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الدراسةممخص   

العوامل التي تؤثر في تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى 
 وزارة االقتصاد الوطني الدراسة التطبيقية عمى  أجريت، وقد اإلدارية من وجية نظر اإلدارة العميا والوسطى

لجمع البيانات الالزمة من مصادرىا ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة ، في قطاع غزة
المختمفة لتحقيق تمك األىداف، وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي إلجراء الدراسة واالستبانة كأداة 

بوزارة االقتصاد الوطني  والوسطى اإلدارة العمياجميع أفراد ن مجتمع الدراسة من تكو  ، و رئيسة لجمع المعمومات
 .جميع أفراد العينة )مسح شامل(وتم توزيع االستبانة عمى  (،37) عددىموالبالغ 

 نتائج الدراسة: 
  تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية من وجية نظر اللة إحصائية بين تأثير ذا دوجود عدم

اإلدارية من قبل دور المتابعة ، القوانين والتشريعاتوكل من المتغيرات المستقمة )اإلدارة العميا والوسطى 
طبيعة و  الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة، ،تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة، الرقابة التشريعية، الوزارة

 (. ميام العمل الذي سيقوم بو المعاق

  أفراد العينة يرون أن ىناك نقصًا واضحًا من قبل الوزارة في تمثيل ذوي اإلعاقة وتوفير تبين أن غالبية
 مات الالزمة ليم وكذلك االىتمام بيم بشكل عام.المستمز 

   تنفيذ التسييالت الالزمة لذوي اإلعاقة.من  الوزارة مما يحدعدم كفاية الموارد المالية لدى ظير واضحًا 
 

 الدراسة :  توصيات
 .تفعيل القوانين الخاصة بتمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية والخاصة 

  تيتم بذوي اإلعاقة.تأسيس وحدة في كل وزارة 

  يم.وترصد أىم حاجات فئات ذوي اإلعاقة قاعدة بيانات إلكترونية مركزية ومتطورة توثق تفاصيل تجييز 

  9111( لعام 4عامة من شأنيا أن تضمن تطبيق قانون حقوق ذوي اإلعاقة رقم )استراتيجيات إعداد. 

   العمل عمى إضافة التحسينات الالزمة في المباني المقامة لموزارات والييئات والمؤسسات المختمفة بما يخدم
عداد ذلك جيدًا في التصميمات لممباني الجديدة .  حاجات ذوي اإلعاقة ، وا 

 .حث مؤسسات المجتمع المدني والشركات عمى تبني تشغيل ذوي اإلعاقة 
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Abstract 

The Factors that affect the representation of disabled persons in 

administrative governmental positions from the point of view of Top Level 

and Middle Managements 

“Applied study on the Ministry of National Economy” 

This study aims at identifying the factors that affect the representation of disabled persons 

in administrative governmental positions from the point of view of Top Level and Middle 

Managements. The researcher conducted an applied study on the Ministry of National 

Economy in the Gaza Strip, and to achieve the study aims, he prepared a questionnaire to 

collect the necessary data from different resources. The researcher adopted the 

descriptive analytical methods, besides the questionnaire as a major tool. Study sample 

consisted of 73 persons, who represent all members of Top Level and Middle 

managements in the Ministry of National Economy, and the questionnaire was distributed 

on all of them (comprehensive survey).  

Study results: 

 There is no statistical relation between representation of disabled persons in 

governmental positions from the targeted managements point of view and the 

independent variables (laws, regulations, role of the ministry administrative follow up, 

legislative control, cost of adjusting the work place for disabled, trust  in disabled, nature 

of tasks assigned to the disabled). 

 Most of the sample members see that there is a shortage by the ministry in terms of 

disabled representation, providing them with necessary requirements and taking care of 

them in general. 

 There are insufficient financial resources, at the ministry, hinder conducting the required 

facilitations for the disabled. 

Study recommendations: 

 Activate laws related to disabled in governmental and private positions. 

 Establish a unit in each ministry dedicated for disabled. 

 Prepare a central electronic database documents all details of disabled and tackles 

their needs.  

 Prepare general strategies that ensure applying Disabled Rights Law #4 for 1999. 

 Add required improvements in buildings of ministries and other authorities to 

serve the disabled, besides encouraging such trend in designs of new buildings. 

 Encourage private sector and companies to employ disabled persons.        
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 اإلهداء

 

 الوفير...... إلى أمي الحنونإلى الشجرة التي لم تذبل رغم عطائيا الكبير وجيدىا 

 إلى العين التي سقت إذ رعت، فغرست إذ أورقت فأثمرت....... إلى أبي الرؤوم عميو رحمة اهلل

لى قرة العين األبناء   وضياء، ومحمد، وأسامة، ورغد، ونور، مصعبإلى الزوجة الوفية ، وا 

لى من  خوتي، زمالئي وأحبتي، أىمي وجيراني، وا   نيأعممني حرفًا وقر  إلى أخواتي وا 

 إلى من عَبدوا لنا طريق المساجد، وشحذوا ىممنا نحو المعالي... مربينا األفاضل

 إلى من قدموا أرواحيم وعطروا بدمائيم الزكية تراب الوطن لنحيا ويحيا فينا الوطن

 إلى أساطير العصر، مالحم البطولة والفداء أسرانا القابعين خمف قضبان االحتالل

 نا األبرار في ميداني رابعة العدوية والنيضة بمصر الكنانةإلى شيدائ

 جميع إخواني وأحبتي ذوي اإلعاقة تاج رؤوسناإلى 

 إلى كل فرد يحمل في بطاقتو اسم فمسطين

 

 المتواضع،،، الجيدأىدي إلى كل ىؤالء ىذا 

 

 الباحث  

 عرفات محمد أبو جري

 

 



 و 

 

 شكر وتقدير

 

، سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو والسالم عمى أشرف المرسمينلصالة وا ،الحمد اهلل رب العالمين
 ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد،

ناس ال يشكر اهلل"، واعترافًا ال"من ال يشكر  صمى اهلل عميو وسمم: انطالقًا من قول المصطفى
إلى  واالمتنان العرفانأتوجو بخالص  أنالبحث إال ىذا قديرًا لمجميل، ال يسعني وأنا أنيي بالفضل وت

 تفضال المذين والدكتور/ ياسر عبد طو الشرفا وسيم إسماعيل اليابيل /الدكتورمشرفي  األفاضل 
كان لو األثر الطيب في الذي  ماوتوجييي ماعمى جيدىما رسالة، وأشكرىاإلشراف عمى ال ولبقب

 ضل في كمية التجارة.الرسالة في صورتيا النيائية، والشكر موصول لجميع األساتذة األفاه إخراج ىذ

، بحر / يوسف عبدالدكتوربكما أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة الموقرة ممثمة 
عمى تفضميما بقبول مناقشة ىذه الرسالة والحكم عمييا، وعمى ما قدموه  األغا سميم والدكتور مروان

البحث. كما وأشكر الُمحكمين لالستبانة لما أضافوه إلييا من قيمة  أثرتمن مالحظات وتوجييات 
 اىم اهلل خيرًا، ووفقيم وسدد خطاىم.ز ت عمى إخراجيا بالشكل السميم، فجساعد

 

 واهلل ولي التوفيق                                       

 الباحث

 عرفات محمد أبو جري

  



 ز 

 

 قائمة المحتويات
 الصفحة الموضوع الرقم
 ب آية قرآنية 1
 ج ممخص الدراسة بالمغة العربية 2
 د (Abstract)ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية  3
 ه اإلىداء 4
 و شكر وتقدير 5
 ز قائمة المحتويات 6
 ي قائمة الجداول 7

 لمدراسة العاماإلطار  األول:الفصل 
 1 المقدمة 1.1
 3 مشكمة الدراسة 1.2
 4 فرضيات الدراسة  1.3
 5 متغيرات الدراسة  1.4
 6 الدراسةأىداف  1.5
 6 أىمية الدراسة 1.6

 الفصل الثاني: اإلطار النظري لمدراسة
 المبحث األول: تعريف ومفيوم ذوي اإلعاقة 

 11 مقدمة 2.1.1
 11 تعريف ذوي اإلعاقة في المغة  2.1.2
 11 تعريف ذوي اإلعاقة في االصطالح 2.1.3
 12 أسباب اإلعاقة  2.1.4
 14 مشكالت اإلعاقة  2.1.5
 14 تأىيل ذوي اإلعاقة في المجتمع  2.1.6

 تجارب وخبرات في تمثيل ذوي اإلعاقة في القوى العاممة :المبحث الثاني
 19 مقدمة 2.2.1



 ح 

 

 19 المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الناظمة لحقوق ذوي اإلعاقة 2.2.2
 22 تجارب تمثيل ذوي اإلعاقة 2.2.3
 22 تجارب تمثيل ذوي اإلعاقة في القوى العاممة في الدول األوربية  2.2.3.1
 23 تجارب تمثيل ذوي اإلعاقة في القوى العاممة في الدول العربية 2.2.3.2

 المبحث الثالث: واقع تمثيل ذوي اإلعاقة في فمسطين )ُبعد توظيفي(
 28 مقدمة 2.3.1
 28 ذوي اإلعاقة في قطاع غزة واقع  2.3.2
 30 دور المؤسسات العاممة في قطاع غزة في تحسين أوضاع ذوي اإلعاقة وتوظيفيم 2.3.3
 36 العقبات التي تواجو المؤسسات الحكومية واألىمية في توظيف ذوي اإلعاقة 2.3.4
 37 حجم مشكمة ذوي اإلعاقة في قطاع غزة  2.3.5

 الدراسات السابقةالفصل الثالث: 
 42 مقدمة 3.1
 42 الدراسات المحمية -المبحث األول  3.2
 47 الدراسات العربية -المبحث الثاني  3.3
 51 الدراسات األجنبية -المبحث الثالث  3.4
 58 التعميق عمى الدراسات السابقة 3.5

 الفصل الرابع: منيجية الدراسة
 60 مقدمة 4.1
 60 الدراسة أسموب 4.2
 61 الدراسة وعينة مجتمع 4.3
 61 أداة الدراسة 4.4
 62 ستبانةصدق اال 4.5
 71 ثبات االستبيان  4.6
 73 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة المعالجات 4.7

 الخامس: تحميل البيانات واختبار الفرضياتالفصل 
 76 مقدمة 5.1



 ط 

 

 76 الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات  5.2
 والتوصيات النتائج :السادس الفصل

 106 مقدمة 6.1
 106 النتائج 6.2
 107 التوصيات 6.3
 108 الدراسات المقترحة 6.4

 المراجع العممية
 110 المراجع العربية  1
 115 المراجع األجنبية 2

 المالحق
 118 (: اإلستبانة بصورتيا النيائية 1ممحق رقم ) 1
 124 (: قائمة بأسماء المحكمين2)ممحق رقم  2
 125 (: طمب تسييل ميمة الباحث3ممحق رقم ) 3
 126 م بشأن حقوق المعوقين1999( لعام 4(: نص القانون رقم )4ممحق رقم ) 5

 

  



 ي 

 

 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم
 5 متغيرات الدراسة  1
 38 توزيع ذوي اإلعاقة حسب الجنس  2
 38 توزيع ذوي اإلعاقة حسب العمر  3
 39 عدد الموظفين ذوي اإلعاقة  الذين يعممون في المؤسسات الحكومية 4
 63 معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال )القوانين والتشريعات والدرجة الكمية لممجال( 5

من قبل الوزارة والدرجة الكمية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال )دور المتابعة اإلدارية  6
 64 لممجال(

 65 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال )الرقابة التشريعية والدرجة الكمية لممجال( 7

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال )تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة  8
 والدرجة الكمية لممجال(

66 

االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال )الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة والدرجة الكمية معامل  9
 لممجال(

67 

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال )طبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو المعاق  10
 والدرجة الكمية لممجال(

68 

عاقة في الوظائف الحكومية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال )تمثيل ذوي اإل 11
 اإلدارية والدرجة الكمية لممجال(

69 

 71 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة 12

 72 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة  13

 73 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي  14
 76 توزيع عينة الدراسة حسب التحصيل العممي  15
 77 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة  16
 77 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي  17
 79 المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال لفقرات مجال القوانين والتشريعات  18



 ك 

 

 الصفحة عنوان الجدول رقم
 81 لفقرات مجال دور المتابعة اإلدارية من قبل الوزارة  المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال 19
 83 المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال لفقرات مجال الرقابة التشريعية  20
 85 المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال لفقرات مجال تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة 21
 87 لفقرات مجال الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة  المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال 22
 89 المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال لفقرات مجال طبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو المعاق 23

24 
المتوسط الحسابي وقيمة اإلحتمال لفقرات مجال تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف 

 الحكومية اإلدارية 
91 

 93 اإلحتمال لجميع فقرات اإلستبيانالمتوسط الحسابي وقيمة  25

26 
معامل االرتباط بين القوانين والتشريعات وتمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية 

 95 اإلدارية 

27 
معامل االرتباط بين دور المتابعة من قبل الوزارة وتمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف 

 96 الحكومية اإلدارية 

 97 الرقابة التشريعية وتمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلداريةمعامل االرتباط بين  28

معامل االرتباط بين تكمفة عممية موائمة المكان وتمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف  29
 الحكومية اإلدارية

98 

30 
معامل االرتباط بين الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة وتمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية 

 اإلدارية
99 

31 
معامل االرتباط بين طبيعة ميام العمل وتمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية 

 اإلدارية
100 

 101 المؤىل العممي –نتائج اختبار )التباين األحادي(  32
 103 سنوات الخدمة  –نتائج اختبار )التباين األحادي(  33
 104 المسمى الوظيفي –( لعينتين مستقمتين Tنتائج اختبار ) 34
 

 



1 

 

 

 

 الفصل األول 

 اإلطار العام لمدراسة

 

 مقدمة الدراسة .  1.1

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا. 1.2

 الدراسة.فرضيات  1.3

 متغيرات الدراسة. 1.4

 أىداف الدراسة. 1.5

 أىمية الدراسة . 1.6

 

 

 

 

 



2 

 

:   . مقدمة 1.1  

لتركيزىا عمى العنصر البشري والذي يعتبر المنظمة تعتبر إدارة الموارد البشرية من أىم وظائف 
ميمة في المجتمع الفمسطيني وىم جزء من الموارد  فئة اإلعاقة ذويأثمن مورد لدى اإلدارة، ويعتبر 
 وحاجتيم إليو العمل عمى قدرتيم حيث من غيرىم عن ال يختمفونالبشرية الموجودة في المجتمع 

ن جوىر إدارة الموارد، أدائو في وتفانييم فيو قيمة  ؛البشرية ىو اإلنسان بكل ما يحممو من قيم وا 
نسانية، وقد مر اإلنسان  إنتاجية، واقتصادية وقيمة استيالكية إذ يستيمك ما ينتج وىو قيمة روحية وا 

إدارة الموارد البشرية وتاريخيا. ولذا فإن المفيوم الحديث إلدارة الموارد  خطواتبمراحل عدة ىي 
البشرية لم يستقر إال بعد سمسمة طويمة من التطورات التي مرت عمى الجنس البشري وىو يمارس 

 (2003)زويمف،   .العمل

ن ما يميز إدارة الموارد البشرية عن اإلدارات األخرى كونيا تيتم باإلنسان وعمم و وال تنظر إلى وا 
 (2011)عقمو، الموارد المادية مثل اآلالت والمعدات والعقارات. 

ويعتبر تواصل نضال الشعب الفمسطيني منذ نحو قرن من الزمان قدم خاللو آالف الشيداء 
والجرحى  والمعتقمين من أىم األسباب التي زادت من أعداد ذوي اإلعاقة  ولم تزل قدرة الشعب 

)السوسي، . العطاء متجددة، ويبدو ذلك جميًا من خالل أحداث انتفاضة األقصىالفمسطيني عمى 
2001  ) 

 2008حيث امتدت ىذه األحداث حتى اآلن وكذلك الحرب التي شنيا اإلحتالل الصييوني عام 
والتي استشيد فييا الكثير وأصيب فييا أيضًا أعداد   2011و كذلك في عام  2009وبداية عام 

 ه اإلصابات أدت إلى اإلعاقة الدائمة أو الجزئية.كبيرة ومعظم ىذ

وينظر المجتمع ليؤالء المعاقين وغيرىم من المعاقين َخمقيًا نظرًة إيجابية بشكل عام وعمى الرغم 
من ىذه النظرة اإليجابية ليؤالء األبطال المعاقين وغيرىم من المعاقين في المجتمع إال أن واقع 

ي الحقيقة مأساوية لمغاية بكل ما تحممو الكممة من معان نظرًا لعدم حياتيم وظروفيم المعيشية ىي ف
حقوق )قانون  .والذي يكفل ليم العيش بكرامة 1999( لسنة 4تطبيق قانون حقوق المعوقين رقم )

 (1999الفمسطيني،  المعوقين

 ما إذا في األداء والسرعة الدقة حيث من مغيرى عمى تفوقيم ذوي اإلعاقة الكثير من أظير وقد
 إضافة ..وونيحتاج الذي التدريب م وتم منحيم الثقة في أنفسيم وتمقوايالئمي الذي العمل مإليي أسند
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 الكسب ُسبل إن حيث جميالً  إسيامًا اجتماعياً  تعد والعمل لمتدريب الفئة ليذه الفرصة أن إتاحة إلى
  .غيرىم أقل من تكون قد ليؤالء

تأتي فكرة ىذه الدراسة في البحث عن العوامل واألسباب التي يعود إلييا عدم تمثيل ذوي  ىنا من
األىداف  لتحقيق سعياً  يمتوظيف في اإلسياماإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية وذلك لمعمل عمى 

 . ذلك من المرجوة واالقتصادية واالجتماعية اإلنسانية

ذوي اإلعاقة يجعل من  حقوقإن عدم تطبيق المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لقانون 
األىمية بمكان دراسة أسباب عدم التطبيق و الوقوف عمييا والعمل عمى معالجتيا آماًل في أن يأخذ 

 أصحاب ىذه الفئة دورىم في المجتمع مثل باقي األفراد . 

  

 مشكمة الدراسة:  2.3

يعاني ذوي اإلعاقة من عدم إتاحة الفرصة الكاممة لقبوليم في العمل في المؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية رغم وجود قانون مسنون من المجمس التشريعي الفمسطيني ينص عمى أن المؤسسات 

%( من 5تتمثل في) ذوي اإلعاقةالحكومية وغيرىا يجب أن يكون لدييا نسبة من عدد العاممين من 
  (.1999، حقوق المعوقين الفمسطيني)قانون د العاممين في المؤسسة. عد

لمتعرف عمى مدى تطبيق المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ليذا  يدعو الباحثاألمر الذي  
 القانون .

لذوي اإلعاقة حيث بمغ بشكل أكبر لدراسة ىذا الموضوع ىي األعداد الكبيرة  ومما يدعو الباحث
% من عدد 2.4من اإلجمالي الكمي لعدد السكان أي ما نسبتو  فرداً  39877زة في قطاع غعددىم 
( 18( عام وأكبر من )18واألىم من ذلك أنو عند تقسيم ىذا العدد إلى فئتين عمريتين دون )السكان 

وىي أكبر من  ة% تقريبًا يقع في الفئة الثاني70عام تبين أن العدد األكبر والذي يصل إلى ما نسبتو 
 )الجياز المركزي لإلحصاء .وذلك حسب بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني( عام 18)

  (2013، الفمسطيني

 والتي تنص عمى: (24المادة رقم ) 1998( لسنة 4قانون الخدمة المدنية رقم )وبالرجوع إلى 
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"يشترط في كل من يعين في أي وظيفة أن يكون خاليًا من األمراض والعاىات البدنية والعقمية  
بموجب قرار من المرجع الطبي المختص عمى أنو يجوز تعيين الكفيف في عينيو أو ذي اإلعاقة 

يادة الجسدية إذا لم تكن أي من تمك اإلعاقات تمنعو من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فييا بش
)قانون الخدمة المدنية، ". فيو الشروط األخرى لمياقة الصحيةالمرجع الطبي المختص عمى أن تتوافر 

1998) 

ذكره بخصوص األعداد الكبيرة لذوي اإلعاقة في المجتمع وكذلك قوانين  من خالل ما سبق
م مشكمة وقانون الخدمة المدنية يتضح حجالعمل فيما يتعمق بحقوق ذوي اإلعاقة في التوظيف 

الدراسة ولمعرفة واقع تمثيل ذوي اإلعاقة سيقوم الباحث بتطبيق آداة الدراسة )اإلستبانة( عمى أفراد 
اإلدارة العميا والوسطى في إحدى وزارات الحكومة حيث ما يندرج عمى ىذه الوزارة يندرج بشكل كبير 

طني، وبذلك يمكن القول أن عمى باقي الوزارات في الحكومة وىذه الوزارة ىي وزارة اإلقتصاد الو 
 مشكمة الدراسة تتمثل في السؤال الرئيسي التالي: 

لحكومية اإلدارية من وجية نظر ما ىي العوامل المؤثرة في تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف ا
 اإلدارة العميا والوسطى في وزارة اإلقتصاد الوطني ؟

 

 فرضيات الدراسة:  1.3
 ويمكن صياغة الفرضيات التالية في ضوء السؤال الرئيسي للدراسة وهي كالتالي : 

القوانين والتشريعات و تمثيل ( بين α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
 .ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية 

بين دور المتابعة من قبل الوزارة و  (α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
 .تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية 

تمثيل ذوي  والرقابة القضائية بين  (α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3
 .اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية 

تكمفة عممية موائمة المكان بين  (α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4
 لذوي اإلعاقة و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية .
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بين الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة و  (α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .5
 تمثيميم في الوظائف الحكومية اإلدارية .

بين طبيعة ميام العمل و تمثيل  (α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .6
 %(.5ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية بنسبة داللة إحصائية )

(  بين متوسطات استجابات α≤0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3
المبحوثين حول )العوامل المؤثرة في تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية من 

نظر اإلدارة العميا والوسطى( تعزى لمبيانات الشخصية )المؤىل العممي، عدد سنوات وجية 
 (.الخدمة ، المسمى الوظيفي

 

 متغيرات الدراسة :  1.4

، تم تحديد المتغيرات التالية كمتغيرات 1999من خالل االطالع عمى قانون حقوق المعوقين لعام 
 ستقمة لمدراسة حسب الجدول التالي:م

 ( : متغيرات الدراسة1)جدول رقم 

 المتغير التابع المتغير المستقل
  القوانين والتشريعات 

 
تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية 

 اإلدارية 

 دور المتابعة اإلدارية من قبل الوزارة
 الرقابة التشريعية 

 تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة
 الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة

  صاحب اإلعاقةطبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو 
 

  (1999)قانون حقوق المعوقين الفمسطيني، المصدر: 

 أىداف الدراسة:   1.5
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 تسعى ىذه الدراسة لتحقيق األىداف التالية:
 تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية. عدم فيالتعرف عمى األسباب الحقيقية  -1
 ذوي اإلعاقة في الوظائف. بحقوقتطبيق القانون الخاص  مدىالتعرف عمى  -2
 إبراز ىذا الموضوع وتبيان أىميتو ودور الجيات الحكومية وغيرىا في مساندة ذوي اإلعاقة. -3
 .حقوق ذوي اإلعاقة حول تطبيق قانون أفراد اإلدارة العميا والوسطىرصد آراء  -4
شأنيا خدمة أصحاب ىذه الفئة تقديم توصيات لمحكومة ولممنظمات غير الحكومية من  -5

 واإلسيام في وضع حمول عممية ليم.
 

 أىميــة الدراسة:  2.7 

 لمدراسة أىمية عممية وأىمية عممية كالتالي : 

 األىمية العممية  : 

وتنبع األىمية العممية لمدراسة من خالل توضيح األسباب العممية التي يعود إلييا عدم تمثيل ذوي 
والتعرف عمييا نظريًا وبناء آلية أو نظام معين من شأنو أن يرسخ لمجموعة من اإلعاقة في الوظائف 

 المفاىيم والقوانين التي تخدم فئة ذوي اإلعاقة.

  العمميةاألىمية  : 

مراعاة ذوي اإلعاقة في المجتمع الفمسطيني كون  من الناحية العممية تنبع أىمية الدراسة من
ىي تمثيل ىذه الفئة في الوظائف الحكومية اإلدارية والذين الدراسة تسمط الضوء عمى قضية ىامة و 

تزداد أعدادىم يومًا بعد يوم بعد ما تعرض لو الشعب الفمسطيني في قطاع غزة من حرب وقتل وغيره 
 من قبل االحتالل الصييوني والتي تفرض االىتمام بيذه الطبقة.

ين، الذي يتسم بالرحمة واألخوة في اإلسالم تنبع من ىذا الد ذوي اإلعاقةوكذلك فإن رعاية 
واالنتماء، تمك التعاليم التي ُغرست في نفوس المسممين كمبادئ، ال يحيد عنيا المسمم ميما كانت 
ن المعاق عضو في جسد ىذه  الظروف، فيي تنطمق من خمق المسمم الذي رباه عميو اإلسالم، وا 

ة أن تتداعى معو، وتقف بجانبو، وتسير األمة المختارة وقد تعطل كميًا أو جزئيًا، فيجب عمى األم
يدىا إليو، فعن النعمان بن بشير رضي اهلل عنو أن  دعمى راحتو، تشعر بشعوره وتتألم أللمو، وتم

 الجسد َمث ل المؤمنين في توادىم وتراحميم وتعاطفيم لث  مَ : )سول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قالر 
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 .2586برقم  مسمم صحيحتداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى(  ، إذا اشتكى منو عضوٌ الواحد
 (2000)عاشور، 

 .تجاه ىذه الفئة من أبناء المجتمعوىكذا يجد الباحث أن ىناك إلتزامًا دينيًا ووطنيًا وأخالقيًا 

ن زيادة عدد أفراد ىذه الفئة "ذوي اإلعاقة" يجعل من األىمية بمكان البحث ليم عن وظائف  وا 
منيا بداًل من أن يصبحوا عالًة عمى المجتمع أو متسولين ال يممكون قوت يوميم، يعتاشون 

وكذلك تشكل ىذه الدراسة خدمًة ليذه الشريحة من خالل توضيح أسباب عدم تمثيميم في 
 الوظائف الحكومية اإلدارية ومحاولة التقميل من حجم اليوة بينيم وبين متطمبات سوق العمل.

راسة لتبحث في العوامل المؤثرة في تمثيل ىذه الفئة في الوظائف  ومن ىنا جاءت ىذه الد
في المؤسسات الحكومية كون المؤسسات الحكومية ىي أكثر الجيات التي تستوعب أعدادًا من 

 الموظفين في شتى المجاالت.
 

 وتعتبر ىذه الدراسة وتوصياتيا ميمة لكل من :

ىذه الفئة في الوظائف األمر الذي يعطي والتي بدورىا ستعرف ما حجم تمثيل الحكومة:  -1
مؤشرات عن مدى التزام الدوائر التنفيذية والمؤسسات المختمفة بالقانون الخاص بيذه الفئة، ومن 

ة ومعرفة مشاكميم شأنو أيضًا تقديم توصيات يمكن أن تفيد الحكومة في التعامل مع ىذه الفئ
 .والعمل عمى حميا

الدراسة من أولى الدراسات في ىذا المجال حسب عمم الباحث حيث تعتبر ىذه : المكتبات -2
 وتعتبر مرجعًا لمباحثين في ىذا المجال يمكن الرجوع إلييا عند الحاجة.

حيث ينظر المجتمع إلى ذوي اإلعاقة بأنيم أشخاص محرومين ال يستطيعون لممجتمع:  -3
دراسة من شأنيا أن ُتظير أىمية القيام بواجباتيم وال يوجد ليم وظائف يعتاشون منيا، وىذه  ال

 ىذه الفئة وأن ىناك دراسات ُتجرى من أجميم ويمكن األخذ بنتائج وتوصيات ىذه الدراسات.

وذلك ألن ىذه الدراسة ونتائجيا تخدم اإلقتصاد من خالل إظيار نقاط القوة لدى اإلقتصاد:  -4
يتبوأوا مراكز ووظائف ىامة في ذوي اإلعاقة وأنيم يستطيعون أن يؤدوا ما عمييم من ميام وأن 
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المجتمع مما يشكل ليم دخاًل يستطيعون تغطية نفقاتيم من خالل األمر الذي يدفع بعجمة الحياة 
 إلى األمام بداًل من أن يموتوا ويندثروا.

حيث يكون الباحث قد قام بجيد عممي يخدم طبقة ميمشة تعاني من إعاقات : الباحث -5
من اهلل وسيكون لو دور في اإلسيام بحل مشكمة تتعرض ليا فئة وأوضاع صعبة ففي ذلك أجر 

 ذوي اإلعاقة، وكذلك يتمكن الباحث من الحصول عمى درجة عممية أعمى )الماجستير(.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة
 

 تعريف ومفيوم ذوي اإلعاقـة المبحث األول: 

 في القوى العاممةفي تمثيل ذوي اإلعاقة تجارب وخبرات  المبحث الثاني: 

 (ُبعد توظيفي) اإلعاقة في فمسطينتمثيل ذوي المبحث الثالث: واقع 
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 المبحث األول

 تعريف ومفيوم ذوي اإلعاقـة

 

 مقدمــــة 2.1.1 
 في المغة تعريف اإلعاقة 2.1.2  
 في االصطالح تعريف اإلعاقة 2.1.3 

 اإلعاقة أسباب 2.1.4 
 اإلعاقة مشكالت 2.1.5 
 تأىيل ذوي اإلعاقة في المجتمع 2.1.6 
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 مقدمـــة:   2.1.1

تطورىا، وتشكل  ومدىم معيارًا أساسيًا لقياس حضارة األم ذوي االعاقةيعتبر مستوى العناية والرعاية ب
ذوي والتي تنبثق من مشروعية حق  المعاصرة، إحدى أولويات الدول والمنظمات ذوي االعاقةرعاية 
أبدى  لقدو  في كافة مجاالت الحياة، وفي العيش بكرامة وحرية. غيرىم في فرص متكافئة مع االعاقة

،  1948عام اإلنسان  لحقوق ، من خالل اإلعالن العالميبذوي االعاقةخاصة  ةالمجتمع الدولي عناي
العامة لألمم المتحدة الجمعية رت ، أق1975وفي عام  ذوي اإلعاقة،والذي أعطى بعدًا عالميًا لرعاية 

 ذوي االعاقةصدر إعالن حقوق األشخاص  1979، وفي العام ذوي اإلعاقة اإلعالن الخاص بحقوق
 إلى قرار المجمس االقتصادي واالجتماعي الخاص بالوقاية من اإلعاقة . إضافة عقميًا،

باإلضافة  ىذا (2010 -2001)لذوي اإلعاقة عقد العربي ال لذوي االعاقةكما أقرت المنظمة العربية 
وتؤكد جميع  ،واليونسكو كاليونيسيف مؤسسات الدوليةالإلى عدة قرارات ووثائق مختمفة صدرت عن 

بالحق  ذوي االعاقةعمى ضرورة تمتع  القرارات والمواثيق الصادرة عن المؤسسات والمنظمات المذكورة
 مالمناسب، وتوفير الخدمات والتسييالت التي تساعدى والتعميم في الحصول عمى الرعاية الطبية الالزمة،

 ىذه التعميم. لكن أىمية قيوالحصول عمى المساعدات المالية من الدولة لتم   الخاصة، مشؤونيفي تسيير 
)السعدي .أيضاً  الواقع ال تكمن في إقرارىا فقط، بل في إعماليا عمى أرض التشريعات والقوانين

 (2003واخرون،
المختمفة و  اإلعاقة وأنواعفي المغة واالصطالح، بالتعريف بذوي اإلعاقة  المبحث ىذالذا سيقوم 

 أنواع المشكالت المصاحبة لإلعاقة. المبحثأسبابيا ، وكذلك يعرض 

 تعريف اإلعاقة في المغة:  2.1.2

عوق: رجل عوق، أي ذو تعويق. وعاقو عن الشيء يعوقو  (1990ابن منظور، ورد في لسان العرب )
عوقًا : صرفو وحبسو، ومنو التعويق واالعتياق، وذلك إذا أراد أمرًا فصرفو عنو صارف، والعوق: 

 األمر الشاغل، وعوائق الدىر : الشواغل من أحداثو .

 تعريف اإلعاقة في االصطالح:  2.1.3

 التالي :لقد تعددت تعريفات اإلعاقة عمى النحو 
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عرف اإلعاقة بأنيا عيب يرجع إلى العجز الذي يمنع الفرد أو يحد من قدرتو عمى أداء دور طبيعي تف
 بالنسبة لمسن والجنس والعوامل االجتماعية والثقافية.

وعرفت أيضًا بأنيا "حالة تحد من مقدرة الفرد عمى القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي 
ألساسية لحياتنا اليومية من قبيل العناية بالذات أو ممارسة العالقات االجتماعية أو تعتبر العناصر ا

 .(2004)أبو المعاطي، . ك ضمن الحدود التي تعتبر طبيعية"النشاطات االقتصادية وذل

كما وتعرف منظمة الصحة العالمية اإلعاقة: "بأنيا حالة من عدم القدرة عمى تمبية الفرد لمتطمبات 
دوره الطبيعي في الحياة، المرتبط بعمره وجنسو وخصائصو االجتماعية، والثقافية وذلك نتيجة أداء 

 . (2005)أبو النصر،. ائف الفسيولوجية أو السيكولوجية"لإلصابة أو العجز في أداء الوظ

 

ويرى الباحث أن التعريفات السابقة جميعيا تتفق حول مفيوم اإلعاقة من حيث جوىرىا وأسبابيا 
ثيرىا عمى الفرد الذي يعاني منيا، لذا يمخص الباحث تعريفو لإلعاقة عمى أنيا حالة ال يستطيع وتأ

 اإلنسان معيا أن يقوم بكل ما يقوم بو األفراد العاديين مما يحد من نشاطو بوجو عام.   

وتجدر اإلشارة إلى أن تعريف اإلعاقة يختمف طبقًا لنوع اإلعاقة وأنو يصعب وضع تعريف موحد 
 . لكل اإلعاقات

 

  :اإلعاقة  أسباب  2.1.4

أن األسباب الحقيقية لإلعاقة بمختمف أشكاليا غير واضحة في نسبة كبيرة من الحاالت، صحيح أن 
بعض اإلعاقات يمكن تحديد عوامل عضوية محددة كأسباب ليا ولكن إعاقات أخرى قد ال يعرف ليا 

 ،(2001)الخطيب، .الوقاية من اإلعاقةسبب معين، ولعل ىذه الحقيقة توضح صعوبة 
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 :النقاط اآلتية وميما كانت اإلعاقة التي يعانييا الفرد في المجتمع، فيمكن اختصار أسبابيا في 
 (1995شكور، )

 ات اضطراب قد تكون أسباب االعاقة نتيجة لمجموعة من العوامل الوراثية، ويحصل ذلك عن
 ينقص عددىا أو يزيد عن العدد المفروضفي انقسام الصبغات فيؤدي إلى تكون خمية 

 حصولو مما يعطي الخمل في تشكيل الجنين )المنغولي(. 
 أو  طوارئ حوادث عن ناجمة أو المتعددة ووسائميا الحربية األعمال عن الناتجة اإلعاقة

 تابعة خاصة إعاقة تسبب دماغية رضة عنده فتحدث الفرد بيا يصاب منزلية حوادث
 .جسمو من جزًءا يفقد أو الشمل أو بالعمى يصاب كأن لممنطقة الدماغية،

 في الشروع األىل ييمل كأن الوالدين، من وجيل تقصير أو إىمال عن الناتجة اإلعاقة 
 .ظيوره منذ أو عقمي نفسي بمرض المصاب معالجة ابنيم

  طال كمما سوًءا المشكمة فتزداد شفاؤه ويصعب الفرد يصيب مرض عن الناتجة اإلعاقة 
 .الزمن

 الحصبة أو السكري داء أو الدم بفقدان كاإلصابة الحمل أمراض عن الناتجة اإلعاقة 
 لإلىمال أو والميدئات، لألدوية تناوليا أو لإلرىاق، أو التغذية وسوء لألشعة أوتعرضيا
-20من ) الحامل لألم األنسب العمر بأن عمًما المتأخر الحمل أو الحمل فترة الطبي في

 الجياز في سمبية آثاًرا تترك حيث الفترة ىذه خالل األم بيا تمر التي النفسية( والحالة 35
 الغددية. اإلفرازات في اضطراب إلى الذي يؤدي العصبي

 دون  المنزل في الوالدة أو المستشفى، في اآلالت استعمال كسوء ظروف من الوالدة يرافق ما
 .صحي إشراف

 ىذه مدة فحسب الشخص، ليا يتعرض التي االنفعالية الصدمات عن الناتجة اإلعاقة 
 .مختمفة بدرجات االعاقة تتكون لمفرد الفردية البنية الصدمة، وضعف

 مما  قاتل، بمرض الطفل ألصابو نتيجة اإلعاقة ىذه تحصل التعذية سوء عن الناتجة اإلعاقة
 .الدائمة اإلعاقة إلى وأحياًنا العجز أو بالتخمف اإلصابة إلى يؤدي

 النووية. باإلشعاعات المتعمقة وخاصة البيئة تموث عن الناتجة اإلعاقة 
 األقارب زواج. 
 إىمال تمقيح األطفال وتحصينيم ضد العديد من اإلصابات في األوقات الممتدة ، أو سوء 

  .التعامل مع اإلرشادات الطبية في حينيا
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مشكالت اإلعاقة:  2.1.5  

متعددة في نوعيتيا وحدتيا من شخص إلى آخر حسب فردية ذوي  المعاقينالمشكالت التي يواجييا 
اإلعاقة، وفردية الحالة نفسيا وبيئتيا ومجتمعيا، وتختمف أوجو الرعاية التي تبذل ليم حسب ىذه 
الفروق الفردية التي عمى أساسيا توضع ليم الخطط المناسبة إلشباع احتياجاتيم، لتعد البرامج 

، ويمكن ذكر مجموعة من فردية واآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة المناسبة حسب المواصفات ال
 (2002، إبراىيم): المشكالت بشكل عام  كاألتي

 .المشكالت النفسية .1
 .االجتماعية المشكالت .2
 .المشكالت األسرية .3
 .العمل مشكالت .4
 .األصدقاء مشكالت .5
 .الترويحية لمشكالتا .6
 .االقتصاديةت المشكال .7
 .المشكالت التعميمية .8
 .المشكالت الطبية .9

 المشكالت المتعمقة بالتأىيل. 10
 

  :في المجتمع تأىيل ذوي اإلعاقة  2.1.6

والمينية  ق جزًءا من كيانو لإلفادة من قدراتو الجسمية والعقميةاالتأىيل ىو استعادة الشخص المع
ويطور الشخص بطريقة اقتصادية وبقدر المستطاع، وىو العممية المتسقة التي تيدف إلى أن يستعيد 

ق جسمًيا أو عقميا أكبر قدر ممكن من القدرة عمى العمل وقضاء حياة مفيدة اجتماعًيا االمع
 أعمى إلى المعاقوشخصًيا، وىو أيضا تمك العممية المنظمة والمستمرة التي تيدف إلى إيصال الفرد 
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 يستطيع التي واالقتصادية والمينية والتربوية والنفسية واالجتماعية الطبية النواحي من ممكنة درجة
  (1999، عبيد) يا.إلي الوصول

 الطاقات تفعيل إلى ييدف االجتماعية لمتنمية استراتيجية المحمي المجتمع إطار في التأىيل يعد  و 
 من أفراد المجتمع ولتمكين وسموكيم، ونظرتيم الناس معارف في تغيير إلحداث المجتمع صعيد عمى

 ىي مما محيطة أفضل بيئة ولتقديم والثقافية واالجتماعية االقتصادية بجوانبيا اإلعاقة إلى التعرف
  .حياتيم مستوى وتحسينلممعاقين  عميو

 يصل االجتماعية لمتنمية برنامجا اعتباره يمكن المجتمع عمى يعتمد الذي التأىيل برنامج فإن وىكذا
 ييدف ال عمى المجتمع يعتمد الذي التأىيل برنامج فإن الجوىر حيث ومن، كافة المجتمع قطاعات

نما لممعاقين الخدمات أو المساعدة تقديم إلى  الفرصة المعاقين فييم بما إعطاء المجتمع إلى ييدف وا 
 العميق التفيم خالل من نفع من يعود عمييم وبما بيم، المتعمقة القرارات اتخاذ في لممشاركة

 (2006، والبشتيني عبدات). األولويات أساس عمى االحتياجات ىذه وتحديد المجتمع الحتياجات
 

 ولتأىيل ذوي اإلعاقة مبررات متعددة منيا : 

عن إعاقتو صانع لمحضارة وبذلك ينبغي أن يكون ىدف مباشر يعتبر اإلنسان بغض النظر  -1
 .لمجاالت التنمية الشاممة من خالل جيودىا المتنوعة

عمى المشاركة في جيود التنمية ومن حقو االستمتاع بثمارىا  قادراً  الشخص المعاق يعتبر فرداً  -2
  لك.لو الفرص واألساليب الالزمة لذ إذا ما اتيحت

ميما بمغت إعاقتيم واختمفت فئاتيم فإن لدييم قابمية وقدرات ودوافع لمتعمم والنمو إن ذوي اإلعاقة  -3
كيز عمى تنمية ما لدييم من إمكانيات واالندماج في الحياة العادية في المجتمع لذلك ال بد من التر 

 .وقدرات في مجاالت التعمم والمشاركة

الحق في الرعاية والتعميم والتأىيل والتشغيل دون تمييز بسبب الجنس أو  ذوي اإلعاقةلجميع  -4
 .األصل أو المركز االجتماعي أو االنتماء السياسي
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ذلك لتوفير و  اواة مع غيرىم من المواطنينفي مجال المس لذوي اإلعاقةتعتبر عممية التأىيل حق  -5
 (3125، عطية محمد)م.فرص العيش الكريم لي

  :المجتمع عمى المبني التأىيل مبادئ

 ،والبشتيني )عبدات :اأىمي المجتمع عمى المبني التأىيل عمييا يرتكز التي المبادئ من مجموعة ىناك
(2006 

 :المساواة مبدأ أوال:

 في التساوي عدم إلى تقود ال أن يجب البشر بني بين الشخصية والس مات القدرات في االختالفات إن
ن اإلنسانية، القيمة  فيم منيم، موقف المجتمع وعن ,االختالفات ىذه عن مسئولين غير المعاقين وا 
 يواجيون المعاقين أن والحروب، إال والحوادث كالمرض بيئية عوامل تسببيا قد التي اإلعاقة ضحايا
 فرص من يحرمون فقد عن إرادتيم، خارجة ألسباب احتياجاتيم، تمبية عدم في المجتمع من حساسية
 ىناك يكون أن التأىيمية أىداف البرامج أحد من فإن لذلك التشغيل، أو التعميم أو الطبية الرعاية
  م.ضدى التفرقة إزالة طريق وواجباتيم، عن حقوقيم وتوسيع وكفاءاتيم، المعاقين لقدرات إظيار

 :االجتماعية العدالة :ثانًيا

 خاصة بإصدار قوانين االستمرار أو  لممعاقيناألفضمية  إعطاء تستدعي ال االجتماعية العدالة إن
 تكون ال ، حيثالقوانين ىذه تطبيق عدم في الكامنة األسباب في البحث ىو ذلك من األىم بل بيم،

 العناية توفير اليدف يكون وأن بعضيم، وليس األفراد المعاقين جميع في متناول والفرص الخدمات
 .لمجميع  والتشغيل والتدريب الفردية

 :التضامن :ثالثًا

 عمى العيش، فاالعتماد منا ألي يصعب وبدونو األساسية االجتماعية المبادئ أحد ىو التضامن إن
 من عديدة غيرىم لسنوات عمى اعتمدوا البشر فجميع ،المعاقين  عند فقط موجودة سمة ليس اآلخرين
 في التضامن دور ليذا يبرز جماعية، مسؤولية ىي الناس حياة عمى الحفاظ فمسؤولية لذلك عمرىم،
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 كامتياز إليو ينظر أن ويجب  ،المعاقين و والشيوخ كاألطفال غيرىم عمى المعتمدين األفراد رعاية
 .لبعضيم إحسان مجرد وليس لمجميع

 :الدمج :رابًعا

 النواحي بل يشمل ،ممعاقينل والتنقل والتعميم والوظائف الخدمات عمى مقتصرة ليست الدمج عممية إن
 حقوق قانون في تطبيق القصور أن حيث والتربوية، والنفسية والصحية، واالقتصادية، االجتماعية
 المعدي، المرض منبوذة أصابيا فئة وكأنيم األنظار، عن المعاقين عزل عممية إلى إضافة ،المعاقين
 .لمعاقينا وحقوق اإلنساني العمل أخالقيات ينافي

 :الكرامة :خامًسا

 والحقوق القيمة نفس ليم البشر جميع أن الجميع فييا ويدرك ،معاقينال  فييا يعيش التي الحياة وىي
 م.بيني بوجوده مرحبا عضًوا باعتباره الناس حياة في بفاعمية فييا المعاقينويشارك  المتساوية،
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 الثانيالمبحث 

  تمثيلتجارب وخبرات في 

 ذوي اإلعاقة في القوى العاممة

 

 مقدمة  2.2.1
 المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الناظمة لحقوق ذوي اإلعاقة  2.2.2
 في القوى العاممة ذوي اإلعاقة  تمثيلنماذج    2.2.3

 في الدول األوروبية  في القوى العاممة ذوي اإلعاقة تمثيلتجارب    2.2.3.1     

 في الدول العربية في القوى العاممة ذوي اإلعاقة تمثيلتجارب     2.2.3.2     
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 مقدمة: 2.2.1

في المجتمع دعوة ينادى بيا في عصرنا الحاضر، حيث يتم  ذوي اإلعاقةلقد أصبحت عممية احتواء 
في عممية البناء  وشريكاً  مواطناً  اإلعاقةذي ذلك من خالل العمل والمشاركة في الحياة باعتبار 

 والمؤسسات الييئات جميع عاتق عمى تقع في المجتمعو إشراك مسؤولية أن شك المجتمعي، وال
 االجتماعية الطبيعية حياتو ليمارس لو الخاصة الخدمات توفير ىؤالء عمى يتوجب والجمعيات حيث

 دون وقدرات مؤىالت من يممك ما فيعطي حرج، دون اإلجتماعي فيتحقق التفاعل ،ويسر بسيولة
 بدرجة عام في المجتمع بشكل ذوي اإلعاقةاإليجابية نحو إشراك  اإلتجاىات أن ويالحظ حرج،
 العالم في اإلعاقة بقضايا كافٍ  وعيٍ  وجود عدم إلى عائد وىذا حد المحايدة، إلى تقترب بسيطة
التعامل  يشوب كما الكافية، المعمومات في النقص يكتنفو زال ما اإلعاقة الحديث عن وأن العربي،
)المعاق واألسرة  .المعاقين مع بالتعامل المرتبطة الدينية االتجاىات من خيرية منبثقة نظرةمعيم 

 (2001والمجتمع،

 : المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الناظمة لحقوق ذوي اإلعاقة  2.2.2
 

    ذوي اإلعاقة:لحقوق  الناظمة الدولية المواثيق أواًل :

 منحت التي والمواثيق الدولية اإلعالنات خالل من بذوي اإلعاقة واضحة عناية الدولي المجتمع أبدى
، لذوي االعاقة دولياً  عاماً  1981 المتحدة عام األمم اعتبرت وقدة، ذوي اإلعاق لحماية عالمية أبعاداً 
 العامة الجمعية وأعمنت ،لذوي اإلعاقة دولياً  عقداً ( 1992 -1983من عام ) الممتد العقد سمت كما
 لممعاقين في السنوية لمذكرى يوماً  سيكون من كل عام كانون األول من الثالث أن المتحدة لألمم
 الحقوق وىي تمك العالم، في ذوي اإلعاقة  حقوق وحماية وتعزيز احترام ضرورة لتأكيد العالم،

 دون األفراد كافة بين التامة المساواة تحقيق تدرس والتي اإلنسان لحقوق العامة المبادئ إلى المستندة
 .آخر أي أساس أو االجتماعي األصل أو المون أو العرق أو الجنس أساس عمى قائم أي تمييز
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 ذوي اإلعاقة ضرورة تمتع عمى بذوي اإلعاقة المتعمقة الدولية والمواثيق اإلعالنات نصت معظم وقد
 الخدمات والتعميم،و  الطبية والصحية، الرعاية عمى الحصول ومنيا اإلنسانية، الحقوق بكافة

)الييئة المستقمة ، ومن ىذه اإلعالنات ما يمي: شؤونيم الخاصة تسيير في تساعدىم التي والتسييالت
 (2009لحقوق اإلنسان، 

 20 في المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر عقمياً  المتخمفين بحقوق الخاص اإلعالن -1
  1971 :األول كانون

إضافة لمحق في ، عقمياً  المتخمفين حقوق لحماية أساسًا مشتركاً  يصبح أن إلى اإلعالن ىذا ىدف
الحصول عمى الرعاية والعالج الطبي المناسب وعمى قدر من التعميم والتدريب والتأىيل والتوجيو 

االقتصادي وبمستوى يمكنو من إنماء قدراتو وطاقاتو إلى أقصى حد ممكن، وحق التمتع باألمن 
معيشة الئق وبالعمل المنتج وأية مينة أخرى مفيدة. كما وضمن اإلعالن حق المتخمف عقميًا في 

أكد اإلعالن عمى ضرورة مساعدة و . وز ومن المعاممة الحاطة بالكرامةوالتجا الحماية من االستغالل
 لعامة إلى أقصى حد ممكن.المتخمفين عقميًا عمى إنماء قدراتيم لتيسير اندماجيم في الحياة ا

 9في  المتحدة لألمم العامة الجمعية عن اإلعالن الخاص بحقوق ذوي اإلعاقة والصادر -2
 : 1975 كانون األول

كان اإلعالن الخاص بحقوق المتخمفين عقميًا قد شكل نواًة لصياغة ىذا اإلعالن الذي تناول حقوق 
الجمعية العامة من خالل ىذا اإلعالن إلى ذوي اإلعاقة بغض النظر عن نوع اإلعاقة. ودعت 

، ساسًا مشتركًا لحماية ىذه الحقوقالعمل عمى الصعيدين القومي والدولي كي يصبح ىذا اإلعالن أ
الحق في  لذوي اإلعاقةويؤكد اإلعالن عمى مجموع الحقوق األساسية التي ؛ ومرجعًا موحدًا لذلك

يؤكد عمى حق ذوي اإلعاقة بالتمتع بكامل الحقوق  ممارستيا دون أدنى تمييز بسبب اإلعاقة . حيث
الحق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يتمتع بيا سواه من البشر وبال أي تمييز ، و 

، وحقو في العالج الطبي ستغالل. كما وأكد عمى حقو في الحماية من اإلفي احترام كرامتو اإلنسانية
ك األعضاء الصناعية وأجيزة التقويم، إضافة إلى حقو في التأىيل والنفسي والوظيفي بما في ذل
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الطبي واالجتماعي والتعميم وفي التدريب والتأىيل الميني وخدمات التوظيف والمساعدة وغيرىا من 
 .لذي يعجل بعممية دمجو في المجتمعالخدمات التي تنمي قدراتو ومياراتو بالشكل ا

 الصادرة العقمية بالصحة العناية وتحسين عقمي بمرض المصابين األشخاص حماية مبادئ -3
 :1991 األول كانون 17 في المتحدة لألمم العامة الجمعية عن

 من ىو متاح ما أفضل عمى الحصول بحق األشخاص جميع تمتع حق عمى ىذه المبادئ نصت وقد
 ونصت عمى ما؛ كالصحية واالجتماعية الرعاية نظام من جزءاً  تشكل التي العقمية الصحة رعاية
 العقمي المرض بدعوى التمييز جواز وعدم االقتصادي والجنسي، االستغالل من الحماية في الحق

مصاب  شخص لكل أن عمى ونصت . بالحقوق التمتع في المساواة إلى إضعاف يؤدي الذي بالشكل
 والثقافية واالجتماعيةواالقتصادية   والسياسية المدنية الحقوق جميع ممارسة في الحق عقمي بمرض
 المدنية بالحقوق الخاص والعيد الدولي اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن في بيا المعترف

 .ذوي اإلعاقة بحقوق الخاص اإلعالن الصمة مثل ذات األخرى الصكوك وفي والسياسية،

 

    لحقوق ذوي اإلعاقة: الناظمة الوطنية المواثيق ثانيًا :

التواصل مع الجيات لتوضيح حقوق ذوي اإلعاقة واستمر استمرت الفعاليات وحمالت التوعية 
المعنية في المجتمع ومع المجمس التشريعي الفمسطيني من أجل تبني مسودة مشروع قانون موائمة 

ية المصادقة عميو من قبل رئيس السمطة الوطنية الفمسطين وتماألماكن العامة الستعماالت المعاقين؛ 
( 30العدد ) 10/10/1999م وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 9/8/1999بتاريخ 

 ()اإلتحاد العام لممعاقين الفمسطينين، غزة(. 36الصفحة )

والذي يحمل اسم )حقوق المعوقين( وما يضمو ىذا القانون  1999( في عام 4ويعتبر القانون رقم )
ىو المرجع الوحيد في ىذا الموضوع حيث ضم أربعة فصول  من فقرات ومواد تختص بذوي اإلعاقة

 ومجموعة كبيرة من المواد تفسر وتوضح وتقر مجموعة كبيرة من حقوق ذوي اإلعاقة.
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 في القوى العاممة :  ذوي اإلعاقة تمثيل تجارب    2.2.3
 

  األجنبية: الدول فيفي القوى العاممة   ذوي اإلعاقةتمثيل  تجارب  2.2.3.1
 

في  ذوي اإلعاقة ألوضاع فالمتتبع ذوي اإلعاقة، مشاكل مع التعامل في األوروبية الدول تختمف
 الخدمات ونوعية ذوي اإلعاقة، دمج إلى تيدف حكومية بسياسة تتصل ال أنيا يجد الدنمارك

 حين في .المحمية لممؤسسات تحديدىا ترك كما لممعاقين تحديدىا ترك لممعاقين قدمت التعميمية التي
من  بالرغم المدارس، في لمدمج الجوانب متعدد دعًما وفرت فدرالية قوانين وفرنسا إنجمترا وجد في

دمج  تم ألمانيا وفي .العادية المدارس في أقرانيم باقي عن العقمية اإلعاقات ذوي الطالب عزل
 عشرة والية، إحدى أصل من واليات تسع في الدمج مدارس في بنجاح العقمية ذوي اإلعاقة األطفال
  .السائد المنياج متابعة عمى القادرين من معاقين طالبا قبمت الحكومية والمدارس

 

 توفر وجوب عمى نص والذي الفدرالي، القانون األمريكية المتحدة الواليات في ُأقر 1975 عام ففي
 دمجيم أيالتعميم  عمى الحصول في ذوي اإلعاقة األطفال وحق يحتاجيا، من لكل الخاصة التربية
دمجيم  تم والمتوسطة الخفيفة اإلعاقات ذوي الطالب من كبيًرا عدًدا إن حيث ، العادية المدارس في
 الشديدة اإلعاقات ذوو الطالب بقي ولكن العمر، نفس من إعاقة من يعانون ال الذين زمالئيم مع

 1998)  فتيحة،) .األمريكية المدارس في عزلة األكثر
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  العربية الدول القوى العاممة في في تمثيل ذوي اإلعاقة تجارب  2.2.3.2
 

 بعض الدول العربية كالتالي :  ىناك مجموعة من التجارب في

  :االمارات العربية المتحدة -2

االعاقة  من ذوي 31شخصًا من ذوي االعاقة بينيم  38بتشغيل  *قامت مجموعة الصحراء فقد
بالمجموعة  ريم الغيث مديرة ادارية لموظفي ذوي االعاقة بينتوفي حديثيا عن ىذه التجربة  ؛الذىنية

شخصًا  (11) ان التجربة كانت ناجحة عمى جميع مستوياتيا، حيث بدأت المجموعة بتشغيل عدد
بعد ثالث سنوات وىذا يعني أنو  (38)ليزداد العدد ويصل نحو  2006من ذوي االعاقة في عام 

 . عمى نجاح التجربة  مؤشر قوي
 

لنا الكثير من الخبرة والتميز فمم يكونوا ىم فقط  أضافعممنا مع ذوي االعاقة  أنت الغيث وقال
من  االعمال اليدوية واوضحت ان طبيعة عمميم تتراوح بين . بحاجتنا وانما كنا نحن بحاجتيم ايضا

بسيطة الى وجود اثنين من ذوي االعاقة الذىنية ال باإلضافةتحميل وتنزيل البضاعة وغرس االشتال 
 .(2008)عبدات، .كمراسمين الذين يجري اعدادىم وتدريبيم لمعمل

 
_________________ 

ورعاية  بناء تشمل؛ التي الخدمات من متنوعة وتقوم بتقديم مجموعة 1988مجموعة الصحراء أنشئت في دبي عام 
الحدائق والمنتزىات والبناء والتشييد وبناء حمامات السباحة ومالعب الجولف واإلىتمام بالمناظر الطبيعية والبيئة 

 الخضراء. 
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  :مممكة البحرين  -2

% مقارنة بنحو 1بالرغم من أن نسبة المعاقين بين سكان البحرين منخفضة جدًا بحيث ال تتجاوز 
النامية، وبالرغم أيضا من أن الدولة والمجتمع المدني يقدمان رعاية متميزة % في جميع الدول 2.6

انضمت و  ،ليذه الفئة من السكان وتعطييم حقوقيم في العمل والتدريب شأنيم شأن األسوياء تماماً 
وذلك بموجب المرسوم ، م 1993لعام  17إلى اتفاقية تشغيل وتأىيل المعاقين العربية رقم البحرين 
م 1983( لسنة  159م، كما انضمت إلى اتفاقية العمل الدولية رقم ) 1996لسنة  3قم بقانون ر 

 1999( لسنة  17الخاصة بالتأىيل الميني والعمالة لممعوقين، حيث صدر المرسوم األميري رقم) 
ومن .الذي يقضي ذلك، تأكيدا منيا عمى رعاية وحماية حقوق المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة

لواقع رعاية البحرين لذوي اإلعاقة من حيث التوظيف يشتمل قانون العمل  األساسيةالجوانب 
البحريني في القطاع األىمي تنظيمًا خاصًا لممعاقين من شأنو توفير الحماية القانونية الالزمة ليم، 
حيث تتولي وزارة العمل أىمية قصوى الستيعاب المعاقين في سوق العمل حيث يقع عمى شركات 

ات القطاع الخاص التزام بتوظيف نسبة معينة من ذوي االحتياجات الخاصة، ويشمل ىذا ومؤسس
اإللزام أيضًا وزارات الدولة وىيئاتيا وأجيزتيا، كما اتخذت وزارة العمل بعض الخطوات لتفعيل 
وتشجيع وتطبيق ىذا القانون، وذلك باحتساب من يتم توظيفو من المعاقين، في إطار نسبة البحرنة 

 (2005 جات الخاصة،ا)المنتدى الثقافي لذوي االحتي.ي تمتزم بيا الشركات والمؤسساتالت

 

  : ُعمان -3

 :بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل اآلتي االجتماعية التنميةتيتم وزارة 

تشكيل لجنو برئاسة وكيمي وزارتي )وزارة التنمية االجتماعية ووزارة القوى العاممة( لمتابعة  -
الموضوع من خالل فريق العمل المشترك مع وزارة القوى العاممة لمبحث عن الوظائف المناسبة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة في مؤسسات القطاع الخاص حسب المؤىالت الحاصمين عمييا وحسب 

 .قدراتيم الجسمية والعقمية

ممة والمديريات في تكميف أخصائي اجتماعي من الوزارة لمباشرة الدوام في وزارة القوى العا  - 
المحافظات والمناطق لمتابعة الشواغر التي تحدث في سجل القوى العاممة لتوجيو األشخاص 

  .المؤىمين من المعاقين إلييا
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( في 110بمغ عدد المشتغمين ) 2009وفي عام  2008( معاقا ومعاقة في عام 56تم تشغيل )  -
معاقا ومعاقة وذلك في مؤسسات القطاع ( 97) 2010حين بمغ عدد الذين تم تشغيميم في عام 

 .الخاص

.الدولية ووزارة القوى العاممة  تم تنفيذ مشروع مشترك بين وزارة التنمية االجتماعية ومنظمة العمل  - 
 .ييدف إلى زيادة فرص تأىيل وتشغيل األشخاص المعاقين

ت الجياز االداري % من مجموع الوظائف المراد اشغاليا في وحدا1اعتماد نسبة ال تقل عن   -
لمدولة لممعاقين مع منافستيم عمى بقية الوظائف األخرى المطروحة وذلك وفقا لقرار مجمس الخدمة 

 1/2009المدنية رقم 

تم تشكيل لجنة خاصة بتأىيل وتدريب وتشغيل المعاقين برئاسة وكيل وزارة القوى العاممة   - 
 .لمتدريب الميني والتعميم التقني

لتدريب الميني الحكومية وما في مستواىا لقبول المعاقين ابتداء من العام التدريبي فتح مراكز ا  -
 )ُعماناالجتماعية،  التنميةوزارة موقع  .(2010/2011

 

  :األردن  -4

من قانون  4تنص الفقرة الثالثة من المادة  كما األردنفي تشغيل االشخاص ذوي اإلعاقة  يخضع
إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات “عمى  2007لسنة  31االشخاص المعوقين رقم 

بتشغيل عامل واحد من االشخاص  50عامال وال يزيد عن  25التي ال يقل عدد العاممين فييا عن 
 4عامال تخصص ما ال تقل نسبتو عن  50المعوقين ، واذا زاد عدد العاممين في اي منيا عمى 

ن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة أالمعوقين شريطة  لألشخاصبالمئة من عدد العاممين فييا 
ودعت وزارة العمل الى ضرورة البحث عن حمول ناجحة وعممية لمشكمة البطالة بين ىذه الفئة ، "بذلك

ماميم وتحول دون انخراطيم في سوق العمل وحصوليم عمى الوظائف أوتذليل الصعوبات التي تقف 
مسؤولياتيا يسيم في تغيير االتجاىات الراسخة في المجتمع المناسبة ليم، مؤكدا ان قيام كل جية ب

 بعمان( إذاعة الرأي) موقع .حدى العقبات التي تقف دون تشغيميمإوالتي قد تشكل 
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  :المممكة العربية السعودية  -5

انطالقًا من سياسة المممكة العربية السعودية اليادفة إلى تيسير سبل رعاية المعوقين وتشغيميم  
واالستفادة منيم طاقات وظيفية منتجة، وتوجيو المعوق المتخرج في مراكز التأىيل الميني نحو العمل 
الذي يتفق مع ما حصل عميو من تدريب، وما يتوفر لديو من قدرات، إضافة إلى احتياجات سوق 

ق المؤىل العمل في البيئة التي سيعمل فييا المعوق، والسعي إلى إيجاد فرص العمل المناسبة لممعو 
 :قدر اإلمكان بما يتالءم مع تخصصو الميني وطبيعة إعاقتو عن طريق إحدى القنوات التالية

ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفروعيا القائمة  في المصالح الحكومية العمل .1
لو بعد بمختمف مناطق المممكة، وتولي الوزارة اىتمامًا خاصًا بترشيح المعوق لمعمل المناسب 

 .تخرجو في حدود الوظائف المتاحة
ويكون ذلك إذا رغب المعوق بالتعاون بين مراكز التأىيل وفروع  العمل في القطاع الخاص .2

مكاتب العمل التي تبدي اىتمامًا خاصًا بيذا الجانب. ويمزم نظام العمل والعمال كل صاحب 
غيل المعوقين الذين تم تأىيميم ( عاماًل فأكثر تمكنو طبيعة العمل لديو من تش50عمل لديو )

من مجموع عدد عمالو منيم. )والمقصود ىنا بعبارة "تمكنو طبيعة العمل  %2أن تكون نسبة 
لديو" ىو أن ال تكون األعمال الخاصة لدى صاحب العمل في مجمميا شاقة وال تتفق مع 

عوقين في ظروف اإلعاقة التي يعانييا المعوق(. وبطبيعة الحال فإن عممية تشغيل الم
المجتمع بصفة عامة ولدى القطاع الخاص تحديدًا تعتمد عمى درجة الوعي االجتماعي 

 .بظروف المعوقين وآماليم وتطمعاتيم
وىذا األسموب قائم حاليًا وتتجو الوزارة إلى التوسع في  التشغيل عن طريق تنفيذ مشروع فردي .3

مشروع فردي تأىيمي بمعونة تقدم لمن  تنفيذه، حيث يتيح نظام التأىيل بالمممكة إمكانية تنفيذ
المممكة العربية ب وزارة الشئون اإلجتماعيةموقع ) .يتم تأىيمو من المعوقين وتنطبق عميو الشروط

 (عمى االنترنت  السعودية
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 المبحث الثالث

 اإلعاقة في فمسطينتمثيل ذوي ع واق

 (توظيفيعد )بُ 

 

 مقدمة 2.3.1
 اإلعاقة في قطاع غزة :  واقع ذوي 2.3.2       

 ذوي في تحسين أوضاع  قطاع غزةالمؤسسات العاممة في دور   2.3.3
 اإلعاقة وتوظيفيم.         
 في توظيف ذوي  العقبات التي تواجو المؤسسات الحكومية واألىمية 2.3.4

 اإلعاقة.    
 في قطاع غزة  ذوي اإلعاقةحجم مشكمة  2.3.5
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 :مقدمــــة  2.3.1 

ة وفى مقدمتيا في فمسفة الشرائع السماوي اً ثابت وتأىيل المعاقين ،حقاً  اإلجتماعيةأضحت الرعاية 
تأىيل  أصبحكما فرضتو المواثيق العالمية واالقميمية ، ليس ىذا فحسب بل لقد  الشريعة االسالمية؛

المعاق في القوي العاممة ليشارك في  دمجالدول رغبة في  إليياضرورة وطنية تسعي ذوي اإلعاقة، 
ال  كإنسانوضعو الصحيح ذاتيا ويتقبمو الناس  يتقبل ًا ألنمسيرة التنمية الشاممة حتي يصبح صالح

التي تكف  األمراضبقدر ما يختمف بعضيم عن بعض عندما يصاب بمرض من  إاليختمف عنيم 
في  مودمجي مذوي اإلعاقة وتدريبي عن وظائفيا، ويظير تأىيل أعضائو أحدتعطل  أوحواسو  إحدى

المساىمة  موبمقدورى منتجين واليصبح والمجتمعية ثانياً  المجتمع خطوة عمي طريق التنمية الذاتية أوالً 
العطاءات والتقدم وتحقيق تنمية  الكامنة بمجاالت مختمفة تحقق لممجتمع المزيد من مبطاقاتي

 (2001 )عمرو،. ثروة القوميةزيادة في االنتاج وفي الالاقتصادية تعمل عمي 

ذوي اإلعاقة المؤسسات العاممة في فمسطين في تحسين أوضاع دور  دراسة وسيتم في ىذا المبحث
؛ وذلك لمعرفة في توظيف ذوي اإلعاقة العقبات التي تواجو المؤسسات الحكومية واألىميةوتوظيفيم، و 

 اإلعاقة في الوظائف بشكل عام.حجم تمثيل ذوي 
 

  : قطاع غزةاإلعاقة في  ذوي واقع 2.3.2

ال يمكن الحديث عن حق المعاق في العيش بحياة كريمة دون توفير الحق في العمل لو، واحتواءه 
 العديد من تمجأ في القوى العاممة، حيث ال يمكن توفير الحق في العمل دون تأىيمو وتعميمو، ولذلك

 بنسب الرسوم تمك تخفيض أو الجامعي التعميمفترة  خالل لممعاقين المجاني التعميم توفير إلى الدول
 التخصصات، مختمف في الجامعي بالتعميم االلتحاق عمى تشجيع المعاقين بيدف وذلك معقولة،
 فقط، وىذا الثانوية بالمين االكتفاء وليس عميا، ومينية إدارية وظائف تق مد من المعاق يتمكن حتى
 كبير عدد تحويل بيذا ألسموب يتم إذ الدولة، في والبشرية االقتصادية بالتنمية مباشرة عالقة لو األمر
 عمى قادرين منتجين أفراد إلى ومجتمعيم عمى أسرىم عبئاً  يشكمون مستيمكين أفراد من المعاقين من

  مجتمعاتيم. في لدمجيم الفضمى الطريقة تمك وُتعد بمدىم، في تنمية ويساىمون أسرىم إعالة
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 كاممة مساواة دون تحقيق الخاصة العمالية المين أو العمومية الوظيفة المعاق في توظيف يكفي وال 
 عمى والحصول الوظيفة، في العمل، كالتثبيت في زمالئو بيا يتمتع التي الوظيفية الحقوق في لو

 الوظيفية الحقوق كافة انطباق من البد آخر ، بمعنى والتأمين الطبي التقاعد، أو الخدمة نياية مكافأة
عمى  تنطبق كما المعاق، عمى والمكافئات واإلجازات والحوافز بالترقية الداخمية المتعمقةواألنظمة 

 لمعمال تشجيعية تخصيص حوافز عمى األحيان بعض في العادة جرت بل المنشأة، في العمال باقي
ذا بوتيرة عمميم في يستمروا لكي المعاقين  الحقوق كافة عمى الحصول من المعاق يتمكن لم أعمى، وا 
 فإن معاق، أنو سوى لسبب ال العمل، في زمالئو شأن شأنو بيا يعمل المؤسسة التي في الوظيفية

 باقي بيا التي يتمتع الطبيعية قدراتو في نقص بوجود دائماً  ويذكره المجتمعي، بالنقص ذلك سيشعره
 عمى يجري تحريمو، وما عمى القوانين المحمية أو الدساتير معظم نصت واضح تمييز وىذا البشر،
 حقوقيم في واضح تمييز من الفمسطينية يعانون الحكومية المؤسسات في المعاقين أن الواقع، أرض

بعض  من محرومين يزالون ال كما يشغمونيا، التي في الوظيفة بتثبيتيم يتعمق فيما خاصة الوظيفية،
 مع الحكومة الخاصة معقودى إلنياء عرضة دائماً  وىم ،الحقوق في توفير األماكن المالئمة وغيرىا 

الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان، )الوظيفة.  ذات في أقرانيم بو يشعر الذي الوظيفي باألمن يشعرون وال
2009) 

 التأمينات دفع رسوم من تمكنيم مناسبة دخل مصادر من ذوي اإلعاقة لمكثير يتوفر الكما أنو 
 المعاقين من الموظفين الحكوميين أعداد أن كما اليومية الحياتية أنشطتيم وممارسة المتاحة الصحية
ره من المجمس التشريعي وال يوجد تطبيق واضح لقانون تشغيل المعاقين الذي تم إقرا ضئيمة

  الفمسطيني.

مارس االحتالل وال يزال يمارس مختمف أشكال العدوان من استيداف لممدنيين  باإلضافة إلى ذلك فقد
غالق الم وفرض االحتالل ، قيناعابر ومنع إدخال األدوات الطبية الالزمة لممعوالمنازل واألراضي وا 

قين وذوييم من ناحية، والمؤسسات امن خالل ىذه الممارسات واقع صعب ومأساوي عمى المع
كما تسبب الحصار في انعدام المواد الخام المستخدمة في ، الـتأىيميـة العاممـة معيـم من ناحية أخرى

قين وتأىيميم مينيًا، ولم تتمكن المؤسسات األىمية التي أثرت عمى تدريب المعالصناعات المحمية، وا
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باإلضافة إلى النقص الحاد لألجيزة المساعدة وقطع غيارىا وبطاريات ، قينامن تشغيل ىؤالء المع
وأدوات المساعدة في بيركنز لممكفوفين والكراسي المتحركة  وآالتالسماعات الطبية والفرشات الطبية 

)مقابمة شخصية مع  .النقص الشديد في المواد الخام المستخدمة في تركيب األطراف الصناعيةو  يالمش
 (14/1/2014، مدير اإلتحاد العام لممعاقين بغزة

 

ما من شك أن الحصار المستمر خمف آثارًا سمبية عمى أبناء شعبنا الفمسطيني حيث ارتفاع نسب و 
جتماعياً و  إقتصادياً  ذوي اإلعاقةواقع  ىخطير عمالبطالة والفقر األمر الذي انعكس بشكل  حيث  ا 

اقتصاديًا نتيجة غياب برامج التشغيل المالئمة ليم  ذوي اإلعاقةتسبب الحصار بتدىور أوضاع أسر 
ق مصدرًا لمدخل، اوإلعاقاتيم، كما خمف الحصار غيابًا ممحوظًا لفرص العمل التي تييئ لممع

صار خالل السنوات الماضية، فيما أثرت الحرب بشكل كبير وتفاقمت ىذه الظاىرة مع تشديد الح
تقرير مشترك صادر عن اإلغاثة الطبية الفمسطينية والجمعية ).قين داخل وخارج منازليماعمى حياة المع

 ( 2009سبتمبر  ،قيناالوطنية لتأىيل المع

 

 وتوظيفيم:ذوي اإلعاقة في تحسين أوضاع  قطاع غزةالمؤسسات العاممة في دور  2.3.3
 

 بمقاومة االحتالل، تتصل إصابات عن ناتجة الفمسطيني الشعب لدى المرتفعة ذوي اإلعاقة نسبة إن
 بمؤسساتيا المختمفة الفمسطينية الوطنية السمطة عمل أولويات إحدى ذوي اإلعاقة رعاية شكمت لذلك

ذوي  أوضاع تحسين في العاممة المؤسسات لدور سرد يمي وفيماة، واألىمي والتنفيذية التشريعية
 :اإلعاقة

 : األىمية المؤسسات 1-

 من ويواجو. ذوي اإلعاقة بموضوع الماضية المدة خالل األىمية المؤسسات من مجموعة اىتمت
 المؤسسة بين وضوح العالقة عدم بسبب الميمة ىذه في صعوبة المؤسسات ىذه أعداد حصر يحاول
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 الفمسطينيين لممعاقين االتحاد العام ويقدر المؤسسات، بين العالقة طبيعة في واالختالط وفروعيا األم
 .(2010 العربي، الفكري الممتقى( مؤسسة. 41قطاع غزة   في التأىيل مؤسسات عدد

 :التالي النحو عمى األىمي القطاع ليذا والسمات الخصائص أىم بذكر االكتفاء ويمكن

وجود محاوالت تنسيقية ناجحة بين عدد من المؤسسات التي تتعامل مع اإلصابات الكبيرة والتي  -1
 صحية.و تقدم خدمات تأىيمية 

أن  غير المبكر، والكشف والتعميم والتدريب والعالج التأىيل خدمات األىمية المؤسسات تقدم  -2
مكانياتيا المؤسسات ىذه كوادر  كافة ذوي اإلعاقة حاجات لتغطية فييك ال برامجيا وحجم المالية وا 
ذوي اإلعاقة في بعض  بحق عدم مساوة يعكس مما الجغرافي توزيعيا توازن عدم عن ناىيك

 المناطق.

ىنالك مالحظات حول نشاط بعض مؤسسات التأىيل األىمية كعدم وضوح أدوار العاممين فييا،   -3
التأىيمية، وعدم وضوح األىداف التأىيمية، واستيراد وعدم وجود معايير محددة تحكم تطبيق البرامج 

األفكار والبرامج من خارج البيئة الفمسطينية وتطبيقيا، وتدخل الداعمين باالستراتيجيات التأىيمية، 
واتخاذ القرارات بعيًدا عن الفئة المستيدفة، وصرف مبالغ كبيرة عمى مؤسسات تقدم خدمات لمجموعة 

خل األبعاد السياسية في البرامج التأىيمية، واالىتمام بالدعم المادي أكثر من قميمة من المخدومين، وتد
تطوير األداء النوعي في تقديم الخدمات، وقيام عدة مؤسسات بنفس النشاطات والبرامج، وعدم 

 انتخاب مجالس إدارة بعض المؤسسات.

خدمات المقدمة ليم، كل ذلك يساىم في استمرار معاناة ذوي اإلعاقة من نقص كمي ونوعي في ال
 .(2002)الممتقى الفكري العربي، وعدم تمقي النسبة األكبر منيم أية خدمات تأىيمية تذكر. 
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 ويمكن ذكر أحد المشاريع المتميزة في خدمة فئة ذوي اإلعاقة وىو:

 مشروع إرادة لتأىيل المعاقين بالجامعة اإلسالمية في غزة :

 الميني التدريب تقديم في متخصص حيث قامت الجامعة االسالمية بتقديم مشروع ارادة وىو مشروع 
عادة واألكاديمي لممعاقين،  النمو في والمشاركة ، اإلعاقة يعانون من الذين األشخاص تأىيل وا 

 .المتاحة الموارد من الكاممة االستفادة مع االجتماعي واالقتصادي

 المشروع أىداف

 في لممساىمة دورىم وتعزيز اإلعاقة، ذوي باألشخاص الفمسطيني ثقة المجتمع لزيادة المشروع ييدف
 مجتمعاتيم، ومن مع واالندماج التكامل من اإلعاقة ذوي األشخاص فمسطين، تمكين وطنيم تنمية
 :التالية األىداف تحقيق سيتم العام، اليدف تحقيق خالل

  .اإلسالمية الجامعة في لممعاقين خاص صصمتخ وحرفي أكاديمي تدريب مركز بناء -
  .اإلعاقة ذوي من شخص 400 لتدريب مناسبة حرفية تدريبية مناىج تصميم -
  .مناسبة عمل فرصة عمى الحصول في اإلعاقة ذوي من شخص 400 مساعدة-
  .الفمسطيني االقتصاد وتطوير تنمية عممية في اإلعاقة ذوي من شخص 400 مشاركة تعزيز -
  تحتاج وال إعاقاتيم تناسب صغيرة مشاريع لفتح اإلعاقة ذوي من شخص 400 مساعدة -

 .كبير مال لرأس
بمجال  صغيرة مشاريع لفتح الالزمة والمعرفة بالميارات اإلعاقة ذوي من شخص 400 تزويد -

 .تدريبيم
 .ورشة بكل معاقين 5 تشغيل عمى تعمل الحرفية الورش في دائمة خطوط إنتاج تشغيل -

 وصف المشروع : 

شخص من ذوي اإلعاقة وبدرجة اولي  400ييدف مشروع ارادة إلنشاء برنامج تأىيل وتدريب لعدد 
من مصابي العدوان االسرائيمي عمي قطاع غزة ، حيث يعد المركز االول عمي مستوي قطاع غزة 

رحمتين االولي تنفيذ والذي يوفر العديد من البرامج التدريبية لممعاقين حيث يقوم ىذا المشروع عمى م
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برامج تدريبية واكاديمية وحرفية لممعاقين بحيث يتم تنفيذ البرامج االكاديمية تحت اشراف عمادة خدمة 
 المجتمع والتعميم المستمر والتي تشمل البرامج التالية:

 دبموم ميني متخصص في ادارة منظمات المجتمع المدني. -

 دبموم الدعم النفسي واالرشاد . -

 وم تكنولوجيا التصميم االبداعي .دبم -

 دبموم صيانة الحاسوب والجوال واالجيزة الذكية. -

 .ciscoبرنامج شبكات لحاسوب  -

 دبموم عموم مالية ومصرفية. -

ل حوالي ثمث المنتسبين داخل ما المرحمة الثانية مرحمة تشغيل المعاقين والتي من خالليا يتم تشغيأ
والحرفية ، وتم توزيع االعداد المتبقية الى المؤسسات  األكاديميةمن منتسبي البرامج  مبنى المشروع

الحياة  أعباءوالورش ليساىموا في تنمية قدراتيم واكتساب المزيد من الخبرات ليجدوا ما يعينيم عمي 
عظيم االثر في التحسين  2013ومن ىذا المنطمق فقد كان لمرحمة التشغيل التي بدأت مع بداية عام 

، حيث ساىم وجود دخل شيري خالل مدة التشغيل في زيادة النسبي لموضع االقتصادي لممعاقين
الرغبة لدي المعاقين في العمل، ودفع المنتسبين لتوسيع افكارىم حول الحصول عمي فرص جديدة 

 مى عائالتيم.لمعمل وفتح مشاريع صغيرة تعود عمييم بالدخل مما ينعكس بالنفع عمييم وع

 (اإلسالميةموقع مشروع إرادة لتأىيل ذوي اإلعاقة بالجامعة )

 المحمي: الحكم وزارة -2 

العامة  واألبنية التحتية البنية مناحي معظم في ذوي اإلعاقة خدمات تأمين عمى الوزارة تقوم
االلتزام  عمى تماًما حريصة غير المختمفة المحمية المجالس بأن ويظير الرسمية، والمؤسسات
بمديو  باستثناء ربما السمطة، قدوم بعد حديثًا تنفذ التي اإلنشاءات في لذوي االعاقة كافيو بتسييالت

 جديدة تبدأ بناية أو منشاة أي ترخيص عممية لسير معينو إجراءات وجود إلى اإلشارة وتجدر ة،غز 
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 التي االلتزام بالمواصفات من لمتأكد المحمي الحكم ووزارة المحمية بالمجنة وتنتيي الميندسين بنقابة
ال ,ذوي اإلعاقة حياة لتسييل بالحسبان تأخذ  تعميم عمى تم الحصول وقد التراخيص، حجب يتم وا 
 بعنوان والدوائر الوزارات عمى كافة توزيعو جرى المحمي الحكم لوزارة التابع األعمى التنظيم مجمس من

 ىذا صدر ذوي اإلعاقة وقد العامة الحتياجات والمباني المرافق ومالئمة الخارجية البيئة تطوير
 المركزية والمجان األخرى المختصة والجيات الوزارات كافو إلى موجياً م 15/8/2001 بتاريخ التعميم
 المجاالت في الميندسين نقابو لدى المعتمدة بالمواصفات العامة التقيد عمى التعميم وينصة، والمحمي
 :التالية

ووسائل  السيارات ومواقف والساحات العامة والحدائق وتواصميا المشاة وممرات األرصفة .1
 .العام النقل

 واألدراج واألبواب والمصاعد والممرات بالمداخل يتعمق ما وبخاصة العامة والمرافق المباني .2
 :وتشمل اإلنذارات وأجيزة السيارات ومواقف الصحية والوحدات

 .ودوائرىا الحكومية والمؤسسات الوزارات -

 .والفنادق والبنوك الوقود ومحطات التجارية األسواق -

 .والمتاحف والمالعب والمسارح( )السينما العرض أماكن -

 العيادات والصيدليات والمستشفيات. -

 المرافق التعميمية )الجامعات والمدارس والمعاىد ورياض األطفال(. -

 النوادي الرياضية وقاعات التدريب. -

 والكنائس. المساجد -

موائمة جياز اإلنذار والطوارئ بما يتالءم مع احتياجات اإلعاقات السمعية والبصرية  .3
مع وجود استجابات متصاعدة وحصول بعض التطورات اليامة عمى صعيد ، والحركية
العامة بااللتزام باالشتراطات كبناء مصاعد خاصة وحمامات واسعة وممرات لذوي  المباني
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الخمل يأتي من المقاولين والتجار الذي ال يمتزمون بالمقاييس والمعايير اإلعاقة ، إال أن 
ويفضمون دفع الغرامات، ويمكن أن يعزى ذلك ألسباب أخرى كالطبيعة الجغرافية 
والطبوغرافية التي ال تساعد أحياًنا عمى توفير بيئة صالحة لذوي االعاقة أو قمة استجابة 

وبة إصالح أوضاع البنية التحتية لمتكمفة الباىظة أصحاب المباني الخاصة، ناىيك عن صع
 (2002،  )الممتقى الفكري العربي .في ىذا المجال

 

 وزارة الشئون االجتماعية :  -3

ذكر أن عمومات بوزارة الشئون اإلجتماعية، من خالل إجراء مقابمة مع مدير عام قسم الحاسوب والم
وزارتو تعمل عمى مساعدة ذوي اإلعاقة في قطاع غزة سواء من أرباب األسر أو من أفرادىم عبر 
برامج الشئون اإلجتماعية والمساعدات التي تصدر عنيم حيث تم تقدير عدد المستفيدين من ذوي 

مدير عام مواطن يستفيدون من البرامج الداعمة عن طريق الوزارة. )مقابمة مع  27000اإلعاقة بـ 
م(  وىكذا نجد أن وزارة الشئون اإلجتماعية تمتزم من 26/12/2013الحاسوب بالوزارة يوم الخميس 

 خالل برامجيا بمساعدة ذوي اإلعاقة . 

 الغوث: وكالة -4

 اإلغاثة والخدمات دائرة عن منبثًقا 1990 عام الغوث وكالة في ذوي اإلعاقة برنامج سيتأس جاء
سياسة  وكانت اجتماعية كحاالت االت ذوي اإلعاقةح الغوث وكالة وتعامل الخاصة، االجتماعية

وتقديم  عمميا وتسيل الفمسطينية، المخيمات في المحمية المجان تشكيل بخصوص واضحة الوكالة
 ال يزيد ما الوكالة وتغطي وتطويرىم، المينية العاممين قدرات وتدريب ودعم لبرامجيا المادي الدعم
 الفكري )الممتقى .تقدير أبعد عمى الفمسطينيين ذوي اإلعاقة لمجموع التأىيل خدمات من% 10 عن

 (2002  العربي
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ذوي  بشريحة عنايتيم أن إال األىمية، المؤسسات من الكبير العدد ىذا رغمويتضح مما سبق بأنو 
 بالبيئة االىتمام دون ذوي االعاقة تأىيل عمى عمميا في لتركيزىا نظًرا تقميدية، وذلك اإلعاقة
ذوي  تتقبل ال التي الشائعة المجتمعية المفاىيم تغيير إلى السعي أو حتى بتوظيفيم أو بو المحيطة
اجة إلى تجديد مفاىيميا بالشكل الصحيح. كما أن بعض المؤسسات ما زالت في أمس الح االعاقة
ذوي ن بالرعاية لتشمل التأىيل والدمج وتنتيي بالتوظيف والمتابعة المستمرة حتى يتمك المتعمقة
 ممارسة حياتو بشكل طبيعي.من  االعاقة

 

 اإلعاقة. في توظيف ذوي العقبات التي تواجو المؤسسات الحكومية واألىمية 2.3.4
 

اإلتحاد العام لممعاقين الفمسطينيين فإن العقبات التي تواجو رئيس من خالل مقابمة تم إجرائيا مع 
 المؤسسات في تأىيل وتوظيف ذوي اإلعاقة حسب تعبيره تنحصر في النقاط التالية : 

عمى  المؤسسات قدرة من يحد مما كمفتيا، وارتفاع ذوي اإلعاقة لتأىيل المساعدة األدوات نقص -1
 وخصوصًا اإلعاقة السمعية والبصرية . ،ذوي اإلعاقة مع صلاالتو 

التي تواجو اإلتحاد العام لممعاقين أحد أصعب المشاكل نقص الموارد المادية التي تعتبر  -2
 الفمسطينيين والمؤسسات األىمية األخرى.

عدم وجود مرافق مريحة ومناسبة لذوي اإلعاقة وضيق األمكنة وعدم قدرتيا عمى استيعاب ذوي  -3
 اإلعاقة .

ن وجدت فيي لمدة محدودة.عدم وجو  -4  د برامج أو خطط متبعة في المراكز والمؤسسات وا 
 عدم وجود وسائل مواصالت خاصة بالمؤسسات لنقل ذوي اإلعاقة. -5
 عدم متابعة المعاق من قبل المؤسسات والمراكز متابعة دائمة ومستمرة. -6
لزام ا -7  لمدراس والجامعات بيا.عدم وضع لغة اإلشارة كمادة أساسية في وزارة التربية والتعميم وا 
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الوسطاء  استخدام إلى إضافة األحيان، بعض في العالية والرسوم البيروقراطية اإلجراءات -8
)تقرير . ليم العمل فرص توفير أو المتخصصة المراكز إلى ذوي اإلعاقة تحويل في والمحاباة

 ، بدون تاريخ(اإلتحاد العام لممعاقين الفمسطينيين

 في قطاع غزة  اإلعاقةذوي حجم مشكمة  2.3.5 

 في حدة أكثر أصبحت أنيا إال ، العالم في ىي كما قديمة الفمسطينية البيئة في اإلعاقة مشكمة إن
 أجريت التي تالمسوحا تعدد ورغم ، الصييوني و األجنبي والعدوان االستعمار بفعل العشرين القرن
 الفمسطيني إليو المركز أشار ما وىذا، والموضوعية الدقة إلى تفتقر أنيا إال ؛الفمسطيني المجتمع عمى

 المركز)إنسجاميا.  وعدم أجريت التي تسوحاالم نتائج في تضارب ذلك حيث يتضح اإلنسان، لحقوق

  واستخدام ، الصراع حدة بازدياد ازدادت المشكمة ىذه أن إال  (2012 لحقوق االنسان، الفمسطيني
 إلى استخداميا باإلضافة ، والمدمرة الفتاكة األسمحة أنواع لمختمف الصييوني االحتالل قوات

 الضفة في الفمسطيني عمى الشعب الصييونية اإلعتداءات وتيرة ارتفعت وقد ،دولياً  المحرمة لألسمحة
 إلى بدوره أدى وىذا ،29/9/2000في األقصى ةانتفاض اندالع منذ ، الصامد والقطاع المحتمة
 .والمعاقين والجرحى الشيداء عدد ارتفاع

أعداد ذوي اإلعاقة في األراضي  ( أن2011)أوضح الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني كما  
% من مجمل 277، أي 2011ألف فرد خالل العام  113الفمسطينية المحتمة وصمت إلى حوالي 

% من مجمل سكان الضفة، وحوالي 279في الضفة الغربية، يشكمون  ألًفا 75، أي ما نسبتو السكان
 .غزةقطاع % من مجمل سكان 274في قطاع غزة، أي  فرداً  387000

أن مجمل عدد األفراد ذوي  (2013) الفمسطيني لإلحصاء المركزي الجيازوأشارت دراسة أحدث من 
فردًا بنسبة  397877بمغ  2013ونشرت في نيسان 2012اإلعاقة خالل الربع الثاني من العام 

إلى أن عدد الذكور من ذوي اإلعاقة بمغ معطيات الأشارت و % من عدد السكان في القطاع 2.5
أي ما نسبتو  187239%، أما عدد اإلناث ذوات اإلعاقة فبمغ 54.3أي ما نسبتو  217638
 (2%.حسب الجدول رقم )45.7
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 ( توزيع ذوي اإلعاقة حسب الجنس2جدول رقم )

 النسبة العدد الجنس
 %54.3 217638 ذكر
 %45.7 187239 أنثى

 %100 397877 المجموع
 (2013)المصدر: الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

وبحسب البيانات الواردة في ىذه اإلحصائية يتضح أن توزيع األفراد ذوي اإلعاقة حسب العمر لمفئة 
سنة فأكثر  18% في حين بمغ عدد األفراد في فئة 30.4فردًا أي بنسبة  127127بمغ  18دون سن 
يا كبيرة وىذه الفئة ىي التي تيمنا في دراستنا الحالية حيث يتضح أن% 69.6فرادًا بنسبة  277750

 ( يبين التقسيمات حسب العمر.3نوعًا ما وتستدعي البحث فييا والجدول رقم )

 حسب العمر  اإلعاقةتوزيع االفراد ذوي  ( 3رقم ) جدول

 النسبة العدد األفراد ذوي اإلعاقة حسب العمر
 %30.4 12,127 سنة 18دون 

 %69.6 27,750 سنة فأكثر 18
 %100 397877 المجموع

 (2013)المصدر: الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،   

وفي إطار البحث عن أعداد المعاقين الذين يعممون في الوظائف الحكومية المختمفة تم الحصول 
عمى بيانات غير منشورة من ديوان الموظفين العام حول األعداد التي تم تعيينيا في الوظائف 

موظف وموظفة تم  100ما يقارب  2013ديسمبر حيث بمغت حتى  2008الحكومية بعد عام 
 (4منيم حسب الجدول رقم ) 73الحصول عمى تفاصيل لعدد 

 ج
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  الذين يعممون في الوظائف الحكومية من ذوي اإلعاقة عدد الموظفين ( 4رقم ) جدول

 العدد المسمى الوظيفي العدد  المسمى الوظيفي
 1 مدخل بيانات 5 امام وخطيب

 14 مدرس 2 امام ومحفظ

 2 مراسل 2 إداري جامعي

 2 مراقب سموك 3 باحث اجتماعي

 1 مساح 1 باحث اقتصادي

 1 مساعد إداري 1 خطيب ومحفظ

 2 مساعد قانوني 1 سكرتاريا طبية

 3 معاون تمفون 1 سكرتير دبموم

 1 ميندس حاسوب 1 صيدلي قانوني

 1 ميندس ميكانيكي 2 عامل

 2 موظف استعالمات 9 فني

 2 موظف بدالة 2 كاتب

 1 واعظة 8 محاسب

 1 محفظة 1 محفظ

 73 المجموع

 ، بيانات غير منشورة( 2013،ديوان الموظفين العام بقطاع غزة)المصدر:     

( يرى الباحث أن ىناك بعض االىتمام في تعيين 4ومن خالل المعمومات الواردة في الجدول رقم )
ذا ما قورن ىذا العدد باالعداد الكبيرة ذوي االعاقة في الوظائف الحكومية  المختمفة بعدد محدوود وا 

رأى  األمانةولكن من باب  التي تم توظيفيا في الحكومة بقطاع غزة فإن ىذا العدد يعتبر قميل جداً 
 الباحث أن يتم وضع ىذه القائمة ضمن دراستو.
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 الخالصة:

قطاع غزة يتبين أن ىناك اىتمام من من خالل ما سبق ذكره بخصوص واقع تمثيل ذوي اإلعاقة في 
بعض المؤسسات في تييئة األوضاع المناسبة لتمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف مما يدل عمى 
مراعاة القوانين و التشريعات الخاصة بيم، وكذلك تقوم ىذه المؤسسات بمواءمة المكان لذوي اإلعاقة 

سالمية وأن ىناك أعداد من ذوي اإلعاقة مثل وزارة الحكم المحمي و مشروع إرادة في الجامعة اإل
 يعممون في وظائف حكومية مما يدلل عمى وجود ثقة بقدرات ذوي اإلعاقة. 
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الثالثالفصل   

 الدراسات السابقة

 3.1 مقدمـــة : 

تعددت الدراسات النظرية والتطبيقية التي تناولت موضوع المعاقين وسبل دمجيم في المجتمع  
ودور األنظمة والقوانين في ذلك، وقد شكمت تمك الدراسات ثروة معرفية من الخبرات والمعمومات لدى 

الباحث  الباحث وأفادتو بحصيمة ما توصل إليو الباحثون من قبل في دراساتيم السابقة، وقد استفاد
من ىذه الدراسات بشكل كبير حيث إنيا تطرقت لمموضوع من عدة زوايا مبينة تصوراتيا المختمفة 
لمتعامل مع المعاقين، وقد تم تصنيف الدراسات السابقة إلى دراسات عربية، ودراسات أجنبية سيتم 

 الحديث عنيا كالتالي : 

 المبحث األول : الدراسات المحمية :  3.2

( بعنوان : استراتيجيات تطوير الخدمات المقدمة لذوي االعاقة 2011) شحادةدراسة  -1
 البصرية في مؤسسات رعاية المكفوفين في قطاع غزة

ىدفت ىذه الدراسة الي التعرف عمي واقع الخدمات المقدمة لذوي االعاقة البصرية في مؤسسات 
الدراسة المنيج الوصفي التحميمي  واستخدمترعاية المكفوفين في قطاع غزة واستراتيجيات تطويرىا 

وقد حدد الباحث خمسة أبعاد كاستراتيجيات تطوير الخدمات المقدمة لذوي االعاقة البصرية تتمثل 
 في :

 مستوي الخدمات التعميمية والصحية والتاىمية لممكفوفين.-1

 رعاية المكفوفين. الجوانب االدارية والميارية لمؤسسات -2

 لممكفوفين في المجتمع.الدمج الشامل  -3

 توعية الجميور وتحسين إدراكيم الحتياجات المكفوفين. -4
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 توفير االدوات والوسائل التقنية المساعدة لممكفوفين. -5

كشفت نتائج الدراسة عن وجود ضعف عام عمي االغمب فى جودة الخدمات المقدمة لذوي االعاقة  و
ير الخدمات المقدمة وذلك من وجية نظر البصرية في ضوء االستراتيجيات المقترحة لتطو 

 المستطمعين وىم : المكفوفين متمقو الخدمة والعاممون مقدمو الخدمة انفسيم.

داء مؤسسات رعاية المكفوفين اداريا ومينيا ورفع كفاءة الموظفين أوأوصي الباحث بضرورة تطوير 
اممي فيما بينيما، وتفعيل دور الجانب التنسيقي التك فييا، وايجاد مصادر تحويل مستمرة ، وتعزيز

 الحكومة في االشراف وتفعيل الجانب الحقوقي القانوني ، وتطوير برامج الدمج التعميمي والمجتمعي 

 

( بعنوان : منظور لمممارسة العامة في الخدمة االجتماعية 2008دراسة الرنتيسي ) -2
ص العمل " دراسة مطبقة لمتغمب عمى المشكالت التي تحد من إلتحاق المعاقين حركيًا بفر 

 فمسطين" .  –عمى جمعية المعاقين حركيًا بغزة 

ىدفت ىذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحديد العوامل المؤدية إلى المشكالت التي تحد من إلتحاق 
المعاقين حركيًا بفرص العمل والتوصل إلى مقترح من منظور الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية 

وقد  مل المؤدية إلى المشكالت التي تحد من التحاق المعاقين حركيًا بفرص العمل،لمتغمب عمى العوا
الدراسة عمى جمعية المعاقين حركيًا بمدينة غزة بفمسطين استخدم الباحث المنيج الوصفي وتم تطبيق 

( معاق تم سحبيا بالطريقة العشوائية البسيطة وتم تطبيق 140وتم تطبيقيا عمى عينة مكونة من )
 االستبيان الخاص بالدراسة وكانت النتائج كالتالي : 

 غيل المعاقين .عدم تعاون رجال األعمال وأصحاب المصانع مع المؤسسات التي تيتم بتش -1
 جمود الموائح والقوانين الخاصة بتشغيل المعاقين . -2
 عدم جدية خدمات التأىيل الميني التي تقدميا المؤسسة لممعاقين . -3
 ضعف اإلمكانيات المادية بالمؤسسات المخصصة لتدريب المعاقين . -4
 فرص العمل ال تناسب المعاقين ، وغيرىا من النتائج . -5
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( بعنوان : دمج المعاقين حركيًا في المجتمع المحمي بيئيًا 2007اده )دراسة عو  -3
 واجتماعيًا " دراسة حالة في محافظة نابمس" . 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التأكيد عمى األساليب المناسبة التي تسيل انخراط المعاق في حياة المجتمع 
متتاليتين بل متالزمتين: األولى وىي العامة وترى بأن الوصول ليذه األىداف يتم عبر مرحمتين 

اجتماعية الطابع وتتمخص بإخراج المعاقين من عزلتيم عن طريق مجموعة من األنشطة والفعاليات 
والتي تتيح ليم مساحة أكبر من المشاركة وتحت إشراف فريق من المتخصصين ممن لدييم القدرة 

ذه الميمة تتطمب استعداد المعاق النفسي عل تأىيل المعاقين وتسييل دمجيم بالمجتمع من حوليم وى
والبدني لعممية الدمج، كما تتطمب تأىيل المجتمع لمقبول بالمعاق كفرد من أفراد المجتمع لو 
خصوصية معينة، أما المرحمة الثانية: فتتمثل بالعوائق البيئية عمى المستوى العمراني والمعماري إذ 

مى التنقل والحركة، فعدم تطويع وتنظيم عناصر البيئة أن عممية الدمج تتطمب من المعاق القدرة ع
المختمفة بما ينسجم مع إمكانيات المعاق تحول دون اندماج وانخراط فعمي وحقيقي في الفعاليات 

 العامة المختمفة .

وقد خمصت الدراسة إلى نتيجة بأن عممية تأىيل ودمج المعاق في حياة المجتمع ىي بمثابة مسألة 
تعداد المعاق لمدمج وتتطمب المآزرة المجتمعية األىمية والمؤسساتية والجيود المالية وطنية تتعدى اس

توافرىا التكيف مع حياة المجتمع والمساىمة  عندوالقانونية والقرار السياسي التي يستطيع المعاق 
 كغيره في التنمية الوطنية الشاممة .

المؤسسات الممثمة والمساندة لممعاقين لإلسراع لذا فإن الدراسة توصي المعنيين من األىالي والمجان و 
في نقل تصوراتيم لممؤسسات العاممة كالمجالس المحمية )البمديات( والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، 
فقبول المجتمع الفمسطيني بمبدأ التعددية يمزمنا االعتراف بالغير والقبول بو كشريك وال يحق لنا عزل 

 ليس عمى شاكمتنا. شخص أو محاكمتو لمجرد أنو
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" في virgo( بعنوان: فعالية استخدام برنامجي "ابصار" و"2007دراسة )ابو عون ، -4
اكساب ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت لدي الطالب المكفوفين بالجامعة االسالمية 

 بغزة.

والكشف عن فعالية ىدفت ىذه الدراسة الي تحديد الميارات الحاسوبية التي يمكن اكسابيا لممكفويين 
" المعتمد عمي حاسة الممس في virgoاستخدام برنامجي "ابصار"المعتمد عمي حاسة السمع و"

 اكساب ميارة الحاسوب واالنترنت لمطالب المكفوفين بالجامعة االسالمية بغزة.

 وقد توصمت الدراسة الي النتائج التالية:

استخدام برنامج ابصار لصالح المجموعة التي وجود فروق في اداء الطالب المكفوفين قبل وبعد  -1
 استخدمت برنامج ابصار.

وجود فروق في اداء الطالب المكفوفين قبل وبعد استخدام برنامج فيرجو لصالح المجموعة التي  -2
 استخدمت برنامج فيرجو.

اء وجود فروق في اداء طالب المجموعة االولي المكفويفن الذين استخدموا برنامج ابصار واد -3
 طالب المجموعة الثانية المكفوفين الذين استخدموا برنامج فيرجو لصالح المجموعة االولي .

وقد اوصت الدراسة باالىتمام بتطوير البرامج التي تعتمد عمي المحاكاة بالصوت وتوفيرىا لمطمبة 
 ذوي االعاقة البصرية وباالضافة الي دعم مراكز تدريب المكفوفين.

( بعنوان:صعوبات تعمم الرياضيات لدي تالميذ المرحمة االساسية 2004دراسة )العكة،  -5
 غزة -الدنيا المعاقين بصريا بمركز النور

ىدفت الدراسة التعرف عمي صعوبات تعمم الرياضيات لدي تالميذ المرحمة االساسية الدنيا المعاقين 
المعرفة الرياضية المتضمنة بصريا بغزة، وقد استخدم الباحث اداة تحميل المحتوي لمتعرف عمي انواع 

معممي  إلستطالع رأيفي كتب الرياضيات لمصفوف االول والثاني والثالث ، واستخدام االستبيان 
 الرياضيات في مركز النور حول صعوبات تعمم الرياضيات .
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نتائج الدراسة ىو الكشف عن وجود صعوبات عديدة ومتنوعة في تعمم المكفوفين  من أىموكان 
 والكسور واليندسة. األعدادعمي الحسابية والعمميات  األعدادلموضوعات الرياضيات مثل خصائص 

( بعنوان دور مؤسسات التربية الخاصة في محافضات غزة في 2003دراسة )فروانة، -6
 ين.المعاق وتأىيلتنمية قدرات 

ىدفت ىذه الدراسة الي التعرف عمي دور المؤسسات التربية الخاصة في محافظات غزة في تنمية 
 اإلعاقةالمعاقين مينيا ، الذين يعانون من  وتأىيلالقدرات التعميمية والعقمية والمعرفية واالجتماعية 

معاصرة في خدمة ىذه العقمية و البصرية والسمعية و الحركية ، وكيفية االستفادة من االتجاىات ال
 الشريحة اليامة من شرائح المجتمع الفمسطيني .

 فقد كشفت الدراسة عن عدة نتائج من اىميا:

واسر  التأىيلبين مؤسسات  األسريتعزيز الدور االجتماعي والتواصل   إليوجود حاجة ماسة  -1
المعاقين في برامج خاصة بنتيجة قدراتيم وتعزيز االتجاىات المعاصرة في  إشراكالمعاقين وضرورة 

 المجتمع الفمسطيني .

كما كشفت جوانب ىامة توفرىا المؤسسات الخاصة ، بالتربية الخاصة افتقار ىذه المؤسسات  -2
 الفكري. تناسب مستواىا إعاقةالي وسائل تعميمية متطورة لكل 

روق ذات داللة احصائية بين ادوار مؤسسات التربية الخاصة كما اضيرت النتائج وجود ف -3
بالمعاقين لمتغير نوع االعاقة التي تتخصص بيا المؤسسة، بين االعاقة السمعية وبقية االعاقات 
االخري وذلك لصالح االعاقة السمعية ،كما ان ىناك فروق ذات داللة احصائية تعود لجية المؤسسة 

 انب تنمية القدرات المعرفية والفعمية وذلك لصالح المؤسسات االىمية.ىمية( الي جأ)حكومية،وكالة،
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 المبحث الثاني : الدراسات العربيـــة :  3.3 

تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات ( بعنوان 2012 عبد الباقي،دراسة ) -1
األىمية المصرية في مجال تأىيل المعوقين حركيًا في ضوء خبرات بعض 

 .الدول

الدراسة لتحقيق عدة أىداف تتعمق بالتعرف عمى فمسفة الجمعيات األىمية ومفيوميا وأىدافيا، وسعت 
وأىميتيا، وكذلك التعرف عمى فمسفة تأىيل المعاقين وما الدور الذي تقوم بو الجمعيات األىمية في 

ل التأىيل مجال تأىيل المعاقين حركيًا وكذلك التعرف عمى الجيود التي تقوم بيا الجمعيات في مجا
ووضع تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات األىمية المصرية العاممة في مجال تأىيل المعوقين 
حركيًا، واستخدمت الدراسة المنيج المقارن ألنو يعد أنسب المناىج وأكثرىا شمواًل لدراسة النظم 

 المختمفة بطريقة مقارنة .
 نتائج الدراسة ما يمي : أىموكان 

المعوقات مرتبطة بالجمعيات األىمية منيا ضعف القدرات اإلدارية وجود مجموعة من  -1
 لمجمعيات األىمية في مصر.

عدم التنسيق بين مؤسسات رعاية وتأىيل الفئات الخاصة وغيرىا من المؤسسات المجتمعية  -2
األخرى سواء األىمية أبو الحكومية مما يعوق اإلستفادة من الموارد واإلمكانيات المادية 

 التنظيمية لتمك المؤسسات في تأىيل تمك الفئات.البشرية و 
القصور الواضح في البيانات الخاصة بالمعوقين وغياب اإلحصاءات والمعمومات الالزمة  -3

 التي تساعد في التعرف عمى أبعاد اإلعاقات وتزايد وتناقص أعداد المعوقين في المجتمع.
نقص أفراد التدريب والتأىيل وعدم نقص الموارد المالية ونقص المنشآت الطبية والتعميمية و  -4

 رغبة الجماىير في التعاون مع األجيزة القائمة بعممية التأىيل.
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 ( بعنوان الوضع القانوني الحتياجات المعاقين.2009 ،دراسة )النجار -2

ىدفت ىذه الدراسة الي القاء نظرة تاريخية عمي التشريعات الخاصة بالمعاقين ومدي فاعمية مؤسسات 
قوانين ومشاريع خاصة بالمعاقين في المؤسسات التشريعية  أجل إقرارومجموعات الضغط من 

 لمدولة.

 نتائج الدراسة ما يمي : أىموكان 

قوانين وتشريعات خاصة  إقراري المساىمة في حكومية فال غيردور الييئات والمجموعات  أىمية -1
 بالمعاقين.

ان ىناك مشكمة في تنفيذ ىذه القوانين في  إالالقوانين والتشريعات الخاصة بالمعاقين  أىميةرغم  -2
 الواقع وذلك لوجود مجموعة من العقبات في سبيل تحقيق ذلك .

الواقع من خالل تشكيل  أرضمي التشريعات الخاصة بالمعاقين ع تطبيقالدراسة الي  أوصتوقد 
والمؤسسات الخاصة بالمعاقين وذلك  األشخاصمجموعات ضغط عمي الجيات التنفيذية مشكمة من 

 لتنفيذ مشاريع القوانين الخاصة بالمعاقين.

( بعنوان تقييم البرامج الناطقة التي يستخدميا 2008دراسة )القحطاني،-3
 المستخدمين انفسيم .المكفوفين في  العالم العربي من وجية نظر 

ىدفت ىذه الدراسة الي تقييم البرامج الناطقة التي يستخدميا المكفوفين في العاليم العربي من وجية 
نظر المستخدمين انفسيم ، في عدة مجاالت وىي )القوائم ، االيقاف والتشغيل، المحتويات ، الصوت 

 ، المشكالت، االنترنت(.

 لتالية : وقد توصمت الدراسة الي النتائج ا

وجود درجة فاعمية مرتفعة في استخدام البرامج الناطقة عمي المقياس ككل لجميع البرامج الناطقة  -1
 األكثر)ابصار، جوز،ىال( كما اظيرت نتائج ىذه الدراسة ان درجة الفاعمية في مجال القوائم ىي 
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صوت ثم مجال االنترنت ثم والتشغيل ، ثم مجال المحتويات ثم مجال ال اإليقافيميو مجال  ارتفاعاً 
 مجال المشكالت.

بين الجنسين لصالح الذكور في مجاالت  إحصائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة  أظيرتكما -2
في بعدي  إحصائية، والقوائم والمحتويات في حين التوجد فروق ذات داللة  واإليقافالتشغيل 
 .واإلنترنتالمشكالت 

 واإليقاففي مجال التشغيل  إحصائيةفروق ذات داللة  كما تبين ىذه الدراسة ان ىناك-3
 سنة. 15-19العمرية من  الفئةلمتغير العمر وجاءت لصالح  والمشكالت تبعاً 

الناطقة  لمبرامجالمزيد من البحوث والدراسات التي تتعمق باستخدام المكفوفين بإجراء الباحث  وأوصى
 استخداميم ليا.مشكالت التي يواجيونيا في والعمل عمى حل ال

 

( بعنوان : ممارسة طريقة تنظيم المجتمع لتدعيم 2003دراسة مسمم )-4
 الخدمات المقدمة لممعاقين . 

وىدفت الدراسة إلى تحديد مدى كفاية الخدمات التشغيمية التي تقدميا مؤسسة يوم لتأىيل المستشفيات 
لممعاقين وكان أىم تساؤالتيا ما مدى كفاية خدمات التدريب الميني وخدمات التشغيل لممعاقين حيث 

لوصفية ( معاق وتعتبر ىذه الدراسة من الدراسات ا675طبقت ىذه الدراسة عمى عينة بمغت )
بأسموب العينة وكان من أىم نتائج الدراسة أن من أىم المشكالت  االجتماعيباستخدام منيج المسح 

التي تواجو المعاق ىي صعوبة إيجاد العمل المناسب لممعاق بعد حصولو عمى شيادة التأىيل 
الميني وذلك لعدم توافر فرص عمل مناسبة وكذلك عدم تعاون أصحاب األعمال )القطاع الخاص( 

عن الربح المادي ويوصي الباحث بضرورة تحسين مستوى خدمات في تشغيل المعاقين ألنيم يبحثون 
التأىيل الميني لممعاقين وتحسين مستوى خدمات التشغيل لممعاقين وتوفير فرص عمل مناسبة 

 لممعاق بعد حصولو عمى شيادة التأىيل الميني .
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بعنوان التفاعل االجتماعي عن طريق المعب لدي  (2002دراسة )السرسي،  -5
فوفين والمبصرين في مرحمة  ما قبل المدرسة بين التشخيص االطفال المك

 والتحسين.     

ىدفت ىذه الدراسة الي معرفة الفروق في درجة التفاعل االجتماعي لدي كل من االطفال الكفوفين 
واالطفال المبصرين في مرحمة ما قبل المدرسة وتحسين ميارات التفاعل االجتماعي لمعينة وقد 

( طفل وطفمة من اطفال ما قبل المدرسة المبصرين 295عمي عينة قواميا ) طبقت ىذه الدراسة
 6-4 (  طفال وطفمة من اطفال المكفوفين تتراوح اعمارىم ما بين20بمدارس رياض االطفال، و)

 سنوات.

 الدراسة النتائج التالية: أظيرتوقد 

وجود فروق ذات داللة احصائية بين درجات االطفال المبصرين الذكور ودرجات االطفال  -1
 .اإلناثلصالح  اإلجتماعيمن حيث التفاعل  اإلناثالمبصرات 

 األطفالالمبصرات ودرجات  األطفال اإلناثبين درجات  إحصائيةكما يوجد فروق ذات داللة  -2
 المبصرات. اإلناثلصالح  ماعياإلجتالمكفوفات من حيث التفاعل  اإلناث
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 المبحث الثالث : الدراسات األجنبية : 3.4

( بعنوان : تحديات غير مرئية، أصوات غير مسموعة، 2013) khoo et alدراسة  -1
 رغبات غير منطوقة .. خبرات من دراسة لتوظيف ذوي اإلعاقة الجسدية في ماليزيا

 “Unseen challenges, Unheard Voices, Unspoken Desires: 
Experiences Of Employment By Malaysians With Physical 

Disabilities  “ 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى األسباب التي ليا عالقة بحصول ذوي اإلعاقة عمى فرصة عمل 
يا حيث معاق ماليزي ذو إعاقة من أربع واليات في شمال ماليز  487واحتوى مجتمع الدراسة عمى 

يعانون من إعاقات جسدية والباقي يعانون من إعاقات عقمية وقد تم إجراء  287تبين أن ما عدده 
% من مجتمع الدراسة حيث تم توزيع 59الدراسة عمى األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية ونسبتيم 

مل أو ( سؤااًل لتحديد ىل ىناك تمييز في مكان العمل سواء من أرباب الع56استبيان مكون من )
 الزمالء أو الزبون لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وأظيرت النتائج أن ىناك تفرقة واضحة ترجع إلى وجود اإلعاقة لدى األشخاص المرشحين لمعمل 
%( من أفراد العينة حصموا عمى فرصة عمل وأن ما نسبتو 79.4حيث بينت أن ما نسبتو )

 .ساعات يومياً  10%( منيم كانوا يعممون ألكثر من 14.3)

%( من أفراد العينة وترجع أسباب 20.6وأن ىناك أشخاص لم يحصموا عمى فرصة عمل ونسبتيم )
 عدم حصوليم عمى العمل لمتمييز بسبب اإلعاقة.  
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( بعنوان: التمييز عمى أساس اإلعاقة وحق ذوي 2012) Marumoagaeدراسة   - -2
 Disability Discrimination and the Right of“اإلعاقة في دخول سوق العمل 

Disabled Persons to Access the Labour Market  “ 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى المعوقات واألسباب الثقافية واإلجتماعية والشخصية التي تمنع 
ات ولخصتيا ذوي اإلعاقة من دخول سوق العمل في جنوب أفريقيا. وتحدثت الدراسة عن أىم المعيق

 في ثالثة معيقات وىي: 

 نقص وسائل السالمة في العمل. -1

لى العمل. -2  صعوبة التنقل من وا 

 الجيل في إمكاناتيم الخاصة في العمل وعدم تقبل أرباب العمل لذوي اإلعاقة ومواقفيم  -3

 المنحازة وغير العادلة تجاىيم.     

متبعة في جنوب أفريقيا والتي تتعمق بضرورة إيجاد كما نوىت الدراسة إلى التشريعات والقوانين ال
جبار أرباب العمل عمى تعديل ظروف العمل لتتوائم مع  العدالة والمساواة في توظيف ذوي اإلعاقة وا 

 إعاقاتيم.  

 

بعنوان :نظرية الفضيمة في المنظمات : دراسة  Barclay et al (2011)دراسة   -3
 Virtue theory and organizations: considering“األشخاص ذوي اإلعاقة 

persons with disabilities” 

ىدفت ىذه الدراسة لتطبيق نظرية الفضيمة عمى مشكمة نقص توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة حيث 
 يوجد تمييز عمى مر التاريخ في توظيفيم .



53 

 

عاقة ، وقد وتم تعريف نظرية الفضيمة وبيان آلية استخداميا لدعم توظيف األشخاص ذوي اإل
استعرضت الدراسة مجموعة من الدراسات السابقة المتعمقة بنظرية الفضيمة وتحديات توظيف ذوي 

 اإلعاقة لمخروج بآلية تساعد في تكامل وتوافق ذوي اإلعاقة في أماكن عمميم.

 وتوصل الباحثين في ىذه الدراسة إلى النتائج التالية : 

اص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين ليس لدييم إعاقة.وجود اختالفات كبيرة بين خبرات األشخ 

.تعتبر مشكمة التفرقة أىم أسباب عدم توافق ذوي اإلعاقة مع بيئة العمل 

 المنظمات والمؤسسات التي تقوم بتوظيف ذوي اإلعاقة يكون ليا سمعة طيبة وشيرة في
 المجتمع.

( بعنوان : محددات نتائج التوظيف: نموذج 2008) al et Chooi Hwa دراسة  -4
 Determinants of Employment Outcomes: A“نظري لألشخاص ذوي اإلعاقة

Conceptual Model for Persons with Disabilities “   

قام الباحثون بدراسة نتائج توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في شركات ماليزيا حيث تم  -5
د فيو الباحثون نتائج التوظيف بثالثة متغيرات تابعة )الراتب، الرضا اقتراح نموذج نظري حد

تغيرات داخمية: مالوظيفي، تعزيز القدرات( والمتغيرات المستقمة المؤثرة بأربعة متغيرات ىي 
 )الرغبة بالتقدم، األداء( ومتغيرات خارجية )العالقة مع المدير، دعم المنظمة(

ة عمى التابعة وتطبيقيا عمى عينات لموظفين ذوي إعاقة وتم دراسة أثر المتغيرات المستقم -6
وموظفين بدون إعاقة ودراسة وجود اختالفات بين المجموعتين يرجع سببيا لوجود اإلعاقة، 

من ذوي اإلعاقة في ماليزيا ىم الذين وجدوا ليم وظائف في  3523ووضحت الدراسة بأن 
ة خالل العشر سنوات مميون شخص من ذوي اإلعاق 2.4القطاع الخاص من أصل 

األخيرة، وىو ما يدل عمى عدم استغالل ىذا المورد البشري كما ، دخل ذوي اإلعاقة ينقص 
% عن دخل األشخاص بدون اإلعاقة. ىذه اإلحصائيات في ماليزيا أثبتت وجود 35بنسبة 
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مشكالت حرمان ذوي اإلعاقة من  الحصول عمى وظائف مناسبة وكذلك الرقي بحياتيم 
 لنفع مجتمعاتيم. المينية

 

حضر من ذوي اإلعاقة وعوامل مت( بعنوان : الشباب ال2007) .Fabian, Eدراسة  -5
 Urban Youth with Disabilities, Factors Affecting“انخراطيم في العمل 

Transition Employment “   

من ذوي اإلعاقة حاولت ىذه الدراسة التعرف عمى أىم العوامل المؤثرة في توظيف الشباب الحضر 
شابًا حضريًا خريجًا من مؤسسة                         4571وتكونت عينة الدراسة من 

“Marriott foundation for people with disabilities ” وقام طاقم المؤسسة بتوزيع استبيانات
جراء مقابالت معيم، وبعد تحميل العينات إحصائيًا كانت النتيجة حصول  % من عينة الدراسة 68وا 

 عمى وظائف بمجرد انتيائيم من برنامج المؤسسة ويعود ذلك إلى األسباب التالية : 

.الجنس 

.الخبرات السابقة 

. تمقي مساعدات اجتماعية 

 

رضى ( بعنوان: مواقف أرباب العمل من توظيف م2005)  Jacoby et alدراسة  -6
 Employers’ Attitudes to Employment of“الصرع، ما زالت القصة قديمة 

People with Epilepsy: Still the Same Old Story“  ؟   

فحصت ىذه الدراسة مواقف أرباب العمل في المممكة المتحدة )بريطانيا( من توظيف مرضى الصرع 
حيث استخدمت استبانة لعينة عشوائية ممثمة ألربعة عشرة منطقة اقتصادية مختمفة حيث تم توزيع 

% من ىذه 26( منيا . وكانت النتائج بأن 204% )41استبانة عمى الشركات وتم استرداد  497
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% ردوا بعدم وجود وظائف تناسب مرضى 16شركات قامت بتوظيف مرضى الصرع. وىناك ال
% يعتقدون بأن توظيف مرضى الصرع سيكون ميم ليم مستقباًل وشدد الموظفون 21الصرع ، و 

عمى أىمية إيضاح وجود مرض الصرع لمموظف وكشفو ألرباب العمل قبل العمل، كما اعتبر 
كرارىا ، والقدرة عمى التحكم بالنفس تعتبر عوامل ميمة لقبول الموظف الموظفون أن حدة النوبة ، ت

 أو عدمو.

كما يربط الموظفون مرضى الصرع باحتمالية حدوث حوادث عمل، كما يرغب أرباب العمل بعمل 
موائمة وتسييالت لمرضى الصرع عن طريق مشاركة الميام أو تنفيذ ميمات متكررة ومؤقتة 

تأثرت مواقف الموظفين من مرضى الصرع بحجم الشركة والخبرات  وساعات عمل مرنة، وكذلك
 السابقة ليم لمتعامل مع مثل ىؤالء المرضى .

واستخمص الباحثون بأن القصة القديمة ال زالت متكررة بالنسبة لمرضى الصرع مع وجود بصيص 
 من التفاؤل لتطوير توظيفيم مستقباًل .

 

( بعنوان: خمق رؤية تعزز أثر دعم اإلدارة العميا 2005) Moore et alدراسة  -7
 Creating a vision boosts the impact of“لتوظيف مدراء من ذوي اإلعاقة 

top management support on the employment of managers with 
disabilities – The case of sport organizations in the USA  “   

سة لفحص تأثير رؤية اإلدارة العميا لدعم وتوظيف مدراء من ذوي اإلعاقة في تيدف ىذه الدرا
الصناعات الرياضية، حيث تم بناء استبانو لجمع المعمومات عن مدى وجود مدراء ذوي إعاقة وتم 

%، 31استبانة بنسبة  196منظمة رياضية في الواليات المتحدة، وتم استرداد  500توزيعيا عمى 
 نات إحصائيًا .وتم تحميل البيا
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% لممارسات اإلدارة العميا الداعمة لتمثيل 5وأشارت النتائج إلى وجود أىمية كبيرة عند مستوى داللة 
وتوظيف مدراء ذوي إعاقة، كما اتضح أن اإلدارة العميا في ىذه الشركات ليا رؤية إيجابية لتحسين 

 ي اإلعاقة.الممارسات الداعمة من قبل اإلدارة العميا لتوظيف المدراء ذو 

( بعنوان: توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة 2003) Kennedy and Harrisدراسة  -8
 الحادة : يبقى التحدي.

“Employing People with Disabilities :the challenge remains “ 

قام الباحثان في ىذه الدراسة بتقديم دراسة إحصائية تحدثا فييا عن واقع توظيف األشخاص ذوي 
( مميون أمريكي يعانون من إعاقات جسدية 43اإلعاقات الحادة في الواليات المتحدة حيث بين أن )

 %(.26%، ومعدل الفقر )73أو عقمية وغيرىا حيث كانت نسبة البطالة بينيم تقدر بـ 

وعرج الباحثان إلى بعض القوانين الفدرالية المتعمقة بتوظيف ذوي اإلعاقة والتي أىميا القانون 
%( من طاقم المؤسسة الدائم من ذوي اإلعاقة. واستطمعت الدراسة عينة مكونة 1اضي بتوظيف )الق

( شخص من ذو 433( و)1994 – 1989( شخص من ذوي اإلعاقة في الفترة )2669من )
 ( ووضحت النتائج النقاط التالية : 2001 – 1995اإلعاقة في الفترة من )

 .1994% عام 6.6من ذوي اإلعاقة نسبة الذين حصموا عمى وظائف دائمة  -1

 % من ىؤالء األشخاص تم توظيفيم.6.5فقط  2001 – 1995في الفترة الزمنية من  -2

 عدد  1991 – 1984وجود نزول حاد في نسبة توظيف ذوي اإلعاقة حيث كانت من العام  -3

   موظف في الفترة من  554موظف سنويًا وانخفضت لتصبح  318.5موظف بمعدل  2548    

 موظف سنويًا . 55.4أي بمعدل  2001 – 1992    

وانتيى الباحثان بأن ىذه اإلحصائيات توضح مدى التحدي الذي يواجو ذوي اإلعاقة في الحصول 
 عمى عمل دائم، وقدمت النصائح ألرباب العمل بضرورة االىتمام بطاقات ذوي اإلعاقة وتوظيفيم.
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(  بعنوان: توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في 2002) Schartz et alدراسة  - 9
بية ألعمال تكنولوجيا المعمومات وظائف تكنولوجيا المعمومات .. المراجعة األد

“Employment of Persons with Disabilities in Information 
Technology Jobs: Literature Review for (IT works“  )   

ت ذات الصمة بالمخزون الكبير من األشخاص ذوي اإلعاقة المؤىمين تستعرض ىذه الدراسة األدبيا
لمعمل في قطاع تكنولوجيا المعمومات، فبناًء عمى قسم التجارة األمريكي فإن نصف العمالة في 
الواليات المتحدة ستكون في مجال تكنولوجيا المعمومات وأن الطمب عمى الموظفين سيستمر كونو 

مديرًا في  532نولوجيا المعمومات، وبناًء عمى استبانو تم توزيعيا عمى أكبر من العرض في مجال تك
عامل مؤىل في مجال   600000مجال تكنولوجيا المعمومات فإنيم يتنبأون بوجود عجز بمقدار 

( فإن Schwochau  &Blanck ،2000. وبناًء عمى دراسة )2002تكنولوجيا المعمومات عام 
عممون بوظائف بدوام كامل أو جزئي، وبالتالي فإن وجود % من األشخاص ذوي  اإلعاقة ي32

وظائف شاغرة في مجال تكنولوجيا المعمومات يمثل فرصة كبيرة لألشخاص ذوي اإلعاقة. وقدمت 
الدراسة أسباب عدم دخول ذوي اإلعاقة لسوق تكنولوجيا المعمومات في خمسة عوائق وىي )صعوبة 

لى التشجيع، وانعدام الفرص، وقمة الميارات، والقضايا مجال تكنولوجيا المعمومات، واالفتقار إ
 االجتماعية واالقتصادية.

وقدمت الدراسة إطارًا نظريًا لموقوف عمى أىم المعيقات لتوظيف ذوي اإلعاقة في مجال تكنولوجيا 
المعمومات حيث تم بناء ىذا اإلطار بناًء عمى البحث التجريبي لحصيمة توظيف ذوي اإلعاقة في 

 كنولوجيا المعمومات مجال ت
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 التعميق عمى الدراسات السابقة: 3.5

عمى كافة الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، تبين لمباحث تنوع  اإلطالعبعد  - 
حيث ىناك إجماع من الدراسات السابقة واتفاق مع الدراسة الحالية من واختالف تمك الدراسات، 

حيث أىمية الموضوع وحاجة ذوي اإلعاقة إلى الوظائف وضرورة تييئة السبل أمام ىذه الفئة والعمل 
 عمى تذليل كل العقبات التي تواجييم. 

ة آرائيم في االستبانة، واختمفت ىذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة من حيث العينة المستطمع
حيث تكونت العينة في ىذه الدراسة من أفراد اإلدارة العميا والوسطى في احدى الوزارات الحكومية 

عن الدراسات السابقة ، مما يعطي ىذه الدراسة تميزًا نظرىم في تشغيل المعاقين ودمجميمووجية  بغزة
المربين والمدربين الذين ليم احتكاك مباشر أنفسيم أو  التي اىتمت فقط بوجية نظر ذوي اإلعاقة

   بيم.

غير  أخرىلبعض النماذج لتجارب وخبرات دول  تناولت عرضاً  بأنياتميزت الدراسة الحالية و 
التي تقوم بيا لمساعدة  واألنشطةفمسطين، لتبين الدور الذي تقوم بو ىذه الدول ونوعية البرامج 

 األوضاعبالنقد البناء من خالل دراسة أيضًا ة الحالية تميزت الدراسكما  المعاقين.وتشغيل ذوي 
في قطاع غزة وفمسطين بوجو عام وقدمت بعض المقترحات التي تسيم في لذوي اإلعاقة الداخمية 

مقارنة  اً زماني األحدثتعد  بأنيا. تميزت الدراسة الحالية يمالمشكالت التي تواجي أىمالتغمب عمى 
 بالدراسات السابقة.
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 :  ةــمقدم 4.1

جراءاتيـا محــورا رئيســيا يــتم مـن خاللــو انجــاز الجانـب التطبيقــي مــن الدراســة،  تعتبـر منيجيــة الدراســة وا 
وعــن طريقيــا يــتم الحصــول عمــى البيانــات المطموبــة إلجــراء التحميــل اإلحصــائي لمتوصــل إلــى النتــائج 

األىـداف التـي  التي يتم تفسـيرىا فـي ضـوء أدبيـات الدراسـة المتعمقـة بموضـوع الدراسـة، وبالتـالي تحقـق
 تسعى إلى تحقيقيا. 

ـــاول ىـــذا الفصـــل وصـــفا حيـــث  ـــعنيج اللممـــتن ومجتمـــع الدراســـة، وكـــذلك أداة الدراســـة المســـتخدمة  متب
، ومدى صدقيا وثباتيـا. كمـا يتضـمن وصـفا لإلجـراءات التـي وكيفية بنائيا وتطويرىا عدادىاإوطريقة 

واألدوات التــي اســتخدميا لجمــع بيانــات الدراســة، أداة الدراســة وتقنينيــا،  تصــميمفــي  الباحــثبيــا م قــا
 اوفيمـ، واستخالص النتائجلبيانات وينتيي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل ا

 .يمي وصف ليذه اإلجراءات

 أسموب الدارسة: 4.2

الوصــفي المــنيج الباحــث اســتخدم بنــاءا عمــى طبيعــة الدراســة واألىــداف التــي تســعى إلــى تحقيقيــا فقــد 
، والــذي يعتمــد عمــى دراســة الظــاىرة كمــا توجــد فــي الواقــع وييــتم بوصــفيا وصــفا دقيقــا ويعبــر التحميمــي

عنيا تعبيرا كيفيـا وكميـا، كمـا ال يكتفـي ىـذا المـنيج عنـد جمـع المعمومـات المتعمقـة بالظـاىرة مـن أجـل 
ــــى استقصــــاء مظاىرىــــا وعالقاتيــــا المختمفــــة، بــــل يتعــــداه إلــــى التحميــــل والــــربط وال تفســــير لموصــــول إل

 .يزيد بيا رصيد المعرفة عن الموضوعاستنتاجات يبني عمييا التصور المقترح بحيث 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

فـي معالجـة اإلطـار النظـري لمبحـث إلـي مصـادر البيانـات  و الباحـث: حيـث اتجـالمصادر الثانوية .9
الثانويــة والتــي تتمثـــل فــي الكتـــب والمراجــع العربيـــة واألجنبيــة ذات العالقـــة، والــدوريات والمقـــاالت 
والتقـــارير، واألبحـــاث والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضـــوع الدارســـة، والبحـــث والمطالعـــة فـــي 

 مواقع اإلنترنت المختمفة.
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ــةالمصــاد .3 إلــي جمــع البيانــات  وانــب التحميميــة لموضــوع البحــث لجــأ الباحــث: لمعالجــة الجر األولي
باإلضــافة إلــى  األوليــة مــن خــالل اإلســتبانة كــأداة رئيســة لمبحــث، صــممت خصيصــاً ليــذا الغــرض

 .مقابالت تم اجراؤىا مع بعض المتخصصين
 

 الدراسة:  وعينة مجتمع   4.3

مفــردات الظــاىرة التـي يدرســيا الباحـث، وبــذلك فـان مجتمــع الدراســة يعـرف بأنــو جميـع مجتمـع الدراســة 
ىـــو جميـــع األفـــراد أو األشـــياء الـــذين يكونـــون موضـــوع مشـــكمة الدراســـة. وبنـــاءا عمـــى مشـــكمة الدراســـة 

كـل المـدراء فـي وزارة االقتصـاد الـوطني بالسـمطة الوطنيـة  وأىدافيا فان المجتمع المستيدف يتكون من
( 73زة حســب إحصــائية مــن دائــرة شــئون المــوظفين بــالوزارة والبــالغ عــددىم )الفمســطينية فــي قطــاع غــ

 موظف.

  الدراسة: عينة

عمى مجتمع الدراسة وقد تم  إستبانة 37توزيع تم الحصر الشامل حيث  قام الباحث باستخدام طريقة
  %1.59إستبانة بنسبة 37استرداد 

 :أداة الدراسة 4.4

المؤثرة في تمثيل ذوي االعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية من العوامل تم إعداد إستبانة حول" 
 " وجية نظر اإلدارة العميا والوسطى

 تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

التحصيل العممي، عدد سنوات ) المستجيبوىو عبارة عن البيانات الشخصية عن القسم األول: 
 (.الوظيفي الخدمة)في المسمى الوظيفي الحالي(، المسمى

 مجاالت : 3فقرة، موزع عمى  7.، ويتكون من الدراسة محاوروىو عبارة عن  القسم الثاني:

 .ات( فقر 3من ) نويتكو ، القوانين والتشريعات :المجال األول
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 ( فقرات.3ويتكون من )، دور المتابعة اإلدارية من قبل الوزارة :المجال الثاني

 ات.( فقر 3من ) نويتكو ، الرقابة التشريعية المجال الثالث:

 ( فقرات.3ويتكون من )، تكمفة عممية موائمة المكان لذوي االعاقة :المجال الرابع

 ( فقرات.3، ويتكون من )الثقة بقدرات ذوي االعاقة :المجال الخامس

 ( فقرات.3ويتكون من )، طبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو المعاق :المجال السادس

 ( فقرة.99، ويتكون من )ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلداريةتمثيل  :المجال السابع

دل عمى الموافقة العالية عمى ما  97بحيث كمما اقتربت الدرجة من  97-9وقد تم استخدام المقياس 
 ورد في العبارة والعكس صحيح.

 صدق االستبيان: 4.5

قام الباحث بالتأكد من قد لقياسو، و يقصد بصدق اإلستبانة أن تقيس أسئمة اإلستبانة ما وضعت  
 صدق اإلستبانة بطريقتين:

       لمحكمين:الستبانة من وجية نظر اصدق ا-2
 متخصصين في  9عرض الباحث اإلستبانة عمى مجموعة من المحكمين تألفت من     

وقام (، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين 2وأسماء المحكمين بالممحق رقم ) اإلدارة واإلحصاء
 افي صورتي اإلستبانة تبإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج

 (.9انظر الممحق رقم ) -النيائية 

 صدق المقياس: -3

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

تنتمي إلية  يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي
ىذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخمي لإلستبانة وذلك من خالل حساب معامالت 

 االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجال نفسو.
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" والدرجة الكمية  القوانين والتشريعات "مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل.جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α= .757، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية لممجال

 المجال صادق لما وضع لقياسو.

 (6) جدول

 والدرجة الكمية لممجال"  القوانين والتشريعات "مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل
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ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 
 (

S
ig

). 

9.  
تمثل قوانين العمل الفمسطيني حماية لذوي اإلعاقة في الوظائف 

 الحكومية اإلدارية.

2.  
تقر التشريعات الفمسطينية حقوق ذوي اإلعاقة في التوظيف في 

 الوظائف الحكومية اإلدارية.

7.  
تتماشى قوانين العمل الفمسطيني مع المتطمبات الدولية لحماية حقوق 

 ذوي اإلعاقة . 

4.  
ُتعرف القوانين والتشريعات الفمسطينية أصحاب المؤسسات والقطاع 

 العام بحقوق ذوي اإلعاقة.

..  
تكفل التشريعات والقوانين لمموظفين ذوي اإلعاقة العيش بكرامة 

 ومساواة أسوًة بغيرىم من الموظفين.وحرية 

6.  
تحث التشريعات والقوانين ديوان الموظفين العام إلى مساواة مرشحي 

 الوظيفة العمومية بدون تمييز بسبب اإلعاقة الجسدية.
 تؤكد القوانين والتشريعات عمي حق ذوي اإلعاقة في الخدمة العامة.  .3

 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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 دور المتابعة اإلدارية من قبل الوزارة "( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 6جدول )يوضح 
 α= .757والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  ،والدرجة الكمية لممجال" 

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو.

 (7جدول )

والدرجة  " دور المتابعة اإلدارية من قبل الوزارة " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال
 الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 
(

S
ig

). 

 اإلعاقة .تطبق وزارة االقتصاد الوطني قانون تشغيل ذوي   .9

تراعي وزارة االقتصاد الوطني التمثيل النسبي لذوي اإلعاقة   .2
 في الوظائف الحكومية والكادر العامل داخميا.

تقوم وزارة االقتصاد الوطني بعقد دورات تدريبية لمتعريف   .7
 بحقوق ذوي اإلعاقة.

بتأمين المواصالت الخاصة تقوم وزارة االقتصاد الوطني   .4
 بذوي اإلعاقة.

تشجع وزارة االقتصاد الوطني ذوي اإلعاقة عمى االندماج   ..
 داخل المجتمع .

تضع وزارة االقتصاد الوطني معايير واضحة ومحددة لدمج   .6
 ذوي اإلعاقة في العمل .

3.  
وأيام دراسية تعقد وزارة اإلقتصاد الوطني ورش عمل 

 تختص بذوي اإلعاقة .
 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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والدرجة الكمية "  الرقابة التشريعية مجال "( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 3جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α= .757لممجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 المجال صادق لما وضع لقياسو.

 (8جدول )

 والدرجة الكمية لممجال"  الرقابة التشريعية مجال " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

 
(

S
ig

). 

9.  
ذوي يتم اتخاذ جميع التدابير التشريعية المالئمة إلنقاذ حقوق 

 اإلعاقة.

2.  
يتم مراجعة ما يوجد من قوانين ولوائح وممارسات تشكل تمييزًا ضد 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

7.  
تسعي القوانين التشريعية إلي تعزيز المساواة بين المواطنين 

 وتحظر أي تمييز عمي أساس اإلعاقة.

4.  
السارية في قطاع غزة مبدأ احترام حقوق تعزز القوانين التشريعية 
 األشخاص ذوي اإلعاقة.

..  
تقر القوانين والتشريعات بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأىمية 
 قانونية عمي قدم المساواة مع اآلخرين في جميع مناحي الحياة.

6.  
يتوافر لدى السمطات التشريعية دوائر رقابة من شأنيا الرقابة عمى 

 تطبيق القوانين التي تخص ذوي اإلعاقة. 

3.  
يمارس المجمس التشريعي الرقابة عمى توفير التسييالت الجمركية 

والضريبية لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول عمي 
 الالزمة ليم. الضروريةاألجيزة والوسائل والخدمات 

 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة   *
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تكمفة عممية موائمة المكان لذوي  "( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 9جدول )يوضح 
مستوي معنوية والدرجة الكمية لممجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند " اإلعاقة
757. =α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو 

 (9جدول )

والدرجة "  تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 
 الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 
 (

S
ig

). 

 االقتصاد الوطني مداخل خاصة بذوي اإلعاقة.يتوفر لدى وزارة   .9

تقوم وزارة االقتصاد الوطني بتوفير األدوات واألجيزة الالزمة   .2
 لمساعدة ذوي اإلعاقة في التنقل .

تشكل التسييالت التي تقدميا وزارة االقتصاد الوطني لذوي اإلعاقة   .7
 تكمفة كبيرة.

تحتاج وزارة االقتصاد الوطني إلى دعم مادي حتى تتمكن من توفير   .4
 الخدمات الخاصة بذوي اإلعاقة. 

..  
يوجد في وزارة االقتصاد الوطني مواقف خاصة لذوي اإلعاقة مع 

 وجود اإلشارة الدالة عمي ذلك.

6.  
اإلعاقة تقوم وزارة االقتصاد الوطني بتقديم خدمات خاصة بذوي 

 معتمدة في ذلك عمى التمويل الخارجي.

3.  
تؤثر القدرة المالية لوزارة االقتصاد الوطني عمي توفير االحتياجات 

 المختمفة الالزمة لذوي اإلعاقة.
 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة   *
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والدرجة  " الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة "( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 1جدول )يوضح 
وبذلك  α= .757الكمية لممجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو.

 (:جدول )

 والدرجة الكمية لممجال"  الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 
 (

S
ig

). 

9.  
يمتمك ذوي اإلعاقة نفس القدرات الذىنية التي يمتمكيا األسوياء من غير ذوي 

 اإلعاقة.

2.  
األسوياء طالما أن يحقق ذوي اإلعاقة عائدا اقتصاديًا بالقدر الذي يحققو 

 اإلعاقة ال تؤثر عمى طبيعة عمميم.

7.  
يكتسب ذوي اإلعاقة من خالل التدريب ميارات وقدرات مختمفة تؤىميم 

 لمحصول عمى وظيفة أعمي.

4.  
تساىم وزارة االقتصاد الوطني بصرف حوافز لذوي اإلعاقة أصحاب القدرات 

 المتميزة.

..  
تعمل وزارة االقتصاد الوطني عمي إزالة إي عقبات تمنع األشخاص ذوي 

 اإلعاقة من اإللتحاق بالعمل. 

6.  
تساىم وزارة اإلقتصاد الوطني في تعزيز األفكار اإلبداعية وتطويرىا وتنميتيا 

 لدي ذوي اإلعاقة .

3.  
قصص نجاح ويعممون  يوجد بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة يمكن اعتبارىم

 في الوزارة.
 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة   *

 



68 

 

طبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو  "( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 97جدول )يوضح 
والدرجة الكمية لممجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  " المعاق
757. =α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو 

 (21جدول )

 "  طبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو المعاق "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 
 (

S
ig

). 

 تراعي وزارة االقتصاد في الوظيفة أن تكون مناسبة لطبيعة ذوي اإلعاقة.   .9

2.  
تولي وزارة االقتصاد الوطني اىتماما خاصا بترشيح ذوي اإلعاقة  لمعمل 

 المناسب ليم بعد تخرجيم في حدود الوظائف المتاحة.

7.  
تالءم الوزارة بين الوظائف التي يشغميا أصحاب اإلعاقة واإلعاقة 

 الموجودة عندىم.

4.  
يتم تشغيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية في األعمال التي تتناسب 

 مع إمكانياتيم ووضعيم.

 الموكمة إلييم.تساعد وتسيل الوزارة ذوي اإلعاقة في تنفيذ الميام   ..

 يتم تقميل الميام المطموبة من الموظفين ذوي اإلعاقة نظرًا لوضعيم .  .6

 يؤدي ذوي اإلعاقة ما يطمب منيم من ميام بدرجة كبيرة.  .3

 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة   *
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تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف  كل فقرة من فقرات مجال " ( معامل االرتباط بين11يوضح جدول )
" والدرجة الكمية لممجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي  الحكومية اإلدارية

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو. α= 0.05معنوية 

 (22جدول )

 " تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 
 (

S
ig

). 

9.  
يؤدي تنوع الخدمات المقدمة من وزارة االقتصاد الوطني 

الرضا لدييم و تمكينيم لذوي اإلعاقة إلي تحسين مستوى 
 من تمثيل دورىم في الوظائف الحكومية اإلدارية.

2.  
تيتم وزارة االقتصاد الوطني بعقد برامج تنمية قدرات لذوي 
اإلعاقة وفقا الحتياجات سوق العمل تمكنيم من تمثيل 

 دورىم في الوظائف الحكومية اإلدارية. 

7.  
الوطني بتوفير أجيزة مساعدة بثمن تيتم وزارة االقتصاد 

مدعوم بغرض تحسين مستوي األداء الوظيفي لذوي اإلعاقة 
 في مجال عمميم.

4.  
تعمل الوزارة عمى تفعيل مبدأ المشاركة واالندماج بين ذوي 
اإلعاقة والمجتمع من أجل زيادة نسبة تمثيل ذوي اإلعاقة  

 في الوظائف الحكومية اإلدارية.

..  
ُتصدر وزارة االقتصاد الوطني نشرات وكتيبات من شأنيا 

 أن ُتسيم في توفير بيئة أفضل لذوي اإلعاقة.
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 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 
 (

S
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). 

6.  
توفر وزارة اإلقتصاد الوطني الحماية والدعم من أجل 

االلتزام لتشغيل ذوي اإلعاقة من خالل تمثيميم في الوظائف 
 الحكومية اإلدارية.

3.  
وزارة االقتصاد الوطني الخطط والسياسات اليادفة  تضع

إلى دمج وتفعيل ذوي اإلعاقة و تمثيميم في الوظائف 
 الحكومية اإلدارية .

9.  
تساعد وزارة االقتصاد الوطني في إعداد كوادر فنية مؤىمة 
لمعمل مع مختمف فئات ذوي اإلعاقة األمر الذي يزيد من 

 الوظائف الحكومية اإلدارية.نسبة تمثيميم في 

1.  

تساىم وزارة االقتصاد الوطني في دمج ذوي اإلعاقة في  
 المجتمع وانخراطيم في سوق العمل مما يزيد من 

 تمثيميم في الوظائف الحكومية اإلدارية.  

97.  
تدرب وزارة االقتصاد الوطني ذوي اإلعاقة مما يكسبيم 

وخبرات تمكنيم من تمثيل دورىم في ميارات وقدرات 
 الوظائف الحكومية اإلدارية.

99.  
توفر وزارة االقتصاد الوطني  أماكن خاصة لذوي اإلعاقة 
 مما يساىم في تمثيميم في الوظائف الحكومية اإلدارية.

 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة    *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد األداة 
 الوصول إلييا، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة.

ت اإلستبانة دالة إحصائيًا عند ( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاال12يبين جدول )
 وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما وضع لقياسو. α= 0.05مستوي معنوية 

 (23جدول )

 درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة معامل االرتباط بين

 المجال م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 القوانين والتشريعات  .1

 دور المتابعة اإلدارية من قبل الوزارة  .2

 الرقابة التشريعية  .3

 تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة  .4

 الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة  .5

 طبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو المعاق  .6

 تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية  .7

 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *          

  :Reliabilityثبات اإلستبانة  4.6

يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من 
مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج 

الل فترات عدة مرات خاألفراد اإلستبانة وعدم تغييرىا بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعيا عمى 
 زمنية معينة.
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 نة الدراسة من خالل:وقد تحقق الباحث من ثبات إستبا

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة، وكانـت النتـائج كمـا ىـي مبينـة فـي جـدول  استخدم
(97.) 

 (97جدول )

 ثبات اإلستبانةألفا كرونباخ لقياس معامل 

 المجال م
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 القوانين والتشريعات  .1

 دور المتابعة اإلدارية من قبل الوزارة  .2

 الرقابة التشريعية  .3

 تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة  .4

 بقدرات ذوي اإلعاقةالثقة   .5

 طبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو المعاق  .6

 تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية  .7

 المجاالت معاجميع  

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخالذاتيالصدق *

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث 97النتائج الموضحة في جدول )واضح من 
(. وكذلك قيمة الصدق الذاتي (، بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )،)تتراوح بين 

 ( وىذا(، بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )،مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح )
  .الثبات مرتفعيعنى أن 
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(. ويكــون الباحــث قــد تأكــد مــن 9تكــون اإلســتبانة فــي صــورتيا النيائيــة كمــا ىــي فــي الممحــق )بــذلك و 
إستبانة الدراسة ممـا يجعمـو عمـى ثقـة تامـة بصـحة اإلسـتبانة وصـالحيتيا لتحميـل النتـائج صدق وثبات 

 واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 4.7

 Statistical Package for theتفريغ وتحميل اإلسـتبانة مـن خـالل برنـامج التحميـل اإلحصـائي تم 

Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبـار مـا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام
 (.94في جدول )، وكانت النتائج كما ىي مبينة إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو

 (25جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال م
(Sig.) 

 القوانين والتشريعات  .1

 قبل الوزارة دور المتابعة اإلدارية من  .2

 الرقابة التشريعية  .3

 تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة  .4

 الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة  .5

 طبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو المعاق  .6

 تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية  .7

 جميع مجاالت االستبانة 
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ت الدراسة مجاالجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 94واضح من النتائج الموضحة في جدول )
0.05مستوى الداللة من  أكبركانت   يتبع التوزيع  تالمجاال يذهوبذلك فإن توزيع البيانات ل

 سيتم استخدام االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة.  حيثالطبيعي 

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: يستخدم ىذا األمر بشكل أساسي ألغراض   .1
 . الدراسة عينةمعرفة تكرار فئات متغير ما وتفيد الباحث في وصف 

 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaألفا كرونباخ)اختبار   .2

الختبار ما إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف .7
 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .4
. وقد استخدمو الباحث لحساب االتساق يقوم ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بين متغيرين

 لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت. والصدق البنائي الداخمي

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار   ..
أم زادت أو قمت عن ذلك. ولقد استخدمو الباحث لمتأكد  6وىي وصمت إلي الدرجة المتوسطة 

 من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة .

( لمعرفـة مـا إذا كـان ىنـاك Independent Samples T-Test) فـي حالـة عينتـين Tاختبـار  .6
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة.  تفروقا

( لمعرفة ( One Way Analysis of Variance - ANOVAتباين األحادياختبار تحميل ال  .3
 ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 استخدمو الباحث لمفروق التي تعزى لممتغير الذي يشتمل عمى ثالث مجموعات فأكثر.
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 مقدمة: 1.5
يتضمن ىذا الفصل عرضًا لتحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن 

إلييا من خالل تحميل فقراتيا، أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل 
التحصيل العممي، عدد سنوات الخدمة)في  )والوقوف عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة ، (المسمى الوظيفي الحالي(، المسمى الوظيفي
 (SPSS)إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  الدراسة، إستبانةمن 

 لمحصول عمى نتائج الدراسة التي سيتم عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل. 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 5.2

 البيانات الشخصيةوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يمي عرض

 الدراسة حسب التحصيل العمميعينة توزيع   -

 عينة الدراسة حسب التحصيل العمميتوزيع  (:26جدول )

 النسبة المئوية % العدد التحصيل العممي
 دبموم متوسط فأقل

 بكالوريوس
 ماجستير
 دكتوراه
 المجموع

يحممون درجة الدبموم المتوسط  الدراسةمن عينة % 12.9ما نسبتو ( أن 15يتضح من جدول )
% 2.9% يحممون درجة الماجستير، بينما 21.4، يحممون درجة البكالوريوس% 62.9 ،فأقل

ية من أفراد العينة يحممون درجة البكالوريوس وىي الدرجة بويتضح أن الغال يحممون درجة الدكتوراه.
بينما يقل عدد أفراد العينة من حممة الدبموم الجامعية األولى المطموبة لشغل الوظائف اإلدارية 

ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الدراسات العميا وأن الشيادة الجامعية  المتوسط و الشيادات العميا
 ظائف المختمفة والدبموم المتوسط. )البكالوريوس( ىي المعتمدة في الو 
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 الوظيفي الحالي(عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة )في المسمى توزيع  -
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمةتوزيع  (:27جدول )

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخدمة
 سنوات 5أقل من 

 10أقل من  -5
 15أقل من  -10
 سنة فأكثر 15

 المجموع
 

، سنوات 5أقل من سنوات خدمتيم  عينة الدراسةمن % 31.4ما نسبتو ( أن 16يتضح من جدول )
% تتراوح سنوات خدمتيم من 11.4سنوات،  10أقل من  -5 تتراوح سنوات خدمتيم من 42.9%
ويتضح من الجدول أن الفئة  .سنة فأكثر 15دمتيم % سنوات خ14.3سنة، بينما  15أقل من  -10
وذلك نظرًا لمظروف السياسية التي حمت بقطاع غزة  ،تحتل أعمى النسب 10إلى أقل من  5من 
الكثير من الموظفين واستبداليم بموظفين جدد وبالتالي سنوات خدمتيم قميمة بدأت منذ تاريخ  متناعوا

( سنوات الفئة الثانية من حيث 5)وبذلك يقعون ضمن ىذه الفئة، وتحتل فئة أقل من  2007 عام
توظيفيا في الخمس سنوات األخيرة في الوزارات الحكومية في العدد ويعود ذلك لألعداد التي تم 

( سنة فأكثر في الفئة الثالثة حيث يوجد عدد من الموظفين القدامى الذي 15قطاع غزة وتأتي فئة )
 ال يزالون يعممون في الوزارة ولكن عددىم قميل.

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -

 ة حسب المسمى الوظيفيعينة الدراس(: توزيع 28جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 إدارة عميا
 إدارة وسطى
 المجموع
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وتشـمل  مسـماىم الـوظيفي إدارة عميـاعينـة الدراسـة مـن % ( أن مـا نسـبتو 93)يتضـح مـن جـدول 
 -مــدير عــام  -وكيــل مســاعد  -)وزيــراإلدارة العميــا حســب ديــوان المــوظفين العــام المســميات التاليــة: 

وتشــمل اإلدارة  % مســماىم الــوظيفي إدارة وســطى بينمــا ،نائــب مــدير عــام( -مــدير عــام مكمــف 
( رئـيس شـعبة –رئـيس قسـم مكمـف  –رئـيس قسـم  –مـدير مكمـف  -)مـدير الوسطى المسميات التالية:

وتشــير النتيجــة إلــى أن التوزيــع قريــب جــدًا لموضــع الطبيعــي حيــث إن اإلدارة العميــا يكــون عــددىم فــي 
 المؤسسات أقل من اإلدارة الوسطى.

 : تحميل فقرات االستبانة

لمعرفــــة مــــا إذا كانــــت متوســــط درجــــة  لعينــــة واحــــدة Tتــــم اســــتخدام اختبــــارلتحميــــل فقــــرات االســــتبانة 
  أم ال. 6مت إلي درجة الموافقة المتوسطة وىي االستجابة قد وص

 المتوسطة. ةموافقالوىي تقابل  6متوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية

 . 6متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديمة

الفرضية الصفرية ويكـون فـي ىـذه ( فإنو ال يمكن رفض 0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
الحالـــة متوســــط آراء األفـــراد  حــــول الظـــاىرة موضــــع الدراســــة ال يختمـــف جوىريــــًا عـــن موافــــق بدرجــــة 

( فيـتم رفـض الفرضـية الصـفرية 0.05أقـل مـن  Sig) Sig < 0.05، أمـا إذا كانـت  6متوسـطة وىـى 
، رجة الموافقة المتوسطة عن دوىريًا آراء األفراد  يختمف جوقبول الفرضية البديمة القائمة بأن متوسط 

وفـي ىــذه الحالــة يمكــن تحديــد مــا إذا كــان متوسـط اإلجابــة يزيــد أو يــنقص بصــورة جوىريــة عــن درجــة 
ـــار فـــإذا كانـــت  .الموافقـــة المتوســـطة ـــك مـــن خـــالل قيمـــة االختب ـــار وذل ـــاه أن قيمـــة االختب موجبـــة فمعن

 وسطة والعكس صحيح.المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المت

 " القوانين والتشريعاتتحميل فقرات مجال "  -
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 

 (.99النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6المتوسطة  وىي 



79 

 

 (29جدول )

 " القوانين والتشريعاتلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

رتبة
ال

 

9.  
تمثل قوانين العمل الفمسطيني حماية لذوي 
 اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية.

2.  
التشريعات الفمسطينية حقوق ذوي اإلعاقة تقر 

 في التوظيف في الوظائف الحكومية اإلدارية.

7.  
تتماشى قوانين العمل الفمسطيني مع المتطمبات 

 الدولية لحماية حقوق ذوي اإلعاقة . 

4.  
ُتعرف القوانين والتشريعات الفمسطينية أصحاب 
 المؤسسات والقطاع العام بحقوق ذوي اإلعاقة.

..  

تكفل التشريعات والقوانين لمموظفين ذوي 
اإلعاقة العيش بكرامة وحرية ومساواة أسوًة 

 بغيرىم من الموظفين.

6.  

تحث التشريعات والقوانين ديوان الموظفين العام 
مرشحي الوظيفة العمومية بدون إلى مساواة 

 تمييز بسبب اإلعاقة الجسدية.

3.  
تؤكد القوانين والتشريعات عمي حق ذوي اإلعاقة 

 في الخدمة العامة.
 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 
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 ( يمكن استخالص ما يمي:99من جدول )

تؤكد القوانين والتشريعات عمي حق ذوي اإلعاقة في الخدمة "  السابعةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة % الحسابي النسبي( أي أن المتوسط 97)الدرجة الكمية من  ساوي " ي العامة

قبل أفراد وىذا يعني أن ىناك موافقة من  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  االختبار 
 عمى ىذه الفقرة.  العينة

ُتعرف القوانين والتشريعات الفمسطينية أصحاب المؤسسات  " الرابعةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة %أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ساوي " ي والقطاع العام بحقوق ذوي اإلعاقة

 متوسطة وىذا يعني أن ىناك موافقة تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،االختبار 
 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وىذا  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،%، قيمة االختبار يساوي 

األمر الذي يبين من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. متوسطة  يعني أن ىناك موافقة
لنا أن ىناك قصورًا واضحًا من السمطات التشريعية في مسألة سن القوانين الخاصة بتشغيل 

ويرجع عدم االىتمام إلى قصور واضح في الييئات والجمعيات التي  ذوي اإلعاقة ومتابعة ذلك.
ويعزز ىذه النتيجة ما ذكره الباحث  يجة اختبار الفرضية.والذي يؤكده نتتيتم بذوي اإلعاقة 

 ( في دراستو.2799شحادة )
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 " دور المتابعة اإلدارية من قبل الوزارةتحميل فقرات مجال"  -

لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــمت إلــي درجــة الموافقــة  Tتــم اســتخدام اختبــار 
 (.91النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6وىي  المتوسطة

 (:2جدول )

 لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " دور المتابعة اإلدارية من قبل الوزارة "
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 االقتصاد الوطني قانون تشغيل ذوي اإلعاقة.تطبق وزارة   .9

2.  
تراعي وزارة االقتصاد الوطني التمثيل النسبي لذوي 

 اإلعاقة في الوظائف الحكومية والكادر العامل داخميا.

7.  
تقوم وزارة االقتصاد الوطني بعقد دورات تدريبية لمتعريف 

 بحقوق ذوي اإلعاقة.

4.  
تقوم وزارة االقتصاد الوطني بتأمين المواصالت الخاصة 

 بذوي اإلعاقة.

..  
تشجع وزارة االقتصاد الوطني ذوي اإلعاقة عمى االندماج 

 داخل المجتمع .

6.  
االقتصاد الوطني معايير واضحة ومحددة تضع وزارة 

 لدمج ذوي اإلعاقة في العمل .

3.  
الوطني ورش عمل وأيام دراسية  االقتصادتعقد وزارة 

 تختص بذوي اإلعاقة .
 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 
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 ( يمكن استخالص ما يمي:91من جدول )

"  تطبق وزارة االقتصاد الوطني قانون تشغيل ذوي اإلعاقة"  األولىلمفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة االختبار %( أي أن المتوسط الحسابي النسبي97)الدرجة الكمية من  ساوي ي

موافقة من قبل غير وىذا يعني أن ىناك  تساوي  (Sig).االحتمالية القيمة وأن  ،
  أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

الوطني ورش عمل وأيام دراسية تختص  االقتصادتعقد وزارة "  السابعةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط الحسابي النسبي97)الدرجة الكمية من  ساوي " ي اإلعاقةبذوي 
وىذا يعني أن ىناك  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،، قيمة االختبار %

  موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.غير 
 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وىذا  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،%، قيمة االختبار يساوي 

وىذا يدل عمى أن   موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.غير يعني أن ىناك 
 ىناك قصور من وزارة  االقتصاد في دمج المعاقين في العمل لدييا. 

عدم االىتمام بيذا األمر في عموم الدوائر الحكومية بسبب عدم وجود عزو الباحث ذلك إلى يو 
إضافة إلى تقصير من قسم أو جية في الدوائر الحكومية تقوم بمتابعة المعاقين واالىتمام بيم، 

  قبل الجمعيات والنقابات في الدفاع عن مطالب وحقوق ذوي اإلعاقة.

 "  الرقابة التشريعيةتحميل فقرات مجال "  

لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــمت إلــي درجــة الموافقــة  Tتــم اســتخدام اختبــار 
 (.27أم ال. النتائج موضحة في جدول )  6وىي  المتوسطة
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 (31جدول )

 " الرقابة التشريعية لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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9.  
يتم اتخاذ جميع التدابير التشريعية المالئمة إلنقاذ 

 حقوق ذوي اإلعاقة.

2.  
يتم مراجعة ما يوجد من قوانين ولوائح وممارسات 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.تشكل تمييزًا ضد 

7.  
تسعي القوانين التشريعية إلي تعزيز المساواة بين 
 المواطنين وتحظر أي تمييز عمي أساس اإلعاقة.

4.  
تعزز القوانين التشريعية السارية في قطاع غزة مبدأ 

 احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

..  

تقر القوانين والتشريعات بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة 
قدم المساواة مع اآلخرين في جميع  عمىبأىمية قانونية 
 مناحي الحياة.

6.  
يتوافر لدى السمطات التشريعية دوائر رقابة من شأنيا 
 الرقابة عمى تطبيق القوانين التي تخص ذوي اإلعاقة. 

3.  

يمارس المجمس التشريعي الرقابة عمى توفير 
التسييالت الجمركية والضريبية لتمكين األشخاص ذوي 

والخدمات اإلعاقة من الحصول عمي األجيزة والوسائل 
 الالزمة ليم. الضرورية

 جميع فقرات المجال معاً  
0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 
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 ( يمكن استخالص ما يمي:27من جدول )

تقر القوانين والتشريعات بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأىمية " الخامسة لمفقرة المتوسط الحسابي  -
( 97)الدرجة الكمية من  ساوي " ي قانونية عمي قدم المساواة مع اآلخرين في جميع مناحي الحياة

 (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،، قيمة االختبار % أي أن المتوسط الحسابي النسبي
 عمى ىذه الفقرة.  من قبل أفراد العينةمتوسطة يعني أن ىناك موافقة وىذا  تساوي 

يتم اتخاذ جميع التدابير التشريعية المالئمة إلنقاذ حقوق ذوي  "األولىلمفقرة المتوسط الحسابي  -
القيمة  وأن ،، قيمة االختبار%أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ساوي " ي اإلعاقة

موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه غير وىذا يعني أن ىناك   تساوي  (Sig).االحتمالية 
 الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وىذا يعني أن ىناك  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،%، قيمة االختبار

وىذا يدل عمى أن القوانين والتشريعات  المجال. موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذاغير 
 الخاصة بالمعاقين غير معمول بيا وتحتاج إلى اىتمام أكثر بذوي اإلعاقة واحتياجاتيم.

تيتم بذوي اإلعاقة ى ضعف المتابعة من قبل الجيات والجمعيات التي عزو الباحث ذلك إليو 
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة والجوانب الحقوقية والقانونية الالزمة ليم، 

)النجار والتي أكدت عمى ضرورة تفعيل الجانب القانوني والحقوقي لممعاقين، ودراسة ( 2799شحادة)
ال ان ىناك مشكمة في تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالمعاقين ا أىمية التي أكدت عمى (2771،

تتمثل في عدم وضع حاجات ذوي اإلعاقة  ىذه القوانين في الواقع وذلك لوجود مجموعة من العقبات
    ضمن أولويات الدوائر المختمفة .

 " تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة تحميل فقرات مجال  "

لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــمت إلــي درجــة الموافقــة  Tتــم اســتخدام اختبــار 
 (.29النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6وىي المتوسطة  
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 (32جدول )

 لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة "
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9.  
يتوفر لدى وزارة االقتصاد الوطني مداخل خاصة 

 بذوي اإلعاقة.

2.  
تقوم وزارة االقتصاد الوطني بتوفير األدوات واألجيزة 

 الالزمة لمساعدة ذوي اإلعاقة في التنقل .

7.  
تشكل التسييالت التي تقدميا وزارة االقتصاد 

 الوطني لذوي اإلعاقة تكمفة كبيرة.

4.  
تحتاج وزارة االقتصاد الوطني إلى دعم مادي حتى 
 تتمكن من توفير الخدمات الخاصة بذوي اإلعاقة. 

..  
وزارة االقتصاد الوطني مواقف خاصة يوجد في 

 لذوي اإلعاقة مع وجود اإلشارة الدالة عمي ذلك.

6.  

تقوم وزارة االقتصاد الوطني بتقديم خدمات خاصة 
بذوي اإلعاقة معتمدة في ذلك عمى التمويل 

 الخارجي.

3.  
لوزارة االقتصاد الوطني عمي تؤثر القدرة المالية 

 توفير االحتياجات المختمفة الالزمة لذوي اإلعاقة.
 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 
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 ما يمي: ( يمكن استخالص29من جدول )

تحتاج وزارة االقتصاد الوطني إلى دعم مادي حتى تتمكن من  " الرابعةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط 97)الدرجة الكمية من  ساوي " يالخدمات الخاصة بذوي اإلعاقة توفير 

وىذا   تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن ، قيمة االختبار % الحسابي النسبي
 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.متوسطة يعني أن ىناك موافقة 

يوجد في وزارة االقتصاد الوطني مواقف خاصة لذوي اإلعاقة  " الخامسةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة %أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ساوي " ي مع وجود اإلشارة الدالة عمي ذلك

موافقة من غير وىذا يعني أن ىناك  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  االختبار 
 قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
وىذا يعني أن ىناك   تساوي (Sig).االحتمالية  القيمةوأن  %، قيمة االختبار 

ىذا يدل عمى عدم وجود خدمات كافية في  .موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجالغير 
 مباني والمرافق في وزارة االقتصاد تعنى بحاجة المعاقين.ال

، وعدم اىتمام  والمباني لذوي اإلعاقةمرافق مالموائمة البيئية لثقافة عدم وجود عزو الباحث ذلك إلى يو 
عواده  واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةالوزارة بيذا الجانب والعمل عمى تفعيمو 

عدم تطويع وتنظيم عناصر البيئة المختمفة بما ينسجم مع إمكانيات والتي أكدت عمى أن  (2773)
 فعاليات العامة المختمفة .المعاق تحول دون اندماج وانخراط فعمي وحقيقي في ال

 تحميل فقرات  مجال " الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة "

لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــمت إلــي درجــة الموافقــة  Tتــم اســتخدام اختبــار 
 (.22النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6وىي المتوسطة  
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 (33جدول )

 " الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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9.  
يمتمك ذوي اإلعاقة نفس القدرات الذىنية التي يمتمكيا 

 األسوياء من غير ذوي اإلعاقة.

2.  
يحقق ذوي اإلعاقة عائدا اقتصاديًا بالقدر الذي يحققو 
 األسوياء طالما أن اإلعاقة ال تؤثر عمى طبيعة عمميم.

7.  
يكتسب ذوي اإلعاقة من خالل التدريب ميارات وقدرات 

 مختمفة تؤىميم لمحصول عمى وظيفة أعمي.

4.  
تساىم وزارة االقتصاد الوطني بصرف حوافز لذوي 

 اإلعاقة أصحاب القدرات المتميزة.

..  
تعمل وزارة االقتصاد الوطني عمي إزالة إي عقبات تمنع 

 األشخاص ذوي اإلعاقة من اإللتحاق بالعمل. 

6.  
تعزيز األفكار  تساىم وزارة اإلقتصاد الوطني في

 اإلبداعية وتطويرىا وتنميتيا لدي ذوي اإلعاقة .

3.  
يوجد بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة يمكن اعتبارىم 

 قصص نجاح ويعممون في الوزارة.

 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 
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 ( يمكن استخالص ما يمي:22من جدول )

يحقق ذوي اإلعاقة عائدا اقتصاديًا بالقدر الذي يحققو األسوياء  " الثانيةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط 97)الدرجة الكمية من  ساوي " ي طالما أن اإلعاقة ال تؤثر عمى طبيعة عمميم

وىذا تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن ، قيمة االختبار % الحسابي النسبي
 يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

تساىم وزارة االقتصاد الوطني بصرف حوافز لذوي اإلعاقة  "الرابعة لمفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة االختبار %أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ساوي " ي أصحاب القدرات المتميزة

موافقة من قبل أفراد غير وىذا يعني أن ىناك  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  
 العينة عمى ىذه الفقرة.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
 وىذا يعني أن ىناك  تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  %، قيمة االختبار 

لدييم ىذا يدل عمى أن ذوي اإلعاقة . العينة عمى فقرات ىذا المجال من قبل أفرادمتوسطة موافقة 
مكانيات عالية ولكن ما نحتاجو ىو توظيفيا واالستفادة منيا والعمل عمى تشجيعيم عمى  قدرات وا 

االنخراط في العمل حتى ال يكونوا عالة عمى المجتمع

ويرى الباحث أنو يجب عمى المؤسسات أن تنظر إلى ذوي اإلعاقة من وجية نظر إنسانية وأنو يحق 
ليم أن يعمموا ويساىموا في بناء المجتمع وتحقيق النجاح، فيو يتعمم ليعمل وليس لييمش داخل 

ميم وطنو، ومن ىذا المنطمق يوصي الباحث بضرورة تعزيز وتنمية قدرات المعاقين والعمل عمى تأىي
دماجيم في المجتمع باعتبارىم قوة فاعمة .   وا 

ضرورة اشراك المعاقين في برامج والتي أكدت عمى  (2777 ) فروانة دراسةمع  النتائجواتفقت ىذه 
 .قدراتيم وتعزيز االتجاىات المعاصرة في المجتمع الفمسطيني لتنمية خاصة
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 " المعاقطبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو  تحميل فقرات مجال " -

لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــمت إلــي درجــة الموافقــة  Tتــم اســتخدام اختبــار 
 (.27النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6وىي المتوسطة 

 (34جدول )
 لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " المعاقطبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو  "  
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9.  
تراعي وزارة االقتصاد في الوظيفة أن تكون مناسبة 

 لطبيعة ذوي اإلعاقة. 

2.  

تولي وزارة االقتصاد الوطني اىتماما خاصا بترشيح ذوي 
اإلعاقة  لمعمل المناسب ليم بعد تخرجيم في حدود 

 الوظائف المتاحة.

7.  
تالءم الوزارة بين الوظائف التي يشغميا أصحاب اإلعاقة 

 واإلعاقة الموجودة عندىم.

4.  
يتم تشغيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية في 

 تتناسب مع إمكانياتيم ووضعيم.األعمال التي 

..  
تساعد وتسيل الوزارة ذوي اإلعاقة في تنفيذ الميام 

 الموكمة إلييم.

6.  
يتم تقميل الميام المطموبة من الموظفين ذوي اإلعاقة 

 نظرًا لوضعيم .
 اإلعاقة ما يطمب منيم من ميام بدرجة كبيرة.يؤدي ذوي   .3
 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 
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 ( يمكن استخالص ما يمي:27من جدول )

"  يؤدي ذوي اإلعاقة ما يطمب منيم من ميام بدرجة كبيرة " السابعةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة االختبار % ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي97)الدرجة الكمية من  ساوي ي

وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  
 عمى ىذه الفقرة.

تولي وزارة االقتصاد الوطني اىتماما خاصا بترشيح ذوي اإلعاقة  "  الثانيةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي  ساوي " ي لمعمل المناسب ليم بعد تخرجيم في حدود الوظائف المتاحة

وىذا يعني أن  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ، قيمة االختبار %النسبي 
 ىذه الفقرة. موافقة من قبل أفراد العينة عمىغير ىناك 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وىذا يعني أن ىناك   تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  %، قيمة االختبار 

وزارة االقتصاد ىذا يدل عمى عدم اىتمام و عمى فقرات ىذا المجال.  أفراد العينة قبلموافقة من غير 
 بتوزيع العمل والميام المطموبة من ذوي اإلعاقة بشكل مالئم.

ينتج عن عدم ذوي اإلعاقة أن عدم اىتمام الوزارة بتوزيع الميام وتسييميا لومن وجية نظر الباحث 
تشجيعيم لتأدية عدم بداعية و ًء األفكار العادية أو حتى األفكار اإلاىتماميم بأفكار ذوي اإلعاقة سوا

التي أكدت عمى ضرورة   Fabian (2773) دراسةىذه النتائج مع  دورىم في المجتمع، واتفقت
عون بأفكار ابداعية ولدييم طموح، إال أن دراسة الذين يتمت توظيف الشباب الحضر من ذوي اإلعاقة

Fabian (2773. اىتمت بطبقة الشباب الحضر من ذوي اإلعاقة دون غيرىم ) 

 " تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية"  تحميل فقرات مجال -
لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــمت إلــي درجــة الموافقــة  Tتــم اســتخدام اختبــار 

 (.24النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6وىي المتوسطة  
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 (35جدول )

تمثيل ذوي اإلعاقة في  "لكل فقرة من فقرات مجال   (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " الوظائف الحكومية اإلدارية
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9.  

تنوع الخدمات المقدمة من وزارة االقتصاد الوطني لذوي يؤدي 
اإلعاقة إلي تحسين مستوى الرضا لدييم و تمكينيم من تمثيل 

 دورىم في الوظائف الحكومية اإلدارية.
 

2.  

تيتم وزارة االقتصاد الوطني بعقد برامج تنمية قدرات لذوي 
اإلعاقة وفقا الحتياجات سوق العمل تمكنيم من تمثيل دورىم في 

 الوظائف الحكومية اإلدارية. 

7.  

تيتم وزارة االقتصاد الوطني بتوفير أجيزة مساعدة بثمن مدعوم 
الوظيفي لذوي اإلعاقة في مجال بغرض تحسين مستوي األداء 

 عمميم.

4.  

تعمل الوزارة عمى تفعيل مبدأ المشاركة واالندماج بين ذوي 
اإلعاقة والمجتمع من أجل زيادة نسبة تمثيل ذوي اإلعاقة  في 

 الوظائف الحكومية اإلدارية.

..  
الوطني نشرات وكتيبات من شأنيا أن ُتصدر وزارة االقتصاد 

 ُتسيم في توفير بيئة أفضل لذوي اإلعاقة.

6.  

توفر وزارة اإلقتصاد الوطني الحماية والدعم من أجل االلتزام 
لتشغيل ذوي اإلعاقة من خالل تمثيميم في الوظائف الحكومية 

 اإلدارية.

3.  
تضع وزارة االقتصاد الوطني الخطط والسياسات اليادفة إلى دمج 
 وتفعيل ذوي اإلعاقة و تمثيميم في الوظائف الحكومية اإلدارية .
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9.  

تساعد وزارة االقتصاد الوطني في إعداد كوادر فنية مؤىمة لمعمل 
نسبة تمثيميم مع مختمف فئات ذوي اإلعاقة األمر الذي يزيد من 

 في الوظائف الحكومية اإلدارية.

1.  

تساىم وزارة االقتصاد الوطني في دمج ذوي اإلعاقة في  
 المجتمع وانخراطيم في سوق العمل مما يزيد من 

 تمثيميم في الوظائف الحكومية اإلدارية.  

97.  

االقتصاد الوطني ذوي اإلعاقة مما يكسبيم ميارات تدرب وزارة 
وقدرات وخبرات تمكنيم من تمثيل دورىم في الوظائف الحكومية 

 اإلدارية.

99.  
توفر وزارة االقتصاد الوطني  أماكن خاصة لذوي اإلعاقة مما 

 يساىم في تمثيميم في الوظائف الحكومية اإلدارية.
 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 

 ( يمكن استخالص ما يمي:24من جدول )

االقتصاد الوطني لذوي يؤدي تنوع الخدمات المقدمة من وزارة  " األولىلمفقرة المتوسط الحسابي  -
 اإلعاقة إلي تحسين مستوى الرضا لدييم و تمكينيم من تمثيل دورىم في الوظائف الحكومية اإلدارية

، قيمة االختبار % المتوسط الحسابي النسبي( أي أن 97)الدرجة الكمية من  ساوي " ي
 من قبل أفراد موافقةغير وىذا يعني أن ىناك  تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  

 العينة عمى ىذه الفقرة.

ُتصدر وزارة االقتصاد الوطني نشرات وكتيبات من شأنيا أن "  ة الخامسةلمفقر المتوسط الحسابي  -
، %أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ساوي " ي ُتسيم في توفير بيئة أفضل لذوي اإلعاقة
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 موافقةغير وىذا يعني أن ىناك تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن   االختبارقيمة 
 العينة عمى ىذه الفقرة. من قبل أفراد

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.58بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وىذا  0.000 ( تساويSigالقيمة االحتمالية ).أن 12.435-  %، قيمة االختبار35.84يساوي 

وىذا يدل عمى وجود ضعف من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.  موافقةغير يعني أن ىناك 
 عام  في فقرات ىذا المجال

عدم االىتمام بتحسين وضع ذوي اإلعاقة وعدم االىتمام بتدريبيم وتمثيميم عزو الباحث ذلك إلى يو 
احث بضرورة تفعيل دور ذوي اإلعاقة في المجتمع واالستفادة  في الوظائف الحكومية حيث يوصي الب

أثبتت  Chooi Hwa et al (2008) واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةمن طاقاتيم، 
حرمان ذوي اإلعاقة من  الحصول عمى وظائف مناسبة وكذلك الرقي تتمثل في وجود مشكالت 

 .استغالل ىذا المورد البشريت عمى ضرورة كما أكد بحياتيم المينية لنفع مجتمعاتيم

 فقرات االستبيانتحميل جميع  

وىى الحياد لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار 
 (.25أم ال. النتائج موضحة في جدول ) 6

 (36جدول )

 االستبيانفقرات لجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 فقرات االستبيانجميع 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *                           . 
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( أي أن المتوســط 97)الدرجــة الكميــة مــن  ســاوي المتوســط الحســابي يأن  (.2جــدول )مــن تبــين 
وىـذا  تسـاوي  (Sig).القيمـة االحتماليـة وأن االختبـار، قيمـة % النسـبيالحسـابي 

ىنــاك  ىــذا يــدل عمــى أن .بشــكل عــامقبــل أفــراد العينــة عمــى الفقــرات  موافقــة مــنغيــر يعنــي أن ىنــاك 
 ضعف عام في جميع فقرات االستبيان.

عدم االىتمام بالمعاقين وانعدام تمثيميم في الوظائف الحكومية وعدم إعطائيم ويعزو الباحث ذلك إلى 
 كافة حقوقيم القانونية و التشريعية وعدم دمجيم داخل المجتمع وعدم استغالل طاقاتيم وقدراتيم 

 Fabianدراسة  ،وBarclay et al(  2799) كدراسةواتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات 
دراسة ، و Chooi Hwa et al (2779)دراسة ، و khoo et Al (2797)دراسة ، و (2773)

Jacoby et al (277.) دراسة ، وSchartz et al (2772) دراسة  ، وKennedy and 

Harris (2777) دراسة  ، وMarumoagae (2792) إيجاد ورة ، حيث أكدت جميعيا عمى ضر
جبار أرباب العمل عمى تعديل ظروف العمل  ذوي اإلعاقةالعدالة والمساواة في توظيف  مع  لتتالءموا 

واستغالل ىذه الطاقات االستغالل  وتوظيفيم المعاقينضرورة االىتمام بطاقات ، كما دعت لإعاقاتيم
 األمثل. 

رؤية إيجابية لتحسين أن ىناك  ( التي أكدت عمى.277) Moore et alواختمفت النتائج مع دراسة 
 الممارسات الداعمة من قبل اإلدارة العميا لتوظيف المدراء ذوي اإلعاقة.

 اختبار فرضيات الدراسة

 "الفرضية األولى إلى السادسة"اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة  :الفرضية الصفرية

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة :الفرضية البديمة

0.05أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت    الفرضية الصفرية فإنو ال يمكن رفض
كانـــت وبالتـــالي ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متغيـــرين مـــن متغيـــرات الدراســـة ، أمـــا إذا 
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Sig.(P-value)  ــة 0.05أقــل مــن مســتوى الدالل   فيــتم رفــض الفرضــية الصــفرية وقبــول الفرضــية
 .ن متغيرين من متغيرات الدراسةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيالبديمة القائمة بأنو 

( بين القوانين α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الفرضية األولى:
 والتشريعات و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية .

 

 ( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن ( أن معامل االرتباط يساوي 26جدول )يبين 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية عدم وىذا يدل عمى  α =0.05من مستوي الداللة  كبروىي أ

عند مستوى داللة  بين القوانين والتشريعات و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية
 (.α =0.05إحصائية )

الواقع األمر الذي ساىم  عدم تفعيل القوانين والتشريعات وتطبيقيا عمى أرضعزو الباحث ذلك إلى يو 
 في عدم االىتمام بذوي اإلعاقة وتمثيميم في الوظائف الحكومية.

دراسة )النجار ، و Barclay et al(  2799دراسة) واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
،2771). 

 (: 37جدول )

 الوظائف الحكومية اإلداريةبين القوانين والتشريعات و تمثيل ذوي اإلعاقة في معامل االرتباط 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
القوانين والتشريعات و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف 

 الحكومية اإلدارية.
 



96 

 

( بين دور المتابعة α≤0.05إحصائية عند مستوى )توجد عالقة ذات داللة الفرضية الثانية: 
 من قبل الوزارة و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية .

 0.000.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )792.( أن معامل االرتباط يساوي 27يبين جدول )
دور وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  α =0.05وىي أقل من مستوي الداللة 

عند مستوى داللة  المتابعة من قبل الوزارة و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية
وىذه العالقة طردية ومنطقية حيث أنو كمما زاد دور المتابعة اإلدارية من  (.α =0.05إحصائية )

 عاقة في الوظائف.قبل الوزارة زاد تمثيل ذوي اإل

أن المتابعات اإلدارية مثل الدورات اإلدارية واأليام الدراسية وتأمين ويعزو الباحث ذلك إلى 
 المواصالت لذوي اإلعاقة وغيرىا لو أثر كبير في حصوليم عمى فرص عمل في الوزارات الحكومية.

 (: 38جدول )

 دور المتابعة من قبل الوزارة و تمثيل ذوي اإلعاقة معامل االرتباط بين 
 في الوظائف الحكومية اإلدارية

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
دور المتابعة من قبل الوزارة و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف 

 اإلدارية .الحكومية 
 . α=.757االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *         

( بين الرقابة α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية الثالثة: 
 القضائية و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية .

 0.000.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )413.( أن معامل االرتباط يساوي 28يبين جدول )
الرقابة  وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين α =0.05وىي أقل من مستوي الداللة 
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         عند مستوى داللة إحصائية القضائية و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية
(α =0.05.) 

بذوي اإلعاقة عمى أرض عدم تمثيل القوانين القضائية والتشريعية الخاصة عزو الباحث ذلك إلى يو 
الواقع وأن الجيات القضائية ال تيتم كثيرًا بالضغط عمى الجيات التنفيذية لتنفيذ القوانين، ويرى 
الباحث أنو يجب تشكيل مجموعات ضغط من الجمعيات والنقابات عمى المؤسسات الحكومية لسن 

   الخاصة بذوي اإلعاقة. وتنفيذ القوانين 

 (: 39جدول )

 بين الرقابة القضائية و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلداريةمعامل االرتباط بين 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية  الرقابة القضائية و تمثيل

 اإلدارية .
 . α=.757االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *         

( بين تكمفة عممية α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية الرابعة: 
 الحكومية اإلدارية .موائمة المكان لذوي اإلعاقة و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف 

 0.000.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )532.( أن معامل االرتباط يساوي 29يبين جدول )
بين تكمفة وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α =0.05وىي أقل من مستوي الداللة 

عند مستوى عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية 
 (.α =0.05داللة إحصائية )

عدم اعتماد المؤسسات الستراتيجيات تطوير الخدمات المقدمة لممعاقين بما عزو الباحث ذلك إلى يو 
ويتفق ىذا مع الواقع والمنطق  ميم في الوظائف الحكومية.فييا موائمة  المكان ليم مما يقمل من تمثي
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وبعض الدراسات السابقة التي أكدت عمى ضرورة تطوير الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة ومواءمة 
 م.1999لعام  4األماكن العامة الستخداميم وىذا ما نص عميو قانون حقوق المعوقين رقم 

 (: :3جدول )

عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف بين تكمفة معامل االرتباط 
 الحكومية اإلدارية

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة و تمثيل ذوي اإلعاقة 

 الوظائف الحكومية اإلدارية .في 

 . α=.757االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *         
 

( بين الثقة α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية الخامسة: 
 بقدرات ذوي اإلعاقة و تمثيميم في الوظائف الحكومية اإلدارية .

 ( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )وأن ، ( أن معامل االرتباط يساوي 77جدول )يبين 
 بينوىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α =0.05وىي أقل من مستوي الداللة 

عند مستوى داللة إحصائية  الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة و تمثيميم في الوظائف الحكومية اإلداري
(α =0.05.) 

مكانيات عالية  أن الباحث ذلك إلىعزو يو  بحاجة لتوظيفيا ولكن ذوي اإلعاقة لدييم قدرات وا 
ويساىموا بأفكارىم في دفع عجمة اإلقتصاد وتنمية قدراتيم حتى يحققوا عائدًا اقتصاديًا واالستفادة منيا 

 والعمل عمى تشجيعيم و انخراطيم في العمل حتى ال يكونوا عالة عمى المجتمع.
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 (: 41جدول )

 الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة و تمثيميم في الوظائف الحكومية اإلداري معامل االرتباط بين

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة و تمثيميم في الوظائف الحكومية 

 . اإلدارية
 . α=.757االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *         

( بين طبيعة α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ):  السادسةالفرضية 
  .ميام العمل و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية

 0.011.( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية )، 275.( أن معامل االرتباط يساوي 31يبين جدول )
بين طبيعة وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α =0.05وىي أقل من مستوي الداللة 

     عند مستوى داللة إحصائية ميام العمل و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية
(α =0.05.) 

فإن ىذه النتيجة تؤكد ضرورة مراعاة قدرات ذوي اإلعاقة وتكميفيم بميام ومن وجية نظر الباحث 
تتناسب مع حجم اإلعاقة لدييم بحيث تتم المالءمة بين الوظائف ونوعية اإلعاقة الموجودة لدييم، 
كأن يتم توظيف من لدييم إعاقة سمعية كمراسمين ومن لدييم إعاقة حركية في أعمال مكتبية 

عمى المؤسسات ييم إعاقة بصرية في البدالة ومقاسم االتصاالت وأنو يجب كالسكرتاريا ومن لد
 بذلك.االىتمام 
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 (: 42جدول )

 بين طبيعة ميام العمل و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلداريةمعامل االرتباط 

 بيرسونمعامل  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بين ( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى )توجد عالقة ذات 
طبيعة ميام العمل و تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف 

  .الحكومية اإلدارية
 . α=.757االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *         

(  بين α≤0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى ) :السابعة الفرضية 
استجابات المبحوثين حول )العوامل المؤثرة في تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف متوسطات 

الحكومية اإلدارية من وجية نظر اإلدارة العميا والوسطى( تعزى لمبيانات الشخصية )المؤىل 
 العممي، عدد سنوات الخدمة ، المسمى الوظيفي(

ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىو  " لمعرفة ما إذا كانلعينتين مستقمتينT  تم استخدام اختبار "
التباين اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام اختبار " 

" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة األحادي 
 متوسطات أو أكثر. 3

(  بين متوسطات استجابات المبحوثين α≤0.05ية عند مستوى )توجد فروقات ذات داللة إحصائ
حول )العوامل المؤثرة في تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية من وجية نظر اإلدارة 

 لممؤىل العممي.العميا والوسطى( تعزى 

التباين  "المقابمة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 72الموضحة في جدول )من النتائج 
توجد فروق ذات داللة ال وبذلك يمكن استنتاج أنو  α ≤ 0.05مستوى الداللة  من أكبر" األحادي 
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عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى إحصائية بين متوسطات تقديرات 
 المؤىل العممي. 

أفراد العينة لدييم رؤية متشابية في العوامل المؤثرة  ومن وجية نظر الباحث فإن ىذا يدل عمى أن
في تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية من وجية نظر اإلدارة العميا والوسطى بغض 
النظر عن المؤىل العممي الذي حصموا عميو فمدييم المقدرة عمى تقييم ىذه العوامل دون أن يكون 

 لممؤىل العممي دور في ذلك.

 المؤىل العممي –" التباين األحادي " اختبار نتائج  (:23دول )ج

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

دبموم 
متوسط 

 فأقل
 بكالوريوس

دراسات 
 اعمي

 0القوانين والتشريعات

 0دور المتابعة اإلدارية من قبل الوزارة

 0الرقابة التشريعية

 0تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة

 0الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة

 0طبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو المعاق

تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية 
 جميع المجاالت معا 0اإلدارية
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(  بين متوسطات استجابات المبحوثين α≤0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى )
حول )العوامل المؤثرة في تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية من وجية نظر اإلدارة 

 لسنوات الخدمة.العميا والوسطى( تعزى 

 يمكن استنتاج ما يمي:( 77الموضحة في جدول )من النتائج 

 ≤ 0.05 مـن مسـتوى الداللـة أقـل" التباين األحادي  "المقابمة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

α  " وبــذلك يمكــن اســتنتاج أنــو توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين "،  القــوانين والتشــريعات لمجــال
وذلــك لصــالح الــذين  ســنوات الخدمــةعينــة الدراســة حــول ىــذا المجــال تعــزى إلــى متوســطات تقــديرات 

 .سنوات . سنوات خدمتيم أقل من

         من  أكبر (.Sig)القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ال وبذلك يمكن استنتاج أنو  α ≤ 0.05مستوى الداللة 

 عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى سنوات الخدمة. تقديرات 

سنوات ويعزو الباحث ذلك  (.)حيث أن أعمى نسبة لصالح الموظفين الذين سنوات خدمتيم أقل من 
الكثير من الموظفين واستبداليم بموظفين جدد  وامتناعنظرًا لمظروف السياسية التي حمت بقطاع غزة 

  الي سنوات خدمتيم قميمة.وبالت
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 سنوات الخدمة –" التباين األحادي " اختبار نتائج  (:22جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

أقل من 
 سنوات 5

أقل -5
 10من

سنوات 10
 فأكثر

 0القوانين والتشريعات

 0اإلدارية من قبل الوزارةدور المتابعة 

 0الرقابة التشريعية

 0تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة

 0الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة

 0المعاقطبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو 

تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية 
 جميع المجاالت معا 0اإلدارية

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة اتالفرق بين المتوسط *

 

(  بين متوسطات استجابات المبحوثين α≤0.05مستوى )توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند 
حول )العوامل المؤثرة في تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية من وجية نظر اإلدارة 

 لممسمى الوظيفي.العميا والوسطى( تعزى 

 -  Tالمقابمة الختبار " (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 34الموضحة في جدول )من النتائج 
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا،   α ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة " لعينتين مستقمتين 

وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
حيث يدل ذلك عمى أن  ظيفي.الو المسمى حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 
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إلى ان التوزيع قريب جدًا عزو الباحث ذلك يو اغمب الموظفين ىم من العاممين في اإلدارة  الوسطى، 
 لموضع الطبيعي حيث إن اإلدارة العميا يكون عددىم في المؤسسات أقل من اإلدارة الوسطى.

 الوظيفيالمسمى  –" لعينتين مستقمتين  -  T"اختبار نتائج  (:23جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 عميا إدارة
 إدارة

 وسطى

 0القوانين والتشريعات

 0دور المتابعة اإلدارية من قبل الوزارة

 0الرقابة التشريعية

 0موائمة المكان لذوي اإلعاقةتكمفة عممية 

 0الثقة بقدرات ذوي اإلعاقة

 0طبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو المعاق

تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية 
 جميع المجاالت معا 0اإلدارية
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 مقدمة: 6.1

وأىم  الدراسة، ىذه خالل من إلييا التوصل تم التي النتائج ألىم ممخصاً  الفصل ىذا يتضمن
 معالجة وتصحيح أو القوة نقاط ودعم تعزيز في تسيم والتي النتائج ضوء عمى المقترحة التوصيات

 الضعف وفيما يمي عرضًا الىم النتائج والتوصيات. نقاط

 

 :النتائج 6.2

 :يمي ما تحميميا سبق دراسة والتيال نتائج أظيرت 

الدراسة إلى عدم وجود أي دور لمقوانين والتشريعات الفمسطينية في مسألة تمثيل تشير نتائج  .1
اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية حيث إن القوانين الموجودة قميمة جدًا وليس ليا ذوي 

تأثير عمى المؤسسات الحكومية وال المؤسسات األىمية في مسألة تمثيل ذوي اإلعاقة في 
 الوظائف.

بسبب عدم   وزارة االقتصاد الوطنيفي  بالمتابعة اإلداريةعدم االىتمام تبين من نتائج الدراسة  .2
 .واالىتمام بيمذوي اإلعاقة وجود قسم أو جية في الدوائر الحكومية تقوم بمتابعة 

أظيرت النتائج أنو ال وجود لمرقابة التشريعية في المؤسسات المختمفة وأنو يجب تفعيل دور  .3
 .أكثر بذوي اإلعاقة واحتياجاتيمالرقابة التشريعية في المؤسسات الحكومية وغيرىا واالىتمام 

أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود ثقافة الموائمة البيئية وموائمة األماكن أو إيجاد التسييالت  .4
 في المباني أو الطرق لذوي اإلعاقة.

مكانيات عالية ولكن ما يحتاجونو ىو توظيفيا   .5 بينت الدراسة أن ذوي اإلعاقة لدييم قدرات وا 
راط في العمل حتى ال يكونوا عالة عمى واالستفادة منيا والعمل عمى تشجيعيم عمى االنخ

المجتمع
من خالل نتائج الدراسة يتبين عدم اىتمام ووزارة االقتصاد بتوزيع الميام واألعمال المطموبة من  .6

 ذوي اإلعاقة وتسييميا ليم وعدم االىتمام بأفكارىم في العمل.  

دراسية تختص بذوي  أظيرت الدراسة عدم قيام وزارة االقتصاد بعقد أي ورش عمل أو أيام .7
 اإلعاقة وتمثيميم في الوظائف الحكومية اإلدارية .
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جراءات الدراسةأثبتت الدراسة من خالل المالحظة والخبرة  .8 عدم وجود إىتمام لدى المؤسسات  وا 
 المختمفة بتمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية بشكل عام. 

الوظائف ومالءمتيا لطبيعة اإلعاقة الموجودة لدى ذوي تبين من نتائج الدراسة عدم مراعاة  .9
 اإلعاقة.

مواصالت خاصة  أظيرت الدراسة أن وزارة اإلقتصاد وبالتالي باقي الوزارات المختمفة ال تؤمن .10
 بذوي اإلعاقة . 

 تبين من نتائج الدراسة عدم وجود مواقف خاصة لذوي اإلعاقة مع وجود اإلشارة الدالة عمييا . .11
الدراسة أنو ال يوجد تسييالت جمركية يمنحيا القانون لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة أوضحت  .12

 من الحصول عمى األجيزة والوسائل والخدمات الالزمة ليم.

 التوصيات 6.3

، حيث تم تقسيم التوصيات إلى عدة جيات لتسييل تحقيق باآلتي نوصي الدراسة نتائج عمى بناء
 وتنفيذ ىذه التوصيات، وىي كالتالي:  

  أواًل : الجيات التشريعية والقضائية : 

ية و الوظائف الخاصة تفعيل القوانين الخاصة بتمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكوم  -1
أساتذة من الجامعات ومتابعة ذلك عبر لجان متخصصة تضم متخصصين في القانون و 

 ومندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني.
والخاص بتشغيل ذوي اإلعاقة في الوظائف  م 1999لعام  (4ضرورة تنفيذ القانون رقم )  -2

 المختمفة سواء الحكومية أو الخاصة.
بيم وأخذ وجية  الخاصة والتشريعات السياسات ورسم األنشطة في ذوي اإلعاقة مشاركة -3

 القوانين الخاصة بيم.نظرىم في 

 ثانيًا : الجيات التنفيذية :

قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تأسيس وحدة في كل وزارة تيتم بذوي اإلعاقة وتجييز  .1
 يم باستمرار.وترصد أىم حاجات فئات ذوي اإلعاقة ومتطورة توثق تفاصيل 
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الييئات والمؤسسات العمل عمى إضافة التحسينات الالزمة في المباني المقامة لموزارات و  .2
عداد ذلك جيدًا في التصميمات لممباني الجديدة.  المختمفة بما يخدم حاجات ذوي اإلعاقة ، وا 

ضرورة وجود جسم حكومي ييتم بكل ما يتعمق بذوي اإلعاقة من حقوق وتشغيل وغيرىا  .3
وغيرىا من ويكون لديو المعمومات الكاممة عن األعداد ونوع اإلعاقة ومدى القدرة عمى العمل 

 معمومات ميمة.
عمى عقد أيام  )الوزارات المختمفة والمؤسسات العامة والخاصة( حث الجيات المسئولة .4

 دراسية وندوات وورش عمل تيتم بحقوق ذوي اإلعاقة في الوظائف .
 والجمعيات عمى توفير المواصالت والمواقف المالئمة لذوي اإلعاقة .حث الوزارات المعنية  .5

 

 ثالثًا : ديوان الموظفين والجمعيات ذات العالقة: 

االستفادة من خبرات وقدرات ذوي اإلعاقة وما لدييم من إمكانات وأفكار إبداعية وتوظيفيا من  .1
 أجل خدمة العمل.

 توزيع ميام العمل الخاصة بذوي اإلعاقة وتسييميا بما يضمن المشاركة الفاعمة ليذه الفئة. .2
 .العمل التأىيمي جودة رفع لضمان تأىيل ذوي اإلعاقة مجال في لمعاممين حوافز إيجاد .3
إحصاء أعداد ونوعيات ذوي اإلعاقة في المجتمع ألغراض رسم السياسات والتخطيط الستيعابيم  .4

 في الوظائف.
حث ديوان الموظفين بالمشاركة مع الوزارات المختمف عمى تنزيل إعالنات خاصة بالوظائف  .5

 ص ذوي إعاقة.التي يمكن أن يشغميا أشخا
 .ركات عمى تبني تشغيل ذوي اإلعاقةوالش ) حث مؤسسات المجتمع المدني .6

 دراسات مقترحـــة : 6.4

 وعالقتيا بالتوظيف. لذوي اإلعاقة الالزمة التدريبية  البرامج دراسة -

 ، وسبل تمويمو.1999لعام  4قياس تكمفة تطبيق معايير قانون ذوي اإلعاقة رقم  -

 أثر توظيف ذوي اإلعاقة في المؤسسات المختمفة عمى دفع عجمة اإلقتصاد الوطني. -
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 أوال : المراجع العربية:

 (2002إبراىيم، مروان .) ًالرعاية االجتماعية لمفئات الخاصة تربويًا ونفسيًا ورياضيا
لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.  مؤسسة الوراق، وتأىيمياً 

 

 ( 1990ابن منظور، أبو الفضل جمال .)دار الكتب العممية ، بيروت.لسان العرب ،

 (.2004أبو المعاطي، عمي ماىر.)أسس ذظرية ونماذج  – مقدمة في الرعاية االجتماعية
،الطبعة األولى، 24سمسمة مجاالت وطرق الخدمة االجتماعية، الكتاب -عربية ومصرية

مكتبة زىراء الشرق، القاىرة، مصر.

 (.2005أبو النصر، مدحت .)مجموعة  ،اإلعاقة العقمية المفيوم واألنواع وبرامج الرعاية
النيل العربية، القاىرة، مصر.

 فعالية استخدام برنامجي "ابصار" و"(. 2007عون، محمد ،) أبوvirgo في اكساب "
، ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت لدي الطالب المكفوفين بالجامعة االسالمية بغزة

رسالة ماجستير غير منشورة ، غزة

 ( 2008الرنتيسي، أحمد محمد " .)ب منظور لمممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لمتغم
" دراسة مطبقة عمى  عمى المشكالت التي تحد من إلتحاق المعاقين حركيًا بفرص العمل

فمسطين"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حموان ،  –جمعية المعاقين حركيًا بغزة 
مصر.

  ، فبراير-، العدد األول ، ينايرمجمة مركز التخطيط الفمسطينيالسوسي، سمية-
، غزة ، فمسطين.2001مارس

 ( 2004العكة ، منال رشدي ،) صعوبات تعمم الرياضيات لدي تالميذ المرحمة االساسية
الجامعة اإلسالمية  غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة، -رالدنيا المعاقين بصريا بمركز النو

 فمسطين. بغزة ،
 ( 2008القحطاني ، مسعد  .)  العالم تقييم البرامج الناطقة التي يستخدميا المكفوفين في

مكة جامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،  العربي من وجية نظر المستخدمين انفسيم
، مكة الكرمة، المممكة العربية السعودية.المكرمة
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 (.2006المطمق، عبد العزيز ) ،حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في النظام السعودي
ايف العربية لمعموم االمنية ، ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة ندراسة تأصيمو مقارنة

مكة المكرمة.

 (2009النجار، احمد .)رسالة ماجستير غير منشورة  الوضع القانوني الحتياجات المعاقين ،
، فمسطين.

 

 (2002الخطيب، جمال .)دار الفالح لمنشر والتوزيع، الكويت.المدخل إلى التربية الخاصة ،

 ( 2000الغرة، حسني .) دار الثقافة، والحسية، سمسمة التربية الخاصةاإلعاقة الحركية ،
عمان، األردن.

 ( 2002السرسي، أسماء .) التفاعل اإلجتماعي عن طريق المعب لدي االطفال المكفوفين
، مجمة كمية التربية وعمم والمبصرين في مرحمة  ما قبل المدرسة بين التشخيص والتحسين

الثاني والعشرون، جامعة عين شمس، مصر. النفس، كمية التربية ، العدد السادس، الجزء 

 (.2003السعدي، بياء الدين وآخرون . )الييئة حقوق المعاقين في المجتمع الفمسطيني ،
المستقمة لحقوق المواطن.

  ،خالل  ندوة تفعيل دور البرلمانيات العربياتالمنتدى الثقافي لذوي االحتياجات الخاصة
لبنان(. -م ( بيروت 2005فبراير  2 - 1الفترة ) 

 

 (2003زويمف، اليدى حسن)الطبعة األولى، دار صفاء لمنشر التوزيع،عمان، إدارة األفراد ،
األردن.  

 (.2002سيسالم، كمال .)دار الكتاب الجامعي، موسوعة التربية الخاصة والتأىيل النفسي ،
القاىرة، مصر.

 ( 1995شكور، جميل.) )الدار العربية لمعموم ،  معاقون لكن عظماء، )دراسة توثيقية
بيروت، لبنان.

 ( 1999عبيد، ماجدة .)دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، اإلعاقة الحسية والحركية ،
األردن.

 ( 2000عبيد، ماجدة .)دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.تأىيل المعاقين ،

 ( 2012عبيد، ماجدة .)دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان،  األطفال المعاقين حركياً  رعاية ،
األردن.
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 (2011عقمو، محمد .)دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، األردن.إدارة األفراد ،

 ( 2001عمرو، زياد .) تقرير حول حقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة في التشريعات السارية
 رام اهلل ، فمسطين.، في فمسطين

 ( 2003غباري، محمد .) رعاية و رعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة االجتماعية
، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر.المعوقين

 

 ( 2011شحادة، حازم ". ) استراتيجيات تطوير الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة البصرية
غير منشورة الجامعة "، رسالة ماجستير في مؤسسات رعاية المكفوفين في قطاع غزة

اإلسالمية، غزة.

 (.2007عوادة، رنا .)دراسة  دمج المعاقين حركيا في المجتمع المحمي بيئيا واجتماعيا(
، فمسطين.نابمس جامعة النجاح، حالة في محافظة نابمس(، رسالة ماجستير غير منشورة ،

 ( 1996عيد، فايز محمد .)حاجة إلى دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة في المجتمع وال
، اإلمارات العربية المتحدة.، رسالة ماجستير غير منشورة، الشارقةتشريعات مالئمة

 (.1998فتيحة، أحمد .) اتجاىات معممي المرحمة األساسية في مدينة القدس نحو دمج
، رسالة ماجستير  غير منشورة، جامعة الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة والتعميم العام

فمسطين.بيرزيت، رام اهلل، 

 (،2003فروانة .) دور مؤسسات التربية الخاصة في محافظات غزة في تنمية قدرات
، فمسطين.غزة الجامعة اإلسالمية،،رسالة ماجستير غير منشورة ، وتأىيل المعاقين

 ( 2003مسمم ،عمي سيد عمي) . ممارسة طريقة تنظيم المجتمع لتدعيم الخدمات المقدمة
مؤتمر العممي السابع عشر ، كمية الخدمة االجتماعية ، ، بحث منشور في ال لممعاقين

جامعة حموان، القاىرة.

 ( 2012عبد الباقي، عزة .) تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات األىمية المصرية في
، رسالة ماجستير غير منشورة، مجال تأىيل المعوقين حركيًا في ضوء خبرات بعض الدول

جامعة الفيوم، الفيوم، مصر. 

 ( 2000عاشور، إحسان .)مجمة اإلسراء ، العدد الثامن والثالثون  نظرة اإلسالم لممعاقين ،
.2000مايو  1422شوال  –رمضان 

 ( 2008عبدات، روحي . ) ما الصعوبات التي تواجو تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة
 لعربية المتحدة.دراسة ميدانية بدولة اإلمارات ا ،( الذىنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 ( 2006عبدات، روحي، البشيتي، نضال .) دور مؤسسات المجتمع المحمي في تأىيل
، الشارقة لمخدمات االنسانية، وتشغيل األشخاص المعاقين بدولة االمارات العربية المتحدة

  24/5/2006-22في الدول العربية، مقدمة ضمن المؤتمر األول لمتأىيل المجتمعي
اإلمارات العربية المتحدة.الشارقة، دولة 

 (2006عبد المطيف، إذار .) برنامج مقترح لتفعيل دور الشراكة بين األسرة والجمعيات
، المؤتمر األول لمتأىيل المجتمعي في الدول العربية، األىمية في تأىيل المعاقين بالمجتمع

 دمشق، سوريا. 24/5/2006-22جامعة دمشق،

 نشرة خاصة بالطمبة المعا قين ( 2003توعية والتدريب، )اإلتحاد العام لممعاقين مشروع ال
. المجنة المركزية الوطنية لمتأىيل، فمسطين.في الجامعات والمعاىد الفمسطينية

 ،رام اهلل.2013الجياز المركزي الفمسطيني لإلحصاء ،

  فمسطين(4، كتاب فمسطين اإلحصائي   رقم 2011الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،

 ( ،2011المجنة المركزية الوطنية لمتأىيل ) دراسة خاصة بطمبة المعاقين في الجامعات
، فمسطين.والمعاىد الفمسطينية

  ،حقوق المعاقين في قطاع غزة بين الواقع ، 2012المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان
(، غزة، مركز رشاد الشوا.25، سمسمة الدراسات )والطموح

  غزة.2009اإلنسان، الييئة المستقمة لحقوق ،

  ،(، رام اهلل. 25) سمسمة التقارير اليومية القانونيةالييئة المستقمة لحقوق المواطن

  10/7/2012بيان صحفي حول السكان لمجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني بتاريخ ،
موقع الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، رام اهلل.

 (، الممتقى الفكري، القدس، 2002. )يذية لممعاقينتفعيل القانون ومشروع الالئحة التنف
فمسطين.

 ،سبتمبر ، تقرير مشترك صادر اإلغاثة الطبية الفمسطينية والجمعية الوطنية لتأىيل المعاقين
2009 .

 ( 2001جامعة القدس المفتوحة .)عمان، األردن.المعاق واألسرة والمجتمع ،

 ،غير منشورة، غزة.، بيانات 2013ديوان الموظفين العام، ديسمبر

 ( 2012سمسمة التقارير اإلحصائية .)األشخاص المعاقون في األراضي الفمسطينية  ،
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، رام اهلل، فمسطين.
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  صفحة القوانين  الفمسطينية عمى اإلنترنتوممحقاتو،  1998قانون الخدمة المدنية لمعام.
 ( لسن4قانون حقوق المعاقين رقم ) الصادر عن االتحاد العام لممعاقين الفمسطينيين  1999ة

.من قانون حقوق المعاقين( 12و  2)المادة 

 المقابالت الشخصية: *

  م.14/1/2014مقابمة مع مدير اإلتحاد العام لممعاقين الفمسطينين عوني مطر يوم الثالثاء 
 م.26/12/2013 الخميس يوم بوزارة الشئون االجتماعية الحاسوب عام مدير مع مقابمة   

 

 مواقع االنترنت:  *    

 www.irada.ps موقع مشروع إرادة لتأىيل ذوي اإلعاقة

 www.pcbs.gov.ps موقع مركز اإلحصاء الفمسطيني

  http://mosd.gov.om/s_care_4.asp access date 27/3/2014 ُعماناإلجتماعية ب التنميةموقع وزارة  

موقع وزارة الشئون اإلجتماعية بالمممكة 
 العربية السعودية

ortal/modules/http://mosa.gov.sa/p 
 smartsection/item.php?itemid=11access date 27/3/2014 

   www.ara.ammannet.netaccess date 27/3/2014 موقع إذاعة الرأي بعمان

 www.14october.com أكتوبر 14مجمة 

 http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action أطفال الخميج ذوي اإلحتياجات الخاصة
access date 27/3/2014 =show_art&ArtCat=1&id=1267 

 

  

http://www.irada.ps/
http://www.irada.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://mosd.gov.om/s_care_4.asp%20access%20date%2027/3/2014
http://mosa.gov.sa/portal/modules/
http://mosa.gov.sa/portal/modules/
http://www.ara.ammannet.net/
http://www.ara.ammannet.net/
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action
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 ثانيا: المراجع االجنبية:
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Michigan, USA 330

 Ellen, S. Fabian(2007). Urban Youth with Disabilities, Factors 

Affecting Transition Employment, University of Maryland, pp. 130–

138

 Jacoby, A. Joanne, Gorry and Baker, Gus (2005), Employers’ 

Attitudes to Employment of People with Epilepsy: Still the Same Old 

Story? 46(12):1978–1987, 

 Kennedy, B. and Bryan, H. (2003) Employing People with 

Disabilities: the challenge remains. Journal of  Employment 

Counseling, Volume 15 no 1. 

 Kevin Schartz Helen A. Schartz, , and Peter Blanck ,(2002).  

Employment of Persons with Disabilities in Information Technology 
Jobs: Literature Review for „„IT Works‟‟ Law 20: 637–657. 

 Khoo, Ling Ta Tiun and Lay Wah Lee(2013), Unseen Challenges, 

Unheard Voices, Unspoken Desires: Experiences of Employment 

by Malaysians With Physical Disabilities, Vol. 31, No.1, 37–55.

 Magdalene, Ang,  Chooi Hwa , Ansari, Mahfouz  and Muhammad 

Jantan(2008) Determinants of Employment Outcomes : A 

Conceptual Model for Persons with Disabilities.

 Mark E. Moore and Alison, M. Konrad and Judith Hunt,(2005), 
Creating a vision boosts the impact of top management support on 

the employment of managers with disabilities The case of sport 

organizations in the USA. www.emeraldinsight.com/2040-7149.htm

 Motseotsile Clement Marumoagae. (2012), Certificate in Advanced 

Broadcasting Law (Mandela Institute/WITS). Candidate Attorney, 

Benoni Justice Centre, Legal Aid South Africa. Email: 

djdialogue@gmail.com. 
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 المالحق

 

 ( 2ممحق رقم ).اإلستبانة بصورتيا النيائية 
 ( 3ممحق رقم ). أسماء المحكمين 
 ( 4ممحق رقم) الباحث.تسييل ميمة  طمب 
 ( 5ممحق رقم )( لعام 5قانون رقم )بخصوص حقوق المعوقين :::2  . 
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 (2ملحق رقم )

 اإلستبانة بصورتها النهائية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 الكريم / ............................................ حفظو اهللاألخ 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو .. وبعد

 لبحث بعنوان : تطبيقيةيقوم الباحث بدراسة 

 العوامل المؤثرة في تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية من وجية نظر
 اإلدارة العميا والوسطى

 حالة عمى وزارة االقتصاد الوطني"" دراسة 

وذلك لتقديمو كإجراء تكميمي لمحصول عمى درجة الماجستير في تخصص ماجستير إدارة األعمال 
بغزة  ، لذا يرجى منك اإلجابة عمى فقرات االستبانة المرفقة شاكرًا لك تعاونك،   اإلسالميةبالجامعة 

 إال ألغراض البحث العممي فقط.تستخدم  لنومؤكد لك بأن المعمومات التي ستقدميا 

 الباحث                                                              

 عرفات محمد أبو جري                                                               

 غزة -الجامعة اإلسالمية      
 عمـادة الدراســات العـمـيــا

 كميـــة التـجــــــــارة
 قســـــم إدارة األعمـــــال
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 : القسم األول : البيانات الشخصية
 

 :  التحصيل العممي -1

   دبموم متوسط فأقل    بكالوريوس  ماجستير   دكتوراة 

  

 : )في المسمى الوظيفي الحالي(  عدد سنوات الخدمـة -2

  سنوات    5أقل من    5 –   10أقل من  10 –   15أقل من     15   سنة فأكثر 

 

 :  المسمى الوظيفي -3

  نائب مدير عام (. -مدير عام مكمف  -مدير عام  -وكيل مساعد  -) وزير عميا وتضم إدارة 

  رئيس شعبة (. –رئيس قسم مكمف  –رئيس قسم  –مدير مكمف  -) مدير وتضم وسطى إدارة 
   

 :القسم الثاني : محاور الدراسة

 دل ذلك عمى الموافقة  الشديدة 10 ( فكمما كان الرقم قريبًا من10 – 1سيتم استخدام مقياس اإلجابة من )مالحظة : 
 والعكس صحيح.

 10 - 1 أواًل: القوانين والتشريعات

  تمثل قوانين العمل الفمسطيني حماية لذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلدارية. .9

  التشريعات الفمسطينية حقوق ذوي اإلعاقة في التوظيف في الوظائف الحكومية اإلدارية. تقر .2

  تتماشى قوانين العمل الفمسطيني مع المتطمبات الدولية لحماية حقوق ذوي اإلعاقة .  .3

  بحقوق ذوي اإلعاقة. العاموالقطاع  المؤسساتُتعرف القوانين والتشريعات الفمسطينية أصحاب  .4

  .بغيرىم من الموظفينأسوًة العيش بكرامة وحرية ومساواة لمموظفين ذوي اإلعاقة تكفل التشريعات والقوانين  .5



121 

 

 21 - 2 ثالثًا: الرقابة التشريعية 

  ذوي اإلعاقة.حقوق  إلنقاذالمالئمة  التشريعية يتم اتخاذ جميع التدابير .1

  .اإلعاقةذوي  األشخاصضد  ما يوجد من قوانين ولوائح وممارسات تشكل تمييزاً  مراجعة يتم .2

  .اإلعاقة أساستمييز عمي  أياة بين المواطنين وتحظر و تعزيز المسا إليتسعي القوانين التشريعية  .3

  .اإلعاقةذوي  األشخاصاحترام حقوق  السارية في قطاع غزة مبدأ التشريعيةتعزز القوانين  .4

في  اآلخرينمع  المساواةقانونية عمي قدم  بأىمية اإلعاقةذوي  األشخاصبتمتع  والتشريعاتتقر القوانين  .5
 جميع مناحي الحياة.

 

يتوافر لدى السمطات التشريعية دوائر رقابة من شأنيا الرقابة عمى تطبيق القوانين التي تخص ذوي  .6
 اإلعاقة. 

 

 ذوي  األشخاصتوفير التسييالت الجمركية والضريبية لتمكين يمارس المجمس التشريعي الرقابة عمى  .7

ديوان الموظفين العام إلى مساواة مرشحي الوظيفة العمومية بدون تمييز بسبب التشريعات والقوانين  تحث .6
 اإلعاقة الجسدية.

 

  الخدمة العامة.في ذوي اإلعاقة تؤكد القوانين والتشريعات عمي حق  .7

 10 - 1 ثانيًا: دور المتابعة اإلدارية من قبل الوزارة 

  .وزارة االقتصاد الوطني قانون تشغيل ذوي اإلعاقة  تطبق .1

  التمثيل النسبي لذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية والكادر العامل داخميا. الوطني تراعي وزارة االقتصاد .2

  ذوي اإلعاقة.بعقد دورات تدريبية لمتعريف بحقوق الوطني تقوم وزارة االقتصاد  .3

  .بذوي اإلعاقةالمواصالت الخاصة  بتأمين الوطني وزارة االقتصادتقوم  .4

  داخل المجتمع .عمى االندماج  ذوي اإلعاقة الوطني تشجع وزارة االقتصاد .5

  معايير واضحة ومحددة لدمج ذوي اإلعاقة في العمل . الوطني تضع وزارة االقتصاد .6

  دراسية تختص بذوي اإلعاقة . تعقد وزارة اإلقتصاد الوطني ورش عمل وأيام .7
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 الالزمة ليم. والوسائل والخدمات الضرورية األجيزةمن الحصول عمي  اإلعاقة

 21 - 2 تكمفة عممية موائمة المكان لذوي اإلعاقة: رابعاً 

  يتوفر لدى وزارة االقتصاد الوطني مداخل خاصة بذوي اإلعاقة. .1

  في التنقل . مساعدة ذوي اإلعاقةاألدوات واألجيزة الالزمة لتقوم وزارة االقتصاد الوطني بتوفير  .2

  .تكمفة كبيرة لذوي اإلعاقةتشكل التسييالت التي تقدميا وزارة االقتصاد الوطني  .3

  . بذوي اإلعاقةخاصة حتى تتمكن من توفير الخدمات التحتاج وزارة االقتصاد الوطني إلى دعم مادي  .4

  مع وجود اإلشارة الدالة عمي ذلك. لذوي اإلعاقةيوجد في وزارة االقتصاد الوطني مواقف خاصة  .5

  معتمدة في ذلك عمى التمويل الخارجي. بذوي اإلعاقةتقوم وزارة االقتصاد الوطني بتقديم خدمات خاصة  .6

  .لذوي اإلعاقةعمي توفير االحتياجات المختمفة الالزمة الوطني االقتصاد تؤثر القدرة المالية لوزارة  .7

 21 - 2 ذوي اإلعاقةخامسًا: الثقة بقدرات 

  األسوياء من غير ذوي اإلعاقة.يمتمكيا  يالقدرات الذىنية التنفس ذوي اإلعاقة يمتمك  .1

األسوياء طالما أن اإلعاقة ال تؤثر عمى طبيعة يحققو  بالقدر الذي عائدا اقتصادياً  ذوي اإلعاقةيحقق  .2
 عمميم.

 

  عمي.ألمحصول عمى وظيفة  ممن خالل التدريب ميارات وقدرات مختمفة تؤىمي ذوي اإلعاقةيكتسب  .3

  القدرات المتميزة. أصحاب اإلعاقةتساىم وزارة االقتصاد الوطني بصرف حوافز لذوي  .4

  . اإللتحاق بالعملمن  اإلعاقةذوي  األشخاصعقبات تمنع  إي إزالةتعمل وزارة االقتصاد الوطني عمي  .5

  .ذوي اإلعاقة وتطويرىا وتنميتيا لدي  اإلبداعية األفكارتعزيز وزارة اإلقتصاد الوطني في  تساىم .6

  يوجد بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة يمكن اعتبارىم قصص نجاح ويعممون في الوزارة. .7

 21 - 2 سادسًا : طبيعة ميام العمل الذي سيقوم بو المعاق

  اإلعاقة. ذوي تكون مناسبة لطبيعة  أنفي الوظيفة  تراعي وزارة االقتصاد .1
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في  مبعد تخرجي ملمعمل المناسب لي ذوي اإلعاقة اىتماما خاصا بترشيح  الوطني تولي وزارة االقتصاد .2
 حدود الوظائف المتاحة.

 

  تالءم الوزارة بين الوظائف التي يشغميا أصحاب اإلعاقة واإلعاقة الموجودة عندىم. .3

  تتناسب مع إمكانياتيم ووضعيم.التي  األعمالفي الوظائف الحكومية في  ذوي اإلعاقةيتم تشغيل  .4

  تساعد وتسيل الوزارة ذوي اإلعاقة في تنفيذ الميام الموكمة إلييم. .5

  يتم تقميل الميام المطموبة من الموظفين ذوي اإلعاقة نظرًا لوضعيم . .6

  نيم من ميام بدرجة كبيرة.يؤدي ذوي اإلعاقة ما يطمب م .7

 21 - 2 ة )المتغير التابع(سابعًا : تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية اإلداري

 تمكينيم يم والرضا لديى إلي تحسين مستو لذوي اإلعاقة وزارة االقتصاد الوطني  يؤدي تنوع الخدمات المقدمة من .1
 من تمثيل دورىم في الوظائف الحكومية اإلدارية.

 

وفقا الحتياجات سوق العمل تمكنيم من تمثيل  لذوي اإلعاقةتيتم وزارة االقتصاد الوطني بعقد برامج تنمية قدرات  .2
 دورىم في الوظائف الحكومية اإلدارية. 

 

لذوي تيتم وزارة االقتصاد الوطني بتوفير أجيزة مساعدة بثمن مدعوم بغرض تحسين مستوي األداء الوظيفي  .3
 في مجال عمميم. اإلعاقة

 

من أجل زيادة نسبة تمثيل ذوي والمجتمع  ذوي اإلعاقةالمشاركة واالندماج بين  تعمل الوزارة عمى تفعيل مبدأ .4
 ارية.في الوظائف الحكومية اإلد اإلعاقة 

 

  .ُتصدر وزارة االقتصاد الوطني نشرات وكتيبات من شأنيا أن ُتسيم في توفير بيئة أفضل لذوي اإلعاقة 5.

االلتزام لتشغيل ذوي اإلعاقة من خالل تمثيميم في الوظائف  أجلالحماية والدعم من  توفر وزارة اإلقتصاد الوطني 65
 اإلدارية. الحكومية

 

تمثيميم في الوظائف  ووتفعيل ذوي اإلعاقة  اليادفة إلى دمجالخطط والسياسات  الوطنيتضع وزارة االقتصاد  .7
  اإلدارية الحكومية

 

األمر الذي يزيد  اإلعاقةكوادر فنية مؤىمة لمعمل مع مختمف فئات ذوي  في إعداد تساعد وزارة االقتصاد الوطني .8
 اإلدارية. الوظائف الحكوميةيم في تمثيممن نسبة 

 

  مما يزيد من في سوق العمل  مفي المجتمع وانخراطي ذوي اإلعاقةدمج تساىم وزارة االقتصاد الوطني في   .9
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 شاكرين لكم حسن التعاون ،،، 

  الباحث/ عرفات محمد أبو جري 

 .  اإلدارية في الوظائف الحكومية يمتمثيم

في  ممن تمثيل دورى مميارات وقدرات وخبرات تمكني ذوي اإلعاقة مما يكسبيم تدرب وزارة االقتصاد الوطني .10
 اإلدارية. الوظائف الحكومية

 

  اإلدارية. في الوظائف الحكومية يمىم في تمثيملذوي اإلعاقة مما يساأماكن خاصة  توفر وزارة االقتصاد الوطني  .11
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 (3ملحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين

 

  

 مكان العمل المسمى الوظيفي االسم م
 غزة -الجامعة اإلسالمية  أستاذ ماجد الفرا أ. د.  .1
 غزة -الجامعة اإلسالمية  ستاذ مشاركأ د. سامي أبو الروس  .2
 غزة  –الجامعة اإلسالمية  أستاذ مشارك د. يوسف بحر   .3
 غزة -الجامعة اإلسالمية  ستاذ مشاركأ د. سمير صافي  .4
 غزة -الجامعة اإلسالمية  ستاذ مساعدأ د. أكرم سمور  .5
 غزة –جامعة األزىر  مشاركستاذ أ وفيق األغا د.  .6
 جامعة القدس المفتوحة  مساعدستاذ أ جالل شبات د.   .7
 غزة -الجامعة اإلسالمية  مدير مركز التقنيات المساعدة أ. حازم شحادة   .8



125 

 

 ( 4ملحق رقم )

 طلب تسهيل مهمة الباحث
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 (4ممحق رقم )

 م1999( لعام 4القانون رقم )

 المعوقينبشأن حقوق 

 

 م 5111[ لسنة 4قانون رقم ]

 بشأن حقوق المعوقين

 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية 

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية 

 بعد االطالع عمى مشروع القانون المقدم من مجمس الوزراء، 

 وبناًء عمى ما عرضو وزير الشئون االجتماعية، 

 وبعد موافقة المجمس التشريعي، 

  -أصدرنا القانون التالي:

 الفصل األول 

 تعاريف وأحكام عامة 

 [ 1مادة ]

 في تطبيق أحكام ىذا القانون يكون لمكممات والعبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى خالف ذلك. 

 وزارة الشؤون االجتماعية.  الوزارة: 

 وزير الشؤون االجتماعية.  ر: الوزي
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الشخص المصاب بعجز كمي أو جزئي خمقي أو غير خمقي وبشكل مستقر في أي من حواسو أو قدراتو الجسدية أو النفسية أو  المعوق: 

 العقمية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تمبية متطمبات حياتو العادية في ظروف أمثالو من غير المعوقين. 

 البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق لممعوق الحصول عمييا ضمن برنامج منظم.   بطاقة المعوق:

مجموعة الخدمات واألنشطة والمعينات االجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعميمية والمينية التي تمكن المعوقين من ممارسة  التأىيل: 

 حياتيم باستقاللية وكرامة. 

يواؤىم.  المشاغل المحمية:   المراكز التي يكون فييا تأىيل المعوقين باإلعاقات العقمية الشديدة وتشغيميا وا 

 كل بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة لمجميور.  المكان العام: 

 جعل األماكن العامة وأماكن العمل مناسبة الستخدام المعوقين.  المواءمة: 

 [ 2مادة ]

تع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختمفة شأنو شأن غيره من المواطنين لو نفس الحقوق وعميو واجبات في حدود ما لممعوق حق التم

مكاناتو، وال يجوز أن تكون اإلعاقة سببًا يحول دون تمكن المعوق من الحصول عمى تمك الحقوق.   تسمح بو قدراتو وا 

 [ 3مادة ]

معوق وتسييل حصولو عمييا وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجيات المعنية بإعداد برامج التوعية لو وألسرتو ولبيئتو تتكفل الدولة بحماية حقوق ال

 في كل ما يتعمق بتمك الحقوق المنصوص عمييا في ىذا القانون. 

 [ 4مادة ]

 وفقًا ألحكام القانون لممعوقين الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بيم. 

 [ 5مادة ]

 % من التكمفة. 25[ عمى الدولة تقديم التأىيل بأشكالو المختمفة لممعوق وفق ما تقتضيو طبيعة إعاقتو وبمساىمة منو ال تزيد عمى 1]

 [ يعفى المعوقون بسبب مقاومة االحتالل من ىذه المساىمة. 2]
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 [ 6مادة ]

 وفقًا ألحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب: 

 مواد التعميمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل الالزمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة. [ جميع ال1]

 [ وسائل النقل الشخصية الستعمال األفراد المعوقين. 2]

 [ 7مادة ]

 بناء عمى طمب من الوزارة تقدم المؤسسات الحكومية خططيا وتقاريرىا السنوية المتعمقة بخدماتيا لممعوقين. 

 [ 8مادة ]

صدار التراخيص الفنية الالزمة لمزاولة الخدمات والبرا مج وفقًا ألحكام ىذا القانون وبالتنسيق مع الوزارة تتولى الوزارة المختصة منح وا 

 يا القطاع غير الحكومي لممعوقين، وكذلك اإلشراف عمييا. واألنشطة التي يقدم

 [ 9مادة ]

 عمى الدولة وضع األنظمة والضوابط التي تضمن لممعوق الحماية من جميع أشكال العنف واالستغالل والتمييز.

 

 الفصل الثاني 

 الحقوق الخاصة 

 [ 10مادة ]

 لمعمل عمى رعاية وتأىيل المعوقين في المجاالت اآلتية: تتولى الوزارة مسئولية التنسيق مع جميع الجيات المعنية 

 [ في المجال االجتماعي: 1]

 أ[ تحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتيا ومدى تأثيرىا عمى أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبة.  
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عطائ   و األولوية في برامج التنمية األسرية. ب[ تقديم الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية واإلغاثة والتدريب والتثقيف وا 

 ج[ توفير خدمات الرعاية االجتماعية اإليوائية لشديدي اإلعاقة والذين ليس ليم من يعوليم.  

 د[ دعم برامج المشاغل المحمية.  

 ه[ إصدار بطاقة المعوق.  

 [ في المجال الصحي: 2]

 أ[ تشخيص وتصنيف درجة اإلعاقة لدى المعوق.  

 ب[ ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجانًا لممعوق وألسرتو.  

 ج[ تقديم وتطوير خدمات االكتشاف المبكر لإلعاقات.  

 [ من ىذا القانون. 5د[ توفير األدوات واألجيزة الطبية الالزمة لمساعدة المعوق وفقًا لممادة ] 

 جية التي تيدف إلى تقميل نسبة اإلعاقة في المجتمع. ه[ تقديم الخدمات الوقائية والعال 

  -[ في مجال التعميم:3]

أ[ ضمان حق المعوقين في الحصول عمى فرص متكافئة لاللتحاق بالمرافق التربوية والتعميمية وفي الجامعات ضمن إطار المناىج المعمول  

 بيا في ىذه المرافق. 

 طبيعة اإلعاقة وبيان درجتيا.  ب[ توفير التشخيص التربوي الالزم لتحديد 

 ج[ توفير المناىج والوسائل التربوية والتعميمية والتسييالت المناسبة.  

 د[ توفير التعميم بأنواعو ومستوياتو المختمفة لممعوقين بحسب احتياجاتيم.  

 ه[ إعداد المؤىمين تربويًا لتعميم المعوقين كل حسب إعاقتو.  

 يل: [ في مجال التأىيل والتشغ4]

 أ[ إعداد كوادر فنية مؤىمة لمعمل مع مختمف فئات المعوقين.  
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ب[ ضمان حق االلتحاق في مرافق التأىيل والتدريب الميني حسب القوانين والموائح المعمول بيا وعمى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير  

 برامج التدريب الميني المناسبة لممعوقين. 

% من عدد العاممين بيا يتناسب مع طبيعة العمل 5ير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين ال يقل عن ج[ إلزام المؤسسات الحكومية وغ 

 في تمك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة الستخداميم. 

 د[ تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خالل خصم نسبة من مرتباتيم من ضريبة الدخل لتمك المؤسسات.  

 ي مجال الترويح والرياضة: [ ف5]

ات أ[ توفير فرص الرياضة والترويح لممعوقين وذلك بمواءمة المالعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقيا لحالة المعوق وتزويدىا باألدو  

 والمستمزمات الضرورية. 

 ب[ دعم مشاركة المعوقين في برامج رياضية وطنية ودولية.  

 %. 50ج[ تخفيض رسوم دخول المعوقين إلى األماكن الثقافية والترفييية واألثرية الحكومية بنسبة  

 [ في مجال التوعية الجماىيرية: 6]

 أ[ القيام بحمالت توعية الجماىير حول اإلعاقات بجميع جوانبيا من مسببات ونتائج وحاجات.  

 بيدف تقميل نسبة اإلعاقة في المجتمع. ب[ نشر المعمومات والبيانات المتعمقة بالوقاية  

 ج[ نشر اإلرشادات العامة والوعي بيدف تقويم المجتمع لممعوق ودمجو.  

 د[ استخدام لغة اإلشارة في التمفزيون.  

 [ 11مادة ]

 تعمل الدولة عمى إدخال لغة اإلشارة في المرافق الحكومية. 

 الفصل الثالث 

 مواءمة األماكن العامة لممعوقين 
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 [ 12مادة ]

 تيدف الموائمة إلى تحقيق بيئة مناسبة لممعوقين تضمن ليم سيولة واستقاللية الحركة والتنقل واالستعمال اآلمن لألماكن العامة. 

 [ 13مادة ]

  -[ المواءمة إلزامية لمجيات المعنية إال إذا كانت:1]

 أ[ تيدد الناحية التاريخية واألثرية لممكان العام.  

 رًا عمى أمن وسالمة المكان العام. ب[ تشكل خط 

 % من قيمة المكان العام. 15ج[ تكمف أكثر من  

 [ في الحاالت المذكورة في البنود )أ. ب. ج( أعاله عمى الجيات المعنية إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام لممعوقين. 2]

 [ 14مادة ]

 يئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكميات والجامعات. عمى وزارتي التربية والتعميم العالي تأمين ب

 [ 15مادة ]

 بالتنسيق مع الجيات المعنية تتولى وزارة الحكم المحمي مسئولية إلزام الجيات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنية واليندسية

 يمة والجديدة لخدمة المعوقين. والمعمارية الواجب توافرىا في المباني والمرافق العامة القد

 [ 16مادة ]

تعمل وزارة المواصالت عمى تييئة البيئة المناسبة لتسييل حركة المعوقين إضافة إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل النقل العامة ليم 

 ولمرافقييم. 

 [ 17مادة ]

 تخدام أجيزة ومعدات ومرافق االتصاالت. تعمل وزارة االتصاالت عمى توفير التسييالت الالزمة لتمكين المعوقين من اس

 الفصل الرابع 
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 أحكام ختامية 

 [ 18مادة ]

 يمغى كل حكم يتعارض وأحكام ىذا القانون. 

 [ 19مادة ]

 يصدر مجمس الوزراء الموائح الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون. 

 [ 20مادة ]

 عمى جميع الجيات المختصة كل فيما يخصو تنفيذ أحكام ىذا القانون، ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 م 9/8/1999صدر في مدينة غزة بتاريخ: 

 ىـ 1420من ربيع اآلخر/ 17الموافق: 

 ياسر عرفات 

 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية 

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية 

  

  

 


