ا�شكاليات
املر�أة العراقية املعوقة حركيا
داخل املجتمع

بانياس عدنان جلوب

كلية اآلداب -قسم االنثروبولوجيا واالجتامع

بانياس عدنان جلوب

امللخ�ص
هدفت الدراسة التعرف عىل املشكالت التي تعاين منها املرأة العراقية املعاقة حركيا من وجه نظر املجتمع ووجه

.) العمر، االقامة،نظر املرأة نفسها وعالقته بمتغريات (التعليم

) مبحوثة من ذوي االعاقة احلركية واظهرت النتائج وجود معاناة منها عدم100( تكونت عينة البحث من

 وان هناك،االسناد من قبل االرسة بسبب االعاقة اضافة اىل حمدودية اهتامم الدولة واملؤسسات االجتامعية هلذه الفئة
.متايز يف جمال االداء الوظيفي بني الرجل واملرأة املعاقني حركي ُا

ويف ضوء هذه النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات امهها توفري راتب للمرأة املعاقة حركيا يساعدها

عىل اداء بعض الوظائف بام يناسب قدراهتا وارشاك ذوي االعاقة احلركية يف كافة مرافق احلياة العملية بام يناسب مع
نوعية االعاقة واالملام بالترشيعات والتسهيالت املتاحة لألشخاص ذوي االعاقة متشيا مع االسرتاتيجيات والسياسية

. حيث تقوم بعملية التوعية حلقوق هذه الرشحية،التي تنوي وزارة الشؤون االجتامعية ومنظامت املرأة
Abreact

The study aimed to identify the problems faced by Iraqi women who are physically disabled from
the viewpoint of society and the perspective of women themselves and their relation to variables
(education, residence, age).
The research sample consisted of (100) women with motor disabilities. The results showed that
there was a lack of support from the family due to disability, in addition to the limited attention
of the state and the social institutions of this group, and there is differentiation in the field of job
performance between men and women with mobility disabilities.
In light of these results, the study came out with a set of recommendations, namely the provision
of a salary for women with motor disabilities to help them perform some functions to suit their
abilities and to involve people with motor disabilities in all aspects of working life in accordance
with the quality of disability and familiarity with the legislation and facilities available to people
with disabilities The Ministry of Social Affairs and Women’s Organizations, where they are raising
awareness of the rights of this group.
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البحوث املحكمة

اشكاليات املرأة العراقية املعوقة حركيا داخل املجتمع

خطة البحث
الفصل االول :اجلانب النظري

املبحث االول :مشكلة الدراسة ،وأهدافها

وأمهيتها

*مشكلة الدراسة

*امهية الدراسة

*هدف الدراسة

املبحث الثاين :مفاهيم ومصطلحات علمية

الفصل الثاين :دراسات سابقة
.1دراسة عراقية
.2دراسة عربية

.3دراسة اجنبية

الفصل الثالث :انواع االعاقة احلركية  ،واسباهبا
املبحث االول :انواع االعاقة احلركية

املبحث الثاين :اسباب االعاقة احلركية

من النساء غري املعاقات يف املجتمع منها عوائق حتول

دون حصول املرأة عىل السكن الالئق وعىل خدمات

الصحة والتعليم والتدريب املهني كام تعامي ذوات
االعاقة ظلام من حيث التوظيف ومعدالت الرتقية
واالجر املدفوع لقاء العمل املتساوي وعىل الرغم

من االهتامم الدويل املتزايد بقضايا املرأة وحريتها
ومساواهتا ورفع احليف الذي حلق هبا بقيت النسوة

املعاقات خارج االهتامم الدويل وبقيت النظرة السلبية
هلن باهنن بال دور جمتمعهن ويفتقر اىل احرتام الذات
والثقة بالنفس حيث تشكل النساء املعاقات نسبة

حوايل %10من سكان العامل  %80منهم يعيشون يف

دول العامل الثالث.

ثانيا :امهية الدراسة

ترى الباحثة ان هلذه الدراسة امهية كربى حيث

الفصل الرابع :الظروف االجتامعية واالقتصادية

تكمن امهيتها فيام يأيت:

الفصل اخلامس :االطار املنهجي للدراسة

املجتمع اال وهي فئة املعاقني حركيا من النساء.

والنفسية املحيطة باملرأة املعاقة حركي ًا.
االستنتاجات

التوصيات

الف�صل االول:
اجلانب النظري

ويشتمل عىل مبحثني:

املبحث االول :مشكلة الدراسة ،وأهدافها

وأمهيتها

اوال :مشكلة البحث
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تواجه النساء ذوات االعاقة صعوبات اكثر بكثري

 .1كوهنا تتحدث عن فئة هلا امهية اجتامعية يف
 .2تكمن امهيتها بالنسبة للمجتمع ومؤسساته

من حيث معرفة مستوى الدعم واخلدمات املقدمة هلم
وكيفية ادراك احلياة وجودهتا من قبل املعاقني.

 .3تساعد هذه الدراسة الباحثني هذا املوضوع يف

التعمق اكثر ملعرفة أوجه القصور من حيث اخلدمات
والدعم املقدم من قبل املجتمع وسبل التغلب عليها

من اجل الوصول اىل حياة افضل هلن.
ثالثا :هدف الدراسة:

بانياس عدنان جلوب
 .1معرفة املشكالت االقتصادية واالجتامعية

والنفسية للمرأة املعاقة حركيا.

 .2التعرف عىل مستوى املشكالت التي تواجهها

كل من الفتاة واملرأة املعاقة تبعا ملتغريات املستوى
التعليمي واحلالة االجتامعية.

 .3امهية الدعم االجتامعي وعالقته برفع مستوى

جودة احلياة لدى املعوقات حركيا.

او اجلسمية او كليهام معا يف االطراف السفىل او

العليا(.)4

.3التاهيل:

هو االفادة من جمموعة اخلدمات املنظمة يف

املجاالت الطبية واالجتامعية والرتبوية والتقييم املهني

من اجل تدريب او اعادة تدريب النساء للوصول اىل
اقىص مستوى مستويات القدرة الوظيفية(.)5
.4التفاعل االجتامعي:

املبحث الثاين:
املفاهيم وامل�صطلحات العلمية

التي تتضمن عالقات متبادلة بني طرفني (فردين او

هو كل فرد فقد قدرته عىل مزاولة عمله او القيام

تأثري تبادل بينهم بحيث يؤدي اىل تغري يف سلوك

.1املعاق:

بعمل اخر نتيجة قصور بدين او حيس او عقيل سواء

كان هذا القصور بسبب أصابته يف حادث او مرض
او عجز والدي

()1

وتعرفه منظمة العمل الدولية

(املعاق) بانه كل فرد نقصت امكانياته للحصول
عىل عمل مناسب واالستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة
لعاهة جسمية او عقلية( )2واالعاقة هي اصابة بدنية

او عقلية او نفسية تسبب ارضار لنمو الفرد البدين او
العضيل او كالمها وقد تؤثر يف حالته النفسية ويف تطور
تعليمة وتدريبة يصبح الفرد من ذوي االحتياجات

اخلاصة(.)3

 .2االعاقة حركيا:

وهو عائق مسريي يمنع الشخص من القيام

بوظائفه احلركية بشكل طبيعي نتيجة مرض او اصابة

ادت اىل ضمور العضالت او فقدان يف القدرة احلركية

عرف التفاعل االجتامعي باهنا عملية ديناميكية

اجتامعيني او فرد ومجاعة صغرية او كبرية) نتج عنها

الفرد(.)6

الف�صل الثاين:
درا�سات �سابقة
اوال :دراسات عراقية:

 .1دراسة سهران حسني عيل شالل املوسومة

(التأهيل املجتمعي للمعاقني حركيا)(.)7
هتدف الدراسة اىل:

 .1تسليط الضوء عىل الواقع االجتامعي

واالقتصادي والصحي والرتبوي لفئة املعاقني حركيا.
 .2التعرف عىل احتياجات ومتطلبات هذه الفئة

يف املعاهد التي حتتضنهم.

 .3معرفة املعوقات التي حتول دون حتقيق عملية

الدمج االجتامعي.
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البحوث املحكمة

اشكاليات املرأة العراقية املعوقة حركيا داخل املجتمع
 .4التوصل اىل جمموعة من املقرتحات

والتوصيات لتطوير العمل االجتامعي لتحقيق
التأهيل املجتمعي لذوي االحتياجات اخلاصة.

وقد خلصت الدراسة اىل عدد من نتائج امهها:

 .1توصل الباحث من خالل الدراسة ان عدد

الذكور يف املجتمع املبحوث (املعاقني) اكثر من عدد
االناث ونسبة  %64بينام نسبة النساء %36معاقة.

 .2اظهرت النتائج ان اعىل اسباب االعاقة

احلركية كانت اسبابا خلقية ونسبة  %78يف حني ان

نتائج الدرا�سة:
توصلت الدراسة اىل نتائج االتية:

 .1توجد فروق ذات داللة احصائية يف املشكالت

التي تواجه املرأة املعاقة تبعا ملستواها التعليمي اذ

يالحظ كلام زاد تعليم املرأة ازداد تواصلها واندماجها

االجتامعي بحيث تصبح اكثر اعتامدا عىل ذاهتا مما

جينبها الكثري من املشكالت وكلام قل التعليم اصبحت
مشكلة احلصول عىل فرصة عمل جيد اكرب.

 .2عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني

االسباب التي حتدث اثناء الوالدة كانت  %19اما

املشكالت التي تواجه املرأة املعاقة تبعا للمرحلة

 .3وجود وفرق معنوي ذو داللة احصائية بني

املعاقة تواجه مشكالت وصعوبات يف كافة مراحلها

سبب احلوادث منخفضه اقل بنسبة بواثع.%2

االنشطة الرتفيهية والفنية التي يرغب املعاق توفريها

يف املعهد.

ثانيا :دراسات عربية

دراسة أ.د .عبد العزيز رسطاوي ود .عوشة

املهريي واخرون املوسوعة مشكالت التي تواجه
املرأة املعوقة بدولة االمارات العربية املتحدة(.)8
هتدف الدراسة اىل:

 .1التعرف عىل املشكالت التي تواجه املرأة

املعاقة يف املجتمع االمارايت وعالقة هذه املشكالت

العمرية ويرجع الباحثون السبب ف
العمرية.

 .3توجد فروق ذات داللة احصائية يف

املشكالت التي تواجهها املرأة املعوقة تبعا للحالة

االجتامعية وذلك لصالح الغرباء مقابل املرأة املعاقة
املتزوجة .ويعزو الباحثون يف ذلك اىل ان زواج املرأة

العاقة حيقق ذاهتا من الناحية االجتامعية بحيث تكون
اكثر ثقة بنفسها.

التو�صيات:

بناءا عىل نتائج الدراسة يويص الباحثون بام يايت:

بمجموعة من املتغريات(العمر -املستوى التعليمي-

 .1دعم املرأة املعاقة وتشجيعها عىل التعليم

 .2التعرف عىل الفروق يف املشكالت التي

 .2تطوير برامج التأهيل املهني املوجهة للفتيات

احلالة االجتامعية).

تواجهها كل من املرأة املعاقة وغري املعاقة تبعا
للمستوى التعليمي -العمر -احلالة االجتامعية.
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لتكون اسوة بغريها من النساء غري املعاقات.

ذوي االعاقة بحيث تتناسب مع سوق العمل.

 .3اتاحة الفرصة للمرأة املعاقة بالعمل والتنافس

بانياس عدنان جلوب
مع اقراهنا من غري املعاقات تبعا ملبدا تكافؤ الفرص.

 .4التوعية املجتمعية ألرسة الفتيات والنساء

ذوي االعاقة بام يضمن احلصول عىل حقوقهن

االجتامعية والثقافية اسوة بأقراهنن االسوياء
دراسات اجنبية

 .1دراسة ان يوبانك ( Ann.c.eubankتقييم

مواقف االخصائيني االجتامعني جتاه االشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة).

هتدف الدراسة اىل:

 .1استكشاف مواقف االخصائيني االجتامعية يف

والية تينيس جتاه املعاقني حركيا.

 .2كيفية استخدام ثقافة التمكني التي يتم من

خالهلا السيطرة عىل االحداث واملواقف من خالل

بناء قوة ترابط بني الفرد وكفاءته بالنظم الطبيعية
وبمساعدة ذوي االعاقة احلركية للسيطرة عىل جمريات

امورهم احلياتية.

نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج امهها:

 .1توصلت الدراسة بان املعاقني حركيا ال

يملكون القدرة الذاتية عىل حتديد مصريهم والتعبري

عام يشعرون جتاه االخرين كاألسوياء.

 .2استطاع املعاقون االمريكان من دخول

التمكني لدى العاملني يف جمال العناية والتأهيل وزيادة

الوعي الثقايف واملجتمعني جتاه املعاقني.

الف�صل الثالث:
انواع االعاقة احلركية  ،وا�سبابها
املبحث االول:
انواع االعاقة احلركية
 .1شلل االطفال:

وهو مرض ناتج عن ميكروب يتسبب يف شلل

للعضالت الثانوية ثم شلل جمموعة العضالت
ويكون ذلك واضحا يف الساقني(.)10
 .2الرصع:

وهو اضطراب مصحوب بفقدان الوعي او

فقدان الرتكيز للحظات قليلة وهتديم اجلهاز العصبي

(املستقل) وحركات تشنجية او اضطرابات نفسية
وقد ختتلف نوية الرصع من برهة قصرية اىل فرتات

طويلة ويمكن تصنيفها اىل اربع اصناف وهي (املرض
االصغر -املرض االكرب -الرصع اجلاكسوين-الرصع

النفيس احلركي)(.)11

اما اسباب الرصع يف غامضة يسمى الرصع

الغامض ولألسف فان  %7من حاالت الرصع هي

املجتمع االمريكي يف مجيع جماالته منذ عام 1960

من النوع الغامض وتشري الدراسات ان نسبة انتشار

االنسانية من توفري املستلزمات الرضورية هلم.

املتقدمة اذ ان نسبة يف الدول النامية %2اما يف الدول

بعدما استطاعت احلكومة االمريكية واملنظامت
 .3توصلت الدراسة اىل رضورة زيادة ثقافة

الرصع يف الدول النامية تفوق نسبة انتشاره يف الدول
املتقدمة .)12( %1
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اشكاليات املرأة العراقية املعوقة حركيا داخل املجتمع
 .3اصابات احلبل الشوكي:

اما اسبابه فريجع اىل ثالث مراحل هي:

احلبل الشوكي هو ذلك اجلزء من اجلهاز العصبي

املرحلة االوىل :عوامل ترتبط بمرحلة ما قبل

الظهر وهو مسؤول عن الوظائف احلسية واحلركية ما

االخصاب اىل حلظة الوالدة وتعترب هذه العوامل

املركزي الذي يمتد من قاعدة اجلمجمة اىل اسفل
يستخدم مصطلح اصابات احلبل الشوكي لإلشارة اىل

احلاالت التي حتدث فيها تدهور وذلك لتمييزها عن

حاالت الشلل النامجة عن امراض اجلهاز العصبي(.)13
 .4اصابات العمود الفقري املفتوح:

وهو تشوه والدي بالغ اخلطورة ينتج عن عدم

انسداد القناة العصبية اثناء مرحلة اخللق بشكل
طبيعي تبلغ نسبة انتشارة %0.2ويأخذ ثالث اشكال
أ .العمود الفقري املفتوح غري الظاهر.
ب .كيس السحائي.

ج .كيس السحائي الشوكي

واسباب هذه االصابة غري مفهومة ويعتقد عموما

انه ناتج عن تفاعل عوامل جينية مع عوامل بيئية يف

مراحل ما قبل الوالدة(.)14
 .5الشلل الدماغي

وهو وجود خلل يف النمو احلركي والبدين يف

مرحلة الطفولة نتيجة اصابة الدماغ مما يؤدي اىل
تشوه وتلف االنسجة العصبية الدماغية مصحوبة
باضطرابات حسيه وعقلية ونفسية(.)15

الوالدة وتشمل االضطرابات التي حتدث منذ حلظة
مسؤولة عن  %40من حاالت شلل الدماغي (.)17

املرحلة الثانية :هي مرحلة االوالد :وتشمل

جمموعة من العوامل حتدث منذ بداية املخاض

اىل والدة الطفل وتكمن هذه االسباب وراء

حوايل( %)50-45من حاالت الشلل الدماغي(.)18

املرحلة الثالثة :هي مرحلة ما بعد الوالدة :فهي

مسؤولة عن  %15-10من حاالت شلل الدماغي
واهم اسباهبا اصابة الراس بالتهابات مثل التهاب

السحايا والدماغ نقص االوكسجني او نتيجة
تشوهات واضطرابات مرضية يصاب هبا الطفل يف
مرحلة الطفولة املبكرة مثل االورام الدماغية(.)19
اسباب االعاقة احلركية

هناك اسباب عديدة لإلعاقة احلركية ويمكن

امجاهلا عىل النمو التايل:

اوال :اسباب وراثية:

تلعب العوامل الوراثية دورا فعاال يف النمو اجليني

للطفل ومن املعروف ان املكون اجليني للجنني مركبة
من نواة خاليا احليوان املئوي والبويضة يف تركيب

وبحده شلل الدماغي مبكرا يف مرحلة ما قبل

يطلق عليه الكروموسومات وحيمل كل كروموسوم

القرشة الدماغية املسؤولة عن احلركة التزال يف طور

تعرف باملوروثات(اجلينات) وان أي خطا يف هذه

الوالدة ويف اثنائها وبعدها يف الفرتة التي تكون

النمو(.)16
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عدد من اجلينات الدقيقة حتمل الصفات الوراثية التي
املوروثات قد حيدث اعاقة حركية فضال عن العيوب

بانياس عدنان جلوب
اجلينية نتيجة الشذوذ الكروموسوي ( )DNAكام

الوالدة مثل االستعانة بأشخاص غري متخصصني

الشلل الدماغي(.)20

اصابة الطفل بالنزف يف املخ(.)23

وجد ان الوراثة مسؤولة ( )%60-%33من حاالت
ثانيا :اسباب اجتامعية

هي القيم التي توجه سلوكيات الناس يف املجتمع

فمن السلوكيات الشعبية املثرية (الطب الشعبي)
ويستخدم ملعاجلة الكسور واالمراض وااللتهابات
ويزداد احتامل ظهور االعاقات بسبب هذا املوروث

ان ظهور معاق داخل االرسة يولد شعور باخلوف
داخلها من تدهور مكانتها االجتامعية.
ثالثا :عوامل اقتصادية:

يف عملية التوليد او تقدم موعد الوالدة قد يؤدي اىل

الف�صل الرابع
الظروف االجتماعية
واالقت�صادية والنف�سية املحيطة
باملر�أة املعاقة:
أوال :الظروف االجتامعية املحيطة باملرأة املعاقة

حركيا:

متثل نسق شخصية املعاق صفاته وسامته التي قد

يعد الفقر من اهم العوامل اجلاذبة للجهل

تتأثر يف اجراء خلل وظيفي عضوي فبسبب حالة من

العوق وهناك ارتباط بني حالة الفقر وارتفاع معدالت

يمثل النسق االجتامعي كون عنرص ضمن تنظيامت

واملرض فتصبح احلالة مهيأة لظهور االمراض ومنها
االعاقة يف املجتمعات اىل درجة يصعب معها التعرف

عىل ارتباط العوامل بعضها البعض االخر فالوضع
االقتصادي املتدين لألرسة يمكن ان يكون سببا يف

االعاقة(.)21

رابعا :اسباب بيئية:

عدم التجانس والتكيف مع املحيط اخلارجي الذي
بنية املجتمع( )24واهم مشكلة هي توفر وقت الفراغ
الذي يعترب مشكلة حتتاج اىل الدراسة والتفكري بحيث
يمكن استثامر يف نشاطات تساعد عىل تطوير شخصيته

وحتقيق ذاهتن واهدافهن( .)25فحرص املرأة املعاقة عىل
ختطي مرحلة الطفولة اىل مرحلة الرشد ليست نزوة

وتشمل البيئة املؤثرة بالفرد سواء كانت مؤثرات

شخصية بل هو مطلب من مطالب النمو واالرتقاء

أ .مؤثرات ما قبل الوالدة :كإصابة االم احلامل

عالقة الفرد باألخرين كاألرسة واجلامعة واملؤسسات

احلصبة االملانية وخاصة يف االشهر الثالثة االوىل(.)22

ترتبط بثقافة التنشئة االجتامعية والتي تعلم املعاق

ما قبل الوالدة او مؤثرات ما بعد الوالدة.

ببعض االمراض مثل البول السكري او الزهري او
ب .مؤثرات اثناء الوالدة :تعني هبا العوامل التي

قد يتعرض هلا اجلنني واالم عىل حد سواء اثناء عملية

النفيس واالجتامعي والتي يرتبط خط سريها مع
االجتامعية( )26فكيفية استغالل وقت الفراغ هي ثقافة
مهارات التفكري وصوال للمعتقدات والقيم وربطها
باحلياة اليومية وأدائية املجتمعي فأول مؤسسة مؤثرة
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اشكاليات املرأة العراقية املعوقة حركيا داخل املجتمع
هي العائلة التي هبا الدور االجيايب يب لتطوير مواهب

العاقة

()27

اما اذا حدث العكس تلعب العائلة دور

اهلدم وقتل االبداع مما حيول املرأة املعاقة اىل فرد منطوي
عىل نفسه( )28اضافة اىل ما تعانيه املرأة املعاقة حركيا

يتطلب جهدا شاقا ملواجهة الصعوبات ولذلك عليه
ان يكيف ظروفه ويعدل سلوكه مع بيئته االجتامعية
واملادية واملهنية او مع نفسه بالدرجة االوىل( )35واذا ما

عجز املعاق عن اجياد احلل املناسب ملشاكله وارضاء

من االحساس الدائم بالنقص مما يؤدي اىل الضعف

مالئم حلاجاته فانه يفشل من خفض توتر بدرجة

باآلخرين مشاعر احلقد والكرة( )30ويف دراسة اجريت

ويظهر ذلك بمظاهر شتى وبدرجات ختتلف

العام واختالل يف الشخصية( )29او شعورها بعدم الثقة
يف جامعة الربت ان حجم العنف املوجة للمرأة املعاقة
يساوي اربعة اضعاف العنف بشكل عام وان هناك
عالقة تبادلية بني العنف واالعاقة حيث بسهم العنف

يف حدوث االعاقة(.)31

ثالثا :الظروف النفسية التي تعاين منها املرأة

املعاقة حركيا.

مرضية فيسمى ذلك سوء التوافق(.)36

شدة وعنقا عىل االصالح والعالج فقد يظهر بشكل
انحراف بسيط ال يوصف بالشذوذ او يف مشكلة

سلوكية او يظهر بشكل امراض عقلية تلك احلالة

يكون فيها خطر عىل نفسه وعىل جمتمعة فيجب عزله
واالرشاف عليه وعالجه(.)37

ثالثا :الظروف االقتصادية

ان املرأة املعاقة اذا انرصفت بالتفكري يف اعاقتها

بعض حاالت العوق جتعل املرأة املصابة غري

ولقد حدد الذكور

اعتامدها وتبعيتها عىل االخرين فانقطاع الدخل او

ازداد القلق والتوتر واخلوف والشعور بالنقص مما

يؤدي اىل انطوائها وعزلتها

()32

كليمك جمموعة من السامت تتميز هبا وهي الشعور

بالنقص مما يعوق تكيفه االجتامعي والشعور الزائد
باإلحساس بالضعف واالستسالم وعدم االتزان

العاطفي واالنفعايل اضافة اىل سيادة مشاعر السلوك

الدفاعي وابرزها االنكار االسقاط والتربير

قادرة كليا عىل العمل مما يقتضها الكسب فيزيد من
انخفاضه يولد مصاعب حياتيه هلام ولعائلتها مما له
تأثري سلبي عىل العائلة وبالتايل عىل املجتمع(.)38

والن املعاقني وخاصة فئة النساء يعدن من

الفئات املهتمة لذلك جيب النظر اىل توسيع اخليارات
املتاحة للوقاية واحلد من اثار التهمش لتلك الفئة

()33

()39

ولكن يوجد ميزة او شخصية خاصة لذوي االعاقة

فاملجتمع السليم هو عامد الدولة القوية وسالمة

االجتامعي وردة فعل االخرين (االهل االخوة

املليجي) عن العوامل االقتصادية وارتباطها باإلعاقة

احلركية ولكن خصائصهم النفسية تتأثر كثريا باملحيط

االصحاب املجتمع)( )34فكثريا من متطلبات اخلاصة
باحلياة ال يستطيع املعاق ان حيصل عليها بسهولة بل
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املجتمع يكون بسالمة أفراده ويف دراسة (ابراهيم
احلركية اكدت ان االعباء املادية التي تتحملها االرسة

والتي تتمثل يف مصاريف العالج والنقل( )40ولذلك

بانياس عدنان جلوب
يتطلب وجود اسرتاتيجية شاملة ملعاجلة مشكالت

اجلداول مستعين ًا بالوسائل االحصائية االتية.

املجتمع الكبري .ان توفري فرص العمل حيسن من

عىل النحو االيت

املرأة املعاقة واستثامر اوقاهتن لصاحلهن وصالح
اوضاع االقتصادية واالجتامعية والصحية للمرأة

فهذه هي اخلطوة االوىل للتنمية فال تنمية بدون اعطاء

االولوية للمعاق لتحويلة اىل عضو نافع(.)41

الف�صل اخلام�س:
االطار املنهجي للدرا�سة
 .1منهج الدراسة:

النسبة املئوية -:قانون استخراج النسبة املئوية
.2جماالت الدراسة-:

أ .املجال الزمني -:استغرق اجراء البحث اربعة

اشهر من  2018/5/1اىل .2018/8/1

ب .املجال املكاين -:اختار الباحث حمافظة

بغداد جماال مكانيا لعدة اسباب منها ان مدينة بغداد

تعد املحافظة االوىل من حيث الكثافة السكانية وقد
جرى اختيار عينة البحث من وزارة العمل والشؤون

تعتمد هذه الدراسة عىل منهج املسح االجتامعي

االجتامعية /هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات

البحوث الوصفية وهتتم بدراسة الظواهر املوجودة يف

ج .املجال البرشي -:يقصد هبا عينة البحث

باعتباره احد املناهج الرئيسية التي تستخدم يف
مجاعة معينة ويف مكان معني ويتناول اشياء موجودة

بالفعل وقت اجراء البحث

()42

.2ادوات مجع البيانات:

يعني مفهوم االداة هو الوسيلة التي تستعمل

يف البحث سواء اكانت تلك الوسائل متعلقة بجمع

البيانات او بعمليات التصنيف واجلدولة ويف
ضوء ذلك اعتمدنا يف مجع البيانات عىل الوسيلتني
االتيتني-:

أ .استامرة االستبيان -:املقصود باالستبانة هو

اخلاصة.

اي االشخاص الذي ستجري عليهم الدراسة وزع

الباحث( )120استامرة استبيان بلغ عدد االستامرات
الصاحلة التي متت اعادهتا( )100استامرة اذ ان

( )15استامرة مل يتم اسرتجاعها و( )4اعيدت بال
اجابات( )1غري صاحلة للبحث.
عرض البيانات وحتليلها-:

اوال :البيانات االساسية لوحدات العينة:

 .1سن املبحوثات

االداة التي تتضمن جمموعة من االسئلة التي يتطلب

االجابة عنها حيددها الباحث بحسب اغراض البحث.

ب .الوسائل االحصائية -:بعد تفريغ البيانات

االولية يف جداول احصائية قام الباحث بتحليل تلك

جدول رقم( )1بوضح سن املبحوثات
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اشكاليات املرأة العراقية املعوقة حركيا داخل املجتمع
العمر

التكرار

النسبة املئوية

30-19

49

%49

41-31

29

%29

52-42

22

%22

املجموع

100

%100

يف اجلدول اعاله يوضح الفئات العمرية للمبحوثات

تشري البيانات االحصائية يف اجلدول رقم( )3ان

اكثر املبحوثات الاليت يرتاوح دخلهن الشهري (-200

 )250ونسبة  %65يف حني كانت نسبة املبحوثات

الاليت يرتاوح دخلهن الشهري(20 )150-75

مبحوثة ( )200-150بلغ  15مبحوثة ونسبة .%10
.4احلالة التعلمية-:

جدول رقم( )4يوضح

املوجودات يف هيئة رعاية املعوقني ذوي االحتياجات

يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة من

اخلاصة هن من الاليت تنحرص اعامرهن بني()30-19

سنة كام موضح يف جدول رقم(.)1

احلالة التعليمية

.2حمل االقامة:

آمي

جدول رقم( )2يوضح حمل االقامة

تعليم ابتدائي

تعليم جامعي

2

حمل االقامة

التكرار

حرض

90

%90

املجموع

10

100

املجموع

%100

تشري البيانات االحصائية اىل ان نسبة  %90من

املبحوثات حمل اقامتهن يف احلرض مقابل  %10من
املبحوثات يقيمن يف الريف وكام موضح يف اجلدول

رقم()2

جدول رقم( )3يوضح الدخل الشهري
للمبحوثات

الدخل

التكرار

النسبة املئوية

200-150

15

%15

املجموع

100

250-200

25
100

%14
%40
%25
%2

%100

يوضح اجلدول التايل مفردات عينة الدراسة

من املعاقات حركيا طبقا للحالة التعليمية واثبت ان

اعىل نسبة ملفردات عينة الدراسة حاصلني عىل تعليم

متوسطة ذا بلغت  %35ثم نسبة  %25من مفردات
عينة الدراسة حاصلني عىل تعليم ثانوي (اعدادية)

.3الدخل الشهري:

150-75

19

%19

14

التعليم املتوسط

النسبة املئوية
%10

التكرار

النسبة املئوية

40

تعليم ثانوي

ريف
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املعاقات حركيا طبقا حلالة التعلمية

20
65

%20
%65

%100

وان نسبة  %8.6من عينة الدراسة امي( ال يقرا اال

يكتب) وادنى نسبة هي  %1.4حاصلني عىل تعليم

جامعي.

بانياس عدنان جلوب
متخصصني يف جمال التأهيل املهني يف حني كانت

 .5احلالة االجتامعية-:

جدول رقم()5

يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة من

املعاقات حركيا طبقا حلالة االجتامعية
عزباء

متزوجة

55

%55

15

%15

20

مطلقة

10

ارملة

100

جمموع

%20
%10

مفردات عينة الدراسة مل يسبق هلا الزواج وربام

يعكس ذلك اىل سوء االستقرار االرسي واالقتصادي
للمعاقات حركيا باإلضافة اىل سوء احلالة الصحية
وضعف القدرات اجلسمية لدهين بحيث تكون غري
كافية ملتطلبات الزواج.

.1هل تعتقدين ان التأهيل املهني يساعدك يف

احلصول عىل فرص عمل-:

نعم
ال

اىل حد ما
املجموع

التكرار

النسبة املئوية

10

%10

100

.2هل تعتقدين بان املجتمع يميز يف جمال االداء

الوظيفي بني الرجل واملراة املعاقني حركيا؟
االجابة
نعم

التكرار
45

ال

اىل حد ما
املجموع

30
25

100

النسبة املئوية
%45
%30
%25

%100

من اجلدول السابق يوضح ان نسبة  %45من

مفردات عينة الدراسة تؤكد عىل وجود متايز يف
جمال االداء الوظيفي بني الرجل واملرأة بسبب النظرة
السلبية للمجتمع جتاه املرأة املعاقة حركيا وعىل عدم
.3هل يوجد هناك خيارات اوسع من املهن التي

تناسب سوق العمل مع عوق ذوي االحتياجات
اخلاصة؟

جدول رقم()6

60

يف حصوهلن عىل فرص العمل.

قدرهتا يف االلتحاق بفرص العمل.

ثانيا :البيانات العامة:

االجابات

مفردات عينة الدراسة بأمهية خدمات التأهيل املهني

%100

يوضح اجلدول السابق اىل ان نسبة  %55من

30

اجابة مفردات العينة بـ(ال) ونسبة %10لعدم اقتناع

%30
%60

%100

يوضح اجلدول التايل ان نسبة من مفردات عينة

الدراسة ترى ان للتأهيل املهني دور اىل حد ما يف

حصول املرأة عىل فرصة عمل ويرجع ذلك اىل قلة

برامج التأهيل املهني باملؤسسات وضعف وجود

االجابة
نعم
ال

ال اعرف
املجموع

التكرار
15
65
20

100

النسبة املئوية
%15
%65
%20

%100

يوضح اجلدول السابق ومن خالل اجابة

املبحوثات ان عدد االجابة نعم بلغت  %15بينام عدد
االجابة بــ(كال) بلغت  %65مما يدل عىل ان بعض

حاالت العوق وخاصة العوق احلركي جتعل املراة
املصابة غري قادرة كليا او جزئيا عن العمل مما يقلل
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اشكاليات املرأة العراقية املعوقة حركيا داخل املجتمع
فرص حصوهلا عىل العمل فيزيد من اعتامدها عىل

من اجابة املبحوثات الاليت اجابن بنعم ونسبة

.4هل للمؤسسات االجتامعية دور يف تفعيل

التي حتد من التحاق املرأة املعاقة حركيا بفرص العمل

االخرين مما يولد مصاعب حياتية هلا.

زواج املعاقات حركيا سواء كانت حكومية او اهلية؟
جدول رقم()9

االجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

41

%41

واملتمثل يف تغري النظرة السلبية للمجتمع جتاه املعاقني

.6هل تشعرين بعدم االسناد من قبل االرسة

بسبب االعاقة؟

جدول رقم()11

ال

44

%44

االجابة

التكرار

النسبة املئوية

اىل حد ما

15

%15

نعم

70

%70

املجموع

100

%100

ال

17

%17

اىل حد ما

13

%13

املجموع

100

%100

من اجلدول السابق يوضح اجابات املبحوثات

اذ كانت اجابتهن بنعم  41مبحوثة ونسبة  %41اما

اجابة املبحوثات بكال كانت( )44ونسبة  %44اما الاليت
اجابن اىل حد ما فكانت بواقع  15مبحوثة ونسبة

 %15مما يدل ان املؤسسات االجتامعية ليس لدهيا دور

فعال يف تفعيل زواج املعاقات.

 -5هل تعتقدين ان املجتمع وبام يمثله من

مجعيات ومؤسسات له دور يف مواجهة املشكالت

التي حتد من التحاق املعاقات حركيا بسوق العمل.
جدول رقم()10
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( )%60تشري اىل ثقل مسؤولية املجتمع جتاه املشكالت

يف اجلدول اعاله يوضح ان نسبة  %70من

مفردات عينة الدراسة تشعر بعدم االسناد من قبل
االرسة ويرجع ذلك اىل االعاقة التي تعاين منها
املراة مما يولد عدم الثقة باالخرين وظهور مشاعر

احلقد الكره مما يؤدي اىل الضعف لعام واختالل يف
الشخصية.

 .7هل تعانني من عدم تقبل االخوة واالصدقاء

وتفهم ملشكالتك اخلاصة.

االجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

60

%60

ال

24

%24

اىل حد ما

16

%16

ال

املجموع

100

%100

املجموع

جدول رقم()12

االجابة

التكرار

النسبة املئوية

12

%12

نعم

اىل حد ما

68
20

100

%68
%20

%100

بانياس عدنان جلوب
يف اجلدول اعاله يوضح ان نسبة  %68من

مفردات عينة الدراسة كانت االجابة بنعم وان

( )%12من املبحوثات كانت االجابة بـ( كال) اما
 %20كانت اجابة (اىل حد ما) مما يدل تعرض املرأة
املعاقة اىل االضطهاد النفيس واجلسدي من قبل
االخوة واالصدقاء مما يؤثر عىل االستقرار النفيس

هلذه الفئة.

.8هناك بعض املشاكل التي واجهتها يف مراحل

التعليم املدريس واجلامعي سواء كان من قبل مناهج
الدراسة او من زميالت املدرسة.

جدول رقم()13

االجابة

التكرار

النسبة املئوية

ال

9

%9

نعم

اىل حد ما
املجموع

77
14

100

%77
%14

%100

يوضح اجلدول السابق اىل ان  %77من مفردات

عينة البحث كانت االجابة بنعم يف حني كانت
االجابة( بكال)  %9واالجابة (اىل حد ما)  %14مما
يؤكد عىل عدم تكيف مناهج التعليم ومالءمتها لذوي

االعاقة وان زميالت الدراسة كن عائقا امام تعليمهن
من حيث عدم التقبل وعدم املساعدة او الدعم
وكذلك السخرية من قدرات النساء املعاقات حركيا.

.9هل يوجد اجتاه سلبي حيمله املجتمع نحو املرأة

املعاقة حركيا ينتج عنه التخوف من فرص الزواج

واالرتباط باملرأة املعاقة.

جدول رقم()14

االجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

82

%82

ال

8

%8

اىل حد ما

10

%10

املجموع

100

%100

من اجلدول اعاله يوضح اجابة املبحوثات بنعم

ونسبة  %82بينام كانت عينة مفردات البحث بكال

وبنسبة  %8يف حني كانت اجابة عينة البحث (اىل حد
ما) بنسبة  %10مما يدل عىل ان توفر فرص االحتكاك
والتفاعل املتكافئ مع بقية املواطنني واشباع حاجات

املعاقات مسؤولية مشرتكة بني املعاق واالرسة
واالقارب واجلريان واجلمعيات ذات النفع العام
والدولة والتي تلعب دورا هاما يف هذا الشأن.

.10يوجد اماكن مالئمة خاصة باملعوقني

للرتويح عن النفس؟

جدول رقم()15

االجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

3

%3

ال

85

%85

اىل حد ما

11

%11

املجموع

100

%100

يبني اجلدول رقم( )15ومن خالل اجابة عينة

البحث ان االجابة بكال كانت ( )85وبنسبة %85

مما يدل عىل عدم وجود اماكن ترفيه خاصة باملعاقني
وهذا يؤثر سلبا عىل قدرته يف االستمتاع بوقت الفراغ
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اشكاليات املرأة العراقية املعوقة حركيا داخل املجتمع
والتي تتطلب منه طاقات خاصة ال تتوفر عنده مما

يؤدي اىل انطوائه وعزلته.

او اهلية وبنسبة  %44من جمموع املبحوثات الكيل.

 .33.3لقد تبني من خالل البحث امليداين ان

 .16هل يوجد وعي جمتمعي حلقوق املعاقني او

املرأة تعاين من عدم االسناد من قبل االرسة بسبب

جدول رقم ()16

 .44.4تبني خالل البحث ان هناك متايز يف

ذوي االحتياجات اخلاصة يف املجتمع

االعاقة وبنسبة %70من جمموع املبحوثات الكيل.

االجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

25

%25

ال

65

%65

حيث بلغت نسبة االجابة بنعم  %45من جمموع

اىل حد ما

10

%10

االجابة الكلية.

املجموع

100

%100

 .55.5لقد ظهر من خالل البحث امليداين انه

ال يوجد وعي جمتمعي حلقوق املعاقني يف املجتمع اذ

يبني اجلدول رقم ( )16ومن خالل اجابة

املبحوثات ان ( )%65اجابت (بكال) و %25اجابت
(بنعم) مما يدل عىل اعتقاد املبحوثات بعدم وجود

وعي جمتمعي حلقوق املعاقني يف املجتمع العراقي.

نتائج البحث
يمكن اجياز النتائج التي تم التوصل اليها الباحث

يف البحث امليداين والذي هو اختبار للدراسة النظرية
بام ييل-:

جمال االداء الوظيفي بني الرجل واملرأة املعاقني حركيا

كانت نسبة االجابة بنعم  %55من جمموع االجابة
الكلية.

تو�صيات البحث

يويص الباحث بعدد من التوصيات امهها

 .1توفري راتب هلا يساعدها ويعني القادرات منها

عىل اداء بعض الوظائف بام يناسب قدراهتن وحيفظ

كرامتهن.

 .2فرص احلصول عىل العمل لذوي االعاقة

جيب ارشاك ذوي االعاقة يف كافة مرافق احلياة العملية

 .11.1لقد تبني من نتائج البحث امليداين ان

اليومية تسهيال عليهن ومتشيا مع نوعية اعاقتهم يف

استثمرت يف سوق العمل وبنسبة  %60من جمموع

يف بعض مؤسسات العامة واخلاصة لذا فان االهتامم

املرأة املعاقة حركيا هي من الطاقات املعطلة والتي قلام

االجابات الكلية.

احلياة والن رفض لعمل املرأة املعاقة قائم حتى االن

برعاية النساء املعاقات اصبح عامال جوهريا يمكن

 .22.2لقد ظهر من خالل نتائج البحث

بواسطته احداث تغري مرغوب يف البناء االجتامعي

املؤسسات االجتامعية هلذه الفئة سواء كانت حكومة

 .3اعطاء فرصة للنساء للقيام بأدوارهن

امليداين بان نسبة النساء املؤيدات بمحدودية اهتامم
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واالقتصادي والوظيفي للمجتمع.

بانياس عدنان جلوب
وارشاكهن يف كل القضايا واالدوار التي تعطي

عامن ،االردن ط ،2003 ،1ص.26

والقوانني التي متنع دمج املرأة املعاقة يف العمل.

االجتامعية ،قطر.2014 ،

ملثيلتهن الن من املفروض ان تزال كافة احلواجز
 .4االملام بالترشيعات والتسهيالت املتاحة

لألشخاص ذوي االعاقة متشيا مع االسرتاتيجيات
والسياسية التي تنوي وزارة الشؤون االجتامعية
ومنظامت املرأة والطفولة وجملس النواب حيث

تقوم بعملية النوعية بحقوق هذه الرشحية والقوانني
املتعلقة هلن.

3.3مريم صالح االشقر ،مفهوم االعاقة ،جملة العلوم
4.4د .قحطان امحد ،مصطلحات ونصوص انكليزية

للرتبية اخلاصة .دار اليازوري للطباعة والنرش،
دمشق -سوريا ،2004 -ص.176

5.5جودت عبيد ،مقدمة يف تأهيل املعوقني .ط،

دار صفاء للنرش والتوزيع ،عامن ،االردن،2000 ،
ص.20

 .5اعادة النظر يف برامج التأهيل لتكون مرنة مما

6.6يس التهامي ،فاعلية برنامج باستخدام اللعب يف

حزمة يف جمال ختصصها والعناية بوضع خمطط شامل

مع اقراهنم العاديني ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية،

تتيح للمرأة املعاقة بعد التخرج فرصة عمل يف اكثر من
للتدريب بدل من حرصهن يف مهن تقليدية.

 .6رضورة وجود هيئات استشارية خاصة باملرأة

املعاقة تعمل عىل متكني النساء املعاقات يف قضايا
الرعاية الصحية واالنجابية.

 .7توعية املجتمع باحلقوق التعليمية للمرأة

املعاقة نظرا ألمهيتها ألهنا متكنها من الوصول اىل اكرب

قدر ممكن من حقوقها واستقالليتها.

الهوام�ش وامل�صادر

حتسني التفاعل االجتامعي لالطفال ضعاف السمع
جامعة عني شمس ،2005 ،ص.21

7.7سهران حسني عيل شالل(التاهيل املجتمعي
للمعاقني حركيا) رسالة ماجستري ،كلية اآلداب،
جامعة بغداد.2011 ،

8.8أ.د .عبد العزيز رسطاوي ،د .عوشه املهريي
واخرون( مشكالت التي تواجه املرأة املعوقة يف دولة

االمارات العربية املتحدة ،املجلة الدولية لألبحاث
الرتبوية ،جامعة االمارات العربية املتحدة ،العدد

.2013-33

1.1د .عبد العزيز عبداهلل الدخيل ،معجم مصطلحات

9.9ان يوابنك (تقييم مواقف االخصائيني االجتامعني

املناهج للنرش ،عامن -االردن ،2006 ،ص.122

1010سليامن عزمي ،عىل هامش الطب ،جزء ثاين ،دار

اخلدمة االجتامعية والعلوم االجتامعية ،ط ،1دار

2.2د .حابس العواملة ،سيكولوجية االطفال غري

العاديني(االعاقة احلركية) االهلية للنرش والتوزيع،

جتاه االشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة).

القلم ،القاهرة ،1963 ،ص.241

1111د.مجال اخلطيب .مقدمة يف االعاقات اجلسمية
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اشكاليات املرأة العراقية املعوقة حركيا داخل املجتمع
والصحية ،دار الرشوق ،عامن -االردن،2007 ،

الشارقة للعلوم االنسانية ،العدد ،2006 ،3ص.13

1212د .مجال اخلطيب ،مصدر سابق ،ص.81-77

الثقافية العامة ،بغداد  ،1986ص.34

ص.17

2222عبد الصمد عبد االمري ،املعوقون ،دار الشؤون

spinal cord-1982 Hussey, R.w1313

2323اياد عبد الكريم العزاوي واخرون ،علم

rehabition, newyork, Churchill living

للنرش ،عامن ،االردن ،2002 ،ص.163

injuries ,In. V*I Nicke (Ed) orthopedic
1.stane, p

االجتامع الرتبوي الرياضيـط1ـ دار العلمية الدولية

2424نظرة املجتمع لإلعاقة يف االردن .اطفال اخلليج

1, 993 Rowley, Fand Reifgek, d1414

العريب .مركز دراسات وبحوث املعاقنيwww. .

teaching the Student with spina bifida

Qulf Kids. Com

.poatimore. Paul.h.P3

Dubunne. O.from alienation to2525

1515د .مجال اخلطيب .الشلش الدماغي ،دليل

.6-P4 .1977 s, elf fulfillment Bruddely

ص.18

،عامل املعرفة الكويت سنة  ،1978ص.89

املعلمني واالباء ،اجلامعة االردنية ،عامن،1992 ،

 2626عزت جمازي .الشباب العريب ومشكالته،العدد6

1616امل يوسف كنتاب -الشلل احلركي والعقيل-

2727جابر نرص الدين ،العوامل املؤثرة يف طبيعة

1717جابر النبال -االعاقة واثرها النفيس عىل العاق

والعلوم االنسانية ،جملد ،16العدد ،3دمشق ،سنة

1818د .مجال اخلطيب .الشلل الدماغي دليل املعلمني

2828هتاين عبد السالم حممد ،الرتويج والرتبية

1919د .مجال اخلطيب ،مصدر سابق ،ص.65

ص.208

الرياض ،2007 -ص.6

واالهل واملجتمع بدون سنة ،ص.47-45

واالباء .مصدر سابق ،ص.65

الرتبية االرسية لألبناء جملة جامعة دمشق لآلداب

 ،2000ص.45

الرتوجيية،ط،2دار الفكر العريب ،القاهرة،2001 ،

2020يوسف الغريوين ،االعاقة بني الوقاية والتأهيل،

2929أ.رامي اسعد ابراهيم ،أ.د .حممد وفائي.

،مؤسسة العني للطباعة جامعة االمارات العربية

وحركيا يف ضوء بعض املتغريات ،جملة اجلامعة

مركز البحوث والتطوير واخلدمات الرتبوية والنفسية
املتحدة -كلية الرتبية ،1990 -ص.27

2121د .امحد اخلطايب .الواقع االجتامعي وحقوق ذوي
االحتياجات اخلاصة يف املجتمع العريب -جملة جامعة
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السامت املميزة لشخصيات املعاقني سمعيا وبرصيا

االسالمية(سلسلة دراسات انسانية) ،جملد،15
العدد ،2007 ،2ص.878

3030أ.رامي اسعد ابراهيم .ابراهيم  ،أ.د .حممد وفائي

بانياس عدنان جلوب
 ،مصدر سابق ،ص.916

 ،2009ص.46

3131املؤمتر االقليمي االول للملتقى العريب للمرأة

4141د .عدنان ياسني ،التنمية املبكرة ،مقال منشور يف

واملنظمة العربية للمعاقني .القاهرة ،مرص.2006 ،

احلكمة ،العدد  ،21بغداد ،2009ص.8

املعوقة ،وحدة شؤون املرأة يف جامعة الدول العربية

جملة دراسات اجتامعية ،جملة فصيلة حمكمة عن بيت

3232عبد السالم نعمة االسدي ،الرعاية االجتامعية

4242حممد شفيق ،البحث اخلطوات املنهجية إلعداد

 ،2008ص.42

احلديث ،1994 ،ص.108

للمعوقني .وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
3333حممد سيد فهمي ،السلوك االجتامعي للمعاقني،

البحوث االجتامعية ،االسكندرية املكتبية اجلامعي

دراسة يف اخلدمة االجتامعية ،املكتب اجلامعي
احلديث ،القاهرة ،2001 ،ص.153

3434ريم نشابة معوض -الولد املتخلف تعريف
شامل لذوي االحتياجات اخلاصة واالساليب
الرتبوية املعتمدة.

3535امحد عزت ،علم النفس الصناعي ،الدار القومية
للطباعة والنرش ،القاهرة ،1965 ،ص.7

3636فرج عبد القادر طه ،سيكولوجية الشخصية

املعوقة لإلنتاج ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة،1980 ،
ص.15

3737امحد عزت ،علم النفس الصناعي ،مصدر سابق،
ص.564

3838عبد السالم نعمة االسدي ،الراعية االجتامعية

للمعوقني ،مصدر سابق ،ص.33

3939عبد الصمد عبد االمري ،املعوقون ،مصدر سابق،
.7-6

4040د .اسامء رساج الدين هالل -تأهيل املعوقني.
دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة ،عامن ،االردن،

العدد التا�سع  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين
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