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  مقدمة عامة ... مقدمة عامة ... 
  

لقــد تنــاول دســتور الــبالد فــي بابــه الثــاني المقومــات األساســية للمجتمــع الكــويتي، مــع العنايــة الخاصــة 
ـــدير ـــة المـــواطنين مـــن التســـلط االقتصـــادي،  بتق ـــى حماي ـــة، والتـــي تهـــدف إل الحقـــوق االقتصـــادية واالجتماعي

وحمــايتهم مــن األخطــار االجتماعيــة، وتقريــر الضــمان االجتمــاعي وتنظــيم مراكــز الضــعفاء اقتصــاديًا، حيــث 
في قلب السياسات  تشير نتائج الدراسات والبحوث ذات العالقة إلى أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية تقع

االجتماعيــة لدولــة الرعايــة التــي تحــرص علــى ضــمان تلــك الحقــوق مــن خــالل شــبكة مــن البــرامج والخــدمات 
 .)0F)1التي تكفلها الدولة للمواطنين

حقــوق األشــخاص ذوي شــأن فــي  2010) لســنة 8القــانون رقــم (صــدور ولقــد انبثــق عــن ذلــك االهتمــام 
لكــل مــن يعــاني مــن إعــتالالت دائمــة  المــواد التــي تــولي الرعايــةتمل علــى مجموعــة مــن والــذي اشــ ، اإلعاقــة

كليــة أو جزئيــة تــؤدي إلــى قصــور فــي قدراتــه البدنيــة أو العقليــة أو الجســمية قــد تمنعــه مــن تــأمين مســتلزمات 
ممـا يحتـاجون حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعاله في المجتمع على قـدم المسـاواة مـع اآلخـرين ، 

وتأهيل بالتعليم والتدريب والعالج واألجهزة التعويضية، ولقد أكدت مواد هذا القانون على الجانـب  إلى إعداد
الشخصي واإلنساني لذوي االحتياجات الخاصة، وحددت الخدمات المنتظمة والمتكاملة التي تؤهل لهم حياة 

 .)1F)2كريمة تمكنهم من االندماج في المجتمع

وث والدراســـات ذات العالقـــة علـــى أن اإلعاقـــة مـــن أهـــم المشـــكالت ولقـــد أكـــدت نتـــائج العديـــد مـــن البحـــ
االجتماعيـــة التـــي تعـــاني منهـــا الـــدول المتقدمـــة والناميـــة علـــى حـــد ســـواء، حيـــث تمـــس فئـــة هامـــة مـــن فئـــات 
المجتمــع، ولقــد ازداد االهتمــام العــالمي فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين بفئــة ذوي اإلعاقــة وسياســات 

علــى حقــوقهم، وحــث الــدول علــى تــوفير الحيــاة الكريمــة لهــم باعتبــارهم مــواطنين لهــم مــن  رعــايتهم والتأكيــد
 والمحلية. واإلقليمية الحقوق ما للمواطن العادي،وعليهم من الواجبات ما نصت عليه الدساتير الدولية 

 

 
                                              

)، 3)، السياسات االجتماعية لرعاية ذوي االحتياجات الخاصـة، مجلـة العلـوم االجتماعيـة، العـدد (2010فيري (عبد الوهاب الظ )1(

 جامعة الكويت، الكويت.

، وزارة ذوي اإلعاقـة شـأن رعايـة في  2010) لسنة 8)، قانون رقم (1996اإلدارة التنفيذية للمجلس األعلى لشؤون المعاقين () 2(
 الكويت. ،لعمل الشؤون االجتماعية وا
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ي المجتمـع إن الفهم الحقيقي للتعامل مع احتياجات ذوي اإلعاقة ومشـكالتهم وٕاعـادة تـأهيلهم ودمجهـم فـ
خــالل سياســات اجتماعيــة إلعــادة اســتثمار قــدراتهم، وتمكيــنهم وتحــويلهم مــن طاقــة إنتاجيــة  تــتم مــنالبــد أن 

 معطلة إلى طاقة منتجة مساهمة في تنمية وتقدم المجتمع.

) إلــى أن وجــود سياســات واضــحة ومتكاملــة توجــه لــذوي اإلعاقــة مــن 1999ولقــد أشــارت عبــد الجــواد (
السـتثمار للجوانـب اإليجابيــة لـديهم، وٕابـراز القـدرات والمهــارات المتميـزة التـي يتمتعـون بهــا، خـالل االهتمـام وا

ـــذي يمكـــنهم مـــن االنـــدماج والتكيـــف مـــع  ـــديهم الشـــعور بالرضـــا تعويضـــُا عمـــا فقـــدوه، األمـــر ال ـــق ل ممـــا يخل
 .)2F)1المجتمع

والحركــــات اإلنســــانية  ولقــــد كــــان لنشــــاط المنظمــــات الدوليــــة واإلقليميــــة والمحليــــة والجمعيــــات الطوعيــــة
والسياسية، وجمعيات حقوق اإلنسان، وكذلك جمعيات رعاية المعاقين الفضل الكبير الذي سـاهم فـي ظهـور 
القـــوانين والتشـــريعات والسياســـات واآلليـــات التـــي أكـــدت علـــى حقـــوق المعـــاقين فـــي العمـــل والحصـــول علـــى 

فــي هــذه التطــورات؛ هيئــة األمــم  ًا بــارزاً دور الوظــائف المناســبة، ومــن أهــم المنظمــات الدوليــة التــي كــان لهــا 
سـكو ـ وقـد كـان لهـذه الجهـود تـأثيرًا المتحـدة ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة التربيـة والثقافـة والعلـوم ـ اليون

على زيادة أنشطة الدول المختلفة، وتكثيف جهودها في مجال خدمات رعايـة المعـاقين وبـرامج تـأهيلهم  كبيراً 
 .)3F)2لمجتمعبهدف دمجهم في ا

ولقـــد أولـــت الحكومـــة الكويتيـــة اهتمامـــًا كبيـــرًا بوضـــع وصـــياغة السياســـات االجتماعيـــة الخاصـــة برعايـــة 
المعـــاقين، وعلـــى وجـــه الخصـــوص بعـــد مـــا كشـــفت عنـــه اإلحصـــاءات الديموجرافيـــة األخيـــرة مـــن أنـــه يوجـــد 

ذلــــك أن ذوي  ، ويعنـــي2006نســـمة عـــام  1.008.090معاقـــًا مـــن مجمـــوع عـــدد الســـكان البـــالغ  38.350
معاقـًا حركيـًا فقـط ومعاقـًا تصـاحبه  16.221% من جملة عدد السكان الكويتيين، مـنهم 3.8اإلعاقة يمثلون 

 .)4F)3إعاقات أخرى

 برنـامج إعـادة هيكلـة القـوى العاملـة والجهـاز التنفيـذي للدولـة؛ فلقـد جـاء اهتمـام  وفي إطار ه�ذا الس�ياق
الجهات غير الحكومية بدخول فئـات وشـرائح اجتماعيـة لـم يشـملها  ممثًال في إدارة تخطيط القوى العاملة في

بشأن تحديد نسب العمالـة  2008لسنة  1104، وال قرار مجلس الوزراء رقم 2000لسنة  19ال القانون رقم 
الوطنية بالجهات غير الحكومية، ونعنـي بـذلك تمكـين ذوي اإلعاقـة مـن العمـل بالقطـاع الخـاص، وذلـك مـن 

                                              
 2ص، القاهرة  ،)، دراسة واقع المعاقين في مصر، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 1999ى عبد الجواد (ليل )1(

ــاجي الســعايدة () 2( ــة الخاصــة 2008مصــطفى الطمــش، ن ــي التربي ــة ف دار المســيرة للنشــر والتوزيــع ، )، قضــايا وتوجهــات حديث
 .  59-58ص ص  ،عمان  ،والطباعة 

 .2006إحصاءات المجلس األعلى لشؤون المعاقين، إصدارات ) 3(
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ســة تطبيقيــة الســتطالع رؤى ذوي اإلعاقــة إزاء تمكيــنهم للعمــل بالقطــاع الخــاص، والتعــرف خــالل إجــراء درا
على مقترحاتهم حول طبيعة ونوع العمل المناسب، والمزايا المادية والمعنوية التي سوف يحققونها من العمل 

مـن العمـل بالقطـاع  بهذا القطاع، باإلضافة إلى استطالع رؤى أولياء أمور ذوي اإلعاقة إزاء تمكـين أبنـائهم
 الخاص، والتعرف على الصعوبات التي يواجهونها في هذا الشأن، ومقترحاتهم للحد من هذه الصعوبات.

؛ فلقـد حاولـت الدراسـة اسـتطالع رؤى المسـؤولين بـبعض شـركات القطـاع الخـاص إزاء  فضالً عن ذل�ك
وطبيعة العمل المناسـب لهـذه الفئـة، تمكين ذوي اإلعاقة للعمل بشركاتهم والتعرف على مقترحاتهم حول نوع 

 وأهم المهارات التي يتطلبها العمل بهذه الشركات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uتجارب بعض الدول في تمكين المعاق من العمل و تذليل الصعوبات للتغلب على صعوبات العمل 
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Uتجربة المملكة العربية السعوديةU: 

المعاق من العمل و تذليل الصـعوبات لـه هـو البرنـامج من تجارب المملكة العربية السعودية في تمكين 
الــذي تبنتـــه جمعيــة المعـــوقين و كفلتــه وزارة العمـــل و الشــئون االجتماعيـــة فــي المملكـــة , لتشــجيع الشـــركات 
الخاصة لتوظيف المعاقين ,فقد كان شعار البرنامج هو (توظيف معوق يعادل توظيف ثالثة أسوياء) شـعار 

ســـتقطابهم , حيـــث أغـــرى هـــذا الشـــعار عشـــر شـــركات ســـعودية لفـــتح المجـــال حفـــز القطـــاع الخـــاص علـــى ا
للمعوقـــات خـــالل ملتقـــى (التوظيـــف الثـــامن للمعوقـــات) مـــن التقـــدم بـــأوراقهن إلـــى جمعيـــة األطفـــال المعـــوقين 

 إلجراء المقابلة الشخصية .

ع معوق في مؤسسات القطاع الخاص مـن ضـمنها قطـا 100حيث استطاع البرنامج توظيف أكثر من 
 البنوك و المصانع .

و نجد أن البرنامج قد نجح بتشجيع الشركات الخاصة بتوظيف هذه الفئة , فقد أثلج صدور الكثيرين و 
 حقق المساواة التي بحثوا عنها زمنا طويال , حيث شمل البرنامج منطقتي مكة المكرمة و الرياض .

متـدرب مـن المعـاقين علـى الوظيفـة بعـد و تعتبر هذه التجربة تجربة مميـزة أقنعـت الجميـع أن حصـول ال
أن يجتاز الفترة المقررة لتدريبه ليس محاباة, و لكـن كـل الـذين يجتـازون هـذه الفتـرات التدريبيـة يكونـون علـى 
قدر من العزيمة و اإلصرار في سعيهم لتحقيق أمال  انتظروا تحقيقها طوال سنوات دراسـتهم و اجتهـادهم و 

 ار الدروس.تحملهم سهر الليالي في استذك

و قــدمت هــذه المبــادرة الطيبــة عونــا كبيــرا ألفــراد أثبتــوا فــاعليتهم فــي المجتمــع و دورهــم المنــوط بهــم, و 
ركزت في أذهان المجتمع بصفة عامة و أرباب العمل بصفة خاصة أن التميز ليس بكمال األجسـاد و أنمـا 

 بالموهبة و العقل و السلوك الذي يسلكه الفرد مع من حوله. 
 

Uتائج المستخلصة من التجربة:الن 
نجاح البرنامج الذي تبنته جمعية المعـوقين و كفلتـه وزارة العمـل و الشـئون االجتماعيـة فـي المملكـة,  .1

معاق في مؤسسات القطاع الخاص من ضـمنها قطـاع البنـوك 100حيث استطاع توظيف أكثر من 
 و المصانع.

يـــق أمالـــه و طموحاتـــه حيـــث أثبتـــت هـــذه ألـــتمس البرنـــامج عزيمـــة المعـــاق و إصـــراره فـــي ســـعيه لتحق .2
 التجربة أن التميز ليس بكمال األجساد و إنما بالموهبة و العقل و السلوك. 

 التكامل المنشود بين الجهات الحكومية و االهليه لهدف محدد.التعاون و  .3
 أهمية التدريب و التأهيل المسبق للمعاق قبل الشروع في العمل. .4
 نفوذ للبرنامج المعد. وجود قرار تشريعي يعطي قوة و .5
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 تجربة البرنامج ببعض المدن أو المحافظات قبل تعميمه. .6
 تعاون و تنسيق رائع بين اصحاب األعمال. .7

 

U:تجربة أحد رجال االعمال 

معــاق  50تحــت عنــوان رجــل أعمــال بالــدمام يوظــف أكثــر مــن  المملكــةوأيضــا مــن التجــارب الناجحــة فــي 
فـي تأهيـل و تـدريب المعـوقين و االهتمـام بهـم و تقـديم كافـة الخـدمات حيث تولت حكومة المملكـة جهـودا كبيـرة 

التي يحتاجونها و ذلك  عبر مراكز تأهيل منتشرة في كافة مناطق المملكة حتى يكون هـؤالء المعـاقون عناصـر 
فاعلة متفاعلة في المجتمع و تجربـة بعـض رجـال األعمـال فـي اسـتقطاب هـذه الفئـة مـن المجتمـع لـه خيـر دليـل 

تـــدريبهم علـــى مختلـــف التخصصـــات و هنـــاك مـــن رجـــال  اكفـــاءة و قـــدرات هـــؤالء المعـــوقين بعـــد أن تلقـــو  علـــى
صـاحب شـركة فـؤاد  األعمال ضربوا أروع األمثلة في توظيف هذه الفئة و هـو رجـل األعمـال (فـؤاد األنصـاري )

اقــا و معاقــة فــي و خالــد األنصــاري و الــذي اســتطاع خــالل مــدة زمنيــة بســيطة أن يوظــف مــا يقــارب خمســين مع
 .المصانع 

حيث قام بتوظيف عدد بسيط من خريجي مركز التأهيل المهني للمعوقين بالـدمام حيـث فـوجئ بقـدراتهم 
العالية و إنتاجيتهم المرتفعة و التزامهم بالعمل و الكفاءة باإلنتاج و الدقـة , لدرجـة أنهـم اصـبحو أفضـل مـن 

ء المعــوقين فــي إبــراز قــدراتهم و إثبــات وجــودهم فــي أي األســوياء فــي إنتــاجيتهم  حيــث الــتمس إصــرار هــؤال
 موقع من مواقع العمل .

 

U:النتائج المستخلصة من التجربة 
 

قــدرة الشــركات العمالقــة لتوظيــف عــدد كبيــر مــن ذوي اإلعاقــة بوظــائف مختلفــة تتناســب مــع نوعيــة  .1
 االعاقة.

 اح التجربة.التدريب المنتشرة بمناطق المملكة ساهم بنجتوفر مراكز التأهيل و  .2
 روح المبادرة لدى بعض أصحاب الشركات ان وجدت تتحقق النتائج المطلوبة. .3

 

U:تجربة دولة االمارات العربية 
 

استطاعت إدارة رعاية و تأهيل المعاقين بوزارة الشئون االجتماعية في دولـة اإلمـارات بتوظيـف مـا يزيـد 
لخــاص فـــي مختلـــف المهـــن االداريـــه و معـــاق مـــن مختلـــف اإلعاقــات فـــي القطـــاع الحكـــومي و ا 160علــى 

اإلدارية المساعدة حيث تمكنت اإلدارة من توفير فرص عمل لذوي اإلعاقات الذهنية بالرغم مـن الصـعوبات 
% مــنهم فــي األعمــال 70التــي يواجهونهــا بســبب طبيعــة اإلعاقــة الذهنيــة ,حيــث تــم توظيــف مــا يزيــد علــى 

 لتعبئة و التغليف .الزراعية و المهن التي تعتمد على الترتيب و ا
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معــاقين ثــم  9معاقــا تليهــا إمــارة رأس الخيمــة بواقــع  159و حققــت إمــارة دبــي أعلــى نســب تشــغيل بواقــع 
 فقط. 2معاقين ثم عجمان بواقع  5إمارتا الشارقة و الفجيرة بواقع 

% مـــن اإلعاقـــات 15% مــن اإلعاقـــة الســـمعية و 36% مـــن ذوي اإلعاقـــة الذهنيـــة و 40و تــم تشـــغيل 
% من اإلعاقة الجديدة يمارسون األعمال المهنية المساعدة و المراسالت و الطباعة و إدخـال 9ية و البصر 

 البيانات و التدريس و الزراعة .

فـي السـكرتارية  12في الطباعـة و التصـوير و  20في الزراعة ,و  28و جاء توزيع المهن حيث عمل 
 في البدالة و سائق و إمام مسجد و مؤذن . 4و 

وفـاء بـن سـليمان مـديرة إدارة رعايـة و تأهيـل المعـاقين أن المعـاقين ذهنيـا الـذين تمكنــت اإلدارة  و أكـدت
من مساعدتهم حققوا نجاحا و تكيفا مـع بيئـة العمـل و أظهـر قـدرات ال تختلـف عـن زمالئهـم المكلفـين بـنفس 

 المهام.

عمــل منهــا انســجام حيــث طالبــت بمجموعــة مــن التوصــيات الالزمــة مــن أجــل دمــج المعــاق فــي بيئــة ال
التدريب و التأهيل الذي يتلقاه مع متطلبات سوق العمـل و تطوراتـه و إدخـال التعـديالت المالئمـة علـى بيئـة 

 العمل و تهيئتها بعناصرها المادية و البشرية لتالءم قدرات الشخص المعاق .

مــع بيئــة العمــل و  و أفــادت أنــه تــتم مراعــاة عمليــات التأهيــل المهنــي فــي المراكــز لتنســجم بشــكل كبيــر
طبيعة األعمال المتوقع من الشـخص المعـاق ممارسـتها , مـع مراعـاة التغييـر المسـتمر فـي سـوق العمـل , و 
التقنيــات الحديثــة التــي دخلــت الميــدان ,األمــر الــذي يســتدعي تــدريب المعــاقين علــى اســتخدام هــذه التقنيــات 

 كالفاكس و الهاتف و آلة التصوير و الكمبيوتر و غيرها.
 

Uالنتائج المستخلصة من التجربة : 
 

الرغبة و المتابعة المستمرة من قبل االدارة المعنية بوزارة الشـئون االجتماعيـة كـان لـه األثـر المباشـر  -1
 و االيجابي لنجاح التجربة .

 التركيز على الوظائف في التاهيل و التدريب ثم التوظيف عليه. -2

ل (االعاقـة الذهنية,السمعية,البصـرية) سـاهم بنجـاح توزيع الوظائف من المهن طبقا لنـوع االعاقـة مثـ -3
 التجربة.

التكيـــف مــــع بيئـــة العمــــل نـــتج عنــــه قــــدرات و انتاجيـــة و امكانيــــات تضـــاهي زمالئهــــم االصــــحاء و  -4
 المكلفين بنفس المهام .

الدقــــة فــــي المتابعــــة للتوظيــــف و الخــــدمات المقدمــــة مــــا بعــــد التوظيــــف و التعامــــل مــــع االرقــــام و  -5
 اع ان يحلل التجربة بشكل ادق و افضل.االحصائيات استط
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U الدول في تمكين المعاق من العملهذه بعض األمثلة البسيطة على تجارب بعض: 

 

فعلـــى الـــرغم مـــن أن المعـــاقين حرمـــوا مـــن نعمـــة الحيـــاة الطبيعيـــة بســـبب إصـــاباتهم , و تجرعـــوا ألـــوان 
تــى و لــو لــم يكــن شــفاهة , كمــا أنهــم الحرمــان و المــرارات و تحملــوا نظــرة المجتمــع لهــم و نعــتهم بــالنقص ح

تحملــوا نظــرات العطــف و الشــفقة مــن المجتمــع مــن دون أن يقــدموا لهــم مســاعدة فعليــة , إال أنهــم مــن خــالل 
تحـديهم لهــذه األنــواع مــن اإلعاقــات و التــي يعتبرهــا الـبعض عجــزا , أثبتــوا أنهــم قــادرون علــى خــوض خضــم 

عهم , وأثبتوا كذلك مقدرتهم على تحمل صعوبات العمل و الحياة و معاركها الشرسة من أجل تحسين أوضا
مجهوداتــه الجبــارة ليقنعــوا المجتمــع فــي النهايــة أنهــم أعضــاء فــاعلون فيــه , و أنهــم أبنــاء صــالحون للــوطن 

 يحبون العمل من أجل رفعته كما يحبها اآلخرون . 

تــــم  ع الخــــاصالخاصــــة فــــي القطــــا االحتياجــــاتومـــن خــــالل تجــــارب معظــــم الــــدول فــــي توظيــــف ذوي 
 استخالص أهم مزايا و عيوب توظيف ذوي االحتياجات الخاصة في القطاع الخاص:

 

U: أهم المزايا هي 
 .الموظفين من ذوي اإلحتياجات الخاصة يكونون أكثر إخالصا ووالء لعملهم  -1
 .تتوفر لديهم قدرات إبداعية  -2
 .يمكن أن يعملوا برواتب أقل من نظرائهم األصحاء -3
  .بإنتاجية أعلىيمكن أن يعملوا  -4
 .يعملون بثبات و استمرارية أكثر  -5
 .لديهم قدرة التركيز على عملهم أكثر نظرائهم األصحاء -6
أن الشــركة التــي توظــف المعـــوقين تظهــر أمــام عمالئهـــا بصــورة أفضــل , علــى الـــرغم مــن أنهــم قـــد  -7

 .سب إعاقتهميكلفون الشركات التي يعملون فيها نفقات إضافية من ناحية تجهيز البناء بشكل يتنا
 

 

 

 

 

U:أهم العيوب هي 
 .عدم تمتع فئة كبيرة من ذوي اإلحتياجات الخاصة بالكفاءة المطلوبة لتأدية األعمال  -1
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 .بعضهم يفرض وضعه الصحي االنقطاع كثيرا عن العمل  -2
 .هناك احتمال عدم اندماجهم بيسر مع زمالئهم األصحاء -3
 .صعوبة تقبل األصحاء لهم -4
 .يعملون فيها نفقات إضافية من ناحية تجهيز البناء بشكل يتناسب إعاقتهمقد يكلفون الشركات التي  -5

U:خالصة التجربة 

علــى الــرغم مــن أن غالبيــة األراء تقــول أن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة لــيس لــديهم مشــكلة فــي االنــدماج 
منتجـين للمجتمع , لكـن المجتمـع هـو مـن لديـه مشـكلة فـي تقبـل ذوي اإلحتياجـات الخاصـة كـأفراد فـاعلين و 

 فيه, فإذا أحس الفرد المعاق بحب المجتمع و تقديره له , فهذا كفيل بمحو احساسه باإلعاقه .
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Uنماذج مشرقة لمعاقين قهروا اإلعاقة 
  

Uالرويح يدير امبر اطورية مالية من كرسي متحرك : 

 

 
 

 

منتـدب لشـركة بيـت االسـتثمار الخليجـي وليد عبد الرحمن الـرويح نائـب رئـيس مجلـس االدارة والعضـو ال
 حدث عن سبب إعاقته فيقول:يت

كـان الركــوب إلــى جــوار ســائق يشــكل لــه كابوســا مريعـا، لــذا اعتــاد قيــادة ســيارته بنفســه. ويبــدو انــه كــان 
علـى حـق، ففــي اللحظـة التــي اضـطر فيهـا إلــى ركـوب ســيارة أجـرة ألول مـرة فــي حياتـه، كــان الحـادث الــذي 

ابرز مالمح حياته وأجلسه قعيدا على كرسي متحرك، ووقف به علـى مفتـرق طـرق، فإمـا  شكل منعطفا غّير
أن يلتهم اليأس ما تبقى من عمره، وٕاما أن يثبت للعالم أن كلمة معاق، ال أصل لها في قاموس الحياة. وأن 

 ليس هناك من معاق إال من اختار لنفسه أن يكون كذلك. 

لشخصيات االقتصادية الكويتية المعروفة، والذي سجل كفاحا ضـد وليد عبد الرحمن الرويح هو إحدى ا
اإلعاقة وحقق من النجاحـات بعـد إصـابته بالشـلل، مـا تفـوق بـه علـى إنجازاتـه السـابقة قبـل اإلصـابة، فحاليـا 
ومــن علــى كرســيه المتحــرك يــدير الــرويح مملكــة اقتصــادية ضــخمة، ويتقلــد فــي الوقــت نفســه مناصــب عــدة 

والعضو المنتدب لبيت االستثمار الخليجي، فضال عن عضـويته فـي مجـالس إدارة عـدد  أهمها نائب الرئيس
من الشركات مثل بيت التمويـل الخليجـي وشـركة الخلـيج لتمويـل االسـتثمار. وهـو أيضـا كـان يشـغل منصـب 
نائب الـرئيس والعضـو المنتـدب فـي شـركة أصـول لإلجـارة والتمويـل. فضـال عـن كونـه نائبـا لمـدير عـام بيـت 

 تمويل الكويتي قبل االنتقال إلى بيت االستثمار الخليجي. ال

بداياتــه كانــت قبــل اإلصــابة بســنوات عنــدما توجــه إلــى الدراســة فــي جامعــة الكويــت بتشــجيع كامــل مــن 
أسرته. عندها التفت إلى أهمية الفرص التدريبية التي كانت تتيحها الجامعة لمنتسبيها. فاستغل مع مجموعة 

تدريب الميداني في شركة الصناعات الوطنية الكويتية، مما اكسبه خبرة عمليـة اسـتطاع من زمالئه فرصة ال
من خاللها أن يتبين الفرق الكامن بين النظرية والتطبيق. مما ساعده على التخرج بتفوق حيث تم استقطابه 

ه ينصـب هو ومجموعـة مـن زمالئـه المتفـوقين للعمـل فـي مؤسسـة الخطـوط الجويـة الكويتيـة، حيـث كـان هدفـ
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على إتمام دراسته العليا آنذاك مهما كلف األمر، وبالفعل تم له ذلك بعد عام ونصـف مـن عملـه، وتـم قبولـه 
 كمعيد مبتعث في جامعة الكويت، وسافر إلى الواليات المتحدة األمريكية. 

نفس سنوات الغربة شكلت عـامال مهمـا فـي حيـاتي، تعلمـت فيهـا كيفيـة االعتمـاد علـى الـ«يقول الرويح: 
وعملت فيها على تطوير مهاراتي التواصـلية، ال سـيما لغتـي اإلنجليزيـة، فضـال عـن اكتسـابي لخبـرات مهمـة 
في طرق خلق الحوار مع اآلخر نتيجة إقامتي مع عائالت أجنبية، كما تمكنت من تطبيق بعض ما درسـته 

تـي تعتمـد علـى تصـدير عمليا، عندما كنـت أقـوم مـع بعـض مـن زمالئـي بعقـد بعـض الصـفقات التجاريـة، وال
بعد ذلك حصل وليد الـرويح علـى درجـة الماجسـتير فـي علـوم اإلدارة، إال ». السيارات األمريكية إلى الكويت

أن ظروفا قاهرة على حد وصفه، حالـت دون إكمالـه الطريـق والحصـول علـى شـهادة الـدكتوراه، فعـاد أدراجـه 
 إلى الكويت. 

صدر فكرة البنك اإلسالمي داخل حديث المجالس الكويتية، الحظ ت 1979عندما عاد إلى الكويت عام 
وهي الفكـرة التـي كانـت فـي بـداياتها آنـذاك، وكانـت تحظـى بالتأييـد مـن بعـض الفئـات والمعارضـة مـن فئـات 
أخرى، وكانت رغبتـه فـي اسـتثمار مـا درسـه فـي حقـول المصـارف والبنـوك البدايـة التـي دفعتـه بهـذا االتجـاه. 

تحفظ على البنوك التقليدية، من حيث شرعيتها اتجه للعمـل فـي احـد البنـوك اإلسـالمية ولما كان له بعض ال
بـدأنا بشخصـين فقـط. «أال وهو بيت التمويل الكويتي والذي يصف الرويح تجربة العمـل فيـه بـالمثمرة قـائال: 

طاع موظف. كما وصل حجم التداول المالي في الق 400وصل العدد إلى أكثر من  1998ومع حلول عام 
 ». مليون دينار كويتي 450التجاري لبيت التمويل أكثر من 

فهو العام الذي شهد تعرضه لحادث مروري ألـيم، » الرويح«شكل منعطفًا تاريخيًا في حياة  1984عام 
كنت أقوم بمهمة عمل لبيت التمويـل الكـويتي فـي «نجمت عنه إصابته بشلل نصفي. يستذكر الحادث قائًال 

ك مـع شـهر رمضـان الكـريم، والـذي اعتـدت أن أؤدي فيـه مناسـك العمـرة. ولمـا كنـت عائــدًا تركيـا، وتـزامن ذلـ
إلــى الكويــت، عبــر مطــار جــدة، فضــّلت الــذهاب وقتهــا ألداء العمــرة، حتــى موعــد إقــالع الطــائرة. حينهــا وقــع 

لهـا أننـي الحادث وأصبت بشلل نصفي تم نقلي على أثره للعالج في انجلترا لمدة أربعـة شـهور. ال أنكـر خال
أصــبت بــبعض اليــأس واإلحبــاط، ولكــن بفضــل مــن اهللا عــز وجــل، اســتطعت تجــاوز األزمــة، وســاعدني فــي 
التغلــب عليهــا كــل مــن حــولي، ابتــداء بوالــدي وأهلــي، باإلضــافة إلــى زمــالء العمــالء، الــذين كــان لهــم األثــر 

لعقبات التـي امتزجـت بـدورها األكبر في تشجيعي على العودة واستكمال المسيرة، حيث واجهتني العديد من ا
بالعديد من النجاحات كان أهمها ترقيتي للحصول علـى منصـب نائـب مـدير عـام فـي بيـت التمويـل الكـويتي 

عامــًا مـــن العمــل الـــدؤوب وافتنــي الفرصـــة التــي طالمـــا تمنيتهــا، أال وهـــي العمـــل  20وبعـــد ». «1998عــام 
ة، وكـان لـي ذلـك عبـر اختيـاري للعمـل كـرئيس ضمن منظومة اقتصادية تعتمد الـنهج اإلسـالمي بصـفة كاملـ

وعضـو منتــدب لبيـت االســتثمار الخليجـي، ومــددت لـي فتــرة الرئاسـة لثالثــة أعـوام أخــرى، تـم اختيــاري بعــدها 
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واســتمر العمــل المصــرفي ». «ألمثــل بيــت االســتثمار الخليجــي فــي شــركة أصــول كعضــو مجلــس إدارة فيهــا
لعديــــد مــــن المؤسســــات الماليــــة حــــول العــــالم، حتــــى وصــــل حجــــم اإلســــالمي باالنتشــــار فكــــرًا وتطبيقــــًا فــــي ا

% فــي بعــض 15مليــار دوالر. كمــا أنهــا تحقــق نمــوًا ســنويًا قــد يصــل إلــى  200اســتثماراتها إلــى أكثــر مــن 
عندما تتحـدث ». الدول مما يعني نجاح هذه التجربة فعليًا وٕاثبات وجودها على الصعيد االقتصادي العالمي

سه معتدًا بما حققه من إنجازات على الرغم مـن إصـابته التـي ربمـا كانـت عائقـًا منعـه مـن إليه تجده واثقًا بنف
أنا أمارس حيـاتي بشـكل طبيعـي، كمـا لـو «تحقيق بعض ما يصبو إليه، لكنه يستذكر القضاء والقدر قائًال: 

اللتحــاقي بمركــز  أننــي ســليم تمامــًا، فأنــا مــثًال أمــارس تمــاريني الرياضــية بعيــدًا عــن نــوادي المعــاقين، وكــان
للتأهيل في انجلترا أثر كبيـر فـي صـياغة حيـاتي وٕاعـادة تشـكيلها، مـع مـا يتناسـب مـع وضـعي الجديـد، ومـع 
نظـرة النـاس إلـى كـوني معاقـًا الســيما فـي مجتمعاتنـا الشـرقية، وتعرفـت هنـاك إلــى أكثـر مـن تجربـة فـي عــالم 

 ». دم فمه في رسم اللوحاتاإلعاقة، أذكر منها أحد الرسامين المبدعين الذي كان يستخ

وليد عبد الرحمن الرويح شخصية اضطرتها ظروف الحياة إلى االنصهار في بوتقة من األلم والمعاناة، 
لكن األمل بات مزروعا في قلبه وعينيه.. ذلك األمل بمستقبل مشرق والـذي يتخـذ مـن القـوة والتفـاؤل منهجـًا 

وتمنعـه مـن اسـتكمال دروب الحيـاة وجنـي ثمارهـا بالصـبر  ينتهجه كل معاق، للتغلب على إعاقته التي تشده
 والكفاح والعمل. 

وكـان سـببا فـي اعاقتـه التـي كانـت الـدافع لتحقيـق الرويح تعـرض لـذلك الحـادث االلـيم  عبد الرحمن وليد
                 من الزمن.   تلكالنجاحات المتتالية على مستوى العمل االقتصادي، ودخوله قطاع العمل الخاص، و 

 إنه باختصار حكاية األلم واألمل، حكاية انه ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uطموح المكفوفين.. تحدي فإصرار .. فنجاح 
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 2000تقول هنادي جاسم العماني رئيسة قسم مطبعة النور بدأت بإسـتخدام جهـاز الحاسـب اآللـي عـام 
وهـو برنـامج قـارئ لمحتويـات الشاشـة و نـاطق   jawsدام برنـامج جـاوس ، و كانت البداية من خـالل إسـتخ

باللغة اإلنجليزية،  و من إنتاج شركة أمريكية، و قد كانت البداية صعبة بالنسب لي حيث أنني كنت أجهل 
 تماما ما هو الحاسوب، و لم أستعن بأحد لتعليمي و قررت أن أعتمد على نفسي بذلك.

رنامج قارئ الشاشة "جاوس" الذي أصبح معربا مؤخرا، فإنني أستخدم برنامج باإلضافة إلى إستخدامي ب
"إبصار" الذي أنتجته شركة صخر، كما أستخدم جهاز يسمى "برايال اليت ملينيـوم" و هـو عبـارة مـن جهـاز 
تظهر عليه محتويات شاشة الكمبيوتر بطريقـة برايـل، كمـا أسـتخدم جهـاز "بـاك ميـت" و هـو جهـاز نـاطق و 

في الوقت نفسـه، حيـث أنـه جهـاز مماثـل لكمبيـوتر الجيـب و لكـن بمواصـفات خاصـة لفئـة المكفـوفين، برايل 
 باإلضافة إلى أجهزة الحاسوب العادية.

لم يتوقف إهتمامي بالتكنولوجيا عند هذا الحد من اإلستخدام، فقررات أن يكون لي موقع على اإلنترنت 
و اآلخـرين قــدراتي و قـدرات بعــض إخـواني المكفــوفين، و ألثبــت لنفسـي  2003، و بـدأت بإنشـائه منــذ عـام 

ألبــين للنــاس أن الكفيــف قــادر علــى تخطــي جميــع المعوقــات و الصــعوبات التــي تواجهــه، و أبــين للعلــم أننــا 
لسنا عاجزين كما يتهمنا البعض، و أبين لهم نوعية األجهـزة و البـرامج التـي نسـتخدمها، و بـالطبع كـل ذلـك 

 سرة و األصدقاء و كل من هم حولي.تم بدعم و تشجيع األ

إسـتخدمت برنـامج "فرونـت بـيج"، باإلضــافة إلـى برامجـي الناطقـة مــن برنـامج "وورد" التـي تعلمـت كيفيــة 
إستخدامها من خالل دورة قدمت لـي و لـبعض أخـواني المكفـوفين، مـن قبـل معهـد إنفـو سـنتر، و كانـت هـذه 

ــــرامج "أوفــــيس  ــــدورة شــــاملة لمجموعــــة ب ــــا مجانــــا مــــن المعهــــد بالتعــــاون مــــع شــــركة " التــــي قــــXPال دمت لن
مايكروسوفت، حيث قدموا لـي شخصـيا جميـع التسـهيالت مـن دورات و بـرامج دعـم، حيـث قـدمت لـي شـركة 
"مايكروسوفت" دورة في بريطانيا في برنامج "جاوس" و اآلن أعتبرالعربية الوحيدة الحاصـلة علـى هـذه الـدورة 

ل مــا أحتـاج إليـه مــن خـدمات الــدعم الفنـي لمـوقعي مــن حجـز إلســم ، كمـا قـدمت لــي شـركة "فاسـت تلكــو" كـ
 الموقع و إستضافه على السيرفر التابع لهم، فلهم جميعا جزيل الشكر و اإلمتنان.
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إن الحاسوب لغة العصر الحديث ، من ال يعرف إستخدامه يعتبر جاهال، فنحن في عصر التكنولوجيا 
تطـور مسـتمر ممـا يحـتم علينـا المتابعـة الدائمـة لتحـديث مـا و عصر الحاسوب، كما أن عالم الحاسوب فـي 

نــدخره مــن معلومــات، كمــا يجــب علــى مســتخدمي اإلنترنــت اســتخدامه بالطريقــة الســليمة و عــدم اإلســاءة فــي 
االستخدام لإلستفادة من هذه الشبكة في أمور مفيدة كالقراءة و متابعة العالم المتقدم للوصول إلى مـا إرتقـت 

 ول، كما ينبغي علينا كمستخدمي الحاسوب و شبكة االنترنت اإلبتعاد عن المحرمات.إليه هذه الد

أوجه كلمة شكر إلى كل ما ساندني و قـدم لـي المسـاعدة، و أخـص بالشـكر والـدي و أخـواتي و الشـكر 
الجزيـــل لجمعيـــة المكفـــوفين و شـــركة "مايكروســـوفت" و معهـــد "إنفوســـنتر" و شـــركة "فاســـت تلكـــو" و مجلـــتكم 

 على اهتمامها و دعمها. "دوت"

ـــات  ـــه و اإلســـتفادة مـــن البـــرامج و اإلمكاني أتمنـــى مـــن إخـــواني المكفـــوفين الوصـــول إلـــى مـــا وصـــلنا إلي
المخصصــة لنــا، فهنــاك ورشــة مجهــزة بكافــة البــرامج الحاســوبية الناطقــة و نظــام برايــل الخاصــة بنــا فــي مقــر 

 جمعية المكفوفين.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uعبدالكريم العنزي .. صوت ذوي االحتياجات الخاصة طرح قضايا المعاقين من على كرسيه المتحركأول مذيع ي 
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تلفزيونيًا عن ذوي االحتياجات الخاصة على شاشة  عبدالكريم العنزي أول اعالمي خليجي يقدم برنامجاً 
 .على كرسيه المتحرك عربية، وتحديدًا خليجية، وهو يجلس

 .مشكالتها وهمومها وشجونها وأيضًا مطالبها ه واحدًا من هذه الفئة التي يعرفمن هنا جاء تميزه بكون

تلفزيون الكويت  شة الصغيرة، حينما استضافته محطةمروره إلى الشا أبيات شعره النبطية كانت جواز
 .متحرك، خصوصًا وأن كل شعره يحمل قضية المعاقين كشاعر على كرسي

 
مله المعاقون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لقب سفير الذي ح الكويتي عبدالكريم العنزي

” مشهور“ومذيع في تلفزيون واذاعة الكويت، أصيب بشلل اطفال بسبب خطأ طبيب  المعاقين، هو شاعر
كانت  جسمه الصغير اإلبرة الخطأ، فتحول إلى ُمقعد، لكنه ال يشعر بالحزن على وضعه، وقد غرز في

وكتب اول قصيدة عن  الثانوية، والذي فجر موهبة الشعر لديه هو غزو الكويت،بداية تميزه في المرحلة 
أو الشعر  وحينها لم يكن حافزه الكتابة غزو الكويت وتحريرها ودور المعاقين الذي لعبوه في تلك المرحلة

 .للجمهور بقدر مان كان همه اخراج عمله األدبي
 
أصبح المعاقون قضيتي، صارت وسائل االعالم  دماحول كيفية تحوله إلى مذيع تلفزيوني، يقول :عن 

حلقة كانت الخطوة األولى المتهاني العمل كمذيع تلفزيوني،  تستضيفني، ومن ضمنها تلفزيون الكويت في
 التلفزيون عن اعجابهم بقدرتي على الحوار والمناقشة فعرضوا علّي تقديم برنامج بعدما عبر المسؤولون في

أول مذيع من  لمعاقين، وهو أول برنامج من نوعه في تلفزيون الكويت، حيث كنتتلفزيوني يتناول قضية ا
 .المسؤول إلى صوتها الفئة التي ينتمي إليها ليوصل ذوي االحتياجات الخاصة يقدم برنامجًا عن

 
المعاقين في دولة الكويت، وكذلك إن مشاركتي وأنا  لذا فإن هذه التجربة بحد ذاتها كشفت الكثير عن حال

 .ثقة المشاهدين وذوي االحتياجات الخاصة احد منهم منحت البرنامج الكثير منو 
 

، أي ”نحن“بل أقول ” هم“المسؤولين بأمر المعاقين، فأنا ال أقول له  فعلى سبيل المثال عندما أناقش احد
 .دمالمق وأناغيري، وٕانما عن نفسي، وبالتالي ففي هذا البرنامج كنت أنا المعد  انني ال اتكلم عن
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ويحققها للمعاقين، قال: أعتقد  حول االضافات أو الخدمات التي استطاع من خالل عمله وشعره ان يقدمها

األمور اني فتحت قناة اعالمية دائمة ومتواصلة  ان باستطاعتي القول إني قدمت لهم الكثير، وأول هذه
وما زلت اقدمه لغاية اليوم ” زيمةاهل الع“قدمت برنامجًا بعنوان  لعرض هموم المعاقين وقضاياهم، وكذلك

 ”فرسان االرادة“وحاليًا اقدم برنامجين، األول اذاعي اسمه ” االرادة“اذاعيًا اسمه  وكذلك قدمت برنامجاً 

على الفضائية الكويتية  ويقدم” نحن هنا“ويقدم على الهواء مباشرة ومدته ساعة، والبرنامج التلفزيوني اسمه 
بشؤون ذوي االحتياجات الخاصة، ولكنها  نظم الكثير من الفعاليات التي تعنىاألولى، وفي السابق كانت ت

أما اليوم فإن جميع األنشطة المتعلقة بهم، يتم تسجيلها  .تمر مرور الكرام من دون ان يتناولها االعالم
فقد منحني تلفزيون الكويت صالحيات جيدة في معالجة وطرح أي موضوع  وتصويرها وعرضها، وبالتالي

 .اي نشاط كان ختاره وفي تسجيلا
 

من الناحية القانونية وهل حقوقهم محفوظة  حقوق: وباالنتقال للحديث عن أوضاع المعاقين في الكويت
بالنسبة لنا في الكويت قد تطور كثيرًا عن السابق، خصوصًا من  ومصانة، قال عبدالكريم، إن الوضع العام

انونية، وقد صدر قانون في الكويت يتعلق بذوي االحتياجات وكذلك من الناحية الق الناحية االجتماعية
والتي  بندًا، كل واحد منها يتناول حقًا من حقوق المعاقين 24وهو عبارة عن مرسوم اميري من  الخاصة

وغيرها الكثير، باإلضافة إلى  يكفلها الدستور، ومنها التعليم، اإلسكان، الصحة، العمل، المرور، المجتمع
 .من الوظائف للمعاقين %2عمل يلزم القطاعين الحكومي والخاص بنسبة ان قانون ال

 
البرنامج التلفزيوني حيث احرص على تناول  وقد كان هذا الموضوع محور النقاش في حلقتي األخيرة في

 .المسؤولين فيها فقرة من فقرات القانون في كل حلقة وأناقش
 

ألف معاق، وبالتالي تعتبر المراكز التي  12 لكويت يقارباحصائية: يقول عبدالكريم إن عدد المعاقين في ا
المراكز في منطقة الخليج العربي، كذلك قطاع التعليم الذي  تعنى بشؤون المعاقين في الكويت من أهم

المعاقين مع غيرهم من الطالب من خالل الفصول المهيئة للدمج، اضافة إلى  اصبح مهيئًا بالكامل لدمج
 ”الحاسوب الناطق“افرة في المدارس، فعلى سبيل المثال ومنذ فترة طويلة تم توفير المتو  تطور األجهزة

الجامعات أو  للمكفوفين في المدارس، وحكومة الكويت توفره للمكفوفين من الطالب سواء في المدارس أو
 .في جمعية المكفوفين

 
وهي تتبع ” عة قضايا المعاقيناللجنة التطوعية لمتاب“سميت  وحاليًا تم اشهار رابطة جديدة في الكويت

الصباح رئيسة مركز العمل التطوعي في الكويت، ومديرة اللجنة سعاد الفارس  للشيخة امثال االحمد جابر
أهدافها وأعمالها  السابقة، لمدارس التربية الخاصة، ونحن نأمل الكثير من هذه اللجنة التي تتمحور المديرة
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 .حول تتبع اخبار المعاقين العالقة
 

أجاب عبدالكريم: بداية إن هذا اللقب هو لقب ” سفير المعاقين“على لقب  لقب: وحول كيفية حصوله
 لقب اعالمي اطلقته علي مراكز المعاقين، وكانت بداية اطالق اللقب في السعودية عندما تشريفي، اي انه

المعاقين، وبالتالي  كنت ألبي دعوات للتغطية والمشاركة في فعاليات ومهرجانات ومخيمات تعنى بشؤون
للتعريف بقضية المعاقين وتصحيح نظرة  أطلقت علي هذا اللقب بقية الدول الخليجية التي قمت بزيارتها

” سفير المعاقين“السفراء والوزراء، لذا اطلق علي لقب  المجتمع لنا، وكانت لقاءاتي واجتماعاتي تتم مع
 .الفئة كوني كنت خير ممثل هذه

 
سفير النوايا الحسنة في “لقب  أمل عبدالكريم العنزي بالوصول إليها فهي حصوله علىأما المرحلة التي ي

 .”الخاصة االمم المتحدة لقضايا ذوي االحتياجات
 

تحقيقه او الوصول إليه هو مشاهدة المجتمع العربي وهو ينظر بعين  و أشار إلى أن حلمه الذي يتمنى
 .ذوي االحتياجات الخاصة الثقة واألمل لفئة

بأجسادهم، بل هم هؤالء الذين يحملونها في عقولهم  يؤمن عبدالكريم بأن المعاقين ليسوا من لديهم عاهاتو 
 .وهؤالء اعاقتهم خطر على المجتمع والذين يتسببون بالحروب والمشكالت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلجــــــ�������ـراءات المنهجي�������ة  –أوالً 
 للدراسة :
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 يسية :مشكلة الدراسة وأهدافها الرئ )  1( 

 اإلعاقـةوالمحليـة ذات العالقـة برعايـة ذوي  واإلقليميـةالدوليـة  واإلسـهاماتلقد أكدت الكثير مـن الجهـود 
، ومــــدى توفيرهــــا  األساســـيةتقـــدير حجــــم مشـــكالتهم واحتياجــــاتهم  فــــيعلـــى وجــــود العديـــد مــــن الصـــعوبات 

 وانتشارها وتوزيعها ، وتحديد فئاتها المختلفة .

أنهـا مازالـت تطـرح علـى  الي اإلعاقةالصعوبات التي تواجه ذوي  واإلسهامات ولقد ارجعت هذه الجهود
إقتصادية ال تستحق المواجهة ، بل يتم التعامـل معهـا بسياسـات وآليـات جزئيـه  –الساحة كقضايا إجتماعية 

 مجموعة التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها المؤتمرات والمنتديات ذات العالقة . فيتمثلت 

،  اإلعاقةالمفاهيم والتعريفات الخاصة بذوي  فيفقد إرتبطت مشكلة الدراسة باالختالف  عن ذلك فضالً 
التساؤالت ، فعلى سبيل المثال مـن هـو الشـخص المعـاق ؟ ومـا احتياجاتـه ومتطلباتـه  والتي تطرح العديد من

لتــي يعــانون منهــا ؟ ومــا المشــكالت ا أهــم؟ وكيــف يــتم تلبيــة هــذه االحتياجــات والمتطلبــات ؟ ومــا  األساســية
؟ ومـا تـأثير  إعـاقتهموالمهن التي تتناسب مع نوع  األنشطةاآلليات التي تحد من هذه المشكالت ؟ وما نوع 

 المجتمع ؟ . فيذلك على إندماجهم 

هــات وسياســات الرعايــة والتنميــة االجتماعيــة بالخطــة متمــثًال فــي توجولقــد جــاء االهتمــام بــذوي اإلعاقــة 
فـــي إتبـــاع الوســـائل واآلليـــات المناســـبة  2013/2014-2010/2011ســـطة األجـــل للســـنوات اإلنمائيـــة متو 

ين ، وذلـك مـن خـالل لتغيير مفهوم رعاية المعاقين إلى مفهـوم المشـاركة مـن خـالل الـدمج المجتمعـي للمعـاق
 لحمايــةعلــى االنــدماج المجتمعــي ، ووضــع نظــام  لمســاعدتهممحميــة لتــدريب المعــاقين  ورش 6بنــاء عــدد 

فضـًال عـن رعايـة ، لمجتمع من نمو اإلعاقات سواء عن طريق اإلصابات والحوادث أو عـن طريـق الوراثـة ا
فــي المجتمــع الكــويتي ، ووضــع المعــاقين وحمايــة مصــالحهم مــن خــالل مشــروع للحصــر الشــامل لإلعاقــات 
  ) . 1نظام شامل للدمج المجتمعي لهم يقوم على مبدأ عدم التميز ضد المعاق ( 

5F

1 

الجهـات غيـر الحكوميـة بتكشـف  فـي، فلقـد جـاء اهتمـام إدارة تخطـيط القـوى العاملـة  طار ه�ذا الس�ياقوفي إ
 19القـانون رقــم ـل ال ا مـن قبــومهـن جديـدة بــبعض شـركات القطـاع الخـاص لـم يتطــرق لهـ وأنشـطةمجـاالت 

ار مجلـس الـوزراء بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية ، وال قر  2000لسنة 
بشــأن تحديــد نســب العمالــة الوطنيــة بالجهــات غيــر الحكوميــة ، وذلــك مــن خــالل  2008لســنة  1159رقــم 

 من العمل بالقطاع الخاص " موضوعًا رئيسيًا لها . اإلعاقةإجراء دراسة تطبيقية إتخذت من " تمكين ذوى 
                                              

 2010/2011وات ) ، الخطة اإلنمائية متوسطة األجـل للسـن 2010االعلي للتخطيط والتنمية ، ( فبراير /  للمجلس) األمانة العامة  1( 
   .  56، دولة الكويت ، ص 2013/2014ـ 



20 
 

وذل��ك عل��ى راسـة الراهنــة لتحقيقهـا ، ، فلقـد تحـددت األهــداف الرئيسـية التــي سـعت الد وبن�اءاً عل��ى ذل��ك

 : النحو التالي
عينــة البحــث إزاء تمكيــنهم مــن العمــل بالقطــاع الخــاص ،  فــي اإلعاقــةالتعــرف علــى رؤى ذوي  -1

ومقترحاتهم حول طبيعة ونوع العمل المناسـب ، والمزايـا الماديـة والمعنويـة التـي سـيحققونها مـن 
 العمل بهذا القطاع .

عينــة البحــث إزاء تمكــين أبنــائهم مــن العمــل  فــي اإلعاقــةأمــور ذوي التعــرف علــى رؤى أوليــاء  -2
بالقطــاع الخــاص ، والصــعوبات التــي بواجهونهــا فــي هــذا الشــأن ، ومقترحــاتهم للحــد مــن هــذه 

 المعوقات .

عينة البحـث إزاء تمكـين ذوي  فيالتعرف على رؤى المسئولين ببعض شركات القطاع الخاص  -3
،  اإلعاقـةمقترحـاتهم حـول نـوع وطبيعـة العمـل المناسـب لـذوي مـن العمـل بشـركاتهم ، و  اإلعاقة

 .لتي يتطلبها العمل بهذه الشركات ارات اـوأهم المه
 

 تساؤالت الدراسة : )  2( 
 

 ما رؤى ذوى اإلعاقة في عينة البحث إزاء تمكينهم من العمل بالقطاع الخاص ؟. −

 عمل المناسب بالقطاع الخاص ؟.ما مقترحات ذوي اإلعاقة في عينة البحث حول طبيعة ونوع ال −

 ما المزايا المادية والمعنوية التي سيحققها ذوي اإلعاقة في عينة البحث من العمل بالقطاع الخاص ؟ −

ـــــائهم مـــــن العمـــــل بالقطـــــاع   − ـــــي عينـــــة البحـــــث إزاء تمكـــــين أبن  مـــــا رؤى أوليـــــاء أمـــــور ذوي اإلعاقـــــة ف
 الخاص ؟.

إلعاقــة فــي عينــة البحــث فــي توظيــف أبنــائهم بالقطــاع مــا الصــعوبات التــي يواجههــا أوليــاء أمــور ذوي ا −
 الخاص ؟ وما مقترحاتهم للحد من هذه الصعوبات ؟ .

مــا رؤى المســئولين بــبعض شــركات القطــاع الخــاص فــي عينــة البحــث إزاء تمكــين ذوي اإلعاقــة للعمــل  −
 بشركاتهم ؟

طبيعــة العمــل مــا مقترحــات المســئولين بــبعض شــركات القطــاع الخــاص فــي عينــة البحــث حــول نــوع و  −
 المناسب لذوي اإلعاقة ؟

مـــا رؤى المســـئولين بـــبعض شـــركات القطـــاع الخـــاص فـــي عينـــة البحـــث إزاء أهـــم المهـــارات التـــي يجـــب  −
 توافرها لدى ذوي اإلعاقة ، والتي يتطلبها العمل بهذه الشركات ؟. 

 

 مفاهيم الدراسة : ) 3( 

إلعاقة من العمل بالقطاع الخاص " موضوعًا إذا كانت الدراسة الراهنة التي اتخذت " من تمكين ذوى ا
يتمثل أولهما في ا إجرائيًا ميتطلب تحديده مفهومان أساسيينرئيسيًا لها ، فإن ذلك يعنى منهجيًا أن هناك 

 . ويتحدد الثـاني في مفهوم ذوي اإلعاقة،  مفهوم التمكين في عالقة بذوي اإلعاقة
 

 Empowerment Conceptمفهوم التمكين  -



21 
 

، ويعنـى  اإلعاقـةتحقيـق العدالـة االجتماعيـة لـذوي  فـيعالقتـه مـع فكـر المسـاواة  فـيفق فكر التمكين لقد ات
رعاية الصـحية ـذلك من وجهة نظر مفهوم التمكين تـوفير فـرص التعلـيم والتـدريب والتأهيـل والعمـل ، وخـدمات الـ

الطبيعيـين ) ، وبـالرغم مـن أن  اإلفـراد( افة أفـراد المجتمـع المعـاقين وغيـر المعـاقين ـواالجتماعية واالقتصادية لك
واقـع عملـي قابـل للقيـاس ، وذلـك  الـيتحويـل الفكـر النظـري للتمكـين  فيمؤشر التمكين قد ساهم مساهمة فعالة 

 القطاع الرسمي أو في القطاع غير الرسمي . في اإلعاقةمن خالل تمكين ذوي 

التنميــة البشــرية ، وذلــك لقيــاس التمكــين النســبي تقاريرهــا عــن  فــيولقــد تبنــت األمــم المتحــدة مــدخل التمكــين 
ـــذوي  ـــةل ـــة نـــوع مـــن  وأفـــراد اإلعاق ـــذين ال يعـــانون مـــن أي مجـــاالت النشـــاط االقتصـــادي  فـــي اإلعاقـــةالمجتمـــع ال

واالجتمــاعي ، فبالنســبة للمشــاركة االقتصــادية وســلطة صــنع القــرار االقتصــادي فيســتخدم متغيــران همــا الحصــة 
ائف االداريــة ـــفــي الوظ اإلعاقـةوأفـراد المجتمــع الـذين ال يعــانون مـن أيــة نـوع مــن  قــةاإلعاالنسـبية لكــل مـن ذوي 

 ) 1. (والفنية الوظائف المهنية  في يمية ، والحصة النسبية لكل منهموالتنظ

ولقد وضع فكر التمكين إدارة تخطيط القوى العاملة في الجهات غير الحكومية أمام مسئولياتها فـي إحـداث 
تمـاعي أو فـي عمليـة التصـحيح مـن أجـل تمكـين ذوي اإلعاقـة مـع كثيـر مـن الـداخلين الجـدد لســوق التغييـر االج

ــــة  ــــة للتوظــــف بالقطــــاع الخــــاص بتعــــدد أنشــــطته االجتماعي العمــــل بمختلــــف تخصصــــاتهم ومســــتوياتهم التعليمي
 . واالقتصادية

 

واالجتمـاعي ، برنـامج الخلـيج العربـي لـدعم منظمـات األمـم  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي)  1( 
، نحــو الحريــة فــي الــوطن العربــي ، المملكــة األردنيــة  2004) تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة للعــام 2004المتحــدة اإلنمائيــة (

 . 12الهاشمية ، ص 
 : Handicapped اإلعاقةمفهوم ذوي  -

 

 

 

 أكثرفي أى مجتمع من المجتمعات إستقر بها عائق أو  األفراد إلى كثير من اإلعاقةيشير مفهوم ذوي 
عــون خــارجي واعــي مبنــي علــى أســس علميــة وتكنولوجيــة  الــييــوهن مــن قــدرتها ويجعلهــا فــي أمــس الحاجــة 

 ) .1هذا المستوى ( اليمستوى العادية أو اقرب ما يكون  الييعيدها 

 لــــيس لــــديهم عــــائق بــــدني أو عقلــــي  الــــذين األشــــخاصويالحــــظ أن هــــذا المفهــــوم يتســــع ليشــــمل حتــــى 
معـاقين ألسـباب اجتماعيـة كـالجنس أو اللـون أو الـدين ، وهنـاك  األشـخاصأو جسمي ، حيث يعتبـر هـؤالء 
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 العامـــــــــة لإلعاقـــــــــة  األســـــــــبابكجـــــــــزء مـــــــــن  اإلعاقـــــــــةكثيـــــــــر مـــــــــن المتخصصـــــــــين الـــــــــذين يعتبـــــــــرون ذوي 
  . )1(أو العجز 

البــدني أو الحســي أو رة مســتمدة مــن حالــة التخلــف ات كثيــهــذا المفهــوم تعريفــ فيطلــق،  فض��الً ع��ن ذل��ك
عقلـي أو نفسـي يـدخلون فـي  الفكري أو من تأثير العاهة ، فيقال أحيانًا أن من بهم عائق بدني أو حسـي أو

 ) 2. (نطاق ذوى اإلعاقة ، وفي أحيان أخرى يطلق عليهم ذوى العاهات 

أو ذوي  speeial needsجـات الخاصـة ويشير كـل مـن القمـش و السـعايدة إلـى أن مفهـوم ذوى االحتيا
قد أطلق على هذه الفئة من األفراد لوصفهم كأفراد يختلفون عن األفراد الطبيعيين  Handicappedاإلعاقة 

الــذين ينحرفــون انحرافــًا ملحوظــًا عــن المتوســط العــام لألفــراد العــاديين فــي نمــوهم العقلــي والحســي واالنفعــالي 
 . ) 3( والحركي واللغوي

بشـأن رعايـة المعـاقين مفهـوم المعـاق بأنـه كـل شـخص غيـر  1996) لسنة  49دد القانون رقم ( ولقد ح
قادر علـى أن يـؤمن لنفسـه كليـًا أو جزئيـًا مـا يؤمنـه الشـخص العـادي لنفسـه مـن ضـروريات الحيـاة الطبيعيـة 

 .) 4( وذلك نتيجة عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العضوية أو النفسية أو الذهنية 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء  وٕابعاده) ، العمل االجتماعي التطوعي في الدول العربية الخليجية " معوقاته ودورة 1988باقر النجار ( -1

 . 9) الكويت ، ص 1رقم (الشئون االجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي سلسة الدراسات االجتماعية والعمالية ، العدد 
، دار  األولـىذوي االحتياجـات الخاصـة ، الطبعـة  األطفـالرعايـة وتنميـة مهـارات  فـي) ، إتجاهـات معاصـرة 2008سوسن شاكر مجيد (  -2

 .23 – 22صفا للنشر والتوزيع ، عمان ، ص 
ولى ، جامعة البلقـاء التطبيقيـة ، عمـان ، ) ، توجهات حديثة في التربية الخاصة ، الطبعة األ 2008مصطفى القمش ، ناجي السعايده ( -3

 . 19ص 
 بشأن رعاية المعاقين .  1996) لسنة  49دولة الكويت قانون رقم (  -4

ـــانون رقـــم (  الشـــخص ذو فـــي شـــأن حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  2010) لســـنة  8كـــذلك حـــدد الق
دراتـه البدنيـة أو العقليـة أو اإلعاقة : كل من يعاني إعـتالالت دائمـة كليـة أو جزئيـة تـؤدي إلـى قصـور فـي ق

الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم 
 المساواة مع اآلخرين .

كما أشار هذا القانون إلى تأهيل وٕاعادة التأهيل لذوي اإلعاقة ، حيث حدد مصطلح التأهيل بأنه إعداد 
لتنميــة قدراتــه عــن طريــق العــالج الطبــي المباشــر والعــالج الطبيعــي وتــوفير األجهــزة  الشــخص ذي اإلعاقــة

 التعويضية والتعليم والتدريب المهني ، والتأهيل النفسي واالجتماعي بما يتناسب مع قدراته .
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القدرة واإلمكانية للتكيف من جديد ـ مع  الستعادةأما مصطلح إعادة التأهيل فيشير إلى إعداد الشخص 
 لمجتمع بعد إصابته بإعاقة .ا

الخدمات التي تقدمها الحكومة لألشـخاص ذوى اإلعاقـة بتلـك ) من هذا القانون  4 ( ولقد حددت المادة
الخــــدمات المنتظمــــة المتكاملــــة والمســــتمرة لألشــــخاص ذوى اإلعاقــــة علــــى قــــدم المســــاواة مــــع اآلخــــرين فــــي 

  المجاالت اآلتية :  
 العالج النفسي واإلرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل وأثناء الحمل .الوقائية والطبية والتأهيلية و  .1

 االجتماعية والنفسية . .2

التربوية والتعليمية والثقافية في جميـع المراحـل التعليميـة بمـا فيهـا الحضـانة وريـاض األطفـال ، وبمـا  .3
 يتناسب مع قدرات ذوى اإلعاقة البدنية والحسية والفعلية .

 الرياضة والترفيه . .4

 في شأن الرعاية السكنية . 1993لسنة  47كانية ، بما يتفق مع أحكام القانون رقم االس .5

 المواصالت . .6

 التأهيل المهني والعمل والتشغيل  .7

 ويجوز بقرار من الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة استحداث مجاالت أخري .

بالقطاع الخاص موضوعًا وٕاذا كانت الدراسة الراهنة التي إتخذت من تمكين ذوي اإلعاقة من العمل 
في شأن حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة إهتمامًا  2010) لسنة  8رئيسيًا ليها ، فلقد أولى القانون رقم ( 

وذل��ك عل��ى والتشــغيل لــذوى اإلعاقــة ، كبيــرًا ، حيــث حــدد هــذا القــانون فــي خمــس مــواد خــدمات التأهيــل 

 :  النحو التالي

 

 

 

 

U ) 13المادة ( 
 

فــاق مــع الجهــة المعنيــة المراحــل التدريبيــة والتأهيليــة وشــروط قبــول األشــخاص ذوي تحــدد الهيئــة باالت
 اإلعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحاالت التي يجوز فيها اإلعفاء من بعض هذه الشروط. 
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كمـا تقـوم باعتمـاد شـهادات التأهيــل المهنـي وتقيـد بـديوان الخدمـة المدنيــة وبـرامج إعـادة هيكلـة القــوى 
والجهاز التنفيذي، تعطي لهم أولوية التعيين في الوظائف والمهن على أن يراعى في ذلك قواعـد  العاملة

 تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونًا.

U ) 14المادة  ( 

تلتــزم الجهــات الحكوميــة واألهليــة والقطــاع النفطــي التــي تســتخدم خمســين عــامًال كويتيــًا علــى األقــل 
% مــن العــاملين الكــويتيين 4ســبة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة المــؤهلين مهنيــًا ال تقــل عــن باســتخدام ن

 لديها. 

وال يجــوز ألي مــن هــذه الجهــات رفــض تعيــين المرشــحين مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة للعمــل لــديها 
 دون سبب مقبول خالف اإلعاقة. 

النســـب المحـــددة مـــن ذوي وتـــوفر الدولـــة بـــرامج تحفيزيـــة لجهـــات العمـــل التـــي توظـــف مـــا يزيـــد عـــن 
اإلعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجـاوز هـذه النسـب، ويصـدر بشـروط الـدعم 

 قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.

U ) 15المادة  ( 

ــــًا  ــــة وفق ــــد المهــــن والوظــــائف الشــــاغرة لألشــــخاص ذوي اإلعاق تلتــــزم جهــــات العمــــل المختلفــــة بتحدي
صاتهم وتقدم بيانًا دوريًا بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنيـة والهيئـة وبرنـامج إعـادة هيكلـة لتخص

 القوى العاملة والجهاز التنفيذي. 

ـــنهم مـــن  ـــز بيئـــة العمـــل المناســـبة لتمكي ـــات التيســـيرية وتجهي ـــى جهـــة العمـــل اتخـــاذ الترتيب ويجـــب عل
 االندماج في بيئة العمل.

U ) 16المادة  ( 

هيئة اإلجـراءات الالزمـة والكفيلـة بمنـع جميـع صـور إسـاءة اسـتغالل األشـخاص ذوي اإلعاقـة تحدد ال
 في العمل.

 

 

U ) 17المادة  ( 

تضمن الدولة حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التمتع بالترقيات واالمتيازات الوظيفيـة والمكافـآت فـي 
 ولوية في ذلك.القطاعات الحكومية واألهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم األ
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في شـأن  2010) لسنة  8المواد الخمس من القانون رقم (  تحليل تلك، فإن  وفي إطار هذا السياق
يؤكـــد مصـــداقية توجـــه إدارة تخطـــيط القـــوى العاملـــة فـــي الجهـــات غيـــر  اإلعاقـــةذوى  األشـــخاصحقـــوق 

مــواد هــذا القــانون مــن العمــل بالقطــاع الخــاص ، حيــث أكــدت  اإلعاقــةالحكوميــة فــي دراســة تمكــين ذوى 
فـي  اإلعاقـةذوى  األشـخاص) حقـوق  17المـادة رقـم (  حتـى)  13وعلي وجه الخصـوص المـادة رقـم ( 

بـــل وتلـــزم الجهـــات الحكوميـــة ، التعيـــين فـــي الوظـــائف والمهـــن  أولويـــةكمـــا نمـــنحهم التـــدريب والتأهيـــل ، 
ل بإسـتخدام أو توظيـف أو تعيـين واألهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خميسن عامًال كويتيًا علـى األقـ

 % من العاملين الكويتيين بها .4نسبة ال تقل عن 

أكـدت هـذه المـواد الخمـس ضـمان الدولـة لحقـوق ذوى اإلعاقـة فـي التمتـع بكـل فقـد ،  فضالً عن ذلك
االمتيــازات التــي يتمتــع بهــا كافــة المــواطنين ، وحمــايتهم مــن جميــع صــور وأشــكال إســاءة إســتغالل ذوى 

 ماديًا ومعنويًا .     اإلعاقة
 

 لمنهج المستخدم :ا ) 4(  

 المنهج الوص�فيدافها علـى ـلقد اعتمدت الدراسة الراهنة في اإلجابة على تساؤالتها ، ومن ثم تحقيق أه
Descriptive Method  الذي قدم صورة وصفية تحليلية لرؤى ذوي اإلعاقة في عينة البحث إزاء تمكينهم
، ومقترحاتهم حول طبيعة ونوع العمل المناسب ، والمزايا المالية والمعنوية التي  من العمل بالقطاع الخاص

سيحققونها من العمل بهـذا القطـاع ، باإلضـافة إلـى أن هـذا المـنهج قـد أضـاف صـورًا وصـفية تحليليـة لـرؤى 
عوبات أوليــاء أمــور ذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث إزاء تمكــين أبنــائهم مــن العمــل بالقطــاع الخــاص ، والصــ

التــي يواجهونهــا فــي هــذا الشــأن ، ومقترحــاتهم للحــد مــن هــذه الصــعوبات ، وكــذلك رؤى المســئولين بــبعض 
شركات القطاع الخاص في عينـة البحـث إزاء تمكـين ذوي اإلعاقـة مـن العمـل بشـركاتهم ، ومقترحـاتهم حـول 

 ات .نوع وطبيعة العمل المناسب ، واهم المهارات التي يتطلبها العمل بهذه الشرك
 

 

 

 

 

 أدوات الدراسة :  ) 5( 

لقد اعتمدت الدراسة الراهنة في الحصول على بياناتها ومعلوماتهـا حـول تمكـن ذوي اإلعاقـة مـن العمـل 
ثالثة استبيانات ، وجه األول لذوي اإلعاقة في عينة البح�ث الب�الغ مجم�وع أع�دادهم بالقطاع الخاص على 

موعة األسئلة التي تكشف عن أهم سـمات عينـة البحـث مـن ذوي ، ولقد تضمن هذا االستبيان مج معاقاً  81
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والنــوع ، ونـــوع وحالــة اإلعاقـــة ، والحالـــة ، والحالـــة االجتماعيـــة ، والمتمثلـــة فــي المؤهـــل الدراســي ، اإلعاقــة 
العمليــة ، هــذا مــن جانــب ، ومجموعــة األســئلة التــي تكشــف عــن رؤى ذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث إزاء 

بالقطـــاع الخـــاص ، ومقترحـــاتهم حـــول طبيعـــة ونـــوع العمـــل المناســـب ، والمزايـــا الماليـــة  تمكيـــنهم مـــن العمـــل
والمعنوية التي سيحققونها من العمل بهـذا القطـاع ، والمعوقـات التـي سـيواجهونها فـي بيئـة وقطاعـات العمـل 

سـيعملون بهـا ، هـذا التي يرغبون في شغلها ، والبرامج التدريبية المقترحة لتطـوير قدراتهم فـي الوظيفـة التــي 
 من جانب أخر .

ولي�اً  30ولقد وجه االستبيان الثاني ألولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث البالغ مجموع أع�دادهم 
، ولقد تضمن هـذا االسـتبيان مجموعـة األسـئلة التـي تكشـف عـن أهـم سـمات عينـة البحـث مـن أوليـاء  لألمر

ء بصـفة عامـة ، وعـدد األبنـاء المعـاقين بصـفة خاصـة ، والنـوع ، أمور ذوي اإلعاقة المتمثلة في عـدد األبنـا
وفئــات أعمــارهم ، والمؤهــل الدراســي ، ونــوع وتــاريخ اإلعاقــة وســببها ، هــذا مــن جانــب ، ورؤى أوليــاء أمــور 
ذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث إزاء الصـــعوبات التــي يواجهونهــا فــي تأهيـــل أبنــائهم للعمــل ، وأهــم الجهـــات 

ريبيـة التـي تـؤهلهم للـدخول فـي سـوق العمـل ، وأهـم االحتياجـات التـي يتطلبهـا العمـل ، هـذا مـن والبرامج التد
 جانب آخر .

 

وفيما يتعلق باألداة الثالثة التي استخدمتها الدراسة ، فقد تمثلت في صحيفة اس�تبيان وجه�ت للمس�ئولين 
، ولقــد تضــمن  والً مس��ئ 57ب��بعض ش��ركات القط��اع الخ��اص ف��ي عين��ة البح��ث الب��الغ مجم��وع أع��دادهم 

االســـتبيان مجموعـــة األســـئلة التـــي تكشـــف عـــن مـــدى وجـــود مـــوظفين بهـــذه الشـــركات مـــن ذوي اإلعاقـــة ، 
ومــؤهالتهم الدراســية ، ومــدى رغبــة هــذه الشــركات فــي توظيــف ذوي اإلعاقــة ، وكــم الفــرص الوظيفيــة التــي 

يرهـــا لـــذوي اإلعاقـــة للعمـــل بهـــذه يمكـــن تخصيصـــها لهـــم ، واهـــم المزايـــا ( البـــرامج التدريبيـــة ) المطلـــوب تطو 
 الشركات .

 
 
 
 
 
 

 مجاالت الدراسة :  ) 6( 
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لقد تحـدد المجـال الجغرافـي أو النطـاق المكـاني للدراسـة فـي محافظـات الكويـت السـت أـ المجال الجغرافي : 
،  أمــورهمالتــي يتواجــد علــى أرضــها المنــاطق الســكنية التــي يقطنهــا ذوي اإلعاقــة وأوليــاء 

 كات القطاع الخاص التي قامت بتمكين ذوي اإلعاقة من العمل بها .وكذلك بعض شر 
 

فـي مجمـوع  تمث�ل األوللقد تحدد المجال البشري للدراسـة مـن خـالل ثالثـة مسـتويات ب ـ المجال البشري : 
معاقــــًا وفقــــًا لإلحصــــاءات الصــــادرة مــــن المجلــــس  16.221ذوي اإلعاقــــة البــــالغ عــــددهم 
ـــ، وتحــدد المســتوى الث 2008األعلــى لشــئون المعــاقين عــام  اء أمــور ـاني فــي مجمــوع أوليـــ

 وليًا لألمر . 16.221ذوي اإلعاقة البالغ جملة عددهم 
وفيمـــا يتعلـــق بمجمـــوع أعـــداد المســـئولين بـــبعض شـــركات القطـــاع الخـــاص والـــذين وصـــل 

شـركة مـن الشـركات التـي توظـف الكثيـر مـن ذوي  250مسـئوًال مـن  250مجموع أعـدادهم 
 اإلعاقة .

 

لقد تحدد المجال الزمني للدراسة في ستة أشهر بداية مـن الموافقـة علـى إجرائهـا حتـى المجال الزمني : ـ ـ ج
 كتابة التقرير النهائي للدراسة .

 

 عينات الدراسة ، وكيفية اختيارها : ) 7( 

قـة ـ مسـئولو لقد تم اختيار عينات الدراسة في مستوياتهم الثالثة ( ذوي اإلعاقة ـ أولياء أمور ذوي اإلعا
معاقـــًا ،  81بعـــض شـــركات القطـــاع الخـــاص ) بطريقـــة عشـــوائية ، حيـــث بلغـــت أعـــداد عينـــة ذوي اإلعاقـــة 

المسـئولين بـبعض شـركات عينـة وليا لألمر ، وبلغت اعـدد  30وبلغت أعداد عينة أولياء أمور ذوي العالقة 
 مسئوًال . 57القطاع الخاص 

 

 تحليل بيانات الدراسة التطبيقية : األساليب اإلحصائية المستخدمة في ) 8( 
 

رامج اإلحصــائية المســتخدمة فــي العلــوم االجتماعيــة ) فــي ـ( البــ  SPSSلقــد تــم اســتخدام حزمــة بــرامج 
تفريــغ وجدولــة بيانـــات االســتبيانات الثالثـــة الموجهــة لكــل مـــن ذوي اإلعاقــة ، وأوليـــاء أمــور ذوي اإلعاقـــة ، 

وتحديـد األشـكال والرسـوم البيانيـة ، والتوزيـع العـددي والنسـبي  والمسئولين ببعض شـركات القطـاع الخـاص ،
 لعينات البحث الثالث .

 

 

 
 تحليل بيانات الدراسة التطبيقية :  -ثانيا 



28 
 

 تحليل البيانات الخاصة بذوي اإلعاقة في عينة البحث : -1
 )1جدول رقم (

 توزيع ذوي اإلعاقة في عينة البحث وفقا للنوع
 عينة البحث           

 النوع    
 % أعداد

 75.3 61 ذكور

 24.7 20 إناث

 100.0 81 جملة

 

ذكور
75%

إناث
25%

 
 

اإلعاقة في عينة البحـث وفقـا للنـوع ، ويمكننـا مـن خـالل هـذا ذوى توضح بيانات هذا الجدول والشكل البياني توزيع 
 باالستنتاجات التالية :التوزيع الخروج 

 % . 75.3معاقا يمثلون  61بلغت جملة أعدادهم أن معظم ذوي اإلعاقة في عينة البحث من الذكور ، حيث  .1

 % 24.7معاقة تمثلن  20 اإلناث ، حيث بلغت أعدادهنتنخفض أعداد ونسب ذوي اإلعاقة من  .2

 
 
 
 
 

 )2جدول رقم (
 توزيع ذوي اإلعاقة في عينة البحث وفقا للحالة االجتماعية
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 عينة البحث                
 الحالة االجتماعية 

 % أعداد

 58 47 أعزب

 37 30 متزوج

 5 4 مطلق

 100 81 جملة

 

أعزب
58%

متزوج
37%

مطلق
5%

 
 

توضح بيانات هذا الجدول والشكل البياني توزيع ذوي اإلعاقة في عينة البحـث وفقـا للحالـة االجتماعيـة 
وذل��ك ، ويمكننــا مــن خــالل هــذا التوزيــع ترتيــب الحالــة االجتماعيــة لــذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث تنازليــا ، 

 : علي النحو التالي
اإلعاقة في عينة البحث في المرتبة األولي تنازليا ، حيث بلغت أعدادهم  يقد جاءت أعداد العزاب من ذو ل -1

 % . 58أعزبا يمثلون  47
لقــد جــاءت إعــداد المتــزوجين مــن ذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث فــي المرتبــة الثانيــة تنازليــا ، حيــث بلغــت  -2

 % . 37متزوجا يمثلون   30إعدادهم 

فته في عينة البحث من ذوي االعاقة المطلقين الـذين جـاءوا فـي المرتبـة الثالثـة حيـث لـم ض بصورة التنخف -3
 % . 5مطلقا يمثلون  4تتجاوز أعدادهم 

 
 
 

 )3جدول رقم (
 توزيع ذوي اإلعاقة في عينة البحث وفقا للمؤهل الدراسي
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 عينة البحث                  
 المؤهل الدراسي 

 % أعداد

 6.2 5 ابتدائي

 13.6 11 وسطمت

 29.6 24 ثانوي

 16.1 13 دبلوم

 32.0 26 جامعي

 دراسات عليا
 (ماجستير أو دكتوراه)

2 2.5 

 100.0 81 جملة

 
 

المؤهل العلمي

0
5
10
15
20
25
30

دراساتجامعيدبلومثانويمتوسطابتدائي
عليا

المؤهل
عدد

ال
 

توضح بيانات هذا الجدول والشكل البياني توزيع ذوي اإلعاقة في عينـة البحـث وفقـا للمؤهـل الدراسـي ، 
ي عينــة البحــث وفقــا للمؤهــل الدراســي تنازليــا ، وذلــك ويمكننــا مــن خــالل هــذا التوزيــع ترتيــب ذوي اإلعاقــة فــ

 علي النحو التالي :
لقد جاءت أعداد ذوي اإلعاقة في عينة البحث الحاصلين علي المؤهل الجامعي في المرتبة األولي تنازليا ،  -1

 % . 32.0معاقا يمثلون  26حيث بلغت أعدادهم 
اصلين على الشهادة الثانوية في المرتبة الثانية تنازليا، حيث لقد جاءت أعداد ذوي اإلعاقة في عينة البحث الح -2

 %.29.6معاقا يمثلون  24بلغت أعدادهم 
لقد جاءت أعداد ذوي اإلعاقة في عينة البحث الحاصلين على شهادة الدبلوم في المرتبة الثالثة تنازليا، حيث  -3

 %.16.1معاقا يمثلون  13بلغت أعدادهم 
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اإلعاقة في عينة البحث الحاصلين على الشهادة المتوسطة في المرتبة الرابعة تنازليا، لقد جاءت أعداد ذوي  -4
 %.13.6معاقا يمثلون  11حيث بلغت أعدادهم 

في المرتبة الخامسة تنازليا،  االبتدائيةلقد جاءت أعداد ذوي اإلعاقة في عينة البحث الحاصلين على الشهادة  -5
 %.6.2معاقا يمثلون  5حيث بلغت أعدادهم 

أخيرا، فقد جاءت أعداد ذوي اإلعاقة في عينة البحث الحاصلين على الشهادة األعلى من الجامعية (الماجستير -6
 %.2.5معاقا يمثالن  2أو الدكتوراة) في المرتبة السادسة ، حيث لم تتجاوز أعدادهم 
 )4جدول رقم (

 توزيع ذوي اإلعاقة في عينة البحث وفقا لنوع اإلعاقة
 حثعينة الب
 

 نوعية اإلعاقة 

 أعداد
 النسبة %

 50.6 41 حركية
 7.4  6 ذهنية
 33.3 27 حسية

 8.7 7 غير مبين*
 100.0 81 جملة

 

نوع اإلعاقة

51%

7%

33%

9%
حركيه
ذهنيه
حسيه
غير مبين

 
 
تشير األعداد و النسب الموجودة في خانة غير مبين إلى أعداد و نسب ذوي اإلعاقة في عينة البحث  •

 الذين لم يحددوا نوع إعاقتهم.

اإلعاقـة،  يـةو الشكل البياني توزيع ذوي اإلعاقـة فـي عينـة البحـث وفقـا لنوع توضح بيانات هذا الجدول
و ذل�ك عل�ى و يمكننا من خالل هذا التوزيع ترتيب ذوي اإلعاقة في عينة البحث وفقا لنـوع اإلعاقـة تنازليـا، 

 :النحو التالي
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فـي المرتبـة األولـى تنازليـا،  ةاإلعاق�ة الحركي�لقد جاءت أعداد ذوي اإلعاقة في عينة البحـث الـذين يعـانون مـن  -1
 %.50.6معاقا يمثلون  41حيث بلغت أعدادهم 

فــي المرتبــة الثانيــة تنازليــا،  اإلعاق��ة الحس��يةلقــد جــاءت أعــداد ذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث الــذين يعــانون مــن  -2
 %.33.3معاقا يمثلون  27حيث بلغت أعدادهم 

فــي المرتبــة الثالثــة  اإلعاق��ة الذهني��ةة البحــث الــذين يعــانون مــن أخيــرا،  فقــد جــاءت أعــداد ذوي اإلعاقــة فــي عينــ -3
 %.7.4معاقا يمثلون  6تنازليا، حيث بلغت أعدادهم 

 )5جدول رقم ( 
 توزيع ذوى اإلعاقة في عينة البحث وفقًا لدرجتي اإلعاقة 

عينه البحث                    
 االعاقه درجتي

 
 أعداد

 
% 

 شديد االعاقه
 %)50( اكثر من 

50 61.7 

 خفيف االعاقه
 %)50( اقل من 

 
31 

 
38.3 

 100.0 81 جمله
 

شدة اإلعاقة

62%

38%
شديدي اإلعاقة 
غير شديدي اإلعاقة 

 

,  عاقــةدول والشــكل البيــاني توزيــع ذوي اإلعاقــة فــي عينــه البحــث وفقــا لشــده اإلتوضــح بيانــات هــذا الجــ
 :باالستنتاجات التالية ويمكننا من خالل هذا التوزيع الخروج 

حيــث بلغــت اعــدادهم ، %) 50مــن  أكثــر(  تتســم بالشــدةفــي عينــه البحــث إعــاقتهم  عاقــةان معظــم ذوي اإل .1
 % . 61.7معاقا يمثلون  50

% ) لدى ذوي االعاقه في عينه البحث , حيث بلغت 50( اقل من  الخفيفةاالعاقه تنخفض إلى حد ما  .2
 % .38.2معاقا يمثلون  31أعدادهم 
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 )6جدول رقم (
 ة توزيع ذوى اإلعاقة في عينة البحث وفقًا لحالة اإلعاق

 عينه البحث            
     اإلعاقة  حالة

 
 أعداد

 
% 

 95 77 دائمةعاقه إ

 5 4 مؤقتةعاقه إ

 100 81 جملة
 

حالة اإلعاقة

95%

5%

دائمه
مؤقته

 

 

فــي عينــه البحــث وفقــا لحالــه االعاقــه ,  عاقــةدول والشــكل البيــاني توزيــع ذوي اإلتوضــح بيانــات هــذا الجــ
  باالستنتاجات التالية :ويمكننا من خالل هذا التوزيع الخروج 

معاقا  66, حيث بلغت اعدادهم  الدائمة عاقةعينه البحث يعانون من اإل ان غالبيه ذوي االعاقه في .1
 % . 95يمثلون 

, حيث لم تتجاوز  المؤقتة عاقةي عينه البحث الذين يعانون من اإلف عاقةتنخفض بشكل الفت ذوي اإل .2
 % .5معاقا يمثلون  4أعدادهم 

 
 
 

  )  7( جدول رقم 

 عاقة في عينة البحث وفقا للحالة العملية توزيع ذوي اإل
 عينة البحث                   

 الحالة العملية 
 

 أعداد 
 
% 

 29.6 24 موظف
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 61.7 50 باحث عن عمل 

 1.2 1 متقاعد 

 7.5 6 غير مبين *

 100.0 81 جملة

 

الحالة العملية

30%

62%

1%

7%

موظف
باحث عن عمل
متقاعد
غير مبين

 

وفقـا للحالـة العمليـة، ويمكننـا مـن  توضح بيانات هذا الجدول و الشكل البياني توزيع ذوي اإلعاقـة فـي عينـة البحـث
 :وذلك على النحو التاليخالل هذا التوزيع ترتيب الحالة العملية تنازليا، 

مـن ذوي اإلعاقـة فـي عينـة البحـث فـي المرتبـة األولـى تنازليـا، حيـث بلغـت  الباحثين عن العمـللقد جاءت أعداد  -1
 %.   61.7معاقا يمثلون 50أعدادهم  

 24في المرتبة الثانيـة تنازليـًا ، حيـث بلغـت أعـدادهم (  UالموظفينUعاقة في عينة البحث لقد جاءت أعداد ذوي اإل -2
 % .   29.6) موظفًا يمثلون 

تجـاوز أعـدادهم فـي المرتبـة الثالثـة، حيـث لـم ت UالمتقاعدينUأخيرا، فقد جاءت أعداد ذوي اإلعاقة في عينة البحث  -3
 %.   1.2فقط يمثل  اً واحد اً متقاعد

الجدول، و على وجه الخصوص ارتفاع أعـداد و نسـب ذوي اإلعاقـة فـي عينـة البحـث البـاحثين  تؤكد بيانات هذا -4
مصــداقية توجــه إدارة تخطــيط القــوى علــى %، 61.7معاقــا يمثلــون    50، و الــذين بلغــت أعــدادهم  عــن العمــل

 .العاملة في الجهات غير الحكومية بتمكين ذوي اإلعاقة من العمل بالقطاع الخاص
 

األعــداد و النســب الموجــودة فــي خانــة غيــر مبــين إلــي أعــداد و نســب ذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث تشــير *  
  . الذين لم يحددوا حالتهم العملية

 
 )8جدول رقم (

 اإلعاقة في عينة البحث وفقا لرغبتهم بالعمل في القطاع الخاصذوى توزيع 
 عينة                    

 مدي الرغبة
 اص في العمل بالقطاع الخ

 % أعداد
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 57 46 نعم

 43 34 ال

 100 81 جملة

 

هل لديك الرغبة بالعمل بالقطاع الخاص

57%

43%
نعم
ال

 
 

ــًا لــرغبتهم بالعمــل بالقطــاع  توضــح بيانــات هــذا الجــدول والشــكل البيــاني توزيــع ذوى اإلعاقــة فــي عينــة البحــث وفق
 الخاص ، ويمكننا من خالل هذا التوزيع الخروج باالستنتاجات التالية : 

 46الرغبــة بالعمــل فــي القطــاع الخــاص ، حيــث بلغــت أعــدادهم  عاقــة فــي عينــة البحــث لــديهمأن معظــم ذوى اإل -1
 % . 57معاقًا يمثلون 

تنخفض إلى حدا ما أعـداد ذوى االعاقـة فـي عينـة البحـث الـذين ال يرغبـون فـي العمـل بالقطـاع الخـاص ، حيـث  -2
 % . 43معاقًا يمثلون  34بلغت أعدادهم 

% ) 43فــي العمــل بالقطــاع الخــاص ( ون ــــلــذين ال يرغبويؤكــد إرتفــاع أعــداد ونســب ذوى االعاقــة فــي عينــة البحــث ا
العمـل بالقطـاع  مـنتوجه إدارة تخطيط القـوى العاملـة فـي الجهـات غيـر الحكوميـة فـي تمكـين ذوى االعاقـة  مصداقية

 الخاص . 
 
 
 
 
 

 )9جدول رقم (
 البحث وفقا لطبيعة العمل المناسبتوزيع ذوي اإلعاقة في عينة 

 عينة البحث             
 طبيعة العمل المناسب 

 % أعداد

 55 45 إدارية
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 14 11 فنية

 31 25 * غير مبين

 100 81 جملة
 

ما هي طبيعة العمل التي تناسبك؟

55%

14%

14%

17%
إداريه
فنيه
أخري
غير مبين

 
توضـح بيانـات هــذا الجـدول والشــكل البيـاني توزيــع ذوى اإلعاقـة فــي عينـة البحــث وفقـًا لطبيعــة العمـل المناســبة ، 

 ويمكننا من خالل هذا التوزيع الخروج باالستنتاجات التالية : 
كعمــل مناســب لطبيعــة  Uاإلداريالعمــل Uإلــى حــد مــا أعــداد ذوى االعاقــة فــي عينــة البحــث الــذين يفضــلون ترتفــع  -1

 % . 55معاقًا يمثلون  45إعاقتهم ، حيث بلغت أعدادهم 

كعمــل مناســب لطبيعــة  Uالعمــل الفنــيUفــي عينــة البحــث الــذين يفضــلون  اإلعاقــةتــنخفض بشــكل الفــت أعــداد ذوى  -2
 .%  14معاقًا يمثلون  25أعداهم إعاقتهم ، حيث بلغت 

 
 
 
 
 
 
 

 اتشير األعداد والنسب الموجودة خانة غير مبين إلي أعداد ونسب ذوي اإلعاقة في عينة البحث الذين لـم يحـددو  •
 طبيعة العمل المناسب .

 
 (10)جدول رقم 

بالقطاع  من العملفي عينة البحث وفقا نوعية المزايا المعنوية التي يرغبون قي الحصول عليها  اإلعاقةتوزيع ذوي 
  الخاص 

 عينة البحث                 
 نوعية 
 التي يرغبون المعنوية المزايا 

 
 أعداد 

 
% 
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 بالقطاع الخاص  في الحصول عليها من العمل

الوظيفي مع الزمالء في  رالمساواة في الترقية و التطو 
 العمل 

50 40 

 24 30 الحصول على المنح الدراسية والدورات التدريبية 

 36 45 تخفيض ساعات العمل 

 100 125 *جملة 
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تخفيض ساعات العمل

المزايا المعنوية

 
لنوعيـة المزايـا المعنويـة التـي توضح بيانات هذا الجدول والشـكل البيـاني توزيـع ذوى اإلعاقـة فـي عينـة البحـث وفقـًا 

نويـة يرغبون في الحصول عليها من العمل في القطاع الخاص ، ويمكننا من خالل هذا التوزيـع ترتيـب نوعيـة المزايـا المع
 التي يرغبون في الحصول عليها تنازليًا ، وذلك على النحو التالي : 

والتطـور الـوظيفي مـع الـزمالء  المسـاواة فـي الترقيـةUلقد جاءت رغبة ذوى اإلعاقة في عينة البحث في الحصول على  -1
بلغت أعداد مـن يرغبـون  كأحد المزايا المعنوية من العمل بالقطاع الخاص في المرتبة األولي تنازليًا ، حيثUفي العمل 
 . %  40معاقًا يمثلون  50في ذلك 

كأحد المزايا المعنوية من العمل بالقطاع الخاص في  Uتخفيض ساعات العملUلقد جاءت رغبة ذوى اإلعاقة في عينة البحث في  -2
 % .36معاقًا يمثلون  45المرتبه الثانية تنازليًا ، حيث بلغت أعداد من يرغبون في ذلك 

كأحـد المزايـا  Uالحصول على المـنح الدراسـية والـدورات التدريبيـةUءت رغبة ذوى اإلعاقة في عينة البحث في أخيرًا ، جا -3
المعنوية مـن العمـل بالقطـاع الخـاص أسـوة بمـا يـتم فـي القطـاع الحكـومي فـي المرتبـه الثالثـة حيـث بلغـت أعـداد مـن 

 % . 24معاقًا يمثلون  30يرغبون في ذلك 

 
ومـن ، ن النوع المتعدد اإلجابات ، حيث كان يطلب من المبحوث اإلجابة بأكثر من إجتمـال إجابـة * بيانات هذا الجدول م

 ثم فإن إجمالي أعداد االستجابات ال تساوي إجمالي حجم العينة .  
  (11)جدول رقم 

 . ل بالقطاع الخاصــفي عينة البحث وفقا لمدى قدرتهم على الحضور و االنضباط في العم اإلعاقةتوزيع ذوي 
 عينة البحث                  

 مدى القدرة 
 الحضور واالنضباط  على

 
 أعداد 

 
% 
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 العمل بالقطاع الخاص في 

 72.0 58 نعم

 19.0 15 ال

 9.5 77 غير مبين *

 100.0 81 جملة 

 

هل تعتقد أنك قادر على الحضور و اإلنضباط بالعمل في 
القطاع الخاص

72%

19%
9%

نعم
ال
غير مبين

 
 

لمـــدي قـــدرتهم علـــى  توضـــح بيانـــات هـــذا الجـــدول والشـــكل البيـــاني توزيـــع ذوى اإلعاقـــة فـــي عينـــة البحـــث وفقـــاً 
 ستنتاجات التالية : الحضور واالنضباط في العمل بالقطاع الخاص ، ويمكننا من خالل هذا التوزيع الخروج باإل

علـى الحضـور واالنضـباط فـي العمـل بالقطـاع الخـاص ،  القـدرةأن معظم ذوى اإلعاقة في عينة البحث لديهم  -1
 % .  72معاقًا يمثلون  58حيث بلغت أعدادهم 

فض بشكل الفت ذوى اإلعاقة في عينة البحث الذين ليس لديهم القـدرة علـى الحضـور فـي العمـل بالقطـاع تنخ -2
 % .  19معاقًا يمثلون  15تجاوز أعداد من أشار إلى ذلك لم تالخاص ، حيث 

 
ن لـم فـي عينـة البحـث الـذي اإلعاقةو نسب ذوي  أعداد إلىو النسب الموجودة في خانة غير مبين  األعدادتشير * 

 . االنضباط في العمل بالقطاع الخاصيحددوا مدى قدرتهم على الحضور و 
 

 )12جدول رقم (
المطلوبه عنـد العمـل  اإلنتاجتوزيع ذوي االعاقه في عينه البحث وفقا لمدى تناسب قدراتهم مع كميه وسرعه وجوده 

 بالقطاع الخاص 
ذوى  قدرةعينه البحث مدى تناسب         
 اإلعاقة 
 اسب مدى تن

 
 أعداد

 
% 
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 قدراتهم مع كمية وسرعة 
 وجودة اإلنتاج عند العمل

 بالقطاع الخاص

 73 59 نعم

 16 13 ال

 11 9 * غير مبين

 100 81 جمله
 

هل تعتقد أن مهاراتك و قدراتك تتناسب مع كمية و سرعة 
و جودة اإلنتاج المطلوبة عند العمل في القطاع الخاص؟

73%

16%
11%

نعم
ال
غير مبين

 
توضح بيانات هذا الجدول والشكل البياني توزيع ذوى اإلعاقة في عينة البحث وفقًا لمدي تناسـب قـدراتهم مـع كميـة 

مطلوبــة عنــد العمــل بالقطــاع الخــاص ، ويمكننــا مــن خــالل هــذا التوزيــع الخــروج باالســتنتاجات وســرعة وجــودة اإلنتــاج ال
 التالية : 

ة عنـد اج المطلوبـيؤكدون على تناسب قدراتهم مع كمية وسرعة وجودة اإلنتأن معظم ذوى اإلعاقة في عينة البحث  -1
 % 73يمثلون  معاقاً  59على ذلك اع الخاص ، حيث بلغت أعداد من أكدوا ـبالقط العمل

ودة ـرون إلى عدم تناسب قدراتهم مع كمية وسـرعة وجـييشالذين تنخفض بشكل الفت ذوى اإلعاقة في عينة البحث  -2
 .  %16معاقَا يمثلون  13بالقطاع الخاص ، حيث بلغت أعداد من أشار إلي ذلك عند العمل اإلنتاج المطلوبة 

 
عداد ونسب ذوي االعاقه في عينه البحث الذين لم يحددوا * تشير األعداد والنسب في خانه غير مبين إلى أ

 .اإلنتاج عند العمل بالقطاع الخاص مدى تناسب قدراتهم مع كميه وسرعه وجوده 
 )13جدول رقم (

بالقطاع  توزيع ذوي االعاقه في عينه البحث وفقا لمدى وجود معوقات تعيق القدرة على االنتاجيه في بيئة العمل
 الخاص 

 
 عينه البحث                  

 وجود معوقات تعيق القدرة مدى 

 
 أعداد

 
% 
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 بالقطاع الخاص في بيئة العمل على اإلنتاجية 

 33 27 نعم

 58 47 ال

 9 7 *  غير مبين

 100 81 جمله
 

هل تعتقد أن هناك معوقات في بيئة العمل تعيق قدرتك و 
انتاجيتك في القطاع الخاص؟

33%

58%

9%

نعم
ال
غير مبين

 
وجــود معوقــات تعيــق توضـح بيانــات هــذا الجــدول والشــكل البيــاني توزيــع ذوى اإلعاقــة فـي عينــة البحــث وفقــًا لمــدي 

 القدرة على اإلنتاجية في بيئة العمل بالقطاع الخاص ، ويمكننا من خالل هذا التوزيع الخروج باالستنتاجات التالية : 
البحث يؤكدون على عدم وجود معوقات تعيق القدرة علـى اإلنتاجيـة فـي بيئـة أن معظم ذوى اإلعاقة في عينة  -1

 % . 58معاقًا يمثلون  47لك العمل بالقطاع الخاص ، حيث بلغت إعداد من أكدوا على ذ

تنخفض بشكل الفت أعداد ونسب ذوى اإلعاقة في عينة البحث الذين يشرون إلى وجود معوقات تعيـق القـدرة  -2
 33معاقـًا يمثلـون  27على اإلنتاجية في بيئة العمل بالقطاع الخاص ، حيث بلغت أعداد من أشـار إلـى ذلـك 

    . %  
  

في خانه غير مبين إلى أعداد ونسب ذوي االعاقه في عينه البحث الذين تشير األعداد والنسب الموجودة  •
 لم يحددوا مدى وجود معوقات تعيق القدرة على االنتاجيه في بيئة العمل بالقطاع الخاص.

 
 
 
 

 )14جدول رقم (
 بذوي اإلعاقة توزيع ذوي االعاقه في عينه البحث وفقا لمدى المشاركة في دورات تدريبيه بمعاهد خاصة 

 عينه البحث                  
 دورات فيالمشاركة مدى 

 تدريبية خاصة بذوي اإلعاقة  

 
 أعداد

 
% 
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 17 14 نعم

 72 58 ال

 11 9 * غير مبين

 100 81 جمله

 

هل سبق أن شاركت بدورة تدريبية مع معاهد خاصة لذوي 
االحتياجات الخاصة؟

17%

72%

11%

نعم
ال
غير مبين

 
 

اسـتعدادهم للمشـاركة فـي توضح بيانات هذا الجدول والشكل البياني توزيع ذوى اإلعاقة في عينة البحث وفقًا لمـدي 
 دريبية خاصة بذوي اإلعاقة ، ويمكننا من خالل هذا التوزيع الخروج باالستنتاجات التالية : دورات ت

ترتفع بشكل الفت بـين ذوى اإلعاقـة فـي عينـة البحـث عـدم الموافقـة علـى المشـاركة فـي دورات تدريبيـة خاصـة  -1
 % 72عاقًا يمثلون  58أعداد عدم الموافقين على ذلك بلغت  عاقة ، حيثبذوي اإل

، حيـث بلغـت  كفض بشكل الفت أيضًا بين ذوى اإلعاقة في عينة البحث أعداد ونسب المـوافقين علـى ذلـتنخ -2
 % .  17معاقًا يمثلون  14أعدادهم 

 
 

د ونسـب ذوي االعاقـه فـي عينـه البحـث الـذين لـم تشير اإلعداد والنسب الموجودة فـي خانـه غيـر مبـين إلـى إعـدا* 
 بيه خاصة بذوي االعاقه.يحددوا مدى مشاركتهم في دورات تدري

 
 

 )15جدول رقم (
بالقطـاع  توزيع ذوي اإلعاقة في عينة البحث وفقا لنوعية المزايا المادية التي يرغبون في الحصول عليها مـن العمـل

 .  الخاص 
 عينة البحث            

 نوعية المزايا المادية التي يرغب
  لخاص بالقطاع ا ذوي اإلعاقة في الحصول عليها من العمل 

 % أعداد 
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 26.0 63 حوافز وعالوات تشجيعية 

 19.0 46 مكاتب خاصة

 12.8 31 دورات مياه خاصة

 12.4 30 مداخل خاصة للدخول

 17.8 43 مواقف خاصة للسيارات

 12.0 29 مندوب لتخليص المعامالت

 100.0 242 * جملة
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المزايا المادية

 
 

حث وفقًا لنوعية المزايا التي يرغبون في الحصـول عليهـا توزيع ذوي اإلعاقة في عينة البتوضح بيانات هذا الجدول 
من العمل بالقطاع الخاص ، ويمكننا من خالل هذا التوزيع ترتيـب نوعيـة هـذه المزايـا الماديـة تنازليـًا ، وذلـك علـى النحـو 

 التالي :  
عليهـا ذوى اإلعاقـة فـي يعية في مقدمة المزايا المادية التي يرغـب فـي الحصـول Uالحوافز والعالوات التشجUلقد جاءت  -1

 %  . 26معاقًا يمثلون  63قطاع الخاص ، حيث أشار إلى ذلك العينة البحث عند العمل ب

فـي عنـد العمـل بالقطـاع الخـاص لقد جاءت المكاتـب الخاصـة التـي تتناسـب مـع حجـم اإلعاقـة كأحـد المزايـا الماديـة  -2
 % . 19لون يمث Uمعاقاً  46حيث أشار إلى ذلك U،  تنازلياً  الثانيةالمرتبة 

 
ومـن ، تمـال إجابـة ب من المبحوث اإلجابة بأكثر من إح* بيانات هذا الجدول من النوع المتعدد اإلجابات ، حيث كان يطل
 ثم فإن إجمالي عدد االستجابات ال تساوي إجمالي حجم العينة . 

 
ليهـا ذوي اإلعاقـة فـي عينـة كأحـد المزايـا الماديـة التـي ترغـب فـي الحصـول ع Uالمواقف الخاصة للسـياراتUلقد جاءت  -3

 % .  17.8معاقًا يمثلون  43تنازليًا ، حيث أشار إلى ذلك  ةالثالثالمرتبة في البحث عن العمل بالقطاع الخاص ، 

كأحد المزايا المادية التي يرغـب فـي الحصـول عليهـا ذوي اإلعاقـة  Uدورات المياه المخصصة لذوى اإلعاقةUلقد جاءت  -4
معاقـَاً◌ يمثلـون  31بالقطـاع الخـاص فـي المرتبـة الرابعـة تنازليـًا ، حيـث أشـار إلـى ذلـك العمل  دفي عينة البحث عن

12.8   . % 
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كأحد المزايا المادية التي يرغـب فـي  Uبالقطاع الخاص العملإلى المداخل الخاصة عند دخول ذوي اإلعاقة Uلقد جاءت  -5
حيـث أشـار ، المرتبة الخامسـة تنازليـًا  الحصول عليها ذوي اإلعاقة في عينة البحث عن العمل بالقطاع الخاص في

 % .   12.4معاقًا يمثلون  30إلى ذلك 

رغــب فــي الحصــول عليهــا ذوي تــي يكأحــد المزايــا الماديــة ال Uلتخلــيص المعــامالتتخصــيص منــدوب U أخيــرًا فقــد جــاء -6
اقـًا يمثلـون مع 29شـار إلـى ذلـك الخاص في المرتبة السادسة ، حيـث أالعمل بالقطاع  داإلعاقة في عينة البحث عن

12  . % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تحليل بيانات أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث -2

 

 )16جدول رقم (
 توزيع أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث وفقا للنوع
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 عينة البحث           

 النوع    
 % أعداد

 53 16 ذكور

 47 14 إناث

 100 30 جملة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الل هـذا ـــوالشكل البيـاني توزيـع أوليـاء أمـور ذوي اإلعاقـة وفقـًا للنـوع ، ويمكننـا مـن ختوضح بيانات هذا الجدول 
وزيع التأكيد على التقـارب بـين أعـداد ونسـب الـذكور واإلنـاث فـي عينـة البحـث مـن أوليـاء أمـور ذوي اإلعاقـة ، حيـث ــالت

   .%     47امرأة تمثلن  14غت أعداد اإلناث % ، وبل 53رجًال يمثلون  16بلغت أعداد الذكور 

 
 
 
 
 
 

 )17جدول رقم (
 في عينة البحث وفقا لفئات العمر اإلعاقةذوي  أمور أولياءتوزيع 

 
 % أعداد عينة البحث           

 

ذكر
53%

أنثى
47%
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 فئات العمر    
 66.7 20 عاما 25اقل من 

 23.3 7 عاما 30 – 25

 6.7 2 عاما  35 – 31

 3.3 1 عاما 40 – 36

 100.0 30 جملة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

والشـكل البيـاني توزيـع أوليـاء أمـور ذوي اإلعاقـة فـي عينـة البحـث وفقـًا لفئـات العمـر ، توضح بيانـات هـذا الجـدول 
ويمكننا من خالل هذا التوزيع التأكيد على أن غالبية أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث يعقون فـي فئتـي العمـر ( 

 % .90وليًا لألمر يمثلون  27عامًا ) ، حيث بلغت جملة الواقعين في هاتين الفئتين  30ـ  25(  عامًا ) ، 25أقل من 
عامـًا )  35-31يقعـان فـي فئـة العمـر (  أمـور ذوي اإلعاقـةمـن أوليـاء   2باإلضافة إلى ذلك ، فال نجد سـوى عـدد 

 .%  3.3عامًا ) يمثل  40-36(  واحد فقط من أولياء أمور ذوي اإلعاقة يقع في فئة العمر، %  6.7 يمثالن
       

 
 
 

 )18جدول رقم (
 في عينة البحث وفقا للمؤهل الدراسي اإلعاقةذوي  أمور أولياءتوزيع 

 

 عينة البحث           
 المؤهل الدراسي    

 % أعداد
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40-3536-3031-25أقل من 25 سنة
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 43.3 13 متوسط فأقل 

 43.3 13 شهادة ثانوية 

 10.0 3 شهادة دبلوم  

 3.4 1 شهادة جامعية

 100.0 30 لةجم
 

 
 
 
 
 
 
 

 

والشكل البياني توزيع أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينـة البحـث وفقـًا للمؤهـل الدراسـي ، توضح بيانات هذا الجدول 
ويمكننا من خالل هذا التوزيع ترتيب أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة وفقًا للمؤهل الدراسـي تنازليـًا ، وذلـك علـى النحـو 

 التالي :
ء أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث الحاصلين على كل من الشهادة المتوسطة فأقـل ، والشـهادة لقد جا .1

وليـًا لألمـر يمـثًال  13الثانوية في المرتبة األولي تنازليًا ، حيث بلغت أعـداد الحاصـلين علـى كـل مـن الشـهادتين 
43.3   . % 

اصلين على شهادة الـدبلوم فـي المرتبـة الثانيـة تنازليـًا ، لقد جاء  أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث الح .2
 % . 10وليًا لألمر يمثلون  3حيث لم تتجاوز أعدادهم 

لقــد جــاء أوليــاء أمــور ذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث الحاصــلين علــى الشــهادة الجامعيــة فــي المرتبــة الثالثــة ،  .3
 % .   3.4دهم وليا واحد لألمر يمثل اعدأحيث لم تتجاوز 

 
 
 

 )19 جدول رقم (
  أبنائهم إعاقةفي عينة البحث وفقا لنوع  اإلعاقةذوي  أمور أولياءتوزيع 

 

 عينة البحث           
  نوعية إعاقة أبنائهم 

 % أعداد

 

0
2
4
6
8
10
12
14

جامعي فأكثردبلومثانويةمتوسط فأقل

المؤهل التعليمي
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 70.0 21 حركية 

 23.3 7 سمعية  

 6.7 2 ذهنية   

 100.0 30 جملة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

أوليـاء أمـور ذوي وفقـًا لنوعيـة إعاقـة أبنـائهم ، ويمكننـا مـن خـالل والشكل البياني توزيع توضح بيانات هذا الجدول 
 هذا التوزيع الخروج باالستنتاجات التالية : 

، حيـث بلغـت  UحركيـةUأن معظم أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث يشـيرون إلـى أن نوعيـة إعاقـة أبنـائهم  .1
 % .70وليًا لألمر يمثلون  21ن أشار إلى ذلك مأعداد 

، حيـث بلـغ عـدد مـن أشـار إلـي  UسـمعيةUأولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينـة البحـث إلـى أن إعاقـة أبنـائهم يشير  .2
 % . 23.3وليًا لألمر يمثلون  7ذلك 

، حيث لم يتجـاوز أعـداد مـن أشـار  UذهنيةUيشير أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث إلى أن إعاقة أبنائهم  .3
 %   .   6.7ن وليًا لألمر يمثلو 2إلى ذلك عدد 

 
 
 
 

 )20جدول رقم (
 توزيع أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث وفقا لتاريخ إعاقة أبناءهم  .

 

 عينة البحث    
  

 % أعداد
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 األبناء إعاقةتاريخ 

 66.7 20 منذ الوالدة

 10.0 3 من عمر سنة

 6.7 2 من عمر سنتين

 3.3 1 سنوات 5من عمر 

 3.3 1 سنوات 6من عمر 

 10.5 3 غير مبين

 100.0 30 جملة

 
 
 
 
 
 

 

والشــكل البيــاني توزيــع أوليــاء أمــور ذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث وفقــًا لتــاريخ إعاقــة توضــح بيانــات هــذا الجــدول 
 األبناء ، ويمكننا من خالل هذا التوزيع الخروج باالستنتاجات التالية : 

ث على أن أبنائهم قد ولدوا باإلعاقة ( منذ المـيالد ) ، حيـث يؤكد معظم أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البح .1
 % . 66.7وليًا لألمر يمثلون  20أكد على ذلك 

يشير أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث إلى أن إعاقة أبنائهم قـد حـدثت فـي السـنة األولـي مـن العمـر ،  .2
 % . 10وليًا لألمر يمثلون  3حيث بلغ من أشار إلى ذلك 

أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث إلى أن إعاقة أبنائهم قـد حـدثت فـي السـنة الثانيـة مـن العمـر ، يشير  .3
 %    . 6.7وقد أشار إلى ذلك إثنان من أولياء أمور ذوي اإلعاقة يمثًال 

ة ، ذوي اإلعاقة في عينة البحث إلى أن إعاقة أبنـائهم قـد حـدثت فـي كـل مـن السـنة الخامسـ أمورلياء و يشير أ .4
 % .   3.3والسنة السادسة من العمر ، حيث أشار إلى كل من ذلك وليًا واحدًا فقط يمثل 

 
* تشير األعداد والنسب الموجودة في خانة غير مبين إلى أعداد ونسب أوالء أمور ذوي اإلعاقة فـي عينـة البحـث الـذي  

 لم يحددوا تاريخ إعاقة أبنائهم . 

 ) 21جدول رقم ( 
 مور ذوي اإلعاقة في عينة البحث وفقا ألسباب إعاقة أبنائهمتوزيع أولياء أ

 

 % أعداد عينة البحث   
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 أسباب إعاقة األبناء 

 70.0 21 اإلعاقة منذ الميالد

 20.0 6 وراثة

 3.3 1 حوادث

 6.7 2 *  غير مبين

 000.0 30 جملة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ور ذوي اإلعاقة في عينـة البحـث وفقـًا ألسـباب اإلعاقـة ، والشكل البياني توزيع أولياء أمتوضح بيانات هذا الجدول 
 ويمكننا من خالل هذا التوزيع ترتيب هذا األسباب تنازليًا ، وذلك على النحو التالي :

وليـًا لألمـر  21فـي المرتبـة األولـي تنازليـًا ، حيـث أشـار إلـى ذلـك  Uمنذ مـيالدهمUلقد جاءت أسباب إعاقة األبناء  .1
 % . 70يمثلون 

وليـًا لألمـر  6كأحـد أسـباب إعاقـة األبنـاء فـي المرتبـة الثانيـة تنازليـًا ، حيـث أشـار إلـى ذلـك  UالوراثـةUت لقد جاء .2
 % .  20يمثلون 

من أشـار إلـى عدد كأحد أسباب إعاقة األبناء في المرتبة الثانية ، حيث لم يتجاوز  UالحوادثUأخيرًا ، فقد جاءت  .3
 % .     3.3ذلك سوى وليًا واحدًا لألمر يمثل 

 
في عينة البحـث الـذين * تشير األعداد والنسب الموجودة في خانة غير مبين إلي أعداد ونسب أولياء أمور ذوي اإلعاقة 

 لم يحددو أسباب إعاقة أبنائهم . 

 )22جدول رقم (
 الصعوبات التي يواجهها أبنائهم يةتوزيع أولياء أمور ذوي اإلعاقة وفقا لنوع

 

 %  عينة البحث           
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 واجهها األبناء بات التي يالصعو 

 أعداد

 26.0 28 .صعوبات مادية 

 23.1 25 . صعوبات نفسية

 26.0 28 . صعوبات اجتماعية

 23.1 25 . صعوبات تعليمية

 1.8 2 *  غير مبين

 100.0 108 **  جملة
 

 
 
 
 
 
 
 

واجههـا أبنـائهم قًا لنوعية الصعوبات التي ياقة وفتوضح بيانات هذا الجدول والشكل البياني توزيع أولياء أمور ذوي اإلع
 ، ويمكننا من خالل هذا التوزيع ترتيب نوعية هذه الصعوبات تنازليًا ، وذلك على النحو التالي : 

واجههــا ذوي اإلعاقــة مــن وجهــة نظــرًا وليــًا التــي ي Uوالصــعوبات االجتماعيــةU  ،Uالصــعوبات الماديــةUمــن كــل جــاءت  لقــد .1
% 26وليًا لألمـر يمثلـون  28المرتبة األولي تنازليًا ، حيث أشار إلى هاتين الصعوبتين أمورهم في عينة البحث في 

 .  
واجههـا ذوي اإلعاقـة مـن وجهـة نظـر أوليـاء التـي ي Uوالصـعوبات التعليميـةU  ،Uالصـعوبات النفسـيةUلقد جـاءت كـل مـن  .2

 % . 23.1لألمر يمثلون  ولياً  25حيث أشار إلى هاتين الصعوبتين ، أمورهم في المرتبة الثانية تنازليًا 
 

ذوي اإلعاقة فـي عينـة البحـث الـذين لـم  أمورتشير األعداد والنسب الموجودة في خانة غير مبين الي أعداد  ونسب أولياء *
 يحددو أنواع الصعوبات التي يواجهها أبنائهم .

 ذوي اإلعاقـة فـي عينـة البحـث اإلجابـةبيانات هذا الجدول من النوع المتعدد اإلجابات ، حيث كان يطلـب مـن أوليـاء أمـور **
 .ساوي جملة حجم العينة االستجابات ال ي، ومن ثم فإن إجمالي عدد تمالر من إحبأكث

 
 )23جدول رقم (

 التي تواجههم توزيع أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث وفقا لمدى تجاوز أبناءهم للصعوبات
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 عينة البحث       
 مدي تجاوز 
   ة للصعوباتذوي اإلعاق

 % أعداد

 53 16 نعم
 47 14 ال

 100 30 جملة
 
 
 
 
 
 

 

 
فـي عينـة البحـث وفقـًا لمـدى تجـاوز أبنـائهم توضح بيانات هذا الجدول والشكل البياني توزيع أولياء أمـور ذوي اإلعاقـة 

 ويمكننا من خالل هذا التوزيع الخروج باالستنتاجات التالية : ، للصعوبات التي تواجههم 
ترتفع أعداد أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث الـذين يشـيرون إلـى تجـاوز أبنـائهم لهـذه الصـعوبات ، حيـث  .1

 % . 53وليًا لألمر يمثلون  16أشار إلى ذلك 

تكاد تقترب أعداد أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عنية البحث الذين يشيرون إلى عدم تجاوز أبنائهم لهذه الصعوبات  .2
أوليـاء أمـور ذوي اإلعاقـة فـي عنيـة البحـث الـذين يشـيرون إلـى تجـاوز أبنـائهم لهـذه الصـعوبات ، حيـث من أعداد 

 % . 47وليًا لألمر يمثلون  14بلغت أعدادهم 

 
 
 
 
 
 

 )24جدول رقم (
 توزيع أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث وفقا لمدى الرغبة في تأهيل أبناءهم للعمل بالقطاع الخاص

 % أعداد لبحث عينة ا

 
هل تم تجاوز الصعوبات؟

نعم
53%

ال
47%
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 مدى الرغبة في 

 تأهيل األبناء 
 بالقطاع الخاص للعمل 

 73.3 22 نعم
 26.7 8 ال

 100.0 30 جملة
 
 
 
 
 
 
 

 

 
فـي عينـة البحـث وفقـًا لـرغبتهم فـي تأهيـل توضح بيانات هـذا الجـدول والشـكل البيـاني توزيـع أوليـاء أمـور ذوي اإلعاقـة 

 نا من خالل هذا التوزيع الخروج باالستنتاجات التالية : أبنائهم للعمل بالقطاع الخاص ، ويمكن
يشير معظم أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة البحث إلى رغبـتهم فـي تأهيـل أبنـائهم للعمـل بالقطـاع الخـاص ، وقـد  .1

 % . 73.3وليًا لألمر يمثلون  22بلغ عدد من أشار الي ذلك 

قـة فـي عينـة البحـث الـذين ال يرغبـون فـي تأهيـل أبنـائهم للعمـل تنخفض إلى حد بعيـد أعـداد أوليـاء أمـور ذوي اإلعا .2
 % .  26.7وليًا لألمر يمثلون  8بالقطاع الخاص حيث لم تتجاوز أعدادهم 

 
 
 
 
 

 )25جدول رقم (
 بـــالمراكزأبنـــاءهم  إلحـــاقتوزيـــع أوليـــاء أمـــور ذوي اإلعاقـــة فـــي عينـــة البحـــث وفقـــا لمـــدى الرغبـــة فـــي 

 بالقطاع الخاص التدريبية التي تؤهلهم للعمل
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هل ترغب في تأهيل ابنك؟
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 عينة البحث                     

 
 مدي الرغبة في

 إلحاق ذوي االعاقة 
 بالمراكز التدريبية التي
 تؤهلهم للعمل بالقطاع

   الخاص 

 % أعداد

 53 16 نعم
 47 14 ال

 100 30 جملة
 
 
 
 
 
 
 
 

في عينة البحث وفقًا لمدى الرغبة في إلحـاق توضح بيانات هذا الجدول والشكل البياني توزيع أولياء أمور ذوي اإلعاقة 
بين أوليـاء ع التأكيد على التقارب أبنائهم بالمراكز التدريبية التي تؤهلهم للعمل بالقطاع الخاص ، ويمكننا من خالل هذا التوزي

 16القطـاع الخـاص ( البحث الراغبين في إلحـاق أبنـائهم بـالمراكز التدريبيـة التـي تـؤهلهم للعمـل ب عينةأمور ذوي االعاقة في 
راكز ــــأبنــائهم بالم إلحــاقون فــي ــــ% ) مــع أوليــا أمــور ذوي االعاقــة فــي عينــة البحــث الــذين ال يرغب 53أوليــا لألمــر يمثلــون 

 .    ) % 47وليًا لألمر يمثلون  14( اص ــاع الخــؤهلهم للعمل بالقطــالتدريبية التي ت

 
 

 )26جدول رقم (
 اقة في عينة البحث وفقا لقطاع العمل الذي يفضلونه ألبنائهمتوزيع أولياء أمور ذوي اإلع

 

 % أعداد عينة البحث       
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هل يرغب ابنك في االنضمام لمراكز تدريبية تؤهله للعمل في القطاع 
الخاص؟



54 
 

 
 قطاع العمل المفضل 

 70 21 القطاع الحكومي
 27 8 القطاع الخاص

 3 1 صاحب مشروع صغير
 100 30 جملة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فـي عينـة البحـث وفقـًا لقطـاع العمـل الـذي اقـة توضح بيانات هذا الجـدول والشـكل البيـاني توزيـع أوليـاء أمـور ذوي اإلع
 يفضلونه ألبنائهم ، ويمكننا من خالل هذا التوزيع الخروج باالستنتاجات التالية :

أن معظم أولياء أمور ذوي االعاقة في عنية البحـث يفضـلون الحـاق أبنـائهم للعمـل بالقطـاع الحكـومي ، حيـث أشـار  .1
 % . 70وليًا لألمر يمثلون  21إلى ذلك التفصيل 

تنخفض بشكل الفت أعداد أولياء أمور ذوي االعاقة في عينة البحـث الـذين يفضـلون الحـاق أبنـائهم للعمـل بالقطـاع  .2
 % فقط .  27وليًا لألمر يمثلون  8الخاص ، حيث ال تتجاوز أعدادهم 

لمشـروع إبنـه   % يرغـب فـي إمـتالك3ال نجد سوى واحدًا فقط من أولياء أمور ذوي االعاقـة فـي عنيـة البحـث يمثـل  .3
 صغير . 

 
 
 
 
 
 تحليل بيانات المسئولين ببعض شركات القطاع الخاص في عينة البحث:-3

 )27جدول رقم (
 توظيفها لذوى اإلعاقة توزيع المسئولين ببعض شركات القطاع الخاص في عينة البحث وفقا لمدى 
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قطاع العمل
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 عينة البحث 

 مدي توظيف بعض 
  ةشركات القطاع الخاص ذوى اإلعاق

 أعداد

% 

 24.6 14 نعم

 75.4 43 ال

 100.0 57 جملة
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وافد كويتي

موظفين من ذوي االعاقة

 

البياني توزيع بعض شـركات القطـاع الخـاص فـي عينـة البحـث وفقـًا لمـدي وجـود  والشكلتوضح بيانات هذا الجدول 
 االستنتاجات التالية :  موظفين من ذوي اإلعاقة ، ويمكننا من خالل هذا التوزيع الخروج بمجموعة من 

شـركة  43أعـدادها  بلغـتداد شركات القطاع الخاص التي لم توظف ذوي اإلعاقـة ، حيـث ترتفع بشكل الفت أع .1
 % . 75.4تمثل 

تنخفض بشكل الفت أيضًا أعداد شركات القطاع الخاص التي توظف ذوي اإلعاقـة ، حيـث لـم تتجـاوز أعـدادها  .2
 % . 24.6شركة تمثل  14

ى العاملـة فــي الجهـات غيـر الحكوميــة فـي تمكــين تؤكـد بيانـات هــذا الجـدول مصــداقية توجـه إدارة تخطـيط القــو  .3
شـركة مـن شـركات القطـاع الخـاص سـوى  57ذوي اإلعاقة في العمل بالقطـاع الخـاص ، حيـث ال توجـد ضـمن 

 هي التي تقوم بتوظيف ذوي اإلعاقة لديها . %  24.6تمثل شركة فقط  14

 
 
 
 

 )28جدول رقم (

 للجنسية عينة البحث وفقا  ببعض شركات القطاع الخاص في ذوي اإلعاقةتوزيع 
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 عينة البحث      

 جنسيته ذوي اإلعاقة 
 % أعداد

 85.7 12 كويتي

 14.3 2 غير كويتي

 100 14  جملة
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وافد كويتي

موظفين من ذوي االعاقة

 

والشــكل البيــاني توزيــع ذوي اإلعاقــة بــبعض شــركات القطــاع الخــاص وفقــًا للجنســية ، توضــح بيانــات هــذا الجــدول 
 التالي :  الستنتاجاتباويمكننا من خالل هذا التوزيع الخروج 

 % .   85.7كــويتيًا يمثلون  12أن غالبية ذوي اإلعــاقة في عينة البحث من الكويتيين ، حيث بلغت أعدادهم  .1

مــن ذوي اإلعاقــة  2تتجــاوز أعــدادهم لــم تــنخفض بشــكل الفــت أعــداد ذوي اإلعاقــة مــن غيــر الكــويتيين ، حيــث  .2
 % .   14.3 يمثلون

 

 

 

 

 )29جدول رقم (

 ي اإلعاقة من الكويتيين العاملين ببعض شركات القطاع الخاص وفقا للنوعتوزيع ذو 
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 عينة البحث 

 النوع 
 % أعداد

 75 9 ذكور

 25 3 إناث

 10 12 * جملة

 

9

3

0

5

10

إناثذكور 

الموظفين من ذوي االعاقة حسب النوع

 

والشكل البياني توزيع ذوي اإلعاقة من الكويتيين ببعض شـركات القطـاع الخـاص وفقـًا للنـوع ، توضح بيانات هذا الجدول 
 ل هذا التوزيع الخروج بمجموعة من النتائج ، وذلك على النحو التالي : ويمكننا من خال 

ترتفع بشكل الفت أعداد الذكور من ذوي اإلعاقة العاملين ببعض شركات القطاع الخـاص ، حيـث بلغـت أعـدادهم  .1
 % .   75من ذوي اإلعاقة يمثلون  9

 تمـثلنمـن ذوي اإلعاقـة  3جـاوز أعـدادهم تنخفض بشكل الفت أيضًا أعداد اإلناث من ذوي اإلعاقة ، حيث لم تت .2
25 . % 

 
 
 

 

من ذوي  12من ذوي اإلعاقة بلغ أعداد الكويتيين منهم  14* أن جملة ذوي اإلعاقة الكويتيين وغير الكويتيين تبلغ 
 اإلعاقة . 

 )30جدول رقم (

 ف ذوي اإلعاقةتوزيع المسئولين ببعض شركات القطاع الخاص في عينة البحث وفقا لمدى رغبتهم في توظي
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 عينة البحث     

 مدي الرغبة في توظيف
 بشركاتهم ذوي اإلعاقة  

 أعداد
% 

 59.7 34 نعم

 40.3 23 ال

  100.0 57 جملة
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هل لديك الرغبة في توظيف ذوي اإلعاقة؟

 
والشكل البياني توزيع المسئولين ببعض شـركات القطـاع الخـاص وفقـًا لمـدى رغبـتهم فـي توضح بيانات هذا الجدول 

 باالستنتاجات التالية : خالل هذا التوزيع الخروج  توظيف ذوي اإلعاقة ، ويمكننا من
الذين لديهم الرغبـة فـي تعيـين في عينة البحث ما أعداد المسئولين ببعض شركات القطاع الخاص  ترتفع إلى حد .1

 % .59.7مسئوًال يمثلون  34ذوي اإلعاقة بشركاتهم ، حيث بلغت أعدادهم 

الـذين لـيس لـديهم الرغبـة فـي عينـة البحـث القطـاع الخـاص تنخفض إلى حد ما أعداد المسئولين ببعض شركات  .2
يتطلــب ذلــك مـــن إدارة  03% ،  40.3مســـئوًال  23فــي تعيــين ذوي اإلعاقــة بشـــركاتهم ، حيــث بلغــت أعــدادهم 

بشأن تحديـد  2008لينة  1159تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم في الجهات غير الحكومية تخطيط القوى العاملة 
)  8) مــن القــانون رقــم (  14ة بالجهــات غيــر الحكوميــة ، باإلضــافة إلــى تطبيــق المــادة ( نســب العمالــة الوطنيــ

الخـاص بـالتزام الجهـات الحكوميـة واألهليـة والقطـاع الخـاص النفطـي التـي تسـتخدم خمسـين عـامًال  2010لسنة 
% مــن العــاملين 4ن األشــخاص ذوي اإلعاقــة المــؤهلين مهنيــًا ال تقــل عــن ويتيــًا علــى األقــل بإســتخدام نســبة مــك

 الكويتيين لديها .  

  
 )31جدول رقم (

 توزيع المسؤلين ببعض شركات القطاع الخاص في عينة البحث وفقا لمدى استعدادهم لتوفير بيئة عمل مناسبة 
 بشركاتهم .
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 عينة                    
 مدي االستعداد 

  اإلعاقةلتوفير بيئة عمل مناسبة لذوي 
 % أعداد

 59.6 34 نعم

 40.4 23 ال

 100.0 57 جملة
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هل لديك اإلستعداد لتهيئة بيئة عمل مناسبة؟

 
 

والشـكل البيـاني توزيـع المسـئولين بـبعض شـركات القطـاع الخـاص فـي عينـة البحـث وفقـًا توضح بيانـات هـذا الجـدول 
باالسـتنتاجات لمدي استعداد شركاتهم لتـوفير بيئـة عمـل مناسـبة لـذوي اإلعاقـة ، ويمكنـا مـن خـالل هـذا التوزيـع الخـروج 

 التالية :
المسئولين ببعض شركات القطاع الخاص في عينة البحث يشيرون إلى إسـتعداد شـركاتهم لتـوفير بيئـة أن معظم  .1

 % . 59.9مسئوًال يمثلون  34ت أعدادهم غلعمل مناسبة لذوي اإلعاقة ، حيث ب

تنخفض إلى حد ما أعداد المسئولين ببعض شركات القطاع الخـاص الـذين يشـيرون إلـى عـدم إسـتعداد شـركاتهم  .2
 %  . 40.4مسئوًال يمثلون  23بيئة عمل مناسبة لذوي اإلعــاقة ، حيث بلغت أعدادهم  لتوفير

 
 
 
 
 
 

 )32جدول (
دورات و تـــوفير بـــرامج شـــركاتهم  إلمكانيـــةتوزيـــع المســـؤلين بـــبعض شـــركات القطـــاع الخـــاص فـــي عينـــة البحـــث وفقـــا 

 ية لتأهيل ذوي االعاقة تدريب
 



60 
 

   البحث عينة                  
 انية توفير برامج مدي امك

 اإلعاقةو دورات تدريبية لذوي 
 % أعداد

 26.0 15 نعم

 58.0 33 ال

 16.0 9 غير مبين *

 100.0 57 جملة
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هل بإمكانك توفير برامج و دورات تؤهل هذه الفئة؟

 
 

والشكل البياني توزيـع المسـئولين بـبعض شـركات القطـاع الخـاص فـي عينـة البحـث وفقـًا توضح بيانات هذا الجدول 
رات تدريبيــة لــذوي اإلعاقــة ، ويمكننــا مــن خــالل هــذا التوزيــع الخــروج مــن تــوفير بــرامج ودو لمــدي اســتعداد شــركاتهم 

 باالستنتاجات التالية :
تــنخفض بصــورة الفتــه أعــداد المســئولين بــبعض شــركات القطــاع الخــاص فــي عينــة البحــث الــذين يؤكــدون علــى  .1

مســئوًال ال  15م ، حيــث بلغــت أعــدادهامكانيــة شــركاتهم فــي تــوفير بــرامج ودورات تدريبيــة لتأهيــل ذوي اإلعاقــة 
 .%  26يمثلون 

ترتفع بصورة الفته أعداد المسئولين بـبعض شـركات القطـاع الخـاص فـي عينـة البحـث الـذين يشـيرون إلـى عـدم  .2
مسـئوًال يمثلـون  33، حيث بلغت أعدادهم  إمكانية شركاتهم في توفير برامج ودورات تدريبية لتأهيل ذوي اإلعاقة

58 %    . 
 
 

ــ أعــدادســب الموجــودة فــي خانــة غيــر مبــين الــي و الن األعــدادتشــير  • بعض شــركات القطــاع ونســب المســؤلين ب
 .  على هذا السؤال االخاص في عينة البحث الذين لم يجيبو 

 )33جدول (
تم  إذا اإلعاقةتأهيل ذوي المشاركة في توزيع المسؤلين ببعض شركات القطاع الخاص في عينة البحث وفقا لمدى 

 ات التدريبية المناسبة توفير البرامج و الدور 
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  البحث عينة                           
 مدى المشاركة في 

 إذا تم توفير  اإلعاقةل ذوي يتأه
 البرامج والدورات التدريبية المناسبة 

 % أعداد

 52.6 30 نعم

 47.4 27 ال

 100.0 57 جملة
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اذا تم توفير برامج، هل ستشارك بها كشركة؟

 
 

اع الخـاص فـي عينـة البحـث وفقـًا لمـدي مشـاركة توزيـع المسـئولين بـبعض شـركات القطـتوضح بيانات هذا الجـدول 
مــن خــالل هــذا التوزيــع  شــركاتهم فــي تأهيــل ذوي اإلعاقــة إذا تــم تــوفير البــرامج والــدورات التدريبيــة المناســبة ، ويمكننــا

 ستنتاجات التالية : الخروج باإل
يؤكـدون علـى مشـاركة ترتفع إلى حد ما أعداد المسئولين ببعض شركات القطاع الخاص فـي عينـة البحـث الـذين  .1

 30شــركاتهم فــي تأهيــل ذوي اإلعاقــة إذا تــم تــوفير البــرامج والــدورات التدريبيــة المناســبة ، حيــث بلغــت أعــدادهم 
 % .52.6مسئوًال يمثلون 

ترتفـع إلــى حــد مــا أعـداد المســئولين بــبعض شــركات القطـاع الخــاص فــي عينــة البحـث الــذين يشــيرون إلــى عــدم  .2
اإلعاقة إذا تم توفير البرامج والدورات التدريبية المناسبة ، حيث بلغـت أعـدادهم ذوي في تأهيل  شركاتهممشاركة 

  % .   47.4مسئوًال يمثلون  27
 
 

 ثالثاً ـ نتائج الدراسة ومقترحاتها:
 

النت���ائج الخاص���ة ب���رؤى ذوي اإلعاق���ة ف���ي عين���ة البح���ث إزاء تمكي���نهم م���ن العم���ل بالقط���اع الخ���اص،  -1
العم�ل المناس�ب، والمزاي�ا المادي�ة والمعنوي�ة الت�ي س�يحققونها م�ن العم�ل ومقترحاتهم حول طبيعة ونوع 

 بالقطاع الخاص:
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معاقـًا  81 العينـةحجـم جملـة فقـد بلـغ  ، فيما يتعلـق بـأهم خصـائص ذوي اإلعاقـة فـي عينـة البحـث −
%، 24.7معاقة تمثلن  20بلغت أعداد اإلناث % و  57.3معاقًا يمثلون  61بلغ عدد الذكور منهم 

%)، يلـيهم تنازليـًا 58معاقـًا يمثلـون  47( العـزابمعظم ذوي اإلعاقـة فـي عينـة البحـث مـن  كما أن
معـــاقين  4وأخيـــرًا المطلقـــون الـــذين لـــم تتجـــاوز أعـــدادهم ، %) 37معاقـــًا يمثلـــون  30المتزوجـــون (

%، كمـــا يرتفـــع فـــي عينـــة البحـــث المســـتوى التعليمـــي، حيـــث بلغـــت جملـــة ذوي اإلعاقـــة 5يمثلـــون 
%، يلـــيهم تنازليـــًا 59.3معاقـــًا يمثلـــون  48ى الشـــهادة المتوســـطة والثانويـــة والـــدبلوم الحاصـــلين علـــ

الحاصــلون علــى كــل مــن الشــهادة الجامعيــة، واألعلــى مــن الجامعيــة (ماجســتير أو دكتــوراه) الــذين 
% 6.2معــاقين يمثلــون  5%، وأخيــرًا ال نجــد ســوى 34.5معاقــًا يمثلــون  28بلغــت جملــة أعــدادهم 

 شهادة االبتدائية.حاصلين على ال
ذوي اإلعاقـة Uفيما يتعلق بتوزيع ذوي اإلعاقة في عينة البحث وفقًا لنوع اإلعاقة، فقـد جـاءت أعـداد  −

 Uاإلعاقـة الحسـيةU ي%)، يليهم تنازليـًا ذو 50.6معاقًا يمثلون  41في المرتبة األولى تنازليًا ( Uالحركية
%)، كمـا أن 4.4معـاقين يمثلـون  6( Uيـةاإلعاقـة الذهنU%)، وأخيـرًا جـاءت 33.3معاقًا يمثلون  27(

 50%) والذين بلغـت أعـدادهم 50معظم ذوو اإلعاقة الذين يعانون من اإلعاقة الشديدة (أكثر من 
%) فقـد بلغـت أعـدادهم 50%، أما الذين يعانون من اإلعاقة الخفيفة (أقل مـن 61.7معاقًا يمثلون 

وي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث يمثلــون مــن ذ 77باإلضــافة إلــى أن ، %) 38.3معاقــًا يمثلــون  31
 4اإلعاقـة الدائمـة، أمـا الـذين يعـانون مـن اإلعاقـة المؤقتـة فـال تتجـاوز أعـدادهم  ن% يعانون م95

 %.5معاقين يمثلون 

ن معظــم ذوو اإلعاقــة فــي عينــة البحــث يعــانون مــن البطالــة والــذين يطلــق علــيهم البــاحثون عــن أ −
يلـــزم الجهـــات  2010) لســـنة 8م مـــن أن القـــانون رقـــم (%) بـــالرغ61.7معاقـــًا يمثلـــون  50العمـــل (

الحكوميـة واألهليــة والقطـاع النفطــي التـي  تســتخدم خمسـين عــامًال كويتيـًا علــى األقـل باســتخدام أو 
% مــن العــاملين الكــويتيين لهــا، وتــنخفض فــي عينــة البحــث 4توظيــف أو تعيــين نســبة ال تقــل عــن 

 %)29.6ن معاقًا يمثلو  24الموظفين من ذوي اإلعاقة (

معاقًا يمثلون  46إن معظم ذوو اإلعاقة في عينة البحث لديهم الرغبة في العمل بالقطاع الخاص ( −
معاقــًا يمثلــون  34%)، بينمــا تبلــغ أعــداد الــذين لــيس لــديهم رغبــة فــي العمــل بالقطــاع الخــاص (57
43(% . 

تناسـب مـع إعـاقتهم قـد ترتفع في عينة البحث من ذوي اإلعاقة الذين يرون أن طبيعة العمل التي ت −
%)، بينمــا تــنخفض أعـداد ذوي اإلعاقــة الــذين 55معاقــًا يمثلـون  U)45األعمـال اإلداريــة Uتمثلـت فــي 

 %).14معاقًا يمثلون  11كعمل مناسب لطبيعة إعاقتهم ( Uالعمل الفنيUيفضلون 
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صــول التــي يتوقعــون الح Uالمزايــا الماديــةUلقــد جــاءت رغبــة ذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث فــي نوعيــة  −
 63والتي حصلت على  Uز والعالوات التشجيعيةالحوافUبالقطاع الخاص تنازليًا في عليها من عملهم 

الرغبة في وجود مكاتب خاصة تتناسـب مـع طبيعـة إعـاقتهم U%، يلي ذلك تنازليًا 26استجابة تمثل 
%، وجـاءت الرغبـة فـي 19اسـتجابة تمثـل  46، والتـي حصـلت علـى  Uعند عملهم بالقطاع الخاص

Uود مواقف خاصة للسياراتوجU  اسـتجابًة تمثـل  43في المرتبة الثالثة وقـد حصـلت هـذه الرغبـة علـى
فــي المرتبــة  Uوجــود دورات ميــاه خاصــة تتناســب مــع طبيعــة إعــاقتهمUوجــاءت الرغبــة فــي  %،17.8

% ، وجــاءت الرغبــة فــي 12.8اســتجابة تمثــل  31الرابعــة تنازليــًا ، وقــد حصــلت هــذه الرغبــة علــى 
U خاصـــة للـــدخولوجـــود مـــداخلU  30فـــي المرتبـــة الخاصـــة تنازليـــًا ، وقـــد حصـــلت هـــذه الرغبـــة علـــى 

فـي المرتبـة  Uوجـود منـدوب لتخلـيص المعـامالتU% ، وأخيرًا جـاءت الرغبـة فـي 12.4استجابة تمثل 
 % .12استجابة تمثل  29السادسة ، وقد حصلت هذه الرغبة على 

عنــد العمــل  Uالمزايــا المعنويــةUيــد مــن يرغــب ذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث فــي الحصــول علــى العد −
وقد  Uالمساواة في الترقية والتطور الوظيفي مع الزمالء في العملUبالقطاع الخاص تأتي في مقدمتها 

تخفـــيض U% ، يلـــي ذلـــك رغبـــتهم فـــي 40اســـتجابة تمثـــل  50حصـــلت هـــذه الرغبـــة المعنويـــة علـــى 
، وأخيـرًا جـاءت الرغبـة % 36اسـتجابة تمثـل  45، حيث حصلت هذه الرغبـة علـى  Uساعات العمل

استجابة  30حيث حصلت هذه الرغبة على ،  Uالمنح الدراسية والدورات التدريبيةUفي الحصول على 
 استجابة  125عددها  جملة االستجابات البالغ% من 24تمثل 

فـي  نضـباطأن لديهم القدرة على الحضور واإلنتظام وااليعتقد معظم ذوي اإلعاقة في عينة البحث  −
 % .72معاقًا يمثلون  58لقطاع الخاص ، حيث أشار إلى ذلك العمل با

يعتقــد معظــم ذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث بتناســب قــدراتهم مــع كميــة وســرعة وجــود اإلنتــاج التــي  −
 % .73معاقًا يمثلون  59يتطلبها العمل بالقطاع الخاص ، حيث أشار إلى ذلك 

تهم وقات في بيئة العمـل تحـول دون قـدر أية مع يؤكد معظم ذوي اإلعاقة في عينة البحث على عدم وجود −
 .% 58معاقًا يمثلون  47على اإلنتاجية عند العمل بالقطاع الخاص ، حيث أشار إلى ذلك 

تــنخفض بشــكل الفــت بــين ذوي اإلعاقــة فــي عينــة البحــث اســتعدادهم للمشــاركة فــي دورات تدريبيــة  −
اص ، حيـث لـم تتجـاوز أعـداد مـن أشـار بالمعاهد الخاصة لتأهيل ذوي اإلعاقة للعمل بالقطاع الخـ

 .% 17معاقًا يمثلون  14إلى ذلك 
 

أولي�اء أم�ور ذوي اإلعاق�ة ف�ي عين�ة البح�ث إزاء تمك�ين أبن�ائهم م��ن  النت�ائج الخاص�ة ب�رؤى -2
 من الصعوبات : للحلالعمل بالقطاع الخاص ، والصعوبات التي يواجهونها ومقترحاتهم 

 

فقـد بلــغ جملـة أعــدادهم ر ذوي اإلعاقـة فـي عينــة البحـث ، مــو وفيمـا يتعلـق بــأهم خصـائص أوليـاء أ −
مــن اإلنــاث  14وعــدد % ، 53.3مــن الــذكور يمثلــون  16وفقــًا للنــوع إلــى  موزعــون لألمــر اً وليــ 30
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عامًا )  25( اقل من  العمر يقعون في فئتي  % وغالبية ذوي اإلعاقة في عينة البحث 47تمثلن 
 % .90وليًا لألمر يمثلون  27أعدادهم عامًا ) ، حيث تبلغ جملة 30 ـ 25، ( 

%) ، وبعـــــض منهـــــا حســـــية 60ة أبنـــــائهم فمعظمهـــــا إعاقـــــات حركيـــــة (يمـــــا يتعلـــــق بنوعيـــــة إعاقـــــف −
% ، ومعظم األبناء معاقين منـذ 60.6%) ، أما إعاقة األبناء الذهنية فتنخفض لتصل إلى 33.3(

 % ) .  66.7( الميالد 
البحث أهم الصعوبات التي يواجهها أبنائهم في كل من أولياء أمور ذوي اإلعاقة في عينة  يصنف −

Uـــة ـــةU  ،Uالصـــعوبات المادي ـــى  Uوالصـــعوبات االجتماعي اســـتجابة تمثـــل  28وقـــد حصـــلت كـــل منهـــا عل
وقد حصلت كـل منهـا  Uوالصعوبات التعليمية النفسيةالصعوبات U% ، وتأتي بعد ذلك كل من 26.4
،  ســـتجابةإ 106ات البـــالغ عـــددها دد االســـتجاب% مـــن إجمـــالي عـــ23.1تمثـــل اســـتجابة  25علـــى 

% بتجــاوز أبنــائهم 53.3مــن أوليــاء أمــور ذوى اإلعاقــة يمثلــون  16ار فة إلــى ذلــك فقــد أشــباإلضــا
% بعـــدم تجـــاوز 46.7مـــن أوليـــاء أمـــور ذوى اإلعاقـــة يمثلـــون  14لهـــذه الصـــعوبات، بينمـــا أشـــار 

 أبنائهم لهذه الصعوبات.
عينة البحث على رغبتهم في تأهيل أبنائهم لالنخراط في يؤكد غالبية أولياء أمور ذوى اإلعاقة في  −

كمــا يؤكــدون رغبــة أبنــائهم مــن ذوى اإلعاقــة علــى االنضــمام %  93.3بالقطــاع الخــاص ،  العمــل
االتجاهات اإليجابية إزاء  تلك%، وبالرغم من 73.3لمراكز تدريبية تؤهلهم للعمل بالقطاع الخاص 

مــن العمــل إال أنهــم يفضــلون تمكــين  همة البحــث فـي تمكيــنرغبـة أوليــاء أمــور ذوى اإلعاقــة فــي عينــ
%، وكصــاحب مشــروع صــغير 8% وبالقطــاع الخــاص 70أبنــائهم مــن العمــل بالقطــاع الحكــومي 

3.% 
يشير معظم أولياء أمور ذوى اإلعاقة فـي عينـة البحـث إلـى معـرفتهم بـالبرامج التدريبيـة التـى تؤهـل  −

ـــى ســـوق العمـــل  ـــدخول إل ذلك معـــرفتهم بالمهـــارات التـــى يتطلبهـــا أبنـــائهم %، وكـــ87ذو اإلعاقـــة لل
 بالقطاع الخاص والمتمثلة في علوم الحاسب اآللي واللغة اإلنجليزية.

ئهم في العمل يعد أمرًا إيجابيًا أن إنخراط أبنايجمع أولياء أمور ذوى اإلعاقة في عينة البحث على  −
 مؤثرًا على البناء النفسي لهم.

قــة فــي عينــة البحــث أهــم االحتياجــات التــى تمكــن أبنــائهم مــن العمــل يحــدد أوليــاء أمــور ذوى اإلعا −
 U 25.2%الوظيفة التى تتناسب مع طبيعة اإلعاقةUتنازليًا، حيث جاءت في مقدمة هذه االحتياجات 

الخـدمات الخاصـة التـى U%، وأخيرا U 18.3ثم تحقيق الذاتU23.2 ،%Uالشعور بالمشاركة U، يلى ذلك 
 %.U 13.1تتطلبها طبيعة اإلعاقة

 

النت��ائج الخاص��ة ب��رؤى المس��ئولين ب��بعض ش��ركات القط��اع الخ��اص ف��ي عين��ة البح��ث إزاء  -3
تمكين ذوى اإلعاقة م�ن العم�ل بش�ركاتهم ومقترح�اتهم ح�ول ن�وع وطبيع�ة العم�ل المناس�ب، 

 .وأهم المهارات التى يتطلبها هذا العمل 
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بتوظيـف ذوى  أن معظم المسئولين ببعض شركات القطاع الخاص في عينة البحث لـم يقومـوا -
%، بينمــــا انخفضــــت أعــــداد المســــئولين الــــذين قــــاموا بتوظيــــف ذوى 75.4اإلعاقــــة بشــــركاتهم 
ـــــل الكـــــويتيين مـــــنهم 24.6اإلعاقـــــة بشـــــركاتهم  %، بينمـــــا يمثـــــل غيـــــر الكـــــويتيين 85.7% يمث

مـن الـذكور يمثلـون  9للنـوع إلـى  وفقـاً %،  كما يتوزع الكويتيين المعينين بهـذه الشـركات 14.3
 %.25ثة من اإلناث تمثلن %، وثال75

يرغــب معظــم المســئولين بــبعض شــركات القطــاع الخــاص فــي عينــة البحــث فــي توظيــف ذوى  -
%، باإلضـافة إلـى اسـتعدادهم لتـوفير بيئـة عمـل مناسـبة فـي شـركاتهم 59.7اإلعاقة بشـركاتهم 

% مــن المســئولين فــي عينــة 26وبــالرغم مــن ذلــك فــال نجــد ســوى  % ،59.6لــذوى اإلعاقــة، 
يبدون موافقتهم على إمكانية تـوفير بـرامج ودورات تدريبيـة لـذوى اإلعاقـة فـي شـركاتهم،  البحث

بينما نجد معظم المسئولين بهذه الشركات ال يوافقون علـى تـوفير بـرامج ودورات تدريبيـة لـذوى 
 %.58اإلعاقة 

بـــبعض شـــركات القطـــاع الخـــاص مـــوافقتهم علـــى المشـــاركة فـــي تأهيـــل ذوى  المســـئولونيبـــدى  -
 %.52.6اقة إذا تم توفير البرامج والدورات التدريبية المناسبة لهم اإلع
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 مقترحات الدراسـة : – 4
عاقـة فـى ـ سـواء تلـك المتعلقـة بـرؤى ذوي اإلفـي ضـوء مـا أسـفرت عنـه الدراسـة الراهنـة مـن نتـائج 

عاقــة وي اإلذ اع الخــاص ، أو المتعلقــة بــرؤى أوليــاء أمــورطــقالبحــث إزاء تمكيــنهم مــن العمــل بالعينــة 
،  اهـــيواجهونالخـــاص ، والصـــعوبات التـــي  بالقطـــاعن العمـــل مـــفـــى عينـــة البحـــث إزاء تمكـــين ابنـــائهم 

ومقترحاتهم للحد مـن هـذه الصـعوبات ، أو المتعلقـة بـرؤى المسـئولين بـبعض شـركات القطـاع الخـاص 
ونــوع العمــل  عاقــة مــن العمــل بشــركاتهم ومقترحــاتهم حــول طبيعــةفــى عينــة البحــث إزاء تمكــين ذوي اإل

فلق��د توص��لت الدراس��ة ال��ى ، هــم المهــارات التــي تتطلــب هــذا العمــل مــن وجهــة نظــرهمالمناســب ، وأ
 : التالية المقترحات

ضـــرورة تشـــكيل لجنـــة مـــن فريـــق البحـــث الـــذي قـــام بإعـــداد الدراســـة الراهنـــة لمتابعـــة وتقيـــيم مـــا  -
فـى عينـة البحـث مـن جديـة بعـض شـركات القطـاع الخـاص  والتحقـقعنـه مـن نتـائج ،  أسفرت

فــــى شــــأن حقــــوق  2010) لســــنة 8) مــــن القــــانون رقــــم (13فــــى تنفيــــذ مــــا جــــاء بالمــــادة رقــــم (
والقطــاع النفطــي  واألهليــة، والتــي تقضــي بــإلزام الجهــات الحكوميــة  اإلعاقــةذوي  األشــخاص

بإســتخدام أو توظيــف أو تعيــين نســبة ال تقــل  األقــلالتــي تســتخدم خمســين عــامًال كويتيــًا علــى 
 من العاملين الكويتيين بها .% 4عن 

ضــرورة دعــم برنــامج إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة ممــثًال فــي إدارة تخطــيط القــوى العاملــة فــى  -
مج ودورات تدريبيـة الجهات غير الحكومية فى تكليـف بعـض المعاهـد المتخصصـة إلعـداد بـرا

تناسـب وطبيعـة ي تعاقة وتمكيـنهم مـن العمـل بالقطـاع الخـاص فـى األمـاكن التـلتأهيل ذوى اإل
 عاقة .اإل

ضــــرورة مشــــاركة المجتمــــع المــــدني ( جمعيــــات النفــــع العــــام ذات العالقــــة ) فــــى تقــــديم بــــرامج  -
لتضــييق الفجــوة بــين  لتوعيــة المجتمــع بــأنواع االعاقــة وســبل الوقايــة منهــا ، والســعي  إعالميــة
 عاقة والمجتمع .ذوى اإل

وى االعاقـــة وتقـــديم كافـــة أوجـــه ضـــرورة حـــث أفـــراد المجتمـــع علـــى العمـــل التطـــوعي لخدمـــة ذ -
طـرح قضـاياهم ،  فـي وٕاشراكهمالرعاية لهم بما فى ذلك تمكينهم من العمل بالقطاع الخاص ، 

تكـــافؤ الفـــرص بـــين ذوى االعاقـــة ودمجهـــم مـــع  وٕاتاحـــةااللكترونـــي ،  اإلعـــالموالتركيـــز علـــى 
 غيرهم من أفراد المجتمع .

لمســــموعة والمرئيــــة فـــى تفعيــــل قــــوانين ذوي المكتوبـــة وا اإلعــــالمضـــرورة توجيــــه كافـــة وســــائل  -
شـبكات الـدعم االجتمـاعي المقـدم ألسـر ذوى االعاقـة ودمجهـم فـى بناء االعاقة ، والتوسع فى 

 ماعيًا واقتصاديا.المجتمع رياضيًا وعلميًا واجت
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تغيير قناعات أولياء أمور ذوي اإلعاقة لتمكين أبنـائهم مـن العمـل بالقطـاع الخـاص ، ضرورة  -
 :   خالل اآلليات التاليةوذلك من 

تفعيــل دور وســائل االتصــال الجمعــي المســموعة والمكتوبــة والمرئيــة مــن خــالل إعــداد البــرامج  -
ز علــى أن التــي تركــ واألفــالمالحواريــة ، والكتابــات والمقــاالت ، والتحقيقــات ، والمسلســالت ، 

 الخاص . بالقطاع ن يحدث إال من خالل االتجاه نحو العملتقدم المجتمع وتطويره ل

مبادرة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بزيادة قيمة العالوة االجتماعية التـي يقـدمها للـراغبين  -
فــي العمــل بالقطــاع الخــاص بصــفة عامــة ، وذوي اإلعاقــة بصــفة خاصــة ، األمــر الــذي يــؤثر 

       إيجابًا على زيادة معدالت التوظيف بالقطاع الخاص ، والحد من حجم التعيين الوهمي . 



68 
 

 قائمة المصادر : 
في شـأن رعايـة  2010) لسنة 8) ، قانون رقم (1996االدارة التنفيذية للمجلس االعلى لشئون المعاقين (  – 1

 ذوي االعاقة وزارة الشئون االجتماعية والعمل ، الكويت .
 
 . 2006لشئون المعاقين ، إصدارات  إحصاءات المجلس األعلى – 2
 
ــى للتخطــيط واالعامــة لاألمانــة  – 3 ــة ( فبرايــر /لمجلــس االعل ) ، الخطــة االنمائيــة متوســط االجــل  2010لتنمي

 ، دولة الكويت . 2013/2014 – 2010/2011للسنوات 
 
برنامج االمم المتحدة االنمائي ، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ، برنامج الخليج العربـي  – 4

) ، تقريـر التنميـة العربيـة للعـام  2004نمـائي ( لدعم منظمـات االمـم المتحـدة اال 
 ، نحو الحرية فى الوطن العربي ، المملكة االردنية الهاشمية . 2004

 
) السياســات االجتماعيــة لرعايــة ذوى االحتياجــات الخاصــة ، مجلــة العلــوم 2010عبــد الوهــاب الظفيــري ( – 5

 ، جامعة الكويت ، الكويت . 3االجتماعية ، العدد 
 
) دراسة واقع المعاقين فى مصر ، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ، 1999يلى عبد الجواد ( ل – 6

 القاهرة .
 
) قضـايا وتوجهـات حديثـه فـي التربيـة الخاصـة ، دار المســيرة 2008مصـطفى الطمسـن ، نـاجي السـعايدة ( – 7

 للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان .
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 اسةمــالحق الـــدر
 
 

 استبيان لقياس أداء ذوي اإلعاقة حول امكانية العمل في القطاع الخاص . −
 استبيان ألولياء أمور ذوي اإلعاقة . −
 إستبيان لقياس رأي الشركات حول تمكين ذوي اإلعاقة من العمل لديهم .  −
أسماء شركات القطاع الخاص سواًء الموافقة على توظي�ف ذوي اإلعاق�ة أو  −

 أو التي ال تريد مزيداً من توظيف ذوي اإلعاقة .   الرافضة لتوظيفها
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 برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة              

 والجهاز التنفيذي للدولة                      
 إستبيان

 ألولياء أمور ذوي االعاقة
                                                                                                                          .....عدد االبناء : ..........

 عدد االبناء ذوي االعاقة :  ................   
 

     أنثى   ذكــــــــــر   النـــــــــوع :  -

 فأكثـــر  41    40-36    35-31    30 -25   سنة  25أقل من     العمـــــــــر : -

   جامعي فأكثر    دبلوم    ثانوي   متوسط فأقل    المــــــؤهـل التعليمي:  -

     ذهنية     حسية     حركية    :  نوع االعاقة -

    سنوات    في عمر ......     منذ الوالدة    :  تاريخ االعاقة -

س�� -
 بب االعاقة : 

   أخري      وراثي      منذ الوالدة      حادث    

 ما هي الصعوبات التي واجهت كوني ام لطفل ذو إعاقة صفيا حسب االهمية واالولوية :     
 

  صعوبات مالية       
  صعوبات نفسية       
  صعوبات اجتماعية       
  صعوبات تعليمية        
  أخرى اذكرها       

 

   ال      نعم    هل تجاوزت هذه الصعوبات :  – 

   ال      نعم    تأهيل ابنك ذوي االعاقة لالنخراط في العمل : هل ترغب في  

هل يرغب إبنك / ابنتك في االنضمام لمراكز تدريبية تؤهل�ه للعم�ل ف�ي القط�اع  
 الخاص :  

   ال      نعم   

 لعمل في : هل ترغب أن ينضم ابنك ل 

القط�����اع   
الحك��وم

  ي  

القطاع   
الخ������ا
  ص   

  
ص����اح

ب 

مش��رو

  ع   

 

   ال      نعم    هل لديك فكرة عن برامج تدريبية لتأهيل ذوي االعاقة لسوق العمل :  

رات والب�رامج التدريبي�ة المطلوب�ة لتأهي�ل ذوي االعاق�ة للعم�ل ما هي أهم المه�ا 
 في القطاع الخاص أذكرها : 

  

.........................................................................................................................................  
  اليب التي استخدمت لتجاوز الصعوبات اذكرها :ما هي اهم الطرق واالس 

......................................................................................................................................... 
 

 

 ال أدري     ال    نعم    : لنفسية المعاق   من وجهة نظرك كوني أمر هل تعتقد إذا انخراط ذوي االعاقة أم ايجابي -
  

 ما هي االحتياجات المهمة للموظف ذوي االعاقة للعمل ؟ وضع االولوليات : 
  وظيفة تتناسب مع اعاقته     تدريب وتأهيل مستمر    خدمات خاصة    تحقيق ذاته      مشاركة بالعمل      حوافز مادية    

 

             رقم المسلسل
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  .....................  أخرى أذكرها : ............................................................................................  
 
 
 

         
  االعاقةاستبيان لقياس آراء ذوي           

 إمكانية العمل في القطاع الخاص حول        
 

 

 سنة .)  18 ( : يرجى تعبئة االستبيان لمن هو فوق مالحظة
 

 جامعي  دبلوم   ثانوي  متوسط  ابتدائي  ـــ المؤهل العلمي  : 
 

ـــ الحالة االجتماعية  
 مطلق  متزوج  أعزب  : 

 

 أنثي  ذكر  ـــ الجنس : 
 

 عام   عمر  : ـــ ال 
 

 بصرية   سمعية   ذهنية  حركية  ـــ  نوع اإلعاقة  : 
 

 Uشدة اإلعاقةU   : 
 

ـــ  حركي (نسبة العجز  
  ( 

 %  50أكثر من   %  50أقل من  
 

    كف البصر  :     رية ( نسبة الرؤية )البصـــ  
 

]  20/200ـ 20/70[   [ ضعف البصري ما بين :
 باألقدام 

 
] ب���القوام باالمتي���از ف���ي الع���ين 6/60ـ���ـ6/21[ 

  ] األفضل
 

 90ـ ـ��������70ش��������ديدة [   ـــ  سمعي ( درجة السمع  )    
 90ش���ديدة ج���داً [ أكث���ر م���ن   ديسبل ] 

 ]  91األصم يزيد عن [   ديسبل ] 
 

)عل�������ى إختب�������ار  70(   ـــ  عقلي ــ درجة الذكاء / تقل عن  :    
 وكسلر 

 ) على إختبار ستانفور دبنيه  68(  
 

 مؤقتة  دائمة   اقة :حالة اإلعـــ 
 

باحث عن   موظف  :  الحالة العمليةـــ 
 عمل

 

ـــ إذا كنت تعمل حالياً اذكر جهة العمل  
عمل   خاص  حكومي  : 

 حر
  

ل لديك الرغبة بالعمل في القطاع ـــ ه
 ال  نعم  الخاص  : 

 

ـــ هل تفضل أن تعمل في المؤسسات المتخصصة لذوي االحتياجات الخاصة فقط بمعنى عدم االندماج مع الموظفين ذوي 
 االحتياجات الطبيعية ؟  

 

 ال  نعم 
 

 أخرى  فنية  إدارية  ـــ ما هي طبيعة العمل التي تناسبك ؟ 
 

 ـــ ما هي الطريقة التي تفضلها لتقاضي الراتب  ؟ 
 

برنامج إعادة هيكلة القوى 
 العاملة

 والجهاز التنفيذي للدولة
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 أجر مقابل عمل [ نظام المكافآت ]        
 دائم [ االشتراك بالتأمينات االجتماعية ] رتب الشهري        

 
 
 
 

 ـــ ما هي المزايا المادية التي ترغب بالحصول عليها في بيئة العمل  ؟ 
 

  مداخل خاصة للدخول                                            حوافز وعالوات تشجيعية              
 مواقف خاصة للسيارات              مكاتب خاصة                                                     

                مندوب لتخليص المعامالت            دورات مياه خاصة                                                  

      أخرى يرجى ذكرها .........................................................            
 

 ـــ ما هي المزايا المعنوية التي ترغب بالحصول عليها في بيئة العمل  ؟ 
 

 ع الزمالء في العمل المساواة في الترقية والتطور الوظيفي م       
 الحصول على المنح الدراسية والدورات              

 تخفيض ساعات العمل        
 

  أخرى يرجى ذكرها .........................................................            
 
 

 ال  نعم  ر على الحضور واالنضباط بالعمل في القطاع الخاص  ؟ـــ هل تعتقد أنك قاد
 
 

تعتقد أن مهاراتك وقدراتك تتناسب مع كمية وسرعة وجودة اإلنتاج المطلوبة عند العمل  ـــ هل
 ال  نعم   في القطاع الخاص

 
 
 

د أن هناك معوقات في بيئة العمل تعيق قدرتك وإنتاجيتك في ـــ هل تعتق
 القطاع الخاص  ؟

 ال  نعم 
 

 .......................................................................................................................في حالة اإلجابة بنعم أذكرها :   
 

     ....................................................................................................................... 
 

     ....................................................................................................................... 

 
 

في أي قطاع  -
اقتصادي ترغب 

 العمل به :

 الصحي   اإلعالمي    التعليم   اتصاالت  بنوك  
 جمعيات تعاونية    لسياحي  ا  إستثماري   الصناعي   

ال مانع لديه من العمل بأي   تجاري    
   قطاع   

 
 

 ـــ ما هي أهم البرامج التدريبية التي تراها مناسبة لتطورك الوظيفي   ؟
 

....................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................... 

 
 

 ال  نعم  ـــ  هل سبق أن شاركت بدورة تدريبية مع معاهد خاصة لذوي اإلعاقة  ؟
 

 .......................................................................................................................في حالة اإلجابة بنعم أذكرها :   
 

     ....................................................................................................................... 
 

     ....................................................................................................................... 
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ـــ هل ترشح جهة معينة ترغب بالعمل لديها 
 ال      نعم        ؟

 

 .......................................................................................................................في حالة اإلجابة بنعم أذكرها :   
 

     ....................................................................................................................... 
 

     ....................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للتواصل لالستفسار  : إدارة تخطيط القوى العاملة 
 ]  1173-1172داخلي [  1884448 -البدالة :

 ]  www.mgrp.org.kw[الموقع االلكتروني للبرنامج  
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 دولة الكويت 
 برنامج إعادة هيكلة القوى    

العاملة والجهاز التنفيذي 
 للدولة  

 

 ...........................................................................................................االسم : [ إختياري ] : 

  إنثي       :  ذكر  الجنس 

     جامعي    ثانوي    متوسط    إبتدائي    تقرأ وتكتب    المؤهل العلمي : أمي 

 .........................................................................أخري أذكرها :    

  ..........................................................أخري أذكرها    خاص    مهنة العمل : حكومي 

 ............................................................................................نوع إعاقة [ ولي األمر ] : 

 إناث    ذكور عدد األبناء : 

 إناث    ذكور  :  عدد األبناء ذوي اإلعاقة

    تعليمية   داون    توحد  ذهنية    سمعية   بصرية    : حركية  نوع اإلعاقة

 .........................................................................أخري أذكرها :    

     جامعي    ثانوي    متوسط    ابتدائي    يقرأ ويكتب    أمــي  المؤهل العلمي :

 .........................................................................أخري أذكرها :    

    35 -31    30  -26    25 – 21    20 -18  سنة  18العمـــــــر :  أقل من 

   فأكثر   40   36-40

 ..........................................................................................................:  سبب اإلعاقة وتاريخها

        .......................................................................................................... 

       .......................................................................................................... 

 ما الصعوبات التي واجهتك في التعامل مع إبنك  ـ أبنتك ذو اإلعاقة مع ذكر الحلول  .)  1

 
الصعوبات 

 : 

 إدارة تخطيط القوى
 العاملة في الجهات غير الحكومية  
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 -        
- 
 

 الحلول : 
 -        
- 
- 
- 
 ء طموحاته [ حسب اإلعاقة ] تصورك لمستقبل ابنك ـ ابنتك ذو اإلعاقة في ضوما )  2

 -        
-  
 هو القطاع الذي ترغب أن يعمل فيه ابنك ـ إبنتك ذو  اإلعاقة . ما )  3

    ...................إذكرها : أخري      صاحب مشروع صغير   حكومي   خاص 

 نخراط في العمل ؟ ) ما نوع تشجيعك إلبنك لال 4

- 
- 
- 
 ) من وجهة نظرك كولي أمر ما هي االحتياجات المهمة للموظف من ذوي اإلعاقة ؟ 5

     تدريب وتأهيل مستمر   خدمات خاصة   مشاركة بالعمل   حوافز مادية 

    .........................................إذكرها : أخري   وظيفة تتناسب مع إعاقة 
 ) هل لديك مقترحات لبرامج تدريبية تؤهل ذوي اإلعاقة لسوق العمل ؟  6

.......................................................................................................... 

                        .......................................................................................................... 
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 استبيان

 لقياس آراء الشركات حول تمكين ذوي االعاقة   من العمل لديهم
 

 

 
 ال   نعم                                                                                        ي االعاقة ؟هل لديكم موظفين ذو .1

 إذا كانت االجابة نعم اجب االسئلة التالية :
 )8وإذا كانت االجابة ال انتقل للسؤال رقم (

 ال  نعم                                     ذوي االعاقة حسب النوع ( ذكور / إناث ) كم عدد الموظفين الكويتيين من  .2

 ماهي المسميات الوظيفية ؟ طبقاً للعدد ......................................................................... .3

 ..............................................................................ما هي مؤهالتهم حسب العدد ؟.. .4

 ما هو نوع االعاقة الذي يعانون منه ؟ ........................................................................... .5

 .................................................ما هي المزايا التي يتم تقديمها لهذه الفئة من الموظفين ؟ ......... .6

 ال  نعم                                 هل هناك أ برامج تدريبية تأهيلية خاصة لهذه الفئة ؟ .7

 ال           نعم                         هل لديك الرغبة في توظيف ذوي االعاقة ؟ .8

 فرصة                                 كم عدد الفرص الوظيفية التي ترغب بتوظيفها لذوي االعاقة ؟ .9

          نعم                    هل لديك االستعداد لتهيئة بيئة عمل مناسبة وخدمات وتسهيالت خاصة لهذه الفئة ؟  .10

 ال  
برأيك ما هي أهم الخدمات والتسهيالت لهذه الفئة ؟ أذكر ها حسب االهمية  .11

............................................. 

 .....ماهي المزايا التي يمكن أن تقدمها لهذه الفئة ؟ حسب االولوية ................................................... .12

 ال  نعم                           هل بإمكانك توفير برامج ودورات تؤهل هذه الفئة للعمل في القطاع الخاص ؟ .13

 ال  نعم                         إذا تم توفير برامج تدربي وتأهيل لهذه الفئة هل ستشارك بها كشركة ؟  .14

 ما هي أهم المهارات المطلوب تطويرها لهذه الفئة للعمل بالقطاع الخاص طبقاً لنوع االعاقة ؟ .15

 أذكرها ............................................................................................................
              ............................................................................................................. 

 

 أسم الشركة............................

 القطاع ...............................

 الموظف المختص .........................

 رقم الهاتف ...........................
 
 
 
 
 
 

برنامج إعادة هيكلة القوى 
 العاملة

 والجهاز التنفيذي للدولة
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بيانات الشركات التى وافقت على توظيف ذوى اإلعاقة لديهم باإلضافة الى الشركات التى رفضت 
 توظيفهم
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 الشركات الموافقة علي توظيف ذوي اإلعاقة الرقم
 

 عدد طلبات التوظيف

 4 البنك التجاري 1

 - الشركة الكويتية لالستثمار 2
 - الوطنية لالتصاالت 3
 - الخليجية للصخور 4
 15 كة الصناعات الهندسية وبناء السفنشر  5

 5 شركة مشرف للتجارة والمقاوالت 6

 10 آفاق التربوية  7

 1 األرجان العالمية العقارية  8

 2 الخليج للكابالت 9

 1 شركة عارف للطاقة القابضة 10

 1 الشركة الدولية للمنتجات 11

 2 شركة األسماك الكويتية المتحدة 12

 1 لتمويل شراء وتأجير الطائرات شركة االفكو 13

 1 بنك الكويت الوطني  14

 2 بنك بوبيان 15

 2 شركة أعيان  16

 1 مشاريع الكويت القابضة 17

 - شركة أجيال العقارية 18
 - شركة التمدين العقارية 19
 3 شركة التسهيالت التجارية  20

 - المركز المالي الكويتي 21
 2 يبيت االستثمار الخليج 22

 2 شركة المباني 23

 1 ايكويت للبتر وكيماويات  24

 - البنك األهلي المتحد  25
 2 ناقالت نفط الكويت 26

 اإلجمالى
 

 طلبات  58



79 
 

 الشركات الرافضة لتوظيف ذوي اإلعاقة وليس لديهم أي موظف من ذوى اإلعاقة الرقم
 

 االهليه للتامين 1
 المعادن والصناعات التحويلية 2
 النخيل لإلنتاج الزراعي 3
 نيوهورايزن 4
 الوطنية للصناعات االستهالكية 5
 شركة الخليج لصناعة الزجاج 6
 الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس 7
 شركة اسمنت بورتالند كويت 8
 شركة مبرد للنقل 9

 الشركة الوطنية للخدمات البترولية 10
 االولي لتسويق النقود 11
 ة خدمات الحج والعمرةمجموع 12
 دار االستثمار 13
 الشركة المتحدة لصناعة الحديد 14
 تصنيف وتحصيل األموال 15
 الكوت للمشاريع الصناعية 16
 شركة المباني 17
 شركة مركز المعلومات 18
 الوطنية للمسالخ 19
 شركة األنظمة اآللية 20
 شركة االمتياز لالستثمار 21
 ة واالستثمارالدولية لإلجار  22
 شركة أصول لالستثمار 23
 نقل وتجارة المواشي 24
 شركة التخصص القابضة 25
 الصالحية العقارية 26
 دار االستثمار 27
 الشركة العربية العقارية 28
 شركة الكويت للتامين 29
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 عقار لالستثمار العقارية 30
 الكويت العقارية القابضة 31
 الوسط لالستثمار الماليشركة الكويت والشرق ا 32
 وثاق للتامين 33
 مجمعات االسواق 34
 شركة االمان لالستثمار 35
 شركة الساحل للتنمية االستثمارية 36
 مجموعة عارف لالستثمار 37
 اعيان العقارية 38
 البنك االهلي 39
 االكاديمية االسترالية 40
 جريدة النهار 41
 مجموعة المال 42

 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركات الرافضة لتوظيف ذوي اإلعاقة  فى الوقت الحالى  دالعد
 ألن لديهم موظفين من ذوى اإلعاقة 

 العدد الجنس

 ذكر 1 الوطنية لالتصاالت 43
 ذكر 1 بنك برقان 44
 ذكر 1 بنك الكويت الدولي 45
 انثي 1 الخليج للتامين 46
 ذكر 1 األهلية للتامين 47
 انثي 1 زين لالتصاالت 48
 ذكر 1 فيوتشر تكنولوجيا 49
 ذكر 1 بنك برقان 50
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 شركة  76عدد ردود الشركات  :   •
 شركة  26عدد الشركات الموافقة علي توظيف ذوي اإلعاقة :    •
 رصة وظيفية58عدد الفرص الوظيفية :  •

  شركة 50عدد الشركات غير الموافقة علي توظيف ذوي اإلعاقة :  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	- مفهوم ذوي الإعاقة Handicapped :
	يشير مفهوم ذوي الإعاقة إلى كثير من الأفراد في أى مجتمع من المجتمعات إستقر بها عائق أو أكثر يوهن من قدرتها ويجعلها في أمس الحاجة الي عون خارجي واعي مبني على أسس علمية وتكنولوجية يعيدها الي مستوى العادية أو اقرب ما يكون الي هذا المستوى (1) .
	ويلاحظ أن هذا المفهوم يتسع ليشمل حتى الأشخاص الذين ليس لديهم عائق بدني أو عقلي  أو جسمي ، حيث يعتبر هؤلاء الأشخاص معاقين لأسباب اجتماعية كالجنس أو اللون أو الدين ، وهناك كثير من المتخصصين الذين يعتبرون ذوي الإعاقة كجزء من الأسباب العامة للإعاقة  أو ال...
	فضلاً عن ذلك ، فيطلق هذا المفهوم تعريفات كثيرة مستمدة من حالة التخلف البدني أو الحسي أو الفكري أو من تأثير العاهة ، فيقال أحياناً أن من بهم عائق بدني أو حسي أو عقلي أو نفسي يدخلون في نطاق ذوى الإعاقة ، وفي أحيان أخرى يطلق عليهم ذوى العاهات . (2 )
	ويشير كل من القمش و السعايدة إلى أن مفهوم ذوى الاحتياجات الخاصة speeial needs أو ذوي الإعاقة Handicapped قد أطلق على هذه الفئة من الأفراد لوصفهم كأفراد يختلفون عن الأفراد الطبيعيين الذين ينحرفون انحرافاً ملحوظاً عن المتوسط العام للأفراد العاديين في نم...
	ولقد حدد القانون رقم ( 49 ) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين مفهوم المعاق بأنه كل شخص غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية وذلك نتيجة عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العضوية أو النفسية أو الذه...
	جدول رقم (2)
	توزيع ذوي الإعاقة في عينة البحث وفقا للحالة الاجتماعية
	جدول رقم ( 5)
	توزيع ذوى الإعاقة في عينة البحث وفقاً لدرجتي الإعاقة
	جدول رقم (15)
	2- تحليل بيانات أولياء أمور ذوي الإعاقة في عينة البحث
	جدول رقم (20)
	جدول رقم ( 21 )
	جدول رقم (22)

