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  إهداء
  

  .... الكلمات من نور ومعان هوما تحويأهدي نتاج زراعة أيام 
فلـسطين  ..حـان    الرجال ومنها انشد الطير للحريـة ال        رض تفوح برائحة  أ إلى

  .األديانرض أ
 الليل للمغتصب رعبا    أصبح اخضرارا وبسواعدهم    األرضهم  ؤ دما أكسبت من   إلى

   .اإلبرارالشهداء  ...وشرارا
 بـصدور الجبنـاء     أشـعلوا  مـن    إلـى  عقول الحـق وثـورات االنتـصار         إلى

   األحرار األسرى....النار
 كنـزا  وأمـي أبي  ... ة   غاي أيوكانوا لي سندا لبلوغ       بالرعاية أحاطاني من   إلى

  .السعادة
 جـذور   أخوتي...الشدة تمتد لي عند     أيديهم بالمودة ووجدت  أيامي من زينوا    إلى

  .المحبة 
  .أقربائي المقربين ... لي دعما اوكانو ألبنائهمي كحبهم ن من يحبونإلى
 أروع ... من فـرح وكـدر وعنـاء       بما فيها كتهم قصة تدعى الحياة      من شار  إلى

   األصدقاء
 بين ثنايـا الحقـول وجعلـت حيـاتي تتـسم بجنـون              أزهرتالوردة التي    إلى

  .شمعة السكون شيرين ابنتي ...معقول
  
  

  الباحثة 
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  شكر وعرفان
  

 رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلـى            الحمد هللا 
  .ه الرسالة  هذإلتمام ووفقني أعانني الذي الحمد هللا .أجمعيناله وصحبه 

 أن هذا الجهد العلمي المتواضـع       إنهاءوانه لمن دواعي فخري واعتزازي بعد        
 على هذه الرسالة    أشرفت الدكتورة سهير صباح التي      إلى بالشكر والتقدير    أتقدم

 والمالحظات حتـى خرجـت      باألفكار وأمدتنيومنحتني الكثير من وقتها وعلمها      
  . النور إلىهذه الرسالة 
المناقشة على تفضلهم بمناقشة هذه الرسالة وعلى ما قـدموه مـن   وأشكر لجنة  

  . هذه الرسالة إثراءعملت على  أفكار
ا لـي مـوجهين     كانو ألساتذتي بالجامعة الذين   شكري وتقديري العميق     أنس وال

فلهم مني االحترام والتقدير لـسعة      . ا علي بوقتهم وخبرتهم   يبخلوومرشدين ولم   
  .سالة فترة انجاز الر صدرهم طوال

بهمتهم معي كبرت   . . كانوا لي دعما وسندا    وأصدقاء كل الشكر لزمالء     أقدم  كما
   . لي همتي ودعمهم لي كان دافعا

  . بوقتهمعليا يبخلو عينة الدراسة الذين لم  أفرادشكرأ أنيفوتني   الوأخيرا
  

  فجزى اهللا الجميع خير الجزاء
  
  

  الباحثة   
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وجهة من  في فلسطين  حركيا والمهني للمعاقين التأهيل النفسي واالجتماعيواقع
   وأولياء أمورهم والعاملين في بعض المراكز التأهيليةنظر المعاقين

  
  أشواق عمر: إعداد

  سهير الصباح.د: إشراف
  ملخصال

 التأهيل النفسي واالجتمـاعي     درجة واقع ى  عل التعرف    إلى هدفت الدراسة 
 وأوليـاء أمـورهم     نظر المعاقين  في فلسطين من وجهة       حركيا والمهني للمعاقين 

 منهـا العمـر   ، وعالقة ذلك بعدد من المتغيـرات   والعاملين في المراكز التأهيلية     
والجنس والعمر والمؤهل العلمي للعاملين فـي المراكـز         . ودرجة االعاقة للمعاق  

قيق هـدف   ، ولتح وصلة القرابة ومستوى الدخل الولياء امور المعاقين        . التاهيلية
 التأهيل النفسي واالجتماعي والمهني واقعبتطوير أداة لقياس   ة الباحث تقامالدراسة  
  حيث تم  تطبيقها على     ،بعد استخراج صدقها وثباتها      في فلسطين     حركيا للمعاقين

تمثلت من المعاقين حركيا ومن العاملين في مراكز التأهيل ومن أولياء أمور            عينة  
ولـي  ) 145( عامل وعاملة و  )100( و ،حركيامعاق  ) 255(بلغ حجمها   . المعاقين

 .أمر

 نال أعلى الدرجات     التأهيل االجتماعي   أن  :أهمها الدراسة عدة نتائج     وقد أظهرت 
 المعاقين وأولياء أمورهم للبرامج التأهيلية ثم التأهيل النفسي وأخيرا من وجهة نظر

ـ        .كان التأهيل المهني      تـاله   ىأما العاملين فقد كان التأهيل النفسي بالمرتبة األول
 .االجتماعي والمهني

كما انه كان هناك فروقا في وجهة نظر المعاقين نحو واقع التأهيل المهني تعزى              
وفروقا تعـزى لمتغيـرات العمـر       .لدرجة اإلعاقة لصالح ذوي اإلعاقة الشديدة     

والحالة االجتماعية لكن الدراسة لم تجد فروقا في وجهة نظر العاملين نحو واقع             
 .  يرات العمر والمؤهل العلميالتأهيل تعزى لمتغ

 التأهيـل  لواقع بـرامج     األمور أولياءفي وجهة نظر     فروق   وجدت الدراسة كما  
 .الدخل ومستوى تعزى لمتغير صلة القرابة
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  ث 

بيـة مـن المعـاقين    برامج التأهيل أعلى وأكثر ايجاوكانت رؤية العاملين لواقع  
 .وأولياء أمورهم

 أهمهـا  تواجه المعاق في فلسطين وكـان   تم التعرف على أهم المشاكل التي  كما
 ومؤسـساته،  صعوبة التنقل في المجتمع      المجتمع،النظرة السلبية للمعاق من قبل      

أما عن أهم المشاكل التي تحد من نجـاح البـرامج           .عدم توفر فرص عمل لهم    
  فكان أبرزها التأهيلية

جـود دورات   عدم توفر اإلمكانات المادية الالزمة لنجاح برامج التأهيل،وعدم و        
تدريبية تطويرية مستمرة للعاملين في مجال التأهيل ، وغياب المتابعة من قبـل             

  .المؤسسات للمعاقين بعد تخرجهم من هذه المؤسسات 
العمـل   :أهمهابناء على نتائج الدراسة ومناقشتها تم اقتراح عدد من التوصيات           

ل متابعـة   على تطوير برامج التدريب والتأهيل بشكل دائم ومستمر مـن خـال           
ضرورة إشراك المعاقين وأولياء أمـورهم فـي   و التطور العالمي لهذه الخدمات

 واضحة للتشغيل والمتابعة في سوق      آلية وضرورة وجود    تخطيط برامج التأهيل  
   .العمل المحلي
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The physically handicap's   psychological, social and profession 

rehabilitation in Palestine from the handicap and their parents' 

perspectives among rehabilitation centers.  

Prepare : Ashwaq Omar 
Supervise : Saheer Sabbah 
 

Abstract    

The aim of this study is to represent the evaluation degree of the 

Palestinian handicapped psychological, social and professional 

rehabilitation, considering physically handicapped, parents and 

rehabilitation centers’ workers’ views along with a number of variables 

such as, the handicap's age and handicap degree, the rehabilitation center 

workers' age, sex and education, and the parents' income level and type of 

relation. In order to achieve the aim of this study, the researcher 

developed a standard to measure the psychological, social and 

professional rehabilitation's evaluation degree for Palestinian handicaps. 

After approving its validity, it is been applied upon a sample that 

consisted of  handicaps, rehabilitation centers' workers and the handicaps' 

parents that reached 255 physically handicaps 100 workers(males and 

females) and 145 parents, On the other hand, the study showed the 

following results: 

The social rehabilitation has scored the highest evaluation degree 

considering the handicaps and their parents; in the second place came the 

psychological rehabilitation then the professional rehabilitation. On the 

other hand, the rehabilitation centers' workers' psychological 

rehabilitation scored the first place followed by the social and 

professional rehabilitations.  

While there were some handicaps' perspectives differences towards the 

rehabilitation status concerning the severe handicap,  besides other age, 
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social status variables but the study did not find any workers' 

perspectives' differences towards rehabilitation status due to age and 

education variables. On the other hand, the study has reached some 

parents' perspectives towards rehabilitation programs status due to 

relation type and income level.  While the workers' perspectives towards 

rehabilitation programs were higher and more positive than the handicaps 

and parents' perspectives. Moreover, the most important difficulties that 

face the Palestinian handicap have been recognized including, the 

negative attitude towards the handicap, transportation and movement 

difficulties among associations and shortage in job opportunities. But the 

most important  difficulties that prevent the rehabilitation programs are 

the followings:            

The absence of necessary financial supports for the rehabilitation 

programs success, the absence of continuous developing training courses 

for workers in rehabilitation field and the absence of handicap 

association's supervision after the handicap's graduation. 

Depending on the study results and discussions a number of 

recommendations were presented as follows: Work on the 

rehabilitation and training programs continuously through following 

the international development for these services, involve the handicaps 

and their parents in rehabilitation programs planning and the existence 

of a clear supervision and execution  mechanism among the local 

community.       
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  الفصل األول
____________________________________________  

  ميتهاوأهمشكلة الدراسة 
  

  : مقدمة1.1
 فاليوم لم يعد عالمنا يتقبل       في نظرته لألخالقيات التي تسوده ،      تتغييراال  بعض شهد العالم 

 فأخالقياتنا بـدأت ترتفـع      ،  تيجة وقوع أحداث طارئة أو مفاجئة      إعاقة الماليين من الناس ن     وفاة أو 
حاالت العجز واإلعاقة نفس    نظر ل وأصبح العلم ي  . بقدر ما أصبح لدينا من إمكانيات وقدرات جديدة       

 حقـوق المعـاقين فـي       ألهمية إدراكنا وزاد   ،افضة للعبودية والتفرقة العنصرية   نظرة البشرية الر  
 حق الحياة والنمو الصحي، فهم بحاجة للحماية في مراحل النمو المختلفة          ، ألن هذه الفئة لها    المجتمع

 قوة معطلة في المجتمع     ية الكافية بها أصبحت   العنا فإذا لم تبذل     ،ةإلمكانيات والقدرات المتوفر  بكل ا 
وطاقة معطلة لعملية اإلنتاج، ويؤدي عدم االهتمـام بعـالج مـشكالت ذوي اإلعاقـات النفـسية                 
واالجتماعية إلى انحراف الكثيرين منهم إلحساسهم بالنقص ولشعورهم بالضيق مـن جـراء نبـذ               

  ). 1991مخلوف، (المجتمع لهم 
التأهيل وانه تطور مع مرور الوقت نظرا للحاجة        ،   لمراحل ايخي تار لذا نرى أن هناك نموا    

 إذ منذ الستينات تصاعد االهتمام العالمي وما يزال بقضية اإلعاقة والمعـاقين وتنـامي               .الماسة له 
ا خاصة مع صدور وثيقة حقوق اإلنسان وإعالن حقوق الطفل وحقوق المعـاقين             بهالوعي الدولي   

، ) Integration(هيلية مستحدثة مثل أهمية الدمج االجتماعي        تأ مبادئ والتي تضمنت    1975لسنة  
  ، والفرص المتكافئة) Participation  (والمشاركة

Equal opportunities)(  راسات البتكار أساليب جديدة ف الجهود والدوكان طبيعيا تكثي
  ).2009، هالل( وهكذا تبلورت فكرة الخدمات التأهيلية ،ل قضية اإلعاقة والمعاقينلتناو

وفي أواخر السبعينات قدمت منظمة الصحة العالمية بواسطة فريق من الخبـراء نمـوذج              
الدول النامية مثل إفريقيا واسيا     تأهيل يهدف إلى تلبية احتياجات التأهيل الضرورية من موارد لدى           

ع التركيز   ومع بداية الثمانينات تم تصور التأهيل وتطوره بشكل أساسي كطريقة لتقديم الخدمات م             ،
لمية على أن يتم دمج هذه الخدمة مع الرعاية    اقد أوصت منظمة الصحة الع    ، و على الخدمات الطبية    

وكنتيجة لذلك مالت برامج التأهيل إلى      ،  دة بالفعل في معظم الدول النامية     الصحية األساسية الموجو  
 التوفيـق بيـنهم داخـل       التركيز على اللجوء إلى القدرة الوظيفية لدى األفراد المعاقين لكـي يـتم            

مجتمعاتهم، وخالل عقدي الثمانينات والتسعينات تطور برنامج التأهيل ليشمل التعلـيم والتـدريب             
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فقط المهني وإعادة التأهيل االجتماعي وأساليب الوقاية من اإلعاقة إلى جانب هذا فان التأهيل ليس               
  ).2009هالل، (يها أيضا بل لتغيير البيئة التي يعيش ف، للتعامل مع المعاق كفرد فحسب

والفترة األخيرة من القرن العشرين شهدت مالمح كبيرة للتغير االجتماعي، واتسمت الحياة            
 التي كانت تسود العالم بالنـسبة       العالم مثيال، وبعد تغير االتجاهات    االجتماعية بدينامية لم يشهد لها      

 مـة، أكيد حقوقه في أن يعيش حيـاة كري       للعالقات اإلنسانية، وتحول االتجاه إلى احترام اإلنسان وت       
مخلـوف،  (فكانت برامج الخدمة االجتماعية التأهيلية نتيجة حتمية لهذا التطور في العلوم اإلنسانية             

1991.(  
 اإلعاقة ولعل تزايد االهتمام بتقديم الخدمات التأهيلية للمعوقين يرجع إلى ارتفاع حجم مشكلة

من مجموع السكان الكلـي فـي أي       % 10اقات مختلفة بحوالي    لذين لديهم إع  إذ تقدر نسبة األفراد ا    
  ).2009هالل، (مجتمع 

لذا انطلقت فلسفة تأهيل المعاقين من التركيز على الفرد كانسان يستحق العـيش بكرامـة               
 فاإلنسان المعوق يعيش ضمن إطار اجتماعي يتأثر به ويؤثر          .فيهواحترام في المجتمع الذي يعيش      

ج المعوق في المجتمع مسؤولية اجتماعية عامة وليست قصرا على مجموعة من    فيه وبالتالي فان دم   
األفراد أو المؤسسات، كذلك فان فلسفة التأهيل تؤكد أهمية انتقال الشخص المعوق من االعتماديـة               

  ).1985الريحاني، (إلى االستقاللية قدر المستطاع وتعزيز ثقته بنفسه وثقة اآلخرين بقدراته 
 زيادة فـي أعـداد الجرحـى        1987فقد شهد المجتمع الفلسطيني منذ عام       أما في فلسطين    
االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة والتي طالت وتطال يوميا كـل منـاحي    والمعوقين نتيجة استمرار

للنساء واألطفال والشيوخ تحت ستار حجة األمن، حيث أصـبح شـعبنا الفلـسطيني     الحياة من قتل
وقد أشارت البيانات الصادرة عن الجهاز .  أو أسيرا،أو معاقا،  إما شهيداقائمة االنتظار بأسره تحت
 واحدة على األقل    إعاقةمن األفراد لديهم    % 2.7 أن   2006في العام    الفلسطيني   لإلحصاءالمركزي  

في قطاع غزة، وترتفع النـسبة      % 2.3في الضفة الغربية و   % 2.9في األراضي الفلسطينية، بواقع     
وبلغ عدد المعوقين فـي المحافظـات       ). على التوالي % 2.3، %3.0(بين اإلناث   بين الذكور عنها    

بذلك يكون العدد ، و) 39890قطاع غزة (والمحافظات الجنوبية ) 69145الغربية  الضفة(الشمالية 
) 3634495(معاقاً في جميع محافظات الوطن من عدد الـسكان اإلجمـالي             109,035اإلجمالي  

مـن  % 32.2 إلى أن    2006رت البيانات الصادرة عن الجهاز في العام        من جانب آخر، أشا   . نسمة
، 2005األفراد الذين لديهم إعاقة واحدة على األقل لم يتلقوا خدمات طبية أو اجتماعية فـي العـام                  

، في حين بلغت نسبة األفـراد الـذين       )في قطاع غزة  % 31.2في الضفة الغربية و   % 32.6(بواقع  
في األراضي الفلسطينية فـي العـام       % 4.9قل وتلقوا رعاية اجتماعية     لديهم إعاقة واحدة على األ    

) على التوالي % 4.1،  %6.6(، وكانت النسبة أعلى في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية            2005
  ).2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 4

ين الفلـسطينيين  قالمعا  أن إلىوقد يعزى ذلك، هذه النسبة تعتبر من أعلى النسب في العالم 
ومؤسساتهم يعيشون ظروفاً بالغة الصعوبة كباقي الشعب الفلسطيني الذي يمارس ضده أبشع صور             

الذي قطع أوصال الوطن وجعل منه  القمع والتعذيب والحصار المشدد وبناء جدار الفصل العنصري
ارس والجامعات إلى مراكز الخدمات والمد سجوناً كبيرة تحاصر أبناء شعبنا وتمنعهم من الوصول

اإلدارة العامة لذوي االحتياجات الخاصة فـي       منذ استحداث    و .وأماكن عملهم مما زاد من معاناتهم     
والتابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعمل جاهدة لحل مشاكل المعوقين ودمجهم  1988 أواخر العام

حيـث  . 1999/ 4رقـم  االجتماعية وقانون المعوقين  في المجتمع تمشيا مع سياسة وزارة الشؤون
تعنى اإلدارة العامة لذوي االحتياجات الخاصة بشؤون المعوقين من جميع الجوانـب االجتماعيـة              

كافة أنحاء الوطن بالتعاون والتنسيق مع باقي اإلدارات بالوزارة والوزارات  والرعاية والتأهيل في
  ،ا مـن رعايـة اجتماعيـة   تسعى لتحقيقهذات العالقة  لتحقيق أهدافها التي والمؤسسات  األخرى

الـدوائر   وتشغيل ودمج المعوقين في المجتمع من خالل، وتأهيل طبي ومهني ،ومساعدة اقتصادية
  : التالية

والعقليـة والحركيـة والـسمعية    البصرية  وتشمل اإلعاقات بأنواعها: جتماعيةدائرة الرعاية اال. 1
   .والنطقية

 المعاق، قسم التنسيق ومتابعة اللجان النوعيـة فـي   وتشمل قسم بطاقة :دائرة الدمج االجتماعي. 2
  .الوطن

وزارة (وتشمل األدوات المساعدة، والتأهيل المهني والتشغيل، وقـسم التـدريب           : دائرة التأهيل . 3
  ).2004الشؤون االجتماعية، 

  
  : مشكلة الدراسة وتساؤالتها2.1

  
ـ    يعتبر الفرد المعاق جزءا ال يتجزأ من مجتمعنا الفلسطيني، ف          رائح المعاقون شريحة من ش

ب وراثية منـذ الـوالدة، هنـاك        ، فباإلضافة إلعاقات نتجت عن أسبا     المجتمع لهم دورهم ومكانتهم   
 وغيرها، كما يوجد نسبة كبيرة من معاقي االنتفاضة         معاقون أصيبوا باإلعاقة بتأثير بيئي كالحوادث     

يتهم مما أدى إلـى     جل بلدهم وحر  أ ومقاومة قوية منهم من      كانت إصاباتهم ناتجة عن احتالل مرير     
وبعد مجيء ،  ونفسيتهم وعالقاتهم االجتماعية الذي أثر على حياتهم وعملهم حركيةبإعاقاتأصابتهم 

برزت بعض المراكز التأهيلية التي وجهت عنايتها لهذه الفئة          1994السلطة الوطنية الفلسطينية عام     
، إلى الكثير من االهتمام والرعايـة     الفئة تحتاج   وهذه  . من المجتمع وقدمت لها العديد من الخدمات      

وال يـستطيع    لطبيعي في المجتمع وبناء مؤسساته،    كي تتمكن من القيام بدورها القيادي والريادي وا       
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احد أن ينكر وجود طاقة كبيرة لدى أعضاء هذه الشريحة والتي يجب استغاللها واالستفادة منها في                
دية في المجتمع، فتعزيز قدرات المعاقين وتدعيم مواهبهم وإتاحة         عملية التنمية االجتماعية واالقتصا   

وهذا االهتمام والرعاية يحتاج    . الفرص أمامهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم يزيد حتما من إنتاجيتهم         
 مؤسسات ومراكز تعمل على توفيره وتوجيهه الوجهة الصحية علميا ومهنيا، ومن هنا بـرزت               إلى

عرف على الخدمات التي توفرها مراكز التأهيل ومدى قيامها بواجبها وتحقيقها مشكلة الدراسة في الت
ة هذه المراكز الستيعاب المعاقين وإعادة تأهيلهم، وتمثلـت         دافها، إضافة إلى التعرف على كفاء     أله

  :مشكلة الدراسة بالسؤال العام التالي
  

سطين من وجهة نظر المعـاقين       التأهيل النفسي واالجتماعي والمهني للمعاقين في فل       واقعما  * 
  وأولياء أمورهم والعاملين في المراكز التأهيلية؟

  : وقد انبثقت عن السؤال العام األسئلة الفرعية التالية
 التأهيـل المهنـي والنفـسي       واقـع  في متوسطات    إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة       .1

ى لمتغيـر الحالـة      تعز واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر المعاقين        
   ؟اإلعاقةدرجة و العمرواالجتماعية 

 متوسطات واقـع في ) ≥0.05α( مستوى الداللة عندهل توجد فروق ذات داللة إحصائية    .2
التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر العاملين      

 ؟تعزى لمتغيرات الجنس والعمر والمؤهل العلمي 
 التأهيـل    واقع في) ≥0.05α( مستوى الداللة    عندفروق ذات داللة إحصائية     هل توجد    .3

 أمـور ولياء ين حركيا في فلسطين من وجهة نظر أ      المهني والنفسي واالجتماعي للمعاق   
  ؟المعاقين تعزى لمتغيرات صلة القرابة ومستوى الدخل والتفاعل بينهما 

التأهيـل  واقع  في  ) ≥0.05α( مستوى الداللة    عندهل توجد فروق ذات داللة إحصائية        .4
 المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين تبعا لفئة المستجيب ؟

  
  :أهمية الدراسة3.1 

 
إن مجتمعنا الفلسطيني بحاجة إلى كل القدرات واإلمكانات المتاحة لمواجهة ما يتعرض لـه    

في تقدمه وتطوره    هذا المجتمع    من احتالل وحصار وبطالة، وإلى مشاركة كل الفئات والشرائح في         
ه، وما ال يمكن تجاهله هو دور شريحة المعاقين التي هي جزء ال يتجزأ من هـذا المجتمـع،                   وبنائ

ورغم أهمية الموضوع وضرورة االهتمام بالمعاقين وعمل ما يمكن عمله لتأهيلهم ودمجهـم فـي               
 الجانب من حيث االحتياجـات       أنني لم أجد دراسات في فلسطين تلقي الضوء على هذا          إالمجتمعهم  
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لذا . والتي من واجب المراكز التأهيلية العمل على تحقيقها       ،  النفسية والمهنية واالجتماعية للمعاقين     
 لبذل قصارى الجهود لتقوية برامج التأهيل المتـوفرة والعمـل           إليهملفت النظر   تطمح الباحثة  أن ت    

ات المعاق وحاجاته وحاجات المجتمع الـذي       على تطويرها بشكل دائم ومستمر بما يتناسب مع قدر        
  : هو جزء منه، فأهمية الدراسة تتمثل في الجوانب التالية

  حركيـا  المعـاقين  فئةمجتمع الفلسطيني وهي  كون هذه الدراسة ستجرى على فئة مهمة من ال         .1
 ألف معاقـا ومعاقـة حـسب        42.181 بلغ عددهم    ذين يشكلون شريحة كبيرة وهامة في المجتمع      ال

 يجب االهتمـام    وهم فئة كبيرة ومهمة    ،2007يات جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني سنة       إحصائ
ولكي ال يشعروا بأنهم عالة على      ،  بها وعدم إهمالها لما لها من اثر كبير في تقدم المجتمع من جهة              

 .مجتمعهم

خالل من   لنفسه    حركيا  المختلفة في تعزيز نظرة المعاق     التأهيلتبرز هذه الدراسة دور برامج       .2
  .للمعاقين نظرة المجتمع تغيير

 تأهيـل   أهميـة لفلسطينية بفضل التعرف على     تعزز هذه الدراسة ميدان الدراسات العربية وا       .3
  . والعمل على تحسينهاالتأهيليةللبرامج  عدة نواح ولفت النظر منحركيا المعاقين 

 بعـض المجـاالت   كما وتبرز أهمية هذه الدراسة من خالل ما سينجم عنها من نتـائج تفيـد         .4
 ستساعد المرشدين   أنها إذ التربوية والنفسية وبخاصة في مجال اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي        

 .وفقا لحاجات المعاق وقدراته ومتطلباته  اإلرشادية الخطط والبرامج إعدادالنفسيين في 

خالل لفت نظـرهم     التي تم تطبيق الدراسة فيها وذلك من         التأهيليةالدراسة المراكز   هذه   تفيد .5
والعمل على التطوير والتحسين لجنـي       في البرامج المطبقة في مراكزهم ،       نقاط القوة والضعف   إلى

  .اإلطراف لكال أفضلنتائج 

  
 

  :أهداف الدراسة4.1 
 التأهيل النفسي واالجتماعي والمهني للمعاقين فـي         هذه الدراسة للتعرف على واقع     انبثقت

عاقين بالخدمات التأهيلية التي تقدم لهم، إضافة إلـى وجهـة نظـر            فلسطين ومعرفة وجهة نظر الم    
العاملين في هذه المراكز، وأولياء أمور المعاقين في هذه الخدمات، وبالتحديد فإنها ستحاول تحقيق              

  :األهداف اآلتية
 التأهيل النفسي واالجتماعي والمهني للمعاقين في فلسطين من وجهة نظـر            واقع علىالتعرف   .1

  . وأولياء أمورهم والعاملين في المراكز التأهيلية تبعا لعدة متغيراتالمعاقين
 مدى مالئمة برامج التأهيل النفسي واالجتماعي والمهني التي تقـدمها مراكـز             علىالتعرف   .2

  .التأهيل مع ميولهم واتجاهاتهم وقدراتهم من وجهة نظرهم
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ا مراكـز التأهيـل النفـسي        مدى استفادة الفرد المعوق من الخدمات التي تقدمه        علىالتعرف   .3
 .واالجتماعي والمهني في فلسطين

 التعرف على الصعوبات والمشكالت التي تواجه المعاق حركيـا فـي مجتمعنـا الفلـسطيني               .4
  .التأهيليةالتي تحد من فاعلية البرامج والعقبات 

 
  : فرضيات الدراسة5.1

  
  :هامن خالل أسئلة الدراسة انبثقت الفرضيات الصفرية التالية لفحص

 واقـع فـي   ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة           :الفرضية األولى 
جهة نظـر المعـاقين تبعـا       التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من و         

  . لمتغير العمر
  

 واقـع فـي   ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة           :الثانيةالفرضية  
جهة نظـر المعـاقين تبعـا       التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من و         

  .لمتغير الحالة االجتماعية
  

 واقـع فـي   ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة           :الفرضية الثالثة 
جهة نظـر المعـاقين تبعـا       ا في فلسطين من و    التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركي     

  .لمتغير المؤهل العلمي
  

 واقـع فـي   ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة           :ةالرابعالفرضية  
 وجهة نظـر العـاملين تبعـا        التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من        

  .تغير الجنسلم
  

 واقـع في  ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة           :مسةالخا الفرضية
 وجهة نظـر العـاملين تبعـا        التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من        

  .العمرلمتغير 
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 واقـع في  ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة           :السادسةالفرضية  
 وجهة نظـر العـاملين تبعـا        تأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من        ال

  .المؤهل العلمي  لمتغير
  

 واقـع في ) ≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة        :السابعة الفرضية
 أمـور  أوليـاء  نظر   التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة         

  .ارابة ، مستوى الدخل والتفاعل بينهالمعاقين  تبعا لمتغيرات صلة الق
  

فـي  ) α) ≥0.05  الداللـة   داللة إحصائية عنـد مـستوى      ذاتتوجد فروق     ال :لثامنةاالفرضية  
فئة   تبعا لمتغير  في فلسطين حركيا   التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين       واقعمتوسطات  

  .جيبالمست
  

  : محددات الدراسة6.1
   

  :الدراسة على المحددات التاليةهذه اقتصرت 
جمعيـة الـشبان المـسيحية       :  التاليـة  التأهيليـة طبقت هذه الدراسة في المؤسسات      : محدد مكاني 

)YMCA ( مركز األمل للتأهيل أبوريا الفلسطيني ، مركز األحمر، الهالل ، .  
  ).2008/2009(لفصل الثاني من العام الدراسي أجريت هذه الدراسة في ا :محدد زماني
والعاملين في مراكـز     وأولياء أمورهم،     المعاقين حركيا،   على الدارسةقتصر هذا   ت :محدد بشري 

  .التأهيل المذكورة 
  .المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: محدد مفاهيمي
 وهـم    والفئـات المـستهدفة    قـه  الدراسة من حيث صدقها وإجراءات تطبي      تاوأد: محدد إجرائي 

  .المعاقون وأولياء أمورهم والعاملين في المؤسسات التأهيلية
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 9

  : مصطلحات الدراسة7.1
  

قياس النتائج المرغوبة وغير المرغوبة الناتجة عن إجـراء أو برنـامج            : )Evaluation(التقويم  
  ).1997الشناوي، (قصد به إحراز هدف ما له قيمة عند القائم به 

  
، أو عقليا   ،  هو كل إنسان يختلف عمن يطلق عليه لفظ سوي جسميا           : )Handicapped(عاق  الم

حتى يتحقق أقصى تكيـف       خاصة، تأهيليةإلى الحد الذي يستوجب عمليات      ،  أو اجتماعيا ،  أو نفسيا 
  ).س.عز الدين وبدران، د (. تسمح به قدراته وإمكاناته المتبقية

 يئية مكتسبة من قـصور جـسمي       خلقية، أو ب  / عوامل وراثية هو فرد يعاني نتيجة      والمعاق حركيا 
  )2008الميزر،  ( يترتب عليه آثار اجتماعية أو نفسية

  
هي حالة من عدم القدرة على تلبيـة الفـرد لمتطلبـات أداء دوره              ): Handicapping (اإلعاقة

لك نتيجة اإلصابة   والثقافية، وذ ،وجنسه وخصائصه االجتماعية    ،  لطبيعي في الحياة المرتبطة بعمره    ا
  )2004الببالوي، (أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية 

  
العظـام   وهي اإلعاقة الناتجة عن خلل وظيفي في األعصاب أو العـضالت أو  :  الحركيةاإلعاقة

 .العمـود الفقـري   والمفاصل والتي تؤدي إلى فقدان القدرة الحركية للجسم نتيجة البتر، وإصابات
  )2008، الطائي(
  

  .التأهيل لغة هو رد االعتبار : )Rehabilitation(التأهيل 
  ).2000فهمي، ( عن عملية إعادة تكيف اإلنسان مع البيئة، أو إعادة اإلعداد للحياة فهو عبارة

والعقليـة و  ويعرف بأنه استعادة الشخص المعوق ألقصى ما تسمح به قدراته من النواحي الجسمية       
  ).2003الزارع، (والمهنية واالقتصادية االجتماعية 

وبصورة عامة هو العمل على تزويد المعاق بالمهارات الالزمة للعمل والنشاط والى التوافـق مـع      
  المحيط الذي يعيش فيه 

  
مجموعة من الخدمات تهدف إلى مساعدة الفرد       : )Rehabilitation Social(التأهيل االجتماعي   

  ).2007إبراهيم، (جابي مع المجتمع على التكيف والتفاعل بشكل اي
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 10

هـم وتقـدير    هو مساعدة المعاق على ف    ): Rehabilitation Psychological (التأهيل النفسي 
 درجة من التوافق الشخـصي،      أقصى إلى الجسمية والعقلية والوصول     اتهوإمكانخصائصه النفسية   

   .نيوتطوير اتجاه ايجابي نحو الذات لتحقيق التوافق االجتماعي والمه
) RISK, 2003 (.  
  

هو ذلك الجانب من عملية التأهيل : )Rehabilitation Professional(التأهيل المهني للمعاقين 
والتدريب المهنـي   ،  المستمرة المترابطة الذي ينطوي على تقديم الخدمات المهنية كالتوجيه المهني           

 حـسب قدراتـه واهتماماتـه       ق قادرا على الحصول على عمل مناسب       ، مما يجعل المعا    والتشغيل
  ).1982شرف، (واالستقرار فيه 
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  الفصل الثاني

  دراسات السابقةو اإلطار النظري 
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  الفصل الثاني 
__________________________________________________  

  دراسات السابقةاإلطار النظري و
  

   مقدمة1.2
  

قين واجب ومسؤولية تقع في الدرجـة األولـى         ومع التأهيل المهني واالجتماعي لل    إن عملية 
وهو حق لجميع المعاقين بوصفهم مواطنين لديهم       على المجتمع والدولة ممثلة بالمؤسسات الرسمية،       

يـصبح  ،  والطبي والمهنـي    ،والنفسي   ،ذلك فإن توفير التأهيل االجتماعي    ، ل حقوق وعليهم واجبات  
كيف مع المجتمع وتقبل ذاته ليصبح عضوا منتجـا         عملية مهمة للمعاق، من أجل مساعدته على الت       

ومشاركا في البناء، بدال من أن يكون مثيرا للشفقة وسلبيا ينتظر صدقات اآلخرين، فالتأهيل يقـوي         
ثقة المعاق في ذاته، ويزيد من تقبله لنفسه وتقبل اآلخرين له، فمبررات التأهيل كثيرة أهمها أنهـا                 

ديره لذاته، وبالتالي تساعده على التكيف مـع المجتمـع بمعنـاه            تعيد للمعاق كرامته واحترامه وتق    
 الواسع، سواء أكان في مجال المهنة أم العالقات االجتماعية أم المجاالت الـصحية أم غيـر ذلـك                 

  ). 1985بشير ومخلوف، (
 من الجرحى الذين أصيب منهم بإعاقات       ا كبير ا عدد  كان نتاج االنتفاضات المتكررة    هذا وقد 

 أو مؤقتة، ومعظمهم من األطفال أو الشباب األمر الذي جعله من الصعب عليهم تقبل هذا                إما دائمة 
الوضع الجديد من جميع النواحي االجتماعية والنفسية واالقتصادية، فمن الناحية االجتماعية أصبح            

 التي تتطلـب مـساعدة فـي    اإلعاقاتتقبلهم من قبل مجموعاتهم ورفاقهم أمرا صعبا خاصة لذوي     
كة أو تقديم الخدمات مما جعلهم يصبحوا عبئا على هذه المجموعة، ومن الناحية النفسية أصبح               الحر

 من الناحية االقتصادية فقد أصبح المعـاق يـشكل          أمالديهم رفض للواقع ومحاولة اضطهاد للذات،       
عبئا اقتصاديا على األسرة بعد أن كان في الغالب يشكل وسيلة مساندة أو دعـم لهـذه المؤسـسة                   

  ).2002بيضون، (الجتماعية ا
 تنطوي  مترابطة  عملية مستمرة و    هو مهني للمعاقين عرفت منظمة العمل الدولية التأهيل ال     و

مما يجعل المعاق قادرا علـى       ،والتشغيل ،والتدريب المهني  ،ى تقديم الخدمات كالتوجيه المهني    عل
حيث مدى حـاجتهم إلـى      الحصول على عمل مناسب واالستقرار فيه، وتختلف حاالت األفراد من           

أنواع التأهيل المختلفة، فقد يحتاج الفرد إلى نوع واحد أو أكثر من تلك األنواع فـي وقـت واحـد       
وهناك من يعرف التأهيل على أنه أقصى اسـتفادة ممكنـة           . والمهني ، االجتماعي ،كالتأهيل الطبي 

ص المعاق لتشمل الخدمات  شخللفرد في جميع مجاالت الحياة بحيث تتجمع فيه خدمات عديدة تقدم لل           
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 وكل ما يساعد المعـاق      ،والتوظيف ،والتدريب المهني  ،والرعاية االجتماعية  ،والتعليمية ،الصحية
وهناك من يعرف التأهيل على أنه إعادة تكيف اإلنـسان          . على التوافق االجتماعي أو إعادة التوافق     

اإلنسان مقتصرا على الناحية الطبية فإنـه   مع البيئة أو إعادة اإلعداد للحياة، فإذا كان اختالل تكيف           
تر أي استعادة أقصى ما يمكن توفيره له من قدرات بدنية مثل حاالت ب            ) التأهيل الطبي (يحتاج إلى   

، أما إذا كان اإلنسان بحاجة إلى إعادة تكيفه من الناحية النفسية راألطراف أو ضعف السمع أو البص
يتناوله األخصائي النفسي بالتعاون مع األخصائي االجتماعي       حيث  ) التأهيل النفسي (فإنه يحتاج إلى    

أو أخصائي التأهيل في أغلب الحاالت، وإذا كان االختالل في التكيف مع المهنة بـسبب إصـابته                 
   ).2001عوض، (بعائق فإنه يحتاج إلى التأهيل المهني 

  
                          المعاقينلتأهيلالتطور التاريخي 1.1.2

   
 بممارسات تتصف بالنبـذ باعتبـار األشـخاص     تتسم العصور القديمةانت النظرة للمعاقين في ك

الشيطان بحيث يتوجب العمل على تنقية المجتمع من هذا الشر وذلك  المعوقين مساً من الشر وروح
  .والتخلص منهم بالقضاء على المعوقين

يجابي نحو األشخاص المعوقين فـي  من التعديل اإل  بنوعاتسمت النظرة  العصور الوسطىأما في 
مع روح التسامح التي واكبت ظهور الديانات السماوية اال أنه  إطار من الشفقة والرعاية وذلك تمشياً

اإليجابي نحو المعوقين فلم ينفي ذلك استمرار بعـض ممارسـات االضـطهاد     ورغم هذا التحول
  ).2008ميزر، ال( .في كثير من الثقافات وبشكل متفاوت والعقاب والنبذ

وحينما جاء اإلسالم نادى منذ أربعة عشر قرنا ونيف بالمحافظة على المعاقين وأعطـاهم              
حقوقهم كاملة في إنسانية أخاذة، ورفق جميل، مما ابعد عن المعاقين شبح الخجل، وظالل المسكنة،               

 أصـحاب   فالرسول غليه الصالة والسالم استطاع أن يزرع القيم الطيبة في النفوس لـيس اتجـاه              
اإلعاقات فحسب بل داخل أنفس أصحاب اإلعاقات، فاإلسالم تميز بنظرته االيجابية إلى المعـاقين،              
فقد عنى الخلفاء وحكام المسلمين بالمعاقين، ويبدو ذلك واضحا في اهتمام عمر بن الخطاب وعبـد                

 زمر بن عبد العزي    بن مروان وغيرهم بتوفير الرعاية االجتماعية للمعاقين، وقد بلغ اهتمام ع           كالمل
 بهذا المجال لدرجة أنه حث على عمل إحصاء للمعاقين وخصص مرافقا لكـل           – رضي اهللا عنه     –

  . كفيف، وخادما لكل مقعد ال يقوى على القيام
  ) 2004الشربيني، (

 أهمها حفظ كرامته، وحقه في المساواة والعـدل،       عديدة  فنظرة اإلسالم إلى المعاق تقوم على أسس        
  . على المجتمع واجب رعايته واالهتمام بهود طاقاته واستعداداته، وأن والعمل بحد
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نسان وتحرره الوجـداني، العـدل      حرية اإل وعليه نرى أن رعاية المعاقين في اإلسالم تستند على          
  )2008الميزر، ( .التكافل االجتماعي،  اإلحسانوالمساواة اإلنسانية،

الرعاية  هيل المؤسسي التقليدي وذلك بإنشاء مؤسساتبظهور بدايات التأتميز   العصور الحديثةوفي
يوجه أهداف إنـشاء   واإليواء لألشخاص المعوقين إال أنه وعلى الرغم من منظور العزل الذي كان

التي كانت تمثل بدايات التأهيـل    البسيطةالتأهيليةهذه المؤسسات فقد بدأت بعض البرامج التعليمية 
تعتبـر فتـرة الحـرب        في القرن العشرين    و  الخيرية الشعبية  المنظم الهادف من خالل المؤسسات    

 بداية االهتمام الحكومي بتأهيل األشخاص المعوقين وذلك نتيجة التوجه الشعبي نحو العالمية األولى

في العمليات  مواجهة مسؤوليات الرعاية والحماية والتأهيل لألشخاص المعوقين وذلك تقديراً لدورهم
فترة ما بعد الحـرب   سؤولية التأهيل لهذه الفئات مسؤولية وطنية وشهدتالحربية بحيث أصبحت م

والرعاية وبلورة القوانين الداعمة  إنشاء العديد من المؤسسات التأهيلية واستصدار تشريعات الحماية
                  ).2005يوسـف،   (لحقـوق األشـخاص المعـوقين فـي الحيـاة والعمـل      

باستحداث المئات مـن    شهد تأهيل األشخاص المعوقين انتعاشاً ملحوظاًوبعد الحرب العالمية الثانية
الدراسـات والبحـوث وتخـصيص     المؤسسات الطبية والتعليمية وبيوت اإليواء والتأهيل وتطور
لكافة الفئات واألعمار في العديـد مـن    الميزانيات الحكومية لبناء المؤسسات التأهيلية المتخصصة

                                                         البلدان 
  الشامل لنتائج فترة ما بعد الحربين العالميتين أكد الحاجة إلى ضرورة البحـث مالتقيي إنأما حاليا ف

المؤسـسية    مع ظروف وإمكانيات الدول الفقيرة التي لم تستطع أن تواكب المنهجيةيتالءمعن بديل 
التفكير نحو طرح جديد   وهكذا فقد كانت بداية.التنمية لديها بسبب تدني الموارد وتصارع أولويات 

للمجتمع بما يحقـق للـشخص المعـوق     يقوم على مفاهيم الدمج للخدمات التأهيلية في البنى العادية
إمكانية التفاعل مع المجتمع من خـالل أدوار   فرصة التكيف بعيداً عن العزل المؤسسي وبما يوفر

للغالبية العظمى من األشخاص المعـوقين وبحيـث تبقـى     فير الخدماتالمشاركة المجتمعية في تو
محدودة تتطلبها طبيعة اإلعاقة وقد تعززت هذه الفلسفة الجديدة  التخصصية المؤسسية ومجاالً لفئات

                    ).2005أبوشرار، (واالستراتيجيات التي تبنتها المجموعة الدولية  من خالل البرامج
                       

لتقبـل اإلعاقـة    أحد أهم الركائز التي تقوم عليها االتجاهات الحديثة للتأهيل هو موائمة المجتمع إن
تحـسين الـوعي    كواقع وفروق فردية وحقوق إنسانية وذلك من خالل النشاطات الموجـه نحـو  

جتمـع وبهـذا   حياة الم االجتماعي وإزالة الحواجز ودعم دمج األشخاص المعوقين في كافة مناحي
لتحقيق الحد األقـصى مـن    تكون اإلجراءات التأهيلية لألشخاص المعوقين مجرد عوامل مساعدة

   . )2005أبوشرار ، ( الدمج في المجتمع
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   في تأهيل المعاقينهدوراالرشاد النفسي و 2.1.2
  

 نفـسياً  في اكتشاف وفهم وتحليل شخـصيته حركيا عملية تقديم المساعدة للمعاق  النفسي هو  اإلرشاد
االجتماعية ألفراد  ومهنياً و ُأسرياً وحل مشكالته المرتبطة بإعاقته أو الناتجة عن االتجاهات وتربوياً

المعـاق  ف  .والتوافق مع مجتمعه المجتمع نحوه حتى يحقق أفضل مستوى للتوافق مع إعاقته وتقبلها
إلرشاد   فهو بحاجة ماسةسويلكانسان له متطلبات كثيرة ومتداخلة تفوق متطلبات اإلنسان ا اًحركي

و إعداد  خاص في جميع شؤون الحياة ، في رعاية صحية و إرشاد نفسي واهتمام تربوي خاص ،
سلوكية تساعده على  مهني يتميز بالتخطيط والمناهج وفوق كل ذلك البد من توعيته توعية روحية

من واجبات وحقوق بكل عزة  تقبل إعاقته وبذلك يصبح عضوا عامالً وليس عالة بل يساهم بما لديه
  )2005، رأبو شرا( . وأمته وكرامة في بناء الكيان االجتماعي ألسرته

العلوم اإلنسانية التي تهدف إلى خدمة اإلنسان وسعادته ومـساعدته للحـصول علـى     اإلرشاد منف
أسـعد   المختلفة التي يستطيع عن طريقها استخدام إمكاناته وقدراته ليتمكن من أن يعيش في الطرق

  )2000قطينة،  ( .حال ممكن بالنسبة إلى نفسه وإلى مجتمعه الذي يعيش فيه
 تحقيق التوافق الشخصي والتربويل؛ نفسية الشخص بدراسة النفسيفي مجال اإلرشاد  ويهتم المرشد

اإلنسان؛  والمهني واالجتماعي، وتحقيق الصحة النفسية وسعادة الفرد، واإلعاقة موجودة في تكوين
يؤدي ذلك إلى   بعض األشخاص بقصور أو عيب في وظائفهم العضوية أو النفسية؛ بحيثإذ يصاب

العائلة بإعاقـة فـي    خلل في عملية تكيف هذه الوظائف مع المحيط بالشخص، أو يصاب أحد أفراد
يتطلب إجراءات تربوية تعليميـة   حياة األسرة وتسبب قلقاً لها فتكون بحاجة إلى من يساعدها، مما

   .اإلعاقة جم مع الحاجات التي يتطلبها كل نوع من أنواعخاصة تنس
جامعـة القـدس    ( .اجتماعياً ونفسياً ولإلرشاد دور مهم في التأهيل ومكافأة الفرص ودمج المعوقين

  ) .2002المفتوحة، 
قضية اجتماعية وليست حالة فردية  ال شك في أن المعوق يحتاج إلى عون خارجي واٍع؛ فاإلعاقةو

. ولهم الحق في العيش حياة كريمة منتجـة  جتمع أن يدرك أن المعوقين جزء من المجتمعوعلى الم
ذوي االحتياجات الخاصة ال بد من تكامـل البـرامج    وللتغلب على السلبيات الناتجة في التعامل مع

ية ولإلرشاد النفسي أهمية بالغة في إزالة اآلثـار النفـس  . والعالجية التربوية والتعليمية، والنفسية،
غير العادية؛ وذلك برفع الروح المعنوية للمعوقين وتعديل االتجاهـات نحـو    الناتجة عن الظروف

 األسرة والمجتمع ثم مساعدة األسرة والقائمين على تربية وتعليم المعوقين على التكيف اإلعاقة في

والتعليمية  ويةمع الحالة وتبصيرهم بالفرص المتاحة في تأهيل المعوقين وإرشادهم إلى الطرق الترب
  ).2005فسيسي،  ( .المناسبة واالستفادة مما هو متاح في تحسين وضع المعوقين
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الـضغوط تـزداد    اإلرشاد خدمة واجبة لدعم األسرة؛ ألن األسرة عندما يكون لديها فرد معوق فإن
قبل نقـل  لألسرة في البداية  عليها، ثم إنها تحتاج إلى خدمات اإلرشاد األسري التي تكون مهمة جداً

الحياة؛ ألن األسرة بعد اكتشاف الحالة تكـون   الخبر وبعده مباشرة؛ ثم تستمر أهمية اإلرشاد طوال
المساعدة، ولقلة خبرتهم في ذلك فإن لإلرشاد دوراً مهماً  في حاجة إلى معلومات عن اإلعاقة وطرق

بيـة أو عالجيـة أو   بما يملكه القائمون به من خبرات سواء كانت ط في مساعدة األسرة وتبصيرها
ولذا . اجتماعية، ويساعدون األسرة كذلك على كيفية التعامل مع الطفل المعوق تربوية أو تعليمية أو

األسرة في أمس الحاجة إلى مرشد متخصص ذي خبرة ليساعدها على الحصول علـى أغلـب    فإن
 ساعدة أبنـائهم أو وألن أغلب أسر ذوي االحتياجات الخاصة ال يعرفون كيفية م. الالزمة الخدمات

والتعليميـة   الخدمات الالزمة لهم وال يعرفون الفرص المتاحة لهم والخيارات الطبيـة والتربويـة  
  .والنفسية، فإنهم ال يستفيدون من الخدمات المتوافرة

  )2006الواوي،(
 

  : التأهيل 3.1.2 
  

 متعددة فـي    برزت فلسفة التأهيل المهني مع تطور الصناعة، لتنتقل من بعدها إلى ميادين           
 وتقـديره والتعامـل معـه       الفرد وتقوم هذه الفلسفة على احترام       ،الزراعة والطب والتربية وسواها   

.  التي يوجد فيهـا    العمللمرونة مع أوضاع    كوحدة قائمة بذاتها، واالعتراف بقدرته على التوافق وا       
ويهدف التأهيل المهني لالستفادة من قدرات الفرد وإمكاناته ومعاونته على اسـتعادة قدرتـه علـى         

 بنفسه واالستقالل بذاته، فهو يبتكر ويبنـي، ألنـه      الفردمل على تنمية ثقة     التنافس واإلنتاج، كما يع   
  ). 2009، العبد اهللا(يبحث عن استثمار جميع اإلمكانات والمصادر التي تكفل تحقيق ما يهدف إليه 

لقد تضافرت جهود العلماء والمفكرين في سبيل توفير برامج التأهيل التي تـساعد الفـرد               
وذلك بتنمية ما يتبقـى لـديهم مـن         ، المعوق على استرداد أقصى ما يمكن من إمكانياته في الحياة         

لفـرد  ويعمل األطباء والمهندسون واالجتماعيون على البحث فيما يساعد ا        ، قدرات ألقصى ما يمكن   
ويقوم بأنشطته اليوميـة    ، المعوق من وسائل تكنولوجية واجتماعية ونفسية كي يحيا في بيئة مناسبة          

  ). 1999جرار، (بأقل جهد ممكن 
وتـشكيل   ومباشـرتها القيـام بمهامهـا،     ،  إلى ارض الوطن   1994مع قدوم السلطة الوطنية عام      

،  والتي تم تحديد اختصاصها وهيكلتها     ،ومن ضمنها وزارة الشؤون االجتماعية     الوزارات المختلفة، 
 وهي إدارة تهتم بشؤون المعـوقين،     ، 1998 عام   خاصةتم إنشاء اإلدارة العامة لذوي االحتياجات ال      

وقد أخذت اإلدارة العامة لذوي االحتياجات الخاصة على عاتقها ومنـذ      . وذوي االحتياجات الخاصة  
ضمن للمعوقين حقوقهم الخاصة والعامة وتضمن      إنشائها اقتراح تشريعات قانونية جديدة ومتطورة ت      
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مستقبلهم ومساواتهم مع أبناء المجتمع كشريحة فاعلة لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات بحدود              
ودمجهم في المجتمع وسوق العمل ومشاركتهم في بنـاء الـسلطة الوطنيـة             ، ما تسمح به قدراتهم   

 ثمرة لعمل اإلدارة العامـة لـذوي   1999لسنة ) 4 (لقد جاء قانون حقوق المعوقين رقم  . الفلسطينية
حيث تم إقـرار القـانون      ، االحتياجات الخاصة وبالتعاون مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة       

 .10/10/1999 والمصادق عليه من قبل سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 4/8/1999بتاريخ 

زم مجلس الوزارة في السلطة الوطنية الفلسطينية       التي تل ) 19(وقد كان من الفصل األخير مادة رقم        
من هنا قامت اإلدارة العامة لـذوي االحتياجـات   . بإصدار لوائح تنفيذية من اجل تنفيذ بنود القانون     

خـرى المعنيـة    الخاصة واإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة في الوزارة بالتنسيق مع الوزارات األ          
شروع الالئحة التنفيذية للقانون وإرسالها إلى ديـوان الفتـوى          عداد مسودة م  والمؤسسات األهلية بإ  

ومن باب تكثيف   . والتشريع من اجل تدقيقها ومراجعتها قبل رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها          
قين بادرت اإلدارة العامة لـذوي االحتياجـات         للحصول على الحقوق الكاملة للمعا     الدور اإلعالمي 

رية الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني وبدعم من المؤسـسة الحكوميـة           الخاصة بالتنسيق مع سكرتا   
  ). 1999، منشورات وزارة العمل(بترجمة هذا القانون إلى اللغة اإلنجليزية ) سيدا(السويدية 

 أسلوباً من أساليب مواكبة التطور المعرفي والتقني التي يجب          التدريب المهني يعد التأهيل و  
تقـي لنفـسه المعـارف       هذه التطـورات وين    نتائج وقد بات لزاماً عليه أن يتابع        ، بها الفردتزويد  

التدريب ويعد مفهوم   . والخبرات التي تفيده في مجال عمله، والتي تشبع رغباته الذاتية نحو علم ما            
ة للحضارة بكل ما فيها من تقدم تقني شمل المجاالت          سأحد الدعائم الرئي   في الوقت الحاضر     المهني

كافة، ذلك أن الفهم الصحيح لهذا المصطلح يرشد إدارة التدريب ويوجهها إلى عناصر النجاح فـي                
 بالمعلومات التـي    التدريب المهني ويعنى  . أداء األعمال، ويقوي من هذا الترابط بين هذه العناصر        

تعطى للفرد كي يستطيع مزاولة عمل معين، سواء كان صناعياً أم تجارياً أم زراعياً، ويمكن أن يتم    
أو فـي مـدارس للتلمـذة       ،   في أماكن مخصصة     التعليم أو    ،  دون إشراف تربوي   التعليمبطرائق  

 مـن   الفردعملية تعلم تمكن    ناه الواسع   والتدريب بمع .  رسمية الصناعية سواء أكانت رسمية أم غير     
  ). 2009العبد اهللا، (إتقان مهنته والتكيف مع أوضاع عمله 

 وتلبيـة   ، فيؤدي إلى معرفة كافية بالعمل، وتصحيح المفاهيم الخاطئـة         التدريب المهني أما  
 التـدريب المهنـي   ولعل المزاوجة بين التأهيل و    . وبالتالي تحسين أداء العاملين   ،  متطلبات التطور   

ـ       الفردقائمة ومقبولة منطقياً، فكالهما يسعى لتمكين        ساعد علـى    من اكتساب المهارة المهنية التي ت
ويمكـن  . مواجهة المقتضيات المهنية للعمل، حتى يستطيع التنافس مع اآلخرين في المجال المهني           

 المـستمر للكبـار عـن طريـق     التعليم أن تسهم في إتاحة فرص التدريب المهنيلبرامج التأهيل و 
األساليب، التي يمكن أن تستعين بها هذه البرامج إضافة إلى أنواع هذه البرامج، فهناك عالقة قوية                

 التـدريب المهنـي   أهيل و  فقد غدا الت   ، المستمر التعليم بتعليم الكبار و   التدريب المهني تربط التأهيل و  
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جزءاً مهماً من خطط المؤسسات، اإلنتاجية منها أو الخدمية لرفع مستوى كفـاءة العـاملين فيهـا                 
 مع ما يستجد، بغية الوصول إلى درجة عالية من          وتحسين أدائهم، وإبقائهم في حالة تواصل مستمر      

  ). 2009العبد اهللا، (اإلنتاجية بفاعلية وكفاية عاليتين 
 إليه اإلشارة المفهوم الذي سبقت     إلى تؤدي جميعها    أنها غير   بالتأهيلتعددت التعاريف الخاصة     وقد

  : ومن هذه التعاريف
 فإذا كـان     ،    للحياة اإلعداد إعادة مع البيئة أو   اإلنسان    تكيف إعادة عبارة عن عملية    هو التأهيلأن  

ا تأهيل طبي أي استعادة أقصى م     إلى  اختالل تكيف اإلنسان مقتصرا على الناحية الطبية فانه يحتاج          
 وإذا كان االختالل في التكيف مع المهنة بسبب إصابته بعـائق            يمكن توفيره له من قدرات بدنية ،      

  ). 1999ضان، فهمي ورم(فانه يحتاج لتأهيل مهني 
 والتعلـيم والعـالج    ، والتشغيل ، مجموعة الخدمات المتكاملة كالتدريب المهني     هيقصد ب كما  

لخدمات التي  والدمج المجتمعي وتقديم ومتابعة جميع هذه ا      ،  واالجتماعي  ،واإلرشاد النفسي   ،الطبي  
د والجماعـات   ن علميا ومهنيا في جامعات ومعاهد وكليات لألفرا       ين مدرب يتقدم عن طريق أخصائي   

عامة وذوي االحتياجات الخاصة بشكل خاص، على اعتبار أن التأهيل ال يخص المعاقين فقط بـل                
يشمل جميع أفراد المجتمع األصحاء والمعاقين الذين تواجههم مشاكل اجتماعية وأزمات حياتية تعيق 

افق معهـا والعمـل     حياتهم براحة وهدوء لمساعدتهم على التكيف وإعادة اإلعداد للحياة والتو          سير
  ). 2005فسيسي،  (ضمن قدراتهم وطبيعة إعاقتهم
 إعادة تكيف الفرد في البيئة التي يعيش فيها، إذا ما أصـيب بعجـز               وفي تعريف آخر هو   

وتعرف منظمة الصحة العالمية التأهيل بأنه      . يعوقه عن أدائه االجتماعي    أو نفسي  أو عقلي    ،جسمي
فسية واالجتماعية والتربوية والمهنية من أجـل تـدريب وإعـادة    االستفادة من الخدمات الطبية والن  

أما مصطلح إعادة التأهيل فتعرفه منظمة العمل الدولية        . تدريب األفراد لتحسين مستوياتهم الوظيفية    
 بأنه االستخدام المجمع والمنسق للتدابير الطبية واالجتماعية والتعليمية والمهنيـة لتـدريب             1984

  ). 2008الميزر، (على مستوى ممكن من القدرة الوظيفية وإعادة تدريب حتى أ
إعادة للحالة السوية وتوظيـف للقـدرات       : "ويعرف قاموس الخدمة االجتماعية التأهيل بأنه     

ويـستخدم األخـصائيون االجتمـاعيون هـذا        ". بهدف الوصول إلى وضع مرضي بقدر اإلمكان      
ت المرض، واضطرابات األداء بـصفة      المصطلح مع حاالت اإلعاقة الناتجة عن الحوادث، وحاال       

عامة، وتقدم عملية المساعدة من خـالل المستـشفيات، والمؤسـسات، والعيـادات، والمـدارس،               
والسجون، وتتم عملية المساعدة في العديد من الجلسات، التي تتضمن العالج الجـسمي، والعـالج               

 . )2008الميزر،  (النفسي، والتدريب، وتغيير أسلوب الحياة

أن التأهيل عملية استرجاع للحالة الجسمية والعقليـة والمهنيـة والمكانـة             سوليفانويرى  
االجتماعية إلى وضع مرضي، إلى ما كانت عليه قبل اإلصابة أو المـرض متـضمنة األمـراض              
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العقلية، ـ وال يعني هذا أن تعود الحالة تماماً إلى ما كانت عليه قبل اإلصابة أو المرض ـ وفـي    
 محـددة  الجسمية والنفـسية لتحقيـق أهـداف      تتضمن عملية التأهيل عالجاً للناحية      نفس الوقت قد    

   ).2008الميزر، (
ويقصد بالتأهيل المهني تلك المرحلة من عملية التأهيل المتصلة والمنسقة التي تشمل توفير             

خص خدمات مهنية مثل التوجيه المهني، والتدريب المهني، واالستخدام االختياري بقصد تمكين الش           
  ). 2002عسراوي، (من ضمان عمل مناسب له واالحتفاظ به والترقي فيه 

عرفت منظمة العمل الدولية التأهيل المهني للمعاقين بأنه ذلك الجانب من عملية التأهيـل              و
والتشغيل ،المستمرة والمترابطة التي تنطوي على تقديم الخدمات كالتوجيه المهني والتدريب المهني            

ق قادرا على الحصول على عمل مناسب واالستقرار فيه، وتختلف حاالت األفراد            مما يجعل المعا  ،  
من حيث مدى حاجتهم إلى أنواع التأهيل المختلفة، فقد يحتاج الفرد إلى نوع واحد أو أكثر من تلك                  

 وهناك من يعرف التأهيل علـى أنـه         ،األنواع في وقت واحد كالتأهيل الطبي االجتماعي والمهني       
 ممكنة للفرد في جميع مجاالت الحياة بحيث تتجمع فيه خدمات عديدة تقدم للـشخص               أقصى استفادة 

والتوظيـف  ، والتدريب المهني    ، والرعاية االجتماعية  ،والتعليمية،المعاق لتشمل الخدمات الصحية     
   ).1998غريب،  (وكل ما يساعد المعاق على التوافق االجتماعي أو إعادة التوافق،

،  يقصد به تقـديم الخـدمات االجتماعيـة          المعاقين تأهيل   أننالحظ  سابقة  الومن خالل التعاريف    
 اآلثاروالمهنية التي يلزم توفيرها للمعاق، لتمكينه من التغلب على   ،  والتعليمية  ،  والطبية  ،  والنفسية  

 على االستفادة من قدراته الجسمية والعقلية واالجتماعية أي مساعدة المعاق،  إعاقتهالتي تخلفت عن 
   .وتوظيف هذه القدرات ليحقق المعاق تكيفه ورضاه النفسي واالجتماعي قصى حد ممكنأل  والمهنية

  
  
  : فلسفة التأهيل 4.1.2 
  

 يتركـز علـى اإلنـسان ألنـه         قين على أساس أن االهتمام الرئيس     تقوم فلسفة تأهيل المعا   
ألفراد اآلخرين حيـث    الشخص المستهدف في عملية التأهيل، وال يستطيع العيش بمعزل عن بقية ا           

. أنه يعيش في مجتمع إنساني وبشري قد يتأثر به أو يؤثر فيه كشخص وعضو في هـذا المجتمـع                  
وتعتبر عملية التأهيل مسؤولية اجتماعية عامة تتطلب التخطيط والعمل والدعم االجتماعي على كافة    

ول فكـرة االعتمـاد علـى       المستويات، وكذلك فإن فلسفة التأهيل تؤكد على االنتقال بالمعاق من قب          
ين إلى ضرورة االعتماد على الذات، وذلك عن طريق االستقالل الذاتي، والكفاية الشخصية،             اآلخر

ات القـدرة الجـسمية، أو   واستعادة الشخص المعاق ألقصى درجة من درج،والمهنية،  واالجتماعية  
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جتماعيا والعمل على توفير أكبـر      هذا باإلضافة إلى تقبل المعاق ا     . أو الحسية المتبقية لديه   العقلية،  
  ). 2008الميزر، (قدر ممكن من فرص العمل له في البيئة االجتماعية كحق من حقوقه اإلنسانية 

  : يهدف التأهيل إلى ما يليو
والنفـسية  ،توفير الفرص واإلمكانات الالزمة للمعاقين في مجال العـالج والرعايـة الطبيـة               .1

  . واالجتماعية
 في مؤسسات التربية الخاصة والمدارس العامة وبـرامج األميـة وتعلـيم      إتاحة فرص التعليم   .2

  . الكبار
وتطوير مجاالت هذا التدريب بما يناسب      ،  والتأهيل المهني للمعاقين  ،   توسيع مجاالت التدريب   .3

  . قدراتهم وميولهم
 توفير فرص عمل وتشغيل لهم في مختلـف قطاعـات النـشاط االقتـصادي واالجتمـاعي                 .4

  . والحكومي
وزيادة ثقة المجتمـع    ،  واكتساب الثقة بأنفسهم  ،  قين من عملية االندماج االجتماعي     تمكين المعا  .5

  . )1997الروسان،  (نحوهم
 تهيئة جميع المجاالت والوسائل المناسبة لنموهم للوصول بهم إلى درجة معينة مـن اإلشـباع         .6

  . اإلعالمالثقافي والترويحي عن طريق األنشطة الرياضية والثقافية والفنون و
 وضع السياسات التي تكفل مساواتهم في الحقوق مع غيرهم من أقرانهم غير المعاقين بصفتهم               .7

  . مواطنين وخاصة في الحقوق السياسية والمدنية
توفير فرص الوقاية والتحصين والعالج من األمراض السارية والمعدية المستوطنة في البيئات             .8

  . االجتماعية واإلنسانية المختلفة
   ).2002شقير،  (مين المعاقين ضد حاالت العجز والشيخوخة والبطالةتأ .9

تحويل الفرد المعاق من مستهلك إلى منتج من خالل تدريبه على مهن تتناسب مـع قدراتـه،                  .10
وتحقيق الكفاءة المهنية له بتعليمه بعض المهارات اليدوية والفنية بمـا يناسـب طبيعـة اإلعاقـة                 

 .  قوة بشرية منتجةواالستعداد الشخصي، مما يجعله

توفر خدمات التأهيل للمعاقين تحقق أهداف إنسانية لهم، حيث تـشعرهم بالـسعادة واألمـن،                .11
  . والتكيف واالندماج مع المجتمع

توفير الفرص المالئمة للتعليم بما يتناسب مع القدرات واالستعدادات، باإلضافة إلـى فـرص               .12
  .  بين أفراد المجتمع الفرص وتكافؤتماعيةالتوجيه والتأهيل المهني تحقيقاً للعدالة االج

تهيئة أفضل الظروف في مؤسسات الرعاية والتأهيل لتنشئة الفئات الخاصة تنـشئة اجتماعيـة               .13
 . صالحة لزيادة قدرتهم على تحمل المسئولية وتنمية قدرتهم على التفكير واألخذ والعطاء
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 واسـتعداداته العقليـة، والجـسمية،     بتنمية إمكاناته الشخصية،   تحقيق الكفاءة الشخصية للمعاق    .14
  . والتوجيه الذاتي واالعتماد على النفسجتماعية ليعيش حياة االستقاللية، واالكتفاء،  واال،والنفسية

بغرس وتنمية الخصائص واألنماط السلوكية بهدف زيـادة        تحقيق الكفاءة االجتماعية للمعاقين      .15
من خالل إكسابهم المهارات التي تمكـنهم مـن         التفاعل وتكوين العالقات االجتماعية مع اآلخرين       

 ) 2008الميزر،  (الحركة والتنقل وتساعدهم على االندماج في المجتمع

  
  :  التأهيل ميادين 5.1.2

  
هو ذلك الجانب من عملية التأهيـل       : )Rehabilitation Psychological (التأهيل النفسي  .1

 الشخص المعوق مع نفـسه مـن        تي تهتم بتوافق   الخدمات النفسية ال   والتي ترمي إلى تقديم   ،الشاملة  
جهة ومع العالم المحيط به من جهة أخرى ليتمكن من اتخاذ قرارات سليمة في عالقته مع هذا العالم   

 ). 2000عبيد، (

هو مجموعة الخدمات المتكاملة والمنظمـة       ): Rehabilitation) Socialالتأهيل االجتماعي  .2
ن للقدرات واإلمكانيات المتاحة والتي يمكن استثارتها للمعـاق          استثمار ممك  أقصىوالهادفة لتحقيق   

حتى يكون أكثر قدرة وفعالية في التعامل مع نفسه ومع البيئة المحيطة به بالشكل الذي يحافظ ويدعم 
 ) 2003عبده، (حقه في الحياة الطبيعية 

مات مصممة   سلسلة متتابعة من الخد    وه: ) Rehabilitation Vocational (التأهيل المهني  .3
كي تنقل المعاق نحو هدف التشغيل في مهنة ذات فائدة وكسب، ويشكل التـدريب المهنـي جـزءا              

 يكون  أن يمكن   الذي المهني للمعاقين ويتضمن أي نوع من التدريب         التأهيل وهاما في عملية     أساسيا
 . )2004سليمان،  ( المعاقين للتشغيل المناسب والناجحوإعداد للتأهيلضروريا 

 حـسب  أكاديميـا وهو تعليم المعاقين : )Academic Rehabilitation(األكاديميهيل التأ .4
 والتي تفيدهم في ، الالزمةاألكاديمية الجسمية والعقلية، وتزويدهم بالمهارات إعاقتهمقدراتهم ودرجة 
 .  نشاطات الحياة اليوميةأو القراءة والكتابة والحساب كإجادةحياتهم العملية 

 أعلى إلى الفرد المعاق إعادةوهو  :) Physical Rehabilitation(البدنيالتأهيل الطبي و .5
 العقلية عن طريق استخدام المهارات الطبية للتقليل من         أومستوى وظيفي ممكن من الناحية البدنية       

  ).1984درنيقة،  (أمكن إن وإزالتها اإلعاقة

 في التعرف على حـدود      ويفيد التأهيل الطبي في الكشف عن إعاقة الفرد األساسية وكذلك         
القدرات الوظيفية عنده، كذلك يعمل على تحديد نوع المعالجة التي تتطلبها حالـة الفـرد المعـوق                 

لك وتحديد األخصائيين األكثر    والتعديالت الضرورية التي يجب أخذها بعين االعتبار اعتمادا على ذ         
  ). 2003، الزارع(ق وتقديم الخدمات المناسبة له مالئمة للتعامل مع المعا
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ويركز على تزويد الفرد بعدد من ): Educational Rehabilitation (التأهيل التربوي .6
المهارات األكاديمية الالزمة له كمهارات القراءة والكتابة والحساب والمهارات األكثر تقـدماً مـن              

  ). 2008الميزر، (الناحية األكاديمية والالزمة لكل حالة إعاقة على حدة 
  

  : ل التأهيلمراح 6.1.2
  

  :  مراحليل المعاقين يمكن تقسيمها إلى ستمن أجل فهم أعمق لعملية تأه
حل العمرية المدرسية، ولكنه ال يكون      ا مبكرا، أي في المر    يبدأ التأهيل : مرحلة التأهيل المبكر  : أوال

تأهيال مهنيا يركز على مهنة بذاتها، بل يكون إكساب مهارات ومعارف عامـة قـد تفيـد بمثابـة                   
 واألطـوال   ألحجـام أساسيات ومتطلبات لكل مهنة، مثل تدريب الفرد على التمييز بين األلـوان وا            

   .)2002بيومي وعبده،  (ومعرفة األوزان
 14وتبدأ هذه المرحلة من مراحل التأهيل المهني من سـن         : مرحلة اإلعداد والتهيئة المهنية   : ثانيا

 حالة الشخص المعاق، فكلما كانت درجة إعاقته        ، ويعتمد ذلك على   17 أو   16تقريبا وتمتد إلى سن     
ويقوم المرشـد أو المـدرب       ،خفيفة أو بسيطة أمكنه أن ينهي مرحلة اإلعداد والتهيئة بشكل أسرع          

  : المهني في هذه المرحلة بالمهام التالية
ميول الفرد المعاق ورغباته وذلك عن طريق المالحظة والمراقبة والتفاعـل           عملية استكشاف    .1

  .  جو التدريب، وكذلك بإجراء االختبارات النفسية واإلرشادية والتربويةمعه في
 عملية قياس مستوى القدرات لدى الشخص، حيث يمكن للمدرب عن طريق التدريب المهنـي               .2

والتعامل اليومي مع المعاق أن يتعرف على قدراته ومستوى كل قدرة، كذلك يمكن استخدام بعـض       
وقوة اإلبصار وغيـر    ،والتناسق الحركي   ،والحركية  ،رات الجسمية   االختبارات الخاصة بقياس القد   

   . )2008شكور،  (ذلك
كـااللتزام بـساعات التـدريب      : التعرف على الجوانب الشخصية خصوصا السلوك المهنـي        .3

واالنضباط بالتعليمات واألنظمة في قاعة التدريب، واحترام المواعيـد والوقـت، واالنتظـام فـي               
  غير المرغوب فيها في جو العمل،      تبالسلوكياأماكن التدريب، وعدم القيام     الحضور والمغادرة من    

 وفي إنهاء المهمات الموكلة إليه، وإطاعة أوامر المسؤولين عنه        ،  ومدى المثابرة والجدية في العمل    
  . )2008الطائي، (

معاق نحـو   ويقوم المرشد المهني في هذه المرحلة بإرشاد وتوجيه ال        : مرحلة اإلرشاد المهني  : ثالثا
 المهنة  المهنة التي يشعر بأنها تتناسب وميوله ومستوى قدراته، كما يقوم المرشد أيضا بمهمة تحليل             

ويعني أن المرشد أو المدرب يقوم بحصر جميع المتطلبـات الالزمـة            ،  أو ما يعرف بتحليل العمل    
ع الشخص المعـاق    للقيام بالمهنة، أي يحلل متطلبات المهنة إلى مجموعة من النقاط ويستعرضها م           
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وبناء عليه يوجهه إلى المهن التي يمكنه القيام بها، فإذا كانت المهنة لها             ،  ويقارنها بمستوى قدراته    
متطلبات معينة وغير متوافرة لدى المعاق أو أن قدراته ال تسمح له وال تمكنه من ممارستها، يقوم                 

  : ليل العمل األمور التاليةالمرشد بتوجيهه إلى مهنة أكثر مالئمة له، ويجب أن يقيس تح
   ؟ماذا يعمل العامل .1
   ؟كيف يقوم العامل بالعمل .2
  ).2005فسيسي،  (المهارات المطلوبة في أداء العمل .3

  
  : التأهيل المهني للمعاقينومبررات مبادئ 7.1.2 

  
إن عملية التأهيل المهني واالجتماعي للمعاقين واجب ومسؤولية تقع في الدرجة األولى على 

ع والدولة ممثلة بالمؤسسات الرسمية، فكل إنسان معرض في أي وقت أن يصبح لديه إعاقة               المجتم
 والمهني يصبح عملية مهمة للمعاق    ، والطبي   ،والنفسي،  معينة، لذلك فإن توفير التأهيل االجتماعي       

، من أجل مساعدته على التكيف مع المجتمع وتقبل ذاته ليصبح عضوا منتجا ومشاركا في البنـاء،         
دال من أن يكون مثيرا للشفقة وسلبيا ينتظر صدقات اآلخرين، فالتأهيل يقوي ثقة المعاق في ذاته،                ب

ويزيد من تقبله لنفسه وتقبل اآلخرين له، فمبررات التأهيل كثيرة أهمها أنها تعيد للمعـاق كرامتـه                 
، سواء أكان فـي     واحترامه وتقديره لذاته، وبالتالي تساعده على التكيف مع المجتمع بمعناه الواسع          

أم غير ذلك، وفي هذا المجال نـشير        ، أم المجاالت الصحية     ،أم العالقات االجتماعية  ،مجال المهنة   
  : األساسية لتأهيل المعاقين وهيوالمبررات إلى مجموعة المبادئ 

يعد اإلنسان بغض النظر عن إعاقته صانعا للحضارة، لذا ينبغي أن يكون هدفا مباشرا لمجاالت  .1
  .  الشاملة عن طريق جهودها المتنوعةالتنمية

 يعد المعاق فردا قادرا على المشاركة في جهود التنمية، ومن حقه االستمتاع بثمراتها بإتاحـة                .2
  . )2000عبيد،  (الفرص واألساليب الالزمة لذلك

 يعد المعاقون طاقة إنسانية ينبغي الحرص عليها، وهم كذلك جزء ال يتجـزأ مـن المـوارد                  .3
  . ي ينبغي أخذها باالعتبار عند التخطيط واإلعداد للموارد اإلنمائية في المجتمعالبشرية الت

 مهما بلغت درجة إعاقتهم واختلفت فئاتهم، قابلية وقدرات ودوافع للتعلم والنمو             يمتلك المعاقون  .4
 واالندماج في الحياة العادية في المجتمع، لذلك البد من التركيز على تنمية ما لديهم مـن إمكانـات                 

  . )1996عيد،  (وقدرات في مجاالت التعلم والمشاركة
 تشكل عملية التأهيل في مجال المعاقين سلسلة من الجهود والبرامج الهادفـة فـي مجـاالت                 .5

 وهذه السلسلة هي حلقات متكاملـة فـي         والتشغيلواالندماج االجتماعي    والتعليم والتأهيلالرعاية  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 24

ا من حيث المفهوم الشامل لمواجهة مشكالت المعاقين سـواء          البناء، والقيام بواحدة منها ال يعد كافي      
  . )2003الزارع،  (على المستوى الفردي أم الجماعي

 الجنس، يجب توفير الرعاية والتعليم والتأهيل والتشغيل لجميع المعاقين دون تمييز بينهم بسبب   .6
  . أو االنتماء السياسي االجتماعي،أو المركز  األصل،أو 
لسياسية على األصعدة كافة وفي أعلى المستويات الدعامة األساسـية والراسـخة            ة ا راد تعد اإل  .7

لتوفير أكبر قدر من البرامج المطلوبة للعناية بالمعاقين ورعايتهم، وذلك بوصـفها جهـدا وطنيـا                
  . )2002شقير،  (شامال، ويتأتى هذا عن طريق سن التشريعات والقوانين المناسبة لهم

الفنية والتكنولوجية أساسا مهما للتصدي لحاالت اإلعاقة والوقاية منهـا،           تعد المعرفة العلمية و    .8
  . والعناية بشؤون المعاقين

 تعد عملية التأهيل حقا للمعاقين في مجال المساواة بغيرهم من المواطنين، لتوفير فرص العيش            .9
  . الكريم لهم

ن تطوير في الهياكـل والبنـى       تعد التنمية الشاملة التأهيل جزء منها، وما تتطلبه هذه التنمية م           .10
االقتصادية واالجتماعية ركيزة أساسية في القضاء على أسباب اإلعاقة بمختلف صـورها، وذلـك              

  . )2009هالل،  ( وقائية للحد من انتشار ظاهرة اإلعاقةإستراتيجيةبوصفها 
كالت تقع مسؤولية التأهيل على عاتق الدولة والمجتمع واألسرة بشكل عام من أجل مواجهة مش              .11

   ).2005فسيسي،  (اإلعاقة وما ينجم عنها
  

   : التأهيلأنواع برامج 8.1.2 
  

 أهدافها،   للمساعدة في تحقيق    وتنفيذها تقوم المؤسسات باعتماد وتنفيذ برامج تدريبية متعددة      
  : ومن هذه البرامج

وتهدف إلى إعطاء قاعدة عريضة من المهارات التي تصلح أساسـاً           : برامج التأسيس والتأهيل   .1
للعديد من التخصصات أو األعمال، وكذلك إلى تأهيل المبتدئين الكتساب مهارات عمليـة بقـصد               

  . ممارسة المهنة
 والخطوات المأمونـة    العملالخاصة ب وتهدف إلى ترسيخ المفاهيم الصحيحة      : برامج التصحيح  .2

 وغالباً ما يتم تنفيذ هذه البرامج للعمال الذين ينتقلـون مـن مؤسـسة               ، بأعلى إنتاجية ممكنة   ألدائه
 عادات أو أسـاليب     ة خبراتهم بأكثر من مكان عمل، وتخليهم عن أي        ألخرى يهدف التأكد من تطبيق    

  ). 2003غباري، (خاطئة للعمل 
ويقصد بها البرامج الخاصة برفع مستوى األداء، أو اإلحاطة بكامل جوانب   : برامج رفع الكفاءة   .3

ومن أمثلـة ذلـك   .  وإكسابه مهارات جديدة يتطلبها الموقع الجديد الذي يمكن أن يكلفه العامل  العمل
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الدورات التدريبية التي يشارك فيها الموظفون، أو العاملون في المؤسسات المهنيـة للتكيـف مـع                
  ). 2009العبد اهللا، (متطلبات جديدة للعمل 

ة إلى أن التأهيل والتدريب المهني، عملية شاملة الزمة مستمرة ومشتركة           والبد من اإلشار  
، ال تلتزم به جهة واحدة، وإنما تسهم فيه جهات متعددة، وذلك ألن كل فرد يلزمه العـوز                  )تعاونية(

ويمكـن لبـرامج   ، في جانب معين، والسيما في عصر يتسم بسرعة وجدة التغيير والتقدم المـذهل         
 المهني، أن تسهم في تغطية هذا العوز وإشباعه، من خالل االلتحاق بهذه البرامج              التأهيل والتدريب 

لتدريب المهني، من  وقد يتم التأهيل وا، ذاتهالفردوفقاً للشكل الذي يتوافق وطبيعة العوز وخصائص 
 النظامي، الذي هو تعليم مقصود وهادف، يجري في مؤسسات رسمية ضمن مراحـل              التعليمخالل  
 غير النظامي الذي يفتتح ألغراض محددة، وينتهي مع إنجازها،         التعليمكما قد يتم من خالل      . محددة

 النظامي، بل يتم في الغالب في دورات التعليمفهو ال يتقيد بنظام المراحل الدراسية وسواها من نظم          
  ). 2009العبد اهللا، (تدريبية مهنية توجه إلى جمهور محدد خالل فترة زمنية 

ويكـون  ،   غير النظامي، جمهرة كبرى من األفراد ويناسب جميع األعمـار          التعليمويشمل  
اإلشراف هنا حكومياً أو أهلياً، أو حكومياً تابعاً ألنشطة مؤسسات الدولة أو اتحاداتها، أو يأخذ شكالً                

راد وخاصة لمن   مستقالً وذلك عن طريق مؤسسات أهلية يقصد منها مساعدة جمهرة كبيرة من األف            
 بحيث يتمكن هؤالء من تعلم مهنة على شكل دورات تدريبية، أو تعلـم              ،حرموا من التعليم النظامي   

مثال ما يتم في مراكز التأهيل والتدريب المهنـي         . مستمر القصد منه تأهيل العاملين في مؤسسة ما       
ة الثقافة واالتحاد النسائي    التابعة لوزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية، وكذلك في وزار         

 غير النظامي من خالل وسائله المتعددة إسهاماً كبيراً من          التعليمكما يسهم   . والجهات غير الحكومية  
تلبية االحتياجات االجتماعية والوظيفية والمهنيـة لألفـراد، ومـا         خالل ما يتمتع به من قدرة على        

 للعمالـة   العمـل يتصف به من مرونة وحداثة وتوفير البدائل من جهة، وارتباطه بحاجات سـوق              
ويستدعي التجديد والتطوير في التأهيل والتدريب المهني االهتمام . والمدربة من جهة أخرىالمؤهلة  

لمعاصـر والمجتمـع    غير النظامي لتصبح قادرة بالفعل على تكـوين اإلنـسان ا    التعليمبمؤسسات  
 ويبقى المجال مفتوحاً أمام التأهيل والتدريب المهني لالستفادة من حركة التقدم والتطـور              ،الحديث

 غيـر   التعلـيم  النظـامي و   التعليمالعلمي والتقني في برامجه، من خالل التركيز على التكامل بين           
واألجدى لهذه البرامج أن تؤسس على المنحى التكاملي للنظم المعرفية، مما يمكنها مـن              . النظامي

 يعـد  التدريب المهني  المتدربين وحاجات السوق على نحو متناغم، ألن التأهيل و         االستجابة لحاجات 
 ،ة المدرسية التربي: رين األساسيين مصدراً أساسياً من مصادر إنماء الموارد البشرية بجانب المصد        

 ). 2009العبد اهللا، (والتطور الذاتي 
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  : فوائد التأهيل 9.1.2
  

  : فيما يلي أهم فوائد التأهيل
  . يحقق المعاق االستقالل الذاتي واالقتصادي بدال من التبعية واالعتماد على اآلخرين .1
 أسوة ببقية   تأهيل المعاق واستغالل قدرته على العمل تجعله راضيا بالمشاركة في بناء مجتمعه            .2

  . أفراد المجتمع
  . يقضي على شعوره بالدونية والنقص .3
يساعد على تغيير النظرة المجتمعية السلبية للمعاقين بحيث تصبح النظرة إلى المعاق بأنه إنسان     .4

  ).1995فرح،  (له احترامه وتقديره باعتباره عضوا فعاال في المجتمع الذي يعيش فيه

  
  

  :  فريق التأهيل10.1.2
  
  . خصائي االجتماعياأل .1
 . األخصائي النفسي .2

 . معلم التربية الخاصة .3

 . مدير المدرسة أو المؤسسة .4

 . الطبيب .5

 . الوالدان .6

 . قاالشخص المع .7

 ). 2002شقير، (التمريض  .8

  
  :التأهيل المرتكز على المجتمع 11.1.2

  
ين فـي  للمعاق هو أسلوب من أساليب التأهيل يمكن عن طريقه تقديم برامج التأهيل المختلفة

الكلي للمعـاقين    ونوع اإلعاقة مما يحقق الدمج ،والجنس، أماكن سكنهم بصرف النظر عن السن 
وكذلك ، تنفيذ هذه البرامج  في المجتمع معتمدين علي تمكين األسرة والمجتمع والمعاقين أنفسهم في

ويتم إشراك . عاقةاألمثل لمواجهة مشكلة اإل تغيير اتجاهات المجتمع، ويعتبر هذا األسلوب هو الحل
 تخطيط وتنفيذ وإدارة فيالمحلى وأسر المعاقين والمعاقين أنفسهم  أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع

 أسرع وقت ممكن فيحتى تنتقل ملكية المشروع بالكامل إليهم ) صناعي بسيط تجاري أو(المشروع 
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 وهناك العديد من.  أخرى منطقةفي ساند المشروع ليبدأ مشروعا جديدا الذيالطرف  ثم ينسحب، 

ـ المجتمعـي  تطور نفسها وتحاول الحفاظ على مالمح الـشكل  المجتمعينماذج التأهيل   ه وعادات

  وتعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة مـن خبـرات المـوارد البـشرية المدربـة     ، وروابطه

التأهيـل   ه يشملالذي الجوهري الخاصة، والهدف االحتياجاتوالمتخصصة بالمراكز الخاصة بذوي 
 أمامـه الفرصـة   وإتاحة هو تمكين األسرة والمجتمع من تدريب وتأهيل الشخص المعاق المجتمعي

لتبسيط المادة العلميـة   احتياج وحتى يتحقق هذا الهدف فهناك - بيئتهفي طبيعيليعيش حياته بشكل 
 كتيبات توضيحية - أفالم(المعينة على ذلك   مجال اإلعاقة وتوفير الوسائلفيوالتكنولوجيا الحديثة 

ويعتمد التأهيل المرتكز على المجتمع على االنتقال بالخـدمات         ). الخ...  برامج تثقيفية  - نشرات   -
 تمويل في على مصادر المجتمع واألسرة االعتماديعيش فيه الشخص المعاق ويتم  الذي المجتمع إلى

  .)2009شاهين،  (هذه الخدمات وإدارة
  

  : طار المجتمعأهداف التأهيل في إ 12.1.2
  
  . تحقيق الدمج االجتماعي لألشخاص المعاقين .1
 . تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية وحماية حقوق العاملين .2

 . مساعدة المعاقين على اكتساب مهارات الحياة اليومية .3

 . تغيير النظرة السلبية للمجتمع اتجاه اإلعاقة .4

 واالجتماعي والثقافي واالقتصادي بما يتناسب مـع        إحداث تغييرات إيجابية في المحيط البيئي      .5
  ). 2000قطنية، (احتياجات كافة فئات المجتمع بمن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة 

  
  :  إطار التأهيل المرتكز على المجتمعفي نوالمشارك 13.1.2

  
  .األهل مشاركة أساسية مع .1
  .تبنى األسرة لمسؤولية التأهيل .2
  .والربط بين دورها ودور األسرة تخصصةفهم األسرة لدور المراكز الم .3
  .تعاون األسر مع بعضها .4
  . للمشروعيطوة لتملك أو تبنى المجتمع المحلالمحلى كخ مشاركة المجتمع .5
،  يفعـل دورهـا فـي المجتمـع    ي إطار التأهيل المجتمعفيالمتخصصة   للمراكزدور جديد  .6

 ).2009شاهين،  (المستفيد ة من خدماتها ويضاعف من األعداد
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  : المجتمعي أدوات التأهيل14.1.2 
  

  :يهي  تعتمد عليها مشروعات التأهيل المجتمعالتياألنشطة والبرامج 
  .التوعية .1
  .الزيارة المنزلية .2
 .والكبار المجموعات التدريبية للصغار .3

  . لألسراالجتماعي النادي .4
  .يبناء النظام التحويل .5
  .الدامجة األنشطة .6
  ). 2009شاهين، (األنشطة الرياضية الدامجة  .7
  

  : مسوغات التأهيل والتدريب المهني15.1.2
  
 أو ما يعرف باالنفجـار المعرفـي المتمثـل بـالمنجزات            لنمو المتزايد والمتسارع للمعرفة ،    ا .1

  .  وغير ذلك من االنتاجات العلمية والتقنية،والمخترعات، وإتقان الصناعات
لخلق والبناء، وتـشير لتحـسين      ألن فلسفة التأهيل المهني تقوم على ا      ،   السعي لتقديم األفضل   .2

  . نوعية األداء
مـن خـالل وسـائل    ، فسهولة تدفق المعلومـات  مواكبة ما يحدث في العالم من تجديد وتغيير     .3

االتصال، وشبكات المعلومات، جعلت العالم الواسع األرجاء والمفعم بالمنجزات عالماً صغيراً فـي             
  . ري فيهأحداثه ومنجزاته، ولم يعد باإلمكان العزلة عما يج

 إذ غابت مهن كانت معروفة وتقادمت، وظهرت بالمقابل مهن جديـدة لـم تكـن                ،تغير المهن  .4
  . معروفة من قبل

في رفع مستوى ثقافتهم، لمواصلة تعلـيمهم        الذين يرغبون    ، المستمر للكبار  التعليمإتاحة فرص    .5
  . واالستزادة والتكيف مع الواقع الجديد

وتعزيز ثقتـه   ومساعدته على اكتشاف قابليات وقدرات مخبأة لديه،       ، وميوله الفردتلبية رغبات    .6
  . بنفسه

  ). 2009العبد اهللا،  (الفردتنمية وتطوير التفكير المتجدد وتطويره لدى  .7
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  : المبادئ األساسية قبل بدء عملية التأهيل16.1.2 
  

ابات المعاقين نحو إعاقاتهم باختالف العوامل الذاتية والبيئية التـي أكـسبتهم            تختلف استج 
تتميز كل إعاقة بطابع خاص يؤثر علـى سـلوك الفـرد            السلوك نحو مواقف الحياة المختلفة، كما       

 ويتميـز   ،)الطبي، النفسي، االجتماعي، المهني   (المعاق وفي مدى استجابته ألنواع التأهيل المختلفة        
  : نساني بمجموعة من الخصائص منهاالسلوك اإل

  . السلوك اإلنساني هادف .1
 ) نفسية/معنوية ومادية/اجتماعية/أسباب جسمية(السلوك اإلنساني مسبب  .2

 . السلوك اإلنساني متنوع .3

 . السلوك اإلنساني مرن .4

 ). 2004الخطيب والحديدي، (وراء كل سلوك دافع  .5

  
 

  : اعاة الجوانب التاليةوتقوم عملية التأهيل على أسس ومبادئ تتضمن مر
) اجتماعيـاً /نفـسياً /عقليـاً /جـسمياً (التعرف على شخصية المعاق من حيث مكوناتها المختلفة          .1

والمرتبطة مع بعضها البعض ارتباطاً وظيفياً، وأي خلـل أو اضـطراب أو نقـص يـؤدي إلـى              
 . اضطراب في البناء العام األداء الوظيفي للشخصية

  . ماتالتعرف على الميول واالهتما .2
  . المساواة وعدم التمييز .3
  . مراعاة فرص العمل الفعلية في المجتمع .4
  ) 2008الميزر،  (التقبل .5
  

  :  خطوات التأهيل االجتماعي17.1.2
  

 خطوات تستهدف الوقاية من الوصول إلى العجز،        يتتضمن عملية التأهيل االجتماعي ثمان    
  : وتلخص هذه الخطوات في التالي

الكشف المبكر لإلعاقة يحد من تفاقمها، ويضمن نجـاح عمليـة           : استكشاف الحاالت وحصرها   .1
  . التأهيل، ويتطلب ذلك وجود ترابط بين المؤسسات المعنية برعاية وتأهيل المعاقين في المجتمع
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يتضمن التشخيص إجراء الفحوص الطبية المناسبة، وتقييم الحالة النفـسية          : التشخيص والتقييم  .2
 المهنية، مما يساعد في تحديد نوع اإلعاقة ودرجـة          تات واالستعدادا واالجتماعية والتربوية والقدر  

  العجز
 برنامج تعليمـي    عدادإوويتضمن تحديد المستوى التعليمي والقدرات العقلية،       : التأهيل التربوي  .3

والترفيه وشغل ، لتزويد المعاق بالمهارات األكاديمية، والثقافة الصحية والجسمية والتربية الرياضية 
يوسـف،  (لفراغ بأنشطة بناءة واكتشاف القدرات والمهارات من خالل ممارسة الهوايـات            أوقات ا 
2003 .(  

وتشمل الخدمات الطبية وما يتبعها من عالج طبيعي        :  استعادة الطاقة البدنية   –الرعاية الصحية    .4
  : يقلل من العجز، وتتضمن

  . تقرر طبيعة العجز ومداه وعالقته بالعاهة )1
 . متوقع توضح درجة الشفاء ال )2

 .  تدل على مقدار ما يحتاجه المعاق من إرشاد نفسي )3

 . تشير إلى إمكانية التحاق المعاق بوظيفة معينة )4

لصحي وتتضمن الفحص الطبي الـدوري والتثقيـف و         الوقاية أحد جوانب عناصر البرنامج ا      )5
  .  العالجالتطعيم و

العمليـات واألنـشطة    من  عة  مجمويقوم التأهيل المهني بمفهومه الشامل على       : التأهيل المهني  .5
التي تـستهدف الكـشف عـن       ،  المختلفة التي يتضمنها برنامج متكامل من الخدمات الفنية والمهنية        

قدرات الفرد المعاق واآلثار الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية المترتبة على اإلعاقة، وتهيئـة             
دراته ونواحي عجـزه حتـى يكتـسب        الفرد وتوجيهه وإعداده للعمل في حرفة أو مهنة تتفق مع ق          

ويمكنه االلتحاق بالعمل المالئم وتحقيق االستقاللية االقتصادية والشعور بالرضـا          ،  المهارة الكافية   
، كما يستهدف إعـداد الفـرد المعـاق         واالستقرار النفسي المنبعث من إحساسه بقيمته في المجتمع       

   ).2008الميزر، (ل معهم في العمل  على التكيف مع ظروف العمل ومع من يتعاماليصبح قادر
  : أما إبراهيم فيجد أن خطوات التأهيل للمعاقين هي

  . االتصال المبكر بالحالة .1
 . استعادة اللياقة البدنية والحسية والفكرية .2

 . اإلرشاد والتوجيه النفسي .3

 . التدريب .4

 . االلتحاق بالعمل المناسب .5

 . تشريعات التأهيل .6

  ). 2002إبراهيم، (أجهزة التأهيل  .7
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  : تأهيل المعاقينالعناصر األساسية ل18.1.2 
  

تقوم مراكز الرعاية التأهيلية بتقديم برامج عالجية مرنة لكل معاق حسب حالتـه، سـواء               
تأهيل وتعد  يتم تقييم كل شخص يدخل برنامج ال      كانت اإلعاقة بسبب إصابة أو بسبب المرض حيث         

ه بحيث يعيش معتمدا على نفسه وبأكبر قـدر         له خطة تأهيل تهدف إلى مساعدته على تطوير قدرات        
فالمهمة األساسية لعملية التأهيـل     ) Goodgold,1988(من االستقاللية بعد خروجه من المستشفى       

 ، أو االجتماعية   ،  أو العقلية   ، هي استعادة قدرات المعاق ألقصى درجة من درجات القدرة الجسمية         
اتية واالجتماعية والمهنية، من خالل تنظيم وسائل تساعد        أو المهنية، وتحقيق االستقاللية والكفاية الذ     

  : في مواجهة آثار اإلعاقة، وتتضمن أدوات لتنفيذ تلك العملية تتمثل في
تختلف برامج التأهيل من حيث الحجم والتنظيم واألهداف والجهات المشرفة عليهـا،            : البرامج .1

محلي، وقد تشرف عليها أجهزة الدولة أو       فقد يكون تقديم البرامج على مستوى الدولة أو المجتمع ال         
تكون تحت إشراف مؤسسات وجمعيات خيرية أو خاصة أو تطوعية، كما قد تهدف لتأهيل طبـي                
لفئة معينة دون غيرها كما في حاالت الشلل الدماغي، أو في مجال معين من مجاالت اإلعاقة كمـا    

  . هو الحال في مؤسسات التأهيل الشامل وغيرها
تضمن جميع الخدمات المتخصصة في النواحي الطبية والتربويـة واالجتماعيـة           وت: الخدمات .2

وتستهدف إعادة تأهيل الفرد المعاق كالمعالجة الطبية والجراحيـة والتمـريض،            والنفسية،والمهنية  
معالجة السمع والكالم، اإلرشاد النفسي وتطبيق االختبارات النفسية والتربويـة، التوجيـه المهنـي              

  . الخ.. لمتابعةوالتشغيل وا
يتطلب تقديم الخدمات المتخصصة توفر كوادر متخصصة تشرف علـى          : الكوادر المتخصصة  .3

األطبـاء مـن مختلـف      : تلك الخدمات المقدمة، ويتكون فريق العمل من عدة تخصـصات هـي           
التخصصات الطبية، األخصائي االجتماعي الطبي، الممرضات، أخصائي عـالج عيـوب النطـق           

  . الخ.. السمع، أخصائي نفسي، مرشد مهني، معلمون وفنيونوالكالم، أخصائي 
تقدم الخدمات في مستشفيات تتوفر فيها أقسام للتأهيل، أو في مراكز طبية        : مكان تقديم الخدمات   .4

متخصصة، مراكز التدريب المهني، المعاهد والمدارس الخاصة، كمعهد النور للمكفوفين، ومعهـد            
 لطبيعـة   اويراعى في تصميم بناء المؤسسة أن يكون مناسـب        . الخ.. معاقين عقلياً لالتربية الفكرية ل  

اإلعاقة بحيث يستطيع الفرد المعاق االستفادة من خدمات المؤسسة دون عوائق تمنعه من سـهولة               
  . التنقل والحركة

تتعدد األجهزة على حسب تعدد نوع اإلعاقة وطبيعة الخدمات المقدمة ومنها األجهزة            : األجهزة .5
الميـزر،  (الـخ   ..  فيها من أجهزة لألشعة وفحص للنظر وتحاليل وأطـراف صـناعية           الطبية بما 

2008 .( 
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  :  أجهزة التأهيل19.1.2
  
 مؤسسة تشتمل على خدمات متنوعة تقدم لفئات من المعـوقين لتحقيـق             وهي: مراكز التأهيل  .1

  . غرض أو عدة أغراض تأهيلية
يلية إلى أكبر عدد ممكن من المعوقين       حيث توصل هذه المكاتب الخدمات التأه     : مكاتب التأهيل  .2

 ). 2002إبراهيم، (ألنها أقل نفقة وأيسر إنشاء 

  
  

  : معوقات التأهيل المهني20.1.2
  

تشير نتائج الدراسات التي أجريت على المعاقين إلى الكثير من الصعوبات التـي تواجـه               
  : وقات ما يليتحقيق أهداف التأهيل في مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين، ومن هذه المع

العجز في التخصصات المهنية والفنية العاملة في هذه المؤسسات، وخاصة أخصائيو التأهيـل              .1
والعالج الطبيعي وغيرهم من التخصـصات التـي        ،  والتربوي  ،  والمهني  ،  واالجتماعي  ،  النفسي  

ت تعمل في هذه المؤسسات على أساس تكامل فريق العمل مما يؤدي إلى صعوبة تكامـل الخـدما                
  . المقدمة

عدم األخذ بآراء ومقترحات العاملين بمؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين خاصة المؤسسات التي             .2
الخ، في وضع الخطط المناسـبة،      ... مراكز التأهيل، مكاتب التأهيل   : تقدم خدمات مباشرة لهم مثل    

  . مما يجعل الخطط بعيدة عن واقع الممارسة الفعلية في تلك المؤسسات
البيانات والمعلومات الالزمة التي تساعد في التعرف على أبعاد اإلعاقات وتزايد أو القصور في  .3

  . تناقص أعداد المعاقين في المجتمع
قاعـات التـدريب    : النقص في التجهيزات والمعدات الالزمة لعمليات التأهيل المختلفة، مثـل          .4

  . الخ... والتأهيل وأجهزة العالج الطبيعي واألجهزة التعويضية
  . ة الطلب على المؤسسات وعدم قدرتها على استيعاب جميع المتقدمين لطلب الخدمةزياد .5
ها المعاقين، مما ينعكس على عمليات تأهيل       سرة مع المؤسسات التي ترعى أبناء     عدم تعاون األ   .6

  . المعاق وصعوبة تكيفه نفسياً واجتماعياً لعدم متابعة األسرة له
تشغيل ومتابعة المعاقين الذين تم تأهيلهم ومتابعة       عدم توفر مؤسسات متخصصة تهتم بعمليات        .7

 لعمليات التأهيل المبذولة، وينعكس علـى شـعور المعـاق           اتطبيق قوانين العمل، مما يسبب هدر     
  . باالغتراب النفسي واالجتماعي
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عدم التنسيق بين مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين وغيرها من المؤسسات المجتمعية األخـرى            .8
  . و الحكومية، مما يقلل من فعالية الخدمات المقدمة لهمسواء األهلية أ

عدم االهتمام بتنظيم دورات تدريبية للعاملين لتعدهم باإلعداد المستمر وتكسبهم الخبرات وتنمي             .9
  . معارفهم ومهاراتهم لمواكبة المستجدات في العلم

نية تواجد أجهزة   لمجتمع بصفة عامة والمعاقين بصفة خاصة ألهداف وطبيعة وإمكا         جهل أفراد  .10
ومؤسسات رعاية المعاقين في المجتمع، مما يؤدي إلى عدم استفادة المعاقين مـن خـدمات تلـك                 

  . المؤسسات فور حدوث اإلعاقة، مما يؤدي إلى تفاقم اإلعاقة
عدم تواجد تكامل في الخدمات المقدمة من جانب الوزارات المعنية برعاية وتأهيل المعـاقين،               .11

الرعاية الشاملة، مما يؤدي إلى نقص في الرعاية المستحقة في المواعيد المناسبة            فيما يتعلق بتقديم    
 ). 2008الميزر، (لها 

  
  : واقع تأهيل المعاقين في المجتمع الفلسطيني21.1.2 

  
د إن الظروف الخاصة التي مرت وما زالت تمر بها فلسطين من ظروف االحـتالل وتعـد       

 خدامه لكافة أنواع األسلحة بما فيها المحرمة دوليا كما هو         واست،  أشكال القمع واإلرهاب الصهيوني   
 الوضع الذي أدى إلى زيادة وتعدد حاالت اإلعاقة وبالتـالي            و حاصل في انتفاضة األقصى الحالية    

زيادة عدد األشخاص الذين هم بحاجة إلى خدمات تأهيلية مختلفة سواء كانت طبية أم اجتماعيـة أم             
م الظروف الصعبة التي عاشتها وتعيشها فلـسطين إال أن المؤسـسات            نفسية أم مهنية، وعلى الرغ    

الخيرية بادرت إلى تقديم الكثير من أشكال الرعاية والتأهيل للمعاقين سواء كان ذلك فـي الـضفة                 
مـع  ) 1978(ولعل االهتمام الواسع بالمعاقين في فلسطين قد ظهر عـام           ،الغربية أم في قطاع غزة    
وضمن فعاليات الـسنة الدوليـة    1981 األول لألفراد المعاقين، وفي عام       انعقاد المؤتمر الفلسطيني  

للمعاقين انعقد المؤتمر الثاني للمعاقين، وقد جاء في ورقة العمل المقدمة للجنة الوطنية للتأهيل فـي               
وتحت بند  " قطاع التأهيل في فلسطين من منظور العمل األهلي رؤيا مستقبلية           "القدس تحت عنوان    

  : مات التأهيلية في فلسطين تم توضيح النقاط التاليةواقع الخد
 وبعـض    ، إن مقدمي الخدمات التأهيلية في فلسطين هم من القطاع الحكومي والقطاع األهلـي             .1

باإلضافة إلى القطاع شبه الحكومي، ويعتبر القطاع غير        ،  ت األجنبية ووكالة الغوث الدولية    المؤسسا
مؤسسة تقـوم بتقـديم     ) 174(يلية في بالدنا، ويعتقد أن هناك       الحكومي المقدم األكبر للخدمات التأه    

  . من هذه المؤسسات هي غير حكومية% 60خدمات تأهيلية من نوع أو آخر وأن ما نسبته 
لهـذه  ويترافق ذلك مع ضـعف      ،  ل في المدن وخاصة في مناطق الوسط      تتركز خدمات التأهي   .2

جنوب الضفة الغربية، وتتركـز الغالبيـة       وكذلك في مناطق شمال و    ،  الخدمات في المناطق الريفية   
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مؤسـسة  ) 122(وتتواجد في الضفة الغربية     ،  العظمى لهذه الخدمات في قطاع غزة في مدينة غزة          
  . )2008( تبعا إلحصائيات العام مؤسسة فقط) 52(أما في قطاع غزة فهناك 

اقة الحركية تفوق تتركز الخدمات التأهيلية في مجاالت من اإلعاقة دون غيرها، ففي مجال اإلع            .3
الخدمات االحتياجات في كثير من األحيان، في الوقت الذي يعتقد بأن هناك نقصا شديدا في خدمات                
التأهيل المقدمة ألنواع اإلعاقات األخرى، وحسب دراسة أجريت حول خدمات التأهيـل الوسـيطة              

اإلعاقة الحركيـة   شخص فقط، كما أن مؤسسات      ) 20(تقدر الطاقة االستيعابية لهذه المؤسسات ب       
  . على سبيل المثال تشكل ثلثي المؤسسات التأهيلية

النموذج الطبي والطابع المؤسسي يشكالن السمة العامة لعمل المؤسسات التأهيلية والتي تعتمـد           .4
على المفهوم الخيري وهي في غالبيتها ال تضع الدمج االجتماعي الشامل لألشخاص المعاقين كهدف 

  . ليةنهائي للعملية التأهي
وعدم وجود آليـات مناسـبة   ،  غياب السياسات العامة في مجال التأهيل على الصعيد الوطني    .5

للتخطيط على صعيد مركزي مع عدم وضوح فـي االسـتراتيجيات التأهيليـة المالئمـة للواقـع                 
  . الفلسطيني

 غياب آليات فعالة للتنسيق على المستوى الوطني وخاصة على صعيد العالقة بـين القطـاع                .6
  . الحكومي واألهلي

 احتكار المعرفة من قبل المختصين في بعض المجاالت التأهيلية وحصرها علـيهم مـن دون                .7
   ).1992الزعمط،  (تعميمها وتبسيطها

وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن النواقص على صعيد السياسات واالتجاهات العامة             
على هذا القطاع    إلى التطور الكبير الذي حصل    لخدمات التأهيل في فلسطين، فإنه ال بد من اإلشارة          

 هخالل السنوات القليلة الماضية وكذلك السمات والمزايا اإليجابية لهذه الخدمات وهذا ما سيتم عرض    
  : في النقاط التالية

ة لخدمات التأهيل في فلـسطين علـى         رئيس كإستراتيجية التأهيل المجتمعي    إستراتيجيةاعتماد   .1
وتهدف إلى ،  قطاعية شاملة تعمل ضمن المستويات المختلفة    إستراتيجيةرها  النطاق العرضي باعتبا  

تحقيق الدمج االجتماعي الشامل لألشخاص المعاقين وبمشاركتهم التامة ومن خالل تمكينهم وتعزيز            
  . وإحداث تغيير في بيئتهم االجتماعية بما يتالءم مع احتياجاتهم، قدراتهم 

 المجتمع المحلي والتي تقدم من خالل نماذج مختلفة في الضفة   وجود برامج التأهيل المبني على     .2
من إجمالي المواقع السكانية في الريف والمدن       %) 50(الغربية وقطاع غزة والتي تغطي ما يقارب        

  . والمخيمات
 لسياسات التأهيل على الصعيد الوطني تم إقرارها من قبل القطاع          ة وجود خطوط رئيسة موجه    .3

  . م1998شة العمل التي عقدت مع أواخر العام األهلي ومن خالل ور
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على الرغم من الضعف الحاصل على مستوى الكوادر البشرية إال أنه يشار إلى نمو وتطـور                 .4
  . كبير على صعيد الكوادر البشرية المدربة خالل العقد الماضي

مستوى  توفير قاعدة أساسية من المعلومات يمكن استخدامها في عمليات التخطيط سواء على ال             .5
   ).1999جرار،  (أو على المستوى المناطق والقطاعات التأهيلية المختلفة، الوطني 

وخدمات التأهيل في المناطق الفلسطينية تقدم من خالل ثالث مـستويات رئيـسية وهـي               
  . والمستوى المجتمعي المتوسط،والمستوى  الوطني،المستوى 

ع رئيسية ومتخصصة في الضفة الغربية      ويقدم خدماته من خالل ثالث مواق     : المستوى الوطني  .1
من مستوى خدمات التأهيل، حيث يتم االتفاق فيما بينها علـى توزيـع          %) 10(وقطاع غزة ويمثل    

الجمعية العربية في بيت لحم وهـي       : التخصص والتعاون والتنسيق المتواصل، وهذه المراكز هي      
م اهللا وهـو متخـصص فـي        متخصصة في مجاالت إصابات الدماغ، ومركز أبو ريا للتأهيـل را          

  . إصابات الحبل الشوكي، ومركز األميرة بسمة في القدس حيث يقدم خدمات الشلل الدماغي
ويتكون من اللجان المحلية ومؤسسات المجتمـع المـدني، والمنظمـات           : المستوى المجتمعي  .2

ة والزالت هناك جهود جبـار    ال هذا المستوى في طور التطوير،       حيث الز  الصحية حيثما وجدت،  
لالرتقاء بهذا المستوى من حيث تهيئة المجتمع وإعادة توزيع الخدمات الموجودة وهـذا المـستوى               

 ). BASR,2002(من خدمات التأهيل %) 70-60(يغطي ما نسبته 

ويتمثل في الخدمات التي تقـدمها      لذي يعمل بين المستويين السابقين،      المستوى المتوسط وهو ا    .3
عيادات الحضانة والطفولة، برامج    خاصة، عيادات الرعاية األولية،     الالمستشفيات العامة، العيادات    

 )2007العمري، (التأهيل المهني وغيرها 

  
  : آلية عمل برنامج التأهيل في فلسطين22.1.2

   
  . تحديد األشخاص المعاقين في المجتمع المحلي .1
 . تيسير دمج األطفال المعاقين في المدارس .2

 .  على التكيفمساعدة األشخاص المعاقين وأسرهم .3

 . دعم فرص األشخاص المعاقين في العمل .4

 . التحويل والمتابعة .5

 . أنشطة الوقاية من اإلعاقات والكشف المبكر .6

 . التدريب .7

 . التأثير في السياسات والتشريعات الوطنية .8

 . التنظيم الذاتي للمعاق .9
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 . تمكين المجتمع المحلي .10

 . التكامل مع القطاعات األخرى .11

 .  الحكوميالتعاون مع القطاع .12

 ). 2000قطنية، (االعتماد على الطاقات والموارد المحلية  .13

  
   :قين في فلسطينالمعا لرعاية الحكومية المؤسسات 23.1.2

 
قين، إضافة المعا وتأهيل رعاية مجال في عاملة حكومية مؤسسات ثماني غزة قطاع في يوجد

 جميـع هـذه   على وتشرف. ؤسساتم خمس الغربية الضفة في توجد محمية، بينما مراكز ثالثة إلى

 االحتياجات الخاصة، والتي لذوي العامة اإلدارة أنشأت االجتماعية، التي الشؤون وزارة المؤسسات

. العينية والمساعدات التأمين الصحي الخدمات هذه بين ومن. قينللمعا الخدمات من جملة تقدم بدورها
 مؤسـسة  توجد مؤسسات، بينما ستبها  ديوج المؤسسات، حيث هذه من عدد أكبر غزة مدينة وتضم

 المختلفة المحافظات على للمراكز هذا التوزيع أن الواضح من. البلح ودير خانيونس من كل في واحدة

 الصعوبة، ويحجم غاية في عادة يكون المؤسسة ق إلىالمعا وصول أن كما، عادل غير غزة قطاع في

  . سكناهم مكان عن بعدهال هذه المؤسسات إلى القدوم عن أحياناً قونالمعا
يعتبـر  . 1998 عام حتى وعاملة عامال 165 الحكومية المؤسسات هذه في العاملين عدد بلغ

 تقدم معظم البرامج أن كما. المطلوب بالمستوى قينللمعا المقدمة الخدمات لتوفير كاف غير العدد هذا

 مدة وتتفاوت. في المنزل قالمعا بعةلمتا برامج وجود لعدم المقرات، نظراً في تواجدهم أثناء قينللمعا

 تقـدم  المؤسسات هذه فغالبية. منها يعاني التي اإلعاقة وحجم نوع حسب المؤسسة في المعوق إقامة

 يقـدم  الذي غزة مدينة في الطب النفسي مستشفى األحيان، باستثناء أغلب في جزئية عالجية خدمات

 كاإلغالقات العقابية اإلسرائيلية اإلجراءات بأن لالقو عن وغني. العالج فترة خالل دائمة إقامة خدمة

 المعوقين عدد إزدياد إلى بها، إضافة المحيطة القرى وعن البعض عن بعضها المدن المتكررة، وعزل

 الحكومية المؤسسات عمل سير انتظام على الثقيلة بظاللها المميتة، ألقت للقوة  المفرطاالستخدام بسبب

إعـادة   تتطلب القاسية اإلسرائيلية والممارسات اإلجراءات هذه. قينللمعا اتالخدم تقدم واألهلية التي
 مراكـز وبـرامج   استحداث إلى إضافة العاملة، وذلك للمؤسسات الجغرافي التوزيع مسألة في النظر

   ).2001المواطن،  لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة(والمستجدة  المتزايدة الحاالت لمواجهة جديدة
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  : قين في فلسطينالمعا لرعاية األهلية المؤسسات 24.1.2
  

  منهـا ،قينالمعا بشؤون تعنى حكومية غير مؤسسة) 108 (غزة وقطاع الغربية الضفة في توجد   
 عـدد   وبلـغ .اإلعاقات أنواع بمختلف مصابين قمعا 9379 لديها مسجل القطاع في مؤسسة) 41(

،  طبيعي  وعالج،سمع وأخصائيو ،  اجتماعيون ونأخصائي وعاملة، منهم عامال 693 فيها العاملين
والخياطـة،   مثـل النجـارة   الحرف لتعليم ومهنيون، للصم اإلشارة لغة في متخصصون ومدرسون
 عنـايتهم  أن األهلية، إال المؤسسات من الكبير العدد هذا ورغم ،المؤسسات إدارة مجال في وعاملون

 تأهيل أنفسهم، على المعوقين ادعاء حسب للتركيز ظراًن على العموم، وذلك تقليدية المعوقين بشريحة

 ال التي الشائعة المجتمعية المفاهيم تغيير إلى السعي به، ودون المحيطة االهتمام بالبيئة دون المعوق
مفاهيمها  تجديد إلى الحاجة أمس في زالت ما المؤسسات بعض أن كما ،الصحيح ق بالشكلالمعا تتقبل

 بالـدعم وتمكـين   االهتمام من بدالً االتكالية مبادئ تعزيز على بعضها يعمل ثبالتأهيل، حي المتعلقة

 لحقـوق  المـستقلة  الفلـسطينية  الهيئة(طبيعي  بشكل حياته وممارسة االستقاللية على وحثه قالمعا

   .)2001المواطن، 
خالل  من األحيان غالب في يصل الذي التمويل خالل من برامجها على المؤسسات هذه وتنفق

 مقابل هذه المؤسسات تتقاضاها التي المالية الرسوم تشكل كما ،حكومية وغير دولية، حكومية نظماتم

ألعمالهـا،   تمويـل  داخلية إليجاد آليات المراكز بعض أوجدت وقد ،تمويلها من هاماً جزءاً خدماتها
أهيل، والعـالج،  الت: هي األساسية الخدمات من أنواع ثالثة المؤسسات وتقدم. إنتاجها مبيعات ومنها

إشراف  تحت أشكاله بمختلف الشلل وإلصابات حركياً للمعوقين طبيعي عالج وتعقد جلسات. والتعليم
  لغـة اسـتخدام  على الصم األطفال بتدريب المؤسسات هذه تقوم كما، الطبيعي العالج في أخصائيين

 تطبيق اختبـارات  إلى ةبهم، إضاف الخاصة القراءة طرق استخدام على المكفوفين واألطفال اإلشارة

 تهـتم  كذلك. بطيئي التعلم معالجة القصور، وبالتالي ونواحي القدرات على للتعرف العقلية القدرات

 وشـغل  والحياكـة  في النجارة مهنية دورات عقد خالل من مهنياً المعوقين بتأهيل المؤسسات بعض

اإلعاقـات   عن الناجمة نفسيةاالجتماعية وال المشاكل حل األخصائيين من عدد يحاول كما. الصوف
   ).2001المواطن،  لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة(
  

  :واألهلية في فلسطين الحكومية المؤسسات عمل تعترض التي  العقبات25.1.2
  

فئـة   مع العاملة الحكومية وغير الحكومية المؤسسات أوضاع عن الناجمة المشكالت تتداخل
 : التالمشك هذه رأس وعلى. المعوقين
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وبـصرياً،   سمعيا قينللمعا ً كلفتها، وخصوصا وارتفاع قينالمعا لتأهيل المساعدة األدوات نقص. 1
 بتوزيـع  هذه المؤسسات من عدد قيام المعوق، رغم مع التواصل على المؤسسات قدرة من يحد مما

 . مؤخراً قينالمعا على األدوات تلك من كمية
 في مجال العاملين قدرة عدم في يتمثل النقص وهذا. تخصصالم المهني الكادر في الحاد النقص. 2

 في هذا المجال، كذلك في التخصص لغياب نظراً بالمرض الخاصة الحاالت تفهم على النفسي الطب
 . والنطقي الوظيفي والتأهيل ،والمهني النفسي والتأهيل ،الخاصة التربية مجال

 لتقديم  أو أماكن،وساحات مالعب وجود وعدم نقيالمعا استيعاب على قدرتها وعدم األمكنة ضيق. 3
 . الترفيهية الخدمات

 تخفيف المعانـاة  شأنها من والتي قينللمعا خارجية أعمال توفير على المؤسسات تلك قدرة عدم. 4
 مازالـت  تلك المؤسسات من كبيرا عددا إن. المواصالت وسائل بواسطة التنقل في يواجهونها التي

  . قينبالمعا خاصة مواصالت وسائل توفير عن عاجزة
الوسـطاء   اسـتخدام  إلـى  األحيان، إضافة بعض في العالية والرسوم البيروقراطية اإلجراءات. 5

 . لهم العمل فرص توفير أو المتخصصة المراكز إلى المعوقين تحويل في والمحاباة
معوقـون، وعـدم   ال إليها ينتسب التي المراكز في إتباعها يتم محددة خطط أو برامج وجود عدم. 6

 . الخصوص بهذا الزمة بمعلومات عائالتهم تزويد
 باالغتراب الشعور: منها أسباب لعدة التأهيل مراكز عن انقطعوا أنهم قينالمعا من عدد أكد. 7

  والمشاكل الشخصية،المالية البرامج، الصعوبات من االستفادة المراكز، عدم هذه داخل الراحة وعدم
 إلـى  لـدى وصـولهم   المعاملة لسوء تعرضوا أنفسهم قيناالمع حاالت، فإنال بعض وفي. والعائلية
 . الباصات هذه مثل توفر حال في المراكز باصات

 إذ. المعوق وعائلته نفسية على أثر والمؤسسات، مما المراكز تلك قبل من قللمعا المتابعة غياب. 8
 تلـك  مـن  اتصاالت هاتفيـة  لقونيت قينالمعا من وقلة. الطبيعي العالج مجال في المتابعة تنحصر
 . المتابعة لغرض أخرى مراكز إلى تحويلهم يتم أو المراكز

  . على الحركة قينالمعا قدرات من تحد الراهنة التحتية ومناسبة، فالبنية مريحة مرافق وجود عدم. 9
 مـن  العديد الحالية، فإن االنتفاضة خالل اإلسرائيلية الممارسات ذلك، وبفعل كل إلى إضافة

 مع وفي مقابلة. ً كليا أو جزئيا إما توقفت والمؤسسات المراكز تلك بها تقوم التي والمشاريع البرامج

 العالجية برامج المؤسسة أن على بغزة، أكد حركياً المعوقين جمعية جياب، رئيس أبو سمير الدكتور

 هـذا  فـي  العاملة ساتغالبية المؤس ذلك في وتشترك. كبير حد إلى تعطلت قد والتعليمية واإلنتاجية

 ممن حالة 560 عالج على الجمعية باألشراف من طاقم للحصر، يقوم ال المثال سبيل وعلى. المجال

 30 من ألكثر خدماته يقدم الذي الطبيعي برنامج العالج ذلك، فإن إلى إضافة. رباعي شلل من يعانون

 من كبيرة نسبة وأن المتكررة، خاصة ليةاإلسرائي نتيجة لإلغالقات ً جدا كبير بشكل تعطل يومياً معوقاً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 39

 لحقـوق  المستقلة الفلسطينية الهيئة(غزة  لقطاع والجنوبية المنطقة الوسطى سكان من هم المستهدفين

  ).2001المواطن، 
 

  تعليق على اإلطار النظري 26.1.2
  

دة المعـاق   تقتصر على تقديم خدمات لمـساع      هكذا يتضح لنا بالنهاية أن عملية التأهيل للمعاقين ال        
، فالتأهيـل   ر على امتهانها بسبب إعاقته فحـسب      لتعلم مهارات فقدها أو تعويضه عن مهنة لن يقد        

ه على قبول ذاتـه     عملية شاملة تهدف إلى استعادة المعاق ألقصى قدراته الجسدية والعقلية ومساعدت          
د بـرامج   لهذا الهـدف يجـب وجـو       التأهيليةولكي تصل المؤسسات والبرامج      .وقبول مجتمعه له  

 أنوفي حين .  هذه البرامجإنجاح وكوادر متخصصة قادرة على التأهيليةتطويرية مستمرة للخدمات 
 إعاقتـه  تقدم خدماتها لكافة المعاقين كل حسب فئته العمرية ودرجـة            أن يجب   التأهيليةالمؤسسات  

ـ  أنحيـث    . التأهيلية نجده في مؤسساتنا     لم ما هذا   أن إال،  ومستوى احتياجاته  م المؤسـسات    معظ
 المادية التي تساعدهم في توفير باقي العناصـر الالزمـة           لإلمكانات األولى تفتقر بالدرجة    التأهيلية
 باهظة الثمن مقابل التحاقهم بآي برنامج       ا فنرى المؤسسات تأخذ من المعاقين رسوم      التأهيل إلنجاح
 أكثر وجد   إذا المراكز خاصة     عدم استمرار هؤالء المعاقين بااللتحاق في هذه       إلى يمما يؤد  تأهيلي

كما أن المؤسسات التأهيلية والتي تندرج تحت عنـوان تأهيـل المعـاقين              .األسرةمن معاق لنفس    
 خدمة تأهيلية بل تقتصر خدماته على العالج الطبيعي والوظيفي للمعاق وكثيـر             ةيقدم أي  بعضها ال 

وليس التأهيل فبعض المؤسسات تخلو     من الكوادر التأهيلية هي كوادر طبية عملها قائم على العالج           
 فدوامهم يكون أسـبوعيا وشـهريا فهـم غيـر     امن األخصائيين النفسيين واالجتماعيين وان وجدو  

 وهذا إن دل على شيء فيدل على عدم وعي المؤسـسات والمجتمـع بـدور                ،متواجدين باستمرار 
 مجتمعية توعية بأهميـة      نشاطات وبرامج  بوأهمية التأهيل النفسي واالجتماعي والمهني مما يتطل      

  .يلزم إلنجاح هذا التأهيل  والوصول لألهداف المرجوة المعاق وأهمية تأهيله وتوفير كل ما
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  :دراسات السابقة2.2 
  

 تناولـت  التـي  واألجنبية العربية السابقة الدراسات من للعديد استعراضا القسم هذا يتضمن

 والمهني للمعاقين في فلسطين من وجهـة نظـر          فاعلية التأهيل النفسي واالجتماعي   موضوع تقويم   
 بدراسـتها  عالقـة  ذات دراسـات  الباحثة  والعاملين في المراكز التأهيلية، حيث استخدمتالمعاقين

 فـي  اسـتهدفتها  التـي  المجـاالت  على السابقة الدراسات عند مراجعة الباحث الحالية، حيث اعتمد

 حسب والدراسات البحوث تصنيف التقييم، وتم عملية يف اعتمدت عليها التي الركائز االستبانة، ألنها

  . األحدث إلى من األقدم زمنيا ترتيبها
  

  :دراسات العربية1.2.2 
  

 الضوء على بعض الظواهر النفسية واالجتماعية المتـصلة         إلقاء إلى )1981(فهمي  دراسة   هدفت
 دور الخدمة االجتماعيـة     ميةأه وإبراز ،   اإلصابةبالمعاقين جسميا ، والمشكالت المترتبة على تلك        

في دعم وتطوير السلوك االيجابي عند المعاقين جسميا والتصدي للمشكالت المترتبـة علـى تلـك               
 . توضيح بعض الجوانب المتصلة بتطبيق الخدمة االجتماعية مـع المعـاقين              إلى إضافة، اإلعاقة

 تطوير السلوك إلى تؤدي  ممارسة الخدمة االجتماعيةأنانطلقت الدراسة من افتراض رئيسي وهو و
واعتمدت الدراسة علـى المـنهج    . أخرى فروض فرعية إلى إضافةااليجابي عند المعاقين جسميا   

 لجمع المعلومات ، وذلـك مـن        كأدواتواستخدمت كل من المقابلة واالستبانة      ،  الوصفي التحليلي   
 إلـى  وخلصت الدراسـة     يةاإلسكندر المهني في    التأهيلعينة كافة المعاقين المقيمين داخل مؤسسة       

   :أهمهانتائج 
  . في تطوير السلوك االيجابي لدى المعاقين ا لالختصاصي دورأن •
  .المعاق في تعديل وتطوير سلوك ا للخدمة االجتماعية دورأن •
 جماعات النشاط في المؤسسة لها دور ايجابي في تعديل وتغيير اتجاهات المعاقين •

  
عرف على فاعلية الخدمات التي تقدم للفتيات المعوقـات         لت ا على )1984(الفريحي   دراسة وعملت

وأثرها على تحقيق تكيفهن الشخصي واالجتماعي والكشف عن مدى تكيف الفتاة المعوقة لحاجاتها             
األساسية مثل استقالليتها وإحساسها بقيمتها باإلضافة إلى تحديد األنماط المختلفة لتكيـف الفتيـات              

 فتاة  25 ولتحقيق هذه األهداف أجريت الدراسة على عينة بلغت          المعوقات مع أنفسهن ومع غيرهن،    
وخلـصت  .  من الملتحقات بمراكز التأهيل المهني بالريـاض       25 – 15ما بين   تراوحت أعمارهن   
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الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها وجود عالقة ايجابية بين الخدمات التأهيلية والتكيف الشخـصي          
  ). 2003الشمري، (ذلك تكيفهن العام واالجتماعي للفتيات المعوقات وك

  
 إلى تقييم خدمات التأهيل المهني للمعوقين عقليا فـي األردن     )1989(الشواهين   كما هدفت دراسة    

من خالل التعرف على واقع خدمات التأهيل من جهة، ومدى تلبية خدمات التأهيل المقدمة للمعاقين               
 األول يغطـي    جـزأين ث استبانة مكونـة مـن       طور الباح . عقليا لحاجاتهم الفعلية من جهة أخرى     

فقرة موزعـة علـى جوانـب       ) 84(المستفيدين من الخدمات ومقدمي الخدمات، والثاني تألف من         
وقد كشفت هذه الدراسة أن هناك عددا من المراكز التي تقدم خدمات التأهيل           . التأهيل المهني السبعة  

ها إلى الكفاية والفاعلية التي يفتـرض توفرهـا         للمعاقين عقليا، وأن معظم هذه المراكز تفتقر خدمات       
كما وأن خدمات التأهيل المتوافرة في المراكـز المختلفـة ال           . لألفراد المعاقين عقليا لتأهيلهم مهنيا    

تعمل في معظم جوانبها على تلبية حاجات المعوقين المستفيدين من هذه المراكز، كما ولم تكـشف                
  .  تأهيل المعوقين عقلياالدراسة عن الحاجات الفعلية لخدمات

  
وقين مـن وجهـة     تقييم برامج التأهيل المهني للمع    التي هدفت الى    ) 1991(الخطيب   دراسةوهناك  

حيث وزع استبانه كان قد عمل على تطويرها على األشخاص المعوقين اللذين            . نظر المنتفعين منها  
اكز التأهيل األردنية وبلـغ     من مر ) 1988 – 1983(تخرجوا من مراكز التأهيل المهني في الفترة        

ممن تمت متابعتهم كانوا يعملون      % 73أشارت النتائج إلى أن حوالي      .  شخصا 66عدد الخريجين   
عند إجراء الدراسة إال أن نسبة كبيرة منهم غيرت عملها أو أنها بصدد تغييره، ولقد أبدى معظـم                  

ات كثيرة تواجههم بعد التخرج منها      الخريجين مواقف ايجابية نحو البرنامج، لكنهم أشاروا إلى تحدي        
االتجاهات السلبية ألصحاب العمل وعدم توافر المهن المناسبة في سوق العمل وعدم توافر تدريب              

  . شامل وعاقل
  

 تحديد مدى إسهام الخدمات الخاصة في التوافق النفـسي  إلىهدفت التي  )1993( خمـيس   ودراسة
عون من درجة كفاءة المؤسسات التأهيليـة فـي رعايـة          واالجتماعي للمعاقين وجملة ما يراه المنتف     

جريحا من مصابي االنتفاضة    ) 131(تكونت عينة الدراسة من     . المعاقين وإشباع حاجاتهم الخاصة   
) 120( من مؤسسات ومراكز تأهيلية فلسطينية، مـنهم         اختيرتالمعاقين بإعاقات جسدية وبصرية،     

سنة، أمكن الوصول   ) 96. 21(سنة بمتوسط   ) 58-10(أنثى، تراوحت أعمارهم بين     ) 11(ذكرا، و 
لمختلف فئات المعاقين من هـذه      ) 1983( واعتمدت الدراسة تصنيف منظمة الصحة العالمية        ،إليهم

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة ببناء    . العينة للتفرقة بين حاالت االعتالل والعجز والتعوق      
عبارة تقريرية، ومقياس الخـدمات الخاصـة       ) 25(ون من   مقاييس للتوافق النفسي واالجتماعي تك    
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أن هناك معامل ارتباط إيجـابي بـين        : وأظهرت النتائج . عبارة تقريرية ) 16(للمعاقين تكون من    
الخدمات الخاصة المتاحة والتوافق النفسي واالجتماعي لمعاقي االنتفاضة، كما أظهرت الدراسة عدم 

من عينة الدراسة عدم كفايـة      %) 68(دريب المهني، كما أظهر     تلقي المعاقين أي نوع من أنواع الت      
  . من العينة عدم رضاهم عن الخدمات االجتماعية%) 60(الرعاية والخدمات الصحية، كما أبدى 

  
 قرية فلسطينية في وسـط      23 بدراسة ل  )1995( في وسط فلسطين     للتأهيل اإلقليمية اللجنة   أجرت

وهدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى        .  المعاقين شخاصاألالضفة الغربية مع تركيز خاص على       
 .أو تأهيل المعاقين والعمل على تلبيتها  الصحية األوليةةلرعاي ا في حقلةاالحتياجات المحلية الالزم

وقد تمكن االسـتطالع مـن تحديـد    ، ستبانة وقد اعتمدت الدراسة على البيانات التي تم جمعها باال       
 كان المعوقون في    ولقد% 44واإلناث  % 56قد شكل الذكور     شخصا معوقا في هذه القرى و      1056

ـ % 4إذ أن  من إعاقات متوسطة أو شديدة    غالبيتهم يعانوا     دفقط من اإلعاقات كانت بسيطة مما يؤك
 مهـارة مـن     2139وهنـاك    .وجود حاجة في هذه القرى إلى مشاريع التأهيل في إطار المجتمع          

 .معوقون اليؤدونها كما ينبغي أو اليؤدونها على اإلطالق     ما أن األشخاص ال   إمهارات الحياة اليومية    
 النتائج  وأكدت.  البيانات وجود مشكلة عزل المعاقين كنتيجة للصعوبات البدنية واالجتماعية         وأكدت

 التي تركز ال على التعامل مع       التأهيل برامج   إقامة تقديم المساعدة العاجلة لهم من خالل        إلىالحاجة  
 عزل المعاقين   إلى االجتماعية التي تقود     –ب بل وكذلك على المشاكل النفسية       المشاكل البدنية وحس  

  . عن مجتمعاتهم
  
وقـد  .  بدراسة نفسية لتأهيل فاقدي أعضاء الجسم عن طريق البتر         )1997(علي وعبد الهادي     قام

 فردا، المجموعة األولى لـم تلـق        50تكونت عينة البحث من مجموعتين تتكون كل مجموعة من          
 نفسية واجتماعيـة، وقـد      تأهيلية نفسيا واجتماعيا، وأما المجموعة الثانية فإنهم تلقوا برامج          تأهيال

إن المعـاق جـسميا     : لمفهوم الذات، وكان من أهم نتائج الدراسـة       ) تنسي(استخدم الباحثين مقياس    
ة، وبعض ومنهم المبتورين بصفة عامة يعانون من القلق والتوتر والشعور بالتعاسة والشعور بالدوني   

المبتورين يشعرون بحالة جسمية غير عادية، وعدم راحة، والحياة الالشعورية أيضا ينتابها التغير             
  . نتيجة تشويه صورة الجسم

  
 مجتمعا سـكانيا    19 في منطقة جنوب فلسطين دراسة ل        )1997( للتأهيل اإلقليمية اللجنة   وتناولت

وقد شملت .  المعاقيناألشخاص خاص بحاجات  فلسطينيا في منطقة جنوب الضفة الغربية مع اهتمام       
هذه المجتمعات مخيما واحدا لالجئين هو مخيم الدهيشة وثالث بلدات في منطقة الخليل يزيد تعـداد              

 بقية المواقع السكانية فهي مجتمعات صغيرة يتراوح تعداد سكانها    أما.  شخص أالف 10سكانها عن   
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من %2.4 نسبة المعاقين تشكل     أن إلىدراسة   نتائج ال  وأشارت ، شخص آالف 7 شخصا و  350بين  
 األشخاصوان  % 2.2 من بيت لحم     أعلى%2.5وقد كان معدل اإلعاقة في الخليل        إجمالي السكان، 

 مهـارات   أداء الحصول على مساعدة في      إلى بحاجة   االمعاقين المقيمين في هذه المجتمعات الزالو     
ما أشارت النتائج إلى انه يمكن عمل الكثير فـي          ك. الحياة اليومية كتناول الطعام والتنظيف والتنقل     

مجال دمج المعاقين اجتماعيا وخاصة األطفال فقد تبين من االستطالع أن أكثر من نصف األطفال               
منهم  % 12يواظبون على المدرسة وان     ) منهم%52(المعاقين في سن الدراسة في هذه المجتمعات        

 يشاركون حتى في األنشطة العائلية االعتيادية، وان       من األشخاص المعاقين ال   % 7يلعبون بتاتا و   ال
من األشخاص المعـاقين البـالغين ال       % 77منهم ال يشاركون في أي أنشطة اجتماعية وان         % 22

   .يملكون أي عمل أو مصدر للدخل
  

فقـام بعمـل     )200(جامعة بيرزيت بشراكة مع العالمية للمعوقين       – برنامج دراسات التنمية     أما
  حول مواقف المنتفعين وتقييماتهم للخدمات المختلفة التي تقدمها سبعة مـن ابـرز               يهتقييمدراسة  
نحو تطوير العالقة بين ذوي االحتياجـات       "  في الضفة الغربية وقطاع غزة بعنوان        التأهيلمراكز  

 تـشجيع المراكـز     إلـى هدفت الدراسة   " . في الضفة الغربية وقطاع غزة     التأهيلالخاصة ومركز   
 لديها والعمل على تحسينها ، وتوليد نقاش حيوي حـول وسـائل             التأهيل أساليبمراجعة   ل التأهيلية

المعـوقين  ( فعاليـة مـع المنتفعـين    أكثـر تطوير الخدمات التي تقدمها هذه المراكز وخلق عالقة    
وقـد تـم انتقـاء      .  على تقييمات المنتفعـين      األولىوقد اعتمدت الدراسة بالدرجة     ،  ) وعائالتهم  

 وتم اختيار العينة اختيارا عشوائيا ارتكز على معهم، مقابالت إلجراء)حالة595من بين (منتفعا 131
 تواجه عدد من التحديات كعدم توفر       التأهيل مراكز   أن الدراسة   وأظهرت ).طريقة العينة المنتظمة    (

وعلـى المراكـز    . المصادر المالية التي تشكل ضرورة لتزويد العاملين بمهارات عملية ومهنيـة            
 كما وجـد  .الفاشل وإصالح النجاح مكافأةطوير معايير لتقييم عمل العاملين في المراكز بحيث تتم     ت

 والمعوقين وعـائالتهم مـن حيـث        التأهيلاختالف في وجهات النظر التي يتبناها كل من مراكز          
كحقوقهم  القضايا الحقيقية التي تواجه المعوقين       أن كما   ، لديهم وغير ذلك     التأهيلتوقعاتهم ومفهوم   

 عدم المتابعة التي تعتبـر      إلى باإلضافة لم تتم معالجتها بشكل تام من قبل المراكز          اإلنسانيةوقيمهم  
  . عالج إلىقضية كبيرة تحتاج 

  
 أنواع على الضوء إلى إلقاء )2001(الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن  وهدفت دراسة

 كمـا . الحكوميـة  وغير التأهيل، الحكومية ل مؤسساتقب من للمعوقين المقدمة الخدمات ومستويات

 استكشاف محاولة إلى باإلضافة هذا. معالجتها وآليات وجوانب المشكلة حجم على التعرف إلى ويهدف
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 الدولية والمواثيق المحلية القوانين لهم منحتها التي بالحقوق المعوقين الفلسطينيين تمتع وإمكانيات آفاق

  : لدراسة إلىوتوصلت ا. العالقة ذات
 وتأهيل المعـوقين  رعاية مجال في العاملة المؤسسات جاهزية عدم عن األقصى انتفاضة كشفت .1

 فـي  ذلك وتجلى. وجيزة فترة خالل المعوقين أعداد ازدياد من عنها نتج وما الطوارئ حالة لمواجهة

 المساعدة، عـدم  تمن األدوا المخزون كفاية الجغرافية، عدم الناحية من التأهيل مراكز توزيع سوء

 األمـوال  والعاملين المتخصـصين، ونقـص   المتخصصة البرامج توفر العاملين، عدم أعداد كفاية

  . الالزمة التأهيل برامج لتمويل المرصودة
 من توفير فبالرغم. المختلفة اإلعاقات بذوي خاصة خدمات برامج واستحداث توفير على العمل .2

 وجـود  على أهميـة  التأكيد يجب أنه الوظيفي، إال عالجوال الطبيعي العالج مثل التخصصات بعض

  . النفسي والعالج النطقي والعالج الخاصة التربية مثل أخرى تخصصات
 المعوقين، لغرض إشراك وعائالت المتخصصة والمؤسسات المراكز بين المشاركة عالقة تحسين .3

 تعزيـز  من شـأنه  المجتمع لىع والمؤسسات المراكز انفتاح إن ،والدمج التأهيل عمليتي في العائلة

 . أفضل خدمات تقديم على قدراتها

 على إلى تشجيعهم بدوره يؤدي قد الذي المؤسسات، األمر هذه في العاملين عمل ظروف تحسين .4

 االتصال قنوات الطاقم وتحسين ألداء والتقييم المتابعة المعوقين، وتكثيف مع إيجابية أكثر يكونوا أن

 . المتخصصين املينوالع العليا اإلدارة بين

 وتدابير السـتيعاب  إجراءات باتخاذ والمدارس والمعاهد الجامعات تلزم تشريعات سن ضرورة .5

 في أثرا واألكثرالمعوقين  للطلبة النفسية الحالة على تأثيراً األكثر هو العامل هذا كان ربما. المعوقين

 . رسوالمدا المعاهد من التسرب أو التعليم بمواصلة قراراتهم، سواء

 على االنخراط القادرين الشديدة، غير اإلعاقات ذوي من للمعوقين المحمية الورش إقامة ضرورة .6

 خاصة إنتاجية جمعيات تعاونية تأسيس على عامة بصورة المعوقين العادية، وتشجيع العمل ورش في

 إعفـاء  اعاةمر مع آخرين، مع بالمشاركة أو بأنفسهم يديرونها صغيرة إنتاجية مشاريع بهم، وإقامة

 . الرسوم الجمركية من عملهم في المعوقون يستخدمها التي اإلنتاج أدوات

  
هدفت إلى التعرف على ترتيب اإليجابيـات والـسلبيات لبـرامج           دراسة  ) 2003(الشمري  أجرى  

التأهيل المهني للمعوقين التي تقدمها مراكز التأهيل المهني للمعوقين، من وجهة نظر كل المعوقين              
ين ورجال األعمال، والتعرف على داللة الفروق في النظر إلى برامج التأهيـل المقدمـة               والمشرف

للمعوقين، والتعرف على داللة الفروق في النظر إلى برامج التأهيل المقدمة من المـشرفين وهـل                
استخدم الباحث في دراسته المـنهج الوصـفي        . تعود إلى اختالف طبيعة العمل والمستوى التعليمي      

ي، وقام بإعداد استبانة غطت محاور الدراسة المختلفة، وطبقت االستبانة على عينة حجمهـا              التحليل
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 الدراسة أن برامج التأهيل تساعد في تغيير فكرة المجتمع عن المعوقين،            أظهرتوقد  . فردا) 287(
كما أن هناك اختالف في وجهات النظر بين المعوقين من جهة وبين المشرفين ورجال األعمال من                

كما اتفق المعوقون والمشرفون ورجال األعمال      . هة من حيث استفادة المعاقين من برامج التأهيل       ج
ـ    . على أن برامج التأهيل تتناسب مع قدرات المعوقين الجسمية والعقلية          ا كما وجدت الدراسة فروق

  . عود لسبب اإلعاقة من حيث وجهات النظر االيجابية والسلبية لبرامج التأهيلت
  

 معرفـة وجهـة نظـر       إلـى   فيها هدفتدراسة  ) 2003(جنة المحلية لتأهيل المعاقين      الل أجرت
 وأسـرهم  على المجتمـع والمعـاقين       وأثرهاالمبحوثين نحو تقييم خدمات مشروع الشلل الدماغي،        

 المؤسسات المساندة للبرنامج    وإدارة المعاقين   أهاليوالمؤسسة نفسها، وقد تالف مجتمع الدراسة من        
وشملت . 2002في العام  المعاقين في محافظة جنين وتأهيلالعاملين في مجال رعاية والمتطوعين و
 إلـى وقد خلصت الدراسة    ،   لجمع البيانات  كأداةشخصا، واستخدمت االستبانة    ) 150(عينة الدراسة   

كذلك وجدت .  اتجاهات المبحوثين قد كانت ايجابية بدرجة كبيرة جدا نحو جميع مجاالت الدراسة        أن
 وأهميتـه  وكفاءة طاقم العمل، واثر المشروع  ات المبحوثين نحو خدمات المشروع       اتجاه فروق في 

 الدراسة وأظهرت عا لمتغير الدخل الشهري للمستجيب ، على حياة اللجنة المحلية والمجتمع وذلك تب 
عدم وجود فروق ذات داللة في اتجاهات المبحوثين نحو مجاالت الدراسة وذلك تبعا لكل من متغير                

  . لعمر، والمستوى التعليمي، والفئة المستهدفةا
  

طين من منظـور    س المجتمعي في فل   التأهيل تقييم برنامج    )2005(دراسة نيلسون وقطينة    وتناولت  
 المبني علـى    التأهيلمساهمة برنامج   حيث حاولوا التعرف على مدى        .أنفسهم المعاقين   األشخاص

 المعاقين في فلسطين واقتراح السبل التـي مـن          األشخاصالمجتمع المحلي في تحسين نوعية حياة       
 ولتحقيق الهدف   .الكفاءة المعاقين بمزيد من     األشخاص تمكن البرنامج من تلبية احتياجات       أنشأنها  

 الدراسة في كل من محافظة جنين في الشمال ومحافظـة الخليـل فـي               بإجراءالسابق قام الباحثان    
شخص تم اختيار عينة )650(ن مجتمع الدراسة من  غزة حيث تكو  إلى إضافةجنوب الضفة الغربية    

شخصا ، موزعين على المناطق التي يعمل فيها البرنامج واعتمدت )130(عشوائية طبقية بلغ حجمها
 وتصنيفها وفقا لثمانية    اإلجابات لجمع البيانات ، وتم تحليل       كأداةالمشاهدة والمقابلة وحلقات النقاش     

،  والعمـر    ،كما تم تحليل النتائج حسب الجـنس      ) IASSID حسب تعريف  (الحياةمجاالت لتوعية   
 المنفـذة وجرى البحث في البيانات المحتملة بين المناطق ومختلـف المؤسـسات             . اإلعاقةونوع  

  : ما يلي إلىوقد خلصت الدراسة . للبرنامج 
  . ايجابيا متميزا في الجانب النفسي والوجداني للمعاق أثرا البرنامج قد احدث إن
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ثر للبرنامج على السالمة البدنية للمعاقين وخاصة في غزة ووسط الضفة الغربية في مجـال              هناك ا 
  . والرفاه المادي واالقتصادي التأثير وقدرتهم على بأنفسهم أمورهمقدرة المعاقين على تقرير 

، والجـنس   ، اإلعاقة الذي تركه على بعض المجاالت بحسب نوع         األثر البرنامج في    تأثيرضعف  
  .والمؤسسة المنفذة للبرنامج ، قة والمنط

  
 توفير قاعدة بيانات حول المعـاقين فـي         إلىهدفت  دراسة  ) 2006(وكالة الغوث الدولية    أجرت  

 توفير مؤشرات حديثة وموثقة حول خصائصهم االجتماعيـة         إلى باإلضافةمخيمات الضفة الغربية    
حيث استخدم في   وصناعة القرار،   ائج في وضع الخطط     والسكنية واالقتصادية من اجل استثمار النت     

 مسح شامل للمعاقين في جميع المناطق التي شـملتها          إجراءالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم      
) 3549( عينة الدراسة والبالغ عـددهم       أفراد لجمع البيانات من     كأداةواعتمدت االستبانة   ،  الدراسة  

%) 61. 9( لدى الذكور فـي المخيمـات        عاقةاإلفردا وبعد جمع البيانات وتحليلها وجد بان نسبة         
من مجمل عدد المعاقين فـي مخيمـات        %) 60. 4 (أنكما وجد   %) 38. 1 (اإلناثوبلغت نسبة   

 اإلعاقةالضفة الغربية هم من سكان مخيم عسكر بالطة والفارعة وجنين، في حين بلغ متوسط عمر 
 عن شدة أما،  اإلعاقاتمن مجمل   ) %21( الحركية   اإلعاقةحيث بلغت نسبة    ) 31. 5(لكال الجنسين   

 فيمـا   أمـا  شديدة ومتوسـطة،     إعاقات العينة كان لديهم     أفرادمن  %) 87. 4( فقد وجد بان     اإلعاقة
 االنتفاضة، كما وجد بان ألحداث تعود األسبابمن هذه %) 53. 4( فوجد بان اإلعاقة أسبابيخص 

%) 36(، وان اإلنـاث هم مـن  %29. 2من الذكور هم من المتزوجين، وان       %) 53. 9(ما نسبته   
 موائمة البيئة الخارجية،    أن هذه الدراسة    أظهرتشيقل، كما   ) 1000(منهم دخلهم الشهري اقل من      

  . نل الخدمات التي حصل عليها المعاقو الصناعية تعد من اقاإلطرافوتوفير 
  
ورية لألفـراد    إلى التعرف على مهارات الحياة االنتقالية الـضر        فهدفت دراسته ) 2007(ملحم   أما

تكونت عينـة الدراسـة مـن       . المعاقين في األردن، والتعرف على درجة امتالكهم لتلك المهارات        
فردا معاقا من مجتمع الدراسة الملتحقين ببرامج التأهيل المهني فـي مختلـف محافظـات               ) 104(

) 5. 19(سنة بمتوسـط    ) 30-16(أنثى، تراوحت أعمارهم بين     ) 44(ذكرا، و ) 60(المملكة منهم   
أبـا  ) 52(معلما ومعلمة، وكذلك    ) 104(كما تكونت عينة الدراسة من      . سنة، أمكن الوصول إليهم   

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة قام     . وأما من أولياء أمور األفراد المعاقين، وممن أمكن الوصول إليهم         
وتـم  . بعـاد فقرة ضـمن خمـسة أ     ) 35(الباحث ببناء قائمة بمهارات الحياة االنتقالية تكونت من         

استخراج دالالت صدق وثبات لها، وطلب من المعلمين وأولياء األمور تقدير الطلبـة علـى هـذه                 
مهارة، حسب تقديرات المعلمين وأوليـاء      ) 31(امتالك األفراد المعاقين    : القائمة، وأظهرت النتائج  

مهارة حسب  ) 18(مهارة حسب تقديرات المعلمين، و    ) 14(األمور، وامتالك األفراد المعاقين عقليا      
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تقديرات أولياء األمور، وامتالك األفراد المعاقين سمعيا لجميع المهارات تقريبا حـسب تقـديرات              
مهارة حسب تقديرات المعلمـين،     ) 21(المعلمين وأولياء األمور، وامتالك األفراد المعاقين حركيا        

 المهارات امتالكـا مـن      كما أظهرت النتائج أن أكثر    . مهارة حسب تقديرات أولياء األمور    ) 12(و
  . مهارات الحياة االنتقالية لألفراد المعاقين هي المهارات االجتماعية تليها مهارات تقرير المصير

  
  :دراسات األجنبية 2.2.2

  
 تقييم برامج التأهيل المهني في والية بنسلفانيا الى) Kauffmann, 1995( كوفمان هدفت دراسة

 فرد أخذت   161استخدمت عينة من    . ل المهني والتوظيف الذاتي   األمريكية في مراكز خدمات التأهي    
 شهر وقد بينت النتائج     12بطريقة عشوائية تدربوا على مهن مختلفة في مراكز التأهيل المهني لمدة            

 التقييم تحسنا ملحوظا في التأهيل المهني للـذين تلقـوا تـدريبا    ةمن السنة األولى ومن خالل متابع   
 يبين أن مساعدة الرفاق ومساندتهم الذاتية سوف ترفع مستوى الخـدمات            ضمن هذه المراكز، وهذا   

وكذلك بينت الدراسة أن المشاركة في برنامج التأهيل المهني مثل مركز التوظيف الـذاتي              . المهنية
وهـذه النتـائج    . مـشاركة تؤدي إلى تحسين النتائج المهنية مقارنة بعدم ال       ) Oakland(في جامعة   

فهي تساعد المشارك في الوصول إلى أهداف التأهيل . من بداية الخدمةر شهرا متوقعة بعد اثني عش
  . المهني

  
 إلى تقييم خدمات التأهيل في شمال محافظات الـضفة          فتهد Abu-khadra(2002) دراسةأما  

،  مؤسسة عاملة في مجال التأهيـل        43وشملت الدراسة   ) نابلس وسلفيت وطوباس وجنين   (الغربية  
 من المقابلة واالستبانة كأدوات لجمـع البيانـات         واستخدمت كال ،  المنهج الوصفي   واتبعت الدراسة   

واألمور المادية والـنظم    ،  تأهيل   وكمية خدمات ال    مجاال دارت حول أنواع    13حيث ضمنت األداة    
 المؤسـسات والـسياسات العامـة ذات العالقـة          ناإلدارية ونظام التحويل والتنسيق والتعاون مابي     

 ومـدى الحاجـة     التأهيـل  المشكالت التي تحد من تطور خدمات        ألهم الدراسةرقت   وتط .بالتأهيل
من خدمات التأهيل المقدمة كانت العالج الطبيعي       %86 أن النتائج   أظهرت. التأهيللتطوير سياسات   

، %90.6 ضرورة زيادة العمل في المؤسسات حيث بلغت النـسبة    إلىتشير  وهناك مؤشرات عالية    
 السليم والقوانين التي تحد بدورها      اإلداريهناك ضعف في التخطيط والتعامل       أن النتائج   وأوضحت

 شـاملة علـى     تأهيل ضرورة وجود سياسات     إلى التوصيات   وأشارت  ، التأهيلمن تطور خدمات    
ودمج المعاق في المجتمع، وضرورة دراسة العوامل التي تـؤثر علـى رسـم              ،  الصعيد الوطني   

  .التأهيل دعم الحكومة للمؤسسات العاملة في مجال يةوأهم التأهيلالسياسات في مجال 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 48

  
 قبـل   اإلعاقـة  اختبار معلومات سكان بوبا حول       إلى دراسة هدفت    ),2003Ford( فورد   أجرىو

 استعراضـية   أسـئلة ) 10(التخطيط لبرنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي، حيث تم توجيه           
 اإلعاقـة  الكمي والنوعي بهدف تحديد نوع األسلوبام واستخد ،    في الطفولة المبكرة   باإلعاقةتتعلق  

، وتحديد السلوك السائد ومدى مشاركة المعـاقين فـي نـشاطات القريـة      أسبابهاالموجودة وتحديد   
تم التعرف مـن خـالل      .  الذين يقدمون الرعاية لهم    واألشخاص احتياجات المعاقين     على والتعرف

 20 وأجريتنسمة،  ) 4964(ن البالغ عددهم    شخص معاق من مجموع السكا    ) 158(الدراسة على   
مقابلة، وتم تحليل البيانات التي تم جمعها بما يتناسب مع مضمون برنامج التأهيـل المبنـي علـى               

 نسبة انتشار العجز قـد      أنالمجتمع المحلي، من اجل تحديد االحتياجات لهؤالء السكان، حيث تبين           
 وفي تقييم أسلوب البحث اظهر ايجابيـة        ، من مجوع سكان منطقة الدراسة    %) 2. 3 (إلىوصلت  

عالية، حيث مكن األسلوب النوعي فريق العمل من جمع معلومات دقيقة وحساسة نابعة من صميم               
األفراد المعاقين وأحاسيسهم، وكما ساعد هذا األسلوب العاملين في ميدان الدراسة علـى الـشعور               

من قبـل العـاملين فـي       رورة استخدامه   بأحاسيس ومعتقدات المعاقين، وعليه أوصت الدراسة بض      
   ).2008جرار، (هيلي المبني على المجتمع المحلي في مناطق أخرى من غينيا البرنامج ألتأ

  
 تقييم نوعية حياة المعاقين إلى )(Mercer and Harte, 2005ميركر وهارت  كما هدفت دراسة

التأهيل الفيزيائي والتأهيل المبنـي     ، ك إليهم المقدمة   التأهيلوالتعرف على اثر خدمات     ،  في كمبوديا 
شخصا من المعاقين ) 164(على المجتمع المحلي والمساعدة في سوق العمل، وقد تكونت العينة من         

 من نوع مـن     أكثر الذين حصلوا على     األشخاص حياة   أن إلى النتائج   أشارت. في الحضر والريف  
. لى نوع واحد من هذه الخـدمات       الذين حصلوا ع   األشخاص من حياة    أفضل كانت ،التأهيلخدمات  

 هناك ضعفا كبيرا بين المجموعات في مستوى المشاركة في عملية التخطيط وصناعة             أنكما تبين   
أوصت الدراسة بـضرورة تـوفير خـدمات تلبـي احتياجـات            . التأهيلالسياسات وتقديم خدمات    

د نظرة تكاملية في     المعاقين بهدف استدامة نوعية حياة جديدة لهم، وكذلك ضرورة وجو          األشخاص
  .  في كمبوديااألفراد على حياة التأهيل طريقة لزيادة اثر خدمات أفضل ألنهاتقديم الخدمات 

  
 الوضع الحالي والمستقبلي لبرنامج Cheausuwantave, 2005)(جيواسونتافي  وتناولت دراسة

 على مـدى حاجـة       إلى التعرف  دراستههدفت   ي على المجتمع المحلي في تايلند حيث       المبن التأهيل
إلى الدمج الفعال لبرامج التأهيل المبنـي      ) Tamil(يل  ية في التأه  المنظمات التطوعية وغير الحكوم   

على المجتمع المحلي في نشاطات التعزيز الصحي، إضافة إلى دمج برنامج التأهيل المجتمعي مـع             
 والمقابلة والمالحظة في المنظمات التي ترعى المعاقين، وقد اعتمدت الدراسة على كل من االستبانة
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 العاملين في المجال الصحي لديهم مفهوم       أن وأظهرت الدراسة    .ميدان العمل كأدوات لجمع البيانات    
ومن يمتلكون شهادات    رؤساء،ضعيف لالحتياجات التي تواجه المعاقين، لكن الموظفين في مواقع          

من المنظمات قد أبدت الرغبة %) 80 (كذلك تبين أن.  عليا كان لديهم تفهم لهذه االحتياجاتأكاديمية
%) 74(في التعرف على آلية دمج برنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي في برامجها، وأبدى       
يفرقون  من الرؤساء الرغبة في التعرف على البرنامج، أما الغالبية العظمى من المشاركين فكانوا ال

أما من حيث نسبة اللذين لديهم معرفة ووعي باإلعاقة بين العجز والخلل واإلعاقة كمفاهيم وحاالت،     
   ).2008جرار، %) (1(فلم تتجاوز ما نسبته 

  
دراسة حول منظورات العجـز  ): (Armstrong & other, 2005 وآخرونارمسترونج أجرى 

  اإلعاقـة  تمثل الهدف من الدراسة في استكشاف طبيعة      .  على خدمات التأهيل   وأثرهافي افغانستان   
وقد استخدمت المقابلة ومجموعات النقاش باالضـافه       ، وير خدمات التأهيل في افغانستان      بهدف تط 

حيث تكونت العينـة مـن عـدد مـن          ،إلى المالحظات في العمل الميداني كأدوات لجمع البيانات         
 الطبيعي وممثلـون    اختصاصيو العالج (المستفيدين من خدمات التأهيل والعاملين في مجال التأهيل         

 اعتمد في تحليل البيانات ومناقشتها      .وذلك في محافظتي كابول وهيرات    )  االفغانيه إلعاقةمن لجنه ا  
وقد .  خدمات التأهيل للمعاقينوأولويات،  اإلعاقة سبب  ، اإلعاقةعلى ثالثة مواضيع رئيسية طبيعة      

ـ  واإلعاقات الخلقية   اإلعاقات المجتمع يميز في النظرة بين       أنأشارت نتائج الدراسة     ة عـن    الناتج
، إصـابة  الناتجة عـن     اإلعاقة، حيث هناك تفضيل وتمثيل أعظم في منظمات المعاقين نحو           إصابة

 الرئيسية للمعاقين   األولوية أما. وهناك مسؤولية ثقافية واهتمام بهذه الفئة على حساب الفئة األخرى         
تأهيـل كـذلك     ال إعادة للجوانب االقتصادية، وكان لديهم تدن في مستوى المعرفة حول           أعطيتفقد  

 الدراسة بضرورة تدريب فريق التأهيل والفريق الطبي للنظر         وأوصت. األمر بالنسبة للفريق الطبي   
 ضرورة رفع وتعزيز برامج الوعي العام نحو        إلى باعتبارها نموذج اجتماعي، إضافة      اإلعاقةنحو  

  ). 2008جرار، ( الخلقية بصورة اكبر اإلعاقة
  

 مفـاهيم المـساعدات    التي تناولت)Lindholm & Others, 2005(لندهولم واخرون  ودراسة
 الدراسة في الجزء الجنـوبي مـن        أجريتحيث  . تعاون في تأهيل االشخاص المعاقين    الشخصية لل 

 في تلك المنطقـة مـساعدة       ثالثة وسبعين معاقا  السويد حيث نصف مليون من السكان، وقد تم منح          
وكاالت مساعدة خاصة والباقون كانوا يحصلون       يستشيرون   ثمانية واربعون   شخصية، وكان منهم    

تم .  من مساعد  أكثرعلى المساعدة من سلطات الرفاه االجتماعي في البلدية، وكان لكل معاق منهم             
 عـن   باإلجابـة  من المساعدين الشخصيين، وقام عشرون مـنهم         أربعين  جمع البيانات عن طريق     

 اإلعاقة أن وبينت الدراسة    ، مقابالت شبه مركبة   وتم جمع البيانات باستخدام   . اهتمامهم في المشاركة  
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  التأهيل مبنيا على القدرات الفردية لكل منهم       إعادة يكون   أن ويجب    ، وإدراكيةكانت جسمية ونفسية    
 وان هؤالء المعاقين يتطلبون جهودا إضافية إلعادة تأهيلهم لمنع تدهور حالتهم بشكل سريع ومن               ،

 وان يكونوا مشاركين ، يشاركوا في تكوين أهداف الحياة   أنيجب  اجل إعادة تأهيل هؤالء وتحفيزهم      
في التخطيط والمتابعة ألنها وسيلة من وسائل إعادة التأهيل، وان على المساعدين الشخـصيين أن               

  .يأخذوا رغبة مرضاهم ودورهم المهني وقدراتهم وبيئتهم في الحسبان أثناء التأهيل

  
 اإلدراكتطرق من خاللهـا إلـى    بدراسة ),2006Dixon & Thorton( دكسون وثورتون قام

 الدراسة على أجريتحيث . تأهيل بين الشباب المعاقين عصبيا الوإعادةالحسي لقوة تأثير الشخصية     
 يعانون من   6 منهم يعانون جلطات و    8 عاما وكان    59 – 17 مريضا أعمارهم من     28عينة قوامها   

وتـم  . أسـئلة  وتم مقابلتهم وطرحت عليهم      ، أعصاب أمراض يعانوا من    10 في الدماغ و   إصابات
 إعـادة  الباقين فقد تم مقابلتهم في الخارج حيث يخرجون مـن اجـل              أما منهم في الداخل     7مقابلة  
 إلى من شهرين    اإلعاقةوكانت لديهم هذه    . اإناث اآلخروكانت نصف العينة ذكور والنصف      . التأهيل

 فاعلية مـن    أكثرلسات العالج المقدمة لهم كانت       شعروا بأن ج   أنهم وقد قال المعاقون      ،  شهرا 360
واجمع هؤالء انـه    . يشجعهم آخر يتلقون حافزا من شخص      بأنهم ذلك   بأنفسهم يقومون بذلك    أنهملو  

  . اآلخرين التأهيل يمكن التقليل من االعتماد على بإعادة
  

 وأنـواع  أسـباب  التي هدفت لجمع معلومات عن )Al-akhrass & Hamdan )2006دراسة 
وذلك .  قرية فلسطينية من محافظتي طولكرم وقلقيلية      27وخصائص ذوي االحتياجات الخاصة في      

وقد اتبـع   .  المبني على المجتمع المحلي في هذه المواقع       التأهيلمن اجل دعم وتعزيز تنفيذ برنامج       
 قريـة  11 مسح شامل لتلك القرى حيث تكون مجتمع الدراسة من    إجراءالمنهج الوصفي من خالل     

 لجمـع  كـأداة  نسمة واستخدمت االسـتبانة  53.500 قرية في قلقيلية والتي تضم  16ي طولكرم و  ف
  . البيانات

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اإلعاقة الحركية قد حصلت على اعلـي نـسبة مـن بـين                  
 منها  أعلىكذلك تبين أن نسبة اإلعاقة لدى الذكور        % 34نسبته   اإلعاقات بشكل عام حيث بلغت ما     

من % 57وان  ،  يوجد ألسرهم أي معيل      من المعاقين ال  % 37نسبته   كما تبين أن ما    ،اإلناث  لدى  
مـن  % 19 من حيث طبيعة الخدمات وجـد بـان          أما .المعاقين هم من أصحاب الدخل المنخفض     

 وتأهيلمن المعاقين هم بحاجة لرعاية       % 35 وان    ،  نفسي وإرشاد تأهيل على   احصلوالمعاقين قد   
وان .  تعويـضية  وأجهزة مساعدة   ألدواتمنهم بحاجة   % 2.17 أن إلى إضافة،  متخصص وتحويل 

  .  فرص عملإلىمن المعاقين بحاجة % 1.5
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التي هدفت إلى التعرف على مدى تقييم أصحاب العمل وأولياء ): Stander ) 2007دراسة 
 صاحب عمل )415(أجريت الدراسة على عينة مكونة من . األمور لبرامج ومراكز تأهيل المعاقين

وولي أمر، وتوصلت النتائج إلى أن أصحاب العمل وأولياء األمور ما زالوا غير مؤمنين بشكل 
 المعاقين ويتخوفون من تشغيلهم، ووجدت بتأهيلكامل بكفاءة مراكز التأهيل والتدريب الخاصة 

  . اإلعاقةالدراسة فروقا تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، ولمتغير شدة اإلعاقة لصالح بسيطي
  

إلى التعرف على آراء مشغلي المعاقين خريجين مراكز  التي هدفت) Marcos ) 2008دراسة 
 صاحب عمل ومشغل، )500(أجريت الدراسة على عينة مكونة من . التأهيل بمستوى أدائهم المهني

ين حيث وتوصلت النتائج إلى أن المعاقين خريجين مراكز التأهيل يختلفون عن المعاقين الغير مؤهل
 بطرق إعدادهمأن المعاقين خريجين مراكز التأهيل أكثر قدرة على التعامل مع المشكالت نتيجة 

  .واليات عمل جديدة ومهنية وتم تعريضهم للمشكالت الحديثة
  

التي هدفت إلى التعرف على مستوى تقييم أصحاب العمل للمعاقين ): Reco ) 2008دراسة 
 صاحب عمل، وتوصلت )213(دراسة على عينة مكونة من أجريت ال. خريجين مراكز التأهيل

النتائج إلى أن أصحاب العمل ما زالوا يتخوفون من المعاقين خريجين مراكز التأهيل وينظرون 
  .  لوظائفهم مقارنة مع العمال األسوياءأدائهمإليهم على أنهم أقل قدرة على 

  
  النفسي في تأهيـل المعـاقين      رشاداإلدور  : حيث أجرى دراسة بعنوان   ): 2009( فريدرك   ةدراس

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقـة بـين اإلرشـاد النفـسي             . الذين تعرضوا لحوادث طرق   
أجريت الدراسة على عينة مكونـة مـن        .  للمعاقين الذين تعرضوا لحوادث طرق     التأهيلوخدمات  

س هذه العالقة مكون من واستخدم مقياس يهدف على قيا. معاق من والية أريزونا األمريكية  ) 300(
 النفسي وتقبل المعاق للعـودة      اإلرشادووجدت الدراسة عالقة بين دور      . فقرة) 36(ثالث مجاالت و  

إلى السياقة مرة أخرى، ولم تجد الدراسة فروق تعزى لمتغير الجنس، أو العمر، ووجـدت عالقـة              
  .تعزى لكون المعاق كان سائقا أو راكبا لصالح السائق

  
مدى اندماج المعاقين مـن ذوي االعاقـات        : االذي كانت دراسته بعنوان   ):2009 (دراسة بارسون 

التعرف على دور االرشـاد  هدفت الدراسة إلى    . الحركية الذين تلقوا اإلرشاد النفسي في المجتمع      
معـاق،  ) 500(أجريت الدراسة على عينة مكونة من       . النفسي في اعادة دمج المعاقين في المجتمع      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 52

فروق تعزى لمتغير العمر لصالح الذكور، ولمتغير العمر لصالح االصغر سـنا،            ووجدت الدراسة   
  .ولم تجد فروق لصالح طبيعة العمل

  
  :السابقةتعقيب على الدراسات 3.2.2 

 هناك دراسات ركزت على تحديد أن عرضه من دراسات سابقة نجد تقدم ما من خالل 
واالستفادة من النتائج في التخطيط كدراسة واقع احتياجات المعاقين من اجل بناء قاعدة بيانات 

 وبعض الدراسات تناولت تقييم ،) 2006 ،واألخرسحمدان (و ) 2006وكالة الغوث الدولية ،(
اللجنة  ( كدراسةالتأهيل العاملين في مؤسسات أو من مناظير متعددة كالمعاقين التأهيلخدمات 
جامعة بيرزيت بشراكة العالمية للمعوقين ( ةودراس) 2003 المعاقين في مخيم جنين ،لتأهيلالمحلية 

 في )1982 ،فالحدراسة ( الدراسات السابقة من أمثال بعض الدراسة مع هذهوقد اتفقت ، ) 2000،
 بين المعاقين المؤهلين وغير ا فرق للتأهيل بأنواعه أثرا كبيرا على المعاقين وأن هناكأن هناك

هيل تعمل على وجود عالقة ايجابية بين الخدمات المؤهلين، إضافة إلى أن مراكز وبرامج التأ
هذه الدراسة اتفقت و. قات وكذلك تكيفهن العام الشخصي واالجتماعي للفتيات المعاالتأهيلية والتكيف

في أن برامج ) 2003دراسة اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين، (و ) 2003دراسة الشمري، (مع 
 أن نتائج الدراسة مع عن المعوقين ، إال فكرة المجت تغييرعلى  لها دور كبير وتعمل التأهيل

في أن المراكز التي تقدم ) 1991دراسة الخطيب، (و ) 1989دراسة الشواهين، (تعارضت مع 
خدمات التأهيل للمعاقين تفتقر خدماتها إلى الكفاية والفاعلية التي يفترض توفرها لألفراد المعاقين 

  . لتأهيلهم مهنيا
 هذه الدراسة من    اتفقت مع نجد أن هناك دراسات     فجنبية  األدراسات  ال  في ما ورد كذلك بالنسبة عن    

في أن برامج التأهيل تساعد في تغيير فكرة المجتمـع عـن   ) Kauffmann, 1995(أمثال دراسة 
فـي أن  ) Reco  ، 2008(، و )Marcos  ، 2008(واتفقت الدراسة مع دراسة كل من . قيناالمع

 ير مؤهلين حيث أن المعـاقين خريجـي       التأهيل يختلفون عن المعاقين الغ     مراكز   المعاقين خريجي 
مراكز التأهيل أكثر قدرة على التعامل مع المشكالت نتيجة إعدادهم بطرق واليات عمـل جديـدة                

كمان تشابهت بعض من متغيرات هـذه الدراسـة مـع           .  وتم تعريضهم للمشكالت الحديثة    ،ومهنية
) 2009فريـدريك، (ودراسة  ) 2005نيلسون وقطينة،   ( كدراسة  متغيرات بعض الدراسات السابقة     

حيث تناولت متغيرات الجنس والعمر ومدى اختالف استجابة المبحوثين لواقع التأهيل باختالف هذه             
. أيضا التي بحثت بمتغيرات الجـنس ودرجـة اإلعاقـة           )2007ستاندر،(المتغيرات وهناك دراسة    

لتعرف المبدئي على اهم المتغيرات التـي يجـب دراسـتها           فالباحثة استفادت من هذه الدراسات با     
  في كونها تتعرض لموضوع واقع     هذه الدراسة تتميز  و. والتعرف على مدى تأثرها بالواقع التأهيلي     
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حيث تناولت أهم ثالث أنواع من       في فلسطين     حركيا التأهيل النفسي واالجتماعي والمهني للمعاقين    
 ارتكزت أنهار للمعاق الحياة المثلى له وفق قدراته وحاجاته، كما التأهيل التي بوجودها وجودتها توف

 كانت تستهدف   األخرىعلى وجهة نظر أكثر من عنصر من عناصر عملية التأهيل بينما الدراسات             
 التأهيـل  عناصر عملية    أهم واشتمالها على     عينة الدراسة   تنوع نفئة واحدة فقط في دراستها لذا فا      

 وجهة نظـر    إعطاء إلى سيؤدي    المعاقين أنفسهم والعاملين في المراكز وأولياء أمور المعاقين        وهم
  .يجعل هذه الدراسة متميزة يكون للواقع وهذا ما اقرب ما

وجملة القول أن معظم الدراسات السابقة تطرقت ألثر البرامج التأهيلية على حياة المعاقين ولم 
تأهيلية في تحقيق تنمية المعاقين ومعظمها أخذت من منظور فئة تتطرق كثيرا إلى دور الخدمات ال

راكز واحدة بينما يجب المقارنة واألخذ بأكثر من وجهة نظر ورأي للوصول إلى تقييم أفضل للم
  .والبرامج 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها، واألدوات المستخدمة فيها، وإجراءات           يتناول  
مت بها الباحثة لتنفيذ الدراسة وكيفية سـير الدراسـة، كمـا            الصدق والثبات، و اإلجراءات التي قا     

  .  ويشتمل على وصفا للطرق اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخراج النتائج

   منهج الدراسة 1.3
  

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، ألنه المنهج المناسب في مثل هذه الدراسات التربوية والنفـسية،              
 التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلـسطين  مـن             واقعة درجة   وذلك لمعرف 

  . لياء األمورووجهة نظر المعاقين والعاملين في مراكز تأهيل المعاقين، وأ
  

  : مجتمع الدراسة 2.3
  

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعاقين حركيا وأولياء أمورهم وجميع العاملين بمراكـز             
ويقدر عدد هؤالء المعاقين حركيا المنتفعين من مراكز التأهيل حـوالي           .  الضفة الغربية  التأهيل في 

معاق ومعاقة، وذلك حسب المسح الذي أجرته الباحثة بنفـسها لهـذه المراكـز وأخـذها                ) 2000(
أما عدد العاملين في ) 2008/2009( لإلحصاءات منها مباشرة خالل العام الذي أجريت فيه الدراسة

توزيـع  ) 1.3(عامل وعاملة، ويوضح الجدول     ) 500(لتأهيل التي شملتها الدراسة فقد بلغ       مراكز ا 
  .مجتمع الدراسة حسب المركز أو المؤسسة وموقعها

  . يبين توزيع أفراد المجتمع األصلي حسب المؤسسة وموقعها والجنس: 3.1جدول  
  المعاقين الموظفين

 اسم المؤسسة الرقم
  نوعها

 إناث ذكور إناث ذكور )خاصة/حكومية(

 1435 577 126 21 خاصة الهالل األحمر 1

 223 492 135 50 خاصة جمعية الشبان المسيحية 2

 15 14 14 2 خاصة مركز األمل للتأهيل 3

 663 1083 65 73 خاصة الجمعية العربية للتأهيل 4

 9 11 32 58 خاصة مركز أبو ريا 5
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 2345 2177 372 204  المجموع

  
  ة الدراسة عين3.3

م ن المع اقین وأولی اء أم ورھم والع املین بمراك ز            ) 510(تكونت عينة الدراسة الكلية مـن       

معاق حركيا، شـكلت عينـة      ) 255( في الضفة الغربية، وقد بلغت عينة المعاقين حركيا          التأھی ل 
ـ          %) 12(المعاقين حركيا ما نسبته      ي تقريباً من المجتمع األصلي للدراسة، أما عينة العـاملين ف
عامل وعاملة في هذه المراكز وقد شكلت هذه العينة ما نـسبته            ) 100(مراكز التأهيل فقد بلغت     

) 145(من مجتمع العاملين في مراكز التأهيل، أما عينة أولياء أمور المعاقين فقد بلغـت      %) 20(
من مجتمع الدراسـة المتمثـل بأوليـاء أمـور          %) 7(ولي أمر، وقد شكلت هذه العينة ما نسبته         

لعينة تكون  إلى أن ا  ) 1992(لمعاقين، وتعتبر هذه النسب جيدة وكبيرة حيث يشير عودة ومكاوي           ا
فما %) 20( التي يكون فيها مجتمع الدراسة عدة مئات تكون نسبة التمثيل ممثلة بمثل هذه البحوث 

دة آالف   فوق كما هو الحال بالنسبة لعينة العاملين في مراكز التأهيل، أما عندما مجتمع الدراسة ع              
كما هو الحال بالنسبة لعينة المعاقين وأولياء أمورهم، وبعـد          %) 10(تكون نسبة التمثيل المناسبة     

 استبانات بـسبب  10استبانة استبعد منها ) 510(إتمام عملية جمع البيانات وصلت حصيلة الجمع  
ـ             ل اإلحـصائي   عدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي لكي تصبح عينة الدراسة التي تم إجراء التحلي

من المعاقين حركيا وأولياء أمورهم والعاملين في مراكز التأهيل في الضفة الغربية،   ) 500(عليها  
  :تبين وصف عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة) 4.3(و) 3.3(و) 2.3(والجداول 

  
، ودرجـة   ، والحالـة االجتماعيـة    عاقيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات عمر الم       يبين توز  2.3جدول  
  .   اإلعاقة

 %النسبة المئوية  التكرار مستوياته المتغير

 36.9 94  سنة25 – 15

 العمر 43.1 110  سنة35 – 25بين 

  20.0 51   سنة35أكثر من 

 الحالة االجتماعية 54.5 139 أعزب
  45.5 116  متزوج

 22.4 57 بسيطة

 درجة اإلعاقة 60.0 153 متوسطة

  17.6 45  شديدة
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  . العامل، والعمر، والمؤهل العلميجنسيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات  يبين توز3.3جدول 
 %النسبة المئوية  التكرار مستوياته المتغير

 47.0 47 ذكر
 جنس العامل

  53.0 53 أنثى

 61.0 61  سنة30 – 20

 العمر 19.0 19  سنة40 – 31

 18.0 18  سنة52 – 41

 المؤهل العلمي 22.0 22 دبلوم
  88.0 88  بكالوريوس

  

  .يع أفراد العينة وفقا لمتغيرات صلة القرابة، ومستوى الدخل يبين توز4.3جدول 
 %النسبة المئوية  التكرار مستوياته المتغير

 43.4 63 أب

 صلة القرابة 37.2 54 آم

  19.3 28  غير ذالك

 29.7 43  شيكل1000اقل من 

 مستوى الدخل 60.0 87  شيكل2000 – 1000بين 

  10.3 15  شیكل3000أكثر من 
 %100 145 المجموع

  
  : الدراسةأداة 4.3

بعد إطالع الباحثة على عدد من الدراسات السابقة وعلى األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة              
ي وأهدافها وفروضها قامت بتطوير استبانه خاصة من أجل التعرف إلى واقع التأهيل المهني والنفس             

العاملين في مراكـز التأهيـل،   (واالجتماعي للمعاقين في فلسطين كما تراها عناصر عملية التأهيل     
  : ، وقد تكونت األداة في صورتها النهائية من جزأين)المعاقين حركيا أنفسهم، وأولياء أمور المعاقين

عـاقين حركيـا     تضمن بيانات أولية عن المفحوصين لكل عينة من المبحوثين من الم           :الجزء األول 
  .والعاملين في مراكز التأهيل وأولياء أمور المعاقين حركيا

تضمن الفقرات التي تقيس واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا           : الجزء الثاني 
فقرة وزعت على ثالثة مجاالت رئيسة على النحـو         ) 45(في فلسطين حيث بلغ عدد هذه الفقرات        

  :اآلتي
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  . فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية يبين توزيع5.3جدول 

 أرقام الفقرات المحاور
عدد 

 الفقرات

 15 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 التاهيل المهني

 14 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 20، 21، 19، 18، 17، 16 التأهيل االجتماعي

 16 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32 31، 30 التأهيل النفسي

 45 المجموع

خماسي األبعاد وقد بنيت الفقرات ) Likert Scale(وقد تم تصميم األداة على أساس مقياس ليكرت 
  :باالتجاه اإليجابي والسلبي وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آت

  . خمس درجات: كبيرة جدا
  . جاتأربع در: كبيره

  . ثالث درجات: متوسطة
  . درجتين: قليلة

  . درجة واحدة: قليلة جدا
  .225= 45× 5=وبذلك تكون أعلى درجة في المقياس 

  .45= 45× 1= وتكون أقل درجة 
  وتعكس األوزان للفقرات السلبية عند التصحيح

  ):معيار الواقع(تفسير نتائج مقياس واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي 
عد تحويل المتوسطات الحسابية إلى نسب مئوية تم تفسير النتائج على هذا األساس وفـق               ب

  ):6.3(المعيار الوارد في جدول 
  . النسب المئوية ودرجة الواقع6.3جدول 

 درجة الواقع الوزن بالنسبة المئوية

 قليلة جدا %50أقل من 

 قليلة 50-59.9%

 متوسطة 60-69%

 كبيرة  %79.9-70من 

 كبيرة جدا  فأكثر80%

وقد استندت الباحثة في تفسيرها لنتائج المقياس ألسلوب ليكرت الذي يحدد درجة المبحوث             
على المقياس في ضوء درجة موافقته أو عدم موافقته على بنود المقياس، وتتحدد درجـة الواقـع                 

  .بإعطاء أوزان مختلفة لالستجابة
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  :تقنين أداة الدراسة

  : صدق األداة

) 12(لباحثة صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي وذلك بعرض االستبانة على استخدمت ا 
بهدف التأكد من مناسبة االسـتبانة  ) 00(محكما من ذوى االختصاص كما هو ظاهر في ملحق رقم    

لما أعدت من أجلها، وسالمة صياغة الفقرات وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه، وقد بلغت                
، وهو ما يشير إلى أن االسـتبانة تتمتـع          %90ق بين المحكمين على عبارات االستبانة       نسبة االتفا 

وتشير الباحثة بأن عدد فقرات االستبانة بصورتها األولية        ). 383، ص 1998عودة،  (بصدق مقبول   
فقرة، إال أن الباحثة أخذت بآراء المحكمين الذين اجمعوا         ) 60(قبل عرضها على المحكمين قد بلغ       

 زيادة عدد الفقرات في بعض المجاالت وحذف الفقرات المكررة التي تحمل نفس المعنـى      بضرورة
في حاالت أخرى كما تم خفض عدد أبعاد الدراسة، فبعد أن كانت ستة أبعاد، فقد أخـذت الباحثـة                   
بآراء المحكين وخفضتها إلى ثالثة أبعاد فقط، كذلك حذفت تلك الفقرات التي ال تنسجم مع أهـداف                 

  .فقرة) 45(ة ليصل عدد فقرات االستبانة في صورتها النهائية الدراس
تبعا لوجهة نظر المعاقين والعاملين في مراكز تأهيل المعاقين والياء           تم التأكد من صدق األداة    كما  

 Pearson(من خالل اسـتخدام معامـل االرتبـاط بيرسـون    في الدراسة الحالية أمور المعاقين 

correlation (   ول  ا دالة إحصائيا وذلك كما في الجـد       يع الفقرات حيث تبين أن جم)8.3( و )7.3 (
  .)9.3(و

 التأهيل المهني والنفسي    واقعات  رتباط فقر امصفوفة  لنتائج معامل االرتباط بيرسون     . 7.3جدول  
  . ألداة الدراسةمع الدرجة الكليةمن وجهة نظر المعاقين  واالجتماعي للمعاقين حركيا

الداللة   قیمة ر  الفقرات
  حصائیةاإل

الداللة   قیمة ر  الفقرات
  اإلحصائیة

1.  0.779** 0.000 24  0.641** 0.000 
2.  0.844** 0.000 25  0.654** 0.000 
3.  0.827** 0.000 26  0.784** 0.000 

4.  0.461** 0.000 27  0.749** 0.000 
5.  0.623** 0.000 28  0.816** 0.000 
6.  0.586** 0.000 29  0.570** 0.000 
7.  0.722* 0.000 30.  0.795** 0.000 
8.  0.801** 0.000 31  0.773** 0.000 
9.  0.865** 0.000 32  0.783** 0.000 

10.  0.757** 0.000 33.  0.541** 0.000 
11.  0.732** 0.000 34.  0.557** 0.000 
12.  0.553** 0.000 35.  0.809** 0.000 
13.  0.136* 0.041 36.  0.871** 0.000 
14.  0.426** 0.000 37.  0.671** 0.000 
15.  0.604** 0.000 38.  0.751** 0.000 
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16.  0.724** 0.000 39.  0.777** 0.000 
17 0.677** 0.000 40.  0.789** 0.000 
18  0.689** 0.000 41.  0.676** 0.000 
19  0.752** 0.000 42.  0.760** 0.000 
20  0.611** 0.000 43.  0.780** 0.000 
21  0.455 **  0.000 44.  0.689** 0.000 
22  0.535** 0.000 45.  0.639** 0.000 
23  0.482** 0.000   

  
 التأهيل المهني والنفسي    واقعات  رتباط فقر امصفوفة  لنتائج معامل االرتباط بيرسون     . 8.3جدول  

 ةمع الدرجة الكلي  من وجهة نظر العاملين في مراكز تأهيل المعاقين          واالجتماعي للمعاقين حركيا  
  .ألداة الدراسة

الداللة   قیمة ر  الفقرات
  اإلحصائیة

الداللة   قیمة ر  الفقرات
  اإلحصائیة

1.  0.742** 0.000 24  0.614** 0.000 
2.  0.783** 0.000 25  0.536** 0.000 
3.  0.707** 0.000 26  0.684** 0.000 

4.  0.538** 0.000 27  0.528** 0.000 
5.  0.480** 0.000 28  0.747** 0.000 
6.  0.647** 0.000 29  0.527** 0.000 
7.  0.807** 0.000 30.  0.650** 0.000 
8.  0.774** 0.000 31  0.532** 0.000 
9.  0.780** 0.000 32  0.680** 0.000 

10.  0.723** 0.000 33.  0.469** 0.000 
11.  0.752** 0.000 34.  0.263** 0.008 
12.  0.479** 0.000 35.  0.794** 0.000 
13.  0.240* 0.016 36.  0.720** 0.000 
14.  0.635** 0.000 37.  0.632** 0.000 
15.  0.624** 0.000 38.  0.645** 0.000 
16.  0.589** 0.000 39.  0.666** 0.000 
17 0.506** 0.000 40.  0.652** 0.000 
18  0.628** 0.000 41.  0.665** 0.000 
19  0.630** 0.000 42.  0.774** 0.000 
20  0.516** 0.000 43.  0.702** 0.000 
21  0.423** 0.000 44.  0.413** 0.000 
22  0.495** 0.000 45.  0.658** 0.000 
23  0.549** 0.000   

  
 التأهيل المهني والنفسي    واقعات  رتباط فقر امصفوفة  لنتائج معامل االرتباط بيرسون     . 9.3جدول  

  . ألداة الدراسةمع الدرجة الكليةء أمور المعاقين من وجهة نظر أوليا واالجتماعي للمعاقين حركيا
الداللة   قیمة ر  الفقرات

  اإلحصائیة
الداللة   قیمة ر  الفقرات

  اإلحصائیة
1.  0.925** 0.000 24  0.688** 0.000 
2.  0.948** 0.000 25  0.756** 0.000 
3.  0.932** 0.000 26  0.742** 0.000 
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4.  0.770** 0.000 27  0.734** 0.000 
5.  0.771** 0.000 28  0.873** 0.000 
6.  0.758** 0.000 29  0.728** 0.000 
7.  0.857* 0.000 30.  0.856** 0.000 
8.  0.929** 0.000 31  0.904** 0.000 
9.  0.940** 0.000 32  0.850** 0.000 

10.  0.809** 0.000 33.  0.854** 0.000 
11.  0.750** 0.000 34.  0.618** 0.000 
12.  0.479** 0.000 35.  0.790** 0.000 
13.  0.168* 0.030  36.  0.931** 0.000 
14.  0.663** 0.000 37.  0.704** 0.000 
15.  0.737** 0.000 38.  0.794** 0.000 
16.  0.808** 0.000 39.  0.791** 0.000 
17  0.828** 0.000 40.  0.805** 0.000 
18  0.740** 0.000 41.  0.603** 0.000 
19  0.738** 0.000 42.  0.812** 0.000 
20  0.768** 0.000 43.  0.671** 0.000 
21  0.648** 0.000 44.  0.706** 0.000 
22  0.586** 0.000 45.  0.757** 0.000 
23  0.756** 0.000   

 قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لألداة        جميع أن   ةول السابق اتشير المعطيات الواردة في الجد    
 واقـع ئياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معاً فـي قيـاس           دالة إحصا 

والعاملين في مراكز  من وجهة نظر المعاقين   التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا     
ي  ألداة الدراسة، في ضوء اإلطار النظر      مع الدرجة الكلية   تأهيل المعاقين وأولياء أمور المعاقين    

  .الذي بنيت األداة على أساسه
  
  

  : ثبات األداة
  

  :قامت الباحثة باحتساب ثبات األداة بعدة طرق على النحو التالي
  : )Test- Retest Method(طريقة إعادة االختبار : أوال

 مكونة مـن  Pilot Study)) (استكشافية أولية(حيث تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية 
يوماً بـين   ) 14(اقين حركيا، لم يتم تضمينهم في عينة الدراسة األصلية وبفرق زمني          من المع ) 30(

وهـو  ) 0.93(التطبيقين، ثم تم احتساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات مرتي التطبيق، وقد بلغ            
  .معامل مرتفع جدا ويمكن الوثوق به
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  ): Consistency(ثبات التجانس الداخلي : ثانيا
لثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل              وهذا النوع من ا   

يبين نتائج ) 6.3(والجدول ). Cronbach Alpha) (كرونباخ ألفا(التجانس استخدم الباحث طريقة 
  : اختبار معامل الثبات بطريقتي كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية على محاور االستبانة المختلفة

يبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على أبعاد الدراسة والدرجـة             . 10.3 جدول
  .الكلية
 نفسي اجتماعي مھني عاملین نفسي اجتماعي مھني معاق نفسي اجتماعي مھني البعد

أولیاء 

 أمور

كرونباخ 
 ألفا

0.93 0.92 0.95 0.97 0.92 0.90 0.90 0.95 0.95 0.94 0.95 0.98 

ئة التجز
 النصفیة

0.87 0.87 0.89 0.91 0.89 0.86 0.73 0.88 0.89 0.93 0.93 0.96 

أن قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لمحـاور المقيـاس           )10.3(يتضح من الجدول    
بطريقة كرونباخ ألفا، بينما تراوحـت بطريقـة التجزئـة          )0.98(و) 0.90(المختلفة تراوحت بين    

 .وهي قيم ثبات عالية جدا) 0.96(و) 0.73(النصفية بين 
 

  الدراسةإجراءات  5.3
  

  : تم إتباع الخطوات اآلتية في تطبيق إجراءات الدراسة الحالية
 .بناء أداة الدراسة، وعرضها على محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص .1

مخاطبة مراكز التأهيل الحكومية والخاصة في الضفة الغربية، بالسماح للباحثـة بتوزيـع              .2
 .نة على المعاقين والعاملين في مراكز التأهيلاالستبا

التنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية ومخاطبة المؤسسات التابعة لها التي وقع عليها خطياً  .3
 . حتى يتم السماح للباحثة بزيارة هذه المراكز وتوزيع أداة الدراسة على العينة

 استبعدت فيما بعـد مـن العينـة      تم توزيع أداة الدراسة على عينة استطالعية من المعاقين         .4
 . األصلية للدراسة

 . من مجتمع الدراسةامت الباحثة باختيار عينة عشوائية ق .5

مراكز التأهيل الحكومية بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة توجهت الباحثة إلى مدراء         .6
 . على إفراد العينةت، بهدف توزيع االستبياناوالخاصة في الضفة الغربية

ة الباحثة بالمرشدين العاملين في المؤسسات واالتصال معهم للتأكيـد علـى تعبئـة              استعان .7
 .   من قبل أفراد العينةتاالستبيانا
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 التي تم الحصول عليها من قبل أفراد عينة الدراسة، للتأكد من            تقام الباحثة بجمع االستبيانا    .8
وب مراعاتها مـن قبـل       التي لم تفي الشروط المطل     تصالحيتها، كما تم استبعاد االستبيانا    

 .المفحوص

استبانه وتم استبعاد   ) 510( تم فرز االستبيانات المستوفية لشروط االستجابة والبالغ عددها          .9
 .استبانات لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي) 10(

 .  الصالحة أرقاما متسلسلة وإعدادها إلدخالها للحاسوبتتم إعطاء االستبيانا .10

) SPSS( بوساطة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية       تتبياناقامت الباحثة بتفريغ االس    .11
  .   لتحليل البيانات واستخراج النتائج

  
  :متغيرات الدراسة  6.3

  :المتغيرات المستقلة
  :المتعلقة بالمعاقين حركيا) classification variables(المتغيرات التصنيفية : أوالً

  .أنثى. 2ذكر . 1: وله مستويان:  الجنس-1
  . 35 أكثر من -3 سنة 35-26 -2 سنة 25-15 -1:لعمر ا-2
  .  أرمل-4 مطلق -3 متزوج -2 أعزب -1:  الحالة االجتماعية-3
  . جامعي فأعلى-3 ثانوي -2 أساسي فما دون -1:  المستوى التعليمي-4
  . مخيم-3 قرية -2 مدينة -1: مكان السكن الحالي-5
  . درجة اإلعاقة-6

المتعلقة بالعاملين في مراكز التأهيل ) classification variables(ة المتغيرات التصنيفي: ثانيا
  :للمعاقين حركيا

  . أنثى. 2ذكر . 1: وله مستويان: الجنس-1
  .  سنة فأكثر51 -4 سنة 50-41 -3 سنة 40-31 -2 سنة 30-20 -1: العمر-2
   أعلى من ذلك-3 بكالوريوس   -2 دبلوم   -1:  المؤهل العلمي -3

  :المتعلقة بأولياء أمور المعاقين حركيا) classification variables(تغيرات التصنيفية الم: ثالثا
  . غير ذلك-3أم . 2أب . 1::  صلة القرابة-1
  .  شيكل2000 أكثر من -3 2000- 1000 من -2 شيكل 1000 اقل من -1: مستوى الدخل-2

  ):Dependent Variables: (المتغيرات التابعة
رات التابعة في الفقرات التي تقـيس واقـع التأهيـل المهنـي والنفـسي               وقد تمثلت المتغي  

واالجتماعي للمعاقين في فلسطين من وجهة نظر المعاقين وأولياء أمـورهم والعـاملين بمراكـز               
 .التأهيل
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  :  المعالجة اإلحصائية7.3
سطات تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد والنسب المئوية والمتو

الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات، وقد فحصت فرضيات الدراسة عند مستوى 
 Tow way( اختبار تحليل التباين الثنائي: ، باستخدام االختبارات اإلحصائية) ≥ 0.05(الداللة

analysis of variance( ، واختبار تحليل التباين األحادي)One Way Analysis of 

Variance( ،اختبار و)ت) (t-test(،  اختبار  استخداموكذلك تم)Tukey (معامل كرونباخ و
وذلك باستخدام  )Pearson Correlation(االرتباط بيرسونل معام،و)Cronbach Alpha(ألفا

  ).SPSS(الحاسوب وباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  

  :التعريفات اإلجرائية  8.3
  

) 4.01(درجة ومتوسطه يبلغ    ) 255(مجموع درجات المقياس المكون من      : هو االجتماعي   التأهيل
  . أنواع المقاييسأقوىوبالتالي فهو يعتبر 

  
) 4.00(درجة ومتوسـطه يبلـغ      ) 255(مجموع درجات المقياس المكون من      :  هو النفسي التأهيل

  . المقاييسأنواع أقوىثاني وبالتالي فهو يعتبر 
  

) 3.62(درجة ومتوسـطه يبلـغ      ) 255( درجات المقياس المكون من      مجموع:  هو المهني التأهيل
  . المقاييسأنواع أقوىثالث وبالتالي فهو يعتبر 
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  الفصل الرابع
  نتائج الدراسة •
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  الفصل الرابع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة 1.4
ة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسـة       يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراس       

 واقـع  ومناقشتها، وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة          لتحقق من صحة فرضياتها   او
 في فلسطين مـن وجهـة نظـر المعـاقين         حركيا  التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين      

مة المتوسط الحـسابي تـم اعتمـاد         المعاقين وأولياء أمور المعاقين وفق قي      زوالعاملين في مراك  
  :المقياس التالي

 ).2.5أقل من(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي : درجة قليلة جدا .1

 ).2.9-2.5(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين: درجة قليلة .2

 ).3.4- 3(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين : درجة متوسطة .3

 ).3.9-3.5( المتوسط الحسابي تتراوح بينإذا كانت قيمة: كبيرةدرجة  .4

 ). فما فوق4(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي : كبيرة جدادرجة  .5

  
  :نتائج السؤال األول. 1.1.4

م ن وجھ ة نظ ر       ف ي فل سطین   حركی ا    التأھی ل المھن ي والنف سي واالجتم اعي للمع اقین              واقعما  
  ؟المعاقین

لحـسابية واالنحرافـات    داد، والمتوسـطات ا    استخرجت األع  األوللإلجابة عن سؤال الدراسة     
المعيارية لواقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر 

، وذلك كما هو واضح     المعاقين على أبعاد التأهيل المهني واالجتماعي والنفسي والدرجة الكلية        
  ).1.4(في الجدول

  
واقـع التأهيـل المهنـي      ت الحسابية واالنحرافات المعيارية ل    األعداد، والمتوسطا ) 1.4(جدول  

  .والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر المعاقين
 الدرجة نسبة المئويةال االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير

%80.2 0.63 4.01 255 التأهيل االجتماعي  كبیرة جدا 

%80 0.52 4.00 255  التأهيل النفسي   كبیرة جدا 

%72 0.72 3.62 255  التأهيل المهني  كبیرة 

%76 0.57 3.88 255  الدرجة الكلية  كبیرة 
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درجة التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين         أن  ) 1.4(يتضح من الجدول  
 الدرجة على الدرجة الكليـة      ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه     كبيرة كانت   من وجهة نظر المعاقين   

 كما تبين أن التأهيل االجتماعي أخذ أعلـى درجـات           ).0.57( مع انحراف معياري     )3.88( لألداة
معبرا عن درجة كبيرة جداً، وجاء في المرتبـة الثانيـة           ) 4.01(الواقع حيث بلغ المتوسط الحسابي    

 جدا، بينما جاء التأهيل المهني معبرا أيضا عن درجة كبيرة )4.00(التأهيل النفسي بمتوسط حسابي 
  . معبرا عن درجة كبيرة )3.62(في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره 

  
فقرات أبعاد التأهيل االجتماعي والمهني والنفسي للمعاقين حركيا        ) 3،  2،  1(وتظهر المالحق رقم    

ملحـق   – يل المهني حيث تبين أن أعلى فقرة في التأه      . في فلسطين من وجهة نظر المعاقين أنفسهم      
، بينمـا   )3.95(بمتوسط حسابي قـدره   ) مدة التأهيل التي يجتازها المعاق كافية     (تمثلت في ) 1(رقم  

بمتوسـط  ) تلبي برامج التدريب المهني احتياجات سوق العمل الخاص بالمعـاقين         ( كانت اقل فقرة  
تمثلـت  ) 2(لحق رقم    م –  كما تبين أن أعلى فقرة في بعد التأهيل االجتماعي         .)3.15(حسابي قدره 

بمتوسـط حـسابي قـدره      ) يستفيد المعاق من برامج التأهيل االجتماعي الموجودة في المركز        (في
ساهم برامج التأهيل في تعديل اتجاهات األسر نحو النظرة التقليدية          ت( ، بينما كانت اقل فقرة    )4.23(

 ملحـق   – التأهيل النفسي  أيضا تبين أن أعلى فقرة في بعد         .)3.68(بمتوسط حسابي قدره  ) للزواج
بمتوسـط حـسابي    ) ه نحو نفس  ا ايجابي اخدمات التأهيل لدى المعاق اتجاه    تكون  (تمثلت في ) 3(رقم  
) يوجد في الجمعية برنامج متابعة للخـريجين مـن الجمعيـة          ( ، بينما كانت اقل فقرة    )4.29(قدره  

  .)3.61(بمتوسط حسابي قدره
  

  :السؤال الثاني نتائج. 2.1.4
 التأھی ل   واق ع  متوسـطات فـي    )α) ≥0.05 إحصائية عند المستوى     وق ذات داللة  توجد فر هل  

ــزى م  ن وجھ  ة نظ  ر المع  اقین  ف  ي فل  سطینحركی  ا المھن  ي والنف  سي واالجتم  اعي للمع  اقین    تع
  ). والحالة االجتماعية، ودرجة اإلعاقةالعمر،(اتلمتغير

  :فحصهاوفيما يلي نتائج ) 1-3(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 
  :نتائج الفرضية األولى. 1.2.1.4

 التأهيـل   واقـع  في متوسـطات  ) α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
تعزى لمتغير  في فلسطين من وجهة نظر المعاقينحركيا المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين   

 .العمر
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 الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة      المتوسطات    تم استخراج  األولىللتحقق من صحة الفرضية     
في فلسطين من وجهة نظر     حركيا  واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين       لمتوسطات  

   ).2.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول العمر تبعا لمتغير المعاقين
تبعا لتأهيل  واقع ا لمتوسطات  األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية      : 2.4جدول  
  .العمر لمتغير

المتوسط   العدد  العمر  المتغير
  الحسابي

  االنحراف المعياري

 0.7009 3.6702 94  سنة25 – 15

 0.7725 3.4097 110  سنة35 – 25بين 
  التأهيل المهني

 0.4975 3.9817 51   سنة35أكثر من 

 0.4764 4.0790 94  سنة25 – 15

 0.5792 3.8695 110  سنة35 – 25بين 
 التأهيل االجتماعي

 0.4221 4.1527 51   سنة35أكثر من 

 0.6410 4.0785 94  سنة25 – 15

 0.6549 3.8881 110  سنة35 – 25بين 
  التأهيل النفسي

 0.5449 4.1936 51   سنة35أكثر من 

 0.5448 3.9426 94  سنة25 – 15

 0.6187 3.7228 110  سنة35 – 25بين 

  الدرجة الكلیة

 0.4484 4.1102 51   سنة35ثر من أك

واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي     وجود فروق بين متوسطات     ) 2.4(يتضح من الجدول    
، ولفحص الفرضـية تـم      العمر تبعا لمتغير  في فلسطين من وجهة نظر المعاقين     حركيا  للمعاقين  

  ).3.4(دول استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي كما هو وارد في الج
) One – Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   : 3.4جدول 

  .العمر تبعا لمتغيرواقع التأهيل متوسطات للفروق في 
مجموع   مصدر التباين  المتغير

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 5.887 2 11.774 ن المجموعاتبي

 252 123.105 داخل المجموعات
التأهيل 
  المهني
 254 134.879 المجموع  

0.489 
 

12.051 
 
 

0.000** 
 
 

 1.823 2 3.647 بين المجموعات

 252 66.585 داخل المجموعات
التأهيل 

 االجتماعي 
 254 70.232 المجموع

0.264 
 

6.901 
 
 

0.001** 
 
 

 **0.009 4.763 1.887 2 3.773  المجموعاتبينالتأهيل 
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  النفسي 252 99.807 داخل المجموعات
 254 103.580 المجموع  

0.396 
 

 
 

 
 

 2.894 2 5.788 بين المجموعات

 الدرجة الكلیة 0.315 252 79.380 داخل المجموعات
  254 85.168 المجموع

9.188 
 
 

0.000** 
 
 

في ) 0.05≤ (αق ذات داللة إحصائية عند المستوى وجود فرو) 3.4(يتضح من الجدول 
في فلسطين من وجهة نظر حركيا واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين متوسطات 

ولمعرفة مصدر الفروق العمر في الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى،  تبعا لمتغير المعاقين
وكانت نتائج هذا االختبار كما هي ) Tukey(ام اختبار باستخدة الباحثقامت اختبار اتجاه الداللةو

  ). 4.4(الجدول في 

واقع التأهيل المهني  في متوسطات  لمعرفة اتجاه الداللة)Tukey ( نتائج اختبار4.4.جدول 
العمر في  تبعا لمتغير في فلسطين من وجهة نظر المعاقينحركيا والنفسي واالجتماعي للمعاقين 

  .األبعاد األخرىالدرجة الكلية وباقي 
   سنة35أكثر من   سنة35 – 25بين   سنة25 – 15  العمر  المتغير

 *0.3115- *0.2605    سنة25 – 15

 *0.5720-     سنة35 – 25بين 

التأهيل 
  المهني

       سنة35أكثر من 

 0.0736- *0.2095    سنة25 – 15

 *0.2832-     سنة35 – 25بين 

التأهيل 
  االجتماعي

         سنة35أكثر من 

 0.1152- 0.1904    سنة25 – 15

 *0.3056-     سنة35 – 25بين 

التأهيل 
   النفسي

       سنة35أكثر من 

 0.1677- *0.2197    سنة25 – 15

 *0.3874-     سنة35 – 25بين 

 الدرجة الكلية

         سنة35أكثر من 
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 حيث تشير حسابية األعلى،أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات ال) 4.4( يتضح من الجدول
حركيا واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين المقارنات البعدية للفروق في متوسطات 

. تبعا لمتغير العمر في الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى في فلسطين من وجهة نظر المعاقين
ي وكذلك الدرجة الكلية بين المعاقين بعد التأهيل المهني واالجتماعي والنفسأن الفروق كانت في 

 – 15(لصالح الفئة العمرية)  سنة35- 25بين (والفئة العمرية )  سنة25 – 15(ذو الفئة العمرية 
وبين الفئة )  سنة25 – 15(كما كانت في بعد التأهيل المهني فقط بين الفئة العمرية ).  سنة25

، بينما تبين أن الفروق في بعد ) سنة35ثر من أك( الفئة العمرية لصالح) سنة35أكثر من (العمرية
 35 – 25( الفئة العمرية  كانت بينالتأهيل المهني واالجتماعي والنفسي وكذلك الدرجة الكلية

  .) سنة35أكثر من ( الفئة العمرية لصالح) سنة35أكثر من (وبين الفئة العمرية) سنة

  

   نتائج الفرضية الثانية2.2.1.4

 التأهيـل   واقـع  في متوسـطات  ) α) ≥0.05لة إحصائية عند المستوى     ال توجد فروق ذات دال    
تعزى لمتغير  في فلسطين من وجهة نظر المعاقينحركيا المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين   

  .الحالة االجتماعية
  

، كما هو واضح في الجـدول رقـم         )t-test( استخدم اختبار ت     الثانيةللتحقق من صحة الفرضية     
)5.4.( 

واقع التأهيـل المهنـي والنفـسي        للفروق في متوسطات  ) t-test(نتائج اختبار ت    . 5.4جدول  
  . تبعا لمتغير الحالة االجتماعية في فلسطين من وجهة نظر المعاقينحركيا واالجتماعي للمعاقين 

الحالة   المتغير
  االجتماعية

المتوسط   العدد
  الحاسبي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

درجة 
  ةالحري

الداللة 
  اإلحصائية

  التأهيل المهني 0.72 3.69 139  أعزب
 0.73 3.53 116  متزوج

1.686 253 0.093 

  التأهيل االجتماعي 0.50 4.07 139  أعزب
 0.53 3.91 116  متزوج

2.458 253 0.015* 

  التأهيل النفسي 0.55 4.12 139  أعزب
 0.70 3.89 116  متزوج

2.935 253 0.004** 

 0.52 3.96 139  أعزب
لدرجة الكليةا  

 0.63 3.78 116  متزوج

2.553 253 0.011* 
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فـي  ) 0.05≤ (αوجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد المـستوى           ) 5.4(يتضح من الجدول    
في فلسطين من وجهة نظر     حركيا  واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين        متوسطات
بعد التأهيل النفسي واالجتمـاعي      كانت الفروق في      حيث ،حالة االجتماعية تبعا لمتغير ال   المعاقين

 حيث بلـغ المتوسـط      )أعزب( لصالح المعاقين ذوي الحالة االجتماعية       ،وكذلك في الدرجة الكلية   
فـي حـين بلـغ      ) 3.96 ()المعاق األعزب ( من وجهة نظر     للتأهيلالحسابي على الدرجة الكلية     

 بينما تبين عدم وجود فروق في بعد التأهيل المهنـي           ).3.78 (تزوجللمعاق الم المتوسط الحسابي   
  .الثانية الفرضية الصفرية رفض تم لوجود فروق في الدرجة الكلية فقدوتبعا 

  
  :الثالثةنتائج الفرضية  •

 التأهيـل   واقـع  في متوسـطات  ) α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
تعزى لمتغير  في فلسطين من وجهة نظر المعاقينحركيا  للمعاقين المهني والنفسي واالجتماعي  

  .درجة اإلعاقة
واقع ل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     تم استخراج  الثالثةللتحقق من صحة الفرضية     

تبعـا   في فلسطين من وجهة نظر المعـاقين      حركيا  التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين      
   ).6.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول ة اإلعاقةرجد لمتغير
 تبعـا لمتغيـر   واقع التأهيل   لاألعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية      : 6.4جدول  

  .رجة اإلعاقةد
المتوسط   العدد  درجة اإلعاقة  المتغير

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 0.74 3.50 57 بسيطة

 0.77 3.56 153 متوسطة
  التأهيل المهني

 0.36 3.94 45  شديدة

 0.47 4.01 57 بسيطة

 0.61 4.00 153 متوسطة
 التأهيل االجتماعي

 0.14 3.97 45  شديدة

 0.73 4.10 57 بسيطة

 0.65 3.96 153 متوسطة
  التأهيل النفسي

 0.36 4.08 45  شديدة

 0.57 3.87 57 بسيطة

 0.64 3.84 153 متوسطة

  الدرجة الكلیة

 0.28 4.00 45  ةشديد
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واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي     وجود فروق بين متوسطات     ) 6.4(يتضح من الجدول    
 في بعد التأهيـل     ،رجة اإلعاقة د تبعا لمتغير  في فلسطين من وجهة نظر المعاقين     حركيا  للمعاقين  

خراج نتـائج   ولفحص الفرضية تم استالمهني فقط، ووجود تقارب بين باقي المتوسطات األخرى، 
  ).7.4(اختبار تحليل التباين األحادي كما هو وارد في الجدول 

  
) One – Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   : 7.4جدول 

  .رجة اإلعاقةد تبعا لمتغيرواقع التأهيل متوسطات للفروق في 
مجموع   مصدر التباين  المتغير

  المربعات
درجات 
  الحرية

وسط مت
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 3.026 2 6.052 بين المجموعات

 252 128.827 داخل المجموعات
التأهيل 
  المهني
 254 134.879 المجموع  

0.511 
 

5.919 
 
 

0.003** 
 
 

 0.0287 2 0.057 بين المجموعات

 252 70.174 داخل المجموعات
التأهيل 

 االجتماعي 
 254 70.232 المجموع

0.278 
 

0.103 
 
 

0.902 
 
 

 0.482 2 0.964 بين المجموعات

 252 102.616 داخل المجموعات
التأهيل 
  النفسي
 254 103.580 المجموع  

0.407 
 

1.183 
 
 

0.308 
 
 

 0.427 2 0.854 بين المجموعات

 الدرجة الكلیة 0.335 252 84.314 داخل المجموعات
  254 85.168 المجموع

1.276 
 
 

0.281 
 
 

في ) 0.05≤ (αوجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 7.4(يتضح من الجدول 
في فلسطين من وجهة نظر حركيا واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين متوسطات 

تبين عدم وجود فروق في  في بعد التأهيل المهني فقط، بينما رجة اإلعاقةد تبعا لمتغير المعاقين
 اختبار اتجاه الداللةولمعرفة مصدر الفروق وبعد التأهيل االجتماعي والنفسي والدرجة الكلية، 

  ). 8.4(الجدول وكانت نتائج هذا االختبار كما هي في ) Tukey( باستخدام اختبارة الباحثقامت

واقع التأهيل المهني ات  في متوسط لمعرفة اتجاه الداللة)Tukey ( نتائج اختبار8.4.جدول 
رجة د تبعا لمتغير في فلسطين من وجهة نظر المعاقينحركيا والنفسي واالجتماعي للمعاقين 

  . في بعد التأهيل المهنياإلعاقة
  شديدة متوسطة بسيطة  رجة اإلعاقةد  المتغير

 *0.4452- 0.0643-   بسيطةالتأهيل 
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  المهني *0.3808-    متوسطة

      شديدة

 حيث تشير أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى،) 8.4( الجدوليتضح من 
حركيا واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين المقارنات البعدية للفروق في متوسطات 

أن الفروق . في بعد التأهيل المهني رجة اإلعاقةدتبعا لمتغير  في فلسطين من وجهة نظر المعاقين
اإلعاقة البسيطة والمتوسطة، وبين المعاقين ذوي اإلعاقة الشديدة لصالح  يبين المعاقين ذونت كا

  .المعاقين ذوي اإلعاقة الشديدة

   

  :الثالثنتائج السؤال  3.1.4
العاملین من وجھة نظر  في فلسطینحركیا  التأھیل المھني والنفسي واالجتماعي للمعاقین واقعما 

  ؟نالمعاقیفي مراكز تأھیل 
 استخرجت األعـداد، والمتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات          الثالثلإلجابة عن سؤال الدراسة     

وجھ ة  من واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين          المعيارية لدرجة   

ح في ، وذلك كما هو واض     على أبعاد الواقع والدرجة الكلية     المعاقینالعاملین في مراكز تأھیل     نظر  
  ).9.4(الجدول

  
واقع التأهيـل المهنـي   األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة       ) 9.4(جدول  

  .والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين
 الدرجة النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير

%84 0.45 4.23 100 التأهيل النفسي  كبیرة جدا 

%82 0.40 4.13 100  التأهيل االجتماعي  كبیرة جدا 

%76 0.60 3.84 100  التأهيل المهني  كبیرة 

%80 0.42 4.07 100  الدرجة الكلية  كبیرة جدا 

واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا فـي         أن درجة   ) 9.4(يتضح من الجدول  
، حيث بلـغ المتوسـط     كبيرة جدا كانت   المع اقین  مراك ز تأھی ل      العاملین ف ي  وجھة نظر   من  فلسطين  

 كما تبـين أن  ).0.42( مع انحراف معياري )4.07( لألداةالحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية   
معبرا عن درجة كبيرة    ) 4.23(التأهيل النفسي أخذ أعلى درجات الواقع حيث بلغ المتوسط الحسابي         

معبرا أيضا عن درجـة      )4.13(ية التأهيل االجتماعي بمتوسط حسابي      جدا، وجاء في المرتبة الثان    
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معبرا عـن   )3.84(كبيرة جدا، بينما جاء التأهيل المهني في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره          
  .درجة كبيرة

فقرات أبعاد التأهيل االجتماعي والمهني والنفسي للمعاقين حركيا        ) 6،  5،  4( وتظهر المالحق رقم    
حيث تبين أن أعلى فقرة في التأهيل . سطين من وجهة نظر العاملين في مراكز تأهيل المعاقين     في فل 

) يستفيد المعاق من برامج التأهيل المهني الموجودة في المركز        (تمثلت في ) 4(ملحق رقم    –المهني  
ق تلبي برامج التدريب المهني احتياجات سـو      ( ، بينما كانت اقل فقرة    )4.33(بمتوسط حسابي قدره  

 كما تبين أن أعلى فقرة في بعـد التأهيـل           .)3.14(بمتوسط حسابي قدره  ) العمل الخاص بالمعاقين  
) تساعد خدمات التأهيل المعاق على التكيف مـع إعاقتـه           (تمثلت في ) 5(ملحق رقم    –االجتماعي  

تساهم بـرامج التأهيـل فـي خلـق أجـواء           ( ، بينما كانت اقل فقرة    )4.44(بمتوسط حسابي قدره    
 .)3.70(بمتوسط حـسابي قـدره    ) اطية بين صفوف المعاقين وإقرانهم األسوياء داخل العمل       ديمقر

يطبق فـي المركـز     (تمثلت في ) 6( ملحق رقم    – أيضا تبين أن أعلى فقرة في بعد التأهيل النفسي        
 ، بينما كانت اقل فقـرة     )4.52(بمتوسط حسابي قدره    ) اختبارات نفسية تقيم ميول وقدرات المعاق       

 تعرض لمواقف مؤلمة أثناء تعاملـه مـع         إذاالتأهيل تعلم المعاق القدرة على ضبط الذات        برامج  (
  .)4.00(بمتوسط حسابي قدره.) األسوياء 

  
  :نتائج السؤال الرابع 4.1.4

 التأھی ل   واق ع  متوسـطات فـي    )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        هل  
العاملین في مراكز تأھیل من وجھة نظر  في فلسطینحركیا المھني والنفسي واالجتماعي للمعاقین 

   الجنس والعمر والمؤهل العلمي؟ تعزى لمتغيرالمعاقین
  :وفيما يلي نتائج فحصها 6-4  الصفريةياتوانبثق عن هذا السؤال الفرض

  
  :الرابعة نتائج الفرضية 1.4.1.4

 التأهيـل   واقـع  في متوسـطات  ) α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
العاملين في مراكـز    في فلسطين من وجهة نظر      حركيا  المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين     

  .تعزى لمتغير الجنس تأهيل المعاقين
  

، كما هو واضح في الجـدول رقـم         )t-test( استخدم اختبار ت     الرابعةللتحقق من صحة الفرضية     
)10.4.(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 75

واقع التأهيل المهني والنفـسي واالجتمـاعي        للفروق في ) t-test(نتائج اختبار ت    . 10.4جدول  
   .تعزى لمتغير الجنس العاملين فلسطين من وجهة نظر فيحركيا للمعاقين 

المتوسط   العدد  الجنس  المتغير
  الحاسبي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

  التأهيل المهني 0.59 3.85 47  ذكر
 0.61 3.83 53  أنثى

0.221 98 0.825 

  التأهيل االجتماعي 0.39 4.23 47  ذكر
 0.39 4.04 53  أنثى

2.432 98 0.017* 

  التأهيل النفسي 0.42 4.27 47  ذكر
 0.48 4.19 53  أنثى

0.863 98 0.390 

 0.39 4.12 47  ذكر
 0.45 4.02 53  أنثى الدرجة الكلية

1.126 98 0.263 

في ) 0.05≤ (αوجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        عدم  ) 10.4(لجدول  يتضح من ا  
وجهة نظر  في فلسطين من    حركيا  واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين        متوسطات

 وذلك على الدرجة الكلية وفي بعد التأهيل تعزى لمتغير الجنس   العاملين في مراكز تأهيل المعاقين    
 الـذكور  من وجهة نظر     للتأهيلحيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية        سي،  المهني والنف 

في حين تبين وجود فـروق فـي بعـد          ). 4.02(في حين بلغ المتوسط الحسابي لإلناث       ) 4.12(
التأهيل االجتماعي لصالح الذكور، وتبعا لعدم وجود فروق في الدرجة الكلية فقد تم قبول الفرضية 

  .الصفرية الرابعة
  
  

  :الخامسةنتائج الفرضية  .2.4.1.4
 التأهيـل   واقـع  في متوسـطات  ) α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

الع املین ف ي مراك ز    وجھ ة نظ ر   في فلسطين مـن  حركيا  المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين     
  .تعزى لمتغير العمر المعاقينتأھیل 

  
  المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة      خراج تم است  الخامسةللتحقق من صحة الفرضية     

العاملین في وجھة نظر من في فلسطين حركيا واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين   ل

   ).11.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول العمر تبعا لمتغير المعاقينمراكز تأھیل 
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 تبعا لمتغيـر  واقع التأهيل   لنحرافات المعيارية   األعداد، والمتوسطات الحسابية، واال   : 11.4جدول  
  .العمر

المتوسط   العدد  العمر  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.69 3.77 61  سنة30 – 20

 0.37 3.95 19  سنة40 – 31
  التأهيل المهني

 0.42 3.94 20  سنة52 – 41

 0.40 4.12 61  سنة30 – 20

نة س40 – 31  19 4.24 0.48 
 التأهيل االجتماعي

 0.31 4.05 20  سنة52 – 41

 0.47 4.21 61  سنة30 – 20

 0.28 4.26 19  سنة40 – 31
  التأهيل النفسي

 0.51 4.25 20  سنة52 – 41

 0.46 4.04 61  سنة30 – 20

 0.34 4.15 19  سنة40 – 31

  الدرجة الكلیة

 0.40 4.09 20  سنة52 – 41

  
واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي  بين متوسطات تقاربوجود ) 11.4(يتضح من الجدول 

 ،العمر تبعا لمتغير المعاقينالع املین ف ي مراك ز تأھی ل     وجھة نظر من في فلسطين   حركيا  للمعاقين  
ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي كما هـو وارد فـي الجـدول              

)12.4.(  
) One – Way Analysis of Variance(ج اختبار تحليل التباين األحـادي  نتائ: 12.4جدول 

  .العمر تبعا لمتغيرواقع التأهيل متوسطات للفروق في 
مجموع   مصدر التباين  المتغير

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 0.374 2 0.749  بين المجموعات

 97 34.898 داخل المجموعات
التأهيل 
  المهني
 99 35.646  المجموع  

0.360 
 

1.041 
 
 

0.357 
 
 

 0.184 2 0.367  بين المجموعات

 97 15.899 داخل المجموعات
التأهيل 

 االجتماعي 
 99 16.266  المجموع

0.164 
 

1.121 
 
 

0.330 
 
 

التأهيل  0.023 2 0.0469  بين المجموعات
 0.210 97 20.364 داخل المجموعات

0.112 
 

0.894 
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  النفسي
  

    99 20.411  المجموع

 0.102 2 0.203  بين المجموعات

 الدرجة الكلیة 0.186 97 18.089 داخل المجموعات
  99 18.293  المجموع

0.545 
 
 

0.581 
 
 

في ) 0.05≤ (αد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انه ال توج) 12.4(يتضح من الجدول 
وجھة نظر في فلسطين من حركيا واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين متوسطات 

العمر على الدرجة الكلية، وكذلك على باقي األبعاد تبعا لمتغير  المعاقينالعاملین في مراكز تأھیل 
 قبولروق فقد تم ، فقد كانت المتوسطات متقاربة على مختلف األبعاد، وتبعا لعدم وجود فاألخرى

  .الفرضية الصفرية الخامسة

  

  :السادسةنتائج الفرضية  3.4.1.4

 التأهيـل   واقـع  في متوسـطات  ) α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
العاملين في مراكـز    في فلسطين من وجهة نظر      حركيا  المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين     

  . العلميتعزى لمتغير المؤهل تأهيل المعاقين
، كما هو واضح في الجدول رقـم        )t-test( استخدم اختبار ت     السادسةللتحقق من صحة الفرضية     

)13.4.( 

واقع التأهيل المهني والنفـسي واالجتمـاعي        للفروق في ) t-test(نتائج اختبار ت    . 13.4جدول  
   .المؤهل العلميتعزى لمتغير  العاملين فلسطين من وجهة نظر فيحركيا للمعاقين 

المؤهل   المتغير
  العلمي

المتوسط   العدد
  الحاسبي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

  التأهيل المهني 0.53 3.87 22  دبلوم
 0.61 3.83 78  بكالوريوس

0.306 98 0.760 

  التأهيل االجتماعي 0.37 4.08 22  دبلوم
 0.41 4.15 78  بكالوريوس

-0.680 98 0.498 

  التأهيل النفسي 0.43 4.14 22  دبلوم
 0.45 4.26 78  بكالوريوس

-1.036 98 0.303 

 0.42 4.03 22  دبلوم
 0.43 4.08 78  بكالوريوس الدرجة الكلية

-0.444 98 0.658 

في ) 0.05≤ (αوجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        عدم  ) 13.4(يتضح من الجدول    
وجهة نظر  في فلسطين من    حركيا  واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين        تمتوسطا
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 وذلك على الدرجة الكليـة وبـاقي        المؤهل العلمي  لمتغير   تبعا العاملين في مراكز تأهيل المعاقين    
الـذين   من وجهة نظـر      للتأهيلحيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية        األبعاد األخرى،   

للـذين مـؤهالتهم العلميـة      في حين بلغ المتوسط الحـسابي       ) 4.03 ()دبلوم(هم العلمية   مؤهالت
 الفرضـية الـصفرية     قبول تم   لعدم وجود فروق في الدرجة الكلية فقد      وتبعا  ) 4.08 (بكالوريوس

  .السادسة
  

  :الخامسنتائج السؤال  5.1.4
أولی اء  م ن وجھ ة نظ ر     فلسطینفي حركیا  التأھیل المھني والنفسي واالجتماعي للمعاقین    واقعما  

  ؟المعاقینأمور 
 استخرجت األعداد، والمتوسطات الحـسابية واالنحرافـات     الخامسلإلجابة عن سؤال الدراسة     

واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين علـى أبعـاد             المعيارية ل 
  ).14.4(، وذلك كما هو واضح في الجدولرجة الكليةالدالواقع و

  
واقع التأهيـل المهنـي     األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل     ) 14.4(جدول  

  .والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين
 الدرجة النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير

%78 0.64 3.93 145 التأهيل االجتماعي  كبیرة 

%76 0.71 3.88 145  يل النفسي التأه  كبیرة 

%74 0.71 3.78 145  التأهيل المهني  كبیرة 

%70 0.85 3.53 145  الدرجة الكلية  كبیرة 

التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعـاقين حركيـا فـي          أن درجة   ) 14.4(يتضح من الجدول  
 المتوسط الحسابي لهذه الدرجـة  المعاقين كانت كبيرة، حيث بلغ  من وجھة نظر أولیاء أمور    فلسطين

 كما تبين أن التأهيل االجتماعي أخذ     ).0.85( مع انحراف معياري     )3.53( لألداةعلى الدرجة الكلية    
معبرا عن درجة كبيرة أيضا، وجاء فـي        ) 3.93(أعلى درجات الواقع حيث بلغ المتوسط الحسابي      
ا أيضا عن درجة كبيرة، بينمـا جـاء         معبر )3.88(المرتبة الثانية التأهيل النفسي بمتوسط حسابي       

  .معبرا عن درجة كبيرة )3.78(التأهيل المهني في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره 
  

فقرات أبعاد التأهيل االجتماعي والمهني والنفسي للمعاقين حركيا        ) 9،  8،  7(وتظهر المالحق رقم    
 – ن أعلى فقرة في التأهيل المهنـي      حيث تبين أ  . في فلسطين من وجهة نظر أولياء أمور المعاقين       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 79

بمتوسـط  ) يستفيد المعاق من برامج التأهيل المهني الموجودة في المركز        (تمثلت في ) 7(ملحق رقم   
تلبي برامج التدريب المهني احتياجـات سـوق العمـل    ( ، بينما كانت اقل فقرة  )3.88(حسابي قدره 

 أعلى فقرة في بعد التأهيل االجتماعي        كما تبين أن   .)2.99(بمتوسط حسابي قدره  ) الخاص بالمعاقين 
) يستفيد المعاق من برامج التأهيل االجتماعي الموجودة فـي المركـز          (تمثلت في ) 8(ملحق رقم    –

تساهم برامج التأهيل في تعديل اتجاهات األسر ( ، بينما كانت اقل فقرة)4.20(بمتوسط حسابي قدره 
 أيضا تبين أن أعلى فقرة في بعد التأهيل .)3.48(هبمتوسط حسابي قدر) نحو النظرة التقليدية للزواج

) ه نحـو نفـس    ا ايجابي اخدمات التأهيل لدى المعاق اتجاه    تكون  (تمثلت في ) 9(ملحق رقم    –النفسي  
يوجد في الجمعية برنامج متابعة للخريجين من ( ، بينما كانت اقل فقرة)4.20(بمتوسط حسابي قدره 

 .)3.28(بمتوسط حسابي قدره) الجمعية

  
  :نتائج السؤال السادس 6.1.4

 التأھی ل   واق ع  متوسـطات فـي    )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        هل  
 المع اقین أولی اء أم ور     م ن وجھ ة نظ ر        في فل سطین  حركیا  المھني والنفسي واالجتماعي للمعاقین     

  . والتفاعالت بينها)صلة القرابة ومستوى الدخل(لمتغيرات تعزى 
  :وفيما يلي نتائج فحصها الصفرية السابعة يةن هذا السؤال الفرضوانبثق ع

  
  : السابعة الفرضية 1.6.1.4

 التأهيـل   واقـع في متوسطات     )α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         
 المع اقین أولی اء أم ور   وجھة نظ ر  من في فلسطين حركيا  المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين     

  .والتفاعالت بينهاصلة القرابة ومستوى الدخل تغيرات تعزى لم
 Tow way(تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي السابعة من صحة الفرضيةللتحقق 

analysis of variance  ( وذلك حسب ما هو مشار إليه في الجدول)15.4.(  
  

للفروق )  Tow way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي) 15.4(جدول 
 التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا حسب متغيرات صلة القرابة ومستوى واقعفي 

  .الدخل
مجموع   المتغيرات  المظاهر

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 *0.037 3.364 1.374 2 2.747  صلة القرابة

 **0.000 49.465 20.195 2 40.391  مستوى الدخل
التأهيل 
  المهني

 0.474 0.750 0.306 2 0.613  مستوى الدخل* صلة القرابة
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   0.408 138 56.341  الخطأ

    145 1918.209  المجموع

    144 104.194  المجموع الكلي

 **0.000 26.253 4.460 2 8.919  صلة القرابة

 **0.000 58.331 9.909 2 19.818  مستوى الدخل

 **0.000 14.834 2.520 2 5.040  مستوى الدخل* صلة القرابة

   0.170 138 23.442  الخطأ

    145 2303.347  المجموع

التأهيل 
  االجتماعي

    144 59.287  المجموع الكلي

 **0.000 8.722 2.645 2 5.290  صلة القرابة

 **0.000 37.652 11.418 2 22.836  لمستوى الدخ

 0.472 0.755 0.229 2 0.458  مستوى الدخل* صلة القرابة

   0.303 138 41.849  الخطأ

    145 2258.875  المجموع

التأهيل 
  النفسي

    144 73.852  المجموع الكلي

 **0.000 9.808 2.592 2 5.183  صلة القرابة

 **0.000 51.201 13.530 2 27.061  مستوى الدخل

 0.109 2.251 0.595 2 1.189  مستوى الدخل* صلة القرابة

   0.264 138 36.468  الخطأ

    145 2148.207  المجموع

الدرجة 
  الكلية

    144 72.943  المجموع الكلي

بين  )0.05≤ (α فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىوجود ) 15.4(يتبين من الجدول 
على مهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين واقع التأهيل المتوسطات درجات 

واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى ل
والتأهيل النفسي والدرجة الكلية  فلسطين، فقد كشفت النتائج عن وجود فروق في بعد التأهيل المهني

بين صلة القرابة مستوى الدخل، ولكن دون وجود تفاعل  القرابة ومتغير فقط تبعا لمتغير صلة
  .مستوى الدخلومتغير 

كما كشفت النتائج عن وجود فروق في بعد التأهيل االجتماعي تبعا لمتغير صلة القرابة ومتغير 
غير ( لصالح صلة القرابة تبين وجود تفاعل بينهما في بعد التأهيل االجتماعيومستوى الدخل، 

 وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية ). شيكل1000اقل من (من ذوي الدخل ) ذلك
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أولياء في فلسطين من وجهة نظر حركيا  التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين واقعلدرجة 
  ).10(ملحق رقم في صلة القرابة ومستوى الدخل حسب تفاعالت متغيرات المعاقين 

بعد التأهيل المهني والتأهيل النفسي واالجتماعي في اختبار اتجاه الداللة ق وولمعرفة مصدر الفرو
) Tukey( باستخدام اختبارة الباحثتقاموالدرجة الكلية في متغير صلة القرابة ومستوى الدخل 

  . )17.4( و)16.4(ول االجدوكانت نتائج هذا االختبار كما هي في 

بعد التأهيل المهني والتأهيل النفسي  في  اتجاه الداللة لمعرفة)Tukey (نتائج اختبار: 16.4جدول 
  .واالجتماعي والدرجة الكلية تبعا لمتغير صلة القرابة

 غير ذلك أم أب  صلة القرابة  المتغير

 **0.6019- 0.1439-   أب

 **0.4579-    أم

التأهيل 
  المهني

       غير ذلك

 **0.7469- **0.4341-   أب

 **0.3128-    أم

التأهيل 
   االجتماعي

       غير ذلك

 **0.6240- **0.3876-   أب

 0.2364-    أم

التأهيل 
  النفسي

       غير ذلك

 **0.6549- **0.3208-   أب

 **0.3340-    أم

الدرجة 
  الكلية

       غير ذلك

 حيث تشير أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى،) 16.4( يتضح من الجدول
في فلسطين حركيا  التأهيل المهني النفسي واالجتماعي للمعاقين واقعالبعدية للفروق في  المقارنات  

كانت بـين     على مختلف األبعاد والدرجة الكلية      تبعا لمتغير صلة القرابة    من وجهة نظر المعاقين   
لـصالح الـذين صـلة      ) غير ذلـك  (والذين صلة قرابتهم  ) أب(أولياء األمور الذين صلة قرابتهم    

وكذلك في بعد التأهيل المهني واالجتماعي والدرجة الكلية باسـتثناء التأهيـل            ). ير ذلك غ(قرابته
لـصالح  ) غير ذلـك  (والذين صلة قرابتهم  ) أم(النفسي كانت بين أولياء األمور الذين صلة قرابتهم       

كذلك تبين وجود فروق في بعـد التأهيـل االجتمـاعي والنفـسي             ). غير ذلك (الذين صلة قرابته  
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والـذين  ) أب(كلية باستثناء التأهيل المهني كانت بين أولياء األمور الذين صلة قرابتهم          والدرجة ال 
  ).أم(لصالح الذين صلة قرابته) أم(صلة قرابتهم

  

بعد التأهيل المهني والتأهيل النفسي  في  لمعرفة اتجاه الداللة)Tukey (نتائج اختبار: 17.4جدول 
  .ستوى الدخلواالجتماعي والدرجة الكلية تبعا لمتغير م

اقل من   مستوى الدخل  المتغير
  شیكل1000

 – 1000بین 
  شیكل2000

 3000أكثر من 
 شیكل

 **1.8713 **0.9012    شیكل1000اقل من 

 **0.9701     شیكل2000 – 1000بین 

التأهيل 
  المهني

        شیكل3000أكثر من 

 **1.2133 **0.7563    شیكل1000اقل من 

 **0.4570     شیكل2000 – 1000ین ب

التأهيل 
   االجتماعي

        شیكل3000أكثر من 

 **1.3378 **0.7583    شیكل1000اقل من 

 **0.5795     شیكل2000 – 1000بین 

التأهيل 
  النفسي

        شیكل3000أكثر من 

 **1.4769 **0.8053    شیكل1000اقل من 

 **0.6716     شیكل2000 – 1000بین 

الدرجة 
  الكلية

        شیكل3000ن أكثر م

 حيث تشير أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى،) 17.4( يتضح من الجدول
في فلسطين حركيا واقع التأهيل المهني النفسي واالجتماعي للمعاقين المقارنات البعدية للفروق في   

كانت بـين    درجة الكلية  على جميع األبعاد وال     تبعا لمتغير مستوى الدخل    من وجهة نظر المعاقين   
 – 1000ب ین  (والذين مستوى دخلهـم  )  ش یكل 1000اقل م ن   (أولياء األمور الذين مستوى دخلهم      

، وكذلك ) شیكل1000اقل من (لصالح الذين مستوى دخلهم )  شیكل3000 شیكل، وأكثر من 2000
أكث ر  (دخلهم  والذين مستوى   )  ش یكل  2000 – 1000ب ین   (بين أولياء األمور الذين مستوى دخلهم       

  ). شیكل2000 – 1000بین (لصالح الذين مستوى دخلهم )  شیكل3000من 
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  :السابعنتائج السؤال  7.1.4
 التأهيل  واقعفي متوسطات   )α) ≥0.05  الداللة  داللة إحصائية عند مستوى    ذاتتوجد فروق    هل

  .فئة المستجيب  تبعا لمتغيرفي فلسطينحركيا المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين 
  

  : وفيما يلي نتائج فحصهاالثامنة الصفرية يةوانبثق عن هذا السؤال الفرض
  

  :الثامنة الفرضية 1.7.1.4
 التأهيل  واقعفي متوسطات    )α) ≥0.05  الداللة  داللة إحصائية عند مستوى    ذاتتوجد فروق     ال

  .فئة المستجيب  تبعا لمتغيرفي فلسطينحركيا المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين 
  

 المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة        تم استخراج  الثامنة من صحة الفرضية  للتحقق  
  تبعـا لمتغيـر    في فلسطين حركيا   التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين       واقعلمتوسطات  

  ).18.4( وذلك كما هو واضح في الجدول ،الصلة
  

فئة  تبعا لمتغير لمتوسطات  رافات المعيارية    واالنح ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 418.جدول
  المستجيب

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  الصلة  المتغیر

 0.72 3.62 255 معاق

 0.60 3.84 100 عاملين 
  التأهيل المهني

 0.85 3.53 145 ولي أمر 

 0.52 4.00 255 معاق

 0.40 4.13 100 عاملين 
 االجتماعيالتأهيل 

أمر ولي   145 3.93 0.64 

 0.63 4.01 255 معاق

 0.45 4.23 100 عاملين 
 النفسيالتأهيل 

 0.71 3.88 145 ولي أمر 

 0.57 3.88 255 معاق

 0.42 4.07 100 عاملين
  الدرجة الكلية

 0.71 3.78 145 ولي أمر
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النفـسي   التأهيـل المهنـي و     واقعوجود فروق بين متوسطات أبعاد      ) 18.4 (يتضح من الجدول  
 ولفحـص الفرضـية تـم       .فئة المـستجيب    تبعا لمتغير  في فلسطين حركيا  واالجتماعي للمعاقين   

  .)19.4(الجدول استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 
  
) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي  . 19.4دول ج

 مـن  في فلـسطين حركيا يل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين     التأه واقعللفروق في درجات    
  .وجهة نظر المعاقين والعاملين في مراكز تأهيل المعاقين وأولياء األمور

  المتغير
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 2.900 2 5.800 بين المجموعات

  5530. 497 274.719  داخل المجموعات
 التأهيل المهني

  499 280.519 المجموع

5.246 
 
 

0.006** 
 
 

 1.224 2 2.447 بين المجموعات

  2930.  497 145.785 داخل المجموعات
 االجتماعيالتأهيل 

   499  148.232 المجموع

4.172 
 
 

0.016* 
 
 

 3.719 2 7.438 بين المجموعات

  3980. 497 197.843 داخل المجموعات
  التأهيل النفسي

  499 205.281 المجموع

9.342 
 
 

0.000** 
 
 

 2.538 2 5.076 بين المجموعات

  3550. 497 176.404 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  499 181.480 المجموع

7.150 
 
 

0.001** 
 
 

فـي   )0.05≤ (α   ائية عند المـستوى   وجود فروق ذات داللة إحص    ) 19.4( الجدوليتبين من   
 فئة   تبعا لمتغير  في فلسطين حركيا   التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين       واقعمتوسطات  
  التأهيل المهنـي والنفـسي     واقععلى الدرجة الكلية ل   ) 7.150= ف( حيث بلغت قيمة     .المستجيب

وبدرجة دالة إحصائياً على ) 0.001( عند مستوى الداللة في فلسطينحركيا  واالجتماعي للمعاقين   
  .مختلف األبعاد

بعد التأهيل المهني والتأهيل النفسي واالجتماعي في اختبار اتجاه الداللة ولمعرفة مصدر الفروق و
 ة الباحث قامت المعاقين والعاملين مراكز تأهيل المعاقين وأولياء األموروالدرجة الكلية بين

  ). 20.4(الجدول تائج هذا االختبار كما هي في وكانت ن) Tukey(باستخدام اختبار
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بعد التأهيل المهني والتأهيل  في  لمعرفة اتجاه الداللة)Tukey ( نتائج اختبار20.4.جدول 
 المعاقين والعاملين مراكز تأهيل المعاقين االجتماعي والنفسي والدرجة الكلية تبعا للفروق بين

  .وأولياء األمور
اقمع  صلة القرابة  المتغير  ولي أمر عاملين 

 0.0831 *0.2239-   معاق

 *0.3070    عاملين

التأهيل 
  المهني

       ولي أمر

 0.0693 0.1331-   معاق

 *0.2024    عاملين

التأهيل 
   االجتماعي

       ولي أمر

 0.1375 *0.2169-   معاق

 *0.3544    عاملين

التأهيل 
  النفسي

       ولي أمر

 0.0981 *0.1931-   معاق

 *0.2913    عاملين

الدرجة 
  الكلية

       ولي أمر

 حيث تشير أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلى،) 20.4( يتضح من الجدول
في حركيا النفسي واالجتماعي للمعاقين و التأهيل المهني واقعالمقارنات البعدية للفروق في 

 بعد على. راكز تأهيل المعاقين وأولياء األمور م فيالمعاقين والعاملينفلسطين من وجهة نظر 
العاملين في مراكز ( و)المعاق نفسه(كانت بين والدرجة الكليةالتأهيل المهني والتأهيل النفسي فقط 

 بعد التأهيل على، كما كانت الفروق )العاملين في مراكز تأهيل المعاقين(لصالح ) تأهيل المعاقين
العاملين في مراكز تأهيل ( بينوالدرجة الكليةأهيل النفسي المهني والتأهيل االجتماعي والت

  ).العاملين في مراكز تأهيل المعاقين(لصالح )أواليا أمور المعاقين(و) المعاقين
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  الفصل الخامس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مناقشة النتائج والتوصيات
يتضمن هذا الفصل مناقشة كاملة لنتائج الدراسة، وذلك فـي تفـسير إلجابـات تـساؤالت       

  :الدراسة، وذلك كما يلي
  

   مناقشة نتائج الدراسة 1.5
  : مناقشة نتائج السؤال األول1.1.5

فلسطين مـن وجهـة نظـر       التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في        واقع  ما  
  ؟المعاقين 

تقويم التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعـاقين حركيـا فـي           درجة  توصلت الدراسة إلى أن     
 ألبعاد بحيث كان المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية المعاقين كانت كبيرةفلسطين من وجهة نظر 

البـرامج   بمعنـى أن اهتمامـات     .رجاتالد اخذ أعلى     االجتماعي التأهيل أنو ) .3.88(  هو األداة
رة  قادر على تغيير فك    التأهيل هذا النوع من     أنومراكز التأهيل تركزت على البعد االجتماعي حيث        

 التي أظهرت ان للتأهيل االجتماعي      )2003الشمري ،   (ما أكدته دراسة    المجتمع نحو المعاق وهذا     
  .و المعاقأكبر األثر في تعديل النظرة السلبية في المجتمع نح

يـستفيد مـن    المعاق إلى أن أشارتأعلى المتوسطات الحسابية والتي  ) 23(وقد نالت الفقرة رقم     
، )4.23(  حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقـرة         برامج التأهيل االجتماعي الموجودة في المركز     

  في تعديل اتجاهـات    تساهم االجتماعي   التأهيل برامج   أن إلىوالتي تشير    ) 20( بينما الفقرة رقم    

 فقد نالت اقل متوسط حسابي وهذا يدل على النظرة السلبية مـن             األسر نحو النظرة التقليدية للزواج    
  .قبل المجتمع والتي مازالت قائمة نحو المعاق رغم التقدم العلمي واالنفتاح الحضاري 

ها عند تطبيـق بـرامج       المجاالت التي يجب التركيز علي     أهم ثم جاء البعد النفسي الذي يعتبر من        
 التأهيـل  لالستفادة من باقي خـدمات       أكثر متحمسا   يجعلهفتحسين الوضع النفسي للمعاق     ،   التأهيل
 علـى   التأهيليـة  البرامج   تأثير في   )2005نيلسون وقطينة، (ركة فيها وهذا يتفق مع نتائج       اوالمش

 تكون لـدى    التأهيل خدمات   أن إلىالتي تشير    ) 38(وقد أخذت القرة رقم     . الجانب النفسي للمعاق    
إذ أن )  4.29(  حيث كان متوسطها الحسابي      المعاق اتجاها ايجابيا نحو نفسه أعلى متوسط حسابي       

تقوية نظرة المعاق لنفسه وزيادة ثقته بها من أهم العوامل التي تعمل على إنجاح عمليـة التأهيـل،                 
إلى عدم وجود متابعة للمعاقين بعد      كانت اقل متوسط حسابي حيث أشارت        ) 45( بينما الفقرة رقم    
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خروجهم من المركز التأهيلي وهذا الجانب من أهم الجوانب التي يجب أن تلتزم به المراكز التأهيلية 
  .حتى بعد أن يتخرج من المركز الن المعاق يحتاج إلى دعم ومساندة نفسية 

 حسابي وهي التي أشارت إلى      أعلى متوسط ) 3(وأخيرا كان البعد المهني،الذي نالت فيه الفقرة رقم         
( أن مدة التأهيل المجتازة كافية للمعاق قابلها بذلك اقل فقرة نالت متوسطا حسابيا وهي الفقرة رقم                 

 وھ ذا  احتیاجات سوق العم ل الخ اص بالمع اقین   تلبي  برامج التدریب المھني     التي أشارت إلى أن      ) 5
 لیقبل دائما المعاقین وال یعم   إذ أن سوق العمل ال   نفتھ المتوسطات الحسابیة كونھ نال اقل المتوسطات        

  . على تشغیلھم
فنرى أن التأهيل النفسي واالجتماعي كان بالمقدمة وهذا ما تعمل المؤسسات التأهيلية بالتركيز عليه              

 عائد إلى أن نظرة المجتمع للمعاق والتأثير النفسي لإلعاقة على المعاق هما المدخل الرئيسي               وذلك
 المعاق بنفسه ومن ثم اقتناعه التام بالمشاركة في المجتمع من خالل العمل، وبالتالي فإن               لزيادة ثقة 

 وتفهـم   ،تكيف المعاق مع إعاقته ومع البيئة المحيطة به ، و العمل على تقبـل المجتمـع للمعـاق                 
ر وتوفير االستعداد النفسي لدى المعاق هما األساس والمدخل لتقبل المعاق كعنص           ضرورة استيعابه، 

  .فاعل ومساهم في المجتمع من خالل العمل
   

  :سؤال الثاني مناقشة نتائج ال2.1.5 
 التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا واقع في إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة 

   )اإلعاقةدرجة الحالة االجتماعية،   العمر، تعزى لمتغيرفي فلسطين من وجهة نظر المعاقين
   3-1 على هذا السؤال  صيغت  الفرضيات ةولإلجاب

ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية علـى مـستوى الداللـة          : مناقشة نتائج الفرضية األولى   
)0.05α≤ (            في واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة

  .نظر المعاقين تعزى لمتغير العمر
واالجتماعي والنفسي   تقويم التأهيل المهني     في درجة جد فروق   توأنه  توصلت الدراسة إلى    

 األبعـاد ، حيث كانت الفروق فـي كـل         تبعا لمتغير العمر  من وجهة نظر المعاقين     والدرجة الكلية   
 وبين المعاقين من المرحلة العمريـة       25-15المعاقين من المرحلة العمرية من    والدرجة الكلية  بين     

 وبين المعاقين من 35-26بين المعاقين من المرحلة العمرية من و.لى، لصالح الفئة األو35-26من 
 25-15 بمعنى أن المعاقين من الفئات العمرية        . لصالح الفئة الثانية   ، فأكثر 35المرحلة العمرية من    

، وذلك  35-26 كانوا أكثر تقبال واندماجا مع البرامج من المعاقين من الفئة العمرية             35وأكثر من   
تعتبر فترة النضج والعطاء والحصول علـى االسـتحقاقات مـن        ) 35-26(هذه الفئة   عائد إلى أن    

الحياة، ففي هذا العمر يتزوج اإلنسان، ويحصل على العمل، ويبدأ بإظهار شخصيته، وبالتالي فإنه              
فهي فترة ) 25-15(يشعر بالنقص والظلم في كونه لم يحصل على استحقاقاته من الحياة، بينما الفئة 
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ة والشباب وبالتالي غالبا ما يكون الفرد فيها ما زال لينا قابال لالندماج والتطور، والفئة أكثر     المراهق
سنة يكونون في مرحلة النضج الكامل وبدؤوا يتقبلون واقعهم ويعملون من خالل وجوده             ) 35(من  

نـت  لـذلك كا  . كأمر واقع، وهذه المرحلة العمرية غالبا ما تتسم بالموضوعية والـوعي الكامـل            
)   2009،بارسـون   ( و  ) 2005نيلسون وقطينـة،    (كل من     دراسة أيضا أوجدتهوهذا ما   .الفروق

بان هناك فرق في استجابة المبحوثين تبعا لمتغير العمر إال انه بتلك الدراسات كانت الفروق لصالح         
 فـي   دراسة اللجنة المحلية لتأهيل المعـاقين     ( النتيجة تعارضت مع     ولكن هذه .من هم اصغر سنا     

 التي لم تجد فروقا في اتجاهات المبحوثين نحـو واقـع             )2009فريدريك،(و  )2003مخيم جنين،   
  .التأهيل تبعا لمتغير العمر 

  
ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية علـى مـستوى الداللـة              : مناقشة نتائج الفرضية االثانية   

)0.05α≤ (       ركيا في فلسطين من وجهة     في واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين ح
  .نظر المعاقين تبعا لمتغير الحالة االجتماعية

والدرجـة   والنفـسي واالجتمـاعي       التأهيل في واقع توجد فروق   توصلت الدراسة إلى أنه     
، وقـد   تبعا لمتغير الحالة االجتماعيـة     المعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر       حركيا   للمعاقين

بمعنى أن المعاقين العزاب كانوا أكثر تقبال وإيمانا ببـرامج          . العزابكانت الفروق لصالح المعاقين     
التأهيل من غيرهم، وذلك عائد إلى أن المعاقين العزاب يكونون أكثر احتياجا إلى تأهيلهم من أجـل          
انتقالهم من مرحلة العزوبية إلى الزواج وذلك من خالل توفير المتطلبات المالية عن طريق التأهيل               

وفير االستعداد النفسي واالجتماعي للزواج وبناء األسرة من خـالل التأهيـل النفـسي              المهني، وت 
 والمتـزوج كالهمـا بـنفس    األعزبأما التأهيل المهني فلم تكن هناك فروق ذلك الن   .واالجتماعي

ووجدت الباحثة أنه التوجد أي دراسة سابقة       .غيرهمالحاجة للمهنة والعمل كي ال يكونوا عالة على         
هذا المتغير رغم أهميته الكبرى في حياة المعاق الن هذا المتغير يعكس ايضا نظرة المجتمع     تناولت  

  .نحو المعاق وتقبله له كزوج ومسئول عن أسرة 
  
  

) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة
عي للمعاقين حركيا في فلـسطين مـن وجهـة نظـر        في واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتما     

  .المعاقين تبعا لمتغير درجة اإلعاقة
 تقويم التأهيـل النفـسي واالجتمـاعي        في درجة  ال توجد فروق  توصلت الدراسة إلى أنه     

 وذلك عائد إلى أن     .تبعا لمتغير درجة اإلعاقة   في فلسطين من وجهة نظر المعاقين        حركيا   للمعاقين
تبط بشكل كبير وكلي بشدة اإلعاقة كما هو األمـر بالنـسبة لبـرامج التأهيـل                هذه البرامج ال تر   
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التي أوجدت بان المعاقين بدرجة بسيطة ) 2007ستاندر، (وهذه النتيجة تعارضت مع دراسة .المهني
 تقبال واستفادة من برامج التأهيل وكذلك هم أوفر حظا بالحصول على فرصة عمـل بعـد                 أكثرهم  

  . تأهيلهم 
من وجهة  في فلسطين    حركيا   للمعاقينالمهني   التأهيل   ا في واقع  فروقجدت الدراسة   بينما و 
 من درجة إعاقة بـسيطة    بين المعاقين    حيث كانت الفروق     .تبعا لمتغير درجة اإلعاقة   نظر المعاقين   

 من درجة إعاقة متوسطة،   بين المعاقين   و. الثانيةلصالح الفئة   وبين المعاقين من درجة إعاقة شديدة       
بمعنى أن المعاقين بدرجة إعاقة شـديدة       . الثانيةلصالح الفئة   ن المعاقين من درجة إعاقة شديدة       وبي

كانوا أكثر احتياجا وتقبال وإقباال على برامج التأهيل المهني من المعاقين من ذوي الشدة البـسيطة                
تمـع بدرجـة   والمتوسطة، وذلك عائد إلى أن درجة اإلعاقة الشديدة تجعل من الفرد عالة على المج    

أكبر من غيره األمر الذي يعله يناضل من أجل تخفيف حجم هذه اإلعالة من خالل حصوله علـى                  
  .التأهيل المهني، كما أن تقبل المجتمع له بدون تأهيل يكون بدرجة أقل من كونه مؤهل

  
  السؤال الثالثمناقشة نتائج  3.1.5

 فلسطين من وجهـة نظـر        حركيا في   التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين     واقعما   
  ؟  التأهيليةالعاملين في المراكز 

 للمعاقين حركيا في فلـسطين مـن        النفسيالمهني واالجتماعي و   التأهيل  واقع أن الدراسة   أوجدت
وجهة نظر العاملين في المراكز التاهيلية كان كبيرا جدا حيث كانت الدرجة الكلية للمتوسـطات               

العـاملين   النفسي بالمقدمة من وجهـة نظـر         التأهيلوقد كان    ) 4.7( و   ه داهاأل ألبعادالحسابية  
 تعمل على   التأهيلية المؤسسات   أن إلىوالتي نوهت   ) 42( وقد نالت الفقرة رقم      ،التأهيليةللبرامج  

( حيث كان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة هـو         تطبيق اختبارات نفسية تقيم ميول وقدرات المعاق        
 القصوى لتلك االختبارات كـي يـتم نجـاح          األهميةل على شيء فيدل على       د أنوهذا   ) 4.52
 مساعدة المعاق بـشكل     يمكن ال كبير وشامل بميول المعاق واتجاهاته       إلمام انه بدون    إذ،  التأهيل

والتـي تقـول بـان        ) 35( أما عن اقل الفقرات في هذا البعد فكانت من حظ الفقرة رقم             . جيد  
 تعرض لمواقف مؤلمة أثناء تعاملـه مـع         إذاعاق القدرة على ضبط الذات      برامج التأهيل تعلم الم   

األسوياء وهذا برأي العاملين غير موجود ويعود هذا برأي الباحثة أن المعاق أثناء تلقيه أي نوع                
 أو نيكون تعامله مع العاملي من التأهيل يكون بداية متذمرا ومرهقا ويرجو نتيجة بأسرع وقت فال          

  .ضباط فقد يكون عصبيا صارخا وعدوانيا أحيانا أي شخص سوي بان

 النفسي واالجتماعي هي التأهيل برامج أن االجتماعي ربما هذا يعود برأي الباحثة    التأهيلثم تاله    
 أكثـر برامج مكملة لبعضها ال تحتاج لكثير من وقت وجهد العاملين في هذه المراكز هي بحاجة                

 تحسين نفسية المعاق والعمل على جعله متقـبال لنفـسه            والعمل على  اإلقناع قادرين على    ألفراد
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 البرامج واقلها جهدا وتكلفة وقـد تعارضـت هـذه        أهمها من   نوجعل المجتمع متقبال له فهم يعدو     
 العاملين بحاجـة  أن إلى أشارتحيث )2000 مع العالمية للمعاقين ، دراسة بيرزيت (النتيجة مع   

 التأهيل المهني الذي هو معروف انه بحاجة لتخطيط         وأخيرا كان . تدريب مهني وعملي     إلىكبيرة  
-Abuوحسن تنفيذ وكوادر متخصصة ومواد وأدوات تساعد على نجاحه وهذا يتفق مع دراسـة         

khadra(2002)               التي أشارت إلى أن هناك ضعف في التخطـيط والتعامـل اإلداري الـسليم 
التأهيل المهني المرتبة األخيرة لدى والقوانين التي تحد بدورها من تطور خدمات التأهيل لذا احتل 

العاملين ألنه كي يصل المعاق لمرحلة التأهيل المهني عليه أن يكون متحمـسا نفـسيا ومتقـبال                 
   .اجتماعيا لهذا التأهيل 

التي ) 27( متوسط حسابي في البعد االجتماعي فكانت الفقرة رقم        أعلى عن الفقرات التي نالت      أما
 القبـول  ال يعنـي وبالتالي هـذا   إعاقتهي يعمل على تكيف المعاق مع        النفس التأهيل أن إلىتشير  

  . اإلعاقةباألمر الواقع واالستسالم له بل العمل على التطور والمشي قدما رغم وجود 
والتي تشير إلى استفادة المعاق من التأهيل الموجـود          ) 8( أما البعد المهني فقد كانت الفقرة رقم        

حسابي إال أن هذا ال يدل على أن المعاق المستفيد مهنيا سيكون في             فقد كانت ذات أعلى متوسط      
والتي نالت اقل المتوسطات الحسابية كونها أشارت إلى         ) 5( وهذا أكدته الفقرة رقم     سوق العمل   

  برامج التدريب المهني احتياجات سوق العمل الخاص بالمعاقينعدم تلبية 
  

    السؤال الرابعمناقشة نتائج 4.1.5
التأهيل المهنـي   في واقع   ) ≥0.05α(جد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة         هل تو 

والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر العاملين تعـزى لمتغيـرات              
  ؟الجنس والعمر والمؤهل العلمي 

   6-4 الفرضيات انبثق عن السؤال
ق ذات داللـة إحـصائية علـى مـستوى الداللـة             فرو  توجد ال :رابعةالالفرضية   مناقشة نتيجة 

)0.05α≤ (            في واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة
  .نظر العاملين تبعا لمتغير الجنس

 تقويم التأهيـل للمعـاقين    أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في درجة         توصلت الدراسة إلى    
وذلك عائد إلـى أن العـاملين فـي         .  والنفسي  التأهيل المهني  ي على بعد  تبعا لمتغير الجنس   حركيا

مراكز التأهيل هم أفراد متخصصين ومهنيين يقومون بأدوارهم ويؤدون واجباتهم بشكل مهني غير             
  .مبني على العواطف أو الجنس، األمر الذي لم يخرج فروقا في هذه األبعاد

االجتمـاعي  تقويم التأهيـل    حصائيا في درجة    أنه توجد فروق دالة إ    وجدت الدراسة    بينما  
وذلك عائد إلـى أن البعـد       . ، وقد كانت الفروق لصالح الذكور     تبعا لمتغير الجنس    حركيا للمعاقين
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االجتماعي مرن ويحمل أكثر من وجهة نظر وبالتالي فإن االختالف فيه هو أمر طبيعي، هذا مـن                 
ية تطبيق البرامج من قبـل الـذكور تـتم          جهة، ومن جهة أخرى فإن طبيعة المجتمع تجعل من آل         

  .بأريحية أكبر من تلك التي تتم من خالل اإلناث
  

 فروق ذات داللة إحـصائية علـى مـستوى الداللـة            ال توجد  :خامسةالالفرضية  مناقشة نتيجة   
)0.05α≤ (            في واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة

  . تبعا لمتغير العمر نظر العاملين
 تقـويم التأهيـل المهنـي والنفـسي         في درجـة  ال توجد فروق    توصلت الدراسة إلى أنه     

تبعا لمتغير عمر العامل في مركز      ن  لعامليفي فلسطين من وجهة نظر ا      حركيا   واالجتماعي للمعاقين 
دراسة (ماأكدته  وهذا   حركيا  للمعاقين  والنفسي  التأهيل المهني واالجتماعي   بعدي وذلك على    التأهيل

أكثـر وضـوحا    تعتبر  وذلك عائد إلى أن هذه البرامج    .)2003اللجنة المحلية لتاهيل المعاقين ،      
  .وأكثر استقرارا، كما أن درجة تقبل وتعامل المعاق معها أكثر وأسهل ، لذلك لم تكن هناك فروق

 على الخبرات والتجارب  فالعاملين من المراحل العمرية الصغيرة حصلوا على تأهيل أكاديمي مبني
والنظريات الحديثة، كما أن المراحل العمرية الكبيرة تكون ذات خبرة عالية بمجال التأهيل ولذا لـم     
تكن الفروق الن كل عامل بعمر له ميزاته فالشباب يمتلكون نظريات وأساليب حديثـة ومتطـورة                

ني والصبر وفن فـي التعامـل مـع         بالتأهيل واللذين اكبر عمرا يمتلكون الخبرة العملية وروح التأ        
  .المعاقين

  
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية علـى مـستوى الداللـة              :السادسةمناقشة نتيجة الفرضية    

)0.05α≤ (            في واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة
  .نظر العاملين تبعا لمتغير المؤهل العلمي 

سة عدم وجود فروق في وجهة نظر العاملين لواقع برامج التأهيل بكل أبعاده والدرجة    تبين من الدرا  
الكلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، إذ إن رؤية واقع البرامج والعمل فيها والحكم عليها يـتم مـن                  

  من ذلك فليس هذا دليال على      أعلىخالل معايشة هذا الواقع وسواء كان العامل من حملة الدبلوم أو            
  .كفاءته وصواب حكمه على هذه البرامج إنما الخبرة العملية هي األعمق 
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    السؤال الخامسمناقشة نتائج5.1.5 
 أولياء التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر واقعما 

  ؟ المعاقين أمور
 ثم  األمور أولياء في تقويم    األولى  االجتماعي احتل المرتبة   التأهيل أن إلىتوصلت الدراسة   

أن اهتمامات البرامج  إلى الباحثة  برأيوذلك يعود    ،   المهني التأهيل كان   وأخيرا النفسي   التأهيلتاله  
ومراكز التأهيل تركزت على البعد االجتماعي بالدرجة األولى ثم البعد النفسي، وأخيرا على البعـد               

سي لإلعاقة ونظرة المجتمع للمعاق هما المـدخل الرئيـسي          المهني، وذلك عائد إلى أن التأثير النف      
لزيادة ثقة المعاق بنفسه ومن ثم اقتناعه التام بالمشاركة في المجتمع من خالل العمل، وبالتالي فإن                
توفير االستعداد النفسي لدى المعاق وتكيفه مع إعاقته ومع البيئة المحيطة به، ثم العمل على تقبـل                 

م ضرورة استيعابه، هما األساس والمدخل لتقبل المعاق كعنصر فاعل ومساهم           المجتمع للمعاق وتفه  
  .في المجتمع من خالل العمل

ذات متوسطات حسابية عالية     ) 8( و   ) 23(  و ) 38(  بالنسبة للفقرات فقد كانت الفقرة رقم        أما
 النفسية تكون تأهيليةال البرامج   أن إلى أشارت النفسية واالجتماعية والمهنية  وهي التي        األبعادفي  

 بـرأي وهـذا   . بأنواعها المقدمة بالمراكز التأهيليةللمعاق اتجاها ايجابيا وانه يستفيد من البرامج   
 لنـا حجـم     ال يـشير   المعاق يستفيد من البرامج المقدمة لكنه        أن يشير لنا على     أنالباحثة ممكن   

  .وماهيتهااالستفادة 
ات الحسابية فكانت نفسها البارزة في وجهة نظر المعـاقين   أما الفقرات التي كان لها اقل المتوسط      

وهي الفقرات التي تشير إلى عدم تغيير برامج التأهيل للنظرة السلبية للزواج من معاقين وعـدم                
تلبية البرامج التأهيلية الحتياجات سوق العمل وعدم وجود برنامج متابعة وحماية للمعـاق بعـد               

  خروجه من المركز التأهيلي 
  
  

  لسؤال السادس مناقشة نتائج ا6.1.5 
 التأهيل المهنـي    واقعفي  ) ≥0.05α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة          

 المعاقين تعـزى    أمور أولياءوالنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر          
  ؟ ابة ومستوى الدخللمتغيرات صلة القر

  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية علـى مـستوى           :السابعةرضية  وانبثق عن هذا السؤال الف    

في درجة تقويم التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيـا فـي      ) ≥0.05α(الداللة  
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صلة القرابة ومـستوى الـدخل        المعاقين  تبعا لمتغيرات    أمور أولياءفلسطين من وجهة نظر     
  .والتفاعل بينهما

لـصلة  والدرجة الكلية لهم تبعا       الثالثة التأهيل أبعادد فروق في     وجو إلىتوصلت الدراسة   
 )2006ملحم،( وهذه تعارضت مع نتيجة       ، ناآلخري األقاربلصالح  )غير ذلك   (و )أب(القرابة بين   

 للمهارات االجتماعيـة التـي      أبنائهم هم الذين قيموا درجة امتالك       واألمهات اآلباء أن أوجدتالتي  
  .التأهيلمج اكتسبوها من خالل برا

 وهـذا يعـود بـرأي    ،كان أيضا لصالح غير ذلك)غير ذلك   (و)ألم  ا(كما أن درجة تقويم      
غير منطقيين أو قنوعين بمـا يقـدم مـن    ن الباحثة إلى أن األقارب من الدرجة األولى عادة يكونو        

رب هم بسرعة اكبر أمـا األقـا  األحسن واألفضل كي يتم تحسن أبنائ خدمات إذ أنهم دوما يرغبون ب     
 لألمر ويقيمـون الخـدمات المقدمـة بـشكل منطقـي            ن بشكل واقعي أكثر   اآلخرون فإنهم ينظرو  

فإن األمهات كن أكثر تقديرا لبـرامج التأهيـل مـن     التأهيل في تقويم أما.وموضوعي بشكل اكبر  
اء،  أكثر عاطفة من اآلب    أنهناآلباء، وذلك عائد إلى أن األمهات أكثر اهتماما ومتابعة ألبنائهن كما            

 فإنهن يالحظن التغيير بشكل أكثر من اآلباء وأسرع         أبنائهن مع أكثر مالزمة    أيضاوبالتالي كونهن   
  .منهم حتى لو كان بسيطا

  
  مناقشة نتائج السؤال السابع 7.1.5 

تقويم التأهيل في متوسطات )α) ≥0.05  الداللة داللة إحصائية عند مستوىذاتتوجد فروق  هل
  .فئة المستجيب  تبعا لمتغيرفي فلسطينحركيا ماعي للمعاقين المهني والنفسي واالجت

 داللـة   ذاتتوجـد فـروق       ال وهـي     على هذه السؤال تتم مناقشة الفرضية الخامسة       بةاولإلج
تقـويم التأهيـل المهنـي والنفـسي        في متوسطات    )α) ≥0.05  الداللة إحصائية عند مستوى  
  .فئة المستجيب ر تبعا لمتغيفي فلسطينحركيا واالجتماعي للمعاقين 

 منه لدى المعاقين    أعلى كان   التأهيلية درجة تقويم العاملين للبرامج      أن إلىحيث توصلت الدراسة    
 مـدى انتمـاء العـاملين     إلـى في البعد المهني والنفسي والدرجة الكلية وهذا يعود برأي الباحثة           

ارمسترونج مع دراسة  ما تعارضوهذا . لمؤسستهم وتقويمهم لهذه البرامج تم بشكل عملي ومهني
 غير التأهيلية الذي اعتبر ان العاملين بالمؤسسات )(Armstrong & other, 2005 وآخرون

  . وتدريبلتأهيلمهنيين وبحاجة 
 التأهيليـة  لصالح العاملين في المؤسسات   األمور وأولياءوكذلك  كانت درجة التقويم بين العاملين        

 علـى البـرامج     األمـور  أولياء حكم   أند برأي الباحثة     والدرجة الكلية وهذا يعو    األبعادفي كال   
 سـتعيد   التأهيليـة  البرامج   أن المعاقين   أمور أولياء يتأمل   إذ. التأهيلية يكون بشكل تغلبه العاطفة      

 تحتاج لوقت كبير كي يستطيع      التأهيليةفالخدمات  . بالكامل لكن الواقع هو غير ذلك        أسوياء أبنائهم
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 نفسه قادرا على مواجهة مجتمعه وربما لن يعود سويا مهمـا كانـت               يكون معتمدا على   أنالفرد  
 اعتبـرت  بأنها )2000ية للمعاقين ،  بيرزيت مع العالم  ( فاعلة وهذا يتفق مع دراسة     التأهيلبرامج  

 وسياسـة الجمعيـات   األمـور  أولياءهناك اختالف في وجهات النظر والتوقعات المستقبلية  بين    
   .والعاملين

  
  :دراسة ملخص لنتائج ال 8.1.5

  : الدراسة يمكن تلخيصها بالنقاط التاليةإليهاأهم النتائج التي توصلت 
 التأهيلية للبرامج أمورهم وأولياء الدرجات في تقويم المعاقين أعلى االجتماعي التأهيلنال  .1

 التأهيـل  كون إلى الباحثة السبب وأرجعت، المهني  التأهيل كان   وأخيرا النفسي   التأهيلثم  
 نفسيا واجتماعيا يجعله    فتأهيله المهني للمعاق    التأهيلماعي هو بداية نجاح     النفسي واالجت 

ـ  النفسي بالمرتبة    التأهيل العاملين فقد كان     أما قوة لتحدي ومواجهة المجتمع      أكثر  ىاألول
 وأموال وكوادر   أدوات إلى المهني بحاجة    التأهيل أن إلىتاله االجتماعي والمهني يرجع     

 . النفسي واالجتماعيهيلالتأعالية لنجاحه بعكس 

 لصالح ذوي   اإلعاقة المهني تعزى لدرجة     التأهيل في درجة تقويم     اووجدت الدراسة فروق   .2
  .الشديدة اإلعاقة

 التأهيـل باسـتثناء    كافـة    التأهيل في درجة تقويم العاملين لبرامج       قاجد الدراسة فرو  لم ت  .3
الفروق لصالح العـاملين     االجتماعي فكانت    التأهيل أما الجنس   االجتماعي تعزى لمتغير  

 الذكور 

 لبرامج التأهيل تعزى لمتغير      المعاقين أموروجدت الدراسة فروق في درجة تقويم أولياء         .4
) غير ذلك (و) أم(لصالح غير ذلك أما بين      ) غير ذلك (و) أب(صلة القرابة حيث كان بين      

( و ) أب( بين  أما .ذلكفي التأهيل المهني واالجتماعي والدرجة الكلية أيضا لصالح غير   
 عن مستوى الـدخل     أما .الكلية االجتماعي والنفسي والدرجة     التأهيل في   األمفلصالح  ) أم

) 1000اقل مـن    ( لصالح) 2000-1000(و) 1000اقل من   ( بين   األبعادفكان على كال    
 ) .2000-1000(لصالح ) 2000 من أكثر(و) 2000-1000(وبين 

 ايجابيـة مـن     وأكثر أعلى   التأهيللين لبرامج    درجة تقويم العام   أن إلىتوصلت الدراسة    .5
 بان  واقتناعهم مدى انتمائهم لمؤسستهم     إلى يرجع ذلك    أن ويمكن   أمورهم وأولياءالمعاقين  

  .التأهيل إلنجاح يقدموه أن ما يمكن أقصىهذا 

 المفتوحة في نهاية االستبانة والتي صيغت للتعرف على أهـم           األسئلة ومن خالل    وأخيرا .6
ي تواجه المعاق في فلسطين وأهم المشاكل التي تحد مـن نجـاح البـرامج               المشاكل الت 

  :يمكايل فكان من ابرز المشاكل التي تواجه المعاق من وجهة نظر الجميع التأهيلية
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 .النظرة السلبية للمعاق من قبل المجتمع  -

  .صعوبة التنقل في المجتمع ومؤسساته  -
 .عدم توفر فرص عمل لهم  -

 :كالتالي أبرزها فكان التأهيل تواجه عملية  عن المشاكل التيأما

   .التأهيل المادية الالزمة لنجاح برامج اإلمكاناتعدم توفر  -
   .التأهيلعدم وجود دورات تدريبية تطويرية مستمرة للعاملين في مجال  -
 .غياب المتابعة من قبل المؤسسات للمعاقين بعد تخرجهم من هذه المؤسسات  -
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  :اتالتوصي 2.5
  : إلى التوصيات التاليةة الباحثتفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة خلص

توفير وتصميم األبنية المالئمة التي تتفق وتتالءم مع أهداف التدريب المهني للمعوق سواء              .1
  والمرافق الصحية وأجهزة اإلنذار المبكر وأن تكون       ،أو التهوية ، أو اإلنارة    ،في مساحات المشاغل  

  .بعيدة عن االزدحام السكاني
العمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل بشكل دائم ومستمر من خالل متابعة التطـور               .2

العالمي لهذه الخدمات، وذلك من خالل تنظيم إقامة الندوات والمؤتمرات لتبادل الخبرات ومعرفـة              
 .الجديد في تقنية تدريب وتأهيل المعاقين

لتشغيل والمتابعة في سوق العمل المحلي حتى يستطيع المعاق         ضرورة وجود آلية واضحة ل     .3
 .الحصول على العمل واالستمرار فيه باطمئنان ودون خوف

 . أكثر وتعزيز دمجهم في مجتمعاتهمبأنفسهمقين لتعزيز ثقتهم إقامة معارض إلنتاج المعا .4

ؤسـسات  العمل على تفعيل القوانين التي تحث على ايجاد فرص عمل للمعاقين داخـل الم              .5
 .المحلية الحكومية والخاصة 
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تقويم فعالية برامج التأهيل المهني للمعوقين من وجهة نظر المعوقين          ) 2003(الشمري، مشوح    

  . ، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، الرياضالة ماجستير منشورةرس. والمشرفين ورجال األعمال

، الريـاض ،  دار المسلم للنـشر والتوزيـع     . تأهيل المعوقين وإرشادهم   .)1997 (.، محمد الشناوي

  .السعودية

رسـالة  . تقويم خدمات التأهيل المهني للمعـوقين عقليـا فـي األردن          ) 1989(الشواهين، علي،   

  .  األردنية، عمانماجستير منشورة، الجامعة

  .دار الحامد، القاهرة، مصر. طرق التعامل مع المعوقين). 2008. (الطائي، عبد المجيد

  .  مجلة التربية وعلم النفس، المجلد الخامس. التأهيل والتدريب المهني). 2009. (العبد اهللا، فواز
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3860 

دراسة في تدعيم النسق القيمي –اإلعاقة في محيط الخدمة االجتماعية ). 2003. (عبدة، بدر الدين

  .، مصرالمكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية. لجماعات المعوقين
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  .دار صفاء، عمان، األردن. مقدمة في تأهيل المعاقين). 2000. (عبيد، ماجدة

 اإلعاقات الذهنية والحركية    –االحتياجات الخاصة   ). س.د. ( عز الدين، أبو النجار وبدران، عمرو     

  .مكتبة اإليمان، المنصورة، مصر. والبصرية والسمعية

المعوقين في مراكز التأهيـل المهنـي فـي         محددات قبول األشخاص    ). 2002. (عسراوي، سحر 

رسالة ماجستير منشورة، الجامعة األردنية،عمان، . محافظة عمان ودور األخصائي االجتماعي فيها    

  .األردن

المؤسسات المختلفة في مواجهة اآلثار النفسية المختلفـة علـى          دور   .)2001 (.عوض، حسني 

بحث غير منشور، جامعة . في محافظة طولكرماألطفال والمراهقين والناجمة عن انتفاضة األقصى 

  .القدس، القدس

اتجاهات االطفال المشلولين نحو الخدمات المقدمة لهم وعالقتهـا بالـسلوك         ) 1996(عيد، أميرة   

 .جامعة الملك سعود: رسالة ماجستير منشورة، جدة. التكيفي

. ية رعاية المعـوقين   رعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة االجتماع      ). 2003. (غباري، محمد 

  .المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر

  عمان، دار المطبوعات للنشر والتوزيع. السلوك االجتماعي للمعاقين .)1998 (.غريب، سيد

   .القاهرة، دار العلم للماليين. دمج وتشغيل األشخاص المعاقين .)1995 (.فرح، سليمان

لتي تقدمها جمعية الشبان المـسيحية للمعـاقين فـي          كفاية الخدمات ا   .)2005. (سامرفسيسي،  

  .مشروع تخرج غير منشور، جامعة القدس المفتوحة، طولكرم. محافظة طولكرم

. الفئات الخاصة من منظور الخدمة االجتماعيـة       .)1999 (.، السيد رمضان و ،فهمي، محمد السيد  

  .اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث
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 لخدمة االجتماعية في دعم وتطوير السلوك االيجابي عند المعاقين        دور ا ) .1981. (فهمي ، محمد  

  )رسالة دبلوم معهد العلوم االجتماعية غير منشورة (جامعة االسكندرية ،مصر .

المكتـب الجـامعي الحـديث،      . واقع رعاية المعوقين في الوطن العربي     ). 2000. (فهمي، محمد 

  .اإلسكندرية، مصر

. لى برنامج تأهيل المعاقين المبني على المجتمـع فـي فلـسطين           نظرة إ ). 2000. (قطنية، مالك 

  .مطبعة الرسالة المقدسية، القدس، فلسطين

التوزيع والتغطية السكانية لخدمات التاهيل على مستوى المجتمع فـي          ) . 2006(قطينة ، مالك    

  مطبعة الرسالة للنشر والتوزيع، القدس .المحافظات الفلسطينية

االحتياجات المحلية الالزمة في حقل الرعاية      ). 1995. (وسط فلسطين أهيل في   اللجنة اإلقليمية للت  

وسط منشورات اللجنة اإلقليمية للتأهيل في . الصحية االولية او تاهيل المعاقين والعمل على تلبيتها      

  .، فلسطينفلسطين

لسطينيا فـي    مجتمعا سكانيا ف   19دراسة لـ   ). 1997. (اللجنة اإلقليمية للتأهيل في منطقة الجنوب     

منـشورات اللجنـة    . منطقة جنوب الضفة الغربية مع اهتمام خاص بحاجات األشخاص المعوقين         

  .اإلقليمية للتأهيل في منطقة الجنوب الخليل، فلسطين

اتجاهات المبحوثين نحو تقييم مشروع الـشلل     .)2003(.اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين في جنين       

منشورات اللجنـة   : جنين. محلية لتأهيل المعاقين في محافظة جنين     الدماغي الذي تنفذه اللجنة ال    

  .المحلية لتأهيل المعاقين

دار المعرفـة الجامعيـة،     . الرعاية االجتماعيـة وخـدمات المعـوقين      ). 1991. (مخلوف، إقبال 

  .اإلسكندرية، مصر
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لمهني لمهـارات   درجة امتالك األفراد المعاقين الملتحقين بمراكز التأهيل ا       . )2007. (ملحم، عايد 

  .، الجامعة األردنية، عمان، األردنمنشورةغير رسالة ماجستير . الحياة االنتقالية

  .رام اهللا، منشورات وزارة العمل. 4قانون حقوق المعوقين رقم .)1999 (.منشورات وزارة العمل

ير رسـالة ماجـست   . الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الفئات الخاصـة       ). 2008. (الميزر، هند 

  .منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

  .دار المسيرة، عمان، األردن. تأهيل المعاقين). 2009. (هالل، أسماء

. حقوق المعوقين في المجتمـع الفلـسطيني     ). 2001. (الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    

ـ    )47(سلسلة تقارير خاصة     سطينية المـستقلة لحقـوق المـواطن، رام اهللا،         ، منشورات الهيئة الفل

  .فلسطين

مستوى القلق النفسي لدى األسرة الناجم عن وجود ابـن معـاق فـي              ) .2006.(الواوي، تامر   
  .جامعة القدس المفتوحة: مشروع تخرج غير منشور، طولكرم. ممحافظة طولكر

منشورات وزارة . في فلسطينواقع المعاقين ومراكز تأهيلهم ) 2004(وزارة الشؤون االجتماعية، 

  .الشؤون االجتماعية، رام اهللا

.  في مخيمات الضفة الغربية    اإلعاقة ذوي   األشخاصدراسة واقع   ). 2006(وكالة الغوث الدولية،    

  .الشيخ جراح، القدس

  أطفال الخليج .  أسر ذوي الحاجات الخاصة إرشاد). 2003.(يحيى، خولة 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1452 

دار أسـامة للنـشر     .التربية الخاصة في رعاية ذوي االحتياجات الخاصة      ). 2005.(يوسف، طالل 

  .والتوزيع، عمان، االردن

دار غريب، القـاهرة،    . دراسات في اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة     ). 2003. (يوسف، محمد 

  .مصر
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المهني للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر المعـاقين          فقرات بعد التأهيل    ) 1(ملحق رقم   

  . أنفسهم
المتوسط  العدد الفقرة  الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تساعد المؤسسة المعاقین على اختیار المھن التي  .1
  .تتناسب مع قدراتھم 

 كبیرة 1.1370 3.6157 255

عد المؤسسة المعاقین على اختیار المھن التي تسا  .2
  تتناسب مع میولھم 

 كبیرة 1.1097 3.8000 255

 كبیرة 1.0282 3.9569 255  .مدة التأھیل التي یجتازھا المعاق كافیة   .3

یكتسب المعاق من خالل التدریب مھارات  تؤھلھ   .4
 .للحصول على عمل 

 كبیرة 0.8187 3.4235 255

لتدریب المھني احتیاجات سوق العمل تلبي برامج ا  .5
 الخاص بالمعاقین 

 متوسطة 1.1101 3.1529 255

برامج التدریب التي یمارسھا المعاق تساعده في   .6
 الحصول على فرصة عمل بعد التخرج  

 متوسطة 0.8669 3.3137 255

  المھني یتوفر في المركز خدمات التوجیھ واإلرشاد  .7
 الختیار مھنة مناسبة

 كبیرة 1.2084 3.7412 255

یستفید المعاق من برامج التأھیل المھني الموجودة   .8
 .في المركز 

 كبیرة 1.1231 3.8392 255

تساھم برامج التأھیل المھني في رفع مستوى تكیف   .9
  المعاق مع بیئة العمل 

 كبیرة 0.9369 3.7059 255

10  
  

تساھم برامج التأھیل المھني في مساعدة المعاق على 
  . مع زمالء العمل جیدةناء عالقات مھنیة ب

 كبیرة 0.8561 3.8941 255

 كبیرة 0.9572 3.9294 255  .برامج التأھیل المھني تعرف المعاق بحقوقھ الوظیفیة  .11

المركز مزود بالخدمات واألدوات التي تزید من نجاح   .12
  المعاق تأھیل

 كبیرة 0.8066 3.6824 255

دریب الموجودة حالیا بحاجة إلى برامج التأھیل والت  .13
 .تطویر 

 كبیرة 1.0301 3.5294 255

تتعلق تزود برامج التأھیل المعاقین بمعلومات   .14
  .لسالمة المھنیة با

 كبیرة 8107. 3.5569 255

 في تشغیل العدید من المعاقین التأھیلتساھم برامج   .15
  . في المؤسسات المحلیة 

 متوسطة 1.0766 3.1608 255
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االجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر المعاقين فقرات بعد التأهيل ) 2(ملحق رقم 
  . أنفسهم

  
المتوسط  العدد الفقرة  الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تؤدي برامج التأھیل لتغییر فكرة الناس ونظرتھم  .16
 للمعاق

 كبیرة  0.7854 4.0353 255
 جدا

رامج التأھیلیة تمكن المعاق من التخطیط لتنظیم الب  .17
  حیاتھ في المستقبل

 كبیرة 0.8536 3.8353 255

ت  ساھم ب  رامج التأھی  ل ف  ي خل  ق أج  واء دیمقراطی  ة   .18
ب   ین ص   فوف المع   اقین وإق   رانھم األس   ویاء داخ   ل 

  العمل

 كبیرة 0.7436 3.7451 255

تساھم برامج التأھیل في تنظیم برامج ترفیھیة   .19
  ارك فیھا المعاقین أنفسھم یش

كبیرة  0.7081 4.1020 255
 جدا

تساھم برامج التأھیل في تعدیل اتجاھات األسر   .20
  نحو النظرة التقلیدیة للزواج 

 كبیرة 0.9583 3.6824 255

 برامج التأھیل تزود المعاق بالمساعدة والدعم  .21
 . من قبل اآلخرین االجتماعي 

 كبیرة 0.7509 3.8784 255

كبیرة  0.7449 4.1098 255 .البرامج التأھیلیة تقوي عالقات المعاق االجتماعیة  .22
 جدا

یستفید المعاق من برامج التأھیل االجتماعي   .23
 الموجودة في المركز 

كبیرة  0.5696 4.2392 255
 جدا

الخدمات التأھیلیة تزید من رغبة المعاق في   .24
 االنخراط في المجتمع

كبیرة  0.5694 4.0510 255
 جدا

تقدم المؤسسات الدعم المستمر لخریجیھا   .25
  لمساعدتھم على النجاح

كبیرة  0.7015 4.0039 255
 جدا

تك  ٌون خ  دمات التأھی  ل ل  دى المع  اق اتجاھ  ًا ایجابی  اًً    .26
  .نحو اآلخرین 

كبیرة  0.7320 4.0863 255
 جدا

تساعد خدمات التأھیل المعاق على التكیف مع   .27
 . إعاقتھ  

كبیرة  0.6768 4.1843 255
 جدا

یساھم التأھیل النفسي للمعاق في الحد من شعوره   .28
  .وحدةبال

كبیرة  0.7659 4.0039 255
 جدا

تقدم الجمعیة العون لخریجیھا في حال تعرضھم   .29
  النتھاك أي حق من حقوقھم

كبیرة  0.6785 4.0902 255
 جدا

 
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 109

نفسي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر المعـاقين          الفقرات بعد التأهيل    ) 3(ملحق رقم   
 . أنفسهم

المتوسط  العدد الفقرة  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تساھم برامج التأھیل النفسي في التخفیف من  .30
  .مستوى شعور المعاق باالكتئاب 

كبیرة  0.7761 4.0627 255
 جدا

المعاق على توكید تساعد برامج التأھیل النفسي   .31
  .الذات 

كبیرة  0.7881 4.1686 255
 جدا

تساعد برامج التأھیل النفسي المعاق على التخلص   .32
  .من مشاعر العدائیة 

كبیرة  0.7342 4.1098 255
 جدا

برامج التأھیل النفسي تعمل على رفع الروح   .33
  .المعنویة لدى المعاقین بالعودة للعمل

 كبیرة 0.9826 3.8784 255

كبیرة  1.0555 4.0118 255 . باألمن النفسي المعاقالبرامج التأھیلیة تشعر  .34
 جدا

برامج التأھیل تعلم المعاق القدرة على ضبط الذات   .35
األسویاء  تعرض لمواقف مؤلمة أثناء تعاملھ مع إذا

.  

 كبیرة 0.8229 3.7922 255

بالمقدرة على االعتماد على المعاق  التدریب یزود  .36
 النفس

كبیرة  0.7725 4.0745 255
 جدا

یستفید المعاق من برامج التأھیل النفسي الموجودة   .37
 .في المركز بشكل كبیر

 كبیرة 0.7438 3.9569 255

 ا ایجابیاخدمات التأھیل لدى المعاق اتجاھتكون   .38
 ھنحو نفس

كبیرة  0.6476 4.2902 255
 جدا

رة في المركز  المتوف النفسیة البرامج التأھیلیة  .39
 قدرات المعوقتراعي 

كبیرة  0.7360 4.0745 255
 جدا

تساھم برامج التأھیل في رفع مستوى ثقة المعاق   .40
  بنفسھ 

كبیرة  0.6450 4.2824 255
 جدا

ة برامج التأھیل المختلفة تزید من قوة شخصی  .41
  .المعاق 

كبیرة  7989. 4.0863 255
 جدا

فسیة تقیم میول یطبق في المركز اختبارات ن  .42
  . وقدرات المعاق 

كبیرة  1.0956 4.0196 255
 جدا

ن قادرین على التعامل مع ون مؤھلویتوفر مدرب  .43
 .المعاقین والتواصل معھم 

كبیرة  0.8376 4.1961 255
 جدا

توفر دورات تطویریة بشكل مستمر لرفع كفاءة ت  .44
 .األخصائیین 

 كبیرة 0.8788 3.6941 255

 الجمعیة برنامج متابعة للخریجین من یوجد في  .45
 الجمعیة 

 كبیرة 0.9853 3.6118 255

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 110

المهني للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر العاملين في فقرات بعد التأهيل ) 4(ملحق رقم 
  .مراكز تأهيل المعاقين

المتوسط  العدد الفقرة  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

مؤسسة المعاقین على اختیار المھن التي تساعد ال .1
  .تتناسب مع قدراتھم 

كبیرة  1.0306 4.2200 100
 جدا

تساعد المؤسسة المعاقین على اختیار المھن التي   .2
  تتناسب مع میولھم 

كبیرة  0.9361 4.2500 100
 جدا

كبیرة  0.8227 4.1000 100 .مدة التأھیل التي یجتازھا المعاق كافیة   .3
 جدا

یكتسب المعاق من خالل التدریب مھارات  تؤھلھ   .4
 .للحصول على عمل 

 متوسطة 0.6864 3.4400 100

تلبي برامج التدریب المھني احتیاجات سوق العمل   .5
 الخاص بالمعاقین 

 متوسطة 0.9642 3.1400 100

برامج التدریب التي یمارسھا المعاق تساعده في   .6
 الحصول على فرصة عمل بعد التخرج  

 متوسطة 0.8201 3.2900 100

  المھني یتوفر في المركز خدمات التوجیھ واإلرشاد  .7
 الختیار مھنة مناسبة

كبیرة  1.0286 4.0500 100
 جدا

یستفید المعاق من برامج التأھیل المھني   .8
 .الموجودة في المركز 

كبیرة  0.8047 4.3300 100
 جدا

توى تساھم برامج التأھیل المھني في رفع مس  .9
  تكیف المعاق مع بیئة العمل 

كبیرة  0.6769 4.0800 100
 جدا

10  
  

تساھم برامج التأھیل المھني في مساعدة المعاق 
  . مع زمالء العمل جیدةعلى بناء عالقات مھنیة 

كبیرة  0.6237 4.0700 100
 جدا

برامج التأھیل المھني تعرف المعاق بحقوقھ   .11
  .الوظیفیة

رةكبی 0.7911 3.9800 100  

المركز مزود بالخدمات واألدوات التي تزید من   .12
  المعاق نجاح تأھیل

 كبیرة 0.8805 3.8200 100

برامج التأھیل والتدریب الموجودة حالیا بحاجة   .13
 .إلى تطویر 

 كبیرة 0.8409 3.8000 100

تتعلق تزود برامج التأھیل المعاقین بمعلومات   .14
  .لسالمة المھنیة با

 كبیرة 0.8212 3.8200 100

 في تشغیل العدید من التأھیلتساھم برامج   .15
  . المعاقین في المؤسسات المحلیة 

 متوسطة 0.8745 3.2700 100
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االجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر العاملين فقرات بعد التأهيل ) 5(ملحق رقم 

  في مراكز تأهيل المعاقين
لمتوسط ا العدد الفقرة  الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تؤدي برامج التأھیل لتغییر فكرة الناس ونظرتھم  .16
 للمعاق

 كبیرة  0.5505 4.2000 100
 جدا

البرامج التأھیلیة تمكن المعاق من التخطیط لتنظیم   .17
  حیاتھ في المستقبل

 كبیرة  0.6790 4.0600 100
 جدا

ق أج واء دیمقراطی ة     تساھم برامج التأھی ل ف ي خل          .18
ب  ین ص  فوف المع  اقین وإق  رانھم األس  ویاء داخ  ل     

  العمل

 كبیرة 0.6276 3.7000 100

تساھم برامج التأھیل في تنظیم برامج ترفیھیة   .19
  یشارك فیھا المعاقین أنفسھم 

كبیرة  0.4866 4.1600 100
 جدا

تساھم برامج التأھیل في تعدیل اتجاھات األسر   .20
  لیدیة للزواج نحو النظرة التق

 كبیرة 0.8075 3.8800 100

 برامج التأھیل تزود المعاق بالمساعدة والدعم  .21
 . من قبل اآلخرین االجتماعي 

 كبیرة  0.6340 4.1100 100
 جدا

البرامج التأھیلیة تقوي عالقات المعاق   .22
 .االجتماعیة

كبیرة  0.6050 4.2400 100
 جدا

أھیل االجتماعي یستفید المعاق من برامج الت  .23
 الموجودة في المركز 

كبیرة  0.5341 4.2400 100
 جدا

الخدمات التأھیلیة تزید من رغبة المعاق في   .24
 االنخراط في المجتمع

كبیرة  0.4264 4.2000 100
 جدا

تقدم المؤسسات الدعم المستمر لخریجیھا   .25
  لمساعدتھم على النجاح

كبیرة  0.6034 4.1400 100
 جدا

ن خ دمات التأھی ل ل دى المع اق اتجاھ ًا ایجابی  اًً      تك وٌ   .26
  .نحو اآلخرین 

كبیرة  0.4740 4.2400 100
 جدا

تساعد خدمات التأھیل المعاق على التكیف مع   .27
 . إعاقتھ  

كبیرة  0.5187 4.4400 100
 جدا

یساھم التأھیل النفسي للمعاق في الحد من شعوره   .28
  .وحدةبال

كبیرة  0.5835 4.2700 100
 جدا

تقدم الجمعیة العون لخریجیھا في حال تعرضھم   .29
  النتھاك أي حق من حقوقھم

كبیرة  0.7714 4.0300 100
 جدا
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النفسي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر العاملين في فقرات بعد التأهيل ) 6(ملحق رقم 
 .مراكز تأهيل المعاقين

المتوسط  العدد الفقرة  الرقم
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

 الدرجة

تساھم برامج التأھیل النفسي في التخفیف من  .30
  .مستوى شعور المعاق باالكتئاب 

كبیرة  0.5183 4.2100 100
 جدا

تساعد برامج التأھیل النفسي المعاق على توكید   .31
  .الذات 

كبیرة  0.5168 4.3400 100
 جدا

التخلص تساعد برامج التأھیل النفسي المعاق على   .32
  .من مشاعر العدائیة 

كبیرة  0.5260 4.1900 100
 جدا

برامج التأھیل النفسي تعمل على رفع الروح   .33
  .المعنویة لدى المعاقین بالعودة للعمل

كبیرة  0.8572 4.0500 100
 جدا

كبیرة  1.0606 4.0800 100 . باألمن النفسي المعاقالبرامج التأھیلیة تشعر  .34
 جدا

تأھیل تعلم المعاق القدرة على ضبط الذات برامج ال  .35
 تعرض لمواقف مؤلمة أثناء تعاملھ مع إذا

  .األسویاء 

كبیرة  0.6030 4.0000 100
 جدا

بالمقدرة على االعتماد على المعاق  التدریب یزود  .36
 النفس

كبیرة  0.5949 4.3600 100
 جدا

یستفید المعاق من برامج التأھیل النفسي   .37
 . المركز بشكل كبیرالموجودة في

كبیرة  0.5478 4.2300 100
 جدا

 ا ایجابیاخدمات التأھیل لدى المعاق اتجاھتكون   .38
 ھنحو نفس

كبیرة  0.5515 4.3300 100
 جدا

 المتوفرة في المركز  النفسیة البرامج التأھیلیة  .39
 قدرات المعوقتراعي 

كبیرة  0.5774 4.3000 100
 جدا

 في رفع مستوى ثقة المعاق تساھم برامج التأھیل  .40
  بنفسھ 

كبیرة  0.5104 4.3900 100
 جدا

ة برامج التأھیل المختلفة تزید من قوة شخصی  .41
  .المعاق 

كبیرة  0.8324 4.2100 100
 جدا

یطبق في المركز اختبارات نفسیة تقیم میول   .42
  . وقدرات المعاق 

كبیرة  0.6110 4.5200 100
 جدا

ن قادرین على التعامل مع ون مؤھلویتوفر مدرب  .43
 .المعاقین والتواصل معھم 

كبیرة  0.7703 4.4500 100
 جدا

توفر دورات تطویریة بشكل مستمر لرفع كفاءة ت  .44
 .األخصائیین 

كبیرة  0.8177 4.0900 100
 جدا

یوجد في الجمعیة برنامج متابعة للخریجین من   .45
 الجمعیة 

كبیرة  0.9583 4.0300 100
 جدا
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المهني للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر أولياء أمور فقرات بعد التأهيل ) 7(ملحق رقم 
  .المعاقين
المتوسط  العدد الفقرة  الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تساعد المؤسسة المعاقین على اختیار المھن التي  .1
  .تتناسب مع قدراتھم 

 متوسطة 1.1965 3.4759 145

ساعد المؤسسة المعاقین على اختیار المھن التي ت  .2
  تتناسب مع میولھم 

 كبیرة  1.2697 3.6207 145

 كبیرة 1.2350 3.5655 145 .مدة التأھیل التي یجتازھا المعاق كافیة   .3

یكتسب المعاق من خالل التدریب مھارات  تؤھلھ   .4
 .للحصول على عمل 

 متوسطة 0.7144 3.4276 145

مج التدریب المھني احتیاجات سوق العمل تلبي برا  .5
 الخاص بالمعاقین 

 قلیلة 1.1211 2.9931 145

برامج التدریب التي یمارسھا المعاق تساعده في   .6
 الحصول على فرصة عمل بعد التخرج  

 متوسطة 0.7947 3.2207 145

  المھني یتوفر في المركز خدمات التوجیھ واإلرشاد  .7
 الختیار مھنة مناسبة

 كبیرة 1.3278 3.3724 145

یستفید المعاق من برامج التأھیل المھني الموجودة   .8
 .في المركز 

 كبیرة  1.3307 3.8828 145

تساھم برامج التأھیل المھني في رفع مستوى   .9
  تكیف المعاق مع بیئة العمل 

 كبیرة  1.0431 3.8276 145

10  
  

تساھم برامج التأھیل المھني في مساعدة المعاق 
  . مع زمالء العمل جیدةعلى بناء عالقات مھنیة 

 كبیرة 1.0896 3.7241 145

برامج التأھیل المھني تعرف المعاق بحقوقھ   .11
  .الوظیفیة

 كبیرة 1.1247 3.6207 145

المركز مزود بالخدمات واألدوات التي تزید من   .12
  المعاق نجاح تأھیل

 كبیرة 0.8105 3.8069 145

 والتدریب الموجودة حالیا بحاجة إلى برامج التأھیل  .13
 .تطویر 

 كبیرة 0.8923 3.8483 145

تتعلق تزود برامج التأھیل المعاقین بمعلومات   .14
  .لسالمة المھنیة با

 كبیرة 1.0034 3.5931 145

 في تشغیل العدید من التأھیلتساھم برامج   .15
  . المعاقین في المؤسسات المحلیة 

طةمتوس 0.8904 3.0759 145  
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االجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر أولياء         فقرات بعد التأهيل    ) 8(ملحق رقم   
  .أمور المعاقين

المتوسط  العدد الفقرة  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تؤدي برامج التأھیل لتغییر فكرة الناس ونظرتھم  .16
 للمعاق

  كبیرة  0.7228 3.8621 145

البرامج التأھیلیة تمكن المعاق من التخطیط لتنظیم   .17
  حیاتھ في المستقبل

  كبیرة  0.8243 3.9103 145

تساھم ب رامج التأھی ل ف ي خل ق أج واء دیمقراطی ة           .18
ب  ین ص  فوف المع  اقین وإق  رانھم األس  ویاء داخ  ل      

  العمل

 كبیرة 0.7161 3.7103 145

رفیھیة تساھم برامج التأھیل في تنظیم برامج ت  .19
  یشارك فیھا المعاقین أنفسھم 

كبیرة  0.7723 4.0276 145
 جدا

تساھم برامج التأھیل في تعدیل اتجاھات األسر   .20
  نحو النظرة التقلیدیة للزواج 

 متوسطة 1.0213 3.4828 145

 برامج التأھیل تزود المعاق بالمساعدة والدعم  .21
 . من قبل اآلخرین االجتماعي 

  كبیرة  0.9368 3.7862 145

البرامج التأھیلیة تقوي عالقات المعاق   .22
 .االجتماعیة

كبیرة  0.8239 4.0414 145
 جدا

یستفید المعاق من برامج التأھیل االجتماعي   .23
 الموجودة في المركز 

كبیرة  0.5997 4.2069 145
 جدا

الخدمات التأھیلیة تزید من رغبة المعاق في   .24
 االنخراط في المجتمع

كبیرة  0.6768 4.1448 145
 جدا

تقدم المؤسسات الدعم المستمر لخریجیھا   .25
  لمساعدتھم على النجاح

كبیرة  0.7862 4.0828 145
 جدا

تك ٌون خ دمات التأھی  ل ل دى المع  اق اتجاھ ًا ایجابی  اًً       .26
  .نحو اآلخرین 

كبیرة  0.8154 4.0414 145
 جدا

ع تساعد خدمات التأھیل المعاق على التكیف م  .27
 . إعاقتھ  

كبیرة  0.8218 4.1379 145
 جدا

یساھم التأھیل النفسي للمعاق في الحد من شعوره   .28
  .وحدةبال

 كبیرة  0.9994 3.9103 145

تقدم الجمعیة العون لخریجیھا في حال تعرضھم   .29
  النتھاك أي حق من حقوقھم

 كبیرة  0.9736 3.7310 145
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النفسي للمعاقين حركيا في فلسطين من وجهة نظر أولياء أمور أهيل فقرات بعد الت) 9(ملحق رقم 
 .المعاقين
المتوسط  العدد الفقرة  الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تساھم برامج التأھیل النفسي في التخفیف من  .30
  .مستوى شعور المعاق باالكتئاب 

 كبیرة  0.9103 3.8207 145

 النفسي المعاق على توكید تساعد برامج التأھیل  .31
  .الذات 

كبیرة  0.8248 4.0138 145
 جدا

تساعد برامج التأھیل النفسي المعاق على التخلص   .32
  .من مشاعر العدائیة 

 كبیرة  0.7167 3.8552 145

برامج التأھیل النفسي تعمل على رفع الروح   .33
  .المعنویة لدى المعاقین بالعودة للعمل

 كبیرة 0.7260 3.9724 145

 كبیرة  1.2150 3.8069 145 . باألمن النفسي المعاقالبرامج التأھیلیة تشعر  .34

برامج التأھیل تعلم المعاق القدرة على ضبط الذات   .35
 تعرض لمواقف مؤلمة أثناء تعاملھ مع إذا

  .األسویاء 

 كبیرة  0.7614 3.7724 145

لى بالمقدرة على االعتماد عالمعاق  التدریب یزود  .36
 النفس

كبیرة  0.9188 4.0552 145
 جدا

یستفید المعاق من برامج التأھیل النفسي   .37
 .الموجودة في المركز بشكل كبیر

 كبیرة  0.7566 3.9379 145

 ا ایجابیاخدمات التأھیل لدى المعاق اتجاھتكون   .38
 ھنحو نفس

كبیرة  0.8628 4.2000 145
 جدا

متوفرة في المركز  ال النفسیة البرامج التأھیلیة  .39
 قدرات المعوقتراعي 

 كبیرة  0.8221 3.9310 145

تساھم برامج التأھیل في رفع مستوى ثقة المعاق   .40
  بنفسھ 

كبیرة  0.6939 4.1793 145
 جدا

ة برامج التأھیل المختلفة تزید من قوة شخصی  .41
  .المعاق 

 كبیرة  1.0151 3.7862 145

سیة تقیم میول یطبق في المركز اختبارات نف  .42
  . وقدرات المعاق 

كبیرة  1.2716 4.0345 145
 جدا

ن قادرین على التعامل مع ون مؤھلویتوفر مدرب  .43
 .المعاقین والتواصل معھم 

كبیرة  0.9206 4.1655 145
 جدا

توفر دورات تطویریة بشكل مستمر لرفع كفاءة ت  .44
 .األخصائیین 

 متوسطة 0.9511 3.2966 145

 الجمعیة برنامج متابعة للخریجین من یوجد في  .45
 الجمعیة 

 متوسطة 0.9839 3.2828 145
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صلة القرابة  اتلمتغير واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابيةواألعداد، : )10(ملحق رقم 
  . والتفاعالت بينهماومستوى الدخل

المتوسط   العدد  مستوى الدخل   القرابةصلة  
  الحسابي

االنحراف 
  عياريالم

 0.96 3.80 8  شیكل1000اقل من 
 0.80 3.30 55  شیكل2000 – 1000بین 

 أب
 

 0.77 3.36 63 المجموع
 0.20 4.34 13  شیكل1000اقل من 

 0.81 3.48 32  شیكل2000 – 1000بین 
 0.45 2.40 9  شیكل3000أكثر من 

 أم

 0.88 3.51 54 المجموع
 0.56 4.39 22  شیكل1000اقل من 
 0.86 2.40 6  شیكل3000أكثر من 

 غیر ذلك

 0.83 3.96 28 المجموع
 0.25 4.27 43  شیكل1000اقل من 

 0.80 3.37 87  شیكل2000 – 1000بین 
 0.47 2.40 15  شیكل3000أكثر من 

 
التأھیل 
 المھني

 المجموع

 0.85 3.53 145 المجموع
 0.74 3.7143 8  شیكل1000اقل من 

 0.36 3.6156 55  شیكل2000 – 1000بین 
 أب
 

 0.34 3.6281 63 المجموع
 0.74 4.5055 13  شیكل1000اقل من 

 0.71 4.0000 32  شیكل2000 – 1000بین 
 0.81 3.6429 9  شیكل3000أكثر من 

 أم

 0.61 4.0622 54 المجموع
 0.92 4.8084 22  شیكل1000اقل من 
 0.89 2.7857 6  شیكل3000أكثر من 

 غیر ذلك

 0.84 4.3750 28 المجموع
 0.41 4.5133 43  شیكل1000اقل من 

 0.55 3.7570 87  شیكل2000 – 1000بین 
 0.43 3.3000 15  شیكل3000أكثر من 

 
التأھیل 

 االجتماعي

 المجموع

 0.64 3.9340 145 المجموع
 0.69 3.9375 8  شیكل1000اقل من 

 0.65 3.5705 55  شیكل2000 – 1000بین 
 أب
 

 0.62 3.6171 63 المجموع
 3.54 4.6587 13  شیكل1000اقل من 

 0.71 3.9688 32  شیكل2000 – 1000بین 
 0.77 3.1875 9  شیكل3000أكثر من 

 أم

 0.72 4.0046 54 المجموع
 0.35 4.5625 22  شیكل1000اقل من 
 0.46 3.0625 6  شیكل3000أكثر من 

 غیر ذلك

 0.70 4.2411 28 المجموع
 0.36 4.4753 43  شیكل1000اقل من 

 0.70 3.7170 87  شیكل2000 – 1000بین 
 0.63  3.1375 15  شیكل3000أكثر من 

 
التأھیل 
 النفسي

 المجموع

 0.71 3.8819 145 المجموع
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 0.61 3.8222 8  شیكل1000اقل من 
 0.59 3.4958 55  شیكل2000 – 1000بین 

 أب
 

 0.56 3.5372 63 المجموع
 0.10 4.5077 13  شیكل1000اقل من 

 0.73 3.8167 32  شیكل2000 – 1000بین 
 0.58 3.0667 9  شیكل3000أكثر من 

 أم

 0.72 3.8580 54 المجموع
 0.14 4.5838 22  شیكل1000اقل من 
 0.99 2.7556 6  شیكل3000أكثر من 

 غیر ذلك

 0.77 4.1921 28 المجموع
 0.31 4.4191 43  شیكل1000اقل من 

 0.66 3.6138 87  شیكل2000 – 1000بین 
 0.15 2.9422 15  شیكل3000أكثر من 

 الدرجة الكلیة

 المجموع

 0.71 3.7831 145 المجموع
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  

  
  
  

  ودیسـأب/ دس ـقـة الـعـامــج
  

  المحترم..................................................................ة / حضرة السيد 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،،

في حركيا  تقويم التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين       "  دراسة بعنوان    بإجراءتقوم الباحثة   
وذلـك اسـتكماال    " العاملين بمراكـز التأهيـل      وأولياء أمورهم و  وجهة نظر المعاقين    فلسطين من   

  .أبوديس /لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي جامعة القدس 
علما بان بيانات . لذا نرجو منكم التعاون معنا بتعبئة هذه االستبانة، وذلك بما يتوافق ووجهة نظرك   

  . اسة هي ألغراض البحث العلمي فقط وسيتم الحفاظ على سريتها الدر
  
  

  شاكرة لكم حسن تعاونكم
  
  

 
   أشواق عمر  : الباحثة
  سهير صباح.د :اشراف
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  :القسم األول 
   معلومات شخصية تتعلق بالمعاق .أ

  : أمام اإلجابة التي تعبر عنك  ) x ( الرجاء وضع عالمة 
  ) (  سنة  35أكثر من (      )       سنة 35-26(   )    سنة   25-15:      العمر .1
  (      )   غير ذلك  (    )    متزوج     )     (  أعزب : الحالة االجتماعية . 3
  (      )  شديدة (      )           متوسطة(       )     بسيطة :  ةدرجة اإلعاق. 6
  
  
  معلومات شخصية تتعلق بالعاملين في مراكز تأهيل المعاقين. ب

  : أمام اإلجابة التي تعبر عنك ) x ( الرجاء وضع عالمة 
  (       ) أنثى (     )          ذكر :  الجنس  .1
  .عاما :     (         ) العمر  .2
  (      )    غير ذلك (      )    بكالوريوس (     )       دبلوم :  المؤهل العلمي .3
  
  
  :معلومات شخصية تتعلق بولي أمر المعاق . ج
   (       )غير ذلك (       )      أم       (      )          أب :       صلة القرابة . 1

  ..............حدد
(      2000أكثر من (      )    2000-1000من (      )    شيقل1000أقل من: مستوى الدخل . 2
(  
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 العبارات رقم  بدرجة

  قليلة جدا  قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا

       التأهيل المهني  أ

تساعد المؤسسة المعاقين على اختيار المهن التي تتناسب مع  1
  .قدراتهم 

     

 على اختيار المهن التي تتناسب مع تساعد المؤسسة المعاقين  2
  ميولهم 

     

      .مدة التأهيل التي يجتازها المعاق كافية  3

يكتسب المعاق من خالل التدريب مهارات  تؤهله للحصول على  4
 .عمل 

     

تلبي برامج التدريب المهني احتياجات سوق العمل الخاص  5
 بالمعاقين 

     

ارسها المعاق تساعده في الحصول على برامج التدريب التي يم 6
 فرصة عمل بعد التخرج  

     

 الختيار مهنة  المهني يتوفر في المركز خدمات التوجيه واإلرشاد 7
 مناسبة

     

      .يستفيد المعاق من برامج التأهيل المهني الموجودة في المركز  8

ق مع تساهم برامج التأهيل المهني في رفع مستوى تكيف المعا  9
  بيئة العمل 

     

تساهم برامج التأهيل المهني في مساعدة المعاق على بناء   10
  . مع زمالء العمل جيدةعالقات مهنية 

     

       .برامج التأهيل المهني تعرف المعاق بحقوقه الوظيفية  11

 المركز مزود بالخدمات واألدوات التي تزيد من نجاح تأهيل 12
  .المعاق 

     

      .رامج التأهيل والتدريب الموجودة حاليا بحاجة إلى تطوير ب 13

       .لسالمة المهنية تتعلق باتزود برامج التأهيل المعاقين بمعلومات   14

تساهم برامج التاهيل في تشغيل العديد من المعاقين في   15
  . المؤسسات المحلية 

  

     

       التأهيل االجتماعي  ب

      أهيل لتغيير فكرة الناس ونظرتهم للمعاقتؤدي برامج الت 16

البرامج التأهيلية تمكن المعاق من التخطيط لتنظيم حياته في   17
  المستقبل

     

تساهم برامج التأهيل في خلق أجواء ديمقراطيـة بـين صـفوف       18
  المعاقين وإقرانهم األسوياء داخل العمل

     

ترفيهية يشارك فيها تساهم برامج التأهيل في تنظيم برامج   19
  المعاقين أنفسهم 

     

تساهم برامج التأهيل في تعديل اتجاهات األسر نحو النظرة   20
  التقليدية للزواج 

     

 من  االجتماعي برامج التأهيل تزود المعاق بالمساعدة والدعم 21
 .قبل اآلخرين 

     

      .البرامج التأهيلية تقوي عالقات المعاق االجتماعية 22
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      يستفيد المعاق من برامج التأهيل االجتماعي الموجودة في المركز  23

الخدمات التأهيلية تزيد من رغبة المعاق في االنخراط في  24
 المجتمع

     

       .تكون خدمات التأهيل لدى المعاق اتجاهاً ايجابياًً نحو اآلخرين   26

      . ف مع إعاقته  تساعد خدمات التأهيل المعاق على التكي 27

       .وحدةيساهم التأهيل النفسي للمعاق في الحد من شعوره بال  28

تقدم الجمعية العون لخريجيها في حال تعرضهم النتهاك أي حق   29
  من حقوقهم

     

        

  من وجهة نظرك ما هي أهم ثالث مشاكل  تواجه المعاق في المجتمع ؟  * 
  1 -   
  2-  
  3-  
  من وجهة نظرك هل توجد صعوبات ومشكالت تحول دون تحقيق برامج التأهيل ألهدافها داخل المركز ؟* 
1-  
2-  
3-  

       التأهيل النفسي  ج

       .تساهم برامج التأهيل النفسي في التخفيف من مستوى شعور المعاق باالكتئاب   30

       .تساعد برامج التأهيل النفسي المعاق على توكيد الذات   31

       .تساعد برامج التأهيل النفسي المعاق على التخلص من مشاعر العدائية   32

       .برامج التاهيل النفسي تعمل على رفع الروح المعنوية لدى المعاقين بالعودة للعمل  33

      . باألمن النفسيلمعاق االبرامج التأهيلية تشعر 34

       .سوياء برامج التأهيل تعلم المعاق القدرة على ضبط الذات اذا تعرض لمواقف مؤلمة أثناء تعامله مع اال 35

      بالمقدرة على االعتماد على النفسالمعاق  التدريب يزود 36

      .كل كبيريستفيد المعاق من برامج التأهيل النفسي الموجودة في المركز بش 37

      ه نحو نفسا ايجابياخدمات التأهيل لدى المعاق اتجاهتكون  38

      قدرات المعوقتراعي  المتوفرة في المركز  النفسية البرامج التأهيلية 39

       تساهم برامج التأهيل في رفع مستوى ثقة المعاق بنفسه   40

       .المعاق ة برامج التأهيل المختلفة تزيد من قوة شخصي  41

       . يطبق في المركز اختبارات نفسية تقيم ميول وقدرات المعاق   42

      .ن قادرين على التعامل مع المعاقين والتواصل معهم ون مؤهلويتوفر مدرب 43

      .توفر دورات تطويرية بشكل مستمر لرفع كفاءة األخصائيين ت 44

      خريجين من الجمعية يوجد في الجمعية برنامج متابعة لل 45
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  قائمة أسماء المحكمین) 12(ملحق رقم 
  

  مكان العمل  السما  الرقم

  جامعة القدس  أحمد فھیم جبر.د.أ  1

  جامعة القدس  محسن عدس.د  2

  جامعة القدس  ایاد الحالق.د  3

  جامعة القدس  عفیف زیدان.د  4

  جامعة القدس  زیاد قباجة.د  5

  جامعة القدس  سمیر شقیر.د  6

  جامعة القدس  تیسیر عبداهللا.د  7

  جامعة القدس  موسى نجیب.د  8

  جامعة النجاح الوطنیة  افعبد عس.د  9

  جامعة النجاح الوطنیة  فایز محامید.أ  10

  جامعة القدس المفتوحة  حسني عوض.د  11

  جامعة القدس المفتوحة  زیاد بركات.د  12

  جمعیة الشبان المسیحیة  نادر ابوعمشا.أ  13
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  فھرس الجداول
  

  الصفحة  اسم الجدول  الرقم
  55   األصلي حسب المؤسسة وموقعها والجنستوزيع أفراد المجتمع  1.3

توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات العمر، والحالة االجتماعية، ودرجـة            2.3
  .   اإلعاقة

56  

توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات جنس العامـل، والعمـر، والمؤهـل              3.3
  .العلمي

57  

  57  .وى الدخلتوزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات صلة القرابة، ومست  4.3
  58  توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية  5.3
  58  .النسب المئوية ودرجة التقويم  6.3

7.3  
ات تقـويم التأهيـل     رتباط فقر امصفوفة  نتائج معامل االرتباط بيرسون ل    

مع من وجهة نظر المعاقين      المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا    
  . الدراسة ألداةالدرجة الكلية

59  

8.3  
ات تقـويم التأهيـل     رتباط فقر امصفوفة  نتائج معامل االرتباط بيرسون ل    

من وجهة نظر العاملين في      المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا    
  . ألداة الدراسةمع الدرجة الكليةمراكز تأهيل المعاقين 

60  

9.3  
تقـويم التأهيـل    ات  رتباط فقر امصفوفة  نتائج معامل االرتباط بيرسون ل    

من وجهة نظر أولياء أمور      المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا    
  . ألداة الدراسةمع الدرجة الكليةالمعاقين 

60  

نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا علـى أبعـاد الدراسـة          10.3
  .والدرجة الكلية

62 

.4 1  
ات المعيارية لدرجـة تقـويم      األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحراف   

التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلـسطين مـن           
  .وجهة نظر المعاقين

66  

واقع األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمتوسطات         2.4
  .تبعا لمتغير العمرالتأهيل 

68  

  One – Way Analysis of 68(نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي     3.4
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Variance ( تبعا لمتغير العمرواقع التأهيل للفروق في متوسطات.  

4.4  
واقع التأهيل   في متوسطات     لمعرفة اتجاه الداللة   )Tukey (نتائج اختبار 

في فلسطين من وجهة نظر     حركيا  المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين     
  .ة وباقي األبعاد األخرىتبعا لمتغير العمر في الدرجة الكلي المعاقين

69  

5.4  
واقع التأهيـل المهنـي      للفروق في متوسطات  ) t-test(نتائج اختبار ت    

في فلسطين مـن وجهـة نظـر        حركيا  والنفسي واالجتماعي للمعاقين    
  .تبعا لمتغير الحالة االجتماعية المعاقين

70  

التأهيـل  واقع  األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ل       6.4
  .رجة اإلعاقةدتبعا لمتغير 

71  

7.4  
 One – Way Analysis of(نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   

Variance (    رجـة  دتبعا لمتغيـر    واقع التأهيل   للفروق في متوسطات
  .اإلعاقة

72  

8.4  
واقع التأهيل   في متوسطات     لمعرفة اتجاه الداللة   )Tukey (نتائج اختبار 

في فلسطين من وجهة نظر     حركيا  واالجتماعي للمعاقين   المهني والنفسي   
  . في بعد التأهيل المهنيرجة اإلعاقةدتبعا لمتغير  المعاقين

72  

األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لدرجـة واقـع           9.4
  .التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين

73  

10.4  
واقع التأهيـل المهنـي والنفـسي        للفروق في ) t-test( ت   نتائج اختبار 

تعزى  العاملينفي فلسطين من وجهة نظر      حركيا  واالجتماعي للمعاقين   
  .لمتغير الجنس

75  

واقع التأهيل  األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ل     :   11.4
  .العمرتبعا لمتغير 

76  

 One – Way Analysis of(ن األحـادي  نتائج اختبار تحليل التبـاي   12.4

Variance ( العمرتبعا لمتغير واقع التأهيل للفروق في متوسطات.  
76  

13.4  
واقع التأهيـل المهنـي والنفـسي        للفروق في ) t-test(نتائج اختبار ت    

تعزى  العاملينفي فلسطين من وجهة نظر      حركيا  واالجتماعي للمعاقين   
  .لمتغير المؤهل العلمي

77  

األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقـع التأهيـل           14.4
  .المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا في فلسطين

78  
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15.4  
 Tow way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي

 للفروق في واقع التأهيل المهني والنفسي واالجتماعي للمعاقين حركيا        ) 
  .حسب متغيرات صلة القرابة ومستوى الدخل

79  

بعد التأهيـل المهنـي      في    لمعرفة اتجاه الداللة   )Tukey (نتائج اختبار   16.4
  .والتأهيل النفسي واالجتماعي والدرجة الكلية تبعا لمتغير صلة القرابة

81  

بعد التأهيـل المهنـي      في    لمعرفة اتجاه الداللة   )Tukey (نتائج اختبار   17.4
  .أهيل النفسي واالجتماعي والدرجة الكلية تبعا لمتغير مستوى الدخلوالت

82  

تبعـا  لمتوسطات  واالنحرافات المعيارية   ،المتوسطات الحسابية وألعداد،    18.4
  فئة المستجيب لمتغير

83  

19.4  

 One Way Analysis of( نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي   
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