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ملخص: 

اأبرز ال�سعوبات التي تواجه توظيف الأ�سخا�س ذوي  اإىل الك�سف عن  هدفت الدرا�سة 
الريا�س  مبدينة  الفكرية  الرتبية  معاهد  يف  العاملني  نظر  وجهة  من  الفكرية  الإعاقة 
وتو�سلت   )945( عددهم  والبالغ  فيها  العاملني  من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون  وبراجمها. 
الدرا�سة اإىل النتائج االآتية: 1 - افتقار الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية لبع�س املهارات 
فكريًا  املعاق  ال�سخ�س  تلقي  عدم   -  2 توظيفهم.  فر�س  من  يحد  العمل  يف  ال�رشورية 
الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي  3 - عدم قدرة  ال�سحيح.  للقيام بالعمل بال�سكل  الالزم  التدريب 
على ا�ستخدام التقنيات. 4 - تف�سيل العمالة الأجنبية )قليلة التكلفة، زيادة الإنتاجية( على 
يحد  الإعاقة  لالأ�سخا�س ذوي  التدريب  فر�س  قلة   - 5 الفكرية.  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي 
من فر�س توظيفهم. 6 - الأ�ساليب اخلاطئة يف الرتبية كاحلماية الزائدة لالأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة الفكرية من قبل اأ�رشهم متنعهم من التوظيف. 7 - خوف الأ�رشة من �سوء معاملة 
الآخرين لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية يف مكان العمل. 8 - اجتاه الأ�رشة ال�سلبي نحو 

كفاءة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية وقدراتهم يحد من التوظيف. 
الكلمات الدالة: الإعاقة الفكرية، التوظيف
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The Most Important Difficulties that Face the Employment of Per-
sons with Intellectual Disability from the Perspective of Workers 
in the Intellectual Education Institutes and Programs in Riyadh

Abstract: 

The aim of this study is to detect the most important difficulties that face 
the employment of persons with intellectual disability from the perspective 
of workers in the Intellectual Education institutes and programs in Riyadh. 
The study population consisted of (945) workers in the Intellectual Education 
institutes and programs in Riyadh. The study reached the following results: 

1- People with intellectual disabilities did not have some of the necessary 
skills to work limits their employment opportunities. 2- Intellectually 
disabled person didn›t receive necessary training to do his/ her job properly. 
3- The inability of persons with disabilities to use modern technologies 
limits their employment opportunities. 4- Foreign labor with low cost and 
high productivity is prefered than people with intellectual disabilities. 5- 
Intellectually disabled persons didn›t receive necessary training to do their 
job properly. 6- The wrong methods in education such as excess protection 
for people with intellectual disabilities by their families prevent them from 
employment. 7- Family fear from the bad treatment of others to people with 
intellectual disabilities in the workplace. 8- The negative trend from family 
toward capabilities and efficiency of persons with intellectual disability limits 
their employment opportunities. 

Key words: Intellectual disability , employment 
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مقدمة: 
خمتلف  من  اخلا�سة  الحتياجات  بذوي  متزايداً  اهتمامًا  الأخرية  الفرتة  �سهدت 
الإ�سالمي  الدين  اأوىل  والقوانني.وقد  الت�رشيعات  خالل  من  حقوقهم  لهم  وكفلت  النواحي، 
)القم�س،  بغريهم  و�ساواهم  اأحوالهم  بتح�سني  ونادى  حقهم،  واأقر  الفئة،  بهذه  اهتمامه 
ال�ستقالل  وحتقيق  ال�سخ�سية،  تعزيز  يف  كبري  ودور  اأهمية  من  للتوظيف  .وملا   )2011
الحتياجات  لذوي  واأهميته  العمل  دور  على  نوؤكد  الذات،  على  والعتماد  القت�سادي، 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  الفكرية.فتوظيف  الإعاقة  ذوي  من  هم  من  وبخا�سة  اخلا�سة، 
والعتماد  املعي�سة  وتاأمني  الآخرين،  عن  حاجتهم  كف  منها:  كثرية  اأهداف  له  الفكرية 
على النف�س، وفر�سة يف الندماج باملجتمع.لكن ي�سرتط يف ت�سغيلهم التدريب واملمار�سة 
الأجنبية  الأدبيات  »مبراجعة   )2011( الزارع  اأو�سح  .وقد   )2009 الرقا�س،  )الفوزان، 
اخلا�سة بذوي الإعاقة جند اأنها قد اأجمعت على اأن ذوي الإعاقة لديهم ا�ستعداد للتعلم يف 
املجالت املهنية رمبا يبلغ حد التفوق.فهم ميكنهم ممار�سة بع�س الأعمال التي ي�ستطيعون 
عن طريقها اإعانة اأنف�سهم كليًا اأو مع م�ساعدة خارجية.واأن التاأهيل ي�ساعدهم على خف�س 
ال�سلوكيات ال�سلبية التي تعيقهم عن اللتحاق ببع�س الأعمال، وحتقيق الأمن، وال�ستقرار 
جمتمع  اأي  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  الأ�سخا�س  توظيف  اإن   )2 )�س:  لهم«  النف�سي 
ميثل م�سكلة مهمة قد ت�سهم يف تقدم املجتمع وتطوره اأو تراجعه.فق�سية التوظيف من اأهم 
الفئة، حيث ليزال  العاملني واملهتمني بهذه  اأذهان  التي ت�سغل  التحديات  الق�سايا واأكرب 
هناك ق�سور يف دمج الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية يف �سوق العمل على الرغم من وجود 
قانون دويل ين�س بحقهم يف التوظيف.فقد ن�ست )املادة 27( يف اتفاقية حقوق الأ�سخا�س 
13 كانون الأول/  611 يف   /61 ذوي الإعاقة بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 
دي�سمرب2006 على حق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف العمل، وم�ساواتهم مع الآخرين، وذلك 
عمل  ظروف  يف  حقوقهم  وحماية  يختارونه،  عمل  يف  الرزق  لك�سب  لهم  الفر�سة  باإتاحة 
مالئمة، واإتاحة تكافوؤ الفر�س، وتقا�سي الأجر املنا�سب م�ساواة مع الآخرين.وتعزيز فر�س 
العمل والتقدم الوظيفي يف �سوق العمل ومتكينهم من احل�سول على الربامج العامة للتوجيه 
2009( .من خالل هذا القانون والت�رشيعات  التقني وخدمات التوظيف والتدريب )وادي، 
الفكرية  التي تخدم هذا الأمر، ومن مبداأ الإميان بقدرات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة  الدولية 
تلك الفئة املهمة من فئات املجتمع القادرة على العطاء والإنتاجية اإذا ما مت تدريبها على 
بع�س الأعمال التي تنا�سب م�ستواهم العقلي، وبذلك ي�سبحوا اأع�ساء نافعني يف املجتمع 
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)الفوزان، الرقا�س، 2009( يجب األ يكون هناك �سعوبة يف توفري العمل املنا�سب لهم، لكن 
من املالحظ اأن توظيفهم اأ�سبح من امل�سكالت الأ�سا�سية التي تواجه بلدان العامل وبخا�سة 

العامل العربي )ال�سقعبي، 2011( .
اخل�سائر  ك�سفت عن  التي  الدولية  العمل  اأن منظمة  اإىل   )2009( القريوتي  اأ�سار  فقد 
التي يتكبدها العامل نتيجة تعطل طاقات 70% من املعوقني، حيث يقدر عدد الأ�سخا�س 
املعوقني يف العامل ممن بلغوا �سن العمل )386( مليون ن�سمة، فيخ�رش العامل نتيجة ذلك 1.5 
تريليون دولر اأمريكي.على رغم من حرمان ذوي الإعاقة احلياة الطبيعية ب�سبب اإ�سابتهم، 
وحتملهم نظرة املجتمع ونعتهم بالنق�س، اإل اأنهم حتدوا هذا العجز، واأثبتوا اأنهم قادرون 
على حتمل �سعوبات العمل من اأجل حت�سني اأو�ساعهم واإقناع املجتمع اأنهم اأع�ساء فاعلون 
الدول  يف  عقدت  التي  املوؤمترات  تو�سيات  من  كثري  اأ�سار  .لكن   )2011 )ال�سقعبي،  فيه 
التاأهيل  الإعاقة وتاأهيلهم  الأ�سخا�س ذوي  الإعاقة، بالهتمام بعمل  العربية ب�ساأن ذوي 
ذوي  الأ�سخا�س  توظيف  عملية  العمل.اإن  ب�سوق  الإلتحاق  على  ي�ساعدهم  الذي  املنا�سب 
الإعاقة تعزز من �سخ�سياتهم، وت�سهم يف ا�ستثمار القدرات الكامنة لديهم اإذا ما متت بطريقة 
�سحيحة ومدرو�سة، فالبد من تاأهيل هذه الفئة وتقدمي الرعاية ال�ساملة لها لتكون قادرة 
الأ�سخا�س  توظيف  اإن  القول:  تقدم ميكن  املجتمع.انطالقا مما  والندماج يف  العمل  على 
ذوي الإعاقة الفكرية يف اململكة العربية ال�سعودية يواجه عدداً من ال�سعوبات والتحديات، 
لذا لبد من النظر يف هذه امل�سكلة بعني اجلدية والواقعية، واإيجاد حلول منا�سبة ت�ساعد يف 
توفري فر�س وظيفية لهم، وتذليل �سعوبات توظيفهم، ودعم عملية التوظيف وذلك لتمكينهم 

من الإندماج يف املجتمع.

مشكلة الدراسة: 
موؤملًا  واقعًا  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الفكرية  الإعاقة  ذوو  الأ�سخا�س  يواجه 
وحتديات كثرية اأمام عملية توظيفهم، فغياب التدريب، و�سعف الإنتاجية والأجور املتدنية 
املعيقات  الدرا�سات مبعرفة  اهتم عدد من  الفكرية.ولقد  الإعاقة  توظيف ذوي  دون  حتول 
التي تقف اأمام الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية وحتّد من فر�س اإدماجهم يف �سوق العمل، 
�سنفها  وقد  الإعاقة،  ذوي  توظيف  معيقات  على   )2011( ال�سقعبي  درا�سة  ك�سفت  فقد 
اخلا�سة،  الحتياجات  بذوي  خا�سة  )معيقات  كانت  التي  املعيقات  من  اأنواع  اأربعة  اإىل 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  بزمالء  خا�سة  معيقات  اخلا�س،  بالقطاع  خا�سة  معيقات 
من  عدد  على   )2007( النجار  درا�سة  نتائج  اأ�سفرت  .كما  باملجتمع(  خا�سة  ومعيقات 
ال�سعوبات التي تواجه ت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية التي كان منها: عدم تلقي 
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التعليم الكايف، والفتقار للمهارات التدريبية، وتدين الأجور، ونظرة اأ�سحاب العمل.ا�ستناداً 
على ما تقدم جاءت فكرة هذا البحث ملعرفة اأهم ال�سعوبات التي تواجه توظيف الأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة الفكرية وذلك من خالل االإجابة عن ال�سوؤال االآتي: 

ما ال�سعوبات التي تواجه توظيف االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الفكرية من 
وجهة نظر العاملني يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية مبدينة الريا�س؟ 

أسئلة الدراسة: 
ما اأهم ال�سعوبات التي تواجه توظيف الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية من وجهة  ●

نظر العاملني يف معاهد الرتبية الفكرية وبراجمها؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05( يف وجهات نظر العاملني  ●

يف معاهد الرتبية الفكرية وبراجمها حول اأهم ال�سعوبات التي تواجه توظيف ذوي الإعاقة 
التدري�سية، مكان  العلمية، اخلربة  الدرجة  العمر،  )اجلن�س،  التالية  للمتغريات  تبعًا  الفكرية 

العمل، املركز الوظيفي( ؟ 

أهداف الدراسة: 

ي�سعى البحث احلايل اإىل حتقيق االأهداف التالية: -1 التعرف على اأهم ال�سعوبات 
العاملني يف معاهد  الفكرية من وجهة نظر  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي  التي تواجه توظيف 
نظر  وجهات  يف  الفروق  على  التعرف  الريا�س.-2  مبدينة  وبراجمها  الفكرية  الرتبية 
توظيف  تواجه  التي  ال�سعوبات  اأهم  حول  وبراجمها  الفكرية  الرتبية  معاهد  يف  العاملني 
العلمية،  الدرجة  العمر،  )اجلن�س،  التالية  للمتغريات  تبعًا  الفكرية  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي 

اخلربة التدري�سية، مكان العمل، املركز الوظيفي( 

أهمية الدراسة: 
الباحثني أ.  علم  ح�سب   – العربية  العلمية  الدرا�سات  لقلة  نظراً  النظرية:  الأهمية 

البحث يف  اأهمية هذا  لنا  الفكرية تظهر  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  توظيف  جمال  يف   –
من  الفكرية  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  توظيف  تواجه  التي  ال�سعوبات  اأهم  على  التعرف 
اأهمية  الريا�س.تاأتي  وبراجمها مبدينة  الفكرية  الرتبية  العاملني يف معاهد  نظر  وجهة 
هذا البحث من خالل جهود الدولة املتزايدة يف الآونة الأخرية حول توظيف الأ�سخا�س 

الفكرية. الإعاقة  ذوي 
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الأهمية التطبيقية: �سوف ت�سهم نتائج هذا البحث يف التعرف على اأهم ال�سعوبات ب. 
العاملني يف معاهد  الفكرية من وجهة نظر  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي  التي تواجه توظيف 
الرتبية الفكرية وبراجمها مبدينة الريا�س مما ميكن للمهتمني بهذه الفئة العمل على تذليل 
�سعوبات توظيفهم، ودعم عملية التوظيف.كما تعد نتائج هذا البحث خطوة مهمة يف اإيجاد 

حلول منا�سبة ت�سهم يف توظيف الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية.

حدود الدراسة: 

ُطبق هذا البحث على معاهد الرتبية الفكرية وبراجمها للبنني  ♦ احلدود املكانية: 
والبنات الواقعة يف مدينة الريا�س.

احلدود الزمانية: مت تطبيق هذه البحث يف الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي  ♦
1436 هـ  /1435

احلدود املو�سوعية: يقت�رش هذا البحث على معرفة اأهم ال�سعوبات التي تواجه  ♦
توظيف الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية من وجهة نظر العاملني يف معاهد الرتبية الفكرية 
وبراجمها مبدينة الريا�س تبعًا للمتغريات التالية )اجلن�س، العمر، الدرجة العلمية، اخلربة 

التدري�سية، مكان العمل، املركز الوظيفي( من خالل ا�ستبانة من اإعداد الباحثني.
الفكرية  ♦ الرتبية  معاهد  يف  العاملني  على  البحث  اقت�رش  الب�رشية:  احلدود 

وبراجمها التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مبدينة الريا�س )اإداريون، معلمو الرتبية الفكرية، 
الأخ�سائيون، اأخرى( .

مصطلحات الدراسة: 

ال�سعوبات: جاء يف املعجم الو�سيط )2003( �سعوبات جمع �سعوبة وم�سدرها  ◄
�سعب؛ وال�سعب هو الع�رش والآبي.يقال عقبة �سعبة اأي �ساقة.وجاء يف ل�سان العرب لبن 

منظور )1994( ال�سعب خالف ال�سهل نقي�س الذلول.
التي ت�ستخدمها املنظمة ل�ستقطاب مر�سحني  ◄ الفعاليات  جمموعة من  التوظيف: 

للعمل الذين لديهم الكفاءة والتميز والقدرة على امل�ساهمة يف حتقيق اأهداف املنظمة )الغيث 
واملع�سوق، 1417( .

على  ◄ جوهري  بق�سور  تت�سم  اإعاقة  من  يعانون  من  هم  الفكرية:  االإعاقة  ذوو 
الجتماعية،  املهارات  من  تغطي عدداً  التي  التكيفي  وال�سلوك  الفكري  الأداء  �سواء يف  حد 

. )AAIDD 2010,( »18 ومهارات احلياة اليومية والعملية، وين�ساأ ذلك الق�سور قبل �سن
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خدماتها  ◄ تقدم  التي  الرتبوية  املوؤ�س�سات  تلك  »هي  الفكرية:  الرتبية  معاهد 
العادية، وت�رشف  املدار�س  العقلي مبعزل عن  التخلف  للتالميذ ذوي  والتدريبية  التعليمية 
العربية  باململكة  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة  اخلا�سة  للرتبية  العامة  الإدارة  عليها 

ال�سعودية« )الغامدي، 2010، �س: 9( .
برامج الرتبية الفكرية: هي جمموعة من ال�سفوف امللحقة مبدار�س التعليم العام،  ◄

والتي تقدم خدماتها الأكادميية وغري الأكادميية للتالميذ ذوي التخلف العقلي )الوابلي، 
2003، �س: 199( .

الأ�سخا�س  ◄ اأولئك  هم  وبراجمها:  اخلا�سة  الرتبية  معاهد  يف  العاملون 
)اإدارة  الإدارية  املواقف  خالل  من  عقليًا  املتخلفني  الطالب  مع  يتعاملون  الذين 
)الخت�سا�سي  والإر�سادية  والت�سخي�سية،   ، )املعلمون(  والتعليمية   ، املدر�سة( 
معالج  )اخت�سا�سي  العالجية  والتاأهيلية   ، الرتبوي(  واملر�سد  والجتماعي  النف�سي 
)امل�رشف  ال�سحية  واأي�سًا   ، الوظيفي(  واملعالج  الطبيعي  واملعالج  والكالم  اللغة 

. )205 1996، �س:  )الوابلي،  ال�سحي( 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

مفهوم اإلعاقة الفكرية: 

اإن مفهوم الإعاقة الفكرية من اأكرث املفاهيم اختالفًا، حيث اأطلق عليه عدة م�سطلحات، 
ومل يكن هناك اإجماع على ت�سمية واحدة اأو م�سطلح واحد.فقد اأوردت الهجر�سي )2002( 
الأفراد املعاقني فكريًا، وهي: )املعاق  التي تطلق على  عدداً من امل�سطلحات وامل�سميات 
اأجمع كل  .وقد  العقل(  العقول، املتاأخرون عقليًا، املتبلدون عقليًا، ناق�سو  عقليًا، �سعاف 
من حممد )2010( والهجر�سي )2002( والقم�س )2011( ووادي )2009( على اهتمام 
الفكرية  الإعاقة  تف�سري  على  والجتماعية  والنف�سية  والطبية  الرتبوية  امليادين  خمتلف 
وتعريفها من منظورها اخلا�س.فقد ذكر عامر وحممد )2008( تركيز علماء الجتماع على 
درجة  على  النف�س  علماء  واهتمام  فكريًا،  املعاق  الفرد  لت�سخي�س  الجتماعية  ال�سالحية 
الذكاء للحكم على ال�سخ�س باأنه معاق فكريًا، اأما الرتبويون اتخذوا قدرة الفرد على التعلم 
والتدريب اأ�سا�سًا للحكم على اإعاقته فكريًا.اما تعريف اجلمعية الأمريكية لالإعاقة الفكرية 
American Association on Intellectual Disability and De-(  اال�سطرابات النمائية

velopmental Disorders )AAIDD( : فقد اأ�سار اإىل اأن الإعاقة الفكرية اإعاقة تت�سم بق�سور 
جوهري على حد �سواء يف الأداء الفكري، وال�سلوك التكيفي التي تغطي عدداً من املهارات 
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الجتماعية، ومهارات احلياة اليومية والعملية، وين�ساأ ذلك الق�سور قبل �سن 18” ),2010 
. )AAIDD

التوظيف واإلعاقة الفكرية: 

حتظى ميادين الرتبية اخلا�سة باهتمام كبري من الدول، وهذا الهتمام يعك�س رقي 
املجتمعات وحت�رشها.ومن �سمن امليادين التي حظيت بهذا الهتمام لفئة ذوي الإعاقة 
الفكرية ميدان التوظيف، فالأ�سخا�س ذوو الإعاقة الفكرية رغم تدين قدراتهم واإمكانياتهم 
اإل اأنهم قوة فعالة يف املجتمع اإذا ما مت الهتمام بهم من خمتلف النواحي.ومبا اأن الأفراد 
اإغفال احلقوق املكفولة لهم باأي  ذوي الإعاقة الفكرية جزء من املجتمع، فعليه ل ينبغي 
حال من الأحوال.ومن اأبرز احلقوق التي ينبغي توفريها لأولئك الأفراد احلق يف احل�سول 
على وظيفة منا�سبة تتفق مع م�ستوى القدرات والكفايات التي يتمتعون بها، الأمر الذي بدا 
ك�رشورة خا�سًة بعد الرتفاع الكبري يف معدلت البطالة بني �سفوف الأفراد ذوي الإعاقات 
من  عدد  من  يعانون  الإعاقة  ذوي  الأفراد  اأن   )Grimes,2009( جرميز  ذكر  املختلفة.وقد 
�سعوبة  زادت  حيث  ال�سناعية؛  الثورة  انت�سار  بعد  وبخا�سة  الجتماعي  الإق�ساء  اأوجه 
فر�سة اإيجاد وظيفة منا�سبة، اإ�سافة اإىل اعتقاد كثري من اأ�سحاب العمل اأن اأولئك الأفراد ل 
ميكنهم اأن يكونوا من القوى العاملة.الأمر الذي ترتب عليه تدٍن يف م�ستوى فر�س التوظيف 
 )Siperstein et al,2013( املتاحة اأمامهم، وهو ما مت التاأكيد عليه يف درا�سة �سايرب�ستني
حيث اأو�سحت انخفا�س عدد العمالة من الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية نتيجة ل�سيوع كثري 
من املعتقدات اخلاطئة حول م�ستوى القدرات والإمكانات التي يتمتعون بها، وكذلك نتيجة 
ملعايري القبول التي ت�ستثني عمل الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية، وعدم توافر برامج التاأهيل 

. )Dempsey & Ford,2009( والتدريب املنا�سبة

الصعوبات اليت تواجه توظيف ذوي اإلعاقة الفكرية: 

يعاين الأ�سخا�س ذوو الإعاقة الفكرية يف بيئة العمل عدداً من امل�سكالت واملعوقات 
التي توؤثر على عطائهم واإنتاجيتهم وا�ستمرارهم يف العمل.وتختلف طبيعة هذه امل�سكالت 
ومن  واأ�سبابها،  وتاأثريها  واملعوقات من �سخ�س لآخر، ومن موؤ�س�سة لأخرى يف درجتها 

ذلك ما يورده ال�سربي وعبد احلفيظ )26 �س، 2009( على النحو االآتي: 
القدرة  ♦ �سعف  يف  وتتمثل  والتكيف:  بالحتمال  املتعلقة  وال�سعوبات  امل�سكالت 

على موا�سلة العمل لفرتات طويلة، وعدم الن�سجام مع متطلبات املهنة، وعدم التكيف مع 
ظروف العمل، وتدين م�ستوى الطموح يف املهنة، وتطوير املهارات.
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امل�سكالت وال�سعوبات املتعلقة بال�سالمة املهنية: وتتمثل يف �سعف القدرة على  ♦
التعامل مع الأدوات والآلت و�سيانتها، و�سعف القدرة على ترتيب الأدوات بعد ا�ستعمالها، 

و�سعف القدرة على تنظيف مكان العمل.
امل�سكالت وال�سعوبات املتعلقة بالعالقات الجتماعية: وتتمثل يف �سعف القدرة  ♦

الناجمة عن �سفة اخلجل  العمل  والروؤ�ساء يف  الزمالء  اجتماعية مع  على تكوين عالقات 
الإعاقة  ذي  لل�سخ�س  العمل  يف  الزمالء  بع�س  من  القا�رشة  والنظرة  ملعظمهم،  املالزمة 

الذهنية.
من  ♦ احلماية  يف  الإفراط  يف  وتتمثل  بالأ�رشة:  املتعلقة  وال�سعوبات  امل�سكالت 

العمل، وتدين ثقة  اإىل كرثة تغيبه عن  الذهنية مما يوؤدى  الإعاقة  الأ�رشة جتاه ولدها ذي 
الأ�رشة و�سعفها اإزاء الثقافة ال�سائدة جتاه هذه الفئة.

دمج  ♦ يتم  اأن  بعد  الالحقة:  والرعاية  باملتابعة  املتعلقة  وال�سعوبات  امل�سكالت 
ال�سخ�س ذي الإعاقة الذهنية وت�سغيله تنقطع الروابط وال�سالت ما بني اجلهات امل�سئولة 
يعاين  التي  امل�سكالت  حجم  يو�سح  مبا  ذاته،  املعاق  بني  وما  الت�سغيل  برامج  تنفيذ  عن 
عقب  اأو  الت�سغيل  بربامج  التحاقهم  قبل  ذلك  اأكان  الذهنية  الإعاقة  ذوو  الأ�سخا�س  منها 
ذلك من حيث كونها م�سكلة مركبة ما بني اجلهات امل�سوؤولة عن التوظيف، واجلهات التي 
درا�سة  نتائج  اأو�سحت  مت�سل  �سياق  ذاته.ويف  الإعاقة  ذي  وال�سخ�س  فيها،  اإدماجهم  مت 
يف  الذهنية  الإعاقة  ذوي  ت�سغيل  تواجه  التي  ال�سعوبات  من  عدد  وجود   (2014) عبدات 
املعاقني  لتدريب  موؤهلني  غري  املعنيون  املدربون  منها:  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
منهجية  اأ�س�س  وفق  واملوؤ�س�سات  املراكز  ذهنيا يف  املعاقني  تدريب  عملية  ت�سري  ذهنيا.ل 
علمية وا�سحة.ل يتم تهيئة املعاق ذهنيا ب�سكل كاف قبل البدء بت�سغيله.ل توجد متابعة 
كافية للمعاق ذهنيا بعد مرحلة الت�سغيل.يخاف اأولياء الأمور من قطع خم�س�سات ال�سمان 
الجتماعي يف حال عمل ال�سخ�س املعاق.ل ياأخذ التدريب بعني العتبار قدرات املعاقني 
ذهنيا وميولهم.قدرات املعاق ذهنيا ل ت�سمح له مبمار�سة كثري من الأعمال.ينظر املجتمع 
اإىل املعاق ذهنيا نظرة دونية واأنه غري قادر على العمل، ول يتقبل فكرة دمج املعاق ذهنيا 
الإعاقة.ينظر �ساحب  ذوي  الأ�سخا�س  بق�سايا  يوجد وعي جمتمعي  ول  العمل،  �سوق  يف 
العمل اإىل املعاق ذهنيا نظرة �سلبية ول يثق يف قدراته يف بيئة العمل، ويوظفه من منطلق 
ال�سفقة والعطف.ل يتعاون املديرون يف ت�سغيل املعاقني.مكان العمل ومرافقه غري مهياأة 
ل�ستقبال املعاقني ذهنيا.اأجور ذوي الإعاقة الذهنية متدنية باملقارنة مع زمالئهم، ول 
يوجد حوافز وترقيات كافية لهم، كما يتم تهمي�سهم يف بيئة العمل.ل يتقبل زمالء العمل 
وجود املعاقني ذهنيا بينهم، وينظرون اإليهم نظرة �سلبية ويقومون با�ستغاللهم وال�ستهزاء 
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وال�سخرية منهم.ل يوجد تهيئة لزمالء العمل قبل ت�سغيل املعاقني ذهنيا معهم.تعّد الدرا�سات 
ال�سابقة التي تناولت مو�سوع توظيف الأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة بعامة، وذوي 
العثور  ما مت  – و�سيتم طرح  الباحثني  علم  – ح�سب  قليلة جداً  بخا�سة،  الفكرية  الإعاقة 
اإىل  التي هدفت   (Austin & Lee, 2014) و يل  اأو�ستني  الدرا�سات.درا�سة  عليه من هذه 
ذوي  من  املهني  التاأهيل  اإعادة  لعمالء  املحددة  ونتائجه  العمل  احتياجات  على  التعرف 
الإعاقات الفكرية والنف�سية، وحتديد خدمات اإعادة التاأهيل املهني التي تتنباأ وتعمل على 
حت�سني نتائج العمل لدى عمالء التاأهيل املهني الذين يعانون من الإعاقات، والتعرف على 
ما اإذا كان كل من اخلدمات الوظيفية وال�سخ�سية قادرة على التنبوؤ بتقدم نتائج العمل يف 
الوظائف التناف�سية وغري التناف�سية لدى عمالء اإعادة التاأهيل املهني من ذوي الإعاقات 
الفكرية والنف�سية، وقد تكون جمتمع الدرا�سة من )5.592( من عمالء اإعادة التاأهيل املهني 
وتو�سلت  التجريبي،  �سبه  املنهج  الباحثان  ا�ستخدم  وقد  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 
الدرا�سة اإىل عدد من النتائج اأهمها: ات�سح اأن كل من خدمات اإعادة التاأهيل املهني املتعلقة 
وظيفة،  عن  البحث  يف  امل�ساعدة  عمل،  فر�س  اإيجاد  اأو  )التوظيف  يف  واملتمثلة  بالعمل 
بارزاً  تاأثرياً  املوؤثرة  العوامل  للوظيفة من  للتقدم  للوظيفة والدعم  ال�ستعداد  التدريب على 
ذات  عالقة  وجود  املهني.ات�سح  التاأهيل  اإعادة  عمالء  لدي  والتوظيف  العمل  نتائج  على 
دللة اإح�سائية بني اأمناط الدعم املقدم يف العمل وبني نتائج التوظيف لدى عمالء اإعادة 
التاأهيل املهني الذين يعانون من اإعاقات فكرية.درا�سة فران�سي�س (Francis, 2013) التي 
التدريبي للتوظيف الأ�رشي من خالل  التوعية  الأمد لربنامج  التاأثري طويل  هدفت لتحديد 
تقييم توقعات التغري ال�سلوكي، ونتائج التوظيف التناف�سي لذوي احتياجات الدعم الفردي، 
الأ�رشي،  للتوظيف  التدريبي  التوعية  برنامج  حول  الأ�رشة  اأفراد  ت�سورات  وا�ستك�ساف 
وا�ستك�ساف الق�سايا التي ي�ست�سهد بها اأفراد الأ�رش كعوائق للعمل التناف�سي لذوي احتياجات 
الدعم الفردي، وقد تكون جمتمع الدرا�سة من ذوي احتياجات الدعم الفردي كافة واأ�رشهم، 
والأخ�سائيني الجتماعيني التابعني للجامعات يف الوليات املتحدة الأمريكية كافة، وقد 
امل�سجلني  الفردية  الحتياجات  ذوو  ميتلك  اأهمها:  النتائج  من  عدد  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
وم�ستويات  متو�سطة،  توقعات  م�ستويات  الأ�رشي  للتوظيف  التدريبي  التوعية  برنامج  يف 
معرفية عالية بعد امل�ساركة لفرتة يف ذلك الربنامج.يعد كل من قلة املهارات الجتماعية، 
قلة الدعم الدائم وامل�ستمر، عدم وجود دعم ملقدمي خدمات التوظيف، �سدة م�ستوى الإعاقة، 
التوظيف  التوقعات لدى وكالت  العمل، وانخفا�س م�ستوى  اأرباب  عدم وجود مرونة عند 
درا�سة  يف  الفردي.وجاء  الدعم  احتياجات  لذوي  التناف�سي  العمل  عوائق  من  واملجتمع 
التي   (Hogan & Kyaw- Myint & Harris & Denronden,2012) واآخرون  هوجان 
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الإعاقات مع مراعاة  لالأفراد ذوو  العمل  اأماكن  اإىل فح�س طبيعة ومدى جتهيزات  تهدف 
اأماكن العمل وفقًا خل�سائ�س الإعاقة، وقد تكون جمتمع الدرا�سة  مدى اختالف جتهيزات 
من )41233( من ذوي الإعاقات يف ا�سرتاليا، واعتمد الباحثون املنهج الو�سفي امل�سحي.
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج اأهمها: مييل ذوي الإعاقات اإىل العمل يف الأماكن 
التي تلبي احتياجاتهم للقيام بواجباتهم على اأكمل وجه.توفر اأماكن العمل ن�سبة منخف�سة 
اجلن�س،  من  كل  باأعمالهم.يعد  الإعاقات  ذوي  لقيام  الالزمة  واملتطلبات  التجهيزات  من 
العمر والتعليم من العوائق املهمة والأ�سا�سية التي حتول دون ح�سول ذوي الإعاقات على 
فر�س عمل.يعاين ذوو الإعاقات من احلرمان من امل�ساركة يف فر�س العمل، والك�سب ودرجة 
التفاوت يف العمل التي تختلف وفقًا ملجموعة من خ�سائ�س الإعاقة وذلك باملقارنة مع 
زمالئهم.كما جاء يف درا�سة ووجن (Wong, 2012) التي هدفت اإىل حتديد و�رشح التحديات 
واملعوقات التي تواجه الأمريكيني من اأ�سل اآ�سيوي من ذوي الإعاقات اجل�سدية والنمائية 
يف حماولتهم للو�سول اإىل �سوق العمل يف الوليات املتحدة، وقد تكون جمتمع الدرا�سة 
وقد  كافة،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  الإعاقات يف  الآ�سيويني من ذوي  الأمريكيني  من 
النتائج  من  عدد  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  امل�سحي.وقد  الو�سفي  املنهج  على  الباحث  اعتمد 
اأهمها: اأن كاًل من اجلن�س، والقدرة على التحدث باللغة الجنليزية تعد من املعوقات التي 
العمل  ب�سوق  اللتحاق  اأو  وظيفة  على  احل�سول  الآ�سيويني يف حماولة  الأمريكيني  تواجه 
الأكرث  املعوقات  من  الآ�سيوية  الأ�رشة  داخل  الثقافية  واملعتقدات  املعايري  الأمريكي.تعد 
املعاقني،  تعليم  فر�س  من  احلد  اإىل  الأ�رش  تتجه  حيث  عليها،  التغلب  ميكن  التي  �سعوبة 
مما يجعل املعاقني يواجهون ال�سعوبات يف التعامل مع الآخرين، اأو التحدث بلغة اأخرى.

ذوي  توظيف  واقع  على  التعرف  اإىل  هدفت  التي   (2011) ال�سقعبي  درا�سة  يف  جاء  وقد 
الحتياجات اخلا�سة يف القطاع اخلا�س، والك�سف عن املعوقات التي حتد من توظيفهم يف 
القطاع اخلا�س، وقد كانت عينة الدرا�سة النهائية )88( موزعني على )30( موؤ�س�سة و�رشكة 
عاملة بالقطاع اخلا�س يف مدينة الريا�س.واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأهم املعوقات التي 
خا�سة  معوقات  كالتايل:  كانت  وقد  اخلا�س  القطاع  يف  املعاقني  توظيف  عملية  تعيق 
بزمالء  خا�سة  معوقات  اخلا�س،  بالقطاع  خا�سة  معوقات  اخلا�سة،  الحتياجات  بذوي 

ذوي الحتياجات اخلا�سة، ومعوقات خا�سة باملجتمع.

منهج الدراسة وإجراءاتها: 

منهج الدراسة: 

الرتبية  معاهد  يف  العاملني  نظر  وجهات  ا�ستطالع  تتناول  احلالية  الدرا�سة  اأن  مبا 
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الفكرية وبراجمها من )معلمني، اإداريني، اأخ�سائيني( حول ال�سعوبات التي تواجه توظيف 
لهذا  املنا�سب  املنهج  فاإن  يواجهونها،  التي  والتحديات  الفكرية  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
البحث هو املنهج الو�سفي )امل�سحي( ، وهو: »درا�سة الواقع اأو الظاهرة كما توجد يف الواقع، 
ويهتم بو�سفها و�سفًا دقيقًا ويعرب عنها تعبرياً كيفيًا اأو تعبرياً كميًا، فالتعبري الكيفي ي�سف 
لنا الظاهرة ويو�سح خ�سائ�سها، اأما التعبري الكمي فيعطينا و�سفًا رقميًا يو�سح مقدار هذه 
الظاهرة، اأو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة الأخرى« )عبيدات واآخرون، 

 )191 2005، �س: 

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع البحث الذي ميكن اأن تعمم عليه النتائج على جميع العاملني يف معاهد 
الرتبية اخلا�سة وبراجمها مبدينة الريا�س الذين يعملون مبعاهد الرتبية الفكرية وبرامج 
الرتبية الفكرية امللحقة باملدار�س العادية والتابعة لإدارة الرتبية والتعليم بالريا�س، وذلك 

1436هـ خالل الف�سل الأول من العام الدرا�سي 1435/ 

خصائص عينة الدراسة )املتغريات( : 

مت اختيار عينة البحث احلايل – التي متثل جمتمع البحث احلايل – بطريقة ق�سدية، 
حيث مت اختيار جميع العاملني )اإداريني، معلمي الرتبية الفكرية، الأخ�سائيني( يف معاهد 
الرتبية الفكرية وبراجمها للبنني والبنات مبدينة الريا�س والبالغ عددها معهدان للبنني و 
)40( برناجمًا، ومعهدان للبنات و )39( برناجمًا ويقدر عدد العاملني فيها حوايل )945( 
.و�سيتم تو�سيح خ�سائ�س جمتمع البحث يف �سوء متغريات البحث التالية: املتغريات 
امل�ستقلة: 1 - اجلن�س 2 - الدرجة العلمية 3 - العمر 4 - مكان العمل 5 - اخلربة التدري�سية.

املتغريات التابعة: ال�سعوبات التي تواجه توظيف الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية

أداة الدراسة: 

بناء االأداة:  ♦
البحث، كاأداة رئي�سة جلمع املعلومات،  ا�ستبانة خا�سة بهذا  الباحثان بت�سميم  قام 
العبارات  من  عدد  الباحثني  لدى  يتجمع  وحتى  امل�سحية،  الدرا�سة  هذه  ملثل  ملنا�سبتها 
التي متثل حماور البحث، قام الباحثان مبراجعة الدرا�سات ال�سابقة والبحوث ذات العالقة 
مبو�سوع البحث احلايل، بالإ�سافة اإىل درا�سة الأدبيات التي ت�سمنها الإطار النظري لهذا 
البحث، وا�ستطالع اآراء بع�س املعلمني واملعلمات ممن لهم عالقة بهذه الدرا�سة.وقد جتمع 
حمور،  كل  عبارات  و�سياغة  البحث،  حماور  متثل  التي  العبارات  من  عدد  الباحثني  لدى 
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اأ�ساتذة ق�سم الرتبية اخلا�سة- جامعة امللك �سعود يف �سورتها  ثم عر�سها على عدد من 
الأولية، لإبداء امللحوظات عليها، وبعد تعديلها يف �سوء توجيهاتهم، انتهت هذه املرحلة 
باإعداد ا�ستبانة مكونة من ق�سمني، وهما: الق�سم الأول: خم�س�س للبيانات الأولية )اجلن�س، 
الثاين:  .الق�سم  الوظيفي(  املركز  العمل،  مكان  التدري�سية،  اخلربة  العلمية،  الدرجة  العمر، 

خم�س�س ملحاور الدرا�سة.
الظاهري لأداة  ♦ ال�سدق  للتاأكد من  لالأداة:  الظاهري  ال�سدق  الدرا�سة:  اأداة  �سدق 

البحث، وبيان مدى قدرتها على قيا�س ما و�سعت اأ�سا�سًا لقيا�سه، قام الباحثان بعر�سها 
يف �سورتها الأولية على جمموعة من املحكمني واملحكمات من ذوي الخت�سا�س واخلربة، 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  اخلا�سة  الرتبية  جمال  يف  املتخ�س�سني  من  جمموعة  وهم 
الرتبية  اإىل عدد من م�رشيف  �سعود.بالإ�سافة  امللك  امللك عبدالعزيز، وجامعة  يف جامعة 
الرتبية  ومعلمات  معلمي  من  وعدد  الريا�س،  مبنطقة  والتعليم  الرتبية  بوزارة  اخلا�سة 
الطالع على مالحظات  الريا�س.وبعد  وبراجمها مبدينة  الفكرية  الرتبية  الفكرية مبعاهد 
وعالقتها  واأهميتها،  العبارات،  و�سوح  مدى  حول  مرئياتهم  على  والتعرف  املحكمني، 
التي  ال�ستبانة،  عبارات  بع�س  �سياغة  باإعادة  الباحثان  قام  اإليه،  تنتمي  الذي  باملحور 
راأى املحكمون �رشورة اإعادة �سياغتها، حتى تزداد و�سوحًا، وا�ستبعاد غري املنا�سب منها.

حتى خرجت ال�ستبانة ب�سورتها النهائية، حيث بلغ عدد عبارتها )32( موزعة على حماور 
ثالثة حماور، كما يلي: املحور الأول: �سعوبات التوظيف املتعلقة بالفرد.وتت�سمن )10( 
عبارة.املحور الثاين: �سعوبات التوظيف املتعلقة باملجتمع.وتت�سمن )16( عبارة.املحور 

الثالث: �سعوبات التوظيف املتعلقة بالأ�رشة.وتت�سمن )7( عبارات.
ح�ساب  مت  البحث  لأداة  الداخلي  الت�ساق  �سدق  من  للتاأكد  لالأداة:  الداخلي  ال�سدق 
معامل ارتباط )بري�سون( ، وذلك لتو�سيح العالقة بني درجة كل عبارة، والدرجة الكلية لكل 

حمور من حماور البحث.واجلدول )1( يو�سح ذلك: 
الجدول (1) 

جدول يوضح معامات االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لكل محور من محاور الدراسة

عبارات املحور االول 
 )�سعوبات متعلقة بالفرد( 

عبارات املحور الثاين
 )�سعوبات متعلقة باملجتمع( 

عبارات املحور الثالث 
 )�سعوبات متعلقة باالأ�رشة( 

معامل االرتباطرقم العبارة معامل االرتباطرقم العبارة معامل االرتباطرقم العبارة 

10.59**10.31**10.37**

20.73**20.27**20.33**
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عبارات املحور االول 
 )�سعوبات متعلقة بالفرد( 

عبارات املحور الثاين
 )�سعوبات متعلقة باملجتمع( 

عبارات املحور الثالث 
 )�سعوبات متعلقة باالأ�رشة( 

30.71**30.35**30.47**

40.77**40.41**40.40**

50.76**50.24**50.44**

60.65**60.36**60.43**

70.63**70.32**70.36**

80.30**80.44**

90.0090.43**

100.19**100.43**

110.41**

120.40**

130.36**

 )Correlation is significant at the 0.01 level )2- tailed**

من خالل اجلدول ال�سابق يت�سح ان جميع معامالت الرتباط موجبة ودالة اإح�سائيًا 
عند م�ستوى معنوية 1% ما عدا العبارة )9( من عبارات املحور الأول )�سعوبات متعلقة 
بالفرد( التي تن�س على “انخفا�س دافعية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية نحو العمل يحد 

من فر�س التوظيف”
احل�سول  ♦ يف  قدرتها  ومعرفة  البحث،  اأداة  ثبات  من  للتاأكد  الدرا�سة:  اأداة  ثبات 

على النتائج نف�سها اإذا ما مت تطبيقها مرة اأخرى مت ا�ستخدام معامل ثبات )األفا كرونباخ( 
حل�ساب معامل ثبات اأداة البحث.واجلدول )2( يو�سح ح�ساب معامل ثبات اأداة البحث.

الجدول (2) 
يوضح معامات ثبات (ألفا كرونباخ) لمحاور االستبانة

معامل الثباتحماور اال�ستبانةم

0,815ال�سعوبات املتعلقة بالفرد1

0,897ال�سعوبات املتعلقة باملجتمع2

0,851ال�سعوبات املتعلقة بالأ�رشة3
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بلغ  حيث  مرتفع،  ثبات  مبعامل  تتمتع  املحاور  جميع  اأن   )2( اجلدول  من  ويت�سح 
ن�سبة  وهي  الثالث  للمحور   )0.85( و  الثاين،  للمحور   )0.89( و  الأول،  للمحور   )0.81(
مرتفعة ومنا�سبة، وهذا ي�سري اإىل اأن اأداة البحث حتظى بدرجة عالية من الثبات، مما يتيح 

اإمكانية العتماد على نتائج الدرا�سة.
نتائج الدراسة: 

اأوالً- النتائج املتعلقة بو�سف خ�سائ�س اأفراد عينة الدرا�سة:  ◄
اأن عدد  من خالل اجلدول التايل الذي يو�سح نوع جن�س املبحوثني يت�سح  اجلن�س: 
الذكور، ومثلوا ما ن�سبته 57.8% يف حني اأن عدد الناث كان  العينة كانوا من  417 من 

.%42.2 305 ومثلن ما ن�سبته 
الجدول (4) 

توزيع أفراد العينة وفق متغير الجنس

الن�سبة املئويةالتكراراجلن�س

41757.8ذكر

30542.2اأنثى

722100املجموع

اأن  يت�سح  للمبحوثني  العمرية  الفئات  يو�سح  الذي  التايل  اجلدول  من خالل  العمر: 
476 من اأفراد العينة كانوا من الفئة العمرية )من30 - 40 �سنة( مبا ميثل 65.9% وهي 
الن�سبة الأكرب، بينما 121 كانوا من الفئة العمرية 29 �سنة فاأقل ومثلوا 16.8% يف حني 

كان عدد الفئة العمرية )اكرث من 40 �سنة( 120 �سخ�سا ومثلوا %16.6.
الجدول (5) 

توزيع أفراد العينة وفق متغير العمر

الن�سبة املئويةالتكرارالعمر

2912116.8 �سنة فاأقل

3047665.9 – 40 �سنة

12016.6اأكرث من 40 �سنة

50.7غري حمدد

722100املجموع
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خالله  من  ويتبني  للمبحوثني  العمل  مكان  يو�سح  الآتي  اجلدول  العمل:  مكان 
الرتبية  بربامج  العاملني  من  كانوا  الأكرب،  الن�سبة  80.6% وهي  ومثلوا   582 عدد  اأن 
ومثلوا  الفكرية  الرتبية  مبعهد  العاملني  من  كانوا  �سخ�سا   140 عدد  بينما  الفكرية، 

.%19.4 ن�سبة 
الجدول (6) 

توزيع أفراد العينة وفق متغير مكان العمل

الن�سبة املئويةالتكرارمكان العمل

14019.4معهد الرتبية الفكرية

58280.6برنامج الرتبية الفكرية

722100املجموع

للمبحوثني  العلمية  الدرجة  يو�سح  الذي  الآتي  اجلدول  خالل  من  العلمية:  الدرجة 
يت�سح اأن عدد 651 كانوا من احلا�سلني على البكالوريو�س ومثلوا ما ن�سبته 90.2% وهي 

الن�سبة الأكرب بينما 43 �سخ�سا من احلا�سلني على درجة املاج�ستري ومثلوا %6.
الجدول (7) 

توزيع أفراد العينة وفق متغير الدرجة العلمية

الن�سبة املئويةالتكرارالدرجة العلمية

65190.2بكالوريو�س

436.0ماج�ستري

283.9اأخرى

722100املجموع

التدري�سية لعينة  الذي يو�سح اخلربة  الآتي  من خالل اجلدول  التدري�سية:  اخلربة 
9�سنوات( ومثلوا   -  5( التدري�سية بني  تراوحت خرباتهم   289 اأن عدد  يت�سح  الدرا�سة 
ما ن�سبته 40% وهي الن�سبة الأكرب، بينما عدد 186 تراوحت خرباتهم بني )10 - 14 
فاأقل(  �سنوات   4( خرباتهم  كانت   131 اأن  حني  يف   ،%25.8 ن�سبته  ما  ومثلوا  �سنة( 
فاأكرث(  �سنة   15( خربة  �سنوات   116 العدد  مثل  الأخري  ويف   ،%18.1 ن�سبة  ومثلوا 

.%16.1 بن�سبة 
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الجدول (8) 
توزيع أفراد العينة وفق متغير الخبرة التدريسية

الن�سبة املئويةالتكراراخلربة التدري�سية

413118.1 �سنوات فاأقل

528940.0 – 9 �سنوات

1018625.8 – 14 �سنة

1511616.1 �سنة فاأكرث

722100املجموع

املركز الوظيفي: من خالل اجلدول الآتي الذي يو�سح املركز الوظيفي لعينة الدرا�سة 
79.9% وهي الن�سبة الأكرب، بينما  يت�سح اأن 577 كانوا من املعلمني ومثلوا ما ن�سبته 
اأخ�سائي  بوظيفة  كانوا   51 اأن  حني  يف   ،%13 ن�سبة  ومثلوا  الإداريني  من  كانوا   94

.%7.1 ومثلوا ن�سبة 
الجدول (9) 

توزيع أفراد العينة وفق متغير المركز الوظيفي

الن�سبة املئويةالتكراراملركز الوظيفي

9413.0اإداري

57779.9معلم

517.1اأخ�سائي

722100املجموع

ثانياً: اإجابة ت�ساوؤالت الدرا�سة:  ◄
اإجابة ال�سوؤال الأول: 

ما اأهم ال�سعوبات التي تواجه توظيف االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الفكرية 
من وجهة نظر العاملني يف برامج الرتبية الفكرية ومعاهدها؟ لالإجابة على 
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات والنحرافات  الباحثان بح�ساب  الت�ساوؤل قام  هذا 

املعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة وذلك ملحاور ال�ستبانة.
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حمور ال�سعوبات املتعلقة بالفرد: أ. 
الجدول (10) 

التكرارات، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة
حول الصعوبات المتعلقة بالفرد نفسه

العبارات

غري موافق 
موافق اإىل غري موافقب�سدة

االنحراف موافق ب�سدةموافقحد ما
املتو�سطاملعياري

%ك%ك%ك%ك%ك

افتقار الأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة الفكرية لبع�س 

املهارات ال�رشورية يف 
العمل يحد من فر�س 

توظيفهم.

192.6121.716022.23324619927.60.8933.94

قلة اإنتاجية الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية يحد 

من فر�س توظيفهم.
2238812.221930.333546.45880.9143.44

عدم قدرة الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية على 
ا�ستخدام التقنيات احلديثة 

يحد من فر�س توظيفهم.

202.87510.424333.725435.2130180.9913.55

عدم ا�ستقرار الو�سع 
ال�سحي لالأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة الفكرية يحد من 

فر�س توظيفهم.

2239012.529240.423933.17910.90.9403.36

عدم معرفة ال�سخ�س املعاق 
فكريًا مبتطلبات العمل الذي 

�سيلتحق به يحد من فر�س 
توظيفه.

121.77710.728839.924934.59613.30.9113.47

�سعوبة تاأقلم الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية مع 

بيئة العمل يحد من فر�س 
توظيفهم.

162.217524.22964117624.4598.20.9433.12
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العبارات

غري موافق 
موافق اإىل غري موافقب�سدة

االنحراف موافق ب�سدةموافقحد ما
املتو�سطاملعياري

%ك%ك%ك%ك%ك

عدم تلقي ال�سخ�س املعاق 
فكريًا التدريب الالزم 

للقيام بالعمل بال�سكل 
ال�سحيح.

314.3466.420928.919426.924233.51.1063.79

يواجه ال�سخ�س املعاق 
فكريًا �سعوبة يف اإجناز 

العمل وذلك يحد من فر�س 
توظيفهم.

131.813518.728639.622531.2638.70.9233.26

انخفا�س دافعية الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية 

نحو العمل يحد من فر�س 
التوظيف.

557.618525.630041.616623162.20.9292.87

عدم التزام الأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة الفكرية بنظام 

العمل يحد من فر�س 
توظيفهم.

8311.516122.324634.121129.2212.91.0402.90

اأفراد  روؤية  يف  تقاربًا  هناك  اأن  يت�سح   )10( اجلدول  يف  املبينة  النتائج  خالل  من 
العينة حول ال�سعوبات املرتبطة بالفرد، واملتعلقة يف توظيف ذوي الإعاقة الفكرية، حيث 
اأفراد العينة على ال�سعوبات املتعلقة بالفرد  تراوحت املتو�سطات احل�سابية ملدى موافقة 
العينة  اأفراد  اأن  النتائج  )3.94( وهي درجة متو�سطة.كما يت�سح من  اإىل   )2.87( مابني 
وافقوا بدرجة مرتفعة على بع�س العبارات، كالتايل: جاءت العبارة التي متثله العبارة )1( 
وهو » افتقار الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الفكرية لبع�س املهارات ال�رشورية يف العمل يحد 
من فر�س توظيفهم« يف املرتبة الأوىل من حيث موافقة اأفراد العينة مبتو�سط بلغ )3.94 

من 5.00( .
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حمور ال�سعوبات املتعلقة باملجتمع: ب. 
الجدول (12) 

التكرارات، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة 
حول الصعوبات المتعلقة بالمجتمع

العبارات
غري موافق 

موافق اإىل غري موافقب�سدة
االنحراف موافق ب�سدةموافقحد ما

املتو�سطاملعياري
%ك%ك%ك%ك%ك

عدم منا�سبة �رشوط 
الوظائف لقدرات 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
الفكرية.

152.1567.830041.620127.815020.80.9703.57

�سعوبة اإجراءات التقدمي 
على الوظيفة يحد من تقدم 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
الفكرية لها.

212.965923532.525835.714319.80.9953.61

عدم التزام خمتلف 
القطاعات الوظيفية 

بالن�سبة املقررة لتوظيف 
ذوي الإعاقة يف قانون 

العمل.

202.8415.711015.228639.626536.70.9984.02

النظرة القا�رشة يف اأداء 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
الفكرية من قبل الآخرين 

يحد من التوظيف.

141.9608.37610.522531.234748.11.0354.15

قلة الفر�س الوظيفية 
182.5577.9709.722531.235248.81.0494.16املتاحة ب�سكل عام.

تف�سيل العمالة الأجنبية 
)قليلة التكلفة، زيادة 

الإنتاجية( على الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية.

131.8273.78011.112917.947365.50.9524.42

قلة فر�س التدريب 
لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

الفكرية يحد من فر�س 
توظيفهم.

91.2527.2638.721029.138853.70.9774.27
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العبارات
غري موافق 

موافق اإىل غري موافقب�سدة
االنحراف موافق ب�سدةموافقحد ما

املتو�سطاملعياري
%ك%ك%ك%ك%ك

حرمان ال�سخ�س املعاق 
فكريًا من حقوقه يف 

الوظيفة )الدورات، الرتقية، 
الرواتب( اأ�سوة بزمالئه.

202.8608.38812.228038.8274381.0414.01

عدم توفر اخلدمات الطبية 
الالزمة ملتابعة الو�سع 
ال�سحي يف مكان العمل.

121.7415.711515.930742.524734.20.9384.02

عدم توفر البيئة الآمنة 
املالئمة لعمل الأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة الفكرية.
131.8385.313318.430442.123432.40.9393.98

�ساعات العمل غري مالئمة 
لظروف ال�سخ�س املعاق 

فكريًا.
304.2537.322531.228439.3130180.9993.60

حجم العمل ل ينا�سب 
قدرات وخ�سائ�س 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
الفكرية.

2237410.227237.720628.514820.51.0243.53

عدم ثقة روؤ�ساء العمل 
بقدرات ال�سخ�س املعاق 

فكريًا.
192.6344.711115.428839.927037.40.9764.05

�سعف التوا�سل بني 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

الفكرية وزمالئهم يف 
العمل.

212.97310.125435.222831.614620.21.0143.56

141.911616.128639.61732413318.41.0243.41ُبعد مكان العمل عن املنزل.

عدم ال�سماح لل�سخ�س 
املعاق فكريًا باللتحاق 

بالدورات التدريبية.
192.6628.619126.529340.615721.70.9873.70

اأفراد  روؤية  تفاوتًا يف  هناك  اأن  يت�سح   )12( اجلدول  املبينة يف  النتائج  من خالل 
الفكرية،  الإعاقة  ذوي  توظيف  يف  واملتعلقة  باملجتمع  املرتبطة  ال�سعوبات  حول  العينة 
املتعلقة  ال�سعوبات  على  العينة  اأفراد  موافقة  ملدى  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  حيث 



259

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )14( - نيسان 

باملجتمع مابني )3.41( اإىل )4.42( وهي درجة مرتفعة اإىل حد ما.فاأفراد عينة البحث 
وافقوا بدرجة مرتفعة على بع�س ال�سعوبات املجتمعية التي يواجهها الفرد املعاق فكريًا 

تتمثل يف العبارات ذوات الأرقام )16، 14، 15( 
حمور ال�سعوبات املتعلقة باالأ�رشة: ت. 

الجدول (14) 
التكرارات، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة 

حول الصعوبات المتعلقة باألسرة

العبارات
غري موافق 

موافق اإىل غري موافقب�سدة
االنحراف موافق ب�سدةموافقحد ما

املتو�سطاملعياري
%ك%ك%ك%ك%ك

اعتقاد الأهايل باأن توظيف 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

الفكرية �سفقة ولي�س تقدير 
لإمكاناتهم.

405.58511.81882628138.912817.71.0833.64

تدين الراتب يوؤدي لإحجام 
الأهايل من توظيف اأبنائهم 

ذوي الإعاقة.
152.118926.217424.122631.311816.31.0953.62

اجتاه الأ�رشة ال�سلبي نحو 
قدرات وكفاءة الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة الفكرية يحد 

من التوظيف.

141.910314.321129.229340.6101140.9663.52

خوف الأ�رشة من �سوء 
معاملة الآخرين لالأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة الفكرية يف 
مكان العمل.

141.97310.124333.732532.515721.70.9953.50

خوف الأ�رشة من نظرات 
الآخرين وال�ستهزاء باإعاقة 

ابنهم.
202.89513.227037.420428.313318.41.0243.46

الأ�ساليب اخلاطئة يف 
الرتبية كاحلماية الزائدة 
لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

الفكرية من قبل اأ�رشهم 
متنعهم من التوظيف.

131.8446.127037.428535.7137190.9173.35
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العبارات
غري موافق 

موافق اإىل غري موافقب�سدة
االنحراف موافق ب�سدةموافقحد ما

املتو�سطاملعياري
%ك%ك%ك%ك%ك

حرج الأ�رشة من معرفة 
املجتمع اأن لديها 

�سخ�س معاق )الو�سمة 
الجتماعية( يوؤدي ملنع 

توظيفهم.

395.411315.723232.123432.410414.41.0743.34

اأفراد  روؤية  يف  تقاربًا  هناك  اأن  يت�سح   )14( اجلدول  يف  املبينة  النتائج  خالل  من 
العينة حول ال�سعوبات املرتبطة بالأ�رشة واملتعلقة يف توظيف ذوي الإعاقة الفكرية، حيث 
تراوحت املتو�سطات احل�سابية ملدى موافقة اأفراد العينة على ال�سعوبات املتعلقة بالأ�رشة 

اإىل )3.64( وهي درجة متو�سطة. مابني )3.34( 
اإجابة ال�سوؤال الثاين: 

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى (0.05) يف وجهات 
ال�سعوبات  اأهم  الفكرية ومعاهدها حول  الرتبية  برامج  العاملني يف  نظر 
التي تواجه توظيف ذوي االإعاقة الفكرية تبعاً للمتغريات التالية )اجلن�س، 

العمر، املوؤهل العلمي، اخلربة التدري�سية، املو�سع التعليمي والوظيفة( ؟ 
Ú  :اأوالً- الفروق باختالف متغري اجلن�س

للتعرف على ما اإذا كان هناك فروٌق ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد جمتمع 
 )T( اختبار  با�ستخدام  الباحثان  قام  اجلن�س،  ملتغري  تبعًا  الدرا�سة  حماور  نحو  الدرا�سة 

للعينات امل�ستقلة، وكانت النتائج كما يو�سحها اجلدول الآتي: 
الجدول (16) 

اختبار T للعينات المستقلة للفروق بين متوسطي آراء عينة الدراسة متغير الجنس نحو محاور الدراسة

االنحراف املتو�سطالعددالنوعحماور الدرا�سة
درجات قيمة )ت( املعياري

احلرية
م�ستوى 
الداللة

�سعوبات متعلقة بالفرد
4163.55050.65138ذكر

1.141719
0.903

غري دالة 3053.49370.67214اأنثى
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االنحراف املتو�سطالعددالنوعحماور الدرا�سة
درجات قيمة )ت( املعياري

احلرية
م�ستوى 
الداللة

�سعوبات متعلقة باملجتمع
4173.73490.58487ذكر

0.643720
0.626

غري دالة 3053.76380.60786اأنثى

�سعوبات متعلقة بالأ�رشة
4173.48750.72833ذكر

093720
0.344

غري دالة 3053.49270.76745اأنثى

** فروق دالة عند مستوى 0.01 فاقل.

اأفراد  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )16( ال�سابق  اجلدول  من  يتبني 
جمتمع الدرا�سة من الذكور واأفراد جمتمع الدرا�سة من الإناث نحو حماور الدرا�سة.�سعوبات 

متعلقة بالفرد، وال�سعوبات املتعلقة باملجتمع، وال�سعوبات املتعلقة بالأ�رشة.
Ú  :ثانياً- الفروق باختالف متغري مكان العمل

للتعرف على ما اإذا كان هناك فروٌق ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد جمتمع 
 )T( الدرا�سة نحو حماور الدرا�سة تبعًا ملتغري مكان العمل، قام الباحثان با�ستخدام اختبار

للعينات امل�ستقلة، وكانت النتائج كما يو�سحها اجلدول الآتي: 
الجدول (17) 

 اختبار T للعينات المستقلة للفروق بين متوسطي آراء عينة الدراسة
متغير مكان العمل نحو محاور الدراسة

االنحراف املتو�سطالعددالنوعحماور الدرا�سة
درجات قيمة )ت( املعياري

احلرية
م�ستوى 
الداللة

�سعوبات متعلقة 
بالفرد

1393.39770.58442معهد الرتبية الفكرية
2.568719

0.019*

5823.55720.67409برنامج الرتبية الفكرية دالة

�سعوبات متعلقة 
باملجتمع

1403.71920.59333معهد الرتبية الفكرية
0.619720

0.505

غري دالة 5823.75380.59502برنامج الرتبية الفكرية

�سعوبات متعلقة 
بالأ�رشة

1403.46530.67733معهد الرتبية الفكرية
0.432720

0.190

غري دالة 5823.49560.76031برنامج الرتبية الفكرية

* فروق دالة عند مستوى 0.05 فاقل.
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يتبني من اجلدول ال�سابق )17( وجود فروق ذات دالة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية 
بني من�سوبي معهد الرتبية الفكرية ومن�سوبي برنامج الرتبية الفكرية ل�سالح الأخري   %5
اأفراد  اإح�سائية بني  دللة  ذات  فروق  بالفرد.عدم وجود  املتعلقة  ال�سعوبات  فيما يخ�س 
جمتمع الدرا�سة من من�سوبي معهد الرتبية الفكرية ومن�سوبي برنامج الرتبية الفكرية نحو 

املحورين ال�سعوبات املتعلقة باملجتمع، وال�سعوبات املتعلقة بالأ�رشة.
Ú  :ثالثاً- الفروق باختالف متغري العمر

اأفراد عينة  اإجابات  اإح�سائية يف  اإذا كانت هنالك فروق ذات دللة  للتعرف على ما 
 One( “ الدرا�سة طبقًا اإىل اختالف متغري العمر ا�ستخدم الباحثان “ حتليل التباين الأحادي
Way ANOVA( لتو�سيح دللة الفروق يف اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة طبقًا اإىل اختالف 

متغري العمر وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول الآتي: 
الجدول (18) 

 (One Way ANOVA) « نتائج » تحليل التباين األحادي
للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا الختاف متغير العمر

م�سدراملحور
 التباين

جمموع 
مربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة 
ف

الداللة 
االإح�سائية

�سعوبات متعلقة 
بالفرد

970.30.323بني املجموعات

0.740
0.528

غري دالة 313.0217170.437داخل املجموعات

313.990720املجموع

�سعوبات متعلقة 
بال�رشة

2.07130.690بني املجموعات

0.740
0.292

غري دالة 397.6587180.554داخل املجموعات

399.730721املجموع

�سعوبات متعلقة 
باملجتمع

6.42432.141بني املجموعات

0.740
0.000

دالة 241.3197180.336داخل املجموعات

247.743721املجموع

يت�سح من خالل النتائج املو�سحة اأعاله وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
ال�سعوبات املتعلقة باملجتمع،  الدرا�سة حول حمور  اأفراد عينة  0.01 فاأقل يف اجتاهات 

طبقًا لختالف متغري العمر، والختالف كان ل�سالح الفئة العمرية )29 �سنة فاأقل( 
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اجتاهات  يف  فاأقل   0.05 معنوية  م�ستوى  عند  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل 
بالأ�رشة  املتعلقة  وال�سعوبات  بالفرد  املتعلقة  ال�سعوبات  املحورين  حول  الدرا�سة  عينة 

طبقا ملتغري العمر.
Ú  :رابعاً- الفروق باختالف متغري الدرجة العلمية

اأفراد عينة  اإجابات  اإح�سائية يف  اإذا كانت هنالك فروق ذات دللة  للتعرف على ما 
الدرا�سة طبقًا اإىل اختالف متغري الدرجة العلمية قام الباحثان با�ستخدام “ حتليل التباين 
الأحادي “ )One Way ANOVA( لتو�سيح دللة الفروق يف اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة 

طبقًا اإىل اختالف متغري الدرجة العلمية وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول الآتي: 
الجدول (19) 

 (One Way ANOVA) “ نتائج “ تحليل التباين األحادي
للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا الختاف متغير الدرجة العلمية

م�سدراملحور
 التباين

جمموع 
مربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة 
ف

الداللة 
االإح�سائية

�سعوبات متعلقة 
بالفرد

0.16420.082بني املجموعات

0.740
829

غري دالة 313.8277180.437داخل املجموعات

313.990720املجموع

�سعوبات متعلقة 
بالأ�رشة

0.12920.064بني املجموعات

0.740

0.891

غري دالة 399.6017190.556داخل املجموعات

399.730721املجموع

�سعوبات متعلقة 
باملجتمع

0.88320.441بني املجموعات

0.740
0.277

غري دالة 246.8607190.343داخل املجموعات

247.743721املجموع

يت�سح من خالل النتائج املو�سحة اأعاله عدم وجود فروق ذات دللة اح�سائية عند 
م�ستوى معنوية 0.05 فاأقل يف اجتاهات عينة الدرا�سة حول اأي من حماور الدرا�سة طبقا 

ملتغري املوؤهل العلمي.
Ú  :خام�ساً- الفروق باختالف متغري اخلربة التدري�سية

اأفراد عينة  اإجابات  اإح�سائية يف  اإذا كانت هنالك فروق ذات دللة  للتعرف على ما 
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الدرا�سة طبقًا اإىل اختالف متغري اخلربة التدري�سية قام الباحثان با�ستخدام “ حتليل التباين 
الأحادي “ )One Way ANOVA( لتو�سيح دللة الفروق يف اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة 

طبقًا اإىل اختالف متغري اخلربة التدري�سية وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول الآتي: 
الجدول (20) 

 (One Way ANOVA) « نتائج » تحليل التباين األحادي
للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا الختاف متغير الخبرة التدريسية

م�سدراملحور
 التباين

جمموع 
مربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�سائية

�سعوبات متعلقة 
بالفرد

7.43632.479بني املجموعات

5.797
0.001**

دالة اح�سائيًا 306.5547170.428داخل املجموعات

313.990720املجموع

�سعوبات متعلقة 
بالأ�رشة

9.37333.124بني املجموعات

5.747
0.001**.

دالة اح�سائيًا  390.3577180.544داخل املجموعات

399.730721املجموع

�سعوبات متعلقة 
باملجتمع

11.66733.889بني املجموعات

11.828
0.000**.

دالة اح�سائيًا 236.0767180.329داخل املجموعات

247.743721املجموع

**دالة إحصائياً عند مستوى معنوية %1

يت�سح من خالل النتائج املو�سحة اأعاله وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
معنوية 0.01 يف اجتاهات عينة الدرا�سة حول كل من حماور الدرا�سة الثالثة طبقا ملتغري 

اخلربة التدري�سية، وقد كان الختالف ل�سالح ذوي اخلربة الأقل من 4 �سنوات.
Ú  :ساد�ساً- الفروق باختالف متغري املركز الوظيفي�

اأفراد  اإجابات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هنالك  كانت  اإذا  ما  على  للتعرف 
 “ با�ستخدام  الباحثان  قام  الوظيفي  املركز  متغري  اختالف  اإىل  طبقًا  الدرا�سة  عينة 
اإجابات  يف  الفروق  دللة  لتو�سيح   )One Way ANOVA(  “ الأحادي  التباين  حتليل 
كما  النتائج  وجاءت  الوظيفي،  املركز  متغري  اختالف  اإىل  طبقًا  الدرا�سة  عينة  اأفراد 

الآتي:  اجلدول  يو�سحها 
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الجدول (21) 
 (One Way ANOVA) “نتائج “تحليل التباين األحادي

للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا الختاف متغير المركز الوظيفي

م�سدراملحور
 التباين

جمموع 
مربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة 
الداللة االإح�سائيةف

�سعوبات متعلقة 
بالفرد

0.87920.440بني املجموعات

1.008
0.365

غري دالة اح�سائيًا 313.1117180.436داخل املجموعات

313.990720املجموع

�سعوبات متعلقة 
بالأ�رشة

1.98220.991بني املجموعات

1.792
0.167

غري دالة اح�سائيًا 397.7487190.553داخل املجموعات

399.730721املجموع

�سعوبات متعلقة 
باملجتمع

0.62920.314بني املجموعات

0.915
0.401

غري دالة اح�سائيًا 247.1147190.344داخل املجموعات

247.743721املجموع

**دالة احصائياً عند مستوى معنوية %1

يت�سح من خالل النتائج املو�سحة اأعاله عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى معنوية 0.05 فاأقل يف اجتاهات عينة الدرا�سة حول اأي من حماور الدرا�سة طبقا 

ملتغري املركز الوظيفي.

توصيات الدراسة: 
يف �سوء النتائج التي تو�سل اإليها هذا البحث، خرج الباحثان مبجموعة من التو�سيات، 
تاأمل اأن ت�سهم يف زيادة فر�س توظيف ذوي الإعاقة الفكرية، واإزالة ال�سعوبات والعقبات 
الفكرية،  الإعاقة  ذوي  توظيف  بعملية  الهتمام   -  1 وهي:  توظيفهم،  عملية  تواجه  التي 
املجتمع  توعية   - 2 واإمكاناتهم.  الفكرية  الإعاقة  قدرات ذوي  تنا�سب  ا�ستحداث وظائف 
واأ�سحاب العمل ب�رشورة توظيف ذوي الإعاقة الفكرية ملا له من تاأثري اإيجابي يف حت�سني 
ذوي  حقوق  تو�سح  اجلميع،  تنا�سب  توعوية  برامج  و�سع  خالل  من  وذلك  الذات،  مفهوم 
الإعاقة الفكرية يف اإحلاقهم ببيئة العمل، ومن ذلك توزيع الن�رشات والكتيبات تبني اأهمية 
توظيف ذوي الإعاقة الفكرية، اأهدافه وجمالته. 3 - توعية اأ�سحاب العمل والعاملني يف 
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املوؤ�س�سات من الأفراد العاديني بطبيعة ذوي الإعاقة الفكرية وخ�سائ�سهم، للتعامل اجليد 
معهم، واأن يتاح لهم قدر كاٍف من املرونة يف اأثناء تاأدية العمل. 4 - و�سع معايري و�رشوط 
منا�سبة وواقعية عند �سغل الوظائف املختلفة، حيث تنا�سب طبيعة وخ�سائ�س ذوي الإعاقة 
ال�سعوبات  اأبرز  لبحث  �سنويًا،  العمل  اأ�سحاب  اجتماع   -  5 درجاتها.  مبختلف  الفكرية 
وامل�سكالت التي تواجه توظيف ذوي الإعاقة الفكرية، والعمل على حلها واإزالتها يف �سوء 
بيئة  يف  الفكرية  الإعاقة  ذوي  احتياجات  مراعاة   -  6 امل�ستمرة.  والتطلعات  امل�ستجدات 

العمل من حيث ت�سميم املباين، وعمل ت�سهيالت لتاأدية اأعمالهم ب�سكل مالئم.
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