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 يف اإلعاقة ذوي األفراد متكني يف الشامل التأهيل مركز دور
 جنران منطقة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر مركز التأىيؿ  _الممخص
الشامؿ في تمكيف األفراد ذكم اإلعاقة في منطقة نجراف, بالمممكة 
العربية السعكدية. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـّ تطكير استبانة, تألفت مف 
أربعة مجاالت ذات عالقة بالتّمكيف التربكم كالميني كاالقتصادم 

ذكم اإلعاقة, كزعت عمى العامميف في المركز. كاالجتماعي لألفراد 
أشارت النتائج إلى ضعؼ مساىمة المركز في برامج التمكيف التربكم 
كالميني كاالجتماعي كاالقتصادم لألفراد ذكم اإلعاقة في نجراف. كما 
أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى 

 .متغّير الجنس
: التّمكيف, األفراد ذكك اإلعاقة, مركز التأىيؿ ةالكممات المفتاحي
 الشامؿ في نجراف

 المقدمة. 1
ظمت معاممة األفراد ذكم اإلعاقة عبر فترات زمنّية مف      

تاريخ المجتمعات اإلنسانية, محطةن مظممةن مف سكء المعاممة 
كالرفض, كأشكاالن متعددة مف الظمـ كالتمييز كالُسخرية ؛ فكانكا 

ّنيـ يختمفكف عف األفراد العادييف, في حيف بدأت يقتمكف أل
[, 1] مالمح العطؼ كالشفقة ُتشرؽ عمييـ في الديف المسيحي

كجاء اإلسالـ كدستكر كمنيج حياة يكفؿ ليذه الفئة المحركمة 
كالميمشة, كؿ الحب كالتقدير كالرعاية, كيبرز حقكقيـ ككرامتيـ 

كبعد ذلؾ  ,[2الكريمة ]اإلنسانية في العيش المشترؾ كالحياة 
بدأت االتجاىات اإلنسانية تأخذ شكالن مؤسسّيان يقـك عمى عزؿ 
ىذه الشريحة في مؤسسات داخمية ذات طابع إيكائي غير 

 Institutionalization إنساني, ُسميت بمػراكز اإلقػامة الدائمة
تقدـ فييا الخدمات اإليكائية كالمعيشّية كبعض الخدمات  [3]

جتماعّية لألفراد ذكم اإلعاقة, كُيقيمكف فييا بشكؿ الصحّية كاال
[, كما 4دائـ منعزليف بذلؾ عف أسرىـ كمجتمعاتيـ اإلنسانية ]

ُتعد ىذه المراكز مف أقدـ بيئات التربية الخاصة عزالن لألفراد ذكم 
 اإلعاقة, إذ يتـ عزليـ عف الحياة الطبيعية كاالجتماعّية, كما تقؿ 

 ].5صحّية كالتربكية ]فييا مستكل الخدمات ال
كنتيجة ليذه الممارسات غير اإلنسانية كاألخالقية في      

التعامؿ مع األفراد ذكم اإلعاقة, ظيرت تكّجيات إنسانّية فمسفّية 
 أكثر إيجابّية تدعك إلى تمكيف كتطبيع حياة األفراد ذكم اإلعاقة

Normalization  مف خالؿ تزكيدىـ بالظركؼ كالفرص
تكفّرة لدل أفراد المجتمع في مختمؼ مجاالت الحياة, كالبرامج المُ 

 كالذم ُعرؼ فيما بعد بالتكجو نحك الالإيكاء

Deinstitutionalization  كما ظيرت مبادرات إنسانية أخرل
تسعى إلى إيجاد أماكف كبيئات بديمة لمؤسسات اإلقامة الدائمة, 

الخاصة تتيح لألفراد ذكم اإلعاقة فرص تمقي خدمات التربية 
إذ تبدأ  Supplementary Services [6] كالخدمات المساندة

 Least Restrictiveىذه األماكف في البيئة األقؿ تقييدان 

Environment  كتنتيي في البيئة األكثر تقييدان Most 

Restrictive Environment [7] ؛ فالبيئة األقؿ تقييدان تسعى
بي كطبيعي, بيدؼ إلى تكفير سبؿ ممارسة حياتيـ بشكؿ انسيا

تعميؽ ميارات التطّبع كالتمّكف االجتماعي كالعيش المشترؾ مع 
أقرانيـ العادييف ؛ في حيف أّف البيئة األكثر تقييدان, تحرميـ مف 
أدنى حقكقيـ اإلنسانية في العيش المشترؾ مع أسرىـ 

[, كما أّف عممية اختيار ىذه األماكف كالبيئات 8كمجتمعاتيـ ]
اد ذكم اإلعاقة, ليس باألمر السيؿ, إذ تخضع إلى الخدمية لألفر 

ضكابط كأسس تعتمد عمى نكع كدرجة اإلعاقة, كمستكل 
الميارات األكاديمية كاالجتماعية لذكم اإلعاقة, كمدل حاجتيـ 

 ].9لمخدمات المساندة ]
كفي القرف العشريف, تزايد االىتماـ العالمي باألفراد ذكم      

الفاعؿ الذم قامت بو جمعيات آباء اإلعاقة, مف خالؿ الدكر 
كأميات األفراد ذكم اإلعاقة كمنظمات المجتمع المدني في 
الدفاع عنيـ عمى مختمؼ األصعدة كالمحافؿ الدكلية مف أجؿ 
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براز حقكقيـ  تغيير االتجاىات المجتمعية السمبّية نحكىـ, كا 
نسانية تضمف  اإلنسانية في العيش بأكضاع كظركؼ طبيعية كا 

[, كمف أجؿ ذلؾ بدأت 10يـ داخؿ المجتمع ]ليـ حقكق
المنظمات كالجمعيات تسعى مف خالؿ المؤتمرات كالمحاضرات 
إلى إصدار مبادرات إنسانية أسيمت برسـ السياسات كالخطط 
االستراتيجية الخاصة برعاية األفراد ذكم اإلعاقة عمى مستكل 
ت العالـ, مطالبة مف خالليا تكفير جممة مف البرامج كالخدما

الطبية كالتربكية كالنفسية كالتأىيمية كاالجتماعية كاالقتصادية 
ليؤالء األفراد تمييدان لدمجيـ كتمكينيـ في مختمؼ مجاالت 

 ].11الحياة ]
كنتيجة ليذه التكجيات كالمبادرات اإلنسانية اإليجابية,       

برزت في حقؿ التربية الخاصة مفاىيـ احتمت مكانان متمّيزان 
 ,Regular Education Initiative تربية العامةكمبادرة ال

 Inclusion كالدمج الشامؿ ,Mainstreaming كالدمج الجزئي
لألفراد ذكم اإلعاقة؛ إذ ميدت ىذه المفاىيـ الطريؽ نحك السعي 
إلى تحقيؽ الّتمكيف كالدمج التربكم كالميني كاالجتماعي 

سعت إليو تمؾ [, كبيذا فقد تحقؽ الحمـ الذم 7كاالقتصادم ليـ ]
الجمعيات كالمنظمات كالييئات اإلنسانية في تحسيف نكعية 

ليؤالء األفراد, عمى أساس أّف ىذا  Quality of Life الحياة
الحمـ ىك اليدؼ االستراتيجي األسمى لبرامج كخدمات التربية 

 .الخاصة
كبفضؿ الّتقدـ العممي الذم شيده مجاؿ التربية الخاصة      

الدراسات العممّية, كظيكر ُنخبة مف العمماء جّراء البحكث ك 
كالمينييف في ىذا المجاؿ, فقد استجاب متخذك القرار السياسي 
لمطالب مؤسسات كجمعيات كمنظمات الدفاع عف حقكؽ األفراد 
ذكم اإلعاقة, مف خالؿ إصدار التشريعات كالقكانيف التي 

[, 12نية ]انعكست إيجابيان عمى نيؿ ىؤالء األفراد لحقكقيـ اإلنسا
كىكذا بدأنا نرل كنسمع كنممس كاقع تطبيؽ مبادئ حقكؽ 
اإلنساف كالعدالة االجتماعية, كتكافؤ الفرص, كقبكؿ الّتنّكع 
كمناىضة التمييز في حقؿ التربية الخاصة. كما أصبحت جيكد 

عف حقكؽ األفراد ذكم اإلعاقة تأخذ أشكاالن  Advocacy الدفاع

م يقع عمى عاتؽ األفراد ذكم اإلعاقة متنّكعة كالدفاع الذاتي, الذ
مف خالؿ مطالبتيـ بحقكقيـ المدنية, كالدفاع األسرم الذم يتـ 
مف خالؿ أسر ذكم اإلعاقة, كالدفاع الميني الذم تقـك بو 
المنظمات كالييئات المينية العالمية, كأخيران الدفاع السياسي 
 الذم يسعى إلى الضغط عمى أصحاب القرار السياسي مف أجؿ

 ].3سف القكانيف كالتشريعات الخاصة باألفراد ذكم اإلعاقة ]
كنتيجة لذلؾ فقد أصبحت حقكؽ األفراد ذكم اإلعاقة      

مكركثان إنسانيان ارتبط بكفاح المجتمعات كالمنظمات اإلنسانية 
ضد تمييزىـ كعزليـ؛ إذ تأثر مدلكؿ ىذا الكفاح في جكانب الفكر 

برز مالمح المجتمعات اإلنسانية اإلنساني الذم اعتبر التعميـ أ
المعاصرة, حيث إّنو يصقؿ الفكر اإلنساني كيكسبو الميارات 

[, كبفضمو بدأت 13كالقدرات لممارسة مختمؼ أنشطة الحياة ]
المجتمعات اإلنسانية المعاصرة تأخذ مكانتيا في السمـ 
الحضارم, كأصبح رقييا العالمي ُيقاس مف خالؿ ما تقدمو مف 

ة الصحّية كالتعميمّية كاالجتماعّية كاالقتصادّية أكجو الرعاي
, كلألفراد ذكم اإلعاقة  المتكاممة ألفراد المجتمع عمى كجو العمـك

 ].14عمى كجو الخصكص ]
كنظران الرتباط مفيـك التنمّية بتكفير الخدمات الصحّية     

كالتعميمّية كاالقتصادّية باعتباره المدخؿ الرئيس لمتنمية البشرية, 
كنتيجة لمتطكرات االقتصادية كاالجتماعية التي شيدىا العالـ, 
فقد بدأت مالمح كالدة مفاىيـ عالمّية جديدة, احتمت مكانان ميمان 

 Sustainable Human كمتمّيزان بالتنمية البشرية المستدامة

Development  كالتي أصبحت دعائميا كمبادؤىا ترتكز عمى
مكانات أفراد الم جتمع, عبر بناء رأس الماؿ تكسيع قدرات كا 

االجتماعي الساعي إلى تمبية احتياجاتيـ كمتطمباتيـ الحاضرة 
كالمستقبمية, كما أصبحت التنمّية البشرية المستدامة ترتكز عمى 

 ,Equity كاإلنصاؼ ,Productivity أسس كمبادئ اإلنتاجية
 ,Cooperation كالتعاكف ,Sustainability كاالستدامة
 Empowerment .[15,16]  كالّتمكيف

كتيدؼ اإلنتاجية في التنمية البشرية المستدامة إلى تكفير      
الظركؼ لجميع أفراد المجتمع مف خالؿ رفع الحكاجز كالمعكقات 
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التي تحد مف مساىمتيـ الفّعالة في مختمؼ مجاالت الحياة, في 
حيف أّف اإلنصاؼ يعمؿ عمى المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات 

اد المجتمع, بينما تؤكد االستدامة حصكؿ أفراد المجتمع بيف أفر 
عمى فرص التنمية دكف تجاىؿ لحقكؽ األجياؿ القادمة, كيأتي 
مبدأ التعاكف كعممية بنائية تشاركية بيف الفرد كالمجتمع الذم 
ُيسيـ في ترسيخ مبادئ السمكؾ اإليجابي كيعزز قيـ االنتماء 

 ].15,16كالتكامؿ االجتماعي بيف أفراده ]
كأّما الّتمكيف مكضكع الدراسة الحالّية فإّنو يتطمع إلى تنمية      

قدرات كميارات أفراد المجتمع المحركميف كالميمشيف كذكم 
اإلعاقات, بيدؼ حصكليـ عمى كافة الحقكؽ كالخدمات, مف 

ت المجتمعية بكؿ استقاللية, اخالؿ مشاركتيـ في اتخاذ القرار 
ضا, كيدعـ قدراتيـ المينية كبشكؿ يمنحيـ اإلحساس بالر 

[, فالتمكيف إذان ُيمثؿ أداةن ميمةن في 17كاالجتماعية كاالقتصادية ]
التنمية البشرية المستدامة؛ فيك بمثابة دعكة لجميع أفراد المجتمع 
بالدخكؿ في عممية التنمية بصرؼ النظر عف مستكياتيـ 

تحقؽ [ كلكي ت18كأحكاليـ االجتماعية كاالقتصادية كالتربكية ]
ىذه الدعكة, فال بد مف تمكيف كمساعدة أفراد المجتمع لمدخكؿ 
في عممية صنع التنمية عبر تعميميـ كتأىيميـ كتدريبيـ, كتعزيز 

 .إمكاناتيـ كقدراتيـ الجسمية كالفكرية
كليذا فقد أصبح الّتمكيف ُيمثؿ قكاعد كمبادئ سامية في     

ران لدل المؤسسات سياسات دكؿ العالـ, إذ أّنو القى قبكالن كبي
[, عمى اعتبار أّف 19الحككمية كمنظمات المجتمع المدني ]

المستفيد مف برامج الّتمكيف ليس الفرد فحسب بؿ المجتمع بأسره, 
مكانات األفراد في المشاركة  فالتمكيف يعمؿ عمى تكسيع قدرات كا 

[, كما أّنو 20الفاعمة في مؤسسات كقطاعات المجتمع المختمفة ]
رد الحرية في اختيار أنشطتو اليادفة إلى تحسيف مستكل ُيتيح لمف

معيشتو, كقد تتفاكت برامج الّتمكيف مف مجتمع إلى آخر, إال أّف 
مفيكميا العاـ ُيشير إلى قدرة الفرد أف يككف عنصران فاعالن 

  (Dito, 2013).كمنتجان في مجتمعو
إلى أّف الّتمكيف يسعى إلى تعزيز الركح  [20كيشير نارياف ]     

السياسية كاالجتماعية كالتعميمية كاالقتصادية بيف أفراد المجتمع, 

مكانات األفراد مف خالؿ االنخراط  لى تكسيع قدرات كا  كا 
كاالندماج في مؤسسات المجتمع المدني ذات الصمة بحياتيـ, 

المنظمات [ أّف الّتمكيف يكفر لألفراد ك 21] كُيضيؼ أحمد كخالد
كالمجتمعات اإلنسانية الميارات الالزمة لمتعامؿ مع التغّيرات 
كالظركؼ االجتماعية, كعمى قبكؿ التنكع البشرم, في حيف ترل 

[ أّف التمكيف ييدؼ إلى امتالؾ المرأة كالفئات 22الطريؼ ]
المحركمة كالميمشة داخؿ المجتمع القكة كالسمطة ليككنكا 

ت الحياة, كالسعي الدؤكب نحك عناصر مساىمة في شتى مجاال
تحقيؽ ذكاتيـ مف خالؿ مشاركتيـ السياسية كاالقتصادية بكؿ 

[ عمى أّف التمكيف مف الناحية 23كفاءة, كترل محمكد ]
االجتماعية محاكالت جادة لمحد مف تيميش ىذه الفئة مف خالؿ 
تنمية الميارات الحياتية كتقديـ كافة أشكاؿ الدعـ المجتمعي ليـ, 

[ إلى أّف التمكيف 24الناحية اإلدارية, فتشير الخكاجة ]كمف 
عممية منظمة تقـك عمى بناء الطاقات اإلنسانية القادرة عمى 
مكاجية التغّيرات التي تحدث في البيئة, مف خالؿ تزكيد 
العامميف بالمعارؼ كالمعمكمات, كمنح الثقة كالحرية كالتشجيع 

حيف أّف مصيمحي المستمر ليـ مف أجؿ تحقيؽ اإلبداع, في 
[ ُيعطي مفيكمان شامالن لمتمكيف باعتباره منظكران شامالن ييدؼ 25]

إلى بناء القدرات البشرية بكؿ عناصرىا كمككناتيا اليادفة إلى 
 إلنجازإكساب األفراد المعارؼ كالميارات كاالتجاىات الالزمة 

 .عمؿ محدد بكؿ كفاءة كاقتدار
مكيف ىي خدمة األفراد كاألسر كالُمحّصمة النيائية مف برامج التّ 

كالمجتمعات إذ يعمؿ عمى تنمية مياراتيـ الشخصية, كتحسيف 
[, كقد جاء 26ظركفيـ االجتماعّية كاالقتصادّية كالسياسّية ]

مفيـك الّتمكيف كرد فعؿ نحك االستبعاد االجتماعي القائـ عمى 
استبعاد الفئات المحركمة كالميمشة داخؿ المجتمعات اإلنسانية, 
بمنحيا فرص المشاركة الفاعمة في مختمؼ قطاعات العمؿ, 

[, كما أّف 27كالتفاعؿ االجتماعي مع غيرىـ مف أفراد المجتمع ]
االستبعاد أحد أشكاؿ االنغالؽ االجتماعي التي تسعى مف خاللو 
جماعة لمحصكؿ عمى مكاسب ُمعينة عمى حساب جماعة 

االجتماعي أخرل, كىك بذلؾ ترجمة كاقعية لحاالت اإلقصاء 
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الذم يمكف أف تسكد في مجتمٍع مف المجتمعات اإلنسانية نتيجة 
 ].28ظركؼ حياتية معينة ]

كفي مجاؿ التربية الخاصة نالحظ أّف االستبعاد االجتماعي      
يمارس مف قبؿ المجتمعات اإلنسانية عمى األفراد ذكم اإلعاقة؛ 

ة المختمفة, فقمة الفرص المتاحة ليـ في المشاركة بمجاالت الحيا
كضعؼ فرص تفاعميـ كانفتاحيـ االجتماعي مع أفراد المجتمع, 
كتيميشيـ في النكاحي االستيالكية كاإلنتاجية كاالجتماعية 
كالسياسية دليؿ صريح ككاضح عمى أّف ىذه المجتمعات ما تزاؿ 
تطبؽ سياسة االستبعاد االجتماعي ضدىـ عمى مختمؼ الُصعد 

كية تتعارض مع مبادئ الفرص [, كىذه النتيجة المأسا14]
المتكافئة بيف األفراد ذكم اإلعاقة, كأفراد المجتمع العادييف في 
المجاالت التعميمية كالمينية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية, 

[ عمى أّف االستبعاد االجتماعي 29] كفي ىذا الصدد أكّد ككلر
 ُيعّد محكران مف محاكر صنع السياسات االجتماعية في
المجتمعات اإلنسانية التي تعاني مف ظاىرة االستبعاد 
االجتماعي لألفراد ذكم اإلعاقة؛ إذ ُيعاني ىؤالء األفراد مف قمة 
الخدمات كفرص الدمج كالّتمكيف االجتماعي كاالقتصادم في 
المجتمع. كلمكاجية ىذه الظاىرة غير اإلنسانية فإّنو يجب عمى 

كاالقتصادم بيذه أصحاب القرار السياسي كاالجتماعي 
المجتمعات, أف يعممكا عمى مكاجية ظاىر االستبعاد كالتيميش 
االجتماعي لألفراد ذكم اإلعاقة مف خالؿ قياس حجـ الظاىرة 

 .في المجتمع
كُيجمع العديد مف الباحثيف عمى أّف برامج الّتمكيف تتضمف      

 تمكيف األفراد في المجاالت النفسّية كالمعرفّية كاالقتصادية
كالسياسّية؛ فالمجاؿ النفسي يؤكد عمى مشاعر األفراد في القدرة 
عمى اتخاذ القرارات الخاصة بيـ, في حيف أّف المجاؿ المعرفي 
ُيرّكز عمى قدرة الفرد في التكّيؼ كاالندماج في المجتمع, بينما 
يشير المجاؿ االقتصادم إلى قدرة الفرد عمى بناء نفسو بكؿ 

فر لو مصادر الدعـ كالتمكيؿ المالي استقاللية شريطة أف تتك 
لكي يصبح عضكان منتجان, كأخيران فإّف المجاؿ السياسي يشير إلى 

 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمكيف الفرد في المشاركة الفاعمة في القرار السياسي داخ

 ].30,31] المجتمع
[ مجاؿ التمكيف التعميمي كأحد البرامج 32كيضيؼ آدـ ]     

ة لتمكيف األفراد, إذ يسعى إلى تنمية المكارد البشرية المستيدف
مف خالؿ الَفيـ الكامؿ لمنََّسؽ التعميمي, كسعيو الدؤكب نحك 
معالجة مشكالت الميداف التربكم, كالتسرُّب مف التعميـ, كمحك 

عداد المشاريع التعميمية  .األمّية, كا 
بد أف  كحتى نفّعؿ برامج التمكيف في التربية الخاصة, فال     

نأخذ بعيف االعتبار أّف التمكيف يسير كفؽ منظكمة مف 
المستكيات تبدأ بمستكل الرفاىية الساعي إلى تحقيؽ الرفاىية 
المادية ألفراد المجتمع في مجاالت الحياة, حيث يعتبرىـ شريحة 
اجتماعية ليا احتياجاتيا المادية التي ال بدَّ أف ُتشبع, في حيف 

مؿ عمى التصدم لمنظـ االجتماعية التي أف مستكل اإلمكانية يع
ال تمبي احتياجات األفراد داخؿ مجتمعاتيـ, بينما ُيركز مستكل 
الكعي عمى رفع قدرة األفراد في التحميؿ الناقد كالكاعي لنظـ 
التمييز كالثقافة االجتماعية كالتقميدية السائدة ضد األفراد في 

مشاركة األفراد  المجتمع, أّما مستكل المشاركة فيسعى إلى رفع
اإليجابية كالنَّشطة في عممية ُصْنع كاتخاذ القرارات, كأّما 
المستكل األخير فيعمؿ عمى تحسيف قدرات األفراد كرفع مستكل 
معيشتيـ كضماف مشاركتيـ المجتمعية, كتدعيـ دكرىـ في 

 ].33المجتمع ]
في  كليذا فقد القت برامج الّتمكيف قبكالن كبيران لدل الُميتميف     

ميداف التربية الخاصة, إذ ظيرت تكّجيات كمبادرات تطالب 
بدمج كتمكيف األفراد ذكم اإلعاقة, حتى يعيشكا حياتيـ الطبيعية 
في مجتمعاتيـ. كنتيجة ليذه التكّجيات كالمبادرات ظير ما 
ُيعرؼ بالدمج االجتماعي كاألكاديمي كالمكاني, كتيدؼ جميعيا 

حقكقيـ اإلنسانية في العيش إلى منح ىؤالء األفراد أّدنى 
المشترؾ مع العادييف, كقد سعت فمسفة الدمج كالّتمكيف بالتربية 
الخاصة إلى تحقيؽ مبادئ العدالة االجتماعية, كتساكم الفرص 
الحياتية بيف األفراد ذكم اإلعاقة كاألفراد العادييف, كالتي نادل 

ؽ لجميع بيا اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى أّف التربية ح
[, كقد جاء مفيـك الدمج في اليـك 6شرائح كفئات المجتمع ]
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ـ كترجمة حقيقية 1981العالمي لألشخاص ذكم اإلعاقة عاـ 
لإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف, عمى اعتبار أّف الدمج ُيعد 
مفيكمان اجتماعيان كأخالقيان ينبع مف حقكؽ عدـ التمييز كالعزؿ 

إعاقتيـ كتقديـ كافة الخدمات ليـ  لألفراد ذكم اإلعاقة, بسبب
 ].34في البيئة العادية ]

[ عمى أّف أسس تحقيؽ الدمج كالّتمكيف 28كيؤكد الزعبي ]     
االجتماعي لألفراد ذكم اإلعاقة يتمثؿ في تحسيف نكعية الحياة 
كالرفاه المادم كاالجتماعي كاالقتصادم ليـ, بينما يرل صالح 

ل األفراد ذكم اإلعاقة لف يتحقؽ [ أّف الدمج االجتماعي لد34]
إال مف خالؿ تكفير قدر كاٍؼ مف الرعاية االجتماعية, 
كاالعتراؼ بحقكقيـ مف قبؿ المجتمع, حيث يتطمب تحقيقو 
جيكدان لتمكينيـ كظيفيان كثقافيان كاجتماعيان كرياضيان, كفي كؿ 
األنشطة كالبرامج المتاحة ألفراد المجتمع العادييف, كيعتقد أبك 

[ أّف األمر في الكقت الحالي يتطمب تككيف اتجاىات 35] نصرال
اجتماعية إيجابية نحك األفراد ذكم اإلعاقة, مف خالؿ إزالة كافة 
مظاىر التمييز ضدىـ, لكي تتحقؽ فرص المساكاة كالعدالة 

 .االجتماعية بينيـ كبيف أفراد المجتمع العادييف
ذكم اإلعاقة كليذا؛ فإّف برامج تمكيف كدمج األفراد      

أصبحت كاقعان مممكسان كممارسان مف قبؿ العديد مف دكؿ العالـ 
المتقدـ, إذ كضعت الدكؿ نصب أعينيا حجـ كنسبة انتشار 

 %( مف سكاف ىذه المجتمعات10اإلعاقة التي تشكؿ ما نسبتو )
كفي كالمقابؿ نجد أّف برامج تمكيف كدمج األفراد ذكم  ,[36]

كمنيا العربية, ما تزاؿ تسير كفؽ  اإلعاقة في الدكؿ النامية
خطكات بطيئة ينقصيا التخطيط االستراتيجي, عمى الرغـ مف 
أّف حجـ مشكمة اإلعاقة في الدكؿ النامية كفي عالمنا العربي 
أكثر انتشاران مف الدكؿ المتقدمة؛ إذ ُيقدر الخطيب, كالحديدم 

تالي %(, كبال15) [ نسبة انتشارىا في الدكؿ النامية بحكالي37]
كاف عمى ىذه الدكؿ, أف ُتعيد التفكير في خططيا السياسية 
كالتنمكية, كتفكر بشكؿ منطقي, كبأساليب أكثر منيجية كعممية 
بكيفية رعاية كتربية األفراد ذكم اإلعاقة, حيث إّف برامج الّتمكيف 
التربكم كالميني كاالجتماعي كاالقتصادم, ال يمكف أف تتـ إال 

راد ذكم اإلعاقة تربكيان كمينيان كاجتماعيان, مف خالؿ تأىيؿ األف
كبعد ذلؾ نبدأ بالتفكير ببرامج دمجيـ كتمكينيـ في مختمؼ 

 .مجاالت الحياة اإلنسانية
إّف لدل األفراد ذكم اإلعاقة نفس الحقكؽ التي يتمتع بيا      

األفراد العادييف في حصكليـ عمى فرص العمؿ كالتكظيؼ في 
تتناسب مع قدراتيـ العقمية  بعض قطاعات العمؿ التي

كالجسمية, كالتي تساعدىـ في أف يككنكا أعضاء منتجيف في 
المجتمع, كيقمؿ مف نظرتيـ السمبية نحك أنفسيـ, كاعتمادىـ 

[ أّف عممية التأىيؿ الطبي 38عمى اآلخريف, كُيشير الزعمط ]
كالنفسي كالتربكم كالميني كاالقتصادم لألفراد ذكم اإلعاقة, تتيح 

رص لدمجيـ كتمكينيـ اجتماعيان كاقتصاديان كفؽ ميكليـ الف
 Rehabilitation كقدراتيـ كنكع كدرجة إعاقتيـ. فالتأىيؿ

عممية منظمة تعمؿ عمى كصكؿ األفراد ذكم اإلعاقة إلى درجة 
ممكنة في المجاالت الطبية كالنفسية كالتربكية كالمينية 

مطمكبة كاالقتصادية مف خالؿ تكفير جممة مف الخدمات ال
 .لتطكير قدراتيـ

[ أّف عممية التأىيؿ مسؤكلية اجتماعية 39كترل ىالؿ ]     
تتطمب التخطيط كالدعـ االجتماعي عمى كافة المستكيات, مف 
أجؿ تحقيؽ االستقالؿ الذاتي كالكفاءة الشخصية كاالجتماعية 
كالمينية لألفراد ذكم اإلعاقة, كاالنتقاؿ بيـ تدريجيان مف االعتماد 

اآلخريف إلى االعتماد عمى الذات, كُيقدـ الغرير كيكسؼ  عمى
[ مفيكمان أكسع لمتأىيؿ باعتباره تمكيف األفراد ذكم اإلعاقة 40]

في بمكغ المستكل الكظيفي األمثؿ عمى الصعيد الجسمي أك 
النفسي أك االجتماعي أك العقمي عبر تنمية قدراتيـ لمقياـ بالجيد 

 .الالـز ألنشطة الحياة اليكمية
كمف المفترض أّف دراسة الحالة المتكاممة لألفراد ذكم      

اإلعاقة أف تشتمؿ عمى تحديد الخدمات التي يحتاجكنيا كالذيف 
كُيجمع العديد  ,[41] سيحصمكف فيما بعد عمى خدمات التأىيؿ

مف الباحثيف عمى كجكد أشكاؿ لعممّية تأىيؿ األفراد ذكم اإلعاقة 
الذم يعمؿ عمى تقديـ خدمات Medical  منيا: التأىيؿ الطبي

العالج الكظيفي كالطبيعي كالعالج باألدكية كعالج عيكب 
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النطؽ, كيكظؼ الخدمات المساندة األخرل في عالج كتأىيؿ 
 ,Psychological األفراد ذكم اإلعاقة, أّما التأىيؿ النفسي

فيعمؿ عمى تقديـ الخدمات النفسية التي تيتـ بتكّيؼ ىؤالء 
 أنفسيـ كمع اآلخريف, في حيف أّف التأىيؿ التربكماألفراد مع 

Educational,  ييدؼ إلى تنمية المجاالت المعرفية كالعقمية
لذكم اإلعاقة عبر تنفيذ البرامج التربكية الفردية ليـ, بينما ييدؼ 

 Community Based Rehabilitation التأىيؿ المجتمعي
لألفراد ذكم إلى تحقيؽ تكافؤ الفرص كاالندماج االجتماعي 

اإلعاقة, كتحسيف نكعية الحياة ليـ مف خالؿ استفادتيـ مف 
المكارد كالخدمات المجتمعية, أسكةن بأفراد المجتمع العادييف, كما 

إلى مساعدة ذكم اإلعاقة في  Social يسعى التأىيؿ االجتماعي
التكّيؼ االجتماعي مع متطمبات األسرة كالمجتمع التي تييئ 

ـ في أنشطة الحياة المختمفة, في حيف أّف اندماجيـ كتمكيني
ىك عممية ديناميكية متناسقة  Vocational التأىيؿ الميني

متكاممة تيدؼ إلى استثمار قدرات األفراد ذكم اإلعاقة بيدؼ 
إكسابيـ الميارات المينية التي تتناسب مع قدراتيـ لكي يتمكنكا 

كافؽ مف العيش باستقاللية كتحقؽ ليـ درجة مقبكلة مف الت
 ].42,39,38] االجتماعي

كُيعّد التأىيؿ الميني أحد العناصر الرئيسة في عممية      
التأىيؿ لألفراد ذكم اإلعاقة, إذ يسعى إلى تمكينيـ مف خالؿ 
االندماج االجتماعي كاالقتصادم في المجتمع, بعد تدريبيـ عمى 

 كما أّنو يكفر مينة تتناسب مع ميكليـ كقدراتيـ كاستعداداتيـ,
[. كيرل 38ليـ فرص عمؿ يصبحكا مف خالليا أفرادان منتجيف ]

الباحثكف أّف الدمج كالتمكيف االجتماعي كاالقتصادم لألفراد ذكم 
اإلعاقة ال بد أف يسبقو عممية تكجيو كتدريب ميني تقكد إلى 
تأىيميـ مينيان, بحيث تسير عممية تأىمييـ كفؽ منيجية عممية 

التعايش الطبيعي كالمشترؾ مع صحيحة, تحقؽ ليـ االندماج ك 
 .أفراد المجتمع العادييف

 كلكي تتحقؽ برامج التمكيف االجتماعي كاالقتصادم لألفراد      
ذكم اإلعاقة, فال بد مف كجكد مجمكعة مف الخدمات التي تكفر 

[, كفي العادة تبدأ 40ليـ مينة ككظيفة تعكد عمييـ بالنفع ]

اإلعاقة مف مختمؼ  خطكات التأىيؿ بإحالة األفراد ذكم
مؤسسات التربية الخاصة إلى مراكز التأىيؿ الميني, بحيث يتـ 
جمع المعمكمات عنيـ بغية تحديد أىميتيـ لتمقي برامج التأىيؿ 
الميني كفي حاؿ ثبكت األىمية لدييـ تبدأ عممية تدريبيـ مف قبؿ 
فريؽ متخصص عمى ميف تتناسب مع قدراتيـ كميكليـ 

مكاناتيـ, كبعد ذ لؾ تأتي مرحمة تكظيفيـ كا 
حيث ُتّعد ىذه المرحمة مف أىـ   ,Employmentكتشغيميـ

البرامج اليادفة إلى تمكينيـ اجتماعيان كاقتصاديان؛ إذ تتكقؼ ىذه 
المرحمة عمى مدل تكفر فرص العمؿ المناسبة ليـ في سكؽ 
العمؿ, كعمى مدل تكافر التشريعات كالقكانيف الحككمية التي تمـز 

ركات الدكلة بتشغيميـ كتكظيفيـ, كما أف عممية مؤسسات كش
في  Follow Up تكظيفيـ ال بد أف يتبعيا مرحمة متابعتيـ

سكؽ العمؿ مف أجؿ التعرؼ عمى نشاطيـ كدرجة تكّيفيـ, 
كمدل قدرتيـ عمى بناء العالقات االجتماعية مع زمالئيـ في 

 ].40,38] العمؿ كتكّيفيـ مع أسرىـ كمجتمعيـ
مما سبؽ أّف التأىيؿ الميني عممية ميمة نحقؽ مف نالحظ      

خالليا برامج التمكيف االجتماعي كاالقتصادم لألفراد ذكم 
اإلعاقة, حيث إّف ىذه العممية ال بد أف تسير كفؽ خطكات 
عممية منظمة كمدركسة مف قبؿ الدكلة, بحيث يتـ كضع خطة 

إعادة  كطنية شاممة لمتأىيؿ الميني لألفراد ذكم اإلعاقة, عبر
النظر في فمسفة كأىداؼ مؤسسات التأىيؿ الميني كمراكز 
التأىيؿ الشامؿ, حتى نحقؽ دمج كتّمكيف ىؤالء األفراد في 

 .قطاعات المجتمع المختمفة
كانطالقان مف تعاليـ الّديف اإلسالمي الحنيؼ التي تنادم      

, بالمساكاة كالعدالة االجتماعية كتكافؤ الفرص بيف أفراد المجتمع
كتحقيقان لخطط التنمية التي تؤكد عمى تنمية المكارد البشرية 
كقدرات اإلنساف سكاء العادم أك غير العادم, فقد سعت المممكة 
العربية السعكدية, إلى إصدار التشريعات كالقكانيف التي تكفؿ 
لألفراد ذكم اإلعاقة حصكليـ عمى مختمؼ الخدمات كالرعاية 

عّية كالمينّية, حيث صدر نظاـ رعاية الصحّية كالتربكية كاالجتما
ىػ, الذم أّكد عمى 23/9/1421( تاريخ 37المعكقيف رقـ )ـ/
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أىمّية تقديـ الخدمات الطبية, كاالجتماعية, كالنفسية, كالتربكية, 
كالمينية لألفراد ذكم اإلعاقة, بيدؼ تمكينيـ مف التكافؽ مع 

تيـ الذاتية, متطمبات البيئة الطبيعية كاالجتماعية, كتنمية قدرا
 ].43كجعميـ أعضاء منتجيف في المجتمع ]

كُتعّد مراكز التأىيؿ الميني كمراكز التأىيؿ الشامؿ نماذج      
حضارية تبرز حرص المممكة العربية السعكدية عمى تكفير كافة 
خدمات التأىيؿ كالتدريب كالرعاية لألفراد ذكم اإلعاقة, حيث 

األفراد ذكم اإلعاقة  تختص مراكز التأىيؿ الميني بتدريب
الجسمية أك الحسية أك الفكرية عمى الميف المناسبة لقدراتيـ 
كميكليـ, كتحكيميـ مف طاقات بشرية معطمة إلى طاقات منتجة 
قادرة عمى التفاعؿ مع متطمبات المجتمع مف خالؿ تدريبيـ عمى 
الميف المناسبة لنكع كدرجة إعاقتيـ. كفي المممكة العربية 

جد ثالثة مراكز لمتأىيؿ الميني تشتمؿ عمى أقساـ السعكدية يك 
خاصة بتدريب ذكم اإلعاقة عمى مجمكعة مف الحرؼ كالميف 

 ].44لكال الجنسيف ]
في حيف أّف فمسفة كأىداؼ مراكز التأىيؿ الشامؿ في      

المممكة تسعى إلى تقديـ الّرعاية لألفراد ذكم اإلعاقة مف كال 
)كزارة  ميـ مينّيان كاجتماعّيان الجنسيف, كتعمؿ كذلؾ عمى تأىي

(. كُيعتبر مركز التأىيؿ الشامؿ 2015 الشؤكف االجتماعية,
بمنطقة نجراف, مف بيف مراكز التأىيؿ الشامؿ المنتشرة في 

ق, لكي يقدـ 1480مختمؼ مناطؽ المممكة؛ إذ تأسس عاـ 
( 342خدمات الرعاية كالتأىيؿ لألفراد ذكم اإلعاقة, كيمتحؽ بو )

( 170اإلعاقات البسيطة كالمتكسطة كالشديدة منيـ )مف ذكم 
( 60( أنثى, كيشرؼ عمى رعايتيـ كتأىمييـ )172ذكران, ك)

إداريان كمكظفان مف مختمؼ التخصصات العممية كاإلنسانية 
 ].45كاالجتماعية ]

 الدراسات السابقةطار النظري و . اإل2
 [ إلى التعرؼ عمى فاعمية46ىدفت دراسة المعمرم ]      

مراكز التربّية الخاصة في سمطنة ُعماف, كقد أشارت النتائج إلى 
فاعمية جميع ىذه المراكز في مجاالت إدارة المركز, كالمرافؽ 
كالتجييزات, كعممية التدريس كالتدريب التي يتمقاىا األفراد ذكك 

اإلعاقة, في حيف أّف مجاؿ المعمميف كالعامميف في المركز حظي 
 .بمستكل فاعمية منخفض
[ إلى تقكيـ فاعمية مراكز التربية 47كىدفت دراسة حمداف ]

الخاصة في مدينة دمشؽ, كفي ضكء النتائج أكصت الدراسة 
عمى ضركرة تحسيف بيئة العمؿ في ىذه المراكز, كرفدىا 
بالككادر كالمؤىالت العممية المدربة, كالعمؿ عمى زيادة فرص 

 .المشاركات المجتمعية بيف المركز كالمجتمع
[ 48كما ىدفت دراسة الخطيب كالزعبي كبني عبدالرحمف ]     

إلى التعرؼ عمى فاعمية مؤسسات كمراكز التكحد كاإلعاقة 
الفكرية باألردف في ضكء المعايير العالمية, كقد أظيرت النتائج 
كجكد ضعؼ بالبيئة التعميمية في ىذه المؤسسات كالمراكز, كقمة 

لكشؼ كالتشخيص عف ذكم الككادر المؤىمة, كضعؼ إجراءات ا
اإلعاقة, باإلضافة إلى ضعؼ مشاركة األسرة بأنشطة ىذه 
المؤسسات كالمراكز, كضعؼ برامج الدمج كالخدمات االنتقالية 

 .فييا
[ إلى التعرؼ 49كما ىدفت دراسة الحبيشي, كالعمرم ]     

عمى كاقع تأىيؿ كتعميـ ذكم اإلعاقة في مراكز التأىيؿ الشامؿ, 
تطالع آراء مدربي مراكز التأىيؿ الشامؿ في مف خالؿ اس

المنطقة الغربية مف المممكة العربية السعكدية. أشارت النتائج 
إلى ندرة تكظيؼ التقنية الحديثة في تعميـ كتدريب كتأىيؿ ذكم 
اإلعاقة في المركز, كما أّف البيئة التعميمية كمشاركة األسرة في 

طة, في حيف أّف تعميـ كتدريب أبنائيـ جاءت بدرجة متكس
مساىمة المجتمع كسكؽ العمؿ بمجاؿ تكظيؼ ذكم اإلعاقة بعد 

 .تأىمييـ كتدريبيـ جاء أيضان بدرجة متكسطة
[ في الكشؼ عف إسيامات 50كاىتمت دراسة الربيع ]     

الخدمة االجتماعية في تفعيؿ برامج التأىيؿ الميني الشامؿ 
مؿ بمنطقة الرياض لألفراد ذكم اإلعاقة في مراكز التأىيؿ الشا

في المممكة العربية السعكدية. كقد أشارت النتائج أّف مراكز 
التأىيؿ الشامؿ تُقدـ خدمات صحية كنفسية كثقافية كتعميمية 
كاجتماعية, كبرامج لمتأىيؿ الميني لألفراد ذكم اإلعاقة, 
باإلضافة إلى تقديـ برامج لإلرشاد كالتكجيو النفسي ألسر األفراد 
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ة, كما أشارت النتائج إلى كجكد مشكالت تكاجو ذكم اإلعاق
برامج التأىيؿ الميني بيذه المراكز مثؿ ضعؼ التنسيؽ بيف 
األخصائي االجتماعي كفريؽ العمؿ المشرؼ عمى ىذه البرامج, 
كقمة تكفر الخبرات الفنية المدربة كالمؤىمة, باإلضافة إلى أّف 

ات العالمية برامج التأىيؿ الميني بالمركز ال تساير التكجي
الخاصة بتأىيؿ كتدريب األفراد ذكم اإلعاقة, كما أّف ىذه 

 .البرامج تنفذ بشكؿ داخمي بعيدان عف المجتمع الخارجي
[ فقد ىدفت إلى قياس 51أّما دراسة البكني, كمكسى ]     

فاعمية مراكز التربية الخاصة في تأىيؿ األفراد ذكم اإلعاقة 
تائج إلى ضعؼ مساىمة مراكز الفكرية في السكداف. أشارت الن

التربية الخاصة في تحقيؽ التأىيؿ الميني كاالجتماعي كالنفسي 
 .لألفراد ذكم اإلعاقة الفكرية

[ إلى تدني ظركؼ ذكم 52كأشارت دراسة القصاص ]     
الحاجات الخاصة كمعاناتيـ مف العديد مف المشكالت 

بية ليـ, كقمة االجتماعية كالنفسية الناتجة عف نظرة المجتمع السم
فرص حصكليـ عمى حقكقيـ, كقمة فرص العمؿ المتكافرة ليـ, 
كما أّف العجز المادم كضعؼ الرعاية الصحية تحّد مف 

 .اندماجيـ كمشاركتيـ في األنشطة االجتماعّية
[ تصكران لمؤشرات تمكيف األسرة كأحد 17كقّدمت حالكة ]     

اية األفراد ذكم معايير الجكدة الشاممة بمؤسسات المجتمع لرع
اإلعاقة, كخمصت دراستيا إلى اقتراح مؤشرات مرتبطة بمشاركة 
األسرة في أنشطة األفراد ذكم اإلعاقة بمؤسسات التربية 
الخاصة, كمدل معرفة األسرة برؤية كرسالة المؤسسة, كتكعية 
كتدريب األسرة في كيفية التعامؿ مع أبنائيـ ذكم اإلعاقة, 

الدعـ النفسي كاالجتماعي لألسرة, كمؤشرات مرتبطة بخدمات 
كمؤشرات أخرل ذات عالقة بطرؽ التكاصؿ بيف المؤسسة 

 .كاألسرة
[ إلى البحث عف مؤشرات 34كىدفت دراسة صالح ]     

لتسييؿ تمكيف األفراد ذكم اإلعاقة مف االندماج االجتماعي, 
كتكصمت النتائج إلى جممة مف المؤشرات ذات عالقة بالشعكر 

كالرعاية الصحية, كممارسة األنشطة المتنكعة,  بالمساكاة,

كالحصكؿ عمى السكف, كالتعميـ كالتدريب, كالتأىيؿ االجتماعي, 
كالعمؿ, كما أظيرت النتائج أف مشاركة ذكم اإلعاقة في 
األنشطة الفنية كالثقافية كالرياضية كاالجتماعية يسيـ في تسييؿ 

 .عممية تمكينيـ كدمجيـ في المجتمع
[ فقد سعت إلى التعرؼ عمى مستكل 53دراسة ضمرة ] أّما     

تمكيف أسر األفراد ذكم اإلعاقة الفكرية كالسمعية كالبصرية 
كالحركية كالتكحد في األردف, أشارت النتائج إلى أّف مستكل نكع 
التمكيف كالتعبير عف التمكيف كمستكل الدعـ المقدـ ليذه األسر 

 .جاء بدرجة متكسطة
[ إلى التعرؼ عمى 54] دراسة باعامرفي حيف ىدفت      

مستكل نكعية الحياة ألسر األفراد ذكم اإلعاقة في المممكة 
العربية السعكدية كعالقتو بالتكّيؼ كالتماسؾ األسرم. كقد أشارت 
النتائج إلى أّف أسر األفراد ذكم اإلعاقة تتمتع بمستكل متكسط 

متع بمستكل مف نكعية الحياة كالتماسؾ األسرم, في حيف أّنيا تت
 .عاٍؿ مف التكّيؼ األسرم

[ إلى الكشؼ عف مستكل 55كىدفت دراسة سالـ, كالنمر ]     
الّتمكيف النفسي ألميات األفراد ذكم اإلعاقة كعالقتو بالتكّيؼ 
النفسي ألبنائيف في مصر, كقد أشارت النتائج إلى كجكد عالقة 

كم ارتباطية مكجبة بيف التمكيف النفسي ألميات األطفاؿ ذ
اإلعاقة, كبيف التصرفات االستقاللية كالنمك الجسمي لدل 
أطفاليف ذكم اإلعاقة, كما أظيرت النتائج إلى كجكد عالقة 
ارتباطية سالبة بيف التمكيف النفسي ألميات األطفاؿ ذكم 
اإلعاقة كبيف السمكؾ العدكاني كاالنحرافات السمككية لدل ذكم 

 .اإلعاقة
[ إلى التعرؼ عمى دكر برامج 23كىدفت دراسة محمكد ]     

تمكيف بمؤسسات رعاية األفراد ذكم اإلعاقة الفكرية عمى ال
تحسيف نكعية حياتيـ في مصر, كقد أظيرت النتائج كجكد 
عالقة بيف برامج التمكيف االجتماعي كاالقتصادم كالميني 

 كالمجاؿ المكضكعي المتعمؽ بمؤشرات تحسيف نكعية
 .اإلعاقة الفكريةالحياة لدل األفراد ذكم 

 ة بيف ػػػػ[ لتسميط الضكء عمى العالق56جاءت دراسة الّنبي ]ك      
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األنشطة المجتمعية كجكدة الحياة لدل التمميذات ذكات اإلعاقة 
الفكرية البسيطة كالمدمجات في مدارس التعميـ العاـ في المممكة 
 العربية السعكدية, كقد أّكدت النتائج عمى أّف ممارسة األنشطة
الدينية كالفنية كالرياضية كالتركيحية كاالجتماعية كأنشطة المعب 

 .ساعدت في تحسيف نكعية الحياة لدل التمميذات
[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية 57كأجرل الخالدم ]    

الخدمات المقدمة في مؤسسات التربية الخاصة في األردف, 
ؤسسات عمى حيث أشارت النتائج إلى أىمية اشتماؿ ىذه الم

البرامج كالخدمات التربكية, كاالجتماعية, كالعناية بالذات, كالحياة 
اليكمية, كاألنشطة التركيحية كالرياضية, كالتأىيؿ الميني, 

 .كالرعاية الصحية, كبرامج التكجيو كاإلرشاد النفسي
[ بناء معايير دكلية لمتأىيؿ 58كما تناكلت دراسة الّدعي ]     

كم اإلعاقة كمعرفة مدل تكافقيا مع مراكز الميني لألفراد ذ
التأىيؿ الميني في الككيت, كقد أكضحت النتائج أّف درجة 
انطباؽ ىذه المعايير عمى مراكز التأىيؿ الميني في الككيت 
جاءت بدرجة متدنية, حيث إّف ىذه المراكز تعاني مف قمة 

دمة الككادر المؤىمة, كقمة االختبارات كالمقاييس الرسمية المستخ
في الكشؼ كالتعرؼ عمى األفراد ذكم اإلعاقة, باإلضافة إلى 
 .ضعؼ مساىمة المؤسسات الكطنية في برامج تأىيميـ كتدريبيـ

[ إلى أّف برامج التأىيؿ الميني 59كخمصت دراسة بكتيف ]    
تزداد فاعميتيا كمما زاد الدعـ المجتمعي ليا؛ حيث إّف حصكؿ 

في سكؽ العمؿ يساعدىـ عمى  األفراد ذكم اإلعاقة عمى كظيفة
التكّيؼ في الكظيفة كبيئة العمؿ االجتماعية, كقد أكصى 
بضركرة أّف تتكافر جميع خدمات كبرامج التأىيؿ الميني لتزداد 

 .فاعميتيا
[ إلى كجكد 60] كما تكصمت دراسة الصّباح كالحّمكز     

مشكالت تكاجو برامج التأىيؿ الميني لألفراد ذكم اإلعاقة في 
مسطيف, كقد أكصت بضركرة تطكير برامج التدريب الميني, ف

بحيث تتناسب مع سكؽ العمؿ, كتفعيؿ برامج المتابعة أثناء 
تكظيفيـ كتشغيميـ مف أجؿ التأكد مف مدل تكّيفيـ مع بيئة 

 .العمؿ

[ عمى كجكد تحديات تكاجو تشغيؿ 61كيؤكد السقا ]     
ية ال تقـك كالتدريبيمية كتكظيؼ ذكم اإلعاقة؛ إذ أّف البرامج التأى

عمى تحديد الحاجات التدريبية كالكظائؼ المستقبمية لألفراد ذكم 
اإلعاقة, كحاجتيـ أثناء عممية التدريب كالتأىيؿ الميني إلى بيئة 
مشابية لبيئة العمؿ الحقيقية, كىذا األمر يصعب تحقيقو في 

 .الظركؼ االجتماعية كالمينية الراىنة داخؿ المجتمع
[ عمى كجكد مجمكعة مف الصعكبات 62قد أّكد عبدات ]ك      

التي تكاجو عممية تشغيؿ كتكظيؼ ذكم اإلعاقة الفكرية في دكلة 
اإلمارات العربية المتحدة, مرتبطة ببرامج تأىمييـ كتدريبيـ, 
كاتجاىات المجتمع كأصحاب العمؿ السمبية نحك تكظيفيـ, 

افة إلى كجكد كاتجاىات أسرىـ نحك تشغيميـ كتكظيفيـ, باإلض
األفراد ذكم اإلعاقة ترتبط بكيفية بمشكالت شخصية ذات عالقة 

 .تعامميـ كتكيفيـ مع الرفاؽ في بيئة العمؿ
[ إلى التعرؼ 63] كىدفت دراسة بكيؿ كميرسر كىارت      

عمى نكعية حياة األفراد ذكم اإلعاقة, حيث أشارت النتائج إلى 
خدمات التأىيؿ المقدمة ليـ, أّف حياة ىؤالء األفراد تتأثر بنكع 

حيث إّف األفراد الذيف تمقكا أكثر مف نكع مف خدمات التأىيؿ 
كانت حياتيـ أفضؿ مف األفراد الذيف تمقكا نكعان كاحدان مف ىذه 

 .الخدمات
[ عمى 64] كقد أّكدت دراسة ككجيؿ كبرككماف كككجيؿ     

بيف أىمية بناء منظكمة مف العالقات كالمشاركات التعاكنية 
العامميف في ميداف التربية الخاصة كأكلياء أمكر ذكم اإلعاقة 
مف خالؿ تدريب أكلياء األمكر عمى كيفية التعامؿ مع أبنائيـ 
ذكم اإلعاقة, كقد أظيرت النتائج إلى أّف العالقات التعاكنية 
كعممية تدريب الكالديف أسيمت في تحسيف الميارات االجتماعية 

 .لدل أبنائيـ ذكم اإلعاقة كميارات المعب كالتكاصؿ
[ مجمكعة مف اآلليات الفاعمة التي 65كُيقدـ السمطاني ]     

االجتماعي لألفراد ذكم  جكاالندماتحقؽ المشاركة كالتمكيف 
اإلعاقة, حيث إّف ىذه اآلليات تعتمد عمى كجكد منظمات 
كمؤسسات داخؿ المجتمع تتبنى قضية التمكيف االجتماعي 

قة, كمساىمة فاعمة مف قبؿ أسر األفراد ذكم لألفراد ذكم اإلعا
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اإلعاقة, ككجكد األنظمة كالقكانيف كالتشريعات, كبرامج أخرل 
لمتأىيؿ كالتدريب كالتشغيؿ الميني, كمساىمة فاعمة مف قبؿ 
كسائؿ اإلعالـ المختمفة كاألنشطة الرياضية, كالدمج التعميمي 

شر  اؾ األفراد ذكم الشامؿ لذكم اإلعاقة مع أقرانيـ العادييف, كا 
 .اإلعاقة بالمجاف كالييئات االجتماعية المدافعة عف حقكقيـ

[ أّكدت عمى 66في حيف أّف دراسة نجنتف كىيستيرمنس ]     
فكائد تمكيف التكاصؿ لدل األفراد ذكم اإلعاقة الفكرية, كقد 
أشارت النتائج إلى أّف المقابالت القائمة عمى سرد القصص 

سيف ميارات التكاصؿ الشخصي لدل الشخصية, أسيمت في تح
ذكم اإلعاقة مف خالؿ تعبيرىـ عف عكاطفيـ كانفعاالتيـ 
الداخمية, كما أّف لممرشد االجتماعي أك النفسي في مراكز 
التأىيؿ دكران بارزان في تنمية ميارات التكاصؿ الشخصي لدل 

 .ىؤالء األفراد
 مشكمة الدراسة. 3

ذكم اإلعاقة مف أرقى كسائؿ  ُتعّد برامج التمكيف لألفراد      
الؿ كعي المجتمع كشعكره التغيير اإليجابي في المجتمع, مف خ

الحضارية كاإلنسانية كاالجتماعية نحكىـ, عمى اعتبار  وبمسؤكليت
أّف التمكيف مف المداخؿ األساسية لتحقيؽ العدالة االجتماعية 
لألفراد ذكم اإلعاقة. فالمجتمعات المتحضرة ُيمكف أف تسيـ 
بشكؿ فّعاؿ في تقديـ خدمات كبيرة لألفراد ذكم اإلعاقة, عبر 
تأسيس مراكز كمؤسسات لمتربية الخاصة, كبرامج أخرل لمتأىيؿ 
الصحي كالنفسي كالتربكم كاالجتماعي كاالقتصادم كالميني, 
باإلضافة إلى دعـ حقيقي مف قبؿ المجتمع لألنشطة التنمكية 

تماعيان كاقتصاديان عبر تكفير اليادفة إلى تمكيف ىؤالء األفراد اج
زالة كافة الحكاجز االجتماعية  كافة اإلمكانات المادية كالبشرية, كا 

 .التي تقؼ عائقان أماـ دمجيـ كتمكينيـ في المجتمع
كُتّعد مراكز التأىيؿ الشامؿ في المممكة العربية السعكدية       

أىيؿ مف بيف المؤسسات الحككمية التي تقدـ خدمات الرعاية كالت
لألفراد ذكم اإلعاقة, كفي ضكء فمسفة كأىداؼ ىذه المراكز, 
فإّنو مف المفترض أف تسيـ برامجيا في تمكيف األفراد ذكم 
اإلعاقة, مف خالؿ سعييا الدؤكب إلى تأىيميـ في المجاالت 

التربكية كالمينية كاالقتصادية كاالجتماعية, كالذم سيسيؿ 
ليـ االستقالؿ الذاتي تمكينيـ كدمجيـ في المجتمع, كيحقؽ 

كالتكّيؼ االجتماعي كفرص العمؿ التي تتكافؽ مع نكع كدرجة 
[ عمى أّف التمكيف 23] إعاقتيـ, كفي ىذا الصدد, أشارت محمكد

الميني كاالجتماعي كاالقتصادم يساعد في تحسيف نكعية الحياة 
[, أّف 13لألفراد ذكم اإلعاقة, في حيف أّكدت اليماني ]

مة لمؤسسات المجتمع المدني كمنيا مؤسسات المساىمة الفاع
في تمكيف Adult Education Institutions  تعميـ الكبار

ُيتيح ليؤالء األفراد الحؽ في إذ األفراد ذكم الحاجات الخاصة 
القياـ بأدكار سياسية كاجتماعية كاقتصادية كثقافية كتعميمية 

كر في [ إلى كجكد قص67داخؿ المجتمع, بينما أشار الحسيني ]
دكر مؤسسات التربية الخاصة كالذم ينعكس سمبان عمى ضعؼ 

[ عمى أىمية التعرؼ عمى 68برامجيا, في حيف رّكز عيد ]
ميكؿ األفراد ذكم اإلعاقة ليتـ تكجيييـ إلى المينة التي تناسب 

[ أّف 69قدراتيـ كدرجة كنكع إعاقتيـ, بينما أكضحت عمي ]
اإلعاقة يالقي العديد مف  االتجاه نحك دمج كتمكيف األفراد ذكم

العقبات ذات العالقة بعدـ كضكح أىداؼ كفمسفة برامج التربية 
الخاصة, كالضعؼ في الخدمات التربكية كبرامج التأىيؿ الميني 
المقدمة لألفراد ذكم اإلعاقة, باإلضافة إلى ضعؼ اإلعداد 

 .األكاديمي كالميني لمعامميف بمؤسسات التربية الخاصة
[ أّف برامج كخدمات التربية 70ككفماف ككندبيرغ ]كيرل        

الخاصة ال يمكف أف تحقؽ أىدافيا كمبتغاىا دكف كجكد برامج 
مخطط ليا تسعى إلى دمج كتمكيف األفراد ذكم الحاجات 
مكاناتيـ كفؽ نكع كدرجة  الخاصة, كتعمؿ عمى تنمية قدراتيـ كا 

فماف [ عمى ما طرحو كك 41] إعاقتيـ, كيتفؽ شاىيف كالنككام
ككندبيرغ, بأّف عممّية نجاح برامج دمج كتمكيف األفراد ذكم 
اإلعاقة في المجتمع ال بد أف تبنى مف خالؿ خطط استراتيجية 
ترتكز عمى تنمية المجاالت التربكية كالتأىيمية كالتدريبية ليؤالء 
األفراد داخؿ مؤسسات كمراكز التربية الخاصة. كمف خالؿ ما 

سة في محاكلة التعرؼ عمى الدكر سبؽ, جاءت مشكمة الدرا
الذم يقـك بو مركز التأىيؿ الشامؿ بمنطقة نجراف في تمكيف 
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األفراد ذكم اإلعاقة, كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة 
 :التالية

 أ. أسئمة الدراسة
ما دكر مركز التأىيؿ الشامؿ في تمكيف األفراد ذكم اإلعاقة . 1

 في نجراف؟
الشامؿ في التمكيف التربكم لألفراد ما دكر مركز التأىيؿ . 2

 ذكم اإلعاقة في نجراف؟
ما دكر مركز التأىيؿ الشامؿ في التمكيف الميني لألفراد . 3

 ذكم اإلعاقة في نجراف؟
ما دكر مركز التأىيؿ الشامؿ في التمكيف االقتصادم لألفراد . 4

 ذكم اإلعاقة في نجراف؟
االجتماعي لألفراد ما دكر مركز التأىيؿ الشامؿ في التمكيف . 5

 ذكم اإلعاقة في نجراف؟
في دكر ( α  ≤05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ).. 6

مركز التأىيؿ الشامؿ في تمكيف األفراد ذكم اإلعاقة ُتعزل 
 لمتغير الجنس؟

 أهمية الدراسةب. 
تأتي أىمية الدراسة مف خالؿ الكشؼ كالتعرؼ عمى دكر       

الشامؿ في نجراف ببرامج تمكيف األفراد كمساىمة مركز التأىيؿ 
ذكم اإلعاقة, كتكمف األىمية النظرية لمدراسة في رفد األدب 
النظرم لمتربية الخاصة بالمحاكر اليامة لبرامج تمكيف األفراد 
ذكم اإلعاقة ذات العالقة في المجاالت التربكية كالمينية 

البحكث كاالقتصادية كاالجتماعية, إذ اتضح لدل الباحثيف قمة 
كالدراسات العربّية التي تطرقت إلى دراسة دكر كمساىمة 
مؤسسات كمراكز التربية الخاصة في تمكيف األفراد ذكم اإلعاقة 
بيذه المجاالت, باإلضافة إلى اقتراح برامج كآليات لتفعيؿ دكر 
مؤسسات كمراكز التربية الخاصة في تمكيف األفراد ذكم 

تطبيقية لمدراسة تكمف مف خالؿ اإلعاقة, في حيف أّف األىمية ال
محاكلة الخركج بنتائج عممية قد تستفيد منيا الجيات كالمؤسسات 

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات العالقة برعاية األفراد ذكم اإلعاقة في المممكة العربي

السعكدية, كتقديـ بيانات نكعية ككمية حكؿ مستكل كنكعية 
د ذكم اإلعاقات في مركز البرامج كالخدمات المقدمة لألفرا

التأىيؿ الشامؿ في منطقة نجراف, باإلضافة إلى تقديـ تكصيات 
 .قد تستفيد منيا الجيات الرسمية كغير الرسمية ذات العالقة

 أهداف الدراسة ج.
تيدؼ الدراسة الحالّية إلى التعرؼ عمى دكر كمساىمة      

كاالجتماعي مركز التأىيؿ الشامؿ في التمكيف التربكم كالميني 
كاالقتصادم لألفراد ذكم اإلعاقة في مدينة نجراف, كالتعرؼ 

 .كذلؾ إذا ما كانت ىناؾ فركؽ تعزل إلى متغّير الجنس
 محددات الدراسةد. 
حدكد مكضكعّية: اقتصرت الدراسة عمى بناء استبانة تقيس . 1

بعض برامج التمكيف لألفراد ذكم اإلعاقة كالمرتبطة بالتمكيف 
 .لميني كاالقتصادم كاالجتماعيالتربكم كا

حدكد بشرية: اقتصرت الدراسة عمى المكظفيف كاإلدارييف . 2
( 34العامميف بمركز التأىيؿ الشامؿ في نجراف كالبالغ عددىـ )

 .ذكران كأنثى
حدكد مكانية كزمانية: أجريت الدراسة في مدينة نجراف . 3

-5 بالمممكة العربية السعكدية, خالؿ الفترة الممتدة مف
 .ق10/5/1436
  المفاهيم اإلجرائيةه. 

 :ترتكز الدراسة الحالية عمى المفاىيـ اإلجرائية التالية
لتمكيف: تحسيف نكعية حياة األفراد ذكم اإلعاقة بالمجاالت . ا1

  .التربكية كالمينية كاالقتصادية كاالجتماعية
األفراد ذكك اإلعاقة: ىـ األفراد الذيف يعانكف مف إعاقات . 2

بسيطة أك متكسطة أك شديدة ممتحقيف بمركز التأىيؿ الشامؿ في 
( مف ذكم اإلعاقات, منيـ 344) مدينة نجراف كالبالغ عددىـ

 .ـ2015( أنثى, مف العاـ 172( ذكران ك)170)
مركز التأىيؿ الشامؿ: كىك مركز التأىيؿ الشامؿ في مدينة . 3

لألفراد ذكم  نجراف كالذم يقدـ جممة مف الخدمات كبرامج الرعاية
 .اإلعاقة مف خالؿ كادر مف اإلدارييف كالمكظفيف
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 ـراءاتجواإلريقة الط. 4
 منهج الدراسةأ. 

اتبعت ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي الذم يقـك      
عمى جمع المعمكمات كتحميميا كتفسيرىا كاستخالص نتائجيا 

تكصمت كمناقشتيا, كالخركج بتكصيات في ضكء النتائج التي 
 .إلييا الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسةب. 
تكّكف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في مركز التأىيؿ       

داريان مف 60الشامؿ في مدينة نجراف, كالبالغ عددىـ ) ( مكظفان كا 
مختمؼ التخصصات العممية كاإلنسانية كاالجتماعية. أّما عّينة 

فيف كاإلدارييف بالمركز ( مف المكظ34الدراسة فقد تألفت مف )
( أنثى, كىـ الذيف أجابكا عف االستبانة, 15( ذكران, ك)19منيـ )

 .%( مف مجتمع الدراسة57كقد بمغت نسبة العينة )
 أداة الدراسةد. 

مف أجؿ تحقيؽ أىدؼ الدراسة, تـّ بناء استبانة مف خالؿ       
ببرامج الرجكع إلى األدب النظرم كالدراسات السابقة ذات العالقة 

الّتمكيف, باإلضافة إلى استطالع آراء بعض المتخصصيف في 
مجاؿ التربية الخاصة كعمـ النفس, كقد تككنت االستبانة 

( فقرة, مكزعة عمى أربعة مجاالت 47بصكرتيا األكلية مف )
ذات عالقة بالتمكيف التربكم كالميني كاالقتصادم كاالجتماعي 

 .لألفراد ذكم اإلعاقة
كلمتأكد مف صدؽ االستبانة, فقد تـّ عرضيا بصكرتيا      

األكلية عمى مجمكعة مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في 
جامعة نجراف, بيدؼ معرفة مقترحاتيـ كمالحظاتيـ عمى مدل 
شمكلية االستبانة لممكضكعات كالمجاالت ذات العالقة ببرامج 

كمقترحاتيـ تـّ  تمكيف األفراد ذكم اإلعاقة, كفي ضكء آرائيـ
إجراء التعديالت عمى فقرات االستبانة مف خالؿ اعتماد نسبة 

%( مف آراء ىؤالء المحكميف, كفي ضكء ذلؾ فقد 85اتفاؽ )
( فقرة, كزعت عمى 38تكّكنت االستبانة بصكرتيا النيائية مف )

(, التمكيف 10أربعة مجاالت ىي: التمكيف التربكم كعدد فقراتو )
(, 9(, كالتمكيف االقتصادم كعدد فقراتو )9تو )الميني كعدد فقرا

(. كقد تـ اعتماد 10كأخيران التمكيف االجتماعي كعدد فقراتو )
كبيرة, متكسطة, صغيرة(, ) تدّرج مقياس ليكرت الثالثي التالي
(. كما ُحسب متكسط 1,2,3كالتي تحمؿ الدرجات التالية )

االستبانة  إجابات افراد عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف فقرات
الحد  –عمى النحك التالي: طكؿ الفئة = الحد األعمى لمبدائؿ 

األدنى لمبدائؿ / عدد المستكيات. حيث إّف طكؿ الفئة حسب 
(, كبيذا أصبحت 0.66= 1/3-3) المعادلة السابقة =

 :المستكيات الثالث عمى النحك التالي
(, ُيمثؿ درجة 1.66-1المتكسط الحسابي الذم يقع بيف ) •

 .غيرة مف التمكيفص
(, ُيمثؿ 2.33 -1.67المتكسط الحسابي الذم يقع بيف ) •

 .درجة متكسطة مف التمكيف
(, ُيمثؿ درجة 3 -2.34المتكسط الحسابي الذم يقع بيف ) •

 .كبيرة مف التمكيف
 نتائج. ال5

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ: ما دكر مركز التأىيؿ  -1
اإلعاقة في نجراف؟. لإلجابة عف  الشامؿ في تمكيف األفراد ذكم

ىذا السؤاؿ فقد تـّ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
 .( يكضح ذلؾ1المعيارية كدرجة التمكيف, كالجدكؿ رقـ )

 1جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت التمكين مرتبة تنازلياً 

 درجة الّتمكين االنحراف المعياري المتوسط الحسابي جالالم
 صغيرة 190. 1.61 التمكيف التربكم
 صغيرة 197. 1.60 التمكيف الميني

 صغيرة 170. 1.58 التمكيف االجتماعي
 صغيرة 144. 1.47 التمكيف االقتصادم
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( أّف المتكسطات الحسابّية لمجاالت 1يالحظ مف الجدكؿ )      
(, كقد جاء مستكل التمكيف 1.47 -1.61بيف ) تراكحتالتمكيف 

عمى جميع المجاالت بدرجة صغيرة, كحسب المتكسط الحسابي 
فقد جاء مجاؿ التمكيف التربكم في المرتبة األكلى, بينما جاء 

 .مجاؿ التمكيف االقتصادم بالمرتبة األخيرة

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: ما دكر مركز التأىيؿ  -2
الشامؿ في التمكيف التربكم لألفراد ذكم اإلعاقة في نجراف؟. 
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـّ استخراج المتكسطات الحسابية 
كاالنحرافات المعيارية, كمستكل التمكيف التربكم, كالجدكؿ رقـ 

 .( يكضح ذلؾ2)
 2جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التمكين التربوي مرتبة تنازلياً 
المتوسط  الفقرة م

 الحسابي
 درجة الّتمكين االنحراف المعياري

 متكسطة 409. 1.88 يمتمؾ العاممكف في المركز مؤىالت عممية لمعمؿ مع ذكم اإلعاقة 1
 صغيرة 543. 1.65 تقدـ برامج لتعديؿ سمكؾ ذكم اإلعاقة مف قبؿ األخصائي االجتماعي أك النفسي 2
 صغيرة 645. 1.64 يكجد في المركز فريؽ متعدد التخصصات يقدـ خدمات الدعـ كالمساندة لذكم اإلعاقة 3
 صغيرة 543. 1.64 تستخدـ طرؽ كاستراتيجيات تعميمية تتناسب مع حاجات كقدرات ذكم اإلعاقة 4
 صغيرة 603. 1.62 يمتمؾ العاممكف في المركز خبرات تدريسية كمينية لمعمؿ مع ذكم اإلعاقة 5
 صغيرة 493. 1.61 تقدـ أنشطة صفية كغير صفية تعزز تعمـ كتدريب ذكم اإلعاقة 6
 صغيرة 493. 1.61 يسيـ المركز بتحسيف الجكانب األكاديمية في ضكء قدرات كاستعدادات ذكم اإلعاقة 7
 صغيرة 499. 1.58 يسيـ المركز في تحسيف ميارات الحياة اليكمية لذكم اإلعاقة 8
 صغيرة 5039. 1.44 يتـ بناء كتنفيذ البرنامج التربكم الفردم لذكم اإلعاقة كفؽ أسس عممية صحيحة 9
 صغيرة 503. 1.44 ييتـ المركز في إشراؾ الكالديف في عممية تعميـ كتدريب أبنائيـ المعكقيف 10
( أّف المتكسطات الحسابية 2يتضح مف الجدكؿ رقـ )     

(, 1.44 -1.88لفقرات مجاؿ التمكيف التربكم تراكحت بيف )
( عمى أّنيا درجة تمكيف متكسطة, في 1كقد صنفت الفقرة رقـ )
 .صغيرة( عمى أّنيا درجة تمكيف 10-2حيف ُصّنفت الفقرات )

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث: ما دكر مركز التأىيؿ  -3
الشامؿ في التمكيف الميني لألفراد ذكم اإلعاقة في نجراف؟. 
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـّ استخراج المتكسطات الحسابية 
كاالنحرافات المعيارية كمستكل التمكيف الميني, كالجدكؿ رقـ 

 .( يكضح ذلؾ3)
 3جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التمكين المهني مرتبة تنازلياً 
المتوسط  الفقرة م

 الحسابي
 درجة الّتمكين االنحراف المعياري

 متكسطة 557. 1.85 يمتمؾ المركز فمسفة كأىداؼ كاضحة لمتأىيؿ الميني لذكم اإلعاقة 1
 متكسطة 410. 1.79 يتكافر دليؿ لشركط كمتطمبات التأىيؿ الميني لذكم اإلعاقة 2
 متكسطة 605. 1.76 يتبنى المركز معايير مينية خاصة باألمف كالسالمة 3
ُيجرل تقييمان شاماُل لميارات كقدرات كميكؿ ذكم اإلعاقة لمعرفة التدريب الميني الذم  4

 يناسبيـ
1.67 .474 

 متكسطة

ُيجرل تقييمان شامالن مف قبؿ فريؽ متعدد التخصصات لتحديد أىمية ذكم اإلعاقة لمتأىيؿ  5
 الميني

1.61 .493 
 صغيرة

 صغيرة 608. 1.58 كتأىيؿ كتعميـ ذكم اإلعاقة المرافؽ بالمركز تشجع عمى تدريب 6
 صغيرة 614. 1.47 كاستعداداتيـتكضع لذكم اإلعاقة خطة فردية لتأىيمييـ في المينة التي تناسب قدراتيـ  7
 صغيرة 499. 1.41 ُيدرب ذكك اإلعاقة بشكؿ فردم كجماعي عمى المينة التي تتناسب مع نكع كدرجة إعاقتيـ 8
يتكافر بالمركز كرش عمؿ كمشاغؿ كتجييزات حديثة لتدريب ذكم اإلعاقة عمى مختمؼ  9

 الميف.
1.26 .447 

 صغيرة



133 

( أّف المتكسطات الحسابية 3يالحظ مف الجدكؿ رقـ )     
(, 1.26 -1.85لفقرات مجاؿ التمكيف الميني, تراكحت بيف )

نفت الفقرات ) ( عمى أّنيا درجة تمكيف متكسطة, في 4-1كقد صُّ
 .( عمى أّنيا درجة تمكيف صغيرة9-5حيف ُصنفت الفقرات )

دكر مركز التأىيؿ النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع: ما  -4
الشامؿ في التمكيف االقتصادم لألفراد ذكم اإلعاقة في نجراف؟. 
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـّ استخراج المتكسطات الحسابية 
كاالنحرافات المعيارية كمستكل التمكيف االقتصادم, كالجدكؿ رقـ 

 .( يكضح ذلؾ4)
 4جدول 

 ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التمكين االقتصادي مرتبة تنازلياً المتوسطا
المتوسط  الفقرة م

 الحسابي
 درجة الّتمكين االنحراف المعياري

 متكسطة 451. 1.91 يكجد في المركز أدلة لمكظائؼ الخاصة بذكم اإلعاقة 1
 متكسطة 447. 1.73 المينّية لممعكقيف بعد تكظيفيـينظـ المركز زيارات ميدانية دكرية لمتعرؼ عمى القدرات  2
 صغيرة 612. 1.56 ُيشجع المركز عمى إقامة المشاريع المنتجة لذكم اإلعاقة 3
 صغيرة 503. 1.55 يتـ التنسيؽ مع كزارة الخدمة المدنية لتخصيص نسبة مف الكظائؼ الخاصة بذكم اإلعاقة 4
لحصكؿ ذكم اإلعاقة عمى قركض لمشاريعيـ يتكاصؿ المركز مع الجيات المختصة  5

 االستثمارية
1.41 .499 

 صغيرة

 صغيرة 474. 1.32 ُتجرل دراسات ميدانية لمتعرؼ عمى أداء ذكم اإلعاقة في سكؽ العمؿ 6
 صغيرة 462. 1.29 ذكم اإلعاقة بيا التحاؽيتـ التعرؼ عمى بيئة العمؿ المكانية قبؿ  7
 صغيرة 447. 1.26 كمعارض سنكية لتسكيؽ منتجات ذكم اإلعاقةُيقيـ المركز ميرجانات  8
 صغيرة 386. 1.17 يتـ التكاصؿ مع أرباب العمؿ الكطني بيدؼ تكظيؼ ذكم اإلعاقة بعد تأىمييـ مينيان  9

 الحسابية المتكسطات أفّ ( 4) رقـ الجدكؿ مف يتبيف      
 -1.91) بيف تراكحت, االقتصادم التمكيف مجاؿ لفقرات
 تمكيف درجة أّنيا عمى( 2-1) الفقرات صنفت كقد(, 1.17

 درجة أّنيا عمى( 9-3) الفقرات ُصنفت حيف في, متكسطة
 .صغيرة تمكيف

 التأىيؿ مركز دكر ما: الخامس بالسؤاؿ المتعمقة النتائج -5
. نجراف؟ في اإلعاقة ذكم لألفراد االجتماعي التمكيف في الشامؿ
 الحسابية المتكسطات استخراج تـّ  فقد, السؤاؿ ىذا عف لإلجابة

 رقـ كالجدكؿ, االجتماعي التمكيف كمستكل المعيارية كاالنحرافات
 .ذلؾ يكضح( 5)

 5 جدول
 تنازلياً  مرتبة االجتماعي التمكين لمستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الّتمكين

 متكسطة 672. 1.82 تساعد احتفاالت المركز في زيادة فرص التمكيف االجتماعي لذكم اإلعاقة بالحياة العامة 1
 متكسطة 495. 1.76 محاضرات كندكات تسيـ بتعديؿ اتجاىات المجتمع السمبية نحك تمكيف ذكم اإلعاقة ُيقيـ المركز 2
 متكسطة 538. 1.71 بيئة المركز تسيـ في تمكيف ذكم اإلعاقة في العيش بظركؼ قريبة مف حياة المجتمع الطبيعية 3
 صغيرة 485. 1.65 الميارات الشخصية كاالجتماعية لذكم اإلعاقة ُيقدـ المركز برامج لتحسيف 4
 صغيرة 485. 1.64 تمكيف كدمج ذكم اإلعاقة اجتماعيان عمى إزالة الحكاجز كالصعكبات التي تحد مف  يعمؿ المركز 5
 صغيرة 506. 1.52 يشارؾ المركز ببرامج التأىيؿ المرتكز عمى المجتمع مف أجؿ التمكيف االجتماعي لذكم اإلعاقة 6
 صغيرة 506. 1.47 ُيطبؽ المركز القكانيف كالتشريعات الكطنية كالدكلية اليادفة إلى تمكيف ذكم اإلعاقة اجتماعيان  7
ُيبرز المركز عبر كسائؿ اإلعالـ المتعددة األنشطة الفنية كالرياضية التي يشارؾ بيا ذكم  8

 اإلعاقة
1.47 .506 

 صغيرة

 صغيرة 556. 1.41 ُيشجع المركز عمى تبادؿ الزيارات اليادفة إلى زيادة الركابط االجتماعية مع ذكم اإلعاقة 9
بالمجاف كالييئات الكطنية كالدكلية ذات الطابع االجتماعي ُيشجع المركز إشراؾ ذكم اإلعاقة  10

 كاإلنساني
1.32 .474 

 صغيرة
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( أّف المتكسطات الحسابية 5يتضح مف الجدكؿ رقـ )      
 -1.82لفقرات مجاؿ التمكيف االجتماعي, تراكحت بيف )

درجة تمكيف ( عمى أّنيا 3-1(, كقد صنفت الفقرات )1.32
( عمى أّنيا درجة 10-4متكسطة, في حيف ُصنفت الفقرات )

 .تمكيف صغيرة

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس: ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -6
في دكر مركز التأىيؿ الشامؿ في تمكيف  (α  ≤05إحصائية ).

األفراد ذكم اإلعاقة ُتعزل لمتغير الجنس؟. لإلجابة عف ىذا 
السؤاؿ, فقد تـّ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 

 .( يكضح ذلؾ6المعيارية كاختبار )ت(, كالجدكؿ رقـ )
 6جدول 

 واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لكل مجال من مجاالت التمكين تبعًا لمتغير الجنس المتوسطات الحسابية
 المجال الجنس المتوسط الحسابي المعياري االنحراف قيمة ت الداللة اإلحصائية

.197 .671 
 التمكيف التربكم ذكر 1.65 174.
 أنثى 1.56 205.

.220 1.175 
 التمكيف الميني ذكر 1.56 173.
 أنثى 1.65 221.

.891 .132 
 التمكيف االقتصادم ذكر 1.47 137.
 أنثى 1.46 158.

.520 .285 
 التمكيف االجتماعي ذكر 1.60 174.
 أنثى 1.56 167.

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 6يشير الجدكؿ رقـ )
 .ُتعزل إلى متغّير جنس ≤ α) 05عند مستكل الداللة ).

 نتائجالمناقشة . 6
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر كمساىمة مركز       

التأىيؿ الشامؿ في مدينة نجراف في تمكيف األفراد ذكم اإلعاقة, 
مف خالؿ ما يقدمو المركز مف برامج كخدمات قد تساعد عمى 

ديان في المجتمع. دمجيـ كتمكينيـ مينيان كتربكيان كاجتماعيان كاقتصا
لقد أظيرت نتائج الدراسة بشكؿ عاـ إلى ضعؼ مساىمة مركز 
التأىيؿ الشامؿ في نجراف ببرامج التمكيف التربكم كالميني 
كاالقتصادم كاالجتماعي لألفراد ذكم اإلعاقة مف كجية نظر 
العامميف فيو. كفيما يمي سيتـ مناقشة نتائج الدراسة في ضكء كؿ 

 .تمكيف التي تضمنتيا الدراسة الحالّيةمجاؿ مف مجاالت ال
مناقشة النتائج المتعمقة في التمكيف التربكم لألفراد ذكم  -1

 :اإلعاقة
جاءت مساىمة مركز التأىيؿ الشامؿ بدرجة صغيرة في      

مجاؿ التمكيف التربكم لألفراد ذكم اإلعاقة مف كجية نظر 
العامميف فيو؛ إذ اعتبر أفراد عينة الدراسة أّف مركز التأىيؿ 
الشامؿ يعاني مف نقص في الككادر العممية كالمينية كذكم 

ي المركز, كبالتالي الخبرات التعميمية كالتدريبية المؤىمة لمعمؿ ف

فإّف ىذا النقص سُيضعؼ مف مساىمة كدكر المركز في التمكيف 
التربكم لألفراد ذكم اإلعاقة كدمجيـ فيما بعد في المؤسسات 
التعميمية حسب فمسفة الدمج الشامؿ التي تسعى إلى دمج 
كتمكيف ىؤالء األفراد أكاديميان مع أقرانيـ العادييف في البيئات 

قؿ تقييدان, كحتى تتحقؽ فكرة دمج ىؤالء األفراد التعميمية األ
كتمكينيـ تربكيان فال بد مف تكافر الككادر المتخصصة في 
مختمؼ المجاالت, بحيث تككف عمى درجة عالية مف المينية 
كالتدريب, فالككادر المؤىمة تسيـ في تحسيف بعض الميارات 

اقة, مف األكاديمية, كميارات الحياة اليكمية لألفراد ذكم اإلع
خالؿ إعدادىا كتنفيذىا لمبرامج التربكية الفردية كبرامج تعديؿ 
السمكؾ, كمف خالؿ قدرتيا عمى تكظيؼ كاستخداـ مختمؼ 
االختبارات كالمقاييس الرسمية كغير الرسمية لمكشؼ عف جكانب 

 .القكة كالضعؼ لدل األفراد ذكم اإلعاقة
يؤالء األفراد, تعتمد إّف عممّية إعداد البرامج التربكية الفردية ل 

بشكؿ رئيسي عمى كجكد فريؽ متعدد التخصصات, باإلضافة 
إلى مشاركة فاعمة مف قبؿ أكلياء أمكر ذكم اإلعاقة عند 
التخطيط كاإلعداد ليذه البرامج التربكية الفردية, حيث إّف تكفر 
فريؽ متعدد التخصصات كفريؽ الخدمات المساندة سيسيـ في 

 .فراد ذكم اإلعاقة في المجاالت التعميميةتحقيؽ دمج كتمكيف األ
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[ عمى أّف عممية دمج كتمكيف األفراد 71كيؤكد الخطيب ]     
ذكم اإلعاقة تتطمب كجكد فريؽ متعدد التخصصات داخؿ 
مؤسسات كمراكز التربية الخاصة, إذ أّف كجكد مثؿ ىذا الفريؽ 
ة, يحقؽ فرص االندماج كالتمكيف األكاديمي لألفراد ذكم اإلعاق

كما أّنو ُيصبح مميدان لتعميـ ىؤالء األفراد مع أقرانيـ العادييف, 
[ عمى أىمية العمؿ في تمكيف أسر األفراد 3كما أّكد الخطيب ]

ذكم اإلعاقة مف خالؿ بناء منظكمة مف العالقات التشاركّية بيف 
المؤسسة كاألسرة, حيث أّتضح أّف البرامج التربكية التي تشارؾ 

عكس بشكؿ إيجابي عمى تمكيف ذكم اإلعاقة, فييا األسرة تن
[ عمى كجكد فكائد لمشاركة األسر مع 72نياف ] كأشار أبك

األطراؼ ذات العالقة برعاية كتأىيؿ األفراد ذكم اإلعاقة, حيث 
إّف مشاركتيـ تساعد عمى فاعمية البرامج التي تقدميا ىذه 

عاقة, المؤسسات, كفكائد أخرل تعكد بالنفع عمى األفراد ذكم اإل
[ عمى أىمية تقديـ الدعـ 73كمف جانب آخر أّكد ترنبؿ كترنبؿ ]

التربكم ألسر األفراد ذكم اإلعاقة مف خالؿ تزكيدىـ بالمعمكمات 
كالميارات الالزمة لتربية كتعميـ أبنائيـ, باإلضافة إلى تقديـ 
الدعـ العاطفي كالمادم كاالجتماعي الذم يشعرىـ بالتقدير 

 .اآلخريفكاالحتراـ مف قبؿ 
[ عمى العالقة بيف 74كما يؤكد بزدؾ كسمرز كترنبؿ ]     

النمك العاطفي كاالجتماعي لألفراد ذكم اإلعاقة كممارسة الدعـ 
المتمركز عمى أسرىـ, حيث إّف تكفير الدعـ كتزكيد األسرة 
بالمعمكمات حكؿ أطفاليـ يسيـ في النمك العاطفي كاالجتماعي 

ي يتسنى ألسر األفراد ذكم اإلعاقة ألطفاليـ ذكم اإلعاقة. كلك
القياـ باألدكار المتكقعة, فإّف ذلؾ يتطمب بناء عالقات بينيا 
كبيف األطراؼ المسؤكلة عف تربّية كرعاية أبنائيـ ذكم اإلعاقة 

[75.[ 
[ عمى أىمية تمكيف الككادر العاممة في 3كما أّكد الخطيب ]     

دكؿ المتقدمة بالتربية مؤسسات كمراكز التربية الخاصة؛ إذ أّف ال
 Capacity Crisis الخاصة ُتعاني مف أزمة الطاقة االستيعابية

كالتي تشير إلى تزايد أعداد ذكم اإلعاقة في تمؾ الدكؿ مقابؿ 
ضعؼ الككادر العاممة كالمؤىمة بمؤسسات كمراكز التربية 

الخاصة, حيث إّنيا تفتقر إلى الخبرة كالتأىيؿ العممي كالتدريب 
, كفي الدكؿ النامية بما فييا الدكؿ العربية, فإّف الكضع المناسب

 .أكثر سكءان في قضية إعداد كتأىيؿ ككادر التربية الخاصة
كمف أجؿ التغمب عمى مشكمة إعداد كتأىيؿ ككادر التربية      

[ عمى أىمية تطكير الكفايات 76الخاصة, فقد أكصى الزعبي ]
ية لمعامميف في مجاؿ التعميمية كالمعرفية كاألدائية كالشخص

التربية الخاصة مف خالؿ كجكد برامج أكاديمية كمينية 
متخصصة تؤىميـ أكاديميان كمينيان قبؿ الخدمة, كبرامج تدريبية 
أخرل تُقدـ ليـ أثناء الخدمة. كمف جانب آخر خمصت بعض 
الدراسات إلى أّف معممي التربية الخاصة يحتاجكف إلى برامج 

في مجاالت التشخيص كالتقكيـ, كطرؽ  تدريبية أثناء الخدمة
كاستراتيجيات التدريس, كبرامج تعديؿ السمكؾ, كالكسائؿ 
التعميمية, كتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في مجاؿ 

 ].77,78,79التربية الخاصة ]
كليذا فإّف برامج إعداد الككادر في التربية تحتاج إلى مزيد      

ميداف التربية الخاصة ُيعاني مف نقص مف االىتماـ, حيث إف 
[, كما أّف جكدة الخدمات 80] في الككادر المؤىمة كالمدربة

التربكية كالتعميمية المقدمة لألفراد ذكم الحاجات الخاصة, تعتمد 
, [81] عمى قدرات كميارات كمؤىالت العامميف في ىذا الميداف

مج كمف جانب آخر, فإّف ىناؾ صعكبات كتحديات تكاجو برا
العاممة في ميداف التربية  كالككادرإعداد كتأىيؿ الكفاءات 

[ عمى أّف برامج إعداد 82] الخاصة, فقد أّكد ماسكف كليامز
كتأىيؿ معمـ التربية الخاصة تكاجو تحديات كبيرة منذ أكثر مف 

سنة. كقد اتفقت نتائج ىذا المجاؿ مع نتائج دراسة الخالدم  30
[, 84,83ي كبني عبدالرحمف ][, كدراسة الخطيب كالزعب57]

[, كدراسة الحبيشي 47[, كدراسة حمداف ]46كدراسة المعمرم ]
[؛ في 56[, كدراسة النبي ]34[, كدراسة صالح ]49كالعمرم ]

 ].50حيف اختمفت مع دراسة الربيع ]
مناقشة النتائج المتعمقة في التمكيف الميني لألفراد ذكم  -2

 اإلعاقة
 مجاؿ التأىيؿ الشامؿ بدرجة صغيرة فيجاءت مساىمة مركز   
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التمكيف الميني لألفراد ذكم اإلعاقة مف كجية نظر العامميف 
فيو؛ إذ اعتبر أفراد عينة الدراسة أّف مركز التأىيؿ الشامؿ يحتاج 
إلى كجكد فمسفة كأىداؼ كاضحة في عممية التأىيؿ الميني 

كز يفتقر إلى لألفراد ذكم اإلعاقة, كما أّنيـ أشاركا إلى أّف المر 
برامج خاصة في التأىيؿ الميني ليؤالء األفراد. كليذا نجد أّف 
مف بيف أىداؼ تأسيس مراكز التأىيؿ الشامؿ في كزارة الشؤكف 

ة العربية السعكدية, اشتماليا عمى أقساـ كمبالمماالجتماعية 
 .كبرامج خاصة في التأىيؿ الميني لألفراد ذكم اإلعاقة

يؿ الميني لألفراد ذكم اإلعاقة تحتاج إلى إّف عممية التأى     
إعادة النظر في مركز التأىيؿ الشامؿ في نجراف, بحيث يتـ 
تفعيؿ برامج التأىيؿ الميني, مف خالؿ رفد ىذا المركز 
بتخصصات متعددة, تشتمؿ عمى طبيب كمتخصصيف في 
العالج الكظيفي كالطبيعي, كمتخصصيف في التربية الخاصة 

كاالجتماعي كالتأىيؿ الميني حيث تقع عمييـ كاإلرشاد النفسي 
[ إلى أّف 85, كُيضيؼ مشرؼ ][84] مسؤكلية التقييـ الميني

برامج التأىيؿ الميني تسيـ في تحسيف نكعّية الحياة لألفراد ذكم 
اإلعاقة؛ حيث إنيا تزيد مف مشاركتيـ في تحمؿ المسؤكلية 

ياتيـ نحك كتنمية اإلحساس باالنتماء كتعديؿ اتجاىاتيـ كسمكك
[ عمى درجة 86] المجتمع, كفي ىذا الصدد أكّد شاىد كآخركف

رضا كبيرة مف قبؿ األفراد ذكم اإلعاقة عف برامج التدريب 
الميني في مراكز كمؤسسات التربية الخاصة, إذ أّنيا كفرت ليـ 
فرص عمؿ, كما يعكد رضاىـ الكبير إلى قدرة العامميف في 

تحفيزىـ كتشجيعيـ لالندماج في برامج التدريب الميني عمى 
معترؾ الحياة كالتكّيؼ مع متطمباتيا. كحتى تككف برامج التأىيؿ 

[ عمى أّف تتكافر فييا اختبارات 87] الميني فّعالة فقد أكّد ىكما
كمقاييس تقدـ تقييمان دقيقان لألفراد ذكم اإلعاقة, كتحدد مدل 

 .ؼ أنكاعوببرامج التأىيؿ الميني في مختم لاللتحاؽأىميتيـ 
[ إلى أّف برامج التأىيؿ الميني 88كيشير الرسكف كجارد ]     

في مؤسسات كمراكز التربية الخاصة تحقؽ لألفراد ذكم اإلعاقة 
فرص تكفير متطمبات الحياة كممارسة العمؿ في المجتمع, كىذه 
الفرص تنمي لدييـ ميارات التكاصؿ االجتماعي, كتقدير الذات, 

زكنيـ المعرفي كالثقافي, كفي المقابؿ يؤكد كتعمؿ عمى زيادة مخ
[ عمى كجكد تحّديات عالمّية تحكؿ دكف تحقيؽ 58الّدعي ]

برامج التأىيؿ الميني لألفراد ذكم اإلعاقة ذات عالقة باتجاىات 
كمكاقؼ المجتمع السمبّية نحك تدريبيـ كتشغيميـ, باإلضافة إلى 

تأىمييـ  تحديات عمى المستكل االقتصادم؛ إذ تتطمب برامج
تكفير مكارد مالية كمرافؽ كتجييزات ككرش كمشاغؿ تدريبية, 
باإلضافة إلى تحديات تتعمؽ بقمة الككادر المؤىمة كالمدربة, 
كضعؼ القكانيف كالتشريعات الخاصة بتكظيفيـ, كما أّف البطالة 
في صفكؼ األفراد العادييف تقؼ عائقان أماـ تكظيؼ األفراد ذكم 

 .تشغيميـ في مؤسسات الدكلة المختمفةاإلعاقة كتقمؿ فرص 
[ إلى كجكد مشكالت تكاجو األفراد ذكم 89كأشار المشعؿ ]     

اإلعاقة العامميف في القطاعيف العاـ كالخاص, كالذيف تمقكا 
تدريبيـ بمراكز التأىيؿ الميني, كىذه المشكالت ذات عالقة 

يعة ة لطببالمناسببيئة العمؿ كالمباني كالنظـ اإلدارية غير 
إعاقتيـ, كالنظرة السمبية مف قبؿ أرباب العمؿ حكؿ عدـ فاعمية 
برامج التأىيؿ الميني التي قدمت ليؤالء المكظفيف مف ذكم 

[ عمى 90الحاجات الخاصة قبؿ تكظيفيـ, كقد أّكد الشّمرم ]
دكر برامج التأىيؿ الميني التي تقدـ لألفراد ذكم اإلعاقة في 

نحكىـ, كفي تمكينيـ اجتماعيان, في تغيير نظرة المجتمع السمبية 
حيف يرل أرباب العمؿ عدـ مالءمة برامج التأىيؿ الميني 

يؤكد جمبرد ك المقدمة لألفراد ذكم اإلعاقة بمراكز التأىيؿ الميني, 
[ عمى أّف أرباب العمؿ لدييـ االستعداد لتكظيؼ األفراد ذكم 91]

ـ مخرجات اإلعاقة, بشرط قياـ مؤسسات التأىيؿ الميني في تقيي
[, كالرسكف كجاد 92برامجيا بشكؿ دكرم, كيتفؽ ككسكيكلؾ ]

[ عمى أّف أرباب العمؿ الذيف لدييـ مكظفيف مف ذكم 88]
أىمّية كجكد معايير لتقييـ برامج التأىيؿ الميني  يركفاإلعاقة 

 .في مؤسسات التربية الخاصة
ـ كيرل الباحثكف, أّف برامج التأىيؿ الميني ُتعّد مف أى      

العكامؿ المساعدة عمى دمج كتمكيف األفراد ذكم اإلعاقة, بؿ 
ىي البكابة األساسية لتحقيؽ الّتمكيف كالتطبيع كاالندماج 
االجتماعي كاالقتصادم ليؤالء األفراد, لذا يجب إعادة النظر في 
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فمسفة كأىداؼ مراكز التأىيؿ الشامؿ في المممكة, بحيث تشتمؿ 
ىيؿ الميني, أك العمؿ عمى تفعيميا عمى أقساـ خاصة ببرامج التأ

 .في حاؿ كجكدىا داخؿ ىذه المراكز
كقد اتفقت نتائج ىذا المجاؿ مع نتائج دراسة البكني        

[, 56[, كدراسة الّنبي ]34[, كدراسة صالح ]51كمكسى ]
[, كدراسة الّصباح 58[, كدراسة الّدعي ]57كدراسة الخالدم ]

[؛ في حيف 63[, كدراسة ]59[, كدراسة بكتيف ]60كالحمكز ]
 ].50اختمفت نتائجيا مع دراسة الربيع ]

مناقشة النتائج المتعمقة في التمكيف االقتصادم لألفراد ذكم  -3
 اإلعاقة
جاءت مساىمة مركز التأىيؿ الشامؿ بدرجة صغيرة في       

مجاؿ التمكيف االقتصادم لألفراد ذكم اإلعاقة, مف كجية نظر 
اعتبر أفراد عينة الدراسة أّف مركز الّتأىيؿ العامميف فيو؛ إذ 

الشامؿ يحتاج إلى إعادة النظر في تفعيؿ برامجو اليادفة إلى 
تكفير فرص العمؿ, كالتي ستساعد عمى دمج كتّمكيف األفراد 
ذكم اإلعاقة في المجتمع مف خالؿ تشغيميـ في المؤسسات 
الحككمية أك األىمية أك مف خالؿ مساعدتيـ عمى إقامة 

لمشاريع االستثمارية كالمنتجة. كما أّف المركز يعاني مف قمة ا
التنسيؽ كالتكاصؿ مع الجيات ذات العالقة في سكؽ العمؿ, 

في  باإلضافة إلى قمة الدراسات الميدانّية التي تمعب دكران ميمان 
التعرؼ عمى كاقع أكضاع األفراد ذكم اإلعاقة في بيئة العمؿ 

لدراسات الميدانّية في المعالجة بعد تكظيفيـ, إذ ُتسيـ ىذه ا
الصحيحة لظركفيـ الكظيفية بطريقة سميمة تساعد عمى تمكينيـ 
اقتصاديان في المجتمع, كفي ىذا الصدد أّكد شاىيف كالنكاكم 

[ عمى ضركرة دراسة األكضاع االقتصادية كاالجتماعية 41]
[ 93لألفراد ذكم اإلعاقة في بيئات العمؿ, كتؤكد سككريس ]

رة دعـ الحقكؽ االقتصادية لألفراد ذكم اإلعاقة مف عمى ضرك 
 عبرخالؿ إتاحة فرص التكظيؼ كاالىتماـ بحقكقيـ الصحّية 

تكفير خدمات التأميف الصحي ليـ ليصبحكا أشخاص فاعميف 
عمى أىمية  [94في المجتمع, مف جانب آخر أشارت الميرز ]

فراد ذكم إعادة النظر في البرامج المينية كالتدريبية المقدمة لأل

اإلعاقة بحيث تبنى كفؽ ميكليـ كاحتياجاتيـ التدريبية, كما أّف 
ىناؾ نظرة سمبية مف أرباب العمؿ نحكىـ, كالذم سيؤثر سمبان 

[ 95في تدني الركاتب كقمة األماف الكظيفي ليـ, كُتضيؼ عمر ]
عمى كجكد عقبات تحد مف نجاح البرامج التأىيمية لألفراد ذكم 

ة في قمة اإلمكانات المادية, كقمة فرص العمؿ, اإلعاقة كالمتمثم
كصعكبة التنقؿ في مؤسسات المجتمع, كغياب برامج المتابعة 
مف قبؿ مؤسسات كمراكز التربية الخاصة بعد التحاؽ األفراد 

 .ذكم اإلعاقة في العمؿ
[ إلى أّف نسبة 96] كمف جانب آخر أشار ىكانج كركبيف     

%( عمى 58عاقة تصؿ إلى حكالي )البطالة بيف األفراد ذكم اإل
المستكل العالمي. كعند النظر إلى كاقع تكظيؼ كتشغيؿ ىؤالء 
األفراد في عالمنا العربي, نجد أّنيـ يعانكف كذلؾ مف البطالة 
التي ترجع في األصؿ إلى تدني مستكل برامج التعميـ كالتدريب 
الميني, كاتجاىات أصحاب العمؿ كأحكاميـ السمبية نحك 

يـ, إضافة إلى المبالغة بسياسة الحماية االجتماعية الزائدة تشغيم
ليـ, كالرككد االقتصادم, كتناقص معدالت النمك االقتصادم 

 ].62التي تعيشيا الدكؿ العربّية ]
كيرل الباحثكف أّف برامج الّتمكيف االقتصادم ترتبط أشّد       

كبالتالي االرتباط ببرامج التأىيؿ الميني لألفراد ذكم اإلعاقة, 
فإّف قمة تكفر برامج التأىيؿ الميني في مراكز التأىيؿ الشامؿ, 

 .ُسيضعؼ مف برامج دمجيـ كتمكينيـ اقتصاديان في المجتمع
كقد اتفقت نتائج ىذا المجاؿ مع نتائج دراسة الحبيشي       

[, 58[, كدراسة الّدعي ]23[, كدراسة محمكد ]49كالعمرم ]
 [, كدراسة59[, كدراسة بكتيف ]60كدراسة الّصباح كالحمكز ]

؛ في أّنيا [61] , كدراسة السقا[62] [ كدراسة عبدات63]
 ].05] اختمفت مع نتائج دراسة الربيع

مناقشة النتائج المتعمقة في التمكيف االجتماعي لألفراد ذكم  -4
 اإلعاقة
 جاءت مساىمة مركز التأىيؿ الشامؿ بدرجة صغيرة في     

مجاؿ التمكيف االجتماعي لألفراد ذكم اإلعاقة مف كجية نظر 
العامميف فيو؛ حيث اتضح مف خالؿ تحميؿ استجابات أفراد عينة 
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الدراسة عمى ىذا المجاؿ أّف برامج مركز التأىيؿ الشامؿ في 
نجراف, تعاني مف قمة فرص التمكيف االجتماعي لألفراد ذكم 

لمركز مع قطاعات اإلعاقة. كيعكد ذلؾ إلى ضعؼ تكاصؿ ا
المجتمع الخارجي, فمف خالؿ االحتفاالت كالمحاضرات كالندكات 
ككسائؿ اإلعالـ, كمشاركة األفراد ذكم اإلعاقة في مختمؼ 
األنشطة المحمية كالكطنية كالعالمية ستزيد مف فرص التمكيف 
كاالندماج االجتماعي ليـ, كتعمؿ عمى زيادة الركابط االجتماعية 

 .جية كبيف ىؤالء األفراد مف جية أخرل بيف المجتمع مف
[ عمى أّف تحسيف نكعية حياة األفراد 14كيؤكد الرشيدم ]      

ذكم اإلعاقة تساعدىـ في التغمب عمى مشكالتيـ االجتماعية, 
كتسيـ في شعكرىـ بالرضا كالسعادة كتحقؽ اندماجيـ بالمجتمع, 

العادييف,  كما تزيد مف شعكرىـ نحك تقبؿ الذات كثقتيـ باألفراد
[ إلى أّف تحسيف نكعية الحياة االجتماعية 97بينما يشير تكفيؽ ]

لألفراد ذكم اإلعاقة مف أىـ القضايا االجتماعية, حيث إّنيا 
ترتبط في أبعاد إنسانية كتربكية كصحّية ليؤالء األفراد كالتي ال 
يمكف أف تتحقؽ إال مف خالؿ تظافر جيكد مؤسسات المجتمع 

مات الحككمية كغير الحككمية كاألسرة ككسائؿ المدني؛ فالمنظ
اإلعالـ كالمدرسة ُتسيـ في تأىمييـ كاندماجيـ في المجتمع, 

[ تحسيف نكعية الحياة لألفراد ذكم اإلعاقة 98بينما يربط فيتش ]
بمكاقؼ كاتجاىات المجتمع نحكىـ, حيث إّف ىذه المكاقؼ تمعب 

ممية تغيير مكاقؼ دكران ميمان في تمكينيـ اجتماعيان, كتحتاج ع
كاتجاىات المجتمع نحك األفراد ذكم اإلعاقة إلى تظافر جيكد 
العامميف في مؤسسات كمراكز التربية الخاصة؛ كلتحقيؽ ىذا, 

[ عمى الدكر الفاعؿ لألخصائي 99فقد أّكد مصطفى ]
االجتماعي كمساىمتو الفاعمة في تحسيف ميارات التكاصؿ بيف 

ع مف خالؿ دكره في إزالة الحكاجز األفراد ذكم اإلعاقة كالمجتم
كالصعكبات االجتماعية التي تحد مف دمج كتمكيف ىؤالء األفراد 

 .في المجتمع
[ عمى ضركرة تفعيؿ القكانيف 100] كقد أّكد العمرم      

 يػػػػػػػة, كالتػػػػػػػػػراد ذكم اإلعاقػػػػػة باألفػػػكؽ الخاصػػػػػػات كالحقػػكالتشريع

بي عمى تحسيف نكعية حياتيـ االجتماعية, تنعكس بشكؿ إيجا
مؤكدان في الكقت نفسو عمى الدكر الفاعؿ لألخصائي االجتماعي 
في تكعية المجتمع بحقكؽ األفراد ذكم اإلعاقة, كتتفؽ سككريس 

[ مع العمرم في الدكر المؤثر لمقكانيف كالتشريعات في 93]
حيث إف  تحسيف نكعية الحياة االجتماعية لألفراد ذكم اإلعاقة,

تفعيؿ ىذه التشريعات كالقكانيف سيساعد عمى تكفير بيئة 
اجتماعية داخؿ مؤسسات كمراكز التربية الخاصة تسيـ في 

 .تييئتيـ نحك التمكيف كالتطبيع كاالندماج االجتماعي
[ الدكر الفاعؿ الذم تقـك 101كما أّبرز ريحاني, كاإلماـ ]      

ألنشطة الرياضية بو مؤسسات المجتمع المدني في مجاؿ ا
بتحقيؽ دمج كتمكيف األفراد ذكم اإلعاقة, فمف خالؿ تأسيس 
قامة  األندية الرياضية الخاصة باألفراد ذكم اإلعاقة, كا 
براز أنشطتيـ الرياضية في  المعسكرات كالمخيمات التطكعية, كا 
سيامات اإلعالـ  مختمؼ المحافؿ الكطنية كالعربية كالعالمية, كا 

 .يساعد عمى قبكليـ كاندماجيـ اجتماعيان الرياضي, كؿ ذلؾ س
كحتى تنجح عممية المشاركة كاالندماج االجتماعي لألفراد        

مشاركتيـ في  إلنجاحذكم اإلعاقة, فال بد مف تكافر معايير 
المجتمع تبدأ في االلتزاـ األخالقي كاإلنساني مف قبؿ المجتمع 

اإلعاقة لدييـ, كدعمو ليؤالء األفراد, مع مراعاتو لنكع كدرجة 
باإلضافة إلى كجكد برامج تأىيؿ كتدريب تقـك عمى أساس 
تنمكم شامؿ, كليس عمى أساس برامج إيكائية كمعيشية كعالجية 

 ].65تقدـ ليـ في مؤسسات كمراكز التربية الخاصة ]
كقد اتفقت نتائج ىذا المجاؿ مع نتائج دراسة حمداف       

(, 19؛18[, كدراسة الخطيب كالزعبي كبني عبدالرحمف )47]
[, كدراسة 51[, كالبكني كمكسى ]49كدراسة الحبيشي كالعمرم ]

[, 34[, كدراسة صالح ]17, كدراسة حالكة ][52] القصاص
محمكد [, كدراسة 55[, كدراسة سالـ كالنمر ]53كدراسة ضمرة ]

 [, كدراسة65, كدراسة السمطاني ][56] [, كدراسة النّبي23]
[, في حيف أّنيا اختمفت مع نتائج دراسة 66, كدراسة ][64]

 ].50الربيع ]
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 الخاتمة. 7
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر مركز التأىيؿ       

الشامؿ في نجراف في تمكيف األفراد ذكم اإلعاقة, كقد أظيرت 
الدراسة إلى كجكد ضعؼ في مساىمة البرامج كالخدمات  نتائج

التي يقدميا المركز في تمكيف األفراد ذكم اإلعاقة في المجاالت 
 .التربكية كالمينية كاالقتصادية كاالجتماعية

في ضكء التكجيات العالمية المعاصرة في دمج كتمكيف      
األفراد ذكم اإلعاقة, كالتكجيات الحالّية التي تيدؼ إلييا كزارة 

ة العربية السعكدية نحك الدمج الشامؿ لمتالميذ كمبالممالتعميـ 
لخاصة ذكم الحاجات الخاصة مف خالؿ إلغاء الصفكؼ ا

يحتـ عمى كزارة الشؤكف ؛ فإّف الكاقع الممحقة بالمدارس الحككمية
االجتماعية في المممكة, أف ُتعيد النظر في فمسفة كأىداؼ 
مؤسسات التأىيؿ الشامؿ القائمة حاليان عمى تقديـ خدمات اإليكاء 
كالخدمات الصحية كالمعيشية لألفراد ذكم اإلعاقة فقط, كالكاقع 
المعاصر يتطمب منيا إعداد خطة استراتيجية كطنية تسعى إلى 

ض بمؤسسات كمراكز التربية الخاصة, حتى تكاكب النيك 
التكجيات العالمية في قضية الدمج الشامؿ لألفراد ذكم اإلعاقة 
كالذم يحقؽ الغاية األسمى التي نسعى إلى تحقيقيا مف خالؿ 
ىذه الدراسة أال كىي التمكيف التربكم كالميني كاالقتصادم 

 .كاالجتماعي لألفراد ذكم اإلعاقة
يؽ البحث أّف عممية دمج كتمكيف األفراد ذكم كيرل فر      

اإلعاقة ال بد أف تسير كفؽ خطكات عممّية صحيحة, تبدأ بتقديـ 
البرامج التربكية لألفراد ذكم اإلعاقة داخؿ مراكز التأىيؿ 
الشامؿ, بيدؼ إكسابيـ بعض الميارات األكاديمية التي تتناسب 

اليكمية التي  مع نكع كدرجة إعاقتيـ, كتكسبيـ ميارات الحياة
ستساعدىـ في التكّيؼ مع متطمبات الحياة كالمجتمع, باإلضافة 
إلى تقديـ برامج التأىيؿ كالتدريب الميني ليـ, إذ إّف عممية 
دمجيـ كتمكينيـ اقتصاديان تعتمد بشكؿ رئيسي عمى تأىمييـ 
مينيان, كفي حاؿ نجاح التمكيف التربكم كالميني كاالقتصادم 

قة, سنصؿ إلى اليدؼ األسمى الساعي إلى لألفراد ذكم اإلعا
 تحسيف نكعية الحياة االجتماعية ليؤالء األفراد عبر دمجيـ 

 .كتمكينيـ اجتماعيان 
 التوصيات. 8

في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالّية, يقترح فريؽ 
 :البحث ما يمي

 إعادة النظر في فمسفة كأىداؼ مراكز التأىيؿ الشامؿ بيدؼ. 1
 .النيكض ببرامج تمكيف األفراد ذكم اإلعاقة

تفعيؿ برامج التأىيؿ الميني في مراكز التأىيؿ الشامؿ مف . 2
خالؿ تكفير المشاغؿ ككرش العمؿ, كالتجييزات الحديثة, لتدريب 
 .األفراد ذكم اإلعاقة عمى الميف المختمة عبر ككادر فنية ّمدربة

مية في تدريب كتأىيؿ تبني أفضؿ المعايير كالممارسات العال. 3
كتشغيؿ األفراد ذكم اإلعاقة مف خالؿ االطالع عمى تجارب 

 .بعض الدكؿ العربّية كالعالمّية الرائدة في ىذا المجاؿ
تفعيؿ دكر أسر األفراد ذكم اإلعاقة مف خالؿ إشراكيا في . 4

إعداد كتنفيذ البرامج التربكية الفردية داخؿ مراكز التأىيؿ 
 .الشامؿ

دكر مؤسسات كمنظمات المجتمع المدني الحككمية تفعيؿ . 5
في  اإلعاقةكغير الحككمية في إبراز حقكؽ األفراد ذكم 

 .المجاالت االجتماعية كاالقتصادية
التنسيؽ مع الجيات الحككمية كغير الحككمية مف أجؿ . 6

تسييؿ حصكؿ األفراد ذكم اإلعاقة عمى منح كقركض مادية 
 .إلقامة مشاريعيـ اإلنتاجية

بناء منظكمة مف العالقات بيف المركز كسكؽ العمؿ, مف . 7
ـ فرص العمؿ كمنحيأجؿ تكظيؼ ذكم اإلعاقة بعد تأىمييـ 
 .كالتكظيؼ إلثبات ذكاتيـ داخؿ المجتمع

تنظيـ المركز لبرامج كمحاضرات كندكات تعمؿ عمى تعديؿ . 8
اتجاىات المجتمع السمبية نحك ذكم اإلعاقة, كتبرز قدراتيـ 

مكاناتيـ  .كا 
إبراز قصص نجاح لألفراد ذكم اإلعاقة في المجاالت . 9

المينية كالرياضية كاالجتماعية كالتربكية مف خالؿ كسائؿ 
 .اإلعالـ

 تنظيـ الميرجانات كالمعارض السنكية لتسكيؽ منتجات . 10
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 .األفراد ذكم اإلعاقة
إشراؾ األفراد ذكم اإلعاقة في المجاف كالجمعيات . 11

 .كالمنظمات المجتمعية المحمية كالعربية كالعالمية
 .تأسيس أندية رياضية خاصة باألفراد ذكم اإلعاقة. 12
إطالؽ مبادرات كطنّية تقدـ مف خالليا جكائز كمكافآت . 13

مادية كمعنكية ألشخاص تحّدكا اإلعاقة كنجحكا في حياتيـ 
 .االجتماعية

 المراجع
 أ. المراجع العربية

. ات الخاصةاجيتأىيؿ ذكم االحت(. 2009الزارع, نايؼ. ) [1]
 األردف: دار الفكر.

الدمج المجتمعي الشامؿ لذكم (. 2012النقيثاف, إبراىيـ. ) [2]
. كرقة عمؿ قدمت اإلعاقة في المجتمع العربي اإلسالمي

-6في الممتقى الثاني عشر لمجمعية الخميجية لإلعاقة, 
 ـ, سمطنة ُعماف.8/5/2012

التربية الخاصة المعاصرة: (. 2008الخطيب, جماؿ. ) [3]
 قضايا كتكجيات. األردف: دار كائؿ.

سيككلكجية (. 2011القمش, مصطفى؛ كالمعايطة, خميؿ. ) [4]
 , األردف: دار المسيرة.األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة

(. سيككلكجية األطفاؿ غير 2007الركساف, فاركؽ. ) [5]
 العادييف. األردف: دار الفكر.

المدخؿ إلى (. 2010الخطيب, جماؿ؛ كالحديدم, منى. ) [6]
 (. األردف: دار الفكر.2)ط التربية الخاصة

. األردف: دار صعكبات التّعمـ(. 2011. )الكقفي, راضي [7]
 المسيرة.

. قضايا كآراء في التربية الخاصة (.2010اإلماـ, محمد. ) [8]
 .األردف: دار الثقافة

      الخطيب, جماؿ؛ الصمادم, جميؿ؛ الركساف, فاركؽ؛ [11]
الحديدم, منى؛ يحيى, خكلة؛ الناطكر, ميادة؛ كآخركف. 

, مقدمة في تعميـ الطمبة ذكم الحاجات الخاصة(. 2013)
 األردف: دار الفكر.

(. دكر مؤسسات تعميـ الكبار في 2012اليماني, رحاب. ) [13] 
مجمة القراءة  تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة.

 .27-18(, 129,)كالمعرفة

(. متطمبات التخطيط 2009الكنيس. ) الرشيدم, عبد [14]
لمكاجية االستبعاد االجتماعي لممعاقيف كمدخؿ لتحسيف 

تماعية مجمة دراسات في الخدمة االجنكعية حياتيـ. 
 .2113-2167(, 27)5, كالعمـك اإلنسانية

(. التنمية البشرية المستدامة: 2003) خميس, مكسى. [15]
, األىداؼ, المنيجية.  -19(,58, )المجمة الثقافيّةالمفيـك

24. 

(. إسيامات الجمعيات األىمية 2011النعناعي, عبير. ) [16]
راسات مجمة دفي تحقيؽ الّتمكيف المستداـ لألسر الفقيرة. 

-213(, 30)1, في الخدمة االجتماعية كالعمـك اإلنسانية
276. 

(. مؤشرات تمكيف األسرة كأحد 2012حالكة, محمد. ) [17]
معايير الجكدة الشاممة بمؤسسات المجتمع المدني لرعاية 

-17(, 12)4 ,مجمة الطفكلة كالتربيةاألطفاؿ المعاقيف. 
31. 

(. دكر المؤسسات التنمكية في تمكيف 2013نجـ, منكر. ) [18]
مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات المرأة الفمسطينية. 

 .276-239(, 3)21, التربكية كالنفسية

(. تمكيف المعاقيف لتحسيف نكعية 2008محمكد, مناؿ. ) [23]
حياتيـ: دراسة تحميمية لمؤسسات رعاية المعاقيف ذىنيان 

كرقة عمؿ قدمت في المؤتمر الدكلي ندرية. بمحافظة اإلسك
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-12, كالعشركف لمخدمة االجتماعية الحادم
 ـ, جامعة حمكاف, مصر.13/3/2008

أثر المُناخ التنظيمي عمى (. 2006الخكاجة, فاطمة. ) [24]
تمكيف العامميف: دراسة تطبيقية عمى أجيزة الحككمة 

دكتكراه  . رسالةبدكلة اإلمارات العربية المتحدة االتحادية
 غير منشكرة, جامعة القاىرة, مصر.

دكر الجمعيات األىمية في (. 2011ُمصيمحي, ياسر. ) [25]
. رسالة تمكيف معممي الكبار مف متطمبات مجتمع المعرفة

ماجستير غير منشكرة, معيد البحكث كالدراسات العربية, 
 مصر.

(. 2007ىيمز, جكف؛ كلكغراف, جكلياف؛ بياشك, دافيد. ) [27]
. ترجمة محمد الستبعاد االجتماعي: محاكلة لمفيـا

 الجكىرم. الككيت: سمسمة عالـ المعرفة.

 :االجتماعي كاالندماج المشاركة .(2008) عمي. الزعبي, [28]
. كرقة عمؿ قدمت المستقبؿ كسيناريكىات النظرية األسس
-27مسقط  االجتماعي, كاالندماج المشاركة في ندكة

 ُعماف.ـ, سمطنة 29/10/2008

السياسة االجتماعية في (. 2008السركجي, طمعت. ) [33] 
. مصر: دار الفكر إطار المتغيرات العالمية الجديدة

 العربي.

مؤشرات تمكيف المعكقيف مف (. 2011صالح, عماد. ) [34]
جامعة السمطاف قابكس: سمطنة  االندماج االجتماعي.

 ُعماف.

 متحدم ايةكرع تأىيؿ (2004) .مدحت النصر, أبك [35]
 منظكر كالمجتمع مف باألسرة المعكؽ عالقة :اإلعاقة
 كالنشر. لمطباعة مصر: إيتراؾ .كالعالج الكقاية

المدخؿ إلى (. 2014الخطيب, جماؿ؛ كالحديدم, منى. ) [37] 
 (. األردف: دار الفكر.5)ط التربية الخاصة

التأىيؿ الميني لممعكقيف. (. 2011الزعمط, يكسؼ. ) [38]
 دار الفكر. األردف:

األردف: دار تأىيؿ المعاقيف. (. 2009ىالؿ, أسماء. ) [39]
 المسيرة.

التأىيؿ الميني (. 2010الغرير, أحمد؛ كيكسؼ, محمد. ) [40]
 . األردف: دار الشركؽ.لألشخاص المعكقيف

مبادئ (. 2009؛ كالنكاكم, محمكد. )شاىيف, عكني [41]
 دار الشركؽ.. األردف: التأىيؿ المرتكز عمى المجتمع

األردف: دار  اإلعاقة العقمية.(. 2012الحازمي, عدناف. ) [42]
 الفكر.

نظاـ (. 2015) مركز الممؾ سّمماف ألبحاث اإلعاقة. [43]
متكفر عمى  .رعاية المعكقيف في المممكة العربية السعكدية

 .http://www.kscdr.org.saالرابط: 

رعاية األفراد المعكقيف (. 2015كزارة الشؤكف االجتماعية. ) [44]
 .http://mosa.gov.sa  .في المممكة العربية السعكدية

الخدمات التي (. 2015مركز التأىيؿ الشامؿ بنجراف. ) [45]
. نجراف, يقدميا مركز التأىيؿ الشامؿ لألفراد ذكم اإلعاقة

 المممكة العربية السعكدية.

مستكل فاعميّة مراكز التربية (. 2000المعمرم, خكلة. ) [46]
. رسالة ماجستير غير منشكرة, الخاصة في سمطنة ُعماف
 الجامعة األردنية, األردف.

تقكيـ فاعمية مراكز التربية (. 2007حمداف, كماؿ. ) [47]
منشكرة, . رسالة ماجستير غير الخاصة في مدنية دمشؽ

 جامعة دمشؽ, سكريا.

الخطيب, عاكؼ؛ كالزعبي, سييؿ؛ كبني عبدالرحمف,  [48]
تقييـ البرامج كالخدمات التربكية في (. 2012مجدكليف. )

http://www.kscdr.org.sa/
http://mosa.gov.sa/
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      المجمةمؤسسات كمراكز اإلعاقة الفكرية في األردف. 
 .70-51(, 3)1الدكلية التربكية المتخصصة,

 تأىيؿ (. كاقع2012) الحبيشي, صفاء؛ كالعمرم, عائشة. [49]
الشامؿ  التأىيؿ مراكز في الخاصة االحتياجات ذكم كتعميـ
مجمة دراسات في المعرفة.  مجتمع متطمبات ضكء في

 .185-135(, 32, )التربية كعمـ النفس

(. إسيامات الخدمة االجتماعية في 2011الربيع, أحمد. ) [50]
تفعيؿ محددات التأىيؿ الميني الشامؿ لممعكقيف: دراسة 

ة مطبقة عمى مراكز التأىيؿ الشامؿ لممعكقيف يتحميم
مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية كالعمـك بالرياض. 
 .358-292(, 31, )اإلنسانية

(. فاعمية 2012, رباب. )البكني, عبدالرزاؽ؛ كمكسى [51]
مراكز التربية الخاصة بمحمية الخرطـك في تأىيؿ ذكم 

 العمـك مجمة  -اإلسالمية درماف أـ جامعةاالعاقة الذىنية. 
 .284-235(12) ,التربكية

 لذكم االجتماعي التمكيف(. 2004القصاص, ميدم. ) [52]
. كرقة عمؿ قدمت في المؤتمر العربي الخاصة االحتياجات

-14الثاني لإلعاقة الذىنية بيف التجنب كالرعاية. 
 ـ, جامعة أسيكط, مصر.15/12/2004

مستكل تمكيف أسر األطفاؿ (. 2011ضمرة, ليمى. ) [53]
المعاقيف كدعميا في األردف كاقتراح أنمكذج لمتمكيف 

, رسالة دكتكراه غير منشكرة, الجامعة األردنّية: كالدعـ
 األردف.

مستكل نكعية الحياة ألسر (. 2011)باعامر, مناؿ.  [54]
األفراد المعكقيف في المممكة العربية السعكدية كعالقتو 

, رسالة دكتكراه غير منشكرة, بالتكّيؼ كالتماسؾ األسرم
 الجامعة األردنّية: األردف.

مستكل التمكيف (. 2008سالـ, سيير؛ كالنمر, آماؿ. ) [55]
عالقتو بالتكيؼ النفسي ألميات األطفاؿ المعاقيف عقميان ك 

. كرقة عمؿ قدمت في المؤتمر الدكلي النفسي ألبنائيف
-16السادس: تأىيؿ ذكم االحتياجات الخاصة, 

 ـ, مصر.17/7/2008

الفركؽ في ممارسة األنشطة (. 2009الّنبي, مميحة. ) [56]
المجتمعية كعالقتيا بجكدة الحياة لدل التمميذات المعاقات 

رسالة ماجستير غير منشكرة, . بالمممكة العربية السعكدية
 جامعة الخميج العربي: البحريف.

فاعمية الخدمات المقدمة في (. 2011الخالدم, إحساف. ) [57]
مؤسسات التربية الخاصة في األردف في ضكء تقكيـ 

 غير دكتكراه رسالة .الحاجات لممستفيديف مف ىذه الخدمات
 .األردف العربّية, عّماف جامعة منشكرة,

بناء نمكذج لممعايير الدكلية (. 2008عي, أحمد. )الدّ  [58]
لمتأىيؿ الميني لممعاقيف كمدل انطباقيا عمى مراكز 

. رسالة دكتكراه غير منشكرة, التأىيؿ الميني بدكلة الككيت
 الجامعة األردنية, األردف.

 (. مشكالت2013الصّباح, سيير؛ كالحّمكز, عايد. ) [60]
 في المراكز الحركية اإلعاقة ذكم األشخاص تأىيؿ

 لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمةالفمسطينية.  التأىيمية
 .226-293(, 1)21 كالنفسية, التربكية

 الميني التدريب دكر مراكز (.2004) سامي. السقا, [61]
 مؤتمر في قدمت عمؿ كرقة .كمشاكميا كتجاربيا المحمية

-5الخاصة(,  االحتياجات ذكم )معان لتشغيؿ
ـ, صندؽ تنمية المكارد البشرية, جدة, 6/10/2004

 المممكة العربّية السعكدية.

(. الصعكبات التي تكاجو تشغيؿ 2014عبدات, ركحي. ) [62]
األشخاص ذكم اإلعاقة الذىنية في دكلة اإلمارات العربية 

الممتقى الرابع عشر لمجمعّية  المتحدة. كرقة عمؿ قدمت في
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ـ, دبي, اإلمارات 17/4/2014-14الخميجية لإلعاقة. 
 العربية المتحدة.

 كاالندماج المشاركة(. 2014السمطاني, عايد. ) [65]
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THE ROLE OF COMPREHENSIVE 

REHABILITATION CENTER IN 

EMPOWERING INDIVIDUALS WITH 

DISABILITIES AT NAJRAN, KSA 

MANSOUR AL-OTAIBI  

  SUHAIL AL-ZOUBI   

 MAJDOLEEN BANI ABDEL RAHMAN 

College of Education 

Najran University, KSA 

ABSTRACT_ This study aimed to identify the role of Comprehensive Rehabilitation Center (CRC) 

in empowering individuals with disabilities at Najran, KSA. To achieve this aim, a questionnaire 

was developed which consisted of four domains that were related to educational, vocational, 

economic and social empowerment for individuals with disabilities. The questionnaire was 

distributed to all employees and administrators at the CRC at Najran. The results indicated that 

there was a weakness in the role and contribution of the CRC on educational, vocational, 

economic and social empowerment programs for individuals with disabilities. Moreover, the 

results showed that there were no statistically significant differences due to the gender.  

KEYWORDS: empowerment; individuals with disabilities, Comprehensive Rehabilitation Center. 
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