أصـحاب مـع    أو أسـرهم  مـع    أو كجماعات   أو كأفرادالعميل المتمثل في المعاقين حركيا      

 يمكن اعتبار فريـق     وأيضا ،المسئولين والمؤثرين في المجتمع   مع   أو،  انع المص أوكات  الشر
  .)٢(العمل الموجود في المؤسسة جزء من نسق محدث التغيير

  :System Client) المعاقين حركياً( نسق العميل) ٢(

 الكيان الذي يتعامل معه األخصائي االجتماعي لتوصـيل الخدمـة           معاق حركياً       يمثل ال 
 فرداً أو أسرة أو مجتمعاً، ويعتبر العمل مع المعاقين          معاقالمساعدة، وقد يكون نسق ال    وتقديم  
هو أساس اهتمام الممارس العام في المؤسسة حيث من أهم مسئولياته هـي مـساعدة                حركياً

 ومساعدتهم على حل مشكالتهم المتمثلـة  ،المعاقين حركياً على أداء دورهم بأفضل أداء ممكن       
 وتحقيق األمن االقتصادي لديهم     ،مل لديهم تساعدهم على إشباع احتياجاتهم     فرص ع  في توفير 

 التوافق مع   ى كما يساعدهم عل   ،وكذلك إكسابهم االتجاهات والقيم والمهارات والعارف الالزمة      
  . )٣(المجتمع المحيط بهم

  ـــــــــــــــ
ـ    "وفلسفة العمل مع الفئـات الخاصـة        أهداف  : "صفاء عبد العظيم   ) ١(              : لـسنهوري وآخـرون   د محمـد ا   ، فـي احم

 .٨٧-٨٦: ، مرجع سبق ذكره، ص صالممارسة العامة للخدمة االجتماعية مع الفئات الخاصة

 :في جمال شحاته حبيب وآخرون      " في المجال المدرسي  الممارسة العامة للخدمة االجتماعية     " :جمال شحاته حبيب   ) ٢(
  .٣٧٥: ص ، مرجع سبق ذكره، رعاية الشباب والمجال المدرسيالممارسة العامة للخدمة االجتماعية في مجال

، مرجع سـبق ذكـره،       الفرد واألسرة االجتماعية مع   الممارسة العامة في الخدمة     : حسين حسن سليمان وآخرون    ) ٣(
      .١٠٤ :ص
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  : Target System نسق الهدف )٣( 
د تغييرهم لصالح   المرا المنظمات   أو الجماعات   أو األشخاص أونسق الهدف هم الشخص         

 معاق، هو نسق الاألحوال نسق الهدف قد يكون في بعض    إلى أن  نشير   أنونريد  ،  معاقنسق ال 
   :)١(من يتكون أنيمكن ونسق الهدف مع فئة المعاقين حركياً 

 : المعاق نفسه   -أ 

 التغير  إحداث ى داخله وبالتالي يعمل الممارس العام عل      وأسبابهاوذلك عندما تكمن المشكلة         
 اتجاهـات   أوت   خبـرا  أو مهارات   إكسابه عندما يكون مطلوباً     أوكلة  فيه لكي يمكن حل المش    

  .معينة

 :أسرة المعاق أو النسق األسري  -ب 

 اآلخـرين   األسـرة  أفراد في احد    أو المشكلة في نسق الوالدين      أسبابوذلك عندما تكمن    
 من اجل تحقيـق     فرادهاأ احد   أو األسرة في    تغييراً إحداث األخصائيوبالتالي فالمطلوب من    

  .  التدخل المهنيأهداف

   :النسق المؤسسي  -ج 
االجتماعيين واألخـصائيين    األخصائيينمثل في فرق العمل بالمؤسسة والذي يمثل في         توي    
معـاق   وأخصائيي التأهيل المهني وذلك من اجل تأهيل ال        ،، أخصائيي العالج الطبيعي   ينيالنفس

  . حركياً لاللتحاق بفرص العمل

 : جتمعينسق المال   -د 

      وتمثله المؤسسات األخرى في المجتمع سواء األهلية أو الحكومية وبعض قيادات المجتمع،
 ورجال العمال، وشركات العمل، ووسائل اإلعالم، وذلك عندما تحتاج جهود التدخل المهنـي            

لخدمة  وإيجاد نوع من التعاون التكامل مع المؤسسات         ،التأثير في سياسات المؤسسات األخرى    
  .ياً وذلك بتوفير فرص العمل لديهمالمعاقين حرك

  :Action  System  نسق جهاز العمل )٤(

 يتعاون معها   األشخاص أو المؤسسات التي    و     ويشمل األخصائي االجتماعي محدث التغيير    
  يلتحقيق أهداف التدخل المهني ويتكون نسق العمل مع العاقين حركياً من األخصائي االجتماع

  
  ـــــــــــــــ

 :في جمال شحاته حبيب وآخـرون     " في المجال المدرسي  الممارسة العامة للخدمة االجتماعية     " :جمال شحاته حبيب   ) ١(
            ، مرجـع سـبق ذكـره،      الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في مجال رعايـة الـشباب والمجـال المدرسـي             

         .٣٧٧-٣٧٦:  صص
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أصحاب ولعالج الطبيعي وأخصائي التأهيل، ورجال األعمال،       واألخصائي النفسي وأخصائي ا   
  .)١( في المجتمعنالمصانع، والقادة والمسئولو

  : Professional  System  النسق المهني )٥(
    يتكون النسق المهني للممارسة العامة مع فئة المعاقين حركياً من نـسق تعلـيم الخدمـة                

، وأيضا التزام األخصائي االجتمـاعي      أساليبها المهنية عامة بنماذجها و  االجتماعية للممارسة ال  
ـ             ة الممارس العام بقيم ومعارف ومهارات مهنة الخدمة االجتماعية وخاصة الممارسـة النوعي

  .للمهنة مع فئة المعاقين حركياً

  :  Problem  Identification  Systemنسق تحديد المشكلة  )٦(
 الحدود التـي يعمـل فـي        أو االجتماعي   األخصائيهذا النسق يمثل الجزء الذي يهتم به            

 تحديد المشكلة    ى االجتماعي الممارس العام يعمل عل     فاألخصائيلتنفيذ التدخل المهني     إطارها
ل ذل إليه جهود التـدخ    ب النطاق أو المدى الذي ت      وهذا يفيده في تحديد    ،دخله المهني في بداية ت  

  .المهني لتحقيق الهدف من التدخل

عدم التحاقه بفرص العمل    تتمثل في   ل المثال عندما يواجه المعاق حركياً مشكلة        يب س ىفعل     
 يمكنه تحديد المـشكلة     حتى االجتماعي الممارس العام يطرح بعض التساؤالت        األخصائيفأن  

  : )٢(ونطاق تدخله مثل
 فـي   أو في المؤسسة    أو أسرته في   أو هل هي في المعاق نفسه       ، المشكلة أسباب توجد   أين -١

 .  االجتماعي تحديد نسق العميلاألخصائي وبالتالي يستطيع ،جتمعالم

 ، تكتمل جهود التـدخل المهنـي      حتىالمؤسسات المراد التأثير فيهم      أو األشخاصمن هم    -٢
دخل المهني وهنا يتحدد     تذهب جهود الت   أين ىلإ التدخل و  ىوبالتالي يمكن تحديد نطاق ومد    

 . نسق الهدف

 أي ،لوب التعاون معهم من اجل تحقيق الهدف في التدخل       ما المؤسسات أو األشخاص المط     -٣
 .ديد النسق المؤسسي أو جهاز العملتح

 التـدخل المهنـي وهنـا    أهداف التدخل المهني المناسبة لتحقيق  أساليب أوما هي النماذج     -٤
 .  نسق تحديد المشكلةأو قد حدد المشكلة األخصائي وبذلك يكون ،يتحدد النسق

 
  ـــــــــــــــ

موسوعة منهج الممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية وتحديات القـرن الواحـد            :  محمد السنهوري  حمدا ) ١(
  .٢٦٣: ص) ٢٠٠٧، ٦، ط٣هضة العربية، جـالقاهرة، دار الن(والعشرين الميالدي 

ـ في جمال شحاته حبيب     " في المجال المدرسي  الممارسة العامة للخدمة االجتماعية     " :جمال شحاته حبيب   ) ٢(  :رونوآخ
  .          ٣٧٨: ، مرجع سبق ذكره، صالممارسة العامة للخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب والمجال المدرسي
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:   :  
 المعاق حركياً يحاول    أنها  ا مؤد أساسية فكرة   ى العامة عل  ةللممارس النظري   اإلطاريقوم         

 فرصة عمل مناسـبة وتحقيـق       ىته والتي تتمثل في الحصول عل      احتياجا إشباعبشكل مستمر   
 المعـاق   أن مؤداها   أساسية هذا المفهوم قائم على حقيقة       التفاعل مع المجتمع بأنساقه المختلفة،    

 من البيئة التي يعيش فيها ويتفاعل معها باستمرار تؤثر فيه ويتـأثر      أساسياًحركياً يعتبر جزءاً    
 والجماعـات   األفـراد يش بمفرده في هذا الكون فانه يتعامل مع          ال يع  اإلنسان أنبها، وحيث   

 التي تتسم بالتعقيد والتـشابك      اإلنسانيةالموجودة في المجتمع من خالل مجموعة من العالقات         
 فرصة عمل أو تعرضـه  ى الحصول علىهنا فأن عدم قدرة المعاق حركياً عل ومن  ،والتداخل

 عدم التوازن بين مستويات القوة والتأثير قد يؤدي         للضغوط بسبب تعقد العالقات والمصالح أو     
إلى مشكالت تؤثر في القدرات المتبقية للمعاقين حركياً واألسـر والجماعـات والمؤسـسات              

  . )١(والمجتمعات

 نظرية األنساق االيكولوجية والتـي تهـتم        ىوانطالقاً مما سبق سوف يركز الباحث عل      
  : لفة، وفيما يلي شرح لهذه النظريةاق البيئة المختمع األنس) المعاق حركياً(بتفاعل اإلنسان

   :  Ecological System Theoryنظرية األنساق االيكولوجية

- يمكن من خالله تحليل عالقة المعاقين حركيـاً          جديداًيعتبر النسق االيكولوجي مفهوماً          
ـ  من المفاه " النسق االيكولوجي " بالبيئة، فيعد    -إنسانيكنسق   ة التـي اسـتعارتها     يم البيولوجي

 الطبيعية  المجتمعات كل   أن ومؤداه   ، التصوري المبكر  إطارهايكولوجيا البشرية عند تطور     اال
كالكائنات الحية التي تعيش وتتفاعل مع بعضها ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببيئاتها، ومن ثم يبدو من               

لو كانا يشكالن كالً واحداً     كما  ) الكائنات الحية وبيئاتها المختلفة    (المالئم تصور طرفي العالقة   
  .)٢( مفهوم النسق االيكولوجيإلىومركباً وهو يشير 

 كل من المعالجة واإلصالح بواسطة التأكيـد وإدراك    ىويحتوي النموذج االيكولوجي عل         
 فالمنهج االيكولوجي يهتم    ، وبيئاتهم االجتماعية والنفسية   المعاقين حركياً العالقات الوظيفة بين    

 في التفـاعالت    ن ايجابيي ن كمشاركي للمعاقين حركياً ا انه ينظر    م الداخلية والخارجية ك   بالعوامل
  ـــــــــــــــ

ورقة عمل حول الممارسة العامة للخدمة االجتماعية، رؤية معاصرة لتعلـيم وممارسـة             : مجيدهشام سيد عبد ال    ) ٢(
جامعـة   كلية الخدمة االجتماعيـة،    ن عشر، المؤتمر العلمي الثام   القاهرة،( الخدمة االجتماعية في الوطن العربي    

 .٧ :ص)  ٢٠٠٥ حلوان،

القاهرة، دار النصر للتوزيع والنـشر،       (مشكالت التنمية الريفية دراسة ايكولوجية مقارنة     : حاتم عبد المنعم أحمد    ) ٣(
  .٨٧: ص) ٢٠٠٢
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 بـين   وبيئاتهم لتحقيق مواءمةالمعاقين حركياً تحسين مظاهر التوافق بين     ىالمتبادلة ويعمل عل  
  . )١(االحتياجات الفردية وخصائص البيئة

المعـاق  - الفـرد  هي دراسة االيكولوجي    النسقي ومن النماذج التي يهتم بها النموذج           
  :)٢(وتفاعله مع البيئة والتي تظهر في الشكل التالي - حركياً

                      
  نسق األسرة                                        

    عمالاألنسق أصحاب      نسق المؤسسة                                            
  

             
     نسق الخدمات المعاق حركيا                النسق السياسي                             

              
  

                          
  النسق الديني                 التوظيف نسق                        

  
  )١(شكل 

  "مع البيئة المحيطةتفاعل نسق المعاق حركياً "يوضح 

 إلى تفاعل األنساق مع نظم متعددة وطبقاً لهذا التصور من الممكـن              السابق حيث يشير الشكل  
  :  ثالث مجاالت منفصلةىللخدمة االجتماعية أن تركز عل

 حل مشكالته وتنمية    ىوتهدف إلى تطوير قدراته لمساعدته عل      المعاق حركياً  ىالتركيز عل  -١
  .  التوافقىقدراته عل

 معـاق حركيـاً    والنظم التي يتفاعل معها وربط ال      المعاق حركياً  العالقة بين    ىالتركيز عل  -٢
 .بالموارد والخدمات الالزمة

 .عليةفابطريقة أكثر المعاق احتياجات محاولة إصالحها لتلبية و األنظمة ىعل التركيز -٣

 انتقاليـة   ى أنهم ذوي مشاكل واحتياجـات      عل للمعاقين حركياً ينظر النموذج االيكولوجي    و    
  . نتيجة إلصابتهم بإعاقات مختلفةأخرىحياتية نتيجة انتقالهم من مرحلة حياتية إلى مرحلة 

  ـــــــــــــــ
(1) Charles Zastrow : Introduction to Social Work and Social Welfare (Book/Cole, 

Wadsworth Publishing Company 7th ed, 2000) p: 56 . 
مرجع سبق ذكره، ،سرةالفرد واألاالجتماعية مع الممارسة العامة في الخدمة  :حسين حسن سليمان وآخرون )٢(  

.  ٥٧ :ص          
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 إلـى   في ممارسة الخدمة االجتماعية    نظرية األنساق االيكولوجية  تمهيد لتطبيق   ال عجروي      
عـن العمـل المحـدود فـي الخدمـة      ) William Gordon 1969(ليام جوردن وي ما كتبه

ث عند االلتقاء بـين      لوصف ما يحد   ةاالجتماعية أفكاره األساسية في مجال الخدمة االجتماعي      
  .الفرد وبيئته

 االيكولوجيـة فـي ممارسـة    األنساقلنظرية  األفكار السبعة Hernوقد لخص هيرن          
  : )١(الجتماعية كما يليالخدمة ا

إن الخدمة االجتماعية لها بؤرة تركيز ذات بعدين أساسين مزدوجين متزامنين فهي تركز              -١
  .بيئته من ناحية أخرىو نسقال ى وعل من ناحية الشخص والموقفىعل

 .  عند االلتقاء بين الشخص والبيئةإن الخدمة االجتماعية تعمل -٢

 . فاعل بين النسق والبيئةالظاهرة التي تحدث عند االلتقاء هي ت -٣

 سلوك األفراد من ناحيـة      ى عل هزيركت بين طرفين يكون   جهديؤدي هذا التفاعل إلى بذل       -٤
 .البيئة من ناحية أخرىوظروف 

  . فرد والبيئة يجعل كال منها يتغيرإن التالقي أو التصادم بين ال -٥
ـ  ى عل لتعم وفي نفس الوقت     التي تسمح بنمو الفرد   أفضل التفاعالت هي     -٦ سين البيئـة    تح

  . البيئةى التي تعتمد علاألنساق حيث تصبح البيئة مكاناً مناسباً لكافة ،المحيطة

 الزيـادة   أو االهتمام الكافي تتجه نحو االضطراب وعـدم التنظـيم           ىاألنساق التي ال تلق    -٧
وهكذا فأنه من اجل النمو يجـب أن يكـون هنـاك              غير المستفادة،  الطاقة فيااليجابية  

 .ة بين الكائن والبيئةر المستفاديللطاقة غتوزيع مستمر 

    لذا فأن هذه النظرية توجه رؤية المعاقين حركياً كنسق واألخـصائي االجتمـاعي نحـو               
ومن خالل هذا المنظور فـان      ،   االتصال بينهما  ىالتفاعالت المعقدة في الموقف مما يساعد عل      

        والبيئـة  ) النـسق الفرعـي   ( حركيـاً     التحوالت واالعتماد المتبادل بين المعاقين     أوالتفاعالت  
يعتبران شيئاً هاماً من اجل بقاء كالً منهما، وان أي تغيير في أي منهمـا قـد                 ) النسق الكبير (

 االجتمـاعين فـان هـذا       لألخـصائيين ، وبالنسبة   األخر ى سلبي عل  أويكون له تأثير ايجابي     
 في البيئة، كما يوضح انه ليس       المنظور يساعد في تعضيد وتعزيز المنظور الشمولي للشخص       

  .اآلخر بعزل كل منها عن أو البيئات بمفردها أوكافياً للعمل مع المعاقين حركياً بمفردهم 
  

 ـــــــــــــــ
(1) Maria O, Neil McMahon: The General Method of Social Work Practice A Problem-

Solving Approach, (Englewood Cliffs, New Jersey, prentice Hall, Inc., 2nd ed, 1990)     
pp: 8-9 . 
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فها المنظور النسقي االيكولـوجي     يمكن أن يضي  وعموماً يمكن تحديد أهم المميزات التي           
 يستفيد منها الباحث في دراسته      أن، وبالتالي يمكن     العامة في الخدمة االجتماعية    ةللممارس
  : )١( النحو التالي وذلك علىالراهنة

لمنظور النسقي االيكولوجي لألخصائي االجتماعي بالتعامل مع كمية كبيـرة مـن            يسمح ا  -١
التـي  و العملفرص   المرتبطة بالعوامل التي تحد من التحاق المعاقين حركياً ب         المعلومات

 تنظيم وترتيب هذه المعلومات في      ى عل  ويساعده أيضاً  ،يحصل عليها من مصادر متنوعة    
  .ضمنها هذا المنظورساسية التي يتإطار المفاهيم األ

تتيح هذه المعلومات لألخصائي االجتماعي الوصول إلى العديد من العوامـل التـي مـن                -٢
، وفي العالقـات المتبادلـة      العملفرص  عدم التحاق المعاقين حركياً ب    الممكن أن تؤثر في     

 . ن انساق بيئتهم التي يعيشون فيهابينهم وبي

يث يشمل بجانب النسق صاحب المشكلة كال       توسيع نطاق اهتمام األخصائي االجتماعي بح      -٣
 .)الصغرى، والمتوسطة، والكبرى(على مستوى الوحدات من األنساق األخرى 

ـ          واالعتماد المتبادل فيما بينهما    األنساق -٤  ى، ومن ثم فقد يتحول األخصائي من التركيز عل
 .  التعامالت التي تحدث فيما بينهاخصائص هذه التفاعالت إلى

 التغيير في شخـصيته     ىكمشارك نشط في بيئته ولديه القدرة عل      ق حركياً   المعاالنظر إلى    -٥
 . اجل تحقيق التوافق المناسب معهاوفي بيئته من

المستقرة مـع األنـساق     ) التفاعالت(إلى التعامالت    -كنسق إنساني - المعاق حركياً  يحتاج -٦
ـ      محيطة به من اجل بقائه واستمراره     ال  ة الفرصـة  ، لذا يحاول األخصائي االجتماعي إتاح

يجابية مع جميع األنساق المحيطة به والتقليل من العزلـة بـين            إ للتفاعل ب  للمعاقين حركياً 
 .  وباقي انساق مجتمعهالمعاق حركياً

يجب أن يغير الكثير من األخصائيين االجتماعين الفكرة المسيطرة عليهم والتي تنظر إلى              -٧
 وان أي تغييـر فـي       Pathological المعاق حركياً وصراعاته نظرة مرضية    مشكالت  

 . أو األنساق األخرى المحيطة به يواجه دائماً بالمقاومةالمعاق حركياً 

  
 

 ـــــــــــــــ
(1) Elizabeth March Timberlake & et al., The General Method of Social Work Practice 

MC Mahom s Generalist Perspective (Boston, Allyn and Bacon, 4th ed, 2002) p: 24.   
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 إلى فهم األنساق المرتبطة بالمعاق حركيـاً، وإدراك أن          نيحتاج األخصائيون االجتماعيو   -٨
أي تغيير في احد هذه األنساق له بأثيره االيجابي على المعاق حركياً، لذا يجـب اختيـار                 

 . )١(استراتيجيات التدخل المهني المناسبة بعناية ودقة كافية للتعامل مع هذه األنساق

 فرعيـاً مـن      اجتماعياً بل انه يعتبر نسقاً     يعتبر األخصائي االجتماعي الممارس العام نسقاً      -٩
 . يعمل معهممعاقين حركياً الذيشبكة األنساق االجتماعية المحيطة بال

 االيكولوجي يوجه الممارس العام للعمل مـع المواقـف المتعـددة            ر فأن المنظو  خيراًوأ -١٠
ه بطرق العمل المرتبطة بمن يشملهم موقف الممارسة من          حيث تحدد له وتمد    ،ةللممارس

األنساق المختلفة المرتبطة بالبيئة والتي يجب أن يضعها في اعتباره أثناء تعاملـه مـع               
الموقف وتحديد أسلوب واضحاً للفهم والتأثير والتفاعل المتبادل بين المعـاقين حركيـاً             

   .والبيئة

ي االيكولوجي قد وفر لممارسة الخدمة االجتماعيـة        أن المنظور النسق   :القولوخالصة        
المعـاقين   يتيح لألخصائي االجتماعي الفرص لرؤية حاجات ومـشكالت     ،إطارا مناسباً للعمل  

 في صورة متكاملة تتضمن جميـع العوامـل         رص العمل، فحركياً المتمثلة في عدم التحاقهم ب     
 واالجتماعيـة   لجـسمية والنفـسية   المرتبطة بخصائص المعاقين حركيـاً ا     ) الشخصية(الذاتية  

 المعاقين حركياً، والمؤسسات    إليهاوالمعرفية، والعوامل البيئة المرتبطة بالجماعات التي ينتمي        
التي تقوم بخدمة المعاقين حركياً، والمجتمع بما يشمله من منظمـات ومؤسـسات وشـركات               

ترتبط بمثـل هـذه     دة   على جانب واحد أو على جوانب محد       وليس التركيز ومصانع مختلفة،   
  . المشكالت

    

  

  

  

  

  
  

 ـــــــــــــــ
، مرجع سـبق ذكـره،   الفرد واألسرةاالجتماعية مع  الممارسة العامة في الخدمة     : حسين حسن سليمان وآخرون    )١ (

  .٦٨-٦٦: ص ص
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  :ةـوع الدراسـن: أوالً
راسـته والهـدف المـراد            ضوء طبيعة الموضوع المراد د     ى      يتحدد نوع الدراسة عل   

  .تحقيقه

      والن هذه الدراسة تهدف إلى وصف وتحليل المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين             
    المشكالت، هذه وتحديد األدوار المقترحة لألخصائي االجتماعي تجاه     حركياً بفرص العمل،    

ـ             لل  تلـك   ىتوصل إلى منظور مقترح للممارسة العامة في الخدمة االجتماعيـة للتغلـب عل
 Descriptive" الدراسات الوصـفية " وعلى ضوء هذا تنتمي هذه الدراسة إلى ،المشكالت

Studies         وظروفهم وبيئاتهم،  ) المعاقين حركياً (التي تمدنا بثروة من المعلومات عن األفراد
 من البحـث    األساسي، والهدف   واألحداث وصف وشرح العالقات بين الظواهر       ىد عل كؤوت

 باإلضـافة  ،)١( والظواهر من خالل الوصف    األفرادالوصفي انه يعطي صورة واضحة عن       
 كشف الحقائق الراهنة التي تتعلق بظاهرة معينة مع تـسجيل دالالتهـا وخصائـصها               إلى

، بهدف وصف هذه الظاهرة وصفاً دقيقـاً        ألخرىابالمتغيرات  وتصنيفها وكشف ارتباطاتها    
  .)٢( المختلفةأبعادها إلىشامالً من كافة جوانبها، ولفت النظر 

   :ةـج الدراسـمنه: ثانياً
باعتباره احد المناهج الرئيسية التي     "تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعي              

ر الموجودة في جماعة معينة وفي مكان       تستخدم في البحوث الوصفية، وتهتم بدراسة الظواه      
  :)٤( ومن ثم فأنه يسهم في)٣("معين، ويتناول أشياء موجودة بالفعل وقت إجراء البحث

  .ية ضرورية لفهم الواقع األمبريقي بيانات كمى الحصول عل -

 . اإلجابة على تساؤالت الدراسة -

  . يساعد على الوصف والتفسير -
 ـــــــــــــــ

(1) Barbara Thomlison : Descriptive Studies, In: Bruce A. Thayer: The Handbook of 
Social work Research Methods, (London, Sage Publication, INC., 2001) P:131. 

إلسـكندرية، المكتـب الجـامعي    ا(، منهجية إلعداد البحوث االجتماعية الاتالبحث العلمي الخطو:  محمد شفيق )٢(
  .١٠٨: ص) ١٩٩٤الحديث، 

ـ   (،  لخدمة االجتماعية كفكر وتطبيق   البحث في ا  : رياض أمين حمزاوي وآخرون   ) ٣( يم للطباعـة   القاهرة، دار الحك
  .١٤٠: ص) ١٩٩٣والنشر، 

القـاهرة، الثقافـة المـصرية للطباعـة والنـشر          (،  البحث في الخدمة االجتماعية   : عبد الحليم رضا عبد العال    ) ٤(
   .٦٤-٦٣: ص ص) ١٩٩٩، ٢والتوزيع، ط
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  : الدراسة المسح االجتماعي بنوعيةفي هذهوسوف يستخدم الباحث       

مجال اإلعاقة  الخبراء والمهتمين ب  والمعاقين حركياً،   (المسح االجتماعي بالعينة لكل من       -١
 . )الحركية

جمعيـة   ب وفريـق العمـل   المسح االجتماعي بالحصر الشامل لألخصائيين االجتماعيين        -٢
 .  المعاقين حركياً بغزة

 :ةـاالت الدراسـمج: ثالثاً

 :المجال المكاني -١

يقع قطاع غـزة فـي الجـزء        حيث  اسة بجمعية المعاقين حركياً بغزة،      تم إجراء الدر        
 كيلو  ٣٦٥الجنوبي من فلسطين على ساحل البحر األبيض المتوسط، وتبلغ مساحته حوالي            

يبلـغ طولـه    لجنوب، و  ساحلي يمتد من الشمال إلى ا       متراً مربعاً، وهو عبارة عن شريط     
شرة كيلو كيلو متراً، وعرضه يتراوح بين سبعة كيلو مترات واثني ع       حوالي واحداً وأربعين  

) ١٩٤٧الحدود اإلسرائيلية حسب قرار التقسيم الصادر في عام         (متر، ويحده الخط األخضر   
 مـصر   ة جمهوري الجنوب ومن،  من الشرق والشمال، ومن الغرب البحر األبيض المتوسط       

، ويتمتع القطاع بمناخ شرقي البحر األبيض المتوسط، حيث يكون الطقس ممطـراً             بيةالعر
  .(*)بين شهري نوفمبر ومارس ومعتدل وحار بين شهري أبريل وأكتوبر

                                                                                                                                                                :المجال البشري -٢

 حركياً بجمعية المعاقين حركيـاً      يناق المع أنتشير عينة البحث في هذه الدراسة إلى         -أ
  : التاليةبغزة، والذين تم اختيارهم وفقاً للشروط 

 .األقصى نتيجة النتفاضة أوطبيعية  إعاقته حركية سواء كانت إعاقة يكون ذو أن -

 . سنة٥٠ إلى ١٨  سن يتراوح عمره منأن -

  .تاحة يكون مؤهالً للعمل بفرص العمل المأن -
 . يكون عاطال عن العملأن -

 . المعاقين حركياً بغزةجمعية يكون مقيد بأن -

  
  
  
 ـــــــــــــــ 

     .)٦، ٥(انظر ملحق  (*) 
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  :خطوات المعاينة

والذي يتمثل في المعاقين حركياً المقيدين بجمعيـة المعـاقين          ار المعاينة،   تم تحديد إط        
وقد بلغ  معاق،  ) ٣٥٠٠(حيث وجد أن العدد الكلي لهؤالء المعاقين ما يقارب          حركياً بغزة،   

عـشوائية  بالطريقة ال سحب عينة   وقد تم    مفردة،) ١٢٠٠( عدد الذين انطبقت عليها الشروط    
من إجمالي ممن انطبقت عليهم     %) ١١,٧ (وهي تمثل فردة،  م) ١٤٠(بسيطة بلغت قدرها    ال
  .همالثبات علي مفردة تم تطبيق )١٠(بعد استبعاد وذلك  ،وط العينةرش

بلغ و بجمعية المعاقين حركياً بغزة،   فريق العمل    االجتماعين و  لألخصائيينالحصر الشامل    -أ
ـ  يمكن  وممارس للخدمة االجتماعية، و   أخصائي اجتماعي   ) ٢٠(عددهم    ىتوضيحهم عل

 أخصائيين تأهيـل  ) ١(أخصائيين نفسيين،   ) ٤(ن،  جتماعييأخصائيين ا ) ٧(النحو التالي   
   . طبيب عام) ٢(،ن عالج طبيعيأخصائيي) ٥(طبيب تأهيل طبي، ) ١(، معاقين

 حيث تم إجراء مقابلة مع    : مجال اإلعاقة الحركية  الدراسة من الخبراء والمهتمين ب    عينة   -ب
  المعاقين حركياً بغزة   جمعية الحركية داخل    مجال اإلعاقة  والمهتمين ب  الخبراءمن   )٢٠(

 .وخارجها

  : المجال الزمني -٣

  حتـى  م٣/٣/٢٠٠٨تم جمع البيانات من مفـردات الدراسـة خـالل الفتـرة مـن                     
  . م١٧/٤/٢٠٠٨

  : راســةأدوات الد: رابعاً
التعدد يساعد في   الن هذا   لجمع البيانات   اعتمدت الدراسة على مجموعة من األدوات             

 أداه واحـدة،    ى انه يجنب عيوب أسلوب االعتماد عل      ىفضالً عل  بيانات كافية    ىالحصول عل 
 في البحث وفقاً    أداة من   أكثرمكانية استخدام   إوتحققاً لمبدأ المرونة المنهجية والذي يشير إلى        

  :د استعان الباحث باألدوات التالية قلمتطلبات الدراسة، ف

  :  خاصة بالمعاقين حركياًاراستبة استمار ) ١(

العوامـل   طبقت على المعاقين حركياً بجمعية المعاقين حركياً بغزة، لوصف وتحديـد            
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل، ولقد اشتملت هذه            المؤدية إلى   

  :رئيسية التاليةاالستمارة على األبعاد ال

  . البيانات األولية -
 .المعاقين حركياً مهنياًتأهيل   -



 - ٨٤ -

 .تحاق المعاقين حركياً بفرص العملالعوامل التي تحد من ال  -

الت التـي   المشكالعوامل المؤدية إلى     االجتماعي لمواجهة    لألخصائي المقترحة   ألدوارا  -
 :شمل علىتو عملحركياً بفرص ال تحد من التحاق المعاقين

 العوامـل المؤديـة إلـى      ياً لمواجهة  دور األخصائي االجتماعي مع نسق المعاق حرك       -أ
  .المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

 العوامـل المؤديـة إلـى       دور األخصائي االجتماعي مع نسق المؤسسة لمواجهـة        -ب
  .المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

 العوامل المؤدية إلـى    مال لمواجهة  دور األخصائي االجتماعي مع نسق أصحاب األع       -ج
  .المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

المشكالت العوامل المؤدية إلى     دور األخصائي االجتماعي مع نسق المجتمع لمواجهة         -د
 .التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

 المشكالت التي تحد مـن      وامل المؤدية إلى  الع الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة       -
 .تحاق المعاقين حركياً بفرص العملال

 من التحاق المعاقين حركياً     المشكالت التي تحد  العوامل المؤدية إلى    لمواجهة   المقترحات  -
   .العمل بفرص

  :   على النحو التاليارمارة االستب استReliability وثبات Validityوللتحقق من صدق     

  : ار االستب صدق استمارة)أ ( 
 : Content Validity  صدق المحتوى -

 من الصدق وهو ما يعرف      أساسي نوع   ى صدق االستمارة عل   إجراءفي       اعتمد الباحث   
 ولتحقيـق  Logical Validity الصدق المنطقي أو Content Validityبصدق المحتوى 

  : نوع من الصدق قام الباحث بما يليهذا ال
ة التـي تناولـت        النظرية والدراسـات الـسابق     األطر كم مناسب من     ىاحث عل اطلع الب   -

  .متغيرات الدراسة
 جوانب االتفاق بين اغلب وجهات النظر المتعددة التي تحدثت فـي            إلىمحاولة التوصل     -

والتي تم تناولها في الفصل الثاني تحت عنصر المشكالت التي تحـد مـن              (هذا الشأن   
 .)لعملالتحاق المعاقين بفرص ا



 - ٨٥ -

 ىإلدية  ؤمالعوامل  ال ، توضح اربأسئلة تتضمنها استمارة االستب   تم التعبير عن المشكالت       -
نسق المعـاق، نـسق األخـصائي       (طة بكل نسق من انساق التعامل       مرتبالالمشكالت و 

 .)نسق أصحاب األعمال، نسق المجتمعاالجتماعي، نسق المؤسسة، 

  :)صدق المحكمين(الصدق الظاهري   -
 الخدمة االجتماعية، بكليـة الخدمـة       أساتذةمن   (*))١٩( عدد   ىرض االستمارة عل  تم ع      

 مالئمة كل عبارة مـن      ى الرأي في مد   وإبداءاالجتماعية، جامعة حلوان، لتحكيم االستمارة      
 ما يرونه سـيادتهم مـن عبـارات،         وإضافةحيث الصياغة وارتباطها بالبعد المراد قياسه،       

%) ٨٥( عـن     نسب اتفاق ال تقـل     ىاسة، واعتمد الباحث عل   وكذلك حذف غير المالئم للدر    
لحـذف  حيث تعتبر نسبة اتفاق المحكمين على عبارات االستمارة معياراً لصدقها، ونتيجـة             

 وصلت عبارات االستمارة في شكلها النهـائي إلـى          اآلخر البعض   وإضافةبعض العبارات   
          احـد االسـتجابات الثالثـة       عبارة، وتأخذ االستجابات الخاصة بكل عبارة باختيـار       ) ٩١(
  .  عبارات ايجابيةاألداة ت وقد تضمن) ال– إلى حد ما –نعم (

 للتحقق من "Test- Re-Test ) "  االختبارإعادة أسلوب(: ار استمارة االستبثبات )ب (
  : ات االستمارة قام الباحث بما يليثب

تحاق  المشكالت التي تحد من ال     لىالعوامل المؤدية إ    عن ار صورة من استمارة استب    إعداد -
  .المعاقين حركياً بفرص العمل

مفردة من المعاقين حركياً، وقد روعي      ) ١٠( عينة قوامها    ى تطبيق الباحث االستمارة عل    -
سبيرمان ومعامل ألفا    تم حساب معامل ارتباط      ميو) ١٥(توفر شروط العينة فيهم وبعد فترة       

واستجابتهم في االختبار   ) Test( األولكياً في االختبار     الستجابات المعاقين حر   وألفا المعدل 
عنـد مـستوى معنويـة      ٠,٨٨٦= ر  ككل لألداةرتباط  اال معامل   أنتبين  ،  )Retest(الثاني  
لية من الثبات، كمـا تـم حـساب معامـل           ا درجة ع  ى االستمارة عل  أن، وهذا يعني    ٠,٠٥

  :في الجدول التاليالرتباط نت نتائج هذا االستمارة، وكاا بعادأاالرتباط لكل بعد من 

  
  

  
  

  ـــــــــــــــ
      )٥(انظر ملحق (*)   
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  )٣(جدول 
لمعاقين حركياً  الخاصة بااراستمارة االستبلكل متغير من متغيرات الثبات معامل "يوضح 
  "المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل العوامل المؤدية إلىحول 

 ألفا المعدل ألفا درجة االرتباط االختبار األسئلة م

   أسئلة بيانات أولية يكتفي بها الصدق ١٢ -١األسئلة من 
 األول

 هل حصلت على دورات تأهيل مهني؟  ١٣
 الثاني

٠,٩٠٦٦ ٠,٩٠٤١ **٠,٨٢٩ 

 األول
١٤  

هل ترى أن للتأهيل المهني دور في حصولك على فـرص           
 الثاني ؟عمل

١,٠٠٠٠ ١,٠٠٠٠ **١,٠٠ 

 األول
 ؟كيف ذلك). إلى حد ما(أو) نعم(في حالة اإلجابة بـ  ١٥

 الثاني
١,٠٠٠ ١,٠٠٠ **١,٠٠ 

 األول
 ما األسباب؟). ال(في حالة اإلجابة بـ  ١٦

 الثاني
١,٠٠٠ ١,٠٠٠ **١,٠٠٠ 

 األول
١٧  

ما أهم األنساق المؤدية إلى المشكالت التـي تحـد مـن            
 الثاني ؟التحاقك بفرص العمل

٠,٩٨٥٠ ٠,٩٨٥٠ ٠,٨١٥ 

 األول
 ؟ما العوامل المرتبطة بك وتحد من التحاقك بفرص العمل  ١٨

 الثاني
٠,٩٧١٤ ٠,٩٧١٠ **٠,٨٩٠ 

 األول
١٩  

ما العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاقـك         
 الثاني ؟بفرص العمل

٠,٩٢٠٤ ٠,٩١٩٣  *٠,٧٥٠ 

 األول
٢٠ 

خصائي االجتماعي وتحد من    ما العوامل المرتبطة بنسق األ    
 الثاني التحاقك بفرص العمل؟

٠,٨٩٩٧ ٠,٨٩٨٢ ٠,٧٦٨ 

 األول
٢١ 

ما العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحـد مـن          
 الثاني التحاقك بفرص العمل

٠,٩٢٨٢ ٠,٩٢٧٨ **٠,٨٦٠ 

 األول
٢٢  

ما العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد مـن التحاقـك          
 الثاني مل؟                              بفرص الع

٠,٩٦٦٥ ٠,٩٦٣٣ **٠,٩٨١ 

 األول
 الثاني ؟ما الدور الحالي لألخصائي االجتماعي مع المعاقين حركياً  ٢٣

٠,٩٩٢٥ ٠,٩٩٢٣ **٠,٩٨٤ 

 األول
٢٤  

ما دور األخصائي االجتماعي المتوقع مع نـسق المعـاق          
 الثاني تحد من التحاقه بالعمل؟حركياً لمواجهة المشكالت التي 

٠,٨٧٣٥ ٠,٨٧٣٢ *٠,٧٢٨ 

 األول
٢٥  

ما دور األخصائي االجتماعي مع نسق المؤسسة لمواجهة        
 الثاني ؟العملحد من التحاق المعاق حركياً بالمشكالت التي ت

٠,٨٧١٢ ٠,٨٧١١ *٠,٧٤٦ 

 األول
٢٦  

كالت ما الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة المـش        
 الثاني التي تحد من التحاقك بفرص العمل؟

٠,٩٧٥٩ ٠,٩٧٥٢ **٠,٨٦٨ 

 األول
٢٧ 

ما الصعوبات التي تواجهك وتحد من فرص تشغيلك لحـل          
 الثاني ؟هذه المشكالت

٠,٩٨١٥ ٠,٩٨١٣ **٠,٩٤٤ 

 األول
 ؟ما مقترحاتك لمواجهة هذه المشكالت ٢٨

 الثاني

 في المؤشر ٣ وتأخذ رقم اناالختباراإلجابات متشابهة في 
 . في المؤشر العام للسؤال٣٦الفردي ، 

  ٠,٠٥دال عند مستوى معنوية  *                                                         ٠,٠١دال عند مستوى معنوية ** 
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  : من خالل الجدول السابق يتضح أن

عنـد  % ٩٥،  %٩٩ حدود الثقة    إطارالدرجة المعنوية لتلك االرتباطات بعضها دالة في            
  . ٠,٠٥، ٠,٠١مستوى معنوية 

   : ار االستبستمارةة تصحيح اقطري

تار المبحوث واحدة منها وقـد      خ     يتحدد مفتاح التصحيح لالستمارة في ثالث استجابات ي       
  : لباحث للعبارات االيجابية دراجاتأعطى ا

                        نعم            إلى حد ما        ال  

                        ٠             ١                 ٢  

  :درجة النسبية لقوة البعد كما يليوبذلك تتحدد ال

  %.٣٣,٣ الدرجة النسبية المنخفضة اقل من  -

 .%٦٦,٦ -% ٣٣,٣ النسبية المتوسطة  الدرجة -

 . %١٠٠-% ٦٦,٧رتفعة ـ الم الدرجة النسبية -

  . (*) المعاقين حركياً في صورتها النهائيةى علالمطبقة ار استمارة االستبأصحبتوبذلك      

 : وفريق العملباألخصائيين االجتماعيناستمارة استبيان خاصة  ) ٢(

 لتحديـد الـدور الفعلـي الممـارس          وفريق العمل   االجتماعين األخصائيين ىطبقت عل 
 المشكالت التي تحد مـن التحـاق        العوامل المؤدية إلى   ىي للتغلب عل   االجتماع لألخصائي

  : البنود التاليةىالمعاقين حركياً بفرص العمل، ولقد اشتملت هذه االستمارة عل

 . البيانات األولية -

 . ية التعليمية لألخصائي االجتماعياإلعداد المهني والخلف -

 . العملالعوامل التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص -

المشكالت التـي   العوامل المؤدية إلى     األدوار المقترحة لألخصائي االجتماعي لمواجهة       -
 :شمل علىتحركياً بفرص العمل، وتحد من التحاق المعاقين 

  
 

  ـــــــــــــــ
 .)١(انظر ملحق (*)   



 - ٨٨ -

العوامـل المؤديـة إلـى      دور األخصائي االجتماعي مع نسق المعاق حركياً لمواجهة          -أ
  .تحاق المعاقين حركياً بفرص العملمشكالت التي تحد من الال

العوامـل المؤديـة إلـى      مؤسسة لمواجهـة    دور األخصائي االجتماعي مع نسق ال      -ب
  .ركياً بفرص العمل من التحاق المعاقين حالمشكالت التي تحد

العوامل المؤدية إلـى     لمواجهة   أصحاب األعمال  دور األخصائي االجتماعي مع نسق       -ج
  .تحاق المعاقين حركياً بفرص العملمشكالت التي تحد من الال

المشكالت العوامل المؤدية إلى     دور األخصائي االجتماعي مع نسق المجتمع لمواجهة         -د
  .تحاق المعاقين حركياً بفرص العملالتي تحد من ال

العوامـل المؤديـة إلـى        الصعوبات التي تواجه األخصائي االجتماعي فـي مواجهـة            -
 .تحاق المعاقين حركياً بفرص العملالت التي تحد من الالمشك

تحاق المعاقين حركياً   المشكالت التي تحد من ال    العوامل المؤدية إلى     لمواجهة   المقترحات   -
  .بفرص العمل

  . ابق عرضها لصدق وثبات االستمارةولقد اتبع الباحث الخطوات الس    

لخدمة االجتماعية، واعتمد الباحـث      ا أساتذة من   (*))١٩( عدد   ىتم عرض االستمارة عل    -
  .%)٨٥( نسبة اتفاق ال تقل عن ىعل

 :  تدرج ثالثي هوى تأخذ االستجابات بكل عبارة درجة تعتمد عل -

       إلى حد ما        النعم   

                               ٠             ١            ٢  
 للتحقق من ثبات االستمارة، وذلـك  " Test- Re-Test "  االختبار أعادة أسلوب استخدم -

، وتـم    وفريق العمل   االجتماعيين األخصائيينمفردة من   ) ١٠(  عينة قوامها  ىلتطبيقها عل 
سبيرمان ومعامل ألفا وألفـا      ، ثم حساب معامل ارتباط    ميو) ١٥( التطبيق بعد فترة     إعادة
ستمارة، وكانت نتائج    اال أبعاد والثاني لكل بعد من      األول لالستجابات في االختبار     المعدل
  : رتباط كما يليهذا اال

  
  

  ـــــــــــــــ
  . )٤(انظر ملحق (*)   
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  )٤(جدول 
باألخصائيين استمارة االستبيان الخاصة لكل متغير من متغيرات الثبات معامل "يوضح 
  " حول المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل وفريق العملاالجتماعيين

  ٠,٠٥دال عند مستوى معنوية                          *                                 ٠,٠١دال عند مستوى معنوية ** 

 ألفا المعدل ألفا االرتباط االختبار األسئلة م

   الصدق  أسئلة بيانات أولية يكتفي بها١٣ -١األسئلة من 
 األول

١٤  
ما أهم األنساق المؤدية إلى المشكالت التـي تحـد مـن            

 الثاني ؟التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل
٠,٩١١٩ ٠,٩١٠١ **٠,٨٨٧ 

 األول
١٥  

معاق حركياً وتحد من التحاقه  ما العوامل المرتبطة بنسق ال    
 الثاني ؟بفرص العمل

٠,٩٣٨١ ٠,٩٣٦٦ **٠,٨١٧ 

 األول
١٦  

ما العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد مـن التحـاق          
 الثاني ؟المعاقين حركياً بفرص العمل

٠,٩١٠١ ٠,٨٨٣٧ **٠,٨٥٤ 

 األول
١٧  

ن ما العوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد م       
 الثاني ؟التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

٠,٨٦٩٢ ٠,٨٦٥١ *٠,٧٥٦ 

 األول
١٨  

ما العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحـد مـن          
 الثاني ؟التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

٠,٩٩٥٣ ٠,٩٩٥١ **٠,٩٨١ 

 األول
١٩  

ما العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد مـن التحـاق          
 الثاني ؟المعاقين حركياً بفرص العمل

٠,٩٩٣٣ ٠,٩٩١٢ **٠,٨٩٧ 

 األول
 ؟ما الدور الحالي لألخصائي االجتماعي مع المعاقين حركياً  ٢٠

 الثاني
٠,٩٨٦٨ ٠,٩٨٦٢  **٠,٩٤٨ 

 األول
٢١ 

ما دور األخصائي االجتماعي المتوقع مع نـسق المعـاق          
 الثاني ؟العمل التحاقه بلمشكالت التي تحد منحركياً لمواجهة ا

٠,٩٥٩٧ ٠,٩٥٩٧ *٠,٧٠٠ 

 األول
٢٢ 

ما دور األخصائي االجتماعي مع نسق المؤسسة لمواجهة        
 الثاني المشكالت التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل

١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ 

 األول
٢٣  

ما دور األخصائي االجتماعي مع نسق أصحاب األعمـال         
هة المشكالت التي تحد من التحاق المعـاق حركيـاً          لمواج

 بفرص العمل بفرص العمل؟                              
 الثاني

٠,٩٦٢٨ ٠,٩٦٢٧ **٠,٨٩٦ 

 األول
٢٤  

ما دور األخصائي االجتماعي مع نسق المجتمع لمواجهـة         
 الثاني المشكالت التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل

٠,٩٤٤٤ ٠,٩٤٤١ **٠,٨١٨ 

 األول
٢٥  

ما الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة المـشكالت         
 الثاني ؟التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ 

 األول
٢٦  

ما األدوات التي يستخدمها األخصائي االجتماعي لتفعيـل        
 من التحاق المعاقين    دوره في مواجهة المشكالت التي تحد     

 ؟حركياً بفرص العمل
 الثاني

 .١٨اإلجابات متشابهة في االختباران وتأخذ رقم 

 األول
٢٧  

ما الصعوبات التي تواجـه األخـصائي االجتمـاعي فـي           
مواجهة المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركيـاً         

 ؟بفرص العمل
 الثاني

٠,٨٦٩٨ ٠,٨٦٩٦ *٠,٧٥٤ 

 األول
٢٨ 

ما مقترحاتك لمواجهة المشكالت التي تحد مـن التحـاق          
 الثاني ؟المعاقين حركياً بفرص العمل

١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ 



 - ٩٠ -

  : نمن خالل الجدول السابق يتضح أ
معامالت االرتباط المحسوبة لكل متغير بمفرده دال إحصائيا عنـد مـستوى معنويـة                  
 نتائجها  د على ، وبذلك فأن معامالت الثبات ذات داللة عالية ويمكن االعتما         ٠,٠٥  أو ،٠,٠١

  .%٩٥، %٩٩بنسبة ثقة 
ريـق   وف  االجتمـاعيين  األخـصائيين  لىعاستمارة االستبيان المطبقة    وبذلك أصبحت         
  .(*) في صورتها النهائيةالعمل

وفريـق    المطبقة على األخصائيين االجتمـاعيين     نوسوف يتم تصحيح استمارة االستبيا       
  .كما سبق المطبقة على المعاقين حركياً ار بنفس طريقة تصحيح استمارة االستبالعمل

 :مجال اإلعاقة الحركيةلمهتمين ببالخبراء وا خاصة مقابلةاستمارة  ) ٣(
العوامل المؤديـة   مجال اإلعاقة الحركية لتحديد     لبيانات من الخبراء والمهتمين ب    الجمع    
ولقـد اشـتملت هـذه       ، حركياً بفرص العمـل    المعاقينالمشكالت التي تحد من التحاق      إلى  

  :االستمارة على البنود التالية
 . البيانات األولية -

 .العوامل التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل -

المشكالت التـي   العوامل المؤدية إلى    األدوار المقترحة لألخصائي االجتماعي لمواجهة        -
 .تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

المشكالت التي تحد مـن     العوامل المؤدية إلى     الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة        -
 .تحاق المعاقين حركياً بفرص العملال

 .بفرص العملتحاق المعاقين حركياً لمشكالت التي تحد من ال المقترحات لمواجهة ا -

  .      ولقد اتبع الباحث الخطوات السابق عرضها لصدق وثبات االستمارة
 من أساتذة الخدمة االجتماعية، واعتمد الباحـث        )*(*)١٩(تم عرض االستمارة على عدد       -

  %).٨٥(على نسبة اتفاق ال تقل عن 
 :  درجة تعتمد على تدرج ثالثي هورة تأخذ االستجابات بكل عبا -

  نعم        إلى حد ما        ال
                              ٠             ١             ٢  
للتحقق من ثبات االستمارة، وذلـك   " Test- Re-Test "  استخدم أسلوب أعادة االختبار -

،  بمجال اإلعاقة الحركيـة    الخبراء والمهتمين مفردة من   ) ١٠(  عينة قوامها  ىلتطبيقها عل 
  ـــــــــــــــ

   .)٢( انظر ملحق(*)   
  ).٤ (انظر ملحق) *(*  
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سبيرمان ومعامل ألفا وألفا      يوم، ثم حساب معامل ارتباط    ) ١٥(إعادة التطبيق بعد فترة     وتم  
المعدل لالستجابات في االختبار األول والثاني لكل بعد من أبعاد االستمارة، وكانت نتـائج              

  :  االرتباط كما يليهذا

  )٥(جدول 
بالخبراء والمهتمين بمجال  الخاصة لمقابلةمعامل الثبات لكل متغير من متغيرات استمارة ا"يوضح 

  "العمل من التحاق المعاقين حركياً بفرص المشكالت التي تحدالعوامل المؤدية إلى حول الحركية  اإلعاقة
 دلألفا المع ألفا االرتباط االختبار األسئلة م

   الصدق  أسئلة بيانات أولية يكتفي بها٥ -١األسئلة من 
 األول

٦  
ما العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه      

 الثاني ؟بفرص العمل
٠,٩٨٧٠ ٠,٩٨٧٠ **٠,٩٥٠ 

 األول
٧  

ما العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد مـن التحـاق          
 الثاني ؟المعاقين حركياً بفرص العمل

٠,٧٨٧٠ ٠,٧٦٠٥ *٠,٧٣٨ 

 األول
٨  

ما العوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من        
 الثاني ؟التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

٠,٩٠٣٨ ٠,٩٠٣٨ *٠,٧٦٠ 

 األول
٩  

ما العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحـد مـن          
 الثاني ؟التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

٠,٩٠٨٢ ٠,٩٠٦٠ **٠,٨٠٩ 

 األول
١٠  

ما العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد مـن التحـاق          
 الثاني ؟المعاقين حركياً بفرص العمل

٠,٩٢٦٢ ٠,٩٢٠٥ **٠,٨٩٨ 

 األول
١١  

ما دور األخصائي االجتماعي المتوقع مع نـسق المعـاق          
حركياً لمواجهة المشكالت التي تحد من التحاقـه بفـرص          

 ؟لالعم
 الثاني

٠,٨٩٩١ ٠,٨٣٤٣ **٠,٩٨٥ 

 األول
١٢  

ما دور األخصائي االجتماعي مع نسق المؤسسة لمواجهة        
 الثاني المشكالت التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل

٠,٩٩٢٤ ٠,٩٨٥٤  **٠,٩٩٧ 

 األول
١٣ 

ما دور األخصائي االجتماعي مع نسق أصحاب األعمـال         
ت التي تحد من التحاق المعـاق حركيـاً         لمواجهة المشكال 

 بفرص العمل بفرص العمل؟                              
 الثاني

٠,٩٢٩٠ ٠,٨١٧٤ **٠,٩٤٦ 

 األول
١٤ 

ما دور األخصائي االجتماعي مع نسق المجتمع لمواجهـة         
 الثاني المشكالت التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل

٠,٨٠٢٤ ٠,٩٥٨٤ **٠,٨٩٢ 

 األول
١٥  

ما الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة المـشكالت         
 الثاني ؟التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

٠,٩٤٠٤ ٠,٩٣٩٩ **٠,٨٠٥ 

 األول
١٦  

ما الصعوبات التي تواجهك وتحد من فرص تشغيلك لحـل          
 الثاني ؟هذه المشكالت

٠,٩٨٣٠ ٠,٩٨٢٧ **٠,٩٦٦ 

 األول

 ؟ لمواجهة هذه المشكالتذا تقترح حضرتكما  ١٧ الثاني

 الثاني

٠,٩٣٢١ ٠,٩٣٢٠ *٠,٧٧١ 

  ٠,٠٥دال عند مستوى معنوية                                    *                       ٠,٠١دال عند مستوى معنوية ** 
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  : من خالل الجدول السابق يتضح أن

    معامالت االرتباط المحسوبة لكل متغير بمفرده دال إحصائيا عنـد مـستوى معنويـة              
جها ، وبذلك فأن معامالت الثبات ذات داللة عالية ويمكن االعتماد على نتائ           ٠,٠٥، أو   ٠,٠١

  .%٩٥، %٩٩بنسبة ثقة 
ـ         مقابلة   وبذلك أصبحت استمارة ال       ة  المطبقة على الخبراء والمهتمـين بمجـال اإلعاق

  .(*)الحركية في صورتها النهائية
 الخبراء والمهتمين بمجـال اإلعاقـة       المطبقة على المقابلة   وسوف يتم تصحيح استمارة       

               األخـصائيين االجتمـاعيين    المطبقة على    نبنفس طريقة تصحيح استمارة االستبيا    الحركية  
  . كما سبق

  : اإلحصائيةالمعالجات : خامساً
الحـزم  ) SPSS(جة البيانات من خالل الحاسب اآللـي باسـتخدام برنـامج            تم معال      

  :طبقت األساليب اإلحصائية التاليةوقد  للعلوم االجتماعية، اإلحصائية

  .، الوسط الحسابي، االنحراف المعياريت، النسب المئوية التكرارا-١
توضـيح   المرجحة، المتوسط الوزني المرجح وذلك لترتيـب المتغيـرات ل          األوزان -٢

  .الدرجة النسبية لقوة البعدو تأثيرها، أولوية
 .T: TEST اختبار -٣

 .)spearman (سبيرمانرتباط معامل ا -٤

  . ألفااختبار -٥

 .ألفا المعدلاختبار  -٦

 .Tاختبار  -٧

 .Fاختبار  -٨

 .One way Novaتحليل التباين باستخدام  -٩

 .)(LSDاحد اختبارات المقارنات البعدية  -١٠

  .STD. Errorالخطأ المعياري للمتوسط  -١١
  
  
  

  ـــــــــــــــ
  . )٣(انظر ملحق (*)   



  
  
  
  
  
  
  
א א

      
  
  
  
  

  .المعاقين حركياًب الجداول الخاصة: أوالً
  . وفريق العمل باألخصائيين االجتماعيينالجداول الخاصة: ثانياً
  . بالخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية الجداول الخاصة:ثالثاً
  .الجداول االرتباطية: رابعاً
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  :الجداول الخاصة بالمعاقين حركياً: أوالً
 : لعينة الدراسة من المعاقين حركياًوصف الخصائص الديموجرافية  )١(

  :  النوع-أ
  )٦(جدول 

  "توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً للنوع" يوضح
 ١٤٠=                 ن

 النسبة المئوية ك النوع

 %٧٠,٧ ٩٩ ذكر

 %٢٩,٣ ٤١ ىأنث

 %١٠٠ ١٤٠ وعــالمجم

  : يوضح الجدول السابق أن

من % ٢٩,٣من مفردات عينة الدراسة، بينما تمثل نسبة اإلناث         % ٧٠,٧     نسبة الذكور تمثل    
  .مفردات عينة الدراسة

     ولعل التفاوت بين نسبة الذكور واإلناث مرده إلى أن اإلعاقة الحركية الناتجة عن الحروب              
مل وحوادث السير بين الذكور تفوق مثيالتها بين اإلنـاث، وهـذا منطقـي، إذ أن              وإصابات الع 

مشاركة الذكور في الحروب وانتفاضة األقصى على األخص أكثر من مشاركة اإلناث، إضـافة              
  .  إلى مشاركة الذكور في سوق العمل الذي يزيد كثيراً عن مشاركة اإلناث

 أميمة توفيق إبراهيم، ١٩٨٨ عام هر أبو المعاطيما     ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من 
، وذلك في أن نسبة اإلعاقة عند الذكور تفوق ٢٠٠٥عام علي عباس دندراوي ، ٢٠٠١عام 

 .  )١(مثيالتها عند اإلناث يصل إلى الضعف لصالح الذكور
 

 ـــــــــــــــــ
  :راجع في ذلك دراسات) ١(
مرجـع  ئي االجتماعي في تحقيق الرعاية المتكاملة للمعوقين فاقدي األطراف،  دور األخصا:  ماهر أبو المعاطي علي   -    

     .سبق ذكره
، التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لتكوين بناء رسمي لمواجهة مشكالت مـصابي األلغـام             : اميمة توفيق إبراهيم   -    

     .مرجع سبق ذكره
، واألهلية في تحقيق الدمج االجتماعي للمعاقين حركيا في المجتمـع         دور المؤسسات الحكومية    : علي عباس دندراوي   -    

   .مرجع سبق ذكره
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    :  السن-ب
  )٧(جدول 

  "توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً للسن" يوضح
  ١٤٠=                 ن

 النسبة المئوية ك فئات السن بالسنة

 %٥,٧ ٨  سنة٢٠أقل من 

١٦,٤ ٢٣ -٢٠% 

٢٥,٧ ٣٦ -٢٥% 

١٨,٦ ٢٦ -٣٠% 

١٣,٦ ١٩ -٣٥% 

٨,٦ ١٢ -٤٠% 

١١,٤ ١٦ ٥٠ - ٤٥% 

 %١٠٠ ١٤٠ وعــالمجم

  : يوضح الجدول السابق أن

     مفردات عينة الدراسة يقعون في الفئات العمرية المختلفة، فنجد أن أعلـى نـسبة جـاءت                
 سنة، بينمـا أدنـى      ٣٠من   إلى اقل    ٢٥من عينة الدراسة يقعون في الفئة العمرية من         % ٢٥,٧

 .وهي الفئة العمرية التي تقع تحت عشرين سنة% ٥,٧نسبة بلغت 

 إلى اقل مـن  ٢٥     ولعل النتائج السابقة تبدوا طبيعية إذ أن المرحلة العمرية التي تتراوح من      
 سنة، هي المرحلة العمرية التي قد يصاب فيها الفرد باإلعاقة نتيجة الشتراكه بفاعليـة فـي                 ٣٠
لحروب وفعاليات االنتفاضة وسوق العمل، وأيضا هي نفس المرحلة العمرية التي يطمح فيهـا              ا

  . المعاق حركياًً للحصول على فرص عمل أكثر من غيرها

     وقد يفسر ذلك بان المعاق حركياً في هذه المرحلة يحتاج إلى رعاية اجتماعية واقتـصادية               
 من اجل إشباع احتياجاته وتكوين شخصية ايجابية        تتمثل في توفير فرص العمل المناسبة، وذلك      
  .  قادرة على اإلنتاج وليس عالة على المجتمع
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  :  الحالة التعليمية-ج
  )٨(جدول 

  "توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً للحالة التعليمية" يوضح
  ١٤٠=                 ن

 النسبة المئوية ك الحالة التعليمة

 %٨,٦ ١٢ ميأ

 %١٢,١ ١٧ )ابتدائي(تعليم أساسي 

 %١٧,٩ ٢٥ )إعدادي( تعليم متوسط

 %٣٥ ٤٩ )ثانوي( تعليم فوق المتوسط

 %٢٥ ٣٥ )جامعي(تعليم عالي 

 %١,٤ ٢ )دراسات عليا(تعليم فوق الجامعي 

 %١٠٠ ١٤٠ وعــالمجم

  : يوضح الجدول السابق أن

بلغـت  ) ثـانوي (سة حاصلين على تعليم فوق المتوسط            أن أعلى نسبة لمفردات عينة الدرا     
، وان نسبة   )جامعي(من مفردات عينة الدراسة حاصلين على تعليم عالي         % ٢٥، ثم نسبة    %٣٥
حاصلين على تعليم فوق    % ١,٤، وأدنى نسبة    )ال يقرأ وال يكتب   (من عينة الدراسة أمي     % ٨,٦

  ). دراسات عليا(الجامعي 
بيعة التعليمية للمجتمع الفلسطيني والذي ترتفع فيه نسبة التعليم فـي                وقد يرجع ذلك إلى الط    

حيث أشارت إحصائية للجهاز المركـزي لإلحـصاء         معظم شرائحه ومن بينها المعاقين حركيا،     
، وهي أعلى نسبة بين الفئات      %٣١,٢، أن نسبة التعليم بين المعاقين حركياً        ٢٠٠٤الفلسطيني عام 

، ٢٠٠٦لك أشارت إحصائية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عام       ، وكذ )١(المختلفة للمعاقين 
وهذه إحصائية مرتفعة إذا ما قارناها بنسبة التعليم بـبعض          % ٩٣,٤أن نسبة التعليم في فلسطين      

 ونزوحهم  ١٩٦٧ و ١٩٤٨ لجوء الفلسطينيين بعد حربي عام    الدول العربية، وقد يرجع ذلك إلى       
بح التعليم حاجة ماسة بسبب فقدان مصادر الرزق األخـرى           التعليم، حيث أص   ىعن أراضيهم إل  

  .)٢(المتمثلة بالزراعة والتجارة والصناعة لدى شريحة عريضة من الفلسطينيين
  

 ـــــــــــــــــ
 .٦١:، مرجع سبق ذكره، صالمسح الصحي الديمغرافي: لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ا)١  (

  .)٢٠٠٦،  فلسطين-رام اهللا(،تقرير عن وضع التعليم في فلسطين: لسطينيلجهاز المركزي لإلحصاء الف ا)٢(
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  :  الحالة االجتماعية-د
  )٩(جدول 

  "توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً للحالة االجتماعية" يوضح
  ١٤٠=                 ن

 النسبة المئوية ك الحالة االجتماعية

 %٥٠ ٧٠ أعزب

 %٤٦,٤ ٦٥ متزوج

 %٢,٩ ٤ مطلق

 %٠,٧ ١ أرمل

 %١٠٠ ١٤٠ وعــالمجم

  : يوضح الجدول السابق أن

من مفردات  % ٥٠     توزيع مفردات عينة الدراسة طبقاً للحالة االجتماعية تشير إلى أن نسبة            
عينة الدراسة من الذين لم يسبق لهم الزواج، وربما قد يعكس ذلك إلى سوء االستقرار األسـري                 

 لهؤالء المعاقين، هذا باإلضافة إلى سوء الحالة الصحية وضعف القدرات الجـسمية             واالقتصادي
من مفردات عينة الدراسـة مـن       % ٤٦,٤لديهم الغير كافية للقيام بمتطلبات الزواج، بينما نسبة         

مـن  % ٠,٧من مفردات عينة الدراسة مطلق، وأخيـراً نـسبة          % ٢,٩المتزوجين، تليها نسبة    
  .    أرملمفردات عينة الدراسة 

     وربما يرجع ذلك إلى سوء األوضاع االجتماعية واالقتصادية والـسياسية علـى الـساحة              
الفلسطينية في اآلونة األخيرة، األمر الذي أدى بدوره إلى عزوف الشباب عـن الـزواج، هـذا                 

لبية باإلضافة إلى ارتفاع سن الزواج للمعاقين حركياً، وذلك نتيجة لبعض العادات والتقاليد الـس             
  . السائدة في المجتمع الفلسطيني والتي تقف حائالً أمام زواج المعاقين
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  :  محل اإلقامة-هـ
  )١٠(جدول 

  "توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً لمحل اإلقامة" يوضح
  ١٤٠=                 ن

 النسبة المئوية ك محل اإلقامة

 %٢٦,٤ ٣٧ شمال قطاع غزة

 %٥٠,٧ ٧١ مدينة غزة

 %١٥,٨ ٢٢ وسط قطاع غزة

 %٥,٧ ٨ جنوب قطاع غزة

 %١,٤ ٢ أخرى تذكر

 %١٠٠ ١٤٠ وعــالمجم

  : يوضح الجدول السابق أن

محل إقامتهم مدينة غزة، ويرجع ذلك      % ٥٠,٧     غالبية مفردات عينة الدراسة بنسبة مقدارها       
 مقرها مدينة غزة، ثم يلي ذلـك مـا نـسبته            نتيجة لمكان وجود مؤسسة المعاقين حركياً والتي      

% ٥,٧شمال قطاع غزة، ثم يلي ذلك ما نسبته          من مفردات عينة الدراسة محل إقامتهم     % ٢٦,٤
من مفـردات   % ١,٤من مفردات عينة الدراسة يقيمون في جنوب قطاع غزة، بينما أدنى نسبة             

  .ب مدينة غزةعينة الدراسة يقيمون في مناطق مختلفة مثل شرق مدينة غزة، وغر

     ولعل ارتفاع نسبة إقامة المعاقين حركياً في منطقة شمال قطاع غزة راجـع إلـى قـرب                 
محافظة الشمال إلى مدينة غزة، وبالتالي يسهل حصول المعاقين على خدمات المؤسسة، وكذلك             

رير وجود مخيم جباليا والذي يحتوي على أعلى مستوى للكثافة السكانية في العـالم وفقـاً لتقـا                
منظمة األمم المتحدة، وكذلك الموقع الجغرافي الحساس للمخـيم نتيجـة لقربـه مـن الحـدود                 
اإلسرائيلية الشمالية لقطاع غزة، األمر الذي من شأنه أن يزيد من إعداد المعاقين حركياً في تلك                

  . المنطقة
 منطقـة        ولعل انخفاض نسبة إقامة المعاقين في منطقة جنوب قطاع غزة راجع إلـى بعـد              

الجنوب عن مدينة غزة، وبالتالي صعوبة استفادة المعاقين من خدمات المؤسسة، كذلك باإلضافة             
إلى انخفاض الكثافة السكانية في محافظة جنوب قطاع غزة على العكس من الـشمال ومدينـة                

  . غزة
  



 - ١٠٠ -

  :  الوظيفة السابقة-و
  )١١(جدول 

  "ياً طبقاً للوظيفة السابقةتوزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حرك" يوضح
  ١٤٠=                 ن

 النسبة المئوية ك الوظيفة السابقة

 %٢٠ ٢٨ قطاع حكومي

 %١١,٤ ١٦ قطاع خاص

 %٢٧,٢ ٣٨ أعمال حرة

 %٤١,٤ ٥٨  تذكرىأخر

 %١٠٠ ١٤٠ وعــالمجم

  : يوضح الجدول السابق أن

لم يكن لهم   (ن حركياً، لم يعملوا أصالً      من مفردات عينة الدراسة من المعاقي     % ٤١,٤      نسبة  
من مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً الوظيفة السابقة         % ٢٧,٢، بينما نسبة    )عمل سابق 

من مفردات عينة الدراسة من المعـاقين حركيـاً الوظيفـة           % ٢٠لديهم أعمال حرة، يليها نسبة      
من مفـردات عينـة الدراسـة       % ١١,٤السابقة لديهم العمل في القطاع الحكومي، وأدنى نسبة         

  .  الوظيفة السابقة لديهم العمل في القطاع الخاص

     ولعل ارتفاع نسبة مفردات عينة الدراسة من الذين لم يكن لهم عمل سـابق، راجـع إلـى                  
النظرة السلبية للمجتمع حول تشغيل المعاقين حركياً، وعدم احترام المجتمع لحق المعـاقين فـي             

 عدم التزام أصحاب األعمال بقانون العمل الخاص بالمعاقين، هذا باإلضافة إلـى             العمل، وأيضاً 
  .  ضعف االقتصاد الفلسطيني في اآلونة األخيرة

من مفردات عينة الدراسة يعملون في أعمال حرة، وقد يرجـع           % ٢٧,٢     بينما نجد أن نسبة     
 القطاع الحكـومي والقطـاع       بهذه األعمال على العكس من العمل في       قذلك إلى سهولة االلتحا   

  .إلى التزامات وقوانين وشروط خاصةالخاص والتي يحتاج العمل فيهما 

، والتي تشير إلى    )٢٦(، وجدول   )٢٥(     وتتفق هذه النتائج مع النتائج التي يشير إليها جدول          
 راجع إلى عدم احترام المجتمع لحـق المعـاقين فـي            ،أن صعوبة حصول المعاقين على عمل     

، هذا باإلضافة إلى نظرة المجتمع الدونية للمعاقين، ورفض أصـحاب األعمـال تـشغيل               العمل
  .المعاقين حركياً وذلك بهدف الربح المادي

  



 - ١٠١ -

  :  مكان إقامة المعاق-ز
  )١٢(جدول 

  "توزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً لمكان إقامة المعاق" يوضح
  ١٤٠=                 ن

 النسبة المئوية ك امة المعاقمكان إق

 %٦٠,٧ ٨٥ مع الوالدين

 %٣٥ ٤٩ ءبناواأل الزوجةمع 

 %٤,٣ ٦ مع األقارب

 %١٠٠ ١٤٠ وعــالمجم

  : يوضح الجدول السابق أن

مكان إقامتهم مع الوالدين،    % ٦٠,٧     غالبية مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً بنسبة         
فردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً مكان إقامتهم مع الزوجة          من م % ٣٥ثم يليها ما نسبته     

معاقين حركياً يقيمون مع    من مفردات عينة الدراسة من ال     % ٤,٣واألبناء، بينما كانت أدنى نسبة      
  . األقارب

من مفردات عينـة    % ٥٠حيث أن نسبة    ) ٩(      وهذا يتفق مع النتائج التي يشير إليها جدول         
من % ٤٦,٤ق لهم الزواج، ويعني ذلك أنهم مقيمين مع الوالدين، وكذلك ما نسبته             الدراسة لم يسب  

التي تشير إلى انه مقيم مع زوجتـه        % ٣٥مفردات عينة الدراسة متزوج وهذا يقترب من نسبة         
  . وأوالده

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 - ١٠٢ -

  : عدد أفراد األسرة -ح
  )١٣(جدول 

  " طبقاً لعدد أفراد األسرةتوزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً" يوضح
          ١٤٠=         ن       

  : يوضح الجدول السابق أن

 أفراد إلـى    ٣لدراسة يتراوح عدد أفراد األسرة لديهم من        من مفردات عينة ا   % ٦٤,٢    نسبة  
 أفراد، وهذا يشير إلى ارتفاع نسبة الخصوبة في المجتمع الفلسطيني، ثم مـا نـسبته                ٩اقل من   
 أفراد، بينما جـاءت أدنـى نـسبة         ٩من مفردات عينة الدراسة يزيد عدد أفرادها عن         % ٢٥,٨
  . أفراد٣أسرتها عن من مفردات عينة الدراسة يقل عدد أفراد % ١٠

     ولعل ارتفاع نسبة الخصوبة في المجتمع الفلسطيني راجعة إلى عادة الزواج المبكر، هـذا              
باإلضافة إلى رغبة المجتمع في إعادة التوازن الديموجرافي مـع نـسبة اليهـود المهـاجرين                

فلـسطينيين  الموجودين في فلسطين، كذلك نتيجة لحرب االستنزاف التي تقودها إسرائيل ضـد ال            
  .م، حيث ترغب األسرة في تعويض ما فقدته من أبنائها الشهداء١٩٤٨منذ 

     وتشير النتائج السابقة إلى أن اغلب مفردات عينة الدراسة من المعاقون حركياً ينتمون إلى              
 أفراد، وهذا بدوره قد يؤدي إلى       ٩ أفراد إلى أقل من      ٣األسر التي يتراوح عدد أفرادها ما بين        

 الوضع االقتصادي على األسرة نتيجة الرتفاع عدد أفراد األسرة، مما يدفع بعض أفرادها              تضيق
  .  للبحث عن العمل، خاصة إذا كان رب األسرة هو المعاق أو حد أبنائها الكبار

  
  
  
  
  

 النسبة المئوية ك سرةاألعدد أفراد 

 %١٠ ١٤  أفراد ٣اقل من 

 %٣٢,١ ٤٥ - أفـراد ٣

 %٣٢,١ ٤٥ - أفـراد ٦

 %٢٥,٨ ٣٦  فأكثرأفـراد ٩

 %١٠٠ ١٤٠ وعــالمجم



 - ١٠٣ -

  :  مدة االستفادة من المؤسسة-ط
  )١٤(جدول 

  "لمدة االستفادة من المؤسسةتوزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً " يوضح
          ١٤٠=         ن       

 النسبة المئوية ك االستفادة من المؤسسةمدة 

 %٧,٨ ١١ اقل من سنة

 %٧,٨ ١١ -ةـــسن

 %١٥ ٢١ -نــسنتي

 %٦٩,٣ ٩٧ سنوات فأكثر) ٣(

 %١٠٠ ١٤٠ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

راسة استفادوا من المؤسسة لمـدة أكثـر مـن ثـالث            من مفردات عينة الد   % ٦٩,٣     نسبة  
من مفردات عينة الدراسة استفادوا من المؤسسة لمدة سنتين إلى ثالث           % ١٥سنوات، يليها نسبة    

من مفردات عينة الدراسة استفادوا من المؤسسة لمـدة         % ٧,٨سنوات، وكانت أدنى نسبة وهي      
عينة الدراسة استفادة مـن المؤسـسة       من مفردات   % ٧,٨سنة إلى اقل من سنتين، وأيضا نسبة        

  .لمدة اقل من سنة
     وهذا يشير إلى أن نسبة كبيرة من المعاقين حركياً يستفيدون من الخـدمات التـي تقـدمها                 
جمعية المعاقين حركياً بغزة لوقت طويل نسبياً، وهذا راجع إلى حرص المعاقين حركيـاً فـي                

خدمات العالجية، وتقـديم األطـراف الـصناعية،         االستفادة من خدمات المؤسسة المتمثلة في ال      
والعالج الطبيعي، والعالج الوظيفي، وخدمات التأهيـل المهنـي، وخـدمات التأهيـل النفـسي               

  . الخ...واالجتماعي
  
  
  
  
  
  
  



 - ١٠٤ -

  :  سبب االلتحاق بالمؤسسة-ي
  )١٥(جدول 

  "المؤسسةتوزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً لسبب االلتحاق ب" يوضح
          ١٤٠=         ن       
 النسبة المئوية ك أسباب االلتحاق بالمؤسسة

 %٩,٣ ١٣  التأهيل المهنيىللحصول عل

 %٢٠,٧ ٢٩  فرصة عملىللحصول عل

 %٧٤,٣ ١٠٤ الجـــللحصول على الع

 %١٥,٧ ٢٢ راغيـت فـل وقــلشغ

 %٦,٤ ٩ للحصول على مساعدات مالية

  :  أنيوضح الجدول السابق

من مفردات عينة الدراسة التحق بالمؤسسة بهدف الحصول علـى العـالج،            % ٧٤,٣     نسبة  
من مفردات عينة الدراسة التحق بالمؤسسة وذلك للحصول على فرص عمل           % ٢٠,٧يليها نسبة   

من مفردات عينة الدراسة التحق بالمؤسسة بهـدف شـغل وقـت            % ١٥,٧مناسبة، بينما نسبة    
من مفردات عينة الدراسة التحق بالمؤسسة بهدف الحصول علـى          % ٩,٣نسبة  الفراغ، ثم يليها    

من مفردات عينة الدراسة التحـق بالمؤسـسة بهـدف          % ٦,٤تأهيل مهني، وكانت أدنى نسبة      
  .الحصول على مساعدات مادية

     ويتفق الباحث مع النتائج السابقة حيث أن الهدف األساسي للجمعيـة هـو تقـدم العـالج                 
التعويضية للمعاقين حركياً، حيث تم جمع البيانات أكثر من مرة أثناء حضور المعاقين             واألجهزة  

                حركياً للجمعية وذلك بهدف الحصول على العالج والذي يتم توزيعـه علـيهم مجانـاًً مطلـع                 
  . كل شهر

مـن  % ٦٩,٣حيـث أن نـسبة      ) ١٤( النتائج التي يشير إليها جدول       ع     وتتفق هذه النتائج م   
 سنوات فأكثر، وهذا الوقت يـدل علـى أن          ٣مفردات عينة الدراسة مدة استفادتهم من المؤسسة        

  .االستفادة من المؤسسة من المحتمل أن تكون استفادة عالجية للحصول على عالج
  
  
  
  



 - ١٠٥ -

  :  نوع اإلعاقة الحركية-ك
  )١٦(جدول 

  " لنوع اإلعاقة الحركيةتوزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً طبقاً" يوضح
          ١٤٠=         ن       

 النسبة المئوية ك نوع اإلعاقة الحركية

 %١١,٤ ١٦ بتر احد األطراف العليا

 %٢,١ ٣ نـبتر الطرفين العلويي

 %١٢,٨ ١٨ ىبتر احد األطراف السفل

 %٩,٣ ١٣ نـبتر الطرفين السفليي

 %١٦,٤ ٢٣ الــــلل أطفـــش

 %٢٠ ٢٨ ادــــــــــإقع

 %٢٨ ٣٩ رـ تذكىرـأخ

 %١٠٠ ١٤٠ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

من مفردات عينة الدراسة يعانون من إعاقات مختلفـة والمتمثلـة فـي شـلل               % ٢٨     نسبة  
دماغي، عيب خلقي، شلل نصف طولي، إصابة في الفخد األيمن ناتجة عن االحـتالل، إعاقـة                

في العمود الفقري، تهتك في عظمة الفخد، شلل في الطرف األيسر           غضروفية ناتجة عن انحناء     
العلوي، شلل سفلي أحادي أيمن، قصر في الساق األيمن، ضعف سفلي، إعاقة ناتجة عن مرض               

 في النخاع الشوكي، إعاقة في الطرف السفلى، شلل في اليد اليمنى والقدم اليمنى، مرض               بالتها
من مفردات عينة الدراسة    % ٢٠لسفليين، يلي ذلك نسبة     جلدي متضخم في الطرفين العلويين وا     

من مفردات عينة الدراسة يعانون شلل األطفال، وكانـت         % ١٦يعانون من حاالت اإلقعاد، يليها      
  .من مفردات عينة الدراسة يعانون من بتر للطرفين العلويين% ٢,١أدنى نسبة 

ة من المعـاقين حركيـاً المتواجـدين         النتائج السابقة حيث أن نسبة كبير      ع     ويتفق الباحث م  
بالجمعية يعانون من إعاقات مختلفة وذلك نتيجة لمشاركتهم في فعاليات انتفاضة األقصى األولى             
والثانية وتعرضهم للعيارات النارية والقذائف اإلسرائيلية هذا باإلضافة إلى تعرضـهم لحـوادث             

  .   تسبةالعمل وحوادث السير واإلعاقات الطبيعة الوالدية والمك
    

  



 - ١٠٦ -

  :  سبب اإلعاقة-ل
  )١٧(جدول 

  "بقاً لسبب اإلعاقةتوزيع مفردات عينة الدراسة من المعاقين حركياً ط" يوضح
          ١٤٠=         ن       

 النسبة المئوية ك أسباب اإلعاقة الحركية

 %٣٨,٦ ٥٤ ىــة األقصــانتفاض

 %١٠ ١٤ رقــــادث طــح

 %١٢,٨ ١٨ لــــادث عمــح

 %١٨,٦ ٢٦ )والدة(اقة طبيعية ـعإ

 %٢٠ ٢٨إعاقة ترجع إلى أسباب مرضية

 %١٠٠ ١٤٠ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن
من مفردات عينة الدراسة ترجع إعاقتهم نتيحه النتفاضة األقصى، ثـم          % ٣٨,٦     أعلى نسبة   

 وكانـت   ،)والديـة  (من مفردات عينة الدراسة ترجع إعاقتهم إلى أسباب طبيعية        % ١٨,٦نسبة  
  .من مفردات عينة الدراسة ترجع إعاقتهم نتيجة لحوادث طرق% ١٠أدنى نسبة 

     ويتفق الباحث مع النتائج السابقة حيث أشارت إحصائية قامت بها جمعية المعاقين حركيـاً              
من مجموع المعاقين المقيدين لديها ترجع إعـاقتهم نتيجـة النتفاضـة            % ٢٣بغزة أن ما نسبته     

قصى، وأيضاً يتفق الباحث مع نتائج التي تشير إلى أن أدنى نسبة من اإلعاقة الحركية ترجع                األ
إلى حوادث الطرق وذلك نتيجة للمساحة الجغرافية الضيقة لقطاع غزة والتي تحول من وقـوع               

  .حوادث طرق مروعة ينتج عنها إعاقات حركية

تيـسير نـصر    ، ودراسة   ١٩٩٧عامجارمحمد حامد الن       وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة       
، وذلك في أن اغلب اإلعاقات الحركية في فلسطين راجعة إلـى انتفاضـة              ٢٠٠٣ عام   البلتاجي
  . )١(األقصى

 ـــــــــــــــــ
  :راجع في ذلك دراسات) ١(

 ،بقطـاع غـزة    النفسي واالجتماعي لدى معاقي انتفاضة األقصى جسمياً         قتقدير الذات والتواف   :محمد حامد النجار   -  
     .مرجع سبق ذكره

       ،         تقويم خدمات التأهيـل الطبـي المقدمـة للمعـاقين حركيـاً جـراء انتفاضـة األقـصى                 : تيسير نصر البلتاجي    -  
      .مرجع سبق ذكره
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  )١٨(جدول 
  "حصول المعاقين حركياً على دورات تأهيل مهني" يوضح

          ١٤٠=          ن       
 النسبة المئوية ك تاالستجابا

 %٤٢,١ ٥٩ نعم

 %٥٧,٩ ٨١ ال

 %١٠٠ ١٤٠ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

من مفردات عينة الدراسة لم يحصلوا على دورات تأهيل مهني، وهذا يشير            % ٥٧,٩     نسبة  
ـ               الج إلى عدم اهتمام المؤسسة بجانب التأهيل المهني للمعاقين حركياً واهتمامها فقط بتقـديم الع

فقط من مفردات عينة الدراسة حصلوا على دورات        % ٤٢,١الالزم للمعاقين حركياً، وان نسبة      
 . تأهيل مهني

مـن مفـردات    % ٧٤,٣حيث أن نسبة    ) ١٥(      وهذا يتفق مع النتائج التي يشير إليها جدول         
مـن  % ٩,٣عينة الدراسة سبب التحاقهم بالمؤسسة بهدف الحصول على العـالج، وان نـسبة              

مفردات عينة الدراسة سبب التحاقهم بالمؤسسة بهدف الحصول على خدمات التأهيـل المهنـي،              
والذي يعتبر من أولويات الخدمات التي يجب أن يحصل عليها المعاقين حركياً وذلك من اجـل                

  .تأهيلهم لاللتحاق بفرص العمل

قلـة وجـود   ك في ، وذل٢٠٠٦عامأمل محمود صـالح       وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة   
، هذا باإلضـافة إلـى ضـعف وجـود          دورات تأهيل مهني للمعاقين حركياً من الجهات المعينة       

  .)١(متخصصين في مجال التأهيل المهني مما يقلل من أهمية التأهيل المهني للمعاقين حركياً
  
  

  
  
  

 ـــــــــــــــــ
،                       الخاصـة فـي المجتمـع الفلـسطيني        أسـاليب التوافـق االجتمـاعي لـذوي االحتياجـات            :أمل محمود صالح   ) ١(

  .مرجع سبق ذكره
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  )١٩(جدول 
  "أهمية التأهيل المهني في حصول المعاقين حركياً على فرص عمل" يوضح

          ١٤٠=          ن       
 النسبة المئوية ك االستجابات

 %٢٠ ٢٨ نعم

 %٧٩,٣ ١١١ إلى حد ما

 %٠,٧ ١ ال

 %١٠٠ ١٤٠ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

من مفردات عينة الدراسة يرون أن للتأهيل المهني دور إلى حـد مـا فـي                % ٧٩,٣     نسبة  
من مفردات عينة الدراسة يرون أن      % ٢٠حصول المعاقين حركياً على فرصة عمل، بينما نسبة         

مـن  % ٠,٧للتأهيل المهني دور في حصول المعاق حركياً على فرصة عمل، فـي حـين أن                
في حصول المعاق حركيـاً علـى       له دور   ليس  المهني   مفردات عينة الدراسة يرون أن التأهيل     

  . فرصة عمل

ـ      أن للتأهيل المهني دور إلى حد مـا فـي حـصول            % ٧٩,٣     وقد يرجع نسبة من أجابوا ب
 إلـى   المعاقين حركياً على فرص عمل، إلى قلة برامج التأهيل المهني بالمؤسسة، هذا باإلضافة            

ضعف وجود متخصصين في مجال التأهيل المهني، وكذلك نتيجة لألوضاع التـي تمـر بهـا                
 من إغالقات للمعابر وحصار محكم على قطاع غزة، قد يؤثر سلباً على أهمية              ةالقضية الفلسطيني 

  .    التأهيل المهني وما يتطلبه من أدوات ومعدات للقيام بعملية التأهيل في هذه المرحلة

من مفردات  % ٥٧,٩في أن   ) ١٨(بما تتفق هذه النتائج مع النتائج التي يشير إليها جدول                ور
عينة الدراسة لم يحصلوا على تأهيل مهني، حيث تعكس هذه النتيجة عدم اقتناع مفردات مجتمع               
الدراسة من المعاقين حركياً بأهمية خدمات التأهيل المهني في حصول المعاقين حركيـاً علـى               

  . فرص عمل
  
  
  
  
  



 - ١٠٩ -

  )٢٠(جدول 
  "دور التأهيل المهني في حصول المعاقين حركياً على فرص العمل" يوضح

          ١٤٠=          ن       
 االستجابات

  م ال إلي حد ما نعم
 

 دور التأهيل

  ك  ك ك

مجموع 
األوزان

المتوسط 
 المرجح

 ةالنسب
  التقديرية
 للدور

يب
ترت
ال

 

ــاق  ١ ــؤهال لاللتح أصــبحت م
 .بفرص العمل

١ %٧٢,٥ ١,٤٥ ٢٠٣  ١٧ ٤٣ ٨٠  

اكتــسبت خبــرات ومعــارف  ٢
تساعدني في االلتحاق بفـرص     

 .عمل

٤ %٧٠,٧١ ١,٤١ ١٩٨ ١٨ ٤٦ ٧٦ 

اكتسبت بعض المهارات التـي      ٣
تمكنني من االلتحـاق بـبعض      

 .المهن

٣ %٧١,٠٧ ١,٤٢ ١٩٩ ١٨ ٤٥ ٧٧ 

ا باألعمـال   أصبحت أكثر إدراك   ٤
 ٢ %٧١,٤٣ ١,٤٣ ٢٠٠ ١٤ ٥٢ ٧٤  .المتاحة في سوق العمل

  -  -  ٨٠٠  ٦٧  ١٨٦  ٣٠٧   المجمـــوع 
  -  ١,٤٣  ٢٠٠  ١٦,٨  ٤٦,٥  ٧٦,٧  المتوسط العام

  -  -  -  %١٢  %٣٣,٢  %٥٤,٨  النسبة المئوية لدور التأهيل المهني

  

  %٧١,٤٢   قوة البعدالدرجة النسبية لقياس

  : يوضح الجدول السابق أن

ل المعاقين حركياً على فرص عمل كان مرتفعاً، حيث بلغت               دور التأهيل المهني في حصو    
الدرجة النسبية لقياس دور التأهيل المهني في حصول المعاقين حركيـاً علـى فـرص عمـل                  

  .١,٤٣، ومتوسط مرجح ٢٠٠، بمتوسط وزني%٧١,٤٢

باالستجابة نعم، وان نـسبة     أجابوا على عبارات هذا البعد      % ٥٤,٨    ومما يؤكد ذلك أن نسبة      
أجـابوا علـى    % ١٢ حد ما، بينما نسبة      ى عبارات هذا البعد باالستجابة إل     ىأجابوا عل % ٣٣,٢

  .الاالستجابة 

دور التأهيل المهني في حصول المعاقين حركياً علـى          ى عل اً وكانت العبارات األكثر تأثير       
اللتحاق أصبحت مؤهال ل  (ـهي العبارات التي تتعلق ب    و) ٤،  ١(فرص عمل، هي العبارات أرقام      

أصبحت أكثر إدراكـا باألعمـال      (، و ١,٤٥تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح      ) بفرص العمل 
  . ١,٤٣تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مرجح ) المتاحة في سوق العمل
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-McGuire-Kuletz   مـورين كـالتز،  ،مكغـواير      وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة   

Maureen  ئجها يوجد عالقة طردية بين تلقي خدمات التأهيـل  ، والتي اتضح من نتا ٢٠٠٠عام
المهني والحصول على فرص عمل، حيث أن األفراد الذين يتلقون خدمات التأهيل من المحتمـل               

  . )١(حصولهم على فرص عمل

     في حين نجد العبارات األقل تأثيراً والمرتبطة بدور التأهيل المهني في حـصول المعـاقين    
اكتسبت خبـرات   (ـوهي العبارات التي تتعلق ب    ) ٣،  ٢(هي العبارات   حركياً على فرص عمل،     

 بمتوسـط مـرجح     الرابـع حيث تحتل الترتيب    ) ومعارف تساعدني في االلتحاق بفرص العمل     
حيث تحتل الترتيب   ) اكتسبت بعض المهارات التي تمكنني من االلتحاق ببعض المهن        (، و ١,٤١

  .١,٤٢ بمتوسط مرجح لثالثا

لنتائج لتعبر عن أهمية وضرورة التأهيل المهني لحصول المعاق حركياً علـى                 وتأتي هذه ا  
  .فرص عمل كما تشير إلى ذلك بعض الدراسات السابقة

 
  :من وجهة نظر المعاقين بفرص العملي تحد من التحاق المعاقين حركياً العوامل الت )٢(

  )٢١(جدول 
  "التحاقه بفرص العملاألنساق المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من " يوضح

       ١٤٠=          ن       
 الدرجة النسبية ك  األنساق

 %٢٩,٣ ٤١ هـاق ذاتــالمع

 %١٥  ٢١ ةــــالمؤسس

 %١,٤ ٢ األخصائي االجتماعي

 %٤٥,٧ ٦٤ الــأصحاب األعم

 %٧٠,٧ ٩٩ ع المحليـــالمجتم

  : يوضح الجدول السابق أن

ة الدراسة ترى أن أكثر األنساق المرتبطـة بالمعـاق          من مفردات عين  % ٧٠,٧     أعلى نسبة   
حركياً وتحد من التحاقه بفرص العمل هو نسق المجتمع، ثم يلي ذلك نسق أصـحاب األعمـال                 

  ة ـــ،  ثم يلي ذلك نسق المؤسس%٢٩,٣، ثم يلي ذلك نسق المعاق ذاته بنسبة %٤٥,٧بنسبة 
 ـــــــــــــــــ
(1) McGuire-Kuletz-Maureen: A Study of Selected Factors Affecting Vocational            

Rehabilitation Outcomes For Persons With Disabilities, Op Cit. 
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من مفردات عينة الدراسة ترى أن نـسق األخـصائي          % ١,٤، وكانت أدنى نسبة     %١٥بنسبة  
  .فرص العملاالجتماعي من اقل األنساق التي تحد من التحاق المعاقين حركياً ب

     ويتفق الباحث مع هذه النتيجة في أن نسق المجتمع من أكثر األنساق المرتبطـة بالمعـاق                
  .وتحد من التحاقه بفرص العمل، نتيجة للنظرة السلبية للمجتمع حول تشغيل وتوظيف المعاقين

  )٢٢(جدول 
من وجهة نظر  العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه بفرص العمل" يوضح

  "                            كياًالمعاقين حر
  ١٤٠=ن

  : يوضح الجدول السابق أن

     العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه بفرص العمل كانـت منخفـضة،              
حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحـد مـن التحاقـه                

  . ٠,٦٦ ومتوسط مرجح ٩٢,٣ي ، بمتوسط وزن%٣٢,٩٨بفرص العمل 

  االستجابات

 الإلى حد ما نعم
  م

 
 العوامل 

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
 للعوامل

يب
رت
الت

 

اإلعاقة ذات نفسها تحـد مـن        ١
 . بفرص العمليالتحاق

٤ %٣٥ ٠,٧٠ ٩٨ ٧٦ ٣٠ ٣٤ 

عدم رغبة المعاق حركيا فـي       ٢
 . المتاحالعملنوع أو نمط 

٦ %١٢,٥ ٠,٢٥ ٣٥ ١١٥ ١٥ ١٠ 

 عدم حصول المعاق حركيـا      ٣
 .على تدريب مهني مناسب

١ %٤٥ ٠,٩٠ ١٢٦ ٥٧ ٤٠ ٤٣ 

صعوبة وصول المعاق حركيا     ٤
 .إلى مكان العمل

٣ %٤٠,٣٦ ٠,٨١ ١١٣ ٦٥ ٣٧ ٣٨ 

عدم مالئمة القدرات المتبقيـة      ٥
 .متاحةعمل  فرصلدي لاللتحاق ب

٢ %٤١,٧٩ ٠,٨٤ ١١٧ ٥٩ ٤٥ ٣٦ 

 اقل قدرة علـى     ي بأن يشعور ٦
 .العمل من اآلخرين

٥ %٢٣,٢١ ٠,٤٦ ٦٥ ٩٧ ٢١ ٢٢ 

  -  -  ٥٥٤    ٤٦٩  ١٨٨  ١٨٣   المجمـــوع 
  -  ٠,٦٦  ٩٢,٣   ٧٨,٢  ٣١,٣  ٣٠,٥  المتوسط العام

  -  -  -  %٥٥,٨  %٢٢,٤  %٢١,٨  للعواملالنسبة المئوية 
  

  %٣٢,٩٨   قوة البعدالدرجة النسبية لقياس
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باالستجابة نعم، وان نـسبة     أجابوا على عبارات هذا البعد      % ٢١,٨    ومما يؤكد ذلك أن نسبة      
أجابوا علـى   % ٥٥,٨ حد ما، بينما نسبة      ى عبارات هذا البعد باالستجابة إل     ىأجابوا عل % ٢٢,٤

  .االستجابة ال

ق المعاق حركياً وتحد مـن التحاقـه بفـرص          بنس األكثر تأثيراً والمرتبطة   العواملوكانت       
عدم حصول المعـاق  (ـهي العبارات التي تتعلق بو) ٤، ٥، ٣( العبارات أرقام   العمل، توضحها 

               ، ٠,٩٠تحتــل الترتيــب األول بمتوســط مــرجح ) حركيــا علــى تــدريب مهنــي مناســب
تحتل الترتيب الثاني   ) عمل المتاحة  لاللتحاق بفرص ال   ى المعاق عدم مالئمة القدرات المتبقية لد    (و

تحتل الترتيب الثالث   ) صعوبة وصول المعاق حركيا إلى مكان العمل      (، و ٠,٨٤بمتوسط مرجح   
  .٠,٨١بمتوسط مرجح 

، والتي اتضح من نتائجها يوجـد       ١٩٧٩ عام   زينب أبو العال       وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      
 ، ودراسـة   )١(عادة القدرة على اإلنتـاج للمعـاقين      عالقة موجبة بين خدمات التأهيل المهني واست      

والتي اتضح من نتائجها انه يجب توظيف المعـاقين          ،١٩٩٥عام   حسن عبد الجواد عطية بدر    
  . )٢(على أساس استعدادهم وقدراتهم وليس على عجزهم وإعاقتهم

التحاقه بفرص       في حين نجد العوامل األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من             
عدم رغبـة المعـاق     (ـوهي العبارات التي تتعلق ب    ) ٦،  ٢( هي العبارات    ،العمل بفرص العمل  

، ٠,٢٥حيث تحتل الترتيب الـسادس بمتوسـط مـرجح          )  المتاح العملنوع أو نمط    حركيا في   
              حيـث تحتـل الترتيـب الخـامس بمتوسـط       ) شعوره بأنه اقل قدرة على العمل من اآلخرين       (و

  .٠,٤٦مرجح 

     وقد يرجع ذلك إلى وجدود مشكالت نفسية لدى المعاق تتمثل في عدم رضا المعاق حركياً               
  .عن نفسه، وعن المجتمع وعدم رغبته في العمل

  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
  .ه، مرجع سبق ذكرتقبل المصاب بالبتر لذاتهأثر ممارسة الخدمة االجتماعية في : زينب حسين أبو العال) ١(
 لمبتوري األطراف فـي عالقتـه بـبعض            النفسي واالجتماعي  لفاعلية برنامج للتأهي  : جواد عطية بدر  حسن عبد ال   )٢(  

  .مرجع سبق ذكره، المتغيرات النفسية واالجتماعية



 - ١١٣ -

  )٢٣(جدول 
      العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل" يوضح

  "ر المعاقين حركياًنظمن وجهة 
  ١٤٠=                    ن

 االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
  
 

 العوامل
 

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
 للعوامل 

يب
ترت
ال

 

عدم وجود ورش عمـل داخـل المؤسـسة          ١
 .صالحة لتدريب المعاق حركيا

٢ %٨٠ ١,٦٠ ٢٢٤ ٩ ٣٨ ٩٣ 

عف وجود برامج مناسبة للتأهيل المهنـي       ض ٢
 .بالمؤسسة

١ %٨٠,٧١ ١,٦١ ٢٢٦ ١٠ ٣٤ ٩٦ 

محدودية توافر خبراء ومتخصـصين فـي        ٣
 .برامج التأهيل المهني للمعاقين حركيا

٥ %٧٥ ١,٥٠ ٢١٠ ١٢ ٤٦ ٨٢ 

ــة بالمؤســسة  ٤ ــات المادي ضــعف اإلمكاني
 .المخصصة لتدريب المعاقين

٤ %٧٦,٧٩ ١,٥٤ ٢١٥ ١٢ ٤١ ٨٧ 

 ٧ %٦١,٠٧ ١,٢٢ ١٧١ ٣٣ ٤٣ ٦٤ .بعد المؤسسة عن مكان سكن المعاق ٥

اقتصار برامج المؤسسة على النواحي المادية  ٦
 .والعالجية وليس توفير فرص العمل

٣ %٧٩,٢٩ ١,٥٩ ٢٢٢ ١٠ ٣٨ ٩٢ 

والمؤسـسات   المؤسـسة  التعاون بـين   عدم ٧
عمـل بـرامج تأهيليـه      ل ع بالمجتم األخرى
 .للمعاقين

٦ %٧١,٧٩ ١,٤٤ ٢٠١ ١٤ ٥١ ٧٥ 

  -  -  ١٤٦٩ ١٠٠ ٢٩١ ٥٨٩   المجمـــوع 
  -  ١,٥٠  ٢٠٩,٨ ١٤,٣ ٤١,٦ ٨٤,١  المتوسط العام

  -  -  - %١٠,٢ %٢٩,٧ %٦٠,١  للعواملالنسبة المئوية 
  

  %٧٤,٩٤   قوة البعدالدرجة النسبية لقياس

  : يوضح الجدول السابق أن

تحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل كانـت             العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من ال      
مرتفعة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحـاق              

  .١,٥٠، ومتوسط مرجح ٢٠٩,٨، بمتوسط وزني %٧٤,٩٤المعاقين حركياً بفرص العمل 

ستجابة نعم، وان نسبة    باالأجابوا على عبارات هذا البعد      % ٦٠,١     ومما يؤكد ذلك أن نسبة      
أجابوا علـى   % ١٠,٢ حد ما، بينما نسبة      ى عبارات هذا البعد باالستجابة إل     ىأجابوا عل % ٢٩,٧

   .االستجابة ال
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 حركيـاً   ينوتحد من التحاق المعاق     المؤسسة المرتبطة بنسق و اً األكثر تأثير  لعواملوكانت ا      
ـ  وهي الع ) ٦،  ١،  ٢( هي العبارات أرقام     ،بفرص العمل  ضـعف وجـود   (بارات التي تتعلق بـ

            ، ١,٦١تحتـل الترتيـب األول بمتوسـط مـرجح          ) برامج مناسبة للتأهيل المهني بالمؤسـسة     
تحتل الترتيب الثـاني    ) عدم وجود ورش عمل داخل المؤسسة صالحة لتدريب المعاق حركيا         (و

والعالجية وليس تـوفير  اقتصار برامج المؤسسة على النواحي المادية      (، و ١,٦٠بمتوسط مرجح   
  .١,٥٩تحتل الترتيب الثالث بمتوسط مرجح ) فرص العمل

 ين وتحد مـن التحـاق المعـاق       ة األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق المؤسس     لعوامل    في حين نجد ا   
ـ ) ٧،  ٥( هي العبارات أرقام     ،حركياً بفرص العمل   بعد المؤسسة عن مكـان سـكن       (المتعلقة ب

عـدم التعـاون بـين المؤسـسة        (، و ١,٢٢يب السابع بمتوسط مرجح     حيث تحتل الترت  ) المعاق
   حيـث تحتـل الترتيـب    ) والمؤسسات األخرى في المجتمع في عمل برامج تأهيليـه للمعـاقين      

  . ١,٤٤السادس بمتوسط مرجح 

، والتـي توصـي     ٢٠٠٣ عـام    علي سيد علي مسلم        وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة       
ات برامج التأهيل المهني وعدم اقتصار المؤسـسة بـرامج علـى            بضرورة تحسن مستوى خدم   

  .)١(النواحي المادية، بل تسعى المؤسسة إلى توفير فرص عمل للمعاقين

     وقد يعكس ذلك أهمية برامج التأهيل المهني وضرورة وجود ورش عمل داخل المؤسـسة              
عى المؤسسة إلى فـرص     صالحة لتدريب المعاقين حركياً للمعاقين داخل وكذلك ضرورة أن تس         

  .عمل بدال من التركيز على النواحي المادية فقط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ـــــــــــــــــ
  . ،مرجع سبق ذكرهالخدمات المقدمة للمعاقينممارسة طريقة تنظيم المجتمع لتدعيم : علي سيد علي مسلم )١(
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  )٢٤(جدول 
تحاق المعاقين حركياً بفرص العوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من ال" يوضح

  "نظر المعاقين حركياً  من وجهةالعمل
       ١٤٠=          ن       

 االستجابات

  م ال إلى حد ما نعم
 

 العوامل
 

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
يب للعوامل

ترت
ال

 

ضعف معرفة األخصائي االجتماعي  ١
 .في المجتمعبالمهن المتاحة 

٤ %٥٥,٣٦ ١,١١ ١٥٥ ٣٢ ٦١ ٤٧ 

نقص خبرات األخصائي االجتماعي     ٢
 .في مجال المعاقين حركيا

٣ %٥٥,٧١ ١,١٢ ١٥٦ ٣١ ٦٢ ٤٧ 

عمل األخصائي االجتماعي    اقتصار ٣
 .يةمع المعاقين على مساعدات مال

٧ %٥٢,١٤ ١,٠٤ ١٤٦ ٤٧ ٤٠ ٥٣ 

ضعف إدراك األخصائي االجتماعي     ٤
 .يل المعاقينلمشكالت تشغ

٢ %٦٠ ١,٢٠ ١٦٨ ٣٠ ٥٢ ٥٨ 

عدم تفهم األخـصائي االجتمـاعي       ٥
 .ألدوار فريق العمل بالمؤسسة

٦ %٥٣,٥٧ ١,٠٧ ١٥٠ ٤٠ ٥٠ ٥٠ 

ال يوجد تعاون كافي بين األخصائي       ٦
 .االجتماعي وفريق العمل

٥ %٥٣,٩٣ ١,٠٨ ١٥١ ٣٩ ٥١ ٥٠ 

عدم اشتراكه في التخطيط لبـرامج       ٧
 .بالمؤسسةالتأهيل المهني 

١ %٦٠,٣٦ ١,٢١ ١٦٩ ٣١ ٤٩ ٦٠ 

  -  -  ١٠٩٥ ٢٥٠ ٣٦٥ ٣٦٥   المجمـــوع 
  -  ١,١٢  ١٥٦,٤  ٣٥,٧  ٥٢,١  ٥٢,١  المتوسط العام

  -  -  - %٢٥,٦ %٣٧,٢ %٣٧,٢  النسبة المئوية للعوامل
  

  %٥٥,٨٦  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

 األخصائي االجتماعي وتحد من التحاق المعاقين حركيـاً بفـرص                العوامل المرتبطة بنسق  
العمل كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنـسق األخـصائي              

، ١٥٦,٤، بمتوسط وزنـي  %٥٥,٨٦االجتماعي وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل  
  .١,١٢ومتوسط مرجح 

باالستجابة نعم، وان نسبة    أجابوا على عبارات هذا البعد      % ٣٧,٢سبة       ومما يؤكد ذلك أن ن    
أجابوا علـى   % ٢٥,٦ حد ما، بينما نسبة      ى عبارات هذا البعد باالستجابة إل     ىأجابوا عل % ٣٧,٢

   .االستجابة ال
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وتحد مـن التحـاق       األخصائي االجتماعي  المرتبطة بنسق و اً األكثر تأثير  عواملوكانت ال       
وهـي العبـارات التـي تتعلـق     ) ٢، ٤، ٧( هي العبارات أرقام ،ركياً بفرص العمل   ح ينالمعاق
تحتـل  )  في التخطيط لبرامج التأهيل المهني بالمؤسـسة        األخصائي االجتماعي  عدم اشتراك (بـ

ضعف إدراك األخصائي االجتماعي لمشكالت تـشغيل       (، و ١,٢١الترتيب األول بمتوسط مرجح     
نقص خبرات األخصائي االجتماعي في     (، و ١,٢٠ي بمتوسط مرجح    تحتل الترتيب الثان  ) المعاقين

  .١,١٢مرجح  تحتل الترتيب الثالث بمتوسط) مجال المعاقين حركيا

 األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من التحاق          واملحين نجد الع   في      
ـ الم) ٥،  ٣( هي العبارات أرقام     ،المعاقين حركياً بفرص العمل    اقتصار عمل األخصائي   (تعلقة ب

حيث تحتل الترتيب السابع بمتوسط مرجح      ) االجتماعي مع المعاقين على المساعدات المالية فقط      
حيث تحتل الترتيـب    ) عدم تفهم األخصائي االجتماعي ألدوار فريق العمل بالمؤسسة       (، و ١,٠٤

  . ١,٠٧السادس بمتوسط مرجح 

  )٢٥(جدول 
            سق أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعاقين حركياً العوامل المرتبطة بن" يوضح

  "من وجهة نظر المعاقين حركياً بفرص العمل
       ١٤٠=          ن      

 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 العوامل

 
  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
يب للعوامل

ترت
ال

 

صحاب األعمال تشغيل المعاقين حركيـا      رفض أ  ١
 .في مصانعهم

٣ %٨٦,٤٣ ١,٧٣ ٢٤٢ ٥ ٢٨ ١٠٧ 

ناعية عدم مالئمة فرص العمل بالمنـشآت الـص        ٢
 .للقدرات المتبقية للمعاقين

٤ %٨٣,٩٣ ١,٦٨ ٢٣٥ ١٠ ٢٥ ١٠٥ 

ـ     ٣ ال بقـانون العمـل     عدم التزام أصحاب األعم
 .الخاص بالمعاقين

١ %٩٠ ١,٨٠ ٢٥٢ ٢ ٢٤ ١١٤ 

صحاب األعمال إلى أيدي عاملة متخصـصة        حتياجا ٤
 .وسليمة تتالءم مع التطور التكنولوجي

٢ %٨٦,٧٩ ١,٧٤ ٢٤٣ ٧ ٢٣ ١١٠ 

 ٦ %٥٥,٧١ ١,١١ ١٥٦ ٣٦ ٥٢ ٥٢ .بعد مكان العمل عن سكن المعاق حركيا ٥

  ٥ %٨٠,٣٦ ١,٦١ ٢٢٥ ١١ ٣٣ ٩٦  .عدم توفر وسائل السالمة والصحة المهنية ٦
 

  -  -  ١٣٥٣ ٧١ ١٨٥ ٥٨٤   المجمـــوع 
  -  ١,٦١  ٢٢٥,٥  ١١,٨  ٣٠,٨  ٩٧,٣  المتوسط العام

  -  -  - %٨,٥ %٢٢ %٦٩,٥  النسبة المئوية للعوامل
  

  %٨٠,٥٣  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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  :يوضح الجدول السابق أن
     العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل             

انت مرتفعة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد             ك
، ومتوسـط                  ٢٢٥,٥بمتوسـط وزنـي      ،%٨٠,٥٣من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل        

  .١,٦١مرجح 

عم، وان نسبة   باالستجابة ن أجابوا على عبارات هذا البعد      % ٦٩,٥     ومما يؤكد ذلك أن نسبة      
أجـابوا علـى    % ٨,٥ حد ما، بينما نـسبة       ى عبارات هذا البعد باالستجابة إل     ىأجابوا عل % ٢٢

أصحاب األعمال وتحد من التحـاق      بنسق  المرتبطة  وامل األكثر تأثيراً و   ال، وكانت الع  االستجابة  
تعلـق  وهـي العبـارات التـي ت   ) ١، ٤، ٣( هي العبارات أرقام ،المعاقين حركياً بفرص العمل   

تحتل الترتيب األول بمتوسـط     ) عدم التزام أصحاب األعمال بقانون العمل الخاص بالمعاقين       (بـ
احتياج أصحاب األعمال إلى أيدي عاملة متخصصة وسليمة تتالءم مع التطور           (، و ١,٨٠مرجح  

رفض أصحاب األعمـال تـشغيل      (، و ١,٧٤تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مرجح      ) التكنولوجي
  .١,٧٣تحتل الترتيب الثالث بمتوسط مرجح ) كيا في مصانعهمالمعاقين حر

 األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق أصحاب العمـل وتحـد مـن التحـاق           واملفي حين نجد الع        
ـ ) ٦،  ٥( هي العبارات أرقام     ،المعاقين حركياً بفرص العمل    بعد مكان العمـل عـن      (المتعلقة ب

عدم تـوفر وسـائل     (، و ١,١١ بمتوسط مرجح    دساحيث تحتل الترتيب الس   ) سكن المعاق حركيا  
  . ١,٦١ بمتوسط مرجح خامسحيث تحتل الترتيب ال) السالمة والصحة المهنية

 عـام   سامح موسي محمد الكربيجي        وتتفق النتائج السابقة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة          
مل، والتأكيد علـى    ، والتي توصي بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمعاقين عند االلتحاق بالع          ٢٠٠٣

تطبيق حقوق المعاقين التي نظمتها القوانين مثل قانون العمل والذي يحـث المؤسـسات علـى                
  .  )١(من مجموع العاملين بها% ٥استيعاب عدد من المعاقين ما نسبته 

 عـام   Colling-Kyle-K كولينق كايل كـي        وتتفق النتائج السابقة أيضاً مع نتائج دراسة        
رى أن نسبة كبيرة من المسئولين ورجال األعمال ال يفهمون دورهـم تجهـاه              ، والتي ت  ٢٠٠١

المعاقين، وال يسعون إلى توظيف المعاقين في األعمال التجارية لديهم، وتوصي الدراسة بأنـه              
  . )٢(يجب التعاون مع رجال األعمال لتوظف المعاقين حركياً في األعمال المناسبة

 ـــــــــــــــــ.
 تقويم ممارسة طريقة تنظيم المجتمـع بمنظمـات التأهيـل االجتمـاعي للمعـوقين              : سي محمد الكربيجي  سامح مو  )١(

   .، مرجع سبق ذكره توعالقتها بتحقيق أهداف المنظما
     (2) Colling-Kyle-K : Small Business Development Centers and Vocational 

Rehabilitation :Opening Doors to Entrepreneurship for Propel With Disabilities, Op Cit.   
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  )٢٦(جدول 

من  العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل" يوضح
  "وجهة نظر المعاقين حركياً

       ١٤٠=                                            ن      
 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 العوامل

 
  ك  ك  ك

مجموع 
 اناألوز

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
 للعوامل

يب
ترت
ال

 

عدم احترام المجتمع لحق المعاقين فـي        ١
 .العمل

٥ %٨٥ ١,٧٠ ٢٣٨ ٧  ٢٨ ١٠٥ 

الممارسات الخانقة لالحتالل اإلسرائيلي     ٢
 .على االقتصاد الفلسطيني

٥ %٨٥ ١,٧٠ ٢٣٨ ٩ ٢٤ ١٠٧ 

 وسائل اإلعالم في توعيـة      ضعف دور  ٣
  .المجتمع بحقوق المعاقين

٣ %٨٩,٢٩ ١,٧٩ ٢٥٠ ٥ ٢٠ ١١٥ 

 ٨ %٦٣,٩٣ ١,٢٨ ١٧٩ ٣٢ ٣٧ ٧١ .نظرة المجتمع الدونية للمعاقين حركيا ٤

عدم مالئمـة الطـرق ووسـائل نقـل          ٥
 .المعاقين حركيا إلى العمل

٤ %٨٧,٨٦ ١,٧٦ ٢٤٦ ٤ ٢٦ ١١٠ 

 يقلل من   ضعف االقتصاد الفلسطيني مما    ٦
 .توافر فرص عمل

٢ %٩٢,١٤ ١,٨٤ ٢٥٨ ٣ ١٦ ١٢١ 

ارتفاع نسبة البطالة بين األصحاء تقلل       ٧
 . على العمليفرصة حصول

١ %٩٣,٢١ ١,٨٦ ٢٦١ ٣ ١٣ ١٢٤ 

 يقـدرات األعمال المتاحـة ال تناسـب        ٨
 .الجسمية المتبقية

٩ %٥٩,٦٤ ١,١٩ ١٦٧ ٢٥ ٦٣ ٥٢ 

ارها  وانتـش عدم توافر المراكز التأهيلية  ٩
 .في المجتمع

٧ %٧٠,٧١ ١,٤١ ١٩٨ ١٨ ٤٦ ٧٦ 

  -  -  ٢٠٣٥ ١٠٦ ٢٧٣ ٨٨١   المجمـــوع 
  -  ١,٦٢  ٢٢٦,١  ١١,٨  ٣٠,٣  ٩٧,٩  المتوسط العام

  -  -  - %٨,٤ %٢١,٧ %٦٩,٩  النسبة المئوية للعوامل

  

  %٨٠,٧٥  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

ة بنسق المجتمع وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل كانـت                  العوامل المرتبط 
مرتفعة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد مـن التحـاق               

  .١,٦٢، ومتوسط مرجح ٢٢٦,١، بمتوسط وزني %٨٠,٧٥المعاقين حركياً بفرص العمل 

باالستجابة نعم، وان نسبة     على عبارات هذا البعد      أجابوا% ٦٩,٩     ومما يؤكد ذلك أن نسبة      
أجـابوا علـى   % ٨,٤ حد ما، بينما نسبة    ى عبارات هذا البعد باالستجابة إل     ىأجابوا عل % ٢١,٧

  .االستجابة ال



 - ١١٩ -

 حركيـاً   ينوتحد من التحاق المعاق     المجتمع المرتبطة بنسق و اً األكثر تأثير  واملوكانت الع      
ـ     ) ٣،  ٦،  ٧(أرقام  العبارات   هي   ،بفرص العمل  ارتفـاع نـسبة    (وهي العبارات التي تتعلق بـ

تحتـل الترتيـب األول   ) البطالة بين األصحاء تقلل فرصة حصول المعاقين حركيا على العمـل        
تحتـل  ) ضعف االقتصاد الفلسطيني مما يقلل من توافر فرص عمـل         (، و ١,٨٦بمتوسط مرجح   

ئل اإلعالم في توعية المجتمع بحقوق      ضعف دور وسا  (، و ١,٨٤الترتيب الثاني بمتوسط مرجح     
  .١,٧٩تحتل الترتيب الثالث بمتوسط مرجح ) المعاقين

 األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق المجتمع وتحد مـن التحـاق المعـاقين         في حين نجد العوامل   
ـ  ) ٤،  ٨( هي العبارات أرقام     ،حركياً بفرص العمل   األعمـال المتاحـة ال تناسـب       (المتعلقة بـ

نظـرة  (، و ١,١٩ بمتوسط مـرجح     تاسعحيث تحتل الترتيب ال   ) الجسمية المتبقية للمعاق  القدرات  
  . ١,٢٨ بمتوسط مرجح ثامنحيث تحتل الترتيب ال) المجتمع الدونية للمعاقين حركيا

مع الفلسطيني والتي تقـدر     رتفاع نسبة البطالة بين األصحاء في المجت      ا ىوقد يرجع ذلك إل         
 حـول معـدل     مركز المعلومات الوطني الفلـسطيني    تقرير صادر عن    لوذلك وفقاً   ،  %٦٠بـ  

ـ      عدم  ، األثر الكبير في     )١(البطالة في فلسطين                      فـرص عمـل،    ىحصول المعـاقين حركيـاً عل
وتبعيته لالقتصاد اإلسرائيلي، وكذلك ضعف دور      ي  ين ضعف االقتصاد الفلسط   ىهذا باإلضافة إل  

مجتمع بحقوق المعاقين نتيجة النشغالها باإلحداث الـسياسية القائمـة          وسائل اإلعالم في توعية ال    
على الساحة الفلسطينية، كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر على فرص حصول المعاقين حركياً               

  . على فرص عمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
    .، مرجع سبق ذكرهينتقرير حول معدل البطالة في فلسط: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني )١(
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  )٢٧(جدول 
  " لألخصائي االجتماعي مع المعاقين حركياًًفعليالدور ال" يوضح

       ١٤٠=          ن     
 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 األدوار

  ك  ك  ك

مجموع 
األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
 لألدوار

يب
ترت
ال

 

 ١ %٧٣,٩٣ ١,٤٨ ٢٠٧ ٢٢ ٢٩ ٨٩ .اعي للمعاقين حركياتقديم الدعم االجتم ١

 ٥ %٤١,٧٩ ٠,٨٤ ١١٧ ٦٣ ٣٧ ٤٠ .تقديم المساعدات المالية للمعاقين حركيا ٢

القيام بالبحث الميـداني لحـاالت المعـاقين         ٣
 .حركيا

١ %٧٣,٩٣ ١,٤٨ ٢٠٧ ١٤ ٤٥ ٨١ 

ــة  ٤ ــالحفالت واألنــشطة الترويحي ــام ب القي
 .للمعاقين

٤ %٤٦,٤٣ ٠,٩٣ ١٣٠ ٥٥ ٤٠ ٤٥ 

المساعدة في توفير األجهـزة التعويـضية        ٥
 .للمعاقين بالتعاون مع المؤسسات الطبية

٣ %٥٢,١٤ ١,٠٤ ١٤٦ ٣٩ ٥٦ ٤٥ 

  -  -  ٨٠٧ ١٩٣ ٢٠٧ ٣٠٠   المجمـــوع 
  -  ١,١٥  ١٦١,٤  ٣٨,٦  ٤١,٤  ٦٠  المتوسط العام

  -  -  - %٢٧,٥ %٢٩,٦ %٤٢,٩  ألدوارالنسبة المئوية ل
  

  %٥٧,٦٤  ة لقياس قوة البعدالدرجة النسبي

  : يوضح الجدول السابق أن
 لألخصائي االجتماعي مع المعاقين حركيا كانت متوسـطة، حيـث بلغـت             فعلية     األدوار ال 

 %٥٧,٦٤ لألخصائي االجتماعي مـع المعـاقين حركيـاً          فعليةالدرجة النسبية لقياس األدوار ال    
أجابوا علـى   % ٤٢,٩ أن نسبة     ذلك كدمما يؤ ، و ١,١٥متوسط مرجح   ، و ١٦١,٤ وزنيبمتوسط  

أجابوا على عبارات هذا البعد باالسـتجابة  % ٢٩,٦عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نسبة  
 اً األكثـر تـأثير    فعليـة االستجابة ال، وكانت األدوار ال    أجابوا ب % ٢٧,٥إلى حد ما، بينما نسبة      

ـ   ،لألخصائي االجتماعي مع المعاقين حركياً     والتـي تتعلـق   ) ٣،  ١(ارات أرقـام     توضحها العب
) القيام بالبحث الميداني لحاالت المعاقين حركيـا      (و) تقديم الدعم االجتماعي للمعاقين حركيا    (بـ

  . لكالً منها١,٤٨ بمتوسط مرجح األولتحتل الترتيب 
  هـي ، لألخصائي االجتماعي األقل تأثيراً مع المعاقين حركيـاً  فعلية   بينما نجد أن األدوار ال      

ـ ) ٤،  ٢(العبارات أرقام    حيث تحتل الترتيب   ) تقديم المساعدات المالية للمعاقين حركيا    (المتعلقة ب
حيـث تحتـل    ) القيام بالحفالت واألنشطة الترويحية للمعاقين    (، و ٠,٨٤ بمتوسط مرجح    خامسال

  . ٠,٩٣ بمتوسط مرجح رابعالترتيب ال
المطلوب منه وهو تقديم الدعم االجتماعي           وقد يعكس ذلك قيام األخصائي االجتماعي بالدور        

  . حركياً، والقيام بالبحث الميداني لحاالت المعاقين حركياًنللمعاقي
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 المشكالت  ة العوامل المؤدية إلى   األدوار المقترحة لألخصائي االجتماعي كممارس عام لمواجه       )٣(
  :ن حركياًالتي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظر المعاقي

  )٢٨(جدول 
العوامل المؤدية الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاق حركيا لمواجهة " يوضح

  " التي تحد من التحاقه بفرص العملالمشكالتإلى 
       ١٤٠=                                           ن      

 االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 األدوار
  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 حالمرج

النسبة 
  التقديرية
يب  لألدوار

ترت
ال

 

تعريف المعـاق بفـرص العمـل المتاحـة          ١
 .والمناسبة لقدراته البدنية

٣ %٦٥,٧١ ١,٣١ ١٨٤ ٣١ ٣٤ ٧٥ 

مساعدة المعاق على التخلص من المـشاعر        ٢
 .السلبية التي تحد من التحاقه بفرص العمل

١ %٦٧,٨٦ ١,٣٦ ١٩٠ ٢٥ ٤٠ ٧٥ 

الثقة في قدرات المعاق حركيا واسـتثمارها        ٣
 . حد ممكنىإلي أقص

٢ %٦٧,١٤ ١,٣٤ ١٨٨ ٢٨ ٣٦ ٧٦ 

مساعدة المعاق علـى االلتحـاق بـدورات         ٤
 .التأهيل المهني تمهيدا اللتحاقه بفرص العمل

٤ %٦٥ ١,٣٠ ١٨٢ ٣٤ ٣٠ ٧٦ 

مساعدة المعاق علـى ضـرورة االلتحـاق         ٥
 . تكافؤ الفرصبفرص عمل على أساس

٦ %٦٠,٧١ ١,٢١ ١٧٠ ٤٠ ٣٠ ٧٠ 

تزويد المعاق بالمهارات الجديدة بما يتناسب       ٦
 .مع احتياجات سوق العمل

٦ %٦٠,٧١ ١,٢١ ١٧٠ ٣٨ ٣٤ ٦٨ 

مساعدة المعاق علـى المطالبـة بـالحقوق         ٧
 .الخاصة بهم

٥ %٦٣,٩٣ ١,٢٨ ١٧٩ ٣٧ ٢٧ ٧٦ 

مد وتعريف المعاق بالتشريعات والقـوانين       ٨
 .صادر التأهيل ومؤسسات رعاية المعاقوم

٨ %٥٨,٩٣ ١,١٨ ١٦٥ ٤٨ ١٩ ٧٣ 

  -  -  ١٤٢٨ ٢٨١ ٢٥٠ ٥٨٩   المجمـــوع 
  -  ١,٢٨  ١٧٨,٥  ٣٥,١  ٣١,٣  ٧٣,٦  المتوسط العام

  -  -  - %٢٥,١ %٢٢,٣ %٥٢,٦  دوارالنسبة المئوية لأل
  

  %٦٣,٧٥  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

العوامل المؤدية      األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاقين حركياً لمواجهة           
المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة النـسبية              إلى  

ة العوامل المؤدي لقياس األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاقين حركياً لمواجهة           
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، ومتوسط ١٧٨,٥ وزني  بمتوسط،  %٦٣,٧٥المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل        إلى  
  .١,٢٨مرجح 

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نسبة         % ٥٢,٦ أن نسبة     ذلك مما يؤكد      و
ا علـى   أجابو% ٢٥,١أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة إلى حد ما، بينما نسبة            % ٢٢,٣

   .االستجابة ال

المعـاقين حركيـاً    نـسق    مع اًوكانت األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األكثر تأثير           
توضحها العبارات  المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل،        العوامل المؤدية إلى    لمواجهة  

ـ  ) ١،  ٣،  ٢(أرقام   عر السلبية التي تحـد     مساعدة المعاق على التخلص من المشا     (والتي تتعلق ب
الثقة في قدرات المعاق    (، و ١,٣٦تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح      ) من التحاقه بفرص العمل   

تعريف (، و ١,٣٤تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مرجح      )  حد ممكن  ىحركيا واستثمارها إلي أقص   
ـ     ) المعاق بفرص العمل المتاحة والمناسبة لقدراتـه البدنيـة                      ث بمتوسـط  تحتـل الترتيـب الثال

  .١,٣١مرجح 

 نسق المعاقين حركيـاً  مع  بينما نجد أن األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األقل تأثيراً            
هـي العبـارات    المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل،        العوامل المؤدية إلى    لمواجهة  

ـ ) ٦،  ٥،  ٨( أرقام يعات والقـوانين ومـصادر التأهيـل       مد وتعريف المعاق بالتشر   (المتعلقة ب
مساعدة المعـاق  (، و١,١٨  بمتوسط مرجحثامنحيث تحتل الترتيب ال  ) ومؤسسات رعاية المعاق  

تزويـد المعـاق بالمهـارات      (و) على ضرورة االلتحاق بفرص عمل على أساس تكافؤ الفرص        
ـ حيث تحتل الترتيب الـسادس ) الجديدة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل    ط مـرجح   بمتوس

  .لكالً منها ١,٢١

      مما قد يعكس ذلك أهمية األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاقين حركياًً             
  . المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل المتاحةالعوامل المؤدية إلى لمواجهة 
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  )٢٩(جدول 
 العوامل المؤدية إلى لمؤسسة لمواجهةالدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق ا" يوضح

  " بفرص العملالمشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً
       ١٤٠=                                            ن      

 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 األدوار

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
 لألدوار

يب
ترت
ال

 

 بإنشاء ورش عمل    مساعدة فريق العمل بالمؤسسة    ١
 .لتدريب المعاقين على المهن المختلفة

١ %٦٦,٠٧ ١,٣٢ ١٨٥ ٣٠ ٣٥ ٧٥ 

مطالبة المؤسسة بتوفير خبراء ومتخصصين في       ٢
 .برامج التأهيل المهني

٣ %٦٢,٥ ١,٢٥ ١٧٥ ٣١ ٤٣ ٦٦ 

مساعدة المؤسسة على فتح قنوات اتـصال مـع          ٣
احتياجات السوق للتعرف علـى فـرص العمـل      

 .المتاحة

٥ %٥٧,٥ ١,١٥ ١٦١ ٣٧ ٤٥  ٥٨ 

 المؤسسة بالتنسيق مع أصحاب األعمـال       طالبةم ٤
 ٣ %٦٢,٥ ١,٢٥ ١٧٥ ٣٧ ٣١ ٧٢  .لتوظيف المعاقين حركيا

 في تطوير بـرامج المؤسـسة والتـي         عدةالمسا ٥
تستهدف مساعدة المعاق حركيا علـى االلتحـاق        

 .بفرص العمل

٢ %٦٤,٦٤ ١,٢٩ ١٨١ ٣٦ ٢٦ ٧٨ 

  -  -  ٨٧٧ ١٧١ ١٨٠ ٣٤٩   المجمـــوع 
  -  ١,٢٥  ١٧٥,٤  ٣٤,٢  ٣٦  ٦٩,٨  المتوسط العام

  -  -  - %٢٤,٤ %٢٥,٧ %٤٩,٩  النسبة المئوية لألدوار

  

  %٦٢,٧١  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

العوامل المؤديـة إلـى   عي مع نسق المؤسسة لمواجهة      األدوار المتوقعة لألخصائي االجتما 
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة              

العوامـل  النسبية لقياس األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المؤسـسة لمواجهـة             
بمتوسـط  ،  %٦٢,٧١قين حركياً بفرص العمل     المشكالت التي تحد من التحاق المعا     المؤدية إلى   

  ١,٢٥مرجح  متوسط، و١٧٥,٤ وزني 

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نسبة         % ٤٩,٩ أن نسبة     ذلك مما يؤكد      و
أجابوا علـى   % ٢٤,٤أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة إلى حد ما، بينما نسبة            % ٢٥,٧

  .االستجابة ال
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نسق المؤسسة لمواجهـة     مع اًوكانت األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األكثر تأثير           
 توضـحها   ،التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل        المشكالت  العوامل المؤدية إلى    

ـ  ) ٥،  ١( العبارات أرقام  بإنـشاء ورش عمـل     ساعدة فريق العمل بالمؤسـسة      م(والتي تتعلق ب
 عدةالمـسا (، و ١,٣٢تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح      ) ن على المهن المختلفة   لتدريب المعاقي 

) في تطوير برامج المؤسسة والتي تستهدف مساعدة المعاق حركيا على االلتحاق بفرص العمـل             
  .١,٢٩تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مرجح 

 نـسق المؤسـسة     مـع  بينما نجد أن األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األقل تـأثيراً              
 هي  ،المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل        العوامل المؤدية إلى    لمواجهة  

ـ ) ٤،  ٢،  ٣ ( العبارات أرقام  مساعدة المؤسسة على فتح قنوات اتصال مع احتياجات        (المتعلقة ب
، ١,١٥رجح   بمتوسط م  الخامسحيث تحتل الترتيب    ) السوق للتعرف على فرص العمل المتاحة     

مطالبة المؤسـسة   (و) مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع أصحاب األعمال لتوظيف المعاقين حركيا        (و
 بمتوسـط   ثالـث حيث تحتل الترتيـب ال    ) بتوفير خبراء ومتخصصين في برامج التأهيل المهني      

  . لكالً منها١,٢٥مرجح 

 مـع نـسق المؤسـسة،               مما قد يعكس ذلك أهمية األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي        
بإنشاء ورش عمل لتدريب المعاقين على المهـن        ساعدة فريق العمل بالمؤسسة     موذلك من خالل    

المختلفة والتي جاءت في المرتبة األولى، وكذلك المساهمة في تطوير برامج المؤسـسة والتـي               
 الثانيـة   تستهدف مساعدة المعاق حركياً على االلتحاق بفرص العمل والتي جاءت في المرتبـة            

  .نظراً ألهميته كالً منهما
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المـشكالت التـي    العوامل المؤدية إلى     ة الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجه      )٤(
  :نظر المعاقين حركياًمن وجهة تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل 

  )٣٠(جدول 
المشكالت التي تحد المؤدية إلى العوامل الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة " يوضح

  " بفرص العملمن التحاق المعاقين حركياً
       ١٤٠=          ن      

 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 دالجهو

  ك  ك  ك

مجموع 
األوزان

المتوسط 
 المرجح

  النسبة
   التقديرية
 للجهود

يب
ترت
ال

 

 ٦ %٥٦,٤٢ ١,١٣ ١٥٨ ٥٢ ١٨ ٧٠ .احترام حق المعاقين في العمل والتوظيف ١

النظر في اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل       ٢
 .المعاقين وتوظيفهم

٧ %٥٠,٣٦ ١,٠١ ١٤١ ٥٨ ٢٣ ٥٩ 

تغير النظرة السلبية للمجتمع تجاه المعـاقين        ٣
 .وقدراتهم في االلتحاق بالعمل

٢ %٦٦,٠٧ ١,٣٢ ١٨٥ ٢٣ ٤٩ ٦٨ 

ـ       ٤  ىإنشاء الجمعيات والمؤسسات التـي ترع
ئات المعاقين وتوفر لهم التأهيـل المهنـي        ف

 .المناسب

١ %٦٧,١٤ ١,٣٤ ١٨٨ ٢١ ٥٠ ٦٩ 

إعداد الخبراء والمتخصصين فـي مجـال        ٥
 .التأهيل المهني

٣ %٦٢,٨٦ ١,٢٦ ١٧٦ ٢٧ ٥٠ ٦٣ 

التخطيط العمراني للطرق بما يتناسب مـع        ٦
 .قدرات المعاق

٩ %٤٦,٠٧ ٠,٩٢ ١٢٩ ٦٥ ٢١ ٥٤ 

حقوق المعاقين وخاصة   توعية الرأي العام ب    ٧
 .الحق في العمل

٥ %٥٨,٥٧ ١,١٧ ١٦٤ ٣٧ ٤٢ ٦١ 

التنسيق مع رجـال األعمـال وأصـحاب         ٨
المصانع لتوفير بعض األشغال والوظـائف      

 .الخاصة بالمعاقين

٨ %٤٩,٦٤ ٠,٩٩ ١٣٩ ٥٦ ٢٩ ٥٥ 

إنشاء العديد من المصانع المحمية لتـشغيل        ٩
 .المعاقين

١٠ %٤٥,٣٦ ٠,٩١ ١٢٧ ٦٩ ١٥ ٥٦ 

تزويد المراكز التأهيلية بالموارد والخبرات      ١٠
 .العينية والمادية الالزمة للمعاقين

٤ %٦١,٤٣ ١,٢٣ ١٧٢ ٢٩ ٥٠ ٦١ 

  -  -  ١٥٧٩ ٤٣٧ ٣٤٧ ٦١٦   المجمـــوع 
  -  ١,١٣  ١٥٧,٩  ٤٣,٧  ٣٤,٧  ٦١,٦  المتوسط العام

  -  -  - %٣١,٢ %٢٤,٨ %٤٤  للجهودالنسبة المئوية 
  

  %٥٦,٣٥   قوة البعدالدرجة النسبية لقياس
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  : يوضح الجدول السابق أن

المشكالت التي تحـد مـن      العوامل المؤدية إلى         الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة       
التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس الجهـود              

المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين      مؤدية إلى   العوامل ال المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة      
  .١,١٣متوسط مرجح ، و١٥٧,٩ وزنيبمتوسط ، %٥٦,٣٥حركياً بفرص العمل 

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نـسبة          % ٤٤ أن نسبة     ذلك مما يؤكد      و
أجابوا علـى   % ٣١,٢نسبة  البعد باالستجابة إلى حد ما، بينما       أجابوا على عبارات هذا     % ٢٤,٨

  .االستجابة ال

المشكالت التي  العوامل المؤدية إلى    لمواجهة    من قبل المجتمع   اًوكانت الجهود األكثر تأثير        
والتي ) ١٠،  ٥،  ٣،  ٤( توضحها العبارات أرقام     ،تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل      

ـ  ات المعاقين وتوفر لهم التأهيـل المهنـي         فئ ىإنشاء الجمعيات والمؤسسات التي ترع    (تتعلق ب
تغير النظرة الـسلبية للمجتمـع تجـاه        (، و ١,٣٤تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح      ) المناسب

إعـداد  (، و ١,٣٢تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مـرجح       ) المعاقين وقدراتهم في االلتحاق بالعمل    
    ،١,٢٦ بمتوسط مـرجح     الثالثب  تحتل الترتي ) الخبراء والمتخصصين في مجال التأهيل المهني     

تحتل الترتيـب    )تزويد المراكز التأهيلية بالموارد والخبرات العينية والمادية الالزمة للمعاقين        (و
  .١,٢٣ بمتوسط مرجح لرابعا

المشكالت العوامل المؤدية إلى    بينما نجد أن الجهود األقل تأثيراً من قبل المجتمع لمواجهة                
المتعلقـة  ) ٨،  ٦،  ٩( هي العبارات أرقـام      ، المعاقين حركياً بفرص العمل    التي تحد من التحاق   

حيث تحتل الترتيب العاشـر بمتوسـط       ) إنشاء العديد من المصانع المحمية لتشغيل المعاقين      (بـ
حيث تحتل الترتيـب    ) التخطيط العمراني للطرق بما يتناسب مع قدرات المعاق       (، و ٠,٩١مرجح  

التنسيق مع رجال األعمال وأصحاب المصانع لتـوفير بعـض      (، و ٠,٩٢التاسع بمتوسط مرجح    
  .٠,٩٩حيث تحتل الترتيب الثامن بمتوسط مرجح ) األشغال والوظائف الخاصة بالمعاقين

المشكالت التي تحد من    العوامل المؤدية إلى         ولعل ذلك يشير إلى ثقل مسئولية المجتمع تجاه         
تمثلة في تغير النظرية السلبية للمجتمع تجاه المعاقين        التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل، والم     

وقدراتهم في االلتحاق بفرص العمل، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات التي ترعى فئات المعـاقين             
وتوفر لهم التأهيل المهني المناسب، هذا باإلضافة إلى إعداد الخبراء والمتخصصين في مجـال              

  ). ٢٦(التأهيل المهني، كما أشار جدول 
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  )٣١(جدول 
 ة العوامل المؤدية إلى مواجهعندالصعوبات التي تواجه األخصائي االجتماعي " يوضح

  "المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

       ١٤٠=ن

 االستجابات
اإلى حد م نعم   م ال 

 
 الصعوبات

  ك  ك  ك

مجموع 
األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
 للصعوبات

يب
ترت
ال

 

عدم جدية خدمات التأهيـل المهنـي        ١
 .التي تقدمها المؤسسة للمعاقين

٣ %٨٦,٧٩ ١,٧٤ ٢٤٣ ٥ ٢٧ ١٠٨ 

 عف اإلمكانيات المادية بالمؤسسات   ض ٢
 .المخصصة لتدريب المعاقين

٤ %٧٧,١٤ ١,٥٤ ٢١٦ ١٠ ٤٤ ٨٦ 

جمود اللوائح والقـوانين الخاصـة       ٣
 .بتشغيل المعاقين

٢ %٨٨,٩٣ ١,٧٨ ٢٤٩ ١ ٢٩ ١١٠ 

بعض األفكار والمعتقـدات الـسلبية       ٤
 .السائدة في المجتمع

٦ %٦٠,٧١ ١,٢١ ١٧٠ ٣٥ ٤٠ ٦٥ 

ضعف إدراك األخصائي االجتماعي     ٥
 .لعمليات التأهيل المهني

٥ %٦٨,٢١ ١,٣٦ ١٩١ ١٤ ٦١ ٦٥ 

عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب      ٦
المصانع مع المؤسسات التـي تهـتم       

 .لمعاقين في الوظائف العامةبتشغيل ا

١ %٩١,٤٣ ١,٨٣ ٢٥٦ ٣ ١٨ ١١٩ 

فرص العمـل المتاحـة ال تناسـب         ٧
 .قدرات وإمكانيات المعاقين الحالية

٧ %٥٧,١٤ ١,١٤ ١٦٠ ٢٥ ٧٠ ٤٥ 

  -  -  ١٦٠٠ ١٥٦ ٣٢٨ ٦٣٦   المجمـــوع 
  -  ١,٤٣  ٢٠٠  ١٩,٥  ٤١  ٧٩,٥  المتوسط العام

  -  -  - %١٣,٩ %٢٩,٣ %٥٦,٨  لصعوباتالنسبة المئوية ل
  

  %٧١,٤٢  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

 المـشكالت    العوامل المؤدية إلى   مواجهةاألخصائي االجتماعي عند         الصعوبات التي تواجه    
التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت مرتفعة، حيث بلغت الدرجـة النـسبية                

المشكالت العوامل المؤدية إلى    مواجهة   التي تواجه األخصائي االجتماعي عند       وباتلقياس الصع 
، ومتوسـط   ٢٠٠وزنيبمتوسط  ،  %٧١,٤٢التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل         

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم،       % ٥٦,٨ أن نسبة     ذلك مما يؤكد ، و ١,٤٣مرجح  
% ١٣,٩البعد باالستجابة إلى حد ما، بينمـا نـسبة           على عبارات هذا     أجابوا% ٢٩,٣وان نسبة   

  .أجابوا على االستجابة ال
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للعوامل المؤديـة إلـى      مواجهة األخصائي االجتماعي     عندوكانت أكثر الصعوبات تأثيراً          
            توضـحها العبـارات أرقـام       ،لمشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل         ا
ـ  ) ٢،  ١،  ٣،  ٦( عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب المصانع مع المؤسـسات         (والتي تتعلق ب

، ١,٨٣تحتل الترتيب األول بمتوسـط مـرجح        ) التي تهتم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة      
، ١,٧٨تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مرجح      ) جمود اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل المعاقين     (و
تحتل الترتيب الثالث بمتوسط    ) دية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين       عدم ج (و

تحتـل  ) ضعف اإلمكانيات المادية بالمؤسسات المخصصة لتـدريب المعـاقين        (، و ١,٧٤مرجح  
  .١,٥٤الترتيب الرابع بمتوسط مرجح 

للعوامل المؤدية إلى   اعي   مواجهة األخصائي االجتم   عند  بينما نجد أن أقل الصعوبات تأثيراً          
                  هـي العبـارات أرقـام      ، التي تحد من التحاق المعـاقين حركيـاً بفـرص العمـل            لمشكالتا
) فرص العمل المتاحة ال تناسب قدرات وإمكانيات المعـاقين الحاليـة          (المتعلقة بـ   ) ٥، ٤ ،٧(

لمعتقدات السلبية الـسائدة    بعض األفكار وا  (، و ١,١٤ بمتوسط مرجح    سابعحيث تحتل الترتيب ال   
ضعف إدراك األخـصائي    (، و ١,٢١ بمتوسط مرجح    سادسحيث تحتل الترتيب ال   ) في المجتمع 

  .١,٣٦ بمتوسط مرجح لخامسحيث تحتل الترتيب ا) االجتماعي لعمليات التأهيل المهني

 عـام   Rauzon-Terrie-Anneرازون تيـري آن          وتتفق هذه النتيجة من نتيجة دراسة       
 أن أهم المعوقات التي تواجه األخصائيين االجتماعين العاملين فـي مجـال المعـاقين               ،٢٠٠٢

حركياً، جمود اللوائح والقوانين الخاصة بالمعاقين، وعـدم تـوافر خـدمات التأهيـل المهنـي                
بالمؤسسة، وضعف الخدمات المادية داخل المؤسسة، وتوصي الدراسة بتوفير الموارد الماديـة            

  . )١(لمدربين للعاملين في مجال المعاقين حركياًوالوقت والمعدات ل

حيث أن أهم المعوقـات التـي       ) ٢٥(      وتتفق هذه النتائج مع النتائج التي يشير إليها جدول          
 التي تحد من التحـاق      لمشكالتلعوامل المؤدية إلى ا   ا ة مواجه عندتواجه األخصائي االجتماعي    

ل تشغيل المعاقين حركياً وذلك بهدف الـربح        المعاقين بفرص العمل، هي رفض أصحاب األعما      
عـدم تعـاون رجـال      المادي، وعدم التزام أصحاب األعمال بقانون العمل الخاص بالمعاقين، و         

، هـذه  األعمال وأصحاب المصانع مع المؤسسات التي تهتم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة         
 لمـشكالت لعوامل المؤدية إلى ا   ا ةه مواج عندالمعوقات السابقة تقف حجر عثرة أمام األخصائي        
  .التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

 ـــــــــــــــــ
(1) Rauzon-Terrie-Anne : Barriers To Participation in Physical activity/Exercise for 

Women With Physical Disabilities, Op Cit.        
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 المشكالت التي تحد مـن  ة العوامل المؤدية إلىحات لمواجه النتائج الخاصة بالمقتر  )٥(
  :التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظر المعاقين حركياً

  )٣٢(جدول 
المشكالت التي  العوامل المؤدية إلىالمقترحات الخاصة بالمعاقين حركياً لمواجهة " يوضح

  "تحاق المعاقين حركياً بفرص العملتحد من ال
       ١٤٠=         ن       

 االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 المقترحات

  ك  ك  ك

مجموع 
األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
يبللمقترحات

ترت
ال

 

النظر في اللوائح والقـوانين الخاصـة بتـشغيل          ١
 .وتوظيف المعاقين

٤ %٩٦,٧٩ ١,٩٣ ٢٧١ ١ ٧ ١٣٢ 

دات السلبية الـسائدة فـي      تعديل األفكار والمعتق   ٢
 .المجتمع حول تشغيل المعاقين

١ %٩٧,٨٦ ١,٩٦ ٢٧٤ ٠٠ ٦ ١٣٤ 

تغير النظرة السلبية لرجال األعمال وأصـحاب        ٣
 .المصانع عن تشغيل وتوظيف المعاقين حركيا

٨ %٩٥,٣٦ ١,٩٠ ٢٦٧ ٠٠ ١٣ ١٢٧ 

عقد مؤتمرات وندوات تهتم بمـشكالت تـشغيل         ٤
 .وتوظيف المعاقين

١١ %٩٤,٦٤ ١,٨٨ ٢٦٥ ٠٠ ١٥ ١٢٥ 

إنشاء ورش عمل في جميع المؤسـسات التـي          ٥
 .ترعى المعاقين

٨ %٩٥,٣٦ ١,٩٠ ٢٦٧ ١ ١١ ١٢٨ 

 ٢ %٩٧,١٤ ١,٩٤ ٢٧٢ ٠٠ ٨ ١٣٢ .تدريب الكوادر العاملة في مجال التأهيل المهني ٦

 ١١ %٩٤,٦٤ ١,٨٨ ٢٦٥ ٠٠ ١٥ ١٢٥ .حوث دراسية واقعية لهذه المشكالتإجراء ب ٧

ساهمة في وضع خطة تأهيليـة لكـل معـاق          الم ٨
 .حركيا تتفق مع ما تبقى لديه من قدرات

٦ %٩٥,٧١ ١,٩١ ٢٦٨ ٠٠ ١٢ ١٢٨ 

 ٢ %٩٧,١٤ ١,٩٤ ٢٧٢ ٠٠ ٨ ١٣٢  .تحسين مستوى أداء البرامج التأهيلية للمعاقين ٩

لحصول علـى األجهـزة     مساعدة المعاقين في ا    ١٠
 .عليهايتمكن من استخدامها والتدريب  لالتعويضية

٦ %٩٥,٧١ ١,٩١ ٢٦٨ ٠٠ ١٢ ١٢٨ 

تبادل الخبرات بين المراكز التأهيلية التي تهـتم         ١١
 .بفئة المعاقين

٥ %٩٦,٠٧ ١,٩٢ ٢٦٩ ١ ٩ ١٣٠ 

تشجيع المعاقين بعد تأهيلهم على عمل مشروعات        ١٢
 .إنتاجية صغيرة ومدهم بالقروض الالزمة

١٠ %٩٥ ١,٨٩ ٢٦٦ ١ ١٢ ١٢٧ 

  -  -  ٣٢٢٤ ٤ ١٢٨ ١٥٤٨   المجمـــوع 
  -  ١,٩١  ٢٦٨,٧  ٠,٣٣  ١٠,٧  ١٢٩  المتوسط العام

  -  -  - %٠,٢ %٧,٦ %٩٢,٢  لمقترحاتالنسبة المئوية ل
  

  %٩٥,٩٥  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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  : يوضح الجدول السابق أن
 من  المشكالت التي تحد  العوامل المؤدية إلى         المقترحات الخاصة بالمعاقين حركياً لمواجهة      

التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت مرتفعة، حيـث بلغـت الدرجـة النـسبية لقيـاس                 
 المشكالت التـي تحـد مـن        العوامل المؤدية إلى   المقترحات الخاصة بالمعاقين حركياً لمواجهة    

متوسـط مـرجح    و ،٢٦٨,٧ وزنـي بمتوسط  ،  %٩٥,٩٥التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل      
أجابوا على عبارات هذا البعد باالسـتجابة نعـم، وان          % ٩٢,٢ أن نسبة     ذلك مما يؤكد ، و ١,٩١
أجابوا على  % ٠,٢البعد باالستجابة إلى حد ما، بينما نسبة        أجابوا على عبارات هذا     % ٧,٦نسبة  

المـشكالت التـي    العوامل المؤدية إلى    وكانت أكثر المقترحات تأثيراً في مواجهة        االستجابة ال، 
والتـي  ) ١،  ٩،  ٦،  ٢( توضحها العبارات أرقام     ،قين حركياً بفرص العمل   تحد من التحاق المعا   

ـ  تحتـل  ) تعديل األفكار والمعتقدات السلبية السائدة في المجتمع حول تشغيل المعـاقين          (تتعلق ب
) تدريب الكوادر العاملة في مجـال التأهيـل المهنـي         (، و ١,٩٦الترتيب األول بمتوسط مرجح     

 بمتوسـط مـرجح    انيتحتل الترتيب الث  )  التأهيلية للمعاقين حركيا   تحسين مستوى أداء البرامج   (و
تحتـل  ) النظر في اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل وتوظيـف المعـاقين         (و لكالً منهم،    ١,٩٤

  .١,٩٣ بمتوسط مرجح الرابعالترتيب 

ـ العوامل المؤدية إلى  بينما نجد أن أقل المقترحات تأثيراً في مواجهة         ي تحـد  المشكالت الت
ـ  ) ١٢،  ٧،  ٤( هي العبارات أرقام     ،من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل      عقـد  (المتعلقة بـ

إجراء بحوث دراسية واقعية لهذه     (و) مؤتمرات وندوات تهتم بمشكالت تشغيل وتوظيف المعاقين      
ـ ه لكـالً من   ١,٨٨حيث تحتل الترتيب الحادي عشر بمتوسط مرجح        ) المشكالت تـشجيع  (ا، و م
حيث تحتل  )  بعد تأهيلهم على عمل مشروعات إنتاجية صغيرة ومدهم بالقروض الالزمة          المعاقين

  .١,٨٩الترتيب العاشر بمتوسط مرجح 

، حيث ٢٠٠٧ عام Martha –Raske ، رسك مارثا     وتتفق هذه النتيجة من نتيجة دراسة 
التميز والعنـصرية   ترى أن العديد من المعاقين يعيشون حياتهم اليومية بال عمل نتيجة  لسياسة              

من قبل المجتمع تجاه المعاقين، وكذلك تؤكد على ضرورة تعديل بعض اللوائح والقوانين التـي               
  .)١(تقد حائال أمام تشغيل المعاقين حركياً

حيث أن أهم الـصعوبات التـي       ) ٣١(    وتتفق هذه النتائج مع النتائج التي يشير إليها جدول          
، وبالتـالي   القوانين الخاصة بتشغيل المعـاقين    مود اللوائح و  تواجه األخصائي االجتماعي، هي ج    

  . بتشغيل وتوظيف المعاقينتؤكد هذه النتائج على ضرورة النظر في اللوائح القوانين الخاصة 
  ـــــــــــــــــ
(1) Martha –Raske : The Status of Social Work and The Disability Rights Movement an 

Analysis of Theoretical and Political Trends, Op Cit.     
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  : وفريق العملاألخصائيين االجتماعيينبالجداول الخاصة : ثانياًً
 : وفريق العملوصف الخصائص الديموجرافية لمجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين )١(
  :  النوع-أ

  )٣٣(جدول 
   الجتماعيين وفريق العملمن األخصائيين اتوزيع مفردات مجتمع الدراسة "يوضح 

  "طبقاً للنوع
  ٢٠=                ن

 النسبة المئوية ك النوع

 %٥٥ ١١ ذكر

 %٤٥ ٩ ىأنث

 %١٠٠ ٢٠ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

  وفريق العمـل   من مفردات مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعين      % ٥٥      أعلى نسبة   
  .من اإلناث% ٤٥ من الذكور، بينما نجد نسبة

      وقد يرجع ذلك إلى أن غالبية المعاقين حركياً الذين يعمل معهم األخصائيين االجتمـاعيين              
سنة، لذلك يتطلب األمر وجـود      ) ٣٠-٢٥(هم من الذكور ويتركز اغلبهم في سن        وفريق العمل   

 .  إلى ذلك) ٧(وجدول ) ٦(أخصائيين اجتماعيين من الذكور، كما يشير جدول 

  هذا باإلضافة إلى أن المؤسسات األهلية والحكومية في فلـسطين تعطـي األولويـة فـي                   
التوظيف للذكور أكثر منه عند اإلناث، وذلك لما يتمتع به الذكور من خصائص ومميزات قد ال                

 .توجد عند اإلناث
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  :  السن-ب
  )٣٤(جدول 

                     الجتماعيين وفريق العملمن األخصائيين اتوزيع مفردات مجتمع الدراسة "يوضح 
  "طبقاً للسن

  ٢٠=                ن

 النسبة المئوية ك فئات السن بالسنة

 %٢٠ ٤ -سنة٢٠

 %٤٥ ٩ -سنة ٢٥

 %٣٠ ٦ -سنة٣٠

 %٥ ١ -سنة٤٠

 %١٠٠ ٢٠ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

يتوزعون على األعمار   تماعين وفريق العمل    من األخصائيين االج        مفردات مجتمع الدراسة    
 إلى اقل من    ٢٠من مجتمع الدراسة يتركزون في المرحلة العمرية من         % ٩٥المختلفة، فنجد أن    

            إلـى اقـل     ٤٠من مجتمع الدراسة يتركزون في المرحلة العمريـة مـن           % ٥ سنة، بينما    ٣٥
  . سنة٤٥من 

من مجتمع الدراسة يتركـزون فـي       %) ٤٥(فنجد أن        وقد توزعت هذه األعمار المختلفة،      
من مجتمع الدراسة يبلغون    %) ٣٠( سنة، بينما جاءت     ٣٠ إلى اقل من     ٢٥المرحلة العمرية من    

                 إلـى اقـل     ٢٠ سنة، بينما جاءت المرحلـة العمريـة مـن           ٣٥ إلى اقل من     ٣٠من العمر من    
  . من مجتمع الدراسة% ٢٠ سنة بنسبة ٢٥من 

   وقد يعتبر هذا السن هو سن القدرة على العمل وانجاز المهام الوظيفية بدقة ومهارة، هـذا                  
باإلضافة إلى مناسبة هذا السن للتعامل مع المرحلة العمرية التي يمر بها المعاق حركياً، والتـي                
تتطلب من األخصائي االجتماعي مزيداًً من الجهد وذلك من اجل توفير فرص العمـل للمعـاق                

 .ركياً وهذا قد ال يتوفر إال في األخصائي االجتماعي الشابح
 
  
  
  



 - ١٣٣ -

  :  العلميل المؤه-ج
  )٣٥(جدول 

 طبقاً  من األخصائيين االجتماعيين وفريق العملتوزيع مفردات مجتمع الدراسة"يوضح 
  "للمؤهل العلمي

  ٢٠= ن                       
 النسبة المئوية ك  العلميلالمؤه

 %٣٥ ٧  االجتماعيةبكالوريوس خدمة

 %٥ ١ ســم نفـس علـليسان

 %٦٠ ١٢ لـــعمالق ــفري

 %١٠٠ ٢٠ المجمــوع

  : تشير نتائج الجدول السابق أن

حاصلين على التخصـصات    % ٦٠ بجمعية المعاقين حركياً بغزة، بنسبة       فريق العمل      غالبية  
بكالوريوس إرشاد نفـسي،    ) ٣(صائي تأهيل معاقين،    أخ) ١(أخصائي عالج طبيعي،    ) ٥(التالية  

أخصائي تأهيل طبي، يلي ذلك الحاصلين على بكالوريوس خدمـة اجتماعيـة            ) ١(طبيب،  ) ٢(
  .  من مجتمع الدراسة% ٥، وأخيراً الحاصلين على ليسانس علم نفس بنسبة %٣٥بنسبة 

ة إلـى        وقد يرجع ارتفاع نسبة الحاصلين على التخصصات المختلفة نظراًً الحتياج المؤسس          
 للعمل مع المعاقين حركياً، في حين       تلك التخصصات، وذلك من اجل تكوين فريق عمل متكامل        

يشير ضعف نسبة الحاصلين على بكالوريوس خدمة اجتماعية نظر لحداثة هذا التخصص حيث             
م، أما عدم وجـود     ١٩٩٨تم افتتاح أول قسم للخدمة االجتماعية في الجامعة اإلسالمية بغزة عام            

ن في مرحلة الدبلوم والماجستير في الخدمة االجتماعية راجع لعدم وجـود دراسـات              متخصصي
 .  عليا في الخدمة االجتماعية في فلسطين حتى اآلن

     لذلك قد يقوم األخصائيون في التخصصات السابقة بـدور األخـصائي االجتمـاعي فـي               
 وقد يعاملوا في المؤسسة     المؤسسة وذلك نظراً لحداثة تخصص الخدمة االجتماعية في فلسطين،        

  .معاملة األخصائي االجتماعي
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  :  الحالة االجتماعية-د
  )٣٦(جدول 

         طبقاً  من األخصائيين االجتماعيين وفريق العملتوزيع مفردات مجتمع الدراسة " يوضح
  "للحالة االجتماعية

  ٢٠= ن                 
 النسبة المئوية ك الحالة االجتماعية

 %٦٠ ١٢ أعزب

 %٤٠ ٨ متزوج

 %١٠٠ ٢٠ المجمــوع

  : يتضح من الجدول السابق أن

 طبقـاً للحالـة    وفريق العمـل       توزيع مفردات مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين      
من مجتمع الدراسة من الذين لم يسبق       % ٦٠االجتماعية  تشير إلى أن غالبية الممارسين وبنسبة         

  .من مجتمع الدراسة من المتزوجين% ٤٠سبة لهم الزواج، تليها ن

من مفردات مجتمع   % ٤٥حيث أن نسبة    ) ٣٤(     وهذا يتفق مع النتائج التي يشير إليها جدول         
             إلـى اقـل مـن      ٢٥ يتراوح أعمارهم من     وفريق العمل  الدراسة من األخصائيين االجتماعيين   

خر اإلنسان عن الزواج ألسباب مختلفة، مـن   سنة، حيث انه من الممكن في هذا السن أن يتأ  ٣٠
  .بينها عدم االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسي وهذا سائد في فلسطين

وفريـق العمـل         أما عدم وجود من مفردات مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتمـاعين            
 .مجتمع الفلسطينيمطلق راجع إلى انخفاض نسبة الطالق نتيجة النتشار الوعي والتعليم في ال
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  :  الوظيفة الحالية-هـ
  )٣٧(جدول 

 طبقاً من األخصائيين االجتماعيين وفريق العمل توزيع مفردات مجتمع الدراسة" يوضح
  "للوظيفة الحالية

  ٢٠= ن                       
 النسبة المئوية ك الوظيفة الحالية

 %٣٥ ٧ ةغزأخصائي اجتماعي بجمعية المعاقين حركيا ب

 %٢٠ ٤ ةي بجمعية المعاقين حركيا بغزـنفسأخصائي 

 %٤٥ ٩ فريـــق العمــل

 %١٠٠ ٢٠ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

 الوظيفة الحالية لديهم هـي      فريق العمل من مفردات مجتمع الدراسة من      % ٤٥     أعلى نسبة   
طبيب ) ١(ائي تأهيل معاقين،    أخص) ١(أخصائي عالج طبيعي،  ) ٥(من تخصصات مختلفة وهي     

الوظيفة الحالية لديهم أخـصائي اجتمـاعي بجمعيـة         % ٣٥طبيب، وان نسبة    ) ٢(تأهيل طبي،   
من مفردات مجتمع الدراسـة مـن األخـصائيين         % ٢٠المعاقين حركياً بغزة، وان أدنى نسبة       

  . الوظيفة الحالية لديهم أخصائي نفسي بجمعية المعاقين حركياً بغزة

يعكس ذلك إلى مدى احتياج المؤسسة إلى فريق عمل متكامل وذلك للعمل مع المعاقين                   وقد  
حركياً من جميع النواحي االجتماعية، والطبية، والنفسية، والمهنية ولـذلك مـن اجـل إشـباع                
احتياجات المعاقين حركياً، وخاصة الحاجة إلى االلتحاق بفرص العمل المناسبة مـع القـدرات              

  .  الجسمية المتبقية

من % ٣٥الذي يشير إلى أن ما نسبته       ) ٣٥(     وتتفق نتائج هذا الجدول مع نتائج جدول رقم         
 حاصـلين علـى درجـة       وفريق العمـل   مفردات مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعين     
المؤهـل العملـي حاصـلين علـى        % ٦٥البكالوريوس في الخدمة االجتماعية، وان ما نسبته        

           رجع إلى ما قلناه سابقاً نتيجة لحداثة تخـصص الخدمـة االجتماعيـة             تخصصات أخرى، وهذا    
 . في فلسطين
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  :  سنوات الخبرة-و
  )٣٨(جدول 

 طبقاً من األخصائيين االجتماعيين وفريق العمل توزيع مفردات مجتمع الدراسة" يوضح
  "لسنوات الخبرة في العمل بمجال المعاقين حركياً

  ٢٠= ن                       

  : يوضح الجدول السابق أن

 لـديهم   ين وفريق العمـل   ائيين االجتماعي من مجتمع الدراسة من األخص    % ٧٠     أعلى نسبة   
تتـراوح  % ١٥سـنوات، وان نـسبة      ) ٣(خبرة في العمل بمجال المعاقين حركياً مدة اقل من          

مـن مفـردات    % ١٠سنوات، وتليها نسبة    ) ٦(سنوات إلى اقل من     ) ٣(سنوات خبرتهم ما بين     
من مفردات  % ٥بة  سنوات فأكثر، وجاءت أدنى نس    ) ٩(مجتمع الدراسة تتراوح سنوات خبرتهم      

 .   سنوات) ٩(سنوات إلى اقل من ) ٦( سنوات خبرتهم من ح تتراوةمجتمع الدراس

مـن مجتمـع الدراسـة      % ٦٥الذي يبين أن نسبة     ) ٣٤(     ويتفق ذلك مع ما جاء في جدول        
 سنة، ومن ثم نتوقع أن مستوى األداء ربما يكون اقـل            ٣٠ سنة إلى اقل من      ٢٠يتراوح عمرهم   

اً النخفاض مستوى الخبرة، وكذلك نوعيـة المؤهـل العلمـي كمـا أشـار جـدول                                 كفاءة نظر 
 ).٣٥(رقم 

     وربما يكون األخصائي االجتماعي في هذه الحالة احد األنساق المرتبطة بالمعـاق حركيـاً              
لتـي  وتحد من التحاقه بفرص العمل، وذلك نتيجة لنقص الخبرة لديه في التعامل مع المشكالت ا              

 . تواجه المعاقين وبالتالي يصعب عليه مواجهتها
 
 
 
 
  

 النسبة المئوية ك  سنوات الخبرة

 %٧٠ ١٤ واتـسن) ٣(ن ـل مـاق

 %١٥ ٣ سنوات) ٦( سنوات إلى اقل من) ٣(

 %٥ ١  سنوات) ٩(سنوات إلى اقل من ) ٦(

 %١٠ ٢ أكثرـوات فـسن) ٩(

 %١٠٠ ٢٠ المجمــوع



 - ١٣٧ -

  )٣٩(جدول 
من  من األخصائيين االجتماعيين وفريق العملمدى استفادة مفردات مجتمع الدراسة " يوضح

  "الدراسة النظرية والعملية بالجامعة في مجال رعاية المعاقين حركيا
  ٢٠= ن                       

  المئويةالنسبة ك االستجابات

 %٥٥ ١١ نعم

 %٣٠ ٦  حد ماىإل

 %١٥ ٣ ال

 %١٠٠ ٢٠ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

من األخـصائيين االجتمـاعيين وفريـق العمـل         من مفردات مجتمع الدراسة     % ٥٥     نسبة  
 من% ٣٠استفادوا من الدراسة النظرية والعملية بالجامعة في مجال المعاقين حركياً، بينما نسبة             

 مجتمـع مـن مفـردات     % ١٥مفردات مجتمع الدراسة استفادوا إلى حد ما، في حين أن نسبة            
 .   الدراسة لم يستفيدوا من الدراسة النظرية والعملية بالجامعة في مجال المعاقين حركياً

     وقد يرجع ذلك إلى مدى رغبة األخصائي االجتماعي في االستفادة في مجـال تخصـصه،               
جامعية، وكذلك قد يكون للمدرس اثر ايجابي أيضاً على الطالب في هذه المرحلة             إثناء الدراسة ال  

من حيث توصيلة للمادة النظرية للطالب هذا باإلضافة إلى تطبيقه للمادة النظرية في المؤسسات              
  .عاالجتماعية العاملة بمجال التخصص في المجتم

  
  )٤٠(جدول 

على  ئيين االجتماعيين وفريق العملمن األخصا حصول مفردات مجتمع الدراسة" يوضح
  "دورات تدريبية في مجال رعاية المعاقين حركيا

  ٢٠= ن                       
 النسبة المئوية ك االستجابات

 %٨٠ ١٨ نعم

 %٢٠ ٢ ال

 %١٠٠ ٢٠ المجمــوع

  



 - ١٣٨ -

  : يوضح الجدول السابق أن

 حصلوا  جتماعيين وفريق العمل   من األخصائيين اال   من مفردات مجتمع الدراسة   % ٨٠     نسبة  
على دورات تدريبية في مجال رعاية المعاقين حركياً، وهذا يشير إلى مدى اهتمـام مفـردات                 

من مفردات مجتمع الدراسة    % ٢٠مجتمع الدراسة في العمل بمجال المعاقين حركياً، وان نسبة          
  .ةلم يحصلوا على دورات تدريبيمن األخصائيين االجتماعيين وفريق العمل 

     وقد يعكس ذلك مدى اهتمام األخصائيين االجتماعيين العاملين بمجـال المعـاقين حركيـاً              
بالدورات التدريبية في المجال، ومدى رغبتهم في العمل بمجال المعاقين حركياً، وقد يعكس ذلك              

 . لألخصائيين العاملين بمجال المعاقين حركياًةبنتائج ايجابي
 

  )٤١(جدول 
على  من األخصائيين االجتماعيين وفريق العمل مفردات مجتمع الدراسةوقت حصول " يوضح

  "المعاقين حركيا دورات تدريبية في مجال رعاية
  ١٨= ن                       

 النسبة المئوية ك وقت الحصول على الدورة التدريبية

 %٣٣,٣ ٦ قبل استالم العمل

 %٥٥,٦ ١٠ لعملاأثناء 

 %١١,١ ٢ قبل وأثناء العمل

 %١٠٠ ١٨ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

 من األخصائيين االجتماعيين وفريق العمل     من مفردات مجتمع الدراسة   % ٥٥,٦     أعلى نسبة   
حصلوا على دورات تدريبية في مجال رعاية المعاقين حركياً أثناء العمل بمجال رعاية المعاقين              

مع الدراسة حصلوا على الدورات التدريبية قبـل        من مفردات مجت  % ٣٣,٣حركياً، وتليها نسبة    
من مفردات مجتمع الدراسة حـصلوا علـى دورات         % ١١,١استالم العمل، وجاءت أدنى نسبة      

  . تدريبية قبل وأثناء العمل

ـ             أثنـاء   ة     وقد يرجع ارتفاع نسبة األخصائيين االجتماعيين الحاصلين علـى دورات تدريبي
فع الكفاءة المهنية لألخصائيين االجتماعين العاملين بها وذلـك         العمل، إلى رغبة المؤسسة في ر     

 .  من اجل التعامل مع مشكالت المعاقين على أسس علمية ومهنية

  



 - ١٣٩ -

  )٤٢(جدول 
  من من األخصائيين االجتماعيين وفريق العملمفردات مجتمع الدراسةمدى استفادة " يوضح

  "المعاقين حركيا الدورات التدريبية في مجال رعاية
  ١٨= ن                       

 النسبة المئوية ك مدى االستفادة من الدورات التدريبية

 %٧٧,٨ ١٤ نعم

 %١١,١ ٢ إلى حد ما

 %١١,١ ٢ ال

 %١٠٠ ١٨ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

 وفريـق العمـل    من مفردات مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتمـاعين       % ٧٧,٨     نسبة  
من مفردات  % ١١,١ في مجال رعاية المعاقين حركياً، وان نسبة         ةمن الدورات التدريبي  استفادوا  

مـن  % ١١,١ استفادوا إلى حد ما من الدورات التدريبية، وأيضا جاءت نـسبة             ةمجتمع الدراس 
 . مفردات مجتمع الدراسة لم يستفيدوا من الدورات التدريبية في مجال رعاية المعاقين

 وفريق العمـل   مدى رغبة مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين           وربما يعكس ذلك    
ـ         ةفي الحصول على الدورات التدريبي      مـرتبط   ة، وقد يرجع ذلك إلى أن محتوى الدورة التدريبي

بمجال التخصص مما كان له األثر في االستفادة من الدورة التدريبية، هذا باإلضـافة إلـى أن                 
 ربما يكون لديهم الخبرة والكفاءة فـي العمـل بمجـال المعـاقين     القائمين على الدورة التدريبية 

 .   حركياً، مما كان له أثر ايجابي على األخصائيين االجتماعيين الملتحقين بالدورة التدريبية

 من الدورات التدريبية نتيجة     وفريق العمل       وقد يرجع أيضاً استفادة األخصائيين االجتماعيين     
، حيث تولي لهـا المؤسـسة       )٤١(العمل، وذلك وفقاً لما يشير إليه جدول        لحصولهم عليها أثناء    

 . اهتماماً خاصاً، هذا باإلضافة إلى أنهم يطبقون ما يحصلون عليه من الدورة في عملهم
 
  
  
  
 
  



 - ١٤٠ -

  )٤٣(جدول 
من من األخصائيين االجتماعيين وفريق العمل الدراسة مفردات مجتمع  استفادة أوجه" يوضح

  "بية في مجال رعاية المعاقين حركياالدورات التدري
  ١٦=      ن                       

 االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 أوجه االستفادة

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
  لالستفادة

يب
ترت
ال

 

التعرف على أفكار جديدة لتطوير العمل       ١
 .ين حركيابمجال رعاية المعاق

١ %٧٧,٥ ١,٥٥ ٣١ ٠٠ ١ ١٥ 

اكتساب معـارف وخبـرات لمـساعدة        ٢
 . المعاق حركيا لمواجهة مشكالته بنفسه

١ %٧٧,٥ ١,٥٥ ٣١ ٠٠ ١ ١٥ 

 اكتساب مجموعة من المهارات للتعامل      ٣
 . مع المعاق وتكوين عالقة ايجابية معه

١ %٧٧,٥ ١,٥٥ ٣١ ٠٠ ١ ١٥ 

ـ       ٤ دة التعرف على أسـاليب وأدوات جدي
 .لتطوير العمل بمؤسسات المعاقين

٥ %٦٧,٥ ١,٣٥ ٢٧ ٠٠ ٥ ١١ 

التعرف على كيفية إلحاق المعـاق فـي      ٥
 .الوظائف المخصصة له

٤ %٧٠ ١,٤٠ ٢٨ ٠٠ ٤ ١٢ 

  -  -  ١٤٨ ٠٠ ١٢ ٦٨   المجمـــوع 
  -  ١,٤٨  ٢٩,٦ ٠٠ ٢,٤ ١٣,٦  المتوسط العام

  -  -  - %٠٠ %١٥ %٨٥  ألوجه االستفادةالنسبة المئوية 

  

  %٧٤  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

 األخصائي االجتماعي من الدورات التدريبية كانت مرتفعـة، حيـث بلغـت             ةأوجه استفاد     
 بمتوسط،  %٧٤ األخصائي االجتماعي من الدورات التدريبية       ةالدرجة النسبية لقياس أوجه استفاد    

  .١,٤٨مرجح ، ومتوسط ٢٩,٦وزني 

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نـسبة          % ٨٥ أن نسبة     ذلك مما يؤكد و     
         علـى لـم يجـب احـد       ، بينمـا     هذا البعد باالستجابة إلى حد مـا       أجابوا على عبارات  % ١٥

  .الاالستجابة 

 الـدورات    األخصائي االجتمـاعي مـن     ةأوجه استفاد  على   اً     وكانت العبارات األكثر تأثير   
التعرف علـى أفكـار     (ـوهي العبارات التي تتعلق ب    ) ٣،  ٢،  ١(هي العبارات أرقام    التدريبية،  

اكتساب معارف وخبرات لمساعدة المعاق     (و) جديدة لتطوير العمل بمجال رعاية المعاقين حركيا      
ن وتكـوي اكتساب مجموعة من المهارات للتعامل مع المعاق        (و) حركيا لمواجهة مشكالته بنفسه   



 - ١٤١ -

التعـرف  ( منهما، ثم عبارة   لكال١,٥٥ًتحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح ) عالقة ايجابية معه 
 بمتوسـط مـرجح     رابـع تحتل الترتيب ال  ) على كيفية إلحاق المعاق في الوظائف المخصصة له       

تحتل ) التعرف على أساليب وأدوات جديدة لتطوير العمل بمؤسسات المعاقين        (، ثم عبارة    ١,٤٠
  .١,٣٥ واألخير بمتوسط مرجح خامس الالترتيب

، ١٩٧٢ عـام    زينب أبو العـال        وهذه النتائج السابقة تتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة           
والتي أكدت على ضرورة االهتمام برفع المستوى الفني المهني للعامل في مجال المعاقين حركيا              

 .  )١(وذلك من خالل الحصول على دورات التدريبية المختلفة

 العـاملين بمجـال      وفريق العمـل        وقد يعكس ذلك أهمية تدريب األخصائيين االجتماعيين      
المعاقين حركياً باعتبارهم أهم مدخالت المؤسسة التي ترعى فئات المعاقين حركياً، وبالتالي قـد              
يساهم ذلك في مواجهة المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل بكفـاءة                

  . فاعلية أكثرو
  )٤٤(جدول 

من األخصائيين االجتماعيين وفريق مفردات مجتمع الدراسة دم استفادة أسباب ع" يوضح
  "من الدورات التدريبية في مجال رعاية المعاقين حركيا العمل

   ٢= ن                            
 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 أسباب عدم االستفادة

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

  لنسبةا
   التقديرية

يب لعدم االستفادة
ترت
ال

 

محتواها غير مرتبط بالتخـصص فـي         ١
 .مجال المعاقين حركيا

١ %٧٥ ١,٥٠ ٣ ٠ ١ ١ 

ــر   ٢ ــدورة غي ــى أداء ال ــائمين عل الق
 .متخصصين في العمل مع المعاقين

٦ %٢٥ ٠,٥٠ ١ ١ ١ ٠ 

 ٣ %٥٠ ١ ٢ ١ ٠ ١ . مدة الدورة غير كافية ٣

 ١ %٧٥ ١,٥٠ ٣ ٠ ١ ١ .موعد الدورة غير مالئم ٤

 ٣ %٥٠ ١ ٢ ٠ ٢ ٠ .بعد مكان الدورة وصعوبة الوصول إليه ٥

 ٣ %٥٠ ١ ٢ ٠ ٢ ٠ .التركيز على الموضوعات النظرية ٦

  -  -  ١٣ ٢ ٧ ٣   المجمـــوع 
  -  ١,٠٨  ٢,٢ ٠,٣٣ ١,٢ ٠,٥  المتوسط العام
  - - - %١٦,٧ %٥٨,٣ %٢٥  ب عدم االستفادة ألسباالنسبة المئوية

  

  %٥,٤١  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

 ـــــــــــــــــ
دراسة اجتماعية عن العالقة بين خدمات التأهيل واستعادة القدرة على اإلنتـاج لمبتـوري              : زينب حسين أبو العال    ) ١(

 .، مرجع سبق ذكره األطراف



 - ١٤٢ -

  : يوضح الجدول السابق أن

 األخصائي االجتماعي من الدورات التدريبية كانت منخفـضة، حيـث           ة عدم استفاد   أسباب    
 األخصائي االجتماعي من الـدورات التدريبيـة        ةبلغت الدرجة النسبية لقياس أسباب عدم استفاد      

  .١,٠٨متوسط مرجح ، و٢,٢متوسط وزني  ب،%٥,٤١

االستجابة نعم، وان نـسبة     أجابوا على عبارات هذا البعد ب     % ٢٥ أن نسبة     ذلك مما يؤكد و     
جابوا علـى   أ% ١٦,٧، بينما نسبة     هذا البعد باالستجابة إلى حد ما      أجابوا على عبارات  % ٥٨,٣

  .الاالستجابة 

 األخصائي االجتمـاعي مـن الـدورات        ةأوجه استفاد  على   اً     وكانت العبارات األكثر تأثير   
محتواهـا غيـر مـرتبط      (ـتتعلق ب ي  وهي العبارات الت  ) ٤،  ١(هي العبارات أرقام    التدريبية،  

تحتل الترتيب األول بمتوسط    ) موعد الدورة غير مالئم   (و) بالتخصص في مجال المعاقين حركيا    
بعد مكان الدورة وصـعوبة     (و) مدة الدورة غير كافية   ( عبارةنهما، ثم تأتي     م  لكالً ١,٥٠مرجح  

، ثم  ١ بمتوسط مرجح    لثالثا تحتل الترتيب  )التركيز على الموضوعات النظرية   (و) الوصول إليه 
  السادس تحتل الترتيب ) القائمين على أداء الدورة غير متخصصين في العمل مع المعاقين         (عبارة  

  .٠,٥٠واألخير بمتوسط مرجح 

     وقد يعكس ذلك إلى أهمية التركيز على الدورات التدريبية وذلك من خالل رفع مستوى تلك               
ورات، وتحديد المكان والوقت المناسـب لتلـك الـدورات          الدورات وكذلك القائمين على تلك الد     

                   وذلك بهدف رفـع مـستوى كفـاءة األخـصائيين االجتمـاعيين العـاملين بمجـال                ةالتدريبي
  . المعاقين حركياً

، ١٩٩٩ عام   محمد خميس الفارسي       وتتفق النتائج السابقة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة          
 توفير كوادر متخصصة ومدربة ومؤهلة قادرة على العمل فـي مجـال             ةروروالتي توصي بض  

  .)١(المعاقين حركياً، وذلك من مواجهة مشكالت المعاقين على أسس علمية ومهنية

  
 

 
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  .مرجع سبق ذكره، التخطيط لبرامج الرعاية االجتماعية للمعوقين بسلطنة عمان: محمد خميس الفارسي )١(



 - ١٤٣ -

  )٤٥ (جدول
  وفريق العملمصادر حصول مفردات مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعين "يوضح 

  "على الخبرات
  ٢٠=                                                                                      ن

 النسبة المئوية ك مصادر الحصول على الخبرات

 %٦٥ ١٣ دورات تدريبية

 %٤٠  ٨ لـمورش ع

 %٣٠ ٦ حلقات مناقشة

 %٥٥ ١١ راتــمؤتم

 %٣٥ ٧ وثـــبح

 %٨٠ ١٦ زيارات ميدانية

 %٣٥ ٧ دواتـــالن

 %١٠ ٢ رـأخرى تذك

  : يوضح الجدول السابق أن
  وفريـق العمـل    من مفردات مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتمـاعين       % ٨٠     أعلى نسبة   

من مفردات مجتمع الدراسة حصلوا     % ٦٥ الميدانية، تليها نسبة     حصلوا على الخبرات من الزيارات    
مجتمع الدراسـة حـصلوا علـى       مفردات  من  % ٥٥على الخبرات من الدورات التدريبية، ثم نسبة        

مجتمع الدراسة حصلوا على الخبرات مـن       مفردات  من  % ٤٠الخبرات من المؤتمرات، تليها نسبة      
ع الدراسة حصلوا على الخبرات من البحوث وأيضاً        مجتممفردات  من  % ٣٥ورش العمل، ثم نسبة     

مـن  % ٣٠مجتمع الدراسة حصلوا على الخبرات من الندوات، ثم نـسبة           مفردات  نفس النسبة من    
مـن  % ١٠مجتمع الدراسة حصلوا على الخبرات من حلقات المناقشة، وكانت أدنى نـسبة            مفردات  
   حصلوا علـى الخبـرات مـن       يق العمل وفر مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين    مفردات  

  .الكتب العلمية الخاصة بذلك

     ويتفق الباحث مع هذه النتيجة والتي تشير إلى أن أعلى نسبة من مفردات مجتمع الدراسـة                
حصلوا على الخبرات من الزيارات الميدانية، وذلك نتيجة الهتمام المؤسسات العاملة في مجـال              

لين بها، وذلك من خالل القيام بحاالت البحث الميـداني للمعـاقين            المعاقين حركياً بتدريب العام   
من مفـردات مجتمـع الدراسـة       % ٦٥حركياً، وكذلك يؤيد الباحث النتيجة التي ترى أن نسبة          

حصلوا على الخبرات من الدورات التدريبية، وذلك نتيجة الهتمام المؤسسة برفع مستوى كفاءة             
  ).٤١(التدريبية كما يشير إلى ذلك جدول العاملين بها من خالل تلك الدورات 



 - ١٤٤ -

 مـن وجهـة نظـر          العوامل التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفـرص العمـل           )٢(
  :  وفريق العملاألخصائيين االجتماعيين

  )٤٦(جدول 
أهم األنساق المؤدية إلى المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل " يوضح

  "وفريق العمل خصائيين االجتماعيينمن وجهة نظر األ
  ٢٠= ن                       

 النسبة المئوية ك األنساق

 %٥٠ ١٠ اق ذاتهــالمع

 %٣٥ ٧ ةـــالمؤسس

 %٥٠ ١٠ لــأصحاب العم

 %٩٠ ١٨ ـيالمجتمع المحل

  : يوضح الجدول السابق أن

 وفريق العمـل   االجتماعيينمن األخصائيين    من مفردات مجتمع الدراسة   % ٩٠     أعلى نسبة   
ترى أن أكثر األنساق المرتبطة بالمعاق حركياً وتحد من التحاقه بفـرص العمـل هـو نـسق                  

، ونسق المعاق ذاتـه أيـضا بنـسبة         %٥٠المجتمع، ثم يلي ذلك نسق أصحاب األعمال بنسبة         
من مفردات مجتمع الدراسة ترى أن نسق المؤسسة مـن اقـل            % ٣٥، وكانت أدنى نسبة     %٥٠
  .نساق التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العملاأل

وفريـق       ويرى الباحث أن هناك تحيز من قبل مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين             
وذلك بأنهم لم يصوتوا إلى نسق األخصائي في انه من ضمن األنساق المرتبطة بالمعـاق                العمل

  انه تم التصويت عليه في جدول سـابق مـن قبـل             وتحد من التحاقه بفرص العمل، على الرغم      
  .   عينة الدراسة من المعاقين حركياً

من مفردات عينـة    % ٧٠,٧ نسبة   الذي يبين ) ٢١(   وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في جدول           
الدراسة يرون أن نسق المجتمع المحلي من أهم األنساق المرتبطة بالمعاق حركياً وتحـد مـن                

لعمل، وذلك نتيجة للنظر السلبية للمجتمع حول تشغيل المعاقين حركيـاً، وهـذا             التحاقه بفرص ا  
يجعلنا نطمئن إلى نتائج الدراسة ويشير إلى صدق وثبات النتائج التي حصل عليها الباحث مـن                

  .  كالً من عينة الدراسة ومجتمع الدراسة
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  ) ٤٧(جدول 
 التحاقه بفرص العمل                           العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من" يوضح

  "وفريق العمل من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين
       ٢٠=          ن       

  االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 العوامل 

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية

يب للعوامل  
ترت
ال

 

ذات نفسها تحد من التحاقه بفـرص       اإلعاقة   ١
 .العمل

٣ %٦٠ ١,٢٠ ٢٤ ٣ ١٠ ٧ 

العمـل   نوع أو نمـط      عدم رغبة المعاق في    ٢
 .المتاح

٦ %٢٧,٥ ٠,٥٥ ١١ ١٠ ٩ ١ 

عدم حصول المعاق حركيا علـى تـدريب          ٣
 .مهني مناسب

١ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ٠ ٥ ١٥ 

صعوبة وصول المعاق حركيا إلـى مكـان         ٤
 .العمل

٢ %٦٧,٥ ١,٣٥ ٢٧ ١ ١١ ٨ 

عدم مالئمة القدرات المتبقية لدية لاللتحـاق        ٥
 .بفرص العمل المتاحة

٤ %٥٥ ١,١٠ ٢٢ ٣ ١٢ ٥ 

شعوره بأنه اقل قـدرة علـى العمـل مـن            ٦
 .اآلخرين

٥ %٣٥ ٠,٧٠ ١٤ ٨ ١٠ ٢ 

  -  -  ١٣٣ ٢٥ ٥٧ ٣٨   المجمـــوع 
  -  ١,١١  ٢٢,٢  ٤,٢  ٩,٥  ٦,٣  المتوسط العام

%٤٧,٥ %٣١,٧  للعواملالنسبة المئوية   ٢٠,٨% -  -  -  
  

  %٥٥,٤١  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن
     العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه بفرص العمل كانـت متوسـطة،              
حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحـد مـن التحاقـه                

، ومما يؤكـد ذلـك أن       ١,١١، ومتوسط مرجح    ٢٢,٢، بمتوسط وزني    %٥٥,٤١ص العمل   بفر
ـ   % ٤٧,٥باالستجابة نعم، وان نسبة     أجابوا على عبارات هذا البعد      % ٣١,٧نسبة    ىأجـابوا عل

  .أجابوا على االستجابة ال% ٢٠,٨ حد ما، بينما نسبة ىعبارات هذا البعد باالستجابة إل

بنسق المعاق وتحد من التحاقه بفـرص العمـل،           تأثيراً والمرتبطة  األكثر العواملوكانت       
عدم حصول المعاق حركيا    ( ـهي العبارات التي تتعلق ب    و) ١،  ٤،  ٣( العبارات أرقام    توضحها

صـعوبة وصـول    (و،  ١,٧٥تحتل الترتيب األول بمتوسط مـرجح       ) على تدريب مهني مناسب   
اإلعاقـة ذات   (و ،  ١,٣٥لثاني بمتوسط مـرجح     تحتل الترتيب ا  ) المعاق حركيا إلى مكان العمل    

  .١,٢٠ تحتل الترتيب الثالث بمتوسط مرجح ) بفرص العمل المعاق حركياًنفسها تحد من التحاق
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     في حين نجد العوامل األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه بفرص              
 في المعاقعدم رغبة   (ـارات التي تتعلق ب   وهي العب ) ٦،  ٢( هي العبارات    ،العمل بفرص العمل  

شعوره بأنـه   (، و ٠,٥٥حيث تحتل الترتيب السادس بمتوسط مرجح       ) لعمل المتاح نوع أو نمط ا   
  .٠,٧٠حيث تحتل الترتيب الخامس بمتوسط مرجح ) اقل قدرة على العمل من اآلخرين

ـ     ) ٢٢(     وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في جدول           األكثـر تـأثيراً     لالذي يبـين أن العوام
والمرتبطة بنسق المعاق وتحد من التحاقه بفرص العمل من وجهة نظر المعاقين حركيـاً، هـي                

صعوبة وصول المعاق حركيا إلـى    ، تليها   عدم حصول المعاق حركيا على تدريب مهني مناسب       
 لمتـاح لعمـل ا   نوع أو نمط ا     في المعاقعدم رغبة   ، بينما العوامل األقل تأثيراً هي       مكان العمل 

  .شعوره بأنه اقل قدرة على العمل من اآلخرينو
  )٤٨(جدول 

  العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل  "يوضح 
  "وفريق العمل من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين

       ٢٠=                ن
  االستجابات

  م ال إلى حد ما نعم
 

 العوامل 

  ك  ك  ك

  مجموع 
 األوزان

وسط المت
 المرجح

النسبة 
  التقديرية

يبللعوامل  
ترت
ال

 

  عدم وجود ورش عمل داخل المؤسسة صالحة ١
 . لتدريب المعاق حركيا

١ %٦٥ ١,٣٠ ٢٦ ٣ ٨ ٩ 

ضعف وجود برامج مناسبة للتأهيـل المهنـي         ٢
 .بالمؤسسة

٥ %٦٠ ١,٢٠ ٢٤ ٤ ٨ ٨ 

   ومتخصصين في برامجمحدودية توافر خبراء  ٣
 . التأهيل المهني للمعاقين حركيا

١ %٦٥ ١,٣٠ ٢٦ ٣ ٨ ٩ 

  ضعف اإلمكانيات المادية بالمؤسسة المخصصة ٤
 . لتدريب المعاقين

١ %٦٥ ١,٣٠ ٢٦ ٣ ٨ ٩ 

 ٤ %٦٢,٥ ١,٢٥ ٢٥ ٣ ٩ ٨ .بعد المؤسسة عن مكان سكن المعاق ٥

  اقتصار برامج المؤسسة على النواحي المادية  ٦
 . فرص العمل علىلعالجية وليس توفيروا

٥ %٦٠ ١,٢٠ ٢٤ ٣ ١٠ ٧ 

  عدم التعاون بين المؤسسة والمؤسسات األخرى ٧
 .في المجتمع في عمل برامج تأهيليه للمعاقين

٧ %٥٥ ١,١٠ ٢٢ ٥ ٨ ٧ 

  -  -  ١٧٣ ٢٤ ٥٩ ٥٧   المجمـــوع 
  -  ١,٢٤  ٢٤,٧  ٣,٤  ٨,٤  ٨,١  المتوسط العام

  -  -  - %١٧,٢ %٤٢,١ %٤٠,٧  لعواملالنسبة المئوية ل

  

  %٦٢  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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  : يوضح الجدول السابق أن

     العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل كانـت              
متوسطة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحـاق              

  .١,٢٤، ومتوسط مرجح ٢٤,٧بمتوسط وزني % ٦٢اقين حركياً بفرص العمل المع

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نسبة         % ٤٠,٧ أن نسبة     ذلك مما يؤكد و     
أجابوا علـى   % ١٧,٢أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة إلى حد ما، بينما نسبة            % ٤٢,١

  .االستجابة ال

 والمرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاق المعاقين حركيـاً          اًت العوامل األكثر تأثير   وكان     
ـ    ) ٤،  ٣،  ١( هي العبارات أرقام     ،بفرص العمل  عدم وجـود ورش    (وهي العبارات التي تتعلق ب

محدودية توافر خبراء ومتخصصين فـي      (و) عمل داخل المؤسسة صالحة لتدريب المعاق حركيا      
ضعف اإلمكانيات الماديـة بالمؤسـسة المخصـصة        (، و )ي للمعاقين حركيا  برامج التأهيل المهن  
  . منهما لكال١,٣٠ًبمتوسط مرجح ) لتدريب المعاقين

 وتحد من التحـاق المعـاقين       ةفي حين نجد العوامل األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق المؤسس             
ـ ) ٦ ، ٢،  ٧( هي العبارات أرقام     ،حركياً بفرص العمل   التعاون بـين المؤسـسة     عدم  (المتعلقة ب

حيث تحتل الترتيب الـسابع     ) والمؤسسات األخرى في المجتمع في عمل برامج تأهيليه للمعاقين        
اقتـصار  (و) ضعف وجود برامج مناسبة للتأهيل المهني بالمؤسـسة       (، و ١,١٠بمتوسط مرجح   

ترتيـب  حيث تحتل ال) برامج المؤسسة على النواحي المادية والعالجية وليس توفير فرص العمل       
  .  لكالً منها١,٢٠ بمتوسط مرجح الخامس

ـ     ) ٢٣(وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في جدول                األكثـر تـأثيراً     لالذي يبـين أن العوام
وجود ورش عمل   عدم  (والمرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاق المعاقين بفرص العمل هي           

محدوديـة  ( النتيجة مغايرة في أن ، في حين كانت)داخل المؤسسة صالحة لتدريب المعاق حركيا  
تعتبر من العوامل األقـل     ) اًمج التأهيل المهني للمعاقين حركي    توافر خبراء ومتخصصين في برا    

تأثيراً في التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظر المعاقين، بينما تعتبر من العوامل               
 ل من وجهة نظر األخصائيين االجتمـاعيين      األكثر تأثيراً في التحاق المعاقين حركياً بفرص العم       

  .وفريق العمل

    وقد يعكس ذلك الرؤية الشاملة لألخصائي االجتماعي عن اإلمكانات المادية والبشرية التـي             
تحتاجها المؤسسة والمتمثلة في ضعف وجود ورش عمل، ومحدودية توافر خبراء ومتخصصين            

  . حركياًفي برامج التأهيل المهني أكثر منه عند المعاق
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  )٤٩(جدول 
العوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص " يوضح

  "وفريق العمل العمل من وجهة نظر األخصائيين االجتماعين
       ٢٠=           ن       

  االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 العوامل 

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
يب مل  للعوا

ترت
ال

 

ضعف معرفة األخصائي االجتماعي     ١
 .بالمهن المتاحة في المجتمع

٥ %٤٧,٥ ٠,٩٥ ١٩ ٤ ١٣ ٣ 

نقص خبرات األخصائي االجتماعي     ٢
 .في مجال المعاقين حركيا

١ %٦٢,٥ ١,٢٥ ٢٥ ٣ ٩ ٨ 

اقتصار عمل األخصائي االجتماعي     ٣
 .لى المساعدات الماليةمع المعاقين ع

٦ %٤٥ ٠,٩٠ ١٨ ٦ ١٠ ٤ 

ضعف إدراك األخصائي االجتماعي     ٤
 .لمشكالت تشغيل المعاقين

٣ %٥٢,٥ ١,٠٥ ٢١ ٣ ١٣ ٤ 

عدم تفهم األخـصائي االجتمـاعي       ٥
 .ألدوار فريق العمل بالمؤسسة

٧ %٢٠ ٠,٤٠ ٨ ١٢ ٨ ٠ 

ال يوجد تعاون كافي بين األخصائي       ٦
 .ملاالجتماعي وفريق الع

٤ %٥٠ ١ ٢٠ ٦ ٨ ٦ 

عدم اشتراكه في التخطيط لبـرامج       ٧
 .التأهيل المهني بالمؤسسة

٢ %٥٧,٥ ١,١٥ ٢٣ ٥ ٧ ٨ 

  -  -  ١٣٤ ٣٩ ٦٨ ٣٣   المجمـــوع 
  -  ٠,٩٦  ١٩,١  ٥,٦  ٩,٧  ٤,٧  المتوسط العام

  -  -  - %٢٧,٨ %٤٨,٦ %٢٣,٦  للعواملالنسبة المئوية 

  

  %٤٧,٨٥  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

     العوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من التحاق المعاقين حركيـاً بفـرص             
العمل كانت منخفضة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنـسق األخـصائي              

، ١٩,١سط وزنـي    ، بمتو %٤٧,٨٥االجتماعي وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل         
  .٠,٩٦ومتوسط مرجح 

باالستجابة نعم، وان نـسبة     أجابوا على عبارات هذا البعد      % ٢٣,٦    ومما يؤكد ذلك أن نسبة      
أجابوا علـى   % ٢٧,٨ حد ما، بينما نسبة      ى عبارات هذا البعد باالستجابة إل     ىأجابوا عل % ٤٨,٦

   .االستجابة ال
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وتحـد مـن التحـاق        األخصائي االجتماعي  طة بنسق المرتبو اً األكثر تأثير  عواملوكانت ال     
نقـص خبـرات   (التي تتعلق بـو) ٤، ٧، ٢( هي العبارات أرقام     ، حركياً بفرص العمل   ينالمعاق

، ١,٢٥تحتل الترتيب األول بمتوسط مـرجح       ) األخصائي االجتماعي في مجال المعاقين حركيا     
تحتـل  ) أهيل المهنـي بالمؤسـسة     في التخطيط لبرامج الت     األخصائي االجتماعي  عدم اشتراك (و

ضعف إدراك األخصائي االجتماعي لمشكالت تـشغيل       (، و ١,١٥الترتيب الثاني بمتوسط مرجح     
  .١,٠٥مرجح  تحتل الترتيب الثالث بمتوسط) المعاقين

 األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من التحاق          واملحين نجد الع     في    
ـ ) ٣،  ٥( هي العبارات أرقام     ،بفرص العمل المعاقين حركياً    عدم تفهـم األخـصائي     (المتعلقة ب

، ٠,٤٠حيث تحتل الترتيب السابع بمتوسـط مـرجح   ) االجتماعي ألدوار فريق العمل بالمؤسسة   
حيـث تحتـل    ) اقتصار عمل األخصائي االجتماعي مع المعاقين على المساعدات المالية فقط         (و

  . ٠,٩٠الترتيب السادس بمتوسط مرجح 

ـ     ) ٢٤(وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في جدول                األكثـر تـأثيراً     لالذي يبـين أن العوام
والمرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل، هـي              

، يليهـا   ) في التخطيط لبرامج التأهيل المهنـي بالمؤسـسة         األخصائي االجتماعي  عدم اشتراك (
نقص خبرات األخصائي   (، يليها   )اك األخصائي االجتماعي لمشكالت تشغيل المعاقين     ضعف إدر (

، وربما يعكس ذلك إلى صدق اإلجابة التي حصل عليهـا           )االجتماعي في مجال المعاقين حركيا    
  .  وفريق العملالباحث من كالً من المعاقين حركياً واألخصائيين االجتماعيين
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  )٥٠(جدول 
عوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص ال" يوضح

  "وفريق العمل العمل من وجهة نظر األخصائيين االجتماعين
       ٢٠=          ن      

  االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 العوامل 

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية

يبللعوامل  
ترت
ال

 

رفض أصحاب األعمال تشغيل المعـاقين       ١
 .حركيا في مصانعهم

٤ %٨٢,٥ ١,٦٥ ٣٣ ١ ٥ ١٤ 

عدم مالئمة فـرص العمـل بالمنـشآت         ٢
 .ناعية للقدرات المتبقية للمعاقينالص

١ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ٠ ٥ ١٥ 

عدم التزام أصحاب األعمال بقانون العمل       ٣
  .الخاص بالمعاقين

٢ %٨٥ ١,٧٠ ٣٤ ٠ ٦ ١٤ 

احتياج أصحاب األعمال إلى أيدي عاملـة     ٤
متخصصة وسليمة تتالءم مـع التطـور       

 .التكنولوجي

٤ %٨٢,٥ ١,٦٥ ٣٣ ٢ ٣ ١٥ 

 ٦ %٦٥ ١,٣٠ ٢٦ ١ ١٢ ٧ .بعد مكان العمل عن سكن المعاق حركيا ٥

عدم تـوفر وسـائل الـسالمة والـصحة          ٦
 .المهنية

٢ %٨٥ ١,٧٠ ٣٤ ١ ٤ ١٥ 

  -  -  ١٩٥ ٥ ٣٥ ٨٠   المجمـــوع 
  -  ١,٦٣  ٣٢,٥  ٠,٨  ٥,٨  ١٣,٣  المتوسط العام

  -  -  - %٤,١ %٢٩,٢ %٦٦,٧  لعواملالنسبة المئوية ل

  

  %٨١,٢٥  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

     العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل             
تفعة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد            كانت مر 

              ، ومتوسـط  ٣٢,٥بمتوسـط وزنـي     % ٨١,٢٥من التحاق المعاقين حركيـاً بفـرص العمـل          
  .١,٦٣مرجح 

باالستجابة نعم، وان نسبة    أجابوا على عبارات هذا البعد      % ٦٦,٧     ومما يؤكد ذلك أن نسبة      
أجـابوا علـى   % ٤,١ حد ما، بينما نسبة    ى عبارات هذا البعد باالستجابة إل     ىأجابوا عل % ٢٩,٢

   .االستجابة ال

 والمرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعـاقين  اًوكانت العوامل األكثر تأثير      
عدم مالئمة  (بـوهي العبارات التي تتعلق     ) ٦،  ٣،  ٢( هي العبارات أرقام     ،حركياً بفرص العمل  
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تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح     ) فرص العمل بالمنشآت الصناعية للقدرات المتبقية للمعاقين      
عدم تـوفر وسـائل     (و) عدم التزام أصحاب األعمال بقانون العمل الخاص بالمعاقين       (، و ١,٧٥

  . منهما لكال١,٧٠ً تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مرجح ) السالمة والصحة المهنية

   في حين نجد العوامل األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق أصحاب العمل وتحد من التحاق المعاقين               
ـ ) ٤ ، ١،  ٥( هي العبارات أرقام     ،حركياً بفرص العمل   بعد مكان العمل عـن سـكن       (المتعلقة ب

رفض أصحاب األعمـال    (و ،١,٣٠ بمتوسط مرجح    دسحيث تحتل الترتيب السا   ) المعاق حركيا 
احتياج أصحاب األعمال إلى أيدي عاملـة متخصـصة         (و) ين حركيا في مصانعهم   تشغيل المعاق 

             ١,٦٥ بمتوسـط مـرجح      رابـع حيث تحتل الترتيـب ال    ) وسليمة تتالءم مع التطور التكنولوجي    
  . لكالً منها

    وقد يعكس ذلك أهمية االتصال والتنسيق والتعاون بين المؤسسات التي ترعى فئات المعاقين             
كياً ورجال األعمال في المجتمع، من اجل توفير فرص العمل المناسبة للمعاقين، والتي قـد               حر

تساعدهم على التكيف مع أنفسهم ومجتمعهم، فإعداد خطة اتصال بين المؤسسة ورجال األعمال             
   . قد يساعد في توفير فرص عمل للمعاقين حركياً وبالتالي الوصول إلى تحقيق األهداف

 عـام   زين العابدين محمد علي رجب    نتائج السابقة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة              وتتفق ال 
 االلتزام بقوانين المعاقين وخاصة قانون العمـل والـذي يتـيح            ة، والتي توصي بضرور   ١٩٨٢

، وهـذا مـا ال      )١(من مجموع العاملين بها   % ٥للمؤسسات استيعاب عدد من المعاقين ما نسبته        
     رفض أصحاب األعمال تـشغيل المعـاقين حركيـا          وذلك من خالل     يلتزم به أصحاب األعمال   

  .في مصانعهم

ـ    ) ٢٥(    وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في جدول           األكثـر تـأثيراً   لالذي يوضـح أن العوام
عـدم التـزام    هي  العمل،  والمرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعاقين بفرص          

والمرتبطـة بنـسق     ، وان العوامل األقل تأثيراً     الخاص بالمعاقين  أصحاب األعمال بقانون العمل   
  بعد مكان العمـل عـن سـكن       العمل، هي   أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعاقين بفرص        

  .المعاق حركيا

  

  

 ـــــــــــــــــ
ض شـلل     دراسة اجتماعية لقياس مدى التكيف المهني للعاملين المـصابين بمـر          : زين العابدين محمد على رجب     ) ١(

  .مرجع سبق ذكره، األطفال
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  )٥١(جدول 
العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من " يوضح

  "وفريق العمل وجهة نظر األخصائيين االجتماعين
       ٢٠=                            ن      

 االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 العوامل
 

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 لمرجحا

النسبة 
  التقديرية
 للعوامل

يب
ترت
ال

 

عدم احترام المجتمع لحق المعاقين فـي        ١
 .العمل

٣ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ٠٠ ٥ ١٥ 

الممارسات الخانقة لالحتالل اإلسرائيلي     ٢
 .على االقتصاد الفلسطيني

٤ %٨٥ ١,٧٠ ٣٤ ٠٠ ٦ ١٤ 

 في توعيـة    ضعف دور وسائل اإلعالم    ٣
  .المجتمع بحقوق المعاقين

١ %٩٧,٥ ١,٩٥ ٣٩ ٠٠ ١ ١٩ 

 ٧ %٧٢,٥ ١,٤٥ ٢٩ ٠٠ ١١ ٩ .نظرة المجتمع الدونية للمعاقين حركيا ٤

عدم مالئمـة الطـرق ووسـائل نقـل          ٥
 .المعاقين حركيا إلى العمل

٦ %٨٢,٥ ١,٦٥ ٣٣ ٠٠ ٧ ١٣ 

ضعف االقتصاد الفلسطيني مما يقلل من       ٦
 .توافر فرص عمل

٤ %٨٥ ١,٧٠ ٣٤ ١ ٤ ١٥ 

ارتفاع نسبة البطالة بين األصحاء تقلل       ٧
 .عمل على  المعاقينفرصة حصول

١ %٩٧,٥ ١,٩٥ ٣٩ ١ ٢ ١٧ 

قـدرات  الاألعمال المتاحة ال تناسـب       ٨
 . للمعاقالجسمية المتبقية

٨ %٦٢,٥ ١,٢٥ ٢٥ ٢ ١١ ٧ 

عدم توافر المراكز التأهيلية  وانتشارها       ٩
 .في المجتمع

٩ %٦٠ ١,٢٠ ٢٤ ٥ ٦     ٩ 

  -  -  ٢٩٢ ٩ ٥٣ ١١٨   المجمـــوع 
  -  ١,٦٢  ٣٢,٤ ١ ٥,٩ ١٣,١  المتوسط العام

  -  -  - %٥ %٢٩,٤ %٦٥,٦  النسبة المئوية للعوامل

  

  %٨١,١  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

المرتبطة بنسق المجتمع وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفـرص العمـل كانـت                  العوامل  
مرتفعة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد مـن التحـاق               

  .١,٦٢، ومتوسط مرجح ٣٢,٤، بمتوسط وزني %٨١,١المعاقين حركياً بفرص العمل 

باالستجابة نعم، وان نـسبة     ابوا على عبارات هذا البعد      أج% ٦٥,٦    ومما يؤكد ذلك أن نسبة      
أجـابوا علـى    % ٥ حد ما، بينما نـسبة       ى عبارات هذا البعد باالستجابة إل     ىأجابوا عل % ٢٩,٤

  .االستجابة ال
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 حركيـاً   ينوتحد من التحاق المعـاق      المجتمع المرتبطة بنسق و اً األكثر تأثير  واملوكانت الع     
ـ  ) ١،  ٧،  ٣( أرقام   العبارات هي   ،بفرص العمل  ضعف دور وسائل اإلعالم فـي      (التي تتعلق ب

ارتفاع نسبة البطالة بين األصحاء تقلـل فرصـة حـصول           (و) توعية المجتمع بحقوق المعاقين   
عـدم  (، و لكـالً منهمـا  ١,٩٥تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح    ) المعاقين حركيا على العمل   

  .١,٧٥ الترتيب الثالث بمتوسط مرجح تلتح) احترام المجتمع لحق المعاقين في العمل

 األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق المجتمع وتحد مـن التحـاق المعـاقين                 في حين نجد العوامل   
عدم تـوافر المراكـز التأهيليـة        (بـالمتعلقة  ) ٨،  ٩( هي العبارات أرقام     ،حركياً بفرص العمل  

األعمال المتاحة ال   (، و ١,٢٠ط مرجح   حيث تحتل الترتيب التاسع بمتوس    ) وانتشارها في المجتمع  
  . ١,٢٥حيث تحتل الترتيب الثامن بمتوسط مرجح ) تناسب القدرات الجسمية المتبقية للمعاق

  
  )٥٢(جدول 

   لألخصائي االجتماعي مع المعاقين حركياًً من وجهة نظر فعليالدور ال" يوضح
  "وفريق العمل األخصائيين االجتماعين

       ٢٠=           ن                        
 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 األدوار

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

  النسبة 
  التقديرية
يب لألدوار 

ترت
ال

 

تقديم الدعم االجتمـاعي للمعـاقين       ١
 .حركيا

١ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ١ ٠ ١٩ 

تقديم المساعدات المالية للمعـاقين      ٢
 .حركيا

٥ %٨٢,٥ ١,٦٥ ٣٣ ١  ٥ ١٤ 

القيام بالبحـث الميـداني لحـاالت        ٣
 .المعاقين حركيا

١ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

القيام بالحفالت واألنشطة الترويحية     ٤
 .للمعاقين

٣ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ١ ٣ ١٦ 

المساعدة فـي تـوفير األجهـزة        ٥
التعويضية للمعاقين حركيا بالتعاون    

 .مع المؤسسات الطبية
٣ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ١ ٣ ١٦ 

  -  -  ١٧٩ ٤ ١٣ ٨٣   المجمـــوع 
  -  ١,٧٩  ٣٥,٨  ٠,٨  ٢,٦  ١٦,٦  المتوسط العام

  -  -  - %٤ %١٣ %٨٣  النسبة المئوية لألدوار
  

  %٨٩,٥  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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  : يوضح الجدول السابق أن

الدرجة حيث بلغت   ين حركيا كانت مرتفعة،      لألخصائي االجتماعي مع المعاق    فعلية     األدوار ال 
 بمتوسـط ،  %٨٩,٥النسبية لقياس األدوار الحالية لألخصائي االجتماعي مع المعـاقين حركيـاً            

  .١,٧٩مرجح ومتوسط  ،٣٥,٨وزني 

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نـسبة          % ٨٣ أن نسبة     ذلك مما يؤكد      و
                 أجـابوا علـى   % ٤ى حد ما، بينمـا نـسبة        أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة إل      % ١٣

  .االستجابة ال

 توضـحها   ، لألخصائي االجتماعي مع المعاقين حركيـاً      اً األكثر تأثير  الفعليةوكانت األدوار       
ـ  ) ٣،  ١(العبارات أرقام    القيام بالبحث  (و) تقديم الدعم االجتماعي للمعاقين حركيا    (والتي تتعلق ب
  .لكالً منهما ١,٩٠تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح  )ت المعاقين حركياالميداني لحاال

 هـي   ، لألخصائي االجتماعي األقل تأثيراً مع المعاقين حركيـاً        الفعلية    بينما نجد أن األدوار     
ـ ) ٥،  ٤،  ٢(العبارات أرقام    حيـث تحتـل    ) تقديم المساعدات المالية للمعاقين حركيا    (المتعلقة ب
      )القيام بالحفالت واألنـشطة الترويحيـة للمعـاقين       (، و ١,٦٥ بمتوسط مرجح    الترتيب الخامس 

حيث ) المساعدة في توفير األجهزة التعويضية للمعاقين حركيا بالتعاون مع المؤسسات الطبية          (و
   . لكالً منهما١,٧٥ بمتوسط مرجح ثالثتحتل الترتيب ال

 األكثـر   الفعليـة ذي يشير إلى أن األدوار      وال) ٢٧(    وتتفق هذه النتائج مع ما جاء في جدول         
تأثيراً لألخصائي االجتماعي مع المعاقين حركياً هي تقديم الدعم االجتماعي للمعـاقين حركيـاً،              
والقيام بالبحث الميداني لحاالت المعاقين حركياً، ويعكس ذلك صدق النتائج التي حـصل عليهـا            

اقين حركياً، ومفردات مجتمع الدراسـة مـن        الباحث من كالً من مفردات عينة الدراسة من المع        
  .  وفريق العملاألخصائيين االجتماعيين
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العوامل المؤدية إلى  ةاألدوار المقترحة لألخصائي االجتماعي كممارس عام لمواجه )٣(
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظر األخصائيين 

  : العمل وفريقاالجتماعيين
  )٥٣(جدول 

المؤدية  العوامللمواجهة الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاق حركيا " يوضح
     من وجهة نظر األخصائيين االجتماعينمن التحاقه بفرص العملالمشكالت التي تحد  إلى

  "وفريق العمل
       ٢٠=                                           ن      

 االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 األدوار

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
يب لألدوار 

ترت
ال

 

تعريف المعاق بفـرص العمـل المتاحـة        ١
 .والمناسبة لقدراته البدنية

٨ %٨٥ ١,٧٠ ٣٤ ٢ ٢ ١٦ 

مساعدة المعاق على التخلص من المشاعر      ٢
 .د من التحاقه بفرص العملالسلبية التي تح

٢ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ١ ٠ ١٩ 

الثقة في قدرات المعاق حركيا واسـتثمارها       ٣
 . حد ممكنىإلي أقص

١ %٩٧,٥ ١,٩٥ ٣٩ ٠ ١ ١٩ 

مساعدة المعاق علـى االلتحـاق بـدورات        ٤
 التأهيل المهني تمهيدا اللتحاقه بفرص العمل

٤ %٩٢,٥ ١,٨٥ ٣٧ ٠ ٣ ١٧ 

ة االلتحـاق   مساعدة المعاق على ضـرور    ٥
 .بفرص عمل على أساس تكافؤ الفرص

٢ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

تزويد المعاق بالمهارات الجديدة بما يتناسب      ٦
 .مع احتياجات سوق العمل

٥ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ١ ٢ ١٧ 

مساعدة المعاق علـى المطالبـة بـالحقوق        ٧
 .الخاصة بهم

٥ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ١ ٢ ١٧ 

لقـوانين  مد وتعريف المعاق بالتشريعات وا    ٨
 .ومصادر التأهيل ومؤسسات رعاية المعاق

٥ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ١ ٢ ١٧ 

  -  -  ٢٩٤ ٦ ١٤ ١٤٠   المجمـــوع 
  -  ١,٨٤  ٣٦,٨  ٠,٨  ١,٧٥  ١٧,٥  المتوسط العام

  -  -  - %٣,٧ %٨,٨ %٨٧,٥  النسبة المئوية لألدوار
  

  %٩١,٨٧  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

العوامل المؤديـة   ألدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاقين حركياً لمواجهة              ا
المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل كانت مرتفعة، حيث بلغت الدرجـة النـسبية               إلى  
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العوامل المؤدية  لقياس األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاقين حركياً لمواجهة           
، ومتوسط  ٣٦,٨وزني  بمتوسط  ،  %٩١,٨٧المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل         إلى

   .١,٨٤مرجح 

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نسبة         % ٨٧,٥أن نسبة   ذلك  مما يؤكد        و
أجـابوا علـى    % ٣,٧أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة إلى حد ما، بينما نسبة            % ٨,٨
   .الستجابة الا

المعـاقين حركيـاً    نـسق    مع اًوكانت األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األكثر تأثير           
المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل، توضحها العبارات         العوامل المؤدية إلى    لمواجهة  

ـ  ) ٥،  ٢،  ٣(أرقام    حـد   ىلي أقـص  الثقة في قدرات المعاق حركيا واستثمارها إ      (والتي تتعلق ب
مساعدة المعاق على التخلص من المشاعر      (، و ١,٩٥تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح      ) ممكن

مساعدة المعاق على ضرورة االلتحـاق بفـرص        (و) السلبية التي تحد من التحاقه بفرص العمل      
  . لكالً منهما١,٩٠ح تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مرج) عمل على أساس تكافؤ الفرص

ما نجد أن األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األقل تأثيراً مع نسق المعاقين حركيـاً              بين 
 هـي العبـارات     ،المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل      العوامل المؤدية إلى    لمواجهة  

ـ ) ٨،  ٧،  ٦،  ١(أرقام   ) تعريف المعاق بفرص العمل المتاحة والمناسبة لقدراته البدنية       (المتعلقة ب
تزويد المعاق بالمهـارات الجديـدة بمـا        (، و ١,٧٠يث تحتل الترتيب الثامن بمتوسط مرجح       ح

 ،)مساعدة المعاق على المطالبة بالحقوق الخاصـة بهـم        ( و ،)يتناسب مع احتياجات سوق العمل    
حيـث  ) وتعريف المعاق بالتشريعات والقوانين ومصادر التأهيل ومؤسسات رعاية المعاق        مد  (و

  . لكالً منها١,٨٠ بمتوسط مرجح امستحتل الترتيب الخ

     وقد يعكس ذلك أهمية األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المعـاقين حركيـاًً              
خاصة دوره في الثقة بقدرات المعاق واستثمارها إلى أقصى حد ممكن، هـذا باإلضـافة إلـى                 

المشكالت التي  المؤدية إلى   العوامل  مساعدته على التخلص من المشاعر السلبية، وذلك لمواجهة         
              تحد من التحاقهم بفرص العمل المتاحة، وتتفق هذه النتيجة مـن النتيجـة التـي يـشير إليهـا                   

  ). ٢٨(جدول 
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  )٥٤(جدول 
المشكالت العوامل المؤدية إلى لمواجهة الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق المؤسسة " يوضح

  "من وجهة نظر األخصائيين االجتماعينياً بفرص العمل ق المعاقين حركالتي تحد من التحا
       ٢٠=                                            ن       

 االستجابات
  م ال إلى حد ما نعم

 
 األدوار

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

  النسبة
   التقديرية
يبلألدوار  

ترت
ال

 

 المؤسسة بإنشاء ورش عمـل      مطالبة ١
 .لتدريب المعاقين على المهن المختلفة

١ %٩٢,٥ ١,٨٥ ٣٧ ٠ ٣ ١٧ 

مطالبــة المؤســسة بتــوفير خبــراء  ٢
ومتخصصين فـي بـرامج التأهيـل       

 .المهني

٤ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ١ ٣ ١٦ 

مساعدة المؤسسة على فـتح قنـوات        ٣
اتصال مع احتياجات السوق للتعـرف      

 .على فرص العمل المتاحة

٢ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ٠ ٤ ١٦ 

مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع أصحاب      ٤
 .األعمال لتوظيف المعاقين حركيا

٤ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ٠ ٥ ١٥ 

المساهمة في تطوير برامج المؤسـسة       ٥
والتي تستهدف مساعدة المعاق حركيا     

 .على االلتحاق بفرص العمل

٢ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ١ ٢ ١٧ 

  -  -  ١٧٩ ٢ ١٧ ٨١   المجمـــوع 
  -  ١,٧٩  ٣٥,٨ ٠,٤ ٣,٤ ١٦,٢  المتوسط العام

  - - - %٢ %١٧ %٨١  النسبة المئوية لألدوار

  

  %٨٩,٥  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

العوامل المؤديـة إلـى        األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المؤسسة لمواجهة  
اق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت مرتفعة، حيث بلغت الدرجة          المشكالت التي تحد من التح    

العوامـل  النسبية لقياس األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المؤسـسة لمواجهـة             
 بمتوسـط % ٨٩,٥المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل           المؤدية إلى   

  . ١,٧٩ مرجح ، ومتوسط٣٥,٨وزني 
أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نـسبة          % ٨١أن نسبة   ذلك  مما يؤكد        و
              أجـابوا علـى    % ٢أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة إلى حد ما، بينمـا نـسبة              % ١٧

   .االستجابة ال
  لمؤسسة لمواجهـةنسق ا مع اًوكانت األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األكثر تأثير     
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 توضـحها   ،التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل        المشكالت  العوامل المؤدية إلى    
ـ  ) ٥،  ٣،  ١(العبارات أرقام    مطالبة المؤسسة بإنشاء ورش عمل لتدريب المعاقين       (والتي تتعلق ب

سة على فتح   مساعدة المؤس (، و ١,٨٥تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح      ) على المهن المختلفة  
المساهمة في تطـوير    (و) قنوات اتصال مع احتياجات السوق للتعرف على فرص العمل المتاحة         

تحتـل  ) برامج المؤسسة والتي تستهدف مساعدة المعاق حركيا على االلتحاق بفـرص العمـل            
  . لكالً منهما١,٨٠الترتيب الثاني بمتوسط مرجح 

 نـسق المؤسـسة     مـع  االجتماعي األقل تـأثيراً      بينما نجد أن األدوار المتوقعة لألخصائي          
 هي  ،المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل        العوامل المؤدية إلى    لمواجهة  

ـ ) ٤،  ٢ ( العبارات أرقام  مطالبة المؤسسة بتوفير خبراء ومتخصصين فـي بـرامج         (المتعلقة ب
) اب األعمال لتوظيف المعـاقين حركيـا      مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع أصح    (و) التأهيل المهني 

  . لكالً منها١,٧٥ بمتوسط مرجح الرابعحيث تحتل الترتيب 

  )٥٥(جدول 
المشكالت العوامل المؤدية إلى الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق أصحاب األعمال لمواجهة "يوضح 

  " وفريق العملصائيين االجتماعينالتي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظر األخ
       ٢٠=                                            ن       

 االستجابات
  م ال إلى حد ما نعم

 
 األدوار

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
يب لألدوار 

ترت
ال

 

 مطالبة المسئولين وأصحاب األعمال على توفير      ١
فرص عمل للمعاقين حركيا على أساس تكـافؤ        

 .الفرص

٣ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ١ ٢ ١٧ 

مطالبة أصحاب األعمال على االلتزام بالقوانين       ٢
 .الخاصة بتشغيل المعاقين

٢ %٩٢,٥ ١,٨٥ ٣٧ ١ ١ ١٨ 

مساعدتهم على تغيير نظـرتهم الـسلبية تجـاه          ٣
 .المعاقين حركيا

١ %٩٧,٥ ١,٩٥ ٣٩ ٠ ١ ١٩ 

ب األعمال على إقامـة مـشاريع       مطالبة أصحا  ٤
 .تناسب قدرات المعاق

٣ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ١ ٢ ١٧ 

مطالبة أصحاب األعمال على توفير وسائل نقل        ٥
 .لنقل المعاقين حركيا إلى أماكن عملهم

٥ %٨٥ ١,٧٠ ٣٤ ٢ ٢ ١٦ 

  -  -  ١٨٢ ٥ ٨ ٨٧   المجمـــوع 
  -  ١,٨٢  ٣٦,٤  ١  ١,٦  ١٧,٤  المتوسط العام

  -  -  - %٥ %٨ %٨٧  ألدوارالنسبة المئوية ل

  

  %٩١  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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  : يوضح الجدول السابق أن

العوامـل       األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق أصحاب األعمـال لمواجهـة            
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت مرتفعة، حيـث             المؤدية إلى   

جة النسبية لقياس األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق أصحاب األعمـال            بلغت الدر 
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركيـاً بفـرص العمـل            العوامل المؤدية إلى    لمواجهة  

   .١,٨٢مرجح ، ومتوسط ٣٦,٤وزني بمتوسط ، %٩١

د باالستجابة نعم، وان نـسبة      أجابوا على عبارات هذا البع    % ٨٧ أن نسبة     ذلك مما يؤكد      و
              أجـابوا علـى    % ٥االستجابة إلى حد مـا، بينمـا نـسبة          أجابوا على عبارات هذا البعد ب     % ٨

  .االستجابة ال

نسق أصـحاب األعمـال      مع اًوكانت األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األكثر تأثير           
 ،ي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفـرص العمـل         المشكالت الت  العوامل المؤدية إلى  لمواجهة  

ـ  ) ٢،  ٣(توضحها العبارات أرقام     مساعدتهم على تغيير نظرتهم الـسلبية تجـاه        (والتي تتعلق ب
مطالبة أصحاب األعمال علـى     (، و ١,٩٥تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح      ) المعاقين حركيا 

  .١,٨٥لترتيب الثاني بمتوسط مرجح تحتل ا) االلتزام بالقوانين الخاصة بتشغيل المعاقين

أصحاب األعمال    بينما نجد أن األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األقل تأثيراً مع نسق               
 هي  ، بفرص العمل  تحد من التحاق المعاقين حركياً    المشكالت التي    العوامل المؤدية إلى  لمواجهة  
ـ ) ٤،  ١،  ٥(أرقام  العبارات   ب األعمال على توفير وسائل نقـل لنقـل         مطالبة أصحا (المتعلقة ب

مطالبة (، و ١,٧٠ حيث تحتل الترتيب الخامس بمتوسط مرجح        )المعاقين حركيا إلى أماكن عملهم    
) المسئولين وأصحاب األعمال على توفير فرص عمل للمعاقين حركيا على أساس تكافؤ الفرص            

 ثالثحيث تحتل الترتيب ال   ) مطالبة أصحاب األعمال على إقامة مشاريع تناسب قدرات المعاق        (و
  . لكالً منها١,٨٠بمتوسط مرجح 

     وقد يعكس ذلك أهمية األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق أصحاب األعمـال،               
حيث يعتبر من أهم األنساق المؤثرة في توفير فرص عمل للمعاق، لذلك يعتقد أن الدور المتوقع                

 األعمال أيضاً من أهم األدوار التي يقوم بها األخصائي          لألخصائي االجتماعي مع نسق أصحاب    
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص        العوامل المؤدية إلى    االجتماعي لمواجهة   

العمل، على اعتبار أن أصحاب األعمال من أهم األشخاص في المجتمع القادرين على تـشغيل               
  .  لديهمةقدرات المتبقيوتوظيف المعاقين في فرص عمل مناسبة لل

  



 - ١٦٠ -

  )٥٦(جدول 
 العوامل المؤدية إلىالدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق المجتمع لمواجهة " يوضح

 من وجهة نظر األخصائيين تحاق المعاقين حركياً بفرص العملالمشكالت التي تحد من ال
  " وفريق العملاالجتماعين

       ٢٠=           ن                                        
 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 األدوار

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

  المتوسط
  المرجح

  النسبة 
  التقديرية

 رادولأل

يب
ترت
ال

 

مطالبة المجتمع بتعديل وتغيـر اللـوائح        ١
والقوانين التي تحد من التحاق المعـاقين       

 .حركيا بفرص العمل

٣ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

مطالبة المجتمع بتغيير نظرته السلبية عن       ٢
 .المعاقين حركيا

١ %١٠٠ ٢ ٤٠ ٠ ٠ ٢٠ 

مطالبة مؤسسات حقوق اإلنسان بالـدفاع       ٣
عن حقوق المعاقين حركيا وخاصة حقهم      

 .في الحصول على فرص عمل مناسبة

٢ %٩٧,٥ ١,٩٥ ٣٩ ٠ ١ ١٩ 

مطالبــة المجتمــع بإنــشاء مؤســسات  ٤
ر فـرص عمـل     ومنظمات تقوم بتـوفي   
 .مناسبة للمعاقين حركيا

٣ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

تكوين رأي عام يـدعم فكـرة حـصول          ٥
 .المعاقين على فرص العمل

٥ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ١ ٢ ١٧ 

  -  -  ١٩١ ١ ٧ ٩٢   المجمـــوع 
  -  ١,٩١  ٣٨,٢  ٠,٢  ١,٤  ١٨,٤  المتوسط العام

  -  -  - %١ %٧ %٩٢  النسبة المئوية لألدوار

  

  %٩٥,٥  ية لقياس قوة البعدالدرجة النسب

  : يوضح الجدول السابق أن

العوامل المؤديـة إلـى         األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المجتمع لمواجهة         
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت مرتفعة، حيث بلغت الدرجة              

 االجتماعي مع نسق المجتمع لمواجهة المشكالت التي        النسبية لقياس األدوار المتوقعة لألخصائي    
   ، ومتوسـط   ٣٨,٢وزنـي   بمتوسـط   ،  %٩٥,٥تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل         

   .١,٩١مرجح 
أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعـم، وان نـسبة           % ٩٢ أن نسبة     ذلك مما يؤكد     و

   أجـابوا علـى    % ١االستجابة إلى حد مـا، بينمـا نـسبة        أجابوا على عبارات هذا البعد ب     % ٧
  .االستجابة ال
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نسق المجتمـع لمواجهـة      مع اًوكانت األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األكثر تأثير          
 توضـحها   ،المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل          العوامل المؤدية إلى  

ـ  والتي) ٣،  ٢( العبارات أرقام  مطالبة المجتمع بتغيير نظرته الـسلبية عـن المعـاقين          ( تتعلق ب
مطالبة مؤسسات حقوق اإلنسان بالدفاع عـن       (، و ٢تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح      ) حركيا

تحتـل الترتيـب    ) حقوق المعاقين حركيا وخاصة حقهم في الحصول على فرص عمل مناسـبة           
  .١,٩٥الثاني بمتوسط مرجح 

لمواجهة المجتمع  ألدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األقل تأثيراً مع نسق             بينما نجد أن ا   
 هي العبارات   ، بفرص العمل  تحد من التحاق المعاقين حركياً    المشكالت التي    العوامل المؤدية إلى  

ـ ) ٤،  ١،  ٥(أرقام   ) تكوين رأي عام يدعم فكرة حصول المعاقين على فرص العمـل          (المتعلقة ب
مطالبة المجتمع بتعديل وتغيـر اللـوائح       (، و ١,٨٠ب الخامس بمتوسط مرجح     حيث تحتل الترتي  

مطالبة المجتمع بإنشاء مؤسسات    (و) والقوانين التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل        
حيث تحتل الترتيب الثالث بمتوسـط      ) ومنظمات تقوم بتوفير فرص عمل مناسبة للمعاقين حركيا       

  . لكالً منها١,٩٠مرجح 

وهـي أن مـن أهـم األنـساق         ) ٤٦(     وتتفق هذه النتائج مع النتائج التي يشير إليها جدول          
المرتبطة بالمعاق حركياً وتحد من التحاقه بفرص العمل هو نسق المجتمع، لذلك نجد من خـالل            
نتائج الجدول السابق، أن من أهم األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مـع نـسق المجتمـع                

المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل، هي          العوامل المؤدية إلى     ةلمواجه
مطالبة مؤسسات حقـوق اإلنـسان      ، و مطالبة المجتمع بتغيير نظرته السلبية عن المعاقين حركيا       

 .بالدفاع عن حقوق المعاقين حركيا وخاصة حقهم في الحصول على فرص عمل مناسبة

-James-Gloria   مورانـت ,  غلوريـا ,جـيمس  من نتائج دراسـة   هذه النتائج     وتتفق

Morant   والتي ترى أن المعاقين يواجهون العنصرية والتمييز من قبل المجتمـع            ٢٠٠٢عام ،
، لذلك يتمثل الدور المهني لألخـصائي       )١(في حقوقهم االجتماعية واالقتصادية وحقهم في العمل      

ـ       ع حـول تـشغيل وتوظيـف المعـاقين حركيـاً،                        االجتماعي في تغير النظرة السلبية للمجتم
مطالبة مؤسسات حقوق اإلنسان بالدفاع عن حقوق المعاقين حركيا وخاصة حقهم في الحصول             و

، وهذا ما تشير إليه نتائج الجدول السابق، وذلك مـن اجـل مواجهـة               على فرص عمل مناسبة   
   ع وتحد مـن التحـاق المعـاقين حركيـا          المشكالت المرتبطة بنسق المجتم   العوامل المؤدية إلى    

  .بفرص العمل
  ـــــــــــــــــ
(1) James-Gloria-Morant : An Evolution of Social Work, Physical Disabilities May Not Be 

Defined as having Preferential Parking , Op Cit . 
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حد المشكالت التي ت مؤدية إلىالعوامل ال ة الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجه)٤(
 حركياً بفرص العمل من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيينمن التحاق المعاقين 

  :وفريق العمل
  )٥٧(جدول 

المشكالت التي تحد  العوامل المؤدية إلىالجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة " يوضح
  "وفريق العمل ألخصائيين االجتماعين من وجهة نظر اتحاق المعاقين حركياً بفرص العملمن ال

       ٢٠=          ن      
 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 دالجهو

  ك  ك  ك

مجموع 
األوزان

المتوسط 
 المرجح

  النسبة
   التقديرية
 للجهود

يب
ترت
ال

 

 ٦ %٦٢,٥ ١,٢٥ ٢٥ ٤ ٧ ٩ .احترام حق المعاقين في العمل والتوظيف ١

لوائح والقوانين الخاصة بتشغيل    النظر في ال   ٢
 .المعاقين وتوظيفهم

٧ %٥٥ ١,١٠ ٢٢ ٦ ٦ ٨ 

تغير النظرة السلبية للمجتمع تجاه المعـاقين        ٣
 .وقدراتهم في االلتحاق بالعمل

٥ %٦٥ ١,٣٠ ٢٦ ١ ١٢ ٧ 

ـ       ٤  ىإنشاء الجمعيات والمؤسسات التـي ترع
فئات المعاقين وتوفر لهم التأهيـل المهنـي        

 .المناسب

١ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ٠ ٥ ١٥ 

إعداد الخبراء والمتخصصين فـي مجـال        ٥
 .التأهيل المهني

٢ %٨٠ ١,٦٠ ٣٢ ١ ٦ ١٣ 

التخطيط العمراني للطرق بما يتناسب مـع        ٦
 .قدرات المعاق

٨ %٥٠ ١ ٢٠ ٦ ٨ ٦ 

توعية الرأي العام بحقوق المعاقين وخاصة       ٧
 .الحق في العمل

٣ %٧٥ ١,٥٠ ٣٠ ٠ ١٠ ١٠ 

ـ    ٨ ال األعمـال وأصـحاب     التنسيق مع رج
المصانع لتوفير بعض األشغال والوظـائف      

 .الخاصة بالمعاقين

٩ %٤٥ ٠,٩٠ ١٨ ٨ ٦ ٦ 

إنشاء العديد من المصانع المحمية لتـشغيل        ٩
 .المعاقين

١٠ %٣٥ ٠,٧٠ ١٤ ١٢ ٢ ٦ 

تزويد المراكز التأهيلية بالموارد والخبرات      ١٠
 .العينية والمادية الالزمة للمعاقين

٤ %٧٢,٥ ١,٤٥ ٢٩ ٢ ٧ ١١ 

  -  -  ٢٥١ ٤٠ ٦٩ ٩١   المجمـــوع 
  -  ١,٢٦  ٢٥,١  ٤  ٦,٩  ٩,١  المتوسط العام
  -  -  -  %٢٠  %٣٤,٥  %٤٥,٥   للجهود النسبة المئوية

  

  %٦٢,٧٥  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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  : يوضح الجدول السابق أن

المشكالت التي تحـد مـن      إلى  العوامل المؤدية        الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة       
التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس الجهـود              
المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل              

  .١,٢٦مرجح  متوسط ، و٢٥,١ وزنيبمتوسط ، %٦٢,٧٥
أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نسبة         % ٤٥,٥ أن نسبة    ذلك مما يؤكد      و
أجـابوا علـى    % ٢٠البعد باالستجابة إلى حد ما، بينما نسبة        أجابوا على عبارات هذا     % ٣٤,٥

  .االستجابة ال

 المشكالت التي  العوامل المؤدية إلى  لمواجهة  اً من قبل المجتمع     وكانت الجهود األكثر تأثير        
والتي ) ١٠،  ٧،  ٥،  ٤( توضحها العبارات أرقام     ،تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل      

ـ   فئات المعاقين وتوفر لهم التأهيـل المهنـي         ىإنشاء الجمعيات والمؤسسات التي ترع    (تتعلق ب
إعداد الخبراء والمتخصصين في مجال     (، و ١,٧٥تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح      ) المناسب
توعيـة الـرأي العـام بحقـوق     (، و١,٦٠تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مرجح    ) المهني التأهيل

تزويد المراكز  (و ،١,٥٠ بمتوسط مرجح    الثالث تحتل الترتيب    )المعاقين وخاصة الحق في العمل    
 بمتوسـط   لرابـع تحتل الترتيب ا   )التأهيلية بالموارد والخبرات العينية والمادية الالزمة للمعاقين      

  .١,٤٥مرجح 

المشكالت  العوامل المؤدية إلى  بينما نجد أن الجهود األقل تأثيراً من قبل المجتمع لمواجهة                
المتعلقـة  ) ٦،  ٨،  ٩( هي العبارات أرقـام      ،التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل       

وسـط  حيث تحتل الترتيب العاشـر بمت     ) إنشاء العديد من المصانع المحمية لتشغيل المعاقين      (بـ
التنسيق مع رجال األعمال وأصحاب المصانع لتوفير بعض األشغال والوظائف          (، و ٠,٧٠مرجح  

التخطـيط العمرانـي   (، و٠,٩٠حيث تحتل الترتيب التاسع بمتوسط مـرجح   ) الخاصة بالمعاقين 
  .١حيث تحتل الترتيب الثامن بمتوسط مرجح ) للطرق بما يتناسب مع قدرات المعاق

والتي تتمثل في أن الجهود األكثر      ) ٣٠(ئج مع النتائج التي يشير إليها جدول             وتتفق هذه النتا  
تأثيراً من قبل المجتمع لمواجهة المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل،               

 فئات المعاقين وتوفر لهم التأهيـل المهنـي         ىإنشاء الجمعيات والمؤسسات التي ترع    تتمثل في   
توعية الرأي العام بحقـوق     و ،المهنيد الخبراء والمتخصصين في مجال التأهيل       إعداو ،المناسب

تزويد المراكز التأهيلية بالموارد والخبرات العينية والماديـة        و ،المعاقين وخاصة الحق في العمل    
، ويتضح أن هناك اتفاق بين المعاقين حركياً واألخصائيين االجتماعيين حـول            الالزمة للمعاقين 

  .المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين بالعملالعوامل المؤدية إلى مع في مواجهة جهود المجت
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  )٥٨(جدول 
العوامل األدوات التي يستخدمها األخصائي االجتماعي لتفعيل دوره في مواجهة "يوضح 

  "        اق المعاقين حركياًً بفرص العملالمشكالت التي تحد من التحالمؤدية إلى 
       ٢٠=  ن

  : يوضح الجدول السابق أن
األدوات التي يستخدمها األخصائي االجتماعي لتفعيل دوره في مواجهة المشكالت التي تحد                

ل كانت مرتفعة، حيث بلغت الدرجـة النـسبية لقيـاس           من التحاق المعاقين حركياًً بفرص العم     
الت التي تحد من    شكاألدوات التي يستخدمها األخصائي االجتماعي لتفعيل دوره في مواجهة الم         

  .١,٨٨متوسط مرجح ، و٣٧,٧ وزنيبمتوسط ، %٩٤,١٦ل  بفرص العمالتحاق المعاقين
أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نـسبة          % ٨٩,٢ أن نسبة     ذلك مما يؤكد     و
أجـابوا علـى    % ٠,٨البعد باالستجابة إلى حد ما، بينما نـسبة         أجابوا على عبارات هذا     % ١٠
  .الستجابة الا

لتفعيـل دوره فـي مواجهـة             وكانت أكثر األدوات التي يعتمد عليها األخصائي االجتماعي       
  : هي بالترتيب التالي حركياًً بفرص العملالمشكالت التي تحد من التحاق المعاقين 

قارير الت(، ثم استخدام أداة     ١,٩٥في الترتيب األول، بمتوسط مرجح      ) الندوات(     استخدام أداة   
) المحاضـرات والمـؤتمرات   (وأداة  ) المقابالت(وأداة  ) الوثائق والمستندات (وأداة  ) والسجالت

بمتوسط ) االجتماعات( لكالً منهما، وكانت اقل األدوات استخداماً هي أداة          ١,٩٠بمتوسط مرجح   
        .١,٧٥مرجح 

 ستجاباتاال

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 األدوات

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية

 لألدوات  

يب
ترت
ال

 

 ٢ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ التقارير والسجالت ١

 ٢ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ الوثائق والمستندات ٢

 ٢ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ المقابالت ٣

 ١ %٩٧,٥ ١,٩٥ ٣٩ ٠ ١ ١٩ الندوات ٤

 ٦ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ١ ٣ ١٦ االجتماعات ٥

 ٢ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ المحاضرات والمؤتمرات ٦

  -  -  ٢٢٦ ١ ١٢ ١٠٧  المجمـــوع
  -  ١,٨٨  ٣٧,٧  ٠,١٧  ٢  ١٧,٨  المتوسط العام

  -  -  - %٠,٨ %١٠ %٨٩,٢  دواتالنسبة المئوية لأل

  

  %٩٤,١٦  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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  )٥٩(جدول 
 المشكالت التي تحد من ة مواجهعندالصعوبات التي تواجه األخصائي االجتماعي " يوضح

  "وفريق العمل ن وجهة نظر األخصائيين االجتماعينالتحاق المعاقين حركياً بفرص العمل م

       ٢٠=ن

 االستجابات
  م ال إلى حد ما نعم

 
 الصعوبات

  ك  ك  ك

  مجموع
  األوزان

  المتوسط
  المرجح

النسبة 
  التقديرية

يبللصعوبات  
ترت
ال

 

ت التأهيل المهني التي    عدم جدية خدما   ١
 .تقدمها المؤسسة للمعاقين

٣ %٧٧,٥ ١,٥٥ ٣١ ٣ ٣  ١٤ 

ضعف اإلمكانيات المادية بالمؤسسات     ٢
 .المخصصة لتدريب المعاقين

٢ %٨٢,٥ ١,٦٥ ٣٣ ١ ٥ ١٤ 

جمود اللـوائح والقـوانين الخاصـة        ٣
 .بتشغيل المعاقين

١ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ١ ٢ ١٧ 

ية بعض األفكار والمعتقـدات الـسلب      ٤
 .السائدة في المجتمع

٥ %٧٥ ١,٥٠ ٣٠ ٢ ٦ ١٢ 

ضعف إدراك األخصائي االجتمـاعي      ٥
 .لعمليات التأهيل المهني

٦ %٦٢,٥ ١,٢٥ ٢٥ ١ ١٣ ٦ 

عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب      ٦
المصانع مع المؤسسات التـي تهـتم       
 .بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة

٣ %٧٧,٥ ١,٥٥ ٣١ ١ ٧ ١٢ 

 المتاحة ال تناسب قدرات     فرص العمل  ٧
 .وإمكانيات المعاقين الحالية

٧ %٦٠ ١,٢٠ ٢٤ ١ ١٤ ٥ 

  -  -  ٢١٠ ١٠ ٥٠ ٨٠  المجمـــوع
  -  ١,٥٠  ٣٠  ١,٤  ٧,١  ١١,٤  المتوسط العام

  -  -  - %٧,٢ %٣٥,٧ %٥٧,١  لصعوباتالنسبة المئوية ل

  

  %٧٥  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن
المـشكالت  العوامل المؤدية إلى    مواجهة  اجه األخصائي االجتماعي عند     الصعوبات التي تو      

التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت مرتفعة، حيث بلغت الدرجـة النـسبية                
مواجهة المشكالت التي تحد من التحاق       التي تواجه األخصائي االجتماعي عند       لقياس الصعوبات 

  . ١,٥٠مرجح ، ومتوسط ٣٠وزنيبمتوسط ، %٧٥ركياً بفرص العمل المعاقين ح

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نـسبة          % ٥٧,١أن نسبة   ذلك  مما يؤكد       و
أجـابوا  % ٧,٢البعد باالستجابة إلى حد مـا، بينمـا نـسبة           أجابوا على عبارات هذا     % ٣٥,٧

  .االستجابة الب
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 للعوامـل المؤديـة إلـى      مواجهة األخصائي االجتماعي     عندات تأثيراً   وكانت أكثر الصعوب      
، ٢،  ٣( توضحها العبارات أرقام     ،التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل    لمشكالت التي تحد من     ا
ـ  ) ٦،  ١ تحتل الترتيـب األول    ) جمود اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل المعاقين     (والتي تتعلق ب

)  اإلمكانيات المادية بالمؤسسات المخصصة لتدريب المعـاقين       ضعف(، و ١,٨٠بمتوسط مرجح   
عدم جدية خدمات التأهيل المهني التـي تقـدمها         (، و ١,٦٥تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مرجح      

عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب المصانع مع المؤسسات التـي تهـتم            (و) المؤسسة للمعاقين 
  . لكالً منهما،١,٥٥ الترتيب الثالث بمتوسط مرجح تحتل) بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة

 للعوامل المؤدية إلى   مواجهة األخصائي االجتماعي     عند    بينما نجد أن أقل الصعوبات تأثيراً       
) ٤،  ٥،  ٧( هي العبارات أرقـام      ،لمشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل        ا

ـ  حيـث تحتـل    ) ب قدرات وإمكانيات المعاقين الحاليـة     المتاحة ال تناس  فرص العمل   (المتعلقة ب
ضعف إدراك األخصائي االجتماعي لعمليات التأهيـل       (، و ١,٢٠الترتيب السابع بمتوسط مرجح     

بعض األفكار والمعتقدات السلبية    (، و ١,٢٥حيث تحتل الترتيب السادس بمتوسط مرجح       ) المهني
  .١,٥٠سط مرجح حيث تحتل الترتيب الخامس بمتو) السائدة في المجتمع

 عـام    jones-jewel-leigh ي ال جـونز، جيـول،         وتتفق هذه النتيجة من نتيجة دراسـة      
، حيث ترى أن هناك صعوبات كبيرة تقف أمام المعاقين مثل ضعف خـدمات التأهيـل                ٢٠٠٢

المهني الموجه للمعاقين، وأيضا ترى الدراسة أن ارتفاع نسبة البطالة بين المعاقين والتي تقـدر               
، وهذا يدل على أن نسبة توظيف المعاقين ضعيفة جداً وذلك نتيجـة لعـدة أسـباب                 )١(%٧١ـب

  . مختلفة مرتبطة بالمجتمع

حيث أن أهـم المعوقـات التـي        ) ٣١(     وتتفق هذه النتائج مع النتائج التي يشير إليها جدول          
ي تحد من التحـاق     المشكالت الت العوامل المؤدية إلى     ة مواجه عندتواجه األخصائي االجتماعي    

عـدم جديـة     و ،اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل المعـاقين     المعاقين بفرص العمل، هي جمود      
عدم تعاون رجال األعمـال وأصـحاب        و ،خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين      

 مـدى   ، وهذا يدل علـى    المصانع مع المؤسسات التي تهتم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة         
ثبات االستجابة عند كل من عينة الدراسة من المعاقين حركياً ومجتمع الدراسة من األخصائيين              

  .وهذا يجل الباحث يطمئن على نتائج دراستهوفريق العمل االجتماعيين 

  

  ـــــــــــــــــ
(1) Jones -jewel-Leigh : Past Employment History and Coping Responses Of Individuals     
  With Orthopedic Disabilities Seeking Vocational Rehabilitation Services, (Southern   

llinois- University- at- Carbondale,2002) Op Cit .     
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 المشكالت التي تحد من العوامل المؤدية إلىة  النتائج الخاصة بالمقترحات لمواجه)٥(
 االجتماعيينلعمل من وجهة نظر األخصائيين التحاق المعاقين حركياً بفرص ا

  :وفريق العمل
  )٦٠(جدول 

العوامل المؤدية لمواجهة  وفريق العملالمقترحات الخاصة باألخصائيين االجتماعين " يوضح
  "ياً بفرص العملالمشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حرك إلى

       ٢٠=          ن      
 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 المقترحات

  ك  ك  ك

موع مج
األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
يبللمقترحات

ترت
ال

 

النظر في اللوائح والقوانين الخاصـة بتـشغيل         ١
 .وتوظيف المعاقين

٤ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

تعديل األفكار والمعتقدات السلبية الـسائدة فـي         ٢
 .المجتمع حول تشغيل المعاقين

٢ %٩٧,٥ ١,٩٥ ٣٩ ٠ ١ ١٩ 

تغير النظرة السلبية لرجال األعمال وأصـحاب        ٣
 .المصانع عن تشغيل وتوظيف المعاقين حركيا

١ %١٠٠ ٢ ٤٠ ٠ ٠ ٢٠ 

عقد مؤتمرات وندوات تهتم بمـشكالت تـشغيل         ٤
 .وتوظيف المعاقين

٤ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

إنشاء ورش عمل في جميع المؤسـسات التـي          ٥
 .نترعى المعاقي

٩ %٩٢,٥ ١,٨٥ ٣٧ ٠ ٣ ١٧ 

 ٤ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ .تدريب الكوادر العاملة في مجال التأهيل المهني ٦

 ٤ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ .حوث دراسية واقعية لهذه المشكالتإجراء ب ٧

المساهمة في وضع خطة تأهيلية لكـل معـاق          ٨
 .حركيا تتفق مع ما تبقى لديه من قدرات

٤ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

 ١٠ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ١ ٢ ١٧  .تحسين مستوى أداء البرامج التأهيلية للمعاقين ٩

لحصول علـى األجهـزة     مساعدة المعاقين في ا    ١٠
يتمكن مـن اسـتخدامها والتـدريب        ل التعويضية

 .عليها

٢ %٩٧,٥ ١,٩٥ ٣٩ ٠ ١ ١٩ 

تبادل الخبرات بين المراكز التأهيلية التي تهـتم         ١١
 .بفئة المعاقين

١٢ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ١ ٣ ١٦ 

تشجيع المعـاقين بعـد تـأهيلهم علـى عمـل            ١٢
مشروعات إنتاجية صغيرة ومـدهم بـالقروض       

 .الالزمة

١٠ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ١ ٢ ١٧ 

  -  -  ٤٥٢ ٣ ٢٢ ٢١٥   المجمـــوع 
  -  ١,٨٨  ٣٧,٧  ٠,٢٥  ١,٨  ١٧,٢  المتوسط العام

  -  -  - %١,٢ %٩,٢ %٨٩,٦  لمقترحاتالنسبة المئوية ل
  

  %٩٤,١٦  نسبية لقياس قوة البعدالدرجة ال
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  : يوضح الجدول السابق أن

العوامل المؤدية إلـى     لمواجهة    وفريق العمل       المقترحات الخاصة باألخصائيين االجتماعيين   
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت مرتفعة، حيث بلغت الدرجة              

األخصائيين االجتماعيين لمواجهة المشكالت التي تحد مـن        النسبية لقياس المقترحات الخاصة ب    
  . ١,٨٨متوسط مرجح و ،٣٧,٧ وزنيبمتوسط ، %٩٤,١٦التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل 

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نسبة         % ٨٩,٦ أن نسبة     ذلك مما يؤكد      و
أجـابوا  % ١,٢جابة إلى حـد مـا، بينمـا نـسبة           البعد باالست أجابوا على عبارات هذا     % ٩,٢
  . االستجابة الب

المشكالت التي تحـد مـن       العوامل المؤدية إلى  وكانت أكثر المقترحات تأثيراً في مواجهة            
والتـي تتعلـق    ) ١٠،  ٢،  ٣( توضحها العبارات أرقـام      ،التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل    

 وأصحاب المصانع عن تـشغيل وتوظيـف المعـاقين          تغير النظرة السلبية لرجال األعمال    (بـ
تعديل األفكار والمعتقدات السلبية السائدة فـي  (، و٢بمتوسط مرجح األول تحتل الترتيب   ) حركيا

يتمكن  ل مساعدة المعاقين في الحصول على األجهزة التعويضية      (و) المجتمع حول تشغيل المعاقين   
   . لكالً منها١,٩٥ثاني بمتوسط مرجح لتحتل الترتيب ا) من استخدامها والتدريب عليها

المشكالت التي تحد من     العوامل المؤدية إلى      بينما نجد أن أقل المقترحات تأثيراً في مواجهة         
ـ  ) ١٢،  ٩،  ١١( هي العبارات أرقام     ،حركياً بفرص العمل  التحاق المعاقين    تبـادل  (المتعلقة بـ

 عشر بمتوسط   ثانيحيث تحتل الترتيب ال   ) معاقينالخبرات بين المراكز التأهيلية التي تهتم بفئة ال       
تشجيع المعاقين بعد تـأهيلهم     ( و )تحسين مستوى أداء البرامج التأهيلية للمعاقين     (، و ١,٧٥مرجح  

حيث تحتل الترتيـب العاشـر      ) على عمل مشروعات إنتاجية صغيرة ومدهم بالقروض الالزمة       
  . لكالً منها١,٨٠بمتوسط مرجح 

، حيث توضح أن من     ٢٠٠١عام  أميمة توفيق إبراهيم     جة من نتيجة دراسة        وتتفق هذه النتي  
أهم الخدمات التي ممكن أن تقدم للمعاقين حركياً، هي تيـسير إجـراءات تركيـب األطـراف                 

، وهـو مـا أوضـحته       )١(الصناعية ثم إلحاق المعاق حركياً بالعمل المناسب لقدراته الجـسمية         
 وهي أن أهم األولويـات لمواجهـة        وفريق العمل  ماعيينالمقترحات الخاصة باألخصائيين االجت   

مساعدة المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياًَ بفرص العمل، هي           العوامل المؤدية إلى    
  . يتمكن من استخدامها والتدريب عليها لالمعاقين في الحصول على األجهزة التعويضية

  ـــــــــــــــــ
، التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لتكوين بناء رسمي لمواجهة مشكالت مصابي األلغـام            :  أميمة توفيق إبراهيم   )١(

  .مرجع سبق ذكره
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  :الجداول الخاصة بالخبراء المهتمين بمجال اإلعاقة الحركية: ثالثاً
 وصف الخصائص الديموجرافية لمجتمع الدراسة من الخبراء المهتمين بمجـال اإلعاقـة             )١(

 : الحركية
  : وعالن -أ

  )٦١(جدول 
توزيع مفردات مجتمع الدراسة من الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية      " يوضح

  "طبقاً للنوع
  ٢٠=                ن

 النسبة المئوية ك النوع

 %٨٠ ١٦  ذكر

 %٢٠ ٤ ىأنث

 %١٠٠ ٢٠ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

 الدراسة من الخبراء المهتمين بمجال اإلعاقة الحركية        من مفردات مجتمع  % ٨٠     أعلى نسبة   
  .من اإلناث% ٢٠من الذكور، بينما نجد نسبة 

 وكذلك فـي    ة في عدد من الجامعات الفلسطيني     لمقابلة     وقد يرجع ذلك نتيجة لتطبيق استمارة ا      
لنصيب عدد من المؤسسات االجتماعية التي ترعى فئات المعاقين، حيث أن نسبة الذكور تحتل ا             

 .األكبر في كال من الجامعات الفلسطينية والمؤسسات االجتماعية

من مفردات مجتمع   % ٥٥حيث أن نسبة    ) ٣٣(     وهذا يتفق من النتائج التي يشير إليها جدول         
 . من الذكوروفريق العمل الدراسة من األخصائيين االجتماعين
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  :  السن-ب
  )٦٢(جدول 

ات مجتمع الدراسة من الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية      توزيع مفرد" يوضح
  "طبقاً للسن

  ٢٠=                ن

 النسبة المئوية ك فئات السن بالسنة

 %١٥ ٣ -سنة٣٠

 %١٠ ٢ -سنة٣٥

 %٢٠ ٤ -سنة٤٠

 %٢٠ ٤ -سنة٤٥

 %٢٥ ٥ -سنة٥٠

 %١٠ ٢ سنة٦٠-٥٥

 %١٠٠ ٢٠ المجمــوع

  : ق أنيوضح الجدول الساب

     مفردات مجتمع الدراسة من الخبراء المهتمين بمجال اإلعاقة الحركيـة يتوزعـون علـى              
 إلى  ٤٥من مجتمع الدراسة يتركزون في المرحلة العمرية من         % ٥٥األعمار المختلفة، فنجد أن     

     إلـى اقـل     ٣٠من مجتمع الدراسة يتركزون في المرحلة العمرية مـن          % ٤٥ سنة، بينما    ٦٠
  . سنة٤٥من 

من مجتمع الدراسة يتركـزون فـي       %) ٢٥(     وقد توزعت هذه األعمار المختلفة، فنجد أن        
من مجتمع الدراسة يبلغون    %) ٢٠( سنة، بينما جاءت     ٥٥ إلى اقل من     ٥٠المرحلة العمرية من    

           إلـى اقـل    ٥٥ سنة، بينما جاءت المرحلـة العمريـة مـن           ٤٥ إلى اقل من     ٤٠من العمر من    
  . من مجتمع الدراسة% ١٠ سنة بنسبة ٦٠من 

     وقد يعتبر هذا السن مؤشر إلى النضج العقلي واالنفعالي والخبـرة فـي مجـال اإلعاقـة                 
 العامة في الخدمـة االجتماعيـة للتغلـب علـى           ةالحركية، مما يفيد في وضع منظور للممارس      

 . المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل
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                                                          )٦٣(جدول     :                   العلميل المؤه-ج
    توزيع مفردات مجتمع الدراسة من الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية      " يوضح

  ٢٠=                     ن     "طبقاً للمؤهل العلمي                                          

 النسبة المئوية ك  العلميلالمؤه

 %٥ ١ جتماعيةدبلوم خدمة ا

 %٥ ١ جتماعيةبكالوريوس خدمة ا

 %٥ ١ ليسانس آداب قسم اجتماع

 %١٠ ٢ ليسانس علم نفس

 %١٥ ٣ دكتورة في الصحة النفسية

  %١٥  ٣  دكتوراه في علم النفس
  %٥  ١  دكتوراه في علم االجتماع

  %١٠  ٢  كتوراه في التربيةد
  %١٠  ٢  ماجستير في الصحة النفسية

  %١٠  ٢  )عالج طبيعي وجراح(طبيب 
  %١٠  ٢  دبلوم تأهيل معاقين
 %١٠٠ ٢٠  المجمــوع

  :تشير نتائج الجدول السابق أن
أعلى نسبة من مفردات مجتمع الدراسة من الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقـة الحركيـة                   

لكـال  % ١٥بنـسبة     في علم النفس     دكتوراهوي لديهم دكتورة في الصحة النفسية       المؤهل العمل 
ودكتوراه في التربية وماجستير فـي الـصحة    ليسانس علم نفسمنهما، يلي ذلك الحاصلين على  

لكال منهما، وأخيـراً    % ١٠بنسبة   ودبلوم تأهيل معاقين  ) عالج طبيعي وجراح  (النفسية وطبيب   
 ليسانس آداب قسم اجتمـاع    و جتماعيةبكالوريوس خدمة ا  و جتماعيةة ا دبلوم خدم الحاصلين على   

  .لكال منهما% ٥بنسبة  ودكتوراه في علم االجتماع
     وقد يرجع ارتفاع نسبة الحاصلين على المؤهالت العملية المختلفة نظراًً ألنـه تـم تطبـق                

لموجودين فـي عـدة      على الخبراء والمتخصصين في مجال اإلعاقة الحركية ا        لمقابلةاستمارة ا 
، وكذلك الموجودين في عدد من المؤسسات االجتماعية التـي ترعـى فئـات              ةجامعات فلسطيني 

  .المعاقين في فلسطين، لذلك من المتوقع الحصول على عدد من المؤهالت العلمية المختلفة
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  :  الوظيفة الحالية-د
  )٦٤(جدول 

تمين بمجال اإلعاقة الحركية      توزيع مفردات مجتمع الدراسة من الخبراء والمه" يوضح
  "طبقاً للوظيفة الحالية

  ٢٠=                ن

 النسبة المئوية ك الوظيفة الحالية

 %١٠ ٢ اآلداب رئيس قسم بالكلية

 %٢٥ ٥  بالجامعة اإلسالميةرـمحاض

 %٥ ١ أمين سر االتحاد العام للمعاقين

 %٥ ١ مشرف عملي في الكلية

 %١٠ ٢ ر إداريــمدي

 %٥ ١ دليـــصي

 %٥ ١ رئيس االتحاد العام للمعاقين

 %٥ ١ أخصائي عالج طبيعي

 %١٠ ٢ اعدـأستاذ مس

 %١٠ ٢ يـأخصائي نفس

 %١٠ ٢ لــطبيب تأهي

 %١٠٠ ٢٠ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

الخبراء والمهتمـين بمجـال اإلعاقـة        من مفردات مجتمع الدراسة من    % ٢٥     أعلى نسبة   
لكـل مـن    % ١٠، وان نـسبة      اإلسالمية الحركية، الوظيفة الحالية لديهم هي محاضر بالجامعة      

 ومـدير إداري وأسـتاذ       اآلداب مفردات مجتمع الدراسة الوظيفة الحالية لديهم رئيس قسم بالكلية        
لكل من مفردات مجتمع الدراسة الوظيفة الحالية لـديهم      % ٥مساعد وأخصائي نفسي، وان نسبة      

سر االتحاد العام للمعاقين، مشرف عملي في الكلية، صيدلي، ضابط، رئيس االتحـاد             هي أمين   
  .العام للمعاقين، أخصائي عالج طبيعي، طبيب تأهيل

الذي يشير إلى أن مفـردات مجتمـع        ) ٦٣(     وتتفق نتائج هذا الجدول مع نتائج جدول رقم         
  .لين مؤهالت مختلفةالدراسة من الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية حاص
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  : سنوات الخبرة -هـ
  )٦٥(جدول 

توزيع مفردات مجتمع الدراسة من الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية      " يوضح
  "طبقاً لسنوات الخبرة

  ٢٠=                ن

 النسبة المئوية ك سنوات الخبرة

 %٢٠ ٤ سنوات) ٣(اقل من 

 %١٥ ٣ تسنوا) ٦(سنوات إلى اقل من) ٣(

 %٥ ١ سنوات) ٩(سنوات إلى اقل من ) ٦(

 %٦٠ ١٢ سنوات فأكثر) ٩(

 %١٠٠ ٢٠ المجمــوع

  : يوضح الجدول السابق أن

الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية لديهم       من مجتمع الدراسة من   % ٦٠     أعلى نسبة   
تتـراوح  % ٢٠، وان نـسبة     سنوات فأكثر ) ٩(خبرة في العمل بمجال المعاقين حركياً مدة من         

من مفردات مجتمع الدراسـة تتـراوح       % ١٥سنوات، وتليها نسبة    ) ٣(سنوات خبرتهم اقل من     
مـن  % ٥سنوات، وجاءت أدنـى نـسبة       ) ٦(سنوات إلى اقل من     ) ٣(سنوات خبرتهم ما بين     
 .   سنوات) ٩(سنوات إلى اقل من ) ٦( سنوات خبرتهم من ح تتراوةمفردات مجتمع الدراس

مـن مجتمـع الدراسـة      % ٥٥الذي يبين أن نسبة     ) ٦٢(  ويتفق ذلك مع ما جاء في جدول           
 سنة، ومن ثم نتوقع أن مستوى األداء ربما يكـون أكثـر             ٦٠ سنة إلى    ٤٥يتراوح عمرهم من    

، )٦٣(كفاءة نظراً الرتفاع مستوى الخبرة، وكذلك نوعية المؤهل العلمي كما أشار جدول رقـم               
لك النتيجة تأثيراً ايجابياً على درجة وصدق البيانات التي تم الحصول عليهـا             وبالتالي قد يكون لت   

العوامل المؤديـة   والمتعلقة بمنظور مقترح للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية للتغلب على           
  . المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل إلى
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  :المعاقين حركياً بفرص العمل العوامل التي تحد من التحاق )٢(
  ) ٦٦(جدول 

العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه بفرص العمل                          " يوضح 
  ٢٠=  ن         "من وجهة نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية                      

  : يوضح الجدول السابق أن  
كياً وتحد من التحاقه بفرص العمل كانـت منخفـضة،               العوامل المرتبطة بنسق المعاق حر    

حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحـد مـن التحاقـه                
، ومما يؤكـد ذلـك أن       ٠,٩٧، ومتوسط مرجح    ١٩,٣، بمتوسط وزني    %٤٨,٣٣بفرص العمل   

ـ   % ٥٠ن نـسبة    باالستجابة نعم، وا  أجابوا على عبارات هذا البعد      % ٢٣,٣نسبة    ىأجـابوا عل
  .االستجابة البأجابوا % ٢٦,٧ حد ما، بينما نسبة ىعبارات هذا البعد باالستجابة إل

بنسق المعاق وتحد من التحاقه بفـرص العمـل،          األكثر تأثيراً والمرتبطة   العواملوكانت       
اق حركيـا   عدم حصول المع  (ـهي العبارات التي تتعلق ب    و) ٥،  ٤،  ٣( العبارات أرقام    توضحها

صـعوبة وصـول    (و،  ١,٥٥تحتل الترتيب األول بمتوسط مـرجح       ) على تدريب مهني مناسب   
عدم مالئمة القدرات المتبقية لدية لاللتحـاق بفـرص العمـل         (و) العملالمعاق حركيا إلى مكان     

  . لكالً منها١,١٥تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مرجح  )المتاحة

  االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 العوامل 

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية

يب للعوامل  
ترت
ال

 

اإلعاقة ذات نفسها تحد من التحاقه بفـرص         ١
 .العمل

٤ %٤٧,٥ ٠,٩٥ ١٩ ٥ ١١ ٤ 

  نـوع أو نمـط  كيا في عدم رغبة المعاق حر    ٢
 . المتاحالعمل

٦ %٢٢,٥ ٠,٤٥ ٩ ١١ ٩ ٠ 

عدم حصول المعاق حركيا علـى تـدريب          ٣
 .مهني مناسب

١ %٧٧,٥ ١,٥٥ ٣١ ١ ٧ ١٢ 

صعوبة وصول المعاق حركيا إلـى مكـان         ٤
 .العمل

٢ %٥٧,٥ ١,١٥ ٢٣ ٣ ١١ ٦ 

عدم مالئمة القدرات المتبقية لدية لاللتحـاق        ٥
 .بفرص العمل المتاحة

٢ %٥٧,٥ ١,١٥ ٢٣ ١ ١٥ ٤ 

شعوره بأنه اقل قـدرة علـى العمـل مـن            ٦
 .اآلخرين

٥ %٢٧,٥ ٠,٥٥ ١١ ١١ ٧ ٢ 

  -  -  ١١٦ ٣٢ ٦٠ ٢٨   المجمـــوع 
  -  ٠,٩٧  ١٩,٣  ٥,٣  ١٠  ٤,٧  المتوسط العام

  -  -  - %٢٦,٧ %٥٠ %٢٣,٣  لعواملالنسبة المئوية ل
  

  %٤٨,٣٣  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد



 - ١٧٥ -

يراً والمرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه بفرص              في حين نجد العوامل األقل تأث     
 نـوع   عدم رغبة المعاق حركيا في    (ـالتي تتعلق ب  و) ٦،  ٢( هي العبارات    ،العمل بفرص العمل  

شعوره بأنـه اقـل     (، و ٠,٤٥حيث تحتل الترتيب السادس بمتوسط مرجح       )  المتاح  العمل أو نمط 
  .٠,٥٥تيب الخامس بمتوسط مرجح حيث تحتل التر) قدرة على العمل من اآلخرين

 األكثر  لالذي يبين أن العوام   ) ٤٧(وجدول  ) ٢٢(     وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في جدول         
عدم حصول المعاق حركيـا     تأثيراً والمرتبطة بنسق المعاق وتحد من التحاقه بفرص العمل، هي           

ن العمـل، وذلـك مـن        إلى مكا  صعوبة وصول المعاق حركيا   ، تليها   على تدريب مهني مناسب   
، وقد يعكـس ذلـك       وفريق العمل  وجهة نظر كال من المعاقين حركياً واألخصائيين االجتماعيين       

  .  التي تم الحصول عليهاةموضوعية االيجابي
  )٦٧(جدول 

  العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل  "يوضح 
  "مين بمجال اإلعاقة الحركيةمن وجهة نظر الخبراء والمهت

       ٢٠=ن

  االستجابات
  م ال إلى حد ما نعم

 
 العوامل 

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية

يبللعوامل  
ترت
ال

 

  عدم وجود ورش عمل داخل المؤسسة صالحة ١
 . لتدريب المعاق حركيا

٥ %٧٢,٥ ١,٤٥ ٢٩ ٤ ٣ ١٣ 

ناسبة للتأهيـل المهنـي     ضعف وجود برامج م    ٢
 .بالمؤسسة

٣ %٧٥ ١,٥٠ ٣٠ ١ ٨ ١١ 

  محدودية توافر خبراء ومتخصصين في برامج  ٣
 . التأهيل المهني للمعاقين حركيا

٦ %٦٢,٥ ١,٢٥ ٢٥ ٣ ٩ ٨ 

  ضعف اإلمكانيات المادية بالمؤسسة المخصصة ٤
 . لتدريب المعاقين

١ %٩٢,٥ ١,٨٥ ٣٧ ٠ ٣ ١٧ 

 ٧ %٤٥ ٠,٩٠ ١٨ ٥ ١٢ ٣ .ن المعاقبعد المؤسسة عن مكان سك ٥

  اقتصار برامج المؤسسة على النواحي المادية  ٦
 . توفير فرص العمل علىوالعالجية وليس

٣ %٧٥ ١,٥٠ ٣٠ ١ ٨ ١١ 

  عدم التعاون بين المؤسسة والمؤسسات األخرى ٧
 .في المجتمع في عمل برامج تأهيليه للمعاقين

٢ %٧٧,٥ ١,٥٥ ٣١ ١ ٧ ١٢ 

  -  -  ٢٠٠ ١٥ ٥٠ ٧٥   المجمـــوع 
  -  ١,٤٣  ٢٨,٦  ٢,١  ٧,١  ١٠,٧  المتوسط العام

  -  -  - %١٠,٧ %٣٥,٧ %٥٣,٦  لعواملالنسبة المئوية ل

  

  %٧١,٤٢  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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  : يوضح الجدول السابق أن

كانـت   العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل               
مرتفعة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحـاق              

  .١,٤٣، ومتوسط مرجح ٢٨,٦بمتوسط وزني % ٧١,٤٢المعاقين حركياً بفرص العمل 

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نسبة         % ٥٣,٦أن نسبة   ذلك  مما يؤكد   و     
أجابوا علـى   % ١٠,٧ على عبارات هذا البعد باالستجابة إلى حد ما، بينما نسبة            أجابوا% ٣٥,٧

  .   االستجابة ال

 والمرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاق المعاقين حركيـاً          اًوكانت العوامل األكثر تأثير        
ـ       ) ٦،  ٢،  ٧،  ٤( هي العبارات أرقام     ،بفرص العمل  ضـعف  (وهي العبارات التـي تتعلـق بـ

بمتوسط مـرجح    تحتل الترتيب األول     )انيات المادية بالمؤسسة المخصصة لتدريب المعاقين     اإلمك
تأهيليـة  عدم التعاون بين المؤسسة والمؤسسات األخرى في المجتمع في عمل برامج            (، و ١,٨٥

ضعف وجود برامج مناسـبة للتأهيـل       ( و ،١,٥٥تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مرجح      ) للمعاقين
اقتصار برامج المؤسسة على النواحي المادية والعالجية وليس على توفير          ( و )المهني بالمؤسسة 

  .، لكالً منها١,٥٠تحتل الترتيب الثالث بمتوسط مرجح ) فرص عمل

 وتحد من التحـاق المعـاقين       ةفي حين نجد العوامل األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق المؤسس             
ـ ) ١، ٣،  ٥( هي العبارات أرقام     ،حركياً بفرص العمل   بعد المؤسسة عن مكان سكن     (المتعلقة ب

محدوديـة تـوافر خبـراء      (، و ٠,٩٠ حيث تحتل الترتيب الـسابع بمتوسـط مـرجح           )المعاق
تحتل الترتيب السادس بمتوسط مـرجح      ) ومتخصصين في برامج التأهيل المهني للمعاقين حركياً      

حيث تحتـل   ) كياًعدم وجود ورش عمل داخل المؤسسة صالحة لتدريب المعاقين حر         (و،  ١،٢٥
  . ١,٤٥ بمتوسط مرجح الترتيب الخامس

 عـام  Karl-f, miller- john  كارل ميلـر جـون       وتتفق هذه النتيجة من نتيجة دراسة 
، أن من أهم العوامل المرتبطة بالمؤسسة وتحد من التحاق المعاقين حركياً بالعمـل هـي     ١٩٩٩

، لذلك تحث المؤسسة علـى      )١( المعاقين ضعف اإلمكانيات المادية بالمؤسسة المخصصة لتدريب     
       توفير فرص التأهيل المهني للمعاقين بهدف توفير فرص العمل المناسـبة لمـا  تبقـى لـديهم                  

  .من قدرات

  ــــــــــــــــ

(1) Karl-f, miller- john- W: A Survey of Community – Based  Rehabilitation Programs :   
Goals – Out Comes, Consumers, Finances and Changes, Disable, Changes, Disable , Reports 
Research, (Wisconsin university , U.S Wisconsin , 1999) Op Cit.   
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  )٦٨(جدول 
العوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص " يوضح

  "مهتمين بمجال اإلعاقة الحركيةالعمل من وجهة نظر الخبراء وال
       ٢٠=           ن       

  : يوضح الجدول السابق أن

    العوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من التحاق المعاقين حركيـاً بفـرص             
توسطة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس العوامل المرتبطة بنـسق األخـصائي            العمل كانت م  

، ٢٣,٣، بمتوسط وزنـي     %٥٨,٢١االجتماعي وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل         
  .١,١٥ومتوسط مرجح 

باالستجابة نعم، وان نـسبة     أجابوا على عبارات هذا البعد      % ٣٢,٩    ومما يؤكد ذلك أن نسبة      
أجابوا علـى   % ١٦,٤ حد ما، بينما نسبة      ى عبارات هذا البعد باالستجابة إل     ىجابوا عل أ% ٥٠,٧

   .االستجابة ال

  االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 العوامل 

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية

يب للعوامل  
ترت
ال

 

ضعف معرفة األخصائي االجتماعي     ١
 .بالمهن المتاحة في المجتمع

٣ %٥٧,٥ ١,١٥ ٢٣ ٣ ١١ ٦ 

ئي االجتماعي  نقص خبرات األخصا   ٢
 .في مجال المعاقين حركيا

١ %٧٠ ١,٤٠ ٢٨ ٢ ٨ ١٠ 

اقتصار عمل األخصائي االجتماعي     ٣
 ٧ %٥٠ ١ ٢٠ ٥ ١٠ ٥ .مع المعاقين على المساعدات المالية

ضعف إدراك األخصائي االجتماعي     ٤
 .لمشكالت تشغيل المعاقين

١ %٧٠ ١,٤٠ ٢٨ ١ ١٠ ٩ 

عدم تفهم األخـصائي االجتمـاعي       ٥
 .وار فريق العمل بالمؤسسةألد

٥ %٥٢,٥ ١,٠٥ ٢١ ٦ ٧ ٧ 

ال يوجد تعاون كافي بين األخصائي       ٦
 .االجتماعي وفريق العمل

٤ %٥٥ ١,١٠ ٢٢ ٢ ١٤ ٤ 

عدم اشتراكه في التخطيط لبـرامج       ٧
 .التأهيل المهني بالمؤسسة

٥ %٥٢,٥ ١,٠٥ ٢١ ٤ ١١ ٥ 

  -  -  ١٦٣ ٢٣ ٧١ ٤٦   المجمـــوع 
  -  ١,١٥  ٢٣,٣  ٣,٣  ١٠,١  ٦,٦  المتوسط العام

  -  -  - %١٦,٤ %٥٠,٧ %٣٢,٩  لعواملالنسبة المئوية ل

  

  %٥٨,٢١  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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وتحد مـن التحـاق       األخصائي االجتماعي  المرتبطة بنسق و اً األكثر تأثير  عواملوكانت ال      
نقـص خبـرات   (والتي تتعلق بـ) ١، ٤، ٢( هي العبارات أرقام     ، حركياً بفرص العمل   ينالمعاق

ضـعف إدراك األخـصائي االجتمـاعي       ( و )األخصائي االجتماعي في مجال المعاقين حركيـا      
ضـعف  (و  لكـالً منهـا    ،١,٤٠ تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح    ) لمشكالت تشغيل المعاقين  

    بمتوسـط الـث    الترتيـب الث   تحتـل ) معرفة األخصائي االجتماعي بالمهن المتاحة في المجتمع      
  .١,١٥مرجح 

التحاق  األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من          وامل نجد الع  حين في      
ـ   ) ٧،  ٥،  ٣( هي العبارات أرقام     ،المعاقين حركياً بفرص العمل    اقتـصار عمـل    (المتعلقـة بـ

 حيث تحتل الترتيب السابع بمتوسط    ) األخصائي االجتماعي مع المعاقين على المساعدات المالية      
عدم اشتراكه في   (و) هم األخصائي االجتماعي ألدوار فريق العمل بالمؤسسة      عدم تف (، و ١مرجح  

               بمتوسـط   خـامس حيـث تحتـل الترتيـب ال       )التخطيط لبرامج التأهيـل المهنـي بالمؤسـسة       
   . لكالً منهما١,٠٥مرجح 

كثر  األ لالذي يبين أن العوام   ) ٤٩(وجدول  ) ٢٤(وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في جدول              
نقـص  (تأثيراً والمرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من التحاق المعاقين بفـرص هـي              

ضـعف إدراك األخـصائي     (، يليهـا    )خبرات األخصائي االجتماعي في مجال المعاقين حركيا      
، وربما يعكس ذلك إلى صدق النتائج التي حصل عليهـا           )االجتماعي لمشكالت تشغيل المعاقين   

 الدراسة من المعاقين حركياً، ومجتمع الدراسة من األخـصائيين االجتمـاعين          الباحث من عينة    
  .  ، والخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركيةوفريق العمل
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  )٦٩(جدول 
العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص " يوضح

  "المهتمين بمجال اإلعاقة الحركيةالعمل من وجهة نظر الخبراء و
       ٢٠=                                          ن      

  : يوضح الجدول السابق أن

     العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل             
لعوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد      كانت مرتفعة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس ا       

، ومتوســط                  ٣٢بمتوســط وزنــي % ٨٠مــن التحــاق المعــاقين حركيــاً بفــرص العمــل 
  .١,٦٠مرجح 

باالستجابة نعم، وان نـسبة     أجابوا على عبارات هذا البعد      % ٦٥,٨    ومما يؤكد ذلك أن نسبة      
أجـابوا علـى   % ٥,٨ حد ما، بينما نسبة    ىستجابة إل  عبارات هذا البعد باال    ىأجابوا عل % ٢٨,٤

   .االستجابة ال

 والمرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعـاقين  اًوكانت العوامل األكثر تأثير      
         وهـي العبـارات التـي تتعلـق       ) ٤،  ٣،  ١( هـي العبـارات أرقـام        ،حركياً بفرص العمـل   

  االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 العوامل 

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية

يبللعوامل  
ترت
ال

 

رفض أصحاب األعمال تشغيل المعـاقين       ١
 أو شـركاتهم بهـدف      في مصانعهم حركيا  

 .الربح المادي

١ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

عدم مالئمـة فـرص العمـل بالمنـشآت          ٢
 .ناعية للقدرات المتبقية للمعاقينالص

٤ %٨٥ ١,٧٠ ٣٤ ٠ ٦ ١٤ 

عدم التزام أصحاب األعمال بقانون العمل       ٣
  .الخاص بالمعاقين

١ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

إلى أيدي عاملـة    احتياج أصحاب األعمال     ٤
متخصصة وسليمة تـتالءم مـع التطـور        

 .التكنولوجي

١ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

 ٦ %٣٧,٥ ٠,٧٥ ١٥ ٦ ١٣ ١ .بعد مكان العمل عن سكن المعاق حركيا ٥

 ٥ %٧٢,٥ ١,٤٥ ٢٩ ١ ٩ ١٠ .عدم توفر وسائل السالمة والصحة المهنية ٦

  -  -  ١٩٢ ٧ ٣٤ ٧٩   المجمـــوع 
  -  ١,٦٠  ٣٢  ١,٢  ٥,٧  ١٣,٢  المتوسط العام

  -  -  - %٥,٨ %٢٨,٤ %٦٥,٨  لعواملالنسبة المئوية ل

  

  %٨٠  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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 أو شـركاتهم بهـدف الـربح        معاقين حركيا في مصانعهم   رفض أصحاب األعمال تشغيل ال    (بـ
احتيـاج أصـحاب   (و) عدم التزام أصحاب األعمال بقانون العمل الخاص بالمعـاقين   (و) المادي

تحتل الترتيب األول   ) األعمال إلى أيدي عاملة متخصصة وسليمة تتالءم مع التطور التكنولوجي         
  . منهما، لكال١,٩٠ًبمتوسط مرجح 

ل وتحد مـن التحـاق      اعمد العوامل األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق أصحاب اال        في حين نج      
ـ ) ٢ ، ٦،  ٥( هي العبارات أرقام     ،المعاقين حركياً بفرص العمل    بعد مكان العمل عن    (المتعلقة ب

عدم تـوفر وسـائل     (، و ٠,٧٥حيث تحتل الترتيب السادس بمتوسط مرجح       ) سكن المعاق حركيا  
عـدم مالئمـة    (و،  ١,٤٥  بمتوسط مرجح  خامسيث تحتل الترتيب ال   ح) السالمة والصحة المهنية  

      حيـث تحتـل الترتيـب الرابـع        ) فرص العمل بالمنشآت الصناعية للقدرات المتبقية للمعـاقين       
   .١,٧٠بمتوسط مرجح 

     وقد يعكس ذلك أهمية االتصال والتنسيق والتعاون بين المؤسـسات التـي ترعـى فئـات                
ل األعمال في المجتمع، من اجل توفير فرص العمل المناسبة للمعـاقين،            المعاقين حركياً ورجا  

والتي قد تساعدهم على التكيف مع أنفسهم ومجتمعهم، فإعداد خطة اتصال بين المؤسسة ورجال              
   . األعمال قد يساعد في توفير فرص عمل للمعاقين حركياً وبالتالي الوصول إلى تحقيق األهداف

زين العابدين محمـد علـي      ابقة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة كالً من               وتتفق النتائج الس  
 االلتزام ة، والتي توصي بضرور٢٠٠٣ عام سامح موسي محمد الكربيجـي ، ١٩٨٢ عام  رجب

بقوانين المعاقين وخاصة قانون العمل والذي يتيح للمؤسسات استيعاب عدد مـن المعـاقين مـا                
يلتزم به أصحاب األعمال وذلك من خـالل        وهذا ما ال    ،  )١(من مجموع العاملين بها   % ٥نسبته  

  . وذلك بهدف الربح الماديرفض أصحاب األعمال تشغيل المعاقين حركيا في مصانعهم

  
  
  
  
 

  ـــــــــــــــــ
 :راجع في ذلك دراسات) ١(

ض شـلل     دراسة اجتماعية لقياس مدى التكيف المهني للعـاملين المـصابين بمـر           :  زين العابدين محمد على رجب     -
   .مرجع سبق ذكره، األطفال

وعالقتها   تقويم ممارسة طريقة تنظيم المجتمع بمنظمات التأهيل االجتماعي للمعوقين          : سامح موسي محمد الكربيجي    -
  .، مرجع سبق ذكره تبتحقيق أهداف المنظما



 - ١٨١ -

  )٧٠(جدول 

             فرص العمل من العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد من التحاق المعاقين حركياً ب" يوضح
                    ٢٠=  ن           "ةوجهة نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركي                      

  : يوضح الجدول السابق أن
     العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل كانـت              

، ٢٩,٩، بمتوسـط وزنـي      %٧٤,٧٢مـل   مرتفعة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس تلك العوا       
أجابوا علـى عبـارات هـذا البعـد         % ٥٥,٦، ومما يؤكد ذلك أن نسبة       ١,٤٩ومتوسط مرجح   

 حد ما، بينمـا     ى عبارات هذا البعد باالستجابة إل     ىأجابوا عل % ٣٨,٣باالستجابة نعم، وان نسبة     
  المجتمـع  لمرتبطة بنسق او اً األكثر تأثير  واملوكانت الع ،  أجابوا على االستجابة ال   % ٦,١نسبة  

والتـي تتعلـق   ) ٣، ٧( هي العبـارات أرقـام   ،بفرص العمل   حركياً ينوتحد من التحاق المعاق   
تحتل الترتيـب   ) ارتفاع نسبة البطالة بين األصحاء تقلل فرصة حصول المعاقين على العمل          (بـ

 االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 العوامل
 

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
 للعوامل

يب
ترت
ال

 

عدم احترام المجتمع لحق المعاقين فـي    ١
 .العمل

٥ %٧٥ ١,٥٠ ٣٠ ١ ٨ ١١ 

الممارسات الخانقة لالحتالل اإلسرائيلي     ٢
 .على االقتصاد الفلسطيني

٣ %٨٢,٥ ١,٦٥ ٣٣ ٠ ٧ ١٣ 

ضعف دور وسائل اإلعالم في توعيـة        ٣
  .المجتمع بحقوق المعاقين

٢ %٨٥ ١,٧٠ ٣٤ ٠ ٦ ١٤ 

 ٧ %٦٧,٥ ١,٣٥ ٢٧ ٠ ١٣ ٧ . الدونية للمعاقين حركيانظرة المجتمع ٤

عدم مالئمـة الطـرق ووسـائل نقـل          ٥
 .المعاقين حركيا إلى العمل

٦ %٧٠ ١,٤٠ ٢٨ ٢ ٨ ١٠ 

ضعف االقتصاد الفلسطيني مما يقلل من  ٦
 .توافر فرص عمل

٣ %٨٢,٥ ١,٦٥ ٣٣ ١ ٥ ١٤ 

ارتفاع نسبة البطالة بين األصحاء تقلل       ٧
 .اقين على العملفرصة حصول المع

١ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ٢ ١ ١٧ 

األعمال المتاحة ال تناسـب القـدرات        ٨
 .الجسمية المتبقية للمعاق

٨ %٦٢,٥ ١,٢٥ ٢٥ ١ ١٣ ٦ 

عدم توافر المراكز التأهيلية  وانتشارها       ٩
 .في المجتمع

٩ %٦٠ ١,٢٠ ٢٤ ٤ ٨ ٨ 

  -  -  ٢٦٩ ١١ ٦٩ ١٠٠   المجمـــوع 
  -  ١,٤٩  ٢٩,٩  ١,٢  ٧,٧  ١١,١  المتوسط العام

  -  -  - %٦,١ %٣٨,٣ %٥٥,٦  النسبة المئوية للعوامل

  

  %٧٤,٧٢  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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) لمعاقينضعف دور وسائل اإلعالم في توعية المجتمع بحقوق ا        (و ،١,٧٥األول بمتوسط مرجح    
  .١,٧٠ بمتوسط مرجح ثانيتحتل الترتيب ال

 األقل تأثيراً والمرتبطة بنسق المجتمع وتحد مـن التحـاق المعـاقين         في حين نجد العوامل   
عدم تـوافر المراكـز التأهيليـة        (بـالمتعلقة  ) ٨،  ٩( هي العبارات أرقام     ،حركياً بفرص العمل  

األعمال المتاحة ال   (، و ١,٢٠التاسع بمتوسط مرجح    حيث تحتل الترتيب    ) وانتشارها في المجتمع  
  .١,٢٥حيث تحتل الترتيب الثامن بمتوسط مرجح ) تناسب القدرات الجسمية المتبقية للمعاق

 ة العوامل المؤدية إلى    األدوار المقترحة لألخصائي االجتماعي كممارس عام لمواجه       )٣(
  :لعملالمشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص ا

  )٧١(جدول 
 التي الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاق حركيا لمواجهة المشكالت" يوضح

  " من وجهة نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركيةتحد من التحاقه بفرص العمل

 االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

  م
 

 األدوار

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
 لألدوار 

الت
يب
رت

 

تعريف المعاق بفـرص العمـل المتاحـة        ١
 .والمناسبة لقدراته البدنية

٣ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ١ ٣ ١٦ 

مساعدة المعاق على التخلص من المشاعر      ٢
 .السلبية التي تحد من التحاقه بفرص العمل

١ %٩٢,٥ ١,٨٥ ٣٧ ٠ ٣ ١٧ 

كيا واسـتثمارها   الثقة في قدرات المعاق حر    ٣
 . حد ممكنىإلي أقص

١ %٩٢,٥ ١,٨٥ ٣٧ ٠ ٣ ١٧ 

مساعدة المعاق علـى االلتحـاق بـدورات        ٤
 التأهيل المهني تمهيدا اللتحاقه بفرص العمل

٧ %٧٥ ١,٥٠ ٣٠ ٢ ٦ ١٢ 

مساعدة المعاق على ضـرورة االلتحـاق       ٥
 .بفرص عمل على أساس تكافؤ الفرص

٥ %٨٢,٥ ١,٦٥ ٣٣ ١ ٥ ١٤ 

لمعاق بالمهارات الجديدة بما يتناسب     تزويد ا ٦
 .مع احتياجات سوق العمل

٦ %٨٠ ١,٦٠ ٣٢ ١ ٦ ١٣ 

مساعدة المعاق علـى المطالبـة بـالحقوق        ٧
 .الخاصة بهم

٣ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ٠ ٥ ١٥ 

مد وتعريف المعاق بالتشريعات والقـوانين      ٨
 .ومصادر التأهيل ومؤسسات رعاية المعاق

٧ %٧٥ ١,٥٠ ٣٠ ٣ ٣ ١٤ 

  -  -  ٢٦٩ ٨ ٣٤ ١١٨   مـــوع المج
  -  ١,٦٩  ٣٣,٦  ١  ٤,٣  ١٤,٨  المتوسط العام

  -  -  - %٥ %٢١,٢ %٧٣,٨  النسبة المئوية لألدوار
  

  %٨٤,٥  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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  : يوضح الجدول السابق أن

لمؤدية العوامل ا      األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاقين حركياً لمواجهة          
المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل كانت مرتفعة، حيث بلغت الدرجـة النـسبية               إلى  

لقياس األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المعاقين حركياً لمواجهة المشكالت التي            
   .١,٦٩مرجح ، ومتوسط ٣٣,٦وزني بمتوسط ، %٨٤,٥تحد من التحاقهم بفرص العمل 

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نسبة         % ٧٣,٨ أن نسبة     ذلك  يؤكد مما     و
أجـابوا علـى    % ٥أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة إلى حد ما، بينما نـسبة             % ٢١,٢

   .االستجابة ال

  مع نـسق المعـاقين حركيـاً       اً وكانت األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األكثر تأثير          
المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل، توضحها العبارات          العوامل المؤدية إلى  لمواجهة  

ـ  ) ٧،  ١،  ٣،  ٢(أرقام   مساعدة المعاق على التخلص من المشاعر السلبية التـي         (والتي تتعلق ب
 حـد   ىالثقة في قدرات المعاق حركيا واستثمارها إلـي أقـص         (و) تحد من التحاقه بفرص العمل    

تعريف المعاق بفرص العمـل     ( و ،منهما لكالً ١,٨٥ تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح       )ممكن
تحتـل   )مساعدة المعاق على المطالبة بالحقوق الخاصة بهم      (و) المتاحة والمناسبة لقدراته البدنية   

  . لكالً منهما١,٧٥ بمتوسط مرجح لثالترتيب الثا

جتماعي األقل تأثيراً مع نسق المعاقين حركيـاً      بينما نجد أن األدوار المتوقعة لألخصائي اال         
 هـي العبـارات     ،المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل       العوامل المؤدية إلى  لمواجهة  

ـ ) ٥،  ٦،  ٨،  ٤(أرقام   مساعدة المعاق على االلتحاق بدورات التأهيل المهني تمهيـدا         (المتعلقة ب
لتشريعات والقوانين ومصادر التأهيل ومؤسسات     مد وتعريف المعاق با   (و) اللتحاقه بفرص العمل  

تزويد المعـاق   (، و  لكالً منهما  ١,٥٠، حيث تحتل الترتيب السابع بمتوسط مرجح        )رعاية المعاق 
 بمتوسط  سادس، حيث تحتل الترتيب ال    )بالمهارات الجديدة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل       

) بفرص عمل على أساس تكافؤ الفرص     مساعدة المعاق على ضرورة االلتحاق      (و ،١,٦٠مرجح  
  .١,٦٥حيث تحتل الترتيب الخامس بمتوسط مرجح 

الذي يبين  ) ٥٣(وجدل  ) ٢٨(     وتتفق هذه النتيجة من النتيجة التي يشير إليها كال من جدول            
 مع نسق المعـاقين حركيـاً لمواجهـة         اًاألدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األكثر تأثير     أن  

مساعدة المعاق علـى    ، هي   المشكالت التي تحد من التحاقهم بفرص العمل       ؤدية إلى العوامل الم 
الثقة فـي قـدرات المعـاق       ، و التخلص من المشاعر السلبية التي تحد من التحاقه بفرص العمل         

  .  حد ممكنى أقصىحركيا واستثمارها إل
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  )٧٢(جدول 
                 المشكالتالعوامل المؤدية إلى واجهةالدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق المؤسسة لم" يوضح

  " من وجهة نظر الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركيةتحاق المعاقين حركياً بفرص العملالتي تحد من ال
       ٢٠=                                            ن       

 االستجابات
  م ال إلى حد ما نعم

 
 األدوار

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 جحالمر

  النسبة
   التقديرية
يبلألدوار  

ترت
ال

 

مطالبة المؤسـسة بإنـشاء ورش عمـل         ١
 .لتدريب المعاقين على المهن المختلفة

٢ %٨٠ ١,٦٠ ٣٢ ١ ٦ ١٣ 

ــراء   ٢ ــوفير خب ــسة بت ــة المؤس مطالب
 .ومتخصصين في برامج التأهيل المهني

٤ %٧٠ ١,٤٠ ٢٨ ٣ ٦ ١١ 

ساعدة المؤسسة على فتح قنوات اتصال      م ٣
مع احتياجات السوق للتعرف على فرص      

 .العمل المتاحة

٣ %٧٧,٥ ١,٥٥ ٣١ ١ ٧ ١٢ 

مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع أصـحاب       ٤
 .األعمال لتوظيف المعاقين حركيا

٤ %٧٠ ١,٤٠ ٢٨ ٤ ٤ ١٢ 

المساهمة في تطوير بـرامج المؤسـسة        ٥
ركيـا  والتي تستهدف مساعدة المعـاق ح     

 .على االلتحاق بفرص العمل

١ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ١ ٣ ١٦ 

  -  -  ١٥٤ ١٠ ٢٦ ٦٤   المجمـــوع 
  -  ١,٥٤  ٣٠,٨ ٢ ٥,٢ ١٢,٨  المتوسط العام

  - - - %١٠ %٢٦ %٦٤  النسبة المئوية لألدوار

  

  %٧٧  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

ي االجتماعي مع نسق المؤسسة لمواجهة المشكالت التي تحد من              األدوار المتوقعة لألخصائ  
التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت مرتفعة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقيـاس األدوار              
المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المؤسسة لمواجهة المشكالت التي تحـد مـن التحـاق               

  . ١,٥٤ مرجح ، ومتوسط٣٠,٨ وزني طبمتوس% ٧٧المعاقين حركياً بفرص العمل 

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نـسبة          % ٦٤ أن نسبة     ذلك مما يؤكد      و
              أجـابوا علـى    % ١٠أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة إلى حد ما، بينما نـسبة             % ٢٦

   .االستجابة ال

لمواجهـة   نسق المؤسـسة  مع اًخصائي االجتماعي األكثر تأثيروكانت األدوار المتوقعة لأل       
 توضـحها   ،التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل        المشكالت  العوامل المؤدية إلى    
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ـ  ) ٣،  ١،  ٥(العبارات أرقام    المساهمة في تطوير برامج المؤسسة والتي تستهدف       (والتي تتعلق ب
، ١,٧٥تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح      ) فرص العمل مساعدة المعاق حركيا على االلتحاق ب     

تحتـل الترتيـب    ) مطالبة المؤسسة بإنشاء ورش عمل لتدريب المعاقين على المهن المختلفة         (و
مساعدة المؤسسة على فتح قنوات اتصال مع احتياجات السوق         (و،  ١,٦٠ بمتوسط مرجح    لثانيا

  .١,٥٥ بمتوسط مرجح لثاتحتل الترتيب الث) للتعرف على فرص العمل المتاحة

 نـسق المؤسـسة     مـع بينما نجد أن األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األقل تـأثيراً                
 هي  ،المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل         العوامل المؤدية إلى  لمواجهة  

ـ ) ٤،  ٢ ( العبارات أرقام  تخصصين فـي بـرامج     مطالبة المؤسسة بتوفير خبراء وم    (المتعلقة ب
) مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع أصحاب األعمال لتوظيف المعـاقين حركيـا          (و) التأهيل المهني 

  .ا منهلكالً، ١,٤٠ بمتوسط مرجح الرابعحيث تحتل الترتيب 

  )٧٣(جدول 
العوامل الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق أصحاب األعمال لمواجهة "يوضح 

ت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجه نظر المشكالالمؤدية إلى 
  "الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية

       ٢٠=                                            ن       
 االستجابات

حد ماإلى  نعم   م ال 
 

 األدوار

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
يب لألدوار 

ترت
ال

 

مطالبة المسئولين وأصحاب األعمال على توفير       ١
فرص عمل للمعاقين حركيا على أساس تكـافؤ        

 .الفرص

٢ %٨٠ ١,٦٠ ٣٢ ٢ ٤ ١٤ 

مطالبة أصحاب األعمال على االلتزام بالقوانين       ٢
 .الخاصة بتشغيل المعاقين

٢ %٨٠ ١,٦٠ ٣٢ ٢ ٤ ١٤ 

م الـسلبية تجـاه     مساعدتهم على تغيير نظـرته     ٣
 .المعاقين حركيا

١ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ٢ ٠ ١٨ 

مطالبة أصحاب األعمال على إقامـة مـشاريع         ٤
 .تناسب قدرات المعاق

٤ %٧٧,٥ ١,٥٥ ٣١ ٢ ٥ ١٣ 

مطالبة أصحاب األعمال على توفير وسائل نقل        ٥
 .لنقل المعاقين حركيا إلى أماكن عملهم

٥ %٧٠ ١,٤٠ ٢٨ ٤ ٤ ١٢ 

  -  -  ١٥٩ ١٢ ١٧ ٧١   المجمـــوع 
  -  ١,٥٩  ٣١,٨  ٢,٤  ٣,٤  ١٤,٢  المتوسط العام

  -  -  - %١٢ %١٧ %٧١  النسبة المئوية لألدوار

  

  %٧٩,٤٠  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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  : يوضح الجدول السابق أن

العوامـل       األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق أصحاب األعمـال لمواجهـة            
كالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت مرتفعة، حيـث             المشالمؤدية إلى   

بلغت الدرجة النسبية لقياس األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق أصحاب األعمـال             
بمتوسـط  ، %٧٩,٤٠لمواجهة المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفـرص العمـل         

   .١,٥٩مرجح ، ومتوسط ٣١,٨وزني 

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نـسبة          % ٧١ أن نسبة     ذلك مما يؤكد      و
           أجـابوا علـى    % ١٢االستجابة إلى حد ما، بينما نـسبة        أجابوا على عبارات هذا البعد ب     % ١٧

  .االستجابة ال

نسق أصـحاب األعمـال      مع اًوكانت األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األكثر تأثير           
 ،المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفـرص العمـل           العوامل المؤدية إلى  لمواجهة  

ـ  ) ٢،  ١ ،٣(أرقام  توضحها العبارات    مساعدتهم على تغيير نظرتهم السلبية تجاه      (والتي تتعلق ب
ولين وأصـحاب   مطالبة المـسئ  (، و ١,٨٠تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح      ) المعاقين حركيا 

مطالبة أصـحاب   (و) األعمال على توفير فرص عمل للمعاقين حركيا على أساس تكافؤ الفرص          
تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مـرجح      ) األعمال على االلتزام بالقوانين الخاصة بتشغيل المعاقين      

  .لكال منهما ١,٦٠

أصحاب األعمال  ثيراً مع نسق     بينما نجد أن األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األقل تأ            
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل، هي           العوامل المؤدية إلى  لمواجهة  

ـ ) ٤،  ٥(العبارات أرقام    مطالبة أصحاب األعمال على تـوفير وسـائل نقـل لنقـل            (المتعلقة ب
مطالبة (، و ١,٤٠ مرجح   حيث تحتل الترتيب الخامس بمتوسط    ) المعاقين حركيا إلى أماكن عملهم    

         حيث تحتل الترتيب الرابع بمتوسط     ) أصحاب األعمال على إقامة مشاريع تناسب قدرات المعاق       
  .١,٥٥مرجح 

األدوار المتوقعة لألخـصائي    الذي يبين أن    ) ٥٥(      وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في جدل         
المشكالت التي  العوامل المؤدية إلى    هة  واج لم أصحاب األعمال  مع نسق    اًاالجتماعي األكثر تأثير  

مطالبة المسئولين وأصحاب األعمال على توفير      ، و  بفرص العمل  تحد من التحاق المعاقين حركياً    
مساعدتهم على تغيير نظرتهم الـسلبية      ، و فرص عمل للمعاقين حركيا على أساس تكافؤ الفرص       

تـزام بـالقوانين الخاصـة بتـشغيل        مطالبة أصحاب األعمال على االل    ، و تجاه المعاقين حركيا  
  .المعاقين
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  )٧٤(جدول 
العوامل المؤدية إلى الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع نسق المجتمع لمواجهة "يوضح 

المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجه نظر الخبراء والمهتمين 
  "بمجال اإلعاقة الحركية

       ٢٠=                                 ن                   
 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 األدوار

  ك  ك  ك

مجموع 
 األوزان

  المتوسط
  المرجح

  النسبة 
  التقديرية

 ردوالأل

يب
ترت
ال

 

مطالبة المجتمع بتعديل وتغيـر اللـوائح        ١
والقوانين التي تحد من التحاق المعـاقين       

 .عملحركيا بفرص ال

٥ %٧٧,٥ ١,٥٥ ٣١ ١ ٧ ١٢ 

مطالبة المجتمع بتغيير نظرته السلبية عن       ٢
 .المعاقين حركيا

٢ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ٠ ٤ ١٦ 

مطالبة مؤسسات حقوق اإلنسان بالـدفاع       ٣
عن حقوق المعاقين حركيا وخاصة حقهم      

 .في الحصول على فرص عمل مناسبة

٤ %٨٢,٥ ١,٦٥ ٣٣ ٠ ٧ ١٣ 

 مؤســسات مطالبــة المجتمــع بإنــشاء ٤
ومنظمات تقوم بتـوفير فـرص عمـل        

 .مناسبة للمعاقين حركيا

١ %٩٢,٥ ١,٨٥ ٣٧ ٠ ٣ ١٧ 

تكوين رأي عام يـدعم فكـرة حـصول          ٥
 .المعاقين على فرص العمل

٣ %٨٥ ١,٧٠ ٣٤ ١ ٤ ١٥ 

  -  -  ١٧١ ٢ ٢٥ ٧٣   المجمـــوع 
  -  ١,٧١  ٣٤,٢  ٠,٤  ٥  ١٤,٦  المتوسط العام

  -  -  - %٢ %٢٥ %٧٣  النسبة المئوية لألدوار

  

  %٨٥,٥  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد

  : يوضح الجدول السابق أن

العوامل المؤديـة إلـى          األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المجتمع لمواجهة         
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت مرتفعة، حيث بلغت الدرجة              

ياس األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي مع نسق المجتمع لمواجهة المشكالت التي           النسبية لق 
مرجح ، ومتوسط   ٣٤,٢وزني  بمتوسط  ،  %٨٥,٥تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل        

١,٧١.   

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نـسبة          % ٧٣ أن نسبة     ذلك مما يؤكد      و
              أجـابوا علـى   % ٢االستجابة إلى حد ما، بينمـا نـسبة          على عبارات هذا البعد ب     أجابوا% ٢٥

  .االستجابة ال
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نسق المجتمـع لمواجهـة      مع اًوكانت األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األكثر تأثير           
 توضـحها   ،المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل          العوامل المؤدية إلى  

ـ  ) ٢،  ٤( العبارات أرقام  مطالبة المجتمع بإنشاء مؤسسات ومنظمات تقوم بتوفير       (والتي تتعلق ب
مطالبـة  (، و ١,٨٥تحتل الترتيب األول بمتوسـط مـرجح        ) فرص عمل مناسبة للمعاقين حركيا    

  .١,٨٠تحتل الترتيب الثاني بمتوسط مرجح ) المجتمع بتغيير نظرته السلبية عن المعاقين حركيا

لمواجهة المجتمع  بينما نجد أن األدوار المتوقعة لألخصائي االجتماعي األقل تأثيراً مع نسق                 
 هي العبارات   ، بفرص العمل  تحد من التحاق المعاقين حركياً    المشكالت التي    العوامل المؤدية إلى  

ـ ) ٣،  ١(أرقام   تحد من التحـاق    مطالبة المجتمع بتعديل وتغير اللوائح والقوانين التي        (المتعلقة ب
مطالبـة  (، و ١,٥٥حيث تحتل الترتيب الخامس بمتوسط مـرجح        ) المعاقين حركيا بفرص العمل   

مؤسسات حقوق اإلنسان بالدفاع عن حقوق المعاقين حركيا وخاصة حقهم في الحـصول علـى               
  .١,٦٥ بمتوسط مرجح رابعحيث تحتل الترتيب ال) فرص عمل مناسبة

الذي يبين أن من أهـم األدوار المتوقعـة         ) ٥٦(جاء في جدول          وتتفق هذه النتائج مع ما      
المشكالت التي تحد مـن     العوامل المؤدية إلى     ةلألخصائي االجتماعي من نسق المجتمع لمواجه     

مطالبة المجتمع بتغيير نظرته السلبية عن المعـاقين        التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل، هي       
ن بالدفاع عن حقوق المعاقين حركيا وخاصة حقهم فـي          مطالبة مؤسسات حقوق اإلنسا   ، و حركيا

 .الحصول على فرص عمل مناسبة

-James-Gloria   مورانت,  غلوريا,جيمس كال مندراسة      وتتفق هذه النتائج من نتائج 
Morant  رسـك  مارثاو ،٢٠٠٢عام ، Martha –Raske  والتـي تـرى أن   ٢٠٠٧عـام ،

من قبل المجتمع في حقـوقهم االجتماعيـة واالقتـصادية          المعاقين يواجهون العنصرية والتمييز     
وحقهم في العمل، لذلك يتمثل الدور المهني لألخصائي االجتماعي في تغيـر النظـرة الـسلبية                

مطالبة مؤسسات حقوق اإلنسان بالدفاع عـن       للمجتمع حول تشغيل وتوظيف المعاقين حركياً، و      
، وهذا ما تشير إليـه      فرص عمل مناسبة  حقوق المعاقين حركيا وخاصة حقهم في الحصول على         

المشكالت المرتبطـة بنـسق      العوامل المؤدية إلى  نتائج الجدول السابق، وذلك من اجل مواجهة        
  .المجتمع وتحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل

  ـــــــــــــــــ
(1)  see:  
- James-Gloria-Morant : An Evolution of Social Work, Physical Disabilities May Not Be 

Defined as having Preferential Parking , Op Cit . 
  - Martha –Raske : The Status of Social Work and The Disability Rights Movement an  

Analysis of Theoretical and Political Trends, Op Cit.    
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المشكالت التي تحد  العوامل المؤدية إلى ةجه الجهود المبذولة من قبل المجتمع لموا)٤(
 من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظر الخبراء والمهتمين 

  :باإلعاقة الحركية
  )٧٥(جدول 

المشكالت التي تحد  العوامل المؤدية إلىالجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة " يوضح
   من وجهة نظر الخبراء والمهتمين بمجاللتحاق المعاقين حركياً بفرص العممن ال

  ٢٠= ن                            " اإلعاقة الحركية                                          

  

 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 دالجهو

  ك  ك  ك

مجموع 
األوزان

المتوسط 
 المرجح

  النسبة
   التقديرية
 للجهود

يب
ترت
ال

 

 ٦ %٨٠ ١,٦٠ ٣٢ ١ ٦ ١٣ .ترام حق المعاقين في العمل والتوظيفاح ١

النظر في اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل       ٢
 .المعاقين وتوظيفهم

٧ %٧٧,٥ ١,٥٥ ٣١ ٣ ٣ ١٤ 

تغير النظرة السلبية للمجتمع تجاه المعـاقين        ٣
 .وقدراتهم في االلتحاق بالعمل

١ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ٠ ٥ ١٥ 

ت والمؤسسات التـي ترعـي      إنشاء الجمعيا  ٤
فئات المعاقين وتوفر لهم التأهيـل المهنـي        

 .المناسب

٤ %٨٢,٥ ١,٦٥ ٣٣ ٠ ٧ ١٣ 

إعداد الخبراء والمتخصصين فـي مجـال        ٥
 .التأهيل المهني

٤ %٨٢,٥ ١,٦٥ ٣٣ ٠ ٧ ١٣ 

التخطيط العمراني للطرق بما يتناسب مـع        ٦
 .قدرات المعاق

٨ %٧٠ ١,٤٠ ٢٨ ٢ ٨ ١٠ 

ي العام بحقوق المعاقين وخاصة     توعية الرأ  ٧
 .الحق في العمل

٢ %٨٥ ١,٧٠ ٣٤ ١ ٤ ١٥ 

التنسيق مع رجـال األعمـال وأصـحاب         ٨
المصانع لتوفير بعض األشغال والوظـائف      

 .الخاصة بالمعاقين

٨ %٧٠ ١,٤٠ ٢٨ ٣ ٦ ١١ 

إنشاء العديد من المصانع المحمية لتـشغيل        ٩
 .المعاقين

١٠ %٥٧,٥ ١,١٥ ٢٣ ٦ ٥ ٩ 

يد المراكز التأهيلية بالموارد والخبرات     تزو ١٠
 .العينية والمادية الالزمة للمعاقين

٢ %٨٥ ١,٧٠ ٣٤ ٠ ٦ ١٤ 

  -  -  ٣١١ ١٦ ٥٧ ١٢٧   المجمـــوع 
  -  ١,٥٦  ٣١,١  ١,٦  ٥,٧  ١٢,٧  المتوسط العام

  -  -  - %٨ %٢٨,٥ %٦٣,٥  لجهودالنسبة المئوية ل
  

  %٧٧,٧٥  الدرجة النسبية لقياس قوة البعد
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  : يوضح الجدول السابق أن 
المشكالت التي تحد من التحـاق      العوامل المؤدية إلى    الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة       

بفرص العمل كانت مرتفعة، حيث بلغت الدرجة النسبية لقياس الجهود المبذولـة            المعاقين حركيا   
 من التحاق المعاقين حركيـاً      المشكالت التي تحد  العوامل المؤدية إلى    من قبل المجتمع لمواجهة     

 أن   ذلـك  مما يؤكد ، و ١,٥٦مرجح   متوسط  ، و ٣١,١ وزنيبمتوسط  ،  %٧٧,٧٥بفرص العمل   
أجـابوا علـى    % ٢٨,٥أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نسبة          % ٦٣,٥نسبة  

  .االستجابة الأجابوا على % ٨البعد باالستجابة إلى حد ما، بينما نسبة عبارات هذا 
المشكالت التـي    العوامل المؤدية إلى   لمواجهة   اً من قبل المجتمع       وكانت الجهود األكثر تأثير   

والتـي  ) ١٠،  ٧،  ٣(تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل، توضحها العبارات أرقـام            
تيـب  تحتـل التر  ) النظرة السلبية للمجتمع تجاه المعاقين وقدراتهم في االلتحاق       تغير  (بـ تتعلق  

) توعية الرأي العام بحقوق المعاقين وخاصة الحق فـي العمـل      (، و ١,٧٥األول بمتوسط مرجح    
تحتل الترتيـب   ) تزويد المراكز التأهيلية بالموارد والخبرات العينية والمادية الالزمة للمعاقين        (و

   . لكالً منهما١,٧٠ الثاني بمتوسط مرجح

المشكالت  العوامل المؤدية إلى  قبل المجتمع لمواجهة    بينما نجد أن الجهود األقل تأثيراً من             
المتعلقـة  ) ٨،  ٦،  ٩( هي العبارات أرقـام      ،التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل       

حيث تحتل الترتيب العاشـر بمتوسـط       ) إنشاء العديد من المصانع المحمية لتشغيل المعاقين      (بـ
التنسيق مع رجال   (و) يتناسب مع قدرات المعاق   التخطيط العمراني للطرق بما     (، و ١,١٥مرجح  

حيـث تحتـل    ) األعمال وأصحاب المصانع لتوفير بعض األشغال والوظائف الخاصة بالمعاقين        
  . لكالً منهما١,٤٠الترتيب الثامن بمتوسط مرجح 

 عام  Maxfield-Pamela-Pennماكس باميال بيين         وتتفق هذه النتيجة من نتيجة دراسة       
 توصي بضرورة تزويد المراكز التأهيلة بالموارد والخبـرات العينيـة والماديـة             ، والتي ١٩٨٥

  .)١(الالزمة للمعاقين وذلك من اجل تدريب وتأهيل المعاقين لتوفير فرص العمل المناسبة

والذي يرى أن الجهـود     ) ٥٧(وجدول  ) ٣٠(     وأيضا تتفق هذه النتائج مع ما جاء في جدول          
المشكالت التي تحـد مـن التحـاق    العوامل المؤدية إلى المجتمع لمواجهة األكثر تأثيراً من قبل  

 في  مالمعاقين حركياً بفرص العمل، تتمثل في تغير النظرة السلبية للمجتمع تجاه المعاقين وقدراته            
  .االلتحاق بالعمل وتزويد المراكز التأهيلة بالموارد والخبرات العينية والمادية الالزمة للمعاقين

  ـــــــــــــــــ
(1) Maxfield-Pamela-Penn: Dtruggling Alone the lives and Clinical Statuses of the        

Mentally  Disabled in the Community (Mentally ill, Retarded, Rehabilitation, Public 
Policy, Psychology) , Op Cit .    
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  )٧٦(جدول 
العوامل المؤدية إلى  ة مواجهعندخصائي االجتماعي الصعوبات التي تواجه األ"يوضح 

المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظر الخبراء 
  "والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية

       ٢٠=ن

 االستجابات
  م ال إلى حد ما نعم

 
 الصعوبات

  ك  ك  ك

  مجموع
  األوزان

  المتوسط
  المرجح

النسبة 
  التقديرية

يبللصعوبات  
ترت
ال

 

عدم جدية خدمات التأهيل المهني التي       ١
 .تقدمها المؤسسة للمعاقين

٧ %٥٠ ١ ٢٠ ٦ ٨ ٦ 

ضعف اإلمكانيات المادية بالمؤسسات     ٢
 .المخصصة لتدريب المعاقين

١ %٨٥ ١,٧٠ ٣٤ ٠ ٦ ١٤ 

جمود اللـوائح والقـوانين الخاصـة        ٣
 .بتشغيل المعاقين

٤ %٧٠ ١,٤٠ ٢٨ ١ ١٠ ٩ 

بعض األفكار والمعتقـدات الـسلبية       ٤
 .السائدة في المجتمع

٣ %٧٢,٥ ١,٤٥ ٢٩ ١ ٩ ١٠ 

ضعف إدراك األخصائي االجتمـاعي      ٥
 .لعمليات التأهيل المهني

٥ %٦٧,٥ ١,٣٥ ٢٧ ١ ١١ ٨ 

عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب      ٦
المصانع مع المؤسسات التـي تهـتم       

 .ئف العامةبتشغيل المعاقين في الوظا

٢ %٨٢,٥ ١,٦٥ ٣٣ ١ ٥ ١٤ 

فرص العمل المتاحة ال تناسب قدرات       ٧
 .وإمكانيات المعاقين الحالية

٦ %٦٠ ١,٢٠ ٢٤ ١ ١٤ ٥ 

  -  -  ١٩٥ ١١ ٦٣ ٦٦  المجمـــوع
  -  ١,٣٩  ٢٧,٨  ١,٦  ٩  ٩,٤  المتوسط العام

  -  -  - %٧,٩ %٤٥ %٤٧,١  لصعوباتالنسبة المئوية ل

  

  %٦٩,٦٤  قوة البعدالدرجة النسبية لقياس 

  : يوضح الجدول السابق أن

المـشكالت  العوامل المؤدية إلى    مواجهة  صائي االجتماعي عند        الصعوبات التي تواجه األخ   
التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة النـسبية               

المشكالت العوامل المؤدية إلى    مواجهة    التي تواجه األخصائي االجتماعي عند     لقياس الصعوبات 
، ومتوسـط  ٢٧,٨وزني  بمتوسط  ،  %٦٩,٦٤التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل         

  . ١,٣٩مرجح 
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أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نسبة         % ٤٧,١ أن نسبة     ذلك مما يؤكد      و
 أجـابوا  % ٧,٩ إلى حـد مـا، بينمـا نـسبة           البعد باالستجابة أجابوا على عبارات هذا     % ٤٥
  .االستجابة الب

 للعوامل المؤديـة إلـى     مواجهة األخصائي االجتماعي     عندوكانت أكثر الصعوبات تأثيراً          
                  التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل، توضـحها العبـارات أرقـام           لمشكالت التي تحد من     ا
ـ  ) ٤،  ٦،  ٢( ) عف اإلمكانيات المادية بالمؤسسات المخصصة لتدريب المعاقين      ض(والتي تتعلق ب

عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب المصانع مع       ( و ،١,٧٠تحتل الترتيب األول بمتوسط مرجح      
 بمتوسط مرجح   نيتحتل الترتيب الثا   )المؤسسات التي تهتم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة       

        تحتل الترتيب الثالث بمتوسـط     ) لبية السائدة في المجتمع   بعض األفكار والمعتقدات الس   (و ١,٦٥
  .١,٤٥مرجح 

 للعوامل المؤدية إلى   مواجهة األخصائي االجتماعي     عند بينما نجد أن أقل الصعوبات تأثيراً           
) ٥،  ٧،  ١(لمشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل، هي العبارات أرقـام              ا

حيث تحتل الترتيب   ) عدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين        (بـالمتعلقة  
) فرص العمل المتاحة ال تناسب قدرات وإمكانيات المعاقين الحالية        (، و ١السابع بمتوسط مرجح    

ضعف إدراك األخـصائي االجتمـاعي      (، و ١,٢٠حيث تحتل الترتيب السادس بمتوسط مرجح       
  .١,٣٥حيث تحتل الترتيب الخامس بمتوسط مرجح ) يلعمليات التأهيل المهن

في أن أهم المعوقـات التـي       ) ٥٩(و جدول   ) ٣١(     وتتفق هذه النتائج مع ما جاء في جدول         
المشكالت التي تحد من التحـاق      العوامل المؤدية إلى     ة مواجه عندتواجه األخصائي االجتماعي    
 ،ة بالمؤسسات المخصصة لتدريب المعاقين    ضعف اإلمكانيات المادي   المعاقين بفرص العمل، هي   

عدم تعاون رجـال األعمـال وأصـحاب         و ،اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل المعاقين    وجمود  
، وهذا يجعلنا نطمئن على     المصانع مع المؤسسات التي تهتم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة         

من المعاقين حركياً ومجتمع الدراسـة      النتائج التي تم الحصول عليها من كالً من عينة الدراسة           
من األخصائيين االجتماعيين، ومجتمع الدراسة من الخبراء والمتخصصين في مجـال اإلعاقـة             

  .الحركية
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المشكالت التي تحد من العوامل المؤدية إلى  ة النتائج الخاصة بالمقترحات لمواجه)٥(
راء والمهتمين بمجال التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجهة نظر الخب

 :اإلعاقة الحركية
  )٧٧(جدول 

العوامل المقترحات الخاصة بالخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية لمواجهة " يوضح
  "تحاق المعاقين حركياً بفرص العملالمشكالت التي تحد من ال المؤدية إلى

       ٢٠=          ن      
 االستجابات

 ال إلى حد ما نعم
  م

 
 المقترحات

  ك  ك  ك

مجموع 
ناألوزا

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  التقديرية
يبللمقترحات

ترت
ال

 

النظر في اللوائح والقـوانين الخاصـة بتـشغيل          ١
 .وتوظيف المعاقين

١٢ %٨٧,٥ ١,٧٥ ٣٥ ٢ ١ ١٧ 

تعديل األفكار والمعتقدات السلبية الـسائدة فـي         ٢
 .المجتمع حول تشغيل المعاقين

٧ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

تغير النظرة السلبية لرجال األعمال وأصـحاب        ٣
 .المصانع عن تشغيل وتوظيف المعاقين حركيا

٤ %٩٧,٥ ١,٩٥ ٣٩ ٠ ١ ١٩ 

عقد مؤتمرات وندوات تهتم بمـشكالت تـشغيل         ٤
 .وتوظيف المعاقين

٤ %٩٧,٥ ١,٩٥ ٣٩ ٠ ١ ١٩ 

إنشاء ورش عمل في جميع المؤسـسات التـي          ٥
 .ترعى المعاقين

١ %١٠٠ ٢ ٤٠ ٠ ٠ ٢٠ 

 ١ %١٠٠ ٢ ٤٠ ٠ ٠ ٢٠ .تدريب الكوادر العاملة في مجال التأهيل المهني ٦

 ١٠ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ٠ ٤ ١٦ .حوث دراسية واقعية لهذه المشكالتإجراء ب ٧

المساهمة في وضع خطة تأهيليـة لكـل معـاق           ٨
 .حركيا تتفق مع ما تبقى لديه من قدرات

١٠ %٩٠ ١,٨٠ ٣٦ ٠ ٤ ١٦ 

 ٤ %٩٧,٥ ١,٩٥ ٣٩ ٠ ١ ١٩ سين مستوى أداء البرامج التأهيلية للمعاقين تح ٩

لحصول علـى األجهـزة     مساعدة المعاقين في ا    ١٠
يتمكن مـن اسـتخدامها والتـدريب        ل التعويضية

 .عليها

١ %١٠٠ ٢ ٤٠ ٠ ٠٠ ٢٠ 

تبادل الخبرات بين المراكز التأهيلية التي تهـتم         ١١
 .بفئة المعاقين

٧ %٩٥ ١٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

تشجيع المعاقين بعد تأهيلهم على عمل مشروعات  ١٢
 .إنتاجية صغيرة ومدهم بالقروض الالزمة

٧ %٩٥ ١,٩٠ ٣٨ ٠ ٢ ١٨ 

  -  -  ٤٥٨ ٢ ١٨ ٢٢٠   المجمـــوع 
  -  ١,٩١  ٣٨,٢  ٠,١٦  ١,٥  ١٨,٣  المتوسط العام

  -  -  - %٠,٨ %٧,٥ %٩١,٧  لمقترحاتالنسبة المئوية ل
  

  %٩٥,٤١   البعدالدرجة النسبية لقياس قوة
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  : يوضح الجدول السابق أن
العوامـل المؤديـة       المقترحات الخاصة بالخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية لمواجهة   

المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل كانت مرتفعة، حيـث بلغـت               إلى  
مهتمين بمجال اإلعاقة الحركية لمواجهـة      الدرجة النسبية لقياس المقترحات الخاصة بالخبراء وال      

 ،٣٨,٢ وزنيبمتوسط  ،  %٩٥,٤١المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل          
  . ١,٩١متوسط مرجح و

أجابوا على عبارات هذا البعد باالستجابة نعم، وان نسبة         % ٩١,٧ أن نسبة     ذلك مما يؤكد      و
أجـابوا  % ٠,٨باالستجابة إلى حـد مـا، بينمـا نـسبة           البعد  أجابوا على عبارات هذا     % ٧,٥
  . االستجابة الب

المشكالت التي تحـد مـن       العوامل المؤدية إلى       وكانت أكثر المقترحات تأثيراً في مواجهة       
والتـي تتعلـق    ) ١٠،  ٦،  ٥(التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل، توضحها العبارات أرقـام          

تدريب الكوادر العاملة فـي     (و) سات التي ترعى المعاقين   إنشاء ورش عمل في جميع المؤس     (بـ
يـتمكن مـن     ل مساعدة المعاقين في الحصول على األجهزة التعويضية      (و) مجال التأهيل المهني  

  . ، لكالً منها٢بمتوسط مرجح  تحتل الترتيب األول) استخدامها والتدريب عليها

المشكالت التـي تحـد    لعوامل المؤدية إلىابينما نجد أن أقل المقترحات تأثيراً في مواجهة         
ـ ) ٨،  ٧،  ١(من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل، هي العبارات أرقام           النظر في  (المتعلقة ب

حيث تحتل الترتيب الثاني عشر بمتوسـط       ) اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل وتوظيف المعاقين     
المساهمة فـي وضـع خطـة       (و) التإجراء بحوث دراسية واقعية لهذه المشك     (، و ١,٧٥مرجح  

حيث تحتل الترتيب العاشر بمتوسط     ) تأهيلية لكل معاق حركيا تتفق مع ما تبقى لديه من قدرات          
  . لكالً منها١,٨٠مرجح 

فـي أن أهـم المقترحـات       ) ٦٠(و جدول   ) ٣٢(     وتتفق هذه النتائج مع ما جاء في جدول         
، من وجهة نظر المعاقين      حركياً بفرص العمل   تحاق المعاقين تحد من ال  لمواجهة المشكالت التي    

مـساعدة  و ،تدريب الكوادر العاملة في مجال التأهيـل المهنـي        هي  واألخصائيين االجتماعيين   
بينمـا   ،يتمكن من استخدامها والتدريب عليهـا      ل المعاقين في الحصول على األجهزة التعويضية     

ين حركياً واألخـصائيين االجتمـاعيين،      تختلف هذه النتائج مع النتائج الخاصة بمقترحات المعاق       
إنشاء ورش عمل فـي جميـع       حيث يرى الخبراء والمهتمين في مجال اإلعاقة الحركية في أن           

، من أهم المقترحات حيث تأخذ الترتيـب األول، بينمـا يـرى             المؤسسات التي ترعى المعاقين   
ع المؤسسات التي ترعى    إنشاء ورش عمل في جمي    المعاقين حركياً واألخصائيين االجتماعيين أن      

  .، من اضعف االقتراحات حيث تأخذ الترتيب ما قبل األخيرالمعاقين
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  :رتباطيةاالالجداول : رابعاً
  االجتماعيينن األخصائييالمعاقين،(  النتائج المرتبطة بالفروق بين تقدير الفئات الثالثة)١(

 :رص العمل بفق المعاق حركياللعوامل التي تحد من التحا) والخبراء والمهتمين ،وفريق العمل

  )٧٨(جدول 
 للعوامل التي تحد من التحاق المعاق حركياً الفروق بين تقدير الفئات الثالثة"يوضح 

 "بفرص العمل
  ] T: TEST"] One way Nova "اختبارباستخدام 

العوامل الراجعة 
 إلى 

درجات  المجموعات
الحرية 

مجموع 
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

مستوى   الداللة ف
الداللة 

 ٨٣,٦١٧ ١٦٧,٢٣٥ ٢ بين المجموعات 

 ١٨٧٥,٤٩٣ ١٧٧داخل المجموعات 

نسق   ١
المعاق 
 ٢٠٤٢,٧٢٨ ١٧٩ المجموع  حركياً 

١٠,٥٩٦ 

دال  ٠,٠٠١ ٧,٨٩١
٠,٠١عند

 ٣٠,٣٢٩ ٦٠,٦٥٧ ٢ بين المجموعات 

 ١٦٩١,٥٤٣ ١٧٧داخل المجموعات 

نسق  ٢
المؤسسة 

 ١٧٥٢,٢٠٠ ١٧٩ المجموع 

٩,٥٥٧ 

دال  ٠,٠٤٤ ٣,١٧٤
٠,٠٥عند

 ١٢,٢١٣ ٢٤,٢٥ ٢ بين المجموعات 

 ٢٦٣٧,٦٨٦ ١٧٧داخل المجموعات 

نسق  ٣
األخصائي 
 ٢٨٦٢,١١١ ١٧٩ المجموع االجتماعي 

١٦,٠٣٢ 

دال  غير ٠,٤٦٨ ٠,٧٦٢
٠,٠٥عند

 ٠,١١٤ ٠,٢٢٩ ٢ بين المجموعات 

 ٧٤٩,٧٧١ ١٧٧داخل المجموعات 

نسق  ٤
أصحاب 
 ٧٥٠,٠٠٠ ١٧٩ المجموع  األعمال 

٤,٢٣٦ 

دال  غير ٠,٩٧٣ ٠,٠٢٧
٠,٠٥عند

 ١٠,٣٣٧ ٢٠,٦٧٣ ٢ بين المجموعات 

 ١١١٤,٧٢١ ١٧٧داخل المجموعات 

نسق  ٥
المجتمع  

 ١١٣٥,٣٩٤ ١٧٩ المجموع 

٦,٢٩٨ 

دال  غير ٠,١٩٧ ١,٦٤١
٠,٠٥عند

 ٢,٥٤٦ ٥,٠٩٢ ٢بين المجموعات 

 ١٥٤٨٣,٨٨٦ ١٧٧داخل المجموعات 

  
  ككلالعوامل

 ١٥٤٨٨,٩٧٨ ١٧٩ المجموع 

٨٧,٤٨٠  
 

٠,٠٢٩  
  
 

٠,٩٧١  
 

دال  غير
عند
٠,٠٥ 

  :يوضح الجدول السابق أنه

الفئـات   بين تقدير    ٠,٠٥ توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية             
، وكذلك باقي أبعاد الدراسة المـذكورة       وامل التي تحد من التحاق المعاق بفرص العمل       الثالثة للع 

  .عدا البعد الخاص بنسق المعاق حركياً، والبعد الخاص بنسق المؤسسة فهي دالة إحصائياً
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لمعرفة هذه الفروق لصالح أي فئة      ) LSD( سوف يقوم الباحث باستخدام اختبار    وفيما يلي        
 )لخبـراء والمهتمـين   ا، و  وفريق العمل   االجتماعيين ناألخصائيي،  المعاقين (ثةمن الفئات الثال  

  : التحاق العاقين حركيا بفرص العمللعوامل التي تحد من لكثر تقديراً األ
لعوامل المرتبطة بالمعاقين حركيا والتـي تحـد مـن    ل الفروق بين الفئات الثالثة وتقديرهم  ـ١

   .التحاق العاقين حركيا بفرص العمل
  )٧٩( جدول

  "لعوامل المرتبطة بالمعاقين حركيالالفروق بين الفئات الثالثة وتقديرهم " يوضح
 االنحراف المعياريالوسط الحسابي ن فئات الدراسة الثالثة م

 ٣,٥٢٥٦ ٩,٩٥٧١ ١٤٠ المعاقين حركيا١
 ١,٨٧١٥ ١٢,٦٥٠٠ ٢٠  وفريق العملاألخصائيين االجتماعيين٢
 ٢,٠٦٧٣ ١١,٨٠٠٠ ٢٠ نميالخبراء والمهت٣

 ٣,٣٧٨١ ١٠,٤٦١١ ١٨٠ المجموع

 المرتبطة  للعواملالفروق بين الفئات الثالثة في تقديرهم م
 .بالمعاقين حركيا وتحد من التحاقهم بفرص العمل

الخطأ  فرق الوسط
 المعياري

 الداللة

 األخصائيين االجتمـاعيين  ( الفئة الثانية من فئات الدراسة      ١
المعاقين  (ىي تقديرا أكثر من الفئة األول     تعط) وفريق العمل 

 تحد مـن    يللعوامل المرتبطة بالمعاقين حركيا والت    ) حركيا
  .التحاقهم بفرص العمل

٠,٠٠١ ٠,٧٧٨١ ٢,٦٩٢٩ 

تعطـي  ) نيالخبراء والمهتم (الفئة الثالثة من فئات الدراسة      ٢
للعوامـل  ) المعاقين حركيـا   (ىتقديرا أكثر من الفئة األول    

  . بفرص العملهتحد من التحاقالمعاقين حركيا والمرتبطة ب

٠,٠١٩ ٠,٧٧٨١ ١,٨٤٢٩ 

٣ 
 

ن  لتلك العوامل مأكثر تقديراً )األخصائيين االجتماعيين( كما تشير النتائج أن الفئة الثانية من فئات الدراسة 
 .  ليس له داللة إحصائيةهم هذا التقدير بينرتفاعاولكن  ) بمجال اإلعاقة الحركيةنيالخبراء والمهتم( الفئة الثالثة
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التحـاق    المرتبطة بالمؤسسة والتي تحد من     لعواملل الفروق بين الفئات الثالثة وتقديرهم       ـ ٢
  : المعاقين حركيا بفرص العمل

  )٨٠( جدول
  " المرتبطة بالمؤسسةلعوامللالفروق بين الفئات الثالثة وتقديرهم "يوضح 

 االنحراف المعياريحسابيالوسط ال ن فئات الدراسة الثالثةم

 ٣,٥٢٥٦ ٩,٩٥٧١ ١٤٠ المعاقين حركيا١
 ١,٨٧١٥ ١٢,٦٥٠٠ ٢٠  وفريق العمل االجتماعييناألخصائيين٢
 ٢,٠٦٧٣ ١١,٨٠٠٠ ٢٠ نيالخبراء والمهتم٣

 ٣,٣٧٨١ ١٠,٤٦١١ ١٨٠ المجموع

الفروق بين الفئات الثالثة في تقديرهم للعوامل المرتبطة م
  التحاق المعاقين حركيا  بفرص العملبالمؤسسة وتحد من

الخطأ  فرق الوسط
 المعياري

 الداللة

تعطـي  ) المعاقين حركيـا  (الفئة األولي من فئات الدراسة      ١
األخصائيين ( تقديرا أكثر من الفئة الثانية من فئات الدراسة         

للعوامل المرتبطـة بالمؤسـسة     )  وفريق العمل  ييناالجتماع
  .ن التحاقهم بفرص العملموتشير أكثر إلى أنها تحد 

٠,٠١٤ ٠,٧٣٩٠ ١,٨٤٢٩ 

٢
 

أكثر تقديراً لتلك العوامل من الفئـة) نيالخبراء والمهتم ( من فئات الدراسة     الثة إلى أن الفئة الث    كما تشير النتائج  
  . ليس له داللة إحصائية في التقديراالرتفاعولكن هذا  )األخصائيين االجتماعيين( من فئات الدراسة الثانية
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النتائج الخاصة بوجود فروق بين المعاقين نتيجة لعدد من المتغيرات الخاصة بهم على  )٢(
  :  بفرص العمله تحد من التحاقيالمؤشرات الخاصة بالعوامل الت

   الفروق الراجعة إلى النوع بين المعاقين وتقديرهم للعوامل التي تحد من التحاق المعاق -١
 :    لحركيا بفرص العم

  )٨١( جدول
  " بفرص العملقالنوع بين المعاقين وتقديرهم للعوامل التي تحد من التحاق المعا "يوضح

 النوع م
االنحراف الوسط الحسابي ن

 المعياري

T 
 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 .العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركيا وتحد من التحاقه بفرص العمل: العامل األول

 ٣,٤٨٠٣ ٩,٩٨٩٩ ٩٩ ذكور ١

 ٣,٦٧٥٦ ٩,٨٧٨٠ ٤١ إناث ٢

دال  غير ٠,٨٦٥ ١٣٨ ٠,١٧٠
٠,٠٥عند 

ذكـور(ع الخـاص بالمعـاقين      راجعة إلى النو   ٠,٠٥يست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية        توجد فروق ولكنها ل   
حاقه بفرص العمل، هـذه الفـروق لـصالحتحد من الت  التي  في تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق المعاق حركيا و       ) وإناث

المعاقين الذكور، وتشير النتائج إلى ارتفاع تقدير المعاقين الذكور للعوامل المرتبطة بنسق المعاق حركيا والتي تحـد مـن
 .   وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائية أكثر من تقدير المعاقين اإلناث التحاقه بفرص العمل

 .بفرص العمل  العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاق المعاق حركيا:العامل الثاني

 ٢,٧٦٥٨ ١٧,٧٦٧٧ ٩٩ ذكور ١

 ٣,٧٨٧٥ ١٦,٨٢٩٣ ٤١ إناث ٢

غير دال  ٠,١٠٥ ١٣٨ ١,٦٢٣٢
٠,٠٥عند 

ذكـور ( راجعة إلى النوع الخاص  بالمعـاقين       ٠,٠٥ إحصائية عند مستوى معنوية      توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة     
 المعـاقينتحد من التحاقه بفرص العمل، هذه الفروق لصالح       التي  في تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق المؤسسة و      ) وإناث

 وأن كـان هـذا من  تقدير المعاقين اإلنـاث      أكثرالنتائج إلى ارتفاع تقدير المعاقين الذكور لتلك العوامل          الذكور، وتشير 
   . االرتفاع ليس له داللة إحصائية

 .تحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العملماعي والعوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجت: العامل الثالث

 ٤,١٦١٦ ١٤,٨٦٨٧ ٩٩ ذكور ١

 ٤,٥١٢٤ ١٤,٧٠٧٤ ٤١ إناث ٢

غير دال  ٠,٨٣٩ ١٣٨ ٠,٢٠٤
٠,٠٥عند 

ذكـور(ع الخـاص بالمعـاقين      ة إلى النو  راجع ٠,٠٥توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية           
تحد من التحاقه بفرص العمـل، هـذه الفـروقالتي  في تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي و       ) وإناث

 من  تقدير المعـاقين اإلنـاث       أكثرلصالح المعاقين الذكور، وتشير النتائج إلى ارتفاع تقدير المعاقين الذكور لتلك العوامل             
 .   ان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةوأن ك

 .العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العمل: العامل الرابع

 ٢,٢٠٩٨ ١٥,٧٨٧٩ ٩٩ ذكور ١

 ١,٩٤٦٢ ١٥,٣٦٥٩ ٤١ إناث ٢

دال عند  ٠,٢٨٩ ١٣٨ ١,٠٦٣
٠,٠٥ 
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في تقديرهم) ذكور وإناث (ع الخاص بالمعاقين    راجعة إلى النو   ٠,٠٥ معنوية   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      
تحد من التحاقه بفرص العمل، هذه الفروق لصالح الخبـراء والمهتمـينالتي  للعوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال و     

مهتمين اإلناثن  تقدير الخبراء وال     م أكثرالذكور، وتشير النتائج إلى ارتفاع تقدير الخبراء والمهتمين الذكور لتلك العوامل            
 .    له داللة إحصائيةوأن هذا االرتفاع

 .العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العمل: العامل الخامس

 ٢,٦٩٦٠ ٢٣,٦٥٦٦ ٩٩ ذكور ١

 ٢,٢٦٦٩ ٢٣,٢٤٣٩ ٤١ إناث ٢

دال  غير ٠,٣٨٠ ١٣٨ ٠,٨٦٢
٠,٠٥عند 

ذكـور(راجعة إلى النوع الخاص بالمعـاقين        ٠,٠٥ إحصائية عند مستوى معنوية      وق ولكنها ليست ذات داللة      توجد فر 
تحد من التحاقه بفرص العمل، هذه الفروق لصالح المعـاقينالتي  في تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق المجتمع و      ) ناثوإ

نـاث وأن كـان هـذا تقدير المعـاقين اإل  منأكثرلتلك العوامل الذكور، وتشير النتائج إلى ارتفاع تقدير المعاقين الذكور        
 .    له داللة إحصائيةاالرتفاع ليس

 .العوامل ككل المرتبطة بجميع األنساق

 ٩,٤٧٧٤ ٨٢,٠٧٠٧ ٩٩ ذكور ١

 ١٠,٢٠٤١ ٨٠,٠٢٤٤ ٤١ إناث ٢

  دالغير ٠,٢٥٨ ١٣٨ ١,١٣٧
٠,٠٥عند 

ذكـور (راجعة إلى النوع الخـاص بالمعـاقين       ٠,٠٥ عند مستوى معنوية     توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية      
 والتي تحد من التحاق المعاق حركياً بفـرص العمـل، هـذه الخمسة باألنساقفي تقديرهم للعوامل ككل المرتبطة      ) وإناث

 من  تقدير المعـاقينكثرألعوامل ككل   لالفروق لصالح المعاقين الذكور، وتشير النتائج إلى ارتفاع تقدير المعاقين الذكور            
 .    له داللة إحصائيةاإلناث وأن كان هذا االرتفاع ليس
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 وتقـديرهم     حركيـاً  لمعـاقين ل) العمر(عة إلى فئات السن     المرتبطة بالفروق الراج   النتائج -٢
 : التحاق المعاق حركياً بفرص العملللعوامل التي تحد من 

  )٨٢( جدول
التحاق المعاق حركياً  للعوامل التي تحد منلمعاقين وتقديرهم ل) لعمرا(ت السن فئا"يوضح  

  " بفرص العمل
 ] T: TEST"] One way Nova"ر  اختباباستخدام 

 الراجعة العوامل
 إلى 

درجات  المجموعات
الحرية 

مجموع 
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

مستوى  الداللة  ف
 الداللة 

 ١٨,٥٥٦ ١١١,٣٣٥ ٦ عات بين المجمو

 ١٦١٦,٤٠٨ ١٣٣داخل المجموعات 

 نسق ١
المعاق 
 ١٧٢٧,٧٤٣ ١٣٩ المجموع  حركياً 

١٢,١٥٣ 

دال  غير ٠,١٧٤ ١,٨٢٧
 ٠,٠٥عند

 ٧,٦٢٢ ٤٥,٧٣٣ ٦ بين المجموعات 

 ١٣٠٣,٢٦٠ ١٣٣داخل المجموعات 

نسق  ٢
المؤسسة 

 ١٣٤٨,٩٩٣ ١٣٩ المجموع 

٩,٧٩٩ 

دال  غير ٠,٥٨٩ ٠,٧٧٨
 ٠,٠٥عند

 ١٧,٢٧٣ ١٠٣,٦٣٩ ٦ بين المجموعات 

 ٢٤٠٨,٨٩٧ ١٣٣داخل المجموعات 

نسق  ٣
األخصائي 
 ٢٥١٢,٥٣٩ ١٣٩ المجموع االجتماعي 

١٨,١١٢ 

دال  غير  ٠,٤٥٩ ٠,٩٥٤
 ٠,٠٥عند

 ٢,٧٢٨ ١٦,٣٧٠ ٦ بين المجموعات 

 ٦١٨,٨٥١ ١٣٣ المجموعات داخل

نسق  ٤
أصحاب 
 ٦٣٥,٢٢١ ١٣٩ المجموع  األعمال 

٤,٦٥٨ 

دال  غير ٠,٧٤١ ٠,٥٨٦
 ٠,٠٥عند

 ٦,١٧٨ ٣٧,٠٦٦ ٦ بين المجموعات 

 ٨٨٥,٧٥٦ ١٣٣داخل المجموعات 

نسق  ٥
المجتمع   

 ٩٢٢,٨٢١ ١٣٩ المجموع 

٦,٦٦٠ 

دال  غير ٠,٤٧٧ ٠,٩٢٨
 ٠,٠٥عند

 ٩٨,١٠٨ ٥٨٨,٦٥٠ ٦بين المجموعات 

١٢٥٠٠,٢٣٦ ١٣٣داخل المجموعات 
  

 لعوامل ككلا

١٣٠٨٨,٨٨٦ ١٣٩ المجموع 
٩٣,٩٨٧ 

دال  غير ٠,٤٠٠ ١,٠٤٤
٠,٠٥عند

  :يوضح الجدول السابق أنه

فئـات الـسن    بين   ٠,٠٥توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية               
، اق المعاق حركياً بفـرص العمـل      التح  وتقديرهم للعوامل التي تحد من      حركياً لمعاقينل) العمر(

  .وكذلك باقي أبعاد الدراسة المذكورة
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وتقديرهم حركياً النتائج المرتبطة بالفروق الراجعة إلى فئات الحالة التعليمية للمعاقين  -٣
 : التحاق المعاق حركياً بفرص العملللعوامل التي تحد من 

  )٨٣( جدول
 للعوامل التي تحد من التحاق المعاق حركياً قديرهم وت حركياًالحالة التعليمية للمعاقين"يوضح 

 "بفرص العمل
 ] T: TES" ]One way Nova"  اختبارباستخدام

 الراجعة العوامل
 إلى 

درجات  المجموعات
الحرية 

مجموع 
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

مستوى الداللة  ف
 الداللة 

 ٢٨,٠٢٩ ١٤٠,١٤٣ ٦ بين المجموعات 

 ١٥٨٥,٥٠٠ ١٣٣داخل المجموعات 

 نسق  ١
المعاق 
 ١٧٢٧,٧٤٣ ١٣٩ المجموع  حركياً 

١١,٨٤٨ 

دال  ٠,٠٤٣ ٢,٣٦٦
 ٠,٠٥عند

 ٤,٥٨٥ ٢٢,٩٢٨ ٦ بين المجموعات 

 ١٣٢٦,٠٨٧ ١٣٣داخل المجموعات 

نسق  ٢
المؤسسة 

 ١٣٤٨,٩٩٣ ١٣٩ المجموع 

٩,٨٩٦ 

دال  غير ٠,٨٠٣ ٠,٤٦٣
٠,٠٥عند

 ٢١,٠٣٣ ١٠٥,١٦٤ ٦ بين المجموعات 

 ٢٤٠٧,٣٧٢ ١٣٣داخل المجموعات 

نسق  ٣
ئي األخصا

 ٢٥١٢,٥٣٩ ١٣٩ المجموع االجتماعي 

١٧,٩٦٥ 

دال  غير ٠,٣٢٧ ١,١٧١
٠,٠٥عند

 ٥,٧٧٠ ٢٨,٨٥٠ ٦ بين المجموعات 

 ٦٠٦,٣٧٢ ١٣٣داخل المجموعات 

نسق  ٤
أصحاب 
 ٦٣٥,٢٢١ ١٣٩ المجموع  األعمال 

٤,٥٢٥ 

دال  غير ٠,٢٧٨ ١,٢٧٥
٠,٠٥عند

 ١٣,٣٦٢ ٦٦,٨١١ ٦ بين المجموعات 

 ٨٥٦,٠١١ ١٣٣داخل المجموعات 

نسق  ٥
المجتمع  

 ٩٢٢,٨٢١ ١٣٩ المجموع 

٦,٣٨٨ 

دال  غير ٠,٠٧٠ ٢,٠٩٢
٠,٠٥عند

 ٢٦٣,٧٢٩ ١٣١٨,٦٤٨ ٦بين المجموعات 

١١٧٧٠,٢٤٠ ١٣٣داخل المجموعات 
  

 العوامل ككل

١٣٠٨٨,٨٨٨ ١٣٩ المجموع 
٨٧,٨٣٨ 

دال ٠,٠١٣ ٣,٠٠٢
٠,٠٥عند

  :يوضح الجدول السابق أنه

الحالة التعليمية   بين ٠,٠٥ توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية              
وكذلك باقي  ،  عمل وتقديرهم للعوامل التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص ال           حركياً للمعاقين

  .أبعاد الدراسة المذكورة عدا البعد الخاص بنسق المعاق حركياً فهو دال إحصائياً
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أي فئة   لمعرفة هذه الفروق لصالح      )(LSDوفيما يلي سوف يقوم الباحث باستخدام اختبار             
حد من التحاق   تالمعاق حركياً و  نسق  عوامل المرتبطة ب  كثر تقديراً لل  األ ،من فئات الحالة التعليمية   

  : يليما فيذلك ويمكن التحقق من فرص العمل بالمعاق حركياً 
  )٨٤( جدول

بالمعاق حركياً وتحد من  فئات الحالة التعليمية للمعاقين وتقديرهم للعوامل المرتبطة "يوضح
  "ه بفرص العملالتحاق

 االنحراف المعياريالوسط الحسابي ن الحالة التعليمية  للمعاقينم

 ٤,٣٦٥٨ ١١,١٦٦٧ ١٢ و أميةأمي أ١

 ٣,٣٨٦١ ١١,١١٧٦ ١٧ )ابتدائي(تعليم أساسي ٢

 ٣,٣٧٤٩ ٩,٨٤٠٠ ٢٥ )إعدادي(تعليم متوسط ٣

 ٣,٥٨٢٧ ١٠,٤٤٩٠ ٤٩ )ثانوي(تعليم فوق المتوسط ٤

 ٢,٨٧٣٢ ٨,٥٤٢٩ ٣٥ )جامعي(تعليم عالي ٥

 ١,٤١٤٢ ٧,٠٠٠٠ ٢ )دراسات عليا( الجامعي قتعليم فو٦

 ٣,٥٢٥٦ ٩,٩٥٧١ ١٤٠ المجموع

الحالة التعليمية للمعاقين وتقديرهم للعوامل المرتبطة  م
 بالمعاق حركياً وتحد من التحاقهم بفرص العمل

الخطأ  فرق الوسط
 المعياري

 الداللة

أمي أو  (الفئة األولي من فئات الحالة التعليمية من المعاقين         ١
 حركيـاً   المعاقنسق  أكثر تقديراً للعوامل المرتبطة ب     )أمية

تعلـيم  ( بفرص العمل من الفئة الخامـسة        هوتحد من التحاق  
 .)"جامعي"عالي 

٠,٠٢٤ ١,١٥١٤ ٢,٦٢٣٥ 

تعلـيم  (المعاقين   من فئات الحالة التعليمية من       الفئة الثانية ٢
أكثر تقديراً للعوامل المرتبطـة بالمعـاق        )"ابتدائي"أساسي  

 مـن   حركياً وتحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل       
 .)"جامعي"تعليم عالي (فئة الخامسة ال

٠,٠١٣ ١,٠١٧٦ ٢,٥٧٤٨ 

تعلـيم  (الفئة الرابعة من فئات الحالة التعليمية من المعاقين         ٣
أكثر تقـديراً للعوامـل المرتبطـة       ) ثانوي" فوق المتوسط 

تحد من التحاق المعاقين حركيـاً بفـرص       وبالمعاق حركياً   
 .)"جامعي "م عاليتعلي(العمل من الفئة الخامسة 

٠,٠١٤ ٠,٧٦١٨ ١,٩٠٦١ 

تحد من فئات الدراسة أكثر تقديراً  للعوامل المرتبطة بالمعاق حركياً و           ر النتائج إلى أن الفئة األولي      كما تشي  ـ ٤
 ليس لـهاالرتفاعالعمل من كل من الفئة الثانية والثالثة والرابعة والسادسة ولكن هذا         فرص  التحاقه ب من فرص   

ذلك الفئة الثالثة أكثر من الخامسةكو . والرابعة والسادسة  ذلك الفئة الثانية أكثر من الفئة الثالثة       وك إحصائيةداللة  
 .  والسادسة
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 لمعرفة هذه الفروق لصالح أي فئـة        )(LSDوفيما يلي سوف يقوم الباحث باستخدام اختبار            
فـرص  بتحاق المعاق حركيـاً      وتحد من ال    أكثر تقديراً للعوامل الكلية    )الحالة التعليمية (من فئات   

  : يلما ييفذلك ويمكن التحقق من العمل 
  )٨٥( جدول

التي تحد من التحاق المعاق و ككلفئات الحالة التعليمية للمعاقين وتقديرهم للعوامل  "يوضح
  "  بفرص العملحركياً

 االنحراف المعياريالوسط الحسابي ن الحالة التعليمية  للمعاقينم

 ٩,٩٧٧٢ ٨٣,٥٠٠٠ ١٢ أمي أو أمية١

 ٩,٨١٠٧ ٨٢,٠٠٠٠ ١٧ )ابتدائي(تعليم أساسي ٢

 ١٠,٤٤٣٠ ٨٢,٨٤٠٠ ٢٥ )إعدادي(تعليم متوسط ٣

 ٨,٥٢٠٤ ٨٣,٨٣٦٧ ٤٩ )ثانوي(تعليم فوق المتوسط ٤

 ٩,٤٤٤٤ ٧٦,٧٤٢٩ ٣٥ )جامعي(تعليم عالي ٥

 ٠,٧٠٧١ ٧٢,٥٠٠٠ ٢ )دراسات عليا( الجامعي قتعليم فو٦

 ٩,٧٠٣٨ ٨١,٤٧١٤ ١٤٠ المجموع

الحالة التعليمية للمعاقين وتقديرهم للعوامل ككل والتي م
 تحد من التحاق المعاق حركيا  بفرص العمل

الخطأ  فرق الوسط
 المعياري

 الداللة

أمي أو  (الفئة األولي من فئات الحالة التعليمية من المعاقين         ١
 والتي تحـد مـن التحـاق        أكثر تقديراً للعوامل ككل    )أمية
م عالي  تعلي(عاق حركياً بفرص العمل من الفئة الخامسة        الم
 .)"جامعي"

٠,٠٣٣ ٣,١٣٥٢ ٦,٧٥٧١ 

تعلـيم  (الفئة الثالثة من فئات الحالة التعليمية من المعـاقين    ٢
أكثر تقديراً للعوامل المرتبطة بالمعـاق      ") إعدادي" متوسط

حركياً والتي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمـل          
 .)"جامعي"تعليم عالي ( الخامسة فئةمن ال

٠,٠١٤ ٢,٤٥٤٢ ٩,٠٩٧١ 

تعلـيم  (الفئة الرابعة من فئات الحالة التعليمية من المعاقين         ٣
أكثر تقديراً للعوامل ككل والتي تحد      ") ثانوي" فوق المتوسط 

فئة الخامـسة   من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل من ال       
 .)"جامعي"تعليم عالي (

٠,٠٠١ ٢,٠٧٤٢ ٧,٠٩٣٩ 

التي تحد مـن  التحـاقو للعوامل ككل    ألولي من فئات الدراسة أكثر تقديراً      كما تشير النتائج إلى أن الفئة ا       ـ ٤
 من الفئة الخامـسة تقديراً  وكذلك الفئة الثانية أكثر    ،المعاق حركيا بفرص العمل من كل من الفئة الثانية والثالثة         

بما فـي( من كل الفئات  تقديراً والفئة الرابعة أكثر  . من الفئة السادسة   راً تقدي وكذلك الفئة الثالثة أكثر    .والسادسة
.إحصائية ليس له داللة االرتفاع، ولكن هذا ، والخامسة أكثر من السادسة)ذلك الخامسة التي لها داللة إحصائية
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للعوامل   للمعاقين وتقديرهماالجتماعيةالنتائج المرتبطة بالفروق الراجعة إلى فئات الحالة  -٤
 : التحاق المعاق حركياً بفرص العملالتي تحد من 

  )٨٦( جدول
بفرص م التي تحد من التحاقه للعوامل  وتقديرهم حركياً للمعاقيناالجتماعيةالحالة "يوضح 

 "لالعم
 ] T: TEST"] One way Nova"  اختبارباستخدام

 الراجعة العوامل
 إلى 

درجات  المجموعات
الحرية 

مجموع 
  المربعات

متوسط 
المربعات 

مستوى  الداللة  ف
 الداللة 

 ٢,٤٢٣ ٤,٨٤٦ ٢بين المجموعات 

 ١٧٢٢,٨٩٧ ١٣٧داخل المجموعات 

نسق  ١
المعاق 
 ١٧٢٧,٧٤٣ ١٣٩ المجموع  حركياً 

١٢,٥٧٦ 

دال  غير ٠,٨٢٥ ٠,١٩٣
 ٠,٠٥عند

 ٢,٨١٧ ٥,٦٣٥ ٢بين المجموعات 

 ١٣٤٣,٣٥٨ ١٣٧داخل المجموعات 

نسق ٢
 المؤسسة 

 ١٣٤٨,٩٩٣ ١٣٩ المجموع 

٩,٦٠٦ 

دال  يرغ ٠,٧٥١ ٠,٢٨٧
٠,٠٥عند

 ٦,٨٩٤ ١٣,٧٨٨ ٢بين المجموعات 

 ٢٤٩٨,٧٤٧ ١٣٧داخل المجموعات 

نسق ٣
األخصائي 

 ٢٥١٢,٥٣٩ ١٣٩ المجموع االجتماعي  

١٨,٢٣٩ 

دال  غير ٠,٦٥٦ ٠,٣٧٨
٠,٠٥عند

 ٤,٦٨٣ ٩,٣٦٥ ٢بين المجموعات 

 ٦٢٥,٨٥٦ ١٣٧داخل المجموعات 

نسق ٤
أصحاب 

 ٦٣٥,٢٢١ ١٣٩ المجموع  ألعمال ا

٤,٥٦٨ 

دال  غير ٠,٣٦٢ ١,٠٢٥
٠,٠٥عند

 ١,٥٩٥ ٣,١٩٠ ٢بين المجموعات 

 ٩١٩,٦٣٢ ١٣٧داخل المجموعات 

نسق ٥
المجتمع   

 ٩٢٢,٨٢١ ١٣٩ وع المجم

٦,٧١٣ 

دال  غير ٠,٧٨٩ ٠,٢٣٣
٠,٠٥عند

 ٣٦,٦٤١ ٧٣,٦٨١ ٢بين المجموعات 

١٣٠١٥,٢٠٤ ١٣٧داخل المجموعات 
  

 العوامل ككل

١٣٠٨٨,٨٨٦ ١٣٩ المجموع 
٩٥,٠٠١ 

غير دال  ٠,٦٧٩ ٠,٣٨٨
٠,٠٥عند

  :يوضح الجدول السابق أنه    

الحالـة   بـين  ٠,٠٥ توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مـستوى معنويـة                
،  وتقديرهم للعوامل التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل           حركياً  للمعاقين االجتماعية

  .وكذلك باقي أبعاد الدراسة المذكورة
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من د إلى محل أقامة المعاقين وتقديرهم للعوامل التي تحالنتائج المرتبطة بالفروق الراجعة  -٥
 : عملالتحاق المعاق حركياً بفرص ال

  )٨٧( جدول
 " للعوامل التي تحد من التحاقهًم بفرص العملمحل أقامة المعاقين وتقديرهم"يوضح  

 ] T: TEST"] One way Nova"  اختبارباستخدام

 العوامل
 الراجعة إلى 

درجات  المجموعات
الحرية 

مجموع 
 المربعات 

متوسط 
المربعات 

مستوى الداللة  ف
 الداللة 

 ٥,٨٦٨ ٢٣,٤٧١ ٤بين المجموعات 

 ١٧٠٤,٢٧٢ ١٣٥داخل المجموعات 

  نسق  ١
 المعاق 

 ١٧٢٧,٧٤٣ ١٣٩ المجموع  كياً حر

١٢,٦٢٤ 

دال  غير ٠,٧٦١ ٠,٤٦٥
 ٠,٠٥عند

 ٤,٠٥١ ١٦,٢٠٤ ٤بين المجموعات 

 ١٣٣٢,٧٨٩ ١٣٥داخل المجموعات 

نسق  ٢
المؤسسة 

 ١٣٤٨,٩٩٣ ١٣٩ جموع الم

٩,٨٧٣ 

دال  غير ٠,٨٠١ ٠,٤١٠
 ٠,٠٥عند

 ٧,٦٧٩ ٣٠,٧١٧ ٤بين المجموعات 

 ٢٤٨١,٨١٩ ١٣٥داخل المجموعات 

نسق  ٣
األخصائي 
 ٢٥١٢,٥٣٩ ١٣٩ المجموع االجتماعي 

١٨,٣٨٤ 

دال  غير ٠,٧٩٦ ٠,٤١٨
 ٠,٠٥عند

 ٦,٣١٦ ٢٥,٢٦٤ ٤بين المجموعات 

 ٦٠٩,٩٥٨ ١٣٥داخل المجموعات 

نسق  ٤
أصحاب 
 ٦٣٥,٢٢١ ١٣٩ المجموع  األعمال 

٤,٢١٨ 

دال  غير ٠,٢٣٨ ١,٣٩٨
 ٠,٠٥عند

 ١٤,٤٠٨ ٥٧,٦٣٠ ٤بين المجموعات 

 ٨٦٥,١٩١ ١٣٥داخل المجموعات 

نسق  ٥
المجتمع  

 ٩٢٢,٨٢١ ١٣٩ المجموع 

٦,٤٠٨ 

دال  غير ٠,٠٦٧ ٢,٢٤٨
 ٠,٠٥عند

 ٥٤,٧٢٠ ٢١٨,٨٨١ ٤بين المجموعات 

 ١٢٨٧٠,٠٠٥ ١٣٥داخل المجموعات 

  
 العوامل ككل

 ١٣٠٨٨,٨٨٦ ١٣٩ المجموع 

٩٥,٣٣٣ 

غير دال ٠,٥٧٤٠,٦٨٢
٠,٠٥عند

  :يوضح الجدول السابق أنه   

 محـل أقامـة    بين ٠,٠٥ توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية              
وكذلك باقي  ،   من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل       وتقديرهم للعوامل التي تحد     حركياً لمعاقينا

  .أبعاد الدراسة المذكورة
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  من المؤسسة وتقديرهم حركياً المعاقيناستفادةالنتائج المرتبطة بالفروق الراجعة إلى مدة  -٦
 : التحاق المعاق حركياً بفرص العملللعوامل التي تحد من 

  )٨٨( جدول
 بفرص م  للعوامل التي تحد من التحاقهمتقديره المؤسسة و المعاقين مناستفادةمدة "يوضح  

  "العمل
 ] T: TEST"] One way Nova"  اختبارباستخدام

 الراجعة العوامل
 إلى 

درجات  المجموعات
الحرية 

مجموع 
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

مستوى  الداللة  ف
 الداللة 

 ٢٦,٩٣٠ ٨٠,٧٨٩ ٣بين المجموعات 

 ١٦٤٦,٩٥٤ ١٣٦داخل المجموعات 

نسق   ١
المعاق 
 ١٧٢٧,٧٤٣ ١٣٩ المجموع  حركياً 

١٢,١١٠ 

دال  غير ٠,٠٨٨ ٢,٢٢٤
 ٠,٠٥عند

 ٨,٩٦٧ ٢٦,٩٠٠٠ ٣بين المجموعات 

 ١٣٢٢,٠٩٣ ١٣٦داخل المجموعات 

نسق  ٢
المؤسسة 

 ١٣٤٨,٩٩٣ ١٣٩ المجموع 

٩,٧٢١ 

دال  غير ٠,٤٣٢ ٠,٩٢٢
٠,٠٥عند

 ٧,٣٦٦ ٢٢,٠٩٩ ٣بين المجموعات 

 ٢٤٩٠,٤٣٧ ١٣٦داخل المجموعات 

نسق  ٣
األخصائي 
 ٢٥١٢,٥٣٩ ١٣٩ المجموع االجتماعي 

١٨,٣١٢ 

دال  غير ٠,٧٥٢ ٠,٤٠٢
٠,٠٥عند

 ٢,٣١٨ ٦,٩٥٤ ٣بين المجموعات 

 ٦٢٨,٢٥٧ ١٣٦داخل المجموعات 

نسق  ٤
أصحاب 
 ٦٣٥,٢٢١ ١٣٩ المجموع  األعمال 

٧,٦٢٠ 

دال  غير ٠,٦٨٢ ٠,٥٠٢
٠,٠٥عند

 ٢,٦٤٨ ٧,٩٤٣ ٣بين المجموعات 

 ٩١٤,٨٧٨ ١٣٦داخل المجموعات 

نسق  ٥
المجتمع   

 ٩٢٢,٨٢١ ١٣٩ المجموع 

٦,٧٢٧ 

دال  غير ٠,٧٥٨ ٠,٣٩٤
٠,٠٥عند

١٣٣,٦٤١ ٤٠٠,٩٢٢ ٣بين المجموعات 
١٢٦٨٩,٩٦٤ ١٣٦داخل المجموعات 

  
 العوامل ككل

١٣٠٨٨,٨٨٦ ١٣٩ المجموع 
٩٣,٢٩٤ 

غير دال  ٠,٢٣٦ ١,٤٣٢
٠,٠٥عند

  :يوضح الجدول السابق أنه   

 اسـتفادة مـدة   بين ٠,٠٥ توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية        
ركيـاً بفـرص    وتقديرهم للعوامل التي تحد من التحاق المعـاق ح         من المؤسسة     حركياً المعاقين
  .وكذلك باقي أبعاد الدراسة المذكورة، العمل
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 نتيجة لعدد مـن      وفريق العمل  النتائج الخاصة بوجود فروق بين األخصائيين االجتماعيين       )٣(
المتغيرات الخاصة بهم على المؤشرات الخاصة بالعوامل التي تحد من التحاق المعاقين حركياً             

  : بفرص العمل
وتقديرهم للعوامل  وفريق العمل لنوع بين األخصائيين االجتماعيينى ا الفروق الراجعة إلـ١

 :     التحاق المعاق حركيا بفرص العملالتي تحد من
  )٨٩( جدول

وتقديرهم للعوامل التي تحد من  وفريق العملنوع بين األخصائيين االجتماعيين ال"يوضح 
  "التحاق المعاق حركيا بفرص العمل

 م
 النوع

االنحراف يالوسط الحساب ن
  المعياري

 
T 

 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 .العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركيا وتحد من التحاقه بفرص العمل: العامل األول

 ١,٨٠٩١ ١٢,٥٤٥٥ ١١ ذكور ١

 ٢,٠٤٨٠ ١٢,٧٧٧٨ ٩ إناث ٢

غير دال  ٠,٧٩١ ١٨  ٠,٢٦٩-
٠,٠٥عند 

ع الخـاص باألخـصائيينراجعـة إلـى النـو      ٠,٠٥إحصائية عند مستوى معنوية     ة  توجد فروق ولكنها ليست ذات دالل     
تحد من التحاقه بفرصالتي   في تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق المعاق حركيا و        )ذكور وإناث  ( وفريق العمل  االجتماعيين

قدير األخـصائيات االجتماعيـات    ع ت وتشير النتائج إلى ارتفا   األخصائيين االجتماعيين اإلناث،    العمل، هذه الفروق لصالح     
 األخـصائيين االجتمـاعيينتحد من التحاقه بفرص العمل أكثر من تقـدير        التي  للعوامل المرتبطة بنسق المعاق حركيا و     

 .   وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةالذكور 

 .فرص العمل ركيا تحد من التحاق المعاق حأوالعوامل المرتبطة بنسق المؤسسة : العامل الثاني

 ٣,٨٩٨٧ ١٥,٠٠٠٠ ١١ ذكور ١

 ٢,٩٦٢٧ ١٦,٤٤٤٤ ٩ إناث ٢

دال  غير ٠,٣٧٢ ١٨ ٠,٩١٥-
٠,٠٥عند 

ع الخـاص باألخـصائيينراجعـة إلـى النـو      ٠,٠٥توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية           
تحد من التحـاق المعـاقينالتي   و المؤسسة المرتبطة بنسق    في تقديرهم للعوامل  ) ذكور وإناث ( وفريق العمل االجتماعيين  

ئج إلـى ارتفـاع تقـدير األخـصائياتوتشير النتا ل، هذه الفروق لصالح األخصائيات االجتماعيات،        بفرص العم  حركيا
 بفرص العمل أكثـر مـن تقـدير        تحد من التحاق المعاقين حركيا    التي  و للعوامل المرتبطة بنسق المؤسسة      االجتماعيات  

 .   وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةاألخصائيين االجتماعيين الذكور 

 .العوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العمل: العامل الثالث

 ٣,٠٩٨٤ ١٣,٠٠٠٠ ١١ ذكور ١

 ٣,٢٤٤٧ ١٤,٥٥٥٦ ٩ إناث ٢

غير دال  ٠,٢٨٨ ١٨ ١,٠٩٤-
٠,٠٥عند 

ع الخـاص باألخـصائيينراجعة إلـى النـو     ٠,٠٥ إحصائية عند مستوى معنوية      توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة       
تي تحد من التحاق وال لمرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي    في تقديرهم للعوامل ا    )ذكور وإناث ( وفريق العمل االجتماعيين  

 وتشير النتائج إلى ارتفاع تقدير األخصائياتخصائيات االجتماعيات، األ بفرص العمل، هذه الفروق لصالح       المعاقين حركيا 
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 بفرص العمل أكثر منتحد من التحاق المعاقين حركيا    التي  للعوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي و     االجتماعيات  
  .  وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةر األخصائيين االجتماعيين الذكورتقدي

 .العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العمل: العامل الرابع

 ١,٧٣٢١ ١٦,٠٠٠٠ ١١ ذكور ١

 ٢,٢٤٢٣ ١٥,٤٤٤٤ ٩ إناث ٢

دال  غير ٠,٥٣٩ ١٨ ٠,٦٢٦
٠,٠٥عند 

 الخـاص باألخـصائييننـوع  راجعـة إلـى ال     ٠,٠٥  إحصائية عند مستوى معنوية    توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة     
والتي تحد مـن التحـاقمل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال       في تقديرهم للعوا   )ذكور وإناث ( وفريق العمل االجتماعيين  

وتشير النتائج إلى ارتفـاع تقـديراألخصائيين االجتماعيين الذكور،    المعاقين حركيا  بفرص العمل، هذه الفروق لصالح         
للعوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال والتي تحد من التحاق المعاقين حركيا  بفرصالذكور  األخصائيين االجتماعيين   

 .   وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةالعمل أكثر من تقدير األخصائيات االجتماعيات

 .العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العمل: العامل الخامس

 ١,٤٧٠٩ ٢٣,٨١٨٢ ١١ ذكور ١

 ٢,٥٩٨١ ٢٣,٠٠٠٠ ٩ إناث ٢

دال  غير ٠,٣٨٦ ١٨ ٠,٨٨٨
٠,٠٥عند 

 الخـاص باألخـصائيين  راجعة إلـى النـوع      ٠,٠٥إحصائية عند مستوى معنوية     وجد فروق ولكنها ليست ذات داللة       ت
تي تحد من التحـاق المعـاقين المجتمع وال  في تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق    ) ذكور وإناث ( وفريق العمل االجتماعيين  

 األخـصائيينوتشير النتائج إلى ارتفاع تقدير    األخصائيين االجتماعيين الذكور،     بفرص العمل، هذه الفروق لصالح       حركيا
 للعوامل المرتبطة بنسق المجتمع والتي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل أكثر من تقديراالجتماعيين  الذكور  

 .وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةخصائيات  االجتماعيات األ

 .العوامل ككل المرتبطة بجميع األنساق

 ٨,٣٦٩٩ ٨٠,٣٦٣٦ ١١ ذكور ١

 ٨,٨١٤٤ ٨٢,٢٢٢٢ ٩ إناث ٢

 دال غير ٠,٦٣٥ ١٨ ٠,٤٨٢-
٠,٠٥عند 

ع الخـاص باألخـصائييناجعـة إلـى النـو     ر ٠,٠٥إحصائية عند مستوى معنوية     وجد فروق ولكنها ليست ذات داللة       ت
ـ امل ككل المرتبطة بجميع األنساق      في تقديرهم للعو  ) ذكور وإناث ( وفريق العمل  االجتماعيين ي تحـد مـن التحـاقوالت

ئج إلى ارتفاع تقدير األخصائياتوتشير النتا االجتماعيات،    لصالح األخصائيات  بفرص العمل، هذه الفروق   المعاقين حركيا   
 والتي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل أكثر من تقديرالمرتبطة بجميع األنساق  ووامل ككل   ت  للع  االجتماعيا

 .   وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةاالجتماعيين الذكور لتلك العواملاألخصائيين 
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 وتقديرهم  وفريق العملعيين الفروق الراجعة إلى الحالة االجتماعية لألخصائيين االجتما-٢
 :    للعوامل التي تحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العمل

  )٩٠( جدول
وتقديرهم للعوامل التي تحد  وفريق العملجتماعية لألخصائيين االجتماعيين الحالة اال "يوضح

  "من التحاق المعاق حركيا بفرص العمل
 النوعم

االنحراف الوسط الحسابي ن
 المعياري

 
T 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

  الداللة

 .العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركيا وتحد من التحاقه بفرص العمل: العامل األول

 ١,٩٧٥٢ ١٢,٥٨٣٣ ١٢ أعزب١

 ١,٨٣٢٣ ١٢,٧٥٠٠ ٨ متزوج٢

غير دال  ٠,٨٥١ ١٨ ٠,١٩٠-
٠,٠٥عند 

جتماعيـة لألخـصائيينراجعة إلى الحالـة اال     ٠,٠٥عنوية  وجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى م         ت
 في تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق المعاق حركيا والتي تحد من التحاقـه) متزوج –أعزب   ( وفريق العمل  االجتماعيين

ئيينوتشير النتائج إلى ارتفاع تقـدير األخـصا       ألخصائيين االجتماعيين المتزوجين،    بفرص العمل، هذه الفروق لصالح ا     
االجتماعيين المتزوجين للعوامل المرتبطة بنسق المعاق حركيا والتي تحد من التحاقه بفرص العمل أكثـر مـن تقـدير

 .   وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةئيين االجتماعيين غير المتزوجين األخصا

 .بفرص العمل اق حركياتحد من التحاق المعوالعوامل المرتبطة بنسق المؤسسة : العامل الثاني

 ٣,٤٤١١ ١٥,٧٥٠٠ ١٢ أعزب١

 ٣,٨١٧٣ ١٥,٥٠٠٠ ٨ متزوج٢

غير دال  ٠,٨٨١ ١٨ ٠,١٥٢
٠,٠٥عند 

جتماعيـة لألخـصائيينراجعة إلى الحالـة اال     ٠,٠٥توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية           
والتـي تحـد مـن التحـاق للعوامل المرتبطة بنسق المؤسسة     يرهمفي تقد )  متزوج –أعزب  (  وفريق العمل  االجتماعيين

 وتشير النتائج إلى ارتفـاعائيين االجتماعيين غير المتزوجين،   المعاقين حركيا  بفرص العمل، هذه الفروق لصالح األخص        
المعاقين حركيـاي تحد من التحاق     والت للعوامل المرتبطة بنسق المؤسسة      تقدير األخصائيين االجتماعيين غير المتزوجين    

 .   وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةخصائيين االجتماعيين المتزوجين بفرص العمل أكثر من تقدير األ

 .العوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العمل: العامل الثالث

 ٣,١٤٦٧ ١٣,٩١٦٧ ١٢ أعزب١

 ٣,٤٢٠٠ ١٣,٣٧٥٠ ٨ متزوج٢

غير دال  ٠,٧٢٠ ١٨ ٠,٣٦٥
٠,٠٥عند 

جتماعيـة لألخـصائيينراجعة إلى الحالـة اال     ٠,٠٥توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية           
والتي تحـدطة بنسق األخصائيين االجتماعيين      في تقديرهم للعوامل المرتب    ) متزوج –أعزب   ( وفريق العمل  االجتماعيين

ائيين االجتماعيين غير المتزوجين، وتشير النتـائجن التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، هذه الفروق لصالح األخص         م
ي تحـدوالتطة بنسق األخصائيين االجتماعيين     األخصائيين االجتماعيين غير المتزوجين للعوامل المرتب      إلى ارتفاع تقدير  

وأن كان هذا االرتفاع ليسجين  ن تقدير األخصائيين االجتماعيين المتزو    بفرص العمل أكثر م   من التحاق المعاقين حركيا     
 .   له داللة إحصائية
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 .العوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العمل: العامل الرابع

 ١,٦٤٢٢ ١٦,١٦٦٧ ١٢ أعزب١

 ٢,٢٩٥٢ ١٥,١٢٥٠ ٨ متزوج٢

دال  غير ٠,٢٥١ ١٨ ١,١٨٧
٠,٠٥عند 

جتماعيـة لألخـصائيينراجعة إلى الحالـة اال     ٠,٠٥ت داللة إحصائية عند مستوى معنوية       توجد فروق ولكنها ليست ذا    
ـ مل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال      في تقديرهم للعوا  )  متزوج –أعزب   ( وفريق العمل  االجتماعيين ي تحـد مـنوالت

وتشير النتائج إلـىن،   لصالح األخصائيين االجتماعيين غير المتزوجي     بفرص العمل، هذه الفروق   التحاق المعاقين حركيا    
ارتفاع تقدير األخصائيين االجتماعيين غير المتزوجين للعوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال والتي تحد من التحـاق

الرتفاع ليس له داللـةوأن كان هذا ا   خصائيين االجتماعيين المتزوجين    المعاقين حركيا  بفرص العمل أكثر من تقدير األ        
  .إحصائية

 .العوامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العمل: الخامسالعامل 

 ١,٩٥٩٨ ٢٣,٧٥٠٠ ١٢ أعزب١

 ٢,٢٠٣٩ ٢٣,٠٠٠٠ ٨ متزوج٢

دال  غير ٠,٤٣٥ ١٨ ٠,٧٩٨
٠,٠٥عند 

ـ      ٠,٠٥معنوية  إحصائية عند مستوى    توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة        ة لألخـصائيين راجعة إلى الحالـة االجتماعي
في تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق المجتمع والتي تحد من التحاق المعاقين)  متزوج –أعزب   ( وفريق العمل  االجتماعيين

ـ    ائيين االجتماعيين غير المتزوجين،     حركيا  بفرص العمل، هذه الفروق لصالح األخص        اع تقـديروتشير النتائج إلى ارتف
 بفـرصتي تحد من التحاق المعاقين حركيا     األخصائيين االجتماعيين غير المتزوجين للعوامل المرتبطة بنسق المجتمع وال        

 .وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةخصائيين االجتماعيين المتزوجين العمل أكثر من تقدير األ

 .العوامل ككل المرتبطة بجميع األنساق

 ٨,٣٥٣٩ ٨٢,١٦٦٧ ١٢ أعزب١

 ٨,٨١١٥ ٧٩,٧٥٠٠ ٨ متزوج٢

غير دال  ٠,٥٤٣ ١٨ ٠,٦٢٠
٠,٠٥عند 

جتماعيـة لألخـصائيينراجعة إلى الحالـة اال     ٠,٠٥وجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية           ت
والتي تحد من التحـاقميع األنساق   مل ككل المرتبطة بج    في تقديرهم للعوا   ) متزوج –أعزب   ( وفريق العمل  االجتماعيين

وتشير النتائج إلى ارتفـاعائيين االجتماعيين غير المتزوجين،     المعاقين حركيا  بفرص العمل، هذه الفروق لصالح األخص        
تي تحد من التحـاق المعـاقينوالامل ككل المرتبطة بجميع األنساق      تقدير األخصائيين االجتماعيين غير المتزوجين للعو     

 .وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةمتزوجين ص العمل أكثر من تقدير األخصائيين االجتماعيين ال بفرحركيا
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وفريق االجتماعيين   ألخصائيينل) العمر( ة بالفروق الراجعة إلى فئات السن      النتائج المرتبط  -٣
 : فرص العملالتحاق المعاق حركياً بوتقديرهم  للعوامل التي تحد من  العمل

  )٩١( جدول
 للعوامل التي تحد  وتقديرهموفريق العمل خصائيين االجتماعيينألل) العمر(فئات السن  "يوضح

 "من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل
 ] T: TEST"] One way Nova"  اختبارباستخدام

 الراجعة العوامل
 إلى 

درجات  المجموعات
الحرية 

مجموع 
 المربعات 

متوسط 
بعات المر

مستوى  الداللة  ف
 الداللة 

 ٢,٣٤٦ ٦,٦٩٣ ٢ بين المجموعات 

 ٥٩,٨٥٧ ١٧داخل المجموعات 

نسق   ١
المعاق 
 ٦٦,٥٥٠ ١٩ المجموع  حركياً 

٣,٥٢١ 

دال  غير ٠,٤٠٦ ٠,٩٥٠
 ٠,٠٥عند

 ٧,٠٦٩ ١٤,١٣٧ ٢ بين المجموعات 

 ٢١٨,٤١٣ ١٧خل المجموعات دا

نسق  ٢
المؤسسة 

 ٢٣٢,٥٥٠ ١٩ المجموع 

١٢,٨٤٨ 

دال  غير ٠,٥٨٧ ٠,٥٥٠
٠,٠٥عند

 ١,٩٤٧ ٣,٨٩٤ ٢ بين المجموعات 

 ١٨٨,٣٠٦ ١٧داخل المجموعات 

نسق  ٣
األخصائي 
 ١٩٢,٢٠٠ ١٩ المجموع االجتماعي 

١١,٠٧٧ 

دال  غير ٠,٨٤٠ ٠,١٧٦
٠,٠٥عند

 ٥,٨٧٥ ١١,٧٥٠ ٢ بين المجموعات 

 ٦٠,٠٠٠ ١٧داخل المجموعات 

نسق  ٤
أصحاب 
 ٧١,٧٥٠ ١٩ المجموع  األعمال 

٣,٥٢٩ 

دال  غير ٠,٢١٩ ١,٦٦٥
٠,٠٥عند

 ٠,٩٨٣ ١,٩٦٦ ٢ بين المجموعات 

 ٧٦,٩٨٤ ١٧داخل المجموعات 

نسق  ٥
المجتمع  

 ٧٨,٩٥٠ ١٩ المجموع 

٤,٥٢٨ 

دال  غير ٠,٨٠٧ ٠,٢١٧
٠,٠٥عند

 ٦,٤٤٧ ١٢,٨٩٤ ٢ ين المجموعات ب

١٣٢٦,٣٠٦ ١٧داخل المجموعات 
  

 العوامل ككل

١٣٣٩,٢٠٠ ١٩ المجموع 
٧٨,٠١٨ 

دال  غير ٠,٠٨٣٠,٩٢١
٠,٠٥عند

 وان الفئة الخامسة مفردة واحدة      ،تم ضم الفئة الخامسة إلى الفئة الثالثة، نظراً الن الفئة الرابعة ال يوجد بها شئ              (
    ) اإلحصائيال يصلح معها التحاليل

  :يوضح الجدول السابق أنه 
فئـات الـسن     بين ٠,٠٥ توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية              

وتقديرهم للعوامل التي تحد من التحاق المعـاق          وفريق العمل  ألخصائيين االجتماعيين ل) العمر(
  .ةوكذلك باقي أبعاد الدراسة المذكور، حركياً بفرص العمل
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 االجتماعيين باألخصائيين النتائج المرتبطة بالفروق الراجعة إلى فئات الوظيفة الخاصة ـ٤
 : التحاق المعاق حركياً بفرص العمل للعوامل التي تحد من وتقديرهم وفريق العمل

  )٩٢( جدول
 للعوامل التي وتقديرهم وفريق العمل صائيين االجتماعيينفئات الوظيفية الخاصة باألخ" يوضح

  "تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل
 ] T: TEST"] One way Nova"  اختبارباستخدام

 الراجعة العوامل
 إلى 

درجات  المجموعات
الحرية 

مجموع 
 المربعات 

  متوسط
 المربعات 

مستوى  الداللة  ف
 الداللة 

 ٥,٠٢٧ ١٠,٠٥٤ ٢ بين المجموعات 

 ٥٦,٤٩٦ ١٧داخل المجموعات 

تسق   ١
المعاق 
 ٦٦,٥٥٠ ١٩ المجموع  حركياً 

٣,٣٢٣ 

دال  غير ٠,٢٤٩ ١,٥١٣
 ٠,٠٥عند

 ٥,٤٠٨ ١,٨١٦ ٢ بين المجموعات 

 ٢٢١,٧٣٤ ١٧داخل المجموعات 

نسق  ٢
المؤسسة 

 ٢٣٢,٥٥٠ ١٩ المجموع 

١٣٠٤٣ 

دال  غير ٠,٦٦٧ ٠,٤١٥
 ٠,٠٥عند

 ٠,١٠٨ ٠,٢١٦ ٢ ات بين المجموع

 ١٩١,٩٨٤ ١٧داخل المجموعات 

نسق  ٣
األخصائي 
 ١٩٢,٢٠٠ ١٩ المجموع االجتماعي 

١١,٢٩٣ 

دال  غير ٠,٩٩٠ ٠,٠١٠
  ٠,٠٥عند

 ٤,٥٠٢ ٩,٠٠٤ ٢ بين المجموعات 

 ٦٢,٧٤٦ ١٧داخل المجموعات 

نسق  ٤
أصحاب 
 ٧١,٧٥٠ ١٩ المجموع  األعمال 

٣,٦٩١ 

دال  غير ٠,٣٢٠ ١,٢٢٠
 ٠,٠٥عند

 ٤,٩٨٣ ٩,٩٦٦ ٢ بين المجموعات 

 ٦٨,٩٨٤ ١٧داخل المجموعات 

نسق  ٥
المجتمع   

 ٧٨,٩٥٠ ١٩ المجموع 

٤,٠٥٨ 

دال  غير ٠,٣١٨ ١,٢٢٨
 ٠,٠٥عند

 ٤٣,٥٦٠ ٨٧,١٢١ ٢بين المجموعات 

١٢٥٢,٠٧٩ ١٧داخل المجموعات 
  

 لعوامل ككلا

١٣٣٩,٢٠٠ ١٩ مجموع ال
٧٣,٦٥٢ 

دال  غير ٠,٥٦٥ ٠,٥٩١
٠,٠٥عند

  :يوضح الجدول السابق أنه

فئات الوظيفية   بين   ٠,٠٥ توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية              
وتقديرهم للعوامل التي تحد من التحاق المعـاق          وفريق العمل  الخاصة باألخصائيين االجتماعيين  

  .لدراسة المذكورةوكذلك باقي أبعاد ا، حركياً بفرص العمل
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وفريق   االجتماعيينألخصائيين لالفروق الراجعة إلى سنوات الخبرة النتائج المرتبطة بـ٥
 : التحاق المعاق حركياً بفرص العملتقديرهم  للعوامل التي تحد من  والعمل

  )٩٣( جدول
 تحد من للعوامل التي وتقديرهم وفريق العمل صائيين االجتماعيينألخ لسنوات الخبرة" يوضح

  "التحاق المعاق حركياً بفرص العمل
 ] T: TEST"] One way Nova " اختبارباستخدام

 الراجعة العوامل
 إلى 

درجات  المجموعات
الحرية 

مجموع 
 المربعات 

متوسط 
المربعات 

مستوى الداللة  ف
 الداللة 

 ٨,٨٥٨ ١٧,٧١٧ ٢ بين المجموعات 

 ٤٨,٨٣٣ ١٧داخل المجموعات 

نسق   ١
المعاق 
 ٦٦,٥٥٠ ١٩ المجموع  حركياً 

٢,٨٧٣ 

دال  غير ٠,٠٧٢ ٣,٠٨٤
 ٠,٠٥عند

 ٥,٢٢٧ ١٠,٤٥٥ ٢ بين المجموعات 

 ٢٢٢,٠٩٥ ١٧داخل المجموعات 

نسق  ٢
المؤسسة 

 ٢٣٢,٥٥٠ ١٩ المجموع 

١٣,٠٦٤ 

دال  غير ٠,٦٧٦ ٠,٤٠٠
٠,٠٥عند

 ٧,٦٨٣ ١٥,٣٦٧ ٢ عات بين المجمو

 ١٧٦,٨٣٣ ١٧داخل المجموعات 

نسق  ٣
األخصائي 
 ١٩٢,٢٠٠ ١٩ المجموع االجتماعي 

١٠,٤٠٢ 

دال  غير ٠,٤٩٢ ٠,٧٣٩
٠,٠٥عند

 ٥,١١٣ ١٠,٢٢٦ ٢ بين المجموعات 

 ٦١,٥٢٧ ١٧داخل المجموعات 

نسق  ٤
أصحاب 
 ٧١,٧٥٠ ١٩ المجموع  األعمال 

٣,٦١٩ 

دال  غير ٠,٢٧١ ١,٤١٣
٠,٠٥عند

 ٢,٢٨٥ ٤,٥٦٩ ٢ بين المجموعات 

 ٧٤,٣٨١ ١٧داخل المجموعات 

نسق  ٥
المجتمع   

 ٧٨,٩٥٠ ١٩ المجموع 

٤,٣٧٥ 

دال  غير ٠,٦٠٢ ٠,٥٢٢
٠,٠٥عند

 ٩٠,٠٧٦ ١٨٠,١٥٢ ٢بين المجموعات 

 ١١٥٩,٠٤٨ ١٧داخل المجموعات 

  
 العوامل ككل

 ١٣٣٩,٢٠٠ ١٩ المجموع 

٦٨,١٧٩ 

دال  غير٠,٢٩٣ ١,٣٢١
٠,٠٥عند

  :يوضح الجدول السابق أنه

 سنوات الخبرة بين   ٠,٠٥ توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية              
وتقديرهم للعوامل التي تحد من التحاق المعـاق حركيـاً           وفريق العمل  االجتماعيينألخصائيين  ل

  .ة المذكورةوكذلك باقي أبعاد الدراس، بفرص العمل
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 راجعة  لعدد  بمجال اإلعاقة الحركية النتائج الخاصة بوجود فروق بين الخبراء والمهتمين)٤(
من المتغيرات الخاصة بهم على المؤشرات الخاصة بالعوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً 

  :  بفرص العملالتحاقهوتحد من 
لعوامل التي تحد من التحاق المعاق لمين  بين الخبراء والمهت الراجعة إلى النوعالفروق ـ١

 :    حركيا بفرص العمل
  )٩٤( جدول

  "الخبراء والمهتمين على مؤشرات العواملبين ) الجنس(الفروق الراجعة إلى النوع  "يوضح
 النوع  م

االنحراف الوسط الحسابي ن
 المعياري 

T  درجات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 .لمرتبطة بنسق المعاق حركيا وتحد من التحاقه بفرص العملالعوامل ا: العامل األول

 ٢,١٢٥٢ ١١,٨٧٥٠ ١٦ ذكور ١

 ٢,٠٨١٧ ١١,٥٠٠٠ ٤ إناث ٢

غير دال  ٠,٧٥٥ ١٨ ٠,٣١٧
٠,٠٥عند 

راجعة إلى النوع الخاص بالخبراء والمهتمـين       ٠,٠٥توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية           
في تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق المعاق حركيا والتي تحد من التحاقه بفرص العمـل، هـذه الفـروق) ذكور وإناث (

لصالح الخبراء والمهتمين الذكور، وتشير النتائج إلى ارتفاع تقدير الخبراء والمهتمين الذكور للعوامل المرتبطـة بنـسق
وأن كان هذا االرتفاع لـيسر الخبراء والمهتمين اإلناث     قديالمعاق حركيا والتي تحد من التحاقه بفرص العمل أكثر من ت          

 .   له داللة إحصائية

 .بفرص العمل تحد من التحاق المعاق حركياو العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة :العامل الثاني

 ٢,٤٤٦١ ١٧,٣٧٥٠ ١٦ ذكور ١

 ١,٧٣٢١ ١٥,٥٠٠٠ ٤ إناث ٢

غير دال  ٠,١٦٩ ١٨ ١,٤٣٢
٠,٠٥ عند

راجعة إلى النوع الخاص بالخبراء والمهتمـين       ٠,٠٥لكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         روق و توجد ف 
في تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق المؤسسة والتي تحد من التحاقه بفرص العمل، هذه الفـروق لـصالح) ذكور وإناث (

تقـدير مـن      أكثـر ر الخبراء والمهتمين الذكور لتلك العوامل       الخبراء والمهتمين الذكور، وتشير النتائج إلى ارتفاع تقدي       
 .   وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةالخبراء والمهتمين اإلناث 

 .تحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العملرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي والعوامل الم: العامل الثالث

 ٢,٩٧٧٠ ١٥,٠٦٢٥ ١٦ ذكور ١

 ٠,٠٠٠٠ ١٥,٠٠٠٠ ٤ إناث ٢

غير دال  ٠,٩٦٨ ١٨ ٠,٠٤١
٠,٠٥عند 

راجعة إلى النوع الخاص بالخبراء والمهتمـين       ٠,٠٥وجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية           ت
هـذهفي تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي والتي تحد من التحاقه بفـرص العمـل،                ) ذكور وإناث (

أكثـر الفروق لصالح الخبراء والمهتمين الذكور، وتشير النتائج إلى ارتفاع تقدير الخبراء والمهتمين الذكور لتلك العوامل                
  .   وأن كان هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائيةتقدير الخبراء والمهتمين اإلناث  من
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 .ن التحاق المعاق حركيا بفرص العملالعوامل المرتبطة بنسق أصحاب األعمال وتحد م: العامل الرابع

 ١,٢٣٦٦ ١٥,٩٣٧٥ ١٦ ذكور ١

 ١,٨٩٥٧ ١٤,٢٥٠٠ ٤ إناث ٢

دال عند  ٠,٠٤١ ١٨ ٢,٢٠٧
٠,٠٥ 

)ذكور وإناث ( راجعة إلى النوع الخاص بالخبراء والمهتمين      ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         
أصحاب األعمال والتي تحد من التحاقه بفرص العمل، هذه الفروق لصالح الخبـراءفي تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق      

تقـدير الخبـراء مـن      أكثروالمهتمين الذكور، وتشير النتائج إلى ارتفاع تقدير الخبراء والمهتمين الذكور لتلك العوامل             
 .    له داللة إحصائيةوالمهتمين اإلناث وأن هذا االرتفاع

 .وامل المرتبطة بنسق المجتمع وتحد من التحاق المعاق حركيا بفرص العملالع: لخامسالعامل ا

 ٢,٢٦٥٧ ٢٢,٧٥٠٠ ١٦ ذكور ١

 ٣,٠٩٥٧ ٢١,٢٥٠٠ ٤ إناث ٢

دال  غير ٠,٢٨٣ ١٨ ١,١٠٧
٠,٠٥ عند

نراجعة إلى النوع الخاص بالخبراء والمهتمـي       ٠,٠٥وجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية           ت
في تقديرهم للعوامل المرتبطة بنسق المجتمع والتي تحد من التحاقه بفرص العمل، هذه الفـروق لـصالح) ذكور وإناث (

تقـدير مـن      أكثـر الخبراء والمهتمين الذكور، وتشير النتائج إلى ارتفاع تقدير الخبراء والمهتمين الذكور لتلك العوامل              
 .    له داللة إحصائيةرتفاع ليساالوأن كان هذا الخبراء والمهتمين اإلناث 

 .العوامل ككل المرتبطة بجميع األنساق

 ٧,٧٨٨٩ ٨٣,٠٠٠٠ ١٦ ذكور ١

 ٤,٠٤١٥ ٧٣,٥٠٠٠ ٤ إناث ٢

غير  دال  ٠,١٩٤ ١٨ ١,٣٤٨
٠,٠٥عند 

تمـين راجعة إلى النوع الخاص بالخبراء والمه      ٠,٠٥ إحصائية عند مستوى معنوية      توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة       
 والتي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمـل، الخمسة باألنساق في تقديرهم للعوامل ككل المرتبطة       )ذكور وإناث (

لعوامل ككـللهذه الفروق لصالح الخبراء والمهتمين الذكور، وتشير النتائج إلى ارتفاع تقدير الخبراء والمهتمين الذكور               
 .    له داللة إحصائيةإلناث وأن كان هذا االرتفاع ليسمهتمين ا تقدير الخبراء والمن أكثر
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 بمجال اإلعاقة  لخبراء والمهتمينلفئات السن  النتائج المرتبطة بالفروق الراجعة إلى -٢
 : لالتحاق المعاق حركياً بفرص العمتقديرهم للعوامل التي تحد من  والحركية

  )٩٥( جدول
للعوامل التي تحد من التحاق المعاق حركياً ء والمهتمين وتقديرهم برالخلفئات السن  "يوضح 

 "بفرص العمل
 ] T: TEST" ] One way Nova"  اختبارباستخدام

 الراجعة العوامل
 إلى 

درجات  المجموعات
الحرية 

مجموع 
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

مستوى الداللة  ف
 الداللة 

 ٣,٢٦٧ ١٦,٣٣٣ ٥ بين المجموعات

 ٦٤,٨٦٧ ١٤داخل المجموعات 

نسق   ١
المعاق 
 ٨١,٢٠٠ ١٩ المجموع  حركياً 

٧,٦٣٣ 

دال  غير ٠,٦٢٩ ٠,٧٠٥
٠,٠٥عند

 ٥,٤٠٧ ٢٧,٠٣٣ ٥بين المجموعات 

 ٨٢,٩٦٧ ١٤داخل المجموعات 

نسق  ٢
المؤسسة 

 ١١٠,٠٠٠ ١٩ المجموع 

٥,٩٢٦ 

دال  غير ٠,٥٠١ ٠,٩١٢
٠,٠٥عند

 ٤,٨٣٠ ٢٤,١٥٠ ٥بين المجموعات 

 ١٠٨,٨٠٠ ١٤داخل المجموعات 

نسق  ٣
ألخصائي ا

 ١٣٢,٩٥٠ ١٩ المجموع االجتماعي 

٧,٧٧١ 

دال  غير ٠,٦٨٦ ٠,٦٢٢
٠,٠٥عند

 ٢,١٧٠ ١٠,٨٥٠ ٥بين المجموعات 

 ٣١,٩٥٠ ١٤داخل المجموعات 

نسق  ٤
أصحاب 
 ٤٢,٨٠٠ ١٩ المجموع  األعمال 

٢,٢٨٢ 

دال  غير ٠,٤٧٩ ٠,٩٥١
٠,٠٥عند

 ٤,٥٦٧ ٢٢,٨٣٣ ٥بين المجموعات 

 ٩٠,١١٧ ١٤داخل المجموعات 

نسق  ٥
المجتمع  

 ١١٢,٩٥٠ ١٩ المجموع 

٦,٤٣٧ 

دال  غير ٠,٦٢٦ ٠,٧٠٩
٠,٠٥عند

 ٣٨,٢٨٧ ١٩١,٤٣٣ ٥بين المجموعات 

 ٨٦٤,٣٦٧ ١٤مجموعات داخل ال

  
 العوامل ككل

 ١٠٥٥,٨٠٠ ١٩ المجموع 

٦١,٧٤٠ 

دال  غير٠,٦٢٠٠,٦٨٧
٠,٠٥عند

  :يوضح الجدول السابق أنه

فئـات الـسن     بين   ٠,٠٥ توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية              
وتقديرهم للعوامل التي تحد من التحاق المعاق حركياً          بمجال اإلعاقة الحركية   لخبراء والمهتمين ل

  .وكذلك باقي أبعاد الدراسة المذكورة، ص العملبفر
  
  



 - ٢١٧ -

 بمجال لخبراء والمهتمينلالنتائج المرتبطة بالفروق الراجعة إلى فئات سنوات الخبرة  -٣
  :التحاق المعاق حركياً بفرص العمل للعوامل التي تحد من  وتقديرهماإلعاقة الحركية

  )٩٦( جدول
التي تحد من التحاق المعاق ن وتقديرهم للعوامل لخبراء والمهتميلفئات سنوات الخبرة  "يوضح

 "حركياً بفرص العمل
 ] T: TEST"] One way Nova " اختبارباستخدام

 الراجعة العوامل
 إلى 

درجات  المجموعات
الحرية 

مجموع 
 المربعات 

متوسط 
المربعات 

مستوى  الداللة  ف
 الداللة 

 ١٤,٧٦٣ ٢٩,٥٢٧ ٥بين المجموعات 

 ٥١,٦٧٣ ١٤داخل المجموعات 

نسق   ١
المعاق 
 ٨١,٢٠٠ ١٩ المجموع  حركياً 

٣,٠٤٠ 

دال  غير ٠,٠٢١ ٤,٨٥٧
 ٠,٠٥عند

 ١,٩٠٧ ٣,٨١٤ ٥بين المجموعات 

 ١٠٦,١٨٦ ١٤داخل المجموعات 

نسق  ٢
المؤسسة 

 ١١٠,٠٠٠ ١٩ المجموع 

٦,٢٤٦ 

دال  غير ٠,٧٤١ ٠,٣٠٥
 ٠,٠٥عند

 ٢,٢٩٦ ٤,٥٩١ ٥بين المجموعات 

 ١٢٨,٣٥٩ ١٤داخل المجموعات 

نسق  ٣
األخصائي 

 ١٣٢,٩٥٠ ١٩ المجموع جتماعي اال

٧,٥٥١ 

دال  غير ٠,٧٤٢ ٠,٣٠٤
 ٠,٠٥عند

 ١,١٥٣ ٢,٣٠٦ ٥بين المجموعات 

 ٤٠,٤٩٤ ١٤داخل المجموعات 

نسق  ٤
أصحاب 
 ٤٢,٨٠٠ ١٩ جموع الم األعمال 

٢,٣٨٢ 

دال  غير ٠,٦٢٤ ٠,٤٨٤
 ٠,٠٥عند

 ٢,٧٩٦ ٥,٥٩١ ٥بين المجموعات 

 ١٠٧,٣٥٩ ١٤داخل المجموعات 

نسق  ٥
المجتمع  

 ١١٢,٩٥٠ ١٩ المجموع 

٦,٣١٥ 

دال  غير ٠,٦٥٠ ٠,٤٤٣
 ٠,٠٥عند

 ٨٢,٥٢٥ ١٦٥,١٥٠ ٥بين المجموعات 

 ٨٩٠,٧٥٠ ١٤داخل المجموعات 

  
 العوامل ككل

١٠٥٥,٨٠٠ ١٩ المجموع 
٥٢,٣٩٧ 

دال  غير ٠,٢٣٦ ١,٥٧٥
٠,٠٥عند

  :يوضح الجدول السابق أنه

فئات سـنوات    بين   ٠,٠٥ توجد فروق ولكنها ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية              
تي تحد من التحاق المعاق      وتقديرهم للعوامل ال    بمجال اإلعاقة الحركية   لخبراء والمهتمين لالخبرة  

  .وكذلك باقي أبعاد الدراسة المذكورة، عملحركياً بفرص ال
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 لمعرفة هذه الفروق لصالح أي فئة  )LSD( رقوم الباحث باستخدام اختبا   وفيما يلي سوف ي
 تقديراً للعوامل المرتبطة بالمعاق حركياً والتي تحد من التحاق كثراأل الخبرةسنوات من فئات 

  : يليما فيك ذل ويمكن التحقق من فرص العملبالمعاق حركياً 
  )٩٧( جدول

بالمعاق حركياً  لخبراء والمهتمين وتقديرهم للعوامل المرتبطة لالخبرةسنوات فئات  "يوضح
  "  بفرص العملوالتي تحد من التحاق المعاق حركيا

 االنحراف المعياريالوسط الحسابي ن فئات الخبراء والمهتمينم

 ١,٢٥٨٣ ١٣,٧٥٠٠ ٤ سنوات) ٣(اقل من ١

 ١,٠٠٠٠ ١٣,٠٠٠٠ ٣ سنوات) ٦( نوات إلى اقل منس) ٣(٢

 ١,٩٣٤٨ ١٠,٩٢٣١ ١٣ سنوات فأكثر) ٦(٣

 ٢,٠٦٧٣ ١١,٨٠٠٠ ٢٠ المجموع

لخبراء والمهتمين وتقديرهم للعوامل لالخبرة سنوات فئات م
 المرتبطة بالمعاق حركياً

الخطأ  فرق الوسط
 المعياري

 الداللة

 ٣الذين لـديهم    ( هتمين من فئات الخبراء والم    ىالفئة األول ١
أكثر تقديراً للعوامـل     ) سنوات ٦سنوات خبرة إلى اقل من    

المرتبطة بالمعاق حركياً والتي تحد من التحـاق المعـاق          
 ٦الـذين لـديهم     ( من الفئة الثالثة من       بفرص العمل  حركيا

 .)سنوات فأكثر

٠,٠١١ ٠,٩٩٦٩ ٢,٨٢٦٩ 

) سـنوات ٦ت خبرة إلى اقل من   سنوا ٣الذين لديهم   ( ات الدراسة  كما تشير النتائج إلى أن الفئة الثانية من فئ         ـ ٢
ة من الفئة الثالث    بفرص العمل  تقديراً للعوامل المرتبطة بالمعاق حركياً والتي تحد من التحاق المعاق حركيا          أكثر  
 . إحصائية ليس له داللة االرتفاعولكن هذا )  فأكثر سنوات خبرة٦الذين لديهم (من 

 



  
א                                     א

    
      

  
 

 من     النتائج الخاصة بالعوامل التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل           : أوالً
، عمـل  وفريـق ال   المعاقين حركياً، األخصائيين االجتماعيين   ( وجهة نظر كالً من   

  .)الخبراء
العوامـل  باألدوار المقترحة لألخصائي االجتمـاعي لمواجهـة        النتائج الخاصة   : ثانياً

 مـن    بفرص العمـل   المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً       المؤدية إلى 
، وفريـق العمـل    المعاقين حركياً، األخصائيين االجتماعيين   ( وجهة نظر كالً من   

  .)الخبراء
 العوامل المؤدية إلىبالجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة      ئج الخاصة   النتا: لثاًًثا

وجهة نظر كالً   المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من           
  .)، الخبراءوفريق العمل المعاقين حركياً، األخصائيين االجتماعيين( من

العوامل بالصعوبات التي تواجه األخصائي االجتماعي لمواجهة       النتائج الخاصة   : رابعاًً
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل مـن             المؤدية إلى 

، وفريـق العمـل    المعاقين حركياً، األخصائيين االجتماعيين   ( وجهة نظر كالً من   
  .)الخبراء

منظور الممارسة العامـة     من   ابالمقترحات التي يجب توافره   النتائج الخاصة   : خامساً
المشكالت التي تحـد مـن       العوامل المؤدية إلى   ىللخدمة االجتماعية للتغلب عل   

المعاقين حركيـاً،   ( وجهة نظر كالً من   التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من       
   .)، الخبراءوفريق العمل األخصائيين االجتماعيين

العوامل  ىغلب عل االجتماعية للت لخدمة  في ا لمنظور المقترح للممارسة العامة     ا: سادساً
  .المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل المؤدية إلى
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 -:عرض نتائج اإلجابة على تساؤالت الدراسة

 عنه نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها باالعتماد على نتائج البيانات          أسفرتباستعراض ما        
 السابقة سواء المتعلقة بعينة الدراسة مـن المعـاقين حركيـاً، ومجتمـع              اإلحصائيةوالجداول  
الخبراء والمهتمـين بمجـال اإلعاقـة       و ،ل وفريق العم  من األخصائيين االجتماعيين  الدراسة  
  .الحركية

ـ  اإلجابـة لتساؤالت التي صاغها الباحث في الدراسة الراهنة يمكن         اوبالرجوع إلى          ى عل
 : ، وذلك فيما يليألهدافها تحقيق الدراسة ىهذه التساؤالت، مع مراعاة مد

  : دراسةلل ولاألتساؤل ال اإلجابة على :أوال

 ؟التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل المشكالت التي تحد من لمؤدية إلىما العوامل ا     

ق  تأثيراً فـي عـدم التحـا    العوامل أكثر أن  المعاقين حركياًً  اراستمارة استب  نتائج   أوضحت -
بنـسبة  ) العوامل المرتبطة بنـسق المجتمـع     (، هي بالترتيب    المعاقين حركياً بفرص العمل   

العوامـل  (، ثم   %٨٠,٥٣بنسبة  ) ة بنسق أصحاب األعمال   طالعوامل المرتب (، ثم   %٨٠,٧٥
 األخـصائي العوامـل المرتبطـة بنـسق       ( ثم   ،%٧٤,٩٤بنسبة   )المرتبطة بنسق المؤسسة  

                  ) حركيـاً  العوامـل المرتبطـة بنـسق المعـاق       ( وأخيـراً    ،%٥٥,٨٦بنسبة   )االجتماعي
 .%٣٢,٩٨بنسبة 

 أن أكثـر    وفريـق العمـل    ن األخصائيين االجتماعيين  أوضحت نتائج استمارة استبيا   بينما   -
العوامـل  (العوامل تأثيراً في عدم التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل، هـي بالترتيـب               

 العوامـل المرتبطـة بنـسق     ( تليهـا    ،%٨١,٢٥بنسبة  ) أصحاب األعمال  المرتبطة بنسق 
 تليهـا   ،%٦٢بة  بنـس  )العوامل المرتبطة بنـسق المؤسـسة     (ثم   ،%٨١,١بنسبة   )المجتمع

 العوامل المرتبطة بنسق  ( وأخيراً   ،%٥٥,٤١بنسبة   )العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً    (
 %.٤٧,٨٥بنسبة  )األخصائي االجتماعي

 الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركيـة أن أكثـر          مقابلة بينما أوضحت نتائج استمارة      -
العوامـل  (ياً بفرص العمـل، هـي بالترتيـب         العوامل تأثيراً في عدم التحاق المعاقين حرك      

 )المجتمـع  العوامل المرتبطة بنـسق   ( تليها   ،%٨٠بنسبة  ) أصحاب األعمال  المرتبطة بنسق 
العوامـل  (تليها   ،%٧١,٤٢بنسبة   )العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة   (ثم   ،%٧٤,٧٢بنسبة  

ل المرتبطة بنـسق    العوام( وأخيراً   ،%٥٨,٢١بنسبة   )األخصائي االجتماعي  المرتبطة بنسق 
  %.٤٨,٣٣بنسبة ) المعاق حركياً
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 العوامل التي تحـد     أكثر أن المعاقين حركياً    ار بينت نتائج الدراسة كما تحددها استمارة استب       -
المعـاقين  " الوحدات الـصغرى     ىمن التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل والمتعلقة بمستو       

، %٤٥ بنسبة   )لى تدريب مهني مناسب   عدم حصول المعاق حركيا ع    ( هي بالترتيب    "حركياً
بنـسبة   ) لاللتحاق بفـرص العمـل المتاحـة       ى المعاق عدم مالئمة القدرات المتبقية لد    (ثم  

 .%٤٠,٣٦بنسبة  )صعوبة وصول المعاق حركيا إلى مكان العمل(، تليها %٤١,٧٩

امـل   أن أكثـر العو    وفريق العمل  استمارة استبيان األخصائيين االجتماعيين    بينما أوضحت  -
التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل والمتعلقة بمستوى الوحـدات الـصغرى              

 )عدم حصول المعاق حركيا على تدريب مهنـي مناسـب         (هي بالترتيب   " المعاقين حركياً "
، تليهـا   %٦٧,٥بنسبة   )صعوبة وصول المعاق حركيا إلى مكان العمل      (، ثم   %٨٧,٥بنسبة  

  %.٦٠بنسبة  )من التحاق المعاق حركياًَ بفرص العمل ذات نفسها تحد اإلعاقة(

 الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية أن أكثر العوامـل          مقابلة بينما أوضحت استمارة     -
التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل والمتعلقة بمستوى الوحـدات الـصغرى              

 )ق حركيا على تدريب مهنـي مناسـب       عدم حصول المعا  (هي بالترتيب   " المعاقين حركياً "
عدم مالئمة القدرات   (و )صعوبة وصول المعاق حركيا إلى مكان العمل      (، ثم   %٧٧,٥بنسبة  

  .لكال منهما% ٥٧,٥٠بنسبة  ) لاللتحاق بفرص العمل المتاحةى المعاقالمتبقية لد

عوامـل التـي     المعاقين حركياً أن أكثر ال     ار استمارة استب  من خالل  نتائج الدراسة    كما تشير  -
 لمتعلقـة بمـستوى الوحـدات المتوسـطة       تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل وا       

ضعف وجود بـرامج مناسـبة للتأهيـل المهنـي          (هي بالترتيب   " فريق العمل المؤسسات،  "
عدم وجود ورش عمل داخل المؤسسة صـالحة لتـدريب          ( ثم   ،%٨٠,٧١بنسبة   )بالمؤسسة

اقتصار برامج المؤسسة على النواحي المادية والعالجية       (ليها   ت ،%٨٠بنسبة   )المعاق حركيا 
 هـي   األخصائي االجتمـاعي  ب فيما يتعلق ، أما   %٧٩,٢٩بنسبة   )وليس توفير فرص العمل   

 فـي التخطـيط لبـرامج التأهيـل المهنـي            األخصائي االجتماعي  عدم اشتراك (بالترتيب  
عي لمـشكالت تـشغيل     ضعف إدراك األخصائي االجتمـا    ( و ،%٦٠,٣٦بنسبة   )بالمؤسسة
 )نقص خبرات األخصائي االجتماعي في مجال المعاقين حركيـا        (و ،%٦٠بنسبة   )المعاقين
 .%٥٥,٧١بنسبة 

 أن أكثـر العوامـل      وفريق العمل   بينما أوضحت استمارة استبيان األخصائيين االجتماعيين      -
ات المتوسـطة   التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل والمتعلقة بمستوى الوحد          

عدم وجود ورش عمل داخل المؤسـسة صـالحة لتـدريب           (هي  " فريق العمل  المؤسسات،"
محدودية توافر خبراء ومتخصصين في برامج التأهيل المهنـي للمعـاقين     (و) المعاق حركيا 
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% ٦٥بنـسبة    )ضعف اإلمكانيات المادية بالمؤسسة المخصصة لتدريب المعاقين      (، و )حركيا
نقص خبرات األخـصائي    (ا يتعلق باألخصائي االجتماعي هي بالترتيب       أما فيم  ،لكال منهما 

  األخصائي االجتماعي  عدم اشتراك (و،  %٦٢,٥بنسبة   )االجتماعي في مجال المعاقين حركيا    
ضعف إدراك األخصائي   (و،  %٥٧,٥ بنسبة   )في التخطيط لبرامج التأهيل المهني بالمؤسسة     

  .%٥٢,٥بنسبة  )االجتماعي لمشكالت تشغيل المعاقين

 الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية أن أكثر العوامـل          مقابلة كما تشير نتائج استمارة      -
التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل والمتعلقة بمستوى الوحدات المتوسـطة             

ضعف اإلمكانيات المادية بالمؤسـسة المخصـصة   (هي بالترتيب " فريق العملالمؤسسات،  "
عدم التعاون بين المؤسسة والمؤسسات األخرى فـي        (، ثم   %٩٢,٥بنسبة   )ب المعاقين لتدري

ضـعف وجـود بـرامج      (، تليها   %٧٧,٥ بنسبة   )تأهيلية للمعاقين المجتمع في عمل برامج     
اقتصار برامج المؤسسة على النواحي المادية والعالجية       ( و )مناسبة للتأهيل المهني بالمؤسسة   
أمـا فيمـا يتعلـق باألخـصائي         ،لكال منهما  %٧٥بنسبة  ) وليس على توفير فرص عمل    

 )نقص خبرات األخصائي االجتماعي في مجال المعاقين حركيـا        (االجتماعي هي بالترتيب    
 لكال منهما، % ٧٠ بنسبة   )ضعف إدراك األخصائي االجتماعي لمشكالت تشغيل المعاقين      (و
  .%٥٧,٥ بنسبة  )ضعف معرفة األخصائي االجتماعي بالمهن المتاحة في المجتمع(

 المعاقين حركياً أن أكثر العوامـل التـي          الدراسة من خالل استمارة استبار      كما تشير نتائج   -
أصحاب " تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل والمتعلقة بمستوى الوحدات الكبرى          

الخاص عدم التزام أصحاب األعمال بقانون العمل       ( هي بالترتيب " المجتمع المحلي ،  األعمال
احتياج أصحاب األعمال إلى أيدي عاملة متخصـصة وسـليمة          (و ،%٩٠بنسبة   )بالمعاقين

رفض أصحاب األعمال تشغيل المعاقين     (و ،%٨٦,٧٩ بنسبة   )تتالءم مع التطور التكنولوجي   
 المجتمع المحلـي هـي بالترتيـب      بأما فيما يتعلق     ،%٨٦,٤٣ بنسبة   )حركيا في مصانعهم  

 بنـسبة   )ن األصحاء تقلل فرصة حصول المعاقين حركيا على العمل        ارتفاع نسبة البطالة بي   (
 بنـسبة   )ضعف االقتصاد الفلسطيني مما يقلل مـن تـوافر فـرص عمـل            (و ،%٩٣,٢١
                  )ضعف دور وسـائل اإلعـالم فـي توعيـة المجتمـع بحقـوق المعـاقين           (و ،%٩٢,١٤
  .%٨٩,٢٩بنسبة 

 أن أكثـر العوامـل      وفريق العمل  يين االجتماعيين  بينما أوضحت استمارة استبيان األخصائ     -
 الكبـرى  التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل والمتعلقة بمـستوى الوحـدات            

عدم مالئمة فـرص العمـل بالمنـشآت        (هي بالترتيب   " أصحاب األعمال، المجتمع المحلي   "
 أصحاب األعمال بقـانون     عدم التزام (،%٨٧,٥بنسبة   )الصناعية للقدرات المتبقية للمعاقين   
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لكـال   %٨٥بنسبة  ) عدم توفر وسائل السالمة والصحة المهنية     (و )العمل الخاص بالمعاقين  
ضعف دور وسائل اإلعالم في توعية      (أما فيما يتعلق بالمجتمع المحلي هي بالترتيب         ،منهما

المعاقين ارتفاع نسبة البطالة بين األصحاء تقلل فرصة حصول         (و) المجتمع بحقوق المعاقين  
عدم احترام المجتمع لحق المعـاقين فـي        (و لكال منهما،  %٩٧,٥بنسبة   )حركيا على العمل  

  .%٨٧,٥بنسبة  )العمل

 الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية أن أكثر العوامـل          مقابلة استمارة    كما تشير نتائج   -
 الكبـرى  ى الوحـدات  التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل والمتعلقة بمـستو          

رفض أصحاب األعمال تشغيل المعاقين     ( هي بالترتيب " أصحاب األعمال، المجتمع المحلي   "
عدم التـزام أصـحاب األعمـال       (و)  أو شركاتهم بهدف الربح المادي     حركيا في مصانعهم  

احتياج أصحاب األعمال إلى أيدي عاملـة متخصـصة         (و) بقانون العمل الخاص بالمعاقين   
أما فيما يتعلق بالمجتمع المحلـي       لكال منهما،  %٩٥) م مع التطور التكنولوجي   وسليمة تتالء 
 )ارتفاع نسبة البطالة بين األصحاء تقلل فرصة حصول المعاقين على العمـل        ( هي بالترتيب 

بنسبة  )ضعف دور وسائل اإلعالم في توعية المجتمع بحقوق المعاقين        (ثم   ،%٨٧,٥بنسبة  
ـ      الممارسات الخانقة عل  (، و %٨٥              ) االقتـصاد الفلـسطيني    ىى لالحـتالل اإلسـرائيلي عل

  .%٨٢,٥بنسبة 

   :لدراسةل ثانيالتساؤل ال اإلجابة على :ثانياً

العوامل المؤدية إلى   عام لمواجهة    االجتماعي كممارس    لألخصائي المقترحة   األدوارما       
  ؟المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

 مع اًاألكثر تأثير أن األدوار    المعاقين حركياً    بار بينت نتائج الدراسة كما تحددها استمارة است       -
 التـي تحـد مـن       المشكالت العوامل المؤدية إلى  لمواجهة   )المعاقين حركيا (  العميل نسق

مساعدة المعاق على التخلص من المشاعر السلبية التي        ( هي بالترتيب    التحاقهم بفرص العمل  
الثقة فـي قـدرات المعـاق حركيـا         ( ثم   ،%٦٧,٨٦بنسبة   ) التحاقه بفرص العمل   تحد من 

تعريف المعاق بفـرص العمـل      ( تليها   ،%٦٧,١٤بنسبة   ) حد ممكن  ىواستثمارها إلي أقص  
  .%٦٥,٧١بنسبة  )المتاحة والمناسبة لقدراته البدنية

األكثـر  ن األدوار    أ وفريق العمل   بينما أوضحت استمارة استبيان األخصائيين االجتماعيين      -
المشكالت التي تحد    العوامل المؤدية إلى  لمواجهة   )المعاقين حركيا (نسق العميل    مع اًتأثير

الثقة في قدرات المعاق حركيا واسـتثمارها إلـي         ( من التحاقهم بفرص العمل هي بالترتيب     
مساعدة المعاق على التخلص من المشاعر الـسلبية        (، ثم   %٩٧,١بنسبة   ) حد ممكن  ىأقص
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مساعدة المعاق على ضرورة االلتحاق بفرص عمـل        (و) التي تحد من التحاقه بفرص العمل     
    .لكال منهما %٩٥بنسبة  )على أساس تكافؤ الفرص

 الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركيـة أن األدوار         مقابلةاستمارة  نتائج   بينما أوضحت    -
المـشكالت   العوامل المؤدية إلى  واجهة  لم )المعاقين حركيا (نسق العميل    مع اًاألكثر تأثير 

مساعدة المعـاق علـى الـتخلص مـن         ( التي تحد من التحاقهم بفرص العمل هي بالترتيب       
الثقة في قـدرات المعـاق حركيـا        (و) المشاعر السلبية التي تحد من التحاقه بفرص العمل       

بفـرص  تعريف المعـاق  (لكال منهما، ثم  %٩٢,٥بنسبة )  حد ممكن ىواستثمارها إلي أقص  
مساعدة المعاق على المطالبة بالحقوق الخاصـة       (و) العمل المتاحة والمناسبة لقدراته البدنية    

  . لكال منهما %٨٧,٥ بنسبة )بهم

   اًاألكثر تـأثير  المعاقين حركياً أن األدوار ار كما تشير نتائج الدراسة من خالل استمارة استب -
لمؤسسة بإنـشاء ورش عمـل لتـدريب        مطالبة ا (هي بالترتيب   ) المؤسسة(الفعل  نسق   مع

المساهمة في تطوير برامج المؤسـسة      ( ثم   ،%٦٦,٠٧ بنسبة   )المعاقين على المهن المختلفة   
  .%٦٤,٦٤بنسبة  )والتي تستهدف مساعدة المعاق حركيا على االلتحاق بفرص العمل

األكثـر   أن األدوار    وفريق العمل   بينما أوضحت استمارة استبيان األخصائيين االجتماعيين      -
مطالبة المؤسسة بإنشاء ورش عمل لتدريب      (هي بالترتيب   ) المؤسسة(نسق الفعل    مع اًتأثير

مساعدة المؤسسة على فتح قنوات اتصال      ( ثم   ،%٩٢,٥بنسبة   )المعاقين على المهن المختلفة   
المساهمة في تطـوير بـرامج      (و) مع احتياجات السوق للتعرف على فرص العمل المتاحة       

 %٩٠بنـسبة    ) تستهدف مساعدة المعاق حركيا على االلتحاق بفرص العمل        المؤسسة والتي 
  .لكال منهما

األكثر  الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية أن األدوار         مقابلة كما تشير نتائج استمارة      -
المساهمة في تطوير برامج المؤسسة والتي      (هي بالترتيب   ) المؤسسة(نسق الفعل    مع اًتأثير

مطالبـة  ( ثم   ،%٨٧,٥ بنسبة   )اعدة المعاق حركيا على االلتحاق بفرص العمل      تستهدف مس 
 يليهـا   ،%٨٠بنـسبة    )المؤسسة بإنشاء ورش عمل لتدريب المعاقين على المهن المختلفـة         

مساعدة المؤسسة على فتح قنوات اتصال مع احتياجات السوق للتعرف على فرص العمـل         (
  %.٧٧,٥بنسبة  )المتاحة

 األخـصائيين االجتمـاعيين    تائج الدراسة كما تحددها استمارة استبيان      في حين أوضحت ن    -
المعـاقين، أصـحاب المـصانع،       (الهـدف نسق   مع اًاألكثر تأثير  أن األدوار    وفريق العمل 

 بنـسبة   )مساعدتهم على تغيير نظرتهم السلبية تجاه المعاقين حركيا       (هي بالترتيب    )المجتمع
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 )لى االلتزام بالقوانين الخاصة بتـشغيل المعـاقين       مطالبة أصحاب األعمال ع   (، ثم   %٩٧,٥
مطالبة المجتمع بتغيير نظرتـه    (أما فيما يتعلق بالمجتمع المحلي هي بالترتيب         ،%٩٠بنسبة  

مطالبة مؤسسات حقوق اإلنسان بالدفاع عن      ( ثم   ،%١٠٠ بنسبة   )السلبية عن المعاقين حركيا   
ـ                                   )رص عمـل مناسـبة    حقوق المعاقين حركيا وخاصـة حقهـم فـي الحـصول علـى ف

  .%٩٧,٥بنسبة 

أن األدوار    الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركيـة      مقابلة بينما أوضحت نتائج استمارة      -
هـي بالترتيـب   ) المعاقين، أصـحاب المـصانع، المجتمـع   (نسق الهدف    مع اًاألكثر تأثير 

مطالبـة  (، ثـم    %٩٠بنـسبة    )ين حركيا مساعدتهم على تغيير نظرتهم السلبية تجاه المعاق      (
المسئولين وأصحاب األعمال على توفير فرص عمل للمعاقين حركيا على أسـاس تكـافؤ              

 بنسبة  )مطالبة أصحاب األعمال على االلتزام بالقوانين الخاصة بتشغيل المعاقين        (و) الفرص
لمجتمـع بإنـشاء    مطالبة ا ( أما فيما يتعلق بالمجتمع المحلي هي بالترتيب       ،لكالً منها  %٨٠

       ، %٩٢,٥بنـسبة    )مؤسسات ومنظمات تقوم بتوفير فرص عمل مناسبة للمعـاقين حركيـا          
  .%٩٠بنسبة  )مطالبة المجتمع بتغيير نظرته السلبية عن المعاقين حركيا(يليها 

   :لدراسةل ثالثالتساؤل ال اإلجابة على :ثالثاً

المشكالت التـي    العوامل المؤدية إلى  ة  ما الجهود المبذولة من جانب المجتمع لمواجه           
  ؟تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

 من  اًالجهود األكثر تأثير   المعاقين حركياً أن     ار بينت نتائج الدراسة كما تحددها استمارة استب       -
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً        العوامل المؤدية إلى  لمواجهة   قبل المجتمع 

 فئات المعاقين وتوفر    ىإنشاء الجمعيات والمؤسسات التي ترع    ( هي بالترتيب  ص العمل بفر
تغير النظرة الـسلبية للمجتمـع تجـاه        (، ثم   %٦٧,١٤بنسبة   )لهم التأهيل المهني المناسب   

إعداد الخبراء والمتخصصين   ( ثم   ،%٦٦,٠٧بنسبة   )المعاقين وقدراتهم في االلتحاق بالعمل    
تزويـد المراكـز التأهيليـة بـالموارد        ( يليها   ،%٦٢,٨٦بنسبة   )في مجال التأهيل المهني   

  .%٦١,٤٣بنسبة  )والخبرات العينية والمادية الالزمة للمعاقين

الجهود األكثـر   أن   وفريق العمل   بينما أوضحت استمارة استبيان األخصائيين االجتماعيين      -
المشكالت التي تحـد مـن التحـاق         العوامل المؤدية إلى  لمواجهة   ل المجتمع  من قب  اًتأثير

 فئات  ىإنشاء الجمعيات والمؤسسات التي ترع    (هي بالترتيب    المعاقين حركياً بفرص العمل   
إعـداد الخبـراء    ( ثـم    ،%٨٧,٥٠ بنـسبة    )المعاقين وتوفر لهم التأهيل المهني المناسـب      

توعية الـرأي العـام بحقـوق       (ثم   ،%٨٠بنسبة   )المهنيوالمتخصصين في مجال التأهيل     
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تزويد المراكز التأهيليـة بـالموارد      ( يليها   ،%٧٥بنسبة   )المعاقين وخاصة الحق في العمل    
  %.٧٢,٥بنسبة  )والخبرات العينية والمادية الالزمة للمعاقين

ود األكثر  الجهأن    بمجال اإلعاقة الحركية    الخبراء والمهتمين  مقابلة كما تشير نتائج استمارة      -
المشكالت التي تحـد مـن التحـاق         العوامل المؤدية إلى  لمواجهة    من قبل المجتمع   اًتأثير

النظرة السلبية للمجتمع تجـاه المعـاقين       تغير  ( هي بالترتيب  المعاقين حركياً بفرص العمل   
توعية الرأي العام بحقوق المعـاقين وخاصـة        (، ثم   %٨٧,٥ بنسبة   )وقدراتهم في االلتحاق  

تزويد المراكز التأهيلية بالموارد والخبرات العينيـة والماديـة الالزمـة    (و)  العمل الحق في 
  .لكال منهما %٨٥ بنسبة )للمعاقين

   :لدراسةل رابعتساؤل الال اإلجابة على :رابعاً

 العوامـل المؤديـة إلـى     مواجهة   عند   الصعوبات التي تواجه األخصائي االجتماعي         ما  
  حاق المعاقين حركياً بفرص العمل؟المشكالت التي تحد من الت

أكثر الصعوبات تـأثيراً     المعاقين حركياً أن     ار بينت نتائج الدراسة كما تحددها استمارة استب       -
لمشكالت التي تحد مـن التحـاق       ا لعوامل المؤدية إلى  لفي مواجهة األخصائي االجتماعي     

مال وأصحاب المصانع   عدم تعاون رجال األع   ( هي بالترتيب    المعاقين حركياً بفرص العمل   
جمود ( ثم   ،%٩١,٤٣ بنسبة   )مع المؤسسات التي تهتم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة        

عدم جدية خدمات التأهيل    ( ثم   ،%٨٨,٩٣نسبة  ب )اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل المعاقين    
لماديـة  ضعف اإلمكانيات ا  ( يليها   ،%٨٦,٧٩نسبة  ب )المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين    

  %.٨٦,٧٩بنسبة  )بالمؤسسات المخصصة لتدريب المعاقين

أكثـر  أن   وفريـق العمـل     بينما أوضحت نتائج استمارة استبيان األخصائيين االجتماعيين       -
الصعوبات تأثيراً في مواجهة األخصائي االجتماعي للمشكالت التي تحد من التحاق المعاقين            

 بنسبة  )لوائح والقوانين الخاصة بتشغيل المعاقين    جمود ال (  هي بالترتيب  حركياً بفرص العمل  
بنـسبة   )ضعف اإلمكانيات المادية بالمؤسسات المخصصة لتـدريب المعـاقين        (، ثم   %٩٠

         ) عدم جدية خدمات التأهيـل المهنـي التـي تقـدمها المؤسـسة للمعـاقين              ( ثم ،%٨٢,٥
تهتم بتشغيل المعـاقين    عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب المصانع مع المؤسسات التي          (و

                   .لكال منهما %٧٧,٥بنسبة  )في الوظائف العامة

أكثـر    الخبراء والمهتمـين بمجـال اإلعاقـة الحركيـة أن          مقابلة كما تشير نتائج استمارة      -
لمشكالت التـي   ا لعوامل المؤدية إلى  لالصعوبات تأثيراً في مواجهة األخصائي االجتماعي       

ضـعف اإلمكانيـات الماديـة      (  هي بالترتيب  لمعاقين حركياً بفرص العمل   تحد من التحاق ا   
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عدم تعـاون رجـال األعمـال       (، ثم   %٨٥بنسبة   )بالمؤسسات المخصصة لتدريب المعاقين   
بنـسبة   )وأصحاب المصانع مع المؤسسات التي تهتم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامـة           

  %.٧٢,٥بنسبة  )لسائدة في المجتمعبعض األفكار والمعتقدات السلبية ا(، ثم %٨٢,٥

   :لدراسةل خامستساؤل الال اإلجابة على :خامساً

ـ                  ما     ىالتصور المقترح من منظور الممارسة العامة للخدمـة االجتماعيـة للتغلـب عل
  المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل؟ العوامل المؤدية إلى

العوامل للتغلب على    تأثيراً   مقترحاتأكثر ال  أن المعاقين حركياً    ارببينت نتائج استمارة است    - 
هي بالترتيـب   المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل           المؤدية إلى 

  بنـسبة  )تعديل األفكار والمعتقدات السلبية السائدة في المجتمع حول تـشغيل المعـاقين           (
تحـسين مـستوى أداء     (و) ي مجال التأهيل المهني   تدريب الكوادر العاملة ف   (و ،%٩٧,٨٦

النظـر فـي اللـوائح      (و ،لكال منهما  %٩٧,١٤بنسبة   )البرامج التأهيلية للمعاقين حركيا   
  %.٩٦,٧٩بنسبة  )والقوانين الخاصة بتشغيل وتوظيف المعاقين

أكثـر    أن وفريق العمـل   بينما أوضحت نتائج استمارة استبيان األخصائيين االجتماعيين       -
المشكالت التي تحـد مـن التحـاق         العوامل المؤدية إلى  للتغلب على    تأثيراً   ترحاتمقال

تغيـر النظـرة الـسلبية لرجـال األعمـال          (المعاقين حركياً بفرص العمل هي بالترتيب       
تعديل األفكار  (و ،%١٠٠بنسبة  ) وأصحاب المصانع عن تشغيل وتوظيف المعاقين حركيا      

مساعدة المعـاقين فـي     (و) تمع حول تشغيل المعاقين   والمعتقدات السلبية السائدة في المج    
 %٩٧,٥ بنسبة   )يتمكن من استخدامها والتدريب عليها     ل الحصول على األجهزة التعويضية   

 .لكال منهما

أكثـر   أن  الخبراء والمهتمين بمجال اإلعاقة الحركية     مقابلةبينما أوضحت نتائج استمارة      -
المشكالت التي تحـد مـن التحـاق         دية إلى العوامل المؤ للتغلب على    تأثيراً   مقترحاتال

إنشاء ورش عمل في جميع المؤسسات التي       (المعاقين حركياً بفرص العمل هي بالترتيب       
مساعدة المعـاقين   (و) تدريب الكوادر العاملة في مجال التأهيل المهني      (و) ترعى المعاقين 

بنـسبة   )يهـا يتمكن من استخدامها والتـدريب عل      ل في الحصول على األجهزة التعويضية    
  .لكال منهما %١٠٠
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العوامل على  لخدمة االجتماعية للتغلب    في ا المنظور المقترح للممارسة العامة     : سادساً
  .المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل المؤدية إلى

امة ، يمكن وضع المنظور المقترح للممارسة الع       عرض ما أسفرت عنه نتائج الدراسة      بعد    
تحـاق  المشكالت التي تحـد مـن ال       العوامل المؤدية إلى  في الخدمة االجتماعية للتغلب على      

.المعاقين حركياً بفرص العمل، حيث يعتبر احد التساؤالت التي تحاول الدراسة اإلجابة عليها            
    

  :األسس التي يقوم عليها المنظور المقترح في إطار الممارسة العامة) أ(

لدراسة والذي يوضح العوامل المؤدية إلى المشكالت التي تحد من التحاق اإلطار النظري ل -١
  .المعاقين حركياً بفرص العمل

 نتائج الدراسات والبحوث السابقة والنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية وما توصلت              -٢
 لعوامل المؤدية إلى المشكالت التي تحد مـن التحـاق المعـاقين           لإليه من وصف وتحليل     

 حركياً بفرص العمل، وتحديد الدور الفعلي لألخصائيين االجتماعيين تجاه هـذه العوامـل            
  .لحل المشكالت

  :أهداف المنظور المقترح) ب(

المشكالت التي   العوامل المؤدية إلى       يتحدد الهدف العام للمنظور المقترح في التغلب على         
  .تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

تحقق هذا الهدف من خالل مواجهة العوامل المؤدية إلى المشكالت التي تحد من التحاق              وي    
 وذلك  )الصغرى، والمتوسطة، والكبرى  ( مستوى الوحدات    ىالمعاقين حركياً بفرص العمل عل    
  :من خالل عدة أهداف فرعية وهي

  :اً بفرص العملالعوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاق المعاقين حركي: أوال

  .عدم حصول المعاق حركيا على تدريب مهني مناسب -١
 .صعوبة وصول المعاق حركيا إلى مكان العمل -٢

 . بفرص العمل المعاقاإلعاقة ذات نفسها تحد من التحاق -٣

 .عدم مالئمة القدرات المتبقية لدية لاللتحاق بفرص العمل المتاحة -٤

 .شعوره بأنه اقل قدرة على العمل من اآلخرين -٥

 .م رغبة المعاق حركيا في العملعد -٦
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تحـد مـن   و العوامل المرتبطة بنسق المعاق ىمنظور المقترح للتغلب عل   ويتمثل هدف ال  
  : من خالل قيام األخصائي االجتماعي باألدوار اآلتيةالتحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

  . حد ممكنىالثقة في قدرات المعاق حركيا واستثمارها إلي أقص -١
 .عاق على التخلص من المشاعر السلبية التي تحد من التحاقه بفرص العملمساعدة الم -٢
 .مساعدة المعاق على ضرورة االلتحاق بفرص عمل على أساس تكافؤ الفرص -٣
 .مساعدة المعاق على االلتحاق بدورات التأهيل المهني تمهيدا اللتحاقه بفرص العمل -٤
 .اجات سوق العملتزويد المعاق بالمهارات الجديدة بما يتناسب مع احتي -٥
 .مساعدة المعاق على المطالبة بالحقوق الخاصة بهم -٦
 .مد وتعريف المعاق بالتشريعات والقوانين ومصادر التأهيل ومؤسسات رعاية المعاق -٧
  .تعريف المعاق بفرص العمل المتاحة والمناسبة لقدراته البدنية -٨

  :ين حركياً بفرص العمل وتحد من التحاق المعاقالمؤسسةالعوامل المرتبطة بنسق : ثانياً

 .لتدريب المعاق حركيا عدم وجود ورش عمل داخل المؤسسة صالحة -١

 .التأهيل المهني للمعاقين حركيا محدودية توافر خبراء ومتخصصين في برامج -٢

 .ضعف اإلمكانيات المادية بالمؤسسة المخصصة لتدريب المعاقين -٣

 .بعد المؤسسة عن مكان سكن المعاق -٤

 . فرص العمل علىة على النواحي المادية والعالجية وليس توفيراقتصار برامج المؤسس -٥

 .ضعف وجود برامج مناسبة للتأهيل المهني بالمؤسسة -٦

في المجتمع في عمـل بـرامج تأهيليـه          عدم التعاون بين المؤسسة والمؤسسات األخرى      -٧
 .للمعاقين

تحد من  و العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة   ويتمثل هدف المنظور المقترح للتغلب على       
  :التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من خالل قيام األخصائي االجتماعي باألدوار اآلتية

  .مطالبة المؤسسة بإنشاء ورش عمل لتدريب المعاقين على المهن المختلفة -١

مساعدة المؤسسة على فتح قنوات اتصال مع احتياجات السوق للتعرف على فرص العمل              -٢
 .المتاحة

ر برامج المؤسسة والتي تستهدف مساعدة المعاق حركيا على االلتحاق          المساهمة في تطوي   -٣
 .بفرص العمل

 .مطالبة المؤسسة بتوفير خبراء ومتخصصين في برامج التأهيل المهني -٤

  .مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع أصحاب األعمال لتوظيف المعاقين حركيا -٥
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 التحاق المعاقين حركياً بفرص      وتحد من  األخصائي االجتماعي العوامل المرتبطة بنسق    : ثالثاً
  :العمل

  .نقص خبرات األخصائي االجتماعي في مجال المعاقين حركيا -١

 .عدم اشتراكه في التخطيط لبرامج التأهيل المهني بالمؤسسة -٢

 .ضعف إدراك األخصائي االجتماعي لمشكالت تشغيل المعاقين -٣

 .ال يوجد تعاون كافي بين األخصائي االجتماعي وفريق العمل -٤

 .معرفة األخصائي االجتماعي بالمهن المتاحة في المجتمعضعف  -٥

  .اقتصار عمل األخصائي االجتماعي مع المعاقين على المساعدات المالية -٦

 .عدم تفهم األخصائي االجتماعي ألدوار فريق العمل بالمؤسسة -٧

العوامـل المرتبطـة بنـسق األخـصائي        ويتمثل هدف المنظور المقترح للتغلب علـى        
من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل مـن خـالل قيـام األخـصائي               د  تحو االجتماعي

  :االجتماعي باألدوار اآلتية

  .خبرات األخصائي االجتماعي في مجال المعاقين حركيازيادة  -١
 . في التخطيط لبرامج التأهيل المهني بالمؤسسة األخصائي االجتماعياشتراك -٢

 .قينإدراك األخصائي االجتماعي لمشكالت تشغيل المعا -٣

 .معرفة األخصائي االجتماعي بالمهن المتاحة في المجتمع -٤

  .تفهم األخصائي االجتماعي ألدوار فريق العمل بالمؤسسة -٥

 وتحد من التحاق المعاقين حركيـاً بفـرص         أصحاب األعمال العوامل المرتبطة بنسق    : رابعاً
  :العمل

  .اقينعدم مالئمة فرص العمل بالمنشآت الصناعية للقدرات المتبقية للمع -١

 .عدم التزام أصحاب األعمال بقانون العمل الخاص بالمعاقين -٢

 .عدم توفر وسائل السالمة والصحة المهنية -٣

 .رفض أصحاب األعمال تشغيل المعاقين حركيا في مصانعهم -٤

احتياج أصحاب األعمال إلى أيدي عاملة متخصـصة وسـليمة تـتالءم مـع التطـور                 -٥
 .التكنولوجي

 .اق حركيابعد مكان العمل عن سكن المع -٦
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 أصـحاب األعمـال   بنسق  العوامل المرتبطة   ويتمثل هدف المنظور المقترح للتغلب على       
  :تحد من التحاق المعاقين بفرص العمل من خالل قيام األخصائي االجتماعي باألدوار اآلتيةو

  .مساعدتهم على تغيير نظرتهم السلبية تجاه المعاقين حركيا -١

 .زام بالقوانين الخاصة بتشغيل المعاقينمطالبة أصحاب األعمال على االلت -٢

مطالبة المسئولين وأصحاب األعمال على توفير فرص عمل للمعاقين حركيا على أسـاس              -٣
 .تكافؤ الفرص

 .مطالبة أصحاب األعمال على إقامة مشاريع تناسب قدرات المعاق -٤

  .لهممطالبة أصحاب األعمال على توفير وسائل نقل لنقل المعاقين حركيا إلى أماكن عم -٥

  : وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العملالمجتمعالعوامل المرتبطة بنسق : خامساً

  .ضعف دور وسائل اإلعالم في توعية المجتمع بحقوق المعاقين -١

 . على عمل المعاقينارتفاع نسبة البطالة بين األصحاء تقلل فرصة حصول -٢

 .عدم احترام المجتمع لحق المعاقين في العمل -٣

 .ت الخانقة لالحتالل اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطينيالممارسا -٤

 .ضعف االقتصاد الفلسطيني مما يقلل من توافر فرص عمل -٥

 .عدم مالئمة الطرق ووسائل نقل المعاقين حركيا إلى العمل -٦

 .نظرة المجتمع الدونية للمعاقين حركيا -٧

 . للمعاققدرات الجسمية المتبقيةالاألعمال المتاحة ال تناسب  -٨

  .وانتشارها في المجتمع توافر المراكز التأهيلية عدم -٩

تحد مـن   و المجتمعبنسق  العوامل المرتبطة   ويتمثل هدف المنظور المقترح للتغلب على       
  :التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من خالل قيام األخصائي االجتماعي باألدوار اآلتية

  .كيامطالبة المجتمع بتغيير نظرته السلبية عن المعاقين حر -١

مطالبة مؤسسات حقوق اإلنسان بالدفاع عن حقوق المعاقين حركيا وخاصة حقهـم فـي               -٢
 .الحصول على فرص عمل مناسبة

مطالبة المجتمع بتعديل وتغير اللوائح والقوانين التي تحد من التحـاق المعـاقين حركيـا                -٣
 .بفرص العمل

سـبة للمعـاقين    مطالبة المجتمع بإنشاء مؤسسات ومنظمات تقوم بتوفير فرص عمـل منا           -٤
 .حركيا

  .تكوين رأي عام يدعم فكرة حصول المعاقين على فرص العمل -٥
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  : سبل تحقيق أهداف المنظور المقترح) ج(

  .تغير النظرة السلبية لرجال األعمال وأصحاب المصانع عن تشغيل وتوظيف المعاقين -١
  . حركياًلمعاقينتعديل األفكار والمعتقدات السلبية السائدة في المجتمع حول تشغيل ا -٢

                   يـتمكن مـن اسـتخدامها       ل في الحصول على األجهزة التعويضية    حركيا  مساعدة المعاقين    -٣
  .والتدريب عليها

  .حركياً النظر في اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل وتوظيف المعاقين -٤

  .حركياً عقد مؤتمرات وندوات تهتم بمشكالت تشغيل وتوظيف المعاقين -٥

  .تدريب الكوادر العاملة في مجال التأهيل المهني -٦
  .إجراء بحوث دراسية واقعية لهذه المشكالت -٧

  . المساهمة في وضع خطة تأهيلية لكل معاق حركيا تتفق مع ما تبقى لديه من قدرات-٨

  .حركياً إنشاء ورش عمل في جميع المؤسسات التي ترعى المعاقين -٩

  . حركياًداء البرامج التأهيلية للمعاقينتحسين مستوى أ  -١٠

  .تشجيع المعاقين بعد تأهيلهم على عمل مشروعات إنتاجية ومدهم بالقروض الالزمة -١١

  . حركياًتبادل الخبرات بين المراكز التأهيلية التي تهتم بفئة المعاقين -١٢
  
  



  
  
  
 
  
  

                   
                   

                              
  
  
  

  .ةـة العربيـع باللغـالمراج :  أوالً    
 .ةـة األجنبيـع باللغـالمراج : ـاًثاني   
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  :ةــ العربي باللغـةعـالمراج:  أوالً

   : ةـب العلميـالكت) ١(

 الممارسة العامة للخدمة االجتماعية مع الفئات الخاصة      : احمد محمد السنهوري وآخرون    -١
 ).٢٠٠٠، ٢، طيادي، مركز السوق الرالقاهرة(

 الممارسة العامة المتقدمة للخدمـة االجتماعيـة فـي          :ــــــــــــــــ -٢
 .)٢٠٠٢ ،٢القاهرة، دار النهضة العربية، ط (رعاية المعاقينالمجال الطبي و

موسوعة منهج الممارسة العامة المتقدمة للخدمـة االجتماعيـة    : حمد محمد السنهوري  أ -٣
ـ  القاهرة، دار النهضة العربية،   (وتحديات القرن الواحد والعشرين الميالدي       ، ٦ط ،٣جـ

٢٠٠٧.( 

اإلسـكندرية، المكتـب     ( دمة االجتماعيـة  اإلعاقة في محيط الخ   : بدر الدين كمال عبده    -٤
 .)٢٠٠٣الجامعي الحديث، 

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية فـي مجـال رعايـة          : جمال شحاته حبيب وآخرون    -٥
 . )٢٠٠٣شر وتوزيع الكتاب الجامعي،  مركز ن،القاهرة (الشباب والمجال المدرسي

 مجـال رعايـة      الممارسة العامة للخدمة االجتماعية فـي      :ــــــــــــــ -٦
 ). ٢٠٠٦ مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، ،القاهرة (الشباب والمجال المدرسي

القـاهرة، دار    (مشكالت التنمية الريفية دراسة ايكولوجية مقارنة     : المنعم أحمد حاتم عبد    -٧
 .)٢٠٠٢النصر للتوزيع والنشر، 

  مع الفرد واألسرة  الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية    : حسين حسن سليمان وآخرون    -٨
 ).٢٠٠٥بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، (

 مهارات الخدمة االجتماعية في المجـال       :رشاد احمد عبد اللطيف، بدر الدين كمال عبده        -٩
 ).٢٠٠١ القاهرة، مطابع الطوبجي،(الطبي والمعاقين 

تبة األنجلـو المـصرية،     القاهرة، مك  (علم نفس اإلعاقة  : رشاد علي عبد العزيز موسى     -١٠
٢٠٠٢(. 

القاهرة، (،  البحث في الخدمة االجتماعية كفكر وتطبيق     : رياض أمين حمزاوي وآخرون    -١١
 .)١٩٩٣دار الحكيم للطباعة والنشر، 
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القاهرة، كلية التربيـة، جامعـة طنطـا،     (نداء من االبن المعـاق : زينب محمود شقير  -١٢
٢٠٠٤(. 

اإلسكندرية، المكتب العلمـي   ( ة والحركيةاإلعاقة السمعي :  وآخرون سامية محمد فهمي   -١٣
  .)١٩٩٧للكمبيوتر والنشر والتوزيع، 

القاهرة، الثقافة المصرية   (،  البحث في الخدمة االجتماعية   :  عبد الحليم رضا عبد العال     -١٤
 .)١٩٩٩، ٢للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 مجلـة   القـاهرة،  (سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصـة    :  عبد الرحمن سيد سليمان    -١٥
 .)٢٠٠٢، ٢المجلس العربي للطفولة والتنمية، م الطفولة والتنمية،

سياسات الرعاية االجتماعية للمعوقين فـي المجتمعـات        : عبد اهللا محمد عبد الرحمن     -١٦
 ).١٩٩٦اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  (النامية

يـة   متحدوا اإلعاقة مـن منظـور الخدمـة االجتماع         :عبد المحي محمود حسن صالح     -١٧
  ).٢٠٠٢اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، (

         مشكلة البطالة واثـر برنـامج اإلصـالح االقتـصادي عليهـا           : علي عبد الوهاب نجا    -١٨
 .)٢٠٠٥اإلسكندرية، الدار الجامعية، (

                 مقدمة فـي الرعايـة االجتماعيـة والخدمـة االجتماعيـة          : ماهر أبو المعاطي علي    -١٩
 .)١٩٩٩، ركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعيرة، مالقاه(

 مركز  ،القاهرة(الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسة المهنية      : ـــــــــــ -٢٠
 .)٢٠٠٠نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، 

 الممارسة المهنية للخدمة االجتماعيـة فـي المجـال الطبـي            :ـــــــــــ -٢١
 .)٢٠٠٠الجامعي، ، مركز نشر وتوزيع الكتاب القاهرة (ورعاية المعوقين

قاهرة، مكتبـة   ال(الخدمة االجتماعية في مجال الفئات الخاصة        :ـــــــــــ -٢٢
 ).٢٠٠٤زهراء الشرق، 

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي ورعاية        : ـــــــــــ -٢٣
 ).٢٠٠٥، ٢القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، ط(المعاقين 

القاهرة، مكتبة  (مجاالت الممارسة المهنية    تماعية و الخدمة االج : ـــــــــــ -٢٤
 ).٢٠٠٨، ٣زهراء الشرق، ط
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اإلسكندرية،  (رعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة االجتماعية      : محمد سالمة غباري   -٢٥
 .)٢٠٠٣المكتب الجامعي الحديث، 

ة، المكتب الجامعي الحديث،    اإلسكندري (السلوك االجتماعي للمعوقين  : محمد سيد فهمي   -٢٦
١٩٩٨(.   

المكتـب  اإلسـكندرية،    (واقع رعاية المعوقين في الوطن العربـي      : ــــــــ -٢٧
 .)٢٠٠٥الجامعي الحديث، 

، البحث العلمـي الخطـوات المنهجيـة إلعـداد البحـوث االجتماعيـة            : محمد شفيق  -٢٨
 .)١٩٩٤اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، (

ك للطباعـة   ، ايتـرا  ةالقـاهر ( تأهيل ورعاية متحدي اإلعاقة      :مدحت محمد أبو النصر    -٢٩
 .)٢٠٠٤والنشر والتوزيع، 

، )المفهوم واألنـواع وبـرامج الرعايـة      (  اإلعاقة الجسمية  :ــــــــــــ -٣٠
  .)٢٠٠٥رة، مجموعة النيل العربية، القاه(

القاهرة، مركـز   (الخدمة االجتماعية مع الفئات الخاصـة    :  مريم إبراهيم حنا وآخرون    -٣١
 .)٢٠٠٠ع الكتاب الجامعي، نشر وتوزي

رعاية مجال  الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي و       : مريم إبراهيم حنا   -٣٢
 .)٢٠٠٣شر وتوزيع الكتاب الجامعي، القاهرة، مركز ن (المعاقين

  الخدمة االجتماعية في المجال الطبي ورعايـة المعـاقين          :مريم إبراهيم حنا وآخرون    -٣٣
 .)٢٠٠٦تاب الجامعي، القاهرة، مركز نشر وتوزيع الك(

   القـاهرة، (منهاج الخدمة االجتماعية لرعاية المعـاقين       : نظيمة احمد محمود سرحان    -٣٤
 .) ٢٠٠٦دار الفكر العربي، 

 

  : الرسـائل العلميـة) ٢(

 أساليب التوافق االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع         :أمل محمود صالح   -٣٥
 .)٢٠٠٦ث والدراسات العربية، البحوالقاهرة،  رسالة ماجستير، معهد (الفلسطيني 

التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمـع لتكـوين بنـاء رسـمي            : أميمة توفيق إبراهيم   -٣٦
  كلية الخدمـة   ، غير منشورة  ، رسالة ماجستير  ،القاهرة( لمواجهة مشكالت مصابي األلغام   

  .)٢٠٠١ ، جامعة حلوان،االجتماعية
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 المقدمة للمعـاقين حركيـاً جـراء        تقويم خدمات التأهيل الطبي   : تيسير نصر البلتاجي   -٣٧
 .)٢٠٠٣لية التربية، جامعة القدس، رسالة ماجستير، كرام اهللا،  (انتفاضة األقصى

 أثر التأهيل المهني على التوافـق النفـسي واالجتمـاعي           :ثناء هاشم نعمان الخزندار    -٣٨
                     جامعـة  ،القـاهرة، رسـالة ماجـستير، كليـة التربيـة         (للمعوقين في محافظات غـزة      

 .)٢٠٠٠عين شمس،

 النفسي واالجتمـاعي لمبتـوري      لفاعلية برنامج للتأهي  : حسن عبد الجواد عطية بدر     -٣٩
 ، رسالة ماجـستير   ،القاهرة (األطراف في عالقته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية      

 .)١٩٩٥تربية بنات، جامعة عين شمس، كلية ال

اعية لقياس مدى التكيف المهني للعاملين       دراسة اجتم  :زين العابدين محمد على رجب     -٤٠
 كليـة الخدمـة     ، غير منشورة  ، رسالة ماجستير  ،القاهرة (المصابين بمرض شلل  األطفال    

 .)١٩٨٢، جامعة حلوان، االجتماعية

دراسة اجتماعية عن العالقة بين خدمات التأهيـل واسـتعادة          : زينب حسين أبو العال    -٤١
المعهـد   ، غير منشورة  ، رسالة ماجستير  ،القاهرة (األطرافدرة على اإلنتاج لمبتوري     الق

 .)١٩٧٢، العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرة

 أثر ممارسة الخدمة االجتماعية في تقبل المصاب بالبتر لذاته        : ـــــــــــ -٤٢
 ).١٩٧٩ ، جامعة حلوان،تماعية كلية الخدمة االج، غير منشورة، رسالة دكتوراه،القاهرة(

ظمات التأهيـل  تقويم ممارسة طريقة تنظيم المجتمع بمن     : يجيسامح موسي محمد الكرب    -٤٣
 غير  ، رسالة ماجستير  ،القاهرة( ت وعالقتها بتحقيق أهداف المنظما    االجتماعي للمعوقين 

 .)٢٠٠٣،  جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية،منشورة

اضـة   النفسي واالجتماعي لدى معـاقي انتف      قتقدير الذات والتواف  : محمد حامد النجار   -٤٤
 لتربية، الجامعـة اإلسـالمية،    غزة، رسالة ماجستير، كلية ا     (األقصى جسمياً بقطاع غزة   

١٩٩٧(. 

   التخطيط لبرامج الرعاية االجتماعية للمعوقين بسلطنة عمـان       : محمد خميس الفارسي   -٤٥
،  جامعـة حلـوان    ، كلية الخدمـة االجتماعيـة     ، غير منشورة  ، رسالة ماجستير  ،القاهرة(

١٩٩٩(. 
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        معوقات االنجاز في مؤسـسات الرعايـة االجتماعيـة         :الرحمن محجوب محمود عبد    -٤٦
تماعية، جامعـة اإلسـكندرية،   شعبة الخدمة االج،  كلية اآلداب ، دراسة دبلوم  ،اإلسكندرية(

١٩٩٥(. 

 دراسة تطور تعليم وتأهيل المعوقين بمصر مع مقارنـة          :ناريمان محمود محمد جمعة    -٤٧
 كليـة   ، رسالة ماجـستير   ،القاهرة (قدمة في هذا المجال   بما هو متبع حاليا في الدول المت      

 ).١٩٧٩،  جامعة عين شمس،أصول التربية بنات
 

  : مؤتمـرات العلميـة والنـدواتال) ٣(

 العوامل االجتماعية المؤثرة في زيادة الـوعي اإلنتـاجي          :عبد الرحمن صوفي عثمان    -٤٨
 االجتماعية، شر، كلية الخدمةالقاهرة، المؤتمر العلمي العا  (للعاملين كمؤشرات تخطيطيـة   

 .)١٩٩٧جامعة حلوان، 

 الدافعية لالنجاز في العمل وتصور مقترح لدور طريقـة خدمـة            :عرفات زيدان خليل   -٤٩
القاهرة، المؤتمر العلمي الثالث عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة          (الفرد في زيادتها  

 .)٢٠٠٠ ،٢م حلوان،

ممارسة طريقة تنظـيم المجتمـع لتـدعيم الخـدمات المقدمـة            : علي سيد علي مسلم    -٥٠
 ، كلية الخدمة االجتماعية   ، بحث منشور في المؤتمر العلمي السابع عشر       ،القاهرة(للمعاقين

 ).٢٠٠٤، جامعة حلوان

دور األخصائي االجتماعي في تحقيـق الرعايـة المتكاملـة          : ماهر أبو المعاطي علي    -٥١
 كلية الخدمـة    ، بحث منشور في المؤتمر العلمي الثاني      ،القاهرة(للمعوقين فاقدي األطراف    

 .)١٩٨٨، جامعة حلوان، االجتماعية

ورقة عمل حول مدخل الممارسة العامة للخدمة االجتماعيـة         : ـــــــــــ -٥٢
كلية  المؤتمر العلمي الثالث عشر،   القاهرة،( للتعامل مع المشكالت والظواهر االجتماعيـة     

 .)٢٠٠٠ ان،جامعة حلو الخدمة االجتماعية،

 الدمج االجتماعي وتحسين نوعيـة الحيـاة للمعـاقين ذهنيـاً         :ار فهمي منال عبد الست   -٥٣
 .)٢٠٠٦القاهرة، المؤتمر العلمي التاسع عشر، لكلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، (

ورقة عمل حول الممارسة العامة للخدمة االجتماعيـة، رؤيـة          : هشام سيد عبد المجيد    -٥٤
المؤتمر العلمي   القاهرة،( ممارسة الخدمة االجتماعية في الوطن العربي     معاصرة لتعليم و  

 . )٢٠٠٥االجتماعية، جامعة حلوان، الثامن عشر، كلية الخدمة 
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  : المجـالت العلميـة) ٤(

تقييم ممارسة طريقة العمل مع الجماعات في مجال رعايـة          : سلطانة محمد احمد معاد    -٥٥
القاهرة، مجلة دراسـات فـي الخدمـة        ( حقوقهم   المعاقين جسدياً ومساهمتها في تدعيم    

 .)٢٠٠٦االجتماعية والعلوم اإلنسانية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 

دور المؤسسات الحكومية واألهلية في تحقيق الدمج االجتماعي        : علي عباس دندراوي   -٥٦
 والعلـوم    مجلة دراسات في الخدمـة االجتماعيـة       ،القاهرة( للمعاقين حركيا في المجتمع   

 .)٢٠٠٥ ابريل، ،جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، ١٨ العدد ،اإلنسانية

برنامج عمل باستخدام االتجاه العقلي في خدمة الفرد        :  رجب يزين العابدين محمد عل    -٥٧
، مجلة بحـوث    منوفيةال (لتعديل االتجاهات السلبية للوالدين نحو أبنائهم المعاقين حركياً       

 .)٢٠٠١عة المنوفية، كلية اآلداب، جام

  : التقاريـر والقوانيـن) ٥(

   .) فلسطين–رام اهللا (،٢٠٠٠ لسنة)٤(  قانون رقم:قانون العمل الفلسطيني -٥٨

 .)فلسطين-رام اهللا(،١٩٩٩ لسنة )٤( قانون رقم: قانون حقوق المعوقين الفلسطيني -٥٩

 . ٢٠٠٦ ،لتقرير السنوي حول حقوق المعاقينا: منظمة األمم المتحدة -٦٠

األمـم المتحـدة،    (مجموعة صـكوك دوليـة      : ية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان    مفوض -٦١
  )٢٠٠٢، ١، ج١نيويورك، م

  : النشـرات واإلحصـاءات) ٦(

اإلحصاءات السكانية واالجتماعية، تقرير حول     : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    -٦٢
 .)٢٠٠٤ فلسطين، -رام اهللا( الفلسطينيون األكثر فقراً

  التعداد العام للسكان والمساكن والمنـشآت،     : ــــــــــــــــــــ -٦٣
  .)٢٠٠٧ ، فلسطين-رام اهللا(

ــديمغرافي: ـــــــــــــــــــــ -٦٤ ــصحي ال ــسح ال  -رام اهللا (الم
  .)٢٠٠٤، فلسطين

عداد العاطلين عن العمـل وتحليـل       أ تقدير   :ــــــــــــــــــــ -٦٥
 .)٢٠٠٤ فلسطين، -رام اهللا( خصائصهم العامة
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سلسلة التقارير التحليلية الوصفية لألفـراد       :ــــــــــــــــــــ -٦٦
 .)٢٠٠٢ فلسطين، -رام اهللا( ذوو االحتياجات الخاصة

 تقرير الخسائر االقتصادية عـن االتحـاد العـام          :مركز المعلومات الوطني الفلسطيني    -٦٧
 .)٢٠٠٥غزة، فلسطين، ( لنقابات عمال فلسطين

 االقتـصادية واالجتماعيـة      تقرير حول اآلثـار    :ــــــــــــــــــ -٦٨
 تدمير المنشئات الصناعية والبنيـة التحتيـة         في والنفسية الناجمة عن سياسة إسرائيل    

 .)٢٠٠٣غزة، فلسطين، ( الفلسطينية

 تقرير حول مشكلة البطالة الفلسطينية وجهـود        :ــــــــــــــــــ -٦٩
 .)٢٠٠٤غزة، فلسطين،  (السلطة في معالجتها

غـزة،   (رير حول معدل البطالة في فلـسطين       تق :ــــــــــــــــــ -٧٠
 .)٢٠٠٦فلسطين، 
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  . المطبقة على المعاقين حركياًصورة النهائية الستمارة االستبارال) ١(ملحق رقم 

 الصورة النهائية الستمارة االستبيان المطبقة على األخصائيين االجتمـاعيين         )٢(ملحق رقم   
  .العملوفريق 

مجـال  ب الخبراء والمهتمين المطبقة على    المقابلةالصورة النهائية الستمارة     )٣(ملحق رقم   
  .اإلعاقة الحركية

  .أدوات الدراســـة أسمــاء الســـادة محكمـــي )٤(ملحق رقم 

  .شكل يوضح خارطة فلسطين وحدود كالً من قطاع غزة والضفة الغربية )٥(ملحق رقم 

  شكل يوضح حدود قطاع غزة وهو المجال المكاني الذي أجريت فيه الدراسة )٦(ملحق رقم 
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   كلية الخدمة االجتماعية   
  ت الخدمة االجتماعيةقسم مجاال

  
  

  )١(ملحق رقم 
  

  :.................استمارة رقم 
  :  للمعاقين حركياً حول اراستمارة استب

 لتحـاق المعـاقين حركيـاً تي تحـد من امشكــالت الالالعوامل المؤدية إلى 
  العمـل  فرص ب

  " فلسطين-ة المعاقين حركياً  بغزة مطبقة على جمعيدراسة"
قتضيات الحصول على درجة الماجستيرضمن م"  "في الخدمة االجتماعية  

 {تخصص مجاالت الخدمة االجتماعية}
 
 

א א א
א

 الدارس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية 
   جامعة حلوان- بكلية الخدمة االجتماعية

 
 
 

ــرافــــــإشـــ  
 

 
حبيـبجمــال شحاتـه / األستـــاذ الدكتـــور       عمـران نصــر خليـل / ورـــاذ الدكتـــاألست  

الت الخدمـة االجتمـاعية األستـاذ بقسم مجـاجتمـاعية      األستـاذ بقسم مجـاالت الخدمـة اال  
  جامعة حلوان-  بكلية الخدمة االجتماعية               جامعة حلوان - بكلية الخدمة االجتماعية

 
 

م٢٠٠٨ / هـ١٤٢٩        

  ن تستخدمبيانات هذه االستمارة سرية ول
  إال لغرض البحث العملي فقط
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: البيانات األولية : أوالً  
:وجهة نظركتي تعبر عن أمام اإلجابة المناسبة ال) √ (ضع عالمة   

.)اختياري( .................................:االسم      

:      النوع   [١]  
                                                                  .ذكر -١

                                                                          .أنثى -٢
  : السن[٢]

                                                    .سنة) ٢٠(اقل من  -١

٢٠( -٢-(. 

٢٥( -٣-(. 

٣٠( -٤-(. 

٣٥( -٥-(. 

٤٠( -٦-(.  

                                                                .سنة )٥٠-٤٥( -٧
  : الحالة التعليمية [٣]

                                                                         .ميأ -١

                                                             .  )ابتدائي(تعليم أساسي  -٢

                                                     .)إعدادي(تعليم متوسط  -٣

     .)نويثا (تعليم فوق المتوسط -٤

  .)جامعي (تعليم عالي -٥

                                                                      .)دراسات عليا (تعليم فوق الجامعي -٦
   : الحالة االجتماعية[٤]

   .أعزب -١

      .متزوج -٢

 .  مطلق -٣

.                                                                                                  أرمل -٤
     :اإلقامة محل [٥]

                                                     .شمال قطاع غزة -١

                                                  .مدينة غزة -٢

   .وسط قطاع غزة -٣

  .جنوب قطاع غزة -٤

.....                                    ………………………………………………أخرى  تذكر -٥
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  :ظيفة السابقة الو[٦] 
       .كومي قطاع ح  -١

                                         .قطاع خاص -٢

    .أعمال حرة -٣

      .. ... . ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... أخرى تذكر  -٤
   : مع من تقيم[٧] 

                                                         .لدينامع الو -١

 .واألبناءمع الزوجة  -٢

 .قاربمع األ -٣

      . . .. ... ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ..أخرى تذكر  -٤
  : األسرة أفراد عدد [٨]

                        .  ) ٣(اقل من  -١
٣( -٢-(. 

٦( -٣-(. 

  .فأكثر) ٩( -٤
  :سةالمؤساالستفادة من  مدة [٩]

 .اقل من سنة -١

 -سنة  -٢

  -سنتين  -٣

    . فأكثر سنوات  )٣( -٤
      : التحاقك بالمؤسسةأسباب ما [١٠]

                                                                 .           التأهيل المهنيىللحصول عل -١
                                       . فرصة عملىللحصول عل -٢

                                . العالجىللحصول عل -٣

                                                    .شغل وقت فراغيل -٤

                                                 .يةللحصول على مساعدات مال -٥
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  :نوع اإلعاقة الحركية [١١]
   .  بتر احد األطراف العليا -١

                                                                                  . بتر الطرفين العلويين -٢
 .  بتر احد األطراف السفلى -٣

                                                      .بتر الطرفين السفليين -٤
                                                          .شلل أطفال -٥

                                                                 .إقعاد -٦

       .... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... أخري تذكر  -٧
  : سبب اإلعاقة [١٢]

                                                                                       .انتفاضة األقصى -١
                                                                .حادث طرق -٢

                                                   .حادث عمل -٣

 .)والدة(إعاقة طبيعية  -٤

 .إعاقة ترجع إلى أسباب مرضية -٥

    . .. ... ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... أخرى تذكر  -٦
  :  المعاقين حركياً مهنياً أهيلت: ثانياً   

  : هل حصلت على دورات تأهيل مهني  [١٣]
 (   ) ال -٢                  (   )   نعم  -١

   فرص عمل ؟ ى أن للتأهيل المهني دور في حصولك علىتر هل [١٤]
  (   )ال  -٣)             (    حد ما إلى -٢   (   )           نعم -١
 كيف ذلك ؟    . )إلى حد ما(أو) نعم( في حالة اإلجابة بـ[١٥] 

       .عمل مؤهالً لاللتحاق بفرص التأصبح -١

 .   العمل تساعدني في االلتحاق بفرص  خبرات ومعارفتاكتسب -٢

 .  بعض المهارات التي تمكنني في االلتحاق ببعض المهنتاكتسب -٣

  . باألعمال المتاحة في سوق العملاً أكثر إدراكتأصبح -٤
       
  ؟                              ما األسباب). ال( في حالة اإلجابة بـ[١٦] 

        .       حركياًالنظرة السلبية للمجتمع لتشغيل وتوظيف المعاقين -١

 .                  حركياًعدم تطبيق القوانين الخاصة بتشغيل المعاقين -٢

 .  حركياًالمعاقينتشغيل أصحاب األعمال رفض  -٣

 .ن األصحاء تحد من التحاقي بالعملارتفاع نسبة البطالة بي -٤
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  ال   إلى حد ما  نعم    
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                                                         .العوامل التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل: اً لثثا
؟                                 بفرص العملك  المؤدية إلى المشكالت التي تحد من التحاقاألنساقأهم ما [١٧] 

                                                   . ذاتهالمعاق  -١

 .                                                            المؤسسة -٢

 .            األخصائي االجتماعي -٣

 .                              أصحاب األعمال -٤

                                         .                                            المجتمع المحلي -٥

     ....................................................أخرى تذكر  -٦

            
    بفرص العمل؟ بك وتحد من التحاقك ما العوامل المرتبطة [١٨] 

  .                  نفسها تحد من التحاقي بفرص العملاإلعاقة ذات  -١
 .  المتاحالعملنوع أو نمط ي في تعدم رغب -٢

 .              مناسبعدم حصولي على تدريب مهني -٣

                                .إلى مكان العمللي وصعوبة وص -٤
   . بفرص العمل ق لاللتحاعدم مالئمة القدرات المتبقية لدي -٥

 .   اقل قدرة على العمل من اآلخريننيبأ شعوري -٦

  
  ؟ بفرص العملوتحد من التحاقك ما العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة [١٩] 

 المعـاق تـدريب   صالحة ل وجود ورش عمل داخل المؤسسة      عدم   -١
                                                                  .حركياً

 .               المؤسسةبمهني التأهيل لل  مناسبةبرامجوجود  ضعف -٢

 التأهيـل المهنـي      توافر خبراء ومتخصصين في برامج     محدودية -٣
 .                                               للمعاقين حركياً

  .خصصة لتدريب المعاقين الملمؤسسةبا ضعف اإلمكانات المادية -٤

 .المعاقبعد المؤسسة عن مكان سكن  -٥

ولـيس  والعالجيـة    اقتصار برامج المؤسسة على النواحي المادية      -٦
 .وفير فرص العمل تىعل

عدم التعاون بين المؤسسة والمؤسسات األخرى في المجتمع فـي           -٧
 . برامج تأهيلية للمعاقينعمل

  
  
  
  

 (   )  ١  
  (   ) ٢  
  (   ) ٣  
  (   ) ٤  
  (   ) ٥  
  (   ) ٦  

   ال   إلى حد ما  نعم    
(   )  (   )  (   ) ١  
(   )  (   )  (   ) ٢ 
(   )  (   )  (   ) ٣ 

  )  (   )  (   ) ( ٤ 
(   )  (   )  (   ) ٥  
(   )  (   )  (   ) ٦  

   

  ال   ماإلى حد   نعم  
  (   )  (   )(   )١  

(   )  (   )  (   )٢  
   

(   )  (   )  (   )٣  
(   )  (   )  (   )٤  
(   )  (   )  (   )٥  

  
(   )  (   )  (   )٦  

  
(   )  (   )  (   )٧  

  



 - ٢٥٧ -

؟                          بفرص العملك ي االجتماعي وتحد من التحاق ما العوامل المرتبطة بنسق األخصائ[٢٠]
  ال   إلى حد ما م   نع                                                                                      

 . المتاحة في المجتمعلمهني با األخصائي االجتماعمعرفةضعف  -١

                                                 .حركياًئي االجتماعي في مجال المعاقين  األخصاات خبرنقص -٢
المـساعدات  ائي االجتماعي مع المعاقين على      اقتصار عمل األخص   -٣

     .ية فقطالمال

 . إدراك األخصائي االجتماعي لمشكالت تشغيل المعاقينضعف -٤

 .المؤسسةبار فريق العمل دوألاألخصائي االجتماعي  تفهمعدم  -٥

 .العملق يرفيوجد تعاون كافي بين األخصائي االجتماعي و ال -٦

         . بالمؤسسة في التخطيط لبرامج التأهيل المهنيعدم اشتراكه -٧

           
   ؟بفرص العملوتحد من التحاقك   أصحاب األعمال ما العوامل المرتبطة بنسق[٢١] 

                            ال   إلى حد ما                           نعم                                                      
               .أو شركاتهم في مصانعهم ي األعمال لتشغيلأصحابرفض  -١
 .  الصناعية للقدرات المتبقية للمعاقينالمنشآتعدم مالئمة  -٢

 .الخاص بالمعاقين األعمال بقانون العمل أصحابعدم التزام  -٣

 سـليمة متخصـصة و  ل إلى أيدي عاملة      األعما أصحاباحتياج   -٤
 .مع التطور التكنولوجي تتالءم

                         .مكان العمل عن سكن المعاق حركياًبعد  -٥

                     ٦   (   )  (   )  (   )                    .    فر وسائل السالمة والصحة المهنيةعدم تو -٦
  ؟بفرص العملوتحد من التحاقك  المجتمع  ما العوامل المرتبطة بنسق[٢٢]

  ال   إلى حد ما نعم     
 . المعاقين في العملعدم احترام المجتمع لحق -١

  على االقتصاد الفلسطينيلإلحتالل اإلسرائيلي ة ق الخاناتالممارس -٢
 .نفي توعية المجتمع بحقوق المعاقيضعف دور وسائل اإلعالم  -٣

 . للمعاقين حركياًالدونيةنظرة المجتمع  -٤

 .المعاقين حركياً إلى العملالطرق ووسائل نقل  عدم مالئمة -٥

 .مما يقلل من توافر فرص عملضعف االقتصاد الفلسطيني  -٦

 علـى   يطالة بين األصحاء تقلل فرصة حـصول      ارتفاع نسبة الب   -٧
                                                .عمل

 .الجسمية المتبقية يقدرات ال تناسب ل المتاحةاألعما -٨

 . التأهيلية وانتشارها في المجتمععدم توافر المراكز -٩
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 ؟ئي االجتماعي مع المعاقين حركياًلألخصا فعليال ما الدور [٢٣] 

            .               الدعم االجتماعي للمعاقين حركياًتقديم  -١
 .اًية للمعاقين حركيدات المالتقديم المساع -٢

  .الميداني لحاالت المعاقين حركياًالقيام بالبحث  -٣
                 . للمعاقينالت واألنشطة الترويحية القيام بالحف -٤
 بالتعاونالمساعدة في توفير األجهزة التعويضية للمعاقين حركياً  -٥

  .مع المؤسسات الطبية
 

العوامل المؤديـة إلـى     األدوار المقترحة لألخصائي االجتماعي كممارس عام لمواجهة         : رابعاً
  ؟  تحاق المعاقين حركياً بفرص العملالمشكالت التي تحد من ال

  
العوامل المؤديـة   ق حركياً لمواجهة     مع نسق المعا    المتوقع ما دور األخصائي االجتماعي   [٢٤] 

  ؟ التي تحد من التحاقه بفرص العملالمشكالتإلى 
 .تعريف المعاق بفرص العمل المتاحة والمناسبة لقدراته البدنية -١

مساعدة المعاق على التخلص من المشاعر السلبية التي تحـد مـن             -٢
 .     رص العملالتحاقه بف

 .ها إلي أقصى حد ممكناًً واستثمارالثقة في قدرات المعاق حركي -٣

مساعدة المعاق على االلتحاق بدورات التأهيل المهني تمهيداً                                                     -٤
 .    المناسبةاللتحاقه بفرص العمل    

  ق بفرص عمل على أساس    المعاق على ضرورة االلتحامساعدة -٥
  .    تكافؤ الفرص 

ع احتياجات سـوق    مبما يتناسب   تزويد المعاق بالمهارات الجديدة      -٦
  .العمل

 . لمطالبة بالحقوق الخاصة بهمامساعدة المعاق على  -٧

 التأهيـل    والقـوانين ومـصادر    مد وتعريف المعاق بالتـشريعات     -٨
 .ومؤسسات رعاية المعاقين
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العوامل المؤدية إلى   مع نسق المؤسسة لمواجهة     المتوقع  خصائي االجتماعي    ما دور األ   [٢٥] 
 ؟التحاق المعاق حركياً بفرص العملالمشكالت التي تحد من 

لتـدريب   ورش عمـل      بإنـشاء  المؤسـسة ريق العمل ب  ف مطالبة -١
                                               .المختلفة المهن المعاقين على

                                 التأهيـل  مطالبة المؤسسة بتوفير خبراء ومتخصصين في برامج       -٢
                                                      .   يالمهن

                                           الـسوق  فتح قنوات اتصال مع احتياجات       ىمساعدة المؤسسة عل   -٣
 .                                     للتعرف على فرص العمل المتاحة

                                               المعاقين عمال لتوظيف أصحاب األ مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع      -٤
  .                                                                   حركياً

                                         مـساعدة  ففي تطوير برامج المؤسسة والتي تـستهد      المساعدة   -٥
  .  حركياً على االلتحاق بفرص العمل معاقال

 
المشكالت التي تحـد    العوامل المؤدية إلى    الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة        : خامساً

                                :حاق المعاقين  حركياً بفرص العملمن الت

المشكالت التي تحـد    العوامل المؤدية إلى     ما الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة         [٢٦] 
  ؟من التحاقك بفرص العمل من وجهة نظرك

                         .م حق المعاقين في العمل والتوظيفاحترا -١
  .ة بتشغيل المعاقين وتوظيفهمالقوانين الخاصو اللوائحالنظر في  -٢

                                  لتحاقتهم في اال  ا تجاه المعاقين وقدر    للمجتمع تغير النظرة السلبية   -٣
  .بالعمل

                               وتـوفر  فئات المعاقين    ىإنشاء الجمعيات والمؤسسات التي ترع     -٤
  . المناسبلهم التأهيل المهني

 .خصصين في مجال التأهيل المهنيبراء والمتإعداد الخ -٥

 .لطرق بما يتناسب مع قدرات المعاقالتخطيط العمراني ل -٦

 .وق المعاقين وخاصة الحق في العملتوعية الرأي العام بحق -٧

 التنسيق مع رجال األعمال وأصحاب المصانع لتوفير بعض   -٨

  .شغال والوظائف الخاصة بالمعاقيناأل  
 .مية لتشغيل المعاقينع المح المصان منإنشاء العديد -٩

                            المراكز التأهيلية بالموارد والخبرات العينيـة والماديـة       زويد  ت -١٠
 .الالزمة للمعاقين

   
  
 

     الإلى حد ما نعم    
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العوامـل المؤديـة إلـى      التي تواجه األخصائي االجتماعي في مواجهـة         ما الصعوبات    [٢٧] 
                          ؟  بفرص العملق المعاقين حركياًالمشكالت التي تحد من التحا

              
 .عدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين -١

المخصـصة لتـدريب    بالمؤسـسة     اإلمكانيات الماديـة   ضعف -٢
 .                            المعاقين

 .                ل المعاقينتشغيجمود اللوائح والقوانين الخاصة ب -٣

 .     ات السلبية السائدة في المجتمعقدبعض األفكار والمعت -٤

 .  الجتماعي لعمليات التأهيل المهني إدراك األخصائي اضعف -٥

                              عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب المصانع مع المؤسسات -٦

 .                  شغيل المعاقين في الوظائف العامةتبالتي تهتم    

                       .  تناسب قدرات وإمكانيات المعاق الحاليةمل المتاحة الفرص الع -٧

المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين      العوامل المؤدية إلى    التصور المقترح لمواجهة    : سادساً
   :فرص العملحركياً ب

   ؟ المشكالت هذه ما مقترحاتك لمواجهة[٢٨] 
 .        اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل وتوظيف المعاقينيالنظر ف -١

حـول  تعديل األفكار والمعتقدات السلبية السائدة فـي المجتمـع           -٢
 .تشغيل المعاقين

 تغير النظرة السلبية لرجال األعمال وأصحاب المصانع عن -٣

                   .تشغيل وتوظيف المعاقين حركياً
                      .ت تشغيل وتوظيف المعاقينعقد مؤتمرات وندوات تهتم بمشكال -٤

                                     .إنشاء ورش عمل في جميع المؤسسات التي ترعى المعاقين -٥

 .             العاملة في مجال التأهيل المهنيتدريب الكوادر -٦

 .  حوث دراسية واقعية لهذه المشكالتإجراء ب -٧

يلية لكل معاق حركياً تتفق مع مـا        المساهمة في وضع خطة تأه     -٨
 .ن قدرات لديه مىتبق

 . حركياً أداء البرامج التأهيلية للمعاقينىتحسين مستو -٩

  األجهزة التعويضية حتى ىمساعدة المعاقين في الحصول عل -١٠

       .                                                                 مكن من استخدامها والتدريب عليهايت
 .  المعاقينتهتم بفئةالمراكز التأهيلية التي  نبيتبادل الخبرات  -١١

    تشجيع المعاقين بعد تأهيلهم على عمل مـشروعات إنتاجيـة                                               -١٢
                     ١٢(   )  (   )  (   )                                .صغيرة ومدهم بالقروض الالزمة

  .... حسن تعاو�كم على                شكراً                          

     الإلى حد ما نعم    
  (   )  (   ) (   )١   
  (   )  (   ) (   )٢  
  (   )  (   ) (   )٣  
  (   )  (   ) (   )٤  
  (   )  (   ) (   )٥   

  
  (   )  (   ) (   )٦   

   (   )  (   )(   )٧   
 

      ال   إلى حد ما   نعم  
   (   )  (   )(   )١  
   

(   )  (   )  (   ) ٢  
   
 (   )  (   )  (   )٣  
 (   )  (   )  (   )٤  
 (   )  (   )  (   )٥  
 (   )  (   )  (   )٦  

(   )  (   )  (   ) ٧  
   

(   )  (   )  (   ) ٨  
 (   )  (   )  (   )٩  
   
 (   )  (   )  (   )١٠  
 (   )  (   )  (   )١١  
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  كلية الخدمة االجتماعية    
  ت الخدمة االجتماعيةاالقسم مج

  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

  :.................استمارة رقم 
  :  حول وفريق العمللألخصائيين االجتماعيين استمارة استبيان 

 لتحـاق المعـاقين حركيـاً ا ــالت التي تحـد منمشكالالعوامل المؤدية إلى 
  العمـل  فرص ب

  " فلسطين-ة المعاقين حركياً  بغزةدراسة  مطبقة على جمعي"
قتضيات الحصول على درجة الماجستيرضمن م"  "في الخدمة االجتماعية  

 {تخصص مجاالت الخدمة االجتماعية}
 

א א א
א

 الدارس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية 
   جامعة حلوان- بكلية الخدمة االجتماعية

 
 
 

ــرافــــــإشـــ  
 

 
حبيـبجمــال شحاتـه / األستـــاذ الدكتـــور       عمـران نصــر خليـل / ورـــاذ الدكتـــاألست  

الت الخدمـة االجتمـاعية األستـاذ بقسم مجـاجتمـاعية      األستـاذ بقسم مجـاالت الخدمـة اال  
  جامعة حلوان-  بكلية الخدمة االجتماعية               جامعة حلوان - بكلية الخدمة االجتماعية

 
 

م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩        

  ن تستخدمبيانات هذه االستمارة سرية ول
  إال لغرض البحث العملي فقط
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: البيانات األولية : أوالً  
:التي تعبر عن وجهة نظركأمام اإلجابة المناسبة ) √ (ضع عالمة   

.)اختياري (.......................:سمالا  
:      النوع   [١]  

                                                                  .ذكر -١

                                                                          .أنثى -٢
  : السن[٢]

٢٠( -١-(. 

٢٥( -٢-(. 

٣٠( -٣-(. 

٣٥( -٤-(. 

٤٠( -٥-(. 

  .سنة) ٥٠-٤٥( -٦
  : المؤهل الدراسي [٣]

                                              .دبلوم خدمة االجتماعية -١

 .بكالوريوس خدمة اجتماعية -٢

 . علم اجتماع-ليسانس آداب  -٣

 .لم نفس عليسانس -٤

 . اجتماعيةدمةخماجستير  -٥

 ........................................................ تذكرأخرى -٦

  :الحالة االجتماعية[٤] 
  . أعزب -١

 .     متزوج -٢

 .  مطلق -٣

.                                                                                                   أرمل -٤
  :الوظيفة الحالية [٥]

 .اعي بجمعية المعاقين حركياً بغزةأخصائي اجتم -١

 .فسي بجمعية المعاقين حركياً بغزةأخصائي ن -٢

 .......................................................أخرى تذكر  -٣
 

      

       
      

          
     
  

(   )   ١ 
(   )   ٢ 

     
   (   )١ 

(   )   ٢ 
(   )   ٣ 
(   )   ٤ 
(   )   ٥ 
(   )   ٦ 

     
(   )   ١ 

   (   )٢ 
(   )   ٣ 

   (   )٤ 
   (   )٥ 
   (   )٦ 
  

(   )   ١ 
(   )   ٢ 
(   )   ٣ 
(   )   ٤ 

  
  )   ( ١ 

(   )   ٢ 
(   )   ٣ 
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                             : الخبرة في مجال المعاقين حركياً عدد سنوات[٦] 
                                                  . سنوات)٣(اقل من  -١

                                                               .سنوات )٦( سنوات إلى اقل من )٣( -٢

                                  .سنوات) ٩( إلى اقل من  سنوات)٦( -٣

                                                                                      . فأكثر سنوات)٩( -٤
  : لألخصائي االجتماعيتعليمية والخلفية الاإلعداد المهني: ثانياً 
 مجـال   في  اجتماعي  إلعدادك أخصائي  جامعة بال  والعملية فدت من الدراسة النظرية   هل است [٧] 

     ؟ المعاقين حركياًرعاية
 (   ) ال -٣       (   ) إلى حد ما -٢    (   )    نعم  -١

  ؟اصة بمجال رعاية المعاقين حركياًهل حصلت على دورات تدريبية خ [٨]
  (   ) ال -٢      (   )                             نعم  -١

  ؟متى كان ذلك) . نعم(ة اإلجابة بـ في حال[٩]
 (   ) ثناء العمل أ قبل و-٣(   )     أثناء العمل -٢(   )     قبل استالم العمل  -١

  ؟ستفادة من تلك الدورات التدريبية هل تم اال[١٠]
  (   ) ال -٣(   )          إلى حد ما-٢(   )         نعم   -١      
    ؟ةما أوجه االستفاد) إلى حد ما(أو ) نعم(ي حالة اإلجابة بـ ف[١١]

المعـاقين   أفكار جديدة لتطوير العمل بمجال رعايـة         ىالتعرف عل  -١
 .                                حركيا

 مشكالته              اكتساب معارف وخبرات لمساعدة المعاق حركياً لمواجهة       -٢
 .بنفسه

 عالقـة                                            اكتساب مجموعة مهارات للتعامل مع المعـاق وتكـوين         -٣
                                                     .ايجابية معه

ة لتطـوير العمـل بمؤسـسات       التعرف على أساليب وأدوات جديد     -٤
 .   المعاقين

                                                 . اق المعاق في الوظائف المخصصة لهالتعرف على كيفية إلح -٥
                    ؟ما أسباب عدم االستفادة). ال( بـ في حالة اإلجابة[١٢] 

 .                حركياًالمعاقينمجال محتواها غير مرتبط بالتخصص في  -١

 .في العمل مع المعاقينن متخصصيأداء الدورة غير  ىالقائمين عل -٢

 .مدة الدورة غير كافي -٣

 . موعد الدورة غير مالئم  -٤

 .عد مكان الدورة وصعوبة الوصول إليهُب -٥

                          .  الموضوعات النظريةىالتركيز عل -٦
 

  (   )  ١  
   (   ) ٢  
   ) (   ٣  

    (   )٤  
    

  ال   إلى حد ما  نعم  
   (   )  (   )(   )١ 
  

(   )  (   )  (   ) ٢  
  
 (   )  (   )  (   )٣  
  

(   )  (   )  (   ) ٤  
 (   )  (   )  (   )٥ 

  ال   إلى حد ما   نعم  
 (   )  (   )  (   )١ 

(   ) (   )  (   )  ٢  
(   )  (   )  (   ) ٣  
(   )  (   )  (   ) ٤  
(   )  (   )  (   ) ٥ 

  (   )  (   ) (   )٦ 
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        : من خاللمصادر الحصول على الخبرات [١٣] 
                                                              .دورات تدريبية -١

 .ورش عمل -٢

 .حلقات مناقشة -٣

                                                          .مؤتمرات -٤

 .بحوث -٥

 .ت ميدانيةزيارا -٦

 .ندوات -٧

  ......................................................أخرى تذكر  -٨
  
                                                         :العوامل التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل :اً لثثا

              ؟    تحاق المعاقين حركياً بفرص العملشكالت التي تحد من ال الم المؤدية إلىأهم األنساق ما [١٤]
                                                   . ذاتهالمعاق  -١

                                                            . المؤسسة -٢

             .األخصائي االجتماعي -٣

                               .أصحاب األعمال -٤

                                                                                     .المجتمع المحلي -٥

   .......................................................... تذكر أخرى -٦

              
      ؟   بفرص العمل بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه مرتبطةالعوامل ال ما [١٥]

  ال   إلى حد ما  نعم                                                                             
  .                  نفسها تحد من التحاقه بفرص العملاإلعاقة ذات  -١
 .  المتاح نمط أو نوع العملفي عدم رغبة المعاق -٢

              . مناسب تدريب مهنيعلى حركياً عدم حصول المعاق -٣

 . ل المعاق حركياً إلى مكان العملوصعوبة وص -٤

 . بفرص العمل المتاحةلاللتحاق عدم مالئمة القدرات المتبقية لديه  -٥

  .  العمل من اآلخرينى اقل قدرة علأنهبشعوره  -٦

  
  
  
  
  
  

   (   ) ١  
    (   )٢  
    (   )٣  
   (   ) ٤  
   (   ) ٥  
   (   ) ٦  

    (   )٧  
    (   )٨  

  (   )  ١  
   (   ) ٢  

  (   )  ٣  
  (   )  ٤  
   (   ) ٥  
   (   ) ٦  

 (   )  (   )  (   )١ 
 ) (   )  (   )  (  ٢ 

(   )  (   )  (   ) ٣ 
(   )  (   )  (   ) ٤ 
(   )  (   )  (   ) ٥ 
(   )  (   )  (   ) ٦ 
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  ؟ المعاقين حركياً بفرص العملوتحد من التحاق المرتبطة بنسق المؤسسة  العواملما [١٦] 
 المعـاق  صالحة لتـدريب      ورش عمل داخل المؤسسة    وجودعدم   -١

                                 .                               حركياً

                      .     المؤسسةبمهني التأهيل للمناسبة  برامج  وجودضعف -٢

  توافر خبراء ومتخصصين في برامج التأهيـل المهنـي         محدودية -٣
                                                              . حركياًللمعاقين 

 . بالمؤسسة المخصصة لتدريب المعاقين ضعف اإلمكانات المادية -٤

 .المؤسسة عن مكان سكن المعاقبعد  -٥

 ولـيس   العالجيـة اقتصار برامج المؤسسة على النواحي المادية و       -٦
 .وفير فرص العملت ىعل

ع فـي   ؤسسات األخرى في المجتم   عدم التعاون بين المؤسسة والم     -٧
  .عمل برامج تأهيلية للمعاقين

تحاق المعاقين حركياً بفرص    بطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من ال       المرت عواملما ال [١٧] 
                                                                ؟ العمل

           . المتاحة في المجتمعلمهنبا االجتماعي األخصائي معرفةضعف  -١

                                               .   حركياًاألخصائي االجتماعي في مجال المعاقيننقص خبرات  -٢
المـساعدات  ى  عل األخصائي االجتماعي مع المعاقين      اقتصار عمل  -٣

                                                                            .المالية فقط

 .       الجتماعي لمشكالت تشغيل المعاقينضعف إدراك األخصائي ا -٤

 .الدوار فريق العمل بالمؤسسةاألخصائي االجتماعي دم تفهم ع -٥

 .العملق يرفيوجد تعاون كافي بين األخصائي االجتماعي و ال -٦

 .  بالمؤسسة في التخطيط لبرامج التأهيل المهنيعدم اشتراكه -٧

  
تحاق المعاقين حركيـاً بفـرص      وتحد من ال   أصحاب األعمال   المرتبطة بنسق  العواملما  [١٨] 

  ؟العمل
                                                  .شغيل المعاقين حركياً في مصانعهملت  األعمالأصحابرفض  -١
   الـصناعية للقـدرات المتبقيـة    تآالمنشفرص العمل ب عدم مالئمة    -٢

                                                           .للمعاقين

 .الخاص بالمعاقين األعمال بقانون العمل أصحابعدم التزام  -٣

م يمة تتالء  األعمال إلى أيدي عاملة متخصصة وسل      أصحاباج  يتاح -٤
                                                .مع التطور التكنولوجي

                            .مكان العمل عن سكن المعاق حركياًبعد  -٥

                          .             لمهنيةعدم توفر وسائل السالمة والصحة ا -٦

  ال   إلى حد ما   نعم  
 (   )  (   )  (   )١ 

(   )  (   )  (   ) ٢  
   

(   )  (   )  (   ) ٣  
(   )  (   )  (   ) ٤  
(   )  (   )  (   ) ٥  

  
(   )  (   )  (   ) ٦  

  
(   )  (   )  (   ) ٧ 

  ال   إلى حد ما   نعم  
 (   )  (   )  (   )١ 

(   )  (   )  (   ) ٢  
   

(   )  (   )  (   ) ٣  
(   )  (   )  (   ) ٤  
(   )  (   )  (   ) ٥  
(   )  (   )  (   ) ٦  
(   )  (   )  (   ) ٧ 

  ال   إلى حد ما  نعم  
(   )  (   )  (   ) ١ 

   
 (   )  (   )  (   )٢  

  )  (   )  (   ) ( ٣  
   

(   )  (   )  (   ) ٤  
(   )  (   )  (   ) ٥  

 (   )  (   )  (   )٦ 
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  ؟تحاق المعاقين حركياً بفرص العملن الوتحد مالمجتمع   المرتبطة بنسقعواملما ال [١٩] 
     
                          . المعاقين في العملعدم احترام المجتمع لحق -١

   االقتصاد الفلسطينيىعللإلحتالل اإلسرائيلي ة ق الخانالممارسات -٢

 .في توعية المجتمع بحقوق المعاقينضعف دور وسائل اإلعالم  -٣

                              . للمعاقين حركياًالدونيةنظرة المجتمع  -٤

      .نقل المعاقين حركياً إلى العملالطرق ووسائل  مالئمةعدم  -٥

     .مما يقلل من توافر فرص عملضعف االقتصاد الفلسطيني  -٦

صة حصول المعـاقين    فاع نسبة البطالة بين األصحاء تقلل فر      ارت -٧
     .حركياً على عمل

       .للمعاق مية المتبقيةالجس تناسب القدرات األعمال المتاحة ال -٨

                      . التأهيلية وانتشارها في المجتمععدم توافر المراكز -٩

  ؟ئي االجتماعي مع المعاقين حركياً لألخصافعليلدور ال ما ا[٢١] 
                .الدعم االجتماعي للمعاقين حركياًتقديم  -١

 .ية للمعاقين حركياًلتقديم المساعدات الما -٢

 .الميداني لحاالت المعاقين حركياًالقيام بالبحث  -٣

 . الت واألنشطة الترويحية للمعاقينالقيام بالحف -٤

 بالتعاون  المساعدة في توفير األجهزة التعويضية للمعاقين حركياً  -٥

  .مع المؤسسات الطبية
  
  العوامل المؤديـة إلـى      قترحة لألخصائي االجتماعي كممارس عام لمواجهة     األدوار الم   :رابعاً

  ؟  تحاق المعاقين حركياً بفرص العملالمشكالت التي تحد من ال
العوامل المؤديـة   المعاق حركياً لمواجهة     مع نسق     المتوقع األخصائي االجتماعي ما دور   [٢٢] 

 ؟بفرص العملالتحاقه المشكالت التي تحد من إلى 

 .ف المعاق بفرص العمل المتاحة والمناسبة لقدراته البدنيةريتع -١

 التي تحـد مـن      مساعدة المعاق على التخلص من المشاعر السلبية       -٢
 .التحاقه بفرص العمل

 .اًً واستثمارها إلي أقصى حد ممكنالثقة في قدرات المعاق حركي -٣

                                                    مساعدة المعاق على االلتحاق بدورات التأهيل المهني تمهيداً -٤
  .   اللتحاقه بفرص العمل    
  المعاق على ضرورة االلتحاق بفرص عمل على أساس   مساعدة -٥

  .تكافؤ الفرص
  

  ال   إلى حد ما  نعم   
(   )  (   )  (   )  ١  

    (   )  (   )(   )٢  
(   )  (   )  (   )  ٣  
(   )  (   )  (   )  ٤  
(   )  (   )  (   )  ٥  
(   )  (   )  (   )  ٦  

   
(   )  (   )  (   )  ٧  

)  (   )  (   )  (   ٨  
(   )  (   )  (   )  ٩  

  ال   إلى حد ما  نعم  
   (   )  (   )(   )١ 

  (   )  (   ) (   )٢  
(   )  (   )  (   ) ٣  
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سـوق  احتياجات   بما يتناسب مع  تزويد المعاق بالمهارات الجديدة      -٦
                                                      .       العمل

                .طالبة بالحقوق الخاصة بهممساعدة المعاق على الم -٧

                                           ومـصادر التأهيـل    والقـوانين   شريعات   مد وتعريف المعاق بالت    -٨
                                       .رعاية المعاقينومؤسسات 

 
 العوامـل المؤديـة إلـى       ما دور األخصائي االجتماعي مع نسق المؤسـسة لمواجهـة            [٢٣]

  ؟فرص العملالتحاق المعاق حركياً بالمشكالت التي تحد من 
    المهنعاقين على  الم لتدريب ورش عملبإنشاء المؤسسة مطالبة -١

                                                  . المختلفة

 التأهيـل  مطالبة المؤسسة بتوفير خبراء ومتخصصين في بـرامج        -٢
                                       . المهني

                                             الـسوق  مساعدة المؤسسة علي فتح قنوات اتصال مع احتياجـات         -٣
 .                   للتعرف على فرص العمل المتاحة

                                             لتوظيف المعاقين  األعمالمطالبة المؤسسة بالتنسيق مع وأصحاب       -٤
 .                حركياً

                                        مـساعدة والتـي تـستهدف      في تطوير برامج المؤسسة    المساهمة -٥
 .          حركياً على االلتحاق بفرص العمل

                                                      
 العوامل المؤديـة إلـى     لمواجهة   أصحاب األعمال   نسق ما دور األخصائي االجتماعي مع    [٢٤] 

   ؟المشكالت التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل
فـرص عمـل     تـوفير على  وأصحاب األعمال    المسئولين   مطالبة -١

  .رص تكافؤ الف أساسىللمعاقين حركياً عل

بتـشغيل   االلتزام بالقوانين الخاصـة      ى األعمال عل  أصحاب ةبمطال -٢
                                       . بالمعاقين

 . تغيير نظرتهم السلبية تجاه المعاقين حركياًىمساعدتهم عل -٣

 .  المعاق إقامة مشاريع تناسب قدراتى األعمال علأصحاب مطالبة -٤

 وسائل نقـل لنقـل المعـاقين        ير األعمال على توف   أصحاب مطالبة -٥
  .  لهمأماكن عمإلى حركيا 

                                        
  

   
  (   )  (   ) (   )٦ 
  (   )  (   ) (   )٧ 

  
  (   )  (   ) (   )٨ 

  ال   إلى حد ما  نعم  
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  (   )  (   ) (   )٢ 

  
  (   )  (   ) (   )٣ 

  
  (   )  (   ) (   )٤ 

  
  (   )  (   ) (   )٥ 

   

    ال   إلى حد ما  نعم  
  
   (   )  (   )(   )١ 
   

(   )  (   )  (   ) ٢  
(   )  (   )  (   ) ٣  

  )  (   ) (   )  ( ٤  
   

(   )  (   )  (   ) ٥ 
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المشكالت العوامل المؤدية إلى    لمواجهة   نسق المجتمع    مع ما دور األخصائي االجتماعي      [٢٥] 
                          التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل؟  

مطالبة المجتمع بتعديل وتغير اللوائح والقوانين التي تحد من التحاق                                              -١
                .      ياً بفرص العملالمعاقين حرك

 .  عن المعاقين حركياًةمطالبة المجتمع بتغيير نظرته السلبي -٢

مطالبة مؤسسات حقوق اإلنسان بالدفاع عن حقوق المعاقين حركياً                                               -٣
  .هم في الحصول على فرص عمل مناسبةوخاصة حق

           فرص ير مؤسسات ومنظمات تقوم بتوفبإنشاء المجتمع مطالبة -٤
 . عمل مناسبة للمعاقين حركياً   

  .عمل فرص تكوين رأي عام يدعم فكرة حصول المعاقين على -٥
 

المشكالت التي تحـد    العوامل المؤدية إلى    الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة        : خامساً
   :حركياً بفرص العملحاق المعاقين من الت

المشكالت التي تحـد    العوامل المؤدية إلى     ما الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة         [٢٠] 
  ؟من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل

 . المعاقين في العمل والتوظيفاحترام حق -١

  . لخاصة بتشغيل المعاقين وتوظيفهماو القوانين   اللوائحالنظر في -٢

لتحاق تهم في اال  اتجاه المعاقين وقدر  للمجتمع  تغير النظرة السلبية     -٣
 .                                                        بالعمل

إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي ترعى فئات المعاقين وتـوفر                                        -٤
  .                                هني المناسبيل الملهم التأه

 .لمتخصصين في مجال التأهيل المهنيإعداد الخبراء وا -٥

 .التخطيط العمراني للطرق بما يتناسب مع قدرات المعاق -٦

 .وق المعاقين وخاصة الحق في العملتوعية الرأي العام بحق -٧

 التنسيق مع رجال األعمال وأصحاب المصانع لتوفير بعض   -٨

  .شغال والوظائف الخاصة بالمعاقين  األ
 .المصانع المحمية لتشغيل المعاقينإنشاء العديد من  -٩

 تزويد المراكز التأهيلية بالموارد والخبرات العينية والمادية  -١٠

 .                                                   الالزمة للمعاقين

  
  
  
  

                                                                                                    

    ال   إلى حد ما نعم   
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 مواجهة العوامل تي يستخدمها األخصائي االجتماعي لتفعيل دوره فيما األدوات ال[٢٦] 
                   المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل من وجه نظرك؟ المؤدية إلى

  ال    حد ماإلى نعم           
 .ارير والسجالتالتق -١

                                           .  الوثائق والمستندات -٢

 .                                                      المقابالت -٣

 .                                                    الندوات -٤

                        .                         االجتماعات -٥

 .   المحاضرات والمؤتمرات -٦

                                 
العوامـل المؤديـة إلـى      ي مواجهـة    ما الصعوبات التي تواجه األخصائي االجتماعي ف       [٢٧] 

    ؟ ق المعاقين حركياً بفرص العملالتحاالمشكالت التي تحد من 
                       ال   إلى حد ما                                            نعم                                        

 .ني التي تقدمها المؤسسة للمعاقينعدم جدية خدمات التأهيل المه  -١

                            . المخصصة لتدريب المعاقين اإلمكانيات المادية بالمؤسسة ضعف -٢
 .                المعاقينل تشغيالخاصة بجمود اللوائح والقوانين  -٣

 .      المجتمعبعض األفكار والمعتقدات السلبية السائدة في -٤

  .يات التأهيل المهني إدراك األخصائي االجتماعي لعملضعف -٥

                                       المؤسـسات  عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب المصانع مـع        -٦
 .معاقين في الوظائف العامةشغيل التبالتي تهتم 

       فرص العمل المتاحة ال تناسب قدرات وإمكانيات المعاقين الحالية -٧

  
 المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين        العوامل المؤدية إلى   التصور المقترح لمواجهة  : سادساً

   . فرص العملحركياً ب
حركياً  المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين العوامل المؤدية إلى ما مقترحاتك لمواجهة    [٢٨] 

  ؟  بفرص العمل
  .             وتوظيف المعاقينن الخاصة بتشغيلالنظر في اللوائح والقواني -١
ة فـي المجتمـع حـول       تعديل األفكار والمعتقدات السلبية السائد     -٢

  .تشغيل المعاقين
 تغير النظرة السلبية لرجال األعمال وأصحاب المصانع عن -٣

                  .تشغيل وتوظيف المعاقين حركياً    
  .المعاقينعقد مؤتمرات وندوات تهتم بمشكالت تشغيل وتوظيف  -٤
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 . المعاقينىإنشاء ورش عمل في جميع المؤسسات التي ترع  -٥

        . العاملة في مجال التأهيل المهنيتدريب الكوادر -٦

  .مشكالتال لهذهإجراء بحوث دراسية واقعية  -٧

        المساهمة في وضع خطة تأهيلية لكل معاق حركياً تتفق مع  -٨
                                           .يه من قدرات لدىما تبق     

 . حركياً أداء البرامج التأهيلية للمعاقينىتحسين مستو -٩

  األجهزة التعويضية حتى ىمساعدة المعاقين في الحصول عل -١٠

          .                                                              مكن من استخدامها والتدريب عليهايت
 .تبادل الخبرات بين المراكز التأهيلية التي تهتم بفئة المعاقين -١١

                                           تشجيع المعاقين بعد تأهيلهم على عمل مـشروعات إنتاجيـة          -١٢
                                                     .صغيرة ومدهم بالقروض الالزمة

  
  

  ....شكراً على حسن تعاو�كم                          
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  كلية الخدمة االجتماعية   
  ت الخدمة االجتماعيةاالقسم مج

      
  

  )٣(ملحق رقم 
  

  :.................استمارة رقم 
  :  حول اإلعاقة الحركيةمجالب هتمينللخبراء والم مقابلةاستمارة 

  لتحـاق المعـاقين حركيـاًحـد من امشكــالت التي تالالعوامل المؤدية إلى 
  العمـل  فرص ب

  " فلسطين-ة المعاقين حركياً  بغزةدراسة  مطبقة على جمعي"
قتضيات الحصول على درجة الماجستيرضمن م"  "في الخدمة االجتماعية  

 {تخصص مجاالت الخدمة االجتماعية}
 

א א א
א

 الدارس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية 
   جامعة حلوان- بكلية الخدمة االجتماعية

 
 
 

ــرافــــــإشـــ  
 

 
حبيـبجمــال شحاتـه / األستـــاذ الدكتـــور       عمـران نصــر خليـل / ورـــاذ الدكتـــاألست  

الت الخدمـة االجتمـاعية األستـاذ بقسم مجـاجتمـاعية      األستـاذ بقسم مجـاالت الخدمـة اال  
  جامعة حلوان-  بكلية الخدمة االجتماعية               جامعة حلوان - بكلية الخدمة االجتماعية

 
 

م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩        

  ن تستخدمبيانات هذه االستمارة سرية ول
  إال لغرض البحث العملي فقط
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: البيانات األولية: أوال   
: التي تعبر عن وجهة نظر سيادتكمأمام اإلجابة المناسبة ) √( ة ضع عالم  

  .)اختياري(....................... : االسم
:     ع النو   [١]  

                                                                  .ذكر -١

                                                                          .أنثى -٢
   : السن[٢]

٢٥( -١-(.                                                                

٣٠( -٢-(. 

٣٥( -٣-(. 

٤٠( -٤-(. 

٤٥( -٥-(.  

٥٠( -٦-(.  

  .سنة) ٦٠-٥٥( -٧
  : الدراسيالمؤهل  [٣]

 .                                             جتماعيةدبلوم خدمة ا -١

 .ة اجتماعيةبكالوريوس خدم -٢

 . علم اجتماع-نس آداب ليسا -٣

 .ليسانس علم نفس -٤

 .ماجستير خدمة اجتماعية -٥

  .........................................................أخرى تذكر -٦
  .........................................................:الوظيفة الحالية [٤]
  : المعاقين حركياً عدد سنوات الخبرة في مجال[٥] 

                                                                         .          سنوات) ٣( من اقل -١
 .                                                              سنوات) ٦(سنوات إلى اقل من ) ٣( -٢

        .                          سنوات) ٩(سنوات إلى اقل من ) ٦( -٣

                                                                         .           سنوات فأكثر) ٩( -٤
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 :كم اإلجابة عليها وهي كما يليادتمن سييرجى  سئلةاألهناك مجموعة من  

     مـن وجهـة     ما العوامل المرتبطة بنسق المعاق حركياً وتحد من التحاقه بفـرص العمـل             [٦] 
  ال   إلى حد ما نعم                                                      ؟     سيادتكمنظر

  .          نفسها تحد من التحاقه بفرص العملاإلعاقة ذات  -١
 .  المتاح نمط العملأونوع في  المعاق عدم رغبة -٢

  .              مناسبدم حصول المعاق حركياً على تدريب مهنيع -٣
 . ول المعاق حركياً إلى مكان العملصعوبة وص -٤

 .  بفرص العمل المتاحة لاللتحاقعدم مالئمة القدرات المتبقية لديه -٥

 .  ه اقل قدرة على العمل من اآلخرينأنبشعوره  -٦
 

  مـن  ما العوامل المرتبطة بنسق المؤسسة وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل            [٧] 
      وجهة نظر سيادتكم؟

                             المعـاق  داخل المؤسسة صالحة لتـدريب       وجود ورش عمل  عدم   -١
                    .                                         حركياً

                .          لتأهيل المهني بالمؤسسةل  مناسبةبرامجوجود ضعف  -٢

                                          المهنـي  محدودية توافر خبراء ومتخصصين في برامج التأهيـل        -٣
                                                .                        للمعاقين حركياً

 .المخصصة لتدريب المعاقين لمؤسسة با ضعف اإلمكانات المادية -٤

 .بعد المؤسسة عن مكان سكن المعاق -٥

                                          ىوليس عل  العالجية و اقتصار برامج المؤسسة على النواحي المادية      -٦
 .وفير فرص العملت

عمل لالمؤسسات األخرى في المجتمع     و المؤسسة    بين تعاونالعدم   -٧
                                           .اقينللمع برامج تأهيلية

  
 بفرص   ما العوامل المرتبطة بنسق األخصائي االجتماعي وتحد من التحاق المعاقين حركياً           [٨] 

  ؟            العمل من وجهة نظر سيادتكم
 .       تماعي بالمهن المتاحة في المجتمعالجضعف معرفة األخصائي ا -١

.                                               جتماعي في مجال المعاقين حركياً األخصائي االنقص خبرات -٢
                                     المـساعدات اقتصار عمل األخصائي االجتماعي مع المعاقين على         -٣

   . فقطيةالمال
 .       الجتماعي لمشكالت تشغيل المعاقينراك األخصائي اضعف إد -٤

  (   )  (   ) (   )١ 
  (   )  (   ) (   )٢ 
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  ال   إلى حد ما   نعم  
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  (   )  (   ) (   )٤ 
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    .الدوار فريق العمل بالمؤسسةاألخصائي االجتماعي عدم تفهم  -٥

    .ملالعق يرفيوجد تعاون كافي بين األخصائي االجتماعي و ال -٦

 . ي التخطيط لبرامج التأهيل المهني فعدم اشتراك األخصائي -٧

                                     
 بفرص العمل   المعاقين حركياً وتحد من التحاق     أصحاب األعمال   ما العوامل المرتبطة بنسق    [٩] 

                             ؟    من وجهة نظر سيادتكم
رفض أصحاب األعمال لتشغيل المعاقين حركيـاً فـي مـصانعهم                                           -١

  .                                                      بهدف الربح الماديأو شركاتهم 
                                           الـصناعية للقـدرات المتبقيـة      تآعدم مالئمة فرص العمل بالمنش     -٢

 .                                                          للمعاقين

 .ال بقانون العمل الخاص بالمعاقينتزام أصحاب األعمعدم ال -٣

                                     احتياج أصحاب األعمال إلى أيدي عاملـة متخصـصة وسـليمة           -٤
 .تتالءم مع التطور التكنولوجي

 .مكان العمل عن سكن المعاق حركياًبعد  -٥

          .                 ئل السالمة والصحة المهنيةعدم توفر وسا -٦

  
مـن  وتحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل         المجتمع   تبطة بنسق ما العوامل المر   [١٠] 

                                           ؟    وجهة نظر سيادتكم
 .                   م المجتمع لحق المعاقين في العملعدم احترا -١

 . االقتصاد الفلسطينيعلىلإلحتالل اإلسرائيلي ة ق الخانالممارسات -٢

 . ي توعية المجتمع بحقوق المعاقين وسائل اإلعالم فضعف دور -٣

 .المجتمع الدونية للمعاقين حركياًنظرة  -٤

 .نقل المعاقين حركياً إلى العملالطرق ووسائل عدم مالئمة  -٥

 .سطيني مما يقلل من توافر فرص عملضعف االقتصاد الفل -٦

                                        ارتفاع نسبة البطالة بين األصحاء تقلل فرصة حـصول المعـاقين           -٧
     . على عملحركياً

  .للمعاق األعمال المتاحة ال تناسب القدرات الجسمية المتبقية -٨

 . التأهيلية وانتشارها في المجتمععدم توافر المراكز -٩
 

  (   )  (   ) (   )٥  
   (   )  (   )(   )٦ 

  (   )  (   ) (   )٧ 

     الإلى حد ما   نعم  
  

(   )  (   )  (   ) ١  
   

(   )  (   )  (   ) ٢  
(   )  (   )  (   ) ٣  

   
(   )  (   )  (   ) ٤  
(   )  (   )  (   ) ٥  
(   )  (   )  (   ) ٦ 

     الإلى حد ما   نعم  
(   )  (   )  (   ) ١  
(   )  (   )  (   ) ٢  
(   )  (   )  (   ) ٣  

 (   )  (   )  (   )٤  
(   )  (   )  (   ) ٥  
(   )  (   )  (   ) ٦  

   
(   )  (   )  (   ) ٧  
(   )  (   )  (   ) ٨  

 (   )  (   )  (   )٩ 
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العوامل المؤدية  واجهة  مع نسق المعاق حركياً لم     خصائي االجتماعي المتوقع لأل دور  الما   [١١] 
  ؟    وجهة نظر سيادتكممن المشكالت التي تحد من التحاقه بفرص العمل إلى 

  
 
 .متاحة والمناسبة لقدراته البدنيةتعريف المعاق بفرص العمل ال -١

                                      مساعدة المعاق على التخلص من المشاعر السلبية التي تحـد مـن            -٢
 .ص العملالتحاقه بفر

 .اًً واستثمارها إلي أقصى حد ممكنالثقة في قدرات المعاق حركي -٣

مساعدة المعاق على االلتحاق بدورات التأهيل المهني تمهيداً                                                   -٤
  .       اللتحاقه بفرص العمل

 مساعدة المعاق على ضرورة االلتحاق بفرص عمل على أساس    -٥

  .الفرصتكافؤ 
                           بما يتناسب مع احتياجـات سـوق               تزويد المعاق بالمهارات الجديدة    -٦

  .العمل

 .على المطالبة بالحقوق الخاصة بهممساعدة المعاق  -٧

 التأهيـل   اق بالتـشريعات والقـوانين ومـصادر      مد وتعريف المع    -٨
 .                                     ومؤسسات رعاية المعاقين

 
العوامل المؤدية إلـى    مع نسق المؤسسة لمواجهة      خصائي االجتماعي التوقع لأل دور  الما  [١٢] 

   ؟وجهة نظر سيادتكممن المشكالت التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل 
  
    المهنرش عمل لتدريب المعاقين على مطالبة المؤسسة بإنشاء و -١

 .                                                  المختلفة

 التأهيـل  مطالبة المؤسسة بتوفير خبراء ومتخصصين في بـرامج        -٢
 .                                       المهني

                                  مساعدة المؤسسة علي فتح قنوات اتصال مع احتياجـات الـسوق                   -٣
 .                   للتعرف على فرص العمل المتاحة

                                          . مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع وأصحاب األعمال لتوظيف المعاقين -٤
                                       المعاقساعدة  المساهمة في تطوير برامج المؤسسة والتي تستهدف م        -٥

 .          حركياً على االلتحاق بفرص العمل

  ال   إلى حد ما  نعم    
  (   )  (   ) (   )١ 

  
  (   )  (   ) (   )٢ 
  (   )  (   ) (   )٣  

               
  (   )  (   ) (   )٤ 

   
  (   )  (   ) (   )٥ 

   
  (   )  (   ) (   )٦  
  (   )  (   ) (   )٧  

  
  (   )  (   ) (   )٨ 

  ال   إلى حد ما  نعم   
   

  (   )  (   ) (   )١ 
             

  (   )  (   ) (   )٢ 
   

  (   )  (   ) (   )٣ 
  (   )  (   ) (   )٤ 

   
  (   )  (   ) (   )٥ 
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العوامـل  لمواجهـة    أصحاب األعمـال   خصائي االجتماعي مع نسق    المتوقع لأل  دورالما  [١٣] 
  ؟ وجهة نظر سيادتكممن  المشكالت التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العملالمؤدية إلى 

  
مطالبة المسئولين وأصحاب األعمال على تـوفير فـرص عمـل            -١

 . قين حركياً على أساس تكافؤ الفرصللمعا

لقوانين الخاصـة بتـشغيل     مطالبة أصحاب األعمال على االلتزام با      -٢
 .                                       بالمعاقين

 .هم السلبية تجاه المعاقين حركياًمساعدتهم على تغيير نظرت -٣

 . مطالبة أصحاب األعمال على إقامة مشاريع تناسب قدرات المعاق -٤

 المعـاقين   سائل نقـل لنقـل    مطالبة أصحاب األعمال على توفير و      -٥
 .                                         حركيا إلى أماكن عملهم

  
العوامل المؤدية إلى   لمواجهة   نسق المجتمع    خصائي االجتماعي مع  المتوقع لأل دور  ال ما   [١٤] 

                      ؟وجهة نظر سيادتكم من المشكالت التي تحد من التحاق المعاق حركياً بفرص العمل
                                    التحاقمطالبة المجتمع بتعديل وتغير اللوائح والقوانين التي تحد من           -١

 .                    المعاقين حركياً بفرص العمل

 .  عن المعاقين حركياًةمطالبة المجتمع بتغيير نظرته السلبي -٢

مطالبة مؤسسات حقوق اإلنسان بالدفاع عن حقوق المعاقين حركياً                                               -٣
 . على فرص عمل مناسبةهم في الحصولوخاصة حق

مطالبة المجتمع بإنشاء مؤسسات ومنظمات تقوم بتـوفير فـرص                                           -٤
 .ن حركياًعمل مناسبة للمعاقي

 .عمل تكوين رأي عام يدعم فكرة حصول المعاقين على فرص -٥

   
المشكالت التي تحـد    العوامل المؤدية إلى     ما الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة         [١٥] 

                     ال   إلى حد ما نعم   ؟   من وجهة نظر سيادتكممن التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل
 . المعاقين في العمل والتوظيفاحترام حق  -١

 . الخاصة بتشغيل المعاقين وتوظيفهمو القوانين   اللوائحالنظر في -٢

 . لتحاق بالعملتهم في االاتغير النظرة السلبية تجاه المعاقين وقدر -٣

      فئات المعاقين وتـوفر                              ىإنشاء الجمعيات والمؤسسات التي ترع     -٤
  .التأهيل المهني المناسبلهم 

   ال   إلى حد ما    نعم  
  
   (   )  (   )(   )١ 
   

(   )  (   )  (   ) ٢  
(   )  (   )  (   ) ٣  
(   )  (   )  (   ) ٤  

   
(   )  (   )  (   ) ٥ 

   ال   إلى حد ما    نعم  
   (   )  (   )(   )١ 

(   )  (   )  (   ) ٢  
  

(   )  (   )  (   ) ٣  
   

(   )  (   )  (   ) ٤  
)  (   )  (   ) (   ٥ 

     (   )  (   )(   )١  
     (   )  (   )(   )٢  
   )  (   )  (   (   )٣ 

    
     (   )  (   )(   )٤ 
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 .لمتخصصين في مجال التأهيل المهنيإعداد الخبراء وا -٥

 .طرق بما يتناسب مع قدرات المعاقط العمراني للالتخطي -٦

 .وق المعاقين وخاصة الحق في العملتوعية الرأي العام بحق -٧

 التنسيق مع رجال األعمال وأصحاب المصانع لتوفير بعض   -٨

  .شغال والوظائف الخاصة بالمعاقين  األ
 .المصانع المحمية لتشغيل المعاقينإنشاء العديد من  -٩

يلية بالموارد والخبرات العينيـة والماديـة        المراكز التأه  تزويد -١٠
 .الالزمة للمعاقين

  
ت التي يمكن أن تواجه األخصائي االجتماعي أثناء محاولتـه التغلـب علـى               ما الصعوبا  [١٦] 

مـن  المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمـل           العوامل المؤدية إلى    
  ؟ وجهة نظر سيادتكم

 .ني التي تقدمها المؤسسة للمعاقينعدم جدية خدمات التأهيل المه -١

  .                          مخصصة لتدريب المعاقينال اإلمكانيات المادية بالمؤسسة ضعف -٢
 .                 المعاقينتشغيلجمود اللوائح والقوانين الخاصة ب -٣

 .     ة في المجتمعبعض األفكار والمعتقدات السلبية السائد -٤

 . الجتماعي لعمليات التأهيل المهنيضعف إدراك األخصائي ا -٥

                                     التـي انع مع المؤسسات    عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب المص      -٦
 .شغيل المعاقين في الوظائف العامةت بتهتم

 .ين الحاليةفرص العمل المتاحة ال تناسب قدرات وإمكانيات المعاق -٧

  
تحـاق  المشكالت التـي تحـد مـن ال   العوامل المؤدية إلى ماذا تقترح حضرتك لمواجهة    [١٧] 

  ؟المعاقين حركياً بفرص العمل
 .ن الخاصة بتشغيل وتوظيف المعاقينالنظر في اللوائح والقواني -١

حول تشغيل  ئدة في المجتمع    تعديل األفكار والمعتقدات السلبية السا     -٢
  .المعاقين

 تغير النظرة السلبية لرجال األعمال وأصحاب المصانع عن -٣

                   .تشغيل وتوظيف المعاقين حركياً
                        .عقد مؤتمرات وندوات تهتم بمشكالت تشغيل وتوظيف المعاقين -٤

                                       .ينإنشاء ورش عمل في جميع المؤسسات التي ترعى المعاق -٥

  (   )  (   ) (   )٥   
  (   )  (   ) (   )٦  
  (   )  (   ) (   )٧   

   
  (   )  (   ) (   )٨  
  (   )  (   ) (   )٩   

  
  (   )  (   ) (   )١٠ 

    ال إلى حد ما    نعم  
(   )  (   )  (   ) ١  
(   )  (   )  (   ) ٢  
(   )  (   )  (   ) ٣  
(   )  (   )  (   ) ٤  
(   )  (   )  (   ) ٥  

   
(   )  (   )  (   ) ٦  
(   )  (   )  (   ) ٧ 

     الإلى حد ما   نعم    
   (   )  (   )  (   )١  
   

   (   )  (   )  (   )٢  
   
     )  (   )  (   )( ٣  
   (   )  (   )  (   )٤  

  (   )  (   )  (   ) ٥ 
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           .        العاملة في مجال التأهيل المهنيتدريب الكوادر -٦

 . حوث دراسية واقعية لهذه المشكالتإجراء ب -٧

                                           المساهمة في وضع خطة تأهيلية لكل معاق حركيـاً تتفـق مـع              -٨
 .                                          لديه من قدرات ىما تبق

 .حركياًبرامج التأهيلية للمعاقين  أداء الىتحسين مستو -٩

  األجهزة التعويضية حتى ىمساعدة المعاقين في الحصول عل -١٠

.                                                                      مكن من استخدامها والتدريب عليهايت
 .تأهيلية التي تهتم بفئة المعاقينتبادل الخبرات بين المراكز ال -١١

                                          بعد تأهيلهم على عمـل مـشروعات إنتاجيـة         تشجيع المعاقين  -١٢
  .صغيرة ومدهم بالقروض الالزمة

  
  

  ....شكراً على حسن تعاو�كم 

(   )  (   )  (   ) ٦  
(   )  (   )  (   ) ٧  

   
(   )  (   )  (   ) ٨  
(   )  (   )  (   ) ٩  

  
(   )  (   )  (   ) ١٠  
(   )  (   )  (   ) ١١  

  
(   )  (   )  (   ) ١٢  
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  )مرتبة أبجدياً(أسماء السادة محكمي أدوات الدراسة 
  

  الدرجة العملية  االسم

 ابتسام محمود راشد  ١
– كلية الخدمة االجتماعية     –أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية       

  جامعة حلوان  

قـــاحمد يوسف علي ٢  جامعة– كلية الخدمة االجتماعية     –أستاذ مساعد بقسم التخطيط االجتماعي       
  حلوان  

   جامعة حلوان  – كلية الخدمة االجتماعية –أستاذ بقسم خدمة الفرد  جمال شكري عثمان  ٣

   جامعة حلوان  – كلية الخدمة االجتماعية –أستاذ ورئيس قسم خدمة الفرد   حمدي محمد منصور ٤

 زكنية عبد القادر خليل  ٥
–ية الخدمة االجتماعية     كل –أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية       

  جامعة حلوان  

 جامعـة– كلية الخدمة االجتماعية   –أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية        زين العابدين محمد علي  ٦
  حلوان  

 ريهوسميرة محمد الج  ٧
– كلية الخدمة االجتماعية     –أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية       

  جامعة حلوان  
 جامعة حلوان – كلية الخدمة االجتماعية –أستاذ مساعد بقسم تنظيم المجتمع   حجازيسناء محمد ٨

– كلية الخدمة االجتماعية     –أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية         سهير محمد خيري  ٩
  جامعة حلوان  

 صلوحة محمود الفقي ١٠
 جامعة– كلية الخدمة االجتماعية     – بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية      مدرس

  حلوان  
 جامعة حلوان – كلية الخدمة االجتماعية –أستاذ مساعد بقسم خدمة الجماعة   عادل مشرف محمد مشرف  ١١

   جامعة حلوان  – كلية الخدمة االجتماعية –أستاذ بقسم خدمة الفرد  عبد الناصر عوض احمد  ١٢

 جامعة حلوان – كلية الخدمة االجتماعية –سم خدمة الجماعة أستاذ مساعد بق  ماجد محمد حنفي  ١٣

  المعاطي عليأبوماهر  ١٤
– كلية الخدمة االجتماعيـة  –أستاذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية    

  جامعة حلوان  

 محمود احمد صادق ١٥
 جامعـة– كلية الخدمة االجتماعية   –أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية      

  ن  حلوا

 مدحت محمد أبو النصر ١٦
 جامعـة– كلية الخدمة االجتماعية   –أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية      

  حلوان  

 مريم إبراهيم حنا ١٧
 جامعـة– كلية الخدمة االجتماعية   –أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية      

  حلوان  
   جامعة حلوان  –خدمة االجتماعية  كلية ال–أستاذ بقسم خدمة الجماعة  نصيف فهمي منقريوس ١٨

   جامعة حلوان  – كلية الخدمة االجتماعية –أستاذ بقسم خدمة الفرد  هشام سيد عبد المجيد  ١٩
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)٢( شكل  

"خارطة فلسطين وحدود كالً من قطاع غزة والضفة الغربية"يوضح   
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  )٣( شكل 

"حدود قطاع غزة وهو المجال المكاني الذي أجريت فيه الدراسة"يوضح   



  
 
 
 
 
  
  
  

  
  

    
  
  
  

  .ة باللغـة العربيـةـص الدراسـ ملخ :   أوالً  
 .ة باللغـة األجنبيـةـص الدراسـ ملخ:ـاً ثاني   
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  :  
 المعاقين في اآلونة األخيرة في معظم دول العالم المتقدمة منها والنامية ومن             تتحظى فئا       
سيرة عملية التنمية    باالهتمام الكبير نظراً لزيادة عدد المعاقين وتأثيرها على م         - فلسطين -بينها

  .داخل المجتمع

عوقه عن قيامه بـأدواره االجتماعيـة فـي         وقد يصاب اإلنسان بأحد اإلعاقات التي قد ت             
 ومن ضمن اإلعاقات التي قد تصيب اإلنسان اإلعاقة         رة والمدرسة والعمل والمجتمع ككل،    األس

 وراثيـة مثـل انتقـال       الحركية، والتي زادت معدالتها في الوقت الحاضر، نظراً لعدة أسباب         
ـ   ى وأخر بة أو مشوهة من الوالدين لألبناء،     صفات سال  نقـص الـوعي    : ثـل   سبة م  بيئية مكت

 وزيادة استخدام المكينة فـي      معدالت تلوث البيئة بكافة أنواعه،     وزيادة   الصحي في المجتمع،  
  .        وكذلك الحروب سواء األهلية أو الخارجية بين الدول، زيادة حوادث الطرق،الصناعة

ه إلى ما يتناسب مـع      وقد تؤدي اإلعاقة إلى ترك المعاق حركياً لعمله أو إلى تغيير دور                 
وضعه الجديد فضال عن المشكالت التي تترتب على اإلعاقة الحركية في عالقاتـه برؤسـائه               

 .وزمالئه داخل العمل

تعتبر قضية المعاقين وعدم التحاقهم بفرص العمل من أهم القضايا التي تـشغل بـال               و      
هم بفرص العمل خصوصية من     المجتمعات في اآلونة األخيرة، ولمشكلة المعاقين وعدم التحاق       

مـن  %٨٥فريدة من نوعها في المجتمع الفلسطيني، حيث ارتفعت نسبة البطالة بينهم لتـصبح            
 اإلسرائيلية الخانقـة علـى االقتـصاد الفلـسطيني          تمجموع المعاقين، وذلك نتيجة للممارسا    

واللـوائح  والمتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية، وأيضا نتيجة لجمود بعض القـوانين            
 الخاصة بتشغيل المعاقين، هذا باإلضافة إلى النظـرة الـسلبية للمجتمـع ورجـال               ةالفلسطيني

 .الخ...ألعمال حول تشغيل المعاقينا

وبالرغم من سالمة وجدوى الطرق التقليدية للخدمة االجتماعية، والتي استخدمت العديد                 
ي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفـرص        ت الت مشكالالمن األساليب المختلفة في التعامل مع       

، يبدوا من   المرتبطة بها العمل، إال انه بالنظر إلى تعقد تلك المشكالت عموماً، وتعدد العوامل            
 تتناسـب   واإلحاطة درجة من الشمول     ى يكون بدوره عل   بأسلوبالمالئم مواجهة هذه المواقف     

 االتجاه المالئم لهذا الغرض     أو ألسلوبا، وقد يكون    امتغيراتهمع طبيعة هذه المشكالت، وتعدد      
اعيـة   المـشكالت االجتم إحـدى تماماًَ هو الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية للتعامل مع       

 .تحاق المعاقين حركياً بفرص العملالُملحة وهي المشكالت التي تحد من ال
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 العامة في الخدمة    ةارسمنظور للمم للذا تهتم القضية األساسية للدراسة بمحاولة التوصل              
  .تحاق المعاقين حركياً بفرص العملاالجتماعية للتغلب على المشكالت التي تحد من ال

  :  
  . لتحاق المعاقين حركيا بفرص العملتحديد العوامل المؤدية إلى المشكالت التي تحد من ا -١

 المـشكالت  المؤدية إلـى  ة العوامل   تحديد األدوار المقترحة لألخصائي االجتماعي لمواجه      -٢
 .لتحاق المعاقين حركيا بفرص العملالتي تحد من ا

التوصل لتصور مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعيـة للتغلـب علـى               -٣
  .لتحاق المعاقين حركيا بفرص العملالمشكالت التي تحد من االعوامل المؤدية إلى 

 :  
  ؟لتحاق المعاقين حركيا بفرص العمللى المشكالت التي تحد من اما العوامل المؤدية إ) ١(

  :  رئيسي التساؤالت الفرعية التالية     ويتفرع من هذا التساؤل ال

 ؟)المعاق حركياً( ما العوامل على مستوى الوحدات الصغرى   -أ 

 ؟)فريق العملالمؤسسات، ( ما العوامل على مستوى الوحدات المتوسطة  -ب 

  ؟)أصحاب األعمال، المجتمع المحلي(ستوى الوحدات الكبرى  ما العوامل على م -ج 

العوامل المؤدية إلـى     ةما األدوار المقترحة لألخصائي االجتماعي كممارس عام لمواجه       ) ٢(
  ؟لتحاق المعاقين حركيا بفرص العملالمشكالت التي تحد  من ا

  : رئيسي التساؤالت الفرعية التالية      ويتفرع من هذا التساؤل ال

 ؟)المعاق حركياً(دوره مع نسق العميل   -أ 

 ؟)المؤسسة( دوره مع نسق الفعل  -ب 

  ؟  )المعاقين، أصحاب األعمال، المجتمع( دوره مع نسق الهدف  -ج 

المشكالت التي تحد   العوامل المؤدية إلى    ما الجهود المبذولة من جانب المجتمع لمواجهة        ) ٣( 
  ؟لتحاق المعاقين حركيا بفرص العملمن ا

العوامـل المؤديـة إلـى      مواجهـة    التي تواجه األخصائي االجتماعي عند       ما الصعوبات ) ٤(
 ؟ تحاق المعاقين حركياً بفرص العملالت التي تحد من المشكال
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العوامـل  ما التصور المقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية للتغلب على    ) ٥(
  ؟المعاقين حركياً بفرص العملتحاق المشكالت التي تحد من الالمؤدية إلى 

  :  
 .المعاق حركياً -١

 .مشكالت العمل -٢

 .رسة العامة في الخدمة االجتماعيةالمما -٣

   :  
 . هذه الدراسة من الدراسات الوصفيةتعتبر : نوع الدراسة -١

 .)الحصر الشامل، وبالعينة(المسح االجتماعي بنوعيه  :منهج الدراسة -٢

  :مجاالت الدراسة -٣

 . فلسطين- تم إجراء الدراسة بجمعية المعاقين حركياً بغزة:  المجال المكاني-أ

 الخبـراء  وفريـق العمـل،   األخصائيين االجتمـاعين   المعاقين حركياً،    : المجال البشري  - ب
 . مجال اإلعاقة الحركيةب المهتمينو

  .١٥/٤/٢٠٠٨ حتى ٣/٣/٢٠٠٨ فترة جمع البيانات في الفترة من : المجال الزمني- ج

 :   
تحاق  المشكالت التي تحد من ال     العوامل المؤدية إلى    للمعاقين حركياً حول   اراستمارة استب  -أ

 .المعاقين حركياً بفرص العمل

العوامـل المؤديـة إلـى       حول    وفريق العمل  استمارة استبيان لألخصائيين االجتماعيين    - ب
 .حاق المعاقين حركياً بفرص العملتالمشكالت التي تحد من ال

العوامـل المؤديـة إلـى      مجال اإلعاقة الحركية حول      للخبراء والمهتمين ب   مقابلةارة  استم -ج 
  .تحاق المعاقين حركياً بفرص العملالمشكالت التي تحد من ال
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     :   
ق المعاقين بفرص العمل هي     أكثر العوامل تأثيراً في عدم التحا     أن   أوضحت نتائج الدراسة     -

  :  اآلتيبالترتيب 

  %.٨٠,٧٥ وذلك بنسبة المجتمعالعوامل المرتبطة بنسق  -١
  %.٨٠,٥٣وذلك بنسبة أصحاب األعمال العوامل المرتبطة بنسق  -٢

  %.٧٤,٩٤وذلك بنسبة لمؤسسة االعوامل المرتبطة بنسق  -٣

  %.٥٥,٨٦نسبة  وذلك باألخصائي االجتماعيالعوامل المرتبطة بنسق  -٤

  %.٣٢,٩٨ وذلك بنسبة المعاق حركياًالعوامل المرتبطة بنسق  -٥

 كما أوضحت نتائج الدراسة أن الدور المتوقع لألخصائي االجتماعي مع األنساق المختلفـة              -
تجاه العوامل المؤدية إلى المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل قـد               

                  ، حيث أن أكثـر األدوار تـأثيراً مـع األنـساق المختلفـة هـي                لياقترب من الدور المثا   
  :اآلتي بالترتيب

  %.٩٥,٥وذلك بنسبة  المجتمعنسق دوره مع   -١

  %.٩١,٨٧ وذلك بنسبة المعاق حركياًنسق   دوره مع-٢

  %.٩١وذلك بنسبة أصحاب األعمال نسق   دوره مع-٣

 %.٨٩,٥ة وذلك بنسبالمؤسسة نسق   دوره مع-٤

 مواجهة  عند كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود صعوبات تواجهه األخصائي االجتماعي            -
  : هي بالترتيب اآلتيالمشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل 

عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب المصانع مع المؤسسات التي تهتم بتشغيل المعـاقين              -١
  %.٩١,٤٣وذلك بنسبة  امةفي الوظائف الع

  %.٨٨,٩٣وذلك بنسبة  جمود اللوائح والقوانين الخاصة بتشغيل المعاقين -٢
  %.٨٦,٧٩وذلك بنسبة  عدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين -٣
  %.٧٧,١٤وذلك بنسبة  المخصصة لتدريب المعاقين  ضعف اإلمكانيات المادية بالمؤسسات-٤
  %.٦٨,٢١وذلك بنسبة  ف إدراك األخصائي االجتماعي لعمليات التأهيل المهني ضع-٥
  %.٦٠,٧١وذلك بنسبة   بعض األفكار والمعتقدات السلبية السائدة في المجتمع-٦
  %.٥٧,١٤وذلك بنسبة  فرص العمل المتاحة ال تناسب قدرات وإمكانيات المعاقين الحالية -٧

وصل لمنظور مقترح للممارسـة العامـة فـي الخدمـة            كما أسفرت نتائج الدراسة إلى الت      -
المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركياً       العوامل المؤدية إلى    االجتماعية للتغلب على    

  . بفرص العمل
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Summary of the study 
 
Problem of the Study: 

       The Disabled factions get in hindmost periods in most countries of 
the world, that developed and growing out of - Palestine – with great 
interesting because increase the number of disabled persons and 
effectiveness on the pursuing of the development process within the 
community.    
         And the people may be afflict with one of disabilities that may 
hinder it from doing his social roles in the family, school, work and 
society as a whole, and within the disabilities that might afflicted the 
people motor disability, which increased rates for the present time, result 
to several reasons genetically such as removing hereditary of negative or 
distorted of the parents of the children, and other environmental acquired 
such as: lack of health awareness in the community, and increasing the 
averages of environmental pollution of all types, and increase the use 
Machine in the industry, increasing road accidents, as well as the wars as 
civil wars or foreign between countries. 
       The disability leading leave motor handicapped to his work and to 
change his role for agree with his new objectivize, as well as the 
problems which result motor disability in its relations with presidents and 
his colleagues within the workplace.  
       The issue of the disabled and non-entry into employment of the most 
important issues of concern to communities in recent times, the problem 
of the disabled and non-entry into the work opportunities special unique 
in Palestinian society, where the rising rate of unemployment is to 
become 85% of the total disabled as a result of Israel practices 
stranglehold on the Palestinian economy and the political changes in the 
Palestinian arena, and also a result of the rigidity of some laws and 
Palestinian tariffs special with employing disabled, in addition to the 
negative viewing of the society and businessmen around actuating  
disabled ... etc. 
       Although the safety and feasibility of the traditional methods of 
social work, which used many different techniques in dealing with 
problems that prevent motor handicapped form joining work, but the 
complexity of these problems generally, and the multiplicity of factors 
associated, it seems appropriate to deal with it in such a way that involves 
a degree of comprehensiveness and encompassment suitable to the 
purpose of social work of the generalist practice to deal with the urgent 
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social problems, are problems that prevent motor Handicapped Form 
joining work. 
       Therefore interested fundamental issue of studying the of trying to 

reach a perspective for the generalist practice of social work to 
overcome problems which prevent motor handicapped from joining 
work. 

Goals of the Study:      
1. Determining the factors leading to problems that prevent motor 

handicapped from joining work. 
2. Determining the roles proposed for social worker to confronting 

problems that prevent motor handicapped from joining work. 
3. reaching to imagine proposal from the perspective for the generalist 

practice of social work to overcome problems which prevent motor 
handicapped from joining work. 

Questions of the Study:  
(1) What are the factors leading to the problems that prevent motor 

handicapped from joining  work ? 
       and branches from the main question, question raised are as 

following: 
1. what are the factors to the micro level (motor handicapped)? 
2. what are the factors to the mezzo level (institutions, associations, 

unions)? 
3. what are the factors to the macro level (business, community)? 
(2) What  are the roles of the proposed for Social worker as practitioner in 
the face problems that prevent motor handicapped from joining  work? 
       and branches from the main question, question raised are as 

following: 
1. his role with System Client (motor handicapped)? 
2. his role with Action  System (institutions)?  
3. his role with Target System (motor handicapped, and owners of 

factories and society)? 
(3)  What are the efforts of the community to face the problems that 

prevent motor handicapped from joining work? 
(4) What are the difficulties that faced the social worker to overcome 

problems which prevent motor handicapped from joining? 
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(5) What are the imagine proposal from the perspective for the generalist 
practice of social work to overcome problems which prevent motor 
handicapped from joining work?   

Concepts of the study: 
1. motor handicapped. 
2. work problems. 
3. general practice in social work. 
Methodological procedures of the study: 
1. kind of the study: 
     This study belongs to a descriptive studies. 
2. Method of the study:  

Social survey with its two sides (comprehensive and sampling) . 
3. Fields of the study: 

a) Place field: the study was conduced in  Association motor 
handicapped in Gaza – Palestine. 

b) Human field : motor handicapped, social workers, experts who 
interested with field motor disability . 

c) Time field : Data collection period started on March 3 th 2008 and 
ended on April 15th 2008. 

Instruments:  
1. Interview form regarding of motor handicapped around the 

problems which prevent motor handicapped from joining work. 
2. A questionnaire regarding of social workers around the problems 

which prevent motor handicapped from joining work. 
3. Interview form regarding of experts and interested with motor 

disability field around the problems which prevent motor 
handicapped from joining work. 

The most important results of the study: 
- The results of the study shewed, the most influential factors leading to 

the problems that prevent motor handicapped from joining  work are the 

order of the factors associated with each: 

1 - factors associated with community system with a rate of 80.75%.  

2 - factors associated format employers system with a rate of 80.53%.  
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3 - factors associated format institution system with a rate of 74.94%.  

4 - factors associated format social worker system with a rate of 55.86%.  

5 - factors associated with motor handicapped system with a rate of 

32.98%.  

- The results of the study shewed also that the expected role of social   

worker with various systems to the factors leading to problems that 

prevent motor handicapped from joining work had approached the 

exemplary role, as the most influential roles with different systems is the 

order:  

1 - his role with community system with a rate of 95.5%.  

2 - his role with motor handicapped system with a rate of 91.87%.  

3 - his role with business owners system with a rate of 91%.  

4 - his role with institution system with a rate of 89.5%.  

- Results of the study also pointed to difficulties faced by the social 

worker in the face of problems that prevent motor handicapped from 

joining work are the following order:  

1 - non-cooperation of businessmen and factory owners with the 

institutions concerned with the operation of the disabled in public jobs 

with a rate of 91.43%.  

2 - rigidity regulations and laws on employing disabled with a rate of 

88.93%.  

3 - lack of seriousness of vocational rehabilitation services provided by 

the Foundation for the Disabled with a rate of 86.79%.  

4 - weakness of the possibilities of physical training institutions for the 

disabled with a rate of 77.14%.  

5 - weakness of realize social worker for vocational rehabilitation with a 

rate of 68.21%.   
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6 - some of the ideas and beliefs of society prevailing negative with a rate 

of 60.71%.  

7 - employment opportunities do not fit the capabilities of the disabled 

current with a rate of 57.14%.  

- The results of the study reach to  suggestion of Perspective for The 

Generalist Practice Of Social Work to Overcome Problems Which 

Prevent Motor Handicapped From Joining Work.  
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