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االعاقة العقلية البسيطة في القطاع الخاص من  معوقات توظيف الشباب ذوي  
 وجهة نظر مدراء الموارد البشرية في المنطقة الشرقية 

 داد ـإع    

 (** )يــاجينــن معــان حســز سليمـ ايـف / د&  ( *)عبد الرحمن بن محمد عبد هللا الدوسري

 ص ــــــــملخ

توظيا  البابلذ ي ا ااىلقال الرة يال مروقال  أبا    الا  العرا ف ى ا  يالحاللالبحث هدف ي
 العر ف ى    البسيطل في الةطلع الخلص من  جهل نظ  مدراء الموارد البب يل في المنطةل الب قيل

مدى تأثي  البيلنال  البخيايل  الوظيةيال لمادراء الماوارد الببا يل شناوع نبال، البا  لل بانوا  الخبا  ل 
مروقاال  العااي تحااد ماان توظياا  ي ا الىلقاال الرة يااال فااي تةاادي  الالدرجاال الر مياالل المالاام الر مااي  

ااباعبلنل  اباعخد ي المساحيل  مال ةالمانه  الو ا  اباعخد  البلثاال  لعحةيق لذه األلاداف ل البسيطل
شاا  ل  الةطاالع الخاالص  الباالل   المااوارد البباا يل فااي ماان ماادراء بحااثكااأدا  ل بحااثل  تمااو  ملعماا  ال

  مدي  من مدراء 388من ىينل قيديل ب   ىددلل ش  تما ت ىينل البحث   مدي . 223213ىددلم ش 
إلاا  ملموىاال ماان  بحااثتو اام الالمااوارد البباا يل فااي شاا  ل  الةطاالع الخاالص رللمنطةاال الباا قيل.   

افعةالر األشاخلص ي ا الىلقال الرة يال لابر  أ  المروقل  الخل ل رللة د لاي ش  النعلئ   ل  أب  لل: 
ىاد  تأليام الباخل المرالل ىة يالد  هىاداده ل فا ص تاوظيةهمالمهلرا  الض  ريل فاي الرمام يحاد مان 

 ل بينمااال أتضااال مااان النعااالئ  أ  أبااا   المروقااال  الخل ااال راااللملعم  ل رمااام يحاااد مااان فااا ص توظيةااا 
ل ىد  منلبابل شا  ، ررا  الوظالئ  لةادرا  األشاخلص ي ا الىلقال الرة يال يحاد مان تاوظيةهمليش 

 ل  من أب   المروقل  الخل ل لص ي ا الىلقل الرة يلىد  توف  البيئل اامنل المالئمل لرمم األشخ
ل اىعةلد األلللي رأ  توظي  األشخلص ي ا الىلقل الرة يل شةةل  ليس تةدي  لمكلنعهمرلألب   لي ش 

ىدد أ  أظه   النعلئ    . تدني ال اتب يادا لثلل  األلللي ىن توظي  أبنلئهم ي ا الىلقل الرة يل
مدراء الموارد البب يل ا تااث  فاي تةادي لم  ل مروقال  ل ر ميل  المالم الر ميبنوا  الخب    الدرجل ال

ل بينمال  باةت النعالئ  أ  ناوع نبال، المنباأ  العاي العي تحد من توظي  ي ا الىلقل الرة يل البسايطل
تةاادي لم  ل مروقاال  العااي تحااد ماان توظياا  ي ا الىلقاال يرماام فيهاال ماادراء المااوارد البباا يل ياااث  فااي 

 . أ  الة  ل ليللل البنوك ل  تبين من النعلئ  يل البسيطلالرة

 
 جــــامعـــــة جـــــدة  - بـاحـث مـاجستــير تـربيــة خــاصــة   )*(
 جــــامعـــــة جـــــدة  - أستــاذ الـتربيــة الخــاصــة المســاعــد  *(*)
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Barriers of employing persons with simple mental 

disability in the private sector from the point of view HR 

managers in the Eastern Province 
      By 

Abdulrahman bin Mohamed Aldosri   &   Dr. Fayez Soliman Ma'ajini  

Abstract 

This study aims to identify the main barriers of persons with simple 

disability employment in the private sector from the point of view HR 

managers in the Eastern Province. It also aims to identify the effect of HR 

managers’ personal and career data (e.g. type of company activity, years of 

experience, scientific degree, and academic qualification) in estimating 

barriers of employing persons with simple disability. To achieve these 

objectives, the researcher used the descriptive survey approach. He used 

the questionnaire as a tool for his study. The study community consisted of 

HR managers in private companies, of 223213 HR managers. The study 

sample was represented in a purposive sample of 388 HR managers in 

private companies in the Eastern Province. Companies located in the green 

and platinum zone. The study concluded a group of results, prominent 

among which are: Results showed that the most significant barriers related 

to the individual are (persons with mental disability lack some skills 

required for work that limits their employment opportunities, the person 

with a mental disability isn’t intellectually qualified and isn’t prepared for 

work which limits his employment opportunities). Results also showed that 

the most significant barriers related to the community are (some job 

requirements don’t suit the abilities of persons with a mental disability 

which limit their employment and the lack of safe environment appropriate 

for the work of persons with mental disability). Results also revealed that 

the most significant barriers related to the family are (families think that 

employment of a person with a mental disability is just pity not 

appreciating their position, and the low salary make families refrain from 

employing their sons with mental disability). Results showed that HR 

managers’ years of experience, scientific degree, and academic 

qualification doesn’t affect their estimation to barriers limiting the 

employment of persons with simple disability. , and results showed that 

differences came in favor of banks.  
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 دمـــــة:ــــمق

لم يرد األشخلص ي ا الىلقل ىللل ى   الملعما   للسالبق بام أ ابحوا فاي أأل اب األثيال  
 ل مبالر ين  فالى ين لهام تاأثي لم فاي الملعما   لهام ألمياعهم رراد تاألي هم  تادريبهم  تبا ي هم أشخل لد 

  البخل من ي ا الىلقال إيا تام تألي ا  أل  إإي تبي  رر  الدرابل   أ بحوا قو  منعلل  فرللل 
  . 2010في شع  النواثي فلنل يسعطي  ا  يرطي قدر مل أنةق ى يل أربرو  م   شال  ي ل 

توأماال ل رلاا  باام لااي فااي الماياا  ماان الحاالا  ثاالف ا  تالىلقاال ليساا  ماان جهاال أ اا ىل فاا   
ي العااالريإل النسااالني لنااالك المايااا  مااان ةااا را  ااباااعانلئيل فلمللبهاال العحاااديل   منط ةااالد اكعبااالف الةاااد

معحدا الىلقل ممن بللم في تادىيم الحضالر  الببا يل ى ا  ما  الرياور فاي ملالا  ىدياد   لاذا 
يرطي لنل جميرل الدليم ى ا  انا  ا يلاو  رالا ثالا مان األثاواا أ  تماو  الىلقال باببل يحاوا د   

    .   2009 ل  بوالنيأألبلبيل ش تمكين المرلل من الحيوا ى   ثةوق  ا
 يا مل ىمم المروقو   أ بحوا منعلاين فاأ  يلاس يساهم رللحاد مان نظا تهم السا بيل لةادراتهم ف

 ااىعماااالد ى اااا  ال ياااا   ىااااد  الطمأنيناااال  ماااال ا  نظاااا   الملعماااا  الاااايهم بااااوف تع ياااا  إجلبياااالد نحااااو 
 .   2013 امكلنيلتهم  قدراتهم شال ىمطل 

 ة:ــــدراســـة الــــمشكل
 هداد شخيايل المرالقين ىة يال  هىادادلم مهنيال ثياث تراد لاذانطالقل من ألميل العأليم في إى

الةئااااال إثااااادى فئااااال  الملعمااااا  العاااااي يمكنهااااال المساااااللمل  المبااااالر ل فاااااي ىم يااااال البنااااالء ااقعيااااالدا 
 ااجعماالىي ل د لاال  ىم ياال العألياام المهنااي تاا  د المراالل فم ياال رللمهاالرا  الال ماال فااي ااناادمل  فااي 

العي تباذلهل المم مال الر بيال الساروديل فاي تةاديم  لفال الخادمل  ى   ال ألم من اللهود    . بول الرمم
المخع ةااال لاااذ ا الىلقااال رياااةل ىلمااال  االعمااال  ررم يااال العأليااام المهناااي رياااةل  ل ااال إا أ  لاااذه 

ث   اياا اد ى ااا  ىااد  اابااعةلد  ماان ت ااس الةااادرا  ا الخاادمل  ا الاات تراالني ماان  جاااود مروقاال  مماال ياا 
الدراباال ل وقااوف ى اا  ت ااس المروقاال  العااي تحااوا  هفةااد جاالء  لااذ . لااذاالمعااوف   لاادى لااااء المراالقين

 . د   تأليم ي ا الىلقل الرة يل البسيطل  اابعةلد  من إمكلنلتهم  قدراتهم في دف  ىم يل النعل 
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 :ةــــدراســـالة ــــأسئل

مروقال  توظيا  ممل ببق ف   مبك ل الدرابال تعماام فاي الساااا ال ئيساي العاللي: ماللي أبا   
الببلذ ي ا ااىلقل الرة يل البسيطل فاي الةطالع الخالص مان  جهال نظا  مادراء الماوارد الببا يل فاي 

 ؟   تليب الدرابل أيضأ ى   ىدد من األبئ ل الة ىيل: المنطةل الب قيل
الموارد الببا يل فاي تةادي  المروقال  العاي تحاد مان  راءمد ب ه    ىدد بنوا يمل مدى تأث -1

 توظي  ي ا الىلقل الرة يل البسيطل؟   
  الدرجال الر مياال لماادراء المااوارد الببا يل فااي تةاادي  المروقال  العااي تحااد ماان يمال ماادى تااأث -2

 توظي  ي ا الىلقل الرة يل البسيطل؟
لماادراء الماوارد البباا يل فاي تةاادي  المروقال  العااي تحاد ماان  المالاام الر مايمال ماادى تاأثي   -3

 توظي  ي ا الىلقل الرة يل البسيطل؟
ماال ماادى نااوع النباال، المنبااأ  فااي تةاادي  ماادراء المااوارد البباا يل ل مروقاال  العااي تحااد ماان  -4

 توظي  ي ا الىلقل الرة يل البسيطل؟

 ة:ــــــدراســـدف الــــه

 االداف  ل :   إبعهدفت الدرابل تحةيق ىدد من
العراا ف ى اا   اقااا  مروقاال  توظياا  البااابلذ ي ا ااىلقاال الرة ياال البسااايطل فااي الةطااالع  -1

 الخلص من  جهل نظ  مدراء الموارد البب يل في المنطةل الب قيل
نظااا  مااادراء الماااوارد الببااا يل ثاااوا مروقااال  العأليااام المهناااي ل اااذ ا الىلقااال    مر فااا   جهااال   -2

 المع ي ا  األ  ى  للخب  ل  العخيلل  الدرجل الر ميل.  الرة يل البسيطل رللنظ  إل  رر  

 ة:ـــدراســــة الــــأهمي

فاي العرا ف ى ا   اقا  مع ي اتهل لذا تممن ألميل الدرابال  ألميل من ألميعهل الدرابل لذه تسعمد
الرة ياال البساايطل فااي الةطاالع الخاالص ماان  جهاال نظاا  ماادراء  الىلقاالمروقاال  توظياا  الباابلذ ي ا 

 تااأتي ألميال لااذا البحاث ماان  االا جهااود الد لال المع ايااد  فااي  ل الماوارد البباا يل فاي المنطةاال البا قيل
باوف تسااهم نعالئ  لااذا البحااث    ل اآل نال األ ياا   ثاوا توظياا  األشاخلص ي ا الىلقاال رياةل ىلماال

ل البساايطل مماال يمكاان ل مهعمااين بهااذه الةئاال الرماام ى اا  تة ياام فااي العراا ف ى اا  ي ا الىلقاال الرة ياا 
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ى ا  أنةساهم فاي ثيالتهم المهنيال  ااىعمالدمروقل  توظيةهم  دىم ىم يال العوظيا  العاي تمكانهم مان 
كماال ترااد نعاالئ  لااذا البحااث  طااو  مهماال فااي إيلاالد ث ااوا منلباابل تسااهم فااي توظياا  األشااخلص ماان 

 ي ا الىلقل الرة يل. 

 ة:ـــــدراســــدود الــــــح

  ة:ـــكانيـــدود املــــــــالح
 الباالل  ىااددلم فااي المنطةاال الباا قيل فااي المم ماال الر بياال السااروديل شاا  ل  الةطاالع الخاالص 

 ش  ل تة يبلد  50كحد أدني 

   : ةـــزمنيـــدود الــــــــالح
 2019  ااا2018 الا الرل  الدرابي  تم العطبيق

 :   الـــــدراســـــــــةات ـــــمصطلح

 ات  ـــــــــوقــــــاملعأ( 

  العطااوي   العنمياال أكاام فراام ا  مملرباال تماادت باا و يل  محاادد  تااادا الاا  إىلقاال العخطاايط 
  أ   ير فهل البلثاال  اج ائيال رأنهال:  ام مال ير قام الةرامل 2002في مسلر العةد  ااجعملىي شىعيقل 

 مط وذ.   ط يةل ل و وا ال  الهدف الأىممل 

 ة ــــــة العقليـــاقـــاإلعب( 

المعوبااط بدرجاال  تر يااا الىلقاال الرة ياال لااو مسااعوى األداء الااوظيةي الرةااا ي الاااذا يةااام ىااان     
اام الرماا   اا  فااي م اثا ااي  تظها اا وك العميةا م حوظاال  العااي تااادا إلاا  تاادني فااي تراادد فااي مظاالل  السا

 ىلااااااا  ا  قيااااااور مااااااا من يااااااااث  بااااااا بيلد ى ااااااا   ير فهااااااال البلثاااااااال  رلنهااااااال:    2009ش ادال النملئياااااال 
 قدرا  البخل. 

 اص ـــاع الخـــــالقط ج( 

دارا  اااء  فرااالا فاااي ا اااال  إ  الةطااالع الخاالص: لاااو جهااال  أ  2016ش  يراا ف ىباااد ه     
 ه ااااال  الهيكاااام الةنااااي  ه ااااال  الهيكاااام المااااللي  الدارال  ير فاااا  البلثااااال   الهيكاااام ااقعياااالدا
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اج ائياال: لاااو نظااال  اقعيااالدا ي  ف سااةل اجعملىيااال  بيلبااال تةاااو  ى اا  أبااالت تنميااال الم ميااال الة ديااال 
   .  المحلفظل ى يهل

 ةــــــــريــــوارد البشــــاملد( 

لمبااا  ع مااان المااوارد الرلم ااال  الرمااام ى ااا  لااو يلاااس النبااال، الدارا المعر اااق بعحديااد اثعيلجااال  ا   
تااوفي  ت ااس المااوارد البباا يل رلألىاااداد  المةلياال  العااي تعنلبااب مااا  اثعيلجاال  المباا  ع  الرماام ى ااا  

  ماال  .   2010لااداف المةاالء  النعلجياال شالياابل ل أ فراالاد فااي تحةيااق  ابااعخدا  ت ااس المااوارد ابااعخداملد 
ىااال منظمااال مكونااا  مااان الخطااايطل  العنظااايمل  ال قلرااال يرااا ف البلثاااال  الماااوارد الببااا يل رأنهااال: ملمو 
دارتهاام  رفاا  ماان  ةاالءتهم  تحديااد ثةااوقهم   اجباالتهم هالمعر ةاال بعهيئاال الراالم ين فااي الةطاالع الخاالص   

   فةل ل نظم  العب يرل . 

 : ةــابقــات الســدراســري والـــار النظـــاإلط

ماان نااواثي الطبيال  النةساايل  ااجعملىياال  إ  ىم يال العألياام المنظمال  الباالم ل لااذ ا ااىلقال   
 الع بويل  المهنيال  ااقعيالديل تعايل اقيا  مساعوى ممكان مان الةا ص لادملهم اجعملىيال  اقعيالديل 

 ل ملعم  المح ي  م ثسب قدرات   ابعردادات   ميول   نوع  درجل اىلقع . 

  رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة في اململكة العربية السعودية :

ا  المم مال الر بيال السااروديل ثةةات إنلال ا  ىديااد   االا الرةااود    2009ي ا  أباو النياا ش    
  ل ااال فااااي ملاااالا تاااوفي  باااا ام  العألياااام المهنااااي الاالثااال المل اااايل فااااي مواجهااال مبااااك ل الىلقاااالل 

تةااو  الدار  الرلماال ل عألياام بااو ار  الرماام  الباائو  ااجعملىياال بو اا  فر اا  باابيم المااالا ل مراالقين. 
 باا ام  ياال ن العااي تعضاامن باا ام  لعألياام ماان يياا ل ماانهم مهالسيلباال الرلماال لباا ام  تألياام المراالقينل 

  يلس ب ىليعهم  لثيل  اجعملىيل  نةسيل . يابت ىد   الثيعهم ل عأليم المهنيل أ  ى ل ذين 

 ين عقليــي عند املتخلفـو املهنـــالنم
 
 :اــ

فماا   الرماام    نظ ياال  النمااو المهنااي تسااهم فااي تةسااي   ياا  تعمااو  أ   2013ي اا  الاا ارع ش 
النماو المهناي   يعاأث   ي  تنماو لاذه الةما   مان الطةولال إلا  الم الةال فلل شادل ل ىند المعخ ةين ىة يل

 بمساعوى مهالراتهم فاي الةا اء  اجعمالىي  اانةرالليل ىند المعخ ةين ىة يل بنمولم اللسمي  الرة اي  ا
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 مال ياوف ه تاألي هم  تبا ي هم   بظ  فهم األب يل  الاةلفيل  اتلللل  الملعم  نحاو  المعلرل  الحسلذل 
   . توجي  مهني في م اثم العر يم المخع ةل   لهم من ت بيل مهنيل

فهاام  اثاام العااي يماا  بهاال ىنااد الراالديين باانةس الم يماا  النمااو المهنااي ىنااد المعخ ةااين ىة ياال 
رحسااب  يماا    الااواقري. المباادئي فلا عياالر ثاام اا عياالر جيناا  بياا   رللعخياام رحسااب نظ ياال يماا    

 مااا  لاااذا فااا   نماااولم  ااثعةااالأ  أ يااا ا العةلىاااد . ثااام اابعمبااالف  العأبااايس نظ يااال باااوب  رللعخيااام 
 فااي الميةياال العااي ينعةاام فيهاال الراالديين فااي العوقياات ل  انهم المهنااي يخع اا  ىاان النمااو المهنااي ىنااد أقاا 

 من م ث ل إل  أ  ى . 
أ  م ث اااال اا عياااالر المباااادئي الاااا  م ث اااال ىة ياااال ماااان م ث اااال العخياااام ا ينعةاااام المعخ ةااااو     

إلاا  مساالىد   يحعاالجو  فااي اا عياالر المهنااي ل األل ياال يلر هاام نلقيااي مماال اابعمباالف رأنةسااهمل 
ياااالرلم  يكااااو  ا عالعااااي تنلبااااب ميااااولهم  قاااادراتهم ل فااااي إ عياااالر األىماااالا أ لياااالء أمااااورلم  مر ماااايهم 

 لألىملا العي يال و  فيهل ا عيلرا  اقريل  مو وىيل . 
إلااا  ا عيااالر المهنااال المنلبااابل رللنسااابل ل معخ ةاااين ىة يااال تاااوجيههم  يةياااد رلا عيااالر الاااواقري 

رراد يلاس م ث ال العأبايس  المعوف   في بول الرمم  مةيد  لهم  لملعمرهم لثم ياأتي  ميولهم لةدراتهم 
قاااادر المكاااال ل  ااشااااع لا فيهاااال  المحلفظاااال ى يهاااال  الع قااااي فيهاااال ى يهاااال دريب فااااي لااااذه المهناااال رللعاااا 

  اابعم ار فيهل ثع  العةلىد في بني السعين. 

 ي:ــــيل املهنــــأهــــداف التـــــأه

    ألداف تأليم المرلقين مهنيل في االداف العلليل: 2009ش  ثدد  لالا 
من طلقل  مسعه م  إل  طلقل  منعلل  ياعم يلاس مان  تحويم الةئل  الخل ل : الهدف األول ▪

رراا   ااالا تاادريبهم ى اا  مهاان تعنلبااب ماا  قاادراتهم  تحةيااق المةاالء  المهنياال لهاام بعر اايمهم 
  .  ابعرداداتهمالخب ا  الةنيل المنلببل لطبيرل إىلقلتهم  إكسلبهم  المهلرا  اليد يل

ثيث أ  توفي   دمل  العأليام ل ةئال  الخل ال مان  تحةيق ألداف إنسلنيل:  :  الهدف الثاني  ▪
اآلثالر     يخ ياهم مان العاوت ا  الدا  يال  الضا و، الخلرجيالشأن  أ  يخة  مان مباكالتهم 

  يحةق لهم السرلد   األمن . المع تبل ى يهل النةسيل  ااجعملىيل 
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 يلس رمل يعنلباب ما  قادراتهم  توفي  الة ص المالئمل لعر يم الةئل  الخل ل:  : الهدف الثالث ▪
إل  جلنب ف ص العوجي   العأليم المهني تحةيةل ل ردالل ااجعملىيال باين أفا اد   ابعرداداتهمل 

 فاي يلاس اىعا اف لهام  ول األفا ادل  ثةا الملعم  العاي تادىونل إلا  ىاد  إلادار الةايم النسالنيل 
  كةئل إنسلنيل لهل   امعهل  ثةهل في الحيل  . 

تهيئل أفضم الظ  ف لعنبئل الةئل  الخل ل تنبئل اجعملىيل  اللحل  يلاس  :  الهدف الرابع ▪
  يالد  لعنميل قدراتهم ى   العةميا  الاواقري  المساعةب ي  الا مابسل  رىليعهم  تألي هم  من

 ى   تحمم المسئوليل  الةدر  ى   األ ذ  الرطلء . قدراتهم 
 يعضااامن يلااااس   تحةياااق المةااالء  البخيااايل لماااام فااا د مااان الةئااال  الخل ااال:   : الهدددددف ال ددددا    ▪

مسلىد  الةئل  الخل ل ى   الحيال  ااباعةالليل  ااكعةالء  العوجيا  الاذاتي  ااىعمالد ى ا  الانةس  
 .  ظ  ف  الخل ل  الرنليل الذاتيل بدرجل تنلبب  تمكين المرلل من تي يا شئون  البخييل 

رمرناااا  ألاااا ت  تنمياااال  تحةيااااق المةاااالء  ااجعملىياااال ل ةئاااال  الخل اااال :  : الهدددددف ال ددددا   ▪
الماما    بنالء الرالقال  ااجعملىيال الخيلئل  األنمل، السا و يل الال مال ل مرالقين ل عةلىام 
النبااااطل فااااي البيئاااال المحيطاااال  اااال ماااا  اآل اااا ين  هكساااالبهم المهاااالرا  العااااي تمكاااانهم ماااان الح  

 اا اااعال،  اانااادمل  فاااي الملعمااا   هشااابلع اثعيلجااالتهم النةسااايل إلااا  األمااان  الحاااب  الاااعةهم 
  الاةل رللنةس . 

 ين:ـــاقــيل املعــتشغو  دام ـــات استخــوقــــمع

   ىدد مروقل  العي تمن  من تب يم المرلقين  من ألمهل العللي: 2012ش  ي    ىبيد
تةيد رر  الملعمرل  المح يل    واقف المجتمع المحلي واتجاهاته ال لبية نحو المعاقين:   -1

أ  فاي مابسال رىليال  لاذلس فا   البخل المرلل أليا  المناع   أنا  يلاب أ  يبةا  فاي بيعا  
 بللعللي إدملجهم في نبلطل  الحيل  الرم يل .    الملعم  أثيلنل ا يبل  تب يم المرلقين

إ  الو   ااقعيلدا ل ب د ياث  في ىم يل ابعخدا   تب يم المرلقين  صا ية:  عوقات االقت -2
األ  لع ااقعيلديل بيئل ف   يلس باوف ي ياد مان نسابل البطللال فا يا مال  جاد  ف يا  لنت 
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أ  تبا يم رطللل فيمل بين الةلدرين ى   الرمم في ب د مل ف ن  ييبل مان الياروبل اباعخدا  
 لنلك  روبل  بي   في إقنلع أ حلذ األىملا رلبعخدا  المرلقين .  بوف تمو  المرلقين 

يواجااا  المرااالقين مةل مااال مااان جلناااب أ اااحلذ الرمااام ىناااد ىم يااال   واقدددف بدددامل العمددد :  -3
ةضااام  ااالثب ي لاااذه المةل مااال إلااا   اثاااد  أكاااا  مااان الروامااام العلليااال :  ترااا ى  اباااعخدامهمل 

الةالدرين ى ا  الرمام .النا  ع إلا  اباعخدا  ترالبي  الرمم اباعخدا  األشاخلص أليا  المرالقين 
قلبااااايل  أليااااا   اقريااااال ىناااااد اباااااعخدا  المرااااالقين .ىاااااد  المر فااااال الملفيااااال ر مكلنااااال   قااااادرا  
األشاااااخلص المرااااالقين .تخااااااوف أ اااااحلذ الرماااااام مااااان  اااااو  تل باااااال اباااااعخدا  المراااااالقين 

 ليل الةلنونياال  المسااا  تراا   المرالقين ل االرل  الرمام ل   يو ال فيماال يعر اق رللنعلجياال 
 تلله الحوادث  المطللبل    ذلس ظلل   الع يب . 

يمكاان أ  يراالر  الرلماام قبااوا ىلماام مراالل بياانهم رلىعةاالدلم أ    وقددف العمددال ان:ددر ن:  -4
أ  ربماال يكااو  مماال ياااث  ى اا  ىم ياال النعاال  الم ياال لهاامل لااذا الرلماام باايكو  إنعلجاا  ق اايال 
 لي ع  العدر  ال ئوا  بيل تر  هم لم   مل . كل ميلرل رأم ا  ىيبيل أ  مرديلل 

في الملعمرل  المح يل العي يحظ  فيهل المرلقين رحمليال  ىطا    وقف المعاقين وأسرهم:  -5
 فااي  ل ف ناا  ييارب إقنالع المراالقين رةوائاد  م ايال العألياام  العادريب المهناي ائادين مان أبا لم 

 ثمليعااا  مااان لاااو ااىعنااالء رللمرااالل أأل اااب الملعمرااال  الر بيااال يعاااوف  العملفااام ااجعمااالىي   
ممل يلر   ا يعحمس ل رمم فاي مهنال منلبابل لا  ثياث أ  اثعيلجلتا  جلنب األلم  األق بلء 

 معوف    ا يحعل  إل  د م . 
المعوقرل من النبل، البدني أ  مان ظا  ف لي ىبلر  ىن اآلثلر الس بيل  العوائق المعمار ة:  -6

جااب قاالنو  رىلياال المراالقين فةااد تاام العرماايم ى اا  جمياا  فبمو الرماام ى اا  البااخل الرلماام . 
اللهااال  ال باااميلل  األل يااال النبااالئيلل  لألبنيااال الرلمااال  الخل ااالل أ  تأ اااذ رراااين ااىعبااالر 
  ااااا  العساااااهيال  الال مااااالل اباااااعخدا  لاااااذه األبنيااااال ركااااام باااااهولل  يسااااا   جميااااا  الم افاااااق 

 خدا  الط ل الرلمل الم  ريل .  الخدمل  الرلمل إ لفل إل      العسهيال  الال مل ابع
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 :ينــــاقــــيل املعــــات تشغــــوقــــمع

أ  مو ااوع تباا يم المراالقين ماان الموا ااي  المهماال  األبلباايل    2009 لةااد اشاالر الاا ارع ش 
 لمااان لاااذا المو اااوع تا اااذ رلاىعبااالر ىنااادمل نر ااام ماااام لاااااء األفااا اد ل  الضااا  ريل العاااي يلاااب أ  

    أمل  إنلل اه رر  الرةبل   المروقل  نذ   منهل : رلل ألم من ألميع  ية
ألناا  رراا  الملعمراال  تلباا  المراالل ى اا  البةاالء فااي البياات أ  فااي إطاالر مابساال ل  ىلياالل  -1

  أا أ  الملعم  ا يامن بعب يم المرلقين . ألي  منع ل 
ى اا  مبلشاا   الو ا  ااقعياالدا الراال  ل د لاال أ  الب اد الااذا يرااي  فياا  المرالل ياااث  ريااور   -2

  إمكلنيل ىمم أ  تب يم المرلقين . 
يواجاا  المراالقو  مرلر اال مةل ماال ماان أ ااحلذ الرماام لعباا ي هم ألنهاام يبااك و  ىللاال ى اا   -3

 . المين  أ  الب  ل أ  المابسل
 المسااا ليل ىان يلااس رلل االفل إلاا  إ الرل  الرماام ل تراا   مااام لاااء المراالقين  همكلنيال  -4

 مم . ال  ظلل   الع يب ىن الر
مرهاااام فااااي نةااااس المكاااال  ألنهاااام المراااالقين ل رماااام األبااااويلء قبااااوا الرماااالا مرلر اااال الرماااالا  -5

 بوف يكو  انعلجهم ق يال . يرعةد   أ  لااء الرملا 
إلا  في ثللل ثيوا المرالقين ى ا  الحمليال  الرطا  ال ائاد مان قبام أبا لم فا   لاذا ياادا  -6

   فوائده  همكلنيل العب يم فيمل ررد .  العدريب المهني رألميل العأليم  روبل في إقنلىهم 
 ااروبل نةاام الرماالا المراالقين ماان أماالكن بااكنهم الاا  مواقاا  الرماام  ىودتاا  إليهاال ررااد انعهاالء  -7

   لذه اليروبل تحوا د   أدائهم ل رمم رسهولل  يس  . الرمم . 
لذ الميلن  ى ا  أنواىهال أ حىد  إ دار الةوانين  العب يرل  المط وبل  الال مل في إل ا   -8

  ابعخدامهم .    بعب يم المرلقين
لمساالىد  الرماالا  - ه   جااد  تمااو  ق ي اال جاادا  ألياا  مباالرل  -ىااد   جااود ثااواف  ملدياال  -9

يوجااد   بهاال أ  إيلاالد مواجهاال الظاا  ف الخل اال العااي    المرااوقين ى اا  الااذللذ إلاا  ىم هاام
  بلئم الموا ال  لهم لضمل    ولهم إل  الرمم . 
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لا  إ  ألم الياروبل  العاي تواجا  توظيا  ي ا الرة يال مال 1436ش  ل ي    درابل البعلا  م
فعةاالر األشااخلص ي ا الىلقاال الةم ياال لاابر  المهاالرا  الضاا  ريل فااي الرماام يحااد ماان فاا ص  ي اا : 

أ   أ  البااااخل المراااالل فم ياااال ا يعر ااااق العاااادريب الااااال   ل ةياااال  رللرماااام ربااااكم  ااااحيل.  تاااوظيةهم. 
تةضايم الرمللال األجنبيال ى ا   ألي  قالدرين ى ا  اباعخدا  العةنيال  الحدياال. ىلقل األشخلص ي ا ال

داء انظاا   قل اا   إلاا   ق اال الةاا ص الوظيةياال المعلثاال ربااكم ىاال .  األشااخلص ي ا ااىلقاال الةم ياال. 
مان باوء مرلم ال  اوف األبا    مان قبام اآل ا ين يحاد مان تاوظيةهم. األشخلص ي ا الىلقل الةم يل 

 .  في مكل  الرمملألشخلص ي ا الىلقل الةم يل اآل  ين 

 ة:ـــة العقليـــاقـــيف ذوي االعـــوظـــة تــأهمي

أثةيااال ي ا ااىلقااال فاااي الرمااام لمااال فاااي يلاااس فوائاااد    2010ش   قاااد ا  ااال ال  يااا   يوبااا      
ىمام مراين يكساب اجعملىيال  نةسايل  اقعيالديل . فمان نلثيال ااجعملىيال  مان  االا المبالر ل فاي 

يا ااىلقاال اثعاا ا  اا اا ين لاا ل  ااذلس يكعسااب اثع اماا  لذاتاا  فعحةااق الةلئااد  النةساايلل  أ ياا ا يحةااق 
الرمم توفي  د ام ثلبات لاذ ا الىلقال يوجا  بهال ميالىب الحيال   مان ثام تعحةاق الةلئاد  ااقعيالديل 

 من توظيةهم. 
ل لاااي إىااالد  ااباااعخدا  رياااور  أ  ألميااال توظيااا  ي ا ااىلقااا    2013 لةاااد ي ااا  الااا ارع ش      

لااي الااذر   العااي يعااو   الو ااوا إليهاال فااي ىم ياال تخع اا  م اث هاال م  اايل فااي ىماام منلبااب  لااذه 
العة يااام مااان الىلقااال  يلاااس رلل ىليااال الطبيااال   تع  ااا  االميااال فاااي العاااللي:  راال عالف األفااا اد أنةساااهم . 

    الرال  الطبيري. 
ي ا  ألعماااات رااااالألف ادالااااد ا الرااااللم  أ    2018 ى اااا  الساااايلل المعياااام ي اااا  الةحطاااالني ش    

المنظمال  الد ليال فاي المياالل الاد لي النسلنيل العي نالد  بهال من المبلدئ  انطالقل تألي هم  الىلقل
فااي دىاام  رىلياال ي ا لااذا االعماال  فااي المم ماال الر بياال السااروديل  باا   النساال .  قاادإىااال  ثةااول 

ماان ي ا الىلقاال ماان الحيااوا ى اا  أبنلءناال  باانمكن ش ل ى اا  العااي تاان 2030الىلقاال لااو ر ياال 
فلى ا  فاي الملعما   مال ىنل ا  بو اةهم   انادملجهمف ص ىمم منلببل  العر يم يضمن ابعةالليعهم 

ركاام العسااهيال   األد ا  العاااي تساالىدلم ى اا  تحةياااق النلاال  أا تحوياام األشاااخلص ي ا باانمدلم 
   .   منعلين  من مع ةين ل مسلىد  ال الىلقل
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الهااادف  أنااا  لااو  تااألي هم مهنياال لمراااوقينتباا يم األمياال    أ 2015 قااد ا  اال لوبااال ا ش 
في الة د المرلل ا يعمكن من الري  رلبعةالليل اىعمالد ى ا  الانةس مان   تدريبهمل لعر يمهم النهلئي 

أ  ج ئااي ةالا تاال  ماان ىااي  رلبااع  مهناال تمكناا اا إيا  جااد أ  لنةساا  ثيااث العااد م  الحياال  المسااعة لل 
اا إيا ثيااام ى ااا  ناااوع مااان  ا يمكااان طبيرااال الحااالا أ  يحيااام الةااا د ى ااا  مهنااال ىااان اا ااا ينل 

   . العدريب  العأليم المسبق لذلس

   :ةــــابقـــسوث ــــوبحات ـــــدراس

 ة:ــــــربيــــــات العــــــدراســــال (أ

   ررناوا    العمكاين ااقعيالدا لاذ ا الىلقال مان  جهال نظا  2015ش  درابل البم ا  بينت     
لااادف البلثاااال  ثياااث أىضااالء ليئااال العااادريس فاااي ررااا  الللمرااال  الساااروديل ش درابااال ميدانيااال    

العراا ف ى اا  الملاالا  ال ئيساايل ل عمكااين ااقعياالدا لااذ ا الىلقاال ماان  جهاال نظاا  أىضاالء ليئاال 
 يلاااس مااان  اااالا اباااعخدا  المااانه  الو اااةي العح ي اااي ,   ,العااادريس فاااي ررااا  الللمرااال  الساااروديل 

النعاااالئ  تماااام ت تياااب ملااالا  العمكااااين  قاااد أبااا    .    ماااان األىضااالء110  ااات ىينااال البحاااث ش ب  
د ر    ااقعيلدا لألشاخلص ي ا الىلقال مان  جهال نظا  ىينال البحاث رمال ي اي : توىيال المراوقين,

ألل يااال . ا    د ر مابسااال  العوظيااا  الحكوميااال, د ر الم يااال  يا  اليااا ل   ,المابسااال  الىالميااال
د ر مابساااال  العوظياااا     فااااي ملااااللي شد ر الم ياااال   يا  الياااا ل ,كماااال باااا    جوانااااب الةيااااور 

 األل يل   .     الحكوميل
ااا  1424  مااال ي ااا  البااام ا ش  فاااي درابااال ررناااوا   تةاااويم فرلليااال ب نااالم  العأليااام المهناااي  لا

 المباا فين  رجاالا األىماالا  أ  مسااألل تألياام المرااوقين ماان ألاام ل مرااوقين ماان  جهاال نظاا  المرااوقين 
المسلئم العي يرن  بهل الملعم  المعحض  من  الا مابسلت  المخع ةال,  ألننال رحماد ه أمال مسا مل 

قاادره فةااد  اال  ل  ىلياال  االعماال  المبياا ين لحكوماال  االد  الحاا مين الباا يةين رةئاال     تااامن رةضاالء ه
ثااا  فاااي نةاااوت لاااذه الةئااال مااان إ واننااال المراااوقين ممااال انركاااس ايللبيااال ى ااا  نظااا   المراااوقين أكبااا  األ

 ى   مسللمعهم الةرللل في بنلء الملعم  .    الملعم  لهم
ا  1436 قد جل  درابال البعالا ش  ررناوا   الياروبل  العاي تواجا  توظيا  األشاخلص ي ا  لا

الةم ياال رمديناال ال ياال    العااي  ااىلقاال الةم ياال ماان  جهاال نظاا  الراالم ين فااي مرللااد  باا ام  الع بياال
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لدفت إل  اكعبلف أب   اليروبل  العاي تواجا  توظيا  األشاخلص ي ا الىلقال الةم يال مان  جهال 
تماو  ملعما  الدرابال مان الرالم ين    ب ام  الع بيل الةم يل رمدينل ال يال ,   نظ  الرلم ين في مرللد

لياا   ثلاام الملعماا      ,945باالل  ىااددلم ش باا ام  الع بياال الةم ياال رمديناال ال ياال  ,  ال   فااي مرللااد
فةااااد ا عيااااا   اااالمالد ىينااااال ل دراباااال لجااااا اء البحااااث ى يااااا  ,  تو اااا ت إلااااا  النعاااالئ  العلليااااال :أ  ألااااام 
اليااروبل  العااي تواجاا  توظياا  ي ا الىلقاال الةم ياال , المعر ةاال رااللة د , ماان  جهاال نظاا  أفاا اد ىيناال 

ةم يال لابر  المهالرا  الضا  ريل فاي الرمام يحاد الدرابل, مل ي ي :افعةالر األشاخلص ي ا الىلقال ال
ماااان فاااا ص تااااوظيةهم .أ  البااااخل المراااالل فم ياااالد ا يع ةاااا  العاااادريب الااااال   ل ةياااال  رللرماااام رللبااااكم 

 اليحيل .أ  األشخلص ي ا الىلقل ألي  قلدرين ى   ابعخدا  العةنيل  الحديال. 
قااال الةم يااال, المعر ةاااال بينااات نعااالئ  الدرابااال ألااام الياااروبل  العاااي تواجااا  توظيااا  ي ا الىل

تةضااايم الرمللااال األجنبيااال شق ي ااال  راااللملعم  , مااان  جهااال نظااا  أفااا اد ىينااال الدرابااال ,  لاااي مااال ي اااي : 
العم ةل ,  يلد  النعلجيل   ى   األشخلص ي ا الىلقل الةم يل .ق ل ف ص العادريب لألشاخلص ي ا 

   إلا  أداء األشاخلص ي ا الىلقال النظ   الةل  ق ل الة ص الوظيةيل المعلثل ربكم ىل .  الىلقل . 
 الةم يل من قبم اآل  ين يحد من العوظي . 

بينااات نعااالئ  الدرابااال ألااام الياااروبل  العاااي تواجااا  توظيااا  ي ا الىلقااال الةم يااال, المعر ةااال   
األبالليب الخلطئال فاي الع بيال,  للحمليال  : أف اد ىينال الدرابال,  لاي مال ي ايرلألب   , من  جهل نظ  

لص ي ا الىلقااال الةم يااال مااان قبااام أبااا لم . اااوف األبااا   مااان باااوء مرلم ااال اآل ااا ين ال ائاااد  لألشاااخ
لألشخلص ي ا الىلقال الةم يال فاي مكال  الرمام .اتلاله األبا   السا بي نحاو قادرا  األشاخلص ي ا 

  ةليعهم .    الىلقل الةم يل
المهنااي لألشااخلص ررنااوا   تةياايم باا ام  العألياام    2012ش  لاادفت الدراباال المهياا ا,  أ اا    

ي ا الىلقااال فاااي د لاااال المااالرا  الر بياااال المعحاااد   إلااا  تةياااايم أداء بااا ام  العألياااام المهناااي المةدماااال 
لألشااخلص ي ا الىلقاال فااي الماالرا  الر بياال المعحااد   يلااس تبراال لمع ياا ا  : نااوع المسااعليب , نااوع 

ن أجااام تحةيااااق لااااذا ماااا    العااااي قلمااات ى اااا  أبلباااهل ف  اااايل  الدرابااال .    جاااانس المرااالل   الىلقااال ,
ال اا  . أظهاا   النعاالئ  أ  أداء باا ام  العألياام المهنااي المةدماال لألشااخلص ي ا الىلقاال فااي د لاال 
الملرا  يسي  رمسعوى معوبط في مخع ا  م اث ا  , ملىادا م ث ال العادريب المهناي العاي  لنات يا  

 أداء م تة  .  
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ل  المر مال  نحاو توظيا  الةعياال   ررناوا    اتلللاا     2018لادفت الدرابال الةحطلنيلالضامي ا ش     
    إلااا  العرااا ف ى ااا  اتلللااال  المر مااال  فاااي مر فااال قااادرا  2030فاااق ر يااال      مااان ي ا الىلقااال الةم يااال 

 اااذلس العرااا ف ى ااا  اتلللااال       .   2030همكلنااال  الةعيااال  ي ا  الىلقااال الةم يااال ل عوظيااا   فاااق ر يااال    
الللناب ش النةساي, األبا ا, ااجعمالىي    فاق  المر مل  فاي ألميال إيلالد الوظيةال المنلبابل ل ةعيال  لادىم  

تماااو  ملعمااا  الدرابااال مااان مر مااال  الةعيااال  ي ا  الىلقااال الةم يااال  فاااي مدينااال اللاااوف      .   2030ر ياال  
  مر مال    نظا ا ليا   ثلام الملعما  فةاد تام ا عيالر  105البالل  ىاددلن ش     رللمم مل الر بيل السروديل , 

 تو اا ت الدراباال إلاا  أ  لناالك توافااق بااين أفاا اد  .  الدراباال ى يهال   جميا  ملعماا  الدراباال  ريناال لهاال لجاا اء 
   فااااق إمكلنياااالتهن    -  2030 فااااق ر ياااال    -الدرابااال ى اااا  توظياااا  الةعياااال  ماااان ي ا الىلقاااال الةم ياااال    

قاادراتهن .  ماال أ  لناالك توافااق بااين أفاا اد الدراباال ى اا  ألمياال توظياا  الةعياال  ماان ي ا الىلقاال الةم ياال     
ل ةعيااال  لااادىم الللناااب شالنةساااي, األبااا ا, ااجعمااالىي   لاااديهن , ثياااث ياااأتي الللناااب    رللوظيةااال المنلبااابل 

األب ا رللم تبل األ لا , ي يا  اللالني ااجعمالىي ,  أ يا ا ياأتي الللناب النةساي  أقام اللواناب العاي ي ساهم  
 .   2030توظي  الةعيل  ي ا الىلقل الةم يل في تنميعهل  فةلد ل  يل 

 ة:ــــــــاالجنبي اتــــدراســــال (ب

ررناوا  درابال نوىياال لنظال  العاوطين الاوظيةي لألشااخلص Ramos   2007درابال ش  ظها  ا
العوظيا  فاي ماونع ا , المكسايس د ر اابا     الثب الرمام    الموظ    ي ا الىلقل : د ر األب  

بلثاال     يم العوظي   رلمم محدد لعوظي  ااشخلص ي ا ااىلقال فاي الةاوى الرلم ال .اباعخد  ال
مبالر ل . اشالر  النعالئ  الا  ا  لنالك  27منه  درابل الحللل العي ابعخدمت مةالبال  معرمةال مان 

امكلنياال لعحسااين نظاال  العوظياا  الحااللي ماان  ااالا تحوياام تةااديم الخدماال ماان نمااوي   ظيةااي يرعمااد 
يرعاا ف    الط ااب فااي السااول , الاا  نهاا  شاالمم يرعاا ف رمعط باال  الراا   فااي السااول    ى اا  الراا  

الملعمااا   معرااال نين نباااطين فاااي ىم يااال    اابااا    ا اااحلذ الرمااام   د ر المبااالر ين فاااي الب نااالم بااا 
اقعياالديل ثيااث ترعمااد فرللياال ىم ياال    العوظيا  . اكااد  النعاالئ  ى اا  ترةيااد بيئاال باا يرل العرياا  ثةلفياال

 ا  العوظي  ى   تضلف  لذه البيئل . يلب ا  تمو  جمي  اللهل  الةلى ال المبالر ل فاي الرم يال ى
ياادىم الاانه     درايال بهاال  قاالدر  ى ا  العمياا  مرهاال .أقا  لااذا المنظااور بعالثي  الملعماا  ى اا  الباخل

 البيئي فيهل . 
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 إجــــــراءات الــــدراســــــة:

 ة:ــــــدراســـج الــــــمنه

  برااد ى يهاالل  الحيااوا الماا اد  المر وماال فااي  ااوء طبيراال الدراباال  ألاادافهل  تساال اتهل 
 فا   البحاث ملالا فاي السالرةل الدرابال  م اجرال   اذلس  منلللا ل  الر ماي البحاث أدبيال  م اجرال

 .الدرابل لذه لعطبيق المسحي الو ةي المنه  مالئملالبلثال  يحددا  

 ة:ـــــــــدراســـال ةــــــعين

البباا يل فااي   ماادي  ماان ماادراء المااوارد 388تما اات ىيناال الدراباال فااي ىيناال قيااديل ب اا  ىااددلل ش 
ش  ل  الةطلع الخلص رللمنطةل الب قيلل ثياث  قا  اا عيالر ى ا  البا  ل  شالبالتيناي  اا ضا   
ثسب تيني  ب نلم  نطلقل  في   ار  الرمام  العنميال ااجعملىيال  العاي تحعاوا ى ا  نسابل تاوطين 

 ا  موقا  شجوجام دراياا  ىلليل جدادل ثيث قل  البلثال  بعيميم أدا  الدرابل شااباعبلنل  المع  نيالد ى
  تو ي  رارط اابعبلنل ى   مدراء الموارد البب يل. 

 :ةـــــــــدراســــــالأداة 

 ة )االستبانة في صورتها األولية(ــدراسـاء أداة الـبن

ىاااا   اابااااعبلنل فااااي  ااااورتهل األ لياااال ى اااا  المباااا ف الر ماااايل  ملموىاااال ماااان األباااالتذ  
مادى اتساالل  الو ااو   همكلنيال الةيالت.  لبااداء رأيهام ثاوا اآلتاي: المعخيياين فاي الع بيال الخل ال 

إباااداء مالثظااالتهم  تراااديم رراا  الربااالرا  أ  ثااذفهل.  الرباالر   مالءمعهااال ل محااور الاااذا تنعمااي إليهااال. 
ى اا  اابااعبلنل  ه االفل ماال ي  ناا  منلباابلد ماان ىباالرا . أىعماالد أدا  الدراباال شاابااعبلنل فااي  ااورتهل 

بعو اايل  المحكمااين  هجاا اء العرااديال  الال ماال تموناات اابااعبلنل فااي  ااورتهل النهلئيل :ررااد األ ااذ 
 العاي تما ات فاي   ل مساعليبينالنهلئيلل من ج أينل  لمل:  الل ء األ ا: يبعمم ى ا  البيلنال  األ ليال 

اللاا ء الااالني:   . اللاانسل نااوع نباال، الباا  لل ىاادد باانوا  الخباا  ل الدرجاال الر مياالل المالاام الر ماايش 
  توظياا  الباابلذ ي ا الىلقاال الرة ياال البساايطل فااي الةطاالع الخاالص ماان  جهاال نظاا  ماادراء مروقاال

  ىباالر  مو ىاال ى اا  ثالثاال 28المااوارد البباا يل فااي المنطةاال الباا قيلل  قااد تضاامن لااذا اللاا ء ى اا  ش 
  للعللي:  مللا   لي

 . ىبلرا   9ى   ش  المللال  يبعمم لذا المعر ق رللة داأل ا:  المللا
 .   ىبلر 13ى   ش  المللال  يبعمم لذا المعر ق رللملعم الني: ال المللا
 .   ىبلر 6ل  يبعمم لذا المحور ى   ش المعر ق رلألب  : الاللث المللا
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البلثاااال  فاااي  ااايلألل ااباااعبلنل البسااالطل  الساااهولل قااادر المكااال ل ثعااا  تماااو     لةاااد راىااا 
ياالت ليكاا   الخملباايل ثيااث يةلباام ل  أ  تمااو  درجاال  اابااعللرل ى يهاال  فااق مةل مبحااوثينمةهوماال 

ل أليا  موافاقل محليادل موافاقرباد ل  موافاقكم فة   من فة ا  اابعبلنل قلئمل تحمم الربلرا  العلليل ش 
لماام ابااعللرل ى اا   اام فةاا   فااي جمياا   أىطاا  البلثااال ربااد  ل  ل اا   المرلللاال فةااد  ألياا  موافااق

 4  موافااااقدرجاااال ل ش  5ربااااد    موافااااقمحاااال ر  أرراااالد اابااااعبلنل قيماااال محاااادد  ى اااا  النحااااو العااااللي ش 
ربااد   درجاال  اثااد .  قااد اىعمااد  ألياا  موافااق  درجعاال ل ش ألياا  موافااقدرجاال ل ش  3درجاال ل شمحليااد  

ياقل  يرطااي المبحاوث الح يال فااي البلثاال  ى ا  مةيالت ليكاا   الخملبايس ألنا  بااهم الىاداد  العطب
 تحديد موقة   درجل إيللبيل أ  ب بيل لذا الموق  في  م ىبلر . 

 قااد تاام تحديااد طااوا  الياال المةياالت الخملبااي شالحااد د الاادنيل  الر ياال  المسااعخد  فااي محاال ر 
 ل ثام تةساايم  ى ا  ىاادد  اليال المةياالت ل حيااوا 4=1-5البحاثل  يلااس مان  ااالا ثسالذ الماادى ش 

 ل رراااد يلاااس تااام إ ااالفل لاااذه الةيمااال إلااا  أقااام قيمااال فاااي 0.8=5/ 4لخ يااال الياااحيل أا ش ى اا  طاااوا ا
 . المةيلت شأ  بدايل المةيلت  لي الواثد اليحيل   يلس لعحديد الحد األى   لهذه الخ يل

 (:validity) ةــــدراســــالدق أداة ــــص

 رللعحةق من  دل أدا  البحث من  الا مل ي ي:  قل  البلثال 

 (:face validityالصدق الظاهري )الخارجي( لألداة ) (أ

ل عراا ف ى اا  ماادى  اادل أدا  الدراباال فااي قياالت ماال   اارت لةيلباا س قاال  البلثااال  رراا   
اابااعبلنل ى اا  ملموىاال ماان المحكمااين المعخييااين فااي قساام الع بياال الخل االل لمر فاال  رائهاام فااي 

ياا  ااباعبلنل ماان فةا ا ل ماان ثياث  ااحل مادى منلباابل األدا  أللاداف البحااثل  الحكام ى اا  مال تحعو 
الييلألل  الو و ل  ألميَّل  ام فةا  ل  مادى انعمالء  ام فةا   ل محاورل  ت تيبهال ثساب األ لويالل  براد 
ااطالع ى ا  مالثظال   مةع ثال  األبالتذ  المحكماين  األ اذ بهالل قال  البلثاال  رللعراديم  الحاذف 

 ئيل.  ال لفل ثع  تم بنلء األدا  في  ورتهل النهل

 البنائي(: الصدق)لألداة  الداخلي صدق االتساق  (ب

ااباعبلنل إلمع  نيا ل ى اا   بعطبياقرراد العأكاد مان الياادل الظالل ا ألدا  البحاث قال  البلثااال  
ىيناااال قيااااديل ماااان ماااادراء المااااوارد البباااا يل فااااي شاااا  ل  الةطاااالع الخاااالص رللمنطةاااال الباااا قيلل  برااااد 
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 هد االا البيلناال ل ماان  ااالا جهاال  الحلبااوذل رلبااعخدا   الحيااوا ى اا  الاا د د قاال  البلثااال  بع مياا 
 Statistical Package For Social  Sciencesب نالم  الحا   الثيالئيَّل ل ر او  ااجعملىياَّل 

(SPSS)   ل  مااان ثااام قااال  البلثاااال  رحسااالذ مرلمااام اارتبااال، بي باااوPearson Correlation  
ط ياق ثسالذ مرلمام اارتبال، باين درجال  ام فةا   مان لمر فل اليدل الدا  ي لالبعبلنلل  يلس ىن 

مرااالمال  اارتبااال، باااين  ت ا ثااات  . فةاا ا  ااباااعبلنل رللدرجااال الم يااال ل ملاالا الاااذا تنعماااي إليااا  الةةاا  
دالاال ىنااد مسااعوى  ل ملاالا   الدرجاال الم ياال المعر ااق رااللة داأل ا ش  الملاالادرجاال  اام فةاا   ماان فةاا ا  

 **0.675 الملاااالا الااااالني  الدرجاااال الم ياااال ل ملااااالا  **ل 0.743   **0.661ماااال بااااين   0.01ش 
أ  ل  لاااذا يا اااد  **0.816  **0.744  الدرجااال الم يااال ل ملااالا لاااث الملااالا الالل  **0.736 

دالاال ىنااد  لألبااعبلنلرللدرجاال الم ياال  ملاالا  اابااعبلنلماان  ملاالامراالمال  اارتباال، بااين درجاال  اام 
 جااود درجاال ىللياال ماان ااتساالل الاادا  ي  ارتباال،  ل  جميرهاال قاايم موجباالل مماال يرنااي 0.01مسااعوى ش 
 لمللا  اابعبلنل. رمل يركس درجل ىلليل من اليدل  رمللاتهل اابعبلنل

 (:Reliabilityة )ـــدراســات أداة الــــثب

 Cronbach'aلةياالت ماادى ثباال  أدا  الدراباال ابااعخد  البلثااال  شمرلدلاال ألةاال  اا   نباال  

Alphaيو ااال مرااالمال  الةااال    نبااال  ألررااالد  1النياااةيل  اللاااد ا رقاام ش   .  ماال اباااعخد  العل ئااال  
  الدرجل الم يل.   اابعبلنل

  ( 1دول )ــــج

 اســــاد المقيــــات ألبعــــالت الثبــــامــــم معــــقي

 أبعاد المقياس محاور الدارسة
عدد  

 الفقرات
 الفا كرونباخ

التجزئة 

 النصفية

 0.861 0.876 9 رللة دالمعر ق  البرد األ ا

 0.903 0.915 13 المعر ق رللملعم  البرد الالني

 0.839 0.867 6 المر ق رلألب   البرد الاللث

 0.926 0.955 28 الابل  الرل  ألدا  الدرابل شمللا  الدرابل  .
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 جـــائـــالنتة ـــاقشـــل ومنـــتحلي

 :
 
  الرئيس ينتائج السؤال تحليل ومناقشة أوال

مروقاال  توظياا  الباابلذ ي ا ااىلقاال الرة ياال البساايطل ماال أباا     اآلتااي:  ى اا  الااذا ناال 
 ؟في الةطلع الخلص من  جهل نظ  مدراء الموارد البب يل في المنطةل الب قيل

مروقااال  توظياااا  الباااابلذ ي ا ااىلقاااال الرة يااال البساااايطل فااااي الةطاااالع أباااا   ل عرااا ف ى اااا  
موارد الببا يل فاي المنطةال البا قيل ل قال  البلثاال  رحسالذ العما ارا  الخلص من  جهل نظ  مدراء ال

ىيناال ى ااا   النسااب المئوياال  المعوبااطل  الحساالبيل  اانح افاال  المريلريااال  ال تااب ابااعللرل  أفاا اد 
 جاااالء   ل شالمروقاااال  الخل اااال رااااللة دل المروقاااال  الخل اااال رااااللملعم ل المروقاااال  المعر ةاااال رلألباااا    

 اللد ا العللي:  النعلئ   مل يو حهل
 

 (2)دول رقم ــــج
 معوقات توظيف الشباب ذوي االعاقة العقلية البسيطة في القطاع 
 الخاص من وجهة نظر مدراء الموارد البشرية في المنطقة الشرقية

معوقات توظيف الشباب 
 ذوي

 االعاقة العقلية البسيطة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

 موافق 3 0.825 3.42 المروقل  الخل ل رللة د
 موافق 1 0.824 3.51 المروقل  الخل ل رللملعم 

 موافق 2 0.949 3.46 المروقل  الخل ل رلألب  

      موافق 0.802 3.47 الدرجل الم يل ل مروقل 

ماان  ااالا ابااعر ا  النعاالئ  المو ااحل رلللااد ا الساالبق يعبااين أ  أفاا اد ىيناال الدراباال موافةااو   
ريةل ىلمال ى ا  مروقال  توظيا  البابلذ ي ا ااىلقال الرة يال البسايطل فاي الةطالع الخالص مان  جهال  

 ل ثيااث جاالء   5ماان    3.47نظا  ماادراء المااوارد الببا يل فااي المنطةاال البا قيل ل  يلااس رمعوبااط ثسالبي ش 
 ل ت يهال المروقال   5مان    3.51المروقل  الخل ل رللملعم  في الم تبل الم تبال األ لا  رمعوباط ثسالبي ش 

 ل  بينماال جاالء  المروقاال  الخل اال رااللة د فااي الم تباال  5ماان     3.46الخل اال رلألباا   رمعوبااط ثساالبي ش 
ل    2007ش     Ramos تعةااق لااذه النعيلاال ماا  نعاالئ  دراباال     . 5ماان    3.42األ ياا   رمعوبااط ثساالبي ش 

الةئاال  ال ئيساايل العااي شااك ت المرعةاادا  الم   ياال العااي اثاا   فااي نظاال  العوظياا  .   العااي أشاالر  إلاا  أ   
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الةااايم اابااا يل    -2اافعةااالر الااا  الاةلفااال المعر ةااال رلاىلقااال . ش لاااي  مااال ي اااي  وباااي ل ل يااالد  ىااا    الرمم 
     يم العوظي    -3النلل  .    ابلبيل رللنسبل لمرعةدا  الرمم 

 لي وبفًا  فصاًل للنتائج المتعلقة بهذه األبعا )المجاالت(: وفيما ي
 :ردـــــق بالفـــــالمتعلاألول:  الـــــالمج 

 (3دول )ــــج
 بالمنطقة الشرقية  القطاع الخاص شركات فيآراء مدراء الموارد البشرية 

 الخاصة بالفرد معوقات توظيف الشباب ذوي االعاقة العقلية البسيطةنحو 

 اراتــــــــــالعب رقم 

تك
ال

ـــ
ــ

ر 
را

 
ب 
س
الن
و

ية
ئو
لم
ا

 

المتوس  ةــــــوافقـــة المــــــدرج
ط  
الحساب 
 ي 

االنحرا
ف 
المعيار
 ي

ترتيب 
العبار
 ة

درجة 
الموافق
 ة

مواف
ق  
 بشدة

مواف
 ق

 محايد
غير 
مواف
 ق

غير 
موافق  
 بشدة

1 
افتقـــار األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة 
العقلية لبعض المهارات الضـرورية 
 في العمل يحد من فرص توظيفهم

 13 46 100 124 105 ك

 موافق 1 1.096 3.68
٪ 

27.
1 

32 
25.
8 

11.
9 

3.4 

2 

جيــــة األشــــخاص ذوي نقــــص إنتا 
اإلعاقــة العقليـــة يحـــد مـــن فـــرص 

 توظيفهم

 14 66 104 121 83 ك

 موافق 3 1.113 3.50
٪ 

21.
4 

31.
2 

26.
8 

17 3.6 

3 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة  عدم قـدرة

ــتخدام التقنيـــات  ــد اسـ ــة علـ العقليـ
 الحديثة يحد من فرص توظيفهم

 28 73 102 106 79 ك

 محايد 7 1.203 3.35
٪ 

20.
4 

27.
3 

26.
3 

18.
8 

7.2 

4 

ــتق  ــدم اســ ــحية  عــ ــة الصــ رار الحالــ
لألشـخاص ذوي اإلعاقـة العقليـة يحــد  

 من فرص توظيفهم 

 23 64 114 109 78 ك

 محايد 4 1.154 3.40
٪ 

20.
1 

28.
1 

29.
4 

16.
5 

5.9 

5 

عـدم تأهيــل الشــخص المعــاق عقليــا  
وإعــدادل للعمـــل يحــد مـــن فـــرص 

 توظيفه

 30 50 91 125 92 ك

 موافق 2 1.204 3.51
٪ 

23.
7 

32.
2 

23.
5 

12.
9 

7.7 

6 

قلم األشخاص ذوي اإلعاقـة  صعوبة تأ 
العقلية مع بيئة العمل يحـد مـن فـرص  

  توظيفهم 

 26 59 115 115 73 ك

 محايد 5 1.150 3.39
٪ 

18.
8 

29.
6 

29.
6 

15.
2 

6.7 

7 

صـــعوبة تـــدريب األشـــخاص ذوي 
اإلعاقــة العقليـــة يحـــد مـــن فـــرص 

 توظيفهم

 31 69 105 106 77 ك

 محايد 8 1.207 3.33
٪ 

19.
3 

27.
3 

27.
1 

17.
8 

8 

8 

افعيـــة األشـــخاص ذوي  انخفـــاض د 
اإلعاقــة العقليــة نحــو العمــل يحــد مــن  

 فرص توظيفهم 

 27 65 108 111 77 ك

 محايد 6 1.178 3.38
٪ 

19.
8 

28.
6 

27.
8 

16.
8 

7 

9 

عدم التزام األشـخاص ذوي اإلعاقـة 
ــن  ــد مـ ــل يحـ ــام العمـ ــة بنظـ العقليـ

 توظيفهم

 30 69 115 108 66 ك

 محايد 9 1.169 3.29
٪ 17 

27.
8 

29.
6 

17.
8 

7.7 

 موافق 0.825 3.42 امـــــــــي العـــابـــــــــط الحســـــــــوســـــــــتالم
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أ  المعوباط الحسالبي الرال  اباعللرل  أفا اد ىينال  السلبقت ظه  النعلئ  المو حل رلللد ا 
ب ااا   الخل ااال راااللة د مروقااال  توظيااا  البااابلذ ي ا ااىلقااال الرة يااال البسااايطل ملااالاالدرابااال ى ااا  

 ل  لذا المعوبط ية  في الةئل ال اررل من المةيلت المعادر  الخملبايل  العاي تعا ا   مال 5من  3.42ش 
مادراء المااوارد . مماال يادا ى اا  أ  موافاقالةئال العااي تباي  إلاا  درجال   لااي ل 4.20إلا   3.41باين ش 

مروقاال  توظياا  الباابلذ ي ا   ل  الةطاالع الخاالص رللمنطةاال الباا قيل موافةااو  ى اا  الببا يل فااي شاا 
 الخل ل رللة د ااىلقل الرة يل البسيطل

فااي درجاال موافةاال أفاا اد ىيناال  تةاال   يعبااين ماان النعاالئ  المو ااحل رلللااد ا أىاااله أ  لناالك    
 اا  الرباالرا  المعر ةاال ى مااوافةعهمس ثيااث ت ا ثاات معوبااطل  المروقاال  الخل اال رااللة دالدراباال ى اا  

مان المةيالت  الاللاال  ال اررال ل  لذه المعوبطل  تة  راللةئعين 3.68إل   3.33مل بين ش  المللابهذا 
  ى اا  أدا  الدراباالل ثيااث يعبااين ماان محلياادل موافااقالمعاادر  الخملبااي  ال عااين تبااي ا  إلاا  درجاال : ش 

 ل  قااااد ت ا ثاااات 2-5-1 لاااام رقاااام ش موافةااااو  ى اااا  ثالثاااال مروقاااال  النعاااالئ  أ  أفاااا اد ىيناااال الدراباااال 
 ل  لاااذه المعوبااااطل  تةاااا  رللةئاااال 3.68إلاااا   3.50المعوباااطل  الحساااالبيل لهااااذه الربااالرا  ماااال بااااين ش 

 ل  لاااي الةئااال العاااي 4.20إلااا   3.41ال ارراال مااان المةيااالت المعااادر  ال بااالىي  العاااي تعااا ا   مااال باااين ش 
لدراباال محليااد   فااي مااوافةعهم  ى اا  ت بااي  إلاا  درجاال موافااقل  ماال يعبااين ماان النعاالئ  أ  أفاا اد ىيناال ا
 ل ثيااااااث ت ا ثاااااات 9-7-3-8-6-4بااااااعل مروقاااااال  ماااااان المروقاااااال  الخل اااااال رااااااللة د  لاااااام رقاااااام ش 

 ل  لاااذه المعوباااطل  تةااا  رللةئااال 3.40إلااا   3.29المعوباااطل  الحسااالبيل لهاااذه المروقااال  مااال باااين ش 
ل  لااي الةئاال العاااي   3.40إلاا   2.61الاللااال ماان المةياالت المعاادر  الخملبااي  العااي تعاا ا   ماال بااين ش 

ت بي  إل  درجل محليدل  تادا لاذه النعيلال ى ا  العةال   فاي درجال موافةال مادراء الماوارد الببا يل فاي 
 ش  ل  الةطلع الخلص رللمنطةل الب قيل ى   مللا المروقل  المعر ق رللة د.  

ذلدد  ، و المعوقات المتعلقة بالفر   ددن وةهددة ندددر  دددراد المددوار  الب ددر ةوفيما يلي ترتيل 
 وفقًا ألعلى  توسط م ابي وأ نى أنحراف  عياري في مالة ت اوي المتوسط الح ابي:  

    لااااو   افعةاااالر األشااااخلص ي ا الىلقاااال الرة ياااال لاااابر  المهاااالرا  1رقاااام ش  جاااالء المرااااول  -1
المروقاال  المعر ةاال الم تباال األ لاا  بااين  فاايالضاا  ريل فااي الرماام يحااد ماان فاا ص تااوظيةهم   

  .  1.096 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.68ل رمعوبط ثسلبي ش رللة د
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    لااو   ىااد  تألياام البااخل المراالل ىة ياالد  هىااداده ل رماام يحااد ماان 5رقاام ش  جاالء المرااول  -2
 3.51ل رمعوبااط ثساالبي ش المروقاال  المعر ةاال رااللة دبااين  الالنياالالم تباال  فاايفا ص توظيةاا    

  .  1.204 ل  انح اف مريلرا ش 5من 

  نةال إنعلجيال األشاخلص ي ا الىلقال الرة يال يحاد مان فا ص      لو2رقم ش  جلء المرول  -3
ماان  3.50ل رمعوبااط ثساالبي ش المروقاال  المعر ةاال رااللة دبااين  الاللااالالم تباال  فاايتااوظيةهم   

  .  1.11 ل  انح اف مريلرا ش 5
    لاو   ىاد  اباعة ار الحللال الياحيل لألشاخلص ي ا الىلقال الرة يال 4رقام ش  جلء المراول  -4

ل رمعوباط ثسالبي المروقل  المعر ةال راللة دبين  ال اررلالم تبل  فيظيةهم   يحد من ف ص تو 
  .  1.15 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.40ش 

    لاو    اروبل تاأق م األشاخلص ي ا الىلقال الرة يال ما  بيئال الرماام 6رقام ش  جالء المراول  -5
ل رمعوباااط المروقااال  المعر ةااال راااللة دباااين  الخلمسااالالم تبااال  فاااي    يحاااد مااان فااا ص تاااوظيةهم

  .  1.150 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.39ثسلبي ش 
    لااو   انخةاال  دافرياال األشااخلص ي ا الىلقاال الرة ياال نحااو الرماام 8رقاام ش  جاالء المرااول  -6

ل رمعوباااط المروقااال  المعر ةااال راااللة دباااين  السلدبااالالم تبااال  فاااييحاااد مااان فااا ص تاااوظيةهم   
  .  1.17 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.38ثسلبي ش 

    لاااو   ىاااد  قااادر  األشاااخلص ي ا الىلقااال الرة يااال ى ااا  اباااعخدا  3رقااام ش  لمراااول جااالء ا -7
المروقااال  المعر ةااال باااين  السااالررلالم تبااال  فااايالعةنيااال  الحدياااال يحاااد مااان فااا ص تاااوظيةهم   

  .  1.20 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.35ل رمعوبط ثسلبي ش رللة د
   روبل تدريب األشخلص ي ا الىلقل الرة يل يحد مان فا ص      لو7رقم ش  جلء المرول  -8

ماان  3.33ل رمعوبااط ثساالبي ش المروقاال  المعر ةاال رااللة دبااين  الالمناالالم تباال  فاايتااوظيةهم   
  .  1.20 ل  انح اف مريلرا ش 5

    لااو   ىاد  العا ا  األشاخلص ي ا الىلقاال الرة يال بنظال  الرمام يحااد 9رقام ش  جالء المراول  -9
ل رمعوباط ثسالبي المروقال  المعر ةال راللة دباين  األ يا    العلبارلالم تبال  فاي من تاوظيةهم  

  .  1.16 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.29ش 
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ألاام اليااروبل  ل  العااي أ  احت أ  لااا  1436البعالا ش  تعةاق النعاالئ  الساالرةل ما  نعيلاال دراباال 
األشاااخلص ي ا الىلقااال  افعةااالرلاااي ش  العاااي تواجااا  توظيااا  ي ا الىلقااال الةم يااال , المعر ةااال راااللة د

أ  الباخل المرالل فم يالد ا ل الةم يل لبر  المهلرا  الض  ريل في الرمم يحد من ف ص توظيةهم
أ  األشاخلص ي ا الىلقال أليا  قالدرين ى ا  ل يع ة  العدريب الاال   ل ةيال  رللرمام رللباكم الياحيل

  . ابعخدا  العةنيل  الحديال

 :عــــق بالمجتمــــــالمتعل: يــانــالث الــــالمج 
 (4جدول رقم )

 بالمنطقة الشرقية  القطاع الخاص شركات فيآراء مدراء الموارد البشرية 
 الخاصة بالمجتمع معوقات توظيف الشباب ذوي االعاقة العقلية البسيطةنحو 
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ط  
الحساب 
 ي 

االنحرا
ف 
المعيار
 ي

ترتيب 
العبار
 ة

درجة 
الموافق
 ة

مواف
ق  
 بشدة

مواف
 ق

 محايد
غير 
مواف
 ق

غير 
موافق  
 بشدة

10 
عدم مناسبة شروط بعض الوظـائف 
لقـــدرات األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 

 العقلية يحد من توظيفهم

 16 36 86 147 103 ك

 موافق 1 1.078 3.73
٪ 

26.
5 

37.
9 

22.
2 

9.3 4.1 

11 

ــعوبة إ ــد صـ ــديم علـ ــراءات التقـ جـ
يحـد مــن تقـدم األشــخاص   الوظيفـة

 ذوي اإلعاقة العقلية لها 

 18 49 97 138 86 ك

 موافق 4 1.105 3.58
٪ 

22.
2 

35.
6 

25 
12.
6 

4.6 

12 

ــات  ــف القطاعـ ــزام مختلـ ــدم التـ عـ
الوظيفيـة بالنســبة المقـررة لتوظيــف 
ذوي اإلعاقة في قـانون العمـل يحـد 

 من فرص توظيفهم

 19 49 105 116 99 ك

 موافق 3 1.141 3.59
٪ 

25.
5 

29.
9 

27.
1 

12.
6 

4.9 

13 

القاصرة في أداء األشـخاص النظرة 
ذوي اإلعاقــــة العقليــــة مــــن قبــــل 

 االخرين يحد من توظيفهم

 24 54 97 116 97 ك

 موافق 7 1.184 3.54
٪ 25 

29.
9 

25 
13.
9 

6.2 

14 

ــة  ــة )قليلـ ــة األجنبيـ ــيل العمالـ تفضـ
ــد  ــة( علـ ــادة اإلنتاجيـ ــةي زيـ التكلفـ

 األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية

 31 43 98 117 99 ك

 موافق 8 1.210 3.54
٪ 

25.
5 

30.
2 

25.
3 

11.
1 

8 

15 

قلة فرص التدريب لألشـخاص ذوي 
 اإلعاقة العقلية يحد من توظيفهم

 26 46 99 115 102 ك

 موافق 5 1.189 3.57
٪ 

26.
3 

29.
6 

25.
5 

11.
9 

6.7 

16 

مـن  حرمان الشـخص المعـاق عقليـا  
حقوقه الوظيفية )الدوراتي الترقيـةي 

 الرواتب( أسوة بزمالئه

 38 50 90 118 92 ك

 موافق 10 1.254 3.45
٪ 

23.
7 

30.
4 

23.
2 

12.
9 

9.8 

17 

عدم توفر الخـدمات الطبيـة الالزمـة 
لمتابعـة الوضـع الصـحي فـي مكـان 

 العمل

 29 49 99 124 87 ك

 موافق 9 1.185 3.49
٪ 

22.
4 

32 
25.
5 

12.
6 

7.5 

ــة  18 ــة المالئم ــة االمن ــوفر البيئ ــدم ت  موافق 2 1.143 3.61 21 44 99 124 100 كع
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 ة

درجة 
الموافق
 ة

مواف
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 بشدة

مواف
 ق

 محايد
غير 
مواف
 ق

غير 
موافق  
 بشدة

ــة  لعمــــل األشــــخاص ذوي اإلعاقــ
 العقلية

٪ 
25.
8 

32 
25.
5 

11.
3 

5.4 

19 

مـع  تتناسـبطول ساعات العمـل ال 
 حالة الشخص المعاق عقليا 

 25 45 98 137 83 ك

 موافق 6 1.139 3.54
٪ 

21.
4 

35.
3 

25.
3 

11.
6 

6.4 

20 

ــين األشــخاص  صــعوبة التواصــل ب
ذوي اإلعاقة العقليـة وزمالئهـم فـي 

 العمل

 27 59 111 124 67 ك

 محايد 12 1.142 3.37
٪ 

17.
3 

32 
28.
6 

15.
2 

7 

21 

 33 53 112 111 79 ك بعد مكان العمل عن المنزل

 محايد 11 1.196 3.39
٪ 

20.
4 

28.
6 

28.
9 

13.
7 

8.5 

22 

عدم السماح للشـخص المعـاق عقليـا  
 بااللتحاق بالدورات التدريبية

 48 53 107 110 70 ك

 محايد 13 1.254 3.26
٪ 18 

28.
4 

27.
6 

13.
7 

12.
4 

 موافق 0.825 3.42 امـــــــــي العـــابـــــــــط الحســـــــــوســـــــــالمت

أ  المعوبااااااط الحساااااالبي الراااااال   تمبااااا  الماشاااااا ا  الثياااااالئيل المو ااااااحل رلللاااااد ا الساااااالبق
 مروقاال  توظياا  الباابلذ ي ا ااىلقاال الرة ياال البساايطل ملاالاابااعللرل  أفاا اد ىيناال الدراباال ى اا  

 ل  لااذا المعوبااط يةاا  فااي الةئاال ال ارراال ماان المةياالت المعاادر  5ماان  3.51ب اا  ش  الخل اال رااللملعم 
. مماال موافااقالةئاال العااي تبااي  إلاا  درجاال   لااي ل 4.20إلاا   3.41الخملباايل  العااي تعاا ا   ماال بااين ش 

شاا  ل  الةطااالع الخاالص رللمنطةااال الباا قيل موافةاااو  ى ااا   ماادراء الماااوارد البباا يل فااايياادا ى ااا  أ  
 الخل ل رللملعم .  مروقل  توظي  الببلذ ي ا ااىلقل الرة يل البسيطل

فااي درجاال موافةاال أفاا اد ىيناال  تةاال   يعبااين ماان النعاالئ  المو ااحل رلللااد ا أىاااله أ  لناالك  
ى ا  الربالرا  المعر ةال  ةعهمموافس ثيث ت ا ثت معوبطل  المروقل  الخل ل رللملعم الدرابل ى   

مان المةيالت  الاللاال  ال اررال راللةئعين ل  لذه المعوبطل  تة  3.73إل   3.26مل بين ش  المللابهذا 
  ى اا  أدا  الدراباالل ثيااث يعبااين ماان محلياادل موافااقالمعاادر  الخملبااي  ال عااين تبااي ا  إلاا  درجاال : ش 

وقل  من المروقل  الخل ال راللملعم   لام رقام موافةو  ى   ىب   مرالنعلئ  أ  أف اد ىينل الدرابل 
 ل  قااااااد ت ا ثاااااات المعوبااااااطل  الحساااااالبيل لهاااااااذه 16-17-19-13-14-15-11-12-18-10ش 

 ل  لااذه المعوبااطل  تةاا  رللةئاال ال ارراال ماان المةياالت المعاادر  3.73إلاا   3.45المروقاال  ماال بااين ش 
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بااي  إلاا  درجاال موافااقل  ماال  ل  لااي الةئاال العااي ت  4.20إلاا   3.41ال باالىي  العااي تعاا ا   ماال بااين ش 
يعبااين ماان النعاالئ  أ  أفاا اد ىيناال الدراباال محليااد   فااي مااوافةعهم  ى اا  ثالثاال مروقاال  ماان المروقاال  

 ل ثيث ت ا ثات المعوباطل  الحسالبيل لهاذه المروقال  مال 22-20-21الخل ل رللملعم   لم رقم ش 
لمةياالت المعاادر  الخملبااي  العااي  ل  لااذه المعوبااطل  تةاا  رللةئاال الاللاال ماان ا3.39إلاا   3.26باين ش 

 ل  لي الةئل العي ت باي  إلا  درجال محليادل  تادا لاذه النعيلال ى ا  3.40إل   2.61تع ا   مل بين ش 
العةال   فاي درجال موافةال مادراء الماوارد الببا يل فاي شا  ل  الةطالع الخالص رللمنطةال البا قيل ى ا  

 مللا المروقل  المعر ق رللملعم .  
، المعوقددات المتعلقددة بددالمجتمع  ددن وةهددة ندددر  دددراد المددوار  الب ددر ةوفيمددا يلددي ترتيددل 

 وذل  وفقًا ألعلى  توسط م ابي وأ نى أنحراف  عياري في مالة ت اوي المتوسط الح ابي:  
  ىد  منلببل شا  ، ررا  الوظالئ  لةادرا  األشاخلص ي ا      لو10رقم ش  جلء المرول  -1

ل المروقاال  المعر ةاال رااللملعم الم تباال األ لاا  بااين  فاايالىلقاال الرة ياال يحااد ماان تااوظيةهم   
  .  1.078 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.73رمعوبط ثسلبي ش 

ي ا     لاااو   ىاااد  تاااوف  البيئااال اامنااال المالئمااال لرمااام األشاااخلص 18رقااام ش  جااالء المراااول  -2
ل رمعوباااط ثسااالبي المروقااال  المعر ةااال راااللملعم باااين  الالنيااالالم تبااال  فااايالىلقااال الرة يااال   

  .  1.14 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.61ش 

    لاااو   ىاااد  العااا ا  مخع ااا  الةطلىااال  الوظيةيااال رللنسااابل المةااا ر  12رقااام ش  جااالء المراااول  -3
بااين  الاللااالالم تباال  فاايلعوظياا  ي ا الىلقاال فااي قاالنو  الرماام يحااد ماان فاا ص تااوظيةهم   

  .  1.14 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.59ل رمعوبط ثسلبي ش المروقل  المعر ةل رللملعم 

    لااااو    ااااروبل إجاااا اءا  العةااااديم ى اااا  الوظيةاااال يحااااد ماااان تةااااد  11رقاااام ش  جاااالء المرااااول  -4
ل م المروقال  المعر ةال راللملعباين  ال اررالالم تبال  فاي   .األشخلص ي ا الىلقل الرة يال لهال

  .  1.10 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.58رمعوبط ثسلبي ش 

    لو   ق ل فا ص العادريب لألشاخلص ي ا الىلقال الرة يال يحاد مان 15رقم ش  جلء المرول  -5
 3.57ل رمعوباط ثساالبي ش المروقال  المعر ةال رااللملعم بااين  الخلمسالالم تباال  فايتاوظيةهم   

  .  1.18 ل  انح اف مريلرا ش 5من 
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ماا  ثللاال البااخل المراالل  تعنلبااب    لااو   طااوا باالىل  الرماام ا 19رقاام ش  المرااول جاالء  -6
مان  3.54ل رمعوباط ثسالبي ش المروقال  المعر ةال راللملعم باين  السلدبلالم تبل  فيىة يل   

  .  1.13 ل  انح اف مريلرا ش 5

مان      لو   النظا   الةل ا   فاي أداء األشاخلص ي ا الىلقال الرة يال13رقم ش  جلء المرول  -7
ل المروقااال  المعر ةااال راااللملعم باااين  السااالررلالم تبااال  فااايقبااام اا ااا ين يحاااد مااان تاااوظيةهم   

  .  1.18 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.54رمعوبط ثسلبي ش 

    لو   تةضيم الرمللل األجنبيل شق ي ل العم ةلل  يالد  النعلجيال  ى ا  14رقم ش  جلء المرول  -8
ل المروقااال  المعر ةااال راااللملعم باااين  الالمنااالم تبااال ال فاااياألشاااخلص ي ا الىلقااال الرة يااال   

  .  1.21 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.54رمعوبط ثسلبي ش 

    لو   ىد  تاوف  الخادمل  الطبيال الال مال لمعلررال الو ا  الياحي 17رقم ش  جلء المرول  -9
ل رمعوبااط ثساالبي المروقاال  المعر ةاال رااللملعم بااين  العلباارلالم تباال  فاايفااي مكاال  الرماام   

  .  1.18 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.49ش 

ماااان ثةوقاااا  الوظيةياااال      لااااو   ث ماااال  البااااخل المراااالل ىة ياااالد 16رقاااام ش  جاااالء المرااااول  -10
المروقاال  المعر ةاال بااين  الرلشاا  الم تباال  فاايشالااد را ل الع قياالل ال  اتااب  أبااو  ب مالئاا    

  .  1.25 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.45ل رمعوبط ثسلبي ش رللملعم 

 الحلدياال ىباا الم تبال  فااي    لااو   رراد مكاال  الرمام ىاان المنا ا   21رقام ش  جالء المرااول  -11
 ل  انحااا اف مريااالرا 5مااان  3.39ل رمعوباااط ثسااالبي ش المروقااال  المعر ةااال راااللملعم باااين 

  .  1.19ش 

    لاااو    اااروبل العوا ااام باااين األشاااخلص ي ا الىلقااال الرة يااال 20رقااام ش  جااالء المراااول  -12
ل رمعوباط المروقال  المعر ةال راللملعم باين  الالنيال ىبا لم تبل ا في  مالئهم في الرمم   

  .  1.14 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.37ثسلبي ش 

    لااو   ىااد  الساامل  ل بااخل المراالل ىة ياالد رلالعحاالل رللااد را  22رقاام ش  جاالء المرااول  -13
وباااط ل رمعالمروقااال  المعر ةاال راااللملعم باااين  الاللاااال ىبااا   األ ياا  الم تباال  فااايالعدريبياال  
  .  1.25 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.26ثسلبي ش 
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ااااا  1436البعااااالا ش  تعةاااااق النعااااالئ  السااااالرةل مااااا  نعيلااااال درابااااال  ألااااام  ل  العاااااي أ  اااااحت أ لا
مان  جهال نظا  أفا اد ىينال  اليروبل  العي تواج  توظي  ي ا الىلقال الةم يال , المعر ةال راللملعم 

ةاااال ,  ياااالد  النعلجياااال   ى اااا  األشااااخلص ي ا تةضاااايم الرمللاااال األجنبياااال شق ي اااال العم ليش  ل الدراباااال
كم ق اال الةاا ص الوظيةياال المعلثاال رباا ل ق اال فاا ص العاادريب لألشااخلص ي ا الىلقاالل الىلقاال الةم ياال

 .   النظ   الةل    إل  أداء األشخلص ي ا الىلقل الةم يل من قبم اآل  ين يحد من العوظي ل ىل 
الروائاق ل  العي تو  ت إلا  أ     2009ش   Hunter& Collinsكمل تعةق م  نعلئ  درابل   

ي النظ   الس بيل أل حلذ الرمم  مةدملي ش   العي تحوا د   توظي  األف اد الميلبين رم   ىة ي
طاااال  العوظياااا  فااااي الضاااامل  ل مابال ىلياااال  المهنيااااينل تااااأثي  األىاااا ا ل انخةاااال  األجااااورل الةةاااا 

ل  تا امن  ل الادىم الاوظيةي  تطاوي  الوظالئ ل  الجهالد الاوظيةيقل  ل العر يم  العدريبل قااجعملىي
ثد ث الحواج . قد يسلىد تحديد لذه الحواج  المرلللين المهنيين ى   تطوي  تد ال  أكا  فرلليل 

 .  لألشخلص الذين يرلنو  من م   ىة ي  الذين ي ألبو  في الحيوا ى   ىمم

 :رةــــــــق األســــــــالمتعل: ثــالــالث الــــالمج 
 (5جدول رقم )

 بالمنطقة الشرقية  القطاع الخاص شركات فيآراء مدراء الموارد البشرية 

 رةالخاصة باألس معوقات توظيف الشباب ذوي االعاقة العقلية البسيطةنحو 

 العبــــــــــارات رقم 

تك
ال

ـــ
ــ

ر 
را

 
ب 
س
الن
و

ية
ئو
لم
ا

 

المتوس  ةــــــوافقـــة المــــــدرج
ط  
الحساب 
 ي 

االنحرا
ف 
المعيار
 ي

ترتيب 
العبار
 ة

درجة 
الموافق
 ة

مواف
ق  
 بشدة

مواف
 ق

 محايد
غير 
مواف
 ق

غير 
موافق  
 بشدة

23 
ــف  ــأن توظيــ ــالي بــ ــاد األهــ اعتقــ
ــة  ــة العقليـ ــخاص ذوي اإلعاقـ األشـ

 شفقة وليس تقدير لمكانتهم

 29 53 93 117 96 ك

 موافق 1 1.213 3.51
٪ 

24.
7 

30.
2 

24 
13.
7 

7.5 

24 

تدني الراتب يؤدي إلحجـام األهـالي 

ــة  ــائهم ذوي اإلعاق ــف أبن عــن توظي

 العقلية

 28 53 91 129 87 ك

 موافق 2 1.187 3.50
٪ 

22.
4 

33. 
23.
5 

13.
7 

7.2 

25 
قــدرات  نحــواتجــال األســرة الســلبي 

ــة  ــخاص ذوي اإلعاقـ ــاءة األشـ وكفـ
 .العقلية يحد من توظيفهم

 35 59 85 119 90 ك

 موافق 5 1.249 3.44
٪ 

23.
2 

30.
7 

21.
9 

15.
2 

9 

26 

خوف االسرة من نظـرات االخـرين 
واالستهزاء بإعاقة ابنهم والقلـق مـن 
ــة األخــرين لألشــخاص  ســوء معامل

 41 47 85 126 89 ك

 موافق 3 1.260 3.45
٪ 

22.
9 

32.
5 

21.
9 

12.
1 

10.
6 
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 العبــــــــــارات رقم 

تك
ال

ـــ
ــ

ر 
را

 
ب 
س
الن
و

ية
ئو
لم
ا

 

المتوس  ةــــــوافقـــة المــــــدرج
ط  
الحساب 
 ي 

االنحرا
ف 
المعيار
 ي

ترتيب 
العبار
 ة

درجة 
الموافق
 ة

مواف
ق  
 بشدة

مواف
 ق

 محايد
غير 
مواف
 ق

غير 
موافق  
 بشدة

 .ذوي اإلعاقة العقلية في العمل

27 

ب الخاطئـــة فـــي التربيـــة األســـالي
ــدة لألشــخاص ذوي  ــة الزائ كالحماي
اإلعاقــة العقليــة مــن قبــل اســرهم 

 .التوظيف منتمنعهم 

 34 52 91 132 79 ك

 موافق 4 1.205 3.44
٪ 

20.
4 

34 
23.
5 

13.
4 

8.8 

28 

عقليـا  مـن نظـرة  المعاقحرج أسرة 
المجتمــع لهــم يــؤدي لحرمــان ابــنهم 

 .من الفرصة الوظيفية

 37 54 87 126 84 ك

 موافق 6 1.238 3.43
٪ 

21.
6 

32.
5 

22.
4 

13.
9 

9.5 

 موافق 0.949 3.46 امـــــــــي العـــابـــــــــط الحســـــــــوســـــــــتالم

أ  المعوباااط الحسااالبي الرااال   ت باااي  الماشااا ا  الثيااالئيل المو اااحل رلللاااد ا السااالبق إلااا 
 مروقاال  توظياا  الباابلذ ي ا ااىلقاال الرة ياال البساايطل ملاالاابااعللرل  أفاا اد ىيناال الدراباال ى اا  

 ل  لاااذا المعوباااط يةااا  فاااي الةئااال ال اررااال مااان المةيااالت المعااادر  5مااان  3.46ب ااا  ش  الخل ااال رلألبااا  
. مماال موافااقالةئاال العااي تبااي  إلاا  درجاال   لااي ل 4.20إلاا   3.41الخملباايل  العااي تعاا ا   ماال بااين ش 

شاا  ل  الةطااالع الخاالص رللمنطةااال الباا قيل موافةاااو  ى ااا  ماادراء الماااوارد البباا يل فاااي ياادا ى ااا  أ  
 الخل ل رلألب  .  مروقل  توظي  الببلذ ي ا ااىلقل الرة يل البسيطل

فااي درجاال موافةاال أفاا اد ىيناال  تلاالنس يعبااين ماان النعاالئ  المو ااحل رلللااد ا أىاااله أ  لناالك    
ى ا  الربالرا  المعر ةاال  مااوافةعهمس ثيااث ت ا ثات معوباطل  المروقاال  الخل ال رلألبا  الدرابال ى ا  

مان المةيالت المعادر   رللةئال ال اررال ل  لاذه المعوباطل  تةا  3.51إلا   3.43مال باين ش  الملالابهذا 
 لذه النعيلال تادا ى ا  أ  مادراء الماوارد   ى   أدا  الدرابلل موافقش   العي ت بي  إل  درجلالخملبي 

 قيل موافةاااااااو  ى ااااااا  جميااااااا  المروقااااااال  الببااااااا يل فاااااااي شااااااا  ل  الةطااااااالع الخااااااالص رللمنطةااااااال البااااااا  
 الخل ل رلألب  . 

، وذلدد  المعوقات ال ابة باألسرة  ن وةهة ندر  دددراد المددوار  الب ددر ةوفيما يلي ترتيل 
 وفقًا ألعلى  توسط م ابي وأ نى أنحراف  عياري في مالة ت اوي المتوسط الح ابي:  
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  اىعةالد األلاللي راأ  توظيا  األشاخلص ي ا الىلقال الرة يال      لاو23رقم ش  جلء المرول  -1
ل رمعوبااط المروقاال  المعر ةاال رلألباا  بااين  األ لاا الم تباال  فاايشااةةل  لاايس تةاادي  لمكاالنعهم   

  .  تر ا البلثالنل لذه النعيلل إل  أ 1.21 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.51ثسلبي ش 

ادا لثلل  األلاللي ىان توظيا  أبنالئهم ي ا     لو   تدني ال اتب ي24رقم ش  جلء المرول  -2
ل رمعوبااااط ثساااالبي المروقاااال  المعر ةاااال رلألباااا  بااااين  الالنياااالالم تباااال  فاااايالىلقاااال الرة ياااال   

  .  1.18 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.50ش 

    لو    وف ااب   من نظ ا  اا ا ين  ااباعه اء ر ىلقال ابانهم  الة اق  26رقم ش  جلء المرول  -3
بااين    الاللااال الم تباال    فااي ل األ اا ين لألشااخلص ي ا الىلقاال الرة ياال فااي الرماام    ماان بااوء مرلم اا 

  .  1.26 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.45ل رمعوبط ثسلبي ش المروقل  المعر ةل رلألب   

األباالليب الخلطئاال فااي الع بياال  للحملياال ال ائااد  لألشااخلص      لااو  27رقاام ش  جاالء المرااول  -4
المروقال  باين  ال اررالالم تبل  فيالعوظي     مني ا الىلقل الرة يل من قبم اب لم تمنرهم 

  .  1.20 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.44ل رمعوبط ثسلبي ش المعر ةل رلألب  

قااادرا    ةااالء  األشاااخلص ي ا  نحاااو    لاااو  اتلاااله األبااا   السااا بي 25رقااام ش  جااالء المراااول  -5
ل المروقااال  المعر ةااال رلألبااا  باااين  الخلمسااالالم تبااال  فااايالىلقااال الرة يااال يحاااد مااان تاااوظيةهم  

  .  1.24 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.44رمعوبط ثسلبي ش 

ىة يااالد مااان نظااا   الملعمااا  لهااام ياااادا  المرااالل    لاااو   ثااا   أبااا   28رقااام ش  جااالء المراااول  -6
المروقاال  المعر ةاال بااين  السلدباال  األ ياا  الم تبال  فاايلوظيةياال   لح مال  اباانهم ماان الة  اال ا

  .  1.23 ل  انح اف مريلرا ش 5من  3.43ل رمعوبط ثسلبي ش رلألب  

ألام اليااروبل   أ بينات  ل  العاي لااا  1436البعالا ش  تعةاق النعالئ  السالرةل ما  نعيلال درابال 
 ل لاي, مان  جهال نظا  أفا اد ىينال الدرابالالمعر ةال رلألبا   ل العي تواج  توظي  ي ا الىلقل الةم يال

ل األباالليب الخلطئاال فااي الع بياال,  للحملياال ال ائااد  لألشااخلص ي ا الىلقاال الةم ياال ماان قباام أباا لمش 
اتلاااله ل  ااوف األباا   مااان بااوء مرلم ااال اآل اا ين لألشاااخلص ي ا الىلقاال الةم يااال فااي مكااال  الرماام

 .    ةليعهم   ي ا الىلقل الةم يل األب   الس بي نحو قدرا  األشخلص
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: تحلي
 
 ة:ـــرعيـــة الفـــة األسئلـــاقشـــل ومنـــثانيا

 :ج السؤال األولـــائـــة نتـــاقشـــل ومنـــتحلي

الموار  الب ددر ة فددي تقدددير  راد د:بره ر عد  سنوات ي ا  دى تأث والذي نص على انتي: 
 المعوقات التي تحد  ن توظيف ذوي اإلعاقة العقلية الب يطة؟  

الماوارد الببا يل فاي تةادي  المروقال  العاي تحاد  راءماد با ه   ىادد بانوا  يل عر ف ى   مدى تأث
 one wayمن توظي  ي ا الىلقل الرة يل البسايطل ل اباعخد   البلثاال  تح يام العبالين األثالدا  ش 

Anova : ل  جلء  النعلئ   مل يو حهل اللد ا العللي  
 (6جدول )

 (  one way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " )

عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف للتعرف علد  الفروق في متوسطات إجابات أفراد 
 سنوات الخبرة

 المجموعات اورــــــــالمح
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعا
 ت

 مستوى الداللة قيمة ف

المروقاااااال  الخل اااااال 
 رللة د

 

 0.325 0.222 2 0.444 بين الملموىل 

 

0.723 

 
 0.683 385 263.045 دا م الملموىل  ألي  دالل

  387 263.489 الملموع

المروقاااااال  الخل اااااال 
 رللملعم 

 

 0.742 0.504 2 1.008 بين الملموىل 

 

0.477 

 
 0.680 385 261.765 دا م الملموىل  دالل ألي 

  387 262.774 الملموع

المروقاااااال  الخل اااااال 
 رلألب  

 

 0.279 0.252 2 0.504 بين الملموىل 

 

0.757 

 
 0.904 385 347.931 دا م الملموىل  ألي  دالل

  387 348.435 الملموع

الدرجااااااااااااااااال الم يااااااااااااااااال 
 ل مروقل 

 

 0.248 0.160 2 0.320 بين الملموىل 

 

0.780 

 
 0.645 385 248.408 دا م الملموىل  ألي  دالل

  387 248.728 الملموع

من  الا ابعر ا  النعلئ  المو حل رلللاد ا السالبق يعباين ىاد   جاود فا  ل  يا  دالال 
المروقاال  ىيناال الدراباال نحااو فأقاام فااي معوبااطل  إجلراال  أفاا اد  0.05إثياالئيل ىنااد مسااعوى دالاال 

 لااذه النعيلاال ت بااي  . باانوا  الخباا  العااي تحااد ماان توظياا  ي ا الىلقاال الرة ياال البساايطلل راال عالف 
مروقااال  العاااي تحاااد مااان ل  لم فاااي تةااادي   ا تااااث  الماااوارد الببااا يل راءماااد بااا   ىااادد بااانوا   أ   إلااا 
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نعيلااال إلاا  أ  ال للبيااال الرظماا  مااان .  يراا   البلثاااال  لااذه التوظياا  ي ا الىلقااال الرة ياال البسااايطل
أفاا اد ىيناال الدراباال ىاادد باانوا   باا تهم ماانخة  مماال جراام ابااعللرلتهم معةلرباال  معةةاال ثااوا أرراالد 

 الدرابل رل عالف بنوا  الخب  .  
 جاود فا  ل دالال   ل  العي  بةت ىن  2015البم اش تخع   لذه النعيلل م  نعلئ  درابل      

 دريس في مع ي  مد  الخب    إثيلئيلد بين أىضلء ليئل الع

 ج السؤال الثاني ــائــة نتــاقشــل ومنــتحلي

ر الدرةددة العلميددة لمدددراد المددوار  الب ددر ة فددي تقدددير ي ا  دى تددأث والذي نص على انتي: 
 المعوقات التي تحد  ن توظيف ذوي اإلعاقة العقلية الب يطة؟

المااوارد البباا يل فااي تةاادي  المروقاال  العااي  الدرجاال الر مياال لماادراء  يل عراا ف ى اا  ماادى تااأث
 oneتحاد مان توظيا  ي ا الىلقال الرة يال البسايطل ل اباعخد   البلثاال  تح يام العبالين األثالدا  ش 

way Anovaلي :  ل  جلء  النعلئ   مل يو حهل اللد ا العل 
 (7جدول )

 (  one way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " )

عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف وق في متوسطات إجابات أفراد للتعرف علد  الفر
 الدرجة العلمية

 المجموعات اورــــــــالمح
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعا
 ت

 مستوى الداللة قيمة ف

المروقاااااال  الخل اااااال 
 رللة د

 

 0.120 0.082 2 0.164 بين الملموىل 

 

0.887 

 
 0.684 385 263.326 دا م الملموىل  ألي  دالل

  387 263.489 الملموع

المروقاااااال  الخل اااااال 
 رللملعم 

 

 0.984 0.668 2 1.336 بين الملموىل 

 

0.375 

 
 0.679 385 261.438 دا م الملموىل  ألي  دالل

  387 262.774 الملموع

المروقاااااال  الخل اااااال 
 رلألب  

 

 0.520 0.469 2 0.939 بين الملموىل 

 

0.595 

 
 0.903 385 347.496 دا م الملموىل  ألي  دالل

  387 348.435 الملموع

الدرجاااااااااااااااااال الم ياااااااااااااااااال 
 ل مروقل 

 

 0.347 0.224 2 0.448 بين الملموىل 

 

0.707 

 
 0.645 385 248.280 دا م الملموىل  ألي  دالل

  387 248.728 الملموع
 



 2019سبتمــــبر  –األول زء  ــالجـ  (32)دد ــ الع  (9)د ــ المجل  يلــأهــة والتـــاصــة الخـــتربيــة الــمجل

 

 

157 

ىااد   جااود فاا  ل  يا  دالاال إثياالئيل ىنااد  رلللااد ا الساالبق إلاا ٌتبااي  النعاالئ  المو ااحل 
المروقاال  العااي تحااد ماان ىيناال الدراباال نحااو فأقاام فااي معوبااطل  إجلراال  أفاا اد  0.05مسااعوى دالاال 

الدرجال  أ    لاذه النعيلال ت باي  إلا . الدرجل الر ميلتوظي  ي ا الىلقل الرة يل البسيطلل رل عالف 
مروقاال  العااي تحااد ماان توظياا  ي ا الىلقاال ل  لم فااي تةاادي   ا تاااث  البباا يلالمااوارد  راءماادالر مياال ل

ااا  1424البااام ا ش .  تخع ااا  لاااذه النعيلااال مااا  نعااالئ  درابااال  الرة يااال البسااايطل ل  العاااي  باااةت ىااان لا
 د ف  ل يا  دالل إثيلئيل بين المب فين ترود إل  المسعوى العر يمي . و  ج

 ذي نص على اآلتي:حليل ومناقشة نتائج السؤال الثالث والت

لمدددراد المددوار  الب ددر ة فددي تقدددير المعوقددات التددي تحددد  ددن  المؤه  العلمي  ا  دى تأثير 
 توظيف ذوي اإلعاقة العقلية الب يطة؟

المااوارد البباا يل فااي تةاادي  المروقاال  العااي  المالاام الر مااي لماادراء  يل عراا ف ى اا  ماادى تااأث
 oneتحاد ماان توظياا  ي ا الىلقاال الرة ياال البساايطلل ابااعخد   البلثااال  تح يام العباالين األثاالدا  ش 

way Anova :ل  جلء  النعلئ   مل يو حهل اللد ا العللي  
 (8جدول )

 (  one way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " )
عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف في متوسطات إجابات أفراد  للتعرف علد  الفروق

 المؤهل العلمي

 المجموعات اورـــــــالمح
مجموع 
المربعا
 ت

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

المعوقات الخاصة 
 بالفرد
 

 0.318 4 1.271 بين المجموعات
داخل  غير دالة 0.762  0.464

 المجموعات
262.21

9 383 0.685 

263.48 المجموع
9 387  

المعوقات الخاصة 
 بالمجتمع
 

 0.617 4 2.466 بين المجموعات
داخل  غير دالة  0.460  0.907

 المجموعات
260.30

8 383 0.680 

262.77 المجموع
4 387  

المعوقات الخاصة 
 باألسرة
 

 0.757 4 3.027 بين المجموعات
داخل  غير دالة  0.501  0.839

 المجموعات
345.40

8 383 0.902 

348.43 المجموع
5 387  

الدرجة الكلية 
 للمعوقات

 

 0.256 4 1.025 بين المجموعات
داخل  غير دالة  0.811  0.396

 المجموعات
247.70

4 383 0.647 

248.72 المجموع
8 387  
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ىاد   جاود فا  ل  يا  دالال  المو حل رلللاد ا السالبق يعباينمن  الا ابعر ا  النعلئ  
المروقاال  ىيناال الدراباال نحااو فأقاام فااي معوبااطل  إجلراال  أفاا اد  0.05إثياالئيل ىنااد مسااعوى دالاال 

 لااذه النعيلاال ت بااي  . المالام الر ماايالعاي تحااد ماان توظياا  ي ا الىلقال الرة ياال البساايطلل راال عالف 
مان توظيا   تحادالعاي  ل مروقال  لم في تةدي   ا ياث  الموارد البب يل راءمدالمالم الر مي ل أ   إل 

 .  ي ا الىلقل الرة يل البسيطل

 لذي نص على اآلتي:تحليل ومناقشة نتائج السؤال الرابع وا

 ا  دى تأثير نوع الن اط المن أة فددي تقدددير  دددراد المددوار  الب ددر ة للمعوقددات التددي تحددد 
  ن توظيف ذوي اإلعاقة العقلية الب يطة؟

تحااد  العاي ل مروقاال الماوارد الببا يل  ماادراء فاي تةادي ناوع نبال، المنبااأ    يل عرا ف ى ا  تااأث
 one wayل اباعخد   البلثاال  تح يام العبالين األثالدا  ش مان توظيا  ي ا الىلقال الرة يال البسايطل

Anova : ل  جلء  النعلئ   مل يو حهل اللد ا العللي  
 (9جدول )

 (  one way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " )
عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف للتعرف علد  الفروق في متوسطات إجابات أفراد 

 المنشأةنشاط 

 المجموعات اورـــــــــالمح
مجموع 
المربعا
 ت

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 المعوقات الخاصة
 بالفرد

بـــــــــــــــــــين 
 1.452 13 18.871 المجموعات

2.219 
  

0.008 
 دالة*  

ــل  داخــــــــــــــ
 المجموعات

244.61
8 374 0.654 

263.48 المجموع
9 387  

 المعوقات الخاصة
 بالمجتمع

بـــــــــــــــــــين 
 1.458 13 18.956 المجموعات

2.237 
  

0.008 
 دالة*  

ــل  داخــــــــــــــ
 المجموعات

243.81
8 374 0.652 

262.77 المجموع
4 387  

الخاصة المعوقـات 
 باألسرة

بـــــــــــــــــــين 
 2.733 13 35.523 المجموعات

3.266 
  

0.000 
 دالة*  

ــل  داخــــــــــــــ
 المجموعات

312.91
2 374 0.837 

348.43 المجموع
5 387  

الدرجـــــة الكليـــــة 
 للمعوقات

بـــــــــــــــــــين 
 1.624 13 21.116 المجموعات

2.669 
  

0.001 
 دالة*  

ــل  داخــــــــــــــ
 المجموعات

227.61
3 374 0.609 
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248.72 المجموع
8 387  

 فأقم. 0.05*دالل ىند مسعوى دالل 
تمبااا  الماشااا ا  ااثيااالئيل المو اااحل رلللااااد ا السااالبق ىااان  جاااود فااا   ل يا  دالاااال 

مروقااال  توظيااا  البااابلذ ي ا ااىلقااال الرة يااال إثيااالئيل فاااي اباااعللرل  أفااا اد ىينااال الدرابااال نحاااو 
شالمعر ااق رااللة دل المعر ااق رااللملعم ل المعر ااق رلألباا    راال عالف نااوع  البساايطل فااي الةطاالع الخاالص

نحاو ااتلاله ثااوا  فئال  ناوع نباال، المنباأ  لعحدياد  االلل الةا  ل فاي  ام فئاال مان  نبال، المنباأ  . 
  ل  جلء  النعلئ   مل يو حهل اللد ا العللي: شيةي   ا عبلر ابعخد  البلثال ل اررلد الدرابل

 (10جدول رقم )
 نوع نشاط المنشأة" للفروق في كل فئة من فئات شيفيهنتائج اختبار "

  محاور
 الدراسة 

نوع نشاط  
المتوسط   ن المنشأة 

 الحسابي 

ش
ست
ا

ــ
را 
ا ت
 

األحذية  
 والمالبس 

يا 
ون
ر
كت
ال

ت
 

بن
ـــ
ــ

ك
 

تأجير  
 السيارات 

ج
ت

ـــ
ــ

رة 
ا

 

علي
ت

ـــ
ــ

م 
 

خدمات  
 عامة 

ــ صن
ع
ا

ـ 
ي 

 

صيانة  
 السيارات 

ــعق
ت 
را
ا

 

يع
مب

ــ
ت 
ا

 

ط
م

ــ 
ع
ا

م ـ
 

ــ مق
ت 
ال
او

 

رد 
لف
با
ة 
ص
خا
 ال
ت
قا
عو
لم
ا

 

              - 3.16 15 استشارات 
             -  3.74 39 األحذية والمالبس
            -   3.48 24 الكترونيات
           -    3.94 4 بنك

          -     3.64 35 تأجير السيارات
         -      3.29 85 تجارة
        -       3.63 24 تعليم

       -        3.57 24 خدمات عامة
      -         3.24 35 صناعي

     -          2.19 3 صيانة السيارات
    -           3.05 15 عقارات
   -            3.37 50 مبيعات
  -             3.52 18 مطاعم
 -              3.42 17 مقاوالت

مع 
جت
لم
با
ة 
ص
خا
 ال
ت
قا
عو
لم
ا

 

              - 3.39 15 استشارات 
             -  3.70 39 األحذية والمالبس
            -   3.58 24 الكترونيات
           -    4.10 4 بنك

          -     3.65 35 تأجير السيارات
         -      3.26 85 تجارة
        -       3.98 24 تعليم

       -        3.70 24 خدمات عامة
      -         3.40 35 صناعي

     -          2.77 3 صيانة السيارات
    -           3.27 15 عقارات
   -            3.46 50 مبيعات
  -             3.70 18 مطاعم
 -              3.51 17 مقاوالت

رة 
س
أل
با
ة 
ص
خا
 ال
ت
قا
عو
لم
ا

 

              - 3.18 15 استشارات 
             -  3.81 39 األحذية والمالبس
            -   3.50 24 الكترونيات
           -    4.21 4 بنك

          -     3.59 35 تأجير السيارات
        * -      3.10 85 تجارة
        - *      4.13 24 تعليم

       -        3.58 24 خدمات عامة
      -         3.23 35 صناعي

     -          3.33 3 صيانة السيارات
    -           3.38 15 عقارات
   -            3.38 50 مبيعات
  -             3.63 18 مطاعم
 -              3.77 17 مقاوالت

ة  
ج
ر
لد
ا

ية 
كل
ال

 

              - 3.25 15 استشارات 
             -  3.75 39 األحذية والمالبس
            -   3.52 24 الكترونيات
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           -    4.08 4 بنك
          -     3.63 35 تأجير السيارات

         -      3.22 85 تجارة
        -       3.91 24 تعليم

       -        3.61 24 خدمات عامة
      -         3.29 35 صناعي

     -          2.76 3 صيانة السيارات
    -           3.23 15 عقارات
   -            3.40 50 مبيعات
  -             3.62 18 مطاعم
 -              0 17 مقاوالت

 فأق  . 0.05 * فروق  الة عند   توى  

تمباااا  الماشاااا ا  الثياااالئيل المو ااااحل رلللااااد ا الساااالبق ىاااان  جااااود فاااا  ل يا  دالاااال 
مروقااال  توظيااا  البااابلذ ي ا ااىلقااال الرة يااال إثيااالئيل فاااي اباااعللرل  أفااا اد ىينااال الدرابااال نحاااو 

راااال عالف نااااوع نباااال، المنبااااأ   ماااان  ااااالا المعوبااااطل  الحساااالبيل  البساااايطل فااااي الةطاااالع الخاااالص
ين أ  الةاا  ل ليااللل البنااوكل  يلااس ألنهاام ثاال   ى اا  أى اا  معوبااط المو ااحل رلللااد ا الساالبق يعباا 

 ثسلبي   

 ات:  ــــوصيــــالت

فددي ءددود  ددا توبددلل رليدده الدراسددة الحاليددة  ددن نتددائج ب ددقيها الندددري والميددداني يوبددي 
 البامثان بانتي: 

 تةويمهل رلبعم ار.    إيللد الب ام  العدريبيل المنلببل لعأليم المروقين ▪

مر فااال مااادى    معلرراال المراااوقين ررااد تخااا جهم ماان الم اكااا  العألي يااال ل وقااوف ى ااا  اثعيلجاالتهم ▪
 ابعة ارلم في الرمم. 

مر فاال اللديااد    الخباا ا    الماااتم ا  الرللمياال  الر بياال لعباالدا المر وماال    تنظاايم إقلماال النااد ا  ▪
 تأليم المروقين.    في تةنيل تدريب

علجهااال ي ا الىلقااال الرة يااال فاااي الرمااام ممااال ياااال هم الحااا ص ى ااا   تنميااال المهااالرا  العاااي يح  ▪
 ا ى   الة ص الوظيةيل المنلببل.  ل حيو 

    ر  تأليم البخل المرلل ىة يلد  هىداده ل رمم.  ▪

 إيللد السبم المنلببل ل ف  إنعلجيل األشخلص ي ا الىلقل الرة يل.    ▪

ل األمااا  الاااذا يساااهم تااادريب األشاااخلص ي ا الىلقااال الرة يااال ى ااا  اباااعخدا  العةنيااال  الحدياااال ▪
 ى يهم الحيوا ى   ف ص الرمم. 
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 الح ص ى   توفي  البيئل اامنل المالئمل لرمم األشخلص ي ا الىلقل الرة يل ▪

نباا  الااوىي بااين مخع اا  الةطلىاال  الوظيةياال رضاا  ر  العاا امهم رللنساابل المةاا ر  لعوظياا  ي ا  ▪
 لقل الةم يل. الىلقل في قلنو  الرممل لعوفي  ىدد من ف ص الرمم لذ ا الى

  .تسهيم إج اءا  تةديم األشخلص ي ا الىلقل الرة يل ى   الوظلئ  ▪

 توفي  ف ص العدريب لألشخلص ي ا الىلقل الرة يل .  ▪

منل الباخل المرالل ىة يالد  لمام ثةوقا  الوظيةيال شالاد را ل الع قيالل ال  اتاب  أباو  ب مالئا ل  ▪
 لعحةي ه ى   اابعم ار في الرمم. 

 طبيل الال مل لمعلررل الو   اليحي في مكل  الرمم. توف  الخدمل  ال ▪

الرمم ى   تخةي  بلىل  الرمم لالشخلص المرالقين  لععنلباب ما  ثللال الباخل المرالل   ▪
 ىة يل

 الوىي بين الموظةين ررد  العة يم من أداء األشخلص ي ا الىلقل الرة يل.  نب  ▪

 الرمم ى   رف  ر اتب ي ا الىلقل الرة يل.  ▪

نباا  الااوىي بااين أباا  المراالقين فم ياالد رلابعرااالد ىاان األباالليب الخلطئاال فااي الع بياال  للحمليااال  ▪
 ال ائد  لألشخلص ي ا الىلقل الرة يل . 

   المرلقين نحو قدرا    ةلءا  األشخلص ي ا الىلقل الرة يل. ت يي  النظ  الس بيل ألب ▪
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