
 

 
 
 

 
دور اجلمعيات األهلية لذوي االحتياجات اخلاصة يف التمكني 

 2030الوظيفي للمرأة يف اجملتمع السعودي يف ضوء رؤية اململكة
 
 

 إعـــــــــداد
 أ.د مكي محمد مغربي محمد   

 

 
 

 الناشر

 املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية بالقاهرة
 مجهورية مصر العربية 

 

 

 

 

 

 

 2021 يناير



 2030اةة  ي التمي ن الويييي للمرةة  ي اتجمتم  الععودي  ي وو  ريية اململيةدور اجلمعيات األهلية لذوي االحتياجات اخل

 

 ـ 104 ـ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية
  

 ـ 105 ـ

دور اجلمعيات األهلية لذوي االحتياجات اخلاصة يف التمكني 
 2030الوظيفي للمرأة يف اجملتمع السعودي يف ضوء رؤية اململكة

 إعداد: أ.د مكي محمد مغربي محمد   

 أستاذ التربية الخاصة المساعد بمصر                                             

 الفئات الخاصة بجامعة القصيم                                   أستاذ     
 ملخص:

هدف هذا البحث إلى التعرف على دور الجمعيات األهلية لذوي 
االحتياجات الخاصة في التمكين الوظيفي للمرأة في المجتمع السعودي في ضوء 

(  90لى )؛ ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق أدوات هذا البحث ع2030رؤية المملكة
امرأة ذي احتياجات خاصة؛ حيث طبق عليهم استبانة دور الجمعيات األهلية لذوي 
االحتياجات الخاصة في التمكين الوظيفي للمرأة في المجتمع السعودي )إعداد 
الباحث(، وتوصل البحث إلى عدد من النتائج، أن دور الجمعيات األهلية لذوي 

ي للمرأة في المجتمع السعودي في ضوء االحتياجات الخاصة في التمكين الوظيف
في  امتحقق بدرجة كبيرة ،ال توجد فروق دالة إحصائي   2030رؤية المملكة 

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور الجمعيات األهلية في تمكين المرأة ذي 
ترجع الختالف الحالة االجتماعية،توجد فروق دالة  ااالحتياجات الخاصة وظيفي  

في استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور الجمعيات  0.01ند مستوى ع اإحصائي  
ترجع الختالف المؤهل  ااألهلية في تمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة وظيفي  

 الدراسي.

الجمعيات األهلية، ذوي االحتياجات الخاصة، التمكين الوظيفي كلمات مفتاحية: 
 للمرأة
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The role of NGOs for people with special needs in the 

career empowerment of women in Saudi society in light 

of the Kingdom's 2030 vision 

Dr. Makky. M. Maghraby 

Professor of Special Education at Qassim University 

Assistant professor in Egypt 

This research aimed to identify the role of NGOs for 

people with special needs in the career empowerment of 

women in Saudi society in light of the Kingdom's 2030 

vision, To achieve this goal, the tools of this research have 

been applied to (90) women with special needs. They have 

applied a questionnaire to the role of NGOs for people with 

special needs in the career empowerment of women in Saudi 

society (the researcher's preparation), and the research 

reached a number of results, The role of NGOs in people 

with special needs in the career empowerment of women in 

Saudi society in light of the Kingdom’s 2030 vision is largely 

achieved, there are no statistically significant differences in 

the responses of the study sample individuals about the role 

of NGOs in empowering women with special needs 

functionally due to the different social status, there are 

Statistically significant differences at the level of 0.01 in the 

responses of the study sample individuals on the role of 

NGOs in empowering women with special needs 

functionally due to the different educational qualifications 

Key words: NGOs, people with special needs, career 

empowerment for women. 
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دور اجلمعيات األهلية لذوي االحتياجات اخلاصة يف التمكني 
 2030الوظيفي للمرأة يف اجملتمع السعودي يف ضوء رؤية اململكة

 مكي محمد مغربي محمد .إعداد: أ.د

 أستاذ التربية الخاصة المساعد بمصر

 أستاذ الفئات الخاصة بجامعة القصيم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة البحث:
ورد مصطلح التمكين في القران الكريم ألول مرة وفي أكثر من موضع    

(، واالستشهاد هنا هو في الجوانب  56؛ وسورة يوسف، األيه41)سورة الحج، اآلية 
التي تتشابه فيها معانى التمكين بين تمكين اهلل سبحانه وتعالى لرسله وتمكين 

وتوضيح أهمية التمكين في الحياة  اإلنسان لإلنسان األخر لبيان
 (.2013،13)الزاملي،

 وذلك .اإلعاقة لذوي خاصة قوانين السعودية العربية المملكة أصدرت 
 دخلت التي اإلعاقة لذوي الدولية المصاحب لالتفاقية مع االلتزام التشريعي توافقا
 ن حيثم مواطنيها لجميع المساواة أكدت حيث . م 2008 مايو 3 في التنفيذ حيز

 السياسية الحقوق وكفالة المجتمعية والمعاملة التعليم في والحق الّصحية الرعاية
 هذا سياق وفي والترفيهية، والثقافية الرياضية جميع األنشطة في المشاركات وضمان
على دور الجمعيات األهلية المتخصصة في مجال ذوي  اهتمامنا انصب

العربية السعودية  المملكة في اقةالمع المرأة تمكين االحتياجات الخاصة في
 (.2017)الشيخاوى،

حيث بدأ استخدام التمكين منذ بداية الستينيات بالواليات المتحدة األمريكية  
من القرن الماضي مع ظهور قضايا التنمية، فالتمكين يدل على تعزيز وتشجيع قدرة 
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بشكل عام )عوض  الفرد على التغيير اإليجابي والمرغوب، ويرتبط التمكين بالتنمية
 (.43، 2013وآخرون، 

( أن التمكين هو مجموعة من 2012كما أوضحت دراسة المسيري )     
القرارات واألفعال التي يتخذها األخصائي االجتماعي لمساعدة الناس على فهم 
األطر االجتماعية واالقتصادية لظروفهم التي يعيشون فيها، وتحسين قدراتهم 

ة، والقدرة على اتخاذ القرارات بشكل جماعي أو فردى لتغيير االجتماعية واالقتصادي
 المواقف غير االيجابية التى يعيشون فيها.

 إلى http://www.qaffin.net(The Economist) مجلة وقد أشارت
ذاته؛ أشارت  الوقت وفي العالمي، االقتصادي للنمو المحرك االأقوى النساء أن

مكانية قيام المنظمات والجمعيات غير على إ Goldstin,Jerom(2005)دراسة 
الحكومية بالتخطيط للعديد من البرامج الموجهة لتنمية وتوفير الدعم المادي والعيني 

 والمساعدة في تشييد دور الرعاية االجتماعية، والصحية .

لتحقيق نجاحات كبيرة  2030إن المرأة السعودية قادمة بدور تنموي في رؤية       
إلقليمي والعالمي بتقدير القيادة السياسية بتفوقها العلمي والعملي على الصعيدين ا

رغم التحديات االجتماعية التي تضيق الخناق على المرأة التي وضعت بصمتها 
المميزة في التعليم والطب والكثير من المجاالت، حيث سيفتح الباب أمام المبدعات 

وتشجيعهن على اإلنتاج مع  والمثقفات والمتميزات للمشاركة في النهضة والبناء
 .التمسك بتقاليدهن وحجابهن وعاداتهن األصيلة

وفي خطوة في الطريق الصحيح لتمكين المرأة، وجهت وزارة التعليم السعودية       
جميع قطاعاتها بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها عند تقديم 

ض المرأة آراء ومطالب ال تعتمد الخدمات لها. يعود الفضل في هذه الخطوة لرف
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أصال على نصوص شرعية. تمكين المرأة يحد من التعسف والظلم في استباحة 
 .مفهوم الوالية ويمنع معاملة المرأة كالمعتوه أو المجنون أو القاصر

 مشكلة البحث:
إن لدى األفراد ذوي االحتياجات الخاصة نفس الحقوق التي يتمتع بها 

تمكينهم على فرص  عمل والتوظيف في جميع المجاالت  األفراد العاديين في
والقطاعات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم الخاصة، والتي تساعد على أن 

 يصبحوا أعضاء منتجين داخل المجتمع .  

وظهر  خالل السنوات األخيرة اهتمام متزايد بهم من قبل المؤسسات الرسمية      
هم وأهدافهم من اإليواء والتعليم إلى االهتمام والجمعيات، إذ تطورت وجهات نظر 

بإعدادهم مهني ا للتوظيف. وتعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي 
، التي جاءت مؤيدة لتمكين 2030اهتمت بتمكينهم وظيفيا كما هو واضح في رؤية 

وميولهم األفراد من ذوي اإلعاقة من أجل الحصول على فرص عمل مناسبة لقدراتهم 
مساعدة ذوي  2030بما يضمن اندماجهم داخل المجتمع، كما تضمنت رؤية 

اإلعاقة ومنحهم المساعدة لتحقيق رغباتهم ونجاحهم داخل المجتمع، أي تحويلهم إلى 
 (.    2017منتجين )شبكة أصحاب األعمال واإلعاقة، 

ة غير بتبني عدد من المنظمات، وخاص Wiliams (2014)كما أوصت دراسة     
الحكومية التابعة لألمم المتحدة، لمبدأ التمكين الوظيفي للمعاقين بهدف التغلب على 
المعوقات التي تواجههم. ومن أهم المعوقات التي تقابلهم هي عملية التحاقهم بإحدى 
الوظائف التي تيسر لهم الحياة حتى ال يكونوا عبئ ا على المجتمع، فضال  عن القلق 

. Bond,R,Darke,E.&Becker,R.et al ( 2012,33هم )النفسي على مستقبل
من الشباب  %85ووفق ا لالستطالع الوطني بوالية تكساس األمريكية فإن نسبة 
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فقط هم من تمكنوا من إيجاد فرصة  %15المعوقينعقلي ا عاطلون عن العمل، وأن 
 (.National Core Indicator, 2014للعمل )

ى أهمية تقرير مصير المعوقون لتكون مصدر ا وقد أشار عدد من الدراسات إل   
 Powers et al., 2001; Spooner)قويا لخلق ممارسات جديدة لدى المعوقون

& Browder, 2015; Spooner , McKissick & Knight , 2017)  ويرى .
Davis et al (2013)  أن قضية تمكين المعوقون ذات أهمية كبرى؛ ألن العنصر
ساسي لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، فضال  عن البشرى هو المكون األ

 People withوجود اهتمام واضح من جانب الدول باألفراد المعوقين 
Disabilities  صدارها قوانين تحافظ على حقوقهم وُتسهم في تحسين أوضاعهم وا 

 المعيشية.

والغربية في  ( إلى ازدياد اهتمام الدول العربية2009حيث أشار دراسة ملحم )   
العصر الحديث بموضوع التمكين بمختلف مستوياته في المؤسسات الحكومية، 
واألهلية من أجل تحقيق تنمية المجتمع في كافة الميادين، وأن التمكين يساهم في 
تفجير الطاقات اإليجابية واالبداعية الكامنة لدى األفراد، ويرتبط التمكين بالعالقة 

الشعب، ومفهوم التمكين يعنى قدرة المؤسسات والجمعيات المتبادلة بين الدولة و 
فيتمكين العاملين والضعفاء من  ضمنهم ذوي االحتياجات الخاصة، والمبعدين داخل 

 المجتمع    

أن نجاح المجتمع  Gender And Education( 2017كما أشارت دراسة )      
ح األمة، دعت تلك سيكون على النساء مسؤوليات والتزامات بسبب أهميتها لنجا

الدراسة إلى تطوير إمكانيات المرأة ومساعدتها على التمكين الوظيفي داخل 
المجتمع، عالوة على ذلك إن دور المرأة هو دور األم والشريك داخل المجتمع حيث 

 لديها القدرة والواجب للدفاع بطريقتها الخاصة. 
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ماعية أن المعوقات االجت Lavoie (2007في حين أوضحت دراسة )
واالقتصادية ذات ارتباط باإلعاقة، إذ أن المعوقون لديهم صعوبة في مهارات 
السلوك التكيفي أو التفاعل االجتماعي داخل المجتمع، وهذا بدوره يؤدى إلى العزلة 
داخل المجتمع؛ لذا فمشكلة الشعور بالحاجة االقتصادية )الوظيفية( من المشكالت 

عنها المعوقون بالعزلة والنطواء بأساليب متعددة  ذات األبعاد الخطيرة التي يعبر
منها االنسحاب، والقلق، العدوانية، والعنف، والخجل، وغيرها من األساليب. ومن 

 Employmentناحية أخرى أشار بعض الدراسات إلى عدم التمييز في التوظيف 
Discrimination إذ قامت بعض الشركات الفرنسية بتدريب ذوي اإلعاقة على ،

 Employmentالعمل في أطقم الضيافة؛ تأكيد ا على وجود فرص العمل المتساوية
Equal   وقد وافقت وزارة الخارجية على عملهم بالوزارة، وفي أعمال اإلغاثة الدولية

(Schwartz,2014,68.) 

إلى  تحفيز وتمكين المرأة  Michael J. Papa( 2000كما أشارت دراسة  )     
ة التنمية الذاتية والعمل التعاوني، قامت بإعداد برنامج من خالل تشجيع أنشط

( للنساء لتميكن المرأة حيث يتميز هذا البرنامج بسرد القصص NDDBتطويري )
والخبرات للنساء المشاركات وعرض إنجازاتهم، أيضا توصلت تلك الدراسة إلى 

 إعداد نظرية تشرح كيفية تمكين المرأة من خالل التواصل.  

مكين إلى تدريب ورفع قدرات المرأة اإلدارية والقيادية في اتخاذ ويهدف الت
القرار والتخطيط والتنفيذ والمشاركة والمساواة مع الرجل فيدفع عجلة التنمية؛ كما 

( إلى وجود عالقة بين دور الجمعيات األهلية في تمكين 2003أشارت دراسة غز )
ة، مما يدفع االهتمام بدور المرأة المعيلة في الحصول على الخدمات االجتماعي

الجمعيات األهلية المتخصصة في مجال ذوي االحتياجات الخاصة بتمكين المرأة 
"، 2030ذي االحتياجات الخاصة هو المزايا التي توافرت ضمن "رؤية المملكة 
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كانت تلك الخاصة بتمكين المرأة على الساحة الوطنية. هذا الجانب جلب في الواقع 
جيعا حتى من البلدان المؤثرة على الساحة الدولية. وعندما إعجابا ودعما وتش

كانت المرأة في المقدمة، ألسباب عديدة، في مقدمتها بالطبع أنها  "وضعت "الرؤية
تمثل نصف المجتمع، وعليها واجبات وطنية، ولديها اإلمكانات الالزمة في عملية 

ما كبيرا على صعيد التنمية الالزمة، كما أنها في السنوات الماضية حققت تقد
التأهيل والتعليم، يضاف إلى ذلك أن نسبة متزايدة من اإلناث تلقت تعليما عاليا 

 رفيعا، سواء محليا أو خارجيا. 

ويشير الباحث في هذا البحث إلى تمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة      
مكاناتهن في مواجهة اإلعاقة أي   -اإلعاقة )فكريةكانت تلك  ابتنمية وتقوية ذواتهن وا 

....(، ودور الجمعيات األهلية المهتمة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة في -حسية
تنمية قدراتهن لتحسين أحوالهم المعيشية، ومواجهة ما يحيط بهن من مشكالت 

 اجتماعية نتيجة تلك اإلعاقات.

لكي ُنفعل برامج تمكين ذوي االحتياجات الخاصة، ال بد أن نأخذ فيعين      
االعتبار أن التمكين يسير وفق منظومة من المستويات تبدأ بمستوى الرفاهية المادية 
ألفراد المجتمع في مجاالت الحياة، حيث يعتبرهم شريحة اجتماعية لها احتياجات 
مادية والتي البد أن ُتشبع، بينما يركز مستوى الوعي على رفع قدرة األفراد في 

ثقافة التقليدية السائدة ضد األفراد في المجتمع، أما التحليل الواعي لنظم التمييز وال
مستوى المشاركة يسعى إلى رفع مشاركة األفراد االيجابية في عملية ُصنع واتخاذ 

 (.123، 2015القرار )العتيبى،

وأشارت العديد من الدراسات التي تناولت دور الجمعيات األهلية في تمكين 
والتي تناولت دور المنظمات األهلية  (2001المرأة مثل دراسة كال من فاروق)

فيتمكين المرأة والوقوف على البرامج واألنشطة التي تستخدمها تلك المنظمات 
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( والتي تناولت دراسة النساء العائالت 2002دراسة حليم ) التمكين المرأة، أيض  
( والتي تدور حول اسهامات 2002ألسر في العشوائيات، دراسة عبد المنعم)

ألهلية في مجال رعاية المرأة لتمكينها من القيام بدورها في تنمية الجمعيات ا
( والتي بحثت عن دور المنظمات غير 2004المجتمع، دراسة عبد اللطيف)
( والتي بحثت عن تمكين 2011دراسة سعد اهلل) االحكومية فيتمكين المرأة ، أيض  

 التالية:المرأة. وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في األسئلة 
ما دور الجمعيات األهلية لذوي االحتياجات الخاصة في التمكين الوظيفي  -أ

 ؟2030للمرأة في المجتمع السعودي في ضوء رؤية المملكة
هل تختلف استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور الجمعيات األهلية في  -ب

 باختالف متغيرات )العمر، اتمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة وظيفي  
 المؤهل الدراسي، الحالة االجتماعية(؟

ما المقترحات التي سيضيفها البحث لتمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة -ج
 داخل المجتمع السعودي؟ اوظيفي  

 أهدف البحث :
 يهدف البحث إلى :

التعرف على دور الجمعيات األهلية في التمكين الوظيفي للمرأة  -أ
 في المجتمع السعودي في ضوء 

 .2030المملكةرؤية  -ب
التعرف على اآلثار االيجابية المترتبة على تمكين المرأة ذي  -ج

 في المجتمع السعودي؟ ااالحتياجات الخاصة وظيفي  
التوصل إلى بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تفيد  -د

العاملون بالجمعيات االهلية لتمكين المرأة ذي االحتياجات 
 .االخاصة وظيفي  
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 أهمية البحث:
 األهمية النظرية:    

بالمملكة العربية السعودية  2030يستمد البحث قيمته من رؤية  -أ
 التي أولت أهمية كبيرة لذوي االحتياجات الخاصة.

بالمملكة العربية السعودية  2030يستمد البحث قيمته من رؤية  -ب
 التي أولت أهمية كبيرة لدور المرأة في المجتمع.

المرأة ذي االحتياجات الخاصة ندرة الدراسات التي تناولت تمكين  -ج
 في المملكة العربية السعودية. اوظيفي  

مساهمة البحث في تسليط الضوء على دور ذوي االحتياجات في  -د
 المجتمع السعودي.

مساهمة البحث في بعض االقتراحات التي يمكن أن تفيد في  -ه
 .اتمكين ذوي االحتياجات الخاصة وظيفي  

 األهمية التطبيقية:

ة للتعرف على دور الجمعيات األهلية في تمكين المرأة ذي تصميم استبان -أ
 في المجتمع . ااالحتياجات الخاصة وظيفي  

 مساهمة البحث في التعرف على قدرات المرأة ذي االحتياجات الخاصة. -ب
إمكانية االستفادة من بعض المقترحات في البحث لتمكين جميع فئات ذوي  -ج

 .االحتياجات الخاصة 
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 مصطلحات البحث:-
 التمكين الوظيفي:-

يقصد به توفير العمل المالئم للمعاق في ضوء التأهيل الذي حصل عليه، 
 .(Sakui,2007,8مع توفير بيئة تناسب قدراته )

العناية بذوي االحتياجات الخاصة ليصبحوا قادرين على : التعريف اإلجرائي -
تحسين ظروفهم من خالل تحقيق األهداف الخاصة بهم ليصبحوا بتلك 

وسيلة قادرين على العمل في اتجاه مساعدة أنفسهم واألخرين ليكونوا أكثر ال
 حكمة في تحديد نوعية حياتهم

 تمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة:-أ
هو إتاحة الفرصة للمرأة ذي االحتياجات الخاصة من خالل جملة من 

المهارات  العمليات التدريبية والتحويلية للتزود باألفكار والمعلومات واكتساب
والقدرات التى تساعده على المشاركة االيجابية مع المجتمع واتخاذ القرارات 
المؤثرة في المواقف المختلفة مما يساعده على االندماج االجتماعي 

 .(2011،15)صالح،
التعريف اإلجرائي: تحسين نوعية حياة المرأة ذي االحتياجات الخاصة 

مكا اوظيفي   كانت تلك  اناتهن في مواجهة اإلعاقة أي  بتنمية وتقوية ذواتهن وا 
 حركية....(.-حسية-اإلعاقة )فكرية

الجمعيات األهلية: هي كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو -ب
غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة   الطبيعية أو االعتبارية، 

رض من ، وذلك من أجل تحقيق غا، غير هادفة للربح أساس  اأو منهما مع  
أغراض البر أو التكافل )هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 

 (.2،1441السعودي،
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 حمددات البحث:-
 التزم الباحث بالحدود التالية: 

 منهج البحث: -1
منهج البحث: استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي باعتباره 

الظاهرة كما توجد المنهج المناسب لهذه الدراسة، وهو منهج يقوم على وصف 
 في المجتمع، ويهتم بوصفها وصف ا دقيق ا، ويفسرها تفسيرا كميا وكيفيا.

 حدود البحث: -
حدود بشرية ومكانية: اقتصر البحث الحالي على الجمعيات األهلية المهتمة  –أ 

 باألفراد ذوي االحتياجات الخاصة )العنصر النسائي(.
الثاني من العام الجامعي  حدود زمنية: تم تطبيق البحث في الفصل-ب

 م.2020
 اإلطار النظري والدراسات املرتبطة:

: التمكين الوظيفي:  أوالا

إن التوجه االستراتيجي الراهن، يعتمد بصورة أساسية على تنمية      
مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص 

شاريع والميادين التي تتوافق المناسبة، لبناء مستقبلها. وهناك كثير من الم
مع وضعية "وحتى خصوصية" المرأة، بينما تنتشر هذه المشاريع في كل 
األنحاء وعلى مختلف األصعدة، كما أن هناك مشاريع تتطلب في الواقع 
وجود المرأة فيها، الستكمالها. أى أن المرأة السعودية ستجد الساحة مناسبة 

لقطاعات، بل استحداث قطاعات جديدة لها، بحكم مشاريع التنمية وتعدد ا
بالفعل. والمرأة السعودية قادرة على خوض أغلبية المشاريع المطروحة، من 
تلك الخاصة بالثقافة والسياحة والترفيه إلى الطاقة والخدمات االجتماعية 
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والمجتمعية. يضاف إلى ذلك وجود مؤهالت قادرات على القيام بذلك 
 بأعلى مستوى من الحرفية.

ث يهدف التمكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة إلى إكسابهم حي
مختلف المعارف واالتجاهات والقيم والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفعالة 
في مختلف أنشطة الحياة. فضال عن تغيير ثقافة المجتمع نحو ذوي 
اإلعاقة من ثقافة التهميش إلى ثقافة التمكين. ويعد التمكين الوظيفي من 
الجوانب المهمة لألفراد من ذوي االحتياجات الخاصة، ويهدف إلى التقليل 
من تأثير اإلعاقة بتقديم الخدمات المساندة مثل التدريب والمتابعة بعد 
التشغيل، ومدى تكيف ذوي االحتياجات الخاصة مع العمل الذي التحق به 

المهني  مع حل المشكالت التي تواجهه، ويتم ذلك من خالل مراكز التأهيل
 (.Alo et al.,2011أو التأهيل الشامل أو الورش المحمية )

( الذين يعملون في المنظمات CRPsإن مقدمي التأهيل المجتمعي )     
التي تقدم وظائف عمل ُيعدون المصدر الرئيسي لتوظيف ذوي االحتياجات 
الخاصة، ناهيك عن أنهم يقدمون الدعم النفسي االجتماعي لذوي 

الخاصة ، إذ أن ذوي االحتياجات الخاصة يقضون غالبية  االحتياجات
يومهم في المجتمع مع مراعاة عدم وجودهم وسط عدد كبير من األفراد، 

جات الخاصة في أيضا تركز تلك المنظمات على تمكين ذوي االحتيا
والترفيهية بغرض تحسين المهارات النفسية  الوظائف التطوعية،

 شطة الحياة اليومية مع االستمرار في دعمهمواالجتماعية واالنخراط في أن
(Metzel,Boeltzig, Butterworth, Sulewski, & Gilmore, 2009) كما .

أنه عندما يتعامل األشخاص ذوي  Henry et al, ( 2015)أوضح 
االحتياجات الخاصة مع المجتمع فإن ذلك يحدث تغييرا كبيرا في حياتهم 

كثير من الدعم والخدمات التي تتناسب وحياة أفراد أسرهم، فيحتاجون إلى 
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مع خصائصهم، وتغيير في الروتين اليومي الذي تعودوا عليه قبل 
اندماجهم في المجتمع، كما أن المجتمع عليه دور كبير وتقديم خدمات من 

والية  28أجل تكيف تلك الفئة ولكن بشيء من المرونة. كما حاولت 
ات الخاصة تتبنى سياسة أمريكية زيادة فرص العمل لذوي االحتياج

، حيث اعتمدت سياسة التوظيف على تقديم خدمات التدريب  التوظيف أوال 
 ,Kiernanوالتأهيل الوظيفيين قبل توظيف ذوي االحتياجات الخاصة )

Hoff, Freeze, & Mank, 2011 ؛) (Association of People 
Supporting Employment First, 2015) كما توصلت دراسة .

(2019 )Krzysztof Rubacha, Marina Siritova  إلى إعداد برنامج
تعليمي وتدريبي لدمج ذوي االحتياجات الخاصة وظيفي ا، وتكون هذا 

درس ا نظري ا،  26درس ا، منها  76البرنامج من ثالث وحدات، وتألف من 
درس ا عملي ا ثم تم تطبيقه لمدة عام، وكان الهدف منه تهيئة الظروف  50و

ة لتكيف ذوي اإلعاقة الفكرية مهني ا؛ لذا كان من الضروري خلق المناسب
 بيئة مناسبة تحفزهم على تعديل سلوكياتهم.

 أهمية التمكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة:-
ُيعد التمكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة الهدف األسمى والناتج 

ة ذوي االحتياجات الخاصة في النهائي ألي برنامج مهني أو تربوي من أجل مساهم
الحياة االقتصادية التي تتناسب مع خصائصه وقدراته، واستعمال مهاراته أفضل 
استعمال؛ ألن التمكين يمثل لذوي االحتياجات الخاصة قمة العملية التأهيلية 
ومحصلتها لما يساعده في تحقيق ذاته، ونموه النفسي واالجتماعي السليم، بجانب 

ه مستوى معيشة كريمة، والمساهمة في عملية التنمية كسب دخل يضمن ل
االقتصادية لوطنه، فضال عن اندماجه في مختلف مناحي الحياة )دوبكات، 
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(. والعمل جزء مهم في الحياة لدى كثير من ذوي االحتياجات الخاصة ؛ ألن 2018
 التمكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة يمنحهم الرضا، ويشجعهم فكري ا على
التجاوب مع المجتمع خاصة لو كانت الوظيفة تالئم خصائصهم الجسمية والفكرية، 

 مما يجعل لديهم رضا عن الوظيفة التي أسندت إليهم.
(Fornes, Rocco, &Rosenberg, 2018; Fritzsche & Parrish, 2015; 
Judge& Klinger, 2018; (e.g.,Judge & Klinger, 2018; Schalock, 
Bonham, &Marchand, 2001) 

أنه عند  Grigal, Migliore, & Hart ( 2014أوضحت دراسة كل من ) كما   
فحص ملفات المتقدمين إلى إحدى الوظائف، وبمجرد معرفة أن المتقدم معاق يتم 
رفضه، وهذا ُيعد عقبة رئيسية أمام مستقبله المهني. ويتضح مما سبق أن للتمكين 

 ا من الفوائد، منها:الوظيفي عدد  
فسية: إن التمكين الوظيفي له آثار إيجابية على نفسية ذوي االحتياجات ن -أ

الخاصة منها االرتقاء بمفهومه عن ذاته، زيادة السلوكيات اإليجابية، المزيد 
 من التوافق النفسي.

اجتماعية: التمكين الوظيفي له أثر اجتماعي على ذوي االحتياجات  -ب
في العمل، ومن ثم يتعلم الخاصة ، حيث تتسع مجموعات أقرانه الجدد 

ويتدرب كل ما هو جديد، فضال عن إكسابه القدرة على التكيف 
 االجتماعي، وتكوين عالقات وصداقات مع محيطه الجديد. 

 .Jillian A. Caldwell, Jennifer Lكما أوضحت دراسة كل من 
Jones, Kami L. Gallus, and Carolyn S. Henry(2018)  أن تمكين

يلعب دور ا رئيس ا في التكيف المجتمعي واألسرى، إذ يعد ت الخاصة ذوي االحتياجا
، حيث االحتياجات الخاصة التمكين واعد ا، وهو شكل من أشكال الحماية لذوي 

 ,Given, Given, Sherwood, & DeVoss, 2013Hellerأشار كل من 
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Gibbons, & Fisher, 2015; Larson et al., 2017, ذوي أن  إلى؛
تقابلهم بعض التحديات أثناء ممارسة التمكين المجتمعي، على ت الخاصة االحتياجا

الرغم من أن البعض يعمل بشكل جيد داخل المجتمع، لذلك نجد في الواليات 
 .االحتياجات الخاصةالمتحدة األمريكية األسرة والمجتمع أكبر داعم لذوي 

موحدة لقواعد ( إلى مجموعة من القواعد ال2017كما أشارت دراسة الشيخاوي )
أساسية تضمن حقوقا وحريات يجب على الدول اتخاذها لتحقيق أفضل الفرص لذوي 

 في المجتمع، منها:الخاصة  االحتياجات
الحق في الرعاية الطبية: على الدول أن تضمن حصول المعاق على أي  .1

عالج منتظم أو أدوية قد يحتاج إليها في الحفاظ على مستوى أدائه أو 
 .تحسينه

على الدول أن تكفل استحداث وتوفير خدمات للمعاقين، وتكفل يجب  .2
ضمنها توفير اإلمداد بالمعينات؛ لكي يتسنى لهم رفع مستوى استقاللهم في 

 حياتهم اليومية وممارسة حقوقهم.
يجب على الدول والحكومات أن تتخذ التدابير الالزمة إلزالة الحواجز   .3

مرافق البيئة المادية، وينبغي أن والعوائق التي تعترض سبيل المشاركة في 
تتمثل هذه التدابير في وضع معايير ومبادئ توجيهية والنظر في سن 
تشريعات تكفل ضمان إمكانية الوصول إلى مختلف األماكن في المجتمع 
والوظائف، كالمساكن والمباني، وخدمات النقل العام، وغيرها من وسائل 

يئة الخارجية. وعلى المهندسين النقل والشوارع وغير ذلك من عناصر الب
المعماريين ومهندسي اإلنشاءات، وغيرهم ممن يشتركون، بحكم مهنهم، في 
تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية، فرصة الحصول على معلومات كافية 
عن السياسات المتعلقة بالعجز والتدابير الرامية إلى تيسير الوصول إلى 
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مستلزمات تيسير الوصول ضمن  األماكن المقصودة. ويجب أن تدرج
تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية، منذ بداية عملية التصميم، وألزمت 
القواعد العامة استشارة منظمات المعوقين لدى وضع معايير وقواعد لتيسير 
الوصول إلى األماكن المقصودة. كما ينبغي إشراك هذه المنظمات محليا، 

طيط، لدى وضع تصميمات مشاريع ابتداء من المرحلة األولى للتخ
 اإلنشاءات العامة. 

كما تضمنت المبادئ الخاصة بحماية األشخاص المصابين باإلعاقة الفكرية  .4
وتحسين العناية بالصحة العقلية التي اعتمدت، ونشرت بموجب قرار 

كانون  17المؤرخ في  119/  46الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
بق هذه المبادئ على ذوي اإلعاقة دون تمييز وتنط 1991األول/ديسمبر 

بأي دافع، كالتمييز بسبب العجز، أو العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو 
اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو األصل القومي أو 
االجتماعي، أو المركز القانوني أو االجتماعي، أو السن، ومن هذه 

 المعايير:
جميع األشخاص بحق الحصول على أفضل ما هو متاح من يتمتع  -أ

رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية 
 واالجتماعية.

يعامل جميع األشخاص المصابين بمرض عقلي، أو الذين يعالجون  -ب
 بهذه الصفة معاملة إنسانية مع احترام ما لإلنسان من كرامة أصيلة.

اص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه لجميع األشخ -ج
الصفة الحق في الحماية من االستغالل االقتصادي، والجنسي، 
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وغيرهما من أشكال االستغالل، ومن اإليذاء الجسدي أو غير 
 الجسدي أو المعاملة المهينة.

ال يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى اإلعاقة ويعني "التمييز":  -د
ستبعاد أو تفضيل يؤدي إلى إبطال أو إضعاف المساواة تفريق أو ا

في التمتع بالحقوق. وال تعتبر التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد 
حماية حقوق األشخاص المصابين بمرض عقلي، أو ضمان النهوض 
بهم تمييزا. وال يشمل التمييز أي تفريق، أو استبعاد أو تفضيل يجري 

ن ضروريا لحماية ما لشخص مصاب وفقا ألحكام هذه المبادئ ويكو 
 بمرض عقلي أو ألفراد آخرين من حقوق اإلنسان.

لكل شخص مصاب بإعاقة فكرية الحق في ممارسة جميع الحقوق  -هـ
المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المعترف بها في 
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفي الصكوك األخرى ذات الصلة 
مثل اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين ومجموعة المبادئ المتعلقة 
بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 

 االعتقال أو السجن.

أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخص بإعاقة فكرية، بأن هذا الشخص  -و
األهلية القانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجة لعدم األهلية، بتعيين  عديم

ممثل شخصي، ال يجوز اتخاذه إال بعد محاكمة عادلة تجريها 
محكمة مستقلة ونزيهة، منشأة بموجب القانون المحلي. ويحق 
ذا لم  للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر أن يمثله محام. وا 
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وضع النظر على هذا التمثيل يحصل الشخص الذي تكون أهليته م
بنفسه، وجب أن يوفر له هذا التمثيل دون أن يدفع أجرا عنه، عندما 
لم تتوفر له اإلمكانيات الكافية للدفع. وال يجوز أن يمثل المحامي في 
نفس الدعوى مصحة لألمراض العقلية أو العاملين فيها، وال يجوز 

أهليته موضع  أيضا أن يمثل أحد أفراد أسرة الشخص الذي تكون
النظر، ما لم تقتنع المحكمة بانعدام التعارض في المصلحة، ويجب 
أن يعاد النظر في القرارات المتعلقة باألهلية وبالحاجة إلى ممثل 
شخصي على فترات متفرقة معقولة يحددها القانون المحلي. ويحق 
للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ولممثله الشخصي إن 

خص آخر معني أن يستأنف أي قرار من هذا القبيل وجد، وألي ش
 أمام محكمة أعلى.

عندما تتبين محكمة أو هيئة قضائية مختصة أخرى أن الشخص  -ز
المصاب بإعاقة فكرية عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ التدابير، في 
حدود ما يلزم ويناسب حالة ذلك الشخص، لضمان حماية مصالحه. 

ل أن تضع نظما قانونية تسمح للمرأة المعاقة ولقد ألزمت القواعد الدو 
المشاركة المجتمعية والوظيفية في سبيل تحقيق المساواة على أن 
تنص تلك النظم على حقوق المواطنين وواجباتهم، وحقوق المعوقين 
وواجباتهم. وتكون الدول والحكومات ملزمة بتمكين المرأة المعاقة 

ممارسة حقوقهم، بما فيها  شأنها شأن باقي أصحاب ذوي اإلعاقة من
حقوق اإلنسان والحقوق المدنية والسياسية، وتكون على قدم المساواة 
مع سائر المواطنين. ويجب أن تكفل الدول مشاركة منظمات 
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المعوقين في وضع التشريعات الوطنية بشأن حقوق المعاقين، وكذلك 
 مشاركتهم في التقييم المتواصل لهذه التشريعات.

إجراءات تشريعية للقضاء على الظروف التي قد تؤثر سلبا في ويجب اتخاذ  .5
حياة المعوقين، بما في ذلك مضايقتهم أو إلحاق األذى بهم. ويجب القضاء 
على أي ممارسات تمييزية ضدهم. وينبغي أن تنص التشريعات الوطنية 

(. 2009على جزاءات مالئمة في حالة انتهاك مبادئ عدم التمييز )خليفة،
لتمكين تنمية الجوانب اإليجابية لدى األفراد وتقوية ذواتهم يتضمن او 

مكاناتهم، وتشكيل المعارف األساسية لدى الفرد وظروفه  وطاقاتهم وا 
االجتماعية والمشكالت التي يعانى منها وتنمية قدراتهم، وتجميع واستثمار 

قرير الموارد واالستراتيجيات لتحقيق األهداف االجتماعية والفردية لألفراد وت
 مصيرهم في القيام بتلك العمليات.

إن الجمعيات األهلية المتخصصة في مجال ذوي االحتياجات الخاصة تعد  .6
لها دور فعال فيتمكين المرأة المعاقة على زيادة وعيها بمشكالتها وظروف 
حياتها، وتمكنها أيضا من استثمار طاقاتها الكامنه والتى تتناسب مع 

 ، والحسية.خصائصها المتعددة العقلية

 الدراسات المرتبطة:-

 Functional Empowermentالتمكين الوظيفي
( إلــــى تحديــــد دور مؤسســــات المجتمــــع فــــي 2004هـــدفت دراســــة القصــــاص )       

تحقيـــق التمكـــين، واالنـــدماج االجتمـــاعي لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة، وتكونـــت عينـــة 
نٍّ فــي مختلــف أشــكال حالــة، وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى وجــود تــد 15الدراســة مــن 

التمكــين والمســاندة االجتماعيــة والنفســية لــذوي االحتياجــات الخاصــة وأســرهم، وكــذلك 
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ـــة لـــذوي  ـــوافر فـــرص العمـــل الكافي ـــوافر الخـــدمات الصـــحية، فضـــال عـــن عـــدم ت ـــة ت قل
االحتياجات الخاصة، مما أدى إلى تـدني مشـاركتهم فـي األنشـطة االجتماعيـة ومـيلهم 

 إلى العزلة.
برنامجــا لتأهيــل البــالغين مــن المعــوقين  Diana (2010)صــممت دراســة كمــا      

عقليًّا والتعرف علـى المهـارات الالزمـة للمشـاركة فـي المجتمـع المهنـي، وتكونـت عينـة 
ـــا مـــن الـــذكور، و)45الدراســـة مـــن ) ( مـــن اإلنـــاث، وتوصـــلت نتـــائج 31( معاقـــا فكريًّ

لزيـادة تعزيـز قـدرة هـؤالء المعـوقين  الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى دعم المعوقينفكريًّا
 للبحث عن عمل والحفاظ عليه.

( إلى التعرف على دور برامج التمكين 2010في حين أشارت دراسة محمود )     
بمؤسسات رعاية األفراد ذوي اإلعاقة على تحسين نوعية حياتهم في مصر، وقد 

عي واالقتصادي أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بين برامج التمكين االجتما
والمهني والمجال الموضوعي المتعلق بمؤشرات تحسين الحياة لدى األفراد ذوي 

 اإلعاقة.
( الى معرفة مدى اسهام الخدمة االجتماعيـة فـي 2011كما هدفت دراسة الربيع )    

تفعيـل بــرامج التأهيـل المهنــي الشــامل لألفـراد ذوي االعاقــة فــي مراكـز التأهيــل الشــامل 
د أشــارت نتــائج الدراســة أن مراكــز التأهيــل الشــامل تقــدم خــدمات صــحية بالريــاض، فقــ

 ونفسية وثقافية وتعليمية واجتماعية ومهنية لذوي االعاقة.
( : فقــد هــدفت الــى التعــرف علــى واقــع  2012أمــا دراســة الحبيشــي، والعمــري )     

ســتبيان تأهيــل وتعلــيم ذوي االعاقــة فــي مراكــز التأهيــل الشــامل، واســتخدمت الدراســة ا
الستطالع آراء مدربي مراكز التأهيل الشامل فـي المنطقـة الغربيـة، وقـد أشـارت نتـائج 
الدراســـة الـــى نـــدرة توظيـــف التقنيـــة الحديثـــة فـــي تعلـــيم وتـــدريب وتأهيـــل ذوي االعاقـــة، 
وكـــذلك أشـــارت نتـــائج الدراســـة الـــى أن البيئـــة التعليميـــة ومشـــاركة األســـرة فـــي تعلـــيم 
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ـــاء ذوي االع اقـــة جـــاءت بدرجـــة متوســـطة ، كمـــا أن مســـاهمة المجتمـــع وتـــدريب األبن
 وسوق العمل في مجال توظيف ذوي االعاقة جاء بدرجة متوسطة.

(: فقد هدفت الى معرفة واقع المرأة الكفيفة في 2014أما دراسة األغا وخليفة)     
قطاع غزة ودور المؤسسات االجتماعية في تمكين المرأة الكفيفة، وتكونت عينة 

)ذكور، واناث(من العاملين بجمعية رابطة الخريجين  عامال   42من  الدراسة
( امرأة مكفوفة من 60المكفوفين، ومدرسة النور واألمل الثانوية للمكفوفين، وكذلك)

المؤسستين، واستخدمت الدراسة االستبيان لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة الى 
ني لها دور كبير في التمكين العديد من النتائج أهمها أن منظمات المجتمع المد

االجتماعي المرأة المعاقة متمثال في دعم العالقات االجتماعية للمرأة الكفيفة، وزيادة 
وعيها حول المؤسسات التنموية الموجودة في المجتمع المحلي ، ومشاركة المرأة 

أ ن مؤسسات المجتمع المدني  االكفيفة في صنع القرارات، ومن نتائج الدراسة أيض  
تمتلك الطرق والوسائل التي تستخدمها لتمكين المرأة الكفيفة اال أن هنالك بعض 

 المعوقات مثل االمكانات المادية ونقص الكفاءات االدارية.
( الــــــى معرفــــــة دور 2014وقــــــد هــــــدفت دراســــــة عبــــــد الحميــــــد وباحشــــــوان )     

، اوتعليمي ـــ ،ا، واقتصــادي  االمنظمــات المجتمــع المـــدني فــي تمكـــين المــرأة اليمنيــة صـــحي  
باستخدام االستبانة والمقابلة لمجموعة من العاملين في تلك الجمعيات بمدينـة المكـال، 
واظهــرت نتــائج الدراســة تعــدد أنشــطة وخــدمات منظمــات المجتمــع المــدني فــي تمكــين 
المـــرأة اليمنيـــة فـــي المجـــال التعليمـــي)دورات الحاســـب اآللـــي، محـــو األميـــة(، والمجـــال 

ية، تـوفير العـالج واألدويـة(، والمجـال االقتصـادي) تنفيـذ دورات الصحي) القوافل الطب
الخياطة والتجميل، والمشروعات الصغيرة(، كما أظهرت نتائج وجود صـعوبات تواجـه 
تلــك الجمعيــات مثــل ضــعف مســتوى تأهيــل الكــوادر الفنيــة، وســيطرة العــادات والتقاليــد 

 مية بين صفوف النساء.التي تحث على األدوار التقليدية للمرأة، وانتشار األ
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( على المجاالت الرئيسية للتمكين 2015بينما ركزت دراسة )الشمري 
االقتصادي لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في 
بعض الجامعات السعودية، استعمل الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة 

لدراسة إلى أن ترتيب مجاالت التمكين ( من األعضاء، وتوصلت نتائج ا110من )
االقتصادي للمعاقين كانت توعية ذوي االحتياجات الخاصة، ثم دور المؤسسات 

 اإلعالمية، ثم دور مؤسسات التوظيف الحكومية واألهلية. 
( إلقاء الضوء على دور 2015في حين استهدفت دراسة )العتيبي، ناصر         

األفراد ذوي اإلعاقة في منطقة نجران، وتكونت مركز التأهيل الشامل في تمكين 
داري ا، واستعملت الدراسة أداة االستبانة، وأشارت ( موظف  60عينة الدراسة من ) ا وا 

النتائج إلى ضعف إسهام المركز في برنامج التمكين التربوي والمهني واالجتماعي 
 واالقتصادي لألفراد ذوي اإلعاقة.

(: الى التعرف على دور مركز 2015وآخرون)كما هدفت دراسة العتيبي،      
التأهيل الشامل بمنطقة نجران في تمكين األفراد ذوي االعاقة ، بالمملكة العربية 
السعودية، ولتحقيق هدف الدراسة تم  تطوير استبانة، تألفت من أربعة مجاالت ذات 

زعت على عالقة بالتمكين التربوي، والمهني، واالجتماعي لألفراد ذوي االعاقة، وو 
العاملين في المركز، وأشارت نتائج الدراسة الى ضعف مستوى مساهمة المركز في 
برامج التمكين التربوي والمهني واالجتماعي واالقتصادي لألفراد ذوي االعاقة في 
نجران ، كما أشارت النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى الى 

 متغير الجنس.
إلى دور مقدمي التأهيل  Daria Domin( 2017شارت دراسة )كما أ            

المجتمعي في توظيف ذوي االحتياجات الخاصة، وتم عمل مسح لمقدمي خدمات 
التمكين الوظيفي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تغيير طفيف في توظيف ذوي 

 االحتياجات الخاصة ، إذ ذاد العدد خالل السنوات الثمان الماضية.
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: على تشجيع Marghalara Rashid (2017)ركزت دراسة  بينما
رشاد أصحاب العمل على تمكين ذوي االحتياجات الخاصة من وظائف  وتوجيه وا 

( من أصحاب العمل. واستعملت 44مناسبة لهم، وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة استراتيجيات يمكن أن تسهم في إقناع أصحاب العمل بتمكين ذوي 

الخاصة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى القدرة على إقناع أصحاب العمل االحتياجات 
 في توظيف ذوي االحتياجات الخاصة حسب قدراتهم.

 ,Judit Fullana, Maria Pallisera (.2017كما أشارت دراسة )
Elena Catal_a and Carolina Puyalto  إلى مشاركة ذوي االحتياجات

ف إلى تطوير مهارات األشخاص ذوي الخاصة في تقييم برنامج تدريبي يهد
االحتياجات الخاصة ، من خالل المزيج من االستبيانات والمقابالت، وتكونت عينة 

( شخصا معاقا فكريًّا من الراشدين، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 12الدراسة من )
معظم المشاركين في تقييم البرنامج راضون عنه؛ مما يدل على فائدة هذه األنواع 

ن البرامج، وتمكين األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من المشاركة في البحث، م
ا أن البرنامج يعد تجربة اجتماعية إيجابية، تعزز االهتمام بالتعلم  وأظهر التقييم أيض 

 مدى الحياة لألشخاص الذين يعانون من إعاقة.
المــرأة (: الــى التعــرف علــى منظومــة تمكــين 2017كمــا هــدفت دراســة الشــيخاوي )  

المعاقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومقارنتهــا باالتفاقيــات الدوليــة، للوصــول الــى 
حلول مأمولة لقضـاياها، وبصـفة خاصـة االتفاقيـات الدوليـة لألشـخاص ذوي االعاقـة، 
وأشــارت نتــائج الدراســة الــى وجــود نظــام فــي المملكــة لــذوي االعاقــة وانضــمام المملكــة 

 الصلة،  لالتفاقيات الدولية ذات
فهـــم العوامـــل  Alma Akkerman( 2018فـــي حـــين أوضـــحت دراســـة )        

المرتبطة بالرضا الوظيفي لدى ذوي االحتياجات الخاصة، وتكونت عينـة الدراسـة مـن 
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( ذوي االحتياجــــات الخاصــــة ، واســــتعملت الدراســــة أداة االســــتبيان، وتوصــــلت 117)
جابي مع الرضا الوظيفي، وأوصـت تلـك نتائج الدراسة إلى ارتباط تقدم العمر بشكل إي

 الدراسة بأهمية تصميم أو إعداد وظائف مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة.
 Krzysztof Rubacha, Marina Siritova( 2019كما هدفت دراسة )

إلى التحقق من فعالية برنامج تعليمي وتدريبي مقدم لذوي االحتياجات الخاصة 
ن الهدف من البرنامج المقدم ليس فقط خلق فرص لتحسين مهاراتهم المهنية. وكا

لتكيفهم مع البيئة، ولكن أيضا لتعليمهم التوجه المناسب في مواقف الحياة المختلفة، 
ا مهنيًّا وتعليميًّا طبق بمراكز مهنية بسلوفاكيا لمدة عام،  واستعملت الدراسة برنامج 

نتائج الدراسة إلى ( ذويإحتياجات خاصة وتوصلت 45وتكونت عينة الدراسة من )
تحسن عملية التكيف باستعمال البرنامج التدريبي إحصائيا بشكل ملحوظ في مواقف 

 الحياة العادية، وفي مواقف الحياة العادية خارج المركز المهني.
 التعليق على الدراسات المرتبطة:

أشار أغلب الدراسات إلى أهمية تأهيل وتوظيف ذوي االحتياجات  -1
ف على المهارات الالزمة لمشاركتهم في المجتمع المهني مثل دراسة الخاصة والتعر 

 Judit Fullana, Maria, Pallisera, Elena Catal_a and)2017كل من )
Carolina Puyalto) ،(، ودراسة 2012؛ )دراسة البوني وموسىDiana, 

2010).) 
كما ركز بعض الدراسات على أهمية األدوار التي تقوم بها مؤسسات  -2

المجتمع المدني لتحقيق التمكين واالندماج االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة 
(، Alma Akkerman( 2018؛ ودراسة )Daria Domin( 2017مثل دراسة )

 (.2004(، ودراسة القصاص )2010ودراسة محمود )
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رشاد أصحاب العمل على -3 بينما أشارت دراسات أخرى إلى تشجيع وتوجيه وا 
( 2018تياجات الخاصة من وظائف مناسبة لهم مثل دراسة )تمكين ذوي االح

Alma Akkerman؛ ودراسةMarghalara Rashid (2017). 
 ,2017Juditوطبقت بعض الدراسات على عينات صغيرة مثل دراسة )-4

Fullana, Maria Pallisera, Elena Catal_a and Carolina Puyalto 
ت الخاصة ؛ ودراسة القصاص ( ذويإحتياجا12وتكونت عينة الدراسة من )

 حالة. 15(، وتكونت عينة الدراسة من 2004)
 ,Krzysztofبينما طبقت دراسات على عينات متوسطة مثل دراسة  -5

Rubacha, Marina Siritova(2019) ( شخص 45وتكونت عينة الدراسة من )
( وتكونت (Marghalara Rashid ,2017من ذوي االحتياجات الخاصة، ودراسة

( وتكونت عينة الدراسة (Diana, 2010( فردا؛ ؛ ودراسة 44الدراسة من ) عينة
 ( معاقا فكريًّا.45من )
(، وتكونت 2015,كما طبقت دراسات على عينات كبيرة مثل دراسة )الشمري -6

(، وتكونت ,Alma Akkerman 2018( أفراد؛ ودراسة )110عينة الدراسة من )
 ( معاق.117عينة الدراسة من )

 ات البحثإجراء-
العينة االستطالعية: تم التأكد من الخصائص السيكومترية لإلستبانة الحالية -أ

امرأة من ذوي االحتياجات الخاصة  30بتطبيقها على عينة استطالعية تكونت من 
 نفس مجتمع البحث الحالي.

 عينة البحث األساسية:-ب
ة، والجدول امرأة ذي احتياجات خاص 90تم تطبيق أدوات البحث الحالي على 

 اآلتي يوضح توزيع أفراد عينة البحث في ضوء متغيراتها المختلفة.



  املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية
  

 ـ 131 ـ

 (: توزيع أفراد عينة البحث في ضوء متغيرات البحث المختلفة1جدول ) 
 النسبة المئوية العدد العمر
 %45.6 41 سنة 25أقل من 

 %38.9 35 سنة 30سنة إلى أقل من  25من 
 %15.6 14 سنة فأكثر 30من 
 النسبة المئوية العدد هل العلميالمؤ 

 14.45 13 بدون مؤهل
 %24.4 22 متوسط

 %36.7 33 فوق المتوسط
 %24.4 22 بكالوريوس

 النسبة المئوية العدد الحالة االجتماعية
 %51.1 46 غير متزوجة
 %48.9 44 متزوجة

ور سيستخدم الباحث األداة التالية: سيتم استخدام استبانة د أدوات البحث: -
الجمعيات األهلية لذوي االحتياجات الخاصة في التمكين الوظيفي للمرأة في 

)إعداد: الباحث( لتحديد أهم  2030المجتمع السعودي في ضوء رؤية المملكة
األدوار التى تقوم بها الجمعيات األهلية المهتمة باألفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

ا وثباتها، وتتكون االستبانة من المحاور )العنصر النسائى(. ومن ثم التأكد من دقته
  ا،دور  الجمعية توعوي  2030في ضوء رؤية المملكة  االتالية: دور الجمعية مهني  

وتحتوي 2030ضوء رؤية المملكة  ا،دور الجمعية نفسي   2030ضوء رؤية المملكة 
باألفراد االستبانة على فقرات تقيس األدوار التي تقوم بها الجمعيات األهلية المهتمة 

ذوي االحتياجات الخاصة )العنصر النسائي(، ويتم اإلجابة على تلك العبارات عن 
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، 4، وموافقة = 5طريق استخدام استبيان ليكرت خماسي التدريج: موافقة بشدة = 
 .   1، غير موافقة بشدة = 2، غير موافقة = 3ومحايده = 

ف على دور الجمعيات الهدف من االستبيان: يهدف هذا االستبيان إلى التعر -
األهلية لذوي االحتياجات الخاصة في التمكين الوظيفي للمرأة في المجتمع السعودي 

 . 2030 في ضوء رؤية المملكة
مصادر اشتقاق بنود االستبيان: تم االطالع على األدبيات المرتبطة بمجال هذا -

الوظيفي للمرأة البحث، واالستفادة منها في إعداد األدوات الخاصة بقياس التمكين 
ا الدراسات   ذي االحتياجات الخاصة؛ وأيض 

 ( عبارة موزعة على ثالثة محاور تتمثل في:44السابقة. وفي ضوء ذلك تم تحديد )
 2030في ضوء رؤية المملكة  ادور الجمعية مهني   -أ
 2030ضوء رؤية المملكة   ادور  الجمعية توعوي   -ب
 2030لكة ضوء رؤية المم ادور الجمعية نفسي   -ج

 الخصائص السيكومترية لالستبيان:-

صدق المحكمين: تم عرض أداة البحث في صورتها األولية على مجموعة من -1
المحكمين من أساتذة متخصصين في مجال التربية الخاصة، وعلم النفس بكلية 

جامعة القصيم، وُطلَب منهم إبداء الرأي في مدى انتماء العبارة للبعد الذي  -التربية 
تنتمي إليه، وكذلك وضوح العبارة ومناسبتها للغرض من االستبيان وفي ضوء ذلك 
تم حذف أربع عبارات اتفق المحكمون على عدم مناسبتها للهدف من استبيان 

 التمكين الوظيفي.
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( عبارة بعد حذف 40وبذلك أصبح عدد عبارات استبيان التمكين الوظيفي )
أربع فقرات، وقد حظيت العبارات كلها في االستبيان على نسب اتفاق عالية تجاوزت 

 من عدد المحكمين. % 85
تم التأكد من االتساق الداخلي لعبارات االتساق الداخلي لعبارات االستبيان: -2

من أبعاد االستبانة المختلفة بحساب معامالت االرتباط بين االستبانة في كل بعد 
درجات كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه العبارة بعد 
حذف درجة العبارة من درجة البعد للتأكد من مدى تجانس عبارات كل بعد 

 ة في الجدول اآلتي:وتماسكها فيما بينها فكانت معامالت االرتباط كما هي موضح

 

 

معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد (: 2جدول )
 المنتمية إليه العبارة

 ادور الجمعية مهنيا 
في ضوء رؤية 

 2030المملكة 

ضوء رؤية المملكة  ادور الجمعية توعويا 
2030 

تابع: دور الجمعية 
ضوء رؤية  انفسيا 

 2030المملكة 
 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط ارةالعب
1 0.692** 11 0.699** 21 0.465** 30 0.492** 
2 0.539** 12 0.520** 22 0.486** 31 0.871** 
3 0.549** 13 0.832** 23 0.677** 32 0.617** 
4 0.629** 14 0.520** 24 0.652** 33 0.759** 
5 0.847** 15 0.652** 25 0.697** 34 0.637** 

 ادور الجمعية نفسيا  **0.777 16 **0.712 6
ضوء رؤية المملكة 

35 0.806** 
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2030 
7 0.582** 17 0.567** 26 0.846** 36 0.750** 
8 0.696** 18 0.461** 27 0.701** 37 0.645** 
9 0.847** 19 0.777** 28 0.573** 38 0.631** 
10 0.672** 20 0.535** 29 0.447** 39 0.658** 

 **0.779 40 0.01، ** دالة عند مستوى 0.05* دالة عند مستوى 

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط بين درجات عبارات 
المقياس والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه العبارة معامالت ارتباط موجبة ودالة 

ؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها وهو ما ي 0.01إحصائي ا عند مستوى 
 وتماسكها مع بعضها البعض.

وتم كذلك التأكد من اتساق وتجانس أبعاد اإلستبانة فيما بينها بحساب معامالت 
االرتباط بين درجات كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية لإلستبانة فكانت 

 تي:  معامالت االرتباط كما هي موضحة في الجدول اآل

 (: معامالت االرتباط بين درجات أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة3جدول )

في  ادور الجمعية مهني  
ضوء رؤية المملكة 

2030 

  ادور  الجمعية توعوي  
ضوء رؤية المملكة 

2030 

ضوء  ادور الجمعية نفسي  
 2030رؤية المملكة 

0.710** 0.753** 0.643** 
لسابق أن معامالت االرتباط بين درجات أبعاد يتضح من الجدول ا

اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة معامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائي ا عند 
وهو ما يؤكد اتساق وتجانس أبعاد المقياس فيما بينها وتماسكها مع  0.01مستوى 

 بعضها البعض.
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الت ثبات ألفا كرونباخ تم التأكد من ثبات درجات اإلستبانة بحساب معامالثبات: -
 لالستبانة وأبعادها الفرعية، فكانت كما هي موضحة في الجدول اآلتي:

 (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالستبانة وأبعادها الفرعية4جدول )

في  ادور الجمعية مهني  
ضوء رؤية المملكة 

2030 

 ادور الجمعية توعوي  
ضوء رؤية المملكة 

2030 

 ادور الجمعية نفسي  
ء رؤية المملكة ضو 

2030 

الدرجة 
 الكلية

0.776 0.732 0.852 0.815 
يتضح من الجدول السابق أن لالستبانة الحالية ومحاورها الفرعية معامالت 

 ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائي ا تؤكد صالحيتها لالستعمال في البحث الحالي.

ور الجمعيات ويجب مالحظة أنه تم االعتماد على المحكات التالية في الحكم د
األهلية لذوي االحتياجات الخاصة في التمكين الوظيفي للمرأة في المجتمع السعودي 

، بناء  على المتوسطات الحسابية للعبارات 2030في ضوء رؤية المملكة 
 والمتوسطات الوزنية لألبعاد كما هو موضح بالجدول التالي:

بارات االستبانة (: محكات الحكم على درجة تحقق كل عبارة من ع5جدول )
 وأبعادها الفرعية

 درجة التحقق املتوسط احلسايب للعبارة أو املتوسط الوزين للبعد

 منعدمة 1.8أقل من 

 ضعيفة 2.6ألقل من  1.8من 

 متوسطة 3.4ألقل من  2.6من 

 كبرية 4.2ألقل من  3.4من 

 اكبرية جد   فأكثر 4.2من 

 األساليب اإلحصائية المستعملة:-
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الحالي تم استعمال عدد من األساليب اإلحصائية باستعمال  في البحث
 على النحو اآلتي: SPSSالحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية 

: للتأكد من صدق وثبات االستبانة المستعملة في الدراسة الحالية تم استعمال:  أوالا
في التأكد من صدق  Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون  -1

 الداخلي لالستبانة. االتساق

في التأكد من ثبات  Alpha Cronbachمعامل ثبات ألفا كرونباخ  -2
 االستبانة.

 
 

 ثانياا: لإلجابة عن أسئلة البحث تم استعمال:
: في Std. Deviationواالنحرافات المعيارية  Meanالمتوسطات  -1

الكشف عن تقديرات المرأة ذى االحتياجات الخاصة لدور الجمعيات 
 .2030في ضوء رؤية المملكة األهلية 

في التعرف على  One Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه  -2
مدى اختالف تقديرات المرأة ذى االحتياجات الخاصة لدور الجمعيات 

 باختالف العمر والمؤهل. 2030األهلية في ضوء رؤية المملكة 

لة للمقارنة بين المجموعات في حالة دال LSDاختبار أقل فرق دال  -3
 اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه.

-Independent Samples T اختبار "ت" للمجموعات المستقلة  -4
Test في التعرف على مدى اختالف تقديرات المرأة ذي االحتياجات
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. 2030الخاصة لدور الجمعيات األهلية في ضوء رؤية المملكة 
 باختالف الحالة االجتماعية.

 نتائج البحث وتفسيراتها:
 نتائج إجابة السؤال األول:

ينص السؤال األول للبحث الحالي على "ما دور الجمعيات األهلية لذوي 
االحتياجات الخاصة في التمكين الوظيفي للمرأة في المجتمع السعودي في ضوء 

 ؟".2030رؤية المملكة 
عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  لإلجابة
جابات أفراد عينة البحث على كل عبارة من عبارات االستبانة الحالية المعيارية الست

وذلك لتحديد درجة تحقق كل عبارة من هذه العبارات، فكانت النتائج كما هي 
 موضحة في التالي:

 2030في ضوء رؤية المملكة  ابالنسبة دور الجمعية مهني   -1

راد عينة البحث حول (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أف6جدول )
 2030في ضوء رؤية المملكة  ادور الجمعية مهنيا 

 

االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

 4 كبيرة 0.856 4.178 عرفتني على حقوقي الوظيفية 1

2 
وفرت لي فرص عمل مناسبة 

 1.085 3.944 لقدراتي
 كبيرة

6 
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االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

3 
ليس له أي  ادور الجمعية مهني  

ضعيفة  0.735 1.767 جدوى
 10 اجد  

4 
منحتنني دروات تدريبية علي 

 1.104 3.167 بعض الحرف 
 متوسطة

9 

5 
سوقت منتجاتي من خالل 

 7 متوسطة 1.279 3.222 المعارض الخيرية

6 
مكنتني من االعتماد على ذاتي 

كبيرة  0.437 4.789 امادي  
 1 اجد  

7 
ساعدتني في الحصول على 

كبيرة  0.524 4.533 قروض ميسرة
 2 اجد  

8 
وضحت لي مراحل إقامة 

 0.742 4.011 مشروع صغير
 كبيرة

5 

 8 متوسطة 1.279 3.222 منحتني كيفية تسويق منتجاتي 9

10 
دربتني على البدا في األعمال 

كبيرة  0.657 4.200 ألكون نموذج وقدوة لألخرين
 3 اجد  

 كبيرة 0.870 3.950في  االمتوسط العام لدور الجمعية مهني  
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االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

 2030المملكة ضوء رؤية 
في ضوء رؤية المملكة  ايتضح من الجدول السابق أن دور الجمعية مهني  

حيث بلغ المتوسط العام للدرجات على هذا البعد  كبيرةم جاء متحقق بدرجة 2030
)وذلك بعد عكس ترتيب درجات العبارات السلبية(  0.870بانحراف معياري  3.950

وهي على الترتيب  اارات جاءت متحققة بدرجة كبيرة جد  ويالحظ أن هناك عب
"، ثم يليها "ساعدتني في الحصول على ا"مكنتني من االعتماد على ذاتي مادي  

قروض ميسرة"، ثم "دربتني على البدء في األعمال ألكون نموذج وقدوة لألخرين"؛ 
ي عرفتني على حقوقومنها عبارات تحققت بدرجة كبيرة وهي على الترتيب "

الوظيفية"، يليها "وضحت لي مراحل إقامة مشروع صغير"، ثم "وفرت لي فرص 
عمل مناسبة لقدراتي"، وهناك عبارات تحققت بدرجة متوسطة وهي على الترتيب 
"سوقت منتجاتي من خالل المعارض الخيرية"، ثم "منحتنى كيفية تسويق منتجاتي"، 

جاءت عبارة واحدة متحققة يليها "منحتنني دروات تدريبية علي بعض الحرف" و 
 ليس له أى جدوى". اوهي "دور الجمعية مهني   ابدرجة ضعيفة جد  

 2030في ضوء رؤية المملكة  ابالنسبة دور الجمعية توعوي   -2

(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث حول 7جدول )
 2030في ضوء رؤية المملكة  ادور الجمعية توعويا 

االنحراف  المتوسط لعباراتا م
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

8 
سااااااااايل ا اعااااااااديل ا ا ااااااااا  ا ت اااااااا  
كبيرة  0.724 4.244السااااااااااااااالبية  اااااااااااااااو   ااااااااااااااا  املااااااااااااااارأة    

 1 اجد  
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االنحراف  المتوسط لعباراتا م
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

 .ااالحتياجا  اخلاصة وظيفي  

11 
سااااااايل ا اوتيااااااة ا ت اااااا  باحتياجااااااا  

كبيرة  0.720 4.233 وقدرا 
 2 اجد  

12 

تخلص مااااان مجياااا  أ اااااوا  ساااااتداا ا الاااا
املعيقا  سواء املادية أو املعنوياة الاحت  اد 
ماااان ميتاااااركحت الفاتلاااااة ا مجياااا  منااااااح  

 .احلياة 

كبيرة  0.720 4.233
 3 اجد  

سااااااااااايل بيتاااااااااا ل   ااااااااااايب ا ا ت اااااااااا   1
 4 كبيرة 1.128 4.178 مبيتاركحت ا ت لية صن  القرار

شاااااصعل أصاااااحاى الع ااااال تلااااا  ااااااوفري  3
 5 كبيرة 1.080 3.956 درا فرصة ت ل اناسب ق

6 
ساااااايل ا ا ت ااااا  مااااان الاااااتخلص مااااان 
العاااادا  واملورو اااا  السااالبية الااا  اقلاااص 

 حقوق املرأة  ي االحتياجا  اخلاصة
 6 كبيرة 0.853 3.944

هلااااااا دور   ااااااايب ا  قنااااااا  ا ت اااااا  تلاااااا   7
 7 كبيرة 0.853 3.944 ميتاركحت الفعالة ا ان ية ا ت   .

ا زيادة التعاون بيا وبا   احققل جناح   9
 8 كبيرة 0.853 3.944 املؤسسا  االجت اتية ا ا ت  

أقنعاال ا ت اا  ا الااتخلص ماان األف ااار  13
 9 كبيرة 0.853 3.944 .اخلاطئة تن  وي االحتياجا  اخلاصة 

ساااااايل ا ا ت ااااا  باملسااااااواة بااااا   وي  10
 10 سطةمتو  1.279 3.222 االحتياجا  اخلاصة والعادي 
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االنحراف  المتوسط لعباراتا م
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

تااتز   ا  فااوخ األ اارين اقاادير جهااود  14
 11 متوسطة 0.966 2.856  وي االحتياجا  اخلاصة

15 
أقنعل ا ت ا  ا اقادير ميتا ذ   وي 
االحتياجااااا  اخلاصااااة ومساااااتد   تلاااا  

 مواجهة متطلبا  احلياة 
 12 متوسطة 0.966 2.856

سايل ا ا ت   بالدور ا ت عا  الا    5
 13 متوسطة 0.777 2.685 أقوم به

جنحاااال ا ا ت اااا  بعاااادم التعااااد  تلاااا   2
 14 متوسطة 0.776 2.678 حقوق 

جنحاااااال فياقنااااااا  ا ت اااااا  بالاااااادور املااااااؤ ر  4
 15 متوسطة 0.776 2.678 ال   أقوم به

المتوسط العام لدور الجمعية توعويا في 
 كبيرة 0.888 3.573 2030ضوء رؤية المملكة 

في ضوء رؤية المملكة  ان دور الجمعية توعوي  يتضح من الجدول السابق أ
حيث بلغ المتوسط العام للدرجات على هذا البعد  كبيرةم جاء متحقق بدرجة 2030
ويالحظ أن هناك عبارات جاءت متحققة بدرجة  0.888بانحراف معياري  3.573
ساهمت في تعديل اتجاهات المجتمع السلبية نحو  وهي على الترتيب اكبيرة جد  
، ساهمت في توعية المجتمع االمرأة ذي االحتياجات الخاصة وظيفي   تمكين

باحتياجاتي وقدراتي، ساعدتني في التخلص من جميع أنواع المعيقات سواء المادية 
أو المعنوية التي تحد من مشاركتي الفاعلة في جميع مناحي الحياة. ومنها عبارات 

يجابي في توعية المجتمع تحققت بدرجة كبيرة وهي على الترتيب ساهمت بشكل إ



 2030اةة  ي التمي ن الويييي للمرةة  ي اتجمتم  الععودي  ي وو  ريية اململيةدور اجلمعيات األهلية لذوي االحتياجات اخل

 

 ـ 142 ـ
 

 

بمشاركتي في عملية صنع القرار، شجعت أصحاب العمل على توفير فرصة عمل 
تناسب قدراتي، ساهمت في توعية المجتمع من التخلص من العادات والموروثات 
السلبية التي تقلص حقوق المرأة ، لها دور إيجابي في إقناع المجتمع على مشاركتي 

في زيادة التعاون بيني وبين المؤسسات  امع .، حققت نجاح  الفعالة في تنمية المجت
االجتماعية في المجتمع، أقنعت المجتمع في التخلص من األفكار الخاطئة عن ذوي 
االحتياجات الخاصة، وهناك عبارات تحققت بدرجة متوسطة وهي على الترتيب 

عاديين، ساهمت في توعية المجتمع بالمساواة بين ذوي االحتياجات الخاصة وال
عززت  في نفوس األخرين تقدير جهود ذوي االحتياجات الخاصة، أقنعت المجتمع 
في تقدير مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة ومساعدتهم على مواجهة متطلبات 
الحياة، ساهمت في توعية المجتمع بالدور المجتمعي الذى أقوم به، نجحت في 

في إقناع المجتمع بالدور المؤثر توعية المجتمع بعدم التعدي على حقوقي، نجحت 
 الذى أقوم به.

 

 

 2030في ضوء رؤية المملكة  ابالنسبة دور الجمعية نفسي  -3

(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث حول 8جدول )
 2030في ضوء رؤية المملكة  ادور الجمعية نفسيا 

االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

رجة د
 الترتيب التحقق

15 
 شصعتا تل  أن أ ق ا  ا  

كبيرة  0.814 4.633
 1 اجد  
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االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

رجة د
 الترتيب التحقق

6 
 ساتداا ا التخلص من اإلحباط

كبيرة  0.603 4.544
 2 اجد  

1 
م نتاااا مااان الع ااال ب فااااءة مه اااا  

كبيرة  0.584 4.533 كا ل ظروا
 3 اجد  

14 
قاااادمل ض أفحلاااال احللااااو  ملواجهااااة 

كبيرة  0.939 4.500 ةامليت ذ  السلوكية والنفسي
 4 اجد  

8 
 توداا تل    ل املسؤولية

كبيرة  0.722 4.478
 5 اجد  

11 
حفاااااااتاا تلااااااا  ا اااااااوين تذقاااااااا  
اجت اتيااااااااة متعااااااااددة ماااااااان  ااااااااذ  
 ححلور املناسبا  الوطنية والدينية.

كبيرة  0.864 4.478
 6 اجد  

2 
ساتداا ا ان ية  مهارا  

كبيرة  0.638 4.444 االستقذلية
 7 اجد  

10 
ساااااااااااااايل ا  فااااااااااااا  السااااااااااااالو  

كبيرة  0.672 4.444 اال دفات  لد 
 8 اجد  

7 
ترفتا كيفية الت يف م   ا  وما  

كبيرة  0.848 4.422 األ رين
 9 اجد  

9 
 جعلتا أشعر بالثقة ا  ا 

كبيرة  0.845 4.400
 10 اجد  

5 
ساتداا تل  مواجهة ميت ذ  

كبيرة  0.854 4.367 النفسية واألسرية
 11 اجد  
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االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

رجة د
 الترتيب التحقق

12 
 أ رجتا من تتلحت  

كبيرة  1.033 4.367
 12 اجد  

3 
دربتا تل  التخلص من احلركا  

كبيرة  0.767 4.344 الن طية
 13 اجد  

4 
غرسل ا  فس  القدرة تل  
كبيرة  0.884 4.267 اختا  القرارا  املتعلقة حبيا 

 14 اجد  

 15 كبيرة 1.055 3.744 أتطتا فرصة ا التعبري تن رأي  13
 االمتوسط العام لدور الجمعية نفسي  

 اكبيرة جد   0.808 4.398 2030في ضوء رؤية المملكة 

في ضوء رؤية المملكة  ايتضح من الجدول السابق أن دور الجمعية نفسي  
حيث بلغ المتوسط العام للدرجات على هذا  اكبيرة جدا م جاء متحقق بدرجة 2030
ويالحظ أن هناك جميع عبارات هذا البعد  0.808بانحراف معياري  4.398البعد 

ما عدا عبارة واحدة جاءت متحققة بدرجة كبيرة  اجاءت متحققة بدرجة كبيرة جد  
منها شجعتني على أن أثق في ذاتي، ساعدتني  اوالعبارات المتحققة بدرجة كبيرة جد  

في التخلص من اإلحباط، مكنتني من العمل بكفاءة مهما كانت ظروفي، قدمت لي 
فضل الحلول لمواجهة المشكالت السلوكية والنفسية، عودتني على تحمل أ

 المسؤولية، غرست في نفسي القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتي.

ويمكن تلخيص ما تم التوصل إليه من نتائج في إجابة السؤال األول 
في للبحث الحالي والخاص بدور الجمعيات األهلية لذوي االحتياجات الخاصة 
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في  2030التمكين الوظيفي للمرأة في المجتمع السعودي في ضوء رؤية المملكة 
 الجدول التالي:

(: دور الجمعيات األهلية لذوي االحتياجات الخاصة في التمكين الوظيفي 9جدول )
 2030للمرأة في المجتمع السعودي في ضوء رؤية المملكة 

المتوسط  دور الجمعيات األهلية
 الوزني

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 التحقق

 الترتيب

 2 كبيرة 0.870 3.950  ادور الجمعية مهني  

 3 كبيرة 0.888 3.573 ادور الجمعية توعوي  

 1 اكبيرة جد   0.808 4.398  ادور الجمعية نفسي  

 كبيرة 0.855 3.974 الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن دور الجمعيات األهلية لذوي االحتياجات 
خاصة في التمكين الوظيفي للمرأة في المجتمع السعودي في ضوء رؤية المملكة ال

حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي للدرجات الكلية في  كبيرةمتحقق بدرجة  2030
، وجاء في الترتيب األول الدور النفسي 0.855بانحراف معياري  3.974االستبانة 

وانحراف معياري  4.398ني بمتوسط وز  اللجمعيات ومتحقق بدرجة كبيرة جد  
، وفي الترتيب الثاني الدور المهني للجمعيات ومتحقق بدرجة كبيرة بمتوسط 0.808
، وفي الترتيب الثالث جاء الدور التوعوي 0.870وانحراف معياري  3.950وزني 

 ومتحقق بدرجة كبيرة.  0.888وانحراف معياري  3.573للجمعية بمتوسط وزني 

 السؤال الثاني: : نتائج إجابة اثانيا 
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هل تختلف استجابات أفراد عينة البحث حول دور الجمعيات األهلية في تمكين 
باختالف متغيرات )العمر، المؤهل الدراسي،  االمرأة ذي االحتياجات الخاصة وظيفي  

 الحالة االجتماعية(؟

تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه بالنسبة لمتغير العمر: -1
One Way ANOVA  في الكشف عن داللة الفروق في استجابات أفراد

عينة الدراسة حول دور الجمعيات األهلية في تمكين المرأة ذي االحتياجات 
والتي ترجع الختالف العمر، فكانت النتائج كما هي  االخاصة وظيفي  

 موضحة في التالي:
د عينة البحث حول دور الستجابات أفرا(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية 10جدول )

 للعمر اوفقا  االجمعيات األهلية في تمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة وظيفيا 

 العمر
 الدرجة الكلية الدور النفسي الدور التوعوي الدور المهني

انحراف  متوسط
انحراف  متوسط معياري

انحراف  متوسط معياري
انحراف  متوسط معياري

 معياري
أقل 
من
25  

34.439 2.169 53.650 6.150 65.122 7.890 153.000 10.648 

من 
25-
30 

35.171 2.503 54.486 6.046 65.857 6.450 155.514 9.186 

من 
30 
 فأكثر

34.357 2.845 51.429 6.442 68.714 5.105 154.500 9.780 

استجابات أفراد عينة البحث حول دور الجمعيات (: داللة الفروق في 11جدول )
 باختالف العمر تمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة األهلية في
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دور الجمعيات 
مجموع  مصدر التباين األهلية

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة "ف" المربعات

 الداللة

 الدور المهني
 6.103 2 12.206 بين المجموعات

1.049  0.355 
 5.819 87 506.283 داخل المجموعات غير دالة

   89 518.489 يالكل

 الدور التوعوي
 46.746 2 93.493 بين المجموعات

1.234  0.296 
 37.875 86 3257.271 داخل المجموعات غير دالة

   88 3350.764 الكلي

 الدور النفسي
 67.683 2 135.367 بين المجموعات

1.388 0.255 
 48.776 87 4243.533 داخل المجموعات غير دالة

   89 4378.900 يالكل

 الدرجة الكلية

 119.263 2 59.631 

0.601  0.551 
 99.235 86 8534.243  غير دالة

 8653.506 88   

في استجابات  اال توجد فروق دالة إحصائي   يتضح من الجدول السابق أنه:
أفراد عينة البحث حول دور الجمعيات األهلية في تمكين المرأة ذي االحتياجات 

 ترجع الختالف العمر. الخاصة وظيفي  ا

تم استخدام اختبار تحليل التباين بالنسبة لمتغير المؤهل الدراسي: -
في الكشف عن داللة الفروق في  One Way ANOVAأحادي االتجاه 

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور الجمعيات األهلية في تمكين المرأة 
ي ترجع الختالف العمر، فكانت والت اذي االحتياجات الخاصة وظيفي  

(: المتوسطات واالنحرافات 12النتائج كما هي موضحة في التالي:جدول )
الستجابات أفراد عينة البحث حول دور الجمعيات األهلية في المعيارية 

 المؤهل الدراسي اوفق   اتمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة وظيفي  

 الدرجة الكلية ور النفسيالد الدور التوعوي الدور المهني العمر
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انحراف  متوسط
انحراف  متوسط معياري

انحراف  متوسط معياري
انحراف  متوسط معياري

 معياري
بدون 
 6.103 153.923 5.357 62.231 3.412 56.154 2.367 35.538 مؤهل

 10.833 148.864 8.033 62.955 6.994 50.591 2.378 35.318 متوسط
فوق 

 8.024 160.455 6.525 68.152 4.431 57.152 2.167 35.152 المتوسط

 8.467 150.238 5.756 67.909 5.188 49.714 2.081 32.955 بكالوريوس

استجابات أفراد عينة البحث حول دور الجمعيات (: داللة الفروق في 13جدول )
 باختالف المؤهل الدراسي األهلية في تمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة

دور 
 الجمعيات
 األهلية

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة "ف" المربعات

 الداللة

الدور 
 المهني

 30.429 3 91.288 بين المجموعات
 4.967 86 427.200 داخل المجموعات 0.01 6.126

   89 518.489 الكلي

الدور 
 التوعوي

 339.075 3 1017.225 بين المجموعات
 27.453 85 2333.539 داخل المجموعات 0.01  12.351

   88 3350.764 الكلي

الدور 
 النفسي

 207.192 3 621.577 بين المجموعات
 43.690 86 3757.323 داخل المجموعات 0.01  4.742

   89 4378.900 الكلي

الدرجة 
 الكلية

 749.333 3 2248.000 بين المجموعات
 75.359 85 6405.505 المجموعاتداخل  0.01  9.944

   88 8653.506 الكلي
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عند مستوى  اتوجد فروق دالة إحصائي   يتضح من الجدول السابق أنه:
في استجابات أفراد عينة البحث حول دور الجمعيات األهلية في تمكين المرأة  0.01

 ترجع الختالف المؤهل الدراسي. اذي االحتياجات الخاصة وظيفي  

رف على الفروق ذات الداللة بين أفراد عينة الدراسة مختلفي وللتع
المؤهالت الدراسية في االستجابة حول دور الجمعيات األهلية في تمكين المرأة ذي 

كاختبار  LSDتم استخدام اختبار أقل فرق دال  ااالحتياجات الخاصة وظيفي  
اه فكانت النتائج كما هي للمقارنات البعدية في حالة داللة تحليل التباين أحادي االتج

(: المقارنة بين أفراد عينة البحث مختلفي 14موضحة في الجدول التالي: جدول )
دور الجمعيات األهلية في تمكين المرأة ذي المؤهالت الدراسية في االستجابة حول 

 .ااالحتياجات الخاصة وظيفي  
 

دور الجمعيات 
 بدون مؤهل  المؤهل الدراسي األهلية

 (35.538)م= 
 متوسط

 (      35.318)م= 
 فوق المتوسط 

 (35.152)م= 

 الدور المهني
   0.220 (      35.318متوسط )م= 

  0.166 0.386 (35.152فوق المتوسط )م= 
 **2.197 **2.363 **2.583 (32.955بكالوريوس )م= 

 الدور التوعوي

 بدون مؤهل  المؤهل الدراسي
 (56.154)م= 

 متوسط
     (  50.591)م= 

 فوق المتوسط 
 (57.152)م= 

   **5.563 (      50.591متوسط )م= 
  **6.561 0.998 (57.152فوق المتوسط )م= 
 **7.438 0.877 **6.440 (49.714بكالوريوس )م= 

 الدور النفسي

 بدون مؤهل  المؤهل الدراسي
 (62.231)م= 

 متوسط
 (      62.955)م= 

 فوق المتوسط 
 (68.152)م= 

   0.724 (      62.955متوسط )م= 
  **5.197 **5.921 (68.152فوق المتوسط )م= 
 0.243 **4.954 **5.678 (67.909بكالوريوس )م= 

 فوق المتوسط  متوسط بدون مؤهل  المؤهل الدراسي الدرجة الكلية
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دور الجمعيات 
 بدون مؤهل  المؤهل الدراسي األهلية

 (35.538)م= 
 متوسط

 (      35.318)م= 
 فوق المتوسط 

 (35.152)م= 
)م= 

153.923) 
)م= 

148.864      ) 
)م= 

160.455) 

   5.059 (      148.864متوسط )م= 

  **11.591 *6.52 (160.455فوق المتوسط )م= 

 **10.217 1.374 3.685 (150.238بكالوريوس )م= 

، ** الفرق بين المتوسطين دال 0.05)* الفرق بين المتوسطين دال عند مستوى 
 (0.01عند مستوى 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

مؤهل الدراسي بالنسبة للدور المهني: أقل المجموعات هي مجموعة ال -
بكالوريوس، حيث تفوقت باقي المجموعات على هذه المجموعة بفروق دالة 

 .0.01عند مستوى  اإحصائي  

بالنسبة للدور التوعوي: أقل المجموعات هي مجموعة المؤهل الدراسي  -
بكالوريوس ومجموعة المؤهل العلمي متوسط، حيث تفوقت باقي 

عند مستوى  االة إحصائي  المجموعات على هاتين المجموعتين بفروق د
0.01. 

بالنسبة للدور النفسي: أقل المجموعات هي مجموعة المؤهل الدراسي بدون  -
مؤهل ومجموعة المؤهل العلمي متوسط، حيث تفوقت باقي المجموعات 

 .0.01عند مستوى  اعلى هاتين المجموعتين بفروق دالة إحصائي  

عة المؤهل الدراسي فوق بالنسبة للدرجة الكلية: أعلى المجموعات هي مجمو  -
عند  االمتوسط، حيث تفوقت على باقي المجموعات بفروق دالة إحصائي  
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، بينما أقل المجموعات هي مجموعة 0.05أو مستوى  0.01مستوى 
 المؤهل العلمي متوسط ثم بكالوريوس ثم مجموعة بدون مؤهل.

 بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية: -

في الكشف  Independent Samples T-Testتم استخدام اختبار "ت" 
عن داللة الفروق في استجابات أفراد عينة البحث حول دور الجمعيات األهلية في 

والتي ترجع الختالف الحالة  اتمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة وظيفي  
 االجتماعية، فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي:

أفراد عينة البحث حول دور الجمعيات  استجابات(: داللة الفروق في 15جدول )
 باختالف الحالة االجتماعية األهلية في تمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة

دور 
الجمعيات 

 األهلية
المتوسط  الحالة االجتماعية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

الدور 
 المهني

 2.126 34.522 غير متزوجة
0.759 0.450 

 2.692 34.909 متزوجة دالةغير 
الدور 
 التوعوي

 6.244 54.174 غير متزوجة
0.860 0.392 

 6.110 53.047 متزوجة غير دالة
الدور 
 النفسي

 7.458 67.065 غير متزوجة
1.531 0.129 

 6.402 64.818 متزوجة غير دالة
الدرجة 
 الكلية

 10.594 155.761 غير متزوجة
1.523 0.131 

 8.969 152.581 متزوجة ةغير دال

في استجابات  اال توجد فروق دالة إحصائي  يتضح من الجدول السابق أنه:
أفراد عينة البحث حول دور الجمعيات األهلية في تمكين المرأة ذي االحتياجات 

 ترجع الختالف الحالة االجتماعية. االخاصة وظيفي  
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 مناقشة النتائج والتوصيات:
إليه من نتائج في إجابة هذا السؤال يؤكد أن دور مجمل ما تم التوصل 

الجمعيات األهلية لذوي االحتياجات الخاصة في التمكين الوظيفي للمرأة في 
متحقق بدرجة كبيرة، وجاء في  2030المجتمع السعودي في ضوء رؤية المملكة 

بمتوسط وزني  االترتيب األول الدور النفسي للجمعيات ومتحقق بدرجة كبيرة جد  
، وُيعزي الباحث ذلك إلى أن الجمعيات األهلية 0.808وانحراف معياري  4.398

بالخصائص النفسية للمرأة ذي  االمهتمة بذوي االحتياجات الخاصة تهتم اهتماما كبير  
االحتياجات الخاصة، وتستقطب أخصائيين نفسيين ذي كفاءة عالية، ولديهم القدرة 

صة واالهتمام بها، وتهيئتها للتكيف مع على احتواء المرأة ذي االحتياجات الخا
المجتمع ، ويبذلون أقصى جهد ممكن في األداء لتحقيق التميز في التعامل مع 

 المرأة ذي االحتياجات الخاصة. 

وفي الترتيب الثاني الدور المهني للجمعيات ومتحقق بدرجة كبيرة بمتوسط 
لى اهتمام تلك ، وُيعزي الباحث ذلك إ0.870وانحراف معياري  3.950وزني 

الجمعيات بتدريب وتأهيل المرأة ذي االحتياجات الخاصة، مما يحقق لها األمن 
واالستقرار، واالعتماد على أنفسهم وهذا ما أكدته بعض الدراسات مثل دراسة 

(2019 )Krzysztof Rubacha, Marina Siritova  هدفت التحقق من فعالية
ياجات الخاصة لتحسين مهاراتهم المهنية، برنامج تعليمي وتدريبي مقدم لذوي االحت

واستعمل البحث استراتيجيات يمكن أن   Marghalara Rashid (2017)دراسة 
تسهم في إقناع أصحاب العمل بتمكين ذوي االحتياجات الخاصة ، دراسة )الشمري 

( وتوصلت نتائج البحث إلى أن ترتيب مجاالت التمكين االقتصادي للمعاقين 2015
ة ذوي االحتياجات الخاصة؛ وفي الترتيب الثالث جاء الدور التوعوي كانت توعي

ومتحقق بدرجة كبيرة  0.888وانحراف معياري  3.573للجمعية بمتوسط وزني 
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وُيعزي الباحث ذلك إلى جهود تلك الجمعيات في توعية المجتمع بدور المرأة ذي 
يدل على نجاح تلك االحتياجات الخاصة في المجتمع، ودورها الوظيفي الفعال مما 

الجمعيات في إقناع المجتمع بدور المرأة ذي االحتياجات الخاصة دون النظر إلى 
اإلعاقة التى تعاني منها، وأن تلك اإلعاقة ال تؤثر على جودة العمل وهذا ما أكدته 

أشارت إلى فهم العوامل  Alma Akkerman( 2018بعض الدراسات مثل دراسة )
 Marghalaraي لدى ذوي االحتياجات الخاصة، دراسة المرتبطة بالرضا الوظيف

Rashid (2017)  رشاد أصحاب العمل على تمكين أشارت إلى تشجيع وتوجيه وا 
 Judit(. 2017ذوي االحتياجات الخاصة من وظائف مناسبة لهم، دراسة )

Fullana, Maria Pallisera, Elena Catal_a and Carolina Puyalto 
االحتياجات الخاصة في تقييم برنامج تدريبي يهدف إلى هدفت إلى مشاركة ذوي 

 تطوير مهارات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

 مناقشة نتائج السؤال الثاني:-

في استجابات أفراد عينة البحث حول دور  اال توجد فروق دالة إحصائي   -
ترجع  االجمعيات األهلية في تمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة وظيفي  

ختالف العمر؛ َيعزو الباحث ذلك إلى أن الجمعيات األهلية وضعت ال
برامج تأهيلية وتدريبية تناسب جميع الفئات في المراحل العمرية خاصة أن 

 تلك الفئات ذوي إعاقات بسيطة .

عند مستوى  ابالنسبة لمتغير المؤهل الدراسي: توجد فروق دالة إحصائي   -
حول دور الجمعيات األهلية في في استجابات أفراد عينة البحث  0.01

ترجع الختالف المؤهل  اتمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة وظيفي  
 الدراسي.
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بالنسبة للدور المهني: أقل المجموعات هي مجموعة المؤهل الدراسي  -
بكالوريوس، حيث تفوقت باقي المجموعات على هذه المجموعة بفروق دالة 

لباحث ذلك إلى أن إهتمام فئة ذى .، يعزو ا0.01عند مستوى  اإحصائي  
االحتياجات الخاصة بدون مؤهل او المتوسط ألنهم فيأمس الحاجة إلى 
التدرب على مزاولة مهنة تعينهم لعى كسب العيش داخل المجتمع، وعدم 

 Judit(. 2017اإلتكالية علي األخرين ويتفق ذلك مع دراسة دراسة )
Fullana, Maria Pallisera, Elena Catal_a and Carolina 

Puyalto  هدفتإلى مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة في تقييم برنامج
تدريبي يهدف إلى تطوير مهارات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، 

(، أشارت النتائج إلى ضعف إسهام المركز 2015دراسة العتيبي، ناصر )
فراد ذوي في برنامج التمكين التربوي والمهني واالجتماعي واالقتصادي لأل

 اإلعاقة.

أقل المجموعات هي مجموعة المؤهل الدراسي  بالنسبة للدور النفسي:
بدون مؤهل ومجموعة المؤهل العلمي متوسط، حيث تفوقت باقي 

عند مستوى  االمجموعات على هاتين المجموعتين بفروق دالة إحصائي  
حيث أن . ويعزو الباحث ذلك إلى أن الناحية التعليمية لها دور كبير 0.01

العينة التى لم تتلقى أى نوع من التعليم سوف يكون له أثر كبير في 
استيعاب البرامج التدريبية سواء التوعوية أو النفسية أما العينة التى تلقت 
تعليم فوق المتوسط فكان له أثر كبير في استيعاب دور الجمعية سواء 

 التوعوي أو النفسي.
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 ة:بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعي

في استجابات أفراد عينة البحث حول دور  اال توجد فروق دالة إحصائي   -
ترجع  االجمعيات األهلية في تمكين المرأة ذي االحتياجات الخاصة وظيفي  

 العربية المملكةالختالف الحالة االجتماعية. ويعزو الباحث ذلك إلى أن 
 ويتضح خاصةبالمرأة ذي االحتياجات ال ابالغ   ااهتمت اهتمام   السعودية

 تنظيم شملت التي  ( 1430 - 1425)الثامنة التنمية خطة في ذلك
 بغض النظر عن حالتها االجتماعية.  المرأة شؤون

وسنت المملكة األنظمة الجديدة لتوسيع مشاركتها اقتصاديا لزيادة مشاركة 
المرأة في القوى العاملة وتطوير الخدمات المقدمة إليهن، تعزيز مكانة 

دورها في األسرة والمجتمع، تمكين المرأة المعاقة من حقوقها والتي المرأة و 
 تجسدت في المادة الثانية من نظام اإلعاقة السعودي

 التوصيات:-
تطوير برامج التأهيل المهني لذوي االحتياجات الخاصة خاصة  -أ

 العنصر النسائي بما يتناسب مع حاجاتهن.
درات ذوي إجراء دراسات مسحية للمهن التي تتناسب مع ق -ب

 االحتياجات الخاصة.
تشجيع رجال األعمال على إيجاد فرص عمل لذوي االحتياجات  -ج

 الخاصة.
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حث ذوي الخبرات على المشاركة في برامج التأهيل المهني  -د
 المناسب لخصائص ذوي االحتياجات الخاصة.

تفعيل دور وسائل اإلعالم في المجتمع لتوضيح أهمية توظيف  -ه
 ذوي االحتياجات الخاصة.

ا أصحاب العمل، بضرورة دمج  -و توعية المجتمع، وخصوص 
 المعوقين لما له من تأثير إيجابي في تحسين مفهوم الذات لديهم.

االهتمام بتمكين المعوقين وظيفي ا، واستحداث وظائف تتناسب مع  -ز
 خصائصهم وقدراتهم.
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 املراجع: 
: تمع السعوديتمكين المرأة الكفيفة في المج(.2014األغا، نائلة وخليفة، سميرة)

مؤتمر المسؤولية االجتماعية واألخالقية اتجاه رعاية وتمكين األشخاص 
. جامعة اذوي اإلعاقة في المجتمع الفلسطينى.دراسة علمية منشورة إلكتروني  

 القدس المفتوحة. غزة.
(.النساء العائالت ألسر في العشوائيات. المؤتمر 2002، نادية وأخرون )حليم

 جتماعية بالمركز القومي للبحوث االجتماعية. القاهرة.الثالث للبحوث اال
 :. اإلسكندريةالقانون الدولي لحقوق اإلنسان(. 2009، عبد الكريم معوض )خليفة

 دار الجامعة الجديدة.
(. معوقات تشغيل األشخاص من ذوي اإلعاقة 2018دوبكات، فخري مصطفي )

لتربية الخاصة في جامعة العقلية فئة "القابلين للتعلم" من وجهة نظر طلبة ا
 . 184-(161. )3جنوب الوادي. مجلة جامعة، القدس، 

التمكين وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديري (.2013، يوسف اسماعيل)الزاملى
. رسالة ماجستير غير مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة غزة

 منشورة. الجامعة االسالمية.غزة
دراسات حالة ممارسات إيجابية لشركات (. 2017) شبكة أصحاب العمال واإلعاقة

. وزارة رائدة في   تطوير بيئات عمل مساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة
 العمل والشؤون االجتماعية.

(. التمكين االقتصادي لذوي اإلعاقة من وجهة نظر 2015الشمري، غربي مرجي )
لتربية مجلة كلية اأعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية. 

 .391-361(، 136. )بجامعة األزهر
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(. تمكين المرأة ذات اإلعاقة في منظومة تشريعات المملكة 2017، آمنة )الشيخاوي
. جيل حقوق اإلنسانالعربية السعودية في إطار االتفاقيات الدولية. مجلة 

4( ،22 .)51-62. 
مؤشرات تمكين المعوقين من االندماج (.2001، عماد فاروق)صالح

 .ورقة عمل منشورة الكترونيا.جامعة السلطان قابوس.عمان.جتماعىاال
( .دور منظمات المجتمع المدنى 2014عبد الحميد،أحمد وباحوشوان،فتحية)
مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية فيتمكين المرأة اليمنية.

 .490-408(،6)1،واالجتماعية
يتمكين المرأة (.دزر المنظمات غير الحكومية ف2004هبة أحمد) اللطيفعبد 

 المعيلة. رسالة دكتوراه غير منشورة.كلية الخدمة االجتماعية. جامعة الفيوم.
(.تمكين جمعيات المرأة من مواجهة  احتياجات 2004،لبنى )المجيدعبد -

.كلية مجلة العلوم االنسانيةومشكالت المرأة في المجتمعات المحلية.
 (.24،)12الخدمة االجتماعية،

( . اسهامات الجمعيات االهلية العاملة فيمجال 2002ن محمد )، نيفيالمنعمعبد 
رعاية المرأة لتمكينها من القيام في تنمية المجتمع المحلى. رسالة ماجستير 

 غير منشورة. كلية الخدمة االجتماعية. جامعة حلوان.
دور مركز (.2015، منصور؛ الزعبي سهيل؛ وعبد الرحمن،مجدولين )العتيبي

فيتمكين األفراد ذوي االحتياجات الخاصة في منطقة التأهيل الشامل 
 .147-119(.10)4. المجموعة الدولية لالستشارات والتدريب.نجران

دور الجمعيات األهلية فيتمكين المرأة المعيلة في (.2003عز، هناء محمد أحمد)-
. المعهد الحصول على الخدمات االجتماعية في المجتمعات العشوائية

 .14جتماعية. مجلة المعهد العالى،العالي للخدمة اال
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(.دليل التمكين القانونى 2013،محسن وشلبي، عالء وعثم، معتز باهلل)عوض -
 )معارف وخبراء(.القاهرة: المنظمة العربية لحقوق االنسان .للفقراء
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التمكين اإلجتماعى لذوي االحتياجات الخاصة. (.2004،مهدي محمد)القصاص

.)اإلعاقة الذهنية بين دراسة علمية مقدمة إلى المؤتمر العربي الثانى
-http//www.dr .االتجنب والرعاية(.دراسة منشورة إلكتروني  

bandaralotaibi.com. 
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