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 المستخلص:

التعرف علي  منها، وكذلك االستفادةودرجة  تأهيلهمالتى تقوم بها مراكز  األنشطةالخاصة ب االحتياجاتستهدف البحث تحديد درجة معرفة ذوى أ     
 .، ومقترحات التغلب عليهاالمعوقات التي تواجه هذه المراكز للقيام بأنشطتها

جد به ، ويو محافظة الشرقيةالخاصة على مستوى  االحتياجاتالبحث بمركز الزقازيق حيث يوجد به أعلى نسبة من ذوى هذا  أجريقد و         
( مبحوث تم إختيارهم عشوائيًا من كشوف مراكز التأهيل الخاصة بهم، 022الخاصة، وبلغ حجم عينة الدراسة ) االحتياجاتمركزين لتأهيل ذوى 

، وبعد جمع البيانات تم تفريغها 0202قابلة الشخصية مع المبحوثين كأداة لجمع البيانات، وذلك خالل شهرى يناير وفبرايرواستخدم اإلستبيان بالم
 .(F) واختبار تحليل التباينوتحليلها إحصائيًا مستخدمًا التكرارات والنسب المئوية، والدرجة المتوسطة، 

 
 وجاءت النتائج علي النحو التالى:

( من المبحوثين مستوى معرفتهم %7,87متوسط، بينما) االجتماعية األنشطة( مستوى معرفتهم ب%75نصف المبحوثين) عنأن مايزيد  -
 .متوسط  االقتصادية األنشطة( مستوى معرفتهم ب%,8التأهيلية مرتفع، وأن ما يقرب من نصف المبحوثين ) األنشطةب

(، بينما %28(، )%72والتأهيلية، وبلغت نسبببتهم علي الترتيب ) االقتصببادية األنشببطةمتوسببطة من  اسببتفادتهمأعلي نسبببة من المبحوثين  -
 (.%7,87وبلغت ) االجتماعية األنشطةكانت أعلي نسبة استفادتها منخفضة من 

ل، يببمن أهم المعوقببات التي تواجببه مراكز التببأهيببل  إنخفبباز عببدد مراكز تببأهيببل المعبباقين بببالريف، وقلببة الموارد واالمكببانيببات لمراكز التببأه -
التأهيل، وعدم إتاحة الفرصبببببببة لمشبببببباركة أسبببببببر المعاقين فى إعداد البرام  التى  في الحق وخاصبببببببة المعاقين بحقوق العام ونقص الوعى

 تقدمها مراكز التأهيل.
عاقين، من الوظائف للم %7مراكز التأهيل  التزام الدولة بتخصببيص نسبببة  ن للتغلب على المعوقات التى تواجهمقترحات المبحوثيأن أهم  -

 المهني التأهيل بدورات االلتحاق على المعاق اإللتحاق بالعمل، ومسبببببباعدة في وقدراتهم المعاقين تجاه للمجتمع السببببببلبية النظرة وتغيير
 .ستخدام وسائل اإليضاح المناسبة لعملية التأهيلالمناسبة، واالهتمام بعملية التدريب وا العمل بفرص لتحاقهتمهيدًا ال

 
 -مقدمة البحث:

 %07الى تقدر بحو التى الخاصبة  فى المجتمع المصبرى على مسببتوى الجمهورية و  االحتياجاتتشبير اإلحصباتات الى إرتفان نسبببة ذوى             
م " الجهاز المركزى للتعبئه العامة 0222( معاق عام 050,,الخاصببببببببببة  بمحافظة الشببببببببببرقية ) االحتياجاتمن إجمالى السببببببببببكان كما بلغ عدد ذوى 

عتباره منطقة مركز الزقازيق باالخاصببببببببببببببة ب االحتياجاتوبلغ عدد ذوى م، 0207( معباق عام ,2200رتفعبت الى)ا  (، و 62  0222واإلحصببببببببببببببات " )
نشبببطة ، وهو ما يسبببتلزم تنون جهود وأاإلعاقةمعاق،  وتتعدد وتتنون اإلعاقات فمنها السبببمعية، والبصبببرية، والذهنية، والحركية، ومتعدد 22,2الدراسبببة 

  غير مبين 0207للمعباقين" ) االحتيباجبات الخباصببببببببببببببة " جمعيبة التببأهيبل االجتمبباعىأهيبل التى تقبدمهبا المراكز والتى تنباسببببببببببببببب كبل نون من ذوى التب
 الصفحة(. 
دريب تالخاصبببببببببببببة، وذلك من خالل فت  مراكز تأهيل و  االحتياجاتهتمام والرعاية لذوى فى السببببببببببببنوات األخيرة المزيد من االوقد أولت الدولة         

ومهنيًا واقتصبببببباديًا تحقيقًا لمبدأ تكافص الفرص بين جميع المواطنين، وحتى يتاح لهم اإلسببببببهام  اجتماعياً الخاصببببببة إلعدادهم ورعايتهم  االحتياجاتذوى 
 (.,6   0220مكانياته المتاحة"السيد")مية مجتمعهم كٌل حسب قدراته وا  فى تن

 اإلعاقة مع التعامل في أهله وأحيانا المعاق، مسببباعدة وأسببباسبببياة منها العمل على مهمة الخاصبببة بأدوار االحتياجاتتأهيل ذوى  مراكز تقومو        
 على التدخل عنها، وتعمل تنت  قد التي الصببببببعوبات وتجاوز السببببببلبية تأثيراتها من الحدا  في المسبببببباهمة والعمل على السببببببيطرة، تحت تكون بحيث

 عملي بشبببكل حياته مع يتعامل أن بها التي يسبببتطيع األسببباسبببية المهارات تعلم في المعاق ومسببباعدة ،اإلعاقة تطور من الحد في والمسببباهمة المبكر،
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 الخدمات المعاق، واالهتمام بتلك إبنهم وجود نتيجة حياتهم في الضبببغوطات مع التعامل كيفية على وتدريبهم األسبببرعانة يسبببرًا، والعمل على إ أكثرو 
 على مع االهتمام والتركيز الرئيسببي الجانب والتى تمثل عنها الناجمة الصببعوبات من والحد اإلعاقة مشبكالت حلا  على من حيث أهميتها والمسباهمة

 مناسبببببببة بيئة تشببببببكال فهي وذويه، المعاق مع المباشببببببر رتباطهااالمراكز و  هذه فنظرًا ألهمياة الشببببببخصببببببياة للمعوق ودوره فى التنمية، تطوير جوانب
وطبيعي أن له دورًا داخل هذا المجتمع "قارونى" )غير مبين  تلقائي عتباره جزت من المجتمع حتى يشببببببعر بشببببببكلاالهتمام به با في المعاق لمسبببببباعدة
 (.2، 7السنة  

 تكوين على بتشبببجيعه وذلك جتماعياال ندماجعملية اال في متنوعة تسببباعده كتسببباب خبراتاعلى المعاق  المراكز على مسببباعدة هذه تعملكما 
 جهوده سببببببببتثماروالرياضببببببببية وربما ا الثقافية النوادي فى األخرى الجماعات إلى نضببببببببمامواال للعمل الجماعى ودفعه مجتمعه أفراد مع صببببببببداقات
 هذه أن منها، كما تعاني التي ومشبببباكلها بإنجازاتها الخاصببببة والتعريف االحتياجاتذوى  لشببببريحة  الجوهرية الحركة للمسبببباهمة ضببببمن الشببببخصببببية

كاألفراد  االجتماعى االندماج أجل من ومسبببباعدتهم الخاصببببة االحتياجاتذوى  األشببببخاص وتقبل منها فى مسبببباعدة االخرين االسببببتفادة يمكن المراكز
يجب على مراكز  التي وتركيز الجهود السببلبية الموجهة لهم النظرة الشببخصببية وتغير حياتهم حتراما والعمل على ،وواجبات حقوق لهم فيكون  العاديين
 على التعايش التشببببببببببببببجيع و االجتماعية الفروق وتقليل الواحد المجتمع فرادأ بين التفاعل اإلجتماعي حجم زيبادة بهبا من خالل القيبام التبأهيبل

 (.,  0207معوقين" زقعار، نصيرة" ) أو كانوا أصحات سوات األفراد جميع بين الحقيقية المواطنة مفهوم تعميق على والعمل اإلجتماعي
حياة دمجه فى ال( أن الدور الذى تقوم به مراكز التأهيل هو إدماج الشبببببببببببخص المعاق فى المجتمع عن طريق 08  0226كما ذكر " السببببببببببيد" )

عداده للعمل فى مهنة أو حرفة من المهن التى تالئمه دون االعتماد على الغير، وذاته، وا   خرين له واحترامه لنفسببببببببهاكتسبببببببباب احترام اآو  االجتماعية
كتسباب عادات العمل المناسببة والتوافق الشخصى وسلوكيات العمل التى تشمل الرعاية اور القائمين بعملية التأهيل هى مسباعدة الفرد المعاق على ود

مع  لدوات واتبان نظم العمل مثل مواعيد الحضببببببور واالنصببببببراف، والتعامة والمحافظة على اآالت واألالذاتية والنظافة الشببببببخصببببببية والسببببببالمة المهني
 الزمالت والرصسات واالهتمام باإلنتاجية. 

 الخاصببببببببببة، وتأهيل المعاقين االحتياجاتدوار وهى الرعاية الطبية لذوى كز التأهيلية تقوم بمجموعة من األ( أن المرا08  0200"كابش") ويرى
يهية للمعاقين، حمالت ترويحية وترف تنظيمتعويضببية، و ويد المعاقين باألجهزة القاللية واالندماج فى المجتمع، وتز للوصببول إلى أقصببى درجة من االسببت

حسبببب نون  ماسببببهتنالتى  حرفةالعلى هم الخاصبببة، والتعرف على احتياجات المعاقين، وتدريب االحتياجاتلى العالج المبكر لذوى إوتسبببهيل الوصبببول 
فرص بالخاصببببة  تاالحتياجالحاق ذوى ا  التدريبية الخاصببببة بالمعاقين، و عاقته، وتعليم المعاقين القراتة والكتابة، ومشببباركة األسببببرة فى تخطيط البرام  إ

 .ةالخاصة فى المشاركة السياسي االحتياجاتلى حقهم فى فرص متكافئة فى المعاملة والخدمات، ورفع وعى ذوى إلكسب الرزق استنادًا العمل 
( تهدف إلي خدمة 77  ,020زى للتعبئه العامة واإلحصات " )( مركز "الجهاز المرك,05وقد بلغ عدد مراكز التأهيل علي مسبتوي الجمهورية)

الخاصبببببة  وضبببببمان مشببببباركتهم  االحتياجاتسبببببتفادة من قدرات ذوى اللأشبببببكاله، وذلك  جميع وفق الخاصبببببة وتنمية مهاراتهم للتأهيل االحتياجاتذوى 
 تحقيق والعمل على .في مجتمعهم االجتماعي لهم ندماجاال وتحقيق المتاحة، والفرص من الخدمات االسبببببببببببببتفادةفعالة فى المجاالت المختلفة، و ال

 .(8,   0222المحلي  " السعدى" ) المجتمع داخل في الفرص المساواة
دم هذه المراكز ثنين منها، وتقاختص مركز الزقازيق بمركزًا، ا عشرثالثة الخاصة بمحافظة الشرقية  االحتياجاتوقد بلغ عدد مراكز تأهيل ذوى        
تنمية  على همومساعدتعلى رعاية أبنائهم المعاقين  ، وتدريب األسرلعالج الطبيعىمراكز ل تجهيزالخاصة وهى   االحتياجاتالتالية لذوى  األنشطة

قامة مشروعات صغيرة لذوى  الخاصة  اتاالحتياجالخاصة مدرة للدخل، وتدريب األسرة على مواجهة المشكالت المرتبطة بذوى  االحتياجاتقدراتهم، وا 
 جتماعياً استخدام الكمبيوتر(، ورعايتهم والتفصيل والحياكة، والنجارة، وا الخاصة على بعز الحرف مثل ) التريكو، االحتياجات، وتدريب ذوى 

عداد رحالت ترفيهية لهم، وعمل  ورياضيًا، دوات ومصتمرات نوتوفير األجهزة التعويضية لهم، وصرف المساعدات المادية للحاالت الملحة والضرورية، وا 
حل الخاصة، و  االحتياجاتمحاولة علمية لمعرفة دور مراكز التأهيل فى إعداد ذوى كهذه الدراسة  وتأتىومشاركتهم فيها داخل وخارج المركز، 

 .( 0  ,022مشكالتهم، ودمجهم فى المجتمع "الئحة النظام األساسى بجمعية تأهيل المعاقين بالشرقية" )
 

 مشكلة البحث:
الخاصبببة شبببريحة هامة فى المجتمع المصبببرى، وقد عانوا لسبببنوات طويلة  من الحرمان واإلهمال والتهميش مما زاد  االحتياجاتيمثل ذوى       

لريف ، وفي ااإلعاقةمن مشببكالتهم ومعاناتهم، حيث يعانون من أشبببكال عديدة من اإلعاقات منها الحركى والسبببمعى والبصبببرى والذهنى ومتعدد 
منها معظم  التى يعانى االقتصاديةوأصبب  اإلهتمام بهم ضرورة ملحة نظرًا للظروف النفسية و  ،الخاصبة االحتياجاتداد معاناة ذوى المصبري تز 

السببلبية لهم، لذا فإن  النظرة وأيضببا بهم، واللوائ  الخاصببة القوانين بعز جمود الخاصببة  فى المجتمعات الريفية باإلضببافة الى االحتياجاتذوى 
 م، لذلك تعتبر مراكز التأهيل لذوىهيجعلهم أقرب الى األسببببببببببببببويبات ممبا يجعلهم عنباصببببببببببببببر قبادرة على المشبببببببببببببباركة بقوة فى بنات مجتمعتبأهيلهم 

عاية ر  على الرغم من أهمية هذه المراكز فىو ، بالعديد من االنشبببببببببطة لتأهيلهمالخاصبببببببببة إنطالقة هامة لرعاية هذه الفئة حيث تقوم  االحتياجات
يرجع ذلك لقلة عددها أو ضببببببعف  ربما، و األنشببببببطةقيام هذه المراكز بتلك أن هناك قصببببببور واضبببببب  فى  الخاصببببببة إال ياجاتاالحتوتأهيل ذوى 
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دى إلى ة تص ات وتخطيط وتنفيببذ برام  تنمويببمر الببذى يتطلببب االهتمببام بهببذه المراكز للقيببام بببدورهببا فى بنببتهببا وقلببة خبرة القببائمين عليهببا،األإمكببانببا
عداد ذوى  الخاصبببببببببة فهل نجحت مراكز التأهيل في هذا األمرت هذا ما تسبببببببببعي الدراسببببببببببة للتعرف عليه من خالل  االحتياجاتحسبببببببببن تأهيل وا 

    .منها االستفادةو  الخاصة االحتياجاتالوقوف علي أدوار هذه المراكز لتأهيل ذوى 
 هذه الدراسة لإلجابة علي التساصالت التالية    كانتلذلك 
 تتأهيلهمالتى تقدمها لهم مراكز  األنشطةالخاصة ب االحتياجاتما هى درجة معرفة ذوى  -0
 التى تقدمها هذه المراكزت األنشطةالخاصة من  االحتياجاتما هى درجة استفادة ذوى  -0
 الخاصة للمعاقينت االحتياجاتالفعلية التى تقوم بها مراكز تأهيل ذوى  األنشطةماهى  -,
 الخاصة ت االحتياجاتمن وجهة نظر ذوى ومقترحات التغلب عليها ما هى المشكالت التى تعانى منها مراكز التأهيل  -8

 أهداف البحث : 
 من خالل العرز السابق لمشكلة البحث أمكن تحديد األهداف التالية 

   .يلالتى تقدمها لهم مراكز التأه األنشطةالخاصة ب االحتياجاتتحديد درجة معرفة ذوى   -0
   .التأهيل لهم  التى تقدمها مراكز األنشطةالخاصة من  االحتياجاتستفادة المبحوثين من ذوى اتحديد درجة  -0
 الخاصة من وجهة المستفيدين منها. االحتياجاتالتعرف على المعوقات التى تواجه مراكز تأهيل ذوى  -,
 المستفيدين من أنشطتها.   نظر التعرف على مقترحات حل المشكالت التى تواجه مراكز التأهيل من وجهة  -8

 
 الطريقة البحثية:

من إجمالى ذوى  %2,الخاصة، وتم أخذ  االحتياجاتأعلى نسبة من ذوى  والذى يوجد به محافظة الشرقيةبأجري البحث بمركز الزقازيق        
فرد، وتم توزيعهم على المركزين  022 فكان( 252)والبالغ عددهم  الحركية الذين تم التحاقهم بمراكز التأهيل اإلعاقةالخاصة أصحاب  االحتياجات

 تماعىالجا، فكان نصيب مركز التأهيل األول )مركز التأهيل الشامل منسوباً الى العدد الكلى الحركية بكل مركز بمنطقة الدراسة اإلعاقةوفقاً لعدد ذوى 
نتظمة من واقع كشوف تسجيل وتم سحب العينة بطريقة عشوائية م (مبحوثاً  5,ومركز التأهيل الثانى)جمعية تأهيل المعاقين  (مبحوثاً  ,00للمعاقين

 .الحركية الموجودة بالمركزين اإلعاقةذوى 
 

  اإلعاقةلخاصة بمركزى التأهيل حسب نوع ا االحتياجات( عدد المسجلين من ذوى 1جدول رقم )
عدد المسجلين بمركز التأهيل   اإلعاقةنون  م

 األول
عدد المسجلين بمركز التأهيل  العينة

 الثانى
اجمالى  اإلجمالى العينة

 العينة
 اإلعاقة 0

 البصرية
62 - 72 - 082 - 

 - 0,5 - 05 - 002 السمعية اإلعاقة 0
 - 000 - 87 - 55 الذهنية اإلعاقة ,
 022 252 5, 060 ,00 ,5, الحركية  اإلعاقة 8
 

 ات التالية :ستبيان البيانستمارة االاستبيان بالمقابلة الشخصية للباحث مع المبحوثين، وتضمنت إستمارة استخدام اوتم جمع بيانات البحث ب
ضوية ، والعاإلعاقة  السن، والنون، والحالة التعليمية، والحالة الزواجية، وعدد أفراد األسرة، ومدة بيانات عن خصائص المبحوثين من  حيث -1

 .االجتماعيةبالمنظمات 
بعة سوتحددت فى  االجتماعية األنشطةثالث مجموعات هى   األنشطةبيانات عن معرفة المبحوثين بأنشطة مراكز التأهيل وشملت هذه  -2

حوثين عن ستقصات رأى المبوتم قياسها باعشرة أنشطة وتحددت فى  التأهيلية األنشطةسبعة أنشطة، و  وتحددت فى االقتصادية األنشطةأنشطة، و 
( على الترتيب، 2، 0المدروسة، وذلك على مقياس مكون من فئتين هما يعرف وال يعرف وأعطيت الدرجات ) األنشطةمدى معرفتهم بكل نشاط من 

  .عبر عن درجة معرفة المبحوثين بأنشطة مراكز التأهيلوجمعت الدرجة الكلية لت
بعة وتحددت فى س االجتماعية األنشطةثالث مجموعات هى   األنشطةنشطة مراكز التأهيل وشملت هذه أبيانات عن استفادة المبحوثين من  -,

حوثين عن ستقصات رأى المباالتأهيلية وتحددت فى عشرة أنشطة وتم قياسها ب األنشطةوتحددت فى سبعة أنشطة، و  االقتصادية األنشطةأنشطة، و 
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صغيرة، ال دة استفامتوسطة، استفادة ستفادة كبيرة، االمدروسة، وذلك علي مقياس مكون من أربع فئات هي  ) األنشطةمدى معرفتهم بكل نشاط من 
 .معت الدرجة الكلية لتعبر عن درجة استفادة المبحوثين من انشطة مراكز التأهيل( علي الترتيب، وج2، 0، 0، ,توجد استفادة(، وأعطيت الدرجات )

  وتم قياسهامن خالل وضع قائمة بالمعوقات وتم استقصات رأى المبحوثين عن بيانت عن المعوقات التى تواجه مراكز التأهيل للقيام بأنشطتها -8
ليًا وفقًا لعدد من المعوقات وتم ترتيبها ترتيبًا تناز  معوقستجابات المبحوثين عن كل المئوية الاستخدم التكرار والنسب وجود هذه المعوقات من عدمه و 

 .استجابات المبحوثين عن كل معوق 
 ائمة بالمقترحاتخالل وضع ق  وتم قياسها من  :هحوثين للتغلب على المعوقات التى تواجه مراكز التأهيل للقيام بأنشطتببيانات عن مقترحات الم -7

والنسب المئوية  استخدم التكرارالتى يمكن من خاللها التغلب على المعوقات التى تواجه المراكز، وتم استقصات رأى المبحوثين عن هذه المقترحات، و 
  .حر تنازليًا وفقًا لعدد استجابات المبحوثين على كل مقتستجابات المبحوثين على كل مقترح من هذه المقترحات، وتم ترتيبها ترتيبًا ال

الخاصة، وفى ضوت هذا  االحتياجاتوى ذ( مبحوث من 07ستمارة االستبيان الى شكلها النهائى تم عمل اختبار مبدئى على )وبعد الوصول با     
اير ين ىاالختبار المبدئى تم تعديل صياغة بعز العبارات لتناسب فهم المبحوثين وتحقق أهداف البحث، وبعدها تم جمع بيانات البحث خالل شهر 

 م.0202وفبراير 
خدام برنام  الحزم لى لتحليلها وذلك بإستف البحثية، ثم إدخالها الحاسب اآوبعد إتمام جمع البيانات تم ترميزها وتفريغها وجدولتها طبقًا لألهدا      

اختبار تحليل ، و المئوية، والدرجة المتوسطةلنسب تية فى التحليل التكرارات وااالحصائية اآ مستخدما األدوات( اإلصدار العشرون، spssاالحصائية )
 .(F)التباين 

  ال يوجد اختالف بين درجة استفادة المبحوثين فى كل من االنشطة االجتماعية واالقتصادية والتأهيلية" وإلختبار هذا الفرز تم وضعه الفرض البحثى
 .فى صورته الصفرية

 
 النتائج ومناقشتها

 
 الخاصة بأنشطة مراكز التأهيل: االحتياجاتأواًل: معرفة المبحوثين من ذوى 

، متضمنة سبعة أنشطة االجتماعية األنشطةالخاصة فى ثالث مجاالت لألنشطة هي  مجال  االحتياجاتتحددت أنشطة مراكز التأهيل لذوى       
التأهيلية متضمنة عشرة أنشطة، وجاتت استجابات المبحوثين عن معرفتهم بهذه  األنشطةمتضمنة سبعة أنشطة، ومجال  االقتصادية األنشطةومجال 
 علي النحو التالي  األنشطة

 :االجتماعية األنشطةالمعرفة ب-1
التي يعرفها المبحوثون نشاط إقامة دورات محو أمية لمن ال يقرأ ويكتب، وأجاب بمعرفة  االجتماعية األنشطة( أن أعلي 0أظهرت النتائ  جدول )     

( من المبحوثين، ثم نشاط تنظيم ندوات ثقافية %55( من المبحوثين، ثم نشاط تقديم المساعدات العينية للمعاقين حركيًا بنسبة )%87,,هذا النشاط )
( بنشاط تشجيع المعاقين حركيًا على المشاركة السياسية فى %7,87زيد عن نصف المبحوثين)(، ويعرف ما ي%7787للمعاقين حركيًا بنسبة )

( يعرفون نشاط تنظيم مسابقات رياضية للمعاقين حركيًا، ثم نشاط إعداد رحالت ترفيهية %8287المجتمع، وأن ما يزيد عن خمسى المبحوثين )
( على الترتيب، وعلي هذا يتض  ارتفان %8087(، )%88كالت المعاقين حركيًا ونسبتهم )للمعاق حركيًا، ونشاط توعية األسرة بكيفية مواجهة مش

التي تقوم بها مراكز التأهيل وهي إقامة دورات محو أمية لمن ال يقرأ ويكتب، وتقديم  االجتماعية األنشطةمعرفة المبحوثين بثالثة أنشطة من 
 .ثقافية للمعاقين حركياً المساعدات العينية للمعاقين حركيًا، وتنظيم ندوات 

( مستوي %75(  أن ما يزيد عن نصف المبحوثين ),وبتوزيع المبحوثين وفقًا لمستوي معرفتهم باألنشطة االجتماعية إجمااًل تبين من النتائ  جدول)
( مستوي معرفتهم باألنشطة %0687( مستوي معرفتهم مرتفع، بينما)%0,87معرفتهم باألنشطة االجتماعية متوسط، وأن ما يقرب من ربع المبحوثين)

ين لاالجتماعية منخفز، مما يدل على أن معرفة المبحوثين باألنشطة االجتماعية التى تقوم بها مراكز التأهيل متوسط، وهو ما يتطلب من العام
عمل على وى احتياجات الخاصة والبمراكز التأهيل واإلعالم توضي  هذه األنشطة واإلعالن عنها حتى تتحقق أعلى درجات المعرفة بها فى تأهيل ذ

 اندماجهم والمشاركة داخل المجتمع والنهوز به.
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 :التأهيل ، والتأهيلية التى تقوم بها مراكزاالقتصادية، واالجتماعية األنشطةالخاصة وفقاً  لمعرفتهم ب االحتياجاتتوزيع المبحوثين من ذوى ( 6جدول )

 م
 المعرفة                                                                      

 األنشطة

 االجمالى ال يعرف يعرف

 عدد % عدد عدد % عدد

 االجتماعية األنشطةأوالً: 

 011 611 0084 63 7784 088 إقامة دورات محو أمية لمن ال يقرأ ويكتب 1

 011 611 63 52 88 045 للمعاقين حركياً تقديم المساعدات العينية  2

 011 611 5584 79 4484 000 تنظيم ندوات ثقافية للمعاقين حركياً  3

 011 611 5284 93 4384 018 تشجيع المعاقين حركياً على المشاركة السياسية فى المجتمع 4

 011 611 4384 018 5284 93 تنظيم مسابقات رياضية للمعاقين حركياً  5

 011 611 42 006 55 77 رحالت ترفيهية للمعاق حركياً  إعداد 6

 011 611 4884 004 5684 74 توعية األسرة بكيفية مواجهة مشكالت المعاقين حركياً  7

 االقتصادية األنشطةثانيا: 

 011 611 01 61 91 071 توفير األجهزة التعويضية للمعاق حركياً  0

 011 611 61 51 71 021 االجتماعىتسهيل حصول المعاقين على معاش من الضمان  2

 011 611 6984 49 8184 050 توفير فرص عمل حكومية للمعاقين حركياً  3

4 
إقامة المعارض الدورية لعرض منتجات المعاقين مع جهات أخرى )األسر 

 المنتجة (
035 28 22 33 611 011 

 011 611 5184 70 4984 009 للمعاق حركياً توفير التأمين الصحى  5

 011 611 4584 019 5484 90 الحركية اإلعاقةصرف المساعدات المادية لبعض حاالت  6

 011 611 85 057 62 46 توفير القروض الحسنة لعمل مشروعات صغيرة 7

 التأهيلية األنشطةثالثاً: 

 011 611 02 36 75 027 توفير مراكز عالج طبيعى للمعاقين حركياً  0

 011 611 08 35 73 022 توفير الكشف الطبى للمعاقين 2

 011 611 6184 50 8984 049 التدريب على حرفة التفصيل والحياكة 3

 011 611 6084 53 8784 048 تأهيل المعاقين حركياً في االعتماد على النفس 4

 011 611 63 52 88 045 التدريب على إستخدام الكمبيوتر 5

 011 611 6484 40 8584 059 تدريب المعاق حركياً على ممارسة أنشطة الحياة اليومية 6

 011 611 62 46 85 057 التدريب على حرفة التريكو 7

 011 611 3184 20 2984 039 التدريب على حرفة النجارة 8

9 
إعداد برامج لرفع مستوى معرفة ووعى المعاقين حركياً بحقوقهم فى 

 المجتمع
036 22 27 35 611 011 

 011 611 5484 90 4584 019 الحركية بالقرى اإلعاقةالقيام بحصر وتسجيل حاالت  10

 011 611 02 36 75 027 توفير مراكز عالج طبيعى للمعاقين حركياً  0

 011 611 08 35 73 022 توفير الكشف الطبى للمعاقين 2

 011 611 6184 50 8984 049 التدريب على حرفة التفصيل والحياكة 3

 011 611 6084 53 8784 048 تأهيل المعاقين حركياً في االعتماد على النفس 4

 011 611 63 52 88 045 التدريب على إستخدام الكمبيوتر 5

 011 611 6484 40 8584 059 تدريب المعاق حركياً على ممارسة أنشطة الحياة اليومية 6

 011 611 62 46 85 057 التدريب على حرفة التريكو 7

 
 

 إجماالً  التى تقوم بها مراكز التأهيل األنشطةالخاصة وفقًا لمستوى معرفتهم ب االحتياجاتتوزيع المبحوثين من ذوى ( 3جدول )
 اإلجمالى مرتفع متوسط منخفص مستوى المعرفة

 122 222 2391 15 15 111 1391 33 االجتماعية األنشطة
 122 222 16 32 14 36 6 12 االقتصادية األنشطة
 122 222 1491 115 2191 13 15 31 التأهيلية  األنشطة

 
  االقتصادية األنشطةالمعرفة ب  -0

التي يعرفها المبحوثون نشاط توفير األجهزة التعويضية للمعاق حركيًا، وأجاب بمعرفة  االقتصادية األنشطة( أن أعلي 0أظهرت النتائ  جدول )      
( من المبحوثين، ثم توفير فرص %2,بنسبة ) االجتماعى( من المبحوثين، ثم تسهيل حصول المعاقين على معاش من الضمان %62هذا النشاط )

( بنشاط إقامة المعارز الدورية لعرز منتجات المعاقين %25د عن ثلثى المبحوثين)(، ويعرف ما يزي%5287عمل حكومية للمعاقين حركيًا بنسبة )
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( يعرفون نشاط توفير التأمين الصحى للمعاق حركيًا ، ثم %7687مع جهات أخرى )األسر المنتجة (، وأن ما يقرب من ثالثة أخماس المبحوثين )
(، وعلي %02(، وأخيرًا توفير القروز الحسنة لعمل مشروعات صغيرة )%8787)الحركية بنسبة  اإلعاقةصرف المساعدات المادية لبعز حاالت 

اق حركيًا، التي تقوم بها مراكز التأهيل وهي توفير األجهزة التعويضية للمع االقتصادية األنشطةهذا يتض  ارتفان معرفة المبحوثين بثالثة أنشطة من 
 .و توفير فرص عمل حكومية للمعاقين حركياً  ،االجتماعىوتسهيل حصول المعاقين على معاش من الضمان 

( %,8( أن ما يقرب من نصف المبحوثين ),إجمااًل تبين من النتائ  جدول) االقتصادية األنشطةوبتوزيع المبحوثين وفقًا لمستوي معرفتهم ب     
( مستوي %2عرفتهم مرتفع، وكانت أقل نسبة )( مستوي م%82متوسطة، وأن ما يزيد عن خمسى المبحوثين ) االقتصادية األنشطةمستوي معرفتهم ب

ين المتوسط والمرتفع، يقع ما ب االقتصادية األنشطةمنخفز، وعلى هذا يتض  أن غالبية المبحوثين مستوى معرفتهم ب االقتصادية األنشطةمعرفتهم ب
 دفون من مراكز التأهيل . اقتصادية ملموسة وسريعة العائد وبالتالى يشعر بها المسته األنشطةوهو ما يمكن تفسيره أن 

 
  التأهيلية األنشطةلمعرفة با -,

التأهيلية التي يعرفها المبحوثون توفير مراكز عالج طبيعى للمعاقين حركيًا، وأجاب بمعرفة هذا  األنشطة( أن أعلي 0أظهرت النتائ  جدول )     
( من المبحوثين، ثم التدريب على حرفة التفصيل والحياكة بنسبة %,,( من المبحوثين، ثم توفير الكشف الطبى للمعاقين بنسبة )%8,النشاط )

عتماد على النفس، وأن ما يقرب من  ثالثة أربان لال( نشاط تأهيل المعاقين حركيًا %5,87مبحوثين )(، ويعرف ما يزيد عن ثالثة أربان ال5687%)
(، والتدريب %5887( يعرفون التدريب على إستخدام الكمبيوتر، ثم تدريب المعاق حركيًا على ممارسة أنشطة الحياة اليومية بنسبة )%55المبحوثين )

عداد برام  لرفع مستوى معرفة ووعى المعاقين حركيًا بحقوقهم %2687التدريب على حرفة النجارة بنسبة) (، ثم%58على حرفة التريكو بنسبة ) (، وا 
(، وعلي هذا يتض  ارتفان معرفة المبحوثين %7887الحركية بالقرى ) اإلعاقة(، وأخيرًا القيام بحصر وتسجيل حاالت %22فى المجتمع بنسبة)

 الخاصة.  االحتياجاتتأهيل ذوى  مراكز التأهيلية التي تقوم بها األنشطةب
(  أن ما يقرب من ثالثة أخماس المبحوثين ,التأهيلية إجمااًل تبين من النتائ  جدول ) األنشطةوبتوزيع المبحوثين وفقًا لمستوي معرفتهم ب       

( %05( مستوي معرفتهم متوسط، وكانت أقل نسبة )%0887التأهيلية مرتفع، وأن ما يقرب من ربع المبحوثين ) األنشطة( مستوي معرفتهم ب7,87%)
تأهيل، وهو ما يمكن التأهيلية التي تقوم بها مراكز ال األنشطةالتأهيلية منخفز، وعلي هذا يتض  ارتفان معرفة المبحوثين ب األنشطةمستوي معرفتهم ب

لإلندماج فى المجتمع  رفة تصهلهالتأهيلية والتي تهدف إلي تدريب المعاق على ح األنشطةللقيام بيكون التأهيل في األساس  تفسيره بأن إنشات مراكز
وتطوره، والعمل  مجتمعهعتماده على نفسه، بحيث يستطيع أن يعيش الحياة الكريمة التى يرضى عنها وتساعده على المشاركة فى عملية تنمية وا

 نتاجية تشارك بفاعلية فى تقدم المجتمع الذى يعيش فيه.شرية المعطلة وتحويلها إلى طاقة اارد البستثمار المو على ا
 

 : استفادة المبحوثين من أنشطة مراكز التأهيل :ثانياً 
 : االجتماعية األنشطةمن  االستفادة-1
ة المتوسطة درجالخاصة جاتت مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا لل االحتياجاتستجابات المبحوثين من ذوى ( أن درجة ا8أظهرت النتائ  بجدول رقم )       

نية من نشاط تقديم المساعدات العي ي  حيث جات في المرتبة األولي االستفادةعلي النحو التال االجتماعية األنشطةمن كل نشاط من  الستفادتهم
من نشاط تشجيع المعاقين حركيًا على المشاركة  ات، وفي المرتبة الثانية االستفادةث درج( درجة من ثال0872للمعاقين حركيًا بدرجة متوسطة قدرها )

من نشاط توعية األسرة بكيفية مواجهة مشكالت المعاقين  االستفادة( درجة، وفي المرتبة الثالثة 2862السياسية فى المجتمع بدرجة متوسطة قدرها )
من إقامة دورات محو أمية لمن ال يقرأ ويكتب بدرجة متوسطة قدرها  االستفادةرتبة الرابعة ( درجة، وفي الم28,6حركيًا بدرجة متوسطة قدرها )

( درجة، وفي المرتبة السادسة 2870من تنظيم ندوات ثقافية للمعاقين حركيًا بدرجة متوسطة قدرها ) االستفادة( درجة، وفي المرتبة الخامسة 28,8)
من تنظيم مسابقات  االستفادة( درجة، وأخيرًا في المرتبة السابعة 2886حركيًا بدرجة متوسطة قدرها ) من إعداد رحالت ترفيهية للمعاق االستفادة

 ( درجة من ثالث درجات.28,6رياضية للمعاقين حركيًا بدرجة متوسطة قدرها )
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 التى تقوم بها مراكز التأهيل األنشطةمن  استفادتهمالخاصة وفقًا لدرجة  االحتياجاتتوزيع المبحوثين من ذوى ( 1جدول )
 

 م

 االستفادةدرجة                           

 

  األنشطة

 أستفيد  ال صغيرة متوسطة كبيرة

ة 
ج

ر
لد

ا

طة
س

تو
لم

ا
 

ب
تي
ر
الت

 

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 االجتماعية األنشطةأوالً: 

 0 1,56 67 42 0684 64 34 81 6584 59 تقديم المساعدات العينية للمعاقين حركياً  0

تشجيع المعاقين حركياً على المشاركة السياسية  2

 فى المجتمع

61 01 59 6584 33 0284 97 59 0,96 6 

توعية األسرة بكيفية مواجهة مشكالت المعاقين  3

 حركياً 

62 03 32 07 67 05 001 44 0,89 3 

 5 0,84 23 062 2 06 04 31 02 36 إقامة دورات محو أمية لمن ال يقرأ ويكتب 4

 4 0,71 24 031 784 08 0884 34 9 07 تنظيم ندوات ثقافية للمعاقين حركياً  5

 2 0,49 85 057 2 06 08 35 3 2 إعداد رحالت ترفيهية للمعاق حركياً  6

 8 0,39 7684 024 5 7 484 00 7 02 تنظيم مسابقات رياضية للمعاقين حركياً  7

 االقتصادية األنشطةثانياً: 

 0 2.02 0284 33 2 06 3284 83 50 76 توفير األجهزة التعويضية للمعاق حركياً  0

تسهيل حصول المعاقين على معاش من الضمان  2

  االجتماعى

22 33 86 32 08 784 54 6684 1.80 6 

 3 1.06 4384 018 01 61 05 67 6684 54 توفير التأمين الصحى للمعاق حركياً  3

لعرض منتجات المعاقين  إقامة المعارض الدورية 4

 مع جهات أخرى )األسر المنتجة (

61 01 20 3184 62 03 93 5284 1.04 5 

 4 0.56 88 045 5 7 4 01 05 67 توفير فرص عمل حكومية للمعاقين حركياً  5

 اإلعاقةصرف المساعدات المادية لبعض حاالت  6

 الحركية

03 284 60 0184 61 01 052 83 0.51 2 

 8 0.21 9184 070 684 4 3 2 5 7 القروض الحسنة لعمل مشروعات صغيرةتوفير  7

 التأهيلية األنشطةثالثاً: 

 0 1,74 08 35 60 56 3384 28 6784 48 توفير الكشف الطبى للمعاقين  1

 6 1,59 65 57 0384 68 56 75 6084 50 تأهيل المعاقين حركياً في االعتماد على النفس 2

حركياً على ممارسة أنشطة الحياة تدريب المعاق  3

 اليومية
31 04 95 58 63 0084 43 6284 1,51 3 

 5 1,44 56 75 684 4 64 41 3184 20 توفير مراكز عالج طبيعى للمعاقين حركياً  4

إعداد برامج لرفع مستوى معرفة ووعى المعاقين  5

 حركياً بحقوقهم فى المجتمع 

30 0484 80 3484 30 0484 28 3384 1,33 4 

 2 1,32 5784 98 584 9 05 67 33 22 الحركية بالقرى اإلعاقةالقيام بحصر وتسجيل حاالت  6

 8 1,10 42 006 4 01 0684 64 6284 43 التدريب على حرفة التفصيل والحياكة 7

 7 1,00 2184 060 4 01 784 08 62 46 التدريب على إستخدام الكمبيوتر  8

 9 0,97 23 062 - - 05 67 63 52 التريكوالتدريب على حرفة  9

 01 0,57 88 045 3 2 2 06 05 67 التدريب على حرفة النجارة 10
 

 
( أن ما يزيد على 7على ثالث مستويات تبين من النتائ  جدول ) االجتماعية األنشطةاإلجمالية من  استفادتهموبتوزيع المبحوثين وفقًا لدرجة      

منها متوسط،  استفادتهم( مستوي %82منخفز، وأن خمسى المبحوثين ) االجتماعية األنشطةمن  استفادتهم( مستوي %7,87نصف المبحوثين )
ن من يمرتفع، وعليه يتض  إنخفاز مستوي استفادة المبحوث االجتماعية األنشطةمن  استفادتهم( من المبحوثين مستوي %287بينما أقل نسبة )

 .األنشطةوهو ما قد يرجع إلي ضعف إمكانيات مراكز التأهيل مما يصثر علي قيامها بهذه  االجتماعية األنشطة
 

 .التى تقوم بها مراكز التأهيل  األنشطةمن  إجماالً  استفادتهمالخاصة وفقًا لمستوى  االحتياجاتتوزيع المبحوثين من ذوى ( 5جدول )
 االستفادةمستوى              

 األنشطة

 اإلجمالى مرتفع متوسط منخفص

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 011 611 284 03 51 71 4384 018 االجتماعية األنشطة

 011 611 484 00 41 011 5584 79 االقتصادية األنشطة

 011 611 484 00 25 067 3184 20 التأهيلية  األنشطة
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 االقتصادية األنشطةمن  االستفادة-2
 ستفادتهمازلياً وفقاً للدرجة المتوسطة الالخاصة جاتت مرتبة ترتيباً تن االحتياجات( أن استجابات المبحوثين من ذوى 8أظهرت النتائ  بجدول رقم )     

تعويضية زة المن نشاط توفير األجه االستفادةالمدروسة علي النحو التالي  حيث جات في المرتبة األولي  االقتصادية األنشطةمن كل نشاط من 
من نشاط تسهيل حصول المعاقين على معاش  االستفادة( درجة من ثالث درجات، وفي المرتبة الثانية 0820للمعاق حركيًا بدرجة متوسطة قدرها )

درجة حركيًا ب من نشاط توفير التأمين الصحى للمعاق االستفادة( درجة، وفي المرتبة الثالثة 08,2بدرجة متوسطة قدرها ) االجتماعىمن الضمان 
 (من إقامة المعارز الدورية لعرز منتجات المعاقين مع جهات أخرى )األسر المنتجة االستفادة( درجة، وفي المرتبة الرابعة 0822متوسطة قدرها )

( 2872من توفير فرص عمل حكومية للمعاقين حركيًا بدرجة متوسطة قدرها ) االستفادة( درجة، وفي المرتبة الخامسة 0828بدرجة متوسطة قدرها )
( درجة، وأخيرًا في 2870الحركية بدرجة متوسطة قدرها ) اإلعاقةمن صرف المساعدات المادية لبعز حاالت  االستفادةدرجة، وفي المرتبة السادسة 

 ( درجة من ثالث درجات.2800عات صغيرة بدرجة متوسطة قدرها )من توفير القروز الحسنة لعمل مشرو  االستفادةالمرتبة السابعة 
( أن نصف المبحوثين 7إجمااًل على ثالث مستويات تبين من النتائ  جدول ) االقتصادية األنشطةمن  استفادتهموبتوزيع المبحوثين وفقًا لدرجة       
 االقتصادية األنشطةمن  استفادتهم( مستوي %8887ى خمسى المبحوثين )متوسط، وأن ما يزيد عل االقتصادية األنشطةمن  استفادتهم( مستوي 72%)

وثين مرتفع.  وعليه يتض  إنخفاز مستوي استفادة المبح االقتصادية األنشطةمن  استفادتهم( من المبحوثين مستوي %787منخفز، بينما أقل نسبة )
ه وضعف إمكانيات مراكز التأهيل مما يصثر علي قيامها بهذ األنشطةبهذه  وهو ما قد يرجع إلي انخفاز معرفة المبحوثين االقتصادية األنشطةمن 

 الخاصة منها. االحتياجات، وبالتالي علي استفادة ذوى األنشطة
 
 التأهيلية  األنشطةمن  االستفادة -3

الخاصة جاتت مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا للدرجة المتوسطة  االحتياجات( أن استجابات المبحوثين من ذوى 8أوضحت النتائ  بجدول رقم )    
ى للمعاقين من نشاط توفير الكشف الطب االستفادةالتأهيلية علي النحو التالي  حيث جات في المرتبة األولي  األنشطةمن كل نشاط من  ستفادتهمال

رجة العتماد على النفس بداالستفادة من نشاط تأهيل المعاقين حركيًا ل( درجة من ثالث درجات، وفي المرتبة الثانية 0858بدرجة متوسطة قدرها )
من نشاط تدريب المعاق حركيًا على ممارسة أنشطة الحياة اليومية بدرجة متوسطة قدرها  االستفادة( درجة، وفي المرتبة الثالثة 0876متوسطة قدرها )

( درجة، وفي المرتبة 0888مراكز عالج طبيعى للمعاقين حركيًا بدرجة متوسطة قدرها ) من نشاط توفير االستفادة( درجة، وفي المرتبة الرابعة 0870)
( درجة، وفي المرتبة ,,08من إعداد برام  لرفع مستوى معرفة ووعى المعاقين حركيًا بحقوقهم فى المجتمع بدرجة متوسطة قدرها ) االستفادةالخامسة 
من  االستفادة( درجة، ثم جات بعد ذلك 08,0الحركية بالقرى بدرجة متوسطة قدرها ) اإلعاقةت من القيام بحصر وتسجيل حاال االستفادةالسادسة 

ة ستخدام الكمبيوتر، والتدريب على حرفة التريكو، التدريب على حرفة النجارة بدرجة متوسطالتفصيل والحياكة، والتدريب على االتدريب على حرفة 
 ثالث درجات على الترتيب .( درجة من 2875 -2865 -0822 -0802قدرها )
( أن ما يقرب من ثلثى 7التأهيلية على ثالث مستويات تبين من النتائ  جدول ) األنشطةاإلجمالية من  استفادتهموبتوزيع المبحوثين وفقًا لدرجة       

 األنشطةمن  استفادتهم( مستوي %287,التأهيلية متوسط، وأن ما يقرب من ثلث المبحوثين ) األنشطةمن  استفادتهم( مستوي %28المبحوثين )
 نشطةاألوقد يرجع إنخفاز استفادة المبحوثين من التأهيلية مرتفع،  األنشطةمن  استفادتهم( مستوي %787التأهيلية منخفز، بينما اقل نسبة )

االمر الذى يتطلب اإلهتمام بهذه المراكز للقيام بدورها فى بنات  األنشطةالتأهيلية إلي ضعف إمكانيات هذه المراكز مما يصثر علي قيامها بهذه 
عداد ذوى  هم، الخاصة ليصبحوا قادرين على المشاركة المجتمعية والنهوز بمجتمع االحتياجاتوتخطيط وتنفيذ برام  تنموية تصدى إلى حسن تأهيل وا 

 الخاصة.  االحتياجاتالمتوفرة لدي ذوى  من اإلمكانات االستفادةربما يحقق مبدأ تكافص الفرص أمام الجميع، و و 
تقدمها لهم  التى والتأهيلية االقتصاديةو  االجتماعية األنشطةالخاصة من  االحتياجاتذوى االختالف بين درجات استفادة ختبار معنوية وال        

(المحسوبة F، وقد أتض  من النتائ  أن قيمة)المدروسة األنشطةمن  االستفادةلدرجة ( Fتم إستخدام تحليل التباين )( 7جدول ) مراكز التأهيل
 ،االقتصادية، و االجتماعية األنشطةالخاصة من  االحتياجاتبين استفادة ذوى  اختالفمما يعنى وجود  2820وهى معنوية عند   0288825بلغت

لإلستفادة  2,,78مقابل 008772التأهيلية  األنشطةمن  ستفادةاالالتأهيلية حيث بلغ المتوسط الحسابى لرأيهم فى  األنشطةوالتأهيلية وهذا الفرق لصال  
 التأهيلية  ةاألنشط، وهو ما يمكن تفسيره بأن هذه المراكز تعطى إهتمام بالغ باالقتصادية األنشطةستفادة من لال 580,22، االجتماعية األنشطةمن 

 الخاصة بها، وبناتًا على ذلك يمكن رفز الفرز اإلحصائى القائل وقبول الفرز البحثى البديل. االحتياجاتيلتحق ذوى  للمعاقين ولذلك
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 . التى تقوم بها المراكز األنشطةالخاصة المبحوثين من  االحتياجاتاستفادة ذوى  بين درجاتمعنوية التباين ( 1جدول )
 (Fقيمة ) مربعات االنحرافاتمتوسط مجموع  مجموع المربعات درجات الحرية مصادر االختالف

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

6 

495 

41454461 

53204651 

64654621 

064325 
6154515** 

  065344521 499 المجموع

 2.27* معنوي عند المستوي اإلحتمالي                          2.20** معنوي عند المستوي اإلحتمالي
 

 الخاصة  االحتياجات: المعوقات التى تواجه مراكز تأهيل ذوى ثالثاً 
ي حيث جات ف ( التى تعوق مراكز التأهيل عن القيام بدورها مع ذوى االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المبحوثين2تشير النتائ  الواردة بجدول )

( عدم توفر مراكز لتأهيل المعاقين بالريف، وفى المرتبة الثانية قلة الموارد واالمكانيات %022مقدمة هذه المعوقات التي ذكرها المبحوثون بنسبة )
(، %0,ى التأهيل بنسبة )(، وفى المرتبة الثالثة نقص الوعى العام بحقوق المعاقين وخاصة الحق ف%7,لمراكز التأهيل وأجاب بوجود هذا المعوق )

القوانين الخاصة و  وفى المرتبة الرابعة عدم إتاحة الفرصة لمشاركة أسر المعاقين فى إعداد البرام  التى تقدمها مراكز التأهيل، وقلة المرونة فى اللوائ 
( من المبحوثين، %287,جود هذه المعوقات)بالمهن المتاحة للمعاقين فى المجتمع وأجاب بو  االجتماعىبتشغيل المعاقين، وضعف معرفة االخصائى 

(، وفى المرتبة السادسة عدم وجود برام  تدريبية موجهة ألسر %56وفى المرتبة الخامسة صعوبة حصول مراكز التأهيل على التمويل الالزم بنسبة )
بين مراكز  التى تقدمها مراكز التأهيل، وعدم التعاونالمعاقين، وضعف االمكانيات التجهيزية بمراكز التأهيل، وضعف الرقابة االشرافية على البرام  

 .( من المبحوثين%,5التأهيل والمصسسات األخرى فى المجتمع فى عمل برام  تأهيلية للمعاقين واجاب بوجود هذه المعوقات نسبة )
ية عليها، األمر شرافت المادية وضعف الرقابة اإليل معظمها معوقات مرتبطة بقلة اإلمكانياوعلي ذلك يتض  أن المعوقات التي تواجه مراكز التأه    

أن  نالذي يتطلب ضروروة وضع حلول لهذه المشكالت وهو توفر مراكز لتأهيل المعاقين بالريف لإلرتقات والنهوز بهذا النون من المراكز حتي يمك
 لمشاركة فيه.تسهم بدرجة كبيرة في رفع مستوي معيشة المعاق وادماجة بالمجتمع والعمل على تنميته وا

 
 الخاصة وفقا لموافقتهم على المعوقات التى تواجه مراكز التأهيل للقيام بدوره فى تأهيلهم االحتياجاتتوزيع المبحوثين من ذوى ( 6جدول رقم )

 الرأى                                                             م
 المعوقات  

 الترتيب االجمالى ال نعم
 % عدد % عدد % عدد

 0 022 022 0 0 100 022 عدم توفر مراكز لتأهيل المعاقين بالريف 0
 0 022 022 15 30 85 052 قلة الموارد واالمكانيات لمراكز التأهيل. 0
 , 022 022 18 36 82 028 التأهيل. في الحق وخاصة المعاقين بحقوق العام نقص الوعى ,
عدم إتاحة الفرصة لمشاركة أسر المعاقين فى إعداد البرام  التى تقدمها  8

 مراكز التأهيل. 
020 80.5 39 19.5 022 022 8 

 8 022 022 19.5 39 80.5 020 .المعاقين بتشغيل الخاصة والقوانين عدم المرونة فى اللوائ  7
 في المتاحة للمعاقين بالمهن االجتماعي األخصائي معرفة ضعف 2

 المجتمع
020 80.5 39 19.5 022 022 8 

 7 022 022 21 42 79 ,07 صعوبة حصول مراكز التأهيل على التمويل الالزم.  5
 2 022 022 22 44 78 072 قلة وجود برام  تدريبية موجهة ألسر المعاقين.  ,
 2 022 022 22 44 78 072 ضعف االمكانيات التجهيزية بمراكز التأهيل. 6

 2 022 022 22 44 78 072 ضعف الرقابة اإلشرافية على البرام  التى تقدمها مراكز التأهيل.  02
في  المجتمع في األخرى مراكز التأهيل والمصسسات بين التعاون عدم 00

 للمعاقين. تأهيلية برام  عمل
072 78 44 22 022 022 2 
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 الخاصة للتغلب علي المشكالت التي تواجه مراكز التأهيل: االحتياجات: مقترحات المبحوثين من ذوى رابعاً 
مراكز  الخاصة للتغلب علي المعوقات التي تواجه االحتياجاتيتضمن هذا الجزت عرضًا لنتائ  البحث المتعلقة بمقترحات المبحوثين من ذوى      

( مقترح التزام الدولة بتخصيص نسبة %022جات في مقدمة المقترحات التي ذكرها المبحثون بنسبة )   (5التأهيل، وجاتت على النحو التالى جدول )
 على المعاق اإللتحاق بالعمل، ومساعدة في وقدراتهم المعاقين تجاه للمجتمع السلبية النظرة من الوظائف للمعاقين، وتلي ذلك مقترحات تغير 7%

هتمام بعملية التدريب واستخدام وسائل االيضاح المناسبة لعملية التأهيل المناسبة، واال العمل بفرص لتحاقهًا التمهيد المهني التأهيل بدورات االلتحاق
 حق ( منهم إحترام%6,( من المبحوثين، واقترح )%62مطالبهم وأقترحه ) واحترام المعوقين بآرات ( من المبحوثين، ثم االهتمام%6287واقترح ذلك )

 العمل، وجات بعد ذلك مقترح النظر بفرص من التحاقه تحد السلبية التي المشاعر من التخلص على المعاق التوظيف، ومساعدةو  العمل في المعاقين
وتوظيفهم، وتأهيل المدربين على مختلف التخصصات العلمية فى مجال تأهيل وتدريب المعوقين  المعاقين بتشغيل الخاصة والقوانين اللوائ  في

ستثمارها المعاق قدرات في ( من المبحوثين الثقة%287,المبحوثين، واقترح )( من %5,وأقترحه )  المعاقين على ممكن، ومساعدة حد أقصى إلي وا 
 المتاحة العمل بفرص المعاق سوق العمل، وتعريف احتياجات مع يتناسب بما الجديدة بالمهارات المعاق بهم، وتزويد الخاصة بالحقوق المطالبة
 المعاق وتعريف الفرص، ومد أساس تكافص على عمل بفرص اإللتحاق ضرورة على المعاق البدنية، وتلى بعد ذلك مقترحى مساعدة لقدراته والمناسبة

 .( من المبحوثين%7,المعاقين واقترحهما ) رعاية التأهيل ومصسسات ومصادر والقوانين بالتشريعات
وعلي هذا يتض  تعدد مقترحات المبحوثين من ذوى االحتياجات الخاصة وأنها في معظمها تقدم حلول للمعوقات التي تواجه مراكز التأهيل       

صة خالالتي ذكرها نفس المبحوثون، وأن السعي لتنفيذ هذه المقترحات سوف يزيد من دور هذه المراكز فى أدات دورها وهو تأهيل ذوى االحتياجات ا
 للمشاركة المجتمعية المالئمة .

 
 الخاصة للتغلب علي المعوقات التي تواجه مراكز تأهيلهم  االحتياجاتمقترحات المبحوثين من ذوى ( 5جدول رقم)

 الترتيب االجمالى ال نعم المقترحات م

 % عدد % عدد % عدد

 0 011 611 0 0 100 611 من الوظائف للمعاقين %4التزام الدولة بتخصيص نسبة  0

 6 011 611 9.5 19 90.5 070 اإللتحاق بالعمل في وقدراتهم المعاقين تجاه للمجتمع السلبية النظرة تغير 6

 تمهيداً إللتحاقه المهني التأهيل بدورات االلتحاق على المعاق مساعدة 3

 .المناسبة العمل بفرص

 م6 011 611 9.5 19 90.5 070

 م6 011 611 9.5 19 90.5 070 واستخدام وسائل االيضاح المناسبة لعملية التأهيلاإلهتمام بعملية التدريب  5

 3 011 611 10 20 90 071 مطالبهم واحترام المعوقين بآراء االهتمام 4

 5 011 611 11 22 89 087 .والتوظيف العمل في المعاقين حق إحترام 2

 من التحاقه تحد التي السلبية المشاعر من التخلص على المعاق مساعدة 8

 .العمل بفرص

 م5 011 611 11 22 89 087

 4 011 611 13 26 87 085 .وتوظيفهم المعاقين بتشغيل الخاصة والقوانين اللوائح في النظر 7

تأهيل المدربين على مختلف التخصصات العلمية فى مجال تأهيل وتدريب  9

 المعوقين 

 م4 011 611 13 26 87 085

 2 011 611 13.5 27 86.5 083 .ممكن حد أقصى إلي وإستثمارها المعاق قدرات في الثقة 01

 م2 011 611 13.5 27 86.5 083 بهم الخاصة بالحقوق المطالبة المعاقين على مساعدة 00

 م2 011 611 13.5 27 86.5 083 سوق العمل احتياجات مع يتناسب بما الجديدة بالمهارات المعاق تزويد 06

 م2 011 611 13.5 27 86.5 083 .البدنية لقدراته والمناسبة المتاحة العمل بفرص المعاق تعريف 03

 أساس تكافؤ على عمل بفرص اإللتحاق ضرورة على المعاق مساعدة 05

 .الفرص

081 85 30 15 611 011 8 

 التأهيل ومؤسسات ومصادر والقوانين بالتشريعات المعاق وتعريف مد 04

 .المعاقين رعاية

 م8 011 611 15 30 85 081
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 توصيات البحث:
 علي النتائ  التي أظهرها البحث يمكن التوصية بما يلي  بناتاً 
 .لمهن التى يحتاجها سوق العمللتوفير البرام  التدريبية المناسبة للمعوقين لتأهيلهم  -0
 .التخصصات العلمية فى مجال تأهيل وتدريب المعوقين وبالذات الذين يقل مصهلهم العلمى عن جامعى أمية تأهيل القوى البشرية على مختلف -0
 كيفهمتضرورة متابعة المعاقين الذين تم استيعابهم فى مجاالت العمل المختلفة سوات فى القطان العام أو القطان الخاص لمعرفة مدى استقرارهم و  -,

 .فى العمل 
قامة الندوات والمصتمرات العالمية والعربية لتبادل المعلومات والخبرات ومعرفة الجديد فى تقنية تدريب وتأهيل المعوقين و أهمية تنظيم  -8  .ا 
 .اجات سوق العملحستمرار من حيث إيجابياتها وسلبياتها لتواكب مراكز التأهيل المهنى للمعاقين باالعمل على تقويم برام  التأهيل المقدمة من  -7
 .إقامة المعارز إلنتاج المعاقين لتعزيز الثقة بأنفسهم وتعزيز دمجهم فى المجتمع  -2
  .عمال على الحاق المعاق فى دورات تخصصية بالعمل المكلف به فى منشأتهمحث رجال األ -5

  مراجع البحث :
 .0222والمنشأت مصر،  واإلسكانالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصات، النتائ  النهائية للتعداد العام للسكان  .0
 .0208، اصدار نوفمبر ,020 االجتماعيةالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصات، النشرة السنوية إلحصاتات الخدمات  .0
  .0222المواطن،  المستقلة لحقوق الفلسطينية الفلسطيني، الهيئة المجتمع المعوقين في الدين، حقوق السعدي، بهات .,
اية عالسبببببيد، السبببببيد جمعة، دور التأهيل والتدريب المهنى للمعاقين فى تحقيق األمان اإلقتصبببببادى لهم، النشبببببرة الدورية لإلتحاد النوعى لهيئات ر  .8

 .0226( أكتوبر، 68الفئات الخاصة والمعوقين،  العدد )
والعلوم اإلنسببانية، العدد  االجتماعية، بحث منشببور، مجلة الخدمة االجتماعيةالخاصببة من منظور الخدمة  االحتياجاتعلى الدين، ذوى السببيد،  .7

  .0220الثانى عشر، 
 ، غير مبين السنة0207للمعاقين، مصر، الشرقية، الزقازيق،  االجتماعىجمعية التأهيل  .2
 مسيلة، الجزائر، غير مبين السنة. الخاصة، جامعة االحتياجات بذوي التكفل في ودوره المدني فتحى زقعار، لمين نصيرة، المجتمع .5
 عوامل" محور الخلي  تحت في اإلعاقة من الوقاية في المدني المجتمع ومنظمات هيئات دور لمصتمر مقدمة )دكتور(، ورقة قاروني، سببببرور .,

 .، غير مبين السنة"منها الوقاية أو تأثيراتها من للحد اإلعاقة نحو االتجاهات تغيير
المصبببببببببببببفوفة، ، النشبببببببببببببرة الدورية لإلتحاد النوعى لهيئات رعاية الفئات الخاصبببببببببببببة  -كابش، عبد الحميد، التأهيل المرتكز على المجتمع المجال .6

 .0200( مارس، ,6والمعوقين،  العدد )
 .,022ل المعاقين، مصر، الشرقية، الئحة النظام االساسى بجمعية تأهي .02
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Summary  
The research aimed to determine how people with disabilities are familiar with and make use of the activities 

provided by rehabilitation centers. Finding out the obstacles encountered by such centers to provide the activities 

and to offer suggestions to overcome such obstacles, 

       The research was conducted at Zagzig district where there is a higher percent of disabled people across Al-

Sharkia Governorate and where there are two disability rehabilitation centers. The study samples were 200 

respondents who were randomly selected from the records at those rehabilitation centers. Questionnaire with 

interview was used with the respondents as a tool to collect data during the months of January and February, 2016. 

Post data collection, the data was tabled and statistically analyzed by using frequencies, percentages, average 

degree, (F) Test. 

The outcomes have come as follows:  

- More than half Of Respondents (57%) their Knowledge level Of Social Activities was medium. While 

(58.5%) of respondents their knowledge of rehabilitative activities was high. Around half of respondents 

(48%) their knowledge level of economic activities was medium.    

- The higher percent of respondents make average use of the economic and rehabilitative activities and the 

percentages were 50% and 64% subsequently. 53.5% of respondents make low use of the social activities.  

- The significant obstacles faced by the rehabilitation centers are: reduction in the number of disability 

rehabilitation centers in the rural areas, scarcity of resources and capabilities of these centers, lack of public 

awareness of the disabled individuals' rights, especially the right of rehabilitation, and unavailability of 

opportunities to engage by the disabled individuals' families in preparation for the programs offered by the 

centers.  

- Respondents' suggestions to overcome the obstacles facing the rehabilitation centers are that: the government 

should assign 5% of the jobs to the disabled individuals, the society should change its negative views towards 

the disabled individuals in terms of their capability to work, they should be assisted to join professional 

rehabilitation courses in preparation for joining appropriate job opportunities, and the rehabilitation process 

should pay due care to the training and use appropriate and clear methods/ tools.  


