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 لخصامل
من  اإلعاقةذوي  األشخاصالعوامل المؤثرة في توظيف  عمىىدفت الدراسة إلى التعرف  

: الجنس، التخصص، جية العمل، مثل  عض المتغيراتبب وعالقتيا، ونوجية نظر المختص
( من المختصين بمجال التربية الخاصة 012وتكونت عينة الدراسة من )، المستوى التعميمي

يعممون في القطاع الحكومي والخاص واألىمي بمنطقة  ناإلعاقة مم ذوي األشخاصوتوظيف 
)إعداد الباحثة( من قسمين : تضمن القسم  وقد تكونت أداة الدراسة الرياض ومكة المكرمة.

 34( أبعاد موزعة عمي " 5االول معمومات عامة عن عينة الدراسة ، وشمل القسم الثاني ) 
المقارن  المنيج الوصفي تؤثر في التوظيف، وباستخدامعبارة " تمثل العوامل التي قد 

 ر(، واختبا)ت اختبارو  لمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريا مثل حصايية اإل واألساليب
ذوي  األشخاصالعوامل المؤثرة في توظيف أن نتايج الدراسة  أظيرت .كروسكال واليس

تأىيل وتدريب  التوظيف، ثمإدراك أىمية  كالتالي:بالترتيب  ونالمختصوجية نظر  ناإلعاقة م
أيضا و  .عاقةاإلالشخص ذو  عاملالعمل وأخيرا بيية  ثم االسرة،ثم االعاقة،  ذوي األشخاص

لمعوامل المؤثرة في توظيف  ونإدراك المختصعدم وجود فروق في كشفت نتايج الدراسة عن 
 )ادراكمتغير الجنس في البعد االول  باستثناء لمتغيرات الدراسة ااإلعاقة وفقذوي  األشخاص

وفيما  ،أىمية التوظيف ( والبعد الثاني ) الشخص ذو االعاقة ،والدرجة الكمية لالستبيان 
 ةاإلعاقة الحركي ذوي أتضح أن لمتوظيف، ةاإلعاقة أىميذوي  األشخاصيتعمق بأكثر فيات 

 التوحدو  الفكرية عاقةإلا ذويو ، ةاإلعاقة السمعي ذوي ثم من حيث أىمية لمتوظيف،يأتي أوال 
وقد قدمت الدراسة في ضوء نتايجيا بعض التوصيات التي  ،ةاإلعاقة البصري ذويأخيرًا و 

والجيات ذات العالقة بالتوظيف مراعاة تمك العوامل لتسييل توظيف  األشخاصتساعد 
البقاء في جيات التوظيف والوصول الشامل في بييات  ناإلعاقة وضما ذوي األشخاص

 العمل.

 . ونالمختص –اإلعاقة ذوي األشخاص –التوظيف الكممات المفتاحية:  
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Factors affecting the employment of persons with disabilities and 

their relationship Some variables as perceived by specialists 
 

By 
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Imam Mohammed Ibn Saud Islamic University– Riyadh. 

Abstract : 

The study aims to explore the factors affecting the employment of 

people with disabilities from specialists’ perspective, and its relationship to 

some variables, such as; gender, specialty, place of work, and educational 

level. Study sample includes 210 specialists in special education and the 

employment of persons with disabilities, who work in governmental, 

private, and civil sectors in Riyadh and Mecca. Study instrument includes 

two parts (developed by the researcher): the first part includes general 

information about study sample, and the second part includes five 

dimensions that consist of 43 items, represent factors that affect 

employment. By using descriptive, comparative method, and statistical 

methods like the mean, standard deviation (t) test and Kruskal Wallis. Study 

results showed that the factors affecting the employment of persons with 

disabilities from specialists’ perspective are: perception of employment 

importance, rehabilitation and training of persons with disabilities, the 

family, work environment, and the person with disability. The results 

showed also that there are no differences in specialists’ perception of the 

factors affecting the employment of persons with disabilities according to 

study variables, With the exception of the gender variable in the first 

dimension (perception of employment importance) , and the second 

dimension (the person with disability, and the total score of the 

questionnaire . As for the most eligible class for employment, persons with 

kinetic disability came first in eligibility for employment, then persons with 

hearing disability, persons with intellectual disability and autism, and lastly 

persons with visual disability. The study provided some recommendations 

that help persons and employees in considering these factors to facilitate the 

employment of persons with disabilities and have access to work 

environments.  

Key words: employment – persons with disability – specialists.  
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 مكدمة:

في الحياة، وىو ليس ضروريًا من أجل إشباع االحتياجات  رييسيعتبر العمل جانب  
نما أيضًا العديد من االحتياجات االجتماعية والنفسية )  ,Blusteinاالقتصادية فقط، وا 

مستعدين لمواصمة التعميم أو بدء الحياة  راإلعاقة غيغالًبا ما يكون الشباب ذوو و (. 2008
ذا لم يتم توفير و العممية بسبب الصعوبات التي واجيوىا في المدرسة وأثناء فترة المراىقة.  ا 

ويشعر بأنو عديم الفايدة. لذلك، يمعب  ،ةاإلعاقة الثق ذويجو مناسب، يفقد الشخص 
اد مكان ليم في المجتمع دون إيج ىاإلعاقة عم ذوي األشخاصالتوظيف دوًرا ميًما في قدرة 
 (.Aytac et al., 2012أن يكونوا عبًيا عمى اآلخرين )

( أن التأىيل الميني لألشخاص ذوى االعاقة يعد أىم أنواع 0214وذكر الزارع )        
التأىيل ، وذلك لمساعدة الشخص ذو االعاقة ميما كانت درجة إعاقتو عمي تجاوز ىذه 

ميا الي ادني حد ممكن حتي يتمكن الشخص ذو االعاقة من العيش االعاقة والتقميل من مشاك
 في سيولة بقدر االمكان ويتفاعل مع المجتمع.

العمل ( "02)المادة ( 0222) اإلعاقةذوي  األشخاصوقد أكدت اتفاقية حقوق 
العمل، عمى قدم  ياإلعاقة فذوي  األشخاصتعترف الدول األطراف بحق " عمى " والعمالة

المساواة مع اآلخرين؛ ويشمل ىذا الحق إتاحة الفرصة ليم لكسب الرزق في عمل يختارونو 
اإلعاقة ذوي  األشخاصأو يقبمونو بحرية في سوق عمل وبيية عمل منفتحتين أمام 

ليم ويسيل انخراطيم فييما. وتحمي الدول األطراف إعمال الحق في العمل وتعززه،  نوشاممتي
عمميم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات  لاإلعاقة خال ي ذلك حق أوليك الذين تصيبيم بما ف

 (.0222 المتحدة،مم ")األالمناسبة، بما في ذلك سن التشريعات
ــد  وتــأىيميم  اإلعاقــةذوي  األشــخاصتوظيــف أىميــة  ( أن0215وضــح ىوســاوي )أوق

يـتمكن مـن  اإلعاقـة الالشـخص ذو  إنحيـث ، وتـدريبيم لتعميميم  اليدف النيايي  أنو ىو  امينيً 
ال إذا وجـد لنفسـو إ  العيش باستقاللية اعتماد عمى النفس مـن حيـث التـدخل والحيـاة المسـتقمة،

طبيعة الحال أن يحصـل بوال يمكن  خرين، أو جزيي عن اآل من عيش باستقالل تام  ومينة تمكن
 التوظيـف ويعتبـر .إذا حصل عمى نوع مـن التـدريب والتأىيـل المسـبق لـذلك إالالفرد عمى مينة 

 حيـاتيم كانـت إذا مـا تحديـد فـي حاسـًما اإلعاقـة وعـامالذوي  األشـخاص حياة في حاسًما تأثيرًا
 العامـــة الحيــاة نوعيـــة عمــى التوظيــف تـــأثير إن. ومرضــية صــعبة أو ومحبطـــة مممــة ســتكون
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 فـرص إلـى لاإلعاقـة لموصـو ذوي لألشـخاص أىميـة أكثـر األمـر لاإلعاقة يجعلألشخاص ذوي 
(، كمـا Bush& Tassé,2017المجتمـع ) فـي إيجابيـة مسـاىمة وتقـديم الـذات لتحقيـق العمـل

الذاتيـة  يشـعر بقيمتـو واإلعاقـة ويجعمـ ذويلمشـخص  بـالنفس يساىم التوظيف في تنميـة الثقـة
(Aytac et al., 2012) 

 لألشخاص الذات وتحقيق الذاتي واالكتفاء باالستقاللية شعوًرا التوظيف كذلك يوفر
 عن الدفاع يمكنيم العمل لفرص مبكرًا تعرضوا ناإلعاقة الذي ذوي األشخاصف. اإلعاقة ذوي

 وأكثر أفضل عمل فرص نحو والتقدم أكبر بشكل مياراتيم تطويرو  أفضل، بشكل مصالحيم
 Senseباليوية  أفضل شعور وتحقيق االجتماعية، العزلة إرضاًء، كما يساعدىم عمى تجنب

of Identity(Vest,2020.) اال أن واقع الدراسات العممية وبالرغم من أىمية التوظيف ،
، قد أكدت أن عممية التوظيف محاطة بالعديد من اإلعاقة ذوي األشخاصالتي تناولت توظيف 

(، 0212والقحطاني ) ،(0215البتال) راسةدحيث أكدت نتايج  المعوقات،الصعوبات / 
ما يتعمق منيا ،  الصعوبات / المعوقاتالعديد من  وجود ىلإ( 0212) الدوسري ومعاجينيو 

 باألسرة.  ، أوبالمجتمع  ، أو تتعمقاإلعاقة ذويبالشخص 
 سيمة،ليست عممية  اإلعاقة ذوي األشخاصالباحثة أن عممية توظيف  ىتر  وبالتالي،

 حاولت دراسةولقد  الصدد،وفي ىذا  المؤثرة،مر الذي يتطمب البحث في العوامل األ
(Smith,2018التعرف عمى العوامل التي ) ذوي لألشخاص الناجح التوظيف إلى تؤدي 

( من استشاري 04الفكرية و) اإلعاقة ذوي( من 03تكونت عينة الدراسة من )و  ،اإلعاقة
أسموب المقابمة في اعتمدت الدراسة عمى الفكرية، و  اإلعاقة ذويالتوظيف المعنيين بتوظيف 

 واألنظمة والعمميات العالقات: أساسية محاور أشارت النتايج إلى وجود خمسةجمع البيانات، و 
 بمثابة قاعدة الموضوعات تعد ىذه توفر، و .والبيية العمل وأصحاب االمتثال عمى القايمة
المعاقين  من المشاركين قاعدة بين التوظيف نتايج عمى تؤثر التي العوامل بعض فيم لتطوير
 نتايج عمى لمبيية وجود تأثير أيًضا النتايج أبرزت، و اإلعاقة ذوي توظيف ومستشاري عقمياً 

راجعت وأيضا ،  .والبيية التوظيف نظام داخل التوازن عدم من عال   ووجود مستوى التوظيف
 توظيف عمى تؤثر التي السابقة المتعمقة بالعوامل( الدراسات Scott et al., 2019) دراسة

( دراسة سابقة اىتمت 42تمت مراجعة )و  التوحد، طيف اضطراب من يعانون الذين األشخاص
التوحد.  طيف اضطراب من يعانون الذين األشخاص توظيف عمى تؤثر التي بدراسة العوامل
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وأشارت نتايج الدراسة إلى وجود مجموعة من العوامل البييية مثل العوامل المتعمقة ببيية 
العمل والتي تتمثل في استخدام تكنولوجيا االتصال والتي من شأنيا أن تؤثر عمى توظيف 

 عمىومما يؤكد أىمية العوامل البييية  التوحد. طيف اضطراب من يعانون الذين األشخاص
 أماكن توفر الذين العمال أن ى( عمKim et al., 2020أكيد نتايج دراسة )سبيل المثال، ت

 عمى عمميم أماكن إلدراك ممحوظ بشكل احتماال أكثر كانوا اإلعاقة مرافق من المزيد عمميم
 وظايفيم عمى الحفاظ في رغبة أكثر كانوا وبالتالي، العمل؛ عن أكبر رضا ولدييم آمنة أنيا

 أماكن من العديد فإن ذلك، ومع. أقل مرافق عمميم أماكن توفر الذين أوليك من أكثر الحالية
 .لإلعاقة مرافق أي توفر ال كوريا في العمل

ذوي  األشخاصتري الباحثة أن دراسة العوامل المؤثرة في توظيف ، وفي ضوء ما سبق       
والذين لدييم معرفة بخصايصيم وقدراتيم وحقوقيم في  وجية نظر المختصونمن  اإلعاقة

، ا في عممية التوظيفكثر إسيامً األ  ضوء القوانين والتشريعات، قد تسيم في تحديد العوامل
، وما يتطمب ذلك من اإلعاقة ذوي األشخاصوبالتالي الحد من المعوقات التي تعوق توظيف 

والتوعية  اإلعاقة ذوي األشخاصحقوق العالقة بالتوظيف ب يذو  األشخاصتوعية الجيات و 
بخصايصيم وقدراتيم ، وأىمية تأىيميم وتدريبيم لتسييل توظيفيم في ضوء قدراتيم بشكل 

 . يحقق ليم حياة أكثر استقاللية والعيش المستقل واالندماج في المجتمع

 مشللة الدزاسة:

 توجد اإلعاقة، حيثلألشخاص ذوي  الحمول أفضل أحد أنو عمى التوظيف إلى ُينظر 
(. وتعد قضية توظيف Aytac et al., 2012االقتصادي ) واألمن التوظيف بين عالقة

اإلعاقة ذوي  لذلك مجتمعية،أنيا قضية  إلىعاقة، قضية معقدة باإلضافة اإل ذوي األشخاص
عادة يعممون في وظايف خاصة مصممة بما يتناسب مع  -عمى سبيل المثال  – ةالفكري

مكاناتيم الخاصة، وفي بعض الدول مثل  عادة ما  األشخاصفإن أوليك  باكستان،قدراتيم وا 
معمل في وظايف رسمية أنو نادرًا ما يستأجرون ل األجر، كمايعممون في وظايف غير مدفوعة 

 الفقر خطر ناإلعاقة م تزيد أن يمكنو  (.Bano & Anjum , 2013)ةأو غير رسمي
العمل،  فرص ونقص المعيشة تكاليف وزيادة المنخفضة واألجور التعميم فرص نقص بسبب

 التي العوايق يحددون العمل فرص في تفاوتات من يعانون ناإلعاقة الذي ذوي األشخاصو 
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 بسبب المساواة، وأنو عدم أشكال من ذلك وغير والفقر والبطالة التمييزية الممارسات تسببيا
 أكبر تاإلعاقة صراعا ذوي األشخاص يواجو التمييزية، والممارسات القايمة الوظيفية التحيزات

 (.Walker,2019النجاح ) لتحقيق االجتماعية والمسارات األقران مع عالقات تكوين في
معمومات قميمة عن تعميم وعمل  راإلعاقة تتوفذوي  األشخاصومما يضاعف مشكمة توظيف 

وحياتيم المستقمة، وتحديدًا الشباب الذين انتقموا من المدرسة العميا  االعاقة،ذوي الشباب 
 .(Appleman, et al., 2012) )الثانوية(
اإلعاقة  يذو  األشخاصوبالرغم من الجيود المبذولة في مجال تأىيل وتدريب وتوظيف  
ذوي  األشخاصال أن كثيرًا من الدراسات التي تناولت توظيف إالعربية السعودية،  ةبالمممك
( 0215، أكدت أن عممية التوظيف تواجييا العديد من المعوقات مثل دراسة البتال )اإلعاقة

 (.0212)والدوسري ومعاجيني 
ىذه المعوقات من خالل بحث  ىبعض الدراسات، أنو يمكن التغمب عم وقد أكدت نتايج  

وضمان استمرارىم في العمل ،  اإلعاقة يذو  األشخاصالعوامل التي تسيم في ضمان توظيف 
 الناجح التوظيف إلى تؤدي أن العوامل التيوالتي أكدت ( Smith,2018) ومنيا دراسة
 والعمميات العالقات: أساسية محاور يمكن تمخيصيا في خمسة اإلعاقة، ذوي لألشخاص
 لتطوير قاعدة الموضوعات ىذه والبيية، وتوفر العمل وأصحاب االمتثال عمى القايمة واألنظمة

 ذوي األشخاص من المشاركين قاعدة بين التوظيف نتايج عمى تؤثر التي العوامل بعض فيم
( Scott et al., 2019نتايج دراسة )و . اإلعاقة ذوي توظيف ومستشاري الفكرية اإلعاقة

والتي تتمثل  ،مجموعة من العوامل البييية مثل العوامل المتعمقة ببيية العمل وجودالتي أكدت 
 الذين األشخاصفي استخدام تكنولوجيا االتصال والتي من شأنيا أن تؤثر عمى توظيف 

 التوحد. طيف اضطراب من يعانون
دارتيا ألنشطة مؤسسة و   تري الباحثة أنو من خالل خبرتيا في مجال التربية الخاصة وا 

( ، وحضورىا العديد من ورش العمل التي تناولت تأىيل SEROالتربية الخاصة والتأىيل )
دراكيا ألىمية تأىيل وتدريب وتوظيف اإلعاقة ذوي األشخاصوتدريب   ذوي األشخاص، وا 
 ذوي األشخاص، باعتبار أن عممية تأىيل وتدريب وتوظيف عممية استثمار لقدرات اإلعاقة
جوانب القوة ، ومتابعتيا لجيود المممكة العربية السعودية في رعاية ، والتركيز عمي اإلعاقة
الوزرات والجيات ذات العالقة خاصة وزارة العمل أنشطة ، و اإلعاقة ذوي األشخاصوتأىيل 



 م0208( 10) -8ج-فبرايرعدد                                          ...      العوامل المؤثرة في توظيف األشخاص

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                     - 275 - 

ومن ، 0242تبناىا الوزارة لتحقيق رؤية والتنمية االجتماعية، والمبادرات / المشاريع التي ت
 ىي مبادرةو  " مبادرات وزارة العمل والتنمية االجتماعيةوىي أحد  ،، مبادرة سعيأىم المبادرات

من قبل مجموعة من المختصين بذوي  اإلعاقةانطمقت لتأىيل وتوظيف ذوي  -غير ربحية  -
دعم تأىيميم وتوظيفيم، وتسييل  عبر اإلعاقة ذوي، وذلك الستثمار طاقات وقدرات اإلعاقة

والتوظيف المختمفة، وضمان حقوقيم الوظيفية والقانونية إيصاليم بجيات وقطاعات التأىيل 
وتدريبيم التدريب الكافي قبل انخراطيم بسوق العمل، وتقديم المتابعة المستمرة ليم بعد 

ومن أىم البرامج التي تضمنتيا مبادرة سعي  ، التوظيف لضمان استمراريتيم ولتطوير أداييم
الشباب معين برنامج  ، ويستيدفمعيـــــن" اضطراب طيف التوحد  " وبرنامج ذويرايد ل "برنامج

والشابات من ذوي اإلعاقة، حيث يقدم ليم برنامج متكامل يحتوي عمى العديد من الدورات 
وتوفير الفرص -النظرية والمينية والخدمات المساندة كالدعم النفسي واإلرشاد األسري

مؤىالتيم ومتطمبات سوق العمل ليتنقموا من أفراد متمقين الوظيفية التي تناسب قدراتيم و 
) سعي لتأىيل وتوظيف ذوى االعاقة ،  لمخدمة إلى أفراد منتجين وفاعمين في المجتمع

0212)1 . 
في ضوء اطالع الباحثة وقراءاتيا في مجال توظيف سبق، و  عموما، في ضوء ما 

من الضروري البحث  أنوتري ، الدراسة القضية التي تتناولياوأىمية  عاقة،اإل ذوي األشخاص
 وبالتالي،؛ ونمن وجية نظر المختص اإلعاقةذوي  األشخاصالعوامل المؤثرة في توظيف عن 

 األشخاصما العوامل المؤثرة في توظيف  تحاول الدِّرَاَسة اإلجابة عمى التساؤل الرييس التالي:
 .المختصون؟وعالقتيا ببعض المتغيرات كما يدركيا  اإلعاقةذوي 

 :ويتفرع منو األسيمة الفرعية اآلتية 
 المختصون؟ من وجية نظر اإلعاقةذوي  األشخاصالعوامل المؤثرة في توظيف ما أكثر  .1
لمعوامل المؤثرة في توظيف  ونالمختص في إدراكإحصايية توجد فروق ذات داللة  ىل .0

 التخصص، جية العمل، التخصص، الجنس، لمتغير: تغزي ذوي االعاقة، األشخاص
 .التعميمي؟المسمى الوظيفي، المستوى 

                                                           

المممكة العربية السعودية(  -تتوجو الباحثة بالشكر والتقدير لألستاذ / مرزوق العتيبي مدير مبادرة سعي )الرياض ( 1)
، باإلضافة الي جيوده في رعاية اسة فكرة حتي تطبيق اداة الدراسةلجيوده في مساعدة الباحثة منذ أن كان موضوع الدر 

 تأىيل وتوظيف االشخاص ذوى االعاقة ومساعدة جميع الباحثين في المجال.
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 .لمتوظيف؟أىمية اإلعاقة ذوي  األشخاصما أكثر فيات  .4
 أهداف الدزاسة:

 يدف الدراسة إلى التعرف عمى ما يمي:ت 
 .ونالمختص كما يدركيا اإلعاقةذوي  األشخاصأكثر العوامل المؤثرة في توظيف  .1
تغزي  االعاقة،ذوي  األشخاصلمعوامل المؤثرة في توظيف  ونفي إدراك المختص الفروق .0

 المستوى التعميمي. العمل،الجنس، التخصص، جية  لمتغير:
 لمتوظيف.أىمية  اإلعاقة ذوي األشخاصأكثر فيات  .4

 أهنية الدزاسة:

 األهنيــــة النظــسيــة:  - أ

 االعاقة. ذوي األشخاصالضوء عمى قضية توظيف إلقاء  .1
 كما يدركيااإلعاقة ذوي  األشخاصإلقاء الضوء عمى العوامل المؤثرة في توظيف  .0

 .ونالمختص
التي تناولت العوامل المؤثرة في  – ةعمم الباحث عمى حد –ندرة األبحاث والدراسات  .4

 .ونالمختص كما يدركيااإلعاقة ذوي  األشخاصتوظيف 
 األهنية التطبيكية: - ب

وجية نظر  ناإلعاقة مذوي  األشخاصعمى العوامل المؤثرة في توظيف  الوقوف .1
العالقة  ذوي األشخاصوورش العمل لمجيات و ، مما ُيمكن من عقد الدورات ونالمختص

 عاقة.اإل ذوي األشخاصبتأىيل وتدريب وتوظيف 
 ذوي األشخاصتحديد أكثر العوامل المؤثرة في توظيف  فيمساعدة متخذي القرار  .0

 اإلعاقة.

  أىمية لمتوظيف. راإلعاقة األكث ذوي األشخاصتحديد فيات  فيالدراسة نتايج قد تساعد  .4
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 مصطلحـات الـدزاســة:

 العــــوامــــــل: -1

العوامل لغة: جمع عامل وىي من عمل، يعمل، فيو عامل. وىو الباعث أو المؤثر 
 .(0212في شيء معين )معجم المعاني، 

جراييًا،   االعاقة، ذوي األشخاصتوظيف المؤثرة في  بأنيا الباحثة العواملتعرف وا 
الشخص ذو و ىي: إدراك أىمية التوظيف، التالية، و خمس ىا بالعوامل الدوالتي تم تحدي

قياسيا من  والتي تم ،واالسرةبيية العمل، و اإلعاقة،  ذوي األشخاصوتدريب  وتأىيلاالعاقة، 
 سيمة الدراسة.أخالل استبانة أعدتيا الباحثة لإلجابة عمي 

 التوظيف  -2

( توظيف ذوي االعاقة " وسيمة لكسب العيش 032، 0212يعرف القمش والسعايدة )
الكريم واالعتماد عمي الذات واالستقرار وتحقيق المنزلة االجتماعية، ويعد التشغيل ىو اليدف 

 ي، وىو مقياس نجاح التأىيل الميني" .النيايي لمتأىيل المين
جراييا: ىو  ن يكونوا اعضاء أ يمبيدف تمكينحق من حقوق االشخاص ذوي االعاقة، وا 

منتجين وفاعمين ضمن منظومة سوق العمل والتحول من الرعوية الى التنموية ومراعاة 
 .ذوي االعاقة وأسرىم لألشخاصمتطمبات وعوامل البعد االجتماعي 

 االعاقة وذو األشخاص -3

من يعانون من عاىات طويمة األجل  لك“اإلعاقة  وذو  األشخاص” مصطمحيشمل 
بدنية أو عقمية أو ذىنية أو حّسَية، قد تمنعيم لدى التعامل مع مختمف الحواجز من 

، المتحدة مم)األ المشاركة بصورة كاممة وفعالة في المجتمع عمى قدم المساواة مع اآلخرين
0222 ،4.) 

" الفكرية، السمعية، اضطراب طيف التوحد، اإلعاقةذوي  األشخاصىم إجرايًيا: 
 .البصرية، الحركية" الذين أنيو المرحمة الثانوية، ويحاولوا االندماج في سوق العمل
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 املختصون:-4

في مجال التربية الخاصة بالجامعات  ونويقصد بيم في الدراسة الحالية المختص
الجيات ذات العالقة بالتوظيف في وزارة العمل والتنمية و ومؤسسات القطاع الخاص واألىمي، 

 االجتماعية.

 الـدزاسـة:   حمددات

 الموضوعية: المحددات – 1
من وجية  اإلعاقةذوي  األشخاصالعوامل المؤثرة في توظيف  عمى تصر الدراسةأق

 .وننظر المختص

 البشـــريـــة:  المحددات-0
بمجال التربية الخاصة العالقة  ذوي( من المختصين 012تكونت عينة الدراسة من )

بالجامعات ومؤسسات القطاع الخاص واألىمي، والجيات ذات العالقة بالتوظيف في وزارة 
 العمل والتنمية االجتماعية.

 المـــكانيـــة:  المحددات-4
المختصين في الجيات الحكومية والقطاع الخاص اقتصرت الدَِّراَسة الحالية عمى 

 ىمي بمنطقة الرياض ومكة المكرمة.واأل

 الـــزمنيـــة:  المحددات-3
 – 1332تم تطبيق ىذه الدِّرَاَسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )

 ىـ(.1331
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 إطاز النظسي ودزاسات سابكة

، لذا، سوف تتناول االبعادقضية متعددة  اإلعاقة ذوي األشخاصتعد قضية توظيف  
في ثالث محاور بيانيم  النظري والدراسات السابقة، لإلطارالباحثة في سياق عرضيا 

 -كالتالي:
 األول: أهنية التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة البعد

 المالي الذاتي واالكتفاء االجتماعي لمتفاعل أساسي مصدر أنو عمى العمل إلى ينظر
 وقد أصبح. األوسع االجتماعي لمدمج محتماًل  حيوًيا مكاًنا ويوفر اإلعاقة، ذوي لألشخاص
 يوفر من إحدى نماذج التوظيف وىو ،Supported employmentالمدعوم  التوظيف
 عمل بيية في لمنجاح الالزم والمستمر المناسب الدعم الشديدة اإلعاقات ذوي لألشخاص
اإلعاقة  ذوي األشخاص توظيف في المقبولة الممارسات كما يعد أفضل تنافسية،

(Wehman,2011.) 
 الدخل المجتمع، وتوفير في والمشاركة االجتماعي لالندماج جدا ميم فالتوظيف

 االجتماعي لمتواصل ميًما ومصدًرا االجتماعي، والوضع باليوية حساسواإل المالي، واالستقالل
 يساىم أن ويمكن. الحياة في ىادف نشاط في واالنخراط المجتمع، في المشاركة ووسايل
 والبدنية العقمية الصحة وتحسين الذات احترام وزيادة الحياة نوعية تحسين في التوظيف
 نقص فإن ذلك، من العكس وعمى. مستقبميم بشأن تفاؤالً  أكثر اإلعاقةذوي  األشخاص وجعل
 (. Hersh,2010) االجتماعي االندماج احتمال من يقمل العمل فرص

في البحث عن العمل شأنيم كشأن أقرانيم  اإلعاقة ذوي األشخاصوتتمثل دافعية 
 الذات احتياجاتيم؛ حيث تساىم فرصة الحصول عمى عمل في بناء احترام العاديين في تمبية

حيث  الذات؛ ىويةكذلك تساىم في تطوير  عامة، ىوية كما تساعد في بناء الذات، وتقدير
 العمل يسمح االجتماعية؛ حيث التوقعات تتأثر ذات الفرد بعممو، كما تساىم في تمبية

 كذلك تساىم في تعزيز توظيفيم، يتم أن منيم يتوقع مما المجتمع، في بالمساىمة لألشخاص
لوقتيم  ىيكاًل  ويوفر عموًما مشغولين في جعل األفراد العمل حيث يساىم العقمية؛ الصحة

(Lent & Brown,2013 كما تتمثل أىمية توظيف .)في االستفادة  اإلعاقةذوي  األشخاص
 (.Nasser, 2013من برامج التدريب الذي تقدمو المؤسسات لجميع العاممين بيا )
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 ذوي األشخاصيسيم توظيف حيث ة، عاقذوي اإل األشخاص ألسرهويعد التوظيف ميم 
نو أمن تعامميا مع ابنيا عمى أساس  ةسر تغيير األفي نموه الشخصي وتطوره، وبذلك  اإلعاقة

اإلباء بالفخر جراء مر الذي يدفع ، األوبانو قادر عمى اتخاذ قرار ا،سمبيً فرد مستقل وليس 
فإن دور  ،لذلك .(Graffam et al.,2002جر )قدرة أبناييم عمى أداء العمل مدفوع األ

وتيييتو لعالم العمل والنجاح فيو  ،اإلعاقةدور المؤثر في تطور الشخص ذو  يأخذاألسرة قد 
ال يتم  أنواستفادة صاحب العمل من التوظيف، فتتمخص في وفيما يتعمق ب، عميو والحفاظ

من التدريب العممي عمى  ةبعد فتر و  المطموبة،تقانو لمميام إإال بعد  اإلعاقةتوظيف ذوي 
 لمشخص ذو فيكون منو،والميام المطموبة  األساسية،والتأكد من إتقانو لمميارات  المينة،
إضافة إلى أن فريق التشغيل المساند يقدم الدعم  تشغيمو،ليذه المينة قبل االستعداد  اإلعاقة

وسيكون معيم خالل عممية التشغيل لممساعدة أيضا في  العمل،والمشورة الالزمة لصاحب 
جراء أيتحميل العمل    .(Scope,2003) مناسبةتعديالت  وا 

في اختيار المين ذات العالقة بقدراتيم ،  اإلعاقة ذوي األشخاصألىمية مراعاة قدرات و 
التعرف عمى اتجاىات المعممات في معرفة  ليإ (0212الضميري ) ىدفت دراسة القحطاني،

مكانات الفتيات ذوات   وكذلك التعرف. 0242الفكرية لمتوظيف وفق رؤية  اإلعاقةقدرات وا 
 )النفسي،عمى اتجاىات المعممات في أىمية إيجاد الوظيفة المناسبة لمفتيات لدعم الجانب 

معممات الفتيات ( 125)وتكون مجتمع الدراسة من  .0242وفق رؤية  االجتماعي( األسري،
وتوصمت الدراسة إلى أن  السعودية،الفكرية في مدينة الجوف بالمممكة العربية  اإلعاقةذوات 

وفق رؤية  -الفكرية    اإلعاقةبين أفراد الدراسة عمى توظيف الفتيات من ذوي  ىناك توافق
وفق إمكانياتين وقدراتين. كما أن ىناك توافق بين أفراد الدراسة عمى أىمية  - 0242

 النفسي،الفكرية بالوظيفة المناسبة لمفتيات لدعم الجانب ) اإلعاقةتوظيف الفتيات من ذوي 
ب يميو الجان األولى،حيث يأتي الجانب األسري بالمرتبة  يين،لد االجتماعي( األسري،

وأخيرا يأتي الجانب النفسي كأقل الجوانب التي ُيسيم توظيف الفتيات ذوي  االجتماعي،
 .0242الفكرية في تنميتيا وفقًا لرؤية  اإلعاقة

 اإلعاقة ذوي األشخاصدراك أىمية توظيف إتري الباحثة أن  سبق، في ضوء ما
أو  سريةلبيية األسواء ا اإلعاقة،محصمة تفاعل كل العوامل المحيطة بسياق الشخص ذو 
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وحقيم في  اإلعاقة ذوي األشخاصوما يتوافر فييم من مناخ داعم لقدرات االجتماعية 
  .التوظيف تسييال الندماجيم في المجتمع والعيش المستقل

 ذوي اإلعاقة األشخاصالجاني: العوامل اليت تؤثس على توظيف  البعد

بعاد، ويشترك فييا قضية متعددة األ اإلعاقةذوي  األشخاصتعد عممية توظيف 
 لووأسرتو وبيية العمل وما يتوافر  اإلعاقةمجموعة من العوامل، منيا ما يتعمق بالشخص ذو 

من فرص في التأىيل والتدريب في بيية عمل داعمة، وغير ذلك من قضايا تؤكد أنيا قضية 
محاطة بالعديد من الصعوبات أو المعوقات التي تعوق تحقيق أىداف عممية توظيف 

 -يمي : ومن أىم العوامل ماذوي اإلعاقة،  األشخاص
  العنل فسصالعامل األول: 

 عن يبحث الذي بالفرد المتعمقة الشخصية أو الجوىرية العوامل بمثابة العمل تعد فرص
 فيما الصمة ذات المعرفة يمتمكون ال اإلعاقةذوي  من عمل عن الباحثين من كثيرو . عمل
 الميارات الكتساب وسيمة بأي أو أداييا عمى القدرة لدييم التي والمين بالوظايف يتعمق
ذوي  األشخاص من العديد يكون ال قد ذلك، إلى باإلضافة. بالوظيفة المرتبط والتدريب الالزمة
 Americans With اإلعاقةاألمريكيين ذوي  قانون بموجب بحقوقيم وعي عمى اإلعاقة

Disabilities Act (ADA) التوظيف  تسيل التي البرامج أو(Hamilton,2017). 
 عمى تؤثر التي العوامل من العديد ىناك ذوي اإلعاقة، األشخاص بتوظيف يتعمق فيماو 
 الذاتية والكفاءة والتواصل والتدريب التعميم العمل فرص اعتبارات تشملو . لالعم فرص جانب

 تكاليف تقيد كذلك. قامةلإل أماكن إلى والحاجة الصحية والرعاية اإلعاقةذوي  ودخل والمرونة
 لألشخاص بالنسبة أعمى بالنقل المرتبطة التكاليف تكون ما غالًباو . العمل إلى الوصول النقل
ويمكن تمخيص االعتبارات المرتبطة  .العمل إلى الوصول إمكانية عمى وتؤثر اإلعاقةذوي 
 يمي : العمل ما فرصبعامل 

 تعميم مستوى عمى العمل فرص تعتمد :Education and training والتدريب التعميم .1
 من. جامعية شيادة عمى حاصمون اإلعاقة ذوي األمريكيين نصف من أقل. وتدريبو الفرد
 عمى حاصمين المرشحون يكون أن٪ 25 أو 15 تتطمب نمًوا، مينة (02) أسرع بين
 فرص من تحد المنخفضة التعميم مستويات فإن وبالتالي،. أعمى درجة أو جامعية درجة
 أيًضا تؤثر قد المرونة إلى اإلضافية الحاجة فإن وبالمثل،. اإلعاقة ذوي لألشخاص العمل
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 المواعيد مثل عوامل فإن ذلك، إلى باإلضافة. ذوي اإلعاقة األشخاص بين التوظيف عمى
 تدفع ما غالًبا الذاتية لمرعاية الالزم اإلضافي والوقت النقل، وقضايا والعالجية، الطبية

 بدوام العمل من بدالً  جزيي بدوام العمل ترتيبات وقبول عن لمبحث اإلعاقة ذوي األشخاص
 .كامل

 إعاقة من يعاني الذي الشخص يمّكن ألنو ميم التواصل :Communication التواصل .0
 أكثر بشكل واألداء العمل زمالء مع التفاعل من -عمي سبيل المثال  – سمعي ضعف أو

 العمل وزمالء العمل أرباب عمى يعتمدان العمل مكان في واالندماج فالمشاركة. كفاءة
 .معيم والتواصل اإلعاقة ذويمن  أقرانيموتقدير  باحترام الممتزمين

 عمى لقدرتو الفرد تصور إلى الذاتية الكفاءة تشير :Self-efficacyالذاتية  الكفاءة .4
 الذاتية الكفاءة إلى ُينظر. المرجوة النتيجة لتحقيق الميارات واستخدام والتنظيم التخطيط

 بتحقيق يتعمق فيما وتصميمو الفرد لقدرة العممي والفيم بالنفس الثقة من مزيج أنيا عمى
 األشخاص الناجح لمتوظيف ضرورية وىي بالتمكين الذاتية الكفاءة ترتبط. معين ىدف
 .اإلعاقة ذوي

وتتمثل في توفير  :Workplace accommodationsالعمل  مكان في اإلقامة أماكن .3
 &Anastasiouقريبة من مكان العمل) اإلعاقة ذويأماكن لإلقامة لمعمال من 

Kauffma,2013; Santuzzi & Waltz,2016; Vallas et al.,2015،.) 

 اإلعاقةأىمية توافر فرص التعميم والتدريب لمشخص ذو  عمىفي ضوء ذلك، يمكن التأكيد 
 وقدر كافي من الكفاءة الذاتية لضمان الحصول عمي فرص وظيفية أفضل.

 لالعامل الجاني: الطلب على العن

 الفرد عمى تؤثر التي العمل صاحب عوامل العمل فيو يعكس عمى الطمب جانب أما
 مدركين غير العمل أصحاب يكون ما غالًبا الموظفين، غرار عمى. عمل عن يبحث الذي

 ذوي األشخاص توظيف تسيل التي الربحية وغير الحكومية الوكاالت من المتاحة لمموارد
 (.Hamilton,2017بيم) ظاإلعاقة واالحتفا

 السمبي التحيز مثل والتنظيمية السموكية التحديات من متنوعة مجموعة وتتمثل في 
 ذوو األشخاص يواجييا التي الشركات وثقافات العمل، صاحب وتكاليف العمل، لصاحب
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وبيان  .بمينيم واالرتقاء الوظيفة، عمى والحفاظ عمل، عن بالبحث يتعمق فيما ماإلعاقة بانتظا
 -:يمي ذلك فيما

: ويتمثل في تحيز Negative employer bias العمل  لصاحب السمبي التحيز .1
 خوفًا من تأثر األداء كاإلعاقة وذل ذويأصحاب العمل تجاه توظيف العمال من 

 عزل ىاإلعاقة إل ذويمن  العمال توظيف يؤدي أن الخوف من إلى باإلضافة، واإلنتاجية
 التنظيمية. الكفاءة عمى سمًبا والتأثير العمل زمالء

 بأن االعتقاد إلى أيًضا العمل أصحاب : يميلEmployer costs العمل صاحب تكاليف .0
 العمال يقوم أن أكبر احتماال ىناك أن أكبر، كما توظيًفا ناإلعاقة يكمفو ذوي الموظفين

 ظيرت إذا التأمين؛ باإلضافة إلى أنو مطالبات إلى يؤدي مما أنفسيم ءاإلعاقة بإيذا ذوو
 إشكالية. إلى ذلك يؤدي فقد الفصل، أو التأديب إلى الحاجة

/  الشركة ثقافة التنظيمية: تشمل والمالءمة العمل، مكان في والتحرش الشركة، ثقافة .4
 والسياسات المواقف ، التنظيمية الثقافة باسم أيًضا إلييا يشار التي المؤسسة،
 أن ويمكن العمل، بمكان المتعمقة والصريحة الضمنية والقواعد واإلجراءات والممارسات

 تؤثرحيث . اإلعاقة ذوي لألشخاص بالتوظيف المتعمقة الخبرات عمى كبير بشكل تؤثر
 ثقافة تعكس. بالتوظيف المتعمقة األخرى والقرارات تعيينو يتم من عمى مؤسسةال ثقافة

 المتعمقة الخبرات في تؤثر والتي الموظفين، وفرص التنظيمية، السياسات الشركة
 وجو ىو العمل مكان في كذلك التحرش .عمييا وتؤثر اإلعاقة ذوي لألشخاص بالتوظيف

 جوانب من آخر جانب وىو التنظيمية، المالءمة يشيرو . ؤسسةالم ثقافة جوانب من آخر
 كبير بشكل أيًضا يؤثر أن ويمكن والمؤسسة، الفرد بين التوافق إلى التنظيمية، الثقافة
 & ,Chan)اإلعاقة ذوي لألشخاص بالتوظيف المتعمقة الخبرات عمى

Rumrill,2016; Kulkarni& Lengnick-Hall,2012; Kaya et al.,2016.) 

فعالية برامج التأىيل الميني  تقويم( 0210) دراسة الشمريوفي ىذا الصدد، حاولت       
ظيرت النتايج أن برامج أو  ،عماللممعوقين من وجية نظر المعوقين والمشرفين ورجال األ

تغيير فكرة المجتمع عن المعوقين ، بحيث تؤدي ىذه البرامج إلى التأىيل الميني تساعد في 
 ذويالمجتمع بشكل أكبر، وىناك اختالف في وجيات النظر بين  ياإلعاقة ف ذوي اندماج
 ذوي من وجية ، وبين المشرفين ورجال االعمال من وجيو أخرى ، من حيث استفادة اإلعاقة
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، ويتفق المعوقون اإلعاقة ذويمالءمة ىذه البرامج لمن برامج التأىيل الميني ومدى  اإلعاقة
الجسمية  اإلعاقة ذوي والمشرفون ورجال االعمال عمى ان برامج التأىيل تتناسب مع قدرات

في تقديراتيم  اإلعاقةنفسيم تعزى لسبب أوالعقمية ، وتبين وجود فروق بين المعوقين 
 .يجابيات وسمبيات التأىيل المينيإل

عمى درجة مشكالت  دراسة لمتعرف( 0213الصباح والحموز ) أجري ومن جانب آخر،
، من وجية نظرىم  ةالفمسطيني ةالحركية في المراكز التأىيمي اإلعاقةذوي  األشخاصتأىيل 

والعاممين فييا ، وكان من اىم نتايج الدراسة ، إن درجة المشكالت التي تواجو تأىيل 
التأىيمية الفمسطينية من وجية نظر العاممين الحركية في المراكز  اإلعاقةذوي  األشخاص

كثرىا مشكالت التأىيل الميني ، وقد خرجت الدراسة بتوصيات أىميا ، الدعوة أكانت مرتفعة و 
مع متطمبات سوق  تتالءمالحركية  اإلعاقةإلى تطوير برامج التدريب الميني لألشخاص ذوي 

توفر المساندة لممعوق في بيية برامج التوظيف المدعوم التي  ىالعمل ، واالنتقال إل
اثناء فترة التشغيل لمتأكيد  ةرشادات لصاحب العمل والزمالء ، كذلك توفير المتابعالعمل،واإل 

وصت الدراسة بتدريب العاممين عمى أا من مدى تكيف المعوق مع بيية العمل وتأقممو،وأخيرً 
 الحركية .  اإلعاقةذوي  األشخاصاألساليب الخاصة بالتعامل مع 

ذوي  األشـخاصالصعوبات التـي تواجـو توظيـف مناقشة ( 0215البتال )دراسة  وحاولت
 ،مـن وجيـة نظـر العـاممين فـي معاىـد وبـرامج التربيـة الفكريـة بمدينـة الريـاض ةاإلعاقة الفكريـ

افتقـار : ااإلعاقـة منيـ ذويمـا يتعمـق بالشـخص  :منيـاالنتايج الدراسة الي العديد من وتوصمت 
لبعض الميارات الضرورية في العمل يحد مـن فـرص تـوظيفيم  ةاإلعاقة الفكريذوي  األشخاص

 ، وعدم قـدرة الشخص المعاق فكريًا التدريب الالزم لمقيام بالعمل بالشكل الصحيح ، وعدم تمقي
بـالمجتمع: المتعمقـة  الصـعوباتومـن  استخدام التقنيات الحديثة . ىاإلعاقة عمذوي  األشخاص

، ةاإلعاقـة الفكريـذوي  األشخاص اإلنتاجية( عمىزيادة  التكمفة،بية )قميمة تفضيل العمالة األجن
النظـرة القاصـرة إلـى أداء من فرص تـوظيفيم، و  داإلعاقة يحقمة فرص التدريب لألشخاص ذوي 

الصـعوبات المتعمقـة  ومـن التوظيـف.من قبل اآلخرين يحد مـن  ةاإلعاقة الفكريذوي  األشخاص
مـن  ةاإلعاقـة الفكريـكالحمايـة الزايـدة لألشـخاص ذوي  التربيـة،األساليب الخاطية فـي باألسرة: 

فـي مكـان  ةاإلعاقـة الفكريـاألسرة من سوء معاممة اآلخرين لألشخاص ذوي  أسرىم. خوفقبل 
 كفايتيم.و  ةاإلعاقة الفكريذوي  األشخاصاألسرة السمبي نحو قدرات  العمل. اتجاه
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( إلــى قيــاس اتجاىــات أصــحاب 0212دراســة القحطــاني ) ىــدفتألىميــة االتجاىــات ، و 
ــرات،  ــاض تبعــا لعــدد مــن المتغي ــة الري العمــل نحــو تشــغيل ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي مدين
وخمصت الدراسة إلى ان اتجاىات أصحاب العمـل نحـو تشـغيل ذوي االحتياجـات الخاصـة أعمـى 

 توجــد فــروق ذات داللــة ال أنــو٪(، وتبــين 22.35مــن المتوســط، حيــث بمــا الــوزن النســبي )
( بـــين اتجاىـــات أصـــحاب العمـــل نحـــو تشـــغيل ذوي 2.25)عنـــد مســـتوى داللـــة  إحصـــايية 

االحتياجات الخاصة تعزى لمتغير المؤىل العممي أو متغير سـنوات الخدمـة، لكـن ظيـرت فـروق 
تعزى لمتغير طبيعة العمل لصالح مؤسسات العمل األىمي. وفي ضوء ما توصـمت إليـو الدراسـة 

شــغل المناصــب  ىاإلعاقــة عمــنتــايج أوصــى الباحــث بضــرورة إصــدار قــوانين تســاعد ذوي  مــن
 .واألىميةوالوظايف في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة 

 العامل الجالح: البيئة

 الدعم اإلعاقة ذوي األشخاص توظيف عمى تؤثر التي البييية العوامل وتشمل
 الصحية الرعاية مقدمي من والمشورة التوظيف ووكاالت األسرة أفراد مثل االجتماعي
 والسموكية واالجتماعية المادية الجوانب الحكومية. كما تشير العوامل البييية إلى والمبادرات
 أن يمكنو . ذوي اإلعاقة األشخاصتوظيف  عمى تؤثر نيا أنأوالتي من ش لمبيية والمؤسسية

 تكون أو/ و ومشاركتيم، اإلعاقةاألفراد ذوي  داءكميسر ومعزز أل إما العوامل ىذه تعمل
 في التناقضات بعض البيية تفسر قد ثم، ومن. في العمل مشاركتيم تعوق حواجز بمثابة
 ىدف بمثابة تكون أن يمكن ومشاركتيم. فالبيية اإلعاقة ذوي الشباب بين التوظيف معدالت
 التغيير يكون الحاالت، من كثير في ذلك، إلى باإلضافة. المشاركة لتحسين لمتدخالت واعد
 تشكميا التي التحديات فيم إن. الفرد مستوى عمى منو أكثر عممًيا ىدًفا البيية مستوى عمى
 مثل توجيو في تساعد أن يمكن ومشاركتو اإلعاقة ذوي بين العمل مكان في لممشاركة البيية
 (.Von Schrader et al.,2014; Shahin et al., 2020التدخالت ) ىذه

ــرز 0212حاولــت دراســة الدوســري و معــاجيني )  الصــدد،وفــي ىــذا  ــى أب ( التعــرف عم
العقميــة البســيطة فــي القطــاع الخــاص مــن وجيــة نظــر  اإلعاقــةمعوقــات توظيــف الشــباب ذوي 

إلــى مجموعــة مــن النتــايج كــان  دراســةمـدراء المــوارد البشــرية فــي المنطقــة الشــرقية. وتوصــل ال
العقميـــة لـــبعض  اإلعاقـــةذوي  األشـــخاصأبرزىـــا: أن المعوقـــات الخاصـــة بـــالفرد ىـــي )افتقـــار 

الميــارات الضــرورية فــي العمــل يحــد مــن فــرص تــوظيفيم، عــدم تأىيــل الشــخص المعــاق عقميــًا 
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عداده لمعمـل يحـد مـن فـرص توظيفـو(، بينمـا أتضـح مـن النتـايج أن أبـرز المعوقـات ا لخاصـة وا 
العقميـة يحـد  اإلعاقـةذوي  األشخاصبالمجتمع ىي)عدم مناسبة شروط بعض الوظايف لقدرات 
العقميـة(، ومـن  اإلعاقـةذوي  األشـخاصمن توظيفيم، عـدم تـوفر البييـة االمنـة الماليمـة لعمـل 

ــأن توظيــف  ــاد األىــالي ب ــرز المعوقــات الخاصــة باألســرة ىــي )اعتق ــةذوي  األشــخاصأب  اإلعاق
قة وليس تقـدير لمكـانتيم، تـدني الراتـب يـؤدي إلحجـام األىـالي عـن توظيـف أبنـاييم العقمية شف

أظيرت النتايج أن عدد سنوات الخبرة والدرجة العمميـة والمؤىـل العممـي و  العقمية(. اإلعاقةذوي 
ــؤثر فــي  ــاتلمــدراء المــوارد البشــرية ال ت ــديرىم لممعوق ــي تحــد مــن توظيــف ذوي  تق ــةالت  اإلعاق

العقميــة البســيطة، بينمــا كشــفت النتــايج أن نــوع نشــاط المنشــأة التــي يعمــل فييــا مــدراء المــوارد 
العقميــة البســيطة،  اإلعاقــةالتــي تحــد مــن توظيــف ذوي  تقــديرىم لممعوقــاتالبشــرية يــؤثر فــي 

 وتبين من النتايج أن الفروق لصالح البنوك.
 فـي اإلعاقـة مرافـق تـأثير ة( إلى التعرف عمى كيفيـKim et al., 2020وىدفت دراسة )

 كوريــا فــي الجســدية اإلعاقــات ذوي العمــال بــين بالوظــايف االحتفــاظ خطــط عمــى العمــل مكــان
 النتـايج أظيـرتو  .العمـل عن والرضا العمل مكان في السالمة في ضوء توسط كل من الجنوبية

 ممحـوظ بشـكل احتمـاال أكثر كانوا اإلعاقة مرافق من المزيد عمميم أماكن توفر الذين العمال أن
 رغبـة أكثـر كـانوا ، وبالتـالي ؛ العمـل عن أكبر رضا ولدييم آمنة أنيا عمى عمميم أماكن إلدراك
 ومـع. أقـل مرافـق عمميـم أمـاكن تـوفر الـذين أوليـك مـن أكثـر الحاليـة وظايفيم عمى الحفاظ في
 .لإلعاقة مرافق أي توفر ال كوريا في العمل أماكن من العديد فإن ذلك،

 فـي المشـاركة عمـى تؤثر التي البييية العوامل (Shahin et al., 2020دراسة )وبحثت 
 ولـتاوالتـي تنالدماغيـة.  اإلعاقـات ذوي االنتقـالي العمـر فـي البـالغين الشـباب لدى العمل مكان

 م والتــي اىتمــت بدراســة العوامــل0212لـى عــام إم 1225مراجعـة الدراســات الســابقة مــن عــام 
-12مـن ) العمـر فـي البـالغين الشـباب لـدى العمـل مكـان فـي المشاركة عمى تؤثر التي البييية
 غالبيــة ( دراســة ســابقة. أبــرزت41الدماغيــة. تمــت مراجعــة ) اإلعاقــات ذوي ( ســنة مــن45

 واألنظمــة الخـدمات أن العوامـل البيييــة المرتبطـة بمجــال٪( 22) الدراسـات والتــي بمغـت نســبتيا
 عمـى ممارسـتيا يـتم التـي جيـًدا المحـددة والسياسـات والمرنـة الشـاممة األنظمـة مثل والسياسات
 فــي البــالغين الشــباب لــدى العمــل مكــان فــي المشــاركة عمــى التنظيمــي تــؤثر بالســمب المســتوى
 االجتمــاعي تمييــا العوامــل البيييــة المرتبطــة بالــدعم. الدماغيــة اإلعاقــات ذوي االنتقــالي العمــر
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٪( 22)وقـد بمغـت نسـبتيا  كميسـر والـزمالء العمـل وأرباب واألصدقاء األسرة من أساسي بشكل
 المسـاعدة التكنولوجيـا تـوافر وأخيـراً  المـادي الوصـول العوامل البييية المرتبطـة بإمكانيـة يمييا ،

 ذوي البــالغين مــن المشــاركة فــي العمــل وأربــاب الــزمالء مواقــف ثــم٪(. 55)وقــد بمغــت نســبتيا 
 ٪(.32)بنسبة  العمل نمكا الدماغية في اإلعاقات

ســواء  التوظيــف،ىنــاك العديــد مــن العوامــل المــؤثرة فــي أن فــي ضــوء مــا ســبق يتضــح 
دراكــو ألىميــة  اإلعاقــةالمرتبطــة بالشــخص ذو  ومياراتــو وقدراتــو ومســتوى تعميمــة  الوظيفــة،وا 

ربــاب العمــل وثقافــة بييــة العمــل، ومــدى أوفــرص العمــل الماليمــة لقدراتــو واتجاىــات  وتدريبــة،
ــدعم االجتمــاعي مــن األ العمــل،تــوافر الخــدمات المســاندة فــي بييــة  ــة ال ســرة واألصــدقاء وأىمي
االمـــر الـــذي يتطمـــب مراعـــاة ىـــذه العوامـــل لضـــمان  العمـــل،وأربـــاب العمـــل كميســـرين لضـــغوط 

امــل البيييــة وتــوافر وخاصــة العوامــل المرتبطــة بالعو . اإلعاقــة ذويالتوظيــف النــاجح لألشــخاص 
ــا. ــق مــع الســياق  التكنولوجي ــا يتواف ــة بم ــي الدراســة الحالي ــل ىــذه العوامــل ف ــم مراعــاة ك ــد ت وق
متغيـــرات لـــم تأخـــذىا بعـــين االعتبـــار  عمـــىباإلضـــافة الـــي تركيـــز الدراســـة الحاليـــة  الســـعودي،

 الدراسات السابقة.
 االعاقة: ذوي األشخاصالجالح: معوقات توظيف  البعد

ــاكThomas & Ellis,2013)دراســة أشــارت  ــى أن ىن ــام  رييســيين عــايقين ( إل أم
 وجية نظرىم وىما: ناإلعاقة م ذويتوظيف 

 ومزايـا الـدخل دعـم فقـدان ناإلعاقـة مـ ذوي األشـخاصالعايق األول: ويتمثل فـي خـوف 
 الصحي التي يحصمون عمييا والتي يمكن ان يفقدوىا عند حصوليم عمى عمل. التأمين

 ذوي اإلعاقـة، األشـخاص لـبعض بالنسبة. اإلعاقة أو الثاني: ويتمثل في الصحة العايق
 تنافسـي عمـل عمى والحفاظ تأمين عمى القدرة في مباشر بشكل تتدخل اإلعاقة أن ىذا يعني قد

 أن أو وطاقتـو، وقتـو كـل يتطمب جيدة بصحة البقاء أن أيًضا يعني قد. شخصًيا مغزى ذا يكون
 مثـل العمـل، زيـادة أو تـأمين عمـى قـادرًا تجعمـو التـي المـوارد إلـى الوصـول إلـى يفتقـر الشـخص
 تشـجع قـد. المسـاعدة التكنولوجيـا أو اليوميـة، الحيـاة أنشـطة في المساعدة أو الطبية، الرعاية
ــل ــات ضــرورة مــن ك ــدرة عــدم إثب ــى الحصــول أجــل مــن العمــل عمــى الق  النقديــة المســاعدة عم

 ثقـة يقـوض قـد الـذي المـريض دور تبنـي عمى لمخدمة المنتظم واالستخدام االجتماعي لمضمان
 قـد الحـواجز ىـذه عمى التغمب فإن ذلك، من العكس وعمى. لمعمل ومالءمتيم قدرتيم في الناس
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 بعـد العمـل إلـى لمعـودة أكبـر باحتمالية مرتبط أنو ثبت وقد العمل عمى الفرد قدرة في الثقة يبني
 المرض. بسبب الغياب

يعممـون  اإلعاقـة ذوو األشـخاص ( أنSundar et al.,2018، ذكر )وفي الصدد نفسو
 تصـنيف يمكـن. أقل وظيفي أمان ولدييا لمتقدم محدودة فرًصا توفر األجر منخفضة وظايف في

 واسـع نطـاق عمى اإلعاقة ذوو األشخاص منيا يعاني التي التوظيف بتباينات المرتبطة العوامل
 الوظيفيـة بالقـدرات المتعمقـة العمـل وميـارات الشـخص صـحة مثـل فردية عوامل( 1) ،أنيا عمى

 صـاحب خصـايص فـي االتجاىـات مثـل السـياقية أو البيييـة العوامـل( 0) ،المينيـة واالىتمامات
( 4)و ،ذوي اإلعاقـة األشـخاص واستيعاب بتوظيف االلتزام ذلك في بما العمل، سوق في العمل
 ونقـص ،االحتياجـات والتحيز ضـد العار وصمة مثل الصمة ذات والسياسات االجتماعية العوامل
 حســب اإلعاقــةذوي  لألشــخاص التوظيــف نتــايج تختمــف أن المتاحــة. كمــا يمكــن النقــل وســايل

 وجـود. العممـي والتحصـيل االجتماعيـة والحالـة والعـرق والجـنس العمـر مثـل الفردية الخصايص
 أكثــر اإلعاقــةذوي  مــن الســن كبــار يكــون. لمبطالــة متزايــًدا خطــرًا يشــكل أكبــر ســن فــي اإلعاقــة
 يـؤثر أن يمكـن كمـا. العمـل مكـان فـي اإلقامة من والحرمان التوظيف قرارات في لمتمييز عرضة
 معظـم فـإن ذلك، ومع. المكتسبة واألجور التوظيف معدالت عمى سمًبا التدريب أو التعميم نقص

ــاحثين ــةذوي  مــن عمــل عــن الب ــرون اإلعاق ــايق ىــي إعــاقتيم طبيعــة أن ي ــام األساســي الع  أم
 تســـبب التـــي والســـياقية والبيييـــة االجتماعيـــة العوامـــل لـــدور إدراكيـــم احتمـــال ويقـــل التوظيـــف
 البطالة.

تتمثـل فيمـا  اإلعاقـةذوي  األشـخاصالبعض أن المعوقات التي تعوق توظيـف  رأىبينما 
 يمي:

 الفــرد قـدرة عمــى اإلعاقـة شـدة تــؤثر: The Severity of Disabilityاإلعاقـة شـدة
 التـي إلحاًحـا األكثـر العقبـة ىـي نفسـيا اإلعاقـة فإن النحو، ىذا عمى. مناسب عمل إيجاد عمى
 .إعاقة من يعاني بالا شخص يواجييا أن يجب

 الميـارات فـي القصـور أوجو تؤثر: Poor Social Skills االجتماعية ضعف الميارات
 زمالييـم مـع يشـاركونيا التـي العالقات جودة عمى اإلعاقةذوي  البالغين بعض لدى االجتماعية

 تيــدد بــل فحســب، الفــرد ال تيــدد وظيفــة االجتماعيــة الميــارات فــي القصــور فأوجــو العمــل، فــي
 .العمل زمالء مع العالقات تطوير فرصة أيًضا
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 الوصـول إمكانيـة إلـى االفتقار يعد: Lack of Transportationالنقل  وسايل نقص
 .اإلعاقة ذوي لمبالغين عمل عمى الحصول أمام رييسية عقبة بيا موثوق نقل وسايل إلى
 يكـافح قـد الضـروري، الـوظيفي الـدعم بـدون: Lack of Work Supportsالعمـل  دعـم قمة

 غيـر لمـدعم السـاحق التـأثير. وظيفـي منصـب عمى لمحفاظ اإلعاقة ذوي من يعاني بالا شخص
 يعــدو . الوكــاالت أو األصــدقاء أو األســرة مــن الــدعم بفقــدان يتفــاقم العمــل أصــحاب مــن الكــافي
 تشــمل. اإلعاقــة ذوي لمبــالغين التوظيــف نجــاح الســتمرار ضــرورًيا العمــل فــي المناســب الــدعم
ــا، وجــود مــدرًبا المحتمــل العمــل دعــم أنــواع ــدريب وظيفًي ــل والت ــا والنقــل، العمــل، قب  والتكنولوجي

 .المساعدة
 أن يمكـن: Lack of Educational Preparation التعميمـي اإلعـداد إلـى االفتقـار

مـع . اإلعاقـة ذوي لمبـالغين العمـل فـرص زيـادة إلـى العـالي التعمـيم مسـتوى إلـى الوصول يؤدي
 أن الحــظ، لســوءو . التعميمــي التقــدم عمــى ســتؤثر لمفــرد اإلعاقــة شــدة أنالوضــع فــي االعتبــار 

 الوظـايف إلـى الوصـول بشـدة يعيـق أن يمكـن المتقدمـة التعميمية المؤىالت في الحتمي النقص
 .ذوي اإلعاقة لمبالغين

 المزايـا مـن يقمـل أن بـأجر لمعمل يمكن: Decrease in Benefitsالمزايا  في انخفاض
 التوظيــف عنــد اإلعاقــةذو  الشــخص وربمــا يكســب اإلعاقــة، ذوي الفــرد يتمقاىــا التــي الحكوميــة

 بمجـردو . العمـل يختار لم إذا االجتماعي الضمان دخل عمى البقاء خالل من يكسبو قد مما أقل
 قـد االجتمـاعي، الضـمان دخـل لتمقـي مـؤىمين يعـودوا لـم حيث الدخل شريحة إلى األفراد وصول
 التــي المعيشــة نفقــات دفــع إلــى االضــطرار خــالل مــن اســتيالكو يــتم الجديــد دخميــم أن يجــدون
 .السابق في الدولة تغطييا كانت

 تســتمر. المجتمــع فــي التحيــز ىــو التوظيــف أمــام األخيــر العــايق: Prejudice التحيــز
ذاو . البطالــة معــدالت ارتفــاع فــي اإلعاقــة ذوي مــن البــالغين تجــاه المتحيــزة المواقــف  يتغيــر لــم ا 
 قـدرتيم إلظيـار الفرصـة أبـًدا األفـراد ليـؤالء تتاح ال فقد ذوي اإلعاقة،من  البالغين تجاه التحيز
 (.Quigley, 2014العمل ) مكان في إيجابية مساىمة تقديم عمى

الباحثة أن يمكن التغمب مـن ىـذه المعوقـات مـن خـالل مراعـاة العديـد مـن العوامـل  ىوتر 
أكـدت  الصـدد،وفـي ىـذا  التوظيـف،الـي متطمبـات عمميـة  باإلضـافةوالتي تركز الدراسـة عمييـا، 

الصـم وضـعاف السـمع تمخصـت  األشـخاص( أن متطمبات توظيف 0212) ىاليحينتايج دراسة 
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في المتطمبات الشخصية والتعميمية والمينية ، من وجيـة نظـر مسـؤولي إدارة المـوارد البشـرية 
ــات، شــركات  ــز طاق ــة المــوارد البشــرية، مراك ــال  مــن: صــندوق تنمي ــي ك ــي القطــاع الخــاص ف ف

 .قادرون اإلعاقةومؤسسات شبكة أصحاب األعمال و 
وجــود ىــذه المعوقــات، اال أنــو يمكــن الحــد منيــا إذا تــم وتــري الباحثــة، أنــو بــالرغم مــن 
االعاقــة، وبحــث آليــات تأىيــل وتــدريب  ذوي األشــخاصمراعــاة العوامــل المــؤثرة فــي توظيــف 

وتـوفير جميـع أشـكال الـدعم  وميـوليم،فـي مرحمـة مبكـرة وفـق قـدراتيم  اإلعاقـة ذوي األشخاص
فـرص وظيفيـة أفضـل  عمـىالتي توفر ليم مواصمة االعداد التعميمي والذي يسيم فـي الحصـول 

 العمل.واالندماج في الحياة االجتماعية وبيية 

 الدزاسةإجساءات 

 منوج الدزاسة

  .الدراسةلتحقيق أىداف  المنيج الوصفي ةالباحث تاستخدم 
 الدزاسةعينة 

 ،المختصينمن ( 22) منأوال: عينة استطالعية: تكونت من  الدراسةعينــــة تكونت 
من وجية نظر  اإلعاقةذوي  األشخاصالعوامل المؤثرة في توظيف تم تطبيق  حيث

النيايية  الدراسةعينة  ثانيا: لالستبيان.السيكو مترية  لمتحقق من الكفاءة ونالمختص
من ( 012) الدراسةاداة عمى الذين استجابوا  ونالمختصبما عدد  وخصايصيا، فقد
الجيات و مجال التربية الخاصة بالجامعات ومؤسسات القطاع الخاص واألىمي، المختصين في 

( الوصف 1ويوضح الجدول رقم ) االجتماعية،ذات العالقة بالتوظيف في وزارة العمل والتنمية 
  .الدراسةوفق المتغيرات موضع  الدراسةاالحصايي لممشاركين في 
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 5 رذٚي

 ٚفك اٌّتغ١شاد اٌذساعخٌٛطف اإلحظبئٟ ٌٍّشبسو١ٓ فٟ ا

 اٌعذد فئبد اٌّتغ١ش اٌّتغ١ش
إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 اٌزٕظ
 5567 55 روش

 2565 555 أخٟ

 اٌتخظض

 5565 55 خعّع١ إعبلخ

 5265 55 تٛحذاضطشاة ط١ف اٌ

 5765 75 فىش٠خإعبلخ 

 5565 57 ِجىشتذخً 

 5562 55 تعٍُ طعٛثبد

 اٌّغّٝ

 ٛظ١فٟاٌ

 5565 52 ١٘ئخ تذس٠ظ عضٛ

)ِذ٠ش ٚحذح تٛظ١ف / ِذ٠ش ِجبدسح /  ِٕظت اداسٞ

 ِٕغك اداسٞ(
55 565 

 5562 55 تشث١خ خبطخ ِعٍُ

 5562 55 تشث١خ خبطخ ِششف

 5565 55 تشث١خ خبطخ خظبئٟأ

 رٙخ اٌعًّ

 5565 75 حىِٟٛ

 5567 77 خبص

 5565 55 أٍٟ٘

اٌّغتٜٛ 

 اٌتع١ٍّٟ

 5565 55 ثىبٌٛس٠ٛط

 2565 557 ِبرغت١ش

 565 55 دوتٛساٖ

 الدزاسةأداة 

  -إلعداد وبناء االستبيان، قامت الباحثة بالعديد من الخطوات أىما ما يمي: -1
 اإلطار النظري والدراسات السابقة.  ىاالطالع عم -0

ال أدوات تناولت معوقات إاألدوات أو المقياس ذات العالقة، حيث لم تجد  ىاالطالع عم 
 التوظيف.أو صعوبات 

، مضمونة " أكدت القوانين  ونإجراء استبيان مفتوح موجة إلي بعض المختص -4
 أفضل أحد في العيش المستقل، ويعد التوظيف اإلعاقة ذوي األشخاصوالتشريعات بحق 

االقتصادي ،  واألمن التوظيف بين عالقة توجد حيث لألشخاص ذوي اإلعاقة، الحمول
مكانات التي تمكنيم من االندماج لدييم القدرات واإل اإلعاقة ذوي األشخاصوكثيرًا من  

ن  اإلعاقةلألشخاص ذوي  العامة الحياة نوعية عمى التوظيف تأثير في سوق العمل ، وا 
 مساىمة وتقديم الذات يقلتحق العمل فرص إلى ليم لموصول أىمية أكثر األمر يجعل
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 يشعر بقيمتو اإلعاقةويجعل الشخص ذو  بالنفس المجتمع، وتنمية الثقة في إيجابية
الذاتية . وألىمية عممية التوظيف وأنو قضية متعددة الجوانب، االمر الذي يتطمب البحث 

االعاقة، في ضوء خبرة سعادتكم،  ذوي األشخاصفي العوامل المؤثرة في عممية توظيف 
 الباحثة.والتي يسيم تحدييا في دراسة  أرجو ذكر ىذه العوامل

 األشخاصولية من استبانة العوامل المؤثرة في توظيف قامت الباحثة بإعداد النسخة األ  -3
( مفردة /عبارة، كما 34، والتي تتكون من )وجية نظر المختصونمن  اإلعاقةذوي 

 أبعاد بمثابة عوامل مؤثرة في التوظيف، وبيانيا كما يمي:( 5تضمنت األداة )
 البعد األول: إدراك أىمية التوظيف.  
 البعد الثاني: الشخص ذو االعاقة.

 ذوي االعاقة. األشخاصالبعد الثالث: تأىيل وتدريب 

 البعد الرابع: بيية العمل.

 سرة.البعد الخامس: األ
 نو كمايمي:وفيما يمي إجراءات الصدق والثبات ، وبيا

 الصدق والجبات

من خال الصدق الظـاىري، حيـث تـم تحكـيم األداة مـن  الدراسةتم التحقق من صدق أداة  
ذوي  األشـــخاصمختصـــين فـــي التربيـــة الخاصـــة وعمميـــة توظيـــف ال( محكمـــين مـــن 12قبـــل )

تم التحقـق مـن االتسـاق الـداخمي لـألداة مـن خـالل معـامالت ارتبـاط بيرسـون كمـا  كما اإلعاقة.
إلـــى   ةالباحثـــت الثبـــات فقــد عمـــد، وفيمـــا يتعمـــق ب( 3)و( 4( و)0ىــو موضـــح فـــي جــداول )
 .(5كما ىو موضح في جدول ) وطريقة جتمان حساب معامل الفاكرونباخ

 احمللنني صدق  .1

بصورتو المبديية عمى عشرة من السادة المحكمـين، فـي الستبيان ا الباحثة بعرض تقام 
حـول  راءىـمآ السـتطالع اإلعاقـة،ذوي  األشـخاصوعممية توظيف الخاصة خبراء التربية مجال 

ـــاس  ـــارات المناســـبة لقي ـــار أفضـــل العب ـــارات واختي ـــي توظيـــف صـــياغة العب ـــؤثرة ف ـــل الم العوام
ــة مــذوي  األشــخاص ــراح أي تعــديل فــي صــياغة  ، وكــذلكوجيــة نظــر المختصــون ناإلعاق اقت

% مــن عــدد  22العبــارات وحــذف العبــارات غيــر المناســبة والتــي لــم تحصــل عــن نســبة اتفــاق 
 ، وقامت الباحثة بعمل مالحظات المحكمين. المحكمين
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 الصدق الظاهسي .2

الصورة األولية عمى عينة استطالعية )عينـة التقنـين( مكونـة مـن  الباحثة بتطبيق تقام 
في السعودية بيدف التعرف عمى مدى تفيـم أفـراد العينـة  في التربية الخاصة المختصين( 22)

االســتطالعية لعبــارات وتعميمــات االســتبيان، وقــد اتضــح منيــا أن العبــارات والتعميمــات تتميــز 
بالوضوح والفيم لجميع أفراد العينة عممًا بأنو تم استبعاد ىذه العينة من العينة اإلجماليـة التـي 

 .منيا الدراسةتم اختيار عينة 
 )املفسدة مع الدزجة الللية لالستبيان( تساق الداللياال .3

معامالت االرتبـاط بـين درجـة كـل مفـردة والدرجـة الكميـة السـتبيان  الباحثة بحساب تقام 
بعــد حــذف  وجيــة نظــر المختصــونمــن  اإلعاقــةذوي  األشــخاصالعوامــل المــؤثرة فــي توظيــف 

 ( يوضح ذلك:0درجة المفردة من الدرجة الكمية وجدول )
 :5 رذٚي

 (55ْ= ٌالعتج١بْ )ٚاٌذسرخ اٌى١ٍخ  اٌذساعخِعبِالد استجبط ث١شعْٛ ث١ٓ فمشاد أداح 

 عبلخاٌشخض رٚ اإل إدسان أ١ّ٘خ اٌتٛظ١ف
تأ١ً٘ ٚتذس٠ت 

 رٚٞ األشخبص
 عبلخاإل

 االعشح ث١ئخ اٌعًّ

5 56755** 55 56522** 55 56572** 55 56555** 55 56552** 

5 56755** 55 56555** 55 56775** 55 56555** 55 56527** 

5 56525** 55 56555** 55 56555* 55 56552** 55 56755** 

5 56527** 55 56552** 55 56552** 55 56555** 55 56527** 
2 56755** 52 56755** 52 56555* 55 56555** 55 56555** 
5 56755** 55 56755** 55 56555** 55 56555-** 55 56552** 
7 56757** 57 56555** 57 56722** 55 56555** 55 56555** 
5 56555** 55 56752** 

  
52 56555**  

 
5 56755** 55 56757** 

  
55 56555**  

 
55 56575** 55 56525** 

      
 (5652(   * ِعبِالد االستجبط عٕذ ِغتٜٛ )5655** ِعبِالد االستجبط عٕذ ِغتٜٛ )

( ممــا 2.21( أن قــيم معــامالت االرتبــاط مرتفعــة ودالــة عنــد مســتوى )0مــن الجــدول ) ويتضــح
( ممـا 2.022 ،2.252وأن معامـل االرتبـاط تتـراوح بـين )، يدل عمى صدق مفردات االستبيان 
 ناإلعاقــة مــذوي  األشــخاصالعوامــل المــؤثرة فــي توظيــف يــدل عمــى صــدق مفــردات اســتبانة 

 .وجية نظر المختصون

  



 م0208( 10) -8ج-فبرايرعدد                                          ...      العوامل المؤثرة في توظيف األشخاص

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                     - 257 - 

 الداللي )املفسدة مع الدزجة الللية للبعد الري تنتني لى(  االتساق .4

بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجـة الكميـة لمبعـد الـذي  الباحثةقامت  
 ( يوضح ذلك:4تنتمي لو بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لمبعد، وجدول )

 :5 رذٚي

 55= ٌٍجعذ ْٚاٌذسرخ اٌى١ٍخ  اٌذساعخِعبِالد استجبط ث١شعْٛ ث١ٓ فمشاد أداح  

 اٌشخض رٚ االعبلخ إدسان أ١ّ٘خ اٌتٛظ١ف 
 األشخبصتأ١ً٘ ٚتذس٠ت 

 االعبلخ رٚٞ
 االعشح ث١ئخ اٌعًّ 

5 56555** 55 56555** 55 56555** 55 56555** 57 56555** 

5 56555** 55 56552** 55 56555** 55 56575** 55 56557** 

5 56755** 55 56555** 55 56555** 55 56555** 55 56555** 

5 56755** 55 56555** 55 56555** 55 56555** 55 56557** 

2 56755** 52 56552** 52 56755** 55 56555** 55 56555** 

5 56255** 55 56555** 55 56555** 55 56275** 55 56555** 

7 56525** 57 56755** 57 56555** 55 56555** 55 56557** 

5 56555** 55 56555**     52 56552**     

5 56552** 55 56555**     55 56555**     

55 56755** 55 56555**             

 (5652(   * ِعبِالد االستجبط عٕذ ِغتٜٛ )5655** ِعبِالد االستجبط عٕذ ِغتٜٛ )

( 2.21( أن قيم معامالت االرتبـاط مرتفعـة ودالـة عنـد مسـتوى )4من الجدول ) ويتضح
اسـتبانة العوامـل المـؤثرة مما يدل عمى صـدق مفـردات  (**2.223، **2.441وتتراوح بين )
بعـاد مـع الـداخمي )األ االتسـاقون المختصـمن وجية نظـر  اإلعاقةذوي  األشخاصفي توظيف 

 . لالستبيان(الدرجة الكمية 
بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة الكمية الستبيان  الباحثةقامت  

بعد حذف ، وجية نظر المختصونمن  اإلعاقةذوي  األشخاصالعوامل المؤثرة في توظيف 
 ( اآلتي يوضح ذلك:3)وجدول  الكمية،درجة البعد من الدرجة 

 :5رذٚي سلُ 

 األشخبصاٌعٛاًِ اٌّؤحشح فٟ تٛظ١ف االستجبط ث١ٓ دسرخ وً ثُعذ ٚاٌذسرخ اٌى١ٍخ ٌالعتج١بْ  ِعبِالد

 (55= )ْ ،ٚرٙخ ٔظش اٌّختظِْٛٓ  اإلعبلخرٚٞ 

 ِعبًِ االستجبط االثعبد

 **56555 إدسان أ١ّ٘خ اٌتٛظ١ف 

 **56555 اٌشخض رٚ االعبلخ

 **56555 االعبلخ رٚٞ األشخبصتأ١ً٘ ٚتذس٠ت 

 **56555 اٌعًّ  ث١ئخ

 **56552 االعشح

 (  5652(   * ِعبِالد االستجبط عٕذ ِغتٜٛ )5655** ِعبِالد االستجبط عٕذ ِغتٜٛ )
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 (،2.21( أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عنـد مسـتوى )3ويتضح من الجدول ) 
مــن  اإلعاقــةذوي  األشــخاصالعوامــل المــؤثرة فــي توظيــف ممــا يــدل عمــى صــدق أبعــاد اســتبانة 

 .ونوجية نظر المختص
 االستبيان:ثبـــــــات  ثانيا:
العوامل الثبات عن طريقة معامل الفا كرونباخ، وطريقة التجزية النصفية الستبيان  -1

 . ونوجية نظر المختص ناإلعاقة مذوي  األشخاصالمؤثرة في توظيف 
ذوي  األشــخاصالعوامــل المــؤثرة فــي توظيــف تــمح حســاب معامــل الثبــات الســتبيان  

ألبعـاد  وجتمـان كرونبـاخ، –باسـتخدام معامـل ألفـا  ،ونالمختصـوجية نظر  ناإلعاقة م
 األشـخاصالعوامـل المـؤثرة فـي توظيـف فـي ون نظر المختصخالل وجيات  استبانة من

 ( 5ذلك في جدول ) وبيان ونالمختصوجية نظر  ناإلعاقة مذوي 
 :2رذٚي 

اٌعٛاًِ اٌّؤحشح فٟ تٛظ١ف وشٚٔجبخ ٚ رتّبْ اعتجبٔخ  فٟ  –أٌفب  بعتخذاَ ل١ُ ِعبِالد اٌخجبد ث 

 (55) ْ=  ٚرٙخ ٔظش اٌّختظْٛ ٓاإلعبلخ ِرٚٞ  األشخبص

 األثعـــبد
عذد 

 اٌّفشداد

أٌفب 

 وشٚٔجبخ

ِغتٜٛ 

 اٌخجبد
 رتّبْ

ِغتٜٛ 

 اٌخجبد

 ِشتفعخ 56525 ِشتفعخ 56552 55 إدسان أ١ّ٘خ اٌتٛظ١ف 

 ِشتفعخ 56555 ِشتفعخ 56555 55 اٌشخض رٚ االعبلخ

 األشخبصتأ١ً٘ ٚتذس٠ت 

 االعبلخ رٚٞ
 ِشتفعخ 56555 ِشتفعخ 56525 7

 ِشتفعخ 56557 ِشتفعخ 56555 5 ث١ئخ اٌعًّ 

 ِشتفعخ 56555 ِشتفعخ 56552 7 االعشح

 ِشتفعخ 56552 ِشتفعخ 56555 55 اٌذسرخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط

 (567) <ِشتفعخ  ( 567-562ِتٛعطخ ث١ٓ)  (  562) >ضع١فخ  اٌفب وشٚٔجبخ   

فــي يؤكــد الثقــة  ( ممــا 2.2أن جميــع قــيم معــامالت الثبــات أكبــرمن ) (5) يتضــح مــن الجــدول
 .وجية نظر المختصون ناإلعاقة مذوي  األشخاصالمؤثرة في توظيف  استبانة العواملثبات 

وجوـــة نظـــس  ناإلعاقـــة مـــذوي  األشـــخاصلعوامـــل املـــؤثسة ف توظيـــف ســـتبيان االالصـــوزة النوا يـــة 

 .املختصون

ــارات اســتبانة   ــث إن عب ــف وحي ــي توظي ــة مــذوي  األشــخاصالعوامــل المــؤثرة ف  ناإلعاق
ــتم اســتبعاد أي منيــا؛  ،وجيــة نظــر المختصــون ــم ي ــو ل ــات، فإن جميعيــا تتصــف بالصــدق والثب

العوامـل ولذلك فإن الصورة األولية تظل كما ىـي. وبتحديـد نظـام االسـتجابة عمـى بنـود اسـتبانة 
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لطريقـة ليكـرت  ، وفقـاوجيـة نظـر المختصـون ناإلعاقـة مـذوي  األشـخاصالمؤثرة في توظيـف 
( درجـة، وتكـون 015( وعمـى ىـذا تكـون الدرجـة العظمـى )1، 0، 4، 3، 5متدرج الخماسـي )
وجيـــات نظـــر المختصـــين ( درجـــة، وتـــدل الدرجـــة العاليـــة عمـــى ارتفـــاع 34الدرجـــة الصـــغرى )
أمـــا الدرجـــة المنخفضـــة فتـــدل عمـــى  االعاقـــة،ذوي  األشـــخاصفـــي توظيـــف  لمعوامـــل المـــؤثرة

 انخفاضو.
 ومناقشتوا الدزاسةنتا ج 

حيــث ، ، وكــذلك مفتــاح التصــحيح االســتبانةوبتحديــد نظــام االســتجابة عمــى بنــود  
ذوي  األشــخاصالعوامــل المــؤثرة فــي توظيــف لكــل مفــردة فــي اســتبانة  ةالباحثــ تصــاغ
موافـق  –بدرجة كبيرة )موافق وىياستجابات  خمس وجية نظر المختصونمن  اإلعاقة

 –5كبيـرة( وترتيـب الـدرجات ) موافـق بدرجـةغيـر  -موافـق غيـر  -موافق إلى حد  ما -
( أي أن طـــول الفتـــرة 2.2= 5/ 3( وتـــم تقســـيم إلـــى خمـــس مســـتويات )3-4-0-1
كانت المسـتويات كمـا ىـي موضـحة فـي الجـدول  بالتالي 2.2لكل مستوى ىو  الخمية()
(2:)  

 :5رذٚي 

 اٌذساعخاٌّحه اٌّعتّذ فٟ  

 ِغتٜٛ االعتخذاَ طٛي اٌخ١ٍخ

 ضع١ف رذا 5675إٌٝ  5 ِٓ

 ضع١ف 5625إٌٝ 565ِٓ 

 ِتٛعظ 5655إٌٝ 565ِٓ 

 ِشتفع 5655إٌٝ 565ِٓ 

 ِشتفع رذا 2إٌٝ 565ِٓ 

 كنـا يـدزكوا   اإلعاقـة ذوي  األشـخاص العوامل املؤثسة ف توظيـف  ما أكجس  :السؤال األول للدزاسة .1

 املختصني؟ 

والنســــب الميويــــة  التكــــرارات،بحســــاب   الباحثــــة تقامــــ ، لإلجابــــة عــــن ىــــذا الســــؤال 
واالنحرافـــات المعياريـــة والرتـــب لنتـــايج العوامـــل المـــؤثرة فـــي توظيـــف  الحســـابية،والمتوســـطات 

ولمعرفـة واقـع اسـتخدام أبعـاد األداة التـي ،  وجية نظر المختصون اإلعاقة منذوي  األشخاص
تأىيــل وتــدريب  اإلعاقــة،الشــخص ذو  التوظيــف،إدراك أىميــة :   العوامــل التاليــة تمثمــت فــي
( النتــايج مرتبــة مــن األكثــر 2ويبــرز جــدول ) ، ســرةاأل، بييــة العمــلاإلعاقــة،  ذوي األشــخاص
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ذوي  األشــخاصإضــافة لمتوسـط العوامــل المــؤثرة فــي توظيــف  ،أىميــة األقــلإلــى ىميـة وتــأثيرًا ا
   كمي.بشكل  وجية نظر المختصون اإلعاقة من

 :7رذٚي 

 اٌّتٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّع١بسٞ ألثعبد أداح اٌذساعخ ٔتبئذ  

 اٌتشت١ت اٌٛصْ أحشاف ِتٛعظ اٌجعذ
ِغتٜٛ 

 اٌذسرخ

 ِشتفع رذا 5 55655 5655 5622 إدسان أ١ّ٘خ اٌتٛظ١ف 

 ِشتفع رذا 2 55655 5657 5655 اٌشخض رٚ االعبلخ

 األشخبصتأ١ً٘ ٚتذس٠ت 

 االعبلخ رٚٞ
 رذا ِشتفع 5 55655 5672 5655

 ِشتفع رذا 5 55675 5675 5655 ث١ئخ اٌعًّ 

 ِشتفع رذا 5 55655 5625 5655 عشحاأل

 ِشتفع رذا  55655 5655 5655 عتج١بْاٌذسرخ اٌى١ٍخ ٌال

( مـا يــدل عمــى درجــة 3.34( بـأن المتوســط الكمــي ألداة الدراســة )2يتضـح مــن جــدول )
وجيــة نظــر  ناإلعاقــة مــذوي  األشــخاصفــي العوامــل المــؤثرة فــي توظيــف جــدا مرتفعــة ىميــة ا

تأىيـل  بعـديميـو  أوال،يـأتي إدراك أىميـة التوظيـف  بعـد الجدول نفسـو بـأن ويوضح ،المختصون
الشـخص ذو  بعـد وأخيـرا ،العمـلبييـة ويميـو  سـرة،األ بعـديميو  االعاقة، ذوي األشخاصوتدريب 
 .االعاقة
الباحثـــة أن العوامـــل المـــؤثرة فـــي توظيـــف  األول، تـــريبـــاالطالع عمـــى نتـــايج الســـؤال  

 األشـخاصتأىيـل وتـدريب ، إدراك أىميـة التوظيـف يمي :  بالترتيب كما اإلعاقة ذوي األشخاص
. وىــذا يؤكــد أن عامــل إدراك أىميــة اإلعاقــةذوي ، االســرة ، بييــة العمــل، وأخيــرًا الشــخص ذو 

ن ميـــم فـــي عمميـــة التوظيـــف أل  عامـــلأو أســـرتو اإلعاقـــة ذويالتوظيـــف ســـواء مـــن الشـــخص 
ــةتوظيــف الشــخص ذو  ــي  اإلعاق ــدرة عم ــة الق ــي المجتمــع ولدي ــتج وفاعــل ف ــو شــخص من يجعم

وبالتالي الشعور بتقدير الذات، تتفق ىذه النتيجة مع نتايج دراسـة ىوسـاوي ، العيش المستقل 
فس مـن ال يتمكن من العيش باستقاللية اعتماد عمى الـن اإلعاقة( في أن الشخص ذو 0215)

أو  مــن عــيش باســتقالل تــام  ومينــة تمكنــال إذا وجــد لنفســو إ  حيــث التــدخل والحيــاة المســتقمة،
ن خــرين.اآلجزيــي عــن   اإلعاقــةلألشــخاص ذوي  العامــة الحيــاة نوعيــة عمــى التوظيــف تــأثير وا 

 الــذات لتحقيــق العمــل فــرص إلــى لموصــول اإلعاقــةذوي  لألشــخاص أىميــة أكثــر األمــر يجعــل
(، كمـا يســاىم التوظيــف Bush& Tassé,2017,24المجتمـع ) فــي إيجابيـة مســاىمة وتقـديم

 ,.Aytac et al)الذاتيـة  ويجعمو يشعر بقيمتـو اإلعاقةلمشخص ذوي  بالنفس في تنمية الثقة
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2012,40.) 
قــد جــاء فــي  اإلعاقــة ذويالعامــل المــرتبط بتأىيــل وتــدريب الشــخص  أنتــري الباحثــة و 

مرتبط بتأىيمـو وتدريبـة  اإلعاقةالمرتبة الثانية ، يرجع ذلك الي أن ضمان توظيف الشخص ذو 
 األشـخاصوفق قدراتو ومياراتو ، ويعد ذلك أىم المشاكل والمعوقات التي تعوق عممية توظيف 

اجـو الصـعوبات التـي تو  والتـي أكـدت أن (0215البتـال )، وىذا يؤكد نتـايج دراسـة اإلعاقة ذوي
الفكريـة لـبعض  اإلعاقـةذوي  األشـخاصافتقـار منيـا: الفكريـة  اإلعاقةذوي  األشخاصتوظيف 

ــةذو الشــخص  ، وعــدم تمقــيالميــارات الضــرورية فــي العمــل يحــد مــن فــرص تــوظيفيم  اإلعاق
. وفيمـا يتعمـق بـأن عامـل األسـرة قـد جـاء التدريب الالزم لمقيام بالعمل بالشكل الصحيح الفكرية

دراك ألىميــة التوظيــف ووجــود دافــع إ اإلعاقــةفــي المرتبــة الثالثــة، ألنــو إذا تــوافر لمشــخص ذو 
ــة لمعمــل، وكــان مؤىــل لموظيفــة ســوف يســيم فــي اســتقرار االســرة والتقميــل مــن الضــغوط  لدي

ــف الشــخص ذو  ســيم فــي تعزيــز ي اإلعاقــةالمرتبطــة بوجــود شــخص ذو إعاقــة، بــل أن توظي
مكانتيا في المجتمع والنظر الييا عمي أن توظيف أبنيا يعد بمثابـة قصـة نجـاح لكيـان االسـرة. 
وفيما يتعمق ببييـة العمـل كعامـل قـد جـاء فـي المرتبطـة الرابعـة مـن وجيـة نظـر عينـة الدراسـة، 

 Scott et)تري الباحثـة أن بعـض الدراسـات أكـدت عمـى أىميـة العوامـل البيييـة ومنيـا دراسـة 

al., 2019 وتأكيــدىا عمــى وجــود مجموعــة مــن العوامــل البيييــة مثــل العوامــل المتعمقــة ببييــة )
العمــل والتــي تتمثــل فــي اســتخدام تكنولوجيــا االتصــال والتــي مــن شــأنيا أن تــؤثر عمــى توظيــف 

قـد جـاء  اإلعاقـةالتوحد. وأخيرًا عامل الشخص ذو  طيف اضطراب من يعانون الذين األشخاص
المرتبــة األخيــرة ألنــو ىــو الــذي سـوف يجنــي ثمــار تضــافر العوامــل الســابقة حيــث إن إدراك فـي 

سـرة وتـوافر التأىيـل والتـدريب الماليـم وبييـة عمـل مسـاندة كـل ذلـك أىمية التوظيف وتعـاون األ
 وضمان العيش المستقل.  اإلعاقةيسيم في ضمان توظيف الشخص ذو 

كــل  فقـرات ةالباحثـ (، تسـتعرض2جـدول ) بعـد عـرض نتـايج االبعـاد بشـكل مسـتقل فـيو 
 الجدول التالي:من أبعاد األداة في  بعد
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 : 5رذٚي 

 إدسان أ١ّ٘خ اٌتٛظ١ف ثعذٔتبئذ اٌّتٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّع١بسٞ ٌفمشاد 

 اٌّفشداد   َ 

  ِغتٛٞ االعتخذاَ ن

 اٌتشت١ت اٌّغتٛٞ  أحشاف ِتٛعظ
% 

 ِٛافك 

 ثشذٖ
 ِحب٠ذ ِٛافك

 غ١ش

 ِٛافك 

 غ١ش  

 ِٛافك

 ثشذح  

 اٌٛصْ

5 

اٌشعٛس 

ثبألِٓ 

 االلتظبدٞ

 5 5 5 75 555 ن

55655 5625 5627 
ِشتفع 

 رذا
7 

% 5565 5565 565 565 565 

5 
٠ّٕٟ اٌخمخ 

 ثبٌٕفظ

 5 5 5 25 555 ن
52655 5675 5655 

ِشتفع 

 رذا
5 

% 7565 5565 565 565 565 

5 
اٌشعٛس 

 ثبالعتمال١ٌخ

 5 5 7 52 555 ن
52655 5677 5625 

ِشتفع 

 رذا
5 

% 5565 5567 565 565 565 

5 

ِظذس 

أعبعٟ 

ٌٍتفبعً 

 االرتّبعٟ

 5 5 5 22 557 ن

55652 5652 5625 
ِشتفع 

 رذا
2 

% 7565 5565 565 565 565 

2 
تحذ٠ذ ٘ذف 

 ِٓ اٌح١بح

 5 5 55 55 525 ن
55627 5655 5655 

ِشتفع 

 رذا
5 

% 7565 5565 565 565 565 

5 

تحغ١ٓ 

ٔٛع١خ 

 اٌح١بح

 5 5 5 22 525 ن

55655 5675 5625 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 7565 5565 565 565 565 

7 

ص٠بدح 

احتشاَ 

 اٌزاد 

 5 5 5 55 555 ن

55655 5675 5625 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 7565 5562 565 565 565 

5 

تحغ١ٓ 

اٌظحخ 

 اٌعم١ٍخ 

 5 2 55 75 55 ن

 55 ِشتفع 5657 5655 55655
% 5565 5565 5565 565 562 

5 

تحغ١ٓ 

اٌظحخ 

 اٌجذ١ٔخ

 5 5 55 55 52 ن

 5 ِشتفع 5655 5655 55655
% 5265 5562 5565 565 565 

55 

تٍج١خ 

اٌتٛلعبد 

 االرتّبع١خ

 5 5 55 55 55 ن

57625 5655 5652 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 5567 5565 565 565 565 

 
اٌّتٛعظ  

 اٌعبَ
      55655 5622 5655 

ِشتفع 

 رذا
 

 اإلعاقـةإدراك أىميـة التوظيـف ذوي  لبعـد( أن المتوسط الحسابي العام 2)جدول يوضح 
( ، ممـا يعنـي درجـة اسـتخدام مرتفعـة 2.42، انحـراف معيـاري =3.55بمـا ) متوسـط =  حيث

      نظر المختصونوجية من  اإلعاقةجدا إدراك أىمية التوظيف ذوي 
"  ىتـنص عمـ التـيو  متوسـط اسـتخدامأعمـى  ( حققت4ويكشف الجدول كذلك أن الفقرة )

ــا ) متوســط =  ــاري =3.22الشــعور باالســتقاللية " حيــث بم و تــنص  ،( 2.52، انحــراف معي
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ــردة ) ــ0المف ــا ) متوســط =  ى( عمي ــث بم ــة بــالنفس"  حي ، انحــراف معيــاري 3.22" ينمــي الثق
أن التوظيف ينمـي الشـعور باالسـتقاللية "  في درجة استخدام مرتفعة جدا(  مما يعني 2.34=

( التـي 2يكشـف الجـدول أن  الفقـرة  )فـي حـين  المختصـين . من وجيـة نظـر  والثقة بالنفس 
ققت أقل  متوسطات اسـتخدام حيـث بمـا ) متوسـط = " حتحسين الصحة العقمية تنص عمي  " 

"  ، يمييــا المفــردة مرتفعــة  "درجــة اســتخدام وقــد حققــت(  2.22 ، انحــراف معيــاري = 3.12
ــ2) ــة "  ى( التــي تــنص عم ــا ) متوســط = تحســين الصــحة البدني ــث بم ، انحــراف  3.12"  حي

ذوي  األشــخاص توظيــفأىميــة "  فــي مرتفعــة  "درجــة اســتخدام وقــد حققــت( 2.22 معيــاري =
 .اإلعاقة

تري الباحثة أن الشعور باالستقاللية والثقة بالذات قد جـاءت فـي المرتبـة االولـي لعبـارات البعـد 
اإلعاقـة، أن توظيـف الشـخص فـي مينـة  ذوياألول المرتبط بإدراك أىمية التوظيف لألشخاص 

االخـرين وبالتـالي  ىتتوافق مع قدراتو وتوفر لو دخل مادي يشعر باالستقالل وعدم االعتماد عمـ
 يـــوفر شـــعورًا ( عمـــي أن التوظيـــفVest,2020,36، وىـــذا يتفـــق مـــع تأكيـــد )الثقـــة بـــالنفس 

 اإلعاقـة، ويسـاعدىم عمـى تجنـبذوي  لألشـخاص الـذات وتحقيـق الذاتي واالكتفاء باالستقاللية
   . Sense of Identityباليوية  أفضل شعور وتحقيق االجتماعية، العزلة
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 اٌشخض رٚ االعبلخ ثعذٔتبئذ اٌّتٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّع١بسٞ ٌفمشاد 

  

 اٌّفشداد

 ِغتٛٞ  االعتخذاَ ن

 اٌتشت١ت اٌّغتٛٞ           أحشاف          ِتٛعظ          ٚصْ
 غ١ش ِٛافك ِحب٠ذ           ِٛافك ِٛافك ثشذٖ %          َ

غ١ش  ِٛافك 

 ثشذح

5 

ِغتٜٛ تع١ٍُ 

اٌشخض رٚ 

 عبلخاإل

 5 5 55 55 75 ن
55675 

 
 5 ِشتفع 5675 5655

% 5765 5565 5565 565 565 

5 

ِغتٜٛ تذس٠ت 

اٌشخض رٚ 

 اإلعبلخ

 55655 5 5 55 55 555 ن

5655 5625 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 5565 5565 565 565 565 
 

5 

اٌمذسح عٍٟ 

اٌتٛاطً 

ٚاإلدِبد فٟ 

 ِىبْ اٌعًّ

 55652 5 5 55 77 555 ن

5652 5655 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 2565 5567 565 565 565 
 

5 
اٌشعٛس 

 ثبٌىفبءح اٌزات١خ

 52675 5 5 55 57 55 ن
5655 5675 

ِشتفع 

 رذا
7 

% 5565 5565 5562 565 565 
 

2 

طٛسح 

اٌشخض رٚ 

 ٓاإلعبلخ ع

 راتٗ

 55627 5 5 55 555 55 ن

5655 5655 
ِشتفع 

 رذا
2 

% 5565 5565 565 565 565 
 

5 

اٌمذسح عٍٟ 

اٌتٛافك ِع 

 ث١ئخ اٌعًّ

 5565 5 5 55 55 55 ن

565 5655 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 5567 5765 565 565 565 
 

7 
تٛافش اٌذافع 

 اٌتٛظ١فٔحٛ 

 57652 5 5 55 555 55 ن
5652 5655 

ِشتفع 

 رذا
5 

% 5565 5765 565 565 565 
 

5 
اعتخذاَ اٌتم١ٕخ 

 اٌحذ٠خخ

 55657 5 5 25 75 55 ن
 5 ِشتفع 5655 5655

% 5565 5265 5565 565 565 
 

 اٌحبٌخ اٌظح١خ 5
 55652 5 5 25 55 75 ن

 55 ِشتفع 5655 5652
% 5565 5565 5565 565 565 

 

55 
احتشاَ لٛا١ٔٓ 

 اٌعًّ

 5565 5 5 55 55 55 ن
565 5655 

ِشتفع 

 رذا
5 

% 5565 5565 5565 565 565 
 

 
 اٌّتٛعظ اٌعبَ

      
55655 5655 5657 

ِشتفع 

  رذا

ــام 2)جــدول يوضــح   ــالشــخص ذو  بعــدل( أن المتوســط الحســابي الع ــا  ثاإلعاقــة حي بم
مــن ممــا يعنــي درجــة اســتخدام مرتفعــة جــدا  (،2.32انحــراف معيــاري =(،  3.41=  )متوســط

   وجية نظر المختصون ناإلعاقة متوظيف لمشخص ذوي  المؤثرة فيحيث العوامل 
"  عمـى تـنصالتـي و  متوسـط اسـتخدامأعمـى  حققت( 0ويكشف الجدول كذلك أن الفقرة ) 

( 2.52انحـراف معيـاري =، 3.21=  )متوسـط" حيـث بمـا مستوى تدريب الشخص ذو االعاقـة
 )متوسـطبمـا  حيـث" التواصـل واإلدمـاج فـي مكـان العمـل عمىالقدرة  عمى "( 4المفردة ) وتنص
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أن عوامــل  " فــيدرجــة اســتخدام مرتفعــة جــدايعنــي  ( ممــا2.22انحــراف معيــاري = ،3.35= 
وىـذا يؤكـد عمـي أىميـة  اإلعاقة.ذوي ص الشخ عمى المؤثرةالتدريب والتواصل من أىم العوامل 

يعـد أىـم عوايـق تـوظيفيم، وىـذا يتفـق مـع نتـايج دراسـة  ياإلعاقـة والـذ ذوي األشخاصتدريب 
والتــي أكــدت أن أىــم عوايــق التوظيــف المرتبطــة بالشــخص ذو ( 0212ومعــاجيني)الدوســري 
لبعض الميارات الضرورية فـي العمـل يحـد مـن  ةاإلعاقة العقميذوي  األشخاصافتقار : اإلعاقة

 مســتويات وأن وتدريبــو، الفــرد تعمــيم مســتوى عمــى العمــل فــرص لــذلك تعتمــد .فــرص تــوظيفيم
 (.(Vallas et al.,2015اإلعاقةذوي  لألشخاص العمل فرص من تحد المنخفضة التعميم

أقـــل " حققـــت الحالـــة الصـــحية عمـــى "( التـــي تـــنص 2الفقـــرة )أن كمـــا يكشـــف الجـــدول كـــذلك 
درجـة  حققـت ( وقـد2.23انحـراف معيـاري =  ،3.5=  )متوسـطاستخدام حيـث بمـا  متوسطات
بمـا  " حيـثاسـتخدام التقنيـة الحديثـة"  عمـى( التـي تـنص 2يمييا المفـردة ) "،مرتفعة  "استخدام
أىميـة  " فـيمرتفعـة  "درجة استخدام وقد حققت( 2.23انحراف معياري =  ،3.14=  )متوسط

حيث يحتاج الي مزيد من التأىيل ليتناسب مع ظروفو الصحية واسـتخدام  اإلعاقةي توظيف ذو 
 .التقنية الحديثة
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 ٔتبئذ اٌّتٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّع١بسٞ ٌفمشاد

 االعبلخ رٚٞ األشخبصتأ١ً٘ ٚتذس٠ت  ثعذ

 اٌّفشداد َ

 ِغتٛٞ االعتخذاَ

 ِٛافك اٌتشت١ت اٌّغتٛٞ أحشاف ِتٛعظ ٚصْ

 ثشذٖ
 ِحب٠ذ ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش  

ِٛافك 

 ثشذح

5 

تٛف١ش 

ِختظ١ٓ فٟ 

ِزبي اٌتأ١ً٘ 

ٚاٌتذس٠ت 

ٌألشخبص 

 عبلخاإل رٚٞ

555 57 55 55 5 

55655 5625 5652 
ِشتفع 

 رذا
5 

55625 57655 7655 2655 5655 

5 

تطج١ك 

اٌّّبسعبد 

اٌعب١ٌّخ ٌتأ١ً٘ 

ٚتذس٠ت 

 األشخبص

 عبلخاإلرٚٞ 

557 25 55 55 5 

55655 5655 5657 
ِشتفع 

 رذا
5 

55655 55675 5625 2655 5655 

5 

تأ١ً٘ ٚتذس٠ت 

اٌعب١ٍِٓ فٟ 

ِشاوض اٌتأ١ً٘ 

 ٚاٌتذس٠ت

555 52 5 2 5 

55655 5625 5652 
ِشتفع 

 رذا
5 

55675 55652 5655 5655 5655 

5 

ٚرٛد خطظ 

تأ١ٍ١٘ٗ تتٛافك 

ِع طج١عخ 

 عبلخاإل

555 25 55 55 5 

55655 5655 5652 
ِشتفع 

 رذا
2 

55655 52655 2655 5655 5655 

2 

ٚرٛد ِشاوض 

ٌٍتأ١ً٘ 

ٚاٌتذس٠ت 

تتٛافك ِع 

ِتطٍجبد عٛق 

 اٌعًّ

552 55 55 55 5 

57655 5655 5655 
ِشتفع 

 رذا
7 

55655 55652 5655 5657 5655 

5 

 أعشٚعٟ 

 األشخبص

اإلعبلخ  رٚٞ

اٌتأ١ً٘  دثزٙب

 ٚاٌتذس٠ت

525 52 55 5 5 

55655 5655 5672 
ِشتفع 

 رذا
5 

75655 55655 5675 5652 5655 

7 

اٌتٕغ١ك ث١ٓ 

رٙبد اٌتأ١ً٘ 

ٚاٌتذس٠ت 

 ٚاٌتٛظ١ف

555 57 5 55 5 

55655 5625 5655 
ِشتفع 

 رذا
5 

75652 57655 5655 5625 5655 

 
 اٌّتٛعظ اٌعبَ

     
55655 5655 5672 

ِشتفع 

  رذا
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 ذوي األشخاصتأىيل وتدريب  بعدل( أن المتوسط الحسابي العام 12)جدول يوضح 
( ، مما يعني درجة استخدام 2.25، انحراف معياري =3.32حيث بما ) متوسط = اإلعاقة

 .  وجية نظر المختصونمن اإلعاقة ذوي األشخاصتأىيل وتدريب دراك أىمية إلمرتفعة جدا 
وعي و تنص عمي "  متوسط استخدام( حققتا أعمى 2ويكشف الجدول كذلك أن الفقرة )

، انحراف 3.22=  )متوسط" حيث بما بجيات التأىيل والتدريب  اإلعاقة ذوي األشخاصسر أ
تأىيل وتدريب العاممين في مراكز "   ىعمتنص التي و ( 0المفردة ) وتمييا ، ( 2.25معياري =

درجة (  مما يعني 2.25معياري = انحراف، 3.52"  حيث بما ) متوسط = التأىيل والتدريب 
المختصين  من وجية نظر ألبناييم مراكز التأىيل  بأىمية إدراك أسر  "  في استخدام مرتفعة 

تري الباحثة أن وعي األسر بجيات التأىيل والتدريب يسيم في تسييل توظيف أبناييم من  .
 Graffam et)مع ما ذكره والفوايد المترتبة عمي عممية التوظيف. وىذا يتفق  اإلعاقة ذوي

al.,2002)  من تعامميا مع ابنيا  ةسر تغير األاالعاقة، يؤدى الي  ذويأن توظيف االبن من
شعور اإلباء بالفخر و نو قادر عمى اتخاذ قرار، أوب ا،سمبيً نو فرد مستقل وليس أعمى أساس 

 جر.االجراء قدرة أبناييم عمى أداء العمل مدفوع 
ـــي " 5أن الفقـــرة )كمـــا يكشـــف الجـــدول كـــذلك  ـــل ( التـــي تـــنص عم وجـــود مراكـــز لمتأىي

" حققت أقل متوسطات استخدام حيـث بمـا ) متوسـط والتدريب تتوافق مع متطمبات سوق العمل
"  ، يمييـا المفـردة مرتفعـة  "درجـة اسـتخدام وقد حققت ،( 1.22، انحراف معياري = 3.42= 
"  ذوي االعاقــة األشــخاصتطبيــق الممارســات العالميــة لتأىيــل وتــدريب ( التــي تــنص عمــي " 0)

 مرتفعـة "درجـة اسـتخدام وقد حققـت( 2.22، انحراف معياري =  3.32حيث بما ) متوسط = 
ــىــذه العوامــل ت إنحيــث "   جــدا مزيــد مــن الــدعم فــي إنشــاء مراكــز تــدريب وتأىيــل  ىحتــاج إل

 وتطبيق الممارسات العالمية في التأىيل .
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 ث١ئخ اٌعًّ ثعذٔتبئذ اٌّتٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّع١بسٞ ٌفمشاد 

 اٌّفشداد َ

 ِغتٛٞ االعتخذاَ ن

 

 ٚصْ

 

 ِتٛعظ

 

 أحشاف

 

 اٌّغتٛٞ

 

 % اٌتشت١ت
ِٛافك 

 ثشذٖ
 ِحب٠ذ ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش  

ِٛافك 

 ثشذح

5 

 أسثبةحمخ 

اٌعًّ ثمذساد 

اٌشخض رٚ 

 عبلخاإل

 7 55 5 55 555 ن

55675 5655 5655 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 22655 55627 5655 5627 5655 

5 
تٛفش ٚع١ٍخ 

 إٌمً

 5 55 57 55 555 ن
55655 5655 5655 

ِشتفع 

 رذا
5 

% 25655 55655 55655 5627 5655 

5 

ِٕبعجخ ث١ئخ 

اٌعًّ ٌطج١عخ 

اٌشخض رٚ 

 عبلخ6اإل

 5 55 55 55 555 ن

57655 5655 5657 
 ِشتفع

 رذا
5 

% 55655 55655 5657 5625 5655 

5 

ٚرٛد 

 أشخبص

عبد١٠ٓ ٌذ٠ُٙ 

اتزب٘بد 

ا٠زبث١خ ٔحٛ 

اٌشخض رٚ 

 عبلخاإل

 5 7 55 25 555 ن

57655 5655 5655 
ِشتفع 

 رذا
2 

% 27655 55655 52655 5655 5655 

2 

اٌخمخ فٟ 

 رٚٞتٛظ١ف 

 عبلخاإل

 5 57 55 55 552 ن

52655 5657 5655 
ِشتفع 

 رذا
7 

% 25675 55625 2675 5655 5655 

5 

اإلعبلخ  رٚٞ

عتء  ا١ٌغٛ

عٍٝ ِىبْ 

 اٌعًّ

 5 55 55 25 555 ن

57655 5657 5655 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 25652 52655 5625 5655 5655 

7 
حمبفخ رٙخ 

 اٌعًّ

 5 5 55 55 555 ن
57655 5655 5655 

ِشتفع 

 رذا
5 

% 25655 55655 55655 5655 5655 

5 

حمخ اٌّغتف١ذ 

ِتٍمٟ 

اٌخذِبد ِٓ 

 رٚٞ اإلعبلخ6

 5 55 55 25 557 ن

55652 5652 5655 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 22675 55655 55655 5675 5655 

5 

تٛافش ٚعبئً 

االِٓ 

ٚاٌغالِخ 

اٌتٟ تتٛافك 

ِع طج١عخ 

اٌشخض رٚ 

 االعبلخ

 5 55 57 55 555 ن

55655 5655 5652 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 55657 55655 5655 2655 5655 

 

اٌّتٛعظ 

       اٌعبَ
55675 5655 5675 

 ِشتفع رذا
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حيـث بمـا ) متوسـط =  بيية العمل بعدل( أن المتوسط الحسابي العام 11)جدول يوضح  
بييـة  ا إدراك أىميـة( ، مما يعني درجة اسـتخدام مرتفعـة جـدً 2.21انحراف معياري =(، و 3.44
     .وجية نظر المختصونمن  اإلعاقةمتوظيف ذوي ل العمل

تــوافر "  عمــى اســتخدام وتــنصمتوســط ( حققــت أعمــى 2ويكشــف الجــدول أن الفقــرة )
=  )متوســط" حيــث بمــا مــن والســالمة التــي تتوافــق مــع طبيعــة الشــخص ذو االعاقــةوســايل األ
العمـل لطبيعـة مناسـبة بييـة  عمـى "تنص  ( التي4) ( والمفردة2.25، انحراف معياري =3.32

ــا الشــخص ذو االعاقــة. ــاري =3.42=  )متوســط"  حيــث بم ــي  ( ممــا2.22، انحــراف معي يعن
عمــل  وتجييــز بييــة والمواصــالت،النقــل  تــوفير وســايلأىميــة  " فــيادرجــة اســتخدام مرتفعــة جــدً 

 ( أنKim et al., 2020ويتفـق ذلـك مـع نتـايج دراسـة ) .وجية نظـر المختصـونمن مناسبو 
 ممحـوظ بشـكل احتمـاال أكثـر كـانوا اإلعاقـة مرافـق مـن المزيـد عمميـم أمـاكن تـوفر الـذين العمال
 رغبـة أكثـر كـانوا وبالتـالي، العمـل؛ عـن أكبـر رضـا ولـدييم آمنـة أنيا عمى عمميم أماكن إلدراك
 ومـع. أقـل مرافـق عمميـم أمـاكن تـوفر الـذين أوليـك مـن أكثـر الحاليـة وظايفيم عمى الحفاظ في

 ونتـــايج دراســـة .لإلعاقـــة مرافـــق أي تـــوفر ال كوريـــا فـــي العمـــل أمـــاكن مـــن العديـــد فـــإن ذلـــك،
عدم مناسـبة شـروط بالتوظيف ىي : ( أن أبرز المعوقات الخاصة 0212) ومعاجينيالدوسري 

يحــد مــن تــوظيفيم، عــدم تــوفر البييــة  اإلعاقــة لعقميــةذوي  األشــخاصبعــض الوظــايف لقــدرات 
 .ةاإلعاقة العقميذوي  األشخاصمنة الماليمة لعمل اآل

" حققــت تـوفر وســيمة النقـل عمــى "( التـي تـنص 0أن الفقــرة )كمـا يكشـف الجــدول كـذلك 
 حققـت ( وقـد1.22، انحـراف معيـاري = 3.02=  )متوسـطاسـتخدام حيـث بمـا  أقل متوسطات
العمــل بقــدرات  أربــابثقــة "  عمــى( التــي تــنص 1يمييــا المفــردة ) "،مرتفعــة  "درجــة اســتخدام

ــة ــا  " حيــثالشــخص ذو االعاق ــاري =  ،3.03=  )متوســطبم  وقــد حققــت( 1.22انحــراف معي
مــر الــذي يتطمــب توعيــة أربــاب األ .أىميــة توظيــف ذوي اإلعاقــة " فــيمرتفعــة  "درجــة اســتخدام
 في التوظيف. ةاستمراري راإلعاقة أكث تاإلعاقة وفيا ذوي األشخاصالعمل بقدرات 
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 االعشح ثعذٔتبئذ اٌّتٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّع١بسٞ ٌفمشاد  

 اٌّفشداد َ

 ِغتٛٞ االعتخذاَ ن

 

 ٚصْ

 

 ِتٛعظ

 

 أحشاف

 

 اٌّغتٛٞ

 

 % اٌتشت١ت
ِٛافك 

 ثشذٖ
 ِحب٠ذ ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

ِٛافك 

 ثشذح

5 

اٌذعُ 

االرتّبعٟ 

ِٓ أفشاد 

 األعشح6

 5 5 55 55 557 ن

55655 5625 5655 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 52655 55627 2655 5652 5655 

5 

لٕبعخ 

األعش 

ثأ١ّ٘خ 

تٛظ١ف 

أثٕبئُٙ ِٓ 

رٚٞ 

 اإلعبلخ

 5 5 55 55 555 ن

55652 5622 5675 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 55657 55655 5627 5655 5655 

5 

تأ١ً٘ 

ٚتذس٠ت 

األعشح 

إٌّبعت 

 ألثٕبئ6ُٙ

 5 5 55 25 555 ن

55652 5622 5652 
ِشتفع 

 رذا
2 

% 55655 55655 5627 5655 5655 

5 

 أفشادحمخ 

االعشح 

ثمذساد 

أثٕبئُٙ ِٓ 

رٚٞ 

 اإلعبلخ

 5 5 55 57 525 ن

55655 5655 5675 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 75655 57655 5627 5655 5655 

2 

سغجخ 

االعشح فٟ 

أذِبد 

اثُٕٙ فٟ 

 اٌّزتّع

 5 5 52 55 557 ن

55627 5655 5655 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 75655 55655 7655 5655 5655 

5 

خٛف 

االعشح 

 عٍٝاٌضائذ 

 أثٕبئُٙ

 5 55 55 55 55 ن

 7 ِشتفع 5655 5655 55655
% 57655 55627 55655 55655 5652 

7 

اتزبٖ 

عشح ألا

اال٠زبثٟ 

ٔحٛ رٙبد 

 اٌتٛظ١ف

 5 55 55 75 555 ن

55655 5655 5655 
ِشتفع 

 رذا
5 

% 25655 55655 5625 5675 5655 

 

اٌّتٛعظ 

       اٌعبَ
 ِشتفع رذا 5625 5655 55655
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 ،3.32=  )متوسطحيث بما االسرة  بعدلالعام  المتوسط( أن 10)جدول يوضح 
دور كبير  األسرة ليافي أن ا مما يعني درجة استخدام مرتفعة جدً  (،2.50 انحراف معياري =

 .وجية نظر المختصون ناإلعاقة مفي العوامل المؤثرة لتوظيف ذوي 
رغبة "  عمى وتنص متوسط استخدام( حققت أعمى 5ويكشف الجدول كذلك أن الفقرة )

 (  2.21 انحراف معياري = ،3.24=  االعاقة، )متوسط"سرة في اندماج ابنيم في المجتمع األ
بما  " حيثاإلعاقةسرة بقدرات أبناييم من ذوي ثقة افراد األ عمى "تنص ( 3المفردة )ويمييا 
أن  " فيدرجة استخدام مرتفعة جدايعني  ( مما2.21 انحراف معياري = ،3.21=  )متوسط

يكشف الجدول كذلك .في حين  ليم دور في محاولة دمج أبناييم في المجتمع أسر المعاقين 
 أقل متوسطات" حققت بناييم أ عمىسرة الزايد خوف األ عمى "( التي تنص 2أن الفقرة )

حققت درجة استخدام"  ( وقد1.12انحراف معياري =  ،3.22=  )متوسطاستخدام حيث بما 
"  سرة االيجابي نحو جيات التوظيفاتجاه األ"  عمى( التي تنص 2يمييا المفردة ) "،مرتفعة 
" ( وقد حققت درجة استخدام" مرتفعة 2.23انحراف معياري =  ،3.40=  )متوسطبما  حيث
   .اإلعاقةأىمية توظيف ذوي  في

المـيالد وحتـي  ذاإلعاقـة منـ ذوي األشـخاصتري الباحثة أن لألسرة دور ىـام فـي تنشـية 
مـن  المجتمـع، وبـالرغمفـي  مكانتـوالبحث عـن وظيفـة لضـمان العـيش المسـتقل ألبـنيم وتعزيـز 

حيـث أكـدت نتـايج  التوظيف ،سرة قد تكون عايق من معوقات ذلك أكدت بعض الدراسات أن األ
 التربيــة،األســاليب الخاطيــة فــي باألســرة: الصــعوبات المتعمقــة  مــنأنــو ( 0215البتــال )دراســة 

ــدة لألشــخاص ذوي  ــة الزاي ــكالحماي ــة الفكري ــل  ةاإلعاق األســرة مــن ســوء  أســرىم. خــوفمــن قب
األسـرة السـمبي نحـو  العمـل، اتجـاهفـي مكـان  ةاإلعاقـة الفكريـمعاممة اآلخرين لألشـخاص ذوي 

ــدرات  ــة الفكريــذوي  األشــخاصق ــايتيم.و  ةاإلعاق  ومعــاجينيدراســة الدوســري  وأيضــا نتــايج كف
 األشـخاصأبرز المعوقات الخاصة باألسرة ىي )اعتقـاد األىـالي بـأن توظيـف أن من ( 0212)

شــفقة ولــيس تقــدير لمكــانتيم، تــدني الراتــب يــؤدي إلحجــام األىــالي عــن  ةاإلعاقــة العقميــذوي 
 (.ةاإلعاقة العقميتوظيف أبناييم ذوي 

ــانيالســؤال  ــة  ىــل :لمدراســة الث ــروق ذات دالل ــي إدراك إحصــاييةتوجــد ف  ونالمختصــ ف
جيـة  التخصـص، الجـنس، لمتغيـر: تغـزي االعاقـة،ذوي  األشخاصلمعوامل المؤثرة في توظيف 

 التعميمي؟المستوى  الوظيفي، المسمى التخصص، العمل،
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 نسأوال: متغري اجل

ذوي  األشـــخاصالمختصـــين لمعوامـــل المـــؤثرة فـــي توظيـــف  إدراك فـــيلمعرفـــة الفـــروق 
 T-test نـــاث( تـــم اســـتخدام اختبـــار )ت(ا  الجـــنس )ذكـــور و  لمتغيـــر: تغـــزي االعاقـــة،

 (14جدول )قد جاءت النتايج كما ىي موضحة في و  مستقمتين،لممجموعتين 
 :55 رذٚي

إدسان اٌّختظ١ٓ ٌٍعٛاًِ اٌّؤحشح فٟ ٚاإلٔبث( فٟ  -اٌزوٛس ث١ٓ )ٔتبئذ اختجبس )د( ٌذساعخ اٌفشٚق  

 اٌزٕظ ٌّتغ١ش:تغضٞ  االعبلخ،رٚٞ  األشخبصتٛظ١ف 

 االثعبد
 ل١ّخ د (555اإلٔبث )ْ= (55اٌزوٛس )ْ =

 
 ِغتٜٛ اٌذالٌخ

 أحشاف ِتٛعظ أحشاف ِتٛعظ

 5655 55655 5655 5652 5655 5655 أ١ّ٘خ اٌتٛظ١ف  إدسان
داٌٗ عٕذ 

(5655) 

 5655 55655 5655 5655 5655 5655 عبلخاٌشخض رٚ اإل
داٌٗ عٕذ 

(5655) 

 األشخبصتأ١ً٘ ٚتذس٠ت 

 عبلخرٚٞ اإل
 غ١ش داٌخ 5657 5657 5675 5625 5675 5655

 غ١ش داٌخ 5657 5655- 5677 5655 5655 5655 ث١ئخ اٌعًّ 

 5655 55655 5652 5655 5652 5655 عشحاأل
داٌٗ عٕذ 

(5655) 

 5655 55655 5655 5655 5655 5655 اٌذسرخ اٌى١ٍخ
داٌٗ عٕذ 

(5655) 

لممجمـوعتين مسـتقمتين   T-test نتايج اختبـار )ت( ، أن (14يتضح من جدول )
 ( ســرةاأل، اإلعاقــةالشــخص ذو  إدراك أىميــة التوظيــف، ) االبعــادو فــي الدرجــة الكميــة  

إدراك المختصين في ( 2.21عند مستوى ) إحصايية إلي وجود فروق ذات داللة  تشير
ــي توظيــف  ــة تعــز ذوي  األشــخاصلمعوامــل المــؤثرة ف ــك(جــنسلمتغيــر )ال ياإلعاق  ، وذل

تأىيــل وتــدريب )بعــدي  ا فــيحصــاييً إال توجــد فــروق دالــو  . فــي حــين نــاث إل لصــالح ا
تري الباحثة أن تأثر بعـد  . (جنستعزي لمتغير )ال( بيية العمل، ذوي اإلعاقة األشخاص

بمتغيـر  ولالسـتبيانوالدرجة الكمية  سرةاأل، اإلعاقةالشخص ذو  إدراك أىمية التوظيف، 
الجنس لصالح اإلناث . أو بمعني أدق األميات الي أنين أكثـر معايشـة لضـغوط إعاقـة 

إلدراكيم قيمة عممية  اإلعاقة ذوي األشخاصا عمي توظيف األبناء، وبالتالي أكثر حرصً 
العـيش  ىبـنيم عمـإوأن  العمل ىو الذ سيسـاعد  وأسرتو، اإلعاقةالتوظيف لمشخص ذو 

ــالمســتقل و  ــر عضــو فــي النســق  تكــوين أســرة مســتقبالً  ىالقــدرة عم ، فاألميــات ىــم أكث
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 .اإلعاقةاالسري ارتباطا بالطفل / الشخص ذو 
              تعله(صعوبات  مبلس، فلسية، تدللاعاقة  توحد، مسعية،اعاقة التخصص ) ثانيا:

ذوي  األشـخاصالمختصـين لمعوامـل المـؤثرة فـي توظيـف  إدراكمـدى  فيلمعرفة الفروق  
صـعوبات  مبكـر، فكريـة، تـدخلاعاقـة  توحـد، سـمعية،اعاقـة تعـزي لمتغيـر التخصـص ) اإلعاقـة
ا لوجــود تفــاوت كبيــر فــي اعــداد فيــات الــال معمميــة نظــرً  الباحثــة االختبــارات اســتخدمت، تعمــم( 

   النتيجة.( يوضح 13وجدول ) واليس،استخدام اختبار كروسكال  التخصص، تم
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اٌعٛاًِ اٌّؤحشح فٟ ٔتبئذ اختجبس وشٚعىبي ٚا١ٌظ ٌٍتعشف عٍٝ اٌفشٚق ث١ٓ أفشاد ع١ٕخ اٌذساعخ فٟ 

 ثبختالف اٌتخظض ٚرٙخ ٔظش اٌّختظِْٛٓ اإلعبلخرٚٞ  األشخبصتٛظ١ف 

 ِغتٜٛ اٌذالٌخ وبٞ عى٠ٛش ِتٛعظ اٌشتت اٌعذد اٌتخظض ثعبداأل

 إدسان أ١ّ٘خ اٌتٛظ١ف

 557652 55 إعبلخ عّع١خ

56555 56255 

 55675 55 تٛحذ

 555655 75 إعبلخ فىش٠خ

 555655 57 تذخً ِجىش

 52655 55 طعٛثبد تعٍُ

 عبلخاٌشخض رٚ اإل

 555655 55 إعبلخ عّع١خ

56555 56525 

 555655 55 تٛحذ

 555652 75 إعبلخ فىش٠خ

 557652 57 تذخً ِجىش

 55675 55 طعٛثبد تعٍُ

 األشخبصتأ١ً٘ ٚتذس٠ت 

 عبلخاإل رٚٞ

 555677 55 إعبلخ عّع١خ

56555 56555 

 555655 55 تٛحذ

 57655 75 إعبلخ فىش٠خ

 55655 57 تذخً ِجىش

 555625 55 تعٍُ طعٛثبد

 ث١ئخ اٌعًّ

 55622 55 إعبلخ عّع١خ

76555 56555 

 555655 55 تٛحذ

 555675 75 إعبلخ فىش٠خ

 555655 57 تذخً ِجىش

 55677 55 طعٛثبد تعٍُ

 عشحاأل

 555657 55 إعبلخ عّع١خ

26552 56552 

 555655 55 تٛحذ

 55655 75 إعبلخ فىش٠خ

 555652 57 تذخً ِجىش

 555655 55 طعٛثبد تعٍُ

 اٌذسرخ اٌى١ٍخ

 555655 55 تٛحذ

56555 56255 

 555625 55 إعبلخ فىش٠خ

 555652 75 إعبلخ عّع١خ

 555655 57 طعٛثبد تعٍُ

 555652 55 تذخً ِجىش

عـدم وجـود فـروق والـيس تشـير الـي نتايج اختبار كروسكال  أن( 13يتضح من جدول )
ذوي  األشـخاصالعوامـل المـؤثرة فـي توظيـف السـتبيان واالبعاد  لدرجة الكميةفي ا دالة إحصايياً 
تعــزي لمتغيــر التخصــص )توحــد، إعاقــة فكريــة، إعاقــة ،  وجيــة نظــر المختصــون ناإلعاقــة مــ
(    3صعوبات تعمم ، تدخل مبكر (  حيث يمغت قيمـة كـاي  سـكوير  عنـد درجـة حريـة )سمعية ،
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(χ 2(4) = 3.194, p = 0.526)  مما يعنـي عـدم تـأثير متغيـر التخصـص فـي االسـتبيان ككـل
 . وجية نظر المختصونمن 

 الوظيفي  املسنىثالجا : 

 األشـخاصالمختصـين لمعوامـل المـؤثرة فـي توظيـف  لمعرفة الفروق بـين فـي مـدى إدراك 
مشــرف،  داري،إمنصــب  تــدريس،)عضــو ىييــة  الــوظيفي المســمىلمتغيــر  ياإلعاقــة تعــز ذوي 

عـداد فيـات إالـال معمميـة نظـرا لوجـود تفـاوت كبيـر فـي  الباحثـة االختبـارات خصايي( استخدمتأ
   النتيجة.( يوضح 15وجدول ) واليس،استخدام اختبار كروسكال  التخصص، تم
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 :52رذٚي 

ٚا١ٌظ ٌٍتعشف عٍٝ اٌفشٚق ث١ٓ أفشاد ع١ٕخ اٌذساعخ فٟ اٌعٛاًِ اٌّؤحشح فٟ  ٔتبئذ اختجبس وشٚعىبي

 فٟ اٌتشث١خ ٚرٙخ ٔظش اٌّختظِْٛٓ  ٚرٙخ ٔظش اٌّختظِْٛٓ  اإلعبلخرٚٞ  األشخبصتٛظ١ف 

 اٌّغّٟ اٌٛظ١فٟاٌخبطخ ثبختالف 

عـدم وجـود فـروق والـيس تشـير الـي نتايج اختبار كروسكال  أن( 15يتضح من جدول ) 
ذوي  األشـخاصالسـتبيان العوامـل المـؤثرة فـي توظيـف واالبعاد  لدرجة الكميةفي ا دالة إحصايياً 

 المســمى الــوظيفيتعــزي لمتغيــر التخصــص تعــزي لمتغيــر  المختصــون،وجيــة نظــر من اإلعاقــة
غـت قيمـة كـاي  بمحيـث  ،(    خصـاييأ،   مشرف،معمم ،  داريإمنصب ،  )عضو ىيية تدريس

مـا يعنـي عـدم تـأثير ، م (χ 2(4) = 4.452, p = 0.342)(    3سـكوير  عنـد درجـة حريـة )
 . المختصونوجية نظر في االستبيان ككل من  المسمى الوظيفيمتغير 

 ِغتٜٛ اٌذالٌخ وبٞ عى٠ٛش ِتٛعظ اٌشتت اٌعذد اٌتخظض ثعبداال

إدسان أ١ّ٘خ 
 اٌتٛظ١ف

 55625 52 عضٛ ١٘ئخ تذس٠ظ

56555 56555 
 555657 55 داسٞإِٕظت 

 555675 55 ِعٍُ
 555652 55 ِششف
 555655 55 اخظبئٟ

اٌشخض رٚ 
 االعبلخ

 555655 52 عضٛ ١٘ئخ تذس٠ظ

56557 56555 
 555657 55 ِٕظت اداسٞ

 555655 55 ِعٍُ
 555655 55 ِششف
 555655 55 أخظبئٟ

تأ١ً٘ ٚتذس٠ت 
 رٚٞ األشخبص

 االعبلخ

 555655 52 عضٛ ١٘ئخ تذس٠ظ

56755 56555 
 555655 55 ِٕظت اداسٞ

 55655 55 ِعٍُ
 57655 55 ِششف
 555655 55 أخظبئٟ

 ث١ئخ اٌعًّ

 55655 52 عضٛ ١٘ئخ تذس٠ظ

76255 56555 
 557655 55 ِٕظت اداسٞ

 555657 55 ِعٍُ
 55655 55 ِششف
 555655 55 أخظبئٟ

 االعشح

 552675 52 عضٛ ١٘ئخ تذس٠ظ

56575 56555 
 555655 55 ِٕظت اداسٞ

 555652 55 ِعٍُ
 55657 55 ِششف
 555625 55 أخظبئٟ

 اٌذسرخ اٌى١ٍخ

 55655 52 عضٛ ١٘ئخ تذس٠ظ

56525 56555 
 555657 55 ِٕظت اداسٞ

 555652 55 ِعٍُ
 52675 55 ِششف
 555675 55 أخظبئٟ
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 زابعا: املستوى التعليني

 األشـخاصالمختصـين لمعوامـل المـؤثرة فـي توظيـف  لمعرفة الفروق بـين فـي مـدى إدراك 
 دكتـوراه( اسـتخدمت ماجسـتير، بكـالوريوس،التي تعزي لمتغير المستوى التعميمي )اإلعاقةذوي 

اسـتخدام  التخصـص، تـممعممية نظرا لوجود تفاوت كبير في اعداد فيات  الال الباحثة االختبارات
   النتيجة.( يوضح 12وجدول ) واليس،اختبار كروسكال 

 : 55رذٚي 

ٔتبئذ اختجبس وشٚعىبي ٚا١ٌظ ٌٍتعشف عٍٝ اٌفشٚق ث١ٓ أفشاد ع١ٕخ اٌذساعخ فٟ اٌعٛاًِ اٌّؤحشح فٟ 

تعضٞ ٌّتغ١ش اٌّغتٜٛ اٌتع١ٍّٟ  اٌّختظْٛٚرٙخ ٔظش ِٓ  اإلعبلخرٚٞ  األشخبصتٛظ١ف 

 دوتٛساٖ( ِبرغت١ش، ثىبٌٛس٠ٛط،)

 اٌعذد اٌتخظض ثعبداأل
ِتٛعظ 
 اٌشتت

 وبٞ عى٠ٛش
ِغتٜٛ 
 اٌذالٌخ

إدسان أ١ّ٘خ 
 اٌتٛظ١ف

 555652 55 طثىبٌٛس٠ٛ

 552627 557 ِبرغت١ش 56557575 56555555

 555655 55 دوتٛساٖ

اٌشخض رٚ 
 االعبلخ

 555622 55 طثىبٌٛس٠ٛ

 555655 557 ِبرغت١ش 56755555 56555555

 557655 55 دوتٛساٖ

تأ١ً٘ ٚتذس٠ت 
 رٚٞ األشخبص

 االعبلخ

 555655 55 طثىبٌٛس٠ٛ

 555655 557 ِبرغت١ش 5655555 56525255

 555625 55 دوتٛساٖ

 ث١ئخ اٌعًّ

 555655 55 طثىبٌٛس٠ٛ

 552652 557 ِبرغت١ش 56527575 5625525

 555655 55 دوتٛساٖ

 عشحاأل

 555652 55 طثىبٌٛس٠ٛ

 555652 557 ِبرغت١ش 56552555 56557555

 555655 55 دوتٛساٖ

 اٌذسرخ اٌى١ٍخ

 555655 55 طثىبٌٛس٠ٛ

 557625 557 ِبرغت١ش 5655555 56755555

 555622 55 دوتٛساٖ

عدم وجود فروق واليس تشير الي كروسكال نتايج اختبار  أن( 12يتضح من جدول ) 
ذوي  األشخاصالستبيان العوامل المؤثرة في توظيف واالبعاد  لدرجة الكميةفي ا دالة إحصايياً 

المستوى التعميمي  تعزي لمتغير التخصص تعزي لمتغير، وجية نظر المختصونمن  اإلعاقة
 (0درجة حرية ) سكوير عندكاي يمغت قيمة  حيث،   بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه()
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(χ 2(2) = 0.7693, p = 0.680)  في التعميمي المستوى مما يعني عدم تأثير متغير
 .وجية نظر المختصوناالستبيان ككل من 

 زابعا: جوة العنل 

 األشـخاصالمختصـين لمعوامـل المـؤثرة فـي توظيـف  لمعرفة الفروق بـين فـي مـدى إدراك 
 الباحثـة االختبـارات أىمـي( اسـتخدمت خـاص، حكـومي،)جيـة العمـل لمتغير  ياإلعاقة تعز ذوي 

اسـتخدام اختبـار كروسـكال  العمل، تـمجية الال معممية نظرا لوجود تفاوت كبير في اعداد فيات 
    النتيجة.( يوضح 12وجدول ) واليس،

 :57رذٚي 

ٚا١ٌظ ٌٍتعشف عٍٝ اٌفشٚق ث١ٓ أفشاد ع١ٕخ اٌذساعخ فٟ اٌعٛاًِ اٌّؤحشح فٟ  ٔتبئذ اختجبس وشٚعىبي

 فٟ اٌتشث١خ ٚرٙخ ٔظش اٌّختظِْٛٓ  ٚرٙخ ٔظش اٌّختظِْٛٓ  اإلعبلخرٚٞ  األشخبصتٛظ١ف 

 (أٍٟ٘ خبص، ،حىِٟٛ)رٙخ اٌعًّ اٌخبطخ اٌتٟ تعضٞ ٌّتغ١ش 

 وبٞ عى٠ٛش ِتٛعظ اٌشتت اٌعذد اٌتخظض ثعبداأل
ِغتٜٛ 

 اٌذالٌخ

 إدسان أ١ّ٘خ اٌتٛظ١ف

 55652 75 حىِٟٛ

 555655 77 خبص 56525 26555

 555652 55 أٍٟ٘

 اٌشخض رٚ االعبلخ

 555655 75 حىِٟٛ

 555655 77 خبص 56555 56555

 555657 55 أٍٟ٘

 األشخبصتأ١ً٘ ٚتذس٠ت 

 االعبلخ رٚٞ

 555655 75 حىِٟٛ

 57655 77 خبص 56555 56555

 555657 55 أٍٟ٘

 ث١ئخ اٌعًّ

 555655 75 حىِٟٛ

 555655 77 خبص 56555 56525

 55675 55 أٍٟ٘

 عشحاأل

 555655 75 حىِٟٛ

 555657 77 خبص 56525 56227

 555677 55 أٍٟ٘

 اٌذسرخ اٌى١ٍخ

 557655 75 حىِٟٛ

 552655 77 خبص 56555 56555

 555655 55 أٍٟ٘

عدم وجود فروق واليس تشير الي نتايج اختبار كروسكال  أن( 12جدول ) يتضح من 
ذوي  األشخاصالستبيان العوامل المؤثرة في توظيف بعاد واأل لدرجة الكميةفي ا دالة إحصايياً 
المستوى التعميمي  تعزي لمتغير التخصص تعزي لمتغير، وجية نظر المختصون ناإلعاقة م

 χ 2(2)( )0درجة حرية ) كاي سكوير عندغت قيمة بم دكتوراه( حيث ماجستير، بكالوريوس،)
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= 0.081, p = 0.960)  وجية مما يعني عدم تأثير متغير التخصص في االستبيان ككل من
 .نظر المختصون

( قد أظيرت عدم وجود تأثير لمتغيرات  12 -13تري الباحثة أن نتايج جدول )  
، الي أنو يمكن تبرير ىذه اإلعاقة ذوي األشخاصالدراسة عمي العوامل المؤثرة لتوظيف 

 األشخاصالنتيجة بأن أفراد العينة متفقون عمي أن ىذه العوامل تؤدى دورًا كبيرا في توظيف 
دركوا جيود أالنظر عن طبيعة تمك المتغيرات ، وأيضا جميع افراد العينة  ضاإلعاقة بغ ذوي

، اإلعاقة ذويالمممكة العربية السعودية في قضايا التأىيل والتدريب والتوظيف لألشخاص 
وينظروا  الي مبادرة " سعي " عمي أنيا نموذج ليذه الجيود ونواة لمبادرات مستقبمية لخدة 

 جميع مناطق المممكة. ياإلعاقة ف ذوي األشخاص
 للتوظيف؟ ةاإلعاقة أهلي ذوي األشخاصما أكجس فئات للدزاسة:  الجالحالسؤال 

ــة عــن ىــذا الســؤال  ــة تقامــ، لإلجاب والنســب الميويــة لنتــايج  التكــرارات،بحســاب  الباحث
لمتوظيـف وجـدول  ةاإلعاقـة أىميـ ذوي األشـخاصأكثر فيـات في  وجية نظر المختصونلمعرفة 

 .( يوضح ذلك 12)
 :55رذٚي 

ٚرٙخ ٔظش ِٓ  ٌٍتٛظ١ف خاإلعبلخ أ١ٍ٘ رٚٞ األشخبصاٌتىشاساد ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ألوخش فئبد 

 اٌّختظْٛ

 % االعبلبد
اٌتشت١ت 

 األٚي

اٌتشت١ت 

 اٌخبٟٔ

اٌتشت١ت 

 اٌخبٌج

اٌتشت١ت 

 اٌشاثع

اٌتشت١ت 

 اٌخبِظ
 اٌّغتٜٛ

تشت١ت 

 االعبلبد

اإلعبلخ 

 خاٌغّع١

 55 5 55 57 55 ن
 5 ِشتفع رذا

% 5565 5565 5267 565 567 

اإلعبلخ 

 خاٌفىش٠

 7 55 52 25 75 ن
 5 ِشتفع رذا

% 5765 5565 5565 5565 565 

اضطشاة 

ط١ف 

 اٌتٛحذ

 55 55 52 55 55 ن

 5 ِتٛعظ
% 5565 5565 5565 5565 265 

اإلعبلخ 

 خاٌجظش٠

 27 55 55 55 55 ن
 2 ِٕخفض

% 562 562 5562 5565 5765 

اإلعبلخ 

 خاٌحشو١

 7 55 55 55 557 ن
 5 ِشتفع رذا

% 2267 5565 562 5565 565 

اإلعاقة  ثممن حيث أىمية لمتوظيف، يأتي أوال  ةاإلعاقة الحركي( أن 12)جدول  يتضح 
 .ةاإلعاقة البصري أخيراً و  ،التوحد ثم اضطراب طيف، ةاإلعاقة الفكريثم ، ةالسمعي
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 ذوي األشخاصتري الباحثة أنو ىذه النتيجة منطقية وتتوافق مع الواقع ، وذلك يرجع الي أن 
ا في سوق العمل ويمارسون متطمبات المينة مثل زمالييم أكثر اندماجً  ةاإلعاقة الحركي

ساسية ىي مشكمتيم األ فإنالسمعية  اإلعاقة ذوي األشخاصبالعاديين ، وفيما يتعمق 
بل أن وعي ،  لفظي، وبالتالي يندمجوا في المين التي ال تتطمب تواصل  المفظيالتواصل 

 وكذلك الصم عمي سبيل المثال يتسم باإليجابية، األشخاصالسعودي نحو  وثقافة المجتمع
التابع لوزارة  وضع آليات لمتوظيف وفق مكتب العمل بالعمل نحواىتمام كافة المؤسسات 
وتري الباحثة أنو من خالل تواصميا مع مسيولي مبادرة سعي بمنطقة  .العمل والخدمة المدنية

أن االشخاص ذوى االعاقة الفكرية أكثر احتراما لموظيفة  االرياض لتفسير ىذه النتايج ، أكدو 
واستمرارا بيا، بل أن أرباب العمل يسعون الي توظيف االشخاص ذوى االعاقة الفكرية 

الفيات األخرى وخاصة ذوى اضطراب التوحد والذين مازال المؤىمين في مبادرة سعي أكثر من 
اتجاه ارباب العمل نحوىم أقل ايجابية ، وفيما يتعمق بأن االشخاص ذوى االعاقة البصرية في 
المرتبة االخيرة ، فإن ىذا ليس فقط في القطاع الخاص بل في القطاع الحكومي أيضا وىي 

ف ذوى االعاقة البصرية سواء في القطاع مشكمة تتطمب قانون يمزم أرباب العمل بتوظي
 الخاص أو الحكومي.

 توصيات تسبوية 

ــف   ــارات التــي يجــب مراعاتيــا توظي ــة، مــا االعتب ــايج الدراســة الحالي فــي ضــوء نت
 اإلعاقة ذوي األشخاص

بقوة الحاجة  تقترح اإلعاقة ذويلألشخاص الفجوة الكبيرة في أبحاث النمو الميني إن  
إلى إجراء أبحاث أكثر في ىذا الموضوع بشكل عام، وكذلك بحث عدة قضايا خاصة، مثل 

أىمية العوامل البييية ودورىا في إعاقة األىداف المينية و  العقبات المينية المدركة
انتقال ىذه الفية من المدرسة  العوامل التي تسيم في عن يجب البحثوبالتالي لألشخاص، 

 . (0212 حنفي،بنجاح ) لإلى العم
 جودة عمى تؤثر والتي مراعاتيا يجب التي العوامل من العديد ىناكوفي ىذا الصدد،  
 والباحثين الممارسين عمى حيث يجب. اإلعاقة ذوي األشخاصتوظيف  نتايج ونجاح الخدمات
 :التالية القضايا اعتبارىم في يضعوا ناإلعاقة أ لذويبالتوظيف المدعوم  ييتمون الذين
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 التوظيف تصميم : تمSupported employmentالمدعوم  االىتمام بالتوظيف -1
 يزال ال ذلك، من الرغم عمى. اإلعاقة ذوي األشخاص مع لالستخدام خصيًصا المدعوم
 بالعمل االعتراف الميم من. العمل لتأمين كثافة لاإلعاقة األقذوي  األفراد مع ُيستخدم
 تاريخ لدييم والذين أىمية أكثر احتياجات لدييم الذين ألوليك دعم أنو عمى المدعوم
 .المرغوبة التوظيف نتايج تحقيق في بالتحديات مميء

 من :Training of employment specialists التوظيف في المتخصصين تدريب-0
 التوجييية المبادئ عمى جيداً  تدريباً  مدربين التوظيف اختصاصيو يكون أن الضروري
 . وبإخالص بدقة المراحل جميع تنفيذ عمى قادرين يكونوا وأن المدعوم لمتوظيف

 تتميز :Evaluation of demand-side focus الطمب جانب عمى التركيز تقييم-4
 البحث بأساليب مقارنة المزايا من بالعديد المدعوم التوظيف في الوظيفي التطوير مرحمة

ذوي  من عمل عن لمباحث مالءمة أكثر وظيفة بتطوير تسمح ألنيا عمل التقميدية عن
 الباحث مصالح عمى التركيز مع دايًما المدعوم التوظيف تنفيذ يتم ال ذلك، ومع. اإلعاقة

 جانب) المحتممة التجارية األعمال مصالح عمى التركيز بقدر( العرض جانب) عمل عن
 (.الطمب

 األمر ينتيي األحيان، من كثير في :Poor job matchesضعيف  وظيفي تطابق-3
 أنيا يتبين والتي بسيولة متاحة وظيفة في لاإلعاقة بالعم ذوي من عمل عن بالباحث

 في والعمل العمل عن الباحث حول أبحاثيم التوظيف متخصصو أجرى إذا. مناسبة غير
 عمى الموافقة في اإلسراع يؤدي قد ، ذلك ومع. بسيولة ذلك تجنب فيمكن ، مبكر وقت

 تؤثر قد التي الوظيفة ميام تتجاوز عوامل مراعاة في الفشل أو المتقدمة الوظيفة شروط
 الفرد رضاء عدم إلى( االجتماعي المناخ أو اإلعداد أو الزمني الجدول مثل) األداء عمى
 . الوقت راإلعاقة بمرو  ذويمن 

 إلى يحتاجون قد ،حاإلعاقة بنجا ذوي من األفراد تعيين بمجرد :Fundingالتمويل -5
 ىذه تتضمن قد. بنجاح وظيفتيم عمى الحفاظ في لمساعدتيم دوري بشكل إضافية خدمات
 إعادة أو اإلدارة في التحول يؤدي قد. تنشأ التي المشكالت لمعالجة مؤقًتا دعًما الخدمات
 في. التغييرات مع التكيف في مساعدة ىاإلعاقة إل ذي الموظف احتياج إلى األعمال ىيكمة
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 المتعمقة الشخص احتياجات تتغير حيث جديدة دعم وسايل تثبيت يمزم أخرى، حاالت
 .(Wehman et al.,2018الوقت ) بمرور بإعاقتو

 التالية :والتوصيات بصفة عامو، تري الباحثة أىمية مراعاة االعتبارات 
 :االعاقة ذوي بأسر األشخاص مرتبطة اعتبارات -1

 اإلعاقة بقدرات أبناييم من ذوي اإلعاقة. توعية أسر األشخاص ذوي 
  اإلعاقـة بجيـات تأىيـل وتـدريب وتوظيـف ذوي اإلعاقـة فـي  ذويتعريف أسر األشـخاص

 جميع مناطق المممكة.
 االعاقة: ذوي األشخاص وتدريب اعتبارات مرتبطة بتأىيل -0

 بحيث اإلعاقة ذوى لألشخاص والتدريب التأىيل مجال في مختصين تدريب أىمية 
 قدراتيم مع يتالءم بما وتدريبيم وتأىيميم وقدراتيم بخصايصيم معرفة لدييم يكون

 .واحتياجاتيم
 االعاقة. ذوي لتأىيل العالمية الممارسات تطبيق 

 تأىيل وتدريب كفاءات العاممين في مجال التدريب. 
 تحت كيان واحد وربطيا بجيات التوظيف. دمج مراكز التدريب والتأىيل 
  العممية والتدريبية مع جامعات ومراكز عالمية لتبادل الخبراتعقد الشراكات. 
 االعاقة: ذوي األشخاصتوظيف جيات اعتبارات مرتبطة ب -4

 التي الشركات منتجات لجميع( حكومية جية قبل من) خاص استيكر بعمل اقتراح 
 لمشركات قوي محفز يكون وىذا. الخاصة االحتياجات ذوي من كبيرة نسبة توظف
 في رواج من الشركات ىذه منتجات ستمقاه لما الخاصة االحتياجات ذوي لتوظيف
 .السوق

 اإلعاقة ذوي األشخاصالجيات التي تسيم في توظيف  عمى اإلعالمي الضوء تسميط.. 
 المزايا حاإلعاقة وتوضي ذوي بتوظيف الخاص القطاع توعية. 
 العمل سوق متطمبات مع قاإلعاقة تتواف لذوي ميني تأىيل برامج وجود. 
 اإلعاقة ذوي توظيف بجدوى العمل أرباب توعية. 
 اإلعاقة ذوي لألشخاص الوظيفي النجاح قصص عمى الضوء تسميط. 
 التوظيف عممية في العمل وأرباب المختصين بين الجيود تضافر. 
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