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 امللخص 

متكيهنم، ومس توى   متطلبات توفر درجةمتكيهنم اجامتعيًا، و  مبتطلبات اخلاصة  الاحتياجات ذوىاملبحوثني من  معرفة مس توى حتديدس هتدف البحث ا

متكيهنم اجامتعياً،   متطلباتواس تفادهتم من  معرفهتم درجة وبني املدروسة املس تقةل املتغريات بني العالقة معنوية حتديدهتم من هذه املتطلبات، و اس تفاد

الرشقية من ذوى الاحتياجات حمافظة من ريف مبحواًث   370ُأجرى هذا البحث عىل عينة قواهما  .م، ومقرتحاهتم للتغلب علهيا متكيهن معوقات عىل لتعرفوا

بريل أأشهرخالل رة اس تبيان مت اعدادها لهذا الغرض، اخلاصة حركيًا وبرصاًي، ومجعت البياانت ابس امت   ،تفريغها وتبوبهيا، و م2021 عام ويونيو  ومايو اإ

حصائيًا ابس تخدام جداول احلرص العددىو  ،ومعاجلهتا مكياً  والنسب املئوية, واملتوسط املرحج ومعامل الإرتباط البس يط, واختبار مربع   ،والتكرارات ،حتليلها اإ

 اكى.

  نصف  من  يقرب ما , .مرتفع ( مس توى معرفهتم مبتطلبات متكيهنم اجامتعيًا %45.1ما يقرب من نصف املبحوثني ) وجاءت النتاجئ عىل النحو التاىل: 

متطلبات  مس توى اس تفادهتم من  (%53,8) ما يزيد عىل نصف املبحوثني , متكيهنم اجامتعيًا. متطلبات توفرىف فئة املس توى املتوسط ل (  %47.6) املبحوثني

عدد املعاقني ابلأرسة، والانفتاح الثقاىف  و  ،مدة الإعاقة، والعضوية ابملنظامت الاجامتعيةمتغريات وجود عالقة ارتباطية طردية بني ., متكيهنم اجامتعيًا متوسط

,  متكيهنم.  مبتطلبات ة املبحوثني نوع الإعاقة، واحلاةل املهنية وبني مس توى معرفو  ،وجود عالقة معنوية بني احلاةل التعلميية, متكيهنم. مبتطلباتوبني درجة معرفهتم 

لب عىل هذه املعوقات:  أأمه مقرتحات املبحوثني للتغ, ف.عدم توفر مراكز لتأأهيل املعاقني ابلريأأمه املعوقات الىت تقلل من متكني ذوى الاحتياجات اخلاصة: 

بعدد من التوصيات املس متدة   بحثال  ىىوقد انهت . اس تعامل املرافق واخلدمات العامة متكني ذوى الإعاقة ىف التعلمي والتعمل والعمل والرتوحي وىف توفر فرص 

 من نتاجئ البحث. 

 . الاجامتعىمتطلبات المتكني، ذوى الاحتياجات اخلاصة، المتكني : الاسرتشادية اللكامت  

 املقدمة 

  خرية الأ  الس نوات ىف  ملحوظ هامتم ابإ  واملعاقني الإعاقة  جمال  حيظى

  هذا  ويرجع التكنولوىج التقدم أأو العلمية ادلراسة انحية من سواء

ىل  الاهامتم   اجملمتع  أأفراد  من  كغريمه  املعاقني  بأأن  اخملتلفة اجملمتعات تفهم  اإ

  وأأن  وطاقاهتم، قدراهتم منه متكهنم ما بأأقىص المنو  وىف احلياة  ىف  احلق هلم

  النظرة  بتغري  يرتبط  اخلاصة الاحتياجات ذوى  بفئات  اجملمتعات  اهامتم

  كجزء  الهيم النظر ىلاإ  جممتعاهتم عىل اقتصادية عاةل  كوهنم من هلم اجملمتعية

  قدر  مهنا والاس تفادة الرثوة هذه تمنية حيمت مما البرشية الرثوة من

  اخلاصة  الاحتياجات بذوى ادلولية املواثيق اهمتت وقد املس تطاع،

  حقه عىل  وكذل  وامحلاية والمنو  ابلبقاء املعاق  حقوق عىل  نصت الىت و 

  طاقاته  استامثر  وحماوةل  هلم، الرعاية  شاكل أأ  وتوفري الكرمية احلياة  ىف

 التمنية معلية ىف بفاعلية تسهم منتجة قوى ىلاإ  وحتويلها املتاحة

  هامة  مشلكة جممتع  أأى  ىف القضية هذه  ومتثل  والاقتصادية،  الاجامتعية

عاقة ىف بأأخر أأو بشلك تسهم قد   درجة وتعترب وتمنيته اجملمتع تقدم اإ

  الىت  املعايري أأحد جممتع أأى ىف  اخلاصة  الاحتياجات بذوى الإهامتم

  الانسانية  نظرته ورق  اجملمتع ذل  تقدم  مدى عىل حتمك أأن تس تطيع

 ( 338: 2016  اجلواد، عبد  وزينب  اكظم،)

رتفاع  اىل  الإحصاءات وتشري   ىف اخلاصة الاحتياجات ذوى  نس بة اإ

جامىل  من  %15 حبواىل وتقدر امجلهورية مس توى عىل املرصى اجملمتع   اإ

  الرشقية مبحافظة اخلاصة الاحتياجات ذوى عدد بلغ كام الساكن

ىل  عددمه وارتفع م2006 عام  معاق( 38272)   معاق ( 60123)  اإ

  تصنيفهم  ومت  معاق، ( 89322) ىلاإ  2017 عام  وىف  م، 2015 عام 

 والبرصية معاق،( 39346) احلركية الإعاقة: اىل  الإعاقة نوع حسب

(  9976) واذلهنية معاق،( 11631) والسمعية معاق،( 15605)

  الاجامتعى  التضامن مديرية) معاق ( 12764) الإعاقة ومتعدد معاق،

 (. الصفحة مبني غري : 2017 الرشقية، مبحافظة

  املشالك من  العديد ى الاحتياجات اخلاصة من ذو ويعاىن 

  ف  الإنسانية م حقوقه لأبسط  ون فتقر يو  واحلساسة، املعقدة والصعوابت

  الاجامتعي  والعزل  الإقصاء  من  تعاين نس بة كبرية مهنم  تزال  ول  احلياة،

ىل حباجة فهم ذلا اجملمتع أأفراد  من السلبية ادلونية والنظرة   جوانب  بعض  اإ

 ف س ئولنيوامل  والأخصائيني الباحثني قبل من والاهامتم الرعاية

  ف  املشاركة  من  ومتكيهنم, احنياجاهتم لتلبيةالأهلية  وامجلعيات املنظامت

 الطبيعة تفرضه اذلي املساواة مبدأأ  من انطالقا احلياة ميادين خمتلف

 ( 1: 2009  النور، عبد)  الانسانية

  ترتبط  الىت املشالك  من  اخلاصة  الاحتياجات ذوى مشلكة وتعد 

رتفاع  ومشالكهتا  التمنية بقضااي    تعد  اخلاصة  الاحتياجات ذوى نس بة فاإ

  هممة اكهلها عىل الثالث العامل دول أأخذت ذلا البرشية للطاقات هدراً 

  والقمي  الاجتاهات  تغيري عىل والعمل  اجملمتع  ىف  لإدماهجم  التخطيط

  الاجامتعية  س ياس هتا  وطورت واملعاقني، الإعاقة حنو  العامة واملعتقدات

  طاقهتم من والاس تفادة وتأأهيلهم للمعاقني عالج أأفضل تقدمي حنو
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  اجملمتع  أأفراد من كغريمه املعاقني أأن اعتبار عىل وذل البرشية واماكنياهتم

  قدراهتم  لتمنية وذل  متكيهنم أأجل من  اجملمتع ىف  املشاركة ىف  احلق  هلم

دماهجم ذ الكبري اجملمتع داخل واإ   اتمة  بصورة التمنية حتقيق ميكن ل اإ

ل  واكمةل   من  لبداكن  الأساس هذا وعىل  الطاقات، هذه ابستامثر  اإ

  عبد  وزينب  اكظم،) ابجملمتع  الهامة  الفئة تل  متكني متطلبات توفري

 (     337: 2016 اجلواد،

ولفئة املعاقني متطلبات ختتلف ىف بعض جوانهبا عن متطلبات  

جامتعية سوايء مهنا متطلبات تربوية ونفس ية وجسمية واغريمه من الأ 

هامل   واقتصادية وس ياس ية وهمنية وختتلف أأيضا تبعا لنوع الإعاقة لأن اإ

تل الفئة وتركهم دون الاهامتم مبشالكهم وتذليل الصعاب اليت تواهجهم  

قد جتعل سلوكهم احنرافيًا بعض الشئ وحىت ميكن الاس تفادة من هجود  

فال بد من متكيهنم هذه الفئة ف الإنتاج واملشاركة ىف تمنية جممتعهم احملىل 

هم وهو ف حد ذاته اس تغالل طاقاهتم الإنتاجية وتعظميها  ع ىف تمنية جممت

 ( 437: 2012ىف ش ىت نواىح احلياة الاجامتعية )يوسف، 

  اجملمتع ف ودجمهم اخلاصة الاحتياجات ذوي متكني قضية  وتعد 

نسانية قضية يل وحتتاج كلك  ابجملمتع تتعلق اإ   يتحقق  حىت  هجوده  اكمل  اإ

زاةل هبا  والوعي امجلاهريي الإقبال   اليت  السائدة  والاجتاهات  املعوقات واإ

  من  مصدرا الإعاقة أأن تري اليت اخلاطئة الاجامتعية املفاهمي تعزز

  تكره  بطبيعهتا الناس  لأن صاحهبا، قدر  من  حتط  اليت النقص مصادر 

  وابلتايل  الراحة بعدم  تشعر  وجتعلها  انفعاليا  فهيا  تؤثر  اليت املواقف

  مع  التفامه كيفية بعد يتعلموا مل  الناس  لأن  القلق مصدر  عن  الابتعاد

ل  وحتاش يه عنه البعد  من  بدلً  ومقبول  سلمي  بشلك  املعاق   يشعروا  أأهنم اإ

جيايب شئ  بعمل  خربهتم هلم تسمح أأن دون  ابلراثء املعاق  حيال   جتاه  اإ

  اجلديد  اليشء هياب و  يفهمه ل ما خيىش بطبيعته الإنسان  أأن  كام املعاق

 (     13:  2012 القصاص،. )واملأألوف  املفهوم  غري أأو

اتحة اخلاصة  للفئات  ابلنس بة يعن  والمتكني  قدرات تطوير  فرص  اإ

 ابلنفس الثقة وتمنية اذلات، عىل لالعامتد املس تطاع بقدر امجليع

 عىل القدرة وكذل وممارس ته، الاختيار ف واحلق ادلاخيل والامتسك

 يقوم  فالمتكني  االعامة،  املصاحل خيدم  مبا  التمنوي الاجامتعي  التغيري توجيه

ثراء  عىل   عبد ) التمنية معلية ىف  للجميع املشاركة  فرص  وتوس يع الوعي  اإ

 ( 519:  2013 املعطى،

 يه عامة بصفة البرشية القدرات وتمنية بناء أأن فيه شك ل ومما

حدى  احلادثة  واملعلوماتية املعرفية التحولت تفرضها  اليت  الساعة قضااي  اإ

، ذلل هيدف  اجملمتع ف والطبقات الفئات اكفة تشمل أأن وجيب  عاملياً 

ىل مساعدة الشخص ذو الإعاقة عىل التكيف مع  المتكني الإجامتعى اإ

أأرسته واجملمتع احمليط والتغلب عىل املشالكت الىت حتول دون حصوهل  

املوجودة ابجملمتع مبا حيقق الرضا  عىل خمتلف اخلدمات من املؤسسات 

عاةل نفسه وغريه والتقليل من الأعباء   والسعادة والإعامتد عىل ذاته ىف اإ

:  2015، حسن)الاقتصادية والاجامتعية الىت تعوق معلية المتكني 

25 ) 

أأن المتكني الإجامتعى يساعد الشخص ذو الإعاقة عىل الشعور  

ختاذ القرارات الأرسية والإتصال  ابلقوة والس يطرة وتعزيز تقدير اذلات وا

خرين والتفاوض وتمنية القدرة عىل حل املشالكت ومواهجهتا  مع ال  

وتمنية القدرات اذلاتية وتدعمي العالقات الاجامتعية والتكيف مع الوضع 

 (.  18: 2011الراهن)صاحل،  

 : البحث   مشلكة 

ويكون  واملهمشة، الفقرية الفئات لبعض المتكني شعار دلوةلا ترفع

  ابلإهامتم  وىلالأ  هو اخلاصة الاحتياجات ذلوى الاجامتعى المتكني

  احلياة  نوعية حتسني أأمهها  من  هلم عديدة  ماكسب  من  ققهحي ملا  والرعاية

 وال خرين، ابلنفس الثقة وبناء التعاون، روح وتدعمي وجودهتا،

  ىل اإ  أأقرب جيعلهم مبا اجملمتع، ىف  الاجامتعية امجلاعات مع والاندماج 

  بناء  ىف  بقوة  املشاركة عىل قادرة  عنارص يصبحوا  وابلتاىل الأسوايء

  حقوق  من خرين لل   ما لها اجملمتع ىف هامة رشحيةانطالقًا من أأهنم  جممتعهم

 .واجبات من   خرينال   عىل ما وعلهيا

  الرضورى  مفن  وجه أأمكل عىل  الاجامتعى المتكني يتحقق وحىت

متطلبات خاصة ابلتعلمي، ومتطلبات   مهنا  املتطلبات من  عدد  وجود 

خاصة ابلتأأهيل والتدريب، ومتطلبات خاصة ابلتأأمني الصحى  

والاجامتعى، ومتطلبات خاصة ابلرتفيه، وأأخرياً متطلبات خاصة  

  قوية وراكئز أأسس املتطلبات هذه متثل حيثابلتوعية والتثقيف، 

  الاحتياجات  ذلوى املطلوب الاجامتعى  المتكني  حتقيق عىل تساعد

  مبجالهتا  املتطلبات هذه اخلاصة الاحتياجات ذوى يعرف فهل اخلاصة،

  درجة  ه  وما املتطلبات، هذه من فعالً  املتوفر هو وما اخملتلفة،

  هذه  ىف اخلاصة الاحتياجات ذوى متكني درجة ه  وما مهنا، اس تفادهتم

  حتددت  هذا وعىل عليه، لتعرفا احلالية ادلراسة تسعى ما هذا اجملالت

 املتطلبات ه ما :التالية التساؤلت عىل الاجابة ىف ادلراسة مشلكة

  من  فعالً  املتوفر هو ما , اخلاصة؟ الاحتياجات ذوى لمتكني الاجامتعية

,  اخلاصة؟ الاحتياجات ذوى  لمتكني  الالزمة الاجامتعية املتطلبات تل 

  المتكني  متطلبات  من  اخلاصة الاحتياجات ذوى  اس تفادة  درجة ه  ما 

  املتغريات  بني معنوية عالقة توجد هل, فعاًل؟  املتوفرة  الاجامتعى

  درجة  وبني  اخلاصة الاحتياجات ذوى من للمبحوثني املدروسة املس تقةل

؟اجامتعيًا  متكيهنم مبتطلبات معرفهتم  معلية تواجه الىت  املعوقات ه ما , ًً

  ذوى  مقرتحات ه  ما, اخلاصة؟ الاحتياجات ذلوى الاجامتعى المتكني

 ؟ جامتعى هلمالا المتكني معوقات  عىل للتغلب اخلاصة الاحتياجات

 : البحث   أأهداف 

  الأهداف  حتديد أأمكن البحث ملشلكة السابق العرض خالل من

 الاحتياجات ذوىاملبحوثني من  معرفة مس توى حتديد :التالية البحثية

المتكني   متطلبات  توفر  درجة  حتديد  , متكيهنم اجامتعيًا.  مبتطلبات اخلاصة 

  مس توى حتديد , . اخلاصة الاحتياجات ذوىالاجامتعى للمبحوثني من 

من املتطلبات املتوفرة   اخلاصة الاحتياجات ذوىاملبحوثني من  اس تفادة

 املس تقةل املتغريات بني العالقة معنوية حتديد , .عيًا اجامت لمتكيهنمفعاًل 

  معرفهتم  درجة وبني اخلاصة الاحتياجات ذوىللمبحوثني من  املدروسة

حتديد معنوية العالقة   , .متكيهنم اجامتعيًا وأأيضًا اس تفادهتم مهنا مبتطلبات

ذوى الاحتياجات  للمبحوثني من  بني املتغريات املس تقةل املدروسة 

 لمتكيهنم  املتوفرة فعالً املتطلبات س تفادهتم من بني درجة ااخلاصة و 
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. اجامتعياً    اخلاصة  الاحتياجات ذوى متكني معوقات عىل التعرف , ًً

جامتعياً    الاحتياجات ذوى املبحوثني من  مقرتحات عىل  التعرف , . اإ

 . للتغلب عىل هذه املعوقات اخلاصة

 :  البحثية الفروض  

-:يةالتال  يةالبحث  وضمت صياغة الفر  الرابع واخلامس  نيلتحقيق الهدف

  : وه  اخلاصة الاحتياجات ذلوىتوجد عالقة بني املتغريات املس تقةل 

عدد املعاقني  السن، والنوع، واحلاةل الزواجية، وعدد أأفراد الأرسة، و 

ابلأرسة، ونوع الإعاقة، ومدة الإعاقة، واحلاةل التعلميية، واحلاةل املهنية، 

  درجة  وبني والانفتاح الثقاىف ، الريفية والعضوية ابملنظامت الاجامتعية

معنوية  توجد عالقة , . عياً اجامت لمتكيهنم فعالً  املتوفرة طلباتملت اب معرفهتم

بني درجة  بني املتغريات املس تقةل املدروسة ذلوى الاحتياجات اخلاصة و 

 . ًً اجامتعياً املتوفرة فعاًل لمتكيهنم املتطلبات س تفادهتم من ا

 صورهتا الصفرية  ولختبار هذه الفروض مت وضعها ىف

 الطريقة البحثية: 

 البحث:   وعينة   منطقة وشامةل 

عتبارها من احملافظات الىت  ىف  البحث اأأجري هذ حمافظة الرشقية ابإ

  هبا مه حيث بلغ عدد ،يوجد هبا عدد كبري من ذوى الاحتياجات اخلاصة

كام أأهنا موطن الباحث مما قد يساعد عىل   ، م2017ىف عام  89322

ىل نتاجئ ميكن الاس تفادة مهنا عىل   مجع البياانت بدقة ويرس والوصول اإ

 املس توى التطبيقى.

ذوى الاحتياجات اخلاصة من الإعاقة احلركية والإعاقة   عدد  بلغكام 

س تخدام   معاق، 54951البرصية عىل مس توى حمافظة الرشقية  وابإ

د جحم العينة بلغت العينة املقابةل لهذه الشامةل  جدول مورجان لتحدي

مبحواًث، ومت اختيار مركزين من بني مراكز احملافظة، أأحدهام من   370

املراكز العالية ىف عدد املعاقني فاكن مركز الزقازيق وبلغ عدد املعاقني به  

معاق، والأخر من املراكز املنخفضة ىف عدد املعاقني فاكن   8162

معاق، ومت توزيع عينة  3617وبلغ عدد املعاقني به مركز احلس ينية 

ادلراسة عىل املركزين وفقًا لعدد املعاقني بلك مركز فبلغ من مركز  

  اختيار  ومتمعاق،  114معاق، ومن مركز احلس ينسة  256الزقازيق 

  من وبىن ش بل  العصلوىج ىتقري  فاكنت مركز  لك  من عشوائياً  قريتني

، ومت  احلس ينية مركز منوالنجيحى  الإخيوة ىتوقري الزقازيق، مركز 

توزيع العينة اخملتارة من لك مركز عىل قريىت ادلراسة وفقًا لعدد ذوى  

الاحتياجات اخلاصة بلك قرية، وقد بلغ عدد العينة بقرية العصلوىج  

مبحواًث وهام من مركز الزقازيق،   83مبحواًث، وقرية بىن ش بل  173

مبحواًث،   73عدد العينة من قرية الإخيوة  أأما ىف مركز احلس ينية فقد بلغ

 . مبحواثً  41ومن قرية النجيحى  

  وه  أأساس ية مراحل بثالث ادلراسة بياانت مجع معلية مرت

عداد مرحةل   لس امترة  املبدىئ الاختبار مرحةل مث س تبيان،الا  ةاس امتر  اإ

 .  التاىل النحو  عىل وذل البياانت مجع  مرحةل وأأخرياً  الاس تبيان،

عداد   مرحةل :  الأوىل   املرحةل   : الاس تبيان   ة اس امتر   اإ

  الإس تعراض اس تخالصات ضوء وف ادلراسة، أأهداف حتديد بعد

عداد  مت  السابقة، وادلراسات  املرجعي،   ف  اش متلت  اس تبيان  ة اس امتر  اإ

 :  التايل النحو  عيل ه  رئيس ية أأقسام  أأربعة  عيل  الهنائية صورهتا

  الشخصية اخلصائص عىل للتعرف  أأس ئةل تضمن :الأول القسم

 الزواجية، واحلاةل  والنوع، السن،: حيث  من  للمبحوثني  والاجامتعية

  الإعاقة،  ومدة الإعاقة، ونوع ابلأرسة، املعاقني عددو  الأرسة، أأفراد وعدد

 ،الريفية الاجامتعية ابملنظامت والعضوية ،املهنية واحلاةل  التعلميية، واحلاةل 

   الثقاىف والانفتاح

  الاحتياجات ذوى  معرفة  مس توى بقياس  اختص :الثاىن القسم

  رأأهيم  وكذل ،اجامتعياً  لمتكيهنم الالزمة الاجامتعية ابملتطلبات اخلاصة

  هذه  قياس  ومت ، مهنا أأس تفادهتم  ودرجة املتطلبات، هذه توفر درجة ىف

، ولك مؤرش مت قياسه بعدد من  املؤرشات من مبجموعة املتطلبات

 التعلمي،: التالية املؤرشات تغطى عبارة 46العبارات، وذل من خالل 

  والتوعية  والرتفيه، والإجامتعى، الصحى والتأأمني والتدريب، والتأأهيل

  هذه  من  مؤرش  للك  عبارة 9 ،4 ، 10 ،13 ،10 بواقع والتثقيف

من )كبرية،  ، وذل عىل مقياس مكون الرتتيب عىل املؤرشات

، صفر( عىل  1، 2، 3متوسطة، صغرية، ل( وأأعطيت ادلرجات ) 

 الرتتيب. 

  ذوى متكني معوقات عىل  ابلتعرف اختص :الثالث القسم

جامتعيًا بواقع  اخلاصة الاحتياجات    .معوق18اإ

  املعوقات  عىل التغلب مقرتحات أأمه بتحديد اختص :الرابع القسم

 . مقرتح 18 بواقعاجامتعيًا   الاحتياجات ذوى متكني تواجه الىت

 (:  Pretest)  الاس تبيان   لس امترة   املبدىئ   الاختبار   مرحةل املرحةل الثانية:  

  اخلاصة  الاحتياجات ذوى من  مبحواثً  20 عدد  اس تبيان  مت

حدى قرى حمافظة   (البرصية والإعاقة  احلركية الإعاقة ) بقرية السعديني اإ

  جانب  من الإس تبيان  عبارات فهم سهوةل من  للتأأكد  وذلالرشقية 

  هذا نتيجة عىل وبناء م،2021 مارس شهر  خالل ، وذل املبحوثني

  صاحلة  الاس امترة  أأصبحت  حىت الالزمة  التعديالت  معل  مت  الإختبار

 .  وفروضه البحث  أأهداف لتحقيق الالزمة البياانت عىل للحصول

   مرحةل مجع البياانت:  املرحةل الثالثة:  

بريل  أأشهرثالثة  خالل البياانت مجع مت   م 2021  عام ويونيو ومايو اإ

  الإعاقة  ذوى من املبحوثني مع للباحث الشخصية املقابةل طريق عن

 . البحث مبنطقة والبرصية احلركية

متام مجع البياانت و  وتفريغها وجدولهتا طبقًا  ترمزيها مت بعد اإ

دخالها ىف احلاسب  ال ىل لتحليلها وذل   للأهداف البحثية، مت اإ

(، هذا وقد مت  spssابس تخدام برانمج احلزم الإحصائية الإجامتعية )

،  املرحج عرض وحتليل البياانت ابلتكرارات والنسب املئوية، واملتوسط

 F، واختبار  واختبار مربع اكى, ومعامل الإرتباط البس يط لبريسون

 : النتاجئ ومناقش هتا 
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 : وصف عينة البحث 

  ما يقرب من ثالث أأخامس أأن ( 2أأظهرت النتاجئ جدول رمق ) 

( س نة، وأأن  39 -27يقعون ىف الفئة العمرية )  (%57,3)املبحوثني 

 غالبيةمن اذلكور، وأأن  (%85,7املبحوثني )  ما يزيد عىل أأربع أأخامس

  ( %67)املبحوثني  يزيد عىل ثلث ما وأأن ، مزتوجون (%96)املبحوثني 

، وأأن ما يقرب من  دا فر أأ  ( 7-5يعيشون ىف أأرسة متوسطة احلجم من)

( عدد املعاقني بأأرسمه معاق واحد،  %72.7ثالث أأرابع املبحوثني )

عاقهتم حركية، %69,7وأأن ما يزيد عىل ثلث املبحوثني )  وأأن ما  ( نوع اإ

عاقهتم م ( %43)املبحوثني يزيد عىل مخىس  -19توسطة من ) مدة اإ

حاصلون  ( % 44,1)املبحوثني  مخىسوأأن ما يزيد عىل  ( س نة،35

املبحوثني   مخىس من  قليال  أأن ما يقرب و  عىل مؤهل متوسط،

املبحوثني   نصف أأن ما يزيد عىل ابلقطاع اخلاص، و  ( يعملون 39,5%)

)منظمة  عضويهتم ابملنظامت الاجامتعية منخفضة  (% 53)  بقليل

نفتاهحم  ا( مس توى %69,5املبحوثني ) يزيد عىل ثلث أأن ما (، و واحدة

 . الثقاىف متوسط

 متكيهنم اجامتعيًا معرفة ذوى الاحتياجات اخلاصة مبتطلبات  مس توى  

 مس توى املعرفة مبتطلبات التعلمي  

مبتطلبات متكيهنم الاجاملية بتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة معرفهتم 

(: أأن ما يزيد  3) للتعلمي عىل ثالث فئات تبني من النتاجئ جدول رمق 

( مس توى معرفهتم مبتطلبات  %50,8عن نصف املبحوثني )قلياًل 

( مس توى معرفهتم  %40متكيهنم للتعلمي متوسط، وأأن مخىس املبحوثني ) 

مس توى معرفهتم مبتطلبات متكيهنم للتعلمي منخفض،   % 9,2 مرتفع، يبمن 

مما يدل عىل أأن مس توى معرفة املبحوثني مبتطلبات المتكني للتعلمي  

، وهو ما يتطلب من ادلوةل أأفساح فرص التعلمي املتاكئف  ومرتفع متوسط

ىف حدود قدرات املعاقني والعناية ابلنواىح التدريبية حىت تتحقق أأعىل  

ة مبتطلبات تعلميهم والعمل عىل اندماهجم واملشاركة داخل  درجات املعرف

 . اجملمتع والهنوض به

 :املعرفة مبتطلبات التأأهيل والتدريب مس توى  

بتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة معرفهتم الاجاملية مبتطلبات متكيهنم 

(: أأن  3)للتأأهيل والتدريب عىل ثالث فئات تبني من النتاجئ جدول رمق 

تطلبات  مب ( مس توى معرفهتم %54,8نصف املبحوثني ) عىلما يزيد 

مرتفع، بيمن ما يقل عن ثلث املبحوثني بقليل  متكيهنم للتأأهيل والتدريب 

من املبحوثني  واكنت أأقل نس بة ( مس توى معرفهتم متوسط، 32,2%)

منخفض،  متكيهنم للتأأهيل والتدريب تطلبات مب مس توى معرفهتم  13%

مس توى معرفة غالبية املبحوثني  مبتطلبات متكيهنم ارتفاع ح وعليه يتض

ىل ترددمه واتصاهلم عىل   ،ىف جمال التأأهيل والتدريب وقد يرجع هذا اإ

مراكز التأأهيل والتدريب اخلاصة هبم، ومعرفهتم بلواحئ وأأنشطة مراكز  

 .التأأهيل من الناحية التعلميية أأو التأأهيلية والتدريبية

 بات التأأمني الصحى والاجامتعى املعرفة مبتطل مس توى  

بتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة معرفهتم الاجاملية مبتطلبات متكيهنم 

للتأأمني الصحى والاجامتعى عىل ثالث فئات تبني من النتاجئ جدول رمق  

( مس توى  %58,1(: أأن ما يقرب من ثالث أأخامس امليحوثني )3)

عى متوسط، وأأن ما  معرفهتم مبتطلبات متكيهنم للتأأمني الصحى والاجامت 

( مس توى معرفهتم مرتفع، واكنت  %31,6يقرب من ثلث املبحوثني)

مس توى معرفهتم مبتطلبات متكيهنم للتأأمني  % 10,3مهنم أأقل نس بة 

الصحى والاجامتعى منخفض، مما يدل عىل أأن مس توى معرفة غالبية 

متوسط  املبحوثني مبتطلبات المتكني للتأأمني الصحى والاجامتعى هلم 

ومرتفع، وقد يرجع ذل اىل وجود بعض اخلدمات الصحية للمعاقني،  

 . هلم  وتوفري اخلدمات الالزمة لتحسني املس توى الصحى

 املعرفة ابملتطلبات الرتفهيية مس توى  

متكيهنم مبتطلبات  الاجاملية بتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة معرفهتم

ثلث   حواىل (: أأن 3)رمق  رتفيه عىل ثالث فئات تبني من النتاجئ جدول لل

رتفيه مرتفع، متكيهنم للمس توى معرفهتم مبتطلبات  ( %66.5)املبحوثني 

مس توى معرفهتم مبتطلبات   (%22.2)بيمن ما يقرب من ربع املبحوثني

مس توى معرفهتم   %11,4 مهنم ترفهيهم منخفض، واكنت أأقل نس بة

ارتفاع  رتفيه متوسط، وعليه يتضح من النتاجئمتكيهنم للمبتطلبات 

رتفيه نتيجة ترددمه عىل  متكيهنم للمس توى معرفة املبحوثني مبتطلبات 

النوادى الرايضية والاشرتاك ىف الانشطة اخملتلفة مما أأدى أأىل أأرتفاع  

 معرفهتم مبتطلبات ترفهيهم.  

 املعرفة مبتطلبات التوعية والتثقيف مس توى  

كيهنم متلبات بتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة معرفهتم الاجاملية مبتط 

(: أأن  3)لتوعية والتثقيف عىل ثالث فئات تبني من النتاجئ جدول رمق ل 

هتم  ( مس توى معرف%61,1ما يزيد عىل ثالث أأخامس املبحوثني )

وما يزيد عىل ثلهثم بقليل   لتوعية والتثقيف مرتفع،ل كيهنم متمبتطلبات 

مس توى معرفهتم مبتطلبات متكيهنم للتوعية والتثقيف  ( % 36.5)

من املبحوثني مس توى   (%2,4)اكنت أأقل نس بة متوسط، ىف حني 

عىل   مما يدللتوعية والتثقيف منخفض، ل كيهنم متمعرفهتم مبتطلبات 

لتوعية والتثقيف، ل كيهنم متارتفاع مس توى معرفة املبحوثني مبتطلبات 

ابملنظامت  عضويهتموى تعلميهم و وهو ما قد يرجع اىل أأرتفاع مس ت 

ىل ارتفاع  دى اإ نفتاهحم الثقاىف اإ  هبذه املتطلبات.   معرفهتمالاجامتعية واإ

جامًل: مس توى    معرفة املبحوثني ابملتطلبات الاجامتعية اإ

بتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة معرفهتم الاجاملية ابملتطلبات 

(:  3)اجئ جدول رمق عىل ثالث فئات تبني من النت  لمتكيهنم الاجامتعية

( مس توى معرفهتم مبتطلبات  %45.1أأن ما يقرب من نصف املبحوثني ) 

( مس توى  %40.8) مخس هيم متكيهنم اجامتعيًا مرتفع، وأأن ما يزيد عىل 

( مس توى  %14.1معرفهتم متوسط، واكنت أأقل نس بة من املبحوثني )

معرفة   ارتفاع مما يدل عىل معرفهتم مبتطلبات متكيهنم اجامتعيًا منخفض، 

املبحوثني مبتطلبات متكيهنم اجامتعيًا نتيجة ارتفاع معرفهتم مبتطلبات  

   .تأأهيلهم وتدريهبم، وترفهيهم، وتوعيهتم وتثقيفهم

معرفة املبحوثني مبتطلبات  ختبار معنوية الاختالف بني درجات  ول

( وقد  Fس تخدام حتليل التباين ) ا( مت 4جدول رمق ) متكيهنم اجامتعيًا 

وه معنوية   297.071 احملسوبة بلغت (F) النتاجئ أأن قميةتضح من ا
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معرفة املبحوثني مما يعىن وجود اختالف بني  0,01 مس توى عند

التعلمي، التأأهيل والتدريب، التأأمني  مبتطلبات متكيهنم اجامتعيًا وه

وهذا الفرق لصاحل   الصحى والإجامتعى، الرتفيه، التوعية والتثقيف

ملعرفهتم هبذا  حيث بلغ املتوسط احلساىب ب مؤرش التأأهيل والتدري

درجة ملعرفهتم مبؤرش التوعية  6.87 مقابلدرجة  8.72املؤرش 

للتأأمني الصحى   5.57ملعرفهتم مبؤرش التعلمي، و 5.98و والتثقيف،

لأنشطة  ا، وهو ما ميكن تفسريه بأأن للرتفيه 2.85والاجامتعى، و 

هامتم كبري حىت  والتدريب تعطهيا مراكز التأأهيل وا التأأهيلية لتدريب اإ

تساعد ذوى الاحتياجات اخلاصة عىل أأن يكونوا مواطنني قادرين عىل  

 أأداء الاعامل املناس بة هلم. 

 لمتكني ذوى الاحتياجات اخلاصة   توفر املتطلبات الاجامتعية درجة  

 توفر املتطلبات اخلاصة ابلتعلمي  درجة  

املبحوثني من ذوى  ( أأن اس تجاابت 6تشري النتاجئ جدول )

الاحتياجات اخلاصة عن مدى توفر هذه املتطلبات اخلاصة ابلتعلمي  

جاءت مرتبة تنازليًا عىل النحو التاىل وفقًا للمتوسط املرحج: حيث جاء  

هامتم املؤسسات التعلميية حبل  رضورة اإ  ىف مقدمهتا توفر متطلب 

سط مرحج قدره  مبتو  املشالكت الىت تواجه املعاقني ىف العملية التعلميية

تكرمي وجاء ىف املرتبة الثانية متطلب  درجة من ثالث درجات، 1.49

املمتزيين من ذوى الاحتياجات اخلاصة ىف العملية التعلميية عىل مس توى  

درجة، وىف املرتبة الاخرية جاء توفر   1.48مبتوسط مرحج ادلوةل 

ط مرحج  مبتوس وجود مراكز تأأهيل جمهزة لتعلمي املعاقني ابلريف متطلب 

درجة، كام بلغ املتوسط املرحج لجامىل رأأى املبحوثني عن مدى   0.69

وهو ما يعىن أأن درجة توفر هذه  درجة،  1.19توفر متطلبات تعلميهم 

 . نخفض املتطلبات اخلاصة ابلتعلمي م

 لتأأهيل والتدريب  اب توفر املتطلبات اخلاصة  درجة  

( أأن اس تجاابت املبحوثني عن مدى  7أأظهرت النتاجئ جدول )

توفر متطلبات التأأهيل والتدريب جاءت مرتبة تنازليًا عىل النحو التاىل  

  عىل  املعاقني تدريب وفقًا للمتوسط املرحج: حيث جاء ىف مقدمهتا 

  1.76وبلغ املتوسط املرحج لرأأهيم ىف توفره  الرايضية الانشطة  ممارسة

  تركز درجات، وىف املرتبة الثانية جاء توفر متطلب  درجة من ثالث

  1.74مبتوسط مرحج   بأأنفسهم املعاقني ثقة تعزيز  عىل التأأهيل برامج

  من  الاكىف  العدد  توفر درجة، وىف املرتبة الأخرية جاء توفر متطلب 

درجة، كام   0.49مبتوسط مرحج  ابلريف املعاقني وتدريب تأأهيل مراكز

بلغ املتوسط املرحج لإجامىل رأأى املبحوثني عن مدى توفر متطلبات  

أأن درجة توفر   درجة، وهو ما يعىن  1.47متكيهنم للتأأهيل والتدريب

 متطلبات التأأهيل والتدريب متوسطة. 

    والاجامتعى   الصحى   ابلتأأمني   اخلاصة   املتطلبات   توفر درجة  

( أأن اس تجاابت املبحوثني عن مدى  8اتضح من النتاجئ جدول ) 

توفر املتطلبات اخلاصة ابلتأأمني الصحى والاجامتعى جاءت مرتبة تنازليًا  

  وجود عىل النحو التاىل وفقًا للمتوسط املرحج: حيث جاء ىف مقدمهتا 

وبلغ املتوسط املرحج   الإعاقة اثبات بطاقات  اس تخراج  ىف تسهيالت

درجة من ثالث درجات، وىف   2.03وفر هذا املتطلب لرأأهيم ىف ت

  للمعاقني  الطبيعى للعالج مراكز وجوداملرتبة الثانية جاء توفر متطلب 

درجة، بيمن جاء ىف املرتبة الأخرية   1.81مبتوسط مرحج  التأأهيل  راكزمب

رسال توفر متطلب    ملساعدهتم  املعاقني  جتمع لأماكن الطبية القوافل اإ

 حتمي اليت والأنظمة القوانني وضع، ومتطلب هلم الطبية اخلدمات وتقدمي

درجة، كام بلغ املتوسط املرحج   0.58مبتوسط مرحج  حصيًا  املعاقني

لإجامىل رأأى املبحوثني عن مدى توفر متطلبات متكيهنم للتأأمني الصحى  

درجة، مما يعىن أأن توفر متطلبات متكني ذوى   1.23والاجامتعى 

 صة للتأأمني الصحى والاجامتعى منخفض. الاحتياجات اخلا

 توفر املتطلبات اخلاصة ابلرتفيه درجة  

( أأن اس تجاابت املبحوثني من ذوى  9تبني من النتاجئ جدول )

الاحتياجات عن مدى توفر هذه املتطلبات جاءت مرتبة تنازليًا عىل  

  أأماكن  وجود النحو التاىل وفقًا للمتوسط املرحج: حيث جاء ىف مقدمهتا 

وبلغ   الفراغ  وقت لقضاء اخلاصة الاحتياجات ذلوى  مناس بة ترفهيية

درجة من ثالث   1.81املتوسط املرحج لرأأهيم ىف توفر هذا املتطلب 

  وأأنشطة  برامج  وجود درجات، وىف املرتبة الثانية جاء توفر متطلب 

  حتت  اخلاصة الاحتياجات ذوى فراغ  وقت  تس توعب  متنوعة ترفهيية

رشاف درجة، بيمن جاء ىف   1.46مبتوسط مرحج  همنيني متخصصني اإ

  ىف  للمعاقني ترفهيية حفالت تنظمي املرتبة الأخرية توفر متطلب 

  اخلاصة  الاحتياجات ذلوى  مسابقات تنظمي ، ومتطلب العامة املناس بات

مبتوسط   والفنية والإجامتعية الثقافية والأنشطة الرايضية الألعاب ىف

درجة للك مهنام، كام بلغ املتوسط املرحج لإجامىل رأأى  1.34مرحج 

  ممادرجة،  1.48املبحوثني عن مدى توفر متطلبات متكيهنم للرتفيه 

 .متوسطة املتطلبات هذه  توفر  درجة  أأن يعىن

 والتثقيف  ابلتوعية   اخلاصة   املتطلبات   توفر درجة  

( أأن اس تجاابت املبحوثني من ذوى  10تشري النتاجئ جدول )

الاحتياجات اخلاصة عن مدى توفر هذه املتطلبات جاءت مرتبة تنازليًا  

  تدريب عىل النحو التاىل وفقًا للمتوسط املرحج: حيث جاء ىف مقدمهتا 

  الإجامتعى  التواصل ش باكت اس تخدام عىل اخلاصة الاحتياجات ذوى

درجة من   2.02 لرأأهيم ىف توفر هذا املتطلب وبلغ املتوسط املرحج

  أأنشطة  تنظميثالث درجات، وىف املرتبة الثانية جاء توفر متطلب 

  1.78مبتوسط مرحج  الأسوايء من  غريمه  مع املعاقني  دلمج  مشرتكة

  املناس بة  الفرص توفري درجة، وىف املرتبة الأخرية جاء توفر متطلب 

ماكنياهتم أأفاكرمه عن  للتعبري اخلاصة الاحتياجات ذلوى مبتوسط   واإ

درجة، كام بلغ املتوسط املرحج لإجامىل رأأى املبحوثني عن   1.27مرحج 

يعىن أأن  درجة، وهو ما  1.56مدى توفر متطلبات التوعية والتثقيف 

 رأأى املبحوثني ىف توفر متطلبات متكيهنم للتوعية والتثقيف متوسط. 

 دلرجةل وفقًا من ذوى الاحتياجات اخلاصة  املبحوثني بتوزيعو 

  تبني فئات ثالث عىل  متكيهنم اجامتعياً  متطلبات توفرالاجاملية رأأهيم ىف 

  املبحوثني  نصف  من  يقرب ما  أأن( 11) رمق  جدول  النتاجئ من

متكيهنم  متطلبات  توفراملتوسط ل  س توىيقعون ىف فئة امل ( % 47.6)

( يقعون ىف فئة %43.2اجامتعيًا، وأأن ما يزيد عن مخىس املبحوثني )
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من املبحوثني تقع ىف فئة   %9.2 نس بة أأقل واكنتاملس توى املرتفع، 

املنخفض، نتيجة اخنفاض درجة توفر متطلبات متكيهنم ىف   س توىامل 

 الصحى والاجامتعى، وتوسط درجة توفر متطلبات  التعلمي، والتأأمني

 متكيهنم ىف التأأهيل والتدريب، والرتفيه، والتوعية والتثقيف متوسط. 

مس توى الإس تفادة من املتطلبات الاجامتعية لمتكني ذوى الاحتياجات  

 اخلاصة 

 مس توى الإس تفادة من متطلبات التعلمي  

من   اس تفادهتم الاجامليةبتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة       

عىل ثالث مس توايت تبني من  متطلبات متكيهنم للتعلمي واملتوفرة فعاًل 

  ( %71,9) املبحوثني  ثلث( أأن ما يزيد عىل 12النتاجئ جدول رمق )

  ما يقرب من ربع ، وأأن هذه املتطلبات متوسطةمس توى اس تفادهتم من 

، بيمن أأقل نس بة  منخفضةس توى اس تفادهتم م  (%23,8)املبحوثني 

س توى مما يعىن أأن م ، ةمن املبحوثني مس توى اس تفادهتم مرتفع 4,3%

متطلبات متكيهنم للتعلمي  من ذوى الاحتياجات اخلاصة اس تفادة 

يرجع ذل اىل أأن توفر الاماكنيات الالزمة لتقدمي التعلمي   قدو ، متوسط

ئة، سواء من حيث بعد أأماكن  املناسب ليست ابلقدر الاكىف لهذه الف

اقامهتم لأن معظم املدارس اخلاصة بذوى الاحتياجات اخلاصة تكون ىف  

 وأأيضًا قةل توفر الأهجزة واملعدات والأدوات الالزمة للتعلمي. ، املدن

 مس توى الإس تفادة من متطلبات التأأهيل والتدريب   

متطلبات من الاجاملية  اس تفادهتم بتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة 

عىل ثالث مس توايت تبني من النتاجئ جدول  متكيهنم للتأأهيل والتدريب 

مس توى   (%41,1) املبحوثني مخىس( أأن ما يزيد عىل 12رمق )

ما يقرب  ، وأأن متطلبات متكيهنم للتأأهيل والتدريب مرتفعاس تفادهتم من 

  باتهذه املتطل  مس توى اس تفادهتم من ( %32,2) املبحوثني  من ثلث 

مس توى اس تفادهتم   (%26,7)  وما يزيد عىل ربع املبحوثنيمتوسط، 

مما يدل عىل أأن ما  ، متطلبات متكيهنم للتأأهيل والتدريب منخفضمن 

يقرب من ثالثة أأرابع املبحوثني مس توى اس تفادهتم من هذه املتطلبات  

ما بني املتوسط واملرتفع نتيجة ارتفاع معرفهتم بربامج مراكز التأأهيل  

 دمه علهيا واشرتاكهم هبا. وترد 

 مس توى الإس تفادة من متطلبات التأأمني الصحى والاجامتعى 

متطلبات من  اس تفادهتم الاجامليةبتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة 

عىل ثالث مس توايت تبني من  متكيهنم للتأأمني الصحى والاجامتعى 

  ( %64,3)املبحوثني  قرب من ثلث ( أأن ما ي12النتاجئ جدول رمق ) 

ما يقرب من  ، وأأن هذه املتطلبات متوسطمس توى اس تفادهتم من 

، بيمن أأقل نس بة  منخفضمس توى اس تفادهتم   (%30,3) املبحوثني  ثلث

مس توى اس تفادة   أأنمس توى اس تفادهتم مرتفع، وعليه يتضح  5,4%

متطلبات متكيهنم للتأأمني الصحى والاجامتعى اس تفادة  املبحوثني من 

ىل عدم توفري تأأمني حصى بلك مراكز العالج  متوسطة، وقد يرجع ذل ا

قامة ذوى الاحتياجات اخلاصة، مما يتطلب عىل اجلهات   القريبة من اإ

اخملتصة توفري تأأمني حصى شامل ذلوى الاحتياجات اخلاصة بلك املراكز  

 الصحية لىك يس تفيدوا من العالج هبا. 

 

 

      مس توى الإس تفادة من متطلبات الرتفيه 

متطلبات من الاجاملية  اس تفادهتم بتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة 

(  12عىل ثالث مس توايت تبني من النتاجئ جدول رمق ) متكيهنم للرتفيه 

مس توى اس تفادهتم   ( %57) املبحوثني  يقرب من ثالث أأخامس أأن ما 

املبحوثني   ما يقرب من ثلث، وأأن املتطلبات متوسط هذه من

، بيمن أأقل  منخفض ن هذه املتطلباتمس توى اس تفادهتم م (% 32,5)

مما يدل عىل  ، مرتفعمن املبحوثني مس توى اس تفادهتم  %10,5نس بة 

أأن اس تفادة ذوى الاحتياجات اخلاصة املبحوثني من متطلبات متكيهنم 

يل للرتفيه اس تفادة متوسطة،  بعد مناطق الرتفيه عن  وهو ما قد يرجع اإ

اخلاصة مما يؤدى اىل عدم اذلهاب اىل هذه   اقامة ذوى الاحتياجات

 . املناطق نظراً لظروفهم الصحية

 التوعية والتثقيف مس توى الإس تفادة من متطلبات  

متطلبات من  اس تفادهتم الاجامليةبتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة 

عىل ثالث مس توايت تبني من النتاجئ جدول  متكيهنم للتوعية والتثقيف 

مس توى   (%41,4) املبحوثني مخىسعىل  ( أأن ما يزيد 12رمق )

مخىس املبحوثني  ما يقرب من  ، وأأن هذه املتطلبات مرتفعاس تفادهتم من 

ما  متوسط، بيمن هذه املتطلبات  مس توى اس تفادهتم من  ( 38,3%)

  مس توى اس تفادهتم  (%20,3) يزيد عىل مخس املبحوثني بقليل

مما يدل عىل أأن ما يقرب من أأربع أأخامس املبحوثني  ، منخفض

هتم من متطلبات متكيهنم للتوعية والتثقيف مس توى اس تفاد ( % 79.7)

ما بني املتوسط واملرتفع، نتيجة ارتفاع مس توى انفتاهحم الثقاىف  

 واس تخداهمم لش باكت التواصل الإجامتعى. 

متكيهنم  متطلبات من  اس تفادهتموبتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة 

عىل ثالث مس توايت تبني من النتاجئ جدول رمق  الاجامتعى اجامًل 

مس توى اس تفادهتم   (%53,8) ( أأن ما يزيد عىل نصف املبحوثني 12)

  ما يزيد عىل مخىس ، وأأن متطلبات متكيهنم اجامتعيًا متوسط من 

  هذه املتطلبات اجامًل  مس توى اس تفادهتم من  ( %40,3)املبحوثني 

من املبحوثني مس توى اس تفادهتم من   %5,9قل نس بة ، بيمن أأ مرتفع

متطلبات متكيهنم اجامتعيًا منخفض، مما يدل عىل أأن مس توى اس تفادة  

جامًل  ذوى الاحتياجات اخلاصة من متطلبات متكيهنم الاجامتعى اإ

اس تفادة متوسطة نتيجة مس توى اس تفادهتم املتوسطة من متطلبات  

 الاجامتعى، وللرتفيه. متكنهيم للتعلمي، وللتأأمني الصحى و

لمبحوثني بدرجة معرفهتم مبتطلبات  ل عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة 

 اجامتعياً متكيهنم  

عىل أأنه "ل توجد عالقة بني   الاول ينص الفرض الإحصاىئ 

لمبحوثني وه: السن، والنوع، واحلاةل  ل املتغريات املس تقةل املدروسة 

الزواجية، وعدد أأفراد الأرسة، وعدد املعاقني ابلأرسة، ونوع الإعاقة،  

ومدة الإعاقة، واحلاةل التعلميية، واحلاةل املهنية، والعضوية ابملنظامت 
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الاجامتعية، والانفتاح الثقاىف وبني درجة معرفهتم مبتطلبات متكيهنم 

 اجامتعياً 

ة هذا الفرض مت حساب معامل الإرتباط البس يط  ولختبار حص

وحساب مربع   ،لبريسون ابلنس بة للمتغريات ذات النوع المكى املتصل

اكى للمتغريات الأخرى ذات النوع الإمسى وجاءت النتاجئ عىل النحو  

 التاىل:

 : نتاجئ اختبار معامل الإرتباط البس يط لبريسون 

 ( ما يىل: 13) تبني من النتاجئ جدول رمق 

بني مدة   0,01وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية 

العضوية ابملنظامت الاجامتعية وبني درجة معرفهتم  درجة الإعاقة، و 

جامًل وبلغت قميىت معامل الارتباط البس يط   ابملتطلبات الاجامتعية اإ

 عىل الرتتيب.  0,283، 0,139

بني عدد   0,05وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية 

املعاقني ابلأرسة، والانفتاح الثقاىف وبني درجة معرفهتم ابملتطلبات  

جامًل وبلغت قميىت معامل الارتباط البس يط  ،  0,116الاجامتعية اإ

 عىل الرتتيب.  0,121

رتباطية بني لك من متغريى: السن، عدد أأفراد   عدم وجود عالقة اإ

جامًل، حيث بلغت  الأرسة وبني  درجة معرفهتم ابملتطلبات الاج امتعية اإ

عىل   0,043، 0,037قمي معامالت الإرتباط البس يط احملسوبة 

 الرتتيب, ومجيعها أأقل من نظريهتا اجلدولية.

 نتاجئ اختبار مربع اكى: 

 ( ما يىل: 13) تبني من النتاجئ جدول رمق 

بني احلاةل التعلميية وبني   0,01وجود عالقة معنوية عند مس توى 

جامًل، وبلغت قميمس توى معرفهتم اب مربع اكي   ةملتطلبات الاجامتعية اإ

 وه أأكرب من نظريهتا اجلدولية.  33.243احملسوبة 

بني نوع الإعاقة، واحلاةل   0,05وجود عالقة معنوية عند مس توى 

جامًل، وبلغت   املهنية وبني مس توى معرفهتم ابملتطلبات الاجامتعية اإ

وهام أأكرب من نظريهتام   26.872، 8.270قميىت مربع اكي احملسوبة 

 اجلدولية.

عدم وجود عالقة معنوية بني النوع، واحلاةل الزواجية وبني مس توى  

جامًل، حيث بلغت قميىت مربع اكي   معرفهتم ابملتطلبات الاجامتعية اإ

 وهام أأقل من نظريهتام اجلدولية. 7.224، 2.447احملسوبة 

نه ل ميكن رفض الفرض ا لإحصايئ السابق  وبناًء عيل هذه النتاجئ فاإ

لكيًة، بل ميكن رفضه جزئيًا ابلنس بة للمتغريات اليت ثبت معنويهتا ويه:  

عدد املعاقني ابلأرسة، ومدة الإعاقة، والعضوية ابملنظامت الاجامتعية، 

ماكنية  والانفتاح الثقاىف، ونوع الإعاقة، واحلاةل التعلميية، واحلاةل املهنية واإ

 س بة لهذه املتغريات.قبول الفرض البحيث البديل ابلن 

 

 

 

للمبحوثني وبني درجة اس تفادهتم من    املدروسة   املس تقةل   املتغريات   عالقة 

 متطلبات متكيهنم اجامتعياً 

"ل توجد عالقة بني  عىل أأنه  الثاىنينص الفرض الإحصاىئ 

املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني وبني درجة الإس تفادة من  

جامًل" متطلبات متكيهنم   اجامتعيًا اإ

معامل الإرتباط البس يط   حسابولختبار حصة هذا الفرض مت 

مربع   حسابو مكى املتصل، لبريسون ابلنس بة للمتغريات ذات النوع ال

وجاءت النتاجئ عىل النحو   اكى للمتغريات الأخرى ذات النوع الإمسى

 التاىل:

 نتاجئ اختبار معامل الإرتباط البس يط لبريسون: 

 ( ما يىل: 13) تبني من النتاجئ جدول رمق 

عدد  بني  0,01وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية 

وبني املعاقني ابلأرسة، ومدة الإعاقة، والعضوية ابملنظامت الاجامتعية 

جامًل  درجة وبلغت قمي معامل  الإس تفادة من املتطلبات الاجامتعية اإ

 عىل الرتتيب  0,247،  0,136،  0,143 الارتباط البس يط 

بني   0,05وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية 

جامًل   وبني درجةالانفتاح الثقاىف  الإس تفادة من املتطلبات الاجامتعية اإ

 0,117  معامل الارتباط البس يط  ةوبلغت قمي

السن، وعدد أأفراد  : ىمتغري  لك من  رتباطية بني اإ عدم وجود عالقة 

جاملً درجة الإ  وبني  الأرسة حيث   ،س تفادة من املتطلبات الاجامتعية اإ

  0,027، 0,006الإرتباط البس يط احملسوبة  ت بلغت قمي معامال

 .ومجيعها أأقل من نظريهتا اجلدولية

   نتاجئ اختبار مربع اكى: 

 ( ما يىل: 13) تبني من النتاجئ جدول رمق 

النوع،  بني 0,01معنوية  ىوجود عالقة معنوية عند مس تو 

الإس تفادة من املتطلبات  بني مس توى واحلاةل التعلميية، واحلاةل املهنية و 

جاملً  ،  29.393، 9.885 ، وبلغت قمي مربع اكي احملسوبةالاجامتعية اإ

 .وه أأكرب من نظريهتا اجلدوليةعىل الرتتيب   32.967

نوع الإعاقة   بني  0,05معنوية  ىوجود عالقة معنوية عند مس تو 

جاملً بني مس توى و    ة ، وبلغت قميالإس تفادة من املتطلبات الاجامتعية اإ

 وه أأكرب من نظريهتا اجلدولية 6.508 مربع اكي احملسوبة

احلاةل الزواجية وبني مس توى   عدم وجود عالقة معنوية بني 

جامًل، حيث بلغت قمي مربع اكي   الإس تفادة من املتطلبات الاجامتعية اإ

 . اجلدوليةامأأقل من نظريهت وه1.888 ةاحملسوب

نه ل ميكن رفض الفرض الإحصايئ السابق   وبناًء عيل هذه النتاجئ فاإ

  لكيًة، بل ميكن رفضه جزئيًا ابلنس بة للمتغريات اليت ثبت معنويهتا ويه: 

  ابملنظامت، والانفتاح  الإعاقة، العضوية ابلأرسة، ومدة  املعاقني عدد
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ماكنية  اقة، واحلاةل التعلميية، واحلاةل املهنية النوع، ونوع الإع الثقاىف واإ

 قبول الفرض البحيث البديل ابلنس بة لهذه املتغريات,

 معوقات متكني ذوى الاحتياجات اخلاصة اجامتعيًا  

يل تعدد املعوقات اليت يري  14تشري النتاجئ الواردة جبدول رمق ) ( اإ

جامتعيًا أأهنا تعوق  من ذوى الاحتياجات اخلاصة وناملبحوث   متكيهنم اإ

عدم توفر مراكز لتأأهيل املعاقني  حيث جاء ف مقدمة هذه املعوقات 

بنس بة   ثقة املعاقني ىف احلكومة ووعودها هلم ف، وضعف ابلري

نظرة اجملمتع الريفي للشخص  وجاء ىف املرتبة الثانية معوق ، (100%)

بيمن جاء  ، %98,9بنس بة  وأأنه غري قادر عىل املعيشةاملعاق نظرة شفقة 

رفض أأهل القرية تقبل الرأأي واملشوره من  الاخرية معوق ىف املرتبة 

متكني  وعيل ذل يتضح أأن معوقات  ،%95.1بنس بة  الشخص املعاق

جامتعيًا  مراكز تأأهيل   بعدم توفريمرتبطة ذوى الاحتياجات اخلاصة اإ

الأمر اذلي  ف ثقة املعاقني ىف احلكومة وتدريب املعاقني ابلريف، وضع

 مراكز لتأأهيل  ريتوف وه املعوقاتيتطلب رضورة وضع حلول لهذه 

ابلفرد املعاق حىت  رتقاء والهنوض ابلريف لال ذوى الاحتياجات اخلاصة 

 . ابجملمتع هوادماجاه املعيىش ف رفع مس تو  يس تطيع الاعامتد عىل نفسه

جامتعياً مقرتحات املبحوثني للتغلب عىل معو   قات متكيهنم اإ

ىل (15جدول رمق )  تشري النتاجئ من ذوى  مقرتحات املبحوثني أأن  اإ

ًً جاءت  الاحتياجات اخلاصة للتغلب عىل معوقات متكيهنم اجامتعيًا

حيث جاء ف مقدمة املقرتحات اليت ذكرها  مرتبة عىل النحو التاىل 

  ىف املعاقني ضامن حق الأشخاص  مقرتح  % 100بنس بة وثون املبح

متكني ذوى الإعاقة ىف التعلمي  ، و الكرامة الإنسانيةو حرتام الاواحلياة 

،  والتعمل والعمل والرتوحي وف اس تعامل املرافق واخلدمات العامة

مساعدة املعاق عىل التخلص من املشاعر السلبية اليت حتد من التحاقه  و 

يل أأقىص حد  زرع الثقة ف قدرات امل، و بفرص العمل ستامثرها اإ عاق واإ

تفعيل دور ادلوةل ىف اقامة معاهد همنية تدريبية خمصصة ذلوى  ، و ممكن

تنفيذ اللواحئ ، و تعزيز تقة املعاقني ىف احلكومة ووعودها هلم، و الإعاقة

الإهامتم  وجاء مقرتح  ،والقوانني اخلاصة بتوظيف املعاقني ىف احلكومة

بناء وتمنية قدرات املتعاملني مع  و ، بأ راء املعاقني واحرتام مطالهبم

توفري أأعىل مس توى ممكن من املقومات  ، و الأشخاص ذوى الإعاقة

الأساس ية للمعاق من مأألك ومسكن ورعاية حصية واجامتعية ونفس ية  

،  بيمن جاء ىف املرتبة الاخرية مقرتح  %99,7ىف املرتبة الثانية بنس بة 

اهات اجيابية حنو العمل  حث العاملني مع ذوى الإعاقة عىل تكوين اجت

 . %97.8بنس بة   والتدريب املهىن

 التوصيات  

اجراء املزيد من البحوث حول موضوع متكني ذوى الاحتياجات  

 اخلاصة ودجمهم داخل اجملمتع. 

( مس توى  %50.8نظراً ملا أأظهرته النتاجئ أأن نصف املبحوثني )

معرفهتم مبتطلبات التعلمي متوسط ذلا جيب عىل اجلهات املس ئوةل تطوير  

البياانت اخلاصة بذوى الاحتياجات اخلاصة وتوفري لك مس تلزمات  

التعلمي من حيث توفري وسائل تعلميية حديثة تساعد املعاق عىل  

مية بسهوةل ومتكنه من مواصةل تعلميه، وانشاء  استيعاب املادة العل 

مدارس خاصة بذوى الاحتياجات اخلاصة ابلريف لتوفرعلهيم مشقة 

 الانتقال من القرى اىل املدينة لتلقى التعلمي. 

العمل عىل توفري مراكز تأأهيل وتدريب ذلوى الاحتياجات اخلاصة  

هبم ايضًا عىل  ىف الريف تقوم بتدريهبم عىل ممارسة احلياة اليومية وتدر 

 بعض املرشوعات املدرة لدلخل. 

نظراً ملا أأظهرته النتاجئ أأن ما يقرب من ثالثة أأخامس املبحوثني  

( مس توى معرفهتم مبتطلبات التأأمني الصحى والاجامتعى  % 58.1)

متوسط،  ذلا جيب عىل اجلهات املس ئوةل العمل عىل تنظمي محالت  

 اخملاطر الصحية. تثقيفية لتوعية ذوى الاحتياجات اخلاصة من

 املراجع: 

اكظم، طالب عبد الكرمي، وعبد اجلواد، زينب، التعلمي ومتكني ذوى  

الاحتياجات اخلاصة )الإجتاهات والأهداف والربامج(، جمةل القادس ية  

للعلوم الإنسانية، لكية الأداب، جامعة القادس ية، العدد الثاىن، اجملدل  

 م. 2016التاسع عرش، 

 م 2017، ، بياانت غري منشورةامتعى، حمافظة الرشقيةمديرية التضامن الاج

  املعاق  ودمج  تأأهيل  ىف  الاجامتعية  الرعاية  س ياسات  دور  العالم، النور،  عبد

  اجلزائرية  امجلهورية منتورى، جامعة ماجس تري، رساةل حركيًا،

    م 2009 الشعبية، ادلميقراطية

صاحل، عامد فاروق محمد، مؤرشات متكني املعوقني من الإندماج الاجامتعى،  

سايس بفاس،   -لكية الأداب والعلوم الإنسانيةب املؤمتر ادلوىل الثالث 

 م 2011املغرب، 

يوسف، أأمحد فيصل، اخلصائص املعرفية والانفعالية ذلوي الاحتياجات  

هنية بني التجنب  اخلاصة، حبث ابملؤمتر العرىب الثاىن) الإعاقة اذل

 . 2012والرعاية(، 

القصاص، همدى محمد، المتكني الإجامتعى ذلوى الإحتياجات اخلاصة، حبث  

ابملؤمتر العرىب الثاىن )الإعاقة اذلهنية بني التجنب والرعاية(، القاهرة،  

 م. 2012

 مركز ال داب، لكية الاجامتع، عمل ف دراسات الباسط، عبد املعطى، عبد

 . 2013 ، القاهرة جامعة ،الاجامتعية وادلراسات البحوث

  والإقتصادى  الإجامتعى المتكني مس تقبل  استرشاق مصطفى، حسن،

  املرصية امجلعية الإجامتعية، اخلدمة جمةل  السعودية، للمرأأة  والس ياىس

  الأول،  اجملدل  وامخلسون، الرابع العدد  مرص، الاجامتعيني، للأخصائيني

 . م 2015
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 عدد ذوى الاحتياجات اخلاصة ابملراكز اخملتارة وجحم العينة بلك قرية من القري اخملتارة لدلراسة.  : 1جدول  

 التوصيف
 مركز احلس ينية  مركز الزقازيق 

 جحم العينة عدد املعاقني  القرية جحم العينة عدد املعاقني  القرية
 73 172 الإخيوة 173 242 العصلوىج  املتوسط أأعيل من 

 41 97 النجيحى 83 116 بىن ش بل  أأقل من املتوسط 
 114 269 الاجامىل 256 358 الاجاميل

 . توزيع املبحوثني من ذوى الاحتياجات اخلاصة وفقًا خلصائصهم الشخصية املدروسة  : 2جدول  
 % عدد  املتغريات الشخصية م  % عدد  املتغريات الشخصية م 

1 

   السن

8 

 % عدد  احلاةل التعلميية 
 9,7 36 أأىم 13,8 51 ( 26 -15من )
 5,4 20 يقرأأ ويكتب  57,3 212 (   39  -27من ) 

 7,3 27 حاصل عىل الابتدائية 28,9 107 (  51 – 40من ) 
 10,0 37 حاصل عىل الاعدادية  100 370 الاجامىل

2 

 44,1 163 حاصل عىل مؤهل متوسط  % عدد  النوع
 10,3 38 حاصل عىل مؤهل فوق املتوسط  85,7 317 ذكر
 13,2 49 حاصل عىل مؤهل جامعى  14,3 53 أأنث

 - - حاصل عىل مؤهل أأعىل من اجلامعى  100 370 الاجامىل

3 

 100 370 الاجامىل % عدد  احلاةل الزواجية
 0,5 2 أأعزب

9 

 % عدد  احلاةل املهنية
 1,6 6 طالب 96 355 مزتوج 

 7,6 28 مزارع 2,7 10 أأرمل
 13,8 51 حرىف 0,8 3 مطلق 

 10,0 37 أأعامل حرة  100 370 الاجامىل

4 

 17,6 65 موظف حكوىم % عدد  عدد أأفراد الأرسة 
 39,5 146 موظف قطاع خاص  29,5 109 ( أأفراد   4  -3أأرسة صغرية )من  

 5,1 19 مزنل ربة  67,0 248 ( أأفراد  7 -5)من أأرسة متوسطة
 4,9 18 ل يعمل  3,5 13 ( أأفراد 9 -8أأرسة كبرية )من 

 100 370 الاجامىل 100 370 الاجامىل

5 

 % عدد  عدد املعاقني ابلأرسة 

10 

 % عدد  العضوية ابملنظامت
 13,2 49 بدون عضوية  72.7 269 ( فرد 1)
 53,0 196 عضوية منخفضة )منظمة(  23,2 86 ( فرد 2)
 31,9 118 ( منظمة 3-2عضوية متوسطة )من  4,1 15 أأفراد ( 3)

 1,9 7 منظمة فأأكرث 4عضوية مرتفعة )من  100 370 الاجامىل

6 

 100 370 الاجامىل   نوع الإعاقة 
 69,7 258 حركية

11 

 % عدد  الانفتاح الثقاىف 
 17,5 65 ( درجة4-منخفض )صفر 30,3 112 برصية

 69,5 257 ( درجة10-5متوسط ) 100 370 الاجامىل

7 

 13,0 48 ( درجة15-11مرتفع )  % عدد  مدة الإعاقة 
 100 370 الاجامىل 37,3 138 ( س نة 18-3صغرية ) 
 43,0 159 ( س نة35-19متوسطة ) 

 19,7 73 ( س نة 51-36كبرية )
 100 370 الاجامىل

ِسبَت البياانت من اس امترات الاس تبيان.  ,  مبحواثً  370  = ن َعت وحم ِ  املصدر: مجم

جامتعيًا توزيع املبحوثني وفقًا ملس توى معرفهتم مبتطلبات متكيهنم   : 3جدول    اإ
 املس توى

 املتطلبات
 مرتفع متوسط  منخفض 

 % عدد  % عدد  % عدد 
 40 148 50.8 188 9,2 34 التعلمي

 54.8 203 32.2 119 13 48 التأأهيل والتدريب
 31.6 117 58.1 215 10.3 38 التأأمني الصحى والاجامتعى 

 66.5 246 11.4 42 22.2 82 الرتفيه
 61.1 226 36.5 135 2.4 9 التوعية والتثقيف

 45.1 167 40.8 151 14.1 52 المتكني الاجامتعى اجامًل 
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 الاحتياجات اخلاصة مبؤرشات متطلبات متكيهنم اجامتعيًا معرفة املبحوثني من ذوى جدول حتليل التباين بني  : 4جدول  

 ( Fقمية )  متوسط مجموع مربعات الاحنرافات  مجموع املربعات  درجات احلرية  مصادر الاختالف 
 5.691 10499.024 1845 داخل اجملموعات  297.071** 1690.493 6761.971 4 بني اجملموعات 

   17260.995 1849 اجملموع

 ملعرفة املبحوثني من ذوى الاحتياجات اخلاصة مبؤرشات متطلبات متكيهنم اجامتعيًا املتوسط احلساىب   : 5جدول  
 املتوسط احلساىب  املؤرشات م 
 5.98 التعلمي 1
 8.72 التأأهيل والتدريب 2
 5.57 التأأمني الصحى والاجامتعى  3
 2.85 الرتفيه 4
 6.87 التوعية والتثقيف 5

 وفقًا للمتوسط املرحج  املبحوثني من ذوى الاحتياجات اخلاصة عن مدى توفر متطلبات متكيهنم للتعلميموافقة   : 6جدول  

 املتطلبات م 
املتوسط  غري متوفرة  صغرية  متوسطة كبرية

 الرتتيب  املرحج
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 9 0,69 65,9 244 8,4 31 16,8 62 8,9 33 وجود مراكز تأأهيل جمهزة لتعلمي املعاقني ابلريف 1
 6 1,03 45,9 170 10,8 40 37,3 138 5,9 22 وجود مجموعات تقوية ملساعدة املعاقني عىل التعلمي  2

تكرمي املمتزيين من ذوى الاحتياجات اخلاصة ىف العملية التعلميية   3
 عىل مس توى ادلوةل

106 28,6 96 25,9 39 10,5 129 34,9 1,48 2 

 5 1,24 38,9 144 10,5 39 38,1 141 12,4 46 نوعية التعلمي املؤهةل لسوق العمل لأبناهئا املعاقني توفر ادلوةل  4
 4 1,39 31,6 117 6,8 25 52,4 194 9,2 34 وجود مدرسني من أأحصاب الكفاءة التعلميية لتعلمي املعاقني 5

املعاقني ىف  اهامتم املؤسسات التعلميية حبل املشالكت الىت تواجه  6
 العملية التعلميية 

47 12,7 172 46,5 65 17,6 86 23,2 1,49 1 

توفر املناجه ادلراس ية الىت تتناسب مع قدرات واماكنيات املعاقني   7
 حسب نوع الإعاقة

82 22,2 130 35,1 32 8,6 126 34,1 1,45 3 

 7 0,88 55,4 205 12,4 46 21,1 78 11,1 41 ابلريفتوفر املؤسسات التعلميية ابلعدد الاكف للك املعاقني  8

توفر املؤسسات التعلميية التعمل عن بعد ذلوى الاحتياجات   9
 اخلاصة

70 18,9 43 11,6 21 5,7 236 63,8 0,86 8 

تشجع املؤسسات التعلميية طالب ذوى الإعاقة عىل املشاركة ف  10
 الأنشطة الاجامتعية والثقافية 

 م3 1,45 26,8 99 9,7 36 55,4 205 8,1 30

 1,19 املتوسط العام الإجامىل 
ِسبَت البياانت من اس امترات الاس تبيان. ,مبحواًث   370ن =   َعت وحم ِ  املصدر: مجم

 وفقًا للمتوسط املرحج  للتأأهيل والتدريبموافقة املبحوثني من ذوى الاحتياجات اخلاصة عن مدى توفر متطلبات متكيهنم :  7  جدول 

 املتطلبات م 
 املتوسط متوفرة  غري صغرية  متوسطة كبرية

 الرتتيب  املرحج
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 12 0,49 79,2 293 2,16 8 8,92 33 9,7 36 ابلريف املعاقني وتدريب تأأهيل مراكز من الاكىف العدد توفر 1

2 
 داخل للمعاقني احلديثة والاهجزة الطبية املس تلزمات توفر

 التأأهيل مراكز
63 17,0 146 39,46 17 4,59 144 38,9 1,35 9 

3 
 حرفة عىل املعاقني  لتدريب الالزمة والادوات املعدات توفر

 والتدريب  التأأهيل مراكز داخل
73 19,7 151 40,81 46 12,43 100 27,0 1,53 8 

 5 1,57 31,9 118 10,54 39 25,95 96 31,6 117 املعاقني تأأهيل جمال ىف املؤهلني املدربني من اكىف عدد وجود 4

5 
عداد ىف املعاقني أأرس مشاركة  مراكز تقدهما الىت  الربامج اإ

 التأأهيل
55 14,9 152 41,08 27 7,30 136 36,8 1,34 10 

6 
 الابن مع التعامل كيفية عىل الأرسة بتدريب التأأهيل مراكز قيام

 املعاق
118 31,9 96 25,95 32 8,65 124 33,5 1,56 6 

 3 1,64 24,6 91 8,65 32 45,14 167 21,6 80 ,اجملمتع ىف  حبقوقهم املعاقني لتوعية برامج  وجود  7
 2 1,74 27,0 100 8,92 33 27,30 101 36,8 136 بأأنفسهم املعاقني  ثقة  تعزيز عىل  التأأهيل برامج   تركز 8
 1 1,76 27,8 103 8,92 33 22,70 84 40,5 150 اليومية الرايضية الانشطة ممارسة عىل املعاقني تدريب 9

 م 8 1,53 34,3 127 6,22 23 31,89 118 27,6 102 اليومية  احلياة أأنشطة ممارسة عىل املعاقني تدريب 10
 7 1,54 34,6 128 5,68 21 31,08 115 28,6 106 اخلاص القطاع دلى امليداين التدريب عىل للمعاقني فرص توفر 11

  لدلخل املدرة املرشوعات  بعض  عيل املعاقني تدريب 12
 4 1,62 31,4 116 6,22 23 31,08 115 31,4 116 ( ......  -جنارة -تفصيل -تريكو)

 11 1,50 30,0 111 8,65 32 42,97 159 18,4 68 للمعاق  والتأأهيلية والعالجية الرتبويـة اخلـدمات تقدمي 13
 1,47 الإجامىل  العام  املتوسط



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (1) June (2022) (446-458) Mohamed et al 

456 
 

ِسبَت البياانت من اس امترات الاس تبيان.  ,مبحواًث   370ن =    َعت وحم ِ  املصدر: مجم
 وفقًا للمتوسط املرحج للتأأمني الصحى والاجامتعىموافقة املبحوثني من ذوى الاحتياجات اخلاصة عن مدى توفر متطلبات متكيهنم   : 8  جدول 

 املتطلبات م 
 املتوسط متوفرة  غري صغرية  متوسطة كبرية

 الرتتيب  املرحج
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 5 1,45 31,4 116 16,49 61 27,84 103 24,3 90 . للمعاقني شامل حصي  اتمني ادلوةل توفر 1
 6 1,38 31,9 118 11,35 42 43,51 161 13,2 49 . الإعاقة ذلوى ابجملان  العالج  الاهلية امجلعيات توفر 2
 2 1,81 29,5 109 4,05 15 22,16 82 44,3 164 . التأأهيل  مراكز  ىف للمعاقني الطبيعى للعالج  مراكز وجود  3
 1 2,03 20,0 74 5,95 22 25,41 94 48,6 180 . الإعاقة  اثبات بطاقات  اس تخراج ىف  تسهيالت وجود  4
 4 1,46 35,1 130 7,30 27 33,51 124 24,1 89 . للمعاقني واجملهز  ال من املسكن ادلوةل توفر 5
 3 1,59 33,2 123 7,03 26 26,76 99 33,0 122 هبم اخلاصة التأأهيل مبراكز  املعاقني عىل الطىب الكشف توفر 6

رسال 7   وتقدمي  ملساعدهتم املعاقني  جتمع لأماكن الطبية القوافل اإ
 9 0,58 73,8 273 3,24 12 13,78 51 9,2 34 . هلم الطبية اخلدمات

 7 0,89 57,6 213 8,11 30 22,43 83 11,9 44 . معاق  للك ابجملان  العالج احلكومية املستشفيات توفر 8
 8 0,61 67,0 248 9,46 35 18,65 69 4,9 18 . الصحية اخملاطر من اخلاصة الاحتياجات ذوى لتوعية تثقيفية محالت تنظم 9

 م 9 0,58 69,5 257 11,08 41 11,89 44 7,6 28 حصيًا   املعاقني  حتمي  اليت والأنظمة القوانني وضع 10
 1,23 الاجامىل  العام  املتوسط

ِسبَت البياانت من اس امترات الاس تبيان.  370ن =    َعت وحم ِ  مبحواًث                          املصدر: مجم

 ه وفقًا للمتوسط املرحجرتفيموافقة املبحوثني من ذوى الاحتياجات اخلاصة عن مدى توفر متطلبات متكيهنم لل  : 9  جدول 

 املتطلبات م 
 املتوسط متوفرة  غري صغرية  متوسطة كبرية

 الرتتيب  املرحج
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

  اخلاصة الاحتياجات ذلوى مناس بة ترفهيية أأماكن  وجود  1
 1 1,81 18,1 67 4,9 18 54,9 203 22,2 82 الفراغ وقت  لقضاء

 3 1,34 34,1 126 9,7 36 44,9 166 11,4 42 العامة  املناس بات ىف  للمعاقني ترفهيية حفالت تنظمي 2

  الألعاب ىف اخلاصة الاحتياجات ذلوى مسابقات تنظمي 3
 م 3 1,34 38,1 141 10,8 40 30,5 113 20,5 76 والفنية والإجامتعية الثقافية والأنشطة الرايضية

  فراغ وقت تس توعب  متنوعة ترفهيية وأأنشطة  برامج  وجود  4
رشاف حتت اخلاصة الاحتياجات ذوى  2 1,46 33,2 123 7,3 27 39,7 147 19,7 73 همنيني متخصصني اإ

 1,48 الاجامىل  العام  املتوسط
ِسبَت البياانت من اس امترات الاس تبيان.  370ن =    َعت وحم ِ  مبحواًث                          املصدر: مجم

 وفقًا للمتوسط املرحج لتوعية والتثقيفل موافقة املبحوثني من ذوى الاحتياجات عن مدى توفر متطلبات متكيهنم   : 10  جدول 

 املتطلبات م 
 املتوسط متوفرة  غري صغرية  متوسطة كبرية

 الرتتيب  املرحج
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 1 2,02 16,5 61 7,8 29 33,2 123 42,4 157 الإجامتعى التواصل ش باكت اس تخدام عىل اخلاصة الاحتياجات ذوى تدريب 1
 4 1,67 25,7 95 7,8 29 40,3 149 26,2 97 ,  السلمية الاجامتعية والسلوكيات   املهارات املعاق لكساب برامج وجود 2
 3 1,69 20,3 75 9,7 36 50,8 188 19,2 71 التمنية مرشوعات ف املعاقني  لإدماج  توعية برامج  وجود  3
 5 1,57 21,6 80 11,9 44 54,3 201 12,2 45 وذوهيم  للمعاقني والاجامتعية النفس ية الارشادية اخلدمات تقدمي 4
 2 1,78 22,2 82 10,3 38 35,4 131 32,2 119 الأسوايء من  غريمه مع  املعاقني دلمج مشرتكة أأنشطة تنظمي 5

  عن  حبقوقهم اخلاصة الاحتياجات ذلوى  توعية محالت تنظمي 6
 7 1,36 33,2 123 11,4 42 41,9 155 13,5 50 اخملتلفة الاعالم وسائل طريق

  ذلوى واملهارات املعارف  بتمنية اخلاصة واملؤمترات الندوات تنظمي 7
 8 1,35 27,6 102 21,1 78 40,3 149 11,1 41 اخلاصة  الاحتياجات

 6 1,49 26,2 97 21,4 79 30,0 111 22,4 83 الإعاقة  وقضااي اخلاصة الاحتياجات ذوى حبقوق احملىل اجملمتع توعية 8

  عن  للتعبري اخلاصة  الاحتياجات  ذلوى املناس بة الفرص توفري 9
ماكنياهتم أأفاكرمه   9 1,27 29,7 110 23,5 87 36,8 136 10,0 37 ,   واإ

 1,56 الاجامىل  العام  املتوسط
ِسبَت البياانت من اس امترات الاس تبيان.  370ن =    َعت وحم ِ  مبحواًث                          املصدر: مجم

 متكيهنم اجامتعيًا اإجامًل  طلباتمت   توفر مس توى  ىف  لرأأهيم وفقاً من ذوى الاحتياجات اخلاصة  املبحوثني توزيع:  11  جدول 
 % عدد  مس توى التوفر

 9,2 34 منخفض  توفر
 47,6 176 متوسط  توفر

 43,2 160 مرتفع توفر
   الإجاميل

ِسبَت البياانت من اس امترات الاس تبيان.  370ن =   َعت وحم ِ  مبحواًث                          املصدر: مجم
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 من متطلبات متكيهنم اجامتعيًا اس تفادهتم  ىذوى الاحتياجات اخلاصة وفقًا ملس تو املبحوثني من توزيع :  12جدول  

 املس توى
 املتطلبات

 مرتفع متوسط  منخفض 
 % عدد  % عدد  % عدد 

 4.3 16 71.9 266 23.8 88 التعلمي
 41.1 152 32.2 119 26.7 99 التأأهيل والتدريب

 5.4 20 64.3 23.8 30.3 112 التأأمني الصحى والاجامتعى 
 10.5 39 57 211 32.5 120 الرتفيه

 41.4 153 38.3 142 20.3 75 التوعية والتثقيف
 40.3 149 53.8 199 5.9 22 المتكني الاجامتعى اجامًل 

متطلبات متكيهنم  واس تفادهتم من معامل الارتباط البس يط وقمي مربع اكى بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني وبني مس توى معرفهتم   قمي :  13جدول  
 اجامتعياً 

 الاس تفادة  املعرفة نوع الاختبار  املتغريات م 
 السن 1

ط  
تبا ر

الا
ل 

عام
م

ون
ريس

لب
 

0,037 0,006 
 0,027 0,043 عدد أأفراد الأرسة  2
 ** 0,143 * 0,116 عدد املعاقني ابلأرسة  3
 ** 0,136 ** 0,139 مدة الإعاقة  4
 ** 0,247 ** 0,283 العضوية ابملنظامت 5
 * 0,117 * 0,121 الانفتاح الثقاىف  6
 النوع 1

ى 
 اك

ربع
م

 

2.447 9.885 ** 
 1.888 7.224 احلاةل الزواجية 2
 * 6.508 * 8.270 نوع الإعاقة  3
 ** 29.393 ** 33.243 احلاةل التعلميية  4
 ** 32.967 * 26.872 احلاةل املهنية 5

 0.05 عند  معنوية*                                0.01 عند  معنوية** 

جامتعيًا  حتد من متكيهنم توزيع املبحوثني من ذوى الاحتياجات اخلاصة وفقا لرأأهيم ىف املعوقات الىت  : 14جدول    . اإ

 الاجامتعية املعوقات 
  املوافقة

 الرتتيب  % عدد 
 8 96,8 358 النظرة السلبية من أأفراد اجملمتع اىل املعاق  1
 6 97,6 361 عدم الاهامتم بأ راء املعاقني واحرتام مطالهبم  2
 9 96,5 357 للمعاقني عدم التعاون بني مراكز التأأهيل واملؤسسات الأخرى ف اجملمتع ف معل برامج تأأهيلية  3
 3 98,6 365 س يطرة الفئات الأخرى السوية عىل حقوق املعاقني  4
حرتام حق املعاقني ف العمل والتوظيف, 5  10 96,2 356 عدم اإ
 4 98,4 364 عدم كفاية الكوادر البرشية املؤهةل ىف جمال التدريب عىل حرفة  6
قامة ندوات تثقيفية  7  م 4 98,4 364 للمعاقنيقةل الإهامتم ابإ
 1 100,0 370 عدم توفر مراكز لتأأهيل املعاقني ابلريف  8
 12 95,1 352 رفض أأهل القرية تقبل الرأأي واملشوره من الشخص املعاق  9

 2 98,9 366 نظرة اجملمتع الريفي للشخص املعاق نظرة شفقة وأأنه غري قادر عىل املعيشة  10
 م 6 97,6 361 الصحية املقدمة ذلوى الاحتياجات اخلاصة تدىن مس توى اخلدمات  11
حرتام بعض أأفراد  عدم 12  11 95,4 353 ف املشاركة الاجامتعية املعاقني حلق اجملمتع اإ
 م 1 100,0 370 ثقة املعاقني ىف احلكومة ووعودها هلم ضعف 13
 5 97,8 362 اخنفاض املس توى الثقاىف والتعلميى بني املعاقني  14
 7 97,0 359 عدم تنفيذ اللواحئ والقوانني اخلاصة بتشغيل املعاقني 15
حتياجات املعاقني الفعلية  16  م 4 98,4 364 الربامج املوجودة ل تعرب عن اإ
 م 5 97,8 362 عدم وجود خرباء متخصصني ىف تقيمي اخلدمات الىت تقدهما مراكز التأأهيل  17
 م 3 98,6 365 عدم وجود ضامن اإجامتعى للمعاق  18
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 . متكيهنم اجامتعيًا  للتغلب عيل املعوقات اليت تواجه مقرتحات املبحوثني من ذوى الاحتياجات اخلاصة   : 15  جدول 

 الاجامتعية املقرتحات م 
 املوافقة

 الرتتيب 
 % عدد 

 2 99,7 369 . الإهامتم بأ راء املعاقني واحرتام مطالهبم 1
 4 99,2 367 . توفري املزيد من املدربني املؤهلني ف تدريب املعاقني عىل حرفة  2
 م 2 99,7 369 . بناء وتمنية قدرات املتعاملني مع الأشخاص ذوى الإعاقة   3
 1 100,0 370 ضامن حق الأشخاص ذوى الإعاقة ف احلياة من احرتام الكرامة الإنسانية. 4
 5 98,9 366 . حبقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احرتام هذه احلقوقرفع الوعي اجملمتعي  5
 م 2 99,7 369 توفري أأعىل مس توى ممكن من املقومات الأساس ية للمعاق من مأألك ومسكن ورعاية حصية واجامتعية ونفس ية. 6
 م 4 99,2 367 . تغري النظرة السلبية للمجمتع جتاه املعاقني وقدراهتم ف الإلتحاق ابلعمل 7
 م 1 100,0 370 متكني ذوى الإعاقة ىف التعلمي والتعمل والعمل والرتوحي وف اس تعامل املرافق واخلدمات العامة.  8
 6 98,6 365 مساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة ىف احلق من الزواج وتأأسيس الأرسة برضاء اكمل  9

 م 1 100,0 370 حتد من التحاقه بفرص العمل. مساعدة املعاق عىل التخلص من املشاعر السلبية اليت  10
ستامثرها اإيل أأقىص حد ممكن.  11  م 1 100,0 370 زرع الثقة ف قدرات املعاق واإ
 م 1 100,0 370 تفعيل دور ادلوةل ىف اقامة معاهد همنية تدريبية خمصصة ذلوى الإعاقة.  12
 7 97,8 362 . اجيابية حنو العمل والتدريب املهىنحث العاملني مع ذوى الإعاقة عىل تكوين اجتاهات  13
 3 99,5 368 رضورة دمج املعاقني ىف اجملمتع وعدم عزهلم.  14
 م 5 98,9 366 .احرتام اجملمتع حلق املعاقني ىف املشاركة الاجامتعية 15
 م 1 100,0 370 تعزيز تقة املعاقني ىف احلكومة ووعودها هلم .  16
 م 1 100,0 370 والقوانني اخلاصة بتوظيف املعاقني ىف احلكومة. تنفيذ اللواحئ  17
 م 6 98,6 365 . متكني الأشخاص ذوي الإعاقة من املشاركة ىف تس يري الش ئون العامة عىل قدم املساواة مع ال خرين  18
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ABSTRACT 

Research objectives: Determine knowledge level of respondents with Special needs of their social 
empowerment requirements. Availability degree of their empowerment requirements. Benefit from 
these requirements. Determining the relationship between the studied variables. Knowledge degree of 
the benefit from the requirements of their social empowerment and Identifying empowerment 
obstacles, and their suggestions for overcoming it. This research was conducted on a sample of 370 
respondents with Special Needs from rural areas of Sharqia Governorate. A questionnaire was used 
for data collection during April, May and June 2021. Data was disaggregated, quantified and analyzed 
using numerical inventory tables, iterations, percentages, weighted average and simple correlation, 
and a chi-squared test (K2). The results were as follows: 1- 45.1% of respondents have a high level of 
knowledge for their social empowerment  requirements. 2- 47.6% of respondents ware at mid-level 
category to meet their social empowerment requirements. 3- 53.8% of respondents have average 
access to social empowerment requirements. A relationship between variables of disability duration, 
membership in social organizations, number of individuals with disabilities in family. A moral 
relationship between the educational status, type of disability, professional situation, and knowledge 
level of their empowerment requirements. The main constraints reduceing empowerment of persons 
with special needs: The lack of rehabilitation centers for disabled. Opportunities to empower 
individuals with disabilities in education, learning, work, recreation and use public facilities and 
services, ware of respondents proposales to over come their obstacles 
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