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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

  :مقدمة 
  

مــن أهــم المــسائل التــي يعنــى بهــا المجتمــع المتحــضر مــن خــالل ذوي اإلعاقــة الــشباب تعــد مــسألة تــشغيل 
ٍعلـــى حـــد ســـواء فـــي رعايـــة وتـــشغيل المعـــوقين بتـــوفير مؤســـساته المختلفـــة ، وقـــد إهتمـــت الـــدول المتقدمـــة والناميـــة 

الخـــدمات المتكاملـــة لهـــم لإلســـتفادة مـــن كافـــة الطاقـــات المعطلـــة لـــديهم وذلـــك بتـــشغيلهم بمـــا يتناســـب وقـــدراتهم 
  . الجسمية والعقلية إلستعادة قدرتهم على العمل واإلنتاج وتوفير االمن الذاتي واالجتماعي لهم 

ًن هنــاك تغيــرا فــي ســلوك الفــرد المعــوق وشخــصيته ، إذ بعــد أن يفقــد عــضوا أو أشــارت الدراســات النفــسية أو ً
يصاب بعجز أو قصور في أعضاء جسمه يصاحب ذلك تغيير جوهري يشمل كل أبعاد الشخصية الجسمية والنفـسية 

  .واألجتماعية 

 والتعـايش مـع  المعوقـون الكثيـر مـن الـضغوطات والتـوترات خـالل محـاوالتهم التكيـف الـشبابيواجـهومن هنا 
بيئــتهم المحيطــة بهــم ، ويعــانون الكثيــر مــن الــضغوطات النفــسية واالجتماعيــة واالقتــصادية خــالل تعــاملهم مــع اســرهم 

ــر مــن اإلمتيــازات فيعيــشونيفقــدواقــاربهم ومؤســسات المجتمــع المختلفــة، ونتيجــة لــذلك فــإنهم   حالــة مــن ون الكثي
لــديهم  يولـد ممـا م مـن األفـراد المعينيـين والمحيطـين بهـونمقبولــ غيـر م فيهـا بـأنهونالـضجر واألغتـراب يحـسالـشعور 

 إلــى تفــسير خــاطىء م حالــة إنفعاليــة تــدفع بهــون يعيــشمالكثيــر مــن اإلنفعــاالت واألضــطرابات النفــسية بــل إنهــا تجعلهــ
  . رغم إنها ليست كذلك في حقيقتها ملكثير من المواقف الحياتية التي ينظر إليها على أنها ضده

  
  :لدراسة مشكلة ا

اإلعاقـة موقـف يفتقـد فيـه الفـرد القـدرات الـضرورية والالزمـة إلشـباع حاجاتـه األساسـية وتطلعاتـه ومـشاركته تعد 
  .هي نقص األحقية الضرورية لمشاركة المجتمع فبذلك ، وفي فعاليات الحياة االجتماعية 

لـذلك  أو وراثـي ، يشأ تكـوين فـي ظـل ظـروف اجتماعيـة معينـة حتـى وأن كانـت ذات منـًاإلعاقة أساسـاوتختلق 
فـإن الـسياق االجتمـاعي هـو المتغيــر األساسـي والفـارق فـي نـشأة المــصاحبات االجتماعيـة والـسلوكية  بكـل تــداعياتها 

 اإلعاقـة مـن خـالل تبنـي اسـتراتيجية دمـج وتمكـين ذوي ى المعاق مما يلزم معه تغييـر الثقافـة الـسائدة علـىالسلبية عل
مشاركة االجتماعية واالستفادة من المميزات والخـدمات التـي تنتجهـا مؤسـسات المجتمـع االحتياجات الخاصة من ال

  )1 : 2004القصاص ،( للعاديين
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ان لالعاقــة تــأثير كبيــر فــي ســلوك المعــوق مــن خــالل المواقــف االجتماعيــة المختلفــة ، الن ويتــضح مــن ذلــك 
و فـي عجـزه عـن مراقبـة نفـسه ، كمـا ان لمعاملـة إرادة هؤالء كثيرا مـا تـضمحل مـن أثـر االصـابة بـضعف الـذات ، وتبـد

الوالدين واالقارب رد فعل قد يكون ذا خطر عظيم في التأثير على السلوك، وذلك حين يغالي الناس واالقارب بصفة 
خاصة ، في إظهار الشفقة والعطف والتدليل ويتأثر بـذلك اصـحاب الشخـصيات الـضعيفة واالطفـال المعـوقين خاصـة 

األدبيــات اشــارت  وفــي هــذا الــصدد ).1989الــشحومي ،(ممــن يتلقــون اهتمــام الوالــدين وعطفهمــا ان كــانوا اصــال 
تتضمن االنسحاب مـن مواقـف التفاعـل االجتمـاعي ،  بشكل عام  الى ان االثار النفسية التي يواجهها المعوقالسابقة

انهــم اقـل تقــبال ، ، و Tuttle , 1986 : 110)(والتـردد وانخفـاض تقـدير الــذات وارتفـاع االكتئـاب ، والــشك ،
عـادة مـا يظهـرون مـستويات ، و)James,1990 112:(مفهوم الذات لـديهم مقارنـة مـع االفـراد العـاديين انخفاض و

مما يــؤثر فــي ادائهــم عاليــة فــي مفهــوم الــذات الــسلبي ، ودرجــات القلــق ، واالحــساس باالعتماديــة ، وعــدم االســتقرار
  (Jones, 1985 : 33-34)بالعمل 

ــؤثر علــى نمــوه كمــا أث ــأثيرا واضــحا علــى ســلوك الفــرد وتــصرفاته، فهــو ي ــة أن لإلعاقــة ت ًبتــت األدبيــات الحديث ً
ًالنفسي وعلى عالقاته االجتماعية مما يثير في نفس الفرد المعوق أنواعا من الصراع الـداخلي والـذي يواجهـه بتـدريب 

 إن الـــشعور (Adler)تمـــع ، وهنـــا يـــذكر العـــضو موضـــع الـــنقص إلشـــباع ذاتـــه وشـــعوره بقيمتـــه كفـــرد منـــتج فـــي المج
بـالنقص العــضوي يـدفع اإلنــسان الـى البحــث عـن وســائل تخفـف مــن شـعوره بالمذلــة والـضيق فيلجــأ الـى زيــادة القــدرة 

   .على اإلنتاج والعمل

وكون هـذه الـشريحة ليـست بالقليلـة فـي المجتمـع فهـي تـستحق االهتمـام والرعايـة مـن قبـل الدارسـين فـي هـذا 
هم ثـروة بـشرية يمكـن ان تـسهم فـي بنـاء المجتمـع وتـصبح جـزء مـن عمليـة التنميـة االجتماعيـة الـشاملة ، المجال كون

  :وعليه يمكن بلورت مشكلة الدراسة الحالية باالجابة على االسئلة التالية 

قطـاع الـذين يعملـون فـي مؤسـسات ال ذوي االعاقـة  الـشباب التـي تواجـهتحدياتما األهمية النسبية لمحاور ال    .1
  .من وجهة نظرهم ؟ الخاص 

الـذين يعملـون فـي مؤسـسات  ذوي االعاقـة  الـشباب التـي تواجـهتحـديات الاستبانة) عبارات(ما أهمية فقرات   .2
  .من وجهة نظرهم ؟ القطاع الخاص 

 نـوع (فـي ضـوء متغيـري ذوي االعاقة الشباب التي تواجه تحديات ال استبانةًهل هناك فروق دالة احصائيا في   .3
  .؟)  للمعوق، الحالة االجتماعيةاالعاقة

  ؟الصعوبات  التحديات ومواجهة تلكما هي الحلول والتوصيات المقترحة التي تسهم في     . 4
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 أهمية الدراسة : 
  :   من  الحاليةتتجلى اهمية الدراسة

بات التـي تواجـه ذوي تتنـاول الـصعو والتـي – ين علـى حـد علـم البـاحث- الدراسة األولـى بـسلطنة عمـان كونها  . 1
  .اإلعاقة في مؤسسات القطاع الخاص 

  .اسهامها في استقراء االثار النفسية واالجتماعية  والتي تشكل معوقات وصعوبات تواجه المعوق اثناء عمله  .2

 .النفسية واالجتماعية التي تواجه ذوي اإلعاقة في مؤسسات القطاع الخاص  لقياس الصعوبات أداة إعداد  .3

 :الباحثان أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة يتوقع  .4

 .المسؤولون ذوي العالقة في الوزارات والمؤسسات   .أ

ه المعوق تشخيص ما يواجهأصحاب شركات القطاع الخاص كونهم العنصر األساس الذي يسهم في   .ب
ل الكفيلة مع بيئة العمل ومواجهة السبّومساعدتهم على التكيف العامل من صعوبات نفسية واجتماعية 

  . وتطوير قدراتهم واكسابهم مهارات اجتماعية تنمية اتجاهاتهم السليمةل

 .االعاقة البحوث التربوية وفي مجال الباحثون والمهتمون  .جـ

 

  :أهداف الدراسة 
  : الى ةالحاليالدراسة تهدف تس

ي االعاقـة الـذين يعملـون  فـي  ذو الـشباب الصعوبات التي تواجـهاستبانةالتعرف على األهمية النسبية لمحاور   . 1
  .مؤسسات القطاع الخاص في محافظة مسقط بسلطنة عمان من وجهة نظرهم

ذوي االعاقـة الـذين يعملـون  فـي  الـشباب  التي تواجه تحدياتإستبانة ال) عبارات(التعرف على أهمية فقرات   .2
  .مؤسسات القطاع الخاص في محافظة مسقط بسلطنة عمان 

ذوي االعاقـة الـذين يعملـون  فـي مؤسـسات  الـشباب التـي تواجـه التحـديات  اسـتبانةوق فـي التعرف على الفـر  .3
/ جـسمية (نوع االعاقة (في ضوء متغيري . القطاع الخاص في محافظة مسقط بسلطنة عمان من وجهة نظرهم

  ).غير متزوج/متزوج ( ، الحالة االجتماعية )سمعية

الـــصعوبات والمعوقـــات التـــي تواجـــه  التحـــديات وفـــي مواجهـــةالتوصـــل الـــى حلـــول وتوصـــيات مقترحـــة تـــسهم   . 4
  .ذوي االعاقة الذين يعملون في مؤسسات القطاع الخاصالشباب 
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 :الدراسة حدود

  تعرضـوا لحـوادث طارئـةمن الـذينذوي اإلعاقة الشباب الصعوبات التي تواجه  : الحدود الموضوعية للدراسة  .أ
 .افظة مسقط بسلطنة عمانفي مؤسسات القطاع الخاص في مح العاملينو

 . م 2013 / 2012 العام الميالدي: الحدود الزمانية للدراسة  .ب

  .بعض مؤسسات القطاع الخاص في محافظة مسقط بسلطنة عمان  : الحدود المكانية  .جـ

  ).نوع االعاقة ، الحالة االجتماعية : (متغيرات الدراسة  .د
  

  :تحديد المصطلحات 
  الصعوبات . ًأوال

  :بأنها ) 1990(  المساعدةاهعرف  . 1

اقتصادية  وأاجتماعية  وأ المعوقات والمشكالت التي يواجهها المعوقون حركيا سواء كانت نفسية او طبية "
   )26  :1990 المساعدة ، ( " .تشريعية وأمهنية  وأ

 ين تواجه المعوقالصعوبات االجتماعية والنفسية التي: " بأنها  في الدراسة الحالية في حين عرفها الباحثان
وما تتضمنه من إنعكاسات نفسية وإجتماعية تتعلق بسوء العالقات مع اآلخرين وعدم التوافق وعدم ) سمعيا /بدنيا(

 " . والذين يعملون في مؤسسات القطاع الخاص التكيف 

الل الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خ : "  فيتمثل بـصعوبات  للالتعريف االجرائيأما 
   " .ّاالجتماعية والنفسية المعدة من قبل الباحثين في هذه الدراسة الصعوبات إجابته على فقرات إستبانة 

  :وق ـعـمـال  ً.ثانيا
  :بأنه  (Manchester, 2002)مانشستر عرفه   . 1

 الشخص الذي يعاني من فقدان او ضمور عضو مما يحد من مشاركته في الفعاليات واالنشطة في الحياة" 
  . " ينتج عنه عقبات وموانع اجتماعية وبيئية االجتماعية مقارنة باالشخاص العاديين مما 

)    (Manchester , 2002 : 112    

  : بأنه )2004(القصاص عرفه و  . 2

  " االشخاص الذين يعانون من عوق حدث بأسباب وراثية أو بيئية  مما ينعكس على تواصله واداءه " 

  )2 : 2004 ، القصاص( 
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  :المعوق بدنيا 
الــشخص الــذي يعــاني مــن فقــدان او خلــل اوعاهــة بــسبب حــادث طــارئ ممــا حــد مــن الوظيفــة والنــشاط " 

   "الحيوي العادية

  :المعوق سمعيا 
الشخص الذي يعاني من عجز جزئي في حاسة السمع بشكل يجعل من الصعب السمع عبر حاسة "

   ." السمع  بما يطلق عليه ضعف السمع 

  

  :سات القطاع الخاصمؤسً.ثالثا
اعــداد العالقــة بــين رب يخــضع للقــوانين الــصادرة مــن وزارة القــوى العاملــة فــي كيفيــة يزاولــه نــشاط اجتمــاعي 

يـؤدي عمـال مقابـل أجـر ويكـون تابعـا لـصاحب العمـل الـذي يعمـل لديـه الذي وبين العامل ) صاحب المؤسسة(العمل 
 رب وال يـستطيع،   ، أي عالقـة تعاقديـةبينهمـاّد الـذي يوقـع يـستمد حقوقـه مـن العقـ، والـذي  وإشـرافه وتحـت إمرتـه

العامـل إال بموافقـة الطـرفين ، وكـذلك الحـال يـستطيع كـل منهمـا إنهـاء  العمل تعديل أي بند من بنود العقد المبرم مع
  .وذلك عمال بالمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين ، حيث يتطلب توافق اإليجاب والقبول  العقد متى شاء ،

 الفصل الثاني

 االطار النظري والدراسات السابقة
 ذوي االعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية واحترام قدرات ذوي االعاقة واحترام الشباب يعد 

 من اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة حقهم في العمل واتاحة الفرصة لهم لكسب )27(حقهم ، وتكفل المادة 
تارونه بحرية في سوق العمل وبيئة عمل ويتضمن حماية حقوق االشخاص ذوي االعاقة في الرزق في عمل يخ

ظروف عمل عادلة ومالئمة على قدم مساواة مع االخرين ، وتشغيل االشخاص ذوي االعاقة في القطاع العام 
 بشأن 1983سنة ل) 159(ما تتضمنه االتفاقية الخاصة بمنظمة العمل الدولية رقم الى اضافة ، والقطاع الخاص 

 اقرت الجمعية العامة لالمم المتحدة وقد . )26-24  :2009عوض وشما، (التأهيل المهني والعمالة للمعوقين 
 في المشاركة والمساواة في بحقهم ميثاق الحقوق االنسانية لمن يعانون من اعاقات والذي يقضي )1981(في عام 
  )1 : 2008 الصباح واخرون ،(المعاملة 

احترام كرامة االشخاص المتأصلة : ادئ التوجيهية لالتفاقية الدولية الخاصة بذوي االعاقة من المبو
واستقاللهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقالليتهم، عدم التمييز، كفالة مشاركة وإشراك 

  .االشخاص ذوي االعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع واحترام الفوارق 
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ن ذوي اإلعاقــة ال تتــاح أمــامهم مختلــف فــرص التفاعــل مــع مختلــف مواقــف وخبــرات الحيــاة االجتماعيــة ، إ
 أقل كثيـرا مقارنـة بـأقرانهم العـاديين ، وتعتمـد أي محاولـة للتعامـل أو للـتخلص مـن الـصعوبات التـي ةويعيشون في حيا

وجــد طــريقتين مختلفتــين تو، ات المرتبطــة بهــا  مــا يعتقــد انــه الــسبب فــي اإلعاقــة والــصعوبىيعــاني منهــا المعــوقين علــ
  :  لتفسير ما يعتقد انه السبب في اإلعاقة وتداعياتها النفسية فيما يطلق علية نموذجا تفسير اإلعاقة وهما 

   Medical Model of Disability   النموذج الطبي لإلعاقة) أ   ( 

  Social Model of Disabilityالنموذج االجتماعي لإلعاقة) ب ( 

   :النموذج الطبي لإلعاقة -1

ــ ــهــا أنى ينظــر هــذا النمــوذج لإلعاقــة عل  االرتبــاط و المــشاركة فــي أنــشطة ى عجــز أو عــدم قــدرة المعــاقين عل
تحـدث تـدميرا لعـضو مـا مـن والتـي    Impairment  معانـاة الفـرد مـن إصـابةىوخبـرات الحيـاة ترجـع باألسـاس إلـ

يمكـــن مـــن االســـتفادة و المـــشاركة فـــي فعاليـــات وخبـــرات الحيـــاة جـــسده يترتـــب عليـــة قـــصور أو عجـــز وظيفـــي ال 
  . االجتماعية وال يرجع هذا العجز من قريب أو بعيد لمالمح وخصائص وأنساق القيم و المعتقدات في المجتمع 

ويــؤثر النمــوذج الطبــي لإلعاقــة علــي الطريقــة التــي ينظــر ويفكــر المعــاقون بهــا حــول أنفــسهم إذ عــادة مــا يتبنــى 
ون منهم رسالة سلبية مفادها أن كل المشكالت التي تواجه ذوي اإلعاقة تنشأ عن امتالكهم أجساد غير عاديـة الكثير

 االعتقـــاد بـــأن إصـــابتهم تحـــول بالـــضرورة دون مـــشاركتهم فـــي ىأو بهـــا عيـــب تكـــويني ، وعـــادة مـــا يميـــل المعـــاقين إلـــ
 عدم مقـاومتهم  ى البنية الفكرية لذوي اإلعاقة إلاألنشطة االجتماعية ، ويؤدي إستدخال هذه األفكار والمعتقدات في

   )Olive, 1990(محاوالت استبعادهم من االندماج في فعاليات وخبرات الحياة اإلنسانية في المجتمع 

   : النموذج االجتماعي لإلعاقة  -2

 وامتعاضـهم بدأت صياغة النموذج االجتماعي من قبل بعض العلماء إثـر إظهـار العديـد مـن المعـوقين اسـتيائهم
من النموذج الفردي أو الطبي لكونه ال يقدم تفـسيرات مقنعـة السـتبعادهم مـن االنـدماج فـي مـسار الحيـاة االجتماعيـة 

 اإلصـابة أو اإلعاقـة ىوألن هناك العديد من الخبرات لمعـاقين أظهـرت أن مـشكالتهم الحياتيـة و التوافقيـة ال ترجـع إلـ
  ريقة  التي ينظر بها المجتمع إليهم الطىفي ذاتها، ولكن تعود باألساس إل

 أن المجتمع هـو المعـوق ألن الطريقـة التـي يـشيد بهـا ىأن المجتمع هو سبب اإلعاقة بمعنويرى هذا النموذج 
 و اإلعاقــة مــن االشــتراك فــي فعاليــات وأنــشطة وخبــرات الحيــاة اليوميــة ، وإذا مــا أريــد اشــتراك وانــدماج ذوىتمنــع ذو

االجتماعية البد أن يعاد تنظيم المجتمـع مـن حيـث بنائـه ووظائفـه ، وأيـضا ال بـد مـن القـضاء اإلعاقة في مسار الحياة 
   .)Richard , 2002.( كل الحواجز والموانع والعقبات التي تحول دون هذا االندماجىعل
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  : اآلثار النفسية لإلعاقة الحركية والعوامل التي تؤدي إليها

تـشترك أو تتـشابه مـن حيـث بعـض اآلثـار النفـسية لإلعاقـة قين حركيـا للمعـوإن السمات أو الخصائص النفسية 
 ذوي الحاجــات  اخــرى مــن فئــاتىبــشكل عــام، كــالقلق والتوتر،االنفعــال وغيرهــا مــن الــسمات التــي تكــون عامــة لــد

ــز بــسمات نفــسية مرضــية  ــاتهم ال الخاصــة إال إنهــا قــد تتمي توجــد لــدى بعــض فئــات ذوي االحتياجــات الخاصــة فحي
مــن الحرمــان الحركــي الــذي ال يكــون موجــودا لــدى بعــض الفئــات األخــرى مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، مجموعــة 

فكـل كلمـة ال ورائهـا اضـطراب نفـسي يتـراكم يومـا بعـد يـوم، وتـزداد اإلعاقـة ،فحياتهم مجموعـة مـن الـالءات الحركيـة 
وهـو فـي  . تلـك العقبـات التـي تعترضـهسوءا مع تقدم العمـر، وتـزداد اإلحباطـات التـي تعبـر عـن حالتـه النفـسية بـسبب

هذه الحال إما أن ينسحب وتعتل صحته النفسية ، وإما أن يتجه نحو نفسه كـي يعوضـها ذالـك الحرمـان الحركـي بمـا 
  .تبقى لديه من قدرات

فــــالمعوق حركيــــا لــــه مــــشكالت وال يمكــــن إدماجــــه فــــي الحيــــاة العامــــة بــــشكل فعــــال إال بعــــد معالجــــة هــــذه 
 لديه مشكلة جسمية تتمثل في عدم القدرة علـى الحركـة أو ضـعفها، وينـتج عـن هـذه المـشكلة المشكالت، فهو أوال

الجــسمية اخطــر المــشاكل االجتماعيــة، وهــي االعتمــاد علــى اآلخــرين، وهــذه تــشكل اكبــر صــعوبة يمكــن أن تــصادف 
تـراكم هـذا الـشعور فانـه سيشعر بـالقلق واالكتئـاب، ومـع والمعاق إذ انه سيشعر بالنقص ويبني صورة سلبية عن نفسه 

رفـض التوافـق ممـا يترتـب عليـه ومن ضمن العمليات الالشعورية فان ذلك سينعكس علية سلوكيا من عدوانية وانطـواء 
  .برامجالمع مشكلته الجسدية وتلك إحدى أهم المشكالت التي يواجهها القائمون على 

اعيـة للفـرد المعـاق وأسـرته، وتعتمـد شـدة هـذا تؤثر اإلعاقة الجسمية والصحية في الجوانب النفـسية واالجتم  
التأثير على نوع اإلعاقة وشـدتها وعمـر الفـرد عنـد اإلصـابة باإلعاقـة، وكـذلك علـى الظـروف األسـرية والمجتمعيـة التـي 
ينتمي لها الفرد المعاق، كذلك فان لألسرة دور هام في التخفيف من معانـاة الفـرد المعـاق جـسميا وصـحيا إذا وفـرت 

الــدعم والتقبــل للفــرد المعــاق أو إنهــا قــد تكــون مــصدرا لهــذه المعانــاة إذا لــم تــوفر مثــل هــذا الــدعم أو إنهــا ال األســرة 
أما المجتمع فهو الذي يحدد أو يسمي اإلصابة على أنها إعاقة بـسبب مـا تـصنع مـن قيـود علـى . تتقبل اإلعاقة أصال

ده مما يؤثر على نمـو الفـرد وتكيفـه االجتمـاعي ومـن هنـا الفرد المعاق، أو بتفسيرات المجتمع لمدى الفروق بين أفرا
فــان هنــاك اختالفــات فــي حيــاة األفــراد المعــوقين فــي المجتمــع والتــي تعتمــد فــي األســاس علــى اســتجابة المجتمــع 

. لــذلك فــان المــشكالت التــي يعــاني منهــا المعوقــون جــسميا وصــحيا ليــست بــسبب طبيعــة اإلعاقــة فحــسب. وتوقعاتــه
ة المجتمع نحوهم والمتمثلة في العقبات التي يضعها المجتمع أو التسهيالت التي يوفرهـا للمعـوقين وإنما بسبب نظر

لــذلك فالعوامــل التــي تــؤثر فــي الجانــب النفــسي كثيــرة إال إن كــل فــرد معــوق يعتبــر منفــردا فيمــا يعايــشه مــن  .أنفــسهم
  .خبرات تنعكس بالتالي على تكيفه مع المجتمع
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 إلـى انـه ال يوجـد نمـط شخـصية محـدد يـرتبط بإعاقـة معينـه، كمـا انـه ال توجـد عالقـة ألدبيات الـسابقةأشارت ا
فــيمكن أن يعــاني الفــرد مــن إعاقــة شــديدة ولكنــه فــي نفــس الوقــت . مثبتــة بــين شــدة اإلعاقــة و التكيــف النفــسي لهــا

  .متكيف معها أو من الممكن أن تكون إعاقته بسيطة ويعاني من سوء تكيف

باإلحبــاط الـشديد، وكراهيــة الــنفس، والــشعور بكراهيـة الممــاثلين لهــم فــي وع مــن االعاقــة ويتـسم أفــراد هــذا النـ
وانخفـاض مـستوى الطمـوح واضـطراب صـورة ، واإلحساس بـالظلم، السن ، واإلحساس بالخجل من مواجهة المواقف
  .الذات والسلوك المضاد للمجتمع وعدم التوافق

  :المعاق حركياالعوامل التي تؤدي لالضطرابات النفسية لدى 

  :العوامل التي تؤدي الستجابة المعوق نفسيا. 1

فهناك معاقون والديـا وهنـاك مـن أصـيبوا صـغارا، وهنـاك مـن طـرأت علـيهم اإلعاقـة : السن عند حدوث اإلعاقة  • 
  .الحركية كبارا

 تـأثيرا عنـه جنس المعاق يؤثر على تقويمه لذاتـه، فقـصر الطـرف األسـفل مـثال عنـد األنثـى يكـون اشـد: الجنس  • 
  .عند الرجل

المعـــوق ضـــعيف الـــذكاء يكـــون أكثـــر اعتمـــادا علـــى غيـــره ويكـــون أكثـــر تعرضـــا لليـــأس واالنفجـــارات : الـــذكاء  • 
  .العاطفية

  .طبيعة شخصية المعوق قبل حدوث العاهة تؤثر على استجابته لحدوث العاهة:سمات الشخصية  • 

ل العاهة تؤثر بالطبع على اسـتجابة المعـوق، فـإذا كـان يتمتـع الكفاءة الجسمية قب: الحالة الجسمية قبل العاهة  • 
  .بكفاءة جسمية عالية، قلت نسبة العجز الذي تحدثه العاهة

المعــوق الــذي ينتمــي إلــى أســرة مترابطــة يجــد فيهــا العطــف والمــساندة : الموقــف النفــسي واالجتمــاعي للمعــوق  • 
  .عند حدوث العاهة

  .لعاهة ستختلف حسب طبيعة العاهة الجسميةاآلثار النفسية ل: طبيعة العاهة  • 
إذا كانت اإلصابة راجعة إلى الجهاز العصبي، فان التأثير النفـسي لهـا لـن يتوقـف : مدى إصابة الجهاز العصبي  • 

  سيتوقف على التغيرات النفسية المباشرة التي تحددها إصابة الجهاز العصبي بل على شخصية المريض فقط 

  :معوق حركياالمشاكل النفسية لل. 2

  .الشعور بالتعب إذ إن المعوق حركيا عليه أن يبذل من الطاقة والجهد الكثير لتعويض قصوره البدني  • 
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اإلعاقة الحركية ال يمكن إخفاؤها، وهي تصيب الجـسد مباشـرة ممـا يـسبب أالمـا : تغيير المظهر العام للجسم  • 
  .نفسية شديدة

ــالطرف  •  ــ: اإلحــساس الــوهمي ب ــرا مــا كثيــر مــن المع ــالبتر يــشعرون بوجــود الطــرف المبتــور وكثي اقين المــصابين ب
  .يشعرون باألم في هذا الطرف

بعد أن يصاب الفرد باإلعاقـة الحركيـة يعـاني مـن أثـار نفـسية ناجمـة عـن :مشكالت سلوكية عند استقرار الحالة  • 
  :اإلعاقة الحركية تتمثل فيما يلي

اهـــة المؤديـــة إلـــى العجـــز الجـــسمي ويـــؤثر علـــى هـــذه اآلثـــار أثـــار نفـــسية ناتجـــة عـــن تفاعـــل المعـــوق للع   -
خبـرات الفـرد، حجـم الخـوف الـذي اعتـراه خـالل بدايـة المـرض و الحادثـة التـي : مجموعة عوامـل هـي

  .أدت إلى العجز، معاملة أسرته، أماله في االعتماد على نفسه في كسب عيشه وإحساسه باألمن
  .اآلخرين نحو المعوقتأثيرات نفسية ناجمة عن تفاعل وسلوك    -
عــدم الــسيطرة علــى الجهــاز، عــدم إمكانيــة " مــشكالت نفــسية ناجمــة عــن اســتخدام الجهــاز التعويــضي   -

تحقيق التآزر الحركي العضلي في الحركـة، اضـطراب المظهـر العـام للمعـوق، وجـود عيـوب فـي الجهـاز 
  ".التعويضي

  :  وهيهنية واالقتصاديةمشكالت نفسية ناتجة عن تغير الظروف االجتماعية والم  . 3

  .فقد المكانة االجتماعية للمعوق  • 
وجوده تحت العالج لفتـرات طويلـة قـد يـؤثر علـى مـن يرعـاهم، كمـا يـؤثر علـى عالقاتـه بـأفراد األسـرة التـي قـد   • 

  .تصل إلى حد نبذ وإهماله
غله مما قد يجعله ف ريـسة التعطل نتيجة اإلعاقة الحركية قد يؤدي إلى وجود فراغ ال يعرف المعوق كيف يست  • 

  .ألنواع الترفيه الخاطئة أو استغالل اإلعاقة للحصول على الشفقة والعطف واالستجداء
إذا كـان المعــوق متـزوج فقــد يــؤدي الوجـود بعيــدا عــن الـزوج أو الزوجــة تحـت العــالج، إلــى غيـرة المعــوق، ممــا   • 

   .يؤدي إلى تفكك العالقات األسرية

 )7: ب،ت كابشن، (،  )52: ب،ت سليمان ،  ( 

  : التي تنتج عن االصابة باالعاقةالسمات السلوكية
  .الشعور الزائد بالعجز ، مما يولد لدى الفرد المعوق االحساس بالضعف واالستسالم لالعاقة   . 1

  .الشعور الزائد بالنقص ، مما يعوق تكيفه االجتماعي والنفسي   . 2

  . لديه القلق ، والخوف من المجهول عدم الشعور باالمن النفسي ، مما يولد  . 3

  .عدم االتزان االنفعال ، مما يولد مخاوف وهموما مبالغا فيها   . 4



 9 

سيادة مظاهر الـسلوك الـدفاعي ، ومنهـا التبريـر ، التعـويض ، االسـقاط ، االفكـار التـسلطية واالفعـال العكـسية   . 5
  )25-23  :1989الشحومي ،(              .عنده 

  :aring ImpairmentHe السمعية اإلعاقة

 هذا ويشمل  . لمختلفة ودرجاتها بأنواعها السمعي الفقدان حاالت إلى السمعية اإلعاقة مصطلح يشير

 تحدث أن أو ، الوالدة لحظة منذ موجودة تكون أن إما السمعية واالعاقة .السمع وضعف الصمم منً كال المصطلح

 بمعنى عصبية تكون قدف الوسطى، أو الخارجية األذن في للخ عن تنتج ، وهي الحياة مراحل من الحقة مرحلة في

 الدماغية المراكز في خلل عن تنتج أنها بمعنى مركزية أو السمعي، العصب أو الداخلية األذن في خلل عن تنتج أنها

  )79 : 2007 عبدات ،( السمعية المعلومات معالجة عن المسؤولة العليا

  :أنواع االعاقات 
أو العـضالت أو العظـام والمفاصـل ، وهـي االعاقـة الناتجـة عـن خلـل وظيفـي فـي األعـصاب : يـة االعاقة الحرك  . 1

والتـــي تـــؤدي الـــى فقـــدان القـــدرة الحركيـــة للجـــسم نتيجـــة البتـــر وإصـــابات العمـــود الفقـــري وضـــمور العـــضالت 
  .وإرتخائها 

 الحــسية، كــالعين أو األذن أو وهــي االعاقــة الناتجــة عــن إصــابة األعــصاب الرأســية لألعــضاء: االعاقــة الحــسية   . 2
  .اللسان وينتج عنها اعاقة حسية بصرية، أو سمعية أو نطقية 

وهي االعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغ، كالتركيز والعد والـذاكرة واالتـصال : االعاقة الذهنية   . 3
  .التصرفات والسلوك العام للشخص مع االخرين ، وينتج عنها اعاقات تعليمية أو صعوبة تعلم، أو خلل في 

وهي االعاقة الناتجة عن أمراض نفسية أو وراثية أو شلل دماغي نتيجة لنقص األوكسجين أو : االعاقة العقلية   . 4
  .نتيجة ألمراض جينية 

  .وهي وجود إعاقتين للشخص الواحد : االعاقة المزدوجة   . 5

  . )2003القاضي ، (لدى الشخص الواحد اقات المختلفة وهي وجود مجموعة من االع: االعاقة المركبة   . 6

  :أسباب االعاقة 
ويحصل ذلك نتيجة الضطرابات في انقسام الـصبغات فيـؤدي الـى تكـون خليـة ينـتقص عـددها : عوامل وراثية   . 1

  .ًأو يزيد عن العدد المفروض مما يسبب خلال في تشكيل الجنين المنغولي 

نهم ضــد العديـــد مـــن االصــابات فـــي األوقــات الممتـــدة، أو ســوء التعامـــل مـــع أهمــال تلقـــيح األطفــال وتحـــصي  . 2
  .  )1995شكور ، (اإلرشادات الطبية 
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 المشكالت النفسية :
لمعــوق لــشاب اًتعــد مــن أكثــر المــشاكل تعقيــدا وخاصــة إذا نجــم عنهــا تــشوهات أو عاهــات ظــاهرة قــد تجعــل ا

نحــو المعــوقين الــشفقة أو الــرفض أو االحــسان مــن المجتمــع ، وكلمــا تــم إظهــار أســاليب ًمعرضــا للــسخرية أو العطــف 
  .برزت استجابات سلبية من المعوقين نحو اعاقتهم ونحو المجتمع الذي يعيشون فيه 

ًان المــــشكالت التــــي يعــــاني منهــــا ذوو االحتياجــــات الخاصــــة بــــدنيا تميــــل الــــى أن تكــــون مــــشكالت نفــــسية 
 أن عملية التأهيـل واسـتخدام االجهـزة التعويـضية تـدعم مـن الـسلوك واجتماعية ، وفي هذا الصدد تشير األدبيات الى

    ) .2000عبيد ، (ًااليجابي للمعوقين بدنيا ، وتخفف من مشكالتهم النفسية واالجتماعية التي يعانون منها 

  :المعاق الشاب ومن اآلثار النفسية التي يعاني منها 

  .الشعور بالنقص واالحساس بالدونية   . 1

  .طوائية لما لها من آثار سيئة على التكيف والتوافق األن  . 2

  .العجز الخلقي وأثره على الشخص المصاب بالشلل   . 3

عدم القدرة على االعتماد على النفس واالتكالية وعدم القدرة على القيادة والرغبة في االعتمـاد علـى اآلخـرين   . 4
.  

  .دم توافق مع المجتمع ضعف الشعور باالنتماء مما يجعل المعوق في حالة ع  . 5

  .عدم الشعور باألمن والخوف من المستقبل   . 6

  .صعوبة تكوين عالقات مع اآلخرين وتجنب المحيطين ألنعدام الثقة بالنفس   . 7

  .الشعور بالعجز نتيجة القيود التي يفرضها المرض   . 8

  .رة االعاقة عليه الشعور بالتوتر الداخلي والتعاسة وعدم االتزان االنفعالي نتيجة سيط  . 9

  . )2000عبيد ، (االستعطاف ومحاولة جذب االنتباه باألساليب المختلف   . 10
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   :المشكالت االجتماعية

  :، فهي مرتبطة ومتفاعلة معها ، وتتضمن وهي ال تقل أهمية عن المشكالت النفسية 

   .مشكالت ضعف العالقات االجتماعية  . 1

ــة خاصــة ــه االســرية ان للعالقــات االجتماعيــة أهمي  ، فهــي التــي تــساعد علــى تــدعيم شخــصية المعــاق فــي بيئت
والمجتمعيــة ، وهــي التــي تهــيء لــه الجــو الهــادي والــشعور بــاألمن الــذي يــساعد المعــوق علــى الــشعور بالثقــة 
بــالنفس وبالثقــة فــي العــالم الــذي يتفاعــل معــه ،  وإذا مــا ضــعفت عالقاتــه االجتماعيــة بالنــاس فــإن ذلــك ســيؤثر 

ه وشخصيته ، وخاصة عالقته بأسـرته ، ممـا يجعلـه يفقـد أمنـه العـائلي ويختفـي شـعوره باألنتمـاء ، ممـا على كيان
ممــا يــدفع شــعوره الــى االنطــواء والــسلبية يــشعره بالحرمــان مــن المحبــة والعطــف والهــدوء والثبــات واالســتقرار، 

   .)  2002ابراهيم ، (والخجل، مما يجعل منه شخصية ال اجتماعية 

   :ت فشل األدوار االجتماعية داخل األسرة وخارجهامشكال  . 2

ًأن إعاقة المعوق تسبب له تغيرا اجتماعية في حياته ، وكذلك بعد حدوث اإلصابة أو االعاقة ، ونقـل المعـوق 
مــن حالــة طبيعيــة ســوية الــى حالــة العجــز والقــصور ممــا يترتــب علــى ذلــك مــن تغيــر فــي األدوار ممــا يــسبب مــا 

  .ات في األدوار يسمى بصراع التوقع

   .مشكالت عدم اإلنتماء  . 3

  : ، وتشمل المشكالت االجتماعية  . 4

  .مشكالت األصدقاء . ج    .مشكالت العمل . ب    .المشكالت األسرية   . أ

  .المشكالت التعليمية . و  .المشكالت االقتصادية . هـ    .المشكالت الترويحية . د

  )120،ص2007عوادة ،(             .المشكالت الطبية . ز
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 الدراسات السابقة
  :)1990( دراسة الربضي.  1

د فـي االردن ، بـ ارةالتعرف على المشكالت التي يعاني منها المعوقون حركيـا فـي محافظـهذه الدراسة هدفت 
وبينــت الدراســة الــى ارتفــاع مــستوى معانــاة االنــاث يفــوق الــذكور ، طالــب وطالبــة ) 71(واشــتملت علــى عينــة قوامهــا 

  ت بــين الفــرد وذاتــه والفــرد مــع المجتمــع ، واشــارت النتــائج الــى ان ابــرز هــذه المــشكالت التــي يعــانيووجــود مــشكال
  منهــــا المعوقــــون تمثلــــت فــــي عــــدم الثقــــة بــــالنفس وعــــد شــــعور الفــــرد المعــــوق بانــــسانيته والــــشعور بالخجــــل والقلــــق 

ـــــان وعـــــدم ا ـــــنفس وعـــــدم االطمئن ـــــول االجتمـــــاعي وعـــــدم الرضـــــا عـــــن ال ـــــاط وعـــــدم القب ـــــسي واالحب   الســـــتقرار النف
  )112-95: 1990، الربضي(

   :)1992(دراسة حرز اهللا  .2

التعــرف علــى المــشكالت التكيفيــة التــي يواجههــا المعــوقين حركيــا فــي مختلــف جوانــب هــذه الدراســة هــدفت 
فــرد ) 198(مــن لتحقيــق ذلــك أختيــرت عينــة عــشوائية مكونــة حيــاتهم الشخــصية واالســرية واالجتماعيــة والمهنيــة ، و

سـنة ، واظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق وفـق متغيـر الجـنس 12واعمـارهم تزيـد علـى ) ذكـور وانـاث(وق حركيـا مع
 ).1992 حرز اهللا ،(لصالح الذكور والمستوى التعليمي لصالح المستوى التعليمي الجامعي 

   :)2005(دراسة بطانية ومقابلة .3

وقين حركيـا فـي محافظـة اربـد ومعرفـة العالقـة وفــق التعـرف علـى مـشكالت االفـراد المعـهـذه الدراسـة هـدفت  
وتـم توزيـع اداة لقيـاس المـشاكل علـى ، متغير الجنس والحالة االجتماعية والعمل والمستوى التعليمي ومكـان االقامـة 

ين ، وتبـــين وجـــود مـــشاكل ذات داللـــة وفـــق متغيـــر الحالــــة معـــوق ومـــن كـــال الجنــــس )180(بلغـــت عـــشوائية عينـــة 
االجتماعيــة ولــصالح المتــزوجين والعمــل لــصالح الــذين يعملــون والمــستوى التعليمــي لــصالح الجــامعيين ، ولــم تظهــر 

 ).100-68 : 2005بطانية ومقابلة ،.(فروق ذات داللة وفق متغيري الجنس ومكان االقامة 

   :)2005(دراسة بطانية .4

عن الشعور بالوحدة النفسية لدى المعوقين حركيا بمحافظة اربد فـي المملكـة التعرف دراسة دفت هذه الإسته
االردنية الهاشمية وهدفت التعرف على درجة الشعور بالوحـدة النفـسية لـدى المعـوقين حركيـا فـي محافظـة اربـد وبيـان 

، ولتحقيــق ذلــك أختيــرت عينــة قــة والعمــل س والحالــة االجتماعيــة ومــستوى االعاعالقــة هــذا الــشعور بكــل مــن الجــن
كيـا ر معـوق حركيـا ، وكـشفت نتـائج الدراسـة ان درجـة الـشعور بالوحـدة لـدى المعـوقين ح)238 (عشوائية مكونة من 

 لـصالح االعاقـة الـشديدة وعـدم وجـود فـروق وفـق كانت متوسطة وظهرت وجود فروق وفق متغيرات مستوى االعاقة 
  )150-117 : 2005البطانية ،(ماعية والعمل متغير الجنس والحالة االجت
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   :)2007(دراسة عوادة . 5

التعرف على الظروف التـي يعيـشها المعـاقون الفلـسطينيون فـي محافظـة نـابلس مـن وجهـة هذه الدراسة هدفت 
 عينـة ، ولتحقيـق ذلـك أختيـرتوالتعرف على واقع المعاق في الحياة المختلفة والواقع البيئـي للمعـاقين حركيـا نظرهم 

وكانــت االداة اســتبانتين االولــى خاصــة بــالمعوق والثانيــة ) 35-15( تراوحــت اعمــارهم )185(مــن  عــشوائية مكونــة
باالســرة  وتوصــلت الــى غيــاب مؤســسات التأهيــل وبــرامج التــدريب الــوظيفي الطبيعــي للمعــاقين يحــول دون اعتمــاد 

التعليميي لالبوين له اثر فـي مـدى قبـول االجتمـاعي المعاق على نفسه مما يجعله يعتمد على االخرين وتدني مستوى 
  )2007عوادة ،(للمعاق ، كما ان معظم ارباب العمل ال يساهمون في دمج المعاق في المجتمع من خالل تشغيله 

  :)2007(دراسة عبدات . 6

ن ، الدراســـة التعـــرف علـــى االثـــار النفـــسية واالجتماعيـــة لالعاقـــة علـــى اخـــوة االشـــخاص المعـــاقيهـــذه هـــدفت 
ولتحقيـق ذلـك أختيـرت والتعرف علـى تلـك االثـار وفـق متغيـرات التسلـسل الـوالدي والجـنس والعمـر ونـوع االعاقـة ، 

، ممـن هـم مـن معاهـد مدينـة الـشارقة للخـدمات االنـسانية ومن كـال الجنـسين معوق ) 119(من  عينة عشوائية مكونة
 ، وتوصــلت نتــائج مــن ســتة ابعــاد لالعاقــة وتألفــت ماعيــة واعتمــدت اداة الدراســة علــى اســتبانة لالثــار النفــسية واالجت

الدراسة الى وجود اثار نفسية واجتماعيـة علـى اخـوة المعـاق وتـضمنت مـشاعر الخـوف وطبيعـة التواصـل والعالقـة مـع 
    ) 2007عبدات،(الوالدين ، كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة وفق متغير الجنس والتسلسل الوالدي 

 

 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة واجراءاتها

 مجتمع الدراسة :
تكون مجتمع الدراسة الحالية من المعوقين ممـن يعملـون فـي مؤسـسات القطـاع الخـاص  فـي محافظـة مـسقط 

  . م 2012/2013 للعام بسلطنة عمان

 عينة الدراسة :
) الــسمعية(والحــسية ذوي اإلعاقــة البدنيــة مــن شــابا ) 50(بلغــت إذ أختيــرت عينــة الدراســة بطريقــة عــشوائية   

محافظـة مـسقط بـسلطنة عمـان فـي  فـي بعـض مؤسـسات القطـاع الخـاص والعـاملين تعرضـوا لحـوادث طارئـة الذينمن 
  .) للمعوقالحالة اإلجتماعية/ نوع اإلعاقة (على وفق متغير 

 أداة الدراسة :
ـــ قــام الباحثــان بألجــل إعــداد أداة الدراســة الحاليــة  تــضمن ســؤال واحــد ينوقعــم) 10(تقــديم اســتبيان مفتــوح ل
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اإلســـتعانة باألدبيـــات ، وكـــذلك )1/ملحـــق( المعـــوق  الـــشابالـــصعوبات االجتماعيـــة والنفـــسية  التـــي  تواجـــهلمعرفـــة 
 عبـارات االسـتبانة بـصورتها أحتـوتإذ . والدراسات السابقة في هذا المجال والرسائل العلميـة ذات الـصلة بالموضـوع

  :، هي مجالين  علىاألولية 

 ةفقر) 14(، ويتكون من الصعوبات االجتماعية : ألولالمجال ا.   

 ةفقر) 14(، ويتكون من الصعوبات النفسية : المجال الثاني.  

إذ صـــممت االســـتبانه بنظـــام ثالثـــي ، فقـــرة) 28(بـــصورتها األوليـــة مـــن الـــصعوبات وبالتـــالي تكونـــت إســـتبانة 
العالمـة ) 3(، والرقم ) متردد(العالمة الوسطى ) 2(قم ، والر) موافق(العالمة العظمى ) 1(التقدير، بحيث يمثل الرقم 

   .)غير موافق(الدنيا لها 

 صدق االداة (الصدق الظاهري) :

تم عـرض االسـتبانة بـصورتها األوليـة علـى مجموعـة مـن المحكمـين ذوي الخبـرة واالختـصاص فـي علـم الـنفس 
وقـد تـم األخـذ . ًرها، فضال عـن الـصياغة اللغويـةللتأكد من سالمة ووضوح التعليمات وإرتباط فقرات االستبانة بمحاو

وبــذلك تــم التحقــق مــن صــدق األداة ، إذ أصــبحت ًبتعــديل بعــض الفقــرات لغويــا بمالحظــات المحكمــين وتوصــياتهم 
  ) .2/ ملحق (فقرة ) 28(اإلستبانة بشكلها النهائي مكونة من 

  :ثبات األداة 

مــن محافظــة  المعــوقين  الــشباب مــناســتمارة) 15( مــن ألســتخراج ثبــات األداة أختيــرت عينــة عــشوائية مكونــة
، وقــد إســتخرج ثبــات األداة بطريقــة ألفــا كرونبــاخ ، إذ علــى الــصعوبات االجتماعيــة والنفــسية مــسقط تمثــل إجابــاتهم 

  .وهي قيمة حقيقة جيدة ) 0.78(بلغت قيمة اإلرتباط 

 تطبيق أداة الدراسة :

ـــة  ـــ، )2/ لحـــق م(بعـــد إعـــداد االســـتبانة بـــصورتها النهائي ـــة شـــرع الباحثـــان فـــي تطبي ق أداة الدراســـة علـــى عين
َإذ تم تسليم نسخ أداة الدراسة على العينة، ومن ثـم قـام أفـراد عينـة الدراسـة بإعـادة نـسخ أداة الدراسـة بعـد , الدراسة ُ
  .وقد جرت عملية التطبيق بصورة طبيعية دون أي صعوبات تذكر . واإلجابة عن فقراتها, تعبئتها

 الوسائل االحصائية :

  :إستخدمت الدراسة الحالية الوسائل االحصائية التالية 

  .معامل ألفا كرونباخ الستخراج الثبات   . 1

عبارات الصعوبات التي تواجه األشخاص استبانة  للتعرف على أهمية ةالمئوياألوساط الحسابية واألوزان   . 2
  .مؤسسات القطاع الخاص المعاقين في 
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الصعوبات التي تواجه األشخاص المعاقين في ي لمجموعة واحدة للتعرف على أهمية محاور االختبار التائ  .3
  .مؤسسات القطاع الخاص 

  .االختبار التائي لمجموعتين مستقلتبن للتعرف على متغيرات الدراسة الحالية   . 4

 

  الفصل الرابع

   ومناقشتهاالدراسةنتائج 

يهــا، والتــي تمثــل إجابــات ألهــداف البحــث التــي وردت فــي ًيتــضمن ذلــك عرضــا للنتــائج التــي تــم التوصــل إل
الفــصل األول منهــا كمــا يتــضمن مناقــشة هــذه النتــائج فــي ضــوء الدراســات الــسابقة واإلطــار النظــري، ومــن ثــم أهــم 

 .التوصيات والبحوث المقترحة 

   : عرض نتائج الدراسة:ًأوال

  :لي  ، والذي ينص على ما يبالهدف األولعرض النتائج ذات الصلة  .1

  ذوي االعاقـة الـذين يعملـون  فـي الـشباب التعرف على األهمية النسبية لمحاور إستبانة الصعوبات التـي تواجـه
  .مؤسسات القطاع الخاص في محافظة مسقط بسلطنة عمان من وجهة نظرهم

 اسـتبانةمحـور مـن محـاور لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل 
تواجـــه ذوي االعاقـــة الـــذين يعملـــون  فـــي مؤســـسات القطـــاع الخـــاص فـــي محافظـــة مـــسقط  الـــشباب الـــصعوبات التـــي

 لمجموعـــة واحـــدة اتـــضح داللـــة أهميـــة محـــور) ت( ، وباســـتخدام االختبـــار التـــائي بـــسلطنة عمـــان مـــن وجهـــة نظـــرهم
كبير علـى أثر عوبات االجتماعية لها أن الص، وهذه النتيجة تعني )0.05(عند مستوى داللة ) الصعوبات االجتماعية(

مؤسـسة إقامة عالقات اجتماعية فـي  التواصل مع اآلخرين في من المعوقالمعوق وذلك لطبيعة االعمال التي تتطلب 
  .يبين ذلك ) 1(والجدول أي داللة ) الصعوبات النفسية(في حين لم يظهر محور ، العمل 
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  )1(جدول 

  المعاقين الشباب  إستبانة الصعوبات التي تواجه يمحوردة لمعرفة داللة لعينة واح) ت(خالصة نتائج اختبار 

  في مؤسسات القطاع الخاص في محافظة مسقط بسلطنة عمان
  الداللة  ) ت(قيمة   مؤشرات العامل المتوسط   إستبانة الصعوبات التي تواجه محوري 
القطاع في مؤسسات المعاقين الشباب 

  الخاص في محافظة مسقط 
  عــدد   النظري

  الفقرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  االحصائية  المحسوبة
0.05  

  دال  4.7  3.15  30.08  14  28  محور الصعوبات االجتماعية

  غير دال  0.442 -  3.8  27.76  14  28  محور الصعوبات النفسية

  1.684) = 49(ودرجة حرية ) 0.05( الجدولية عند مستوى داللة (t)قيمة (*) 
  

) 2007(ودراسـة عـوادة ) 2005(ودراسـة بطانيـة ومقابلـة )1992( هذه النتيجة مـع دراسـة حـرز اهللا اتفقت
  )1990(واختافت مع نتائج دراسة الربضي 

وهــو دال ) 30.08(بمتوســط حــسابي فقــد أحتــل المرتبــة األولــى ) الــصعوبات االجتماعيــة(فالبنــسبة لمحــور 
معـوق لـه اثـر كبيـر لمـا يتـضمن مـن عالقـات اجتماعيـة مـع شاب الللـ ان الجانـب االجتمـاعي ويدل ذلك بأنًإحصائيا، 
ــه االســرية والمجتمعيــة االخــرين ــدعيم شخــصية المعــاق فــي بيئت ــؤثر فــي الفــرد والــذي  فهــي تــساعد علــى ت ، فــالعوق ي

يتسبب تغيرا اجتماعيا في حياته وخاصة بعد حدوث العوق ممـا يترتـب تغيـرا فـي االدوار ويـسبب صـراع التوقعـات فـي 
دال غيـــر وهـــو ) 0.442-(بمتوســـط حـــسابي فقـــد أحتـــل المرتبـــة الثانيـــة ) الـــصعوبات النفـــسية(أمـــا محـــور .االدوار 

ــنفس وعــدم  ومــا يتــضمن مــن  ان الــصعوبات المتعلقــة بالجانــب النفــسيًإحــصائيا ، ويتــضح ذلــك  عــدم الرضــا عــن ال
تـشكل صـعوبات المعـوق الموظـف اي لـم نـد  رغم اهميتها ولكنهـا لـم تكـن دالـة ع االطمئنان وعدم االستقرار النفسي

 .ذات تأثير على اداءه

  : ، والذي ينص على ما يلي بالهدف الثانيعرض النتائج ذات الصلة . 2

  فــي مؤســسات القطــاع المعــاقين الــشباب إســتبانة الــصعوبات التــي تواجــه ) عبــارات(التعــرف علــى أهميــة فقــرات
ًيبا تنازليامرتبة ترت(الخاص في محافظة مسقط بسلطنة عمان  ً. (  

إسـتبانة ) عبـارات(أهميـة فقـرات تحديد أهميـة لواعطاء صورة واضحة وشاملة لغرض اإلجابة عن هذا السؤال 
ذوي االعاقـــة الـــذين يعملـــون  فـــي مؤســـسات القطـــاع الخـــاص فـــي محافظـــة مـــسقط الـــشباب الـــصعوبات التـــي تواجـــه 

مـن دنـى وزن مئـوي أمـن اعلـى وزن مئـوي الـى  الحاليـة إسـتبانة الدراسـة )فقـرات(عبـارات  ترتيـب تـم، .بسلطنة عمان 
  ) .2(، وكما موضح بالجدول حيث أهميته وشدته
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  ) 2(جدول 
  ذوي االعاقةلشباب اإستبانة الصعوبات التي تواجه ) عبارات(التعرف على أهمية فقرات 

ًمرتبة ترتيبا تنازليا ( الخاص في محافظة مسقط بسلطنة عمانفي مؤسسات القطاع    اوزانها المئويةحسب) ً
تسلسل الفقرة   ت

  في األداة
الوسط   مضمون الفقرات

  المرجح
الوزن 
  المئوي

  الترتيب

  1 88.67 2.6600   .أتردد في تقديم محاضرة لمجموعة من الموظفين 2  1
  2 85.33 2.5600  .أرى أنه ال يوجد من يفهمني من زمالئي في العمل   13  2
  3 82 2.4600  .هداف الخاصة بعملي ليس لي القدرة على وضع خطط لأل  15  3
  3 82 2.4600  .أتجنب المناقشة مع رؤسائي في العمل   1  4
  4 80.67 2.4200  أجد صعوبة في تكوين عالقات اجتماعية مع زمالئي بالعمل   4  5
  5 73.33 2.2000  .َّأشعر أن لدي قصور في المهارات االجتماعية   12  6
  5 73.33 2.2000  .إعاقتي اخجل من زمالئي بالعمل بسبب   3  7
  6 72 2.1600  .ًأخشى دائما من طردي من عملي بسبب إعاقتي   28  8
  7 70.67 2.1200  .ال اثق بزمالئي ممن حولي في العمل   23  9
  7 70.67 2.1200  .اجد صعوبة في تولي مهام قيادية في العمل   16  10
  8 70 2.1000  .اتردد في اتخاذ القرارات التي تخص العمل   22  11
  8 70 2.1000  .عدم القدرة على التواصل مع زمالئي بالعمل   10  12
  9 69.33 2.0800  .أعاني من عدم القدرة على التكيف مع اآلخرين في العمل   19  13
  9 69.33 2.0800  .اشعر ان مسؤولي ال يراعي ظروفي االجتماعية   14  14
  10 68 2.0400  .ل تنتابني مشاعر عدم تقدير زمالئي لي في العم  20  15
  11 67.33 2.0200  .َّليس لدي القدرة في التأثير على زمالئي بالعمل   8  16
  12 66.67 2.0000  أرى إن المسؤوليات التي تقع على عاتقي فوق قدراتي   25  17
  12 66.67 2.0000  .يشكك زمالئي بأدائي لعملي   7  18
  13 66 1.9800   تقيمها المؤسسةُأحرم من االشتراك بالدورات التدريبية التي  11  19
  14 65.33 1.9600  .أشعر بضعف أدائي في أثناء العمل   26  20
  15 63.33 1.9000   تشعرني نظرات زمالئي في العمل بأني عبئا ثقيال عليهم  6  21
  16 62.67 1.8800  .ينتابني القلق والتوتر أثناء العمل بسبب اعاقتي   27  22
  17 58.67 1.7600  .مشكالت التي تواجهني  في العملأجد صعوبة في حل ال  24  23
  17 58.67 1.7600  .أشعر أن زمالئي يجرحون مشاعري   5  24
  18 58 1.7400  .اعتذر عن حضور المناسبات االجتماعية لزمالئي   9  25
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تسلسل الفقرة   ت
  في األداة

الوسط   مضمون الفقرات
  المرجح

الوزن 
  المئوي

  الترتيب

  19 57.33 1.7200  . االتزان االنفعالي في عملي أشعر بعدم  21  26
  19 57.33 1.7200  .اشعر باالحباط لعدم اشباع حاجاتي بالعمل   18  27
  20 54.67 1.6400  اعاني من الصراع النفسي بسبب قدراتي المحدودة   17  28

   :المناقشة
ًسـطى ، فـضال عـن عبـارات يتضح من نتائج هذا الجدول أن هناك عبارات حصلت على مراتب عليا وأخـرى و

أحتلت مراتب دنيا من حيث متوسطاتها وأوزانها المئوية، وقد أرتـأى الباحثـان أن يفـسرا بعـض العبـارات العليـا والـدنيا 
، فـي مؤسـسات القطـاع الخـاصاالشـخاص المعـاقين الـصعوبات التـي تواجـه تواجـه ليوضحا مدى أهميتهـا فـي إسـتبانة 

والتـي كـان تسلـسلها ) أتردد في تقـديم محاضـرة لمجموعـة مـن المـوظفين(تبين أن الفقرة ففيما يتعلق بالعبارات العليا 
الجانـب المتعلـق بتقـديم مـادة او محاضـرة ، كـون )88.67( بـأعلى وزن مئـوي الترتيب األولفي األداة، أحتلت ) 2(

ًيعــد عنــصرا هامــا  ًمــا شــديدا يــشعر بأنــه يوقــع ألالتقــديم ، لــذلك عنــدما يلجــأ الــى هــذا عنــد المعــوق ً كونــه يفقــد الثقــة ً
  .  ، كما تتولد لديه مشاعر بعدم النديه مع زمالئه بالذات النه يشعر بالتردد من قدراته في هذا الجانب

بـــوزن مئـــوي ) أرى أنـــه ال يوجـــد مـــن يفهمنـــي مـــن زمالئـــي فـــي العمـــل( الفقـــرة الترتيـــب الثـــانيوحـــصلت علـــى 
، فـضعف الـشعور شـعور المعـوق بعـدم االنتمـاء لجماعـة العمـل لـى ا، إذ إن سبب إرتفاع حدتها ربما يرجع )85.33(

  .باالنتماء يجعل المعوق في حالة عدم توافق مع زمالئه 

 بوزن بالترتيب الثالث) ليس لي القدرة على وضع خطط لألهداف الخاصة بعملي(وكذلك جاءت الفقرة 
مما ينعكس  يعانيه المعوق مشاعر التردد  ان ماذلك ويعود سبب ، وهي ال تقل أهمية عن سابقتها، )82(مئوي 

  . وقدرته على اتخاذ خطوات لوضع اهداف خاصة بعمله  على ادائه في العمل 

علــى ) اعــاني مــن الــصراع النفــسي بــسبب قــدراتي المحــدودة( فقــد أحتلــت الفقــرة للعبــارات الــدنياأمــا بالنــسبة 
اي ربمــا ، لكونهــا غيــر مفعلــة ) 54.67(زن مئــوي بــو والــذي يقــع ضــمن المراتــب الــثالث األخيــرة العــشرينالترتيــب 

  .وحودها عند المعوق اال انها لم تئثر في حياته العملية او كونها صعوبات ومعوقات تواحه الموظف المعوق 

 بوزن مئوي التاسع عشربالترتيب ) اشعر باالحباط لعدم اشباع حاجاتي بالعمل(كما جاءت الفقرة 
وهذا يدل ان الموظف المعوق ال يعاني من صعوبات ومعوقات ة المراتب األخيرة ، وقد احتلت هذه الفقر)57.33(

  .التي تقدم للموظفين بشكل عام تكون كافية في العمل وهذا يعني ان الحاجات تتعلق بأشباع حاجاته 
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بــوزن مئــوي ) أشــعر بعــدم االتــزان االنفعــالي فــي عملــي( الفقــرة ًالتاســع عــشر أيــضاالترتيــب كمــا حــصلت علــى 
عائق وربما يعود الـسبب الـى ان  صعوبة اوالمعوق ولم تشكل من  ً، وهذه الفقرة أيضا لم تحظى باالهتمام)57.33(

  . طبيعة الشخصية العمانية التي تتسم بالهدوء واالتزان والقدرة على كبح مشاعر االنفعالتتوافق طبيعة العمل مع 

  :ص على ما يلي ، والذي ينبالهدف الرابععرض النتائج ذات الصلة .  3

  الخــاص فــي فــي مؤسـسات القطــاع المعــاقين الــشباب التعـرف علــى الفــروق فـي إســتبانة الــصعوبات التــي تواجـه
، الحالـة )سـمعية/ جـسمية (نـوع االعاقـة : فـي ضـوء متغيـري.  محافظة مسقط بسلطنة عمان من وجهة نظـرهم

  ).غير متزوج/متزوج ( االجتماعية 

ً فـي حـساب داللـة الفـروق وفقـا االختبار التائي لعينتين مـستقلتينخدام معادلة لإلجابة عن هذا السؤال تم إست
  .للمتغيرين أعاله 

لمجموعتين مستقلتين إلـى وجـود ) ت(، أشارت نتائج اختبار )جسمية، سمعية (نوع االعاقةفبالنسبة لمتغير 
، ) االعاقــة الجــسمية(الح  ولــصنــوع الــصعوبات التــي تواجــه المعــوق فــي مؤســسات القطــاع الخــاصداللــة فــروق فــي 

  .يوضح ذلك ) 5(والجدول 

  )5(جدول 

  ذوي االعاقة الشباب في إستبانة الصعوبات التي تواجه نوع االعاقة لداللة متغير ) ت(خالصة نتائج اختبار 

  الذين يعملون  في مؤسسات القطاع الخاص في محافظة مسقط بسلطنة عمان
   يةجسم                        نوع االعاقة

   )46= ن (
  سمعية

   )4= ن (
  قيمة 

  )ت(
  الداللة
  اإلحصائية

 المتوسط   المتغير
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  0.05  المحسوبة

ذوي الشباب إستبانة الصعوبات التي تواجه 
في مؤسسات القطاع العاملين  االعاقة

  الخاص في محافظة مسقط 
  دال  2.51  3  54.5  5.19  61.15

  2.021) = 48(ودرجة حرية ) 0.05( الجدولية عند مستوى داللة (t)قيمة (*) 

نوع العوق لـه اثـر فـي هذه النتيجة الى أن الباحثان عزو يو، ) 2007(مع دراسة عبدات وتتفق هذه النتيجة 
مـشكلة جـسمية تتمثـل فـي عـدم ، فالـذي يعـاني مـن ولصالح االعاقة الجـسمية وجود الصعوبات االجتماعية والنفسية 

القدرة على الحركة أو ضعفها، وينتج عـن هـذه المـشكلة الجـسمية اخطـر المـشاكل االجتماعيـة، وهـي االعتمـاد علـى 
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اآلخرين، وهذه تـشكل اكبـر صـعوبة يمكـن أن تـصادف المعـاق إذ انـه سيـشعر بـالنقص ويبنـي صـورة سـلبية عـن نفـسه 
ذا الـشعور فانـه ومـن ضـمن العمليـات الالشـعورية فـان ذلـك سـينعكس عليـة سيشعر بالقلق واالكتئاب، ومع تـراكم هـو

لـذلك فـان المـشكالت كتؤثر اإلعاقة الجسمية والصحية في الجوانب النفـسية واالجتماعيـة للفـرد المعـاق  و  سلوكيا
جتمـع وإنمـا أيـضا بـسبب نظـرة الم. التي يعاني منهـا المعوقـون جـسميا وصـحيا ليـست بـسبب طبيعـة اإلعاقـة فحـسب

لـذلك فالعوامـل  .نحوهم والمتمثلة فـي العقبـات التـي يـضعها المجتمـع أو التـسهيالت التـي يوفرهـا للمعـوقين أنفـسهم
التي تؤثر في الجانب النفسي كثيرة إال إن كـل فـرد معـوق يعتبـر منفـردا فيمـا يعايـشه مـن خبـرات تـنعكس بالتـالي علـى 

  .تكيفه مع المجتمع

ــر  ــأمــا فيمــا يتعلــق بمتغي ــةالحال ــر متــزوج (ة االجتماعي ــار )متــزوج، غي ــائج اختب لمجمــوعتين ) ت(، أشــارت نت
 وفق متغيـر نوع الصعوبات التي تواجه المعوق في مؤسسات القطاع الخاص وجود داللة فروق في  عدممستقلتين إلى

  .يوضح ذلك ) 5( ، والجدول الحالة االجتماعية 

  )5(جدول 

  الشباب في إستبانة الصعوبات التي تواجه  لحالة االجتماعيةالداللة متغير ) ت(خالصة نتائج اختبار 

  في مؤسسات القطاع الخاص في محافظة مسقط بسلطنة عمانالعاملين ذوي االعاقة 
  

  متزوج  الحالة االجتماعية                   
   )14= ن (

  غير متزوج
  )36= ن (

  قيمة 
  )ت(

  الداللة
  اإلحصائية

  المتوسط   المتغير
  الحسابي

نحراف اإل
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  0.05  المحسوبة

ذوي الشباب إستبانة الصعوبات التي تواجه 
الذين يعملون  في مؤسسات القطاع  االعاقة

  الخاص في محافظة مسقط 
  دالغير   1.61  5.8  59.89  3.59  62.57

  
  ، )2005(اسة بطانية ومقابلة واختلفت مع در) 2005( بطانية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

ال يعد متغير له اثـر او وجـود فـروق )  غير متزوج –متزوج (ان هذا المتغير الحالة االجتماعية  انعزو الباحثي
  .في التأثير في وجود صعوبات ومعوقات اجتماعية ونفسية 
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 التوصيات 
ول االعاقــة واســبابها وطــرق التعامــل ضــرورة عقــد بــرامج خاصــة تهــدف توعيــة المجتمــع وشــرائحه المختلفــة حــ  . 1

  ..معها ، ونشر الوعي في المجتمع بصورة عامة واسر المعوقين بصورة خاصة 

المعوقين مـن خـالل تخفـيض االعفـاء الرسـوم  الـضريبية لشباب تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تشغيل ا  . 2
   .بنسب معينة وفق نسب عدد العاملين من المعوقين في تلك المؤسسة 

  .اهتمام وسائل االعالم و بشتى وسائله بنشر برامج اجتماعية وتثقيفية تخص المعوقين   . 3

 بحيــث تــتالءم وطبيعــة اعــاقتهم وســوق واحتياجــات معــوقينللــشباب الاعــداد بــرامج خاصــة بالتــدريب المهنــي   . 4
  . وتوعيتهم وتشجيعهم لاللتحاق بتلك البرامجالعمل 

 والخــاص مراعــاة موظفيهــا مــن المعــوقين مــن حيــث ســاعات العمــل وطبيعتــه قطــاع الحكــوميالعلــى مؤســسات   .5
  .واالجور وايضا توفير الظروف المالئمة والتسهيالت المطلوبة  لطبيعة عوقهم 

 المعاقين العاملين علـى االلتحـاق بالـدورات التنمويـة والتـي مـن  الشباب تشجيعالخاصعلى مؤسسات العمل   . 6
  .دعم المعوق لثقته بنفسه والقدرة على اتخاذ القرار خاللها يتم االستفادة في 

التشجيع على العمل المشترك بما يتناسب وطبيعة العمل والذي من شأنه يدعم  اقامة العالقات االنسانية بين   . 7
  .المعوقين وزمالئهم في العمل 

  .عمل توفير كافة التسهيالت والظروف المناسبة للعمل لذوي االعاقة الجسمية في ال  . 8

ضرورة تقييم قدرات المعاق وتحليل العمل وتوفير الظروف المناسبة لتدريب المعوقين لالعمـال المناسـبة لهـم   . 9
  .وتهيئة بيئة التدريب وبيئة العمل لتسهيل االداء مما ينعكس ايجابيا على جودة العمل 

 مؤســساتهم والتــشجيع علــى تــشجيع اصــحاب المؤســسات ورجــال االعمــال علــى تقبــل المعــوقين كعــاملين فــي  .10
  .وجودهم كزمالء مشاركين في العمل واالنتاج

 المقترحات 
اجــراء دراســة للتعــرف علــى واقــع المعــوقين فــي ســلطنة عمــان وعلــى مــستوى كافــة المنــاطق والواليــات العــداد   . 1

  .برامج التاهيل المهني والمناسبة لطبيعة عوقهم 
المعــوقين بــدنيا وســمعيا الــشباب المعوقــات االخــرى التــي يعــاني منهــا القيــام بدراســة للتعــرف علــى الــصعوبات و  . 2

   .)الخ...والصحيةكالصعوبات االسرية واالقتصادية (
  . )الخ ...الذهنيو كالبصري ،(اجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية وتطبيقه النواع اخرى من العوق   . 3
  ). مكتسب-وراثي(وطبيعة العوق  والعمر كالجنس(متغيرات اخرى على اجراء الدراسة الحالية   . 4
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 لـمـراجـعا

   :مراجع عربية -

  ًالرعايـة االجتماعيـة للفئـات الخاصـة تربويـا نفـسيا رياضـيا تأهيليـا). 2002(ابراهيم ، مروان عبد اجمليـد ً ً ، مؤسـسة ً
  .الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن 

 مـــشكالت االفـــراد املعـــوقني حركيـــا مبحافظـــة اربـــد ) ( 2005 (نـــصر يوســـف. اســـامة حممـــد  ومقابلـــة ، د. بطانيـــة ،د
  مـارس اجمللـد ، كليـة الرتبيـة ،1 ، العـدد مجلـة العلـوم التربويـة والنفـسية) دراسـة حتليليـة )(باململكة االردنية اهلامشيـة 

  100-68جامعة البحرين ، ص
 حركيـا مبحافظـة اربـد يف اململكـة االردنيــة الـشعور بالوحـدة النفـسية لــدى املعـوقني) 2005(اسـامة حممـد . البطانيـة ،د 

  150-117يونيو ، ص2، العدد6، جامعة البحرين ، اجمللد مجلة العلوم التربوية والنفسية اهلامشية ، 
  رسـالة ماجـستري غـري منـشورة . ًمشكالت التكيف التي يواجهها المعوقـون حركيـا) 1992(حرز اهللا، حممد سامي

  .ردن ، جامعة الريموك ، إربد ، األ
  سلـــسلة العلـــوم أبحـــاث اليرمـــوكًمـــشكالت الطلبـــة املعـــوقني حركيـــا يف حمافظـــة أربـــد، ). 1990(الربـــضي ، هـــاين ، 

   .112-95، ) 2 (6االنسانية واالجتماعية ، 
 مكتبة زهراء الشرق القاهرة اإلعاقات البدنية، )بال تأريخ(سليمان ،عبد الرمحن سيد ، .  
  ــــد اهللا حممــــد ــــشحومي ، عب ــــد املعــــوق، دراســــة يف ســــيكولوجية التكيــــف ، ). 1989(ال ــــة التوافــــق النفــــسي عن التربي

  .37-16، ) 48 (19 ، الجديدة

  الدار العربية للعلوم ، بريوت ، لبنان)دراسة توثيقية(معاقون لكن عظماء ) . 1995(شكور، جليل ،   
 مـن وجهـة نظـر العـاملين فـي الصعوبات التي تواجه دمـج الطلبـة المعـاقين . )2008(سهري واخرون . الصباح،د 

دائـرة القيـاس والتقـومي ودائـرة الرتبيـة اخلاصـة (وزارة الرتبية والتعلـيم العـايل )المدارس الحكومية االساسية في فلسطين،
  ، فلسطني )

  مكتبــة  : االثــار النفــسية واالجتماعيــة لالعاقــة علــى أخــوة االشــخاص المعــاقين .) 2007(عبــدات ،عبــد العزيــز
  مات االنسانية الشارقة للخد

  دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن تأهيل المعوقين) . 2000(عبيد ، ماجدة ، .  
  رســالة ماجــستري ، ، دمــج المعــاقين حركيــا فــي المجتمــع المحلــي بيئيــا واجتماعيــا. ) 2007(عــوادة ، رنــا حممــد 

  جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا 
 3 ،العــددسلــسلة تقريــر المرصــد العمــالي االردنــي(تــشغيل املعــوقني يف االردن . )2009 (عوض،امحــد ومشا،حممــد 

  مركز الفينيق ، االردن
  منــشورات  دمـج المعـاقين فـي المجتمـع–وعـي الـشباب فـي محافظـة بيــت لحـم ). 2003(القاضـي ، غيـداء ، 

  .بانوراما ، رام اهللا ، فلسطني 
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 املــؤمتر ( دراســة ميدانيــة – جتمــاعي لــذوي االحتياجــات الخاصــةالتمكــين اال. )2004(مهــدي حممــد .القــصاص،د
  ، جامعة اسيوط ، مصر  )العريب الثاين عن االعاقة الذهنية بني التجنب والرعاية 

 مجعيــة التنميــة الــصحية والبيئيــة ، دمــج االشــخاص المعــاقين فــي المجتمــع .)بــال تــاريخ(عبــد احلميــد . كــابش ، د ، 
 القاهرة 

  ــة). 1990(احلميــد املــساعدة ، عبــد  ، رســالة ماجــستري غــري مــشكالت الطلبــة المعــوقين فــي الجامعــات األردني
 .منشورة ، جامعة الريموك ، إربد ، األردن 
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  )1(ملحق رقم 
  اإلستبيان المفتوح 

  ...عزيزي الموظف الفاضل 

ذوي االعاقة الشباب تواجه الصعوبات االجتماعية والنفسية التي  بدراسة تهدف التعرف على انقوم الباحثي  
  :اإلجابة على السؤال اآلتي منك  ، لذا نرجو العاملين في مؤسسات القطاع الخاص

   ؟ ماهي الصعوبات االجتماعية والنفسية التي تواجهك في العمل .  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  ً سلفامع جزيل الشكر والتقدير

  انالباحث
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  )2(ملحق رقم 

  اإلستبيان بصيغته النهائية

   :الموظف الفاضلي أخ

في مؤسـسات ذوي االعاقة العاملين الشباب الصعوبات التي تواجه  التعرف على تسعى الدراسة الحالية الى  
لـذا يرجـى تعـاونكم معنـا فـي اإلجابـة علـى هـذه الفقـرات التـي أمامـك بوضـع إشـارة القطاع الخـاص مـن وجهـة نظـرك ، 

) ( لصعوبات االجتماعية أو النفسية التي تواجهك في عملكصعوبة من افي المكان الذي تعتقد أنه يمثل.   

 مع جزيل الشكر لتعاونكم معنا

  :بيانات أولية

  :في المربع المناسب ( ) يرجى التكرم بتعبئة هذه البيانات بوضع إشارة 

             سمعي   ،   جسمي      : نوع العوق.  1

   غير متزوج   ،   متزوج   : الحالة االجتماعية . 2
  

 غير موافق متردد موافق الــفــقـــــــرات ت

                  الصعوبات اإلجتماعية 

    .أتجنب المناقشة مع رؤسائي في العمل  1

     .أتردد في تقديم محاضرة لمجموعة من الموظفين 2

    .اخجل من زمالئي بالعمل بسبب إعاقتي  3

    . زمالئي بالعمل أجد صعوبة في تكوين عالقات اجتماعية مع 4

    .أشعر أن زمالئي يجرحون مشاعري  5

     .تشعرني نظرات زمالئي في العمل بأني عبئا ثقيال عليهم 6

    .يشكك زمالئي بأدائي لعملي  7

    .َّليس لدي القدرة في التأثير على زمالئي بالعمل  8
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 غير موافق متردد موافق الــفــقـــــــرات ت

    .ذر عن حضور المناسبات االجتماعية لزمالئي اعت 9

    .عدم القدرة على التواصل مع زمالئي بالعمل 10

    ُأحرم من االشتراك بالدورات التدريبية التي تقيمها المؤسسة11

    .َّأشعر أن لدي قصور في المهارات االجتماعية 12

    .ل أرى أنه ال يوجد من يفهمني من زمالئي في العم13

    .اشعر ان مسؤولي ال يراعي ظروفي االجتماعية 14

                     الصعوبات النفسية

    .ليس لي القدرة على وضع خطط لألهداف الخاصة بعملي 15

    .اجد صعوبة في تولي مهام قيادية في العمل 16

    .اعاني من الصراع النفسي بسبب قدراتي المحدودة 17

    .اشعر باالحباط لعدم اشباع حاجاتي بالعمل 18

    .أعاني من عدم القدرة على التكيف مع اآلخرين في العمل 19

    .تنتابني مشاعر عدم تقدير زمالئي لي في العمل 20

    .أشعر بعدم االتزان االنفعالي في عملي 21

    .اتردد في اتخاذ القرارات التي تخص العمل 22

    .اثق بزمالئي ممن حولي في العمل ال 23

    .أجد صعوبة في حل المشكالت التي تواجهني  في العمل24

    .أرى إن المسؤوليات التي تقع على عاتقي فوق قدراتي 25

    .أشعر بضعف أدائي في أثناء العمل 26

    .ينتابني القلق والتوتر أثناء العمل بسبب اعاقتي 27

    .ًا من طردي من عملي بسبب إعاقتي أخشى دائم28

  
 

  


