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إهداء

إلى مغ بمغ الخسالة كأدػ األمانة كنرح األمة نبي الخحسة كنػر العالسيغ
(سيجنا محـسج ملسو هيلع هللا ىلص)
إلى مغ كممو هللا بالييبة كالػقار ..إلى مغ عمسشي العصاء بجكف انتطار ..إلى مغ أحسل
اسسو بكل افتخار ..إلى مغ افتقجه في مػاجية الرعاب ..كلع تسيمو الجنيا ألرتػؼ مغ حشانو
ثسار قج حاف قصافيا بعج شػؿ انتطار( .والجي العديد رحسػ هللا ( .
كيخػ ا
إلى مبلكي في الحياة ..إلى مغ كاف دعائيا سخ نجاحي كحش َّأنيا بمدع جخاحي ..إلى مغ
عمستشي كعانت الرعاب ألصل إلى ما أنا فيو ..كعشجما تكدػني اليسػـ أسبح في بحخ
حش َّأنيا ليخفف مغ آالمي( ..أمي الحبيبة حفغيا هللا).
إلى قسخ البيت كشسذ الحياة ،مغ غسخت البيت حبا كرسست األمل قمبا(زوجتي الحبيبة).
كأبشائي األعداء شسػع الحياة كمشارة القمب (الحدؽ  ،اسيل  ،جؾد ) إلى مغ بيع أكبخ
كعمييع أعتسج ،إلى مغ بػجػدىع أكتدب قػة كمحبة ال حجكد ليا
(أخؾتي وأخؾاتي الحباب).
إلى ركح الذييج الغالي( ..شخيف دمحم أبؾ حدان -أبؾ أسامة) نػ ار كمشارة ..نبخاس عمى
شخيق الجياد كسخت عمى نيج األكفياء.
إلى األخػة الحيغ لع تمجىغ أمي ..إلى مغ تحمػا باإلخاء كتسيدكا بالػفاء كالعصاء إلى يشابيع
الرجؽ الرافي إلى مغ معيع سعجت ،كبخفقتيع في دركب الحياة الحمػة كالحديشة سخت.
(أصجقائي األعداء)
إلى مغ يؤمشػف بأنفديع ،عمى ما بيع مغ جخاح ،كيدبحػف ضج التيار ،رغع عشفػانو
كقدػتو ،ماضػف ال يزخىع قجح القادحيغ ،كيؤمشػف بأف الحق غالب ،ميسا شاؿ أمج البغي
ظا)
أخا ذو إعاقة ،أ ًا
(شييجا،
ثبتكع هللا،
سيخ ،ومخاب ً
جخيحاً ،
ً
ً

إلى كل مغ أضاء بعمسو عقل غيخه ،أك ىجػ بالجػاب الرحيح حيخة سائميو ،فأضيخ
بدساحتو تػاضع العمساء ،كبخحابتو سساحة العارفيغ.
الباحث

ب


شكر وتقدير

الحسج هلل رب العالسيغ ،كالربلة كالدبلـ عمى خاتع السخسميغ كآلو كصحبو كالتابعيغ،
فالحسج كالذكخ هلل عد كجل الحؼ كفقشي إلنجاز ىحا العسل القائل سبحانوَ  " ،و ِإ ْْذ ْت َأَذَّنَْ ْ َربُّ ُك ْْم ْلَ ِئنْ
ش َك ْرت ُ ْْمْ ََل َ ِزيدَنَّ ُك ْْم" (سػرة إبخاىيع)7 :
َ
كإنو يصيب لي في ىحا السقاـ َّ
أف أتػجو بخالز شكخؼ كامتشاني إلى دكتػرؼ كمذخفي

د .دمحم عبج العديد الجخيدي "أبؾ السجج" عمى تفزمو بقبػؿ اإلشخاؼ عمى الخسالة ،كعمى

عطيع جيجه الحؼ بحلو في تػجييي كإرشادؼ ،فجداه هللا عشي خيخ الجداء ،كسا أتػجو بخالز

الذكخ كاالمتشاف ألعزاء لجشة السشاقذة:

الجكتػر الفاضل /د .دمحم إبخاىيؼ السجىؾن "أبؾ مرعب" -حفغو هللا-

مشاقذا داخميا.

الجكتػر الفاضل /أ.د .عبجالفتاح عبجالغشي اليسص "أبؾىسام" -حفغو هللا -مشاقذا

خارجيا.
لسا قجماه لي مغ مبلحطات لتعديد الخسالة كخخكجيا في أفزل صػرة ،فجداىع هللا خيخ

الجداء.

كفي ىحا السقاـ ال أنذ َّ
أف أشكخ زكجتي الغالية كأبشائي األعداء عمى تحسميع ضخكؼ الحياة

لسدانجتي في استكساؿ ىحا السذػار ،فحفطيع هللا كرعاىع.

كالذكخ مػصػؿ لكل مغ أخي كصجيقي /دمحم أبؾ زايج "أبؾ يؾسف" عمى ما قجمو لي مغ

دعع مادؼ كمعشػؼ ،فشعع األخ ،حيث تعجد كمساتي عغ صياغة ما يسكغ َّ
أف يػفيو حقو ،ككحلظ
صجيقي العديد /دمحم حدؽ أبؾ شعيخ "أبؾ حدؽ" ،كالذكخ مػصػؿ لؤلخ العديد /دمحم العكخ

"أبؾ يؾسف" عمى تكخمو في التحميل اإلحرائي كالسداىسة في تعديد البحث.

كالذكخ مػصػؿ إلى األخػة السعاقيغ عامة كذكػ اإلعاقة الحخكية خاصة ،كالجسعيات

كالسؤسدات القائسة عمى خجمتيع في سبيل تدييل حياتيع كإحداسيع بكيشػنتيع.

كسا أتقجـ ببالغ الذكخ ألكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا متسثمة بكادرىا األكاديسي
كاإلدارؼ عمى تقجيسيع التدييبلت البلزمة إلتساـ الجراسة

أخيخ أشكخ زمالء الجراسات العميا في األكاديسية عامة و خاصة شعبة رفح
و ًا
والذكخ مؾصؾل لجسيع َم ْؽ ساىؼ ولؾ بحخف واحج في إعجاد ىحه الجراسة
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ممخص الجراسة

ىجفت الجراسة التعخؼ إلى العبلقة بيغ السيارات القيادية كتحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة

الحخكية بسحافطات غدة ،كاعتسج الباحث السشيج الػصفي التحميمي؛ حيث قاـ الباحث بترسيع
أداة االستبانة لمجراسة ،كقاـ بتػزيعيا عمى عيشة مقجارىا ( )380مغ مجتسع الجراسة السقجر

ب( )35:45فخدا ،باإلضافة إلجخاء مقابمة مع عجد ( )8مغ العامميغ في السؤسدات الحكػمية

كالجسعيات التي تعسل في تقجيع الخجمات لحكؼ اإلعاقة لمتعخؼ إلى السعػقات التي تػاجو ذكؼ

اإلعاقة الحخكية .وقج تؾصمت الجراسة لشتائج عجة ،أىسيا:

 .1كاقع السيارات القيادية بمغ متػسط( )3.91كبػزف ندبي ()%78.3أؼ بجرجة(مختفع).
 .2كاقع تحقيق الحات بمغ متػسط( )3.8كبػزف ندبي ()%76.1أؼ بجرجة(مختفع).

 .3تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة بيغ السيارات القيادية كتحقيق الحات
لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة .

 .4ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابة السبحػثيغ حػؿ السيارات القيادية لحكؼ اإلعاقة
الحخكية بسحافطات غدة تبعا لستغيخ (الجشذ ،الفئة العسخية ،السؤىل العمسي) ،بيشسا تػجج

فخكؽ تبعا لستغيخ درجة اإلعاقة لرالح اإلعاقة الجدئية كلستغيخ السحافطة لرالح غدة.

 .5ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابة السبحػثيغ حػؿ تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية
بسحافطات غدة تبعا لستغيخ (الجشذ ،الفئة العسخية ،السؤىل العمسي ،درجة اإلعاقة) ،بيشسا

تػجج فخكؽ تعدؼ لستغيخ السحافطة لرالح غدة.

وقجمت الجراسة مجسؾعة مؽ التؾصيات السيسة مشيا:
 .1أف تقػ ػ ػ ػ ػػػـ الجيػ ػ ػ ػ ػػات ذات االخترػ ػ ػ ػ ػػاص الحكػميػ ػ ػ ػ ػػة كمؤسدػ ػ ػ ػ ػػات السجتسػ ػ ػ ػ ػػع السػ ػ ػ ػ ػػجني

بالسد ػ ػ ػػاىسة بتشسي ػ ػ ػػة السي ػ ػ ػػارات القيادي ػ ػ ػػة كتد ػ ػ ػػخيخ اإلمكان ػ ػ ػػات كاف ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػبيل تحقي ػ ػ ػػق ذات

مختفعة لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.

 .2تعديػ ػػد السيػ ػػارات القياديػ ػػة لػ ػػحكؼ اإلعاقػ ػػة الحخكيػ ػػة بسحافطػ ػػات غ ػ ػدة عبػ ػػخ إب ػ ػخازىع فػ ػػي

الحياة األسخية كالسجتسعية كالسيشية كمشحيع مشاصب قيادية متشػعة.

 .3العس ػ ػػل عم ػ ػػى رف ػ ػػع مد ػ ػػتػػ تحقي ػ ػػق ال ػ ػػحات ل ػ ػػحكؼ اإلعاق ػ ػػة الحخكي ػ ػػة بسحافط ػ ػػات غػ ػ ػدة

مػ ػ ػػغ خػ ػ ػػبلؿ إعػ ػ ػػجاد ب ػ ػ ػخامج تخبػيػ ػ ػػة تيػ ػ ػػجؼ لتعديػ ػ ػػد الثقػ ػ ػػة كالقػ ػ ػػجرة عمػ ػ ػػى حػ ػ ػػل السذػ ػ ػػاكل التػ ػ ػػي
يتعخضػف ليا.

 .4تصبي ػ ػ ػػق القػ ػ ػ ػػانيغ الخاص ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػحكؼ اإلعاق ػ ػ ػػة الحخكي ػ ػ ػػة ،كتذ ػ ػ ػػكيل جساع ػ ػ ػػة ضػػ ػ ػػاغصة

لمتأكج مغ تصبيقيا.
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Abstract
This study aimed at identifying the relation among the leadership
skills and self-achievement for the handicapped at Gaza Strip. The
researcher depended on the descriptive analytical approach. using a
questionnaire as a tool and distributed it to a sample of study (380)
person from the entire population of study that equals (24934).
Moreover, the researcher interviewed (8) workers in governmental
institutions and associations for the disabled to pinpoint the obstacles
hindering them of applying the leadership skills for the handicapped that
lead them to feel self-accomplishment.
The study showed many important results:
1. The reality of the leadership skills reached an average (3.91)
with a percentage weight (%78.3). this means a high degree .
2. The reality of self-achievement reached an average (3.8) with a
weight (%76.1). this also means a high degree.
3. There are a relationship between at the morale level (α≤0.05)
among the leadership skills and self-achievement
4. There is a statistically significant difference at the morale level
(α≤0.05) among the leadership skills and self-achievement for
the disabled at Gaza Strip, there aren’t statistically significant
differences according to a governorate variable.
5. There aren’t statistically significant differences between the
averages of the targeted responses about self-achievement for
the disabled at Gaza governorates according to gender variable,
age, qualification, and there are statistically significant
differences according to a governorate variable.
The study demonstrated many recommendations such as:
1. Contributing in preparing training and instructional programs in
form of scholarships for developing abilities and skills of the
disabled.
2. Creating national fund for supporting hopes and aspires for the
disabled. Throughout this fund, economic projects are supported
for them to achieve them some returns.
3. Contributing in upgrading the morale level for disabled at Gaza
strip through preparing educational project to enhance trust to be
able in solve the problem which is face them
4. Enhancing special laws related to the disabled and forming
lobbies to affirm for applying them.
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مقجمة الجراسة:
م ػ ػ ػػع إشبلل ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػػخف الح ػ ػ ػػادؼ كالعذ ػ ػ ػػخكف ،كف ػ ػ ػػي ض ػ ػ ػػبلؿ التص ػ ػ ػػػرات الستد ػ ػ ػػارعة الت ػ ػ ػػي
تذ ػ ػػيجىا السشطسػػ ػػات كاألف ػ ػ ػخاد كالجساعػػ ػػات عمػػ ػػى حػػ ػػج س ػ ػ ػػاء ،تطي ػ ػػخ الحاج ػ ػػة الساسػ ػ ػػة لػجػػ ػػػد
قيػ ػػادة حكيسػ ػػة مبجعػ ػػة قػ ػػادرة عمػ ػػى مػاكبػ ػػة تمػ ػػظ التغي ػ ػخات الستدػ ػػارعة ،كمػ ػػغ ىشػ ػػا تػ ػػأتي الحاجػ ػػة
السمح ػ ػػة إلبػ ػ ػخاز السي ػ ػػارات القيادي ػ ػػة كعبلقتي ػ ػػا السباشػ ػ ػخة بتحقي ػ ػػق ال ػ ػػحات كف ػ ػػق م ػ ػػا أش ػ ػػارت إلي ػ ػػو
العجيػ ػػج مػ ػػغ الج ارسػ ػػات ألىسيػ ػػة التخكيػ ػػد عمػ ػػى السيػ ػػارات كتزػ ػػسيشيا مفػ ػػخدات كأبجػ ػػجيات العسػ ػػل
ػخ ألىسيتيػػ ػػا فػػ ػػي تكػػ ػػػيغ الذخر ػ ػػية الت ػ ػػي ستزػ ػ ػػصمع بسي ػ ػػاـ كبي ػ ػ ػخة فػػ ػػي
ف ػ ػػي مؤسدػ ػ ػػاتشا ،نطػ ػ ػ ا
السؤسدات كالسجتسع عمى حج سػاء.
كلقػ ػػج ت اديػ ػػجت أىسيػ ػػة القيػ ػػادة فػ ػػي السجتسعػ ػػات برػ ػػػرة ممحػضػ ػػة بدػ ػػبب مػ ػػا يذػ ػػيجه العػ ػػالع
مػ ػػغ تصػ ػػػرات متدػ ػػارعة فػ ػػي القػ ػػخف الحػ ػػادؼ كالعذ ػ ػخيغ ،فقػ ػػج أصػ ػػبحشا نعػ ػػير فػ ػػي عػ ػػالع شػ ػػجيج
السشافد ػ ػػة ال مك ػ ػػاف فيػػ ػػو إال لمق ػ ػػادريغ فػػ ػػي جسي ػ ػػع السجػػ ػػاالت ،األم ػ ػػخ ال ػ ػػحؼ اس ػ ػػتجعى ضيػػ ػػػر
م ػ ػ ػػجاخل كأنسػػ ػ ػػاط ججي ػ ػ ػػجة لمقيػػ ػ ػػادة تدػػ ػ ػػايخ السجتس ػ ػ ػػع الججي ػ ػ ػػج الستغي ػ ػ ػػخ كالستج ػ ػ ػػجد (الجكسػ ػ ػ ػػخؼ،
.)323 ،2016
ػػر ميسػ ػ ػ ػا تختك ػ ػ ػػد عمي ػ ػ ػػو نذ ػ ػ ػػاشات السشطس ػ ػ ػػات عام ػ ػ ػػة أك خاص ػ ػ ػػة،
تذ ػ ػ ػػكل القي ػ ػ ػػادة مح ػ ػ ػ ا
ككػػػحلظ أف ػ ػخاد ىػػػحا ألَّنيػ ػػا أصػػػبحت حاجػ ػػة ممحػػػة إلحػ ػػجاث التغييػ ػػخ كالتص ػػػيخ السبلئ ػػع السػ ػػتسخار
السشطس ػ ػػات كاألفػ ػ ػخاد ف ػ ػػي العس ػ ػػل كتحقي ػ ػػق السيػ ػ ػدة التشافد ػ ػػية ،كى ػ ػػحه السيس ػ ػػة ال تتحق ػ ػػق إال ف ػ ػػي
ض ػ ػػل قي ػ ػػادة إداري ػ ػػة كاعي ػ ػػة ،تستم ػ ػػظ م ػ ػػغ السي ػ ػػارات القيادي ػ ػػة م ػ ػػا يسكشي ػ ػػا م ػ ػػغ تحخي ػ ػػظ الجي ػ ػػػد
كتػجيػ ػػو الصاقػ ػػات لتحقيػ ػػق أفزػ ػػل مدػ ػػتػػ مػ ػػغ اإلنجػ ػػاز فػ ػػي حيػ ػػاة الفػ ػػخد أك السشطسػ ػػة كص ػ ػػال
لتحقيق الحات.
ك َّ
إف الحاج ػ ػػة لتحقي ػ ػػق ال ػ ػػحات تسث ػ ػػل أعم ػ ػػى مد ػ ػػتػػ م ػ ػػغ الحاج ػ ػػات لؤلفػ ػ ػخاد عم ػ ػػى كاف ػ ػػة
األصػ ػػعجة كمختمػ ػػف السدػ ػػتػيات ،كالفػ ػػخد الػ ػػحؼ يحقػ ػػق ذاتػ ػػو ىػ ػػػ الفػ ػػخد الػ ػػحؼ يتستػ ػػع باالسػ ػػتقخار
الشفد ػ ػ ػػي ،كيتست ػ ػ ػػع بخر ػ ػ ػػائز عم ػ ػ ػػى إدراؾ الػاق ػ ػ ػػع ،كتقب ػ ػ ػػل ذات ػ ػ ػػو كس ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػػي ،كيتعام ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػع
األم ػ ػػػر الحياتي ػ ػػة ببد ػ ػػاشة ،كتخكي ػ ػػد ،كاس ػ ػػتقبللية ،كتفاع ػ ػػل م ػ ػػتقغ م ػ ػػع اآلخ ػ ػخيغ ،كى ػ ػػحا يحت ػ ػػاج
إل ػ ػ ػػى خبػػ ػ ػخات معخفي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػػحا السج ػ ػ ػػاؿ ،كركح مخح ػ ػ ػػة ،كتق ػ ػ ػػجيخ الحي ػ ػ ػػاة ،كتقب ػ ػ ػػل اآلخػ ػ ػ ػخيغ،
كاالبتكارية.
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ػخ مػ ػػا ت ػ ػػؤدؼ إل ػ ػػى
يخ سػ ػػمبيا ف ػ ػػي اتجػ ػػاه الف ػ ػػخد كميػلػ ػػو ،ككثي ػ ػ ا
تػ ػػؤثخ اإلعاق ػ ػػة الحخكيػ ػػة ت ػ ػػأث ا
زيػ ػ ػ ػػادة حداس ػ ػ ػ ػػيتو كش ػ ػ ػ ػػعػره ب ػ ػ ػ ػػالشقز ،كخاص ػ ػ ػ ػػة عشػ ػ ػ ػػجما يق ػ ػ ػ ػػارف حالت ػ ػ ػ ػػو الجد ػ ػ ػ ػػجية بأق اخن ػ ػ ػ ػػو،
كتر ػ ػ ػػادؼ ذكؼ اإلعاق ػ ػ ػػة الحخكي ػ ػ ػػة مذ ػ ػ ػػكبلت انفعالي ػ ػ ػػة ،مث ػ ػ ػػل :الخ ػ ػ ػػػؼ ،كمذ ػ ػ ػػاعخ العج ػ ػ ػػد،
كالغيػػ ػ ػخة ،كمذ ػ ػ ػػكبلت متر ػ ػ ػػمة بالسد ػ ػ ػػتقبل كسذ ػ ػ ػػكمة ال ػ ػ ػػدكاج كاإلق ػ ػ ػػبلع عش ػ ػ ػػو بذ ػ ػ ػػكل إجب ػ ػ ػػارؼ،
بدػ ػػبب اإلعاقػ ػػة ،أك الػ ػػدكاج مػ ػػغ ش ػ ػخيظ معػ ػػػؽ أك غيػ ػػخ معػ ػػػؽ ،أك الخػ ػػػؼ مػ ػػغ تػ ػػأثيخ عامػ ػػل
الػراثة كمذكبلت تخبية األبشاء (أبػ فخخؼ.)140 :2008 ،
كإف سػ ػػمػؾ السعػ ػػاؽ حخكيػ ػػا كانفعاالتػ ػػو يتػ ػػأثخاف مػ ػػغ جيػ ػػة بتعاقتػ ػػو الحخكيػ ػػة ،كمػ ػػا يجفعػ ػػو
إلػ ػػى البحػ ػػث عػ ػػغ كسػ ػػائل تخفػ ػػف مػ ػػغ ش ػ ػػعػره بػ ػػالشقز كالجكنيػ ػػة ،كالذػ ػػيق ،كمػ ػػغ جيػ ػػة ثاني ػ ػػة
يت ػ ػػأثخ س ػ ػػمػكو االجتس ػ ػػاعي م ػ ػػع اآلخػ ػ ػخيغ بجرج ػ ػػة إعاقت ػ ػػو كشبيعتي ػ ػػا ،األم ػ ػػخ ال ػ ػػحؼ يجفع ػ ػػو إل ػ ػػى
تغيي ػ ػػخ س ػ ػػمػكو االجتس ػ ػػاعي ،حت ػ ػػى كإف ب ػ ػػجا غي ػ ػػخ مقب ػ ػػػؿ ل ػ ػػجػ اآلخػ ػ ػخيغ ،ألف تم ػ ػػظ السذ ػ ػػاعخ
تػػ ػػؤثخ فػػ ػػي ذكؼ اإلعاقػػ ػػة الحخكيػ ػ ػػة ،فتطيػ ػ ػػخ مبلمػػ ػػح الخ ػ ػػػؼ كالقمػ ػ ػػق ،كاإلحبػ ػ ػػاط فػ ػ ػػي األفػ ػ ػػق،
كت ػػشعكذ نتائجيػ ػػا سػ ػػمبا عمػ ػػى عبلقت ػػو مػػػع األق ػ ػخاف ،كخاصػ ػػة األس ػػػياء إذا كان ػػت نط ػ ػختيع إليػػػو
تتدع بالعػز كالحاجة (عبج المصيف.)5 :2011 ،
إف تحقيػ ػػق السعػ ػػاؽ حخكيػ ػػا لحاتػ ػػو كثقتػ ػػو بيػ ػػا يتػ ػػأثخ بعػامػ ػػل كثي ػ ػخة مشيػ ػػا مػ ػػا يتعمػ ػػق بػ ػػالفخد
نفد ػ ػػو ،مث ػ ػػل :قج ارت ػ ػػو كاس ػ ػػتعجاداتو ،كالف ػ ػػخص الت ػ ػػي يد ػ ػػتصيع َّ
أف يد ػ ػػتغميا بس ػ ػػا يحق ػ ػػق ل ػ ػػو الفائ ػ ػػجة،
دكر ميس ػ ػػا عش ػ ػػج السع ػ ػػاؽ حخكيػ ػ ػا؛ فػ ػ ػتذا كان ػ ػػت
كمشي ػ ػػا م ػ ػػا يتعم ػ ػػق بالبيئ ػ ػػة الخارجي ػ ػػة كالت ػ ػػي تمع ػ ػػب ا
البيئػ ػػة االجتساعيػ ػػة كالساديػ ػػة تييػ ػػن لمفػ ػػخد السجػ ػػاؿ لبلنصػ ػػبلؽ كاإلبػ ػػجاع ،فػ ػ َّ
ػتف تحقيقػ ػػو لحاتػ ػػو يػ ػػدداد،
كأم ػ ػ ػ ػػا إذا كان ػ ػ ػ ػػت محبص ػ ػ ػ ػػة كتز ػ ػ ػ ػػع العػائ ػ ػ ػ ػػق أمام ػ ػ ػ ػػو بحي ػ ػ ػ ػػث ال يد ػ ػ ػ ػػتصيع َّ
أف يد ػ ػ ػ ػػتثسخ قج ارت ػ ػ ػ ػػو
كاس ػ ػػتعجاداتو ،كال يد ػ ػػتصيع تحقي ػ ػػق شسػح ػ ػػو عشجئ ػ ػػح يق ػ ػػل م ػ ػػغ تحقي ػ ػػق ذات ػ ػػو ،كالسع ػ ػػاؽ حخكي ػ ػػا ف ػ ػػي
محافطػ ػ ػػات غ ػ ػ ػدة يعػ ػ ػػاني الكثيػ ػ ػػخ مػ ػ ػػغ العػامػ ػ ػػل الخارجيػ ػ ػػة التػ ػ ػػي تػ ػ ػػشعكذ عمػ ػ ػػى سػ ػ ػػساتو كصػ ػ ػػفاتو
الجاخمية التي بجكرىا تؤثخ في مجسميا في تحقيقو لحاتو.

 1.1مذكمة الجراسة وتداؤلتيا:
ب ػ ػ ػػجأ اإلحد ػ ػ ػػاس بسذ ػ ػ ػػكمة الج ارس ػ ػ ػػة كالستسثم ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي السي ػ ػ ػػارات القيادي ػ ػ ػػة كعبلقتي ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي
تحقي ػ ػػق ال ػ ػػحات ل ػ ػػحكؼ اإلعاق ػ ػػة الحخكي ػ ػػة فػػ ػػي محافط ػ ػػات غػ ػ ػدة م ػ ػػغ الباح ػ ػػث نفد ػ ػػو؛ كػ ػ ػػػف َّ
أف
الباحػ ػ ػ ػػث أصػ ػ ػ ػػيب فػ ػ ػ ػػي إحػ ػ ػ ػػجػ االعتػ ػ ػ ػػجاءات اإلس ػ ػ ػ ػخائيمية ،كأصػ ػ ػ ػػبح مػ ػ ػ ػػغ فئػ ػ ػ ػػة ذكؼ اإلعاقػ ػ ػ ػػة
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الحخكيػ ػػة ،كعمػ ػػى ال ػ ػخغع مػ ػػغ اإلصػ ػػابة إال أن ػ ػو يدػ ػػعى إلػ ػػى َّ
أف يحقػ ػػق ذاتػ ػػو كيرػ ػػل لصسػحػ ػػات
اجتساعي ػ ػػة كعمسيػ ػ ػة كمشاص ػ ػػب قيادي ػ ػػة مخمػق ػ ػػة ف ػ ػػي الحي ػ ػػاة الذخر ػ ػػية كالعسمي ػ ػػة ،كى ػ ػػحا ال ي ػ ػػتع
بالجرج ػ ػػة السخج ػ ػػػة إال م ػ ػػغ خ ػ ػػبلؿ اكتذ ػ ػػاؼ السي ػ ػػارات القيادي ػ ػػة لجي ػ ػػو كتصػيخى ػ ػػا ،كالعس ػ ػػل عم ػ ػػى
تشسيتيػ ػػا ،كتػجيػػػو الصاقػ ػػات نحػ ػػػ اسػػػتغبلليا ،كمػػػغ ىػػػحا السشصمػ ػػق يد ػػعى الباح ػػث لمتعػ ػػخؼ إلػ ػػى
السيػ ػ ػػارات القياديػ ػ ػػة لػ ػ ػػحكؼ اإلعاقػ ػ ػػة الحخكيػ ػ ػػة ،كالتػ ػ ػػي مػ ػ ػػغ خبلليػ ػ ػػا يدػ ػ ػػتصيع َّ
أف يحقػ ػ ػػق ذاتػ ػ ػػو،
كلي ػ ػػحا ق ػ ػػاـ الباح ػ ػػث بعس ػ ػػل د ارس ػ ػػة استكذ ػ ػػافية لمػق ػ ػػػؼ عم ػ ػػى بع ػ ػػس السي ػ ػػارات القيادي ػ ػػة الت ػ ػػي
يخغػ ػػب فػ ػػي قياسػ ػػيا لسعخفػ ػػة ىػ ػػل ىشػ ػػاؾ عبلقػ ػػة بيشيػ ػػا كبػ ػػيغ تحقيػ ػػق الػ ػػحات ،قػ ػػاـ الباحػ ػػث بعػ ػػج
مخاجعتػ ػ ػػو أدبي ػ ػ ػػات الج ارس ػ ػ ػػات الد ػ ػ ػػابقة بتر ػ ػ ػػسيع اس ػ ػ ػػتبانة بغ ػ ػ ػػخض القي ػ ػ ػػاـ بج ارس ػ ػ ػػة استكذ ػ ػ ػػافية
تي ػ ػػجؼ إل ػ ػػى تق ػ ػػجيخ حج ػ ػػع السذ ػ ػػكمة كق ػ ػػاـ بتػزي ػ ػػع ع ػ ػػجد ( )20اس ػ ػػتبانة عم ػ ػػى الفئ ػ ػػة السد ػ ػػتيجفة
كتػصػ ػ ػ ػػل إلػ ػ ػ ػػى َّ
أف كاقػ ػ ػ ػػع السيػ ػ ػ ػػارات القياديػ ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػػحكؼ اإلعاقػ ػ ػ ػػة الحخكيػ ػ ػ ػػة مقػ ػ ػ ػػجاره ( )3.09أؼ
بجرجػ ػػة متػسػ ػػصة ،كبخرػ ػػػص مدػ ػػتػػ تحقيػ ػػق الػ ػػحات لػ ػػحكؼ اإلعاقػ ػػة الحخكيػ ػػة كػ ػػاف متػسػ ػػصو
العاـ ( )3.39أؼ بجرجة متػسصة.
ججكؿ رقع ( )1نتيجة العيشة االستكذافية

الستؾسط

التقييؼ

م

أبعاد السيارات القيادية

 .1السيارات الحاتية

3.63

مختفعة

 .2السيارات الفشية

2.8

متػسصة

 .3السيارات اإلدارية

2.56

مشخفزة

 .4السيارات اإلندانية

3.64

مختفعة

 .5السيارات الفكخية

2.82

متػسصة

 .6الستؾسط العام

3.09

متؾسط

 .7تحقيق الحات

الستؾسط

التقييؼ

 .8الستؾسط العام

3.39

متؾسط

وحدب مقياس ليكارت الخساسي يسكؽ القؾل:
 متػسط مغ  4.21إلى  5.0يذيخ إلى مػافق بذجة أك مختفعة بذجة.

4


 متػسط مغ  3.41إلى  4.20يذيخ إلى مػافق أك مختفعة.
 متػسط مغ  2.61إلى  3.40يذيخ إلى محايج أك متػسصة.
 متػسط مغ 1.81إلى  2.60يذيخ إلى غيخ مػافق أك مشخفزة.
 متػسط مغ  1.0إلى  1.80يذيخ إلى غيخ مػافق مصمقا أك مشعجمة.
يتزح مغ الججكؿ أعبله َّ
بأف كاقع السيارات القيادية لجػ السعاقيغ حخكيا مقجاره
( )3.09أؼ بجرجة متػسصة ،كبخرػص مدتػػ تحقيق الحات لجػ السعاقيغ حخكيا
كاف متػسصو العاـ ( )3.39أؼ بجرجة متػسصة.
لحلظ يسكغ صياغة مذكمة الجراسة الحالية في الدؤال الخئيدي التالي:
ما عالقة السيارات القيادية بتحقيق الحات لحوي اإلعاقة الحخكية بسحافغات غدة؟
ويتفخع األسئمة الفخعية التالية:
 .1ما مدتػػ تػفخ السيارات القيادية لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة؟
 .2ما مدتػػ تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة؟
 .3ىل تؤثخ السيارات القيادية في تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة؟
 .4ىل ىشاؾ فخكؽ ذات داللة إحرائية في آراء السبحػثيغ نحػ تػفخ السيارات القيادية لحكؼ
اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة كفقا لستغيخاتيع الذخرية كالػضيفية (الجشذ ،مشصقة
الدكغ ،السؤىل العمسي ،درجة اإلعاقة (جدئية ،كمية) ،العسخ)؟
 .5ىل ىشاؾ فخكؽ ذات داللة إحرائية في آراء السبحػثيغ نحػ مدتػػ إحداس ذكؼ اإلعاقة
الحخكية بسحافطات غدة بتحقيق الحات كفقا لستغيخاتيع الذخرية كالػضيفية (الجشذ ،مشصقة
الدكغ ،السؤىل العمسي ،درجة اإلعاقة (جدئية ،كمية) ،العسخ)؟
 .6ما السعػقات التي تػاجو ذكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة؟

 1.2أىجاف الجراسة:
تد ػػعى الج ارس ػػة الحالي ػػة لتحقي ػػق الي ػػجؼ الػ ػخئيذ لي ػػا كى ػػػ" :التعــــخف إلــــى العالقــــة بــــيؽ
السيــــارات القياديــــة وتحقيــــق الــــحات لــــحوي اإلعاقــــة الحخكيــــة بسحافغــــات غــــدة" كيتف ػػخع مــــؽ
ىحا اليجف الخئيذ األىجاف التالية:


التعخؼ إلى كاقع تػفخ السيارات القيادية لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
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بياف مدتػػ تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.



التػصل إلى العبلقة بيغ السيارات القيادية كمدتػػ تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية

بسحافطات غدة.


بياف تأثيخ السيارات القيادية عمى تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.



الكذف عغ فخكؽ ذات داللة إحرائية في آراء السبحػثيغ نحػ تػفخ السيارات القيادية

لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة كفقا لستغيخاتيع الذخرية كالػضيفية (الجشذ ،السؤىل
العمسي ،درجة اإلعاقة (جدئية ،كمية) ،العسخ(مغ  20عاـ فأقل ،مغ  ،29-21مغ 39 -30
عاـ ،مغ  40فسا فػؽ).


الكذف عغ فخكؽ ذات داللة إحرائية في آراء السبحػثيغ نحػ تػفخ السيارات القيادية

لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة كفقا لستغيخاتيع الذخرية كالػضيفية (الجشذ ،السؤىل
العمسي ،درجة اإلعاقة (جدئية ،كمية) ،العسخ(مغ  20عاـ فأقل ،مغ  ،29-21مغ 39 -30
عاـ ،مغ  40فسا فػؽ).


التصخؽ ألىع السعػقات التي تحيل دكف استغبلؿ السيارات القيادية كصػال لتحقيق الحات

لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.

 1.3أىسية الجراسة:
 1.3.1األىسية العمسية(الشغخية):


إثخاء الجانب البحثي كالسعخفي في ىحا السجاؿ في عبلقة السيارات القيادية بتحقيق

الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة؛ َّ
ألف ىشاؾ نجرة في الجراسات الستعمقة بيحا الجانب
عمى حج عمع الباحث ،كيأمل الباحث َّ
أف تكػف دراستو إضافة عمسية ججيجة لحقل السعخفة
العمسية ،كأف تفتح آفاقا ججيجة لمباحثيغ في ىحا السجاؿ.
 1.3.2األىسية العسمية(تظبيقية):


َّ
إف ىحه الجراسة يتع تصبيقيا عمى فئة ذكؼ االحتياجات الخاصة كىع ذكؼ اإلعاقة

الحخكية ،كليع خرػصية في التعامل ،كيأمل الباحث في َّ
أف ترل دراستو إلى نتائج كتػصيات
تديع في إفادة السدؤكليغ كالسيتسيغ كاألخرائييغ ،كالعامميغ في مجاؿ اإلعاقة الحخكية بسا
يخجـ تمظ الفئة في السياديغ كافة بسا يشعكذ عمييع كيذعخىع بتحقيق ذاتيع.

6




تدػػ ػ ػػاىع نتػ ػ ػ ػػائج الج ارسػػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي تحدػ ػ ػ ػػيغ السيػ ػ ػ ػػارات القياديػ ػ ػ ػػة ،كتحقي ػ ػ ػػق الػ ػ ػ ػػحات لػ ػ ػ ػػحكؼ

اإلعاقة الحخكية كفق ما يتع تحجيجه مغ مقػمات مغ كجية نطخىع أنفديع.


تداىع بالتعخؼ إلى أىع السعػقات ذات الرمة كالعبلقة بيغ السيارات القيادية كتحقيق

الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.

1.4

متغيخات الجراسة:

الستغيـــــــــــخ التـــــــــــابع :تحقيـــــــــــق الـــــــــــحات ،ت ػ ػ ػ ػ ػػع االعتس ػ ػ ػ ػ ػػاد عم ػ ػ ػ ػ ػػى د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة (البذ ػ ػ ػ ػ ػػيتي،
 ،)2017كدراسة (الدميسي)2014 ،
الستغيخات السدتقمة :السيارات القيادية.
ججول رقؼ ( :)2أبعاد السيارات القيادية (الستغيخ السدتقل).
اسؼ الجراسة
الذاعخ(.)2016

أبعاد السيارات القيادية


ميارات ذاتية  -ميارات فشية  -ميارات إندانية  -ميارات فكخية  -ميارات إدارية.

جخد بػاسصة الباحث
اعتسػ ػ ػػج الباحػ ػ ػػث بعػ ػ ػػج االشػ ػ ػػبلع عمػ ػ ػػى العجيػ ػ ػػج مػ ػ ػػغ الج ارسػ ػ ػػات الدػ ػ ػػابقة ،أبعػ ػ ػػاد الستغيػ ػ ػػخ
السد ػ ػ ػ ػػتقل لج ارس ػ ػ ػ ػػة الذ ػ ػ ػ ػػاعخ ( )2015ألَّني ػ ػ ػ ػػا األكث ػ ػ ػ ػػخ مبلءم ػ ػ ػ ػػة لصبيع ػ ػ ػ ػػة الج ارس ػ ػ ػ ػػة الحالي ػ ػ ػ ػػة،
كتشاكلت بذكل أعع كأكثخ تفريبل أبعاد الجراسة ،لتربح الستغيخات عمى الشحػ التالي:
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شكل رقؼ ( :)1نسؾذج الجراسة
الستغيخ السدتقل

الستغيخ التابع

السيارات

تحقيق الحات

ميارات ذاتية.
ميارات فشية وإدارية.

تحقيق الحات

ميارات إندانية.
ميارات فكخية

الستغيخات الجيسؾغخافية
الجشذ ،السؤىل العمسي ،الحالة الؾعيفية (يعسل ،ل يعسل) ،مشظقة الدكؽ ،درجة اإلعاقة (جدئية ،كمية) ،العسخ
(20فاقل ،مؽ 29 -21سشة ،مؽ 39-30سشة 40 ،فسا فؾق).

(جخد بؾاسظة الباحث)

 1.5فخضيات الجراسة:
 الفخضية الخئيدة األولى :ل تؾجج عالقة ذات دللة إحرائية عشج مدتؾى معشؾية( (α ≤ 0.05بيؽ تؾفخ السيارات القيادية ومدتؾى تحقيق الحات لحوي اإلعاقة الحخكية
بسحافغات غدة ،ويشبثق مشيا الفخضيات الفخعية التالية:
 .1ال تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ( (α ≤ 0.05بيغ تػفخ
السيارات الحاتية كمدتػػ تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
 .2ال تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ( (α ≤ 0.05بيغ تػفخ
السيارات الفشية واإلدارية كمدتػػ تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
 .3ال تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ( (α ≤ 0.05بيغ تػفخ
السيارات اإل ندانية كمدتػػ تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
 .4ال تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ( (α ≤ 0.05بيغ تػفخ
السيارات الفكخية كمدتػػ تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.

8


تأثيخ ذك داللة إحرائية عشج
ا
 الفخضية الخئيدية الثانية :ال تؤثخ السيارات القياديةمدتػػ داللة ( )α ≤0.05في تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
-

الفخضية الثالثة :ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ((α ≤ 0.05

في آراء السبحػثيغ نحػ تػفخ السيارات القيادية لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة كفقا
لستغيخاتيع الذخرية كالػضيفية (الجشذ ،مشصقة الدكغ ،السؤىل العمسي ،درجة اإلعاقة (جدئية،
كمية) ،العسخ (مغ  20عاـ فأقل ،مغ  ،29-21مغ  39 -30عاـ ،مغ  40فسا فػؽ).
-

الفخضية الخابعة :ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ((α ≤ 0.05

في آراء السبحػثيغ نحػ إحداس ذكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة بتحقيق الحات كفقا
لستغيخاتيع الذخرية كالػضيفية (الجشذ ،مشصقة الدكغ ،السؤىل العمسي ،درجة اإلعاقة (جدئية،
كمية) ،العسخ (مغ  20عاـ فأقل ،مغ  ،29-21مغ  39 -30عاـ ،مغ  40فسا فػؽ).

 1.6حجود الجراسة:


الحج السؾضؾعي :تشاكلت ىحه الجراسة السيارات القيادية كعبلقتيا بتحقيق الحات لحكؼ

اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.


الحج البذخي :اقترخت الجراسة عمى ذكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.



الحج السؤسداتي :شبقت عمى السؤسدات العامة كالخاصة القائسة عمى خجمة ذكؼ

اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.


الحج الدمشي :أُجخيت ىحه الجراسة خبلؿ العاـ  2018ـ.



الحج السكاني :محافطات غدة.

 1.7مرظمحات الجراسة والتعخيفات اإلجخائية:
 .1السيارات القيادية :ىي القجرة عمى أداء عسل ،أك تشفيح إلجخاء ،أك تحقيق نتيجة،
باستخجاـ أساليب كشخؽ تتدع بالكفاية كالتسيد بسا يحقق نتائج أعمى كأفزل مسا استخجـ في
األداء مغ مػارد كإمكانيات (الدمسي.)23 :2010 ،
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ائيــــــا َّ
بأني ػ ػػا" :مجسػع ػ ػػة م ػ ػػغ الق ػ ػػجرات الت ػ ػػي
ويعــــــخف الباحــــــث السيــــــارات القياديــــــة إجخ ً

يج ػ ػػب َّ
أف يستمكي ػ ػػا ذكؼ اإلعاق ػ ػػة الحخكي ػ ػػة ،كتسكش ػ ػػو م ػ ػػغ إدارة ش ػ ػػئػف حيات ػ ػػو السختمف ػ ػػة كصػ ػ ػػال
لتحقيق ذاتو كتذسل السيارات الحاتية كالفشية كاإلندانية كالفكخية كالسيارات اإلدارية.
 .2السيارات الحاتية :يتزسغ ىحا الشػع مغ السيارات بعس الدسات كالقجرات البلزمة لبشاء
شخرية الفخد ،كمشيا الدسات الذخرية ،كالقجرات العقمية ،كالسبادأة كاالبتكار ،كضبط الشفذ
(أبػ فخكة.)60 :2008 ،
ائيـــــــا َّ
بأنيػ ػ ػػا :مجسػعػ ػ ػػة مػ ػ ػػغ الرػ ػ ػػفات كالخرػ ػ ػػائز الجدػ ػ ػػسية
ويعخفيـــــــا الباحـــــــث إجخ ً

كالعقميػ ػػة كاالنفعاليػ ػػة كالسبػ ػػادأة كاالبتكػ ػػار كالتػ ػػي تحػ ػػجد معػ ػػالع شخرػ ػػيتو فػ ػػي سػ ػػمػكو كتعامبلتػ ػػو
مع اآلخخيغ ،كتتفاعل تمظ السيارات مع مؤثخات بيئية مختمفة.
 .3السيارات الفشية :تعج السيارات الفشية عمى جانب كبيخ مغ األىسية بالشدبة لمقائج؛ َّ
ألف
فتف مغ كاجبو َّ
ليحا القائج اترالو السباشخ بسخؤكسيو بالعسل ،لحا َّ
أف يكػف عمى كعي تاـ
بأىجاؼ العسل ،كشبيعتو ،كحجسو ،كمػاصفاتو ،كشخؽ إنجازه ،كالرعػبات التي تكتشفو،
كاختراصات كل فخد ،كالجكر الحؼ يديع بو في إنجاز العسل (الذخيف.)56 :2005 ،
ائيـــــا َّ
بأنيػ ػػا :مجسػعػ ػػة مػ ػػغ السيػ ػػارات التػ ػػي يستمكيػ ػػا الفػ ػػخد ،كالتػ ػػي
ويعخفيــــا الباحــــث إجخ ً
تشدػ ػػجع مػ ػػع شبيعػ ػػة العسػ ػػل كمػاصػ ػػفاتو كشػ ػػخؽ إنجػ ػػازه ،كسػ ػػا تتزػ ػػسغ تفاعػ ػػل الفػ ػػخد مػ ػػع اإلدارة
كالجساعػ ػ ػػة كبيئػ ػ ػػة العسػ ػ ػػل التػ ػ ػػي يعسػ ػ ػػل فػ ػ ػػي إشارىػ ػ ػػا ،كىػ ػ ػػي ذات أىسيػ ػ ػػة بالغػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى مدػ ػ ػػتػػ
الفخد.
 .4السيارات اإل ندانية :ىي قجرة القائج عمى التعامل مع البذخ عامة كتابعيو برفة
خاصة ،كتشديق جيػدىع كفيع سمػكيع ،كتحفيدىع ،كالعسل معيع بخكح الفخيق الػاحج؛ بيجؼ
تحقيق أىجاؼ السشطسة بخضا مغ الجسيع (الغامجؼ.)108 :2013 ،
ائيـــــا َّ
بأني ػ ػػا :عسمي ػ ػػة إقام ػ ػػة عبلق ػ ػػات إند ػ ػػانية شيب ػ ػػة م ػ ػػع األفػ ػ ػخاد،
ويعخفيـــــا الباحـــــث إجخ ً

ككد ػػب ثق ػػة األفػ ػخاد ،كالق ػػجرة عم ػػى الت ػػأثيخ ف ػػييع بذ ػػكل إيج ػػابي ،كالق ػػجرة عم ػػى عسمي ػػة اإلقش ػػاع،
كتحسل السدؤكلية كإتاحة الفخصة لئلبجاع.
 .5السيارات الحىشية (الفكخية) :كتعشي قجرة القائج عمى رؤية التشطيع الحؼ يقػده ،كفيسو
لمتخابط بيغ أجدائو ،كنذاشاتو ،كأثخ التغيخات التي قج تحجث في أؼ جدء مشو عمى بقية أجدائو،
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كقجرتو عمى ترػر كفيع عبلقات السػضف بالتشطيع ،كعبلقات التشطيع ككل بالسجتسع الحؼ
يعسل في إشاره ،بسا في ذلظ القػػ الدياسية كاالجتساعية كاالقترادية التي يكػف ليا تأثيخ قػؼ
عمى ىحه العبلقات ،كبالتالي عمى الجكر الحؼ يؤديو القائج (كشعاف.)275 :2008 ،
ائيـــــــا َّ
بأني ػ ػ ػػا :قػ ػ ػػجرة الف ػ ػ ػػخد عم ػ ػ ػػى ابتكػ ػ ػػار األفك ػ ػ ػػار ،كاإلحد ػ ػ ػػاس
ويعخفيـــــــا الباحـــــــث إجخ ً

بالسذ ػ ػ ػ ػ ػػكبلت ،كالتػص ػ ػ ػ ػ ػػل لحمػػ ػ ػ ػ ػػػؿ جػىخي ػ ػ ػ ػ ػػة ،كالتػص ػ ػ ػ ػ ػػل إل ػ ػ ػ ػ ػػى اآلراء الججي ػ ػ ػ ػ ػػجة ،كتختيػػ ػ ػ ػ ػػب
األكلػيػ ػػات ،كتػقػ ػػع األمػ ػػػر ،كىػ ػػي قػ ػػجرة الفػ ػػخد عمػ ػػى رؤيػ ػػة التشطػ ػػيع الػ ػػحؼ يتفاعػ ػػل معػ ػػو كفيسػ ػػو
لمتخابط بيغ أجدائو.
 .6السيارات اإلدارية :كتتسثل في قجرة القائج عمى فيع عسمو كمسارسة نذاشو بسا يتبلءـ

كتحقيق أىجاؼ السؤسدة ،كما يكفل تحقيق متصمبات السخؤكسيغ كإشباع حاجاتيع(كشعاف،
.)278 :2008
ائيــــــا َّ
بأنيػ ػ ػػا :قػ ػ ػػجرة الفػ ػ ػػخد عمػ ػ ػػى فيػ ػ ػػع شبيعػ ػ ػػة األمػ ػ ػػػر كتحقيػ ػ ػػق
ويعخفيــــــا الباحــــــث إجخ ً

السػاءمػ ػػة عػ ػػغ شخيػ ػػق الج ارسػ ػػة كالتػ ػػجريب ،كيشبثػ ػػق مشيػ ػػا ميػ ػػارات اتخػ ػػاذ الق ػ ػخار ،كإدارة الػقػ ػػت،
كإدارة التغييخ ،كميارة إدارة الحات.
 .7تحقيق الحات :لكل فخد قجرات كإمكانات معيشة يخمي إلى تحقيقيا ،كيكافح كيثابخ مغ
أجميا ،بحيث تكػف جيػده مػجو اتجاه إنجاز ،ك َّ
أف لكل فخد مدتػػ معيغ يكػف مشاسبا لتحقيق
أمخ ضخكريا
قجراتو كإمكانياتو ،كيجفعو معو السحافطة عمى ىحا السدتػػ بذكل متعادؿ ،كيعج ا
(الخالجؼ.)85 :2009 ،
التعخيـــــف اإلجخائـــــي لتحقيـــــق الـــــحات :ى ػ ػػػ حاج ػ ػػة ذكؼ اإلعاق ػ ػػة الحخكي ػ ػػة بسحافط ػ ػػات
غػ ػ ػدة لمتعبي ػ ػػخ ع ػ ػػغ ذكاتي ػ ػػع كالػص ػ ػػػؿ إل ػ ػػى م ػ ػػا يسك ػ ػػغ تحقيق ػ ػػو م ػ ػػغ إمكان ػ ػػات كق ػ ػػجرات بي ػ ػػجؼ
إش ػ ػ ػػباع حاج ػ ػ ػػاتيع ،كإع ػ ػ ػػادة حال ػ ػ ػػة االتػ ػ ػ ػداف الت ػ ػ ػػي تد ػ ػ ػػاعجىع ف ػ ػ ػػي اس ػ ػ ػػتخجاـ تم ػ ػ ػػظ اإلمكان ػ ػ ػػات
كالقجرات كالسيارات القيادية في سبيل الػصػؿ لسا يخغبػف إليو مغ مكانة بالسجتسع.
 .8ذوي اإلعاقة الحخكية :ىع الحيغ يختمفػف أك يشحخفػف عغ األفخاد العادييغ في الشػاحي
الحدية كالحخكية ،غيخ قادريغ عمى تحريل أكبخ عائج مسكغ مغ استخجاـ مجيػداتيع العزػية
إلى الحج الحؼ يحتاجػف فيو إلى خجمات شبية ،كتأىيمية ،كتخبػية ،كنفدية ،كاجتساعية خاصة
(أبػ مرصفى.)29 :2000 ،
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التعخيــــف اإلجخائــــي لــــحوي اإلعاقــــة الحخكيــــة :ىػ ػػػ ك ػ ػل فػ ػػخد لجيػ ػػو قرػ ػػػر فػ ػػي القػ ػػجرة،
بحيػ ػ ػػث يكػ ػ ػػػف غيػ ػ ػػخ قػ ػ ػػادر عمػ ػ ػػى القيػ ػ ػػاـ باألعسػ ػ ػػاؿ السشػشػ ػ ػػة بػ ػ ػػو كالسشاسػ ػ ػػبة لعس ػ ػ ػخه الدمشػ ػ ػػي،
كتكػ ػػػف ىػ ػػحه اإلعاقػ ػػة ألسػ ػػباب مختمفػ ػػة س ػ ػػاء كانػ ػػت شبيعيػ ػػة مشػ ػػح ال ػ ػػالدة ،أك نتيجػ ػػة ح ػ ػػادث
مختمفة مغ أبخزىا االعتجاءات الرييػنية كحػادث العسل.

 1.8صعؾبات الجراسة:
ال يخمػػ ػػػ أؼ جيػ ػ ػػج إندػ ػ ػػاني بذػ ػ ػػكل عػ ػ ػػاـ كالبحػ ػ ػػث العمسػ ػ ػػي بذػ ػ ػػكل خػ ػ ػػاص مػ ػ ػػغ بعػ ػ ػػس
التحػ ػػجيات التػ ػػي تػاجي ػ ػو فػ ػػي الصخيػ ػػق ،كمػ ػػغ ىػ ػػحه التحػ ػػجيات التػ ػػي كاجيػ ػػت الباحػ ػػث فػ ػػي ىػ ػػحه
الجراسة ما يمي:
 .1االنقداـ الدياسي كاالحتبلؿ االسخائيمي مسا اثخ عمى عجـ تصبيق الجراسة عمى مدتػػ
الػشغ.
 .2عجـ قبػؿ بعس السؤسدات كالجسعيات إلجخاء السقاببلت معيع كتػزيع االستبانات.
 .3صعػبة الػصػؿ إلى عيشة الجراسة السدتيجفة بديػلة ،كذلظ بدبب عجـ تػاجج ىحه
الفئة باستسخار في الجسعيات كالسؤسدات الخاعية ليع.
 .4الرعػبة في الحخكة كالتشقل.
 .5انقصاع التيار الكيخبائي بذكل مدتسخ كمتػاصل.
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الفرل الثاني

اإلطار الشغخي

 السبحث األول :السيارات القيادية
 السبحث الثاني :تحقيق الحات
 السبحث الثالث  :واقع ذوي اإلعاقة الحخكية بسحافغات غدة

تقجيؼ:
لمقي ػػادة أىسي ػػة بالغ ػػة عم ػػى جسي ػػع مش ػػاحي الحي ػػاة السختمف ػػة ،كب ػػخزت الحاج ػػة لمقي ػػادة ف ػػي
عرػ ػخنا الػ ػخاىغ بذ ػػكل كبي ػػخ ال س ػ َّػيسا ف ػػي ض ػػل التص ػػػرات الستد ػػارعة الت ػػي تذ ػػيجىا السشطس ػػات
باختبلؼ األنذصة كاألىجاؼ.
كلمسيػػارات القياديػػة أىسيػػة بالغػػة لؤلف ػخاد بذػػتى مجػػاالت الحيػػاة ،كتبػػخز الحاجػػة لمسيػػارات
القيادية لؤلفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية بذكل أكبخ ،كتذػسل السيػارات التاليػة( :السيػارات اإلندػانية،
السيارات الفشية كاإلدارية ،السيارات الفكخية ،السيارات الحاتية).
كىشػػاؾ جػػانبيغ أساس ػييغ لمسيػػارات القياديػػة ،تذػػسل الجانػػب السعشػػػؼ الستسثػػل بالسيػػارات
الدمدة ،كالجانب السادؼ السمسػس الستسثل بالجانب الفشي مغ السيارات.
َّ
إف حاجػػة الفػػخد ذك اإلعاقػػة الحخكيػػة لتشسيػػة ميا ارتػػو القياديػػة ليػػا دكر كبيػػخ كميػػع عمػػى تحقيػػق
مدتػػ عاؿ مغ التسيد كتحقيق لؤلىجاؼ كالصسػح.
كيحػػخص األف ػخاد ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة عمػػى اكتدػػاب ميػػارات قياديػػة متسي ػدة بػػالخغع مػػغ
الطػ ػػخكؼ التػ ػػي تعخض ػ ػػا ليػ ػػا ،كيعسمػ ػػػف مػ ػػع محػ ػػيصيع بذػ ػػكل جيػ ػػج لتحقيػ ػػق أنفدػ ػػيع كاالنخ ػ ػخاط
بالسجتسع ،كامتبلؾ ميارات إندانية كذاتية متسيدة ،باإلضافة لمسيارات األخخػ.
كتحقيػػق الػػحات يذػػسل تكامػػل شخرػػية الفػػخد فػػي ضػػػء العػامػػل التػػي تػختبط بػػالفخد نفدػػو
كمػا يستمكػػو مػػغ قػجرات كإمكانػػات مػػغ جيػػة ،كيعتسػج عمػػى السػػؤثخات البيئيػػة التػي يتعػػخض ليػػا مػػغ
جية أخخػ كلحلظ يتبايغ تحقيق الحات بيغ األفخاد بقجر ما تػجج فخكؽ فخدية بيشيع في اإلمكانات
كالقػػجرات ،كبق ػػجر م ػػا تػج ػػج ف ػػخكؽ اجتساعي ػػة نتيجػػة التشذ ػػئة االجتساعي ػػة كالط ػػخكؼ البيئي ػػة الت ػػي
يتعخض ليا ،كبقجر ما يختمفػف في شخيقة االستجابة لمسؤثخات البيئية.
كتعج الحاجة إلى تحقيق الحات مغ الحاجات األساسية التي يدعى اإلنداف إلى إشباعيا
عغ شخيق العسل الحؼ يذعخ الفخد مغ خبللو بقيستو كقجراتو ،كيذعخ بالثقة بالشفذ ،كالقػجرة عمػى
القياـ بأؼ عسل مثسخ.
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المبحث األول; المهارات القيادية




 تسييج.





 مفيؾم السيارات القيادية.
 أنؾاع السيارات القيادية.
 تشسية السيارات القيادية.


 التحجيات التي تحج مؽ تشسية السيارات القيادية.




 خالصة السبحث.




تسييج:
ىشاؾ مجسػعة مغ العػامل السيسة التي تداعج األفخاد عمى الشجاح في تحقيق ذكاتيع
بذكل فاعل ،فسا يتستع بو األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية مغ ميارات قيادية متشػعة يداىع في
تحقيق ذكاتيع؛ فالسيارات القيادية عبارة عغ مجسػعة مغ القجرات التي يجب َّ
أف يستمكيا الفخد،
كتسكشو مغ مسارسة دكره القيادؼ بصخيقة تزسغ أداء السياـ كاألعساؿ السػكمة لو بكفاءة كفاعمة،
كتذسل السيارات الحاتية كالفشية كاإلندانية كالفكخية باإلضافة لمسيارات اإلدارية.
تُعج القيادة مفتاح اإلدارة ،كسا تسثل في جػىخىا العشرخ اإلنداني الحؼ يقػد التشطيع،
كيحقق فيو التشديق بيغ كحجاتو كأعزائو ابتغاء تأدية التشطيع لػضائفو (ىيجاف كغشاـ:2006 ،
.)230
كلقج تعجدت تعخيفات الباحثيغ كالسفكخيغ لسفيػـ القيادة ،كذلظ يخجع الختبلؼ زكايا
نطخ العمساء إلى ضاىخة القيادة ،أك يخجع الختبلؼ مشصمقاتيع الفكخية أك خمفياتيع الثقافية أك
اختبلؼ البيئات كالسشطسات التي تع استشتاج مفيػـ القيادة مغ خبلليا ،كفيسا يمي أىع ىحه
التعخيفات:

 3.2.2القيادة لغ ًة:
إف الجحكر َّ
المغػية لمفعل (قاد) فيو تقخيب السعشى إلى الحىغ ،فقج كرد في مختار
)

الرحاح كالقامػس السحيط" :قاد كقيادة كقيادا ،قاد الجابة مذى أماميا آخحا بقيادتيا ،كالقيادة ما
تُقاد بو الجابة مغ حبل كنحػه ،كالقائج جسعو ُقػاد كقادة ،كالقيادة ىي ميشة القائج" (ابغ مشطػر،
.)315 :2000

 3.2.3القيادة اصظالحا:
يعخفيا (جاد الخبَّ " :)13:2012،أنيا ىي التي تػجو األفخاد كتفدخ ليع مختمف السػاقف
التشطيسية التي تيسيع في مجاؿ العسل ،كسا َّأنيا تعسل عمى كضع البخامج الدمشية الكفيمة
بتحقيق أىجاؼ السشطسة.
كيخػ(الحخيخؼَّ ")99 :2012 ،
بأف القيادة ىي القجرة عمى التأثيخ في سمػؾ أفخاد
الجساعة كتشديق جيػدىع كتػجيييع لبمػغ الغايات السشذػدة".
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كيؤكج (السشيفَّ " : )21 :2011 ،
أف القيادة نذاط إيجابي يقػـ بو شخز بقخار رسسي
تتػفخ فيو سسات كخرائز قيادية ليذخؼ عمى مجسػعة مغ العامميغ؛ لتحقيق أىجاؼ كاضحة
بػسيمة التأثيخ كاالستسالة أك استخجاـ الدمصة بالقجر السشاسب كعشج الزخكرة.
كيعخفيا (الشسخ كآخخكفَّ " :)314 :2001 ،
بأنيا القجرة عمى التأثيخ في سمػؾ أفخاد
الجساعة كتشديق جيػدىع كتػجيييع لبمػغ الغايات السشذػدة".
كعخفيا (قشجيلَّ ")15 :2010 ،أنيا عسمية تػجيو كتأثيخ في األنذصة السختبصة بالسياـ
ألفخاد الجساعة".
كسا يعخفيا (العبلؽَّ " :)14 :2010،
بأنيا عسمية تأثيخ عمى سمػؾ اآلخخيغ لمػصػؿ إلى
تحقيق األىجاؼ السذتخكة كالسخغػبة".
كيعخفيا (ىاشعَّ " :)35 :2010،أنيا قجرة القائج عمى إقشاع األفخاد كالتأثيخ عمييع لحسميع
عمى أداء كاجباتيع كمياميع ،التي تديع في تحقيق اليجؼ السذتخؾ لمجساعة".
كعخفيا (العسيافَّ :)257 :2010،
"أف القيادة ىي التأثيخ في اآلخخيغ كتػجيو جيػدىع
لتحقيق ما يربػا إليو القائج ،كمغ كجو نطخ تشطيسية َّ
فتف القيادة تسثل عسمية التأثيخ عمى الفخد
كالجساعة لتػجيييع نحػ تحقيق أىجاؼ السشطسة".
بالشطخ إلى التعخيفات الدابقة لسفيػـ القيادة َّ
فتف الباحث يخػ َّأنيا قج اختمفت في تشاكليا
لسفيػـ القيادة ،كذلظ العتبارات تخجع لمباحثيغ كشبيعة السخحمة التي تع التعخيف فييا ،حيث
البعج االجتساعي لمقيادة ،كبعزيا عمى صفات كسسات القائج كسمػكو،
ركد بعزيا عمى ُ

البعج السدتقبمي لمقيادة الحؼ يسثل االتجاه الحجيث في القيادة ،إال َّ
أف
كالبعس اآلخخ ركد عمى ُ
التعخيفات الدابقة تتفق َّ
بأف :القيادة ىي عسمية جساعية تعتسج عمى كجػد الجساعة بالجرجة
األكلى ،كسا تخكد عمى التأثيخ الحؼ يحجثو القائج في سمػؾ اآلخخيغ ،كىي كضيفة كدكر يسارسو
القائج.

كأشار (كذظ )37 :2006 ،إلى تعخيف شامل َّ
بأنيا :مجسػعة مغ العسميات تتكػف مغ
التخصيط ،كالتشطيع ،كالتشديق ،كالتػجيو ،كالخقابة التي يقػـ بيا القائج ،كيػجو جيػد كأداء األفخاد
مغ خبلؿ التأثيخ كاإلقشاع كالسػدة كالعسل الجساعي كإدارة الفخيق ،كذلظ لتحقيق األىجاؼ .كتمتقي
التعخيفات الدابقة بسجسػعة مغ العشاصخ ،كىي( :كجػد جساعة مغ األفخاد ،القجرة عمى التػجيو
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كاإلقشاع ،القيادة ىي التأثيخ في اآلخخيغ لتحقيق ىجؼ مذتخؾ ،القيادة ىي عسمية تفاعل بيغ
الخئيذ كالسخؤكسيغ ،تتصمب صفات شخرية معيشة مغ القائج ،عسمية تفجيخ شاقات األفخاد
لمبمػغ إلى األىجاؼ(.
ويخى الباحث َّ
أف لسػضػع القيادة جػانب كثيخة كعشاصخ متشػعة كذات أىسية بالغة،
كيسكغ القػؿ َّ
أف القيادة بسفيػميا العاـ ىي عسمية تفاعمية تذاركية تعبخ عغ عبلقة قائسة بيغ
الخئيذ كالسخؤكسيغ ،يدتصيع مغ خبلليا ىحا الذخز التأثيخ بذكل مباشخ عمى سمػؾ األفخاد
الحيغ يعسمػف معو ُبغية تحقيق اليجؼ السشذػد.

عشرخ حيػيا في حياة كاستسخار كازدىار نذاشاتيا كعسمياتيا
ا
كتعج قيادة السشطسات

السختمفةَّ ،
أف تعقج العسميات اإلدارية كاالتجاه إلى كبخ حجع السشطسات ،كتعجد العبلقات الجاخمية
كالخارجية ،ككحلظ تأثيخ الطخكؼ الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالتكشػلػجية عمى ىحه
السشطسات يحتع عمييا مػاصمة البحث كاالستسخار في التججيج كاالبتكار كالتصػيخ ،كىي أمػر ال
تتحقق إال في ضل قيادة إدارية كاعية كمتفيسة .باإلضافة إلى ما سبق يجب أف يستمظ الفخد مغ
ذكؼ اإلعاقة الخؤية في اإلبجاع؛ فالخؤية السدتقبمية كاستسخارىا تسثل أحج السكػنات األساسية في
إعجاد القيادة ،فتذا لع يسمظ القائج الخؤية َّ
فتنو ال تػجج أعساؿ مبتكخة؛ بسعشى التخكيد عمى اإلبجاع
كاالبتكار في مجاالت التغيخ في السدتقبل ،فالقادة العطاـ ىع الحيغ يفكخكف كيحػلػف أفكارىع
في السدتقبل إلى إنجاز ،كلحا يقػؿ بعس الكتاب َّ
أف كضيفة القائج يجب أف تكػف لجيو قجرة عمى
اإلبجاع مغ خبلؿ تػضيف السػاد مع تحفيد األفخاد لتحقيق األىجاؼ.

 3.2.4السيارات القيادية:
َّ
إف مسارسة األعساؿ القيادية ذات مدؤكلية كبيخة تقع عمى عاتق اإلدارة ،كىي ليدت
باألمخ البديط ،فيي تتصمب الكثيخ مغ السيارات الػاجب تػافخىا لجػ الفخد ،كلكي تتع العسمية
اإلدارية بذكل سميع كعمى الػجو األكسل يجب أف تتػافخ مجسػعة مغ السيارات كالقجرات
القيادية ،حيث إ َّف درجة الشجاح تعتسج بذكل كبيخ عمى ما يتستع بو الفخد مغ ميارات.
السيارة برفة عامة ىي" :االستعجاد الذخري لجػ الفخد أك مػىبة شبيعية أك مكتدبة
تشسػ بالسعخفة أك بالتعميع كترقل بالتجريب ،كتجعل الفخد قادار عمى األداء جدسيا كذىشيا ،كسا
َّأنيا تدتخجـ في التأثيخ عمى سمػؾ اآلخخيغ لتحقيق ىجؼ معيغ" (األغا.)63 :2008 ،
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كحتى يدتصيع القائج أف يقػـ بسدؤكلياتو بكفاءة كاقتجار ،عميو أف يستمظ مجسػعة مغ
عجد مغ السيارات القيادية ،التي تسكشو مغ تحجيج اتجاىات مخؤكسيو كمصالبيع ،كتحفيدىع عمى
العسل كاستثارة جيػدىع كرفع مدتػيات أداءىع ،كتحقيق أىجاؼ السشطسة التي يعسمػف بيا
(شحادة .)15 :2008 ،كقج اختمف عمساء اإلدارة كالسسارسػف بذكل بديط في تحجيج كترشيف
السيارات القيادية الػاجب تػافخىا في القائج اإلدارؼ ،كبحدب السدتػػ اإلدارؼ ،فيتفقػف عمى
ضخكرة تػافخ أربعة ميارات لجػ القائج اإلدارؼ( .الحاتية ،الفشية ،اإلندانية ،اإلدارية( ،تذكل
إشار مخجعيا كمشصمقا ضخكريا لشجاح تفاعمو مع مياـ كأدكار القيادة ،كىحه السيارات تعج أساسا
ا
الزما تُداعج السدؤكؿ في تفعيل متصمبات دكره برػرة متسيدة ،كإذا ما افتقجىا أك افتقج أحجىا
فاف فاعميتو القيادية تزسحل كتتبلشى كيسكغ الحكع عمييا بالفذل(سمدمة اإلدارة العمسية،
.)23 :2005
فالقيادة إدراؾ كاع كإلساـ تاـ بسجخيات األمػر في التشطيع ،كرغبة صادقة في التغييخ
كالتصػيخ كالتججيج ،كىحا يتصمب استخجاما أمثل لقجرات القائج كإمكاناتو ،كفي نفذ الػقت تػفيخ
اإلمكانات البذخية الساىخة كالسجربة كدفعيا لمعصاء كتحفيدىا لتحقيق األداء الحؼ يػصل إلى
األىجاؼ السألػفة (العجسي.)31 :2008 ،
كتزع السيارات القيادية مجسػعة مغ السيارات تذسل:
الذكل رقؼ ( )2ميارات القيادة
السيارات الحاتية
السيارات الفشية
الفخد

واإلدارية

السيارات

السيارات اإلندانية

السظمؾبة

السيارة الفكخية
السرجر :مؽ إعجاد بؾاسظة الباحث
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أول :السيارات الحاتية:
ً 3.2.4.2
ىي سسات تداعج القائج عمى تحقيق أىجافو ،كتذسل الدسات الذخرية ،كالقجرات
العقمية ،كالسبادأة كاالبتكار ،كبحلظ يعشي أف يتستع القائج برحة جيجة ،كقػة كنذاط ،كقجرة عمى
التحسل حتى يدتصيع أف يذيع الحيػية كالشذاط لمعامميغ معو ،كأف يكػف
قادر عمى ضبط
ا
صابخ كمتدنا ،فبل يغزب بدخعة كيجرس األمػر بعشاية قبل أف يرجر األحكاـ
ا
الشفذ،
(العجسي ،)33:2010 ،كتذسل:
 .1الدسات الجدسية :كىي االستعجادات التي تترل بالشاحية الجدسية مثل القامة كالييئة،
كاستعجادات تترل بالشاحية الفديػلػجية كالرحة الجدسية كالشفدية ،كسا تتسثل في القػة البجنية
كالعربية كفي القجرة عمى التحسل كالشذاط كالحيػية (الجابخؼ.)16 :2009 ،
ويخى الباحث َّ
أف الدسات الجدسية لؤلفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية ميسة ضسغ السيارات
دكر ميسا في التفاعل مع البيئة.
الحاتية لؤلفخاد ،حيث إ َّف الشاحية الجدسية كالبجنية تمعب ا
 .2السبادأة والبتكار :كىي ميل يجفع القائج إلى االقتخاح أك العسل ابتجاء كسبقا لمغيخ،
فالقائج الحؼ ال يترف بالسبادأة يكػف قائجا متدمصا ،يزجخ مغ الشقج كالشقاش ،كيقرج باالبتكار
تشػع السعارؼ كالتفكيخ الكامغ ،كأف يكػف القائج لو أفكار كاختخاعات ججيجة في السػاقف
السختمفة ،كيختبط بيحه السيارة سسات أخخػ ،ىي الذجاعة ،كالقجرة عمى الحدع ،كسخعة
الترخؼ ،كالقجرة عمى تػقع االحتساالت ،كابتكار الػسائل الكفيمة بسػاجيتيا (كشعاف:2009 ،
.)323
تؾافخ ميارتي السبادأة والبتكار لألفخاد ذوي اإلعاقة الحخكية ضخوري لمتفاعل مع
مختمف الشؾاحي السترمة بالبيئة ،فتقبل الشقاش وتشؾع السعارف والتفكيخ مؽ الدسات
الزخورية لألفخاد لكتدابيا عمى نحؾ يجعميؼ قادريؽ عمى التسيد.
 .3القجرات العقمية :تتسثل القجرات العقمية التي يجب أف يستمكيا القائج بالحكاء ،كالفيع
الرحيح لؤلمػر ،كقػة اإلدراؾ ،فالقائج مصمػب مشو أف يكػف ذكيا نبييا في تعاممو مع
مخؤكسيو ،كفيسا يػاجيو مغ مذاكل ،كإيجاد الحمػؿ الرحيحة ليا (ربيع.)86 :2006 ،
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فالقجرات العقمية التي يجب َّ
أف يتستع بيا األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية تتسثل في أمػر
رئيدية ميسة كىي قجرتيع عمى فيع األمػر بذكميا الرحيح كالتستع بقجر كاؼ مغ الحكاء كقػة
اإلدراؾ.
 .4ضبط الشفذ :كيقرج بيا أف يدتصيع القائج التحكع في عػاشفو كإدارة نفدو بعيجا عغ
العربية كالتيػر (العجسي ،)210 :2010 ،كىي سسة تجعل القائج متفيسا كمتقببل لمشقج دكف
انفعاؿ كغزب ،متجشبا اتخاذ ق اخرات سصحية كغيخ فعالة ،كيترخؼ كفق أىجافو التي يدعى
لتحقيقيا.
كمغ خبلؿ استعخاض تمظ السفاىيع يتبيغ لشا َّ
أف شبيعة الفخد يجب أف يتػافخ لجيو صحة
جيجة ،كقػة ،كنذاط ،كقجرة عمى التحسل حتى يدتصيع أف يذيع الحيػية كالشذاط في األفخاد ،كأف
يكػف متدنا يتحكع في عػاشفو كإدارة نفدو بعيجا عغ التيػر ،كيجرس األمػر بعشاية ،كيستمظ
عشرخ الذعػر بالسدؤكلية كقػة اإلرادة ،كمزاء العديسة كالثقة بالشفذ.
كبحلظ يسكغ القػؿ َّ
أف السيارات الحاتية ،تذسل مجسػعة مغ الدسات الستشػعة التي
تذسل الدسات الذخرية كالقجرات العقمية كالسبادأة كاالبتكار ،كعميو يسكغ القػؿ َّ
أف الفخد ذك
اإلعاقة الحخكية يجب أف يتستع بقجرات كسسات شخرية مسيدة ،كأف يتدع بالحيػية كالشذاط.
ثانيا :السيارات الفشية:
3.2.4.3
ً

كيقرػج بيػػا قػػجرة القائػػج عمػى اسػػتخجاـ معخفتػػو الستخررػػة ،كبخاعتػو فػػي اسػػتخجاـ الصػػخؽ العمسيػػة

الستاحة كالػسائل الفشية الزخكرية إلنجاز العسل (كشعاف.)327 :2009 ،
ومؽ أىؼ الدسات السختبظة بالسيارات الفشية:
 .1القجرة عمى تحسل السدؤولية :كتعشى شعػر القائج بعجـ الخضا عغ الفذل في تحقيق ما
عدـ عمى تحقيقو باعتباره ممتدما أدبيا بتحقيقو ،كالقجرة عمى إنجاز ما يكمف بو ،كرؤيتو في أداء
كاجبات كضيفية كتحسل أعبائيا كتحسل مدؤكليات القخار الحؼ يتخحه كعجـ التيخب مغ السدؤكلية
كإلقائيا عمى اآلخخيغ كتػفيخ مدتػػ معيغ مغ الخغبة يجفعو لتحسل السدؤكلية(العاجد،2012 ،
.)118
كعميو يسكغ القػؿ َّ
بأف األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية يجب أف يتستعػا بالقجرة عمى تحسل
السدؤكلية مغ خبلؿ تحقيق الشجاح ،كتحسل السدؤكليات كالقجرة عمى اإلنجاز ،ك َّ
أف األفخاد ذكؼ
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اإلعاقة الحخكية بخغع مسا قج أصابيع مغ سػء فتنيع يتحسمػف السدؤكلية بقجر عاؿ كال يتيخبػف
مغ أداء كاجبيع.
 .2الفيؼ العسيق والذامل لألمؾر :كالسقرػد بيحه الدسة أف يكػف القائج ممسا بالسعارؼ
اإلندانية؛ ألف دكره يتصمب أف يكػف لجيو معخفة شاممة بسا حػلو ،كأف يكػف غشيا بثقافتو ،إال َّ
أف
خبيخ أك متخررا في كل العمػـ ،كلكغ أف يعخؼ
ا
اإلحاشة الذاممة ال تعشي أف يكػف القائج
شيئا مغ ىحه العمػـ كفػائجىا ،ذلظ َّ
ألنو مغ الرعب تػفخ اإلحاشة الذاممة في شخز كاحج
(كشعاف.(270: 2002 ،
كعميو يجب أف يتستع الفخد ذك اإلعاقة الحخكية بالسعخفة الكافية لسا يجكر حػلو كيكػف
ممسا بقجر كاؼ مغ العمػـ كالسعارؼ ،فالتشسية اإلندانية الذاممة لؤلفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية
ميسة في تجعيع مياراتيع كضخكؼ حياتيع.
 .3الحدم :كالحدـ يعشي أف يكػف السجيخ حازما كأكامخه قاشعة ،ال يتخدد في اتخاذ الق اخرات،
أمخ ما َّ
فتنو يحاكؿ تشفيحه كبثقة
ار أك ا
أك يتخاجع عشيا بعج بخىة مغ الدمغ ،بل عشجما يتخح قخ ا
عالية (ربيع.)94 :2006 ،
كاألفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية مغ الجيج ليع اكتداب ميارة اتخاذ القخار؛ لسا ليا مغ
أىسية تعكذ مدتػػ التعامل مع األمػر بقجر كاؼ مغ الحدـ عشج اتخاذ الق اخرات.
 .4اإليسان باليجف :كتعشي أف يكخس القائج حياتو لمعسل ،كيقجـ كل التزحيات في سبيل
تحقيق اليجؼ كاإليساف باليجؼ يعتسج عمى إمكانية تحقيقو ،كالقجرة عمى إقشاع نفدو كالسخؤكسيغ
بتمكانية تحقيق اليجؼ كالفائجة التي تتختب عمى تحقيقو (كشعاف.)330 :2009 ،
كثيخ ،فيي التي تجعل عديسة
كاألفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية تعشي ليع األىجاؼ العطيسة ا
الخجاؿ قػية كىستيع عالية كإرادتيع صمبة ،فبل يسيمػف عغ الجادة ،كال يشحخفػف عغ الصخيق بل
يحتدبػف عشج هللا كل عشاء كمذقة تقع ليع في أثشاء سيخىع َّ
بأنيا اختبار يجب عمييع يشجحػا فيو
كي يكػنػا ججيخيغ بتمظ السشدلة كىحا اليجؼ.
يخى الباحث َّأنشا نعير في عرخ يتدع بالتغيخات الستدارعة في أساليب التعمع كالتعميع،
كليحا يتحتع عمى الفخد أف يكػف ُممسا بكثيخ مغ السعارؼ الستشػعة ،كيدعى لمتججيج كاالبتكار،
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ك َّ
إف نجاح الفخد مخىػف بخؤيتو الػاضحة لحخكة التعميع كنطختو الستكاممة كعبلقتو بغيخىا مغ
السؤثخات الثقافية.
 3.2.4.4ثال ًثا :السيارات اإل ندانية:
كتذيخ إلى مجسػعة مغ القجرات السكتدبة لجػ القائج الفعاؿ كقجرتو عمى التفاعل السؤثخ
مع رؤسائو كزمبلئو كمخؤكسيو كمعخفتو آلرائيع كميػليع كاتجاىاتيع (شحادة.)16 :2008 ،
كحلظ قجرتو عمى خمق ركح الجساعة في السؤسدة كقيادتيا نحػ تحقيق األىجاؼ السخجػة ،ككحلظ
القجرة عمى إدارة العسل بتيجاد كترسيع جػ مغ الجيسقخاشية كاإلندانية يدػد ركح الجساعة
كالتعاكف ،كتبادؿ األفكار كالخبخات بيغ أفخاد السؤسدة (رسسي.)83 :2004 ،
عجدا مؽ السيارات الفخعية مؽ أىسيا:
وتشبثق عؽ السيارات اإل ندانية ً

 .1ميارة الترال :إذ يتع مغ خبلؿ االتراؿ الفعاؿ ،اشبلع الخئيذ عمى نذاط مخؤكسيو،
كسا يدتصيع التعخؼ أيزا إلى مجػ تقبميع آلرائو كأفكاره كأعسالو داخل السشطسة بسعشى آخخ،
فاف االتراؿ يسثل كسيمة رقابية كإرشادية لشذاشات السجيخ في مجاؿ تػجيو فعاليات السخؤكسيغ
لحا َّ
فتف فاعمية االتراؿ تُقاس بسجػ الشجاح التي يحققيا (عمياف.)241 :2007 ،

كيخػ الباحث َّ
أف ميارة االتراؿ ليا أىسية بالغة في حياة األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية،

فيػ كسيمة تػاصل فعاؿ مع اآلخخيغ ،كبيا يتحجد مدتػػ نجاح األفخاد.
 .2ميارة بشاء فخيق العسل :تطيخ ميارة القائج اإلندانية في قجرتو عمى تكػيغ فخيق العسل
كتشطيسيع تحت قيادتو في شكل مجسػعات عسل أك فخؽ متعاكنة ،مغ الحيغ يتسيدكف بالكفاءة
كالسدؤكلية كاإلبجاع ،كفخؽ العسل مفيجة كضخكرية في أكثخ األحياف متى ما أحدغ اختيار
أعزائيا ،كحجدت بذكل دقيق مياميا كتحخكاتيا كمدؤكلياتيا كصبلحياتيا كاتراالتيا كالدمغ
البلزـ ألداء ميستيا (األغا.)76 :2008 ،
كعميو َّ
فتف بشاء الفخيق ىػ أحج األساليب الفعالة لمحرػؿ عمى أداء أفزل ،كإنجاز
أسخع ،كعبلقات إندانية أعسق ،ففخؽ العسل ليا فائجة في تحقيق التعاكف بيغ أعزاء السجسػعة،
كىحه ىي الفائجة األساسية ،حيث يخغب األعزاء في العسل معا ،كمدانجة بعزيع البعس
َّ
ألنيع يتػحجكف في فخيق كيخيجكف لو الشجاح مسا يقمل مغ السشافدة الفخدية.
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 .3ميارة تحفيد العامميؽ :إ َّف الحػافد ىي الجعامة التي تذكل استس اخرية الجافع أك تػقفو،
لحلظ فاستخجاـ الحػافد بعذػائية كبشاء عمى أحكاـ مداجية سيزخ بالسؤسدة كال يشفعو ،فالقائج
الشاجح ىػ الحؼ يدتصيع أف يجرؾ الفخكؽ الفخدية بيغ العامميغ معو ،كتفاكتات دافعيتيع بيجؼ
تحجيج نػع الحػافد السحخكة لكل مشيع (البقسي.)144 :2008 ،
كمسا سبق يتزح لشا َّ
أف القيادة الشاجحة تتصمب ميارة ذات أىسية بالغة ،كىي فغ
التعامل مع البذخ عمى جسيع السدتػيات ،كإ َّف السيارات اإلندانية تعتبخ مختكد القيادة؛ ألَّنيا
تتصمب مغ الفخد أف يكػف مصمعا بعسق في الصبائع البذخية ،كيػجو تمظ العبلقات بصخيقة
مجركسة كمحجدة.
كتػافخ السيارات اإلندانية لجػ األفخاد تكسغ في قجرتيع عمى التعامل مع األفخاد ،كبشاء
عبلقات شيبة مع جسيع الشاس ،كإدراكو الػاعي لسيػؿ كاتجاىات اآلخخيغ كفيع مذاعخىع ،كتقبل
اقتخاحاتيع كانتقاداتيع البشاءة ،كإضيار ركح االبتكارية فيسا يقػمػف بو مغ أعساؿ ،ككجػد
اإلحداس لجييع باالشسئشاف في العسل كتمبية حاجاتيع.
ابعا :السيارات اإلدارية:
 3.2.4.5ر ً

كتعشى تمظ السيارات في قجرة ذكؼ اإلعاقة عمى فيع عسمو ،كقجرتو عمى تػزيع العسل

داخل التشطيع تػزيعا عادال ،ككضع معجالت كمقاييذ لؤلداء ،كتحقيق التشديق بيغ الشذاشات
كالػحجات السختمفة كافة ،كإعجاد كتصػيخ الكفاءات البذخية ،كتبديط األساليب كاإلجخاءات كالقياـ
بعسمية الخقابة لمتحقق مغ إنجاز األعساؿ عمى أفزل كجو (العتيبي.)49 :2003 ،
وتشبثق عؽ السيارات اإلدارية العجيج مؽ السيارات الفخعية مؽ أىسيا السيارات
اآلتية:
 .1التخظيط :يعج التخصيط العسمية الفكخية التي تخسع مدبقا الصخيق الحؼ سػؼ يدمكو
السدؤكلػف عشج اتخاذىع الق اخرات السختمفة كتشفيحىع ليا بسداعجة الػضائف كالعسميات اإلدارية
األخخػ(التشطيع ،التػجيو ،الخقابة كغيخىا (الحدغ.)7 :2004 ،
يحتاج كل فخد لعسمية التخصيط ،فالتخصيط شيء ميع كضخكرؼ لئلنجاز ،كالتخاذ القخار
السشاسب ،فبجكف التخصيط ال يسكغ تحقيق ذلظ.
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 .2إدارة التغييخ :يتصمب مغ القائج القجرة عمى كضع خصة لمتغييخ ،كتحجيج مجاه ككقت
حجكثو ،كالػقت البلزـ لمػصػؿ إلى اليجؼ ،إذا أريج تحقيقو بكفاءة ،لحا يجب أف يكػف
القائج ذا
ُ
نطخة شسػلية فيسا يتعمق بتحجيج األىجاؼ أك رسع الدياسات لتجشب الرخاعات الجاخمية
كالخارجية (األغا.)72 :2008 ،
يحتاج كل فخد أف يزع خصة لمتغييخ ،كتكػف شاممة لتحجيج األىجاؼ كالصسػحات التي
يدعى إلييا األفخاد ،كتشبع أىسية التغييخ مغ الحاجة السدتسخة لتعجيل األىجاؼ كتغييخىا بسا
يتسذى مع متصمبات التججيج كالتغييخ لؤلفخاد.
حاجد يحػؿ دكف تحقيق
ا
 .3ميارة حل السذكالت واتخاذ الق اخرات :السذكمة ىي معػقا أك
األىجاؼ السصمػبة البجائل بكفاءة كفاعمية (الحدغ.)7 :2004 ،
كتتشػع األساليب كالسجاخل التي يدتخجميا القادة اإلداريػف في مػاجية تمظ السذاكل،
كإيجاد أسمػب حل ليا يشتيي باتخاذ قخار مغ قبل القائج اإلدارؼ؛ كذلظ باستخجاـ مشاىج كأساليب
عمسية بيجؼ الػصػؿ إلى ق اخرات أكثخ كفاءة كدقة كمػضػعية تديع في حل السذكمة ،إذ لع
تعج عسمية اتخاذ القخار تعتسج عمى التجخبة كالخصأ أك التخسيغ ،بل أصبحت تدتشج إلى مشيج
متكامل )البقسي.)139 :2008 ،
كيخػ الباحث َّ
أف ميارة حل السذكبلت كاتخاذ الق اخرات أساسية كضخكرية لمتغمب عمى
العقبات التي تداىع في حل السذكبلت التي يتعخض ليا األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية ،كيتع ذلظ
باستخجاـ مشيج كأسمػب عمسي متسيد.
 .4ميارة إدارة الؾقت :يعج سػء إدارة الػقت مغ أىع الدمػكيات لمسجيخ القائج التي تؤدؼ
إلى ضغػط العسل ،كإلى ضياع كقت ليذ القائج فحدب بل العامميغ أيزا .كتعتسج ىحه السيارة
عمى تخصيط الػقت مغ حيث تحجيج األعساؿ السصمػب إنجازىا ،كالػقت السشاسب إلنجازىا،
كاألكلػيات ،كالتتابع في إنجاز األعساؿ (أبػ زعيتخ)92 :2009 ،
فتدارة الػقت ذات أىسية بالغة في حياة كل فخد ،فبيا تشجد األعساؿ ،كيتع تحجيج
األكقات السشاسبة ،فبجكف إدارة الػقت ُيراب األفخاد بزغػط عسل ،كيحىب الجيج ببل فائجة.

 .5إدارة األزمات :كىي مجسػع مغ السسارسات التي تراغ بذكل خصة مبشية عمى تحميل

دقيق لسكػنات األزمة كآثارىا (نرخ هللا.)239 :2005 ،
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كيجب عمى القادة امتبلؾ القجرة عمى تػقع األزمات قبل حجكثيا ،ككضع الخصط
البلزمة لسػاجيتيا كالتعامل معيا عشج كقػعيا )البقسي .)142 :2008
َّ
إف الحاجة إلدارة األزمات ميسة لؤلفخاد كالسشطسات ،فحجكث األزمة يدبب إرباكا في
أمخ ضخكريا ككضع الخصط البلزمة لمتعامل
حياة األفخاد ،كعميو كانت الحاجة إلدارة األزمة ا
معيا.
 .6إدارة الرخاع :ىػ خبلؼ يشذأ بيغ شخفيغ في التشطيع(أفخاد ،أقداـ ،مجسػعات) .بدبب
اختبلؼ في كجيات الشطخ أك األىجاؼ أك السرالح يدعى كل مشيع لتغميب أريو أك مرمحتو أك
أىجافو (أبػ زعيتخ ،)95 :2009،لحا عمى القادة أف يتجربػا عمى ميارة إدارة الرخاعات ليتسكشػا
مغ معخفة أنػاع الرخاع ،كتحميل مرادره كمعخفة الجػانب اإليجابية كالدمبية لو ،كاستخجاـ
أفزل األساليب الدمػكية كالتشطيسية الفعالة إلدارتو ،كاستثساره في الجػانب اإليجابية لمرخاع في
رفع مدتػػ األداء كاإلنتاجية (البقسي.)152 :2008 ،
كتديع استخاتيجيات إدارة الرخاع في حل بعس السذكبلت التي يػاجييا الفخد في
حياتو ،خاصة التي تكػف خبلؿ السخحمة األخصخ مغ حياة الفخد ،كىي فتخة السخاىقة .كالرخاع
ضاىخة سمػكية شبيعية مػجػدة في حياة األفخاد كالجساعات كالسشطسات ،كمغ الصبيعي عشج
اجتساع الشاس معا ال يسكغ مشع الرخاعات ،كبالتالي يربح اليجؼ ىػ إدارة الرخاع بذكل
بشاء(الجحجكح.)23:2017 ،
إ َّف إدارة الرخاع في البيئة السحيصة يعتبخ كاحجا مغ أىع مرادر ضغػط العسل الفخدؼ
فتف الرخاع يسكغ أف يكػف
كالتشطيسي ،كالتي تؤثخ عمى تحقيق األىجاؼ لمفخد كالدمػكيات .لحا َّ
مفيجا ،إذا ما كجو تػجييا سميسا لخجمة أىجاؼ الفخد ،كسا يسكغ أف يكػف ُمعػؿ ىجـ إذا أُسيء
استخجامو كلع يػجو الػجية الدميسة.
خامدا :السيارات الفكخية:
3.2.4.6
ً

كىي أف يتستع القائج بالقجرة عمى الجراسة كالتحميل كاالستشتاج بالسقارنة ،ككحلظ تعشي

السخكنة كاالستعجاد الحىشي لتقبل أفكار اآلخخيغ ،ككحا أفكار تغيخ السشطسة كتصػيخىا حدب
متصمبات العرخ كالطخكؼ(العبلؽ.)33 :2010 ،
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أن فعالية وكفاءة القيادة تتظمب تؾفخ سسات معيشة في
كسا ذكخ (الدسادونيَّ )255 :2007 ،
القائج الشاجح ومؽ أىؼ ىحه الدسات.:
متسيد ،كأف القائج أميل إلى أف يكػف
ا
 .1الدسات الجدسية :حيث يكػف السطيخ الجدسي
أكثخ حيػية كأكفخ نذاشا مغ أتباعو.
 .2الدسات العقمية والسعخفية :يكػف القائج أكثخ تفػقا مغ األتباع في الحكاء العاـ( :العقمي
– االجتساعي – الػججاني) ،كيسيل القائج إلى أف يكػف عمى ثقافة كمعخفة عالية كأكسع أُفقا
نطخ كأنفح بريخة كعمى مدتػػ عاؿ مغ اإلدراؾ كالتفكيخ ،كيتسيد بصبلقة لفطية ،كالحكع
كأبعج ا
عمى األشياء كأسخع في اتخاذ الق اخرات.
 .3الدسات النفعالية :يترف القائج بالثبات االنفعالي ،كالشزج االنفعالي ،كالقجرة عمى
إدارة الحات كضبصيا ،كالػعي االنفعالي ،كانفعاالت أتباعو كقػة اإلرادة كالثقة بالشفذ.
 .4الدسات الجتساعية :يتدع القائج بالتعاكف كتذجيع ركح التعاكف بيغ األعزاء كالقجرة
عمى التعامل مع الجساعة ،كمخاعاة مذاعخىع ،ككدب ثقتيع مشو كثقتيع في أنفديع ،كيتدع
بسيارة اجتساعية ،كالقجرة عمى خمق ركح معشػية عالية في الجساعة.
شظ َّ
كال َّ
أف التصػر التقشي كالتقجـ العمسي كالتغيخات البيئة السحيصة أدت إلى ازدياد
الحاجة إلى كجػد قادة يترفػف بسيارات كخرائز تختمف عغ السيارات كالخرائز التي
اترف بيا قادة سابقػف تػاججكا في ضل تغيخات بيئات مغايخة ،كتختمف ىحه السيارات الججيجة
كسا ككيفا لكي تتبلءـ مع تصػرات العرخ ،كمع ارتفاع مدتػيات السخؤكسيغ كاستخجاـ التقشيات
الحجيثة في السشطسات ككسائل االتراؿ ،ككل ىحه الستغيخات تتصمب تػافخ ميارات ذاتية
كميارات فشية كميارات إندانية كميارات إدارية كتشطيسية دائسة ،حيث تدداد تمظ األىسية لحكؼ
اإلعاقة الحخكية.

 3.2.5التقديؼ السعاصخ لمسيارات القيادية:
اتجو الباحثػف في مجاؿ اإلدارة إلى اعتساد تقديع معاصخ لمسيارات ،كيخكد ىحا التقديع
عمى جانبيغ أساسييغ مغ السيارات ،الجانب السعشػؼ غيخ السمسػس الستسثل بالجانب اإلنداني
كاالجتساعي (السيارات الدمدة  .)Soft Skillsكالجانب السادؼ السمسػس الستسثل بالجانب الفشي
مغ السيارات (السيارات الرمبة .(Sukhoo et al., 2005, 692) )Hard Skills
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أول :السيارات الدمدة:
ً 3.2.5.2
2.1.4.1.1

مفيؾم السيارات الدمدة

تعخف السيارات الدمدة َّ
بأنيا" :ميارات غيخ ممسػسة كيرعب مبلحطتيا مثل ميارة
اإلنرات كأخح زماـ السبادرة كتذسل السيارات السشصقية كالعقمية كالتػاصل كميارات الذخرية
الحاتية ككحلظ ميارات القيادة".(Hale, 2002,37) .
كسا كعخفت َّ
بأنيا ميارات غيخ تقشية غيخ ممسػسة ،كال تعصي نتائج أثشاء تشطيع
السذخكع ،كتُعشى بالعسل الجساعي كضساف إرضاء الدبائغ كالسحافطة عمييع ،كخمق بيئة مداعجة
لبشاء فخؽ العسل إلنجاز السذاريع ضسغ السيدانية السحجكدة ،كبالػقت السحجد ،كبتنتاجية عالية

الجػدة )(Sukhoo et al., 2005, 693
كيخجع أصل مفيػـ سمدة إلى أصميغ أساسييغ يتسثل األصل األكؿ بأصحاب األعساؿ
الحيغ يؤكجكف عمى ازدياد الحاجة إلى ميارات غيخ تقشية كغيخ تقميجية ،كالتي تكػف خاصة
بالفخد ،كحلظ كيفية التفاعل مع اآلخخيغ ،فزبل عغ زيادة اإلدراؾ بأىسية ىحه السيارات ،كيعػد
سبب تأكيج أصحاب األعساؿ عمى ازدياد الحاجة ليحه السيارات لمتغيخ الحاصل في شبيعة
العسل كالتصػر الرشاعي ،كتحػؿ التخكيد عمى الترشيع إلى التخكيد عمى الرشاعات الخجمية
التي تديع في تحقيق ميدة تشافدية ،ككسا لمسيارات الدمدة الجكر البارز في تحػيل األفخاد
العاشميغ عغ العسل إلى أفخاد عامميغ مغ خبلؿ تشسية مياراتيع الدمدة .كتُسيد ميارات الشاس
عغ السيارات التقشية التقميجية بسرصمح السيارات الدمدة .أما األصل الثاني لمسيارات الدمدة
فيػ مغ مذاريع التسػيل االجتساعي األكربية ) (EQUALالتي ضيخت مغ الحاجة لػصف
التقجـ في تحقيق الفائجة لمسدتفيجيغ التي لع تعخؼ بػاسصة اإلحرائيات أك مغ خبلؿ قياس
السعمػمات ،كتػصف السيارات الدمدة َّ
بأنيا السيارات السصمػبة لمحرػؿ عمى نتائج سمدة كىحه
الشتائج صعبة القياس كالمغة الكاممة لسرصمح (سمدة) جاءت مغ (نتائج سمدة) ك(مؤشخات
سمدة) .كبالتالي (ميارات سمدة) (Simpson, 2006, 10) .كعخفت ىحه السيارة بسيارات
القخف الحادؼ كالعذخيغ ،كلقت اىتساما بالغا مغ قبل السفكخيغ في مجاؿ إدارة األعساؿ؛ ألَّنيا
تعج مفتاح السشذآت كالسشطسات الخئيذ لتحقيق الخيادة في مجاؿ عسميا ،كسا كيشطخ إلى ىحه
السيارات عمى َّأنيا عػامل مريخية لمتصػر كالتقجـ االقترادؼ كاالجتساعي ،كىي" :قابمية
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معالجة السػاقف كالدمػؾ عػضا عغ كػنيا مجخد معخفة أك مدتػػ تقشي" ( Tobin, 2005:
.)8
2.1.4.1.2

أشكال السيارات الدمدة:

نطخ ألىسية السيارات الدمدة في الحياة الػضيفية كالحياة العامة لمسػضفيغ التي تسثل
ا
( )%75مغ ميارات السػضف ،فتتعجد كتتشػع أشكاليا غيخ السمسػسة.
 .1ميارات الترال :إ َّف التعبيخ عغ رغبات كأفكار السػضف بذكل كاضح كفعاؿ ُيسثل
نرف عسمية االتراؿ التي يحتاجيا لفاعمية العبلقة مع اآلخخيغ ،كيتسثل الشرف

الثاني في اإلنرات كفيع ما يخيج اآلخخكف ،كاالتراؿ الفعاؿ عسمية ديشاميكية ،كىػ
غاية كل مشطسة ،فسغ خبللو يتع تشطيع العسمية اإلدارية ،كتػحيج أنذصة السشطسة تجاه
ىجؼ مخصط لو ()Mathew, 2009: 1
 .2ميارة إدارة فخق العسل وبشائيا :إ َّف بشاء فخؽ العسل الفعالة يعج مغ أىع أساليب التشسية
اإلدارية ،كىػ االستثسار األفزل لمسػارد البذخية ،حيث َّ
أف العسل الجساعي يؤدؼ إلى
تعطيع العائج مغ الجانب االقترادؼ كاالجتساعي ،فيػ يدسح لمسػضف أف يكػف أكثخ
رضا كانتساء لمسشطسة كليذ اليجؼ الخئيذ لتذكيل فخؽ العسل جعل السػضف يتػاءـ
مع ضخكؼ العسل الحالية ،بل يجب أف يكػف اليجؼ ىػ تسكيشيع مغ اإلحداس َّ
بأف ليع
دكر فعاؿ في مشطساتيع كمشحيع القجرة عمى أف يكػف ليع رد فعل حػؿ متصمبات
السشطسة ليربحػا جدءا نذيصا مغ السشطسة ،كىكحا فالعسل الجساعي ميارة ،كتذكيل
فخؽ العسل ميارة أصعب)حسػد كالمػزؼ.)262 :2008 ،
 .3ميارة ضغط العسل :كيقرج بزغط العسل القمق الشاتج عغ مذاكل العسل بدبب ضخكؼ
السشطسة الجاخمية ( ،)Sukhoo et al, 2005: 97قج أعمشت مشطسة الرحة العالسية
" َّ
أف ضغػط العسل ىي مذكمة عالسية انتذخت ،كبجرجة كبائية في كل أنحاء العالع
كسسيت(بسخض القخف العذخيغ)" (الذصي.)2 :2008 ،
 .4ميارة إدارة الشداع :كالرخاع ىػ حالة انعجاـ التػافق التي تشذأ داخل الفخيق أثشاء تشفيح
مذخكع معيغ نتيجة لعجـ االتفاؽ عمى أكليات السذخكع كتػزيع السياـ عمى السػضفيغ
).(Sukhoo et al.,2005: 698
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 .5ميارة إدارة الؾقت :إ َّن ارتباط إدارة الػقت بالعسل اإلدارؼ لػجػد سمدمة مغ عسميات
التخصيط ،كالتحميل ،كالسخاقبة ،كالتػجيو لؤلنذصة اإلدارية كافة التي يتع تأديتيا خبلؿ
ساعات الجكاـ الخسسي لتحقيق االستثسار األقرى لمػقت كالػصػؿ إلى األىجاؼ،
كالػقت في العسمية اإلدارية ىػ السيمة الدمشية الستاحة لمسػضف الستخجاـ إمكانياتو
كمػاىبو لمػصػؿ لميجؼ السشدجع مع متصمبات العسل كحياة السػضف الخاصة أما إدارة
الػقت" :فيي مجسػعة الصخائق كالػسائل التي يدتخجميا السػضف إلنجاز األعساؿ
بتتقاف عاؿ ،كذلظ مغ خبلؿ فتخات زمشية يتع تحجيجىا مدبقا" (العقيمي.)3 :2009 ،
 .6ميارة اإلبجاع  :يذكل اإلبجاع السطمة الخئيدة التي تحث عمى تفعيل قجرات السشطسة مغ
خبلؿ أنذصتيا السختمفة لمػصػؿ إلى حالة التسيد ،كتقجيع ما ىػ ججيج بذكل مدتسخ
فيتػلج مغ خبلؿ ذلظ مسيدات تشافدية مدتجامة ،كإ َّف جيػد اإلبجاع تتجدج بتػجيو بخامج
عسميات السشطسة لكي تربح أكثخ قخبا مغ متصمبات الدػؽ كالدبائغ عمى اختبلؼ
فئاتيع ،كتشفق السشطسات اليػـ الكثيخ عمى مجاالت البحث كالتصػيخ كاإلعجاد كالتجريب
مدتسخ في عسميات السشطسة ،كيصاؿ
ا
لتديع مجتسعة في تػليج أفكار تحقق تحديشا
اإلبجاع مجاالت عجيجة فيػ ال يقترخ عمى الجانب التكشػلػجي ،بل يستج ليذسل
الجػانب الثقافية كمختمف الجػانب اإلندانية (مشرػر كالخفاجي.)190 :2010 ،
 .7ميارة إدارة التغيخ التشغيسي :كيعخؼ التغييخ التشطيسي َّ
بأنو عسمية إعادة ىيكمية السػارد
كالقابميات بيجؼ زيادة قجرة السشطسة عمى خمق القيسة كزيادة العػائج التي يحرل عمييا
أصحاب السرالح ،أك ىػ تبشي فكخة ججيجة أك سمػؾ ججيج مغ قبل السشطسة (جبلب،
.)666 :2010
 .8ميارة الثقة الذخرية :ميارة الثقة الذخرية تعج ضاىخة تتخمل كل جػانب السشطسة،
فيي تسكغ العامميغ مغ اإلقجاـ عمى السجازفات ،فعشجما تكػف ىشاؾ ثقة يكػف لجػ
العامل إحداس َّ
بأف اآلخخيغ لغ يدتغمػه (أنجراكس كمعايعة.)38 :2008 ،
 .9ميارة إدارة الحات :تعشي اإلدارة الحاتية االستخاتيجيات التي تديل الدمػكيات كتذجعيا،
كالتي تقمل مغ حالة االنحخاؼ عغ السعاييخ ،كتشقدع اإلدارة الحاتية عمى قدسيغ؛ السفيػـ
الحاتي أكال كاإلدارة ثانيا ،كيقرج بالسفيػـ الحاتي" :الصخيقة التي يخػ بيا العاممػف
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أنفديع ،كالصخيقة التي يعتقجكف َّ
بأف اآلخخيغ يشطخكف بيا إلييع" ،أما مرصمح اإلدارة
فيػ تػجيو اآلخخيغ لجعميع يستثمػف ألكامخ شخز آخخ يستمظ الدمصة كالسدؤكلية التي
تخػلو لجعل اآلخخيغ يقػمػف بتشفيح الػاجبات كالسيسات التي يصمبيا مشيع ،كتتزسغ
كحلظ إدارة الغزب  -إدارة الحات كل مغ ميارات إدارة الشداع كإدارة فخؽ العسل(التظ،
.)4 :2006
.10

ميارة التفكيخ الشقجي :حطيت الجراسات في مجاؿ التفكيخ الشقجؼ بأىسية كبيخة

بالػقت الحاضخ لكػف التفكيخ عسمية عقمية مبلزمة لئلنداف مشح كجػده ،كيحتاج السخء
لعسمية التفكيخ في مػاقف حياتو اليػمية ،عشج اتخاذ الق اخرات أك أثشاء الرخاع لسػاجية
األزمات أك إلبخاز األدلة كالحجج القػية أثشاء مشاقذة القزايا العمسية ،كيعخؼ التفكيخ
الشاقج َّ
بأنو" :حل السذكبلت أك التحقق مشيا كتقييسيا باالستشاد إلى معاييخ متفق عمييا
مدبقا أك ىػ "تفكيخ تأممي معقػؿ يخكد عمى اتخاذ القخار بذأف ما يعتقجه الفخد كيؤمغ
بو ،كما يتصمبو ذلظ مغ كضع فخضيات كأسئمة كبجائل كخصط لمتجخيب" (الشبياني،
.)111 :2010
يخػ الباحث َّ
أف أشكاؿ ميارات الدمدة تحتػؼ عمى العجيج مغ السيارات كمغ أىسيا:
ميارات االتراؿ فيي كاحجة مغ السيارات السيسة؛ فيي غاية السشطسات يتع مغ خبلليا تػجيو
أنذصة السشطسة تجاه األىجاؼ السخصط ليا ،كسا تعج ميارة إدارة فخؽ العسل كبشائيا مغ أىع
أساليب التشسية اإلدارية ،كىػ االستثسار األفزل لمسػارد البذخية.

ثانيا :السيارات الرمبة:
3.2.5.3
ً

عخفت بأنَّيا شخائق إدارية أك تقشية ليا عبلقة بأعساؿ السشطسة كتدتعسل في كضائف

محجدة أك في مجاؿ معيغ "لحلظ سسيت أيزا (بسيارات السجاؿ) (.(Rao, 2010: 2
تعخؼ َّ
بأنيا "تمظ السيارات التقشية السصمػبة في مجاؿ العسميات كاألدكات كفي مجاؿ التقشيات"
).(Sukhoo et al., 2005: 93
كمغ أشكاؿ السيارات األساسية عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ ميارات بخمجة الحاسػب،
إتقاف تذغيل اآلالت كالسكائغ ،إعجاد التقاريخ كالسػازنات السالية ...كغيخىا.
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 3.2.6أساليب تشسية السيارات القيادية:
تػجج أساليب عجة تدتخجـ في تشسيو السيارات القيادية ،كسيعخض الباحث ىشا أىع
أساليب التجريب التي يسكغ أف تتزسشيا دكرة إعجاد القادة ،كلقج َّ
أكج جسجػـ عمى ضخكرة تػفخ
أساليب تشسية السيارات القيادية ،كذلظ في ضػء االعتبارات التالية( :جسجػـ)248 :2011 ،
أ -تعقج األعساؿ اإلدارية كاتداعيا.
ب  -زيادة الصمب عمى القادة األكفاء.
ج  -االتجاه نحػ استخجاـ السثقفيغ كأصحاب الخبخة الستخررة لسػاجية التحجيات العالسية
االقترادية كاالجتساعية كالثقافية.
د  -ضساف حيػية السشطسات كقجرتيا عمى االستسخار كالسشافدة مغ خبلؿ تشسية قجرات قادتيا
كمياراتيع.
أول :أىؼ أساليب تشسية السيارات القيادية ما يمي:
ً 3.2.6.2
أن يعسل التجريب عمى زيادة كسية السعخفة كالسعمػمات كتشسية
 -1التجريب :كال ُبَّج ْ

السيا ارت القيادية ،فقج أشار دركير إلى َّ
أف التجريب نذاط مخصط ييجؼ إلى إحجاث تغيخات
سػاء في الفخد أك السجتسع متزسشا السعمػمات كالخبخات كالسيارات كشخؽ العسل كالدمػؾ بسا
يؤىل الفخد أك الجساعة لمقياـ بأعساليع بكفاءة كإنتاجية(دركير.)12 :2008 ،
كيعخؼ ركبخت ) (Robertالتجريب بأنَّو كل األنذصة التي يعايذيا السعمسػف العاممػف
في أثشاء خجمتيع ،كالتي أعجت لكي تديع في تصػيخ العسل إلى ما ىػ افزل (الػىيبي،
.)64 :2012
كقج بيَّغ حدغ إ َّف األىجاؼ التي يحققيا التجريب فيسا يمي:


مػاكبة التغيخ في شبيعة الحياة كالسذكبلت التي تػاجييا القيادة ،كالحؼ تسثل في زيادة

التعقج كالتذابظ في جػانب الحياة اإلندانية ،كاألخح بالعمع كالتكشػلػجيا اآللية عمى نصاؽ أكسع
كبسدتػيات أعمى ،كتزخع السعارؼ كانفجارىا إلى غيخ ذلظ ،كقج فخض عمى القيادة أف تغيخ
أساليبيا كرسائميا لتكػف أقجر عمى مػاجيتو كتػجييو.
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مػاكبة التصػر الكبيخ في التكشػلػجيا اآللية كمشيا الحاسػب ،كاالستفادة مغ اإلمكانيات

اليائمة لو في إجخاءات البحػث ،كمعالجة السعمػمات ،كالسداعجة في اتخاذ الق اخرات ،كفي ذلظ
تػفيخ لمػقت كالجيج ،كمعالجة دقيقة لؤلمػر.


التعخؼ إلى السفاىيع كالسياـ الججيجة في مجاؿ القيادة ،مثل :التخصيط ،كاتخاذ الق اخرات،

الستعمقة بالسدائل السدتقبمية ،كالتقػيع كالستابعة.


معايذة ضاىخة العػلسة في السجتسعات ،كدكر القائج في السحافطة عمى اليػية الثقافية

مغ جية ،كاالنفتاح عمى الثقافات األخخػ مغ جية ،كأثخ ذلظ عمى التشطيع.
بشاء اإلنداف الجيسقخاشي مغ خبلؿ الجساعة الستػازنة التي تزسغ حاجات الفخد


ككججانو.


تحفيد العامميغ عمى االبتكار كاإلنتاجية ،ككحلظ تحقيق التغي اخت األساسية في التشطيع

الخاىغ.


تجريب العامميغ عمى حل مذكبلت حجثت فعبل ،كذلظ مغ خبلؿ تصبيق بخامج محجدة

كلفتخات معيشة بالحات (حدغ.)54 :2007 ،
أما أساليب التجريب فسشيا ما يتخح الصابع الفخدؼ ،كمشيا ما اتخح شكل السجسػعات
صسع لتجريب
الرغيخة ،كمشيا ما اتخح شكل التجريب الجساعي التعاكني السذتخؾ ،كمشيا ما ُ
مجسػعات كبيخة ،رغع َّأنيا تخجع جسيعيا إلى تشسية كصقل السيارات القيادية ،ومؽ ىحه
األساليب ما يتؼ عؽ طخيق:


السذخوعات الفخدية :كىي أف يقػـ كل متجرب ببحث مذخكع ما أك التجرب عميو.

كيتػلى بحلظ تجسيع مػاد البحث أك العسل ،كمغ ثع عخضيا ،كيخاعي في ذلظ تشػيع
السػضػعات إلكدابو ميارات متشػعة.


نغام التمسحة اإلدارية :كبسػجبو يتع تجريب القادة الججد عمى أيجؼ قادة قجماء.



نغام الظؾاف بالعسل :بحيث يتع اشبلع الستجرب عمى جسيع جػانب العسل في مختمف

نذاشات التشطيع قبل تدميسو عسمو السحجد ،مسا يجعمو يعير أجػاء العسل كيعصيو نطخة شسػلية
عشو.
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نغام التخقيات السؤقتة :كذلظ يزع القائج في مػقع مدئػلية أكبخ كأكثخ صعػبة ،األمخ

الحؼ يجعمو في مػاجية تحجؼ السشرب الججيج كمدئػلياتو مسا يجبخه عمى تعميع نفدو مغ خبلؿ
العسل ،كمغ مخاشخ ىحه الصخيقة أف يكػف العسل الججيج أكبخ مغ إمكانيات ىحا القائج ،األمخ
الحؼ قج يػقعو في أخصاء بل ربسا في الفذل ،لحا َّ
فتف حدغ االختيار مع تػفيخ السذػرة مغ
القيادات األعمى قج يكػف مفيجا في ىحه الصخيقة.


مقابمة حل السذكمة :كيدتخجـ ىحا األسمػب في مػاقع العسل سػاء بصمب مغ

السخؤكسيغ أك مغ الخئيذ ،كمغ مسي ادتو َّأنو يتيح لمستجرب أف يدأؿ كيبجؼ رأيو ،كيقػـ السجرب
بتذجيع مبادرات الستجربيغ ،كاستخبلص حمػؿ رشيجة لمسذكبلت )جعمػؾ.)165 :2009 ،
وكسا َّبيؽ جسجؾم مجالت التجريب عمى القيادة في الجؾانب التالية:
أ -مبلحطة خصأ التجريب ،ثع تشبييو إلى األخصاء التي يكػف عمى كشظ الػقػع فييا.
ب -التدكد بالسعمػمات مغ خبلؿ السحاضخات كالسشاقذات كدراسة الحالة ،كالتجريب العسمي
عمى حل السذكبلت كإدارة الجمدات.
دكر
ج -إثارة السذاعخ مغ خبلؿ تسثيل أدكار تتعمق بسذكبلت كاقعية يتخح فييا كل متجرب ا
مغ األدكار ،كيترخؼ حدب ما تسميو شبيعة الجكر.
د -الجساعة السعسمية؛ كىي عبارة عغ جساعة دراسية يخأسيا قائج أك مجرب خبيخ ،كتعج
بسشدلة معسل كمختبخ لمسبلحطة السباشخة ،كدراسة العبلقات كتحميميا ،كإتاحة الفخصة لمسخاف
عمى حل السذكبلت.
ق -تبادؿ السػاقع أك التعييغ السؤقت ،كىجفو تدكيج القادة بسعمػمات متشػعة خارج الشصاؽ
الحؼ اعتادكا عميو ،كتجريبيع عمى أعساؿ مختمفة غيخ تقميجية مغ خبلؿ أساليب مبتكخة مثل
السبادرات اإلدارية كغيخىا (جسجػـ.)247 :2011 ،
كيداىع التجريب في تشسية السعخفة اإلدارية كالحاتية لمسػضف مغ خبلؿ البخامج كالجكرات
التجريبية التي يمتحق بيا السػضف ،كالتي تيجؼ إلى صقل إمكانات كقجرات الستجرب ،كتدكيجه
بأنساط سمػكية ججيجة تتشاسب مع متصمبات العسل ،كمع قجرات الفخد ،كال شظ َّ
أف تجريب
العامميغ يديع في تشسية قجراتيا ككفاءتيا؛ كذلظ عغ شخيق العسميات التالية:
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أ-

تشسية الجانب السعخفي اإلداري :ييتع ىحا الجانب بتسكيغ السػضف مغ أداء كاجباتو

الػضيفية برػرة عسمية مغ خبلؿ إلسامو كمعخفتو لمشطع كالمػائح كأساليب العسل كاالختراصات
كالسدئػليات كالػاجبات كعبلقات العسل عمى مختمف السدتػيات ،وىحه السعخفة ل تأتي إل عؽ
طخيق ما يمي:
 .1معخفة نطع السشطسة كسياستيا كأىجافيا.
 .2معخفة تاريخ السشطسة.
 .3معخفة مشتجات السشطسة كسياستيا في ىحا السجاؿ.
 .4معخفة القػاعج كالتشطيسات داخل السشطسة.
 .5معمػمات عغ خصط السشطسة كمذكبلت التشفيح.
 .6معمػمات عغ السشاخ الشفدي كاإلنتاجي لمعسل.
 .7السعخفة الفشية بأساليب اإلنتاج كأدكاتو.
 .8السعخفة بالػضائف اإلدارية األساسية كأساليب القيادة (باشات.)99 :1999 ،
ب -تشسية قجرات السؾعف ومياراتو :إ َّف تسكغ السػضف مغ الػصػؿ إلى قجر كبيخ مغ
الجانب السعخفي اإلدارؼ غيخ كاؼ في حج ذاتو في تسكيغ السػضف مغ تحقيق أداء كضيفي
يشذجه التشطيع عشج إلحاقو بالبخنامج التجريبي ،كىحه السعخفة غيخ كافية عسميا إذا لع تراحبيا
تشسية ميارات السػضف كقجراتو كاستعجاداتو ألداء عسمو بكفاءة عالية ،كمؽ أىؼ السيارات
والقجرات والستعجادات التي يدعى التجريب إلى إكدابيا لمستجرب ما يمي:
 .1السيارات البلزمة ألداء العسميات الفشية السختمفة.
 .2السيارة في تحميل العسل.
 .3السيارات القيادية.
 .4القجرة عمى كدب األصجقاء كالقياـ باالتراالت.
 .5القجرة عمى تحميل السذكبلت كاتخاذ ق اخرات السشاسبة.
 .6السيارات اإلدارية (رفاعي.)130 :2000 ،
ج -تشسية الجانب الدمؾكي :تذكل الجػانب الدمػكية لمسػضف ُبعجا أساسيا في نػعية األداء

كالعبلقات كالػالء التشطيسي ،فالػصػؿ بالستجرب إلى مدتػػ عاؿ مغ السعخفة ،كالسيارات،
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كالقجرات ،كاالستعجادات ،ال يعشي في كل الحاالت َّ
أف الستجرب سػؼ يسارسيا برػرة إيجابية،
خاصة إذا كانت ىشاؾ مذكبلت في الجػانب الدمػكية ،لحا تسثل الجػانب الدمػكية اإلشار
اإليجابي لمتشطيع الحؼ يزسغ َّ
أف السػضف الحؼ التحق ببخنامج تجريبي سػؼ يدتخجـ ما تعمسو
مغ السعخفة كما حرل عميو مغ ميارات في رفع مدتػػ أداء العسل كتحديشو .كيسثل ذلظ
اإلشار اإليجابي في حساسة السػضف لعسمو كغيختو عميو ،كاإلخبلص لو ،كاالىتساـ بو،
كالتعاكف مع زمبلئو ،ككالئو لمتشطيع كانجماجو مع جساعة العسل ،ويتحقق ذلػ عشجما يعؼ
البخنامج التجريبي إلى تحقيق ما يأتي:
 .1االتجاه لتفزيل العسل في السشطسة.
 .2االتجاه لتأييج سياسات التشطيع كأىجافو.
 .3تشسية الخغبة في العسل كالجافع إليو.
 .4تشسية االتجاه إلى التعاكف مع الدمبلء كالخؤساء.
 .5تشسية الخكح الجساعية في العسل.
 .6تشسية الذعػر بالسدئػلية.
 .7تشسية ركح التفػؽ أك التسيد في العسل.
 .8تشسية الذعػر بتبادؿ السشافع بيغ التشطيع كالعامميغ (أؿ الشذسة)22 :2002 ،
كيسكغ إجساؿ القػؿ َّ
بأف التجريب ىػ حجخ الداكية إلكداب األفخاد السعمػمات كالسعارؼ
كالسيارات التي تتصمبيا الػضيفة كمسارستيا تصبيقيا ،إضافة إلى تصػيخ ىحه السعمػمات كالسعارؼ
كالسيارات بسا يتشاسب مع التغييخ السشذػد ،كعمى ضػء ىحه األىسية فقج تغيخ مفيػـ اإلنفاؽ
استثسار ال تقل
ا
عمى التجريب مغ كػنو مجخد مرخكفات أك تكاليف ألداء األعساؿ ليربح
أىسيتو إف لع تكغ تتجاكز أىسية االستثسار في األصػؿ الخأسسالية ،استشادا إلى ما يجره مغ عائج
كاضح يتسثل في إنتاجية أعمى شالسا كاف ممبيا لؤلىجاؼ كشالسا ُكفخت لو السقػمات الزخكرية
إلحجاث فاعميتو ،كالتجريب ميع لشا كأفخاد ،كىشاؾ الكثيخ مغ الجكرات التجريبية التي تفيجنا في
تشسية مياراتشا في العسل كفي الحياة؛ فالكثيخ مشا يحتاج لتشسية مياراتو في مجاؿ ما مغ مجاالت
الحاسػب أك تشسية لغة أجشبية أك تشسية المغة األـ أك تعمع تقشية ما أك اكتداب بعس السعارؼ
كالسيارات اإلدارية إلى آخخ السػضػعات السختبصة بسيارات العسل.
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 -2أسمؾب التشسية الحاتية:
يعتبخ أسمػب التشسية الحاتية مغ األساليب السيسة التي يجب أف يقػـ بيا القائج كأنَّو -
ككسا أشار الدمسي -مدئػؿ عغ تحقيق أىجاؼ السشطسة مغ خبلؿ تأثيخه عمى األفخاد ليكػنػا
عشاصخ مشتجة كفعالة كمتعاكنة في فخؽ متكاممة تتحسل السدئػلية كتذارؾ في اإلنجاز؛ لحا
يجب أف يزع لشفدو بخنامجا لتصػيخ مياراتو كقجراتو اإلدارية كالقيادية استشادا إلى تجارب
اآلخخيغ ،كاستمياما لسبادغ اإلدارة الحجيثة (الدمسي.)131 :2009 ،
ويخى الباحث َّ
أف التشسية الحاتية عمى مدتػػ الفخد تشصمق مغ الشطخ لكل إنداف باعتباره
معجدة في ذاتو ،ك َّ
أف لجيو إمكانات كامشة لمفعل كاإلبجاع تسيده عغ غيخه مغ بشي البذخ .كتتيح
التشسية الفخصة لمتفاعل في حجكد شاقة الفخد عمى التػاصل كالتفاعل كالعسل كالسذاركة اإليجابية
في مجتسعو السحمي ،ككحلظ في حجكد قجرتو عمى أف يخػ كيمسذ كيجرؾ ناتج تفاعمو كعسمو.
 -3الستفادة مؽ تكشؾلؾجيا السعمؾمات والتقشيات الحجيثة:
مغ السدمع بو َّأنو لع يعج يكفي مجخد اإللساـ بقػاعج تذغيل الحاسب اآللي ك َّإنسا أصبح
مغ الزخكرؼ تشسية ميارة استخجاـ الحاسب اآللي كشبكة اإلنتخنت الججيجة التي ضيخت نتيجة
لمتقجـ التكشػلػجي ،كيقتزي ىحا األمخ لمتشسية كالتحجيث السدتسخ ألحجاث الػسائل التكشػلػجية،
حتى يسكغ أف يؤدؼ الفخد دكره بكفاءة أساسيا السيارة كالعمع كالثقة .كىشاؾ ميارات عجة يجب
عمى األفخاد اإللساـ بيا في ىحا السجاؿ كخاصة فيسا يتعمق بجخائع الحاسب اآللي كاإلنتخنت شبقا
لصبيعة كضخكؼ كتخرز الفخد (شعباف كآخخكف.)79 :2013 ،
كعميو فت َّف التقشيات الحجيثة تعتسج عمى أىجاؼ كمدايا جعميا تغدك العقػؿ البذخية كتؤثخ
عمييا كسا ككيفا ،كىحا مغ خبلؿ اعتسادىا عمى عشاصخ جػىخية حققيا عرخ العػلسة
نطخ
ا
كالسعمػماتية ،فيي تيجؼ بالجرجة األكلى إلى تعمع عجد ىائل مغ العقػؿ البذخية،
العتسادىا عمى كسائل متصػرة في نقل السعمػمات كالسعارؼ العسمية ،ال سيسا شبكة اإلنتخنت
التي أصبحت تذتغل بذكل كاسع في جسيع مجاالت البحث العمسي ،ال سيسا في إعجاد
السذخكعات العمسية األكاديسية.
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- 4الشجوات والسحاضخات:
تعتبخ الشجكات مغ أنجح الػسائل في تشسية السيارات إذا أحدغ اإلعجاد لياَّ ،
ألف الشجكات
تتيح االتراؿ السباشخ كشخح اآلراء السختمفة ،كتشسية لغة الحػار في ىجكء ،كتشسية ممكة التعبيخ
عغ الخأؼ بحخية كفي نفذ الػقت تقبل الخأؼ دكف ضجخ أك ضيق ،كيشبغي أف يتع اختيار نػع
الشجكات كالسحاضخات بعشاية شجيجة بحيث تعبخ عغ حاجة الفخد ،كتدتخ أكجو القرػر في فيسو
لؤلشياء كتشسي مجاركو في الحاالت التي ال يعخفيا كتحكي فييا ركح االبتكار كالتججيج.
لحا يخػ الباحث في ضل ىحا األسمػب َّ
أف ىشاؾ مياـ ميارية يجب أف يقػـ بيا القائج
تتسثل في إتاحة فخص العسل كالشسػ كالتقجـ لمسخؤكسيغ ،كيعصي ليع القجكة الحدشة في اإلنجاز
كفي التشسية كالتصػيخ الحاتي ،كيحث دائسا عمى التسيد كيذجع السخؤكسيغ التسيديغ ،يحخص
دائسا عمى تشسية ميارات القيادات إما مغ خبلؿ الحخص عمى السذاركة في البخامج التجريبية
التخررية كالتأىيميةٕ ،كاما بديادة تثقيفو الحاتي باشبلعو السدتسخ عمى البحػث كالجراسات
كاشتخاكو الفعمي في السجبلت كالجكريات العمسية كشبكة السعمػمات العالسية لمػقػؼ عمى الججيج
في مجاؿ تخررو بسا يحقق لو التقجـ كالتصػر كفعالية قيادتو( .شعباف كآخخكف:2013 ،
.)79
 -5تفعيل دور العالقات العامة:
ميارة العبلقات العامة تعشي القجرة كالححؽ في التعامل مع اآلخخيغ .كيسكغ تحجيج
الدسات األساسية لسيارة العبلقات العامة (شعباف كآخخكف .)79 :2013 ،كىي عمى الشحػ
التالي:
 القجرة عمى اإلقشاع. االىتساـ باآلخخيغ. السػضػعية كالتداـ الحياد. الذجاعة كتحسل السدئػلية. االبتكار كالسبادأة كالمياقة. الحساس كضبط الشفذ. -حدغ الترخؼ.
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 الحدـ كالحدع في السػاقف الرعبة.كيخػ الباحث َّ
أف العبلقات العامة في غاية األىسية كخاصة في ضل التصػرات
الستدارعة في عالع التكشػلػجيا ،حيث تذكل العبلقات العامة مجخبل لتشطيع كإدارة األفخاد
كالسؤسدات ،فيي حمقة كصل ميسة كتػاصل كأداة تفاعل نذصة ،ال يسكغ االستغشاء عشيا ،لقج
أصبحت العبلقات العامة ضخكرة اجتساعية مراحبة لمتغييخ التي حجثت في السجتسعات
السختمفة فيي تيجؼ إلى التكييف كالتػافق في السرالح السذتخكة بيغ السؤسدات كجساىيخىا
باستخجاـ كسائل كأساليب االتراؿ السختمفة ،بحيث يتحقق التػازف بيغ التغييخات السادية
كالسعشػية في ىحه السجتسعات فيدػد بحلظ االتجاه إلى تقجيخ أداء اآلخخيغ كتفيع ضخكفيع كالقجرة
عمى التكيف ،كالتػافق معيع في سبيل السرمحة السذتخكة.

 3.2.7التحجيات التي تحج مؽ تشسية السيارات القيادية:
 .1عجم وضؾح الخؤية :كيقرج بيا عجـ كجػد الرػرة الحىشية الػاضحة لجػ السجيخ ،كالتي
يتحجد عمى أساسيا مدتقبل السشطسة كاإلدارة التي يخأسيا ،حيث تسثل ىحه الخؤية أساسا ألىجاؼ
كخصط كإجخاءات السشطسة الحالية كالسدتقبمية.
 .2الخؾف مؽ الفذل :كيتسثل في الخػؼ مغ السخاشخة أك العقاب الشاجع عغ ارتكاب
األخصاء أك تجشب شخح األفكار أك الحمػؿ اإلبجاعية لسػاجية مذكمة ما ،كذلظ مغ أجل حساية
الرػرة الحاتية لمسجيخ ،كعجـ الطيػر بسطيخ الذخز األحسق أك الغخيب عشج شخحو لفكخة
ججيجة كغخيبة ،األمخ الحؼ يجعمو حافطا ليحه األفكار دكف إفراح عشيا ،مسا يعػؽ اإلبجاع
كيبجد األمل في االبتكار.
 .3التسدػ باأل نسا السألؾفة :يذيخ ىحا التحجؼ إلى رغبة الذخز في التسدظ باألنساط
أف كل األحجاث كالسذكبلت متذابية ،ك َّ
السألػفة ،كعجـ القجرة عمى الخخكج ضشا مشو َّ
أف ما يشصبق
أف يشصبق عمى السذكبلت الحالية ،ليحا َّ
مغ حمػؿ عمى السذكبلت مغ السسكغ َّ
فتف الكثيخ مغ
السجيخيغ في السشطسات يذعخكف َّأنو يجب عمييع االلتداـ بالقػاعج كاألنساط الدمػكية التي تع
العسل بيا مغ قبل في حل السذكبلت ،حيث َّ
أف الخخكج عغ ىحه القػاعج يعج في اعتقادىع شيئا
غيخ مقبػؿ.
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 .4غياب جؾ الحخية :يتسثل ىحا التحجؼ في الجرجة الستاحة لمفخد لمتعبيخ عغ شخريتو
سػاء أكاف ذلظ مغ خبلؿ أفكاره أك مذاعخه ،كىحه الحخية بالصبع ال تعشي بالزخكرة قياـ الفخد
دائسا بتشفيح أفكاره اإلبجاعية كيفسا اتفق ،حيث إ َّف ىشاؾ قيػد كضػابط تشطيسية كاجتساعية تحجد
السقبػؿ كغيخ السقبػؿ مغ سمػؾ األفخاد.
 .5غياب الجوافع الجاخمية لإلبجاع :يذيخ ىحا التحجؼ إلى الجكافع السختبصة بالذخز ذاتو
التي تجفعو إلى العسل اإلبجاعي ،كىحه الجكافع قج تكػف لمبعس متسثمة في اإلثارة البلعقمية
كالتحجؼ السختبصيغ بحل السذكبلت في حيغ َّأنيا تسثل لمبعس اآلخخ فخصة لتحقيق الحات أك
الخغبات الذخرية ،ليحا َّ
فتنو إذا لع تكغ لجػ السجيخ الجاخمية القػية التي تجفعو لبحؿ جيػد
كافية لحل السذكمةَّ ،
فتنو ربسا يخفق في الػصػؿ إلى الحمػؿ اإلبجاعية(ىيجاف.)51 :2006 ،
 .6عجم التذجيع مؽ السشغسة :يقرج بيحا التحجؼ غياب السكافأة السادية أك السعشػية
السصمػبة كالسبلئسة لتذجيع األفخاد العامميغ فييا عمى الخخكج عغ السألػؼ كشخح األفكار
كالحمػؿ اإلبجاعية لمسذكبلت التي تػاجييع أك تػاجو السشطسات التي يعمسػف فييا ،كسا َّ
أف ىشاؾ
عامبل آخخ يختبط بعجـ التذجيع مغ السشطسة يتسثل في الشقج السبكخ ألفكار كحمػؿ السبجعيغ
(العػاجي.)66 :2002 ،
 .7اإلف اخ في مكافأة الشجاح :إذا كاف غياب الجكافع الجاخمية لئلبجاع أك عجـ التذجيع مغ
السشطسة يسثبلف عػائق كاضحة كمشصقة لئلبجاعَّ ،
فتف اإلفخاط في مكافأة الشجاح يسثل أيزا
معػقا آخخ مغ معػقات اإلبجاع.
 .8عجم مدانجة العسل الجساعي مؽ قبل السشغسة ،مغ السؤكج َّ
أف اإلبجاع ليذ فخديا في
كل الحاالت ،بل مغ السسكغ أف يكػف جساعيا ،كىحا بجكره يتصمب ضخكرة تػفخ نػع مغ الجعع
مغ السشطسة بالشدبة لمجساعات السعشية بحل السذكبلت التي فييا ،ذلظ َّ
أف غياب مثل ىحا الجعع
أك السدانجة قج يؤدؼ إلى تخاخي أعزاء الجساعة ،كتجني حساسيع كتخاجعيع عغ تقجيع الحمػؿ
اإلبجاعية لمسذكبلت التي يكمفػف بسعالجتيا؛ كذلظ لذعػرىع َّ
أف جيػدىع كأفكارىع ال تمقى
مرجر لمسذكبلت في السشطسات
ا
االىتساـ كالتقجيخ مغ قبل السشطسة ،بل ربسا نطخكا إلى أنفديع
التي يعسمػف فييا.
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 .9العتساد السفخ عمى الخبخاء :مغ السعػقات التي قج تحػؿ دكف تقجيع السقتخحات
اإلبجاعية في السشطسات كبخاصة في دكؿ العالع الثالث االعتساد السفخط عمى الخبخاء كبالحات
أكلئظ الحيغ يأتػف مغ خارج السشطسة أك مغ أكلئظ الحيغ يتع التعاقج معيع مغ خارج البمج ذاتو
ذلظ َّ
أف ىؤالء األشخاص غالبا ما يتع الشطخ إلييع باعتبارىع القادريغ عمى حل مذكبلت
السشطسات التي يجمبػف إلييا كأ َّف بقية أعزاء السشطسة ،كمغ بيشيع الحيغ قج تتػافخ لجييع السيارة
كالخبخة التي قج تفػؽ تمظ السػجػدة لجػ ىؤالء الخبخاء.
 .10عــجم شــيؾع جــؾ الســخح والتدــمية :تؤكػػج نطخيػة العبلقػػات اإلندػػانية َّ
أف غيػاب جػػػ السػػخح
كالتدمية في السشطسات يعتبخ أحج األسباب البارزة التي قج تحػؿ دكف تسكيغ مشدػػبي السشطسػات
مغ إضيار ما لجييع مغ إمكانات كقجرات إبجاعية(الدىخؼ.)3 :2002 ،
كيبلحع الباحث بأنَّو يسكغ تقديع التحجيات لتحجيات داخمية كأخخػ خارجية؛ بسعشي َّأنو
ىشاؾ مجسػعة مغ التحجيات مػجػدة بالذخز نفدو كمختبصة بدمػكو كترخفاتو كمدتػػ
تعميسو كتجريبو كثقافتو ،كىحه التحجيات عبلجيا قج يكػف ليذ بالديل ،كيختمف التعامل معيا
باختبلؼ الذخز ،كتحجيات أخخػ مختبصة بالبيئة الخارجية السحيصة بالذخز سػاء بيئة عسل
أك بيئة تعميسية أك تجريبية تداىع بذكل أك بآخخ في صقل ىحه السيارات كتشسيتيا كتحفيد
اإلبجاع في سبيل استشباط السيارات الكامشة كإضيارىا برػرة تبخز الدسات القيادية ،كتدتغل
بتيجابية في الحياة العسمية لمذخز.

 3.2.8خالصة السبحث:
محػر ميسا تختكد عميو مختمف الشذاشات في السشطسات العامة كالخاصة
ا
تذكل القيادة
عمى حج سػاء ،كفي ضل تشامي السشطسات ككبخ حجسيا كتذعب أعساليا كتعقجىا أصبحت
الحاجة ممحة إلحجاث التغييخ كالتصػيخ السبلئع بالذكل الحؼ يزسغ ليا االستس اخرية كالتسيد.
كىحه ميسة ال تتحقق إال في ضل قيادة إدارية كاعية ،تستمظ مغ السيارات القيادية ما يسكشيا مغ
تحخيظ الجيػد كتػجيو الصاقات لتحقيق أفزل مدتػػ مغ اإلنجاز.
استعخض ىحا السبحث السيارات القيادية ،كتشاكؿ مفيػميا ،ككضح بأ َّف ىشاؾ مجسػعة
مغ السيارات القيادية تتشػع مغ ميارات ذاتية مثل( :الجدسية ،كاالبتكار ،السبادأة ،كضبط
الشفذ) .كميارات فشية مثل( :القجرة عمى تحسل السدئػلية ،كالحدـ) .كميارات إدارية مثل
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(االتراؿ ،كبشاء فخؽ العسل) .كميارات فكخية ،كمجسػع تمظ السيارات تكػف متشػعة كندبية
الػجػد مغ قائج إلى آخخ كتصخؽ الباحث في ىحا الفرل باألساليب الستبعة في تشسية السيارات
القيادية كأسمػب التجريب كأسمػب االستفادة مغ التكشػلػجيا ،كأسمػب التشسية الحاتية ،كمغ ثع
تشاكؿ أىع التحجيات التي تحيل دكف مسارسة كتشسية السيارات القيادية ككاف مغ أبخزىا عجـ
كضػح الخؤية كالخػؼ مغ الفذل ،كعجـ مدانجة اإلدارة العميا ،كقمة تحفيد اإلبجاع.
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السبحث الثاني
تحقيق الحات
 تسييج.
 تعخيف تحقيق الحات.
 شخو تحقيق الحات.
 تحقيق الحات في اإلسالم
 العؾامل السختبظة.

 الشغخيات السفدخة لتحقيق الحات.
 تحقيق الحات مؽ وجية نغخ روجخز
 نغخية ماسمؾ.
 سسات السحقق لحاتو.
 خالصة السبحث.

تسييج:
إف التغيخات التي أكججىا القخف الحادؼ كالعذخيغ تذكل تحجيات كبيخة في مختمف
نػاحي الحياة؛ لحا أصبح مغ السيع االىتساـ باستخاتيجيات التفكيخ في السدتقبل مع ما يدتجج
مغ مطاىخ كضػاىخ عمسية أحجثتيا الثػرة العمسية ،فأصبح مغ الزخكرؼ لمسجتسع المجػء إلى
التفكيخ الػاعي بالسدتقبل كتحجػ أىع االستخاتيجيات لمتعامل كالتفاعل مع تمظ السدتججات ،لحا
َّ
فتف تجريب الستعمسيغ عمى ميارات تحقيق الحات قج يداعج في قجرتيع عمى التفكيخ بأىجافيع
السدتقبمية كسعييع لتحقيقيا ،فدعى الستعمع نحػ تحقيق الحات عسمية مدتسخة مختبصة بالسجػ
البعيج بالصسػحات كاإلنجازات ،كسا َّأنو عشج تصػيخ ىحه السيارات قج تدداد الدمػكيات القيادية
لجػ الستعمسيغ إلثبات مكانتيع كقيستيع االجتساعي.
كتحقيق الحات يذسل تكامل شخرية الفخد في ضػء العػامل التي تختبط بالفخد نفدو
كما يستمكو مغ قجرات كإمكانات مغ جية ،كيعتسج عمى السؤثخات البيئية التي يتعخض ليا مغ
جية أخخػ؛ كلحلظ يتبايغ تحقيق الحات بيغ األفخاد بقجر ما تػجج فخكؽ فخدية بيشيع في
اإلمكانات كالقجرات ،كبقجر ما تػجج فخكؽ اجتساعية نتيجة التشذئة االجتساعية كالطخكؼ البيئية
التي يتعخض ليا ،كبقجر ما يختمفػف في شخيقة االستجابة لمسؤثخات البيئية( .الدبعاكؼ:2009 ،
.)29
كيسكغ القػؿ بشاء عمى العجيج مغ نتائج الجراسات العمسية التي أجخيت في ىحا الرجد،
مقترخ عمى السبجعيغ ،كلكشو مفيػـ متاح
ا
َّأنو ال يػجج شكل محجد لتحقيق الحات كىػ ليذ
لمجسيع ،كيسكغ لؤلفخاد تحقيقو في مختمف الحياة ،حيث إ َّف كل فخد لجيو الفخصة لتحقيق
إمكانياتو عغ شخيق القياـ بتقجيع أفزل ما لجيو بكل عسل يقػـ بو ك َّ
أف إمكانياتو إيجاد فخد
محقق لحاتو إمكانية متػفخة في كل فخد عمى افتخاض َّأنيا ال تتصمب أؼ قجرات أك سسات
خاصة ،بل كل ما ىػ مصمػب تػفيخ بيئة مشاسبة مغ أجل نسائيا كدعسيا (أبػ نعيع:2014 ،
)532
 3.3.2مفيؾم تحقيق الحات:
يحىب عمساء الشفذ كالعمػـ الدمػكية إلى َّ
أف الفخد لجيو دافع أساسي يػجو سمػكو
اليػمي كىػ دافع تحقيق الحات ،كنتيجة لػجػد ىحا الجافع َّ
فتف الفخد لجيو استعجاد دائع لتشسية فيع
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ذاتو ،كمعخفة كتحميل نفدو كفيع استعجاداتو كإمكاناتو؛ أؼ تقييع نفدو كتقػيسيا كتػجيو ذاتو
باستسخار .أؼ َّ
أف تحقيق الحات يعشي تحقق قجرة الفخد عمى تػجيو حياتو بشفدو بحكاء كبريخة
ككفاية في حجكد السعاييخ االجتساعية ،كتحجيج أىجاؼ لمحياة كفمدفة كاقعية لتحقيق ىحه األىجاؼ
مغ خبلؿ التػافق كالتػازف بيغ الفخد كبيئتو.
عشج الحجيث عغ تحقيق الحات ال ُبج مغ أف نتعخض باخترار لسفيػـ الحات ،فيختبط

مفيػـ الحات بعػامل كثيخة كالػراثة ،كالحكاء ،كالػعي ،كاإلدراؾ ،كالمغة ،كالػالجيغ ،كالتشذئة
االجتساعية ،كجساعة األقخاف كالسعمسيغ كالسخبيغ ،كىحه العػامل لكل مشيا دكره في نسػ مفيػـ
الحات كتبمػره كلكغ تختمف أىسيتيا حدب تأثيخىا (الحسػؼ.)176:2010:
أما "محسػد كخمف" فأكجا عمى َّ
أف تحقيق الحات يتسثل في االتراؿ الذخري بالساضي
كالسدتقبل ،كيتصمب أف يتخمى الفخد عغ ادعاءات الصفػلة فيسا يتعمق بسرادر اإلشباع ،كأف
يتشاكؿ السػاقف بصخيقة مختمفة عسا كأف يفعل سابقا (محسػد كخمف.)590 :2015 ،
كردت تعخيفات عػجة لتحقيػق الػحات؛ كإ َّف تحقيػق الػحات دعامػة أساسػية فػي تكػػيغ الذخرػية،
كيعبػػخ عػػغ رصػػيجىا السعخفػػي ،كاالنفعػػالي ،كنذػػاشيا الدػػمػكي ،كإ َّف تحقيػػق الػػحات حاجػػة أساسػية
لتحقيق التكيف كالتػافق (عمػؼ.)33 :2015 ،
كعخؼ (ربيع " :)594 :2009 ،تحقيق الحات عمى َّأنو االتداـ بدسات إيجابية مثل
االنبداط كالتػافق الحاتي ،كاالعتجاؿ في األفكار كالدمػؾ ،كتقبل الحات كسا ىي بسا تتزسشو مغ
عػاشف كانفعاالت ،كشعػر الفخد بالسدؤكلية".
كرأت(الشقذبشجؼ ":)12 :2000 ،تحقيق الحات َّ
بأنو يعبخ عغ سعي الفخد لتصػيخ
مياراتو كقجراتو الحاتية ،كالػصػؿ إلى تحقيق األىجاؼ بأفزل الػسائل.
كأكج "زيجميخ" عمى َّ
أف تحقيق الحات يتسثل في مجسػعة مغ السفاىيع حػؿ الحات ،كتعبخ
عغ إحداس الفخد بقيستو كالتفخد كاالستس اخرية عمى مخ الدمغ (.)Zieglear, 1981:21
فالحاجة إلى تحقيق الحات ىي رغبة اإلنداف في مصابقة الحات أؼ ميمو إلى أف يربح
ما لجيو مغ إمكانات محققا ،كمغ ثع صيخكرة شاقاتو الجاخمية الكامشة حقيقة كاقعية ،لحلظ َّ
فتف
الذخز السحقق لحاتو ىػ الحؼ يترف بذخرية كاممة التػضيف ،كيعشي ذلظ َّ
أف اإلمكانات
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الكامشة في الذخز السحقق لحاتو تكػف في حالة مغ التػضيف األمثل ،كبحلظ َّ
فتف الفخد يدتغل
إمكاناتو كيشسييا كيعسل كضيفيا بأقرى ما تُؤىمو لو شاقات (عبجالفتاح.)122 :2000 ،
ويدتخمص الباحث مؽ ذلػ مفيؾم تحقيق الحات َّ
بأنو:

ىػ حاجة ذكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة لمتعبيخ عغ ذكاتيع كالػصػؿ إلى ما
يسكغ تحقيقو مغ إمكانات كقجرات بيجؼ إشباع حاجاتيع ،كإعادة حالة االتداف التي تداعجىع في
استخجاـ تمظ اإلمكانات كالقجرات كالسيارات القيادية في سبيل الػصػؿ لسا يخغبػف إليو مغ
مكانة بالسجتسع.
 3.3.3شخو تحقيق الحات:
ىشاؾ شخكط متعجدة مغ أجل تحقيق الحات يسكغ إجساليا فيسا يمي( :شبيل كآخخكف،
.)359 :2008
أ .احتخاـ الفخد لحاتو كلآلخخيغ ،كأف يكػف مقبػال مغ السحيط االجتساعي الحؼ يعير فيو.
ب .الثقة بالشفذ كالقجرات ،كالدعي نحػ تحقيق أىجاؼ كاضحة كمسكشة التحقيق.
ج .إدراؾ الفخد لفخص نسػه كقجرتو فيع الػاقع الحؼ يعير فيو.
د .يجب َّ
أف يخمد إلى الفخص الستاحة برػر كاضحة ،كعمى الفخد أف يعخؼ البجائل حدب
ما تقتزيو السػاقف التي يتعخض ليا.
كيزيف الباحث مغ جانبو بعس الستصمبات لتحقيق الحات؛ كاالستقخار األسخؼ،
كاالجتساعي ،كرفاىية الحياة ،كالحرػؿ عمى تذجيع كتحفيد اآلخخيغ ،كتحقيق حاجات الفخد
األساسية.
 3.3.4تحقيق الحات في اإلسالم:
يقػؿ الغدإلى َّ
امة ،الشفذ
أف لمشفذ خسذ كاجيات ...الشفذ السميسة ،الشفذ المػ َّ
البريخة ،الشفذ السصسئشة ،كالشفذ األمارة بالدػء ،كاعتبخ األربع مشيا حسيجة بيشسا الخامدة غيخ
حسيجة ،ك َّ
أف العقيجة الجيشية تخػ اإلنداف مكػنات مغ الجدع كالخكح ،كالجدع ىػ الصبيعة السادية
السعخضة لمتغييخ عغ شخيق السؤثخات الخارجية كالدقػط ،بيشسا تبقى الشفذ كسا ىي ،كىي
مخكد الخغبة كالتفكيخ كاالختيار (الطاىخ.)16:2010 ،
جل شأنو ِ إ َّن َّ
َّْللاَ ََْلْيُغَ ِي ُّرْ َمبْ ِبقَ ْىمْْ َحتَّىْْيُغَ ِي ُّرواْ َمبْبِأَنفُ ِس ِه ْْم( الخعج.)41 :
كيقػؿ َّ
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كنجج َّ
أف دراسة الشفذ اإلندانية في السجتسعات الحجيثة كنطخياتيا تتع بسعدؿ عغ
الجيغ كمعخفة هللا سبحانو كتعالي؛ فميحا نجج َّ
أف شيئا مغ القيع كاألخبلؽ قج انحجر في تمظ
السجتسعات ،كلػ عقجنا مقارنة بيغ مفيػـ عمع الشفذ الحجيث كالسفيػـ اإلسبلمي لمشفذ
اإلندانية نجج ىشاؾ اختبلفا كاضحا (الحياني.)183 :2008 ،
كيخػ (الفخماكؼَّ )45:2008،
أف الحاجة لتحقيق الحات متاحة لئلنداف ،كقج ال تتاح
نطخ َّ
ألف إشباعيا يتصمب قجرة عقمية خاصة في مجاؿ مغ مجاالت الحياة ،فت َّف دافعية
آلخخ ا
التدكي تػجج مرادرىا داخل فصخة اإلنداف؛ فقج تتصمب استشياض اإلنداف إلرادة التصيخ
كالتعفف التي تػجييا خاصية الحياء ،كبحلظ تربح دافعية التدكي حدب كجية نطخ الباحث
ىي األججػ كاألشسل كاألبقى كقػة دفع كبخػ يجب أف تحل محل تحقيق الحات.
ويخى الباحث َّ
أف فكخة الفخد عغ نفدو تتسيد بالثبات الشدبي إلى حج ما ،لكشيا عخضة
لمتعجيل بفعل الستغيخات البيئية كالثقافية كاالجتساعية التي تحيط بو ،فالفخد يخػ ذاتو برػرة
إيجابية أحيانا كبرػرة سمبية أحيانا أخخػ ،كعميو أف يػضف ذلظ نحػ تصػيخ الحات كتحديغ
صػرتيا أماـ اآلخخيغ ،لحا فت َّف تحقيق الحات حاجة إندانية ،كتعتبخ مغ أسسى الحاجات ،كتختبط
ىحه الحاجة بسجػ إشباع الفخد لحاجاتو األساسية كالثانػية ،كتختبط أيزا بسعارفو كانفعاالتو،
كتػجياتو كميػلو ،ككمسا اتدع باإليجابية كالتفاؤؿ كشعخ بقيستو داخل مجتسعو كمسا زادت فخص
تحقيق الحات.
 3.3.5العؾامل السختبظة بتحقيق الحات:
تحقيق الفخد لحاتو داللة مغ دالالت الرحة الشفدية لؤلفخاد؛ فكػنيع حققػا ذكاتيع تعشي
معخفتيع لقجراتيع كتػضيف ىحه القجرات نحػ اليجؼ الحؼ يقرجكف تحقيقو كانجماجيع في الحياة
التي يعيذػنيا.
ذكخ(شياب )446 :2009 ،نقبل عغ (الدبعاكؼ) َّ
"أف ىشاؾ عبلقة بيغ الرحة الشفدية
كتحقيق الحات كىحا يتػقف عمى مدتػػ الحاجات التي يدتصيع الػصػؿ إلييا كتحقيقو ،فالفخد
الحؼ يذبع حاجات تحقيق الحات يكػف أكثخ سعادة كصحة ،كىحا بجكره يؤدؼ إلى حدغ
استثسار شاقاتو السختمفة".
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أف مفيػـ الفخد لحاتو يداعجه عمى تحقيق ىحه الحات؛ َّ
كسا َّ
ألنو عمى دراية بالقجرات
الحقيقية ليا ،فبل يعصييا أكبخ مسا تتحسل كال يقمل مشيا ،كىشاؾ عػامل عجة تداعج في تكػيغ
الفخد لحاتو مشيا ،كىشاؾ بعس العػامل السؤثخة بتحقيق الحات مشيا:
 .1التأثيخات األسخية :أؼ الخبخات األسخية لمفخد مع كالجيو كأخػتو التي ليا دكر ميع ككبيخ
في تذكيل كتكػيغ الحات لجيو.
 .2التأثيخات الجدسية :أؼ أثخ صػرة الجدع عمػى بشػاء مفػاىيع معيشػة عػغ الػحات؛ فػالعيػب
الجدسية أك العاىات عمى سبيل السثاؿ تشسي مذػاعخ الػشقز كتحػػؿ دكف إمكانيػة القيػاـ بػبعس
األعساؿ.
 .3الخبخات السجرسية :أؼ خبخات الشجاح كالفذل تشسي مفاىيع معيشة عغ الحات.
 .4الترال باألقخان :أؼ نطخة األقخاف لمفخد كتقجيخىع لػو يحػجد إلػى حػج مػا فكختػو عػغ ذاتػو؛
فيحه التقػيسات العاكدة إذا كانت مقبػلة فتَّنيا تؤدؼ إلى استحداف الفػخد لشفدػو ،كإف كانػت غيػخ
مقبػلة َّ
فتنو يشتقز مغ نفدو (عسخ.)3 :2005 ،
 3.3.6خرائص األشخاص السحققيؽ لحواتيؼ:
تحقيق الحات ىػ نتاج الخبخات التي يسخ بيا ،كتقييع الفخد لحاتو يتػلج مغ الرغخ
تجريجيا مع الخغبة في تحقيق الحات السثالية التي يحمع بيا ،كغالبا ما يدعى اإلنداف إلى تحقيق
ذات كاقعية تتػاءـ مع إمكانياتو كخبخاتو كدرجة تكيفو مع البيئة بجال مغ الدعي لتحقيق ذات
مثالية غيخ كاقعية ،كاستغبلؿ اإلمكانيات الحاتية الكامشة التي تداعج عمى تصػيخ الحات الحقيقية
إلى تمظ الػاقعية التي تحقق لمذخز الدبلـ كالػئاـ مع نفدو كبيئتو(العشدؼ.)248 :2012 ،
أشار (نفداني )2006 ،لبعض ىحه الرفات:
أ .الىتســام السخكــد بالسذــاكل بػػجال مػػغ االىتسػػاـ بالػػحات ،فيػػع يخكػػدكف عمػػى األشػػياء التػػي
تحتاج إلى إنجاز في البيئة السحيصة.
ب .الحاجة إلى الخرؾصية والستقالل؛ فشججىع يخررػف ألنفديع كقتػا أكثػخ مػغ الشػاس
العادييغ.
ج .الحســـاس الستجـــجد إلعص ػػاء األش ػػياء حقي ػػا ،فبػ ػالخغع م ػػغ َّ
أف معطسش ػػا فقػ ػج الق ػػجرة عم ػػى
استحداف األشياء البديصة ،لكشيع يػفػف ىحه األشياء قجرىا ميسا كانت بديصة.
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د .السيل الجتساعي؛ فمجييع شعػر قػؼ بزخكرة مذاركة اآلخخيغ كاالنتساء إلييع.
وتزؼ كحلػ:
 .1كفــاءة إدراك الؾاقــع والحقــائق :يتسيػػد مػػغ يحقػػق ذاتػػو بالكفػػاءة فػػي فيػػع الػاقػػع ،كإدراؾ
الحقػػائق ،كىػػػ أكثػػخ قػػجرة عمػػى إدراؾ قج ارتػػو كإمكاناتػػو كشػػخؽ تػضيفيػػا لتحقيػػق أىجافػػو ،كمػاجيػػة
الرعاب التي تسخ عميو ،كالتشبػؤ كتػقػع أحػجاث السدػتقبل فػي ضػػء األحػجاث الجاريػة (الخفػاعي،
.)452 :2004
 .2تقبل الحات وتقبل اآلخخيؽ :يتقبل مغ يحقق ذاتو نػاحي الزعف الستػفخة لجيػو ،كيعػخؼ
جي ػػجا أكج ػػو القر ػػػر ف ػػي قج ارت ػػو كميا ارت ػػو كشخر ػػيتو ،كيذ ػػعخ بالخض ػػا عسػ ػا لجي ػػو م ػػغ شاق ػػات
كي ُك ػغ لآلخ ػخيغ الحػػب كاالحت ػخاـ كيسػػشحيع ثقتػػو (ربيػػع،
كقػػجرات ،كيتقبػػل كجيػػات نطػػخ اآلخ ػخيغُ ،

.)544 :2009

 .3التمقائية :يترػف الذػخز السحقػق لحاتػو بالتمقائيػة فػي التعبيػخ عػغ األفكػار كالسذػاعخ،
كيتر ػػف س ػػمػكو بتمقائي ػػة ند ػػبية ،كيفز ػػل الر ػػحبة الت ػػي تد ػػسح ل ػػو ب ػػالتحخر كاالس ػػتقبللية ف ػػي
الدمػؾ( .الخفاعي.)452 :2004 ،
 .4اإلحاطــــة بالسذــــكالت والدــــعي نحــــؾ عالجيــــا :يتػج ػػو الذ ػػخز السحق ػػق لحات ػػو نح ػػػ
السذػػكبلت كال ييػػخب مشيػػا ،كيبػػحؿ قرػػارػ جيػػجه لسػاجيػػة التحػػجيات كضػػغػط الحيػػاة(عخفػػات،
.)7 :2009
 .5تقجيخ قيسة الحياة :يدتستع مغ يحقق ذاتو بالحياة كجساليا ،كيتجو نحػ مطاىخ الصبيعة
كييتع بالسػاقف التي تحقق لو الشسػ كالدخكر ،كيتحكخىا مغ حيغ آلخخ (ربيع.)544 :2009 ،
 .6خب ـخات القســة :كىػػي تمػػظ الخب ػخات التػػي تحقػػق لمفػػخد إحداسػػو باالنفتػػاح عمػػى اآلخ ػخيغ،
كاتدػػاع األفػػق كاإلحدػػاس بػػالػجػد كالذػػعػر بالدػػخكر ،كيدػػتسج قػتػػو كنذػػاشو مػػغ خػػبلؿ الشط ػخة
التفائمية كالستكاممة تجاه الحياة كالسدتقبل (ربيع.)544 :2009 ،
 .7التعــاطف مــع اآلخــخيؽ :يدػػعى م ػغ يحقػػق ذاتػػو إلػػى فيػػع اآلخ ػخيغ ،كتحجيػػج مذػػكبلتيع
كيدػػعى لمحػػج مشيػػا ،كيعسػػل مػػغ أجػػل السشفعػػة العامػػة ،كيكػػغ لؤلف ػخاد السحيصػػيغ بػػو الحػػب كيبػػحؿ
الجيج إلسعادىع كإضفاء السخح عمييع(عخفات.)7 :2009 ،
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 .8الجتساعيــة :يدػػعى السحقػػق لحاتػػو إلػػى إقامػػة عبلقػػات اجتساعيػػة تقػػػـ عمػػى أسػػذ مػػغ
كيك ػ َّػػف الر ػػجاقات ،كيع ػػدز عبلقات ػػو الد ػػػية بػ ػاآلخخيغ (الخف ػػاعي،
التف ػػاىع كالتفاع ػػل كالتػاص ػػلُ ،

.)452 :2004

 .9الســخح :يتدػػع السحقػػق ذاتػػو بالدػػعادة كالتفػػاؤؿ كالسػػخح ،كيخضػػا عػػغ ذاتػػو كعػػغ اآلخ ػخيغ،
كيدعى لتحقيق التكيف في جسيع الطخكؼ التي يسخ بيا(ربيع.)544 :2009 ،
.10

يتسيػد السحقػػق لحاتػػو بػػالتجخد كالحاجػػة إلػى الخرػصػػية ،كيعتسػػج عمػػى قيسػػو كمذػػاعخه

في تػجيو نسط حياتو (عخفات.)7 :2009 ،
كتحقيق الحات مغ الخرائز الستستعة بالرحة الشفدية ،ك َّ
أف الذخز السحقق لحاتو
يتقبل نػاحي القرػر ،كتقبل الحقائق الستعمقة بالقجرات مػضػعيا ،كيدتغل القجرات كاإلمكانات
كالصاقات إلى أقرى حج مسكغ ،كيحتخـ الفخكؽ بيغ األفخاد ،كيقجر الحات حق قجرىا (قذقػش،
.)54 :2012
وىشاك َم ْؽ ذكخ بعض الخرائص التالية:
أ .العبلق ػػات الذخر ػػية السح ػػجكدة ،يػ ػختبط ىػ ػؤالء األش ػػخاص برػ ػجاقات قميم ػػة كلكشي ػػا قػي ػػة
كعسيقة.
ب .اإلب ػػجاع ،فيتر ػػف السحقق ػػػف ل ػػحكاتيع باألص ػػالة كال يخ ػػافػف م ػػغ ارتك ػػاب األخص ػػاء ف ػػي
السػاقف الججيجة.
ج .األسمػب الجيسقخاشي حيث إَّنيع يترفػف باالنفتاح الكبيخ كالرػخاحة الحقػة كالتمقائيػة فػي
عبلقاتيع مع اآلخخيغ كال أثخ لمتفػؽ في تعامميع مع اآلخخيغ(جعبلف)15:2012 ،
 3.3.7الشغخيات السفدخة لتحقيق الحات:
تعجدت الشطخيات السفدخة لتحقيق الحات ،فمقج كضع عالع الشفذ األمخيكي الذييخ
"أبخاىاـ ماسمػ" تشطيسا لمحاجات مختبة تختيبا ىخميا ،كمتجرجة مغ القاع إلى القسة ،حيث
الحاجات الفديػلػجية أك البيػلػجية في قاعجة اليخـ إلى الحاجة لتحقيق الحات في قستو
(الفخماكؼ ،)12 :2008 ،ككحلظ ىشاؾ كجية نطخ لمعالع ركجخز ،كسيتصخؽ الباحث إلى كجية
نطخ ىحيغ العالسيغ في تشاكليسا لتحقيق الحات.
أول :تحقيق الحات مؽ وجية نغخ روجخز
ً 2.2.6.1
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أشار السعخكؼ ( )36 :2012إلى َّ
أف الفخد لجيو ميل فصخؼ نحػ تحقيق الحات ،كىػ
كمخكد عمى الحاجة
ا
الحؼ يحخؾ البذخ ،فسشح البجاية يكػف سمػؾ الصفل مػجيا نحػ األىجاؼ
إلى إشباع الكائغ الحي في تفاعمو مع الػاقع ،كيقػؿ "ركجخز" َّ
أف فيع الصفل يتع في ضػء
اإلشار السخجعي الجاخمي لمصفل نفدو ،كذكخ شبيل كآخخكف ( )2009لغخض الحرػؿ عمى
تحقيق الحات أربعة شخكط ضخكرية في نطخية ركجخز ،كىي ما يمي:
 .1يجب أف يكػف الفخد محتخما كمحبػبا مغ قبل اآلخخيغ.
 .2عمى الفخد أف يستمظ االحتخاـ كالثقة بالشفذ كقجرتو لمحرػؿ عمى أىجافو.
 .3يجب أف تكػف الفخص متيدخة لمفخد مفيػمة برػرة كاضحة ،كإذا لع يكغ الفخد عارفا
بالفخص َّ
فتف نسػ الحات يتع إعاقتو.
 .4يجب أف يخمد إلى الفخص برػرة كاضحة ،فعمى الفخد إال يكػف عارفا بالبجائل فحدب
بل يجب أف تكػف لجيو أكصافا كاضحة السعالع ،كفيع تاـ لمفخص.
ثانيا :نغخية ماسمؾ
ً 2.2.6.2

أؼ تفديخ نطخؼ لتحقيق الحات مغ كجية نطخ عالع الشفذ اإلنداني "إبخاىاـ
يخل َّ
لع ُ
ماسمػ" ،حيث اقتخح َّ
أف اإلنداف يػلج كلجيو خسدة أنطسة مغ الحاجات ،يدعى لتحقيقيا مختبة

في شكل ىخمي.
كتبجأ ىحه الحاجات بالجػانب الفديػلػجية التي تسثل متصمبات لمبقاء عمى قيج الحياة،
كىي عمى العسػـ أكثخ الحاجات اإلندانية قػة ،ثع تطيخ لجػ اإلنداف الحاجة إلى الذعػر
بالحساية ،كتحقيق الصسأنيشة كاألمغ ،كمغ ثع تطيخ الحاجة إلى الحب كاالنتداب كاالنتساء
لآلخخيغ ،كتقبميع كاأللفة كالتفاعل االجتساعي ،يمييا الحاجة إلى احتخاـ الحات كاحتخاـ اآلخخيغ،
حيث يخغب الفخد في الذعػر بقيستو داخل مجتسعو ،كداخل عسمو ،كداخل أسختو ،كعشج تأميغ
ىحه الحاجات يدعى الفخد ألعمى السخاتب كىي تحقيق ذاتو ،كيدعى جاىجا بتػضيف شاقاتو
كقجراتو ألجل تحقيق ذاتو (جاسع كآخخكف ،)361 :2011 ،كيعتقج ماسمػ َّ
أف حاجات تحقيق
الحات التي تحدغ الحياة كتحافع عمى كياف الفخد ،كتطيخ شخريتو ،كأشار "ماسمػ" إلى َّ
أف
ندبة ضئيمة مغ الشاس يتصمعػف إلى تحقيق ذاتيع (دافيجكؼ.)440 :1988 ،
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كسا أكضح "ماسمػ" مجسػعة مغ الرفات التي تسيد مغ يحقق ذاتو ،كتتسثل ىحه
الرفات في الكفاءة في إدراؾ الػاقع ،كتقبل الحات ،كتقبل اآلخخيغ ،كالتمقائية ،كاالستقبللية،
كالقجرة عمى مػاجية السذكبلت ،كالسخح كاالبتكارية ،كالتسدظ بالقيع ،كالذعػر بالحخية (الخفاعي،
.)347 :2004
كىشاؾ عشرخ أساسي في نطخية ماسمػ كىػ تحقيق الحات ،كلقج أشار ماسمػ إلى َّ
أف
الحاجة إلى تحقيق الحات قج تطيخ فقط بعج إشباع الحجات األخخػ ،كيحتل تحقيق الحات قسة
ىخـ الحاجات لساسمػ ،كسا يعج جدءا أساسيا في السجخل اإلنداني لمذخرية ،حيث يعتبخ
تحقيق الحات إحجػ السيكاندمات السدتخجمة في عمع الشفذ لجراسة فيع كتقييع الذخرية
()Francis &Kristsonis, 2006: 6
شكل رقؼ ( :)3ىخم ماسمؾ

الحاجة
لتحمٌك الذات
الحاجة للتمدٌر
الحاجات االجتماعٌة
حاجات األمان
الحاجات الفسٌولوجٌة
السرجر :مؽ إعجاد بؾاسظة الباحث

كيخػ الباحث بأف ما جاء بو ماسمػ حػؿ سبل تحقيق الحات ،كالرفات الػاجب التستع
بيا مغ أجل تحقيق الحات كالدمع الحؼ بجأ بتحقيق كتػفيخ الحاجات الفديػلػجية كأساس لمحياة،
كصعػدا حتى الػصػؿ لمقسة بتحقيق الحات ىػ سمع مشصقي كيتبشاه الباحث مخاعيا السجتسع
الفمدصيشي انو مجتسع إسبلمي.
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 3.3.8خالصة السبحث:
اتزح مغ خبلؿ عخض األدبيات الشطخية لمجراسة َّ
أف تحقيق الحات حاجة مغ الحاجات
اإلندان ية ،حيث فدخ معطع الباحثيغ تحقيق الحات مغ خبلؿ تسثيمو عمى ىخـ "ماسمػ"؛ لحا َّ
فتف
تحقيق الحات ضخكرة ممحة لجسيع األفخاد ،كىػ ضخكرة ممحة لمسخأة العاممة بالسؤسدات
شعػر َّ
بأنيا قادرة عمى التكيف كاالنجماج في العسل،
ا
التعميسية ،حيث إ َّف تحقيقيا لحاتيا يػلج ليا
كتحقيق أىجافيا الذخرية ،كىحا يعصييا دافعا لبلجتياد كالسثابخة ،كيسشحيا القػة ألداء السياـ
السشػشة بيا سػاء داخل السؤسدة التعميسية أك خارجيا.
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السبحث الثالث
واقع ذوي اإلعاقة الحخكية في محافغات غدة

 تسييج.
 مفيؾم اإلعاقة الحخكية.
 أنؾاع اإلعاقة الحخكية.
 أسباب اإلعاقة الحخكية.
 واقع ذوي اإلعاقة الحخكية بسحافغات غدة.
إحرائيات ذوي اإلعاقة الحخكية بسحافغات غدة.

ً
 األوضاع الجتساعية والقترادية والرحية والتعميسية
لحوي اإلعاقة الحخكية.
 خالصة السبحث.

تسييج
قج يتعػخض الفػخد بأحػج الحػػادث التػي قػج تػؤثخ كتسشعػو عػغ مسارسػتو بػأدكاره الحياتيػة كالسجتسعيػة
كيتأثخ الذخز باإلعاقة كل حدب إعاقتو كمجػ تأثيخىا عمى سيخ حياتو ككيفية تكيفو مع البيئة
إف تقب ػػل ذكؼ اإلعاق ػػة م ػػغ قب ػػل أسػ ػختو كمجتسع ػػو ل ػػو دكره الكبي ػػخ ف ػػي بش ػػاء نفد ػػية ذكؼ اإلعاق ػػة
بػجعسيا ماديػػا كمعشػيػا أك بتحباشيػػا ،إال أف ذكؼ اإلعاقػػة إندػاف إمتحشػػو هللا بػشقز أك عجػػد كػػل
حدب ما كىبو هللا ،ككل إنداف معخض ألف يكػف ذكؼ اإلعاقة.

نطخ لمطخكؼ
كتعتبخ مذكمة اإلعاقة كالسعاقيغ في فمدصيغ ليا خرػصية ميسة ججا؛ ا
االستثشائية التي يسخ بيا الذعب الفمدصيشي مغ انتفاضات كحخكب مع االحتبلؿ كانت الدبب
الخئيدي في تدايج أعجاد السعاقيغ كخاصة ذكؼ اإلعاقة الحخكية ،بدبب السسارسات الػحذية
لمجير اإلسخائيمي الحؼ يدتخجـ أحجث األسمحة حتى السحخمة دكليا في مػاجية السػاششيغ.
كيشطخ إلى الذخز السعاؽ حخكيا عمى َّأنو ذلظ الفخد الحؼ لجيو إعاقة في حخكتو
كأنذصتو الحيػية نتيجة فقجاف أك خمل أك إصابة في مفاصمو كعطامو مسا يؤثخ عمى كضائفو
العادية ،كتعج اإلعاقة الجدسية مغ السطاىخ األساسية لئلعاقة الحخكية برفة عامة ،حيث َّإنيا
تسثل أىسية خاصة؛ كذلظ نتيجة َّ
أف لكل إنداف صػرة ذىشية عغ جدسو كشكمو كىيئتو ككضيفتو؛
لحا َّ
فتف حجكث أؼ خمل أك قرػر في ىحه الرػرة لجػ اإلنداف تؤدؼ إلى ضيػر العجيج مغ
السذكبلت التي يتعخض ليا الفخد نتيجة إعاقتو(عبجالمصيف كآخخكف.)209 :2011 ،
 3.4.2مفيؾم اإلعاقة الحخكية:
يقرج باإلعاقة الحخكية بأنَّيا" :حاالت األفخاد الحيغ يعانػف مغ خمل ما في قجرتيع
الحخكية ،أك نذاشيع الحخكي ،بحيث يؤثخ ذلظ الخمل عمى مطاىخ نسػىع العقمي كاالجتساعي،
كاالنفعالي كيدتجعي الحاجة إلى التخبية الخاصة" (عبيج.)16 :2012 ،
ىػ الذخز الحؼ لجيو عائق جدجؼ يسشعو مغ القياـ بػضائفو الحخكية بذكل شبيعي
نتيجة مخض أك إصابة أدت إلى ضسػر في العزبلت أك فقجاف القجرة الحخكية أك الحدية أك
كمتييسا معا في األشخاؼ الدفمية كالعميا أحيانا أك إلى اختبلؿ في التػازف الحخكي أك بتخ في
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األشخاؼ ،كيحتاج ىحا الذخز إلى بخامج شبية ،كنفدية ،كاجتساعية ،كتخبػية ،كميشية
لسداعجتو في تحقيق أىجافو الحياتية كالعير بأكبخ قجر مغ االستقبللية(العػاممة.)27 :2003 ،
ومؽ خالل التعخيفات أعاله يخى الباحث بأنو يسكغ تعخيف اإلعاقة الحخكية َّ
بأنيا "عيب
خمقي أك مكتدب جخاء حادثة في كل أك جدء مغ جدع السعاؽ أدػ إلى عجـ مقجرتو عغ القياـ
بالػضائف الحخكية ،كتشعكذ عمى مسارستو حياتو بذكل شبيعي".
حخكيا:
 3.4.3ترشيف السعاقيؽ
ً

لقج اعتسجت العجيج مغ الترشيفات لئلعاقة الحخكية مغ بيشيا الترشيف القائع عمى

األسباب السؤدية لئلعاقة ،كتتسثل في:
 .1اإلعاقة الحخكية الخمقية :كىي تمظ اإلعاقات التي تُػلج مع الصفل ،كتكتذف مشح الػالدة أك
بعج الػالدة ،كتعػد أسبابيا غالبا إلى الػراثة ،كىي عبارة عغ إعاقة عزػية يتختب عمييا
تعصل كضيفة عزػ أك أكثخ مغ أشخاؼ الجدع مشح كالدتو ،أك كالدتو ناقز األشخاؼ مثل
تقػس الداقيغ ،كىذاشة العطاـ ،كاألشخاؼ القريخة كالسعقػدة كالسذػىة ،كالذمل بجسيع
أنػاعو ،كغيخ ذلظ.
 .2اإلعاقة الحخكية السكتدبة :كىي تمظ اإلعاقات التي ال تػلج مع الصفل ،كتحجث لو في
مخاحل الصفػلة السختمفة أك حتى لمكبار ،كغالبا أسبابيا بيئية (بيية كلصيفة)31 :2011 ،
 3.4.4أسباب اإلعاقة:
قج تحجث اإلعاقة الجدسية الحخكية نتيجة عػامل عجة ،كيسكغ تقديسيا عمى الشحػ
التالي(ىبلؿ:)20 :2009 ،
 .1عؾامل اجتساعية أو نغؼ وعؾاىخ مجتسعية :كىي عػامل تختبط بشطع الدكاج كاالجتساع
كتتذابظ مع األنطسة االقترادية ،كالسجتسعية ،كالرحية ،كالتذخيعية كالعادات كالتقاليج ،كمشيا:
الدكاج مغ األقارب أك الدكاج السبكخ أك الدكاج الستأخخ ،كحلظ انتذار األمية كخخكج السخأة
لمعسل كخاصة في الدشػات األكلى مغ العسخ ،كغياب مغ يخعاه ،باإلضافة إلى الفقخ كما يتختب
عميو مغ قرػر اإلمكانيات الرحية كالتخبػية.
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 .2أسباب صحية :كاألسباب مثبل الستعمقة بالػراثة ،كالعػامل الػراثية كالجيشات كالخمل في
الجيشات يشتج عشيا إعاقات متشػعة مشيا اإلعاقة الحخكية (عبيج ،)19 :2012 ،ككحلظ تعخض
الصفل لمسخاشخ أثشاء الػالدة كشقز األككدجيغ أك خمع الػرؾ (نتيل.)27 :2004 ،
 .3الحؾادث والكؾارث :فيؤدؼ غياب الػعي كاإلىساؿ مغ األسخة إلى السجرسة إلى العجيج
مغ الحػادث التي قج تؤدؼ إلى اإلعاقة ،كمشيا حاالت إعاقة نتيجة تشاكؿ الصفل أقخاصا أك
مذخكبات سامة ،كحلظ تؤدؼ حػادث السخكر كحػادث العسل في الػرش التي عسل فييا
األشفاؿ ،كالكػارث الصبيعة كالدالزؿ كالفيزانات ،كالكػارث التي مغ صشع اإلنداف كالحخكب
كالجخيسة إلى مزاعفة حاالت اإلعاقة (ىبلؿ.)22 :2009 ،
ويخى الباحث َّ
أف االعتجاءات اإلسخائيمية ليا دكر كبيخ في إحجاث اإلعاقة الحخكية في
محافطات غدة ،كما تع استخجامو مغ قبل قػات االحتبلؿ الرييػني كىسجية استخجامو لؤلسمحة
مغ صػاريخ كفدفػر كمػاد محخمة دكلية أدت لديادة األعجاد مغ ذكؼ اإلعاقة الحخكية ،كسا َّ
أف
أحجاث مديخات العػدة الكبخػ األخيخة أدت لديادة األعجاد.
 3.4.5الرعؾبات التي تؾاجو األشخاص ذوي اإلعاقة الحخكية:
 .1اإلحداس الجائؼ بالشقص :فاإلعاقة الحخكية باختبلؼ أنػاعيا يبلزماف اإلحداس الجائع
بالشقز مسا يؤدؼ إلى الزعف العاـ كالشقز في الحخكة برفة عامة.
 .2عجم السبالة :تزفي اإلعاقة الحخكية عمى الذخز السعاؽ بعس العادات القاتمة التي
تؤدؼ إلى االختبلؿ في الذخرية العامة السسيدة لو.
 .3التجاىات الدمؾكية غيخ الدؾية :معتقجا َّ
أف إعاقتو التي تػاجج عمييا سشج لو في ىحه
الترخفات ،كيخجع ىحا الترخؼ إلى شعػره بالشقز ،كشعػر الستعامل معو بشفذ الذعػر
كاإلحداس؛ كذلظ يؤدؼ إلى عجـ التػافق االجتساعي العادؼ.
 .4صعؾبة النتقال :خاصة لجػ األفخاد الحيغ يتػاجج لجييع إعاقات في األشخاؼ الدفمية؛
مسا يجعل الحخكة ضئيمة ،كفي بعس األحياف تشعجـ عشجىع الحخكة (رحػمة كآخخكف:1984 ،
.)154
كعميو؛ َّ
فتف الخرائز الذخرية لؤلشخاص ذكؼ اإلعاقة الحخكية تختمف تبعا
الختبلؼ مطاىخ اإلعاقة الحخكية كدرجتيا ،كقج تكػف مذاعخ القمق كالذعػر بالعجد
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كاالستدبلـ ،كعجـ تقجيخ الحات كاالنصػائية كسػء التػافق الشفدي كاالجتساعي مغ السذاعخ
السسيدة لدمػؾ األفخاد ذكؼ اإلعاقات الحخكية خاصة أكلئظ الحيغ يعانػف مغ عجـ السقجرة عمى
الحخكة السرابػف بذمل رباعي أك شمل نرفي (الجخيدي.)45 :2008 ،
 3.4.6واقع السعاقيؽ في فمدظيؽ:
ججكؿ رقع ( )3أعجاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية في محافطات غدة حدب السحافطة كالعسخ

أول :البيانات اإلحرائية ذوي اإلعاقة الحخكية في محافغات غدة:
ً 2.3.5.1
محافظة شمال غزة

العمر

محافظة غزة

المحافظات
الوسطى

محافظة خانٌونس

محافظة رفح

4-0
ْ :-6
25-21
2:-26
35-31
3:-36
45-41
4:-46
55-51
5:-56
65-61
6:-66
75-71
7:-76
85-81
8:-86
95-91
+96

237
ْ 296
301
232
339
458
ْ 379
257
327
299
421
374
469
471
385
336
315
253

301
430
380
329
431
508
425
381
402
371
447
431
470
567
577
467
415
387

132
158
176
168
179
242
203
169
153
157
240
234
235
327
312
245
244
256

166
225
218
178
234
250
226
204
197
171
234
262
327
403
397
315
309
371

89
141
108
103
138
165
141
106
89
81
130
152
173
198
211
183
169
172

السجسؾع

6,149

7,719

3,830

4,687

2,549

المصدر :بواسطة الجهاز المركزي االحصائً الفلسطٌنً ()2292
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شكل رقؼ ( :)4تؾزيع ذوي اإلعاقة الحخكية حدب السحافغة
محافظة رفح
2,549
محافظة الشمال
%10
محافظة
6,149
خانٌونس
%25
4,687
%19
محافظة غزة
المحافظات
7,719
الوسطى
%31
3,830
%15

شكل رقؼ ( :)5تؾزيع ذوي اإلعاقة الحخكية حدب الجشذ




شكل رقؼ ( :)6تؾزيع ذوي اإلعاقة الحخكية حدب السؤىل العمسي

ثانوٌة عامة
دبلوم
بكالورٌوس
دراسات علٌا
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ثانيا :أوضاع ذوي اإلعاقة الحخكية:
ً 2.3.5.2

أ .األ وضاع الجتساعية والقترادية( :أبػ جياب كآخخكف.)14 :2005 ،



يعير ذكؼ اإلعاقة الحخكية في أكضاع اجتساعية كاقترادية سيئة لمغاية ،كلجييع العجيج

مغ السذاكل الشفدية ،كاألسخية ،كاالجتساعية ،كيخجع ذلظ لشقز الػعي السجتسعي حػؿ حقػقيع
كاحتياجاتيع ،كالشقز الذجيج في بخامج التأىيل السبشي عمى السجتسع.


ارتفاع ندبة البصالة بيغ السعاقيغ ،كالشقز الذجيج في تػفخ فخص العسل السبلئسة ليع؛

السييأة ليع ،باإلضافة لمسعػقات البيئية كالتي أدت إلى
ا
نطخ لعجـ تػفخ مخاكد التأىيل السيشي ُ
تدػؿ عجد مشيع.


الشقز الذجيج في بخامج التأىيل السيشي الستصػرة ،كاتباع السؤسدات األىمية لبخامج

التأىيل الحخفية فقط.


الشقز الذجيج في الػعي السجتسعي حػؿ الحقػؽ كاالحتياجات لؤلشفاؿ السعاقيغ.



الشقز الذجيج في تػفخ مخاكد تشسية القجرات لؤلشفاؿ السعاقيغ.

حخكيا :فقج أشار (عػادةَّ )25 :2007 ،
بأف السعاقيغ
ب .األ وضاع الدكشية لمسعاقيؽ
ً

يػاجيػف الكثيخ مغ السعاناة السترمة بتأميغ الدكغ السبلئع ،فالسشازؿ الخاصة بأسخىع ال تخاعي
االحتياجات الخاصة بيع ،كال تػجج بخامج كمذاريع إلدخاؿ التدييبلت عمى تمظ السشازؿ ،حيث
يػاجيػف مذكمة حقيقية عمى صعيج مسارسة الحق في الدكغ ،كالسبلحع أيزا َّ
بأف ك ازرة
اإلسكاف كالجسعيات السختمفة ال تقػـ بأخح حاجات السعػقيغ الحخكية لجػ ترسيع السذاريع
الخاصة بالدكغ ،كال يتع بالتالي تخريز حرز لمسعاقيغ عشج تػزيع الذقق.
ت .األ وضاع الرحية :يعاني ذكك اإلعاقة الحخكية في محافطات غدة مجسػعة مغ
األكضاع الرحية الديئة ،كخرػصا حاالت اإلعاقة الذجيجة ،كالتي تقبع في مشازليا بجكف أدنى
رعاية صحية تقجـ ليع ،كذلظ يخجع إلى األسباب التالية (أبػ جياب كآخخكف:)14 :2005 ،


الشقز الذجيج في تػفخ مخاكد التأىيل الصبي الستخررة لحكؼ اإلعاقة الحخكية.



الشقز الذجيج في تػفخ الكػادر الفشية الستخررة بتأىيل السعاقيغ.



الشقز الذجيج في األدكات السداعجة كاألدكية.
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ث .األ وضاع التعميسيةَّ :
إف ذكؼ اإلعاقة الحخكية يػاجيػف مذاكل ذات شبيعة مختمفة عغ
تمظ التي يػاجيا زمبلؤىع الرع كالسكفػفيغ ،فشدبة األمية بيغ ذكؼ اإلعاقة الحخكية عالية ججا،
كيعانػف كأسخىع معاناة شجيجة في الػصػؿ إلى السجارس ،بدبب رداءة نطاـ السػاصبلت ،ككجػد
العػائق اليشجسية التي تسشعيع مغ الجخػؿ إلى السشذآت التعميسية ،كاستعساليا بديػلة ،كسا
كثيخ مشيع إلى التدخب مغ السجارس
ا
يعاني ىؤالء مغ معاممة زمبلئيع الصمبة القاسية ما يجفع
(عػادة.)27 :2007 ،
كسا ذكخ (أبػ جياب كآخخكف )15 :2005 ،بأنَّو يبلحع انخفاض ندبة التعميع السبكخ
(رياض األشفاؿ) النتداب األشفاؿ السعاقيغ فييا ،إضافة إلى عجـ مػاءمة رياض األشفاؿ
كالسجارس العامة مع عجـ تػفخ الستخرريغ بيغ شػاقيع التجريذ فييا.
 3.4.7خالصة السبحث:
تشاكؿ السبحث اإلعاقة الحخكية كسفيػـ كبيغ َّأنيا حاالت األفخاد الحيغ يعانػف مغ خمل
ما في قجرتيع الحخكية ،أك نذاشيع الحخكي ،بحيث يؤثخ ذلظ الخمل عمى مطاىخ نسػىع العقمي
كاالجتساعي ،كاالنفعالي ،كتصخؽ الباحث أيزا إلى أىع األسباب التي تشتج عشيا اإلعاقة
الحخكية سػاء شبيعية نتيجة عػامل كراثية كجشية أك بفعل أخصاء الػالدة ،أك الشاتجة عغ
الحػادث ،كقج زادت الحخكب اإلسخائيمية أيزا مغ ندب اإلعاقة الحخكية ،كيعاني ذكك اإلعاقة
الحخكية في محافطات غدة العجيج مغ الرعػبات مشيا االجتساعية كاالقترادية؛ كانتذار البصالة
كالفقخ كالعشػسة ،ككحلظ مذاكل التعميع تبجأ بسخاحل الصفػلة األكلى كصػال لمسؤسدات ،كتشاكؿ
الفرل أيزا إحرائيات كأعجاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة ،ككجج مغ خبلليا انتذار
اإلعاقة بذكل كبيخ بيغ الحكػر في سغ مغ ( 20إلى  )40عاما ،أما الشدبة تتجو نحػ اإلناث
في مخحمة ما بعج الخسديغ عاما ،كأيزا ُيبلحع بأ َّف أكبخ ندبة لحكؼ اإلعاقة الحخكية تػجج في
محافطة غدة تمييا محافطات الذساؿ.
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الفرل الثالث
الجراسات الدابقة



تسييج.



الجراسات الفمدظيشية.



الجراسات العخبية.



الجراسات األجشبية.



التعقيب عمى الجراسات الدابقة.

الفرل الثالث
الجراسات الدابقة
تسييج:
تسثل الجراسات الدابقة رافجا أساسيا مغ ركافج السعخفة الشطخية كالعسمية ،ككحلظ خبخات
كتجارب الباحثيغ كاالشبلع عمى أىع إنجازاتيا كالشتائج كالتػصيات التي خمرت إلييا أبحاثيع،
كالتي كاف ليا األثخ الكبيخ في إثخاء السعخفة كالسعمػمات ،مسا يداعجه في تكػيغ خمفية جيجة
عغ مػضػع دراستو ،كمسا يديل أمخ إنجازىا بذكل أفزل ،كقج استعخض الباحث الجراسات
الدابقة التي تشاكلت مػضػع الجراسة ،حيث قاـ الباحث بتقديسيا إلى دراسات فمدصيشية كعخبية
كأجشبية ،كتع تختيبيا مغ األحجث إلى األقجـ حدب تاريخيا.

4.2

الجراسات الفمدظيشية:

 .2دراسة (الذيخ خميل ،)2294 ،بعشؾان :واقع السيارات القيادية لجى خخيجي بخامج
القيادة واإلدارة في مؤسدات التعميؼ العالي وسبل تظؾيخىا ،أكاديسية اإلدارة والدياسة
نسؾذجا".
لمجراسات العميا "أ
ً

ىجفت الجراسة التعخؼ إلى كاقع السيارات القيادية لجػ خخيجي بخامج القيادة كاإلدارة في

أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا مغ كجية نطخ خخيجييا ،كقج استخجـ الباحث السشيج
الػصفي التحميمي كمشيج تحميل السحتػػ ،كتع استخجاـ االستبانة كبصاقة تحميل السحتػػ كأداتيغ
لمجراسة ،كتسثل مجتسع الجراسة في جسيع خخيجي بخنامج القيادة كاإلدارة في أكاديسية اإلدارة
كالدياسة لمجراسات العميا كالبالغ عجدىع ) (106خخيجا ،حتى الفرل الجراسي الثاني لعاـ
2516ـ.
وكان مؽ بيؽ نتائج الجراسة ما يمي:
-

َّ
إف بخنامج القيادة كاإلدارة ساىع في تصػيخ السيارات الفشية لمعيشة السدتيجفة بجرجة

كبيخة ،كالتي جاءت بػزف ندبي ) ،(%78.66كالسيارات اإلندانية جاءت بػزف ندبي
) ،(%81.31كالسيارات السفاىيسية لمعيشة السدتيجفة بجرجة كبيخة ،كالتي جاءت بػزف ندبي
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) ،(%78.65كالسيارات التشافدية لمعيشة السدتيجفة بجرجة كبيخة ،كالتي جاءت بػزف ندبي
).(%75.76
-

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجي اخت عيشة الجراسة ،حػؿ تصػيخ

السيارات القيادية تُعدػ إلى متغيخ الجشذ ،كذلظ لرالح اإلناث ،كلسدتػػ التحريل الجراسي

لرالح الحيغ مدتػػ تحريميع جيج ججا كمستاز ،كال تػجج فخكؽ تُعدػ لستغيخ مسارسة العسل.

 .3دراسة (البذيتي )2294 ،بعشؾان :اإليجابية وعالقتيا بتحقيق الحات والتؾافق السيشي
لجى السخأة العاممة في مؤسدات التعميؼ العالي الحكؾمية في محافغات غدة.
ىجفت الجراسة لمتعخؼ إلى عبلقة اإليجابية بتحقيق الحات كالتػافق السيشي لجػ السخأة
العاممة في مؤسدات التعميع العالي الحكػمية بسحافطات غدة ،كقج تكػنت عيشة الجراسة الفعمية
مغ ( )185امخأة عاممة بسؤسدات التعميع العالي الحكػمية كاستخجمت الباحثة السشيج الػصفي
التحميمي ،وتؾصمت إلى أىؼ الشتائج التالية:


َّ
أف مدتػػ تحقيق الحات لجػ العامبلت بسؤسدات التعميع العالي الحكػمية جاء مختفعا،

كبػزف ندبي (.)%79.74


كحلظ أضيخت نتائج الجراسة َّأنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في تحقيق الحات

لجػ السخأة العاممة بسؤسدات التعميع العالي الحكػمية بسحافطات غدة؛ تُعدػ لستغيخ الحالة

االجتساعية ،كالسؤىل العمسي ،كشبيعة العسل ،بيشسا تػجج فخكؽ تبعا لمسؤسدة التعميسية لرالح
الكمية الجامعية لمعمػـ كالتكشػلػجيا ،كسشػات الخبخة ،بيشسا تػجج فخكؽ تبعا لستغيخ سشػات الخبخة
كلرالح الفئة ( 10 – 5سشػات).


كسا بيشت نتائج الجراسة َّأنو يسكغ التشبؤ بتحقيق الحات كالتػافق السيشي مغ خبلؿ متغيخ

اإليجابية لجػ السخأة العاممة في مؤسدات التعميع العالي الحكػمية بسحافطات غدة.
 .4دراسة (الحميسي )2294 ،بعشؾان :درجة مسارسة مـجيخي السـجارس الثانؾيـة بسحافغـات
غدة لمتخظيط الستخاتيجي وعالقتيا بتشسية السيارات القيادية لجى معمسييؼ.
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثانػية بسحافطات غدة
لمتخصيط االستخاتيجي كعبلقتيا بتشسية السيارات القيادية لجػ معمسييع ،كاستخجـ الباحث السشيج
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الػصفي التحميمي ،كاستخجـ الباحث استبانتيغ كأداة لمجراسة األكلى لقياس درجة مسارسة مجيخؼ
السجارس الثانػية لمتخصيط االستخاتيجي مغ كجية نطخ السعمسيغ.
كقج تػصمت الجراسة إلى نتائج عجة مغ أىسيا :أضيخت نتائج الجراسة َّ
أف الستػسط الكمي
لجرجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثانػية بسحافطات غدة لجكرىع في تشسية السيارات القيادية لجػ
معمسييع مغ كجية نطخ السعمسيغ كانت مختفعة (.)%77.85
كقج أكصت الجراسة بالعجيج مغ األمػر السيسة ،مغ أىسيا :تييئة الطخكؼ أماـ مجيخؼ
السجارس لمعسل عمى تشسية السيارات القيادية لجػ معمسييع ،كالعسل عمى تعديد أجػاء السشاخ
السجرسي السدتقخ الحؼ يعدز ثقافة السعخفة كاالكتداب كالتفكيخ اإلبجاعي لجػ السعمسيغ.
 .5دراسة (كالب )2292 ،بعشؾان :الخضا عؽ الؾاقع ومدتؾى الظسؾح وعالقتيا بتحقيق
الحات لجى الظالبات الجامعيات الؾافجات مؽ الخارج والسقيسات في جامعة األقرى بغدة.
ىجفت الجراسة لمتعخؼ إلى مدتػػ الخضا عغ الػاقع كمدتػػ الصسػح كعبلقتيا بتحقيق
الحات لجػ عيشة مغ شالبات جامعة األقرى الػافجات مغ الخارج كالسقيسات في جامعة
األقرى في محافطات غدة ،كحجدت الجراسة بعيشة مكػنة مغ( )145شالبة مغ الػافجات مغ
الخارج ،ك( )150شالبة مغ السقيسات ،حيث قامت الباحثة باختيار عيشة عذػائية شبقية مغ
مجتسع الجراسة ،كبشدبة تسثل خرائز مجتسع الجراسة كشبيعتو كافة.
وتؾصمت الجراسة إلى نتائج عجة نحكخ مشيا:


كجػد عبلقة ارتباشية دالة إحرائية بيغ مدتػػ الصسػح كتحقيق الحات ،لجػ شالبات

جامعة األقرى.


كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في تحقيق الحات لجػ شالبات جامعة األقرى تبعا

لحالة الصالبة (كافجة -مقيسة) لرالح الصالبات الػافجات ،ككجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في
مقياس تحقيق الحات تُعدػ لستغيخ السدتػػ الجراسي ،لجػ شالبات جامعة األقرى بيغ شالبات

السدتػػ الخابع كشالبات السدتػػ األكؿ لرالح شالبات السدتػػ الخابع ،كعجـ كجػد فخكؽ ذات
داللة إحرائية في تحقيق الحات لجػ شالبات جامعة األقرى تبعا لستغيخ الحالة االجتساعية.
 .6دراسة (الذاعخ )2292 ،بعشؾان :اإلبجاع اإلداري وعالقتو بالسيارات القيادية لجى
مجيخي مجارس وكالة الغؾث الجولية بسحافغات غدة مؽ وجية نغخ السعمسيؽ.
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ىجفت الجراسة التعخؼ إلى درجة مسارسة اإلبجاع اإلدارؼ كعبلقتو بالسيارات القيادية
لجػ مجيخؼ مجارس ككالة الغػث الجكلية بسحافطات غدة مغ كجية نطخ السعمسيغ ،كقج استخجـ
الباحث السشيج الػصفي التحميمي ،كتكػف مجسع الجارسة مغ ) (4343معمسا كمعمسة ،كتكػنت
عيشة الجراسة مغ ) (500معمسا كمعمسة ،كقج استخجـ الباحث االستبانة أداة لمجراسة.
مؽ أىؼ الشتائج التي تؾصمت إلييا الجراسة:


يسارس مجيخك مجارس ككالة الغػث الجكلية السيارات القيادية مغ كجية نطخ السعمسيغ

بجرجات كبيخة تتخاكح مغ ) ،(%87.83 - %83.13كبجرجة كمية ) ،(%84.81كردت مجاالتيا
عمى الشحػ التالي مجاؿ السيارات اإلدارية بشدبة ) ،(%87.95مجاؿ السيارات الحاتية
(الذخرية) بشدبة ) ،(%85.36مجاؿ السيارات اإلندانية بشدبة ) ،(%83.95مجاؿ السيارات
الفكخية بشدبة ) ،(%83.76مجاؿ السيارات الفشية بشدبة ).(%83.13


تػجج عبلقة ارتباشية قػية مػجبة دالة إحرائيا عشج مدتػػ داللة ) (0.01بيغ مسارسة

اإلبجاع اإلدارؼ كالسيارات القيادية.
 .7دراسة (الي )2295 ،بعشؾان :دور أكاديسية فمدظيؽ العدكخية في تشسية السيارات
القيادية.
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى دكر أكاديسية فمدصيغ العدكخية في تشسية السيارات القيادية،
كالكذف عغ مجػ تأثيخ متغيخات (السدتػػ القيادؼ ،سشػات الخجمة ،العسخ ،السؤىل العمسي،
شبيعة العسل) في متػسط التقجيخات لجكر أكاديسية فمدصيغ العدكخية في تشسية السيارات
القيادية ،كبياف سبل تشسية السيارات القيادية ،كاستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي كأداة
االستبانة ،كتكػنت عيشة الجراسة مغ خخيجي أكاديسية فمدصيغ لمعمػـ العدكخية كبمغ عجدىع
)(176خخيجا.
وقج تؾصمت الجراسة إلى عجد مؽ الشتائج ،مؽ أىسيا:


دكر أكاديسية فمدصيغ العدكخية في تشسية السيارات القيادية جاء بػزف ندبي

(.)%85.71


حرمت ميارة االعجاد كالتجريب عمى درجة مػافقة كبيخة بػزف ندبي( ،)%83.61كتمتيا

ميارة التقجيخ كالتحفيد عمى درجة مػافقة كبيخة بػزف ندبي( ،)%83.15في حيغ حرمت ميارة
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التخصيط كالخؤية السدتقبمية عمى درجة مػافقة بػزف ندبي ( ،)%82.61كحرمت ميارة
العبلقات بيغ القائج كالسخؤكسيغ عمى درجة مػافقة بػزف ندبي ( ،)%85.52فيسا حرمت ميارة
التحميل كحل السذكبلت كاتخاذ الق اخرات عمى درجة مػافقة بػزف ندبي ( ،)%79.95كحرمت
ميارة القجرة عمى التأثيخ في اآلخخيغ عمى درجة مػافقة بػزف ندبي ( ،)%79.63كأخي اخ
حرمت ميارة اإلبجاع كاالبتكار كالتججيج عمى (.)%76.11


كسا أضيخت الجراسة أَّنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ )α ≤ 0.05في

متػسط التقجيخات لجكر أكاديسية فمدصيغ العدكخية في تشسية السيارات القيادية تُعدػ لستغيخات

(السدتػػ القيادؼ ،سشػات الخجمة ،العسخ ،السؤىل العمسي ،شبيعة العسل).

 .8د ارسة (شاىيؽ )2299 ،بعشؾان :درجة مسارسة السجيخيؽ الججد لمسيارات القيادية في
السجارس الحكؾمية بسحافغات غدة مؽ وجية نغخىؼ وسبل تشسيتيا.
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى درجة مسارسة السجيخيغ الججد لمسيا ارت القيادية في السجارس
كسبل تشسيتيا ،كاستخجمت الباحثة السشيج الػصفي،
الحكػمية بسحافطات غدة مغ كجية نطخىع ُ
مجيخ كمجيخة مغ السجيخيغ الججد بسحافطات غدة ،كسا قامت
ا
كتكػنت عيشة الجراسة مغ )(155
الباحثة بترسيع استبانة كأداة لمجراسة.
ومؽ أىؼ الشتائج التي تؾصمت إلييا الجراسة:
تػافخ جسيع السيارات القيادية بجرجة كبيخة كبػزف الشدبي ) ،(%87.79كقج حرمت كل ميارة
عمى الشتيجة اآلتية:


حرمت السيارات اإلدارية عمى السختبة األكلى بػزف ندبي ) ،(%90.18كحرمت

السيارات الحاتية عمى السختبة الثانية بػزف ندبي ) ،(%89.50كحرمت السيارات الفشية عمى
السختبة الثالثة بػزف ندبي ) ،(%87.09كحرمت السيارات الفكخية عمى السختبة الخابعة بػزف
ندبي ) ،(%85.63كحرمت السيارات اإلندانية عمى السختبة الخامدة بػزف ندبي ).(%85.16

4.3

الجراسات العخبية:

 .2دراسة (الخحيمي )2017 ،بعشؾان :فاعمية السيارات القيادية لمقائج ومعؾقاتيا في إدارة
األزمات والكؾارث :دراسة مدحية عمى الزبا العامميؽ باإلدارة العامة لمجفاع السجني بالسجيشة
السشؾرة.
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سعت الجراسة إلى تحقيق ىجؼ رئيذ تسثل في "بياف فاعمية السيارات القيادية لمقائج
كمعػقاتيا في إدارة األزمات كالكػارث" ،كقج تفخع مغ اليجؼ الخئيذ األىجاؼ الفخعية التالية:
معخفة فاعمية السيارات (الحاتية ،كالفشية ،كاإلندانية ،كاإلدارية) لمقائج في إدارة األزمات كالكػارث،
كبياف السعػقات التي تحج مغ دكر السيارات القيادية لمقائج في إدارة األزمات كالكػارث .كاستخجـ
الباحث في كتابو البحث السشيج الػصفي التحميمي مغ خبلؿ مجخل السدح االجتساعي الذامل.
وقج تؾصل البحث إلى نتائج عجة أىسيا ما يمىَّ :
أف ضباط اإلدارة العامة لمجفاع السجني
بالسجيشة السشػرة مػافقػف بجرجة (كبيخة) عمى فاعمية السيارات الحاتية كالفشية كاإلندانية كاإلدارية
لمقائج في إدارة األزمات كالكػارث ،ك َّ
أف ضباط اإلدارة العامة لمجفاع السجني بالسجيشة السشػرة
مػافقػف بجرجة (كبيخة) عمى َّ
أف ىشاؾ معػقات تحج مغ دكر السيارات القيادية لمقائج في إدارة
األزمات كالكػارث.
أوصى الباحث بتػصيات عجة أىسيا ما يمي :عقج دكرات كبخامج تجريبية داخمية
كخارجية لزباط الجفاع السجني في مجاؿ السيارات القيادية ،كاالىتساـ بتصػيخ كصقل السيارات
الحاتية كالسيارات الفشية ،كالسيارات اإلندانية ،كالسيارات اإلدارية لزباط الجفاع السجني مغ
خبلؿ بخامج التجريب عمى رأس العسل ،كالقياـ بتجخاء السديج مغ الجراسات كالبحػث السدتقبمية
التي تديع في تعديد فاعمية السيارات القيادية لمقائج.
 .3دراسة (العشدي )2017 ،بعشؾان :درجة السيارات القيادية السكتدبة لخخيجي بخنامج
ماجدتيخ الجرجة السؾحجة في التخبية بجامعة الكؾيت.
ىجفت الجراسة الكذف عغ كاقع بخنامج ماجدتيخ الجرجة السػحجة في التخبية بجامعة
الكػيت كدكره في اكتداب السيارات القيادية (الحاتية ،الفشية ،اإلندانية ،اإلدراكية ،اإلدارية)
لمخخيجيغ ،كسا رمت الجراسة إلى تعخؼ الفخكؽ بيغ آراء الخخيجيغ نحػ السيارات القيادية
السكتدبة شبقا لستغيخات الجراسة الستسثمة في الشػع ،كالقدع األكاديسي ،كالحرػؿ عمى درجة
الجكتػراة ،كالسخكد الػضيفي ،كسشػات الخبخة .كمغ أجل تحقيق ىحه األىجاؼ تبشت الجراسة الشيج
الػصفي مغ خبلؿ تصبيق استبانة (تكػنت مغ  60بشجا) ،قػاميا ( )24خخيجا مغ كمية التخبية
بجامعة الكػيت.
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بيشت نتائج الجراسة السدتػػ السختفع لبخنامج ماجدتيخ الجرجة السػحجة في التخبية
بجامعة الكػيت كدكره في اكتداب السيارات القيادية لمخخيجيغ ،كسا أضيخت الشتائج عجـ كجػد
فخكؽ ذات داللة إحرائية تُعدػ لعامل الشػع ،كالقدع األكاديسي ،كالحرػؿ عمى درجة
الجكتػراة ،كالسخكد الػضيفي ،كسشػات الخبخة.
كخمرت الجراسة إلى عجد مغ التػصيات التي قج تداعج عمى تصػيخ بخنامج
الساجدتيخ كتشسيتو ،كمغ أىسيا :التػعية السدتسخة ألعزاء الييئة التجريدية بأىسية امتبلؾ
الخرائز كالسيارات القيادية كأثخىا في تحديغ العسمية التعميسية كالتخبػية ،كإعصاء أىسية أكبخ
لمسيارات القيادية اإلندانية كاإلدراكية مغ خبلؿ تزسيشيا في السقخرات الجراسية الخاصة في
شمبة الجراسات العميا.
 .4دراسة (ربيعة )2017 ،بعشؾان :ال نتساء وعالقتو بتحقيق الحات لجى الظمبة
الجامعييؽ.
ىجفت الجراسة الكذف عغ عبلقة االنتساء بتحقيق الحات لجػ الصمبة الجامعيغ ،كتع
اختيار عيشة بصخيقة قرجية مغ جامعة دمحم لسيغ دباغيغ بالجدائخ عجدىع ( ،)100يتخاكح سشيع
ما بيغ  20إلى  27سشة ،كيسثمػف ( )42مغ الحكػر ك( )58إناث.
وتؾصمت الجراسة إلي:


ال تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ االنتساء كتحقيق الحات.



كسا بيشت السدتػيات السختفعة لتحقيق الحات كالسدتػيات الستػسصة لبلنتساء كأبعاده

خاصة التػحج كاإلثارة بيشسا مدتػػ السذاركة كاف مختفعا.
 .5دراســة (الرــؾيان )2017 ،بعش ـؾان :دور السؤسدــات الحكؾميــة فــي إكدــاب وتشسيــة
ميارات القيادة لجى الذباب الدعؾدي :دراسة ميجانية عمى عيشة مؽ شباب مشظقة الخياض.
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى دكر السؤسدات الحكػمية في إكداب كتشسية ميارات القيادة
لجػ الذباب الدعػدؼ ،كتحجدت تداؤالت الجراسة في الدؤاؿ اآلتي :ما دكر السؤسدات
الحكػمية في إكداب كتشسية ميارات القيادة لجػ الذباب الدعػدؼ؟» كما السيارات القيادية التى
تقػـ السؤسدات الحكػمية بتشسيتيا؟ كاعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي ،كاالستبانة
كأداة لجسع البيانات.
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تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية :ارتفاع ندبة الحيغ يخكف أىسية اكتداب السيارات
القيادية ( )%96.2ككجػد ميارات قيادية مصمػب تػفخىا :كتحسل السدؤكلية ( ،)%87.1كتعجد
السيارات القيادية كالخيادية ،مثل :ميارات االتراؿ ،تحسل السدؤكلية ،السبادأة كاالبتكار ،صشع
كاتخاذ القخار ،كارتفاع ندبة الحيغ يخكف معػقات لحزػر دكرات تشسية ميارات القيادة
(.)%67.3
كأكصت الجراسة بترسيع بخامج لتشسية ميارات القيادة لمذباب الدعػدؼ مغ خبلؿ
السؤسدات الحكػمية كتػعية الذباب بأىسية االستفادة مغ بخامج تشسية ميارات القيادة ،كضخكرة
تػفيخ كتحجيج كقت لمستجربيغ لحزػر الجكرات التجريبية ،كسا أكصت بالعسل عمى تشسية ميارات
االتراؿ لجػ الذباب كفي مقجمتيا التعامل مع التقشيات الحجيثة ،كالقجرة عمى االتراؿ كالتفاعل
مع اآلخخيغ كالقجرة عمى التػاصل كتبادؿ السعمػمات مع الدمبلء.
 .6دراسة (القجاح )2016 ،بعشؾان :السيارات القيادية وعالقتيا بالتؾافق الشفدي والجتسـاعي
لجى الظمبة السؾىؾبيؽ في مشظقة الباحة بالسسمكة العخبية الدعؾدية.
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى السيارات القيادية كعبلقتيا بالتػافق الشفدي كاالجتساعي لجػ
الصمبة السػىػبيغ في مشصقة الباحة بالسسمكة العخبية الدعػدية ،كقج بمغ عجد أفخاد الجراسة
( )162شالبا كشالبة ،كسا تع استخجاـ السشيج الػصفي التحميمي؛ إذ اعتسجت الجراسة في جسع
بياناتيا عمى استبانة أعجىا الباحثاف.
وتؾصمت إلى الشتائج اآلتية :كجػد مدتػػ مختفع لمسيارات القيادية ،إذ بمغ الستػسط
الكمى لمسيارات ( ،)4.23كقج َّ
حمت السيارات اإلندانية بالسختبة األكلى ،كجاءت السيارات
اإلدارية بالسختبة األخيخة .ككجػد مدتػػ مختفع في التػافق الشفدي كاالجتساعي لجػ أفخاد عيشة
الجراسة ،كجػد عبلقة دالة إحرائيا بيغ السيارات القيادية ككل كالسيارات الفكخية مغ جية كبيغ
التػافق الشفدي كاالجتساعي لجػ الصمبة ،في حيغ لع تطيخ ىحه العبلقة بيغ السيارات اإلدارية
كاإلندانية مغ جية كبيغ التػافق الشفدي كاالجتساعي لجييع ،لع يطيخ أثخ داؿ إحرائيا لستغيخ
الجشذ في العبلقة بيغ السيارات القيادية كالتػافق الشفدي كاالجتساعي لجػ أفخاد عيشة الجراسة،
كفى ضػء ىحه الشتائج قاـ الباحثاف باقتخاح عجد مغ التػصيات ذات العبلقة.
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وأوصت الجراسة بالعجيج مؽ الشتائج السيسة ،مغ أىسيا :تػفيخ الخصط كالبخامج التي
تديع في تصػيخ كتشسية السيارات القيادية لجػ الصمبة السػىػبيغ ،كتعديد الصمبة ذكؼ السيارات
القيادية الستسيدة بتكميفيع بسياـ داخل كخارج السجرسة يتفاعمػف فييا مع أشياؼ السجتسع
كمؤسداتو فتعدز قجراتيع القيادية كنتاجاتيع اإلبجاعية.
 .7دراسة (الحيابي2015 ،م) بعشؾان :مسارسة مجيخي مجراس السخحمة الثانؾية لإلدارة
الحاتية وعالقتيا بتشسية السيارات القيادية بسحافغة الظائف ،الدعؾدية.
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى مسارسة مجيخؼ مجراس السخحمة الثانػية لئلدارة الحاتية
كعبلقتيا بتشسية السيارات القيادية بسحافطة الصائف ،كالكذف عغ الفخكؽ بيغ متػسصات
استجابات أفخاد مجتسع الجراسة في ضػء متغيخات الجراسة ،كاعتسج الباحث السشيج الػصفي،
مجيخ ك( )229معمسا مسغ يعسمػف في السجارس الثانػية
ا
كتكػنت عيشة الجراسة مغ ()58
الحكػمية لمبشيغ بسحافطة الصائف ،كقاـ الباحث بتعجاد أداة لمجراسة عبارة عغ استبانة.
وخمرت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتائج؛ أىسيا:


أ َّف درجة مسارسة مجيخؼ مجارس السخحمة الثانػية لمقيادة الحاتية بسحافطة الصائف مغ

كجية نطخىع كاف بجرجة كبيخة ججا كبػزف ندبي ) ،(%96.00كمغ كجية نطخ السعمسيغ كاف
بجرجة كبيخة كبػزف ندبي ).(%74.20


أ َّف درجة مسارسة مجيخؼ مجارس السخحمة الثانػية بسحافطة الصائف لمسيارات اإلندانية

كالسيارات اإلدراكية كالسيارات الفشية مغ السيارات القيادية مغ كجية نطخىع كاف بجرجة كبيخة
ججا ،كىي بػزف ندبي ) ،(%96.20ك) (%97.40ك) (%96.70عمى التختيب.


أ َّف ىشاؾ عبلقة ارتباشية مػجبة قػية بيغ درجة مسارسة القيادة الحاتية كبيغ تشسية

السيارات القيادية لجػ مجيخؼ السجارس الثانػية.


كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية حػؿ درجة مسارسة مجيخؼ مجارس السخحمة الثانػية

لمسيارات القيادية تبعا لستغيخ العسل الحالي ،كعجد سشػات الخبخة كالجكرات التجريبية ،بيشسا ال
تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية تبعا لستغيخ السؤىل العمسي كمتغيخ شبيعة السؤىل العمسي.
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 .8دراسة (الدميسي )2014 ،بعشؾان :فعالية بخنامج إرشادي قائؼ عمى اإلرشاد غيخ
السؾجو في تشسية تحقيق الحات لجى طالب السخحمة الثانؾية.
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى فاعمية بخنامج إرشادؼ في تشسية تحقيق الحات لجػ شبلب
السخحمة الثانػية ،تكػنت عيشة الجراسة مغ ( )20شالبا مغ مشخفزي تحقيق الحات بسجرسة
كتيفة الثانػية بحائل ،كاستخجمت الجراسة األدكات التالية :مقياس تحقيق الحات إعجاد (السقجادؼ،
 ،)1996كالبخنامج اإلرشادؼ (إعجاد الباحث).
وتؾصمت الجراسة إلى:


كجػ ػ ػػػد فاعميػ ػ ػػة لمبخنػ ػ ػػامج اإلرشػ ػ ػػادؼ القػ ػ ػػائع عمػ ػ ػػى اإلرشػ ػ ػػاد غيػ ػ ػػخ السػجػ ػ ػػو فػ ػ ػػي تشسيػ ػ ػػة

تحقيق الحات لجػ شبلب السخحمة الثانػية.


َّأنو تػجج فخكؽ بيغ السجسػعة الزابصة كالسجسػعة التجخيبية في تحقيق الحات بعج

تصبيق البخنامج اإلرشادؼ لرالح السجسػعة التجخيبية.
 .9دراسة(جاسؼ وآخخون )2011 ،بعشؾان :تحقيق الحات والذعؾر بالجؾدة وعالقتيا بجقة
أداء ميارات كخة اليج لظالبات كمية التخبية الخياضية في جامل بابل.
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى كاقع تحقيق الحات كالذعػر بالجػدة كدقة أداء ميارات كخة
اليج لصالبات كمية التخبية الخياضية في جامعة بابل ،كسا ىجفت الجراسة إلى السقارنة في تحقيق
الحات كالذعػر بالجػدة كدقة أداء ميارات كخة اليج بيغ شالبات السخاحل الجراسية (الثانية كالثالثة
كالخابعة) في الكمية ،كاستخجمت في الجراسة مقياسي تحقيق الحات كالذعػر بالجػدة.
كأضيخت الشتائجَّ :
أف ىشاؾ عبلقة ارتباشية بيغ كل مغ تحقيق الحات كالذعػر بالجػدة،
كأضيخت الشتائج كجػد فخكؽ بيغ شالبات السخاحل (الثانية كالثالثة كالخابعة) في تحقيق الحات.
كأكصت الجراسة بالعجيج مغ التػصيات ،مغ أىسيا :التخكيد عمى األمػر الشفدية التي
تديج مغ دافعية الصالبات لمتحريل الجراسي كمداعجتيغ في تحقيق الحات كتذكيل اليػية
الذخرية الخياضية لكل مشيغ.
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 .:دراسة (الشعيؼ )2010 ،بعشؾان :الستغيخات السؤثخة عمى الذعؾر بتحقيق الحات لجى
عزؾ ىيئة التجريذ بكمية الذخيعة في محافغة اإلحداء بالسسمكة العخبية الدعؾدية.
ىجفت الجراسة الكذف عغ مدتػػ شعػر عزػ ىيئة التجريذ بكمية الذخيعة في
محافطة اإلحداء بتحقيق الحات ،كسا تشاكلت بالتحميل تأثيخ الستغيخات الذخرية كالتشطيسية في
ىحا الذعػر ،كتتمخز الشتائج في اآلتي :أفادت نتائج الجراسة َّ
بأف عزػ ىيئة التجريذ بكمية
الذخيعة باإلحداء لجيو شعػر مختفع بتحقيق الحات ،كسا تخػ الشتائج َّ
بأف مسارسة عزػ ىيئة
التجريذ لمعبلقات اإلندانية في التعامل مع الصبلب كالدمبلء كتفاعمو مع اآلخخيغ كاحتخاـ آرائيع
كشجاعتو في إبجاء آرائو.
كأكصت الجراسة بالعجيج مغ الشتائج ،مغ أىسيا :عمى عزػ ىيئة التجريذ أف يجرؾ َّ
بأف
تحقيق مدتػيات مختفعة مغ األداء كالذعػر اإليجابي نحػ الحات كبخاصة الذعػر بتحقيق
الحات لغ يكػف ىبة أك كليج صجفة ،بل نتيجة لجيج ذاتي مدتسخ في التعامل بتيجابية مع
اآلخخيغ كالبيئة التشطيسية.
 .21دراسة (شياب )2009 ،بعشؾان :مدتؾى تحقيق الحات لجى مجراء السجارس اإلعجادية
والثانؾية في مخكد محافغة نيشؾى.
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى مدتػػ تحقيق الحات لجػ مجيخؼ السجارس اإلعجادية
كالثانػية ،تكػنت عيشة الجراسة مغ ( )40مغ مجيخؼ كمجيخات السجراس اإلعجادية كالثانػية في
مخكد محافطة نيشػػ ،كاتبعت الجراسة مقياس تحقيق الحات إعجاد (السحسجاكؼ،)1991 ،
أف مدتػػ تحقيق الحات لجػ أفخاد العيشة بذكل عاـ عاؿ ،ككجػد فخكؽ
كتػصمت الجراسة إلى َّ
ذات داللة إحرائية في مدتػػ تحقيق الحات بيغ الحكػر كاإلناث لرالح الحكػر ،كبالشدبة
لمتخرز لرالح العمسي.
أعيخت الشتائج ما يمي:


أف مدػ ػ ػػتػػ تحقيػ ػ ػػق الػ ػ ػػحات لػ ػ ػػجػ أف ػ ػ ػخاد العيشػ ػ ػػة بذػ ػ ػػكل عػ ػ ػػاـ (عػ ػ ػػاؿ) أؼ َّ
َّ
أف الشتيجػ ػ ػػة

إيجابية.


كجػ ػػػد فػ ػػخكؽ ذات داللػ ػػة إحرػ ػػائية فػ ػػي مدػ ػػتػػ تحقيػ ػػق الػ ػػحات بػ ػػيغ الػ ػػحكػر كاإلنػ ػػاث

لرالح الحكػر ،كبالشدبة لمتخرز كلرالح التخرز العمسي.
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4.4

الجراسات األجشبية:
 .2دراسة "جيخمي وآخخون" ( )Germay, et. al, 2017مدتؾى تحقيق الحات

في بيئة الجامعة دراسة عمى جامعة بشدمفانيا.
ك ىجفت الجراسة الكذف عغ مدتػػ تحقيق الحات في بيئة الجامعة ،ككانت عيشة الجراسة
عبارة عغ ( )244عزػ ىيئة التجريذ في جامعة بشدمفانيا .كخمرت الجراسة إلى كجػد
مدتػػ مختفع مغ تحقيق الحات لجػ أعزاء ىيئة التجريذ ،كاتزح َّ
أف تحقيق الحات يؤثخ
في مدتػػ العصاء كالتصػر األكاديسي كالسيشي لجػ عيشة الجراسة ،كلع تطيخ فخكقا دالة
إحرائيا في مدتػػ تحقيق الحات تُعدػ لستغيخ الجشذ ،بيشسا اتزح كجػد فخكؽ تُعدػ
لستغيخات السؤىل العمسي لرالح الفئات العميا ،كسشػات الخبخة لرالح ذكؼ الخبخات

السختفعة.
 .3دراسة (نيكاب وآخخون )2295 ،بعشؾان :ترؾر مقتخح لقياس السجيخيؽ القادة :ىل يظبق
في باكدتان.
ىجفت الجراسة إلى تقييع إمكانية قياس القيادة في السجارس الباكدتانية ،كركدت عمى
تحميل االختبلفات بيغ آراء مجيخؼ السجارس حػؿ سسات القيادة الخاصة بيع ككسا يخاىا
السعمسػف ،كاستخجـ الباحثػف السشيج الػصفي ،كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ ( )178معمسا
مجيخ مغ السجارس الثانػية في باكدتاف ،كاستخجـ الباحثػف االستبانة كأداة لمجراسة.
ا
ك()18
كقج أضيخت الشتائج كجػد فخكؽ كبيخة بيغ ترػرات مجيخؼ السجارس حػؿ الدسات القيادة
الخاصة بيع مغ كجية نطخىع ،كمغ كجية نطخ السعمسيغ العامميغ تحت إمختيع ،كأ َّف مجيخؼ
السجارس في السجارس قيج الجراسة يفتقخكف إلى السيارات القيادية ،كإلى ميارات التعامل مع
اآلخخيغ لتحفيد العامميغ.
السيارت القيادية الشاعسة لعسجاء الكميات في ثالث
ا
 .4دراسة( )2013 ،tangبعشؾان:
جامعات حكؾمية في ماليديا.
سيارت القيادة الشاعسة لجػ عسجاء الكميات في ثبلث
ىجفت الجارسة إلى التعخؼ عمى ال ا
جامعات حكػمية مغ ماليديا ،كىي فحز كتػضيح العشاصخ الخئيدية الثسانية في السيارات،
ميارت االتراؿ – السبادرة – القجرة
ا
كالقجرة عمى القيادية الشاعسة (التعاكف – العسل الجساعي –
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عمى القيادة – التشسية الدكانية – التجريب – الذخرية) ،كاستخجـ الباحث السشيج الػصفي
التحميمي ،كاستخجـ أداة السقابمة لجسع البيانات ،كأخح عيشة عذػائية مغ ( )12مػضفا في
الجامعات مغ السصمعيغ عمى عسل عسجاء الكميات.
كقج أضيخت الشتائج َّ
أف ىشاؾ بعس أكجو التذابو كاالختبلؼ بيغ عسجاء الكميات مع
التداميع بالسيارات القيادية العالية كالسشخفزة مع السػضفيغ.
 .5دراسة ويج وباول ( )Wade& Paul, 2010بعشؾان :تحقيق الحات لجى الظالب
الجامعييؽ في جامعة كابيال.
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى العبلقة بيغ صفة التذاؤـ كتحقيق الحات لجػ الصبلب
الجامعييغ في جامعة كابيبل ،كتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )200مغ شبلب جامعة كابيبل،
كاستخجمت الجراسة مقياس التذاؤـ ،كمقياس تحقيق الحات ،كتػصمت الجراسة إلى كجػد عبلقة
سمبية بيغ تحقيق الحات كالتذاؤـ ،ككجػد مجسػعة مغ العػامل السختبصة برفات التذاؤـ مقابل
أنساط صفات التفاؤؿ كتأثيخاتيا عمى األفخاد كمحجدات تحقيق مدتػيات أعمى لمحات.
 .6دراسة(فؾلي )2005 ،بعشؾان :السيارات القيادية لمظالب في الدشة األولى.
ىجفت الجارسة التعخؼ إلى اختبار ميارات القيادة السكتدبة قبل دخػؿ الكمية لصبلب
كىحه ،الدشة األكلى ،ككحلظ اختبار االختبلفات في العخؽ كالجشذ بثسانية مقاييذ كاضحة كىحه
السقاييذ الثسانية حجدت مغ خبلؿ قائسة نتائج ميارات القيادة لجػ الصبلب ،كاستخجـ الباحث،
السشيج الػصفي التحميمي ،كتكػنت عيشة الجارسة مغ ( )555مذتخكا مغ ترشيفات جشدية
كعخقية متشػعة مغ شبلب الدشة األكلى لمسؤسدة في الػاليات الستحجة.
كقج أضيخت الشتائج َّ
أف متػسط السذتخكيغ في البحث سجل مدتػػ عاؿ في ميارات القيادة في
السقاييذ الثسانية ،عمسا بأنَّو لع تػجج اختبلفات ذات داللة إحرائية بيغ السذتخكيغ؛ بدبب
االختبلؼ في العخؽ ،بيشسا االختبلؼ بدبب الجشذ كججت في مقاييذ كسائل التقشية ك َّ
أف
تأثيخات التجاخل كالتفاعل بيغ الجشذ كالعخؽ اكتذفت أيزا في مقياس التقشية.
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4.5

التعقيب عمى الجراسات الدابقة والفجؾة البحثية:

أول :أوجو التفاق والختالف بيؽ الجراسة الحالية والجراسات الدابقة
ً 4.5.2
ججكؿ رقع ( )4التعقيب عمى الجراسات الدابقة
السعيار

أوجو الختالف

أوجو التفاق

السشيج

تذابيت الجراسة الحالية مع جسيع الجراسات

السدتخجم

الدابقة باستخجاميا لمسشيج الؾصفي التحميمي.

أداة

تذابيت الجراسة الحالية مع ُكل مؽ دراسة الذيخ

الجراسة

خميل ( )3128ودراسة الذاعخ ( )3127ودراسة ( )311:ودراسة ويج وباول ( )3121حيث استخجما

اختمفت الجراسة الحالية مع ُكل مؽ دراسة شياب

الحيابي ( )3126ودراسة الذيخي ( )3125ودراسة مقياس تحقيق الحات ،ودراسة تانق ( )3124استخجم
ىذيل ( )3124ودراسة نيكاب وآخخون ( )3126السقابمة وحجىا.
باستخجاميؼ نفذ األداة وىي الستبانة.
السجتسع

اختمفت في مجتسع الجراسة مع ُكل مؽ دراسة الذيخ خميل

والعيشة

خخيجا ودراسة
( )3128حيث تكؾنت العيشة مؽ217
ً
الذاعخ ( )3127تكؾنت مؽ معمؼ ومعمسة ودراسة الي

خخيجا ودراسة اسميؼ ()3126
( )3126تكؾنت مؽ ()287
ً

خخيجا،
تكؾنت مؽ ()338
ً

ودراسة شاىيؽ ()3122

تكؾنت مؽ مجيخ ومجيخة ودراسة بخكات ( )311:تكؾنت مؽ

طالب وطالبة ودراسة الحيابي ( )3126تكؾنت مؽ مجيخ
ومجيخة

ودراسة الذيخي ( )3125تكؾنت مؽ معمسيؽ

ودراسة الثبيتي ( )3124تكؾنت مؽ معمسيؽ ،ودراسة
ىذيل ( )3124تكؾنت مؽ الزبا

ودراسة شياب

( )311:تكؾنت مؽ مجيخي ومجيخات السجارس ودراسة تانق
( )3124تكؾنت مؽ مؾعفي الجامعات ودراسة فؾلي
( )3116تكؾنت مؽ طالب الدشة األولى لمسؤسدة في
الؾليات المخيكية الستحجة ودراسة ويج وباول تكؾنت مؽ
طالب جامعة كابيال.



76


 4.5.3ثانياً :الفجؾة البحثية
ججول رقؼ ( )5الفجؾة البحثية.
الجراسات الدابقة

الجراسة الحالية

الفجؾة البحثية

 .1تشاولت الجراسات الدابقة متغيخي  .1حجاثة ربط السيارات القيادية  .1ركدت الجراسة الحالية عمى
السيارات القيادية وتحقيق الحات

وعالقتيا

وربظيسا بستغيخات عجة مثل:

لحوي اإلعاقة.

(اإليجابية،

مدتؾى

الظسؾح،

بتحقيق

 .2حاجة

الفئة

الحات

العالقة بيؽ السيارات القيادية
وعالقتيا بتحقيق الحات.

مؾضع

 .2تؼ تظبيق الجراسة عمى

اإلبجاع اإلداري ،ال نتساء ،التغييخ الجراسة لمتظؾيخ والبحث لتحقيق ذوي اإلعاقة بسحافغات غدة.
ذواتيؼ وعالقتيا السباشخة بأبعاد

التشغيسي).

 .2ركدت الجراسات عمى تشاول السيارات القيادية.
مؾضؾع السيارات القيادية دون التأثيخ
 .3تشاولت

الجراسات

القيادية التالية( :ميارات ذاتية ،فشية

 .3تؼ تظبيق الجراسة عمى وإدارية ،إندانية ،فكخية).
فئة ذوي اإلعاقة بسحافغات غدة.

السباشخ عمى مدتؾيات تحقيق الحات.
الدابقة

 .3تؼ تشاول أبعاد السيارات

 .4لؼ

تتحجث

 .4تؼ

استخجام

السشيج

الجراسات الؾصفي التحميمي مؽ خالل تؾزيع

أبعادا مختمفة عسا تشاولتو الجراسة الدابقة عؽ دور السؤسدات استبانة وإجخاء عجد مؽ السقابالت).
ً
الحالية بأبعاد السيارات القيادية ،ومؽ الخاعية لألفخاد ذوي اإلعاقة
التجريب،

أىسيا:

التشسية،

خالل إبخاز الجانب السذخق ليحه

القيادة الحخكية.

وغيخىسا.

الفئة.

 .4تؼ تظبيق الجراسة عمى ُكل
مؽ:
(خخيجي بخامج القيادة واإلدارة،
السخأة

العاممة ،طالبات

الجامعات،

مجيخي السجارس ،عسجاء الكميات).
 .5تؼ استخجام السشيج الؾصفي
التحميمي،

وتسثمت

أداة

الجراسة

بالستبانة.

السرجر :جخد بؾاسظة الباحث
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 .5تشاولت الجراسة الحالية مؽ

الفرل الخابع
السشيجية واإلجخاءات

 مشيج الجراسة.
 مرادر جسع البيانات.
 مجتسع الجراسة.
 عيشة الجراسة.
 أداة الجراسة.
 صجق األداة.
 ثبات األداة.
 األساليب اإلحرائية
 إجخاءات الجراسة

الفرل الخابع
السشيجية والجخاءات
تسييج:
يتشاكؿ ىحا الفرل إجخاءات الجراسة التي اتبعيا الباحث في تشفيح الجراسة ،كمغ ذلظ
تعخيف مشيج الجارسة ،ككصف السجتسع كالعيشة ،كإعجاد أداة الجراسة (االستبانة كالسقابمة)،
كالتأكج مغ صجقيا كثباتيا ،كبياف إجخاءات الجراسة ،كاألساليب كالسعالجات اإلحرائية التي تع
استخجاميا في تحميل كاستخبلص الشتائج ،كفيسا يمي كصف ليحه اإلجخاءات.
5.2

مشيج الجراسة:
استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي؛ لتحقيق أىجاؼ الجراسة كاإلجابة عغ

تداؤالتيا ،حيث يعتسج ىحا السشيج عمى دراسة الطاىخة كسا تػجج فعبل بالػاقع ،كسا ييتع بػصفيا
تعبيخ كسيا ،بحيث يرف التعبيخ الكيفي الطاىخة كيرف
ا
تعبيخ كيفيا أك
ا
كصفا دقيقا كيعبخ عشيا
خرائريا ،أما التعبيخ الكسي فيعصي كصفا رقسيا ،بحيث يػضح مقجار ىحه الطاىخة أك حجسيا
كدرجات ارتباشيا مع الطػاىخ السختمفة األخخػ ،كال يتػقف السشيج الػصفي عشج كصف الطاىخة
فقط بل يتعجػ ذلظ التعخؼ إلى العبلقات بيغ الستغيخات التي تؤثخ في الطاىخ كالتشبؤ
بقياميا(الشعيسي ،كآخخكف.)238 :2009 ،
5.3

مرادر جسع البيانات:

السرادر األولية :لسعالجة الجػانب التحميمية لسػضػع البحث كالجراسة السيجانية؛ كذلظ مغ
خبلؿ االستبانة التي تع تػزيعيا عمى عجد مغ ذكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة ،باإلضافة
إلى العجيج مغ السقاببلت مع العامميغ في مؤسدات تخجـ ىحه الفئة.
السرادر الثانؾية :لسعالجة اإلشار الشطخؼ لمبحث تع المجػء إلى مرادر البيانات الثانػية كالتي
تتسثل في الكتب كالسخاجع العخبية كاألجشبية ذات العبلقة ،كالجكريات ،كالخسائل العمسية الدابقة
التي تشاكلت مػضػع الجراسة ،ككحلظ مػاقع اإلنتخنت.
5.4

مجتسع الجراسة:
يتكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة ،كالبالغ

عجدىع ( )24,934فخدا ،مشيع ( )13.374فزدا من الذكىر و( )11.560فزدا من اإلانا ( ،الجياز
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السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي ،)2018 ،كالججكؿ التالي يػضح تػزيع كترشيف مجتسع الجراسة
حدب الجشذ لكل محافطة.
ججكؿ رقع ( )6تػزيع كترشيف مجتسع الجراسة.
الجشذ

السحافغة

5.5

كال الجشديؽ

ذكؾر

إناث

الذسال

6,149

3,344

2,805

غدة

7,719

4,280

3,439

الؾسظى

3,830

1,977

1,853

خانيؾنذ

4,687

2,446

2,241

رفح

2,549

1,327

1,222

السجسؾع

24.934

13.374

11.560

عيشة الجراسة:
تع اختيار عيشة قػاميا ( )384باستخجاـ معادلة العيشة العذػائية الصبقية ،كتع استخداد

( )380استبانة مغ أصل (.)384
z 2 pq
e2

n0 

حيث  zقيسة التػزيع الصبيعي السعيارؼ كتداكؼ  1.96عشج مدتػػ داللة .0.05
 pىي ندبة الشجاح في التجخبة العذػائية.
 qىي ندبة الفذل في التجخبة العذػائية ،حيث . q  1  p
e

ىي مقجار الخصأ في التقجيخ.
حيث إ َّف احتساؿ مػافقة لحكؼ اإلعاقة الحخكية عمى فقخات االستبانة غيخ معخكؼ في

أؼ مغ الجراسات الدابقة ،فتنشا نفتخض َّ
أف قيسة  pتداكؼ  0.5كبالتالي تكػف قيسة  qتداكؼ
أف مقجار الخصأ في التقجيخ يداكؼ َّ 0.05
 .0.5كباعتبار َّ
فتف التقجيخ السبجئي لحجع العيشة
يحدب كالتالي:
)(1.96) 2 (0.5)(0.5
 385
(0.05) 2
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n0 

كحيث إ َّف حجع مجتسع الجراسة الكمي يداكؼ ( ،)24934فباإلمكاف تخفيس حجع
العيشة قميبل باستخجاـ قانػف التخفيس التالي:
n0
)(n  1
1 0
N

n

حيث  n 0الحجع السبجئي لمعيشة N ،حجع السجتسع.
كبالتالي َّ
فتف حجع العيشة السخفس يحدب كالتالي:
385
 384
)(385  1
1
24934

n

ججكؿ رقع ( :)7مجتسع كعيشة البحث
السحافغة

العجد اإلجسالي
مجتسع الجراسة

عيشة الجراسة

الذسال

725:

:5

غدة

882:

229

الؾسظى

4941

69

خانيؾنذ

5798

82

رفح

365:

4:

السجسؾع

35:45

495

السرجر :إعجاد الباحث في ضؾء تحجيج مجتسع وعيشة الجراسة

5.6

أداة الجراسة:

تتسثل أداة الجراسة في
 .1الســـتبيان :كالت ػػي تحق ػػق العجي ػػج م ػػغ الس ادي ػػا مشي ػػا التكمف ػػة كالجي ػػج كإمكاني ػػة ت ػػخؾ كق ػػت
لمسبحػػػثيغ لمتفكيػػخ كتػضػػيح أؼ غسػػػض فػػي األسػػئمة لسعخفػػة ذلػػظ بيػػجؼ الكذػػف الػػى
العبلقة بيغ السيارات القيادية كتحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
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 .2السقابمـــة :اس ػػتعاف الباح ػػث ب ػػأداة السقابم ػػة السد ػػحية لع ػػجد م ػػغ الع ػػامميغ ف ػػي السؤسد ػػات
الحكػمية كالجسعيات التي تعسل فػي تقػجيع الخػجمات لػحكؼ اإلعاقػة الحخكيػة لمتعػخؼ الػى
السعػقات التي تػاجو ذكؼ اإلعاقة الحخكية.
حيث تع إعجاد استبانة حػؿ (السيارات القيادية وعالقتيا بتحقيق الحات لحوي اإلعاقة
الحخكية بسحافغات غدة) ،كتع تػزيع عيشة أكلية استصبلعية لمتأكج مغ صجؽ كتباث االستبانة
كقياس مجػ مشاسبتيا لميجؼ السرسسة مغ أجمو ،كتع إعجادىا كفقا لؤلسمػب العمسي الدميع ،كتع
اختيار تػزيع ليكخت الخساسي لمكذف عغ آراء السبحػثيغ ضسغ األكزاف التي سيتع اعتسادىا،
كتع اعتساد أربعة محاكر أساسية لمسيارات القيادية كمحػر تحقيق الحات كمحػر السعػقات التي
تػاجو ذكؼ اإلعاقة الحخكية كتقيذ مكػنات الفخضيات ،باإلضافة إلى محػر البيانات
الذخرية ،كتكػنت االستبانة مغ قدسيغ رئيدييغ ىسا:
القدؼ األول :البيانات الذخرية األوليـة( :الجػشذ – الفئػة العسخيػة – السؤىػل العمسػي – درجػة
اإلعاقة – السحافطة).

القدؼ الثاني :كيشقدع إلى:
السيارات القيادية وعالقتيا بتحقيق الحات لحوي اإلعاقة الحخكية بسحافغات غدة
عبارة عغ مجػاالت السيػارات القياديػة كعبلقتيػا بتحقيػق الػحات لػحكؼ اإلعاقػة الحخكيػة بسحافطػات
غدة كيتكػف السيارات القياديػة كتتكػػف مػغ ( )42فقػخة مػزعػة عمػى ( )4مجػاالت رئيدػية ،كالقدػع
الثاني تحقيق الحات كيتكػف مغ ( )17فقخة عمى الشحػ التالي:
السحؾر األول :السيارات القيادية


السجال األول :السيارات الحاتية ( )11فقخة.



السجال الثاني :السيارات التقشية كاإلدارية ( )15فقخة.



السجال الثالث :السيارات اإلندانية ( )15فقخة.



السجال الخابع :السيارات الفكخية ( )11فقخة.

السحؾر الثاني :تحقيق الحات :كيتكػف مغ ( )17فقخة.
السحؾر الثالث :السعػقات التي تػاجو ذكؼ اإلعاقة الحخكية كيتكػف مغ ( )15فقخات.
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5.7

خظؾات بشاء الستبانة:
تع إعجاد استبانة لسعخفة السيارات القيادية كعبلقتيا بتحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية

بسحافطات غدة كتع اتباع الخصػات التالية لبشاء االستبانة:
 .1ق ػػاـ الباح ػػث باس ػػتعخاض الج ارس ػػات الد ػػابقة كاألش ػػخ الشطخي ػػة ح ػػػؿ السي ػػارات القيادي ػػة
كعبلقتيا بتحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
 .2تحكيع ىحه السقاييذ مغ قبل السختريغ كالخبخاء.
 .3استرجار السخاسبلت مغ أجل تػزيع استبانات عمى األفخاد.
 .4تػزيع ىحه السقاييذ عمى العيشة االستصبلعية السكػنة مغ (.)55
 .5التحقق مغ صجؽ كثبات األدكات.
 .6تػزيع السقاييذ عمى العيشة الفعمية في البحث.
 .7عسل صجؽ كثبات.
 .8تحميل البيانات كتفديخىا.
5.8

العيشة الستظالعية:
قاـ الباحث بتصبيق أداة الجراسة عمى عيشة استصبلعية قػاميا ( )55مغ ذكؼ اإلعاقة

الحخكية؛ كذلظ لمتعخؼ إلى مجػ االتداؽ الجاخمي كالرجؽ البشائي كثبات االستبانة.
5.9

صجق وثبات الستبانة:
يقرج برجؽ كثبات االستبانة التحقق مغ صجؽ كثبات أداة الجراسة (االستبانة) ،كذلظ

عمى الشحػ التالي:
 5.9.2صجق الستبانة:
يقرج بالرجؽ شسػؿ االستبانة لكل العشاصخ التي يجب أف تجخل في التحميل مغ
ناحية ،ككضػح فقخاتيا كمفخداتيا مغ ناحية ثانية ،بحيث تكػف مفيػمة لكل مغ يدتخجميا ،كسا
يقرج بالرجؽ َّ
أف أداة القياس تقيذ ما كضعت لقياسو كال تقيذ شيئا آخخ ،كتُعج الجراسة

صادقة إذا حجدت مجػ صبلحية درجاتيا ،كمغ أجل التحقق مغ صجؽ أداة الجراسة ،أجخػ
الباحث اختبارات الرجؽ التالية:
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 5.9.2.2صجق آراء السحكسيؽ "الرجق الغاىخي":
حيث قاـ الباحث بعخض أداة الجراسة في صػرتيا األكلية عمى مجسػعة مغ السحكسيغ
بمغ عجدىع ( )28محكسا ،مختريغ في مجاؿ اإلدارة كالقيادة كاإلحراء كعمع الشفذ كأخرائي
تأىيل معاقيغ ،كالحيغ قامػا بجكرىع بتقجيع الشرح كاإلرشاد كتعجيل كححؼ ما يمدـ عمى فقخات
االستبانة.
كقج شمب الباحث مغ السحكسيغ إبجاء آرائيع في مجػ مبلءمة العبارات لقياس ما
كضعت ألجمو ،كمجػ كضػح صياغة العبارات ،كمجػ مشاسبة كل عبارة لمسحػر الحؼ يشتسي
إليو ،كمجػ كفاية العبارات لتغصية كل محػر مغ محاكر متغيخات الجراسة األساسية ،ىحا
باإلضافة إلى اقتخاح ما يخكنو مشاسبا كضخكريا مغ تعجيل صياغة العبارات أك ححفيا ،أك
إضافة عبارات ججيجة ألداة الجراسة ،ككحلظ إبجاء آرائيع فيسا يتعمق بالبيانات األكلية (الخرائز
الذخرية كالػضيفية السصمػبة مغ السدتجيبيغ) ،إلى جانب مقياس )( (Likert-Scaleليكخت)
الخساسي السدتخجـ في االستبانة ،كبحلظ خخجت االستبانة في صػرتيا الشيائية .كتخكدت
تػجييات السحكسيغ عمى انتقاد شػؿ االستبانة حيث كانت تحتػؼ عمى بعس العبارات
الستكخرة ،كسا َّ
أف بعس السحكسيغ نرحػا بزخكرة تقميز بعس العبارات مغ بعس السحاكر،
كإضافة بعس العبارات إلى محاكر أخخػ.

 7.2.9.2التداق الجاخمي:
يقرج برجؽ االتداؽ الجاخمي ،مجػ اتداؽ كل فقخة مغ فقخات االستبانة مع السحػر
الحؼ تشتسي إليو ىحه الفقخة ،حيث تع حداب االتداؽ الجاخمي لفقخات االستبانة عمى عيشة
الجراسة االستصبلعية البالغ حجسيا ( )61مفخدة ،كذلظ بحداب معامبلت االرتباط بيغ كل فقخة
كالجرجة الكمية لمسحػر التابعة لو عمى الشحػ التالي:
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لمبعج األول :السيارات الحاتية
 5.9.2.3.2صجق التداق الجاخمي ُ

البعج األول :السيارات الحاتية
ججول رقؼ ( :)9صجق التداق الجاخمي ُ

م.

معامل الرتبا

السحاور

الجللة

2

أحجد أىجافي بجقة.

ْْ **ْ1.7:

0.01

3

أترخؼ بثقة في حل السذكبلت.

ْْ **ْ1.78

0.01

4

أىتع بسطيخؼ الخارجي البلئق.

ْْ **ْ1.83

0.01

5

أتحجث بصبلقة في أثشاء تػاصمي مع اآلخخيغ.

ْْ **ْ1.89

0.01

6

أنرت لػجية نطخ اآلخخيغ..

ْ **ْ1.82

0.01

7

أستصيع أف أديخ نداعا بيشي كبيغ الذخز اآلخخ ببل غزب.

ْ **ْ1.91

0.01

8

أتقبل الشقج مغ اآلخخيغ برجر رحب.

ْ **ْ1.7:

0.01

9

أمتمظ القجرة عمى إقشاع اآلخخيغ.

ْ **ْ1.82

0.01

:

أتسيد باليجكء كسعة الرجر.

ْ **ْ1.8:

0.01

21

أمتمظ الخغبة في تصػيخ ذاتي.

ْ **ْ1.92

0.01

22

أمتمظ القجرة عمى تحسل السدؤكلية.

ْ **ْ1.7:

0.01

البعج األكؿ السيارات الحاتية كالسعجؿ
يبيغ ججكؿ رقع ( )9معامبلت االرتباط بيغ كل فقخات ُ
لمبعج األكؿ ،كالحؼ يبيغ َّ
أف معامبلت االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ داللة (،)1.16
الكمي ُ
حيث َّ
إف القيسة االحتسالية لكل فقخة أقل مغ ( ،)1.16كبحلظ الفقخات صادقة لسا كضعت لقياسو.

لمبعج الثاني :السيارات الفشية واإلدارية
 5.9.2.3.3صجق التداق الجاخمي ُ

لمبعج الثاني :السيارات الفشية كاإلدارية
ججكؿ رقع ( )9صجؽ االتداؽ الجاخمي ُ

م.

معامل الرتبا

السحاور

2

أساعج اآلخخيغ عمى تحديغ أدائيع.

ْْ **ْ1.88

0.01

3

أديخ االجتساعات بسيارة كشكل مستاز.

ْ **ْ1.8:

0.01

4

أشارؾ اآلخخيغ في اتخاذ الق اخرات.

ْ **ْ1.95

0.01

5

أكضح لآلخخيغ كيفية أداء العسل.

ْ **ْ1.75

0.01

6

أحخص عمى تصػيخ أساليب العسل الفشي.

ْ **ْ1.89

0.01

7

أستصيع تحجيج الػاجبات كالسدؤكليات.

ْ **ْ1.88

0.01

8

أستثسخ الػقت بالذكل األمثل.

ْ **ْ1.94

0.01

9

لجؼ ميارة إعجاد الخصط اليػمية.

ْ **ْ1.8:

0.01

:

أشػر قجراتي في حل السذكبلت.

ْ **ْ1.85

0.01

21

أحمل السعمػمات الستعمقة بسػقف معيغ.

ْ **ْ1.97

0.01
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الجللة

يبيغ ججكؿ رقع ( ):معامبلت االرتباط بيغ كل فقخات ا ُلبعج الثاني :السيارات الفشية
لمبعج الثاني ،كالحؼ يبيغ َّ
أف معامبلت االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ
كاإلدارية كالسعجؿ الكمي ُ

داللة ( ،)1.16حيث َّ
إف القيسة االحتسالية لكل فقخة أقل مغ ( ،)1.16كبحلظ الفقخات صادقة لسا
كضعت لقياسو.
لمبعج الثالث :السيارات اإل ندانية
 5.9.2.3.4صجق التداق الجاخمي ُ

لمبعج الثالث
ججكؿ رقع ( )10معامبلت االرتباط بيغ كل فقخات ا ُلبعج الثالث كالسعجؿ الكمي ُ

م.

معامل الرتبا

السحاور

الجللة

2

أقيع عبلقات شيبة مع اآلخخيغ.

ْ **ْ1.81

0.01

3

أشجع اآلخخيغ عمى إبجاء آرائيع.

ْ **ْ1.88

0.01

4

أتفيع حاجات اآلخخيغ السختمفة.

ْ **ْ1.93

0.01

5

أرغب دائسا في إقامة عبلقات ججيجة.

ْ **ْ1.78

0.01

6

أدافع عغ حقػؽ اآلخخيغ دكف تسييد.

ْ **ْ1.88

0.01

7

أرغب في مداعجة اآلخخيغ بذكل دائع.

ْ **ْ1.88

0.01

8

أشارؾ اآلخخيغ في السشاسبات اإلجتساعية.

ْ **ْ1.8:

0.01

9

أمتمظ القجرة عمى التفاعل مع أفكار اآلخخيغ كمذاعخىع.

ْ **ْ1.92

0.01

:

لجؼ القجرة عمى السبادرة باالتراؿ كالتػاصل في الػقت السشاسب.

ْ **ْ1.75

0.01

21

لجؼ القجرة عمى العسل ضسغ فخيق.

ْ **ْ1.89

0.01

يبيغ ججكؿ رقع ( )21معامبلت االرتباط بيغ كل فقخات ا ُلبعج الثالث :السيارات

لمبعج الثالث ،كالحؼ يبيغ َّ
أف معامبلت االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ
اإلندانية كالسعجؿ الكمي ُ
داللة ( ،)1.16حيث َّ
إف القيسة االحتسالية لكل فقخة أقل مغ ( ،)1.16كبحلظ الفقخات صادقة لسا
كضعت لقياسو.
لمبعج الخابع :السيارات الفكخية
 5.9.2.3.5صجق التداق الجاخمي ُ
م.

لمبعج الخابع :السيارات الفكخية
ججكؿ رقع ( )11صجؽ االتداؽ الجاخمي ُ
معامل الرتبا

السحاور

2

أعخض أفكارؼ بصخيقة مػضػعية.

ْ **ْ1.89

0.01

3

أمتمظ القجرة عمى فيع اآلخخيغ بذكل مبلئع.

ْ **ْ1.78

0.01

4

أتخكػ في إصجار األحكاـ كالشتائج.

ْ **ْ1.86

0.01

5

أمتمظ القجرة عمى تحميل السذكمة.

ْ **ْ1.73

0.01

6

أمتمظ رؤية فكخية كاضحة.

ْ **ْ1.74

0.01
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الجللة

7

أدعع الشذاط الفكخؼ كالثقافي في السجتسع.

ْ **ْ1.85

0.01

8

أقجـ السرمحة العامة عمى الخاصة.

ْ **ْ1.78

0.01

9

أعسل كفق رؤية كاستخاتيجيات كاضحة.

ْ **ْ1.89

0.01

:

أتسيد بالقجرة عمى التخصيط كالتشطيع.

ْ **ْ1.73

0.01

21

أعبخ عغ أفكارؼ برػرة كاضحة.

ْ **ْ1.85

0.01

.22

أحخص عمى تصػيخ التفكيخ اإلبجاعي لجؼ.

ْ **ْ1.78

0.01

يبيغ ججكؿ رقع ( )11معامبلت االرتباط بيغ كل فقخات ا ُلبعج الخابع :السيارات الفكخية
لمبعج الخابع ،كالحؼ يبيغ َّ
أف معامبلت االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ داللة
كالسعجؿ الكمي ُ

( ،)1.16حيث َّ
إف القيسة االحتسالية لكل فقخة أقل مغ ( ،)1.16كبحلظ الفقخات صادقة لسا
كضعت لقياسو.
 5.9.2.3.6صجق التداق الجاخمي لمسحؾر الثاني :تحقيق الحات
ججكؿ رقع ( :)12صجؽ االتداؽ الجاخمي لمسحػر الثاني :تحقيق الحات
معامل الرتبا

الجللة

السحاور

م.
.2

مسيد في السجتسع.
ا
أعتبخ نفدي

ْ **ْ1.85

0.01

.3

أتخفع عغ أخصاء اآلخخيغ اتجاىي.

ْ **ْ1.72

0.01

.4

أعتبخ بسشدلة نقصة محػرية في حياة مغ يتعاممػف معي.

ْ **ْ1.6:

0.01

.5

راض عغ قجراتي العقمية.

ْ **ْ1.84

0.01

.6

راض عغ قجراتي البجنية.

ْ **ْ1.78

0.01

.7

راض عغ مدتػػ األعساؿ التي أقػـ بيا.

ْ **ْ1.92

0.01

.8

تعجبشي شخيقتي في إنجاز األعساؿ.

ْ **ْ1.7:

0.01

.9

أعبخ لغيخؼ عغ مذاعخؼ اتجاىو بكل صجؽ.

ْ **ْ1.89

0.01

.:

أقػؿ ما أريج قػلو دكف تحفع.

ْ **ْ1.85

0.01

.21

أشخح كجية نطخؼ بغس الشطخ عغ كجية نطخ اآلخخيغ.

ْ **ْ1.86

0.01

.22

أساعج اآلخخيغ في حل مذكبلتيع ضسغ قجراتي.

ْ **ْ1.78

0.01

.23

يثق اآلخخكف بقجرتي عمى مداعجتيع.

ْ **ْ1.66

0.01

.24

أعتسج عمى قجرتي الخاصة في إنجاز ما يػكل لي مغ عسل.

ْ **ْ1.7:

0.01

.25

أحاكر اآلخخيغ بأفكارؼ كأرػ َّأنيا تبلقي استحدانا.

ْ **ْ1.8:

0.01

.26

عبلقاتي مع اآلخخيغ يدػدىا الجؼء كالحشاف.

ْ **ْ1.67

0.01

87


.27

أعتقج بأنشي قج حققت غالبية أىجافي الحياتية.

ْ **ْ1.75

0.01

.28

أشعخ بالخضا عغ اإلنجازات التي حققتيا.

ْ **ْ1.89

0.01

يبيغ ججكؿ رقع ( )23معامبلت االرتباط بيغ لمسحػر الثاني :تحقيق الحات كالسعجؿ
الكمي لمسحػر الثاني ،كالحؼ يبيغ َّ
أف معامبلت االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ داللة (،)1.16
حيث َّ
إف القيسة االحتسالية لكل فقخة أقل مغ ( ،)1.16كبحلظ الفقخات صادقة لسا كضعت لقياسو.
 5.9.2.3.7صجق التداق الجاخمي لمسحؾر الثالث :معؾقات ذوي اإلعاقة
ججكؿ رقع ( :)24صجؽ االتداؽ الجاخمي لمسحػر الثاني :معػقات ذكؼ اإلعاقة
م.

معامل

السحاور

الجللة

الرتبا
.2

ضعف في الدياسات كالقػانيغ الجاعسة لحقػؽ السعاقيغ حخكيا.

ْ **ْ1.92

0.01

.3

نجرة بخامج التجريب السيشي الستخررة لمسعاقيغ حخكيا.

ْ **ْ1.84

0.01

.4

قمة البخامج التعميسية كالسشح لمسعاقيغ حخكيا.

ْ **ْ1.93

0.01

.5

ضعف في البخامج كالخجمات السقجمة مغ السؤسدات الخاصة لمسعاقيغ حخكيا.

ْ **ْ1.75

0.01

.6

ضعف في البخامج كالخجمات السقجمة مغ السؤسدات العامة لمسعاقيغ حخكيا.

ْ **ْ1.6:

0.01

.7

عجـ مبلءمة كمشاسبة بعس أماكغ العسل لمسعاقيغ حخكيا.

ْ **ْ1.82

0.01

.8

ضعف في بخامج التفخيغ كالجعع الشفدي السقجمة لمسعاقيغ حخكيا.

ْ **ْ1.7:

0.01

.9

ضعف في بخامج التسكيغ االقترادؼ كالسذاريع الجاعسة لمسعاقيغ حخكيا

ْ **ْ1.8:

0.01

.:

قمة األنجية الخياضية السشاسبة لمسعاقيغ حخكيا.

ْ **ْ1.72

0.01

.21

عجـ تػفخ صشجكؽ كششي لجعع شسػحات كآماؿ السعاقيغ حخكيا.

ْ **ْ1.88

0.01

يبيغ ججكؿ رقع ( )24معامبلت االرتباط بيغ فقخات معػقات تحقيق الحات كالجرجة
أف معامبلت االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ داللة ( ،)1.16حيث َّ
الكمية كالحؼ يبيغ َّ
إف القيسة
االحتسالية لكل فقخة أقل مغ ( ،)1.16كبحلظ الفقخات صادقة لسا كضعت لقياسو.
5.9.2.4

الرجق البشائي

يعتبخ الرجؽ البشائي أحج مقاييذ صجؽ األداة الحؼ يقيذ مجػ تحقق األىجاؼ التي
تخيج األداة الػصػؿ إلييا ،كيبيغ مجػ ارتباط كل مجاؿ مغ مجاالت الجراسة بالجرجة الكمية
لفقخات االستبانة
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كيبيغ الججكؿ (َّ )25
أف جسيع معامبلت االرتباط في جسيع مجاالت االستبانة دالة
إحرائيا عشج مدتػػ معشػية أقل مغ ( ،)1.16كبحلظ تعتبخ جسيع مجاالت االستبانة صادقة لسا
كضعت لقياسو.
 .2صجق التداق الجاخمي لجسيع أبعاد السحؾر األول السيارات القيادية والسحؾر الثاني
تحقيق الحات
ججكؿ رقع ( :)14صجؽ االتداؽ الجاخمي لجسيع األبعاد
السحاور

عجد

معامل الرتبا

الجللة

الفقخات
السيارات الحاتية

22

**1.66

0.01

السيارات الفشية واإلدارية

21

**1.66

0.01

السيارات اإل ندانية

21

**1.8:

0.01

السيارات الفكخية

22

**1.85

0.01

السيارات القيادية

ْ 53

**1.85

0.01

تحقيق الحات

ْ 28

**1.63

0.01

معيقات تحقيق الحات

ْ 10

**1.73

0.01

يبيغ ججكؿ رقع ( )25معامبلت االرتباط بيغ كل بعج مغ أبعاد السحػر األكؿ :السيارات
القيادية كالسعجؿ الكمي لمسحػر األكؿ ،ك َّ
أف معامل االرتباط بيغ تحقيق الحات كالجرجة الكمية داؿ
عشج مدتػػ معشػية أقل مغ ( ،)1.16لحلظ تعتبخ السجاالت صادقة لسا كضع لقياسو.

 5.9.3ثبات فقخات الستبانة :Reliability
يقرج بثبات االستبانة أف تعصي ىحه االستبانة نفذ الشتيجة لػ تع إعادة تػزيع االستبانة
أكثخ مغ مخة تحت نفذ الطخكؼ كالذخكط ،أك بعبارة أخخػ يعشي االستقخار في نتائج االستبانة
كعجـ تغييخىا بذكل كبيخ فيسا لػ تع إعادة تػزيعيا عمى األفخاد مخات عجة خبلؿ فتخات زمشية
معيشة ،كلمتحقق مغ ثبات استبانة الجراسة أُجخيت خصػات الثبات عمى العيشة االستصبلعية
نفديا بصخيقتيغ ىسا :التجدئة الشرفية كمعامل ألفا كخكنباخ.
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5.9.3.2

طخيقة التجدئة الشرفية :Split-Half Coefficient

تع إيجاد معامل ارتباط بيخسػف بيغ معجؿ األسئمة الفخدية الختبة كمعجؿ األسئمة الدكجية
الختبة لكل ُبعج ،كقج تع ترحيح معامبلت االرتباط باستخجاـ معامل ارتباط سبيخماف بخاكف

تع استخجاـ معادلة جتساف لعجد فقخات السجاؿ
لمترحيح لعجد فقخات السجاؿ الدكجية ،كسا َّ
الفخدية.
كقج بيغ ججكؿ رقع (َّ )26
أف ىشاؾ معامل ثبات كبيخ ندبيا لفقخات االستبانة ،مسا

ُيصسئغ الباحث عمى استخجاـ االستبانة بكل شسأنيشة .كسا كاستخجـ شخيقة ألفا كخكنباخ لقياس
ثبات االستبانة كصخيقة ثانية لقياس الثبات كقج بيغ َّ
أف معامبلت الثبات مختفعة مسا يصسئغ
الباحث عمى استخجاـ االستبانة بكل شسأنيشة.
ججكؿ رقع ( :)15معامل الثبات (شخيقة التجدئة الشرفية) ألفا كخكنباخ
السجالت

عجد الفقخات

ألفا
كخونباخ

التجدئة
الشرفية
بالسعجل

السيارات القيادية

53

0.84

0.74

السيارات الحاتية

11

0.78

0.89

السيارات الفشية واإلدارية

10

0.85

ْ 0.88

السيارات اإل ندانية

10

0.89

ْ 078

السيارات الفكخية

11

0.84

ْ 0.84

تحقيق الحات

17

0.88

0.81

معيقات تحقيق الحات

10

0.71

0.75

كيدتخمز الباحث مغ نتائج اختبارؼ الرجؽ كالثبات َّ
أف أداة الجراسة (االستبانة)
صادقة في قياس ما كضعت لقياسو ،كسا َّأنيا ثابتة بجرجة عالية ججا ،ما يؤىميا لتكػف أداة
قياس مشاسبة كفاعمة ليحه الجراسة كيسكغ تصبيقيا بثقة ،كبحلظ تكػف االستبانة في صػرتيا
الشيائية.
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5.:

األساليب اإلحرائية السدتخجمة:

اختبار التػزيع الصبيعي كػلسجػػركؼ – سػسخنػؼ ()Nolmogorov-Simirov Test (K-S
لسعخفة ىل التػزيع شبيعي أـ ال.

 5.21اختبار التؾزيع الظبيعي (Nolmogorov-Simirov Test (K-S
تع استخجاـ اختبار كػلسجػركؼ – سسخنػؼ ( )Nolmogorov-Simirov Test (K-Sالختبػار
ما إذا كانت البيانات تتبع التػزيع الصبيعي مغ عجمو ككانت الشتائج كسا ىي في ججكؿ ()16
ججكؿ رقع ( :)16نتائج اختبار التػزيع الصبيعي
قيسة z

القيسة الحتسالية

الستبانة
السيارات القيادية

1.96

0.11

السيارات الحاتية

1.89

0.23

السيارات الفشية واإلدارية

1.7:

0.06

السيارات اإل ندانية

ْ 1.98

0.14

السيارات الفكخية

1.:7

0.30

تحقيق الحات

1.85

0.24

معيقات تحقيق الحات

ْ 0.58

0.19

يتزػح مػػغ الجػجكؿ الدػػابق َّ
أف القيسػة االحتساليػػة ( )Sigلجسيػع مجػػاالت السقيػاس كانػػت أكبػػخ
مغ مدتػػ الجاللة  α = 5.55كبحلظ َّ
فتف تػزيع البيانات ليحه السجاالت يتبع التػزيع الصبيعي،
تع استخجاـ االختبارات السعمسية لتحميل فقخات االستبانة كاإلجابة عمى الفخضيات.
كعميو َّ
وتؼ استخجام األساليب اإلحرائية التالية:


االتداؽ الجاخمي .Internal Consistency



معامل ألفا كخكنباخ .Cronbache Alfa



شخيقة التجدئة الشرفية .Split Half Method



معادلة سبيخماف بخاكف ،كمعادلة جتساف لمثبات



الستػسػػط الحدػػابي كذلػػظ لسعخفػػة ارتفػػاع أك انخفػػاض اسػػتجابات أف ػخاد الج ارسػػة عػػغ كػػل

عبارة مغ عبارات متغيخات الجراسة األساسية.


اختبػار  Tلمعيشػة الػاحػػجة ( )One Seample T.testلسعخفػػة الفػخؽ بػػيغ متػسػط الفقػخة

كالستػسط الحيادؼ ""3
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اختبار  T.testإليجاد الفخكؽ بيغ عيشتيغ مدتقمتيغ.



اختبار تحميل التبايغ األحادؼ لمفخؽ بيغ ثبلث عيشات مدتقمة فأكثخ.



اختبار  LSDلمسقارنات في الفخكؽ.
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الفرل الخامذ
تحميل البيانات واختبار فخضيات الجراسة ومشاقذتيا
 مقجمة.
 الؾصف اإلحرائي لعيشة الجراسة وفق البيانات الذخرية.
 السحػ السعتسج في الجراسة.
 تحميل فقخات الستبانة.
 اختبار فخضيات الجراسة.
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الفرل الخامذ
تحميل البيانات واختبار فخضيات الجراسة ومشاقذتيا
تسييج:
يتزسغ ىحا الفرل عخضا لتحميل البيانات كاختبػار فخضػيات الج ارسػة؛ كذلػظ مػغ خػبلؿ
اإلجابة عغ أسئمة الجراسة ،كاستعخاض أبػخز نتػائج االسػتبانة ،كالتػي تػع التػصػل إلييػا مػغ خػبلؿ
تحميػػل فقخاتيػػا ،كالػقػػػؼ عمػػى متغيخاتيػػا التػػي اشػػتسمت عمػػى (الجػػشذ – الفئػػة العسخيػػة – السؤىػػل
العمسػػي – درجػػة اإلعاقػػة  -السحافطػػة) ،لػػحا تػػع إجػخاء السعالجػػات اإلحرػػائية لمبيانػػات الستجسعػػة
مػػغ اسػػتبانة الج ارسػػة ،حيػػث تػػع اسػػتخجاـ بخنػػامج الػػخزـ اإلحرػػائية لمج ارسػػات االجتساعيػػة ()spss
لمحرػؿ عمى نتائج الجراسة التي سيتع عخضيا كتحميميا في ىحا الفرل.
6.2

أول :الؾصف اإلحرائي لعيشة الجراسة وفق البيانات الذخرية
ً
كفيسا يمي عخض لخرائز عيشة الجراسة كفق البيانات الذخرية.

 6.2.2تؾزيع أفخاد العيشة حدب الجشذ:
ججكؿ رقع ( :)17تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب الجشذ
الشؾع

الشدبة السئؾية

العجد

ذكخ

ْ 354

ْ 74.:

أنثى

ْ 248

47.2

السجسؾع

491

%211

يبػػيغ جػػجكؿ (َّ )17
أف مػػا ندػػبتو ( )%63.9مػػغ عيشػػة الج ارسػػة مػػغ الػػحكػر ،ك()%36.1
مغ اإلناث ،كىحا يتشاسب مع الفخؽ بيغ أعجاد ذكؼ اإلعاقػة الحخكيػة بسحافطػات غػدة مػغ الػحكػر
كاإلناث ،حيث إ َّف أعجاد مجتسع الحكػر أكبخ مغ مجتسع اإلناث كسا تطيخه اإلحراءات الخسسية
الرادرة مغ جياز اإلحراء الفمدصيشي حدب ما ىػ مػضح بججكؿ رقع (.)18
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ججكؿ رقع( :)18المحيغ يعانػف مغ اإلعاقة الحخكية حدب الجشذ
السحافغة

الجشذ
كال الجشديؽ

إناث

ذكؾر

الذسال

6,149

3,344

2,805

غدة

7,719

4,280

3,439

الؾسظى

3,830

1,977

1,853

خانيؾنذ

4,687

2,446

2,241

رفح

2,549

1,327

1,222

السجسؾع

24.934

13.374

11.560

السرجر :الجياز السخكدي لإلحراء الفمدظيشي .2018 ،التعجاد العاـ لمدكاف كالسداكغ كالسشذآت  .2017راـ هللا –فمدصيغ

أف أغمب اإلعاقات ناتجة عغ االعتجاءات اإلسخائيمية كيبلحع َّ
باإلضافة إلى َّ
بأف الحكػر
فػػي السػاجيػػات كالحػػخكب ىػػع فػػي الرػػجارة كالسػاجيػػة ،لػػحا درجػػة اإلصػػابات عشػػجىع أعمػػى مػػغ
اإلناث ،كسا َّأنيع يعسمػف أعساال شاقة تجعميع أكثخ عخضة لئلصابة.
 6.2.3تؾزيع أفخاد العيشة حدب العسخ:
ججول رقؼ ( :)19تؾزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب العسخ
العسخ

العجد

الشدبة السئؾية

مؽ  22فأقل

ْ 5:

ْ 23.:

21-29

ْ 262

ْ 4:.8

01-02

ْ 223

ْ 3:.6

 72فسا فؾق

ْ 79

28.:

السجسؾع
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%211

يبػػيغ الجػػجكؿ (َّ )19
أف مػػا ندػػبتو ( " )%12.9مػػغ  25فأقػػل عػػاـ" ،ك(-25 )%39.7
 ،"29ك( ،"39-35 " )%29.5ك( 45 " )%17.9فس ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػػؽ" ،كيبلح ػ ػ ػػع ب ػ ػ ػ َّ
ػأف أغم ػ ػ ػػب العيش ػ ػ ػػة
محرػرة في فئة الذباب ما بيغ  25إلى  ،39كىحا يتبلءـ مع مجتسع الجراسة األصمي حيث إ َّف
أكثخ أعجاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية محرػرة في ىحه الفئة العسخية.
ككس ػػا ُذك ػػخ ف ػػي تعقي ػػب ج ػػجكؿ( )18ب ػ َّ
ػأف أغم ػػب اإلعاق ػػات ناتج ػػة ع ػػغ اإلص ػػابات م ػػغ
االعتجاءات اإلسخائيمية ،كالفئة العسخية ما بيغ  25إلى  45ىع مغ يقاكمػف االحتبلؿ في السػاقع
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األكلى بالسػاجية ،باإلضافة ألعجاد مشيع أصيبت في مػاقع عسميع في أثشاء القرف الرػييػني
لمسباني الحكػمية.

 6.2.4تؾزيع أفخاد العيشة حدب السؤىل العمسي:
ججول رقؼ ( :)20تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب السؤىل العمسي
السؤىل العمسي

العجد

الشدبة السئؾية

ثانؾية عامة فأقل

ْ 291

ْ 58.4

دبمؾم

ْ 236

ْ 43.:

بكالؾريؾس

ْ 82

ْ 29.8

دراسات عميا

ْ5

2.2
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%211

السجسؾع

يبػػيغ الجػػجكؿ (َّ )25
أف مػػا ندػػبتو ( " )%47.4أجػػابػا "ثانػيػػة عامػػة فأقػػل" ،ك()%32.9
أج ػػابػا "دبم ػػػـ" ،ك( " )%18.7أج ػػابػا "بك ػػالػريػس" ،ك( )%1.1أج ػػابػا "د ارس ػػات عمي ػػا" ،كيع ػػدك
الباحػػث ذلػػظ إلػػى كث ػخة ندػػبة الحاصػػميغ عمػػى الثانػيػػة العامػػة كأقػػل بجانػػب مؤىػػل الػػجبمػـ مػػغ
السجتسع لعجـ تػفخ اإلمكانيات السالية كالسشح ليحه الفئػة ،كسػا أشػار (عػض،مقابمػة )2518:بقمػة
الفػػخص كالسػػشح السقجمػػة ليػػحه الفئػػة كمجانيتيػػا فػػي البجايػػة ،كمػػغ ثػػع أصػػبحت بخسػػػـ عبػػخ بخنػػامج
إدارة تػجيخه الجامعػػة اإلسػبلمية ،باإلضػػافة لؤلكضػاع االقترػػادية الدػيئة كقمػػة فػخص العسػػل تػػؤدؼ
إلػػى عػػجـ تحفيػػد ىػػحه الفئػػة السػػتكساؿ د ارسػػتيع مقابػػل بحػػثيع عػػغ العسػػل لتػػفيخ السأكػػل كالسذػػخب
ليع كألسخىع ،كسا ال تػجج بخامج مجعسة مغ قبل السؤسدات الخسسية كالخاصة.
 6.2.5تؾزيع أفخاد العيشة حدب درجة اإلعاقة:
ججول رقؼ ( :)21تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب درجة اإلعاقة
درجة اإلعاقة

العجد

الشدبة السئؾية

جدئية

ْ 387

ْ 83.7

كمية

ْ 215

38.5

السجسؾع
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%211

يب ػ ػػيغ الج ػ ػػجكؿ (َّ )21
أف م ػ ػػا ند ػ ػػبتو ( " )%72.6أج ػ ػػابػا "جدئي ػ ػػة" ،ك( )%27.4أج ػ ػػابػا
"كمية" ،ككانت العيشة عمى ىحا الشحػ بدبب ارتفاع ندبة اإلعاقة الجدئية مقابل اإلعاقة الكمية.
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كذل ػ ػػظ لتع ػ ػػجد أس ػ ػػباب اإلعاق ػ ػػة الجدئي ػ ػػة مث ػ ػػل :اإلص ػ ػػابات الشاتج ػ ػػة ع ػ ػػغ االعت ػ ػػجاءات
الرػػييػنية ،كتعسػػج زي ػػادة إصػػابة الذػػباب الفمد ػػصيشي بتصػػابات تػػؤدؼ إل ػػى إعاقػػات كبتػػخ ،كس ػػا
الحطشا فػي مدػيخات العػػدة ،ككػحلظ مػغ أسػباب اإلعاقػات الجدئيػة ىػػ مػخض الدػكخ ،كالسبلحػع
ارتفػػاع الشدػػب فػػي محافطػػات غ ػدة كالشػػاتج عشػػو أحيان ػا عسميػػات بتػػخ ألحػػج األش ػخاؼ ،ككػػحلظ قمػػة
التحػػػيبلت الصبي ػػة العبلجي ػػة ت ػػؤدؼ إل ػػى تف ػػاقع الػضػػع الر ػػحي لمسػػخيس مس ػػا يز ػػصخ الصبي ػػب
السعالج بتخ أحج األعزاء كػي ال يػؤثخ عمػى الجدػج مػغ آثػار األدكيػة كالسدػكشات كتػجميخ الكمػى
كالكبج.
 6.2.6تؾزيع أفخاد العيشة حدب السحافغة:
ججول رقؼ ( :)22تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب السحافطة
السحافغة

العجد

الشدبة السئؾية

رفح

ْ 4:

ْ 21.4

خانيؾنذ

ْ 82

ْ 29.8

الؾسظى

ْ 69

26.4

غدة

ْ 229

ْ 42.2

الذسال

ْ :5

35.8

السجسؾع
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%211

يبػ ػ ػػيغ الجػ ػ ػػجكؿ (َّ )22
أف مػ ػ ػػا ندػ ػ ػػبتو ( " )%15.3أجػ ػ ػػابػا "رفػ ػ ػػح" ،ك( )%18.7أجػ ػ ػػابػا
"خػ ػػانيػنذ" ،ك( " )%15.3أجػ ػػابػا "الػسػ ػػصى" ،ك( )%31.1أجػ ػػابػا "غ ػ ػدة" ،ك( )%24.7أجػ ػػابػا
"الذساؿ" ،كقج تع اختيارىع بصخيقة العيشة العذػائية الصبقية لتغصي جسيع محافطات غدة.

 6.3السحػ السعتسج في الجراسة ()Ozent et, 2012
لتحجي ػػج السح ػػظ السعتس ػػج ف ػػي الج ارس ػػة فق ػػج ت ػػع تحجي ػػج ش ػػػؿ الخبلي ػػا ف ػػي مقي ػػاس ليك ػػخت
الخساسي مػغ خػبلؿ حدػاب السػجػ بػيغ درجػات السقيػاس ( )4=1-5كمػغ ثػع تقدػيسو عمػى أكبػخ
قيسة في السقيػاس لمحرػػؿ عمػى شػػؿ الخميػة أؼ ( )5.8=5/4كبعػج ذلػظ تػع إضػافة ىػحه القيسػة
إلػػى أقػػل قيسػػة فػػي السقيػػاس (بجايػػة السقيػػاس كىػػي كاحػػج صػػحيح كذلػػظ لتحجيػػج الحػػج األعمػػى ليػػحه
الخمية ،كىكحا أصبح شػؿ الخبليا كسا ىػ مػضح في الججكؿ التالي:
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ججكؿ رقع ( )23السحظ السعتسج في الجراسة
الستؾسط الحدابي

الؾزن الشدبي

درجة التأييج

2.91 – 2

%47 - %31

مشخفس ججا

أكبخ مؽ 3.71 – 2.91

أكبخ مغ %63 - %47

مشخفس

أكبخ مؽ 4.51 – 3.71

أكبخ مغ %79 - %63

متػسصة

أكبخ مؽ 5.31 – 4.51

أكبخ مغ %95 - %79

مختفع

أكبخ مؽ 6 – 5.31

أكبخ مغ %211 - %95

مختفع ججا

كلتفد ػػيخ نت ػػائج الج ارس ػػة كالحك ػػع عم ػػى مد ػػتػػ االس ػػتجابة ،اعتس ػػج الباح ػػث عم ػػى تختي ػػب
الستػسصات الحدابية عمى مدتػػ السجػاالت كمدػتػػ الفقػخات فػي كػل مجػاؿ ،كقػج حػجد الباحػث
درجة السػافقة حدب السحظ السعتسج لمجراسة.
6.4

إجابة تداؤلت الجراسة:

 6.4.2إجابـــة الدـــؤال األول :مـــا مدـــتؾى تـــؾفخ السيـــارات القياديـــة لـــحوي اإلعاقـــة الحخكيـــة
بسحافغات غدة؟

ججكؿ رقع ( :)24تحميل محاكر كأبعاد الجراسة
البيان

الوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

الوزن النسيب

قيمة T

القيمة

درجة

االحتمالية

التأييد

الرتتيب

السيارات الحاتية

3.96

0.51

79.2

36.7

0.00

مختفع

3

السيارات الفشية واإلدارية

3.85

0.61

77.1

27.4

0.00

مختفع

4

السيارات اإل ندانية

4.02

0.61

80.4

32.6

0.00

مختفع

2

السيارات الفكخية

3.82

0.61

76.4

26.5

0.00

مختفع

5

السيارات القيادية

3.91

0.5

ْ 78.3

35.7

0.00

مختفع

جػػجكؿ (َّ )24
أف الػػػزف الشدػػبي لسحػػػر السيػػارات القياديػػة بمػػغ ( )%78.3حيػػث جػػاءت
السيارات اإلندانية في السختبة األكلى بػزف ندبي ( ،)%85.4كيميو السيارات الحاتية بػزف ندبي
( ،)%79.2كيميو السيارات الفشية كاإلدارية بػػزف ندػبي ( )77.1%كيميػو السيػارات الفكخيػة بػػزف
ندبي (.)%76.4
كيػػخػ الباحػػث َّ
أف حرػػػؿ ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة عمػػى ىػػحه الشدػػبة السختفعػػة يػػأتي نتيجػػة
إصخارىع عمى إثبات ذكاتيع ،كسا َّ
حافد لجييع مغ أجل
ا
أف إصابتيع باإلعاقة الحخكية شكل عامبل
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تشسية مياراتيع القيادية ،فأكؿ شخط لمقيادة ىػ نجاح الفخد في قيادتػو لشفدػو كرسػع خخيصػة لمشجػاح
في حياتو بالخغع مغ اإلعاقة الحخكية التي أصابتو.
البعج األول :السيارات الحاتية
 6.4.2.2تحميل فقخات ُ
تع استخجاـ اختبار  Tلمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في ججكؿ رقع ( )25كالحؼ يبيغ آراء
البعج األكؿ السيارات الحاتية
أفخاد عيشة الجراسة في فقخات ُ
البيان

م.

البعج األكؿ :السيارات الحاتية
ججكؿ رقع ( :)25تحميل لفقخات ُ
الوسط

االحنراف

الوزن

.1

أحجد أىجافي بجقة.

4.3

0.74

85.9

34.2

.2

أترخؼ بثقة في حل السذكبلت.

4.05

0.82

80.9

24.9

 0.00مختفع ججا
 0.00مختفع

2

.3

أىتع بسطيخؼ الخارجي البلئق.

4.13

0.89

82.7

24.8

.4

أتحجث بصبلقة في أثشاء تػاصمي

4.07

0.82

81.3

25.4

 0.00مختفع
 0.00مختفع

.5

أنرت لػجية نطخ اآلخخيغ.

4.03

0.89

80.6

22.6

.6

أستصيع أف أديخ نداعا بيشي كبيغ

3.85

0.88

77

18.8

 0.00مختفع
 0.00مختفع

احلسايب

املعياري

النسيب

قيمة T

القيمة

درجة التأييد

الرتتيب

مع اآلخخيغ.

االحتمالية

5
3
4
6
8

الذخز اآلخخ ببل غزب.
.7

أتقبل الشقج مغ اآلخخيغ برجر

3.82

0.97

76.5

16.5

 0.00مختفع

:

رحب.
.8

أمتمظ القجرة عمى إقشاع اآلخخيغ.

3.79

0.94

75.8

16.4

.9

أتسيد باليجكء كسعة الرجر.

3.81

0.94

76.1

16.7

 0.00مختفع
 0.00مختفع

.10

أمتمظ الخغبة في تصػيخ ذاتي.

3.84

0.93

76.8

17.6

3.86

1.01

77.3

16.7

 0.00مختفع
 0.00مختفع

.11

أمتمظ

القجرة

عمى

تحسل

السدؤكلية.
جسيع الفقخات

3.96

0.51

79.2

36.7

 0.00مختفع

مػػغ خػػبلؿ جػػجكؿ ( )25تبػػيغ الشتػػائج َّ
لمبعػػج األكؿ" :السيػػارات الحاتيػػة"
أف الػػػزف الشدػػبي ُ

( )%79.2كىػػػ أكبػػخ مػػغ القيسػػة االفت اخضػػية العػػجد ( )3أؼ أكبػػخ مػػغ ( )%65.5ككانػػت القيسػػة

االحتسالية ( ،)5.55كىي أقل مغ ( ،)5.55كىحا يعشي َّ
البعػج
أف اسػتجابات السبحػػثيغ عمػى ىػحا ُ

كانت إيجابية ،ككحلظ درجة تأييج ىحا السجاؿ "مختفع ".

كقػػج جػػاءت الفق ػخة ( " )1أحػػجد أىػػجافي بجقػػة " فػػي السختبػػة األكلػػى فػػي تختيػػب فق ػخات ىػػحا
البعػػج ،حيػػث بمػػغ الػػػزف الشدػػبي ( )%85.9كىػػػ أكبػػخ مػػغ العػػجد ( )3أؼ أكبػػخ مػػغ (،)%65.5
ُ
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22
21
9
7

كالقيسة االحتسالية تداكؼ ( )5.55كىي أقل مغ ( )5.55مسا يػجؿ عمػى َّ
أف اآلراء كانػت فػي ىػحه
الفقػخة إيجابيػا حدػػب السبحػػػثيغ ،كأف درجػػة التأييػػج ليػػحه الفقػخة "مختفػػع جػػجا" ،كيعػػدك الباحػػث ذلػػظ
لمصسػح العالي لحكؼ اإلعاقػة الحخكيػة ،باإلضػافة إلحػاشتيع مػغ ذكييػع كتذػجيعيع ماديػا كمعشػيػا
مسػ ػػا يدػ ػػاىع فػ ػػي تحجيػ ػػج أىػ ػػجافيع فػ ػػي سػ ػػبيل الدػ ػػعي لتحقيقيػ ػػا ،ككػ ػػحلظ لتبشػ ػػي بعػ ػػس الس اخكػ ػػد
كالسؤسدات بخامج كمذاريع تداىع في تعديد كتحجيج كتػجيو أىجاؼ ىحه الفئة.
بيشسا كانت أدنى الفقخات الفقخة ( )8كىي " أمتمظ القجرة عمػى إقشػاع اآلخػخيغ " حيػث بمػغ
الػػػزف الشدػػبي ( )%75.8كىػػي أكبػػخ مػػغ العػػجد ( )3أؼ أكبػػخ مػػغ ( )%65.5كالقيسػػة االحتساليػػة
أف اآلراء فػي ىػحه الفقػخة إيجابيػة ،ك َّ
لمفقخة بمغت ( )5.55كىي أقل مػغ ( )5.55مسػا يػجؿ عمػى َّ
أف
درجػػة التأييػػج ليػػحه الفق ػخة "مختفػػع" ،كيعػػدك الباحػػث ذلػػظ النع ػداؿ ذك اإلعاقػػة الحخكيػػة أحيانػػا عػػغ
ػخ لط ػػخكؼ إع ػػاقتيع مس ػػا ي ػػؤثخ عم ػػى فيسي ػػع أحيانػ ػا لصبيع ػػة الش ػػاس ككض ػػع الح ػػجكد
السجتس ػػع نط ػ ا
لمعبلقػػات اإلندػػانية مسػػا يشػػتج عشػػو ض ػعفا فػػي ميػػارات االترػػاؿ مػػع اآلخ ػخيغ ،باإلضػػافة لػجػػػد
رىبة داخمية لجيو مغ شػخح أفكػاره خػفػا مػغ اسػتيداء اآلخػخيغ مشػو أك عػجـ قبػػؿ أفكػاره كإحداسػو
بػػالشقز بيػػشيع كأحيانػا يتجشػػب ذلػػظ خػف ػا مػػغ رفػػس أفكػػاره لرػػجمة نفدػػية لػػو ،ىػػحا يتفػػق مػػع مػػا
أشػػار إليو(الجخيدػػي )45 :2558 ،كعميػػو فػػتف الخرػػائز الذخرػػية لؤلشػػخاص ذكؼ اإلعاقػػة
الحخكيػػة تختمػػف تبع ػا الخػػتبلؼ مطػػاىخ اإلعاقػػة الحخكيػػة كدرجتيػػا ،كقػػج تكػػػف مذػػاعخ القمػػق،
كالذػعػر بػالعجد كاالستدػبلـ ،كعػػجـ تقػجيخ الػحات كاالنصػائيػة كسػػػء التػافػق الشفدػي كاالجتسػػاعي
مغ السذاعخ السسيدة لدمػؾ األفخاد ذكؼ اإلعاقات الحخكيػة خاصػة أكلئػظ الػحيغ يعػانػف مػغ عػجـ
السقجرة عمى الحخكة السرابػف بذمل رباعي أك شمل نرفي.
كيػػخػ الباح ػػث َّ
أف السي ػػارات الحاتي ػػة حر ػػمت عمػػى السخك ػػد الث ػػاني الم ػػتبلؾ األفػػخاد ذكؼ
اإلعاقػػة ميػػارات متشػعػػة تذػػسل عمػػى تحجيػػج األىػػجاؼ بجقػػة ،كيدػػتصيعػف الترػػخؼ بثقػػة فػػي حػػل
السذ ػػكبلت ،كاالىتس ػػاـ بسطي ػػخىع الخ ػػارجي البلئ ػػق ،كيتسي ػػد بسػاجي ػػة السػاق ػػف الر ػػعبة بسخكن ػػة
ذىشيػػة ،كػػأف يترػػف بسػاجيػػة السػاقػػف الرػػعبة بسخكنػػة ذىشيػػة ،كالقػػجرة عمػػى حدػػع األمػػػر فػػي
مػاقف معيشة كبالميغ بسػاقف أخخػ ،كالعسل عمى تشسية إدارة الػشفذ قبػل إدارة اآلخػخيغ كيحػخص
عمػػى الدػػيصخة عمػػى أعرػػابو كضػػبط انفعاالتػػو فػػي أكقػػات الخصػػخ ،كأف يػاجػػو األزمػػات بيػػجكء،
كامػػتبلكيع لمقػػجرات الجدػػسية كالشفدػػية كالصبلقػػة المفطيػػة ،كالقػػجرة عمػػى تحسػػل السدػػئػلية كضػػبط
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الػػشفذ ،كمػػغ خػػبلؿ الشتػػائج السبيشػػة أعػػبله فػػي الجػػجكؿ يبػػخز َّ
أف أبػػخز السيػػارات الحاتيػػة البلزمػػة
إلبخازىا كتجعسييا مغ قبل األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية ،تذسل ضخكرة تعديد تقبػل الشقػج مػغ قبػل
اآلخػخيغ برػػجر رحػػب ،كالقػػجرة عمػػى امػػتبلؾ الشقػػج مػػغ قبػػل اآلخػخيغ برػػجر رحػػب ،كالقػػجرة عمػػى
إقشاع اآلخخيغ ،كالتسيد بيجكء كسعة الرجر ،كأف يستمػظ الفػخد ذك اإلعاقػة الحخكيػة ميػارة تصػػيخ
الحات.
كيػػخػ الباحػػث َّ
ػخ لمسحف ػدات الخارجيػػة،
أف األف ػخاد ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة ال يحتػػاجػف كثيػ ا
بقػػجر مػػا يحتػػاجػف الخغبػػة إلنجػػاز العسػػل نفدػػو ،كمػػغ الرػػعب أف يدتدػػمسػا ،بػػل لػػجييع مثػػابخة
إلنجاز ميساتيع كىع غالبا ما يشجحػف في تحقيق أىجافيع ،ك َّ
أف لجييع القجرة عمى كبح االنفعاالت
الدمبية التػي تدػيصخ عمػى سػمػكيع ،كتحػجث دكف كجػػد سػبب كاضػح ليػا كيدػتصيع االبتعػاد عػغ
مرادرىا يكػف قج قصع شػشا في فيع ذاتو كالػعي بيا.
كقج اتفقت الجراسة الحالية مع دراسة (الذيخ خميل )2517 ،كالتي أضيػخت نتيجػة مقاربػة
لمج ارسػػة الحاليػػة ،كس ػػا أضيػػخت اتفاق ػا م ػػع د ارسػػة (الذػػاعخ )2516 ،كالت ػػي أضيػػخت ندػػبة عالي ػػة
لسسارسػػة السيػػارات الحاتيػػة لعيشػػة الج ارسػػة السدػػتيجفة ،كسػػا اتفقػػت تمػػظ الشتيجػػة مػػع كػػبل مػػغ د ارسػػة
(الػ ػػحيابي ،)2515 ،كد ارسػ ػػة (فػ ػػػلي ،)2555 ،كد ارسػ ػػة (العشػ ػػدؼ ،)2517 ،كد ارسػ ػػة (الخحيمػ ػػي،
 ،)2517كدراسة (الرػياف )2517 ،كالتي أضيػخت ارتفاعػا فػي مدػتػػ السيػارات الحاتيػة ألفػخاد
عيشة الجراسة كىػ ما يتفق مع الجراسة الحالية.
كاختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة (نيكاب )2515 ،كدراسة (تػانق )2513 ،كالتػي أضيػخت
الشتائج كجػد فخكؽ كبيخة بػيغ ترػػرات مػجيخؼ السػجارس ،ك َّ
أف مػجيخؼ السػجارس يفتقػخكف إلػى تمػظ
السيػػارة عاليػػة ،فيسػػا أضيػػخت د ارسػػة (تػػانق )2513،كجػػػد تبػػايغ فػػي السيػػارة بػػيغ عسػػجاء الكميػػات
بجرجات عالية كمشخفزة مع السػضفيغ.
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البعج الثاني :السيارات الفشية اإلدارية
تحميل فقخات ُ

6.4.2.3

تع استخجاـ اختبار  Tلمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في ججكؿ رقع ( )26كالحؼ يبػيغ آراء
البعج الثاني السيارات الفشية اإلدارية
أفخاد عيشة الجراسة في فقخات ُ

البعج الثاني :السيارات الفشية اإلدارية
ججكؿ رقع ( :)26تحميل لفقخات ُ

م.

الوسط

البيان

احلسايب

الوزن

االحنراف

النسيب

املعياري

قيمة T

القيمة

االحتمالية

درجة التأييد

الرتتيب

.1

أساعج اآلخخيغ عمى تحديغ

4.06

0.89

81.2

23.3

0.00

مختفع

2

.2

بسيارة

3.74

0.95

74.8

15.2

0.00

مختفع

:

أشارؾ اآلخخيغ في اتخاذ

4

0.9

80

21.6

0.00

مختفع

3

.4

أكضح لآلخخيغ كيفية أداء

3.8

0.9

76.1

17.3

0.00

مختفع

8

.5

أحخص عمى تصػيخ أساليب

3.82

1.02

76.5

15.7

0.00

مختفع

7

الػاجبات

3.93

0.92

78.6

19.8

0.00

مختفع

4

.7

أستثسخ الػقت بالذكل األمثل.

3.83

0.94

76.7

17.3

0.00

مختفع

6

.8

الخصط

3.7

1.06

73.9

12.9

0.00

مختفع

21

حل

3.86

0.95

77.3

17.8

0.00

مختفع

5

الستعمقة

3.78

1.07

75.6

14.2

0.00

مختفع

9

3.85

0.61

77.1

27.4

0.00

مختفع

أدائيع.

االجتساعات

أديخ

كشكل مستاز.
.3

الق اخرات.
العسل.

العسل الفشي.
.6

تحجيج

أستصيع

كالسدؤكليات.
لجؼ

ميارة

إعجاد

اليػمية.
.9

أشػر

في

قجراتي

السذكبلت.
السعمػمات

 .10أحمل

بسػقف معيغ.
جسيع الفقخات

م ػػغ خ ػػبلؿ ج ػػجكؿ ( )26تب ػػيغ الشت ػػائج َّ
لمبع ػػج الث ػػاني "السي ػػارات الفشي ػػة
أف ال ػػػزف الشد ػػبي ُ

اإلدارية" ( )%77.1كىػ أكبخ مغ القيسة االفتخاضية العػجد ( )3أؼ أكبػخ مػغ ( )%65.5ككانػت
القيسة االحتسالية ( ،)5.55كىي أقل مغ ( ،)5.55كىحا يعشي َّ
أف استجابات السبحػثيغ عمى ىػحا
البعج كانت إيجابية ،ككحلظ درجة تأييج ىحا السجاؿ "مختفع ".
ُ
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كقػػج جػػاءت الفق ػخة ( " )1أسػػاعج اآلخ ػخيغ عمػػى تحدػػيغ أدائيػػع " فػػي السختبػػة األكلػػى فػػي
البعػج ،حيػػث بمػغ الػػػزف الشدػبي ( )%81.2كىػػػ أكبػخ مػػغ العػجد ( )3أؼ أكبػػخ
تختيػب فقػخات ىػػحا ُ

مػػغ ( ،)%65.5كالقيسػػة االحتساليػػة تد ػػاكؼ ( )5.55كىػػي أقػػل م ػػغ ( )5.55مسػػا يػػجؿ عم ػػى َّ
أف
اآلراء كانت في ىحه الفقخة إيجابيا حدب السبحػثيغ ،ك َّ
أف درجة التأييج ليحه الفقخة "مختفع" ،كيعدك
الباحػػث ذلػػظ كػػػف َّ
أف ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة مػػغ صػػفاتيع حػػب العصػػاء كالتعػػاشف مػػع اآلخ ػخيغ،
ككحلظ كشػع مغ إبخازىع لذخريتيع كقجراتيع أماـ اآلخخيغ ،ككشػع مسغ رد الجسيػل لآلخػخيغ مػغ
حػليع عغ الخجمات السقجمة ليع كمدانجتيع ليع كذلظ حدب قشاعتيع.
بيشسا كانت أدنى الفقخات الفقخة ( )8كىي " لجؼ ميارة إعجاد الخصط اليػمية " ،حيث بمػغ
الػػػزف الشدػػبي ( )%73.9كىػػي أكبػػخ مػػغ العػػجد ( )3أؼ أكبػػخ مػػغ ( )%65.5كالقيسػػة االحتساليػػة
أف اآلراء فػي ىػحه الفقػخة إيجابيػة ،ك َّ
لمفقخة بمغت ( )5.55كىي أقل مػغ ( )5.55مسػا يػجؿ عمػى َّ
أف
درجة التأييج ليحه الفقخة "مختفع".
ػخ لمطػ ػػخكؼ
كيعػ ػػدك الباحػ ػػث ذلػ ػػظ لقمػ ػػة الخب ػ ػخة اليػميػ ػػة كالحياتيػ ػػة كتقيػ ػػج حػ ػػخكتيع؛ نطػ ػ ا
االقترادية كاالجتساعية كالدياسية الدائجة بسحافطات غدةَّ ،
ألف إعاقاتيع الحخكية سػاء الكمية أك
الجدئيػػة كخرػص ػا الدػػفمية مشيػػا تجعػػل مػػغ حػػخكتيع ضػػعيفة كأحيانػا معجكمػػة مسػػا يػػشعكذ عمػػى
مسارسػػة حيػػاتيع اليػميػػة بذػػكل شبيعػػي ،ككػػحلظ انػػجماجيع مػػع األف ػخاد كالسؤسدػػات فػػي السجتسػػع،
كيػػخػ الباحػػث ضػػخكرة كأىسيػػة ىػػحه السيػػارة حتػػى يدػػتصيع األف ػخاد ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة مػػغ أداء
أعسػػاليع بفاعميػػة ،كأىسيػػة العسػػل بػػخكح الفخيػػق كالفائػػجة التػػي تعػػػد األف ػخاد مػػغ اسػػتثسار الصاقػػات
كاسػتثارة دافعيػتيع نحػػ العسػل كاألداء مػغ خػبلؿ كرش عسػل كنػجكات كأبحػاث كمػؤتسخات ،كتذػػكل
ػخ ميس ػا فػػي تصػػػيخ أداء األفػخاد ذكؼ اإلعاقػػة ،ككػػحلظ تصػػػيخ ذاتيػػع بسػػا
السيػػارات اإلداريػػة عشرػ ا
يشدػػجع مػػع االسػػتخاتيجيات الحجيثػػة فػػي تشسيػػة الس ػػارد البذ ػخية لتحدػػيغ أدائيػػع ،ك َّ
أف األف ػخاد ذكؼ
اإلعاق ػػة الحخكي ػػة ال ػػحيغ يستمك ػػػف السي ػػارات اإلداري ػػة كالفشي ػػة تسك ػػشيع م ػػغ أداء السي ػػاـ كاألعس ػػاؿ
السصمػبة مشيع بصخيقة سميسة كمتسيدة بسا يكفل تحقيق متصمبات األفخاد كإشباع حاجػاتيع كتحقيػق
األى ػػجاؼ ،كإ َّف ق ػػجرة الف ػػخد ذك اإلعاق ػػة الحخكي ػػة عم ػػى اس ػػتخجاـ معخفت ػػو الستخرر ػػة كاس ػػتعساؿ
الصخؽ العمسية الستاحة كالػسائل الفشية ليي متصمبات أساسية لمسيارة الفشية ،كتكتدب تمظ السيارة
الفشيػة عػػغ شخيػق الج ارسػػة كالخبػخة كالتػػجريب ،ك َّ
أف أىسيػػة امػتبلؾ السيػػارات الفشيػة إضػػافة لمسيػػارات
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األخخػ مغ أجل تحقيق األىجاؼ كتحقيق الخضا ،كأف اكتداب السيارات الفشية بحاجة إلى تعديد
كخبخة شػيمة بعكذ السيارات األُخخػ التي يسكغ اكتدابيا بدخعة كبخبخة قميمة ،كتتعمق السيػارات
الفشي ػػة باألس ػػاليب كالص اخئ ػػق الت ػػي يد ػػتخجميا األفػ ػخاد ذكؼ اإلعاق ػػة ف ػػي مسارس ػػة عسم ػػو كمعالجت ػػو
لمسػاقػػف التػػي يرػػادفيا ،كتتصمػػب السيػػارات الفشيػػة تػػافخ قػػجر ضػػخكرؼ مػػغ السعمػمػػات كاألصػػػؿ
العمسية كالفشية التي يتصمبيا الشجاح في الحياة.
تتف ػػق ى ػػحه الشتيج ػػة م ػػع د ارس ػػة (الذ ػػيخ خمي ػػل )2517 ،حي ػػث أضي ػػخت مع ػػجالت عالي ػػة
لمسي ػػارات الفشي ػػة كاإلداري ػػة ،كس ػػا اتفق ػػت م ػػع ُكػ ػل م ػػغ د ارس ػػة (الذ ػػاعخ ،)2516 ،كد ارس ػػة (االؼ،
 )2515كالتي بيشت نتائجيا َّ
أف مدػتػيات السيػارات الفشيػة كاإلداريػة جػاء بسدػتػػ عػاؿ يتفػق مػع
الج ارس ػػة الحالي ػػة ،كد ارس ػػة(ذيابي ،)2515 ،د ارس ػػة(العشدؼ ،)2517 ،كد ارس ػػة(الخحيمي،)2517 ،
كدراسة(الرػػػياف )2517 ،كالتػػي شػػكمت مجسػعػػة مػػغ العشاصػػخ السياريػػة التػػي اندػػجست بتفاعػػل
كبي ػػخ م ػػع نت ػػائج الج ارس ػػة الحالي ػػة كم ػػغ أبخزى ػػا :الق ػػجرة عم ػػى تحد ػػيغ األداء م ػػغ خ ػػبلؿ مد ػػاعجة
اآلخخيغ ،كأشارؾ اآلخخيغ في اتخاذ القخار ،كالقجرة عمى تحجيج الػاجبات كالسدؤكليات ،كتصػػيخ
القجرات في حل السذكبلت.
كاختمفػػت ىػػحه الشتػػائج مػػع د ارسػػة (نيكػػاب )2515 ،كالتػػي أضيػػخت الشتػػائج كجػػػد فػػخكؽ
كبيخة بػيغ ترػػرات مػجيخؼ السػجارس حػػؿ الدػسات القياديػة الخاصػة بيػع مػغ كجيػة نطػخىع كمػغ
كجيػػة نطػػخ السعمسػػيغ العػػامميغ تحػػت ام ػختيع ،كإف الػػى السيػػارات القياديػػة كالػػى السيػػارات كالػػى
ميارات التعامل مع اآلخخيغ لتحفيد العػامميغ ،كد ارسػة (تػانق ،)2513 ،كقػج أضيػخت الشتػائج اف
ىشاؾ أكجػو التذػابو كاخػتبلؼ عسػجاء الكميػات مػع التػداميع بالسيػارات القياديػة العاليػة كالسشخفزػة
مع السػضفيغ.
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البعج الثالث :السيارات اإل ندانية
 6.4.2.4تحميل فقخات ُ
تع استخجاـ اختبار  Tلمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في ججكؿ رقع ( )27كالحؼ يبػيغ آراء
البعج الثالث السيارات اإلندانية.
أفخاد عيشة الجراسة في فقخات ُ

البعج الثالث :السيارات اإلندانية
ججكؿ رقع ( :)27تحميل لفقخات ُ

م
.1

الؾسط

البيان
أقيع عبلقات شيبة مع

الؾزن

النحخاف

الحدابي

السعياري

4.42

0.74

الشدبي
88.3

قيسة T
37.1

القيسة

الحتسالية
0.00

درجة

التأييج

التختيب
1

مختفع ججا

اآلخخيغ.

.2

أشجع اآلخخيغ عمى إبجاء

4.14

0.83

82.8

26.8

0.00

مختفع

3

.3

اآلخخيغ

4.04

0.93

80.9

21.9

0.00

مختفع

4

.4

آرائيع.
أتفيع

حاجات

السختمفة.
أرغب دائسا في إقامة

4.16

83.2

0.93

24.2

0.00

2

مختفع

عبلقات ججيجة.

.5

أدافع عغ حقػؽ اآلخخيغ

4.03

0.94

80.5

21.4

0.00

مختفع

5

.6

أرغب في مداعجة اآلخخيغ

3.91

1

78.1

17.7

0.00

مختفع

7

.7

في

3.92

1.03

78.4

17.4

0.00

مختفع

6

.8

دكف تسييد.
بذكل دائع.

اآلخخيغ

أشارؾ

السشاسبات االجتساعية.
أمتمظ القجرة عمى التفاعل
أفكار

مع

كمذاعخىع.

.9

3.83

76.7

1

16.2

0.00

مختفع

اآلخخيغ

لجؼ القجرة عمى السبادرة

1
0

3.89

77.9

0.97

18

0.00

مختفع

8

باالتراؿ كالتػاصل في
الػقت السشاسب.

.10

لجؼ القجرة عمى العسل

3.87

77.4

0.99

17.1

0.00

مختفع

ضسغ فخيق.
جسيع الفقخات

4.02

80.4

0.61

32.6

0.00

مختفع

مغ خبلؿ ججكؿ ( )27تبيغ الشتائج َّ
لمبعج الثالػث" :السيػارات اإلندػانية"
أف الػزف الشدبي ُ

( )%85.4كىػػػ أكبػػخ مػػغ القيسػػة االفت اخضػػية العػػجد ( )3أؼ أكبػػخ مػػغ ( )%65.5ككانػػت القيسػػة
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9

االحتسالية ( ،)5.55كىي أقل مغ ( ،)5.55كىحا يعشي َّ
البعػج
أف اسػتجابات السبحػػثيغ عمػى ىػحا ُ

كانت إيجابية ،ككحلظ درجة تأييج ىحا السجاؿ "مختفع ".

كقج جاءت الفقخة ( " )1أقيع عبلقػات شيبػة مػع اآلخػخيغ " فػي السختبػة األكلػى فػي تختيػب
البعػػج ،حيػػث بمػػغ الػػػزف الشدػػبي ( )%88.3كىػػػ أكبػػخ مػػغ العػػجد ( )3أؼ أكبػػخ مػػغ
فق ػخات ىػػحا ُ
( ،)%65.5كالقيسػػة االحتساليػػة تدػػاكؼ ( )5.55كىػػي أقػػل مػػغ ( )5.55مسػػا يػػجؿ عمػػى َّ
أف اآلراء
كانت فػي ىػحه الفقػخة إيجابيػا حدػب السبحػػثيغ ،ك َّ
أف درجػة التأييػج ليػحه الفقػخة "مختفػع جػجا" كيعػدك
الباحػػث لبلحتػخاـ الستبػػادؿ بيشػػو كبػػيغ السجتسػػع كالشطػخة التعاشفيػػة مػػغ السجتسػػع اتجػػاه األفػخاد ذكؼ
اإلعاقة الحخكية ،ككخد فعل لحلظ يقابػل ذلػظ بشدػج عبلقػات شيبػة مػع الجسيػع كأغمػبيع ال يسيمػػف
لمعجكانية كايحاء اآلخػخيغ باإلضػافة إلػى َّ
أف بعزػيع يخغبػػف بػالسخح كالتدػمية لمتخفيػف عػغ اآلالـ
كالسعاناة كذلظ بسذاركة كبسداعجة االىل كاألصجقاء كالسجتسع ليع.
بيشسا كانت أدنى الفقخات الفقخة ( )8كىي " أمتمظ القجرة عمى التفاعل مػع أفكػار اآلخػخيغ
كمذػ ػػاعخىع ".حيػ ػػث بمػ ػػغ الػ ػػػزف الشدػ ػػبي ( )%76.7كىػ ػػي أكبػ ػػخ مػ ػػغ العػ ػػجد ( )3أؼ أكبػ ػػخ مػ ػػغ
( )%65.5كالقيس ػػة االحتسالي ػػة لمفقػ ػخة بمغ ػػت ( )5.55كى ػػي أق ػػل م ػػغ ( )5.55مس ػػا ي ػػجؿ عم ػػى َّ
أف
اآلراء فػػي ىػػحه الفقػخة إيجابيػػة ،ك َّ
أف درجػػة التأييػػج ليػػحه الفقػخة "مختفػػع" ،كيعػػدك الباحػػث ذلػػظ لمحالػػة
الشفدػػية كاالجتساعيػػة التػػي يسػػخ بيػػا كتػػشعكذ عمػػى التفاعػػل مػػع اآلخػخيغ فػػي مشاسػػباتيع السختمفػػة
ػخ
كجسيعيػػا تسػػخ بالحالػػة السداجيػػة ل ػحكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة ،كالتػػي تتدػػع أحيان ػا بتعكػػخ الس ػداج؛ نطػ ا
لحجػػع األل ػػع كالزػػغط الشفد ػػي ال ػػحؼ يعػػاني مش ػػو أحيان ػا دكؼ اإلعاق ػػة الحخكي ػػة بػػجكرىا ت ػػؤثخ ف ػػي
عبلقاتيع مع اآلخخيغ.
كيخػ الباحث حرػػؿ السيػارة اإلندػانية عمػى السدػتػػ األكؿ يػأتي نتيجػة دكر السيػارات
اإلندانية ،حيث إ َّف ىحه السيارة تختبط باالنتساء لمسجتسع كاالحتكاؾ السباشخ مع األفخاد ،كتدػاعج
عمى القياـ بأدكار إيجابية في تشسية السجتسع ،كىحه العبلقات التي تخبط األفخاد ذكؼ اإلعاقة بيحه
السجسػعػػات الستشػعػػة مػػغ الشػػاس تتسيػػد فػػي بعػػس جػانبيػػا بالتقػػارب كالتػػجاخل الكبيػػخ إذا قػرنػػت
أف السيػ ػػارات اإلندػػػانية ألػ ػػدـ مػ ػػا تكػ ػػػف
بالشدػ ػػبة ألؼ رجػ ػػل فػ ػػي السيػ ػػاديغ األخػ ػػخػ ،كىػػػحا يعشػ ػػي َّ
لؤلشخاص ذكؼ اإلعاقػة الحخكيػة ،كيجػب َّ
ػخ ،كالدػعي لتخفيػف الزػغػط
أف يكػػف حطػو مشيػا كبي ا
الشفدػػية الػاقعػػة عمػػى ذكؼ اإلعاقػػة ،كالتػػجخل إلدارة الر ػخاع بيػػشيع بسػػا يػػشعكذ بالشتػػائج اإليجابيػػة
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عمى األفػخاد ،كتعػػيس اإلصػابة التػي تعخضػػا الييػا باالنػجماج بذػكل مباشػخ مػع أفػخاد السجتسػع،
كلكػػي يػػشجح الفػػخد ذك اإلعاقػػة الحخكيػػة فػػي مسارسػػة العبلقػػات اإلندػػانية بذػػكل أكبػػخ كالسحافطػػة
عمي ػػو فعمي ػػو أف يطي ػػخ إحداس ػػو تج ػػاه مذ ػػاعخ اآلخػ ػخيغ ،كأف يص ػػابق احتياجات ػػو م ػػع احتياج ػػات
الشػػاس ،كأف يػػتعمع كيػػف يدػػتسع بانتبػػاه كأف يسدػػظ عػػغ الشقػػج أك التعميقػػات الدػػاخخة ،كأف يدػػاعج
اآلخخيغ عمى أف يذعخكا بأىسيتيع كاالحتياج إلييع.
كتتفػػق ىػػحه الشتيجػػة مػػع د ارسػػة (الذػػيخ خميػػل )2517 ،بػ َّ
ػأف السيػػارات اإلندػػانية جػػاءت
بذػػكل بجرجػػة مػافقػػة كبي ػخة ،كأرجػػع ذلػػظ إلػػى َّ
أف السيػػارات اإلندػػانية برػػػرتيا العسميػػة التصبيقيػػة
كأبخزىػػا ميػػارة العسػػل ضػػسغ فخيػػق كميػػارة االترػػاؿ كالتػاصػػل كالتػػي كانػػت تختكػػد عمييػػا معطػػع
التكميفات السصمػبة.
كسػػا اتفقػػت الج ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة (الذػػاعخ )2516 ،كالتػػي أضيػػخت َّ
أف السيػػارات اإلندػػانية
جػػاءت بشدػػبة مختفعػػة ،لحػػخص أفػخاد عيشػػة الج ارسػػة إلػػى إقامػػة عبلقػػات شيبػػة كمتػاصػػمة مػػع أفػخاد
السجتسع السحمي ،كحخصيع عمى إقامة عبلقات متيشة مع العامميغ.
كسا اتفقت الشتيجة مع ُكل مغ دراسة (االؼ )2515 ،التي أضيخت حرػؿ السيارة اإلندانية بيغ

القائػػج كالسخؤكسػػيغ عمػى درجػػة مػافقػػة بػػػزف ندػػبي ( ،)%85كتتفػػق مػػع مػػا تػصػػمت إليػػو الج ارسػػة
الحالية مغ َّ
أف السيارات اإلندانية جاءت بشدبة مختفعة.
د ارسػ ػػة (الرػ ػػػياف ،)2517 ،كد ارسػ ػػة (الخحيمػ ػػي ،)2517 ،ك د ارسػ ػػة (الػ ػػحيابي ،)2515 ،كالتػ ػػي
أضيخت مسارسة السيارات كانت بجرجة كبيخة ،كىحا يتفق مع نتيجة الجراسة الحالية.
دراسة (العشدؼ )2517 ،كالتي أضيخت َّ
أف السيارات اإلندانية جاءت بشدػبة مختفعػة جػجا بػالسخكد
األكؿ كتتفق تساما مع نتيجة الجراسة الحالية.
كسػػا اتفقػػت الج ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة(فػلي )2555 ،كالتػػي أضيػػخت نتائجيػػا َّ
أف ىشػػاؾ مدػػتػيات
مختفعة لسدتػػ السيارة التي يستمكيا أفخاد عيشة الجراسة.
كاختمف ػػت نت ػػائج الج ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع د ارس ػػة (نيك ػػاب كآخ ػػخكفَّ )2515 ،
أف السي ػػارات اإلند ػػانية
جاءت بشدبة ضعيفة عمى عكذ ما جاءت بو الجراسة الحالية.
كسا اختمفت مع دراسة (تانقَّ )2513 ،
أف السيارات اإلندانية تتبايغ بذكل ممحػظ لعيشػة الج ارسػة
السدتيجفة.
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البعج الخابع :السيارات الفكخية
 6.4.2.5تحميل فقخات ُ
تع استخجاـ اختبار  Tلمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في ججكؿ رقع ( )28كالحؼ يبػيغ آراء
البعج الخابع السيارات الفكخية.
أفخاد عيشة الجراسة في فقخات ُ

البعج الخابع :السيارات الفكخية
ججكؿ رقع ( :)28تحميل لفقخات ُ

م
.1

الؾسط

البيان
أفكارؼ

أعخض

النحخاف

الحدابي السعياري
بصخيقة

4.04

0.94

الؾزن

الشدبي
80.7

قيسة T
21.5

القيسة

الحتسالية

درجة

التأييج

 0.00مختفع

التختيب
1

مػضػعية.

.2

أمتمظ

فيع

3.91

0.9

78.2

19.8

 0.00مختفع

2

.3

أتخكػ في إصجار األحكاـ

3.81

0.91

76.2

17.4

 0.00مختفع

5

.4

القجرة

عمى

اآلخخيغ بذكل مبلئع.
كالشتائج.

أمتمظ القجرة عمى تحميل

3.73

السذكمة.

.5

أمتمظ رؤية فكخية كاضحة.

.6

أدعع الشذاط الفكخؼ كالثقافي

3.8

.7

أقجـ السرمحة العامة عمى

3.74

.8
.9

0.99

74.7

14.5

 0.00مختفع

10

في السجتسع.

3.74

0.93

74.8

15.5

 0.00مختفع

11

0.98

76

15.9

 0.00مختفع

6

1.01

74.9

14.4

 0.00مختفع

9

الخاصة.
أعسل كفق رؤية كاستخاتيجيات

3.77

0.98

75.5

15.4

 0.00مختفع

7

كاضحة.
أتسيد بالقجرة عمى التخصيط

3.75

0.98

75.1

15

 0.00مختفع

8

كالتشطيع.

 .10أعبخ عغ أفكارؼ برػرة

3.83

0.95

76.7

17.2

 0.00مختفع

4

كاضحة.

 .11أحخص عمى تصػيخ التفكيخ

3.91

0.97

78.1

18.2

 0.00مختفع

اإلبجاعي لجؼ.

جسيع الفقخات

3.82

0.61

76.4

26.5

 0.00مختفع

مػػغ خػػبلؿ جػػجكؿ ( )28تبػػيغ الشتػػائج َّ
لمبعػػج ال اخبػػع" :السيػػارات الفكخيػػة"
أف الػػػزف الشدػػبي ُ

( )%76.4كىػػػ أكبػػخ مػػغ القيسػػة االفت اخضػػية العػػجد ( )3أؼ أكبػػخ مػػغ ( ،)%65.5ككانػػت القيسػػة
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3

االحتسالية ( ،)5.55كىي أقل مغ ( ،)5.55كىحا يعشي َّ
البعػج
أف اسػتجابات السبحػػثيغ عمػى ىػحا ُ

كانت إيجابية ،ككحلظ درجة تأييج ىحا السجاؿ "مختفع ".

كق ػػج ج ػػاءت الفقػ ػخة ( " )1أع ػػخض أفك ػػارؼ بصخيق ػػة مػض ػػػعية " ف ػػي السختب ػػة األكل ػػى ف ػػي
البعػج ،حيػػث بمػغ الػػػزف الشدػبي ( )%85.7كىػػػ أكبػخ مػػغ العػجد ( )3أؼ أكبػػخ
تختيػب فقػخات ىػػحا ُ
مػػغ ( ،)%65.5كالقيسػػة االحتساليػػة تد ػػاكؼ ( )5.55كىػػي أقػػل م ػػغ ( )5.55مسػػا يػػجؿ عم ػػى َّ
أف
اآلراء كانت في ىحه الفقخة إيجابيا حدب السبحػثيغ ،ك َّ
أف درجة التأييج ليحه الفقخة "مختفع" ،كيعدك
الباحػػث ذلػػظ كػػػنيع أشخاص ػا يحبػػػف الشطػػاـ ،كيدػػعػف لتحقيػػق مػػا يخغبػػػف بػػو بسدػػانجة األىػػل
كاألقػػارب كالبيئػػة الجاخميػػة كاحيانػػا الخارجيػػة السحيصػػة بيػػع ،كالجسيػػع يذػػجعيع مسػػا يػػجفعيع إلػػى
تػصػػيل أفكػػارىع بصخيقػػة مػضػػعية كاضػػحة ،ككػػحلظ أحيانػا يتمقػػػف التػػجريب كالتعمػػيع السػجػػو عبػػخ
بعس السؤسدات التي تقػـ عمى رعايتيع.
بيشسا كانت أدنى الفقخات الفقخة ( )5كىي " أمتمظ رؤية فكخية كاضػحة " حيػث بمػغ الػػزف
الشدػبي ( )%74.8كىػي أكبػخ مػغ العػجد ( )3أؼ أكبػخ مػغ ( ،)%65.5كالقيسػة االحتساليػة لمفقػخة
أف اآلراء فػي ىػحه الفقػخة إيجابيػة ،ك َّ
بمغت ( )5.55كىي أقل مغ ( )5.55مسا يػجؿ عمػى َّ
أف درجػة
التأييج ليحه الفقخة "مختفع" كيعدك الباحث ذلظ لسقجرة ىحه الفئة عمى كضع أىجافيع كتحجيجىا بجقة
كتشسي ػػة ق ػػجراتيع بسد ػػاعجة العجي ػػج م ػػغ السؤسد ػػات كاألفػ ػخاد م ػػغ األق ػػارب كاألحب ػػاب كلك ػػغ أحيانػ ػا
يػػشعكذ الػضػػع الثقػػافي كمدػػتػػ تحرػػيميع العمسػػي عمػػى مػػجػ تػسػػع مػػجاركيع ككضػػػح رؤيػػاىع
الفكخية حيث نجج َّ
أف أغمب ىؤالء مؤىميع العمسي دبمػـ فأقل.
كي ػػخػ الباح ػػث حر ػػػؿ السي ػػارات الفكخي ػػة عم ػػى ى ػػحا السد ػػتػػ َّ
أف األفػ ػخاد ذكؼ اإلعاق ػػة
ػجر جي ػػجا م ػػغ ابتكػػار األفك ػػار كاإلحد ػػاس بالسذ ػػكبلت كالتػص ػػل ،إل ػػى اآلراء
الحخكيػػة يستمك ػػػف ق ػ ا
كالسيػارات الفكخيػػة ،كىػحه ضػػخكرة لسدػاعجة ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػة فػػي الشجػاح كتختيػػب األكلػيػػات،
كيكتدب األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية القجرة عمى عخض األفكار بصخيقة مػضػعية ،كالقجرة عمى
فيع اآلخخيغ بذكل مبلئع ،كالحخص عمى تصػيخ التفكيخ اإلبجاعي ،كىع بحاجة أكبخ لمقػجرة عمػى
أف األفػخاد ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة يستمكػػػف
تحميػل السذػػكمة ،كامتمػػظ رؤيػة فكخيػػة كاضػػحة ،كيتزػػح َّ
ميػ ػػارات ذكػ ػػاء اجتسػ ػػاعي ،يدػ ػػتصيعػا مػ ػػغ خبللػ ػػو التعػ ػػخؼ إلػ ػػى السذػ ػػكبلت ككيفيػ ػػة مػاجيتيػ ػػا،
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كلمسيارات الفكخية أىسية الكتدػابيا مثػل :اإللسػاـ الجيػج ،كالقػجرة عمػى التخصػيط كالتشطػيع ،كالقػجرة
التحميمية السختفعة ،كتػفخ الخياؿ السبجع في كافة الطخكؼ كاالمكانيات.
كإجس ػ ػػاال يسك ػ ػػغ الق ػ ػػػؿ َّ
أف السي ػ ػػارات الفكخي ػ ػػة تتز ػ ػػسغ الق ػ ػػجرة عم ػ ػػى الج ارس ػ ػػة كالتحمي ػ ػػل
كاالسػػتشتاج كالسقارنػػة ،ككػػحلظ السخكنػػة كاالسػػتعجاد الػػحىشي لتقبػػل أفكػػار اآلخ ػخيغ ،ككػػحا األفكػػار
كتصػرىا حدب متصمبات العرخ كالطخكؼ السحيصة ،كتتزسغ السيارة الفكخية كحلظ القػجرة عمػى
التفكيػ ػػخ السشصقػ ػػي السختػ ػػب كترػ ػػػر األمػ ػػػر ،كرؤيػ ػػة األبعػ ػػاد الكاممػ ػػة ألؼ مذػ ػػكمة مػ ػػا ،كتحجيػ ػػج
العبلقػػات بػػيغ الستغيػخات السختمفػػة ،ككػػحا القػػجرة عمػػى التصػػػيخ كالتغييػػخ اإليجػػابي لمعسػػل كتصػػػيخ
أساليبو حدب متصمبات الطخكؼ كالستغيخات.
كيخمػػز الباحػػث إلػػى القػػػؿ َّ
أف ىشػػاؾ عػامػػل ضػػخكرية كميسػػة جػػجا تعسػػل عمػػى تشسيػػة
السيػػارات الفكخيػػة ،كتشقدػػع ىػػحه العػامػػل إلػػى عػامػػل داخميػػة كعػامػػل خارجيػػة ،كعمػػى الجسعيػػات
القائسػػة عمػػى رعايػػة ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة العسػػل عمػػى تشسيػػة كتصػػػيخ كتػػػفيخ اإلمكانػػات البلزمػػة
لتشسية السيارات الفكخية كتقجيع األفكار السبتكخة كالحمػؿ السبجعة.
كتتفق ىحه الشتيجة مع ُكل مغ دراسة (الذيخ خميل ،)2517 ،دراسة (الذػاعخ،)2516 ،
د ارسػة (العشػدؼ ،)2517 ،د ارسػة (الخحيمػي ،)2517 ،كد ارسػة (الرػػياف ،)2517،د ارسػة (فػػػلي،
 )2555كالتي أضيخت َّ
أف السيارات الفكخية جاءت بشدبة مختفعة.
كاختمفت نتائج الجراسة الحالية مع دراسة (نيكاب كآخخكفَّ )2515 ،
أف السيػارات الفكخيػة
جػػاءت بشدػػبة ضػػعيفة عمػػى عكػػذ مػػا جػػاءت بػػو الج ارسػػة الحاليػػة ،كاختمفػػت مػػع د ارسػػة (تػػانق،
َّ )2513
أف السيارات الفكخية تتبايغ بذكل ممحػظ لعيشة الجراسة السدتيجفة.
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 6.4.3إجابة الدؤال الثاني :ما مدتؾى تحقيق الحات لحوي اإلعاقة الحخكية بسحافغات غدة؟

 5.3.2.1تحميل فقخات السحؾر الثاني :تحقيق الحات:

تع استخجاـ اختبار  Tلمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في ججكؿ رقع ( )29كالحؼ يبػيغ آراء
أفخاد عيشة الجراسة في فقخات السحػر الثاني :تحقيق الحات.
ججكؿ رقع ( :)29تحميل لفقخات السحػر الثاني :تحقيق الحات
الحدابي

السعياري

الؾزن

قيسة

القيسة

درجة

الشدبي

T

الحتسالية

التأييج

.1

مسيد في السجتسع.
ا
أعتبخ نفدي

4.11

0.92

82.1

23.5

0.00

مختفع

1

.2

أتخفع عغ أخصاء اآلخخيغ اتجاىي.

3.87

0.95

77.4

17.9

0.00

مختفع

4

.3

أعتبخ بسشدلة نقصة محػرية في حياة مغ

3.89

0.95

77.7

18.1

0.00

مختفع

3

.4

راض عغ قجراتي العقمية.

4.03

0.87

80.6

23.1

0.00

مختفع

2

.5

راض عغ قجراتي البجنية.

3.64

1.03

72.8

12.1

0.00

مختفع

16

.6

راض عغ مدتػػ األعساؿ التي أقػـ بيا.

3.82

0.98

76.4

16.3

0.00

مختفع

8

.7

تعجبشي شخيقتي في إنجاز األعساؿ.

3.78

1.07

75.6

14.3

0.00

مختفع

9

.8

أعبخ لغيخؼ عغ مذاعخؼ اتجاىو بكل صجؽ.

3.86

0.96

77.2

17.4

0.00

مختفع

5

.9

أقػؿ ما أريج قػلو دكف تحفع.

3.77

1.05

75.3

14.2

 0.00مختفع

12

3.66

1.02

73.3

12.7

 0.00مختفع

13

البيان

م

يتعاممػف معي.

 .10أشخح كجية نطخؼ بغس الشطخ عغ كجية

النحخاف

الؾسط

التختيب

نطخ اآلخخيغ.

 .11أساعج اآلخخيغ في حل مذكبلتيع ضسغ

3.85

1.03

76.9

16.1

 0.00مختفع

6

قجراتي.

 .12يثق اآلخخكف بقجرتي عمى مداعجتيع.

3.75

0.97

74.9

15

 0.00مختفع

15

 .13أعتسج عمى قجرتي الخاصة في إنجاز ما يػكل

3.76

1.06

75.3

14

 0.00مختفع

10

 .14أحاكر اآلخخيغ بأفكارؼ كأرػ َّأنيا تبلقي

3.77

0.99

75.3

15.1

 0.00مختفع

11

لي مغ عسل.

استحدانا.

 .15عبلقاتي مع اآلخخيغ يدػدىا الجؼء كالحشاف.

3.84

1

76.7

16.3

 0.00مختفع

7

 .16أعتقج بأنشي قج حققت غالبية أىجافي الحياتية.

3.53

1.09

70.7

9.59

 0.00مختفع

17

 .17أشعخ بالخضا عغ اإلنجازات التي حققتيا.

3.75

1.17

75

12.5

 0.00مختفع

14

3.8

0.61

76.1

25.6

 0.00مختفع

جسيع الفقخات
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مػػغ خػػبلؿ جػػجكؿ ( )29تبػػيغ الشتػػائج َّ
أف الػػػزف الشدػػبي السحػػػر الثػػاني" :تحقيػػق الػػحات"
( )%76.1كى ػ ػػي أكب ػ ػػخ القيس ػ ػػة السفتخض ػ ػػة الع ػ ػػجد ( )3أؼ أكب ػ ػػخ م ػ ػػغ ( ،)%65ككان ػ ػػت القيس ػ ػػة
االحتسالية ( ،)5.55كىي أقل مغ ( ،)5.55كىحا يعشي َّ
البعػج
أف اسػتجابات السبحػػثيغ عمػى ىػحا ُ

كانت إيجابية ،كأف درجة التأييج "مختفع"

مسيد في السجتسع " فػي السختبػة األكلػى فػي تختيػب
ا
كقج جاءت الفقخة ( " )1أعتبخ نفدي
البعػػج ،حيػػث بمػػغ الػػػزف الشدػػبي ( )%82.1كىػػػ أكبػػخ مػػغ العػػجد ( )3أؼ أكبػػخ مػػغ
فق ػخات ىػػحا ُ
( ،)%65كالقيسػػة االحتساليػػة تدػػاكؼ ( ،)5.555كىػػي أقػػل مػػغ ( )5.55مسػػا يػػجؿ عمػػى َّ
أف اآلراء
كانػػت فػػي ىػػحه الفقػخة إيجابيػػة حدػػب السبحػػػثيغ ،ك َّ
أف درجػػة التأييػػج "مختفػػع" ،كيعػػدك الباحػػث ذلػػظ
الىتسػػاـ السجتسػػع كاألس ػخة بيػػحه الفئػػة كتقػػجيخىع كرفػػع ركحيػػع السعشػيػػة عمػػى إنجػػازاتيع حتػػى كلػػػ
كانت بدػيصة ،ككػحلظ اىتسػاـ بعػس السؤسدػات كالجسعيػات ليػع بتعديػد قػجراتيع عبػخ عػجة بػخامج
تخفييية كتعميسية كاقترادية ،كإبخازىع في العجيج مغ السشاسبات كل ىحا شكل كاقعػا لػجكؼ اإلعاقػة
لكي يشسػػا ميػاراتيع كيبػخزكا السديػج مػغ قػجراتيع كمحاكلػة الطيػػر كشجػػـ فػي العجيػج مػغ السيػاديغ
كسياديغ الخياضة كالذعخ كاألدب ،كبحاالت اقترادية متشػعة كتنتاج مشقػشات كمصخزات تخاثية.
بيشس ػػا كان ػػت أدن ػػى الفقػ ػخات الفقػ ػخة ( )16كى ػػي " أعتق ػػج ب ػػأنشي ق ػػج حقق ػػت غالبي ػػة أى ػػجافي
الحياتي ػػة " بػ ػػػزف ندػ ػػبي ( )%75.7كىػ ػػي أكبػ ػػخ م ػػغ ( ،)%65كالقيسػػػة االحتساليػػػة لمفق ػ ػخة بمغػػػت
( )5.555كىػ ػػي أقػ ػػل مػػػغ ( )5.55مسػ ػػا يػػػجؿ عمػ ػػى َّ
أف آراء السبح ػػػثيغ عمػػػى ى ػػحه الفق ػ ػخة كانػػػت
إيجابية ،ك َّ
أف درجػة التأييػج "مختفػع" ،كيعػدك الباحػث ذلػظ الرتفػاع سػقف شسػػح بعزػيع باإلضػافة
لػ ػػبعس السعػقػ ػػات التػ ػػي كقفػ ػػت عائق ػ ػا أمػ ػػاـ تحقػ ػػق أىػ ػػجاؼ بعزػ ػػيع مثػ ػػل :االنقدػ ػػاـ الدياسػ ػػي،
كالسعػقات االقترادية كالسادية كالحرار السفػخكض عمػى قصػاع غػدة ،كالػحؼ انعكػذ بػجكره عمػى
ذكؼ اإلعاقة الحخكية كعمى السؤسدػات التػي تقػجـ الخػجمات ليػحه الفئػات كخػجمات الػجعع الشفدػي
أك التسكيغ االقترػادؼ أك الػجعع السػالي ليػع كالتػي بػجكرىا تؤىػل ىػؤالء لتحقيػق أىػجافيع ،كالعػير
بحياة كخيسػة ،باإلضػافة النعكػاس االنقدػاـ الدياسػي كالػحؼ بػجكره أثػخ عمػى أعػجاد التػضيػف ليػحه
الفئة.
إ َّف مفيػػػـ تحقيػػق الػػحات يعتسػػج عمػػى العػامػػل التػػي ت ػختبط بػػالفخد نفدػػو كمػػا يستمكػػو مػػغ
قػػجرات كإمكانػػات مػػغ جيػػة ،كيعتسػػج عمػػى السػػؤثخات البيئيػػة التػػي يتعػػخض ليػػا مػػغ جيػػة أخػػخػ،
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فتحقيق الحات يذسل تكامل شخرية الفخد في ضػػء ىػحه العػامػل كالسػؤثخات كميػا؛ كلػحلظ يتبػايغ
تحقيػػق الػػحات بػػيغ األف ػخاد بقػػجر مػػا تػجػػج فػػخكؽ فخديػػة بيػػشيع فػػي اإلمكانػػات كالقػػجرات ،كبقػػجر مػػا
تػجػػج فػػخكؽ اجتساعيػػة نتيجػػة التشذػػئة االجتساعيػػة كالطػػخكؼ البيئيػػة التػػي يتعػػخض ليػػا ،كبقػػجر مػػا
يختمفػف في شخيقة االستجابة لمسؤثخات البيئية.
كيخػ الباحث َّ
أف األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية يعتبخكف أنفديع أنيع ذات أىسيػة لآلخػخيغ
كى ػػع بذ ػػكل ع ػػاـ ارض ػػيغ ع ػػغ ق ػػجراتيع الت ػػي يستمكػني ػػا لتحقي ػػق ذكاتي ػػع ،كيقػم ػػػف ب ػػالتعبيخ ع ػػغ
مذاعخىع بكل صجؽ.
كيخػ الباحث َّ
أف األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية الحيغ يتستعػف بسيارات تحقيق ذات عالية
ال يحتاجػف لسحفدات خارجية ،بقجر مػا يحتػاجػف الخغبػة إلنجػاز أعسػاليع اليػميػة ،كلػجييع مثػابخة
إلنجاز مياتيع كىع غالبا ما يشجحػف في تحقيق أىجافيع ،فيع يػاصمػف تعميسيع الجػامعي كمػشيع
مغ كصل لسخحمة الجراسات العميػا ،كيقػمػػف بتذػجيع األشػخاص الػحيغ يتعػاممػف كيعسمػػف معيػع
بذػػكل مدػػتسخ ،كمػػغ الزػػخكرؼ العسػػل عمػػى تػػػفيخ بيئػػة داعسػػة كمشاسػػبة لمسحافطػػة عمػػى ذكات
عالية لؤلفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية.
َّ
إف إدراؾ األفػ ػخاد ذكؼ اإلعاق ػػة الحخكي ػػة لتحقي ػػق ذكاتي ػػع ل ػػو عبلق ػػة بتقي ػػيع ق ػػجراتيع عم ػػى
تحقيػػق مدػػتػػ محػػجد مػػغ اإلنجػػاز ،فػاألفخاد ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة ذك قػػجرات تحقيػػق ذات عاليػػة
عشجما يؤدكف سػمػكا أك فعػبل معيشػا يكثفػػف جيػػدىع كيػاصػمػنيا مػغ أجػل تحقيػق أىػجافيع ،أكثػخ
مسغ يستمكػف ميػارات تحقيػق ذات مشخفزػة ،كإذا مػا اعتخضػتيع عػائػق كعقبػات فػي أثشػاء ذلػظ؛
فػػتنيع سػػخعاف مػػا يتغمبػػػف عمييػػا مػػع حفػػاضيع عمػػى أىػػجافيع ،عمػػى العكػػذ مػػغ مشخفزػػي تحقيػػق
الػػحات ،كذلػػظ َّ
ألف تحقيػػق الػػحات العاليػػة السختفعػػة تدػػسح لؤلف ػخاد بػػأف يختػػاركا السػاقػػف كيكتذػػفػا
بيئاتيع ،كاألفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية يؤمشػف بالشيج اإلسبلمي األصيل الحؼ يذػجعيع كيػجعػىع
لتحقيق ذكاتيع كالعسل عمى الجافعية كاإلنجاز ،فميع في رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أسػة حدشة.
فاألفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكيػة يدػعػف ألف يرػبحػا نػاجحيغ كمحققػيغ لػحكاتيع ،كيتحمػػف
باإليساف كالربخ كاالجتياد ،كتخصي كل العقبات التي تػاجييع ،فالحياة معخكة بالشدػبة ليػع كىػع
بحاجة ألف يخػضػىا بكل قػة كشجاعة كصبخ حتى تحقيق الحات.
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كتتفػ ػػق الشتيجػػػة الحاليػػػة مػػػع عػػػجد مػػػغ الج ارسػ ػػات مػػػغ أىسي ػػا د ارسة(البذ ػػيتي،)2517 ،
كد ارس ػ ػػة(كبلب ،)2516 ،كد ارس ػ ػػة(ربيعة ،)2517 ،كدراسة(ش ػ ػػياب ،)2559 ،كد ارس ػ ػػة(جيخمي،
 ،)2517كدراسة(الشعيع )2515 ،حيػث أضيػخت نتػائج الج ارسػات الدػابقة َّ
أف ىشػاؾ مدػتػػ مختفػع
مغ تحقيق الحات.
كتختمف مع دراسة (جاسع كآخػخكف )2511 ،التػي أضيػخت َّ
أف ىشػاؾ مدػتػيات متػسػصة
لجػ الصالبات في تحقيق الحات لجييع.
6.5

اختبار فخضيات الجراسة:

الفخضية األولى :تؾجج عالقة ذات دللة إحرائية عشج مدتؾى دللة ( )α ≤ 0.05بيؽ
السيارات القيادية وتحقيق الحات

ججكؿ رقع ( :)30العبلقة بيغ السيارات القيادية كتحقيق الحات
قيسة ر

الجللة

الجللة

السجالت
السيارات الحاتية

**0.62

0.00

دالة

السيارات الفشية واإلدارية

**0.68

0.00

دالة

السيارات اإل ندانية

**0.62

0.00

دالة

السيارات الفكخية

**0.67

0.00

دالة

السيارات القيادية

**0.76

0.00

دالة

ججكؿ ( )30يػضح أنػو تػجػج عبلقػة ذات داللػة إحرػائية عشػج مدػتػػ داللػة (≥ 0.05
 )αبيغ السيارات القيادية كتحقيق الحات حيث كانت قيسة (ر) =  0.76كالجاللة اإلحرائية أقل
مغ .0.05
 .1تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ السيارات الحاتية كتحقيق الحات ،حيث كانت قيسة
(ر) =  0.62كالجاللة اإلحرائية أقل مغ .0.05

 .2تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ السيارات الفشية كاإلدارية كتحقيق الحات ،حيث

كانت قيسة (ر) =  0.68كالجاللة اإلحرائية أقل مغ .0.05

 .3تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ السيارات اإلندانية كتحقيق الحات ،حيث كانت

قيسة (ر) =  0.62كالجاللة اإلحرائية أقل مغ .0.05

 .4تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ السيارات الفكخية كتحقيق الحات حيث كانت قيسة

(ر) =  0.67كالجاللة اإلحرائية أقل مغ .0.05
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ويخى الباحث َّ
أف ىشاؾ ارتباط كثيق بيغ السيارات القياديػة كمػجػ تػفخىػا بػيغ الفػخد كبػيغ
قجرة الفخد عمى تحقيػق ذاتػو ،حيػث إ َّف تحقيػق الػحات يػأتي عمػى رأس اليػخـ الػحؼ كضػعو (أب اخىػاـ
ػادر عمػى تحقيػق
ماسمػ) في سمع االحتياجات اإلندانية .كعميو ال يسكػغ لمفػخد العػادؼ أف يكػػف ق ا
ذاتػػو مػػا لػػع يستمػػظ ميػػارات قياديػػة مختفعػػة تسكشػػو مػػغ التخصػػيط لحياتػػو بذػػكل سػػميع ،كقجرتػػو عمػػى
تحقيق األىجاؼ الحؼ يزسشيا لشفدو.
يتزػػح مػػغ ذلػػظ أنػػو كمسػػا زادت درجػػة السيػػارات القياديػػة لؤلف ػخاد ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة،
دكر ميسػا لتحقيػق الػحات فػي
تدداد قجرتيع عمى تحقيق ذكاتيع ،كىحه الشتيجة مشصقيػة إذ إ َّف ىشػاؾ ا
السيارات القيادية لجػ األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية ،فالفخد ذكؼ اإلعاقػة الحخكيػة يجػب أف يستمػظ
ميارات تحقيق ذات عالية ليدتصيع الشجاح في السجاالت الذخرية كاالجتساعية.
كاتفقت مع دراسة (الذيخ خميل )2017 ،كالتي أضيخت َّ
أف بخنػامج القيػادة كاإلدارة سػاىع
بتص ػػػيخ السي ػػارات القيادي ػػة لمعيش ػػة السد ػػتيجفة بجرج ػػة كبيػ ػخة ،حي ػػث س ػػاىع ف ػػي تص ػػػيخ السي ػػارات
السفاىيسية لمعيشة السدتيجفة بجرجة كبيخة.
كاتفقػػت مػػع د ارسػػة (الذػػاعخ )2016 ،أضيػػخت الشتػػائج َّ
أف مػػجيخؼ مػػجارس ككالػػة الغػػػث
الجكلي ػ ػ ػػة يسارس ػ ػ ػػػف السي ػ ػ ػػارات القيادي ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػغ كجي ػ ػ ػػة نط ػ ػ ػػخ السعمس ػ ػ ػػيغ ب ػ ػ ػػجرجات كبيػ ػ ػ ػخة بجرج ػ ػ ػػة
كميػػة( ، )%84,81ك َّ
أف درجػػة مسارسػػة مػػجيخؼ ككالػػة الغػػػث الجكليػػة بسحافطػػات غ ػدة لمسيػػارات
القياديػػة مػػغ كجيػػة نطػػخ السعمسػػيغ بجرجػػة كميػػة( ، )%84,81ك َّ
أف درجػػة مسارسػػة مػػجيخؼ ككالػػة
الغ ػ ػ ػػػث الجكلي ػ ػ ػػة بسحافط ػ ػ ػػات غػػ ػ ػدة لمسي ػ ػ ػػارات القيادي ػ ػ ػػة كان ػ ػ ػػت كس ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػػأتي :مج ػ ػ ػػاؿ السي ػ ػ ػػارات
اإلداريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة( ، )%87,83كمجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ السيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات الحاتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (،)%85.36كمجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ السيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات
اإلندػ ػ ػػانية( ، )%83.95كمجػ ػ ػػاؿ السيػ ػ ػػارات الفكخيػ ػ ػػة( ، )%83.76كمجػ ػ ػػاؿ السيػ ػ ػػارات الفشيػ ػ ػػة
(.)%83.13
الفخضية الخئيدية الثانية:

تأثيخ ذو دللة إحرائية عشج مدتؾى دللة ( )α ≤ 0.05في تحقيق
تؤثخ السيارات القيادية ًا
الحات لحوي اإلعاقة الحخكية بسحافغات غدة.
الختبػػار ىػػحه الفخضػػية تػػع اسػػتخجاـ تحميػػل االنحػػجار الخصػػي التػػجريجي  Stepwiseلقيػػاس
أثخ الستغيخ السدتقل (السيارات القيادية) عمى الستغيخ التابع (تحقيق الحات) ،كقج تبيغ التالي:
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يب ػػيغ نس ػػػذج االنح ػػجار الشي ػػائي باس ػػتخجاـ شخيق ػػة االنح ػػجار الت ػػجريجي (َّ )Stepwise
أف
مدػػتػػ تحقيػػق الػػحات ،كىػػػ يسثػػل الستغيػػخ التػػابع يتػػأثخ برػػػرة جػىخيػػة كذات داللػػة إحرػػائية
بالسيارات القيادية .

ججكؿ رقع ( :)31تحميل االنحجار التجريجي (Stepwise

(الستغيخ التابع :تحقيق الحات)

معامالت

الستغيخات

معامالت النحجار

السدتقمة

الخظأ السعيار

النحجار

قيسة T

السعيارية

الحتسالية
sig.

Beta

الثابت

0.13

0.16

السيارات

0.94

0.04

القيسة

0.77

مدتؾى

الجللة عشج
()0.05

0.83

0.000

دال

23.1

0.000

داؿ

القيادية

تحميل التبايؽ ANOVA
قيسة اختبار F
قيسة معامل التفديخ السعجؿ R2

532.05
0.765

القيسة الحتسالية

0.000

القيسة االحتسالية لسعامل

0.000

التفديخ

معادلة التأثيخ:
تحقيق الحات= ( 1.:5 + 1.24السيارات القيادية).

يتزػػح مسػػا سػػبق َّ
أف السيػػارات بذػػكل مشفػػخد غيػػخ دالػػة إحرػػائيا كال يسكػػغ ليػػا التػػأثيخ

بذكل مشفخد ،كتؤثخ السيارات القيادية كالجالة إحرائيا عمى تحقيق الحات.
كيع ػػدك الباح ػػث ذل ػػظ إل ػػى َّأنػ ػو م ػػغ خ ػػبلؿ السشط ػػػر ال ػػحؼ ي ػػجرس األفػ ػخاد ذكؼ اإلعاق ػػة
الحخكيةَّ ،
أف ىؤالء األفخاد يستمكػف ميارات قيادية عالية ،كفي الػقت ذاتو يستمكػف قجرات تحقيػق
ذات عاليػػة ،إ َّف أحػػج الخرػػائز السسي ػدة لؤلف ػخاد ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة إحداسػػيع بػػحكاتيع بجرجػػة
عاليػػة ،كتتسثػػل تحقي ػػق الػػحات ل ػػجييع بسجسػعػػة مػػغ السي ػػارات القياديػػة ،باإلض ػػافة لمسعخفػػة الت ػػي
يستمكػنيا عغ أنفديع بحيث تداعجىع ىحه السعخفة في تشطيع سمػكيع كجعميا ذات معشى ،كتػجج
عبلقػػة قػيػػة بػػيغ السيػػارات القياديػػة كمكػنػػات تحقيػػق الػػحات لؤلفػخاد ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة كتقػػجيخ
الحات كالػعي الحات كمعخفة الحات كفعالية الحات كتػافق الحات.
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كيتزػػح كػػحلظ َّ
أف تحقيػػق الػػحات كقػػػة معخفيػػة تُبشػػى مػػغ خػػبلؿ الخب ػخات البيئيػػة السختمفػػة

لؤلف ػخاد ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة ،فاإلنجػػازات األدائيػػة ،كالخب ػخات البجيمػػة ،كاإلقشػػاع المفطػػي ،كالحالػػة

ػخ ىػي
العاشفية ،كغيخىا مغ السؤثخات تحجث في مؤسدات التشذئة االجتساعية ،كأكليا كأعسقيا أث ا
األسخة مغ خبلؿ الخبخات السبكخة.
الفخضـية الثالثـة :ل تؾجـج فـخوق ذات دللـة إحرـائية عشـج مدـتؾى دللـة ( )α ≤ 0.05بـيؽ

متؾسظات استجابة السبحؾثيؽ حؾل السيارات القياديـة لـحوي اإلعاقـة الحخكيـة بسحافغـات غـدة

تبع ـا لمستغي ـخات الجيسغخافيــة (الجــشذ -الفئــة العسخيــة – السؤىــل العمســي – درجــة اإلعاقــة -
ً
السحافغة)
 أولً متغيخ الجشذ :ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرـائية عشـج مدـتؾى دللـة ()α ≤ 0.05بـــيؽ متؾســـظات اســـتجابة السبحـــؾثيؽ حـــؾل السيـــارات القياديـــة لـــحوي اإلعاقـــة الحخكيـــة
تبعا لستغيخ الجشذ (ذكخ – أنثى)
بسحافغات غدة ً
استخجـ الباحث اختبار “ ”Tلمتعخؼ عمى الفخكؽ بيغ السجسػعتيغ

ججكؿ رقع ( :)32نتائج اختبارT
السجال

لعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة الفخكؽ تبعا لستغيخ الجشذ

الستؾسظات
الحكؾر

اإل ناث

قيسة

الختبار T

القيسة

الحتسالية
SIG

مدتؾى

الجللة

السيارات الحاتية

ْ 4.:6

ْ 4.:7

ْ 1.1:

ْ 1.:3

غيخ دالة

السيارات الفشية واإلدارية

ْ 4.94

ْ 4.9:

ْ 1.:2

ْ 1.46

غيخ دالة

السيارات اإل ندانية

4.:7:

ْ 5.17

ْ 2.15

ْ 1.3:

غيخ دالة

السيارات الفكخية

ْ 4.8:

ْ 4.98

ْ 2.29

ْ 1.34

غيخ دالة

السيارات القيادية

ْ 4.9:

ْ 4.:5

ْ 1.:8

ْ 1.44

غيخ دالة

يتبيغ مغ الججكؿ رقع(َّ )32
أف قيسة مدتػػ الجاللة  sig=0.33كىي أكبػخ مػغ ،α=5.55
كبالتػػالي سػػشقبل الفخضػػية الرػػفخية ،حيػػث يتزػػح َّأن ػو ال تػجػػج فػػخكؽ بػػيغ متػسػػصات اسػػتجابة
السبحػػػثيغ حػػػؿ السيػػارات القياديػػة لػحكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة بسحافطػػات غػدة تبع ػا لستغيػػخ الجػػشذ،
كيعػػدك الباحػػث ذلػػظ بػػأف ُك ػبل مػػغ الػػحكػر كاإلنػػاث يعػػانػف مػػغ نفػػذ الطػػخكؼ السعيذػػية س ػػاء
اقتر ػػادية أك سياس ػػية أك اجتساعي ػػة أك نفد ػػية انعكد ػػت ب ػػجكرىا عم ػػى مد ػػتػػ السي ػػارات القيادي ػػة
بأنػاعيا.
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كيعدك الباحث ذلظ َّ
أف الجشذ (ذكخ-أنثى) لجييع ميارات قيادية عالية عمى جسيع أبعاد
السيارات القياديػة ،كىػحا يػجؿ عمػى عػجـ كجػػد فػخكؽ ذات داللػة إحرػائية تُعػدػ لستغيػخ الجػشذ،

مسػػا يػػجؿ عمػػى َّ
أف ذكؼ اإلعاقػػة مػػغ كػػبل الجشدػػيغ لػػجييع ميػػارات(إندػػانية ،ذاتيػػة ،فشيػػة كإداريػػة،
فكخية) بسدػتػيات كبيػخة ،كبدػبب الصبيعػة التػي يعيذػيا الذػعب الفمدػصيشي مػغ حرػار كحػخكب،
أيزا تعػد لمتخبية الجيشية التي تخبى عمييا الفمدصيشي نتج عشيا عجـ كجػػد فػخكؽ بػيغ الجشدػيغ،
كىحا يخجع لثقافة السجتسع كما لجيو مغ قجرة عمى تحسل الطخكؼ الرعبة.
كق ػ ػػج تذػػ ػػابيت الج ارسػػ ػػة الحاليػػ ػػة مػػ ػػع الذ ػ ػػاعخ( ،)2516كاختمف ػ ػػت م ػ ػػع د ارس ػ ػػة الذػػ ػػيخ
خميل( )2517كالحؼ أكضح َّ
بأنو تػجج فخكؽ حػؿ تصػيخ السيارات القيادية تُعدػ لستغيخ الجشذ
لرالح اإلناث.
 ثانيـاً الفئـة العسخيـة  :ل تؾجـج فـخوق ذات دللـة إحرـائية عشـج مدـتؾى دللـة ( ≤ α )0.05بــيؽ متؾســظات اســتجابة السبحــؾثيؽ حــؾل السيــارات القياديــة ل ـحوي اإلعاقــة الحخكيــة

تبعا لستغيخ الفئة العسخية.
بسحافغات غدة ً
استخجـ الباحث اختبار " "Fلمتعخؼ عمى الفخكؽ بيغ السجسػعات

ججكؿ رقع ( :)33نتائج اختبار( )Fالتبايغ األحادؼ لسعخفة الفخكؽ تبعا لستغيخ الفئة العسخية
الستؾسظات

السجال

مؽ 22
فأقل

21-29

01-02

 72فسا فؾق

قيسة

الختبار F

السيارات الحاتية

3.9

3.95

3.99

3.96

0.31

السيارات الفشية واإلدارية

3.8

3.88

3.9

3.79

0.99

السيارات اإل ندانية

3.9

4.12

3.99

3.97

2.57

السيارات الفكخية

3.7

3.86

3.91

3.69

2.57

السيارات القيادية

3.8

3.95

3.95

3.85

1.53

القيسة

مدتؾى

الحتسالية
SIG
 0.82غيخ دالة
 0.4غيخ دالة
 0.051غيخ دالة

الجللة

 0.051غيخ دالة
 0.21غيخ دالة

يتبيؽ مؽ الججول رقؼ(َّ )44
أف قيسة مدتػػ الجاللة  sig=0.21كىي أكبخ مغ α=1.16

كبالتالي سشقبل الفخضية الرفخية ،حيث يتزح َّأنو ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابة

السبحػثيغ حػؿ السيارات القيادية لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة تبعا لمفئة العسخية.

أف السيارات القيادية ليذ ليا عبلقػة بػالعسخ؛ َّ
كيعدك الباحث ذلظ إلى َّ
ألف اسػتجابة ذكؼ

اإلعاقة لمسيارات القيادية ال عبلقة ليا بالعسخ كغيخ مقتخنة بيا ،كيخجع ذلظ إلى الخبخة السكتدبة
ػارتيع فػي مػاجيػة السذػكبلت
مغ الحياة التي تعػد إلى تفاعميع مع أنساط متعجدة مغ الشػاس كمي ا
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كثقػػتيع بأنفدػػيع ،كيعػػدك الباحػػث ذلػػظ إلػػى َّ
ػػر أـ
أف األف ػخاد ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة س ػػاء كػػانػا ذكػ ا
إناثا كمػغ جسيػع الفئػات العسخيػة كبتشػػع شػياداتيع جسػيعيع يعيذػػف فػي نفػذ الطػخكؼ كيحسمػػف
نفذ اآلالـ كاألكجاع ،كأ َّف إدراكيع ككعييع لمسيارات القيادية كما ليا مغ أثخ في تحقيق أىجافيع.
 ثالثاً الستغيخ العمسي  :ل تؾجـج فـخوق ذات دللـة إحرـائية عشـج مدـتؾى دللـة ( ≤ α )0.05بــيؽ متؾســظات اســتجابة السبحــؾثيؽ حــؾل السيــارات القياديــة لــحوي اإلعاقــة الحخكيــة

تبعا لستغيخ السؤىل العمسي.
بسحافغات غدة ً
استخجـ الباحث اختبار " "Fلمتعخؼ عمى الفخكؽ بيغ السجسػعات

ججكؿ رقع ( :)34نتائج اختبار( )fالتبايغ األحادؼ لسعخفة الفخكؽ تبعا لستغيخ السؤىل العمسي
الستؾسظات

السجال

قيسة

القيسة

مدتؾى

الحتسالية
SIG
0.86

غيخ دالة

السيارات الفشية واإلدارية

3.87

3.81

3.88

3.78

0.3

0.83

غيخ دالة

السيارات اإل ندانية

4.03

4.01

4.03

3.95

0.06

0.98

غيخ دالة

السيارات الفكخية

3.8

3.79

3.92

3.75

0.82

0.48

غيخ دالة

السيارات القيادية

3.92

3.88

3.95

3.89

0.29

0.84

غيخ دالة

ثانؾية فأقل

دبمؾم

بكالؾريؾس

دراسات عميا

الختبار F

السيارات الحاتية

3.97

3.93

3.97

4.07

0.25

يتب ػ ػػيغ م ػ ػػغ الج ػ ػػجكؿ رق ػ ػػع(َّ )34
أف قيس ػ ػػة مد ػ ػػتػػ الجالل ػ ػػة  sig=0.84كى ػ ػػي أكب ػ ػػخ م ػ ػػغ
 ،α=5.55كبالتػػالي سػػشقبل الفخضػػية الرػػفخية ،حيػػث يتزػػح َّأن ػو ال تػجػػج فػػخكؽ بػػيغ متػسػػصات
اسػتجابة السبحػػثيغ حػػؿ السيػػارات القياديػة لػحكؼ اإلعاقػة الحخكيػػة بسحافطػات غػدة تبعػا لستغيػػخ
السؤىل العمسي.
كيعػػدك الباحػػث ذلػػظ إلػػى َّ
أف ىشػػاؾ تساثػػل فػػي السدػػتػػ العمسػػي كالفكػػخؼ كالثقػػافي لػػجػ
ألف مؤسدات تأىيل ذكؼ اإلعاقة الحخكية ليا نفذ الطخكؼ ،كبالتالي ال يػجج فخكؽ
السبحػثيغ ك َّ
تُعدػ لمسؤىل العمسي لمسيارات القيادية ،فأبعاد السيارات القيادية الستسثمػة فػي( :السيػارات الحاتيػة،
السيارات الفشية كاإلدارية ،السيارات اإلندانية ،السيارات الفكخية) ال تطيخ أؼ فخكؽ في العسخ.

كيتزػػح مسػػا ذكػػخ َّ
أف ىشػػاؾ تػػجاخل بػػيغ العامػػل الػػػراثي كالعامػػل السكتدػػب فػػي تذػػكيل
شخرية السيارات القيادية لؤلفػخاد ذكؼ اإلعاقػة الحخكيػة .كتػأتي ىػحه الخرػائز الستجاخمػة عمػى
شػػكل عػامػػل تُدػػسى معػػارؼ كميػػارات كقػػجرات يػػتع تحرػػيل عامػػل السعخفػػة عػػغ شخيػػق التعمػػيع،
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الجللة

كعامػػل السيػػارات عػػغ شخيػػق التػػجريب .كىػػي مػػؤثخات بيئيػػة كاجتساعيػػة مكتدػػبة ،فػػي حػػيغ يػػؤثخ
العام ػػل الجيش ػػي عم ػػى عام ػػل الق ػػجرات الذخر ػػية الت ػػي تد ػػاعج ب ػػجكرىا ذكؼ اإلعاق ػػة عم ػػى س ػػخعة
اكتداب الخرائز السكتدبة األخخػ.
 اربعـاً متغيــخ درجــة اإلعاقــة  :ل تؾجــج فــخوق ذات دللــة إحرــائية عشــج مدــتؾى دللــة( )α ≤ 0.05بــيؽ متؾســظات اســتجابة السبحــؾثيؽ حــؾل السيــارات القياديــة لــحوي اإلعاقــة

تبعا لستغيخ درجة اإلعاقة.
الحخكية بسحافغات غدة ً
استخجـ الباحث اختبار “ ”Tلمتعخؼ إلى الفخكؽ بيغ السجسػعتيغ

ججكؿ رقع ( :)35نتائج اختبارT

لعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة الفخكؽ تبعا لستغيخ درجة اإلعاقة

السجال

الستؾسظات
جدئية

السيارات الحاتية

ْ 4.::

السيارات الفشية كاإلدارية

ْ 4.99

السيارات اإلندانية

ْ 5.16

قيسة

القيسة

مدتؾى

الختبار  Tالحتسالية
كمية
SIG
ْ 2.:6
ْ 4.98
 ْ 1.15دالة
ْ 2.94
ْ 4.87
 ْ 1.179غيخ دالة
ْ 2.:9
ْ 4.:3
 ْ 1.159دالة

السيارات الفكخية

ْ 4.96

ْ 4.85

ْ 2.66

السيارات القيادية

4.:5

4.93

3.41

الجللة

 ْ 1.233غيخ دالة
 1.14دالة

يتب ػ ػػيغ م ػ ػػغ الج ػ ػػجكؿ رق ػ ػػع (َّ )35
أف قيس ػ ػػة مد ػ ػػتػػ الجالل ػ ػػة  sig=0.03كى ػ ػػي أق ػ ػػل م ػ ػػغ
 ،α=5.55كبالتػػالي سػػشخفس الفخضػػية الرػػفخية ،حيػػث يتزػػح َّأن ػو تػجػػج فػػخكؽ بػػيغ متػسػػصات
اسػتجابة السبحػػثيغ حػػؿ السيػػارات القياديػة لػحكؼ اإلعاقػة الحخكيػػة بسحافطػات غػدة تبعػا لستغيػػخ
درجة اإلعاقة لرالح اإلعاقة الجدئية ،كيعػدك الباحػث ذلػظ كػػف َّ
أف اإلعاقػة الحخكيػة الكميػة تقيػج
الكثيخ مغ شسػحػات كقػجرات أصػحابيا كذلػظ لعػجـ تػػفخ أك مػائسػة البيئػة الخارجيػة لقػجراتيع مسػا
يشعكذ عمى سبيل مياراتيع القيادية.
َّ
إف درج ػػة اإلعاق ػػة ت ػػؤثخ عم ػػى ق ػػجرة األفػ ػخاد ذكؼ اإلعاق ػػة الحخكي ػػة ف ػػي تشسي ػػة مي ػػاراتيع
القيادية ،كقج يخجع ذلظ إلػى مػا قػج يجػجه الفػخد مػغ صػعػبة فػي مسارسػة أبعػاد السيػارات القياديػة،
كتطيػػخ الحاجػػة لزػػخكرة تػػػفيخ معػػجات معيشػػة كمدػػانجة لػػحكؼ اإلعاقػػة الذػػجيجة مػػغ أجػػل التكيػػف
كالتػافػػق كمسارسػػة بعػػس السيػػارات القياديػػة ،كمػػغ أبخزىػػا السيػػارات الحاتيػػة كالسيػػارات اإلندػػانية،
كس ػػا َّ
أف ىش ػػاؾ بع ػػس السعػق ػػات الت ػػي تح ػػػؿ دكف تشسي ػػة بع ػػس السي ػػارات القيادي ػػة لؤلفػ ػخاد ذكؼ
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اإلعاقػػة الحخكيػػة مػػغ أىسيػػا :عػػجـ مػاءمػػة الجسيعػػات كالسؤسدػػات الخاعيػػة ليػػع ،صػػعػبة التشقػػل
كالحخكة لؤلفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية الكمية ،كسا َّأنو يعػد إلػى درجػة اإلعاقػة الذػجيجة تجعػل مػغ
الفخد عبء عمى السجتسع بجرجة أكبخ مغ غيخىع كيعيق مغ عسمية تشسية مياراتيع.
ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؾى دللة (ْ)α ≤ 0.05بيؽ متؾسـظات اسـتجابة

-

تبعا لستغيخ السحافغة.
السبحؾثيؽ حؾل السيارات القيادية لحوي اإلعاقة الحخكية بسحافغات غدة ً
استخجـ الباحث اختبار " "Fلمتعخؼ عمى الفخكؽ بيغ السجسػعات
ججكؿ رقع ( :)36نتائج اختبار( )fالتبايغ األحادؼ لسعخفة الفخكؽ تبعا لستغيخ السحافطة
الستؾسظات

السجال

رفح

غدة

قيسة

خانيؾنذ

الؾسظى

السيارات الحاتية

4.2

4.11

4.04

4

السيارات الفشية واإلدارية

4.1

3.86

4.18

3.87

3.5

السيارات اإل ندانية

4.4

4.04

4.38

4.08

3.56

28.1

السيارات الفكخية

4.1

3.86

4.15

3.81

3.5

14.9

السيارات القيادية

4.2

3.97

4.18

3.94

3.55

25.2

القيسة

مدتؾى

الحتسالية
SIG
 0.00دالة
 0.00دالة

الذسال

الختبار F

3.64

15.3
16.6

 0.00دالة
 0.00دالة
 0.00دالة

الجللة

أن قيسة مدتػػ الجاللػة  sig=0.00كىػي أقػل مػغ ،α=5.55
يتبيؽ مؽ الججول رقؼ(َّ )02

كبالت ػػالي س ػػشخفس الفخض ػػية الر ػػفخية ،حي ػػث يتز ػػح َّأنػ ػو تػج ػػج ف ػػخكؽ ب ػػيغ متػس ػػصات اس ػػتجابة

السبحػثيغ حػؿ السيارات القيادية لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة تبعا لستغيخ السحافطة.
كاستخجـ الباحث اختبار  LSDلسقارنة متػسصات فئات السحافطة لمسيارات القيادية.

ججكؿ رقع ( :)37نتائج اختبار LSD
الفئات

لسقارنة متػسصات فئات السحافطة لمسيارات القيادية

رفح

خانيؾنذ

الؾسظى

غدة

شسال غدة

م=7.2

م=0.14

م=7.92

م=0.17

م=0.55

رفح م=7.2

-

خانيؾنذ م=0.14

1.12

-

الؾسظى م=7.92

1.:1

1.117

-

غدة م=0.17

1.113

1.79

1.112

-

شسال غدة م=0.55

1.11

1.11

1.11

1.11

-

يتزح مغ الججكؿ الدابق كجػد فخكؽ بيغ الفئة "رفح" كالفئات "غدة ،شساؿ غدة" لرالح

رفح ،ككجػد فخكؽ بيغ الفئة "خانيػنذ" كالفئػات "الػسػصى ،شػساؿ غػدة" لرػالح الػسػصى ،كتبػيغ
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كجػد فخكؽ بيغ الفئػة "الػسػصى" كالفئػات "غػدة ،شػساؿ غػدة" لرػالح الفئػة الػسػصى ،كتبػيغ كجػػد
فخكؽ بيغ الفئة "غدة" كالفئة "شساؿ غدة" لرالح الفئة "غدة".
ويعــدو الباحــث ذلػػظ إلػػى َّ
أف أغمػػب السؤسدػػات العاممػػة فػػي رعايػػة ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة
تعسل في محافطة غػدة ،كيخجػع ذلػظ ألَّنيػا األكثػخ فػي عػجد الدػكاف ،ك َّأنيػا مخكديػة لػيذ فقػط فػي
عسػػل الجسعيػػات التػػي تقػػػـ عمػػى رعايػػة األف ػخاد ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة ،ككػػػف َّ
أف محافطػػة غ ػدة
تتػػفخ بيػػا اإلمكانيػات الساديػػة كالمػجدػتية برػػػرة أفزػػل كبسخكنػة أعمػػى مػغ السحافطػػات األخػػخػ
بسا يشعكذ عمى تشسية كصقل ميارات ذكؼ اإلعاقة الحخكية.
الفخضية الخابعة :ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؾى دللة ( )α ≤ 0.05بيؽ

تبعا
متؾسظات استجابة السبحؾثيؽ حؾل تحقيق الحات لحوي اإلعاقة الحخكية بسحافغات غدة ً

لمستغيخات الجيسغخافية (الجشذ -الفئة العسخية – السؤىل العمسي – درجة اإلعاقة -

السحافغة).
-

أول متغيـخ الجـشذ :ل تؾجـج فـخوق ذات دللـة إحرـائية عشـج مدـتؾى دللـة ( ≤ α

 )0.05بـــيؽ متؾســـظات اســـتجابة السبحـــؾثيؽ حـــؾل تحقيـــق الـــحات لـــحوي اإلعاقـــة الحخكيـــة

تبعا لستغيخ الجشذ (ذكخ – أنثى).
بسحافغات غدة ً
استخجـ الباحث اختبار “ ”Tلمتعخؼ عمى الفخكؽ بيغ السجسػعتيغ.

ججكؿ رقع ( :)38نتائج اختبارT
السجال
تحقيق الحات

لعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة الفخكؽ تبعا لستغيخ الجشذ

الستؾسظات

قيسة

القيسة

الحكؾر

اإل ناث

الختبار T

الحتسالية
SIG

4.89

4.95

1.:6

1.45

مدتؾى
الجللة
غيخ

دالة

يتبيؽ مؽ الججول رقؼ()38

َّ
أف قيسػػة مدػػتػػ الجاللػػة  sig=0.34كىػػي أكبػػخ مػػغ  α=5.55كبالتػػالي سػػشقبل الفخضػػية

الرفخية ،حيث يتزح َّأنو ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابة السبحػثيغ حػػؿ تحقيػق الػحات
لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة تبعا لستغيخ الجشذ.
كيعػػدك الباحػػث ذلػػظ َّ
أف الجشذ(ذكػػخ ،أنثػػى) لػػجييع درجػػات متدػػاكية لفق ػخات بعػػج تحقيػػق
الحات ،حيث إ َّف الػحكػر كاإلنػاث يعتبػخكف أنفدػيع مسيػديغ فػي السجتسػع ،كيعتبػخكف أنفدػيع نقصػة
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محػريػػة فػػي حيػػاة مػػغ يتعػػاممػف معيػػع ،كيعسمػػػف بذػػكل متدػػاك عمػػى تحقيػػق أىػػجافيع ،كيعسمػػػف
بذػػكل جػػاد عمػػى حػػل السذػػكبلت ضػػسغ قػػجراتيع الستاحػػة ،فتحقيػػق الػػحات ىػػػ نتػػاج الخبػخات التػػي
يسخ بيا كبل الجشدػيغ ذكػػر كإنػاث ،كتقيػيع الفػخد لحاتػو يتػلػج مػغ الرػغخ تػجريجيا مػع الخغبػة فػي
تحقيق الحات السثالية التي يحمع بيا ،كغالبا ما يدعى اإلنداف إلى تحقيق ذات كاقعيػة تتػػاءـ مػع
إمكانية كخبخاتو كدرجة تكيفو مع البيئة.
 ثانياً متغيخ الفئة العسخية :ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؾى دللـة ( α )≤ 0.05بــيؽ متؾســظات اســتجابة السبحــؾثيؽ حــؾل تحقيــق الــحات لــحوي اإلعاقــة الحخكيــة

تبعا لستغيخ الفئة العسخية.
بسحافغات غدة ً
استخجـ الباحث اختبار " "Fلمتعخؼ عمى الفخكؽ بيغ السجسػعات

ججكؿ رقع ( :)39نتائج اختبار التبايغ األحادؼ لسعخفة الفخكؽ تبعا لستغيخ الفئة العسخية
السجال

تحقيق الحات

الستؾسظات
مؽ 22فأقل
4.89

-29
21
4.89

-02
01
4.98

72
فسا فؾق
4.85

قيسة
الختبار F
1.97

القيسة
الحتسالية
SIG
1.57

يتبيؽ مؽ الججول رقؼ()4:

َّ
أف قيسة مدػتػػ الجاللػة  sig=0.46كىػي أكبػخ مػغ  α=5.55كبالتػالي سػشقبل الفخضػية

الرفخية ،حيث يتزح أنو ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابة السبحػثيغ حػػؿ تحقيػق الػحات
لػحكؼ اإلعاقػة الحخكيػة بسحافطػات غػدة تبعػا لستغيػخ الفئػة العسخيػة ،كيعػدك الباحػث ذلػظ الىتسػػاـ
السجتسع بحكؼ اإلعاقة الحخكية في شتي السخاحل العسخية مع عجـ التفخيق ،حيث إ َّف أبعاد فقػخات
تحقيق الحات ال تتأثخ بستغيخ العسخ لؤلفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية،
كيعدك الباحث ذلظ إلى َّ
أف أبعاد فقخات تحقيق الحات ال تتأثخ بستغيخ العسخ ألفخاد عيشػة
الج ارس ػػة ،كيعش ػػي ذل ػػظ َّ
أف أفػ ػخاد عيش ػػة الج ارس ػػة ب ػػاختبلؼ أعس ػػارىع ل ػػع يػج ػػج بي ػػشيع أؼ ف ػػخكؽ ف ػػي
أف ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة بػػاختبلؼ أعسػػارىع يدػػعػف
االجابػػات لتحقيػػق الػػحات ،كالدػػبب فػػي ذلػػظ َّ
لمػصػؿ إلى تحقيق ذاتيع.
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مدتؾى
الجللة
غيخ دالة

 ثالثاً لستغيخ السؤىـل العمسـي :ل تؾجـج فـخوق ذات دللـة إحرـائية عشـج مدـتؾى دللـة( )α ≤ 0.05بيؽ متؾسـظات اسـتجابة السبحـؾثيؽ حـؾل تحقيـق الـحات لـحوي اإلعاقـة الحخكيـة
تبعا لستغيخ السؤىل العمسي.
بسحافغات غدة ً
استخجـ الباحث اختبار " "Fلمتعخؼ عمى الفخكؽ بيغ السجسػعات.

ججكؿ رقع ( :)40نتائج اختبار التبايغ األحادؼ لسعخفة الفخكؽ تبعا لستغيخ السؤىل العمسي

السجال
تحقيق الحات

الستؾسظات
ثانؾية فأقل

دبمؾم

4.94

4.87

قيسة

بكالؾريؾس دراسات عميا
4.89

4.9:

الختبار F
1.49

القيسة
الحتسالية
SIG
1.87

مدتؾى
الجللة
غيخ دالة

يتبيؽ مؽ الججول رقؼ()51

َّ
أف قيسػػة مدػػتػػ الجاللػػة  sig=0.76كىػػي أكبػػخ مػػغ  ،α=5.55كبالتػػالي سػػشقبل الفخضػػية

الرفخية ،حيث يتزح أنو ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابة السبحػثيغ حػػؿ تحقيػق الػحات
لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة تبعا لستغيخ السؤىل العمسػي ،كيعػدك الباحػث ذلػظ لتدػاكؼ
الفػػخص كالبيئػػة التعميسيػػة دكف تسيػػد ،كأف أغمػػب ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة يخغبػػػف بتعػػػيس الػػشقز
بخفع الجرجة العمسية لجييع.
كتفدخ الشتائج تمظ َّ
بأف األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية تتداكػ لجييع فخص الجعع لمحرػؿ
عمػػى التعمػػيع ،كيحػػخص عػػجد كبيػػخ مػػشيع المػػتبلؾ الػػػعي اإلد ارك ػي ،كالقػػجرة عمػػى التكيػػف الػػحؼ
يجعميع يستمكػف قجرات أكثخ كتداعجىع عمى الحياة بصخؽ أفزل.
أف مدػتػػ تعمػيع األفػخاد ذكؼ اإلعاقػة الحخكيػة لػو تػأثيخ فػي حيػاتيع الذخرػية ،ك َّ
كسا َّ
أف
تجني مدتػػ التعميع يؤثخ سمبا عمى حالتيع الشفدية ،كعميو تتذابو رؤية أفخاد العيشة حػػؿ تحقيػق
الحات بغس الشطخ عغ مؤىبلتيع العمسية.
كقج اتفقػت ىػحه الج ارسػة مػع د ارسػة البذػيتي( )2517كالتػي أكضػحت بأنػو ال تػجػج فػخكؽ
ذات داللة إحرائية في تحقيق الحات لمسخأة العاممة تُعدػ لمحالة كلمسؤىل العمسي.

 رابعاً متغيخ درجة اإلعاقة :ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؾى دللـة ( α )≤ 0.05بــيؽ متؾســظات اســتجابة السبحــؾثيؽ حــؾل تحقيــق الــحات لــحوي اإلعاقــة الحخكيــة

تبعا لستغيخ درجة اإلعاقة.
بسحافغات غدة ً
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استخجـ الباحث اختبار “ ”Tلمتعخؼ إلى الفخكؽ بيغ السجسػعتيغ

ججكؿ رقع ( :)41نتائج اختبارT
السجال
تحقيق الحات

لعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة الفخكؽ تبعا لستغيخ درجة اإلعاقة

الستؾسظات

قيسة

جدئية

كمية

الختبار T

4.94

4.83

2.71

القيسة

الحتسالية
SIG
1.22

مدتؾى
الجللة

غيخ دالة

يتبيؽ مؽ الججول رقؼ()52

َّ
أف قيسة مدػتػػ الجاللػة  sig=0.11كىػي أكبػخ مػغ  ،α=5.55كبالتػالي سػشقبل الفخضػية

الرفخية ،حيث يتزح أنو ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابة السبحػثيغ حػػؿ تحقيػق الػحات
لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة تبعا لستغيخ درجة اإلعاقة.
كيخػ الباحث َّ
أف األفخاد ذكؼ اإلعاقة الحخكية الجدئيػة كالكميػة يخيػجكف تحػيػل الػجػع مػغ
السحشػػة إلػػى السشحػػة بغػػس الشطػػخ عػػغ درجػػة اإلعاقػػة ،يعػػدك الباحػػث ذلػػظ إلػػى َّ
أف األف ػخاد ذكؼ
اإلعاق ػػة الحخكي ػػة ال ػػحيغ يتستع ػػػف بتحقي ػػق ذات ع ػػاؿ ،ق ػػج يشتس ػػػف إل ػػى أس ػػخ تتر ػػف بالتد ػػامح
كالسحبة ،كنذئػا في أسخ تخبت عمى التخبيػة اإلسػبلمية ،حيػث يعطسػػا قيسػة االبػتبلء كمػا عمػييع
سػػػ الرػػبخ كالتدػػميع بالقزػػاء كالقػػجر ،كعميػػو فمػػع يجػػج ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة أنفدػػيع ميسمػػيغ أك
ميسذ ػػيغ ب ػػل كج ػػجكا ك ػػل تق ػػجيخ كاحتػ ػخاـ مس ػػا س ػػاعج عم ػػى تك ػػػيغ مفي ػػػـ إيج ػػابي رغ ػػع إعاق ػػاتيع
بجرجاتيا السختمفة.
 خامداً متغيخ السحافغة :ل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؾى دللة ( ≤ α )0.05بـــيؽ متؾســـظات اســـتجابة السبحـــؾثيؽ حـــؾل تحقيـــق الـــحات لـــحوي اإلعاقـــة الحخكيـــة

تبعا لستغيخ السحافغة.
بسحافغات غدة ً
استخجـ الباحث اختبار " "Fلمتعخؼ إلى الفخكؽ بيغ السجسػعات

ججكؿ رقع ( )42نتائج اختبار التبايغ األحادؼ لسعخفة الفخكؽ تبعا لستغيخ السحافطة
الستؾسظات

السجال

رفح

تحقيق

5.27

الحات

خانيؾنذ

الؾسظى

4.91

4.95

قيسة
الذسال

غدة
4.9:
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4.62

الختبار F
21.5:

القيسة
الحتسالية SIG
1.11

مدتؾى
الجللة
دالة

أن قيسة مدتػػ الجاللػة  sig=0.00كىػي أقػل مػغ ،α=5.55
يتبيؽ مؽ الججول رقؼ(َّ )72
كبالت ػػالي س ػػشخفس الفخض ػػية الر ػػفخية ،حي ػػث يتز ػػح أن ػػو تػج ػػج ف ػػخكؽ ب ػػيغ متػس ػػصات اس ػػتجابة
السبحػثيغ حػؿ تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة تبعا لستغيخ السحافطة.
واستخجم الباحث اختبار  LSDلسقارنة متؾسظات فئات السحافغة لتحقيق الحات

ججكؿ رقع ( :)43نتائج اختبار LSD
الفئات

رفح م=5.27

رفح

م=5.27

لسقارنة متػسصات فئات السحافطة لمسيارات القيادية

خانيؾنذ
م=4.91

الؾسظى

م=4.95

غدة

م=4.9:

شسال غدة
م=4.62

-

خانيؾنذ م=4.91

1.113

-

الؾسظى م=4.95

1.11:

1.77

-

غدة م=4.9:

1.123

1.41

1.43

-

شسال غدة م=4.62

1.111

1.113

1.112

1.11

-

يتزػػح مػػغ الجػػجكؿ الدػػابق كجػػػد فػػخكؽ بػػيغ الفئػػة "رفػػح" كالفئػػات "خػػانيػنذ ،الػسػػصى،

غػدة ،شػػساؿ غػدة" لرػػالح رفػػح ،ككجػػػد فػػخكؽ بػػيغ الفئػػة "خػػانيػنذ" كالفئػػة "شػػساؿ غ ػدة" لرػػالح
خػػانيػنذ ،كتبػػيغ كجػػػد فػػخكؽ بػػيغ الفئػػة "الػسػػصى" كالفئػػة "شػػساؿ غ ػدة" لرػػالح الفئػػة الػسػػصى،
كتبيغ كجػد فخكؽ بيغ الفئة "غدة" كالفئة "شساؿ غدة" لرالح الفئة "غدة".
أف ذلػػظ نتيجػػة َّ
كيػػخػ الباحػػث َّ
أف أغمػػب السؤسدػػات الخاعيػػة لمسعػػاقيغ حخكيػػا مػجػػػدة فػػي
غدة ،كالجعع يكػف ليا مختمف عغ باقي السؤسدات األخخػ ،كالتعامػل السباشػخ مػع ذكؼ اإلعاقػة
الحخكيػة ،كيعػدك الباحػػث ذلػظ إلػى َّ
أف أغمػػب السؤسدػات العاممػة فػػي رعايػة ذكؼ اإلعاقػة الحخكيػػة
تعسل في محافطة غػدة ،كيخجػع ذلػظ ألَّنيػا األكثػخ فػي عػجد الدػكاف ،ك َّأنيػا مخكديػة لػيذ فقػط فػي
عسػػل الجسعيػػات التػػي تقػػػـ عمػػى رعايػػة األف ػخاد ذكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة ،ككػػػف َّ
أف محافطػػة غ ػدة
تتػفخ بيا اإلمكانيات السادية كالمػجدتية برػرة أفزل كبسخكنة أعمى مغ السحافطات األخخػ.
6.6

إجابة الدؤال الدادس :ما السعؾقات التي تؾاجو ذوي اإلعاقة الحخكية بسحافغات
غدة؟

تع استخجاـ اختبار  Tلمعيشة الػاحجة كالشتائج مبيشة في جدول رقع ( )55كالػحؼ يبػيغ آراء
أف ػخاد عيشػػة الج ارسػػة فػػي فق ػخات السعػقػػات التػػي تحػػػؿ دكف تصبيػػق السيػػارات القياديػػة لئلحدػػاس
بتحقيق الحات.
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ججكؿ رقع ( :)55تحميل لفقخات السعػقات التي تػاجو ذكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة
البيان

م

الؾسط

النحخاف

الحدابي السعياري

الؾزن

الشدبي

قيسة
T

القيسة

الحتسالية

درجة

التأييج

التختيب

 .1ضعف في الدياسات كالقػانيغ الجاعسة لحقػؽ لحكؼ

4.17

1.06

83.5

21.6

 0.00مختفع

1

 .2نجرة بخامج التجريب السيشي الستخررة لمسعاقيغ

3.91

0.98

78.1

18.1

 0.00مختفع

7

اإلعاقة الحخكية.

حخكيا.

 .3قمة البخامج التعميسية كالسشح لمسعاقيغ حخكيا.

3.94

1.04

78.7

17.6

 0.00مختفع

4

 .4ضعف في البخامج كالخجمات السقجمة مغ السؤسدات

3.86

1.01

77.2

16.6

 0.00مختفع

9

الخاصة لمسعاقيغ حخكيا.

 .5ضعف في البخامج كالخجمات السقجمة مغ السؤسدات

3.93

0.94

78.6

19.2

 0.00مختفع

5

العامة لمسعاقيغ حخكيا.

 .6عجـ مبلئسة كمشاسبة بعس أماكغ العسل لمسعاقيغ

3.93

1

78.6

18.1

 0.00مختفع

6

حخكيا.

 .7ضعف في بخامج التفخيغ كالجعع الشفدي السقجمة

3.89

0.98

77.9

17.8

 0.00مختفع

8

لمسعاقيغ حخكيا.

 .8ضعف في بخامج التسكيغ االقترادؼ كالسذاريع الجاعسة

3.96

1.07

79.1

17.4

 0.00مختفع

3

 .9قمة األنجية الخياضية السشاسبة لمسعاقيغ حخكيا.

3.85

1.07

77

15.5

 0.00مختفع

10

 .10عجـ تػفخ صشجكؽ كششي لجعع شسػحات كآماؿ لحكؼ

3.96

1.13

79.3

16.6

 0.00مختفع

2

لمسعاقيغ حخكيا.

اإلعاقة الحخكية.

جسيع الفقخات

3.94

0.71

78.8

25.7

 0.00مختفع

مغ خبلؿ ججكؿ ( )55تبيغ الشتائج َّ
أف الػزف الشدبي السعػقػات التػي تحػػؿ دكف تصبيػق
السيػػارات القياديػػة لئلحدػػاس بتحقيػػق الػػحات لػػحكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة ( )%89.9كىػػي أكبػػخ القيسػػة
السفتخضػػة العػػجد ( )3أؼ أكبػػخ مػػغ ( ،)%71ككانػػت القيسػػة االحتساليػػة ( ،)1.11كىػػي أقػػل مػػغ
( ،)1.16كىحا يعشي َّ
البعج كانت إيجابية ،كأف التأييج "مختفع".
أف استجابات السبحػثيغ عمى ىحا ُ

بيشس ػػا كان ػػت أدن ػػى الفقػ ػخات الفقػ ػخة ( )9كى ػػي " قم ػػة األنجي ػػة الخياض ػػية السشاس ػػبة لمسع ػػاقيغ

حخكيا " بػزف ندبي ( )%88كىي أكبػخ مػغ ( ،)%71كالقيسػة االحتساليػة لمفقػخة بمغػت ()1.111
كىي أقل مغ ( )1.16مسا يجؿ عمى َّ
أف آراء السبحػثيغ عمى ىحه الفقخة كانت إيجابية ،كأف درجة
التأييج "مختفع" ،كيعدك الباحث ذلظ لقمة اإلمكانيػات الساديػة السػجيػة مػغ قبػل السؤسدػات الجكليػة

128


أك الحكػميػػة لػػجعع السجػػاؿ الخياضػػي لػػحكؼ اإلعاقػػة الحخكيػػة ككػػحلظ لعػػجـ كجػػػد مػاءمػػة بعػػس
األنجيػػة لحخكػػة ذكؼ اإلعاقػػة كايز ػا لعػػجـ تبشػػي كإب ػخاز القرػػز الشاجحػػة مػػشيع بذػػكل يميػػق بيػػع
سػاء عمى السدتػػ السحمي أك الجكلي.
وقـــج أجـــخى الباحـــث مقابمـــة مـــع ( )9مـــؽ مـــجيخي السؤسدـــات الحكؾميـــة ومؤسدـــات
السجتسع السجني السخترة بتقجيؼ الخجمات لحوي اإلعاقة الحخكية ،وكانت عمى الشحؾ التالي:
ججكؿ رقع ( )56تػزيع عيشة مقابمة الجراسة
الترشيف

اسؼ السؤسدة
حخكيا
جسعية السعاقيؽ ً

جسعية الدالمة الخيخية

جسعية اليالل األحسخ الفمدظيشي

جسعية أصجقاء ذوي الحتياجات الخاصة.

مؤسدات مجتسع مجني
)(NGOS

مخكد السيدان لحقؾق اإل ندان
التحاد العام لمسعاقيؽ
مخكد رفح لمرحة الشفدية
وزارة التشسية الجتساعية
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مؤسدات حكؾمية

ججول رقؼ ( )57نتائج مقابالت الجراسة

م

اسؼ الذخص

مكان العسل
جسعية

.9

حدؽ نرار

.2

يؾسف عؾض هللا

.0

محسؾد أبؾ مخ

.7

عساد الحؾت

التحاد

.5

يحيى محارب

مخكد

اىؼ الخجمات السقجمة
دعع نفدي كاجتساعي.

اليالل 

األحسخ



تػعية كإرشاد.

الفمدظيشي



تجريب ميشي.

مخكد رفح لمرحة
الشفدية

السجتسعية

جسعية

أصجقاء

ذوي الحتياجات
الخاصة

لمسعاقيؽ

العام



دكرات تثقيفية.



دعع

نفدي

كاجتساعي.



زيادة تكمفة البخامج.
اإلمكانيات

قمة

المػجدتية.



زيارات مشدلية.



جمدات فخدية.



عجـ تشاسب األعجاد

الكبيخة لحكؼ اإلعاقة الحخكية



جمدات جساعية.



مذاريع صغيخة لعجد قمة مرادر التسػيل.

مع إمكانيات السخكد.

محجكد.


زيارات مشدلية.



محاضخات تثقيفية.



دكرات تجريبية



مداعجات إغاثية



تػفيخ تأميغ صحي



عمى

تخفيزات

نجكات ككرش عسل



تػعػية كدعع نفدي.

كتبادؿ

زيارات

عبلقات

دمجيع في السجتسع.
خجمات



كاستذارية
اإلعاقة.


بحقػؽ
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تقبميع لجمج األشخاص ذكؼ


الرحة.

لحقؾق اإلندان



نطخة السجتسع كعجـ

اإلعاقة الحخكية

بعس الخسػـ مغ قبل ك ازرة

السيدان

اىؼ السعؾقات

مجانية



قمة مرادر التسػيل

الجكلية.


عجـ تبشي الحكػمة

لقزايا ذكؼ اإلعاقة ،كعجـ

تصبيق القانػف الخاص لحكػ
اإلعاقة الحخكية.

مشدلية

لتدييل



تخمى الحكػمة عغ

تخريز

مػازنات

خاصة

لمسؤسدات كالجسعيات القائسة

عمى خجمة ذكؼ اإلعاقة.

قانػنية عجـ تعامل سمصات االحتبلؿ
لحكػ في القزايا الخاصة بحكؼ

اإلعاقة بذكل قانػني كميشي

دكرات ككرش تػعية مسا يؤدؼ إلي ضياع حقػقيع
ذكػ

اإلعاقة أماـ مغ تدبب بتعاقتيع.

الحخكية.
.2

حازم عؾض

جسعية

.4

دمحم زعخب

وزارة

.2

مشي شعت

جسعية

الخيخية

الدالمة



زيارات مشدلية.





دعع نفدي.

بدب الحرار السفخكض عمى

دكرات


تثقيفية

كميارات

ككرش

غدة.

قيادية



كحياتية.
مداعجات



قمة السداعجات الصبية

كالعبلجية
رحبلت تخفييية.



قمة التسػيل الخارجي

إغاثية

السداعجة

كأدكات

السقجمة لحكػ اإلعاقة الحخكية.

عيشية كنقجية.
الجتساعية

التشسية



مذاريع صغيخة.



كرش تػعية كدكرات

تثقفية.
مداعجات



السداعجة بذكل مشتطع لحكػ
اإلعاقة الحخكية.

جمدات دعع نفدي.





عجـ

تػفخ

أدكات



نقجية

قمة التسػيل الخارجي.

ترخؼ كل ثبلثة شيػر.
زيارات



دكرية

مشدلية.
حخكيا

السعاقيؽ

جمدات



كتخبػية جساعية كفخدية.



قمة

السداعجات

بخامج تعميسية مغ

السقجمة لمجسعية.

سغ الخكضة حتي الرف



الحرار

الخابع.

عمى شبيعة الخجمات السقجمة





زيارات ميجانية.
مداعجات


كإغاثية.
الخالصة:

أىؼ الخجمات السقجمة:


مداعجات عيشية ونقجية معؾنات طارئة.



جمدات تخفييية وتشذيظية وإرشاد نفدي.



دورات تجريبية وتعميسية.



قمة السداعجات الجاخمية والخارجية بدبب األوضاع الدياسية.



ازدياد أعجادىؼ بدبب الحخوب.

أىؼ السعؾقات:
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نفدية



قمة التسػيل الخارجي.

عيشية

كانعكاسو

مغ قبل الجسعية لؤلشخاص
ذكؼ اإلعاقة الحخكية.

الشتائج والتؾصيات
 تسييج

 نتائج الجراسة.
 تؾصيات الجراسة.
 الجراسات السقتخحة.

تسييج:

ىجفت الجراسة التعخؼ إلى كاقع السيارات القيادية كعبلقتيا بتحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة

الحخكية بسحافطات غدة ،كاستشادا لتفديخ كتحميل الشتائج كاإلجابة عمى تداؤالت الجراسة كاختبار
الفخضيات ،كقج جاء ىحا الفرل ليػضح نتائج الجراسة كما تختب عمييا مغ تػصيات ميسة.
6.1

نتائج الجراسة

 6.1.1واقع السيارات القيادية لحوي اإلعاقة الحخكية:
بمغ الؾزن الشدبي لمسيارات القيادية ( )%78.3أي بجرجة مختفعة ،وكانت أبعاد السيارات
القيادية عمى الشحؾ التالي:
 .2كاقع السيارات الحاتية بمغ متػسط ( )3.96كبػزف ندبي ( )%79.2أؼ بجرجة (مختفعة).
 .3كاقع السيارات الفشية واإلدارية بمغ متػسط ( )3.85كبػزف ندبي ( )%77.1أؼ
بجرجة(مختفعة).
 .4كاقع السيارات اإل ندانية بمغ متػسط ( )4.02كبػزف ندبي ( )%88.4أؼ بجرجة (مختفعة).
 .5كاقع السيارات الفكخية بمغ متػسط ( )3.82كبػزف ندبي ()%76.6أؼ بجرجة(مختفعة).
 .6كاقع السيارات القيادية بمغ متػسط ( )3.91كبػزف ندبي ()%78.3أؼ بجرجة(مختفعة).
 6.1.2واقع تحقيق الحات لحوي اإلعاقة الحخكية:


كاقع تحقيق الحات بمغ متػسط ( )3.8كبػزف ندبي ( )%76.1أؼ بجرجة(مختفعة).

 6.1.3العالقة بيؽ السيارات القيادية وتحقيق الحات لحوي اإلعاقة الحخكية:
 .2تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ( (α ≤ 0.05بيغ السيارات الحاتية
كتحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
 .3تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ( (αْ ≤ 0.05بيغ السيارات الفشية
كاإلدارية كتحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
 .4تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ( (αْ ≤ 0.05بيغ السيارات اإلندانية
كتحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
 .5تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ( (αْ ≤ 0.05بيغ السيارات الفكخية
كتحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
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 6.1.4نتائج الفخوق في الجراسة:
 .1ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابة السبحػثيغ حػؿ السيارات القيادية لحكؼ اإلعاقة
الحخكية بسحافطات غدة تبعا لستغيخ (الجشذ ،الفئة العسخية ،السؤىل العمسي).
 .2تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابة السبحػثيغ حػؿ السيارات القيادية لحكؼ اإلعاقة
الحخكية بسحافطات غدة تبعا لستغيخ (درجة اإلعاقة) لرالح اإلعاقة الجدئية.
 .3تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابة السبحػثيغ حػؿ السيارات القيادية لحكؼ اإلعاقة
الحخكية بسحافطات غدة تبعا لستغيخ (السحافطة /غدة).
 .4ال تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابة السبحػثيغ حػؿ تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة
الحخكية .بسحافطات غدة تبعا لستغيخ( :الجشذ ،الفئة العسخية ،السؤىل العمسي ،درجة اإلعاقة)
.5

تػجج فخكؽ بيغ متػسصات استجابة السبحػثيغ حػؿ تحقيق الحات لحكؼ اإلعاقة

الحخكية بسحافطات غدة تبعا لستغيخ (السحافطة).
 6.1.5أىؼ معؾقات السيارات القيادية التي تؾاجو ذوي اإلعاقة الحخكية:
 .1ضعف في الدياسات كالقػانيغ الجاعسة لحقػؽ ذكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
 .2عجـ تػفخ صشجكؽ كششي لجعع شسػحات كآماؿ ذكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
 .3ضعف في بخامج التسكيغ االقترادؼ كالسذاريع الجاعسة لمسعاقيغ حخكيا.
 .4قمة البخامج التعميسية كالسشح لمسعاقيغ حخكيا.
 .5ضعف اإلمكانيات كالبشية التحتية لمسؤسدات القائسة عمى خجمة ذكؼ اإلعاقة الحخكية
بسحافطات غدة.
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6.2

تؾصيات الجراسة:

 .1تعديػ ػ ػػد السيػ ػ ػػارات القياديػ ػ ػػة لػ ػ ػػحكؼ اإلعاقػ ػ ػػة الحخكيػ ػ ػػة بسحافطػ ػ ػػات غ ػ ػ ػدة عبػ ػ ػػخ إب ػ ػ ػخازىع فػ ػ ػػي
الحياة األسخية كالسجتسعية كالسيشية كمشحيع مشاصب قيادية متشػعة.
 .2زيػػ ػػادة التخكيػ ػ ػػد عمػ ػ ػػى السيػ ػ ػػارات الفكخيػ ػ ػػة؛ كذلػ ػ ػػظ عبػ ػ ػػخ تكثيػ ػ ػػف التػ ػ ػػجريب عمػ ػ ػػى تػضيػ ػ ػػف
التكشػلػجيػػ ػػا الحجيثػػ ػػة فػػ ػػي أسػ ػ ػػاليب التفكيػ ػ ػػخ لػػ ػػجييع ،كتشسي ػ ػػة التفكيػ ػ ػػخ اإلب ػ ػػجاعي ،كتصػػ ػػػيخ
ميارات التفكيخ االستخاتيجي لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
 .3عق ػ ػ ػػج العجي ػ ػ ػػج م ػ ػ ػػغ ال ػ ػ ػػجكرات التجريبي ػ ػ ػػة ككرش العس ػ ػ ػػل لتشسي ػ ػ ػػة السي ػ ػ ػػارات القيادي ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػحكؼ
اإلعاقػ ػ ػػة الحخكيػ ػ ػػة بسحافطػ ػ ػػات غ ػ ػ ػدة تدػ ػ ػػاىع فػ ػ ػػي تغصيػ ػ ػػة العجػ ػ ػػد فػ ػ ػػي بعػ ػ ػػس الجػان ػ ػ ػػب
التعميسية كالتثقيفية كالحياتية لجييع.
 .4تبػ ػػادؿ الخب ػ ػخات بػ ػػيغ ذكؼ اإلعاقػ ػػة الحخكيػ ػػة أنفدػ ػػيع بػ ػػجمجيع بأشػ ػػخاص أصػ ػػحاء لتعديػ ػػد
الثقة بالشفذ.
 .5العسػ ػػل عمػ ػػى رفػ ػػع مدػ ػػتػػ تحقيػ ػػق الػ ػػحات لػ ػػحكؼ اإلعاقػ ػػة الحخكيػ ػػة بسحافطػ ػػات غ ػ ػدة ،مػ ػػغ
خػ ػ ػػبلؿ إعػ ػ ػػجاد ب ػ ػ ػخامج تخبػيػ ػ ػػة تيػ ػ ػػجؼ لتعديػ ػ ػػد الثقػ ػ ػػة كالقػ ػ ػػجرة عمػ ػ ػػى حػ ػ ػػل السذػ ػ ػػاكل التػ ػ ػػي
يتعخضػف ليا.
 .6تعديػ ػػد الق ػ ػػانيغ الخاصػ ػػة بػ ػػحكؼ اإلعاقػ ػػة الحخكيػ ػػة كتذػ ػػكيل جساعػ ػػة ضػ ػػاغصة لمتأكػ ػػج مػ ػػغ
تصبيقيا.
 .7إنذػ ػػاء صػ ػػشجكؽ كششػ ػػي لػ ػػجعع شسػحػ ػػات كآمػ ػػاؿ ذكؼ اإلعاقػ ػػة الحخكيػ ػػة ،كيػ ػػتع مػ ػػغ خبللػ ػػو
دعع كإنذاء مذاريع اقترادية تعػد بالشفع عمييع.
 .8السدػ ػػاىسة فػ ػػي تػ ػػػفيخ ب ػ ػخامج تعميسيػ ػػة كتجريبيػ ػػة بذػ ػػكل مػ ػػشح لتشسيػ ػػة قػ ػػجرات كميػ ػػارات ذكؼ
اإلعاقة الحخكية.
 .9تعديػ ػ ػػد قػ ػ ػػجرات السؤسدػ ػ ػػات القائسػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى خجمػ ػ ػػة ذكؼ اإلعاقػ ػ ػػة الحخكيػ ػ ػػة مادي ػ ػ ػا كبذ ػ ػ ػخيا
كمػاءمة مبانييا بسا يشعكذ عمى الخجمات التي تقجميا ليحه الفئة.
.10

تأس ػ ػػيذ نػ ػ ػػادؼ رياض ػ ػػية مجيػ ػ ػدة كمبلئس ػ ػػة ل ػ ػػحكؼ اإلعاق ػ ػػة الحخكي ػ ػػة بس ػ ػػا يد ػ ػػاىع ف ػ ػػي

صقل كتقػية كإعادة تأىيل كبشاء أجدادىع.
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.11

تكثيػ ػ ػ ػػف جمدػ ػ ػ ػػات التفخيػ ػ ػ ػػغ الشفدػ ػ ػ ػػي كالتفخيػ ػ ػ ػػغ االنفعػ ػ ػ ػػالي الجسػ ػ ػ ػػاعي لػ ػ ػ ػػحكؼ اإلعاقػ ػ ػ ػػة

الحخكي ػػة بسػ ػػا يدػ ػػاىع ف ػػي تخفيػ ػػف العػ ػػبء الشفد ػػي كمدػ ػػانجتيع كص ػ ػػال لتحقي ػػق ذكاتيػػػع فػػػي
السجتسع.
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 6.2.1خظة مقتخحة لتشفيح تؾصيات الجراسة:
ججول رقؼ( )47خظة مقتخحة لتشفيح تؾصيات الجراسة
التؾصية

م

جية التشفيح

 .1تعديد القػانيغ الخاصة بحكؼ اإلعاقة السجمذ

التذخيعي،

الحخكية كتذكيل جساعة ضاغصة كالذئػف

مؤشخات القياس
العسل *إصجار دليل عغ حقػؽ ذكؼ اإلعاقة الحخكية

كك ازرة

ػػمؤسدات كتػزيعو عمى جسيع األشخاص ذكؼ اإلعاقة.

االجتساعية،

السجتسع السجني ذات العبلقة بحكؼ *تذكيل لجشة قانػنية ضاغصة باتجاه تفعيل

لمتأكج مغ تصبيقيا.

اإلعاقة الحخكية كحقػؽ اإلنداف.

 .2إنذاء صشجكؽ كششي لجعع شسػحات ك ازرة

القػانيغ الخاصة بيحه الفئة مع مذاركة ذكؼ
اإلعاقة الحخكية في جمدات نقاش ىحه القػانيغ.

العسل

كآماؿ ذكؼ اإلعاقة الحخكية كيتع مغ االجتساعية،

كالتشسية
ػػمؤسدات

كالذئػف تأسيذ الرشجكؽ الػششي بسداىسة العجيج مغ
السجتسع القصاعات خرػصا الذخكات الخاصة.

خبللو دعع كإنذاء مذاريع اقترادية السجني ذات العبلقة بحكؼ اإلعاقة *فتح العجيج مغ السذاريع التشسػية الفخدية

تعػد بالشفع عمييع.

كالجساعية لحكؼ اإلعاقة الحخكية.

الحخكية كالذخكات الػششية.

 .3السداىسة في تػفيخ بخامج تعميسية

ك ازرة التعميع كك ازرة التشسية كالذئػف مشح إعفاءات دراسية كاممة لحكؼ اإلعاقة

كتجريبية بذكل مشح لتشسية قجرات االجتساعية كالجامعات كاألكاديسيات الحخكية خرػصا السؤىبلت العميا لمسداىسة في

كميارات ذكؼ اإلعاقة الحخكية.

تحقيق ذاتيع ،كتكتيف بخامج التجريب السيشي بسا

الفمدصيشية.

يتبلءـ مع قجراتيع كإمكانياتيع.

 .4تعديد قجرات السؤسدات القائسة عمى ك ازرة العسل كػسؤسدات السجتسع السجني مشح مخررات مالية مغ السػازنات العامة
خجمة ذكؼ اإلعاقة الحخكية ماديا ذات العبلقة بحكؼ اإلعاقة الحخكية كمداىسة الذخكات الخاصة مغ السدئػلية

االجتساعية لمسؤسدات الخاصة القائسة بتقجيع

كبذخيا كمػاءمة مبانييا بسا يشعكذ كمخاكد التجريب الخاصة.

خجمات لفئة ذكؼ اإلعاقة الحخكية.

عمى الخجمات التي تقجميا ليحه الفئة.
نػادؼ

 .5تأسيذ

رياضية

مجيدة ك ازرة

الذباب

كالخياضة

كمبلئسة لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسا الخاصة كالذخكات الخاصة.

كالشػادؼ تأسيذ نػادؼ مدتقمة كمييأة كبيا جسيع
اإلمكانيات كالخياضات الخاصة بحكؼ اإلعاقة
الحخكية عمى أف يكػف االنتداب ليا مجانا.

يداىع في صقل كتقػية كإعادة تأىيل
كبشاء أجدادىع.
جمدات

 .6تكثيف

التفخيغ

الشفدي ك ازرة التشسية كالذئػف االجتساعية كك ازرة

كالتفخيغ االنفعالي الجساعي لحكؼ الرحبة ػػمؤسدات السجتسع السجني
اإلعاقة الحخكية بسا يداىع في ذات العبلقة بحكؼ اإلعاقة الحخكية
تخفيف العبء الشفدي كمدانجتيع كالعيادات

كصػال لتحقيق ذكاتيع في السجتسع.

الخاصة

السجاؿ.
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السيتسة

بيحا

 6.3دراسات مقتخحة:


إجػ ػ ػخاء د ارس ػ ػػات مساثم ػ ػػة تتش ػ ػػاكؿ مػض ػ ػػػع السي ػ ػػارات القيادي ػ ػػة كعبلقت ػ ػػو بعسمي ػ ػػة اتخ ػ ػػاذ

القخار لحكؼ اإلعاقة.


دكر خػ ػ ػػجمات مؤسدػ ػ ػػات السجتسػ ػ ػػع السػ ػ ػػجني بتحقيػ ػ ػػق الػ ػ ػػحات لػ ػ ػػحكؼ اإلعاقػ ػ ػػة الحخكيػ ػ ػػة

بسحافطات غدة.


فاعميػ ػ ػػة األنطسػ ػ ػػة كالتذ ػ ػ ػخيعات الخاصػ ػ ػػة بػ ػ ػػحكؼ اإلعاقػ ػ ػػة الحخكيػ ػ ػػة كعبلقتيػ ػ ػػا بتحقيػ ػ ػػق

ذات ذكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.


أث ػ ػػخ التسك ػ ػػيغ االقتر ػ ػػادؼ عم ػ ػػى تحقي ػ ػػق ال ػ ػػحات ل ػ ػػحكؼ اإلعاق ػ ػػة الحخكي ػ ػػة بسحافط ػ ػػات

غدة.


أثخ التجريب عمى تشسية السيارات القيادية لحكؼ اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة.
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قائسة السخاجع
السرادر والسخاجع العخبية:
القخف الكخيع كالدشة الشبػية السصيخة.
آ
لداف العخب البغ مشطػر.

أولً :قائسة الكتب والسخاجع:
 إبخاىيع قذقػش ( :)2012نساذج الذخرية الدؾية (مشحشى ثساني في تشاول
الذخرية اإلندانية) ،مكتبة األنجمػ السرخية ،القاىخة.
 أبػ الشجا ،أحسج ،بجراف ،عسخ ( :)2003ذوو الحتياجات الخاصة :اإلعاقات الحىشية
والحخكية والبرخية والدسعية ،مكتبة اإليساف ،ط ،1القاىخة.
 أبػ الشرخ ،مجحت :)2008(،تأىيل ورعاية متحجي اإلعاقة ،إيتخاؾ لمصباعة كالشذخ
كالتػزيع ،القاىخة.
 أبػ جياب ،كآخخكف ،)2002( ،الجليل في تأىيل إصابات الحبل الذؾكي ،ط ،1غدة.
 أبػ شيخة ،نادر أحسج ، (2002)،إدارة الؾقت ،دار مججالكؼ ،عساف-األردف.
 أبػ فخخؼ ،غداف( :)2008التخبية الخاصة لألطفال السعؾقيؽ ،مشذػرات دامعة
دمذق ،الصبعة الثالثة ،دمذق ،سػريا.
 أبػ مرصفى ،نطسي( :)2000مجخل إلى التخبية الخاصة ،مكتبة القادسية ،خاف
يػنذ ،فمدصيغ.
 أحسج ،حافع فخج ، (2007)،قزايا إدارية معاصخة ،مصبعة أبشاء كىبة حداف،
القاىخة-مرخ.
 أنجراكس ،رامي جساؿ كمعايعة ،عادؿ سالع ( ،)2008اإلدارة بالثقة والتسكيؽ ،عالع
الكتب الحجيثة لمشذخ كالتػزيع ،اربج ،األردف
 باركخ ،اآلف ) ،(2000الستعجاد لجتساعات العسل ،الجار العخبية لمعمػـ ،القاىخة-
مرخ.
 باشات ،أحسج إبخاىيع ( ،)1999أسذ التجريب ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.
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 بايغ ،جػف كشيخلي ) ،(1998الجتساعات الشاجحة ،الجسعية البخيصانية إلدارة
األعساؿ ،الجار العخبية لمعمػـ ،القاىخة-مرخ.
 بيية ،بجرة ،كلصيفة ،عبيج( .)2015الفاعمية الحاتية كعبلقتيا بسا كراء االستيعاب لجػ
عيشة مغ شمبة المغة اإلنجميدية في الجامعات األردنية ،مجمة العمػـ التخبػية كالشفدية.
 البػاليد ،دمحم :)2000(،اإلعاقة الحخكية والذمل الجماغي ،دار الفكخ لمشذخ ،عساف.
 التظ ،أسيل زىيخ رشيج أميغ ،2006 ،دور اإلدارة الحاتية في تعديد اإلبجاع ألعزاء
الييئة التجريدية في جامعة السؾصل ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،كمية اإلدارة
كاالقتراد ،جامعة السػصل.
 جبلب ،إحداف دىر ( ،)2010إدارة الدمؾك التشغيسي في عرخ التغييخ ،دار صفاء
لمشذخ كالتػزيع ،عساف ،األردف.
 جمجة ،سميع بصخس ،كحخيخ ،سامي دمحم ىاشع ) ،(2007فؽ إدارة الؾقت والجتساعات-
مخفق بشساذج تظبيقية ،دار دجمة ،عساف-األردف.
 حامج زىخاف ( :)1990عمؼ نفذ الشسؾ (الظفؾلة والسخاىقة ،ط ،5القاىخة ،عالع الكتب.
عاليا ومحقق لحاتو ،كشػز
 حجازؼ ،أحسج تػفيق ( :)2012التؾكيجي الؾاثق بشفدو ً
السعخفة ،عساف ،األردف ،ط.1

 الحخاحذة ،دمحم أحسج ،2010 ،نسط الذخرية وأثخه في الرخاع التشغيسي ،مجمة
جامعة .الذارقة لمعمػـ اإلندانية كاالجتساعية ،السجمج  ،7العجد .22
 الحدغ ماىخ ، (2004)،القيادة-نغخيات وأساسيات ومفاىيؼ ،دار الكشجؼ لمشذخ
كالتػزيع ،إربج ،عساف.
 حديغ ،شو عبج العطيع ( )2012اإلرشاد الشفدي ،دار الفكخ ،عساف ،األردف ،ط.4
 حسػد ،خزيخ كاضع كالمػزؼ ،مػسى سبلمة ،2008 ،مبادئ إدارة األعسال ،إثخاء
لمشذخ كالتػزيع ،عساف ،األردف.
 الحسيخؼ ،باسع ، (2010)،ميارات إدارية ،دار الحامج لمشذخ كالتػزيع ،عساف-األردف.
 الحياني ،صبخؼ بخداف ( )2008اإلرشاد والتؾجيو بيؽ القخآن الكخيؼ وبعض الشغخيات
الحجيثة ،دار صفاء ،عساف ،األردف ،ط.1
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 الخالجؼ ،أديب دمحم ( " :)2009السخجع في الرحة الشفدية ،نطخية ججيجة ،ط ،3دار
كائل لمشذخ ،عساف ،األردف.
 الخصيب ،جساؿ( :)2003أولياء أمؾر األطفال السعؾقيؽ ،ط ،1الخياض.
 خفاجي ،دمحم عبج السشعع ( :)2002اإلسالم وتحقيق الحات ،دار الػفاء ،اإلسكشجرية،
مرخ.
 دار الفقي ،إبخاىيع ،2009 ،إدارة الؾقت ،إبجاع بالتعاكف مع قمػب لمشذخ كالتػزيع،
القاىخة ،جسيػرية مرخ العخبية.
 الجحادحة ،باسع دمحم عمى ( )2013ميارات القيادة في اإلرشاد الجسعي لمسجسؾعات
الرغيخة ،مكتبة الفبلح ،الرفاة ،الكػيت.
 درة ،عبج البارؼ إبخاىيع ) ،(2009إدارة الجتساعات الجؾانب اإلجخائية-قؾاعج روبخت
التشغيسية في إدارة الجتساعات ،دار كائل لمشذخ ،عساف-األردف.
 دكيظ ،كاركؿ (:)2006نغخيات الحات ودورىا في الجافعية والذخرية والشسؾ ،تخجسة:
ماىخ أبػ ىبلؿ كعبج القادر العسادؼ كعمي رداكؼ ،دار الكتاب الجامعي ،غدة،
فمدصيغ ،ط.1
 ربيع ،دمحم شحاتو (2009ـ) .قياس الذخرية .ط ،2عساف :دار السديخة لمشذخ
كالتػزيع كالصباعة.
 ربيع ،ىادؼ ) ،(2006السجيخ السجرسي الشاجح ،مكتبة السجتسع العخبي ،عساف-
األردف.
 رحػمة ،إبخاىيع ،كآخخكف ( :)1984السعاقؾن ومجالت األنذظة الخياضية ،السشذأة
العامة لمشذخ كالتػزيع ،شخابمذ.
 رسسي ،دمحم ) ،(2004أساسيات اإلدارة التخبؾية ،دار الػفاء لجنيا الصباعة كالشذخ،
اإلسكشجرية ،مرخ.
 رفاعي ،عمي دمحم (2000ـ) .األساليب الحجيثة لمتجريب اإلداري ،السجمة العخبية
لمتجريب ،العجد األكؿ ،السخكد العخبي لمجراسات االمشية كالتجريب ،الخياض.
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 زىخاف ،حامج عبج الدبلـ (2005ـ) التؾجيو واإلرشاد الشفدي ،عالع الكتب ،القاىخة،
مرخ ،ط 4ج.
 زيادة ،أحسج رشيج ( :)2012تحقيق الحات بيؽ الشغخية والتظبيق ،مؤسدة الػراؽ،
عساف ،األردف.
 الدبعاكؼ ،فزيمة عخفات :)2009( ،تحقيق الحات وإدارة العظاء ،دار صفاء ،عساف،
األردف.
 سعادة ،جػدت( " :)2003تجريذ ميارات التفكيخ مع مئات األمثمة التظبيقية ،دار
الذخكؽ ،عساف.
 سمدمة اإلدارة العمسية ) ،(2005القيادة اإلدارية الفعالة-بخنامج لمتظؾيخ الحاتي ،مكتبة
لبشاف ناشخكف ،بيخكت-لبشاف.
 الدمسي ،عمى دمحم ( ":)2010السيارات اإلدارية والقيادية لمسجيخ الستفؾق" ،مصابع
القػات الجػية ،الدعػدية.
 الدمسي ،عمي ) ،(1999السيارات القيادية واإلدارية لمسجراء الستقؾن ،القاىخة :دار
غخيب لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.
 الدسادكني ،الديج ( .)2007الحكاء الؾججاني :اسسو -تظبيقاتو -تشسيتو .القاىخة :دار
الفكخ ،الصبعة األكلى.
 الديج ،إسساعيل دمحم ) ،(1997تشسية السيارات القيادية والدمؾكية" تجريبات كأنذصة"،
السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية ،القاىخة-مرخ.
 الذاعخ ،عبج الخحسغ بغ إبخاىيع (2001ـ) .أسذ ترسيؼ وتشفيح البخامج التجريبية،
دار تثقيف لمشذخ كالتأليف ،الخياض.
 شاكخ عبجالحسيج ( :)1995عمؼ الشفذ واإلبجاع ،القاىخة :دار غخيب.
 شػستخكـ ( :)1986اختبار التؾجو الذخري وتحقيق الحات ،تعخيب شمعت مشرػر
كفيػال البببلكؼ ،مكتبة األنجمػ السرخية.
 شمعت مشرػر ( :)2006ميارات التعميؼ الحاتي ،الجامعة العخبية السفتػحة ،الكػيت.
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 شمعت مشرػر( :)1977التعمؼ الحاتي وارتقاء الذخرية .القاىخة :،مكتبة األنجمػ
السرخية.
 الطاىخ ،نعيع إبخاىيع (2010ـ) ،.أساسيات اإلدارة :السبادغ كالتصبيقات الحجيثة ،عالع
الكتب الحجيث ،األردف.
 الطاىخ ،قحصاف أحسج ( :)2010مفيؾم الحات بيؽ الشغخية والتظبيق ،دار كائل،
عساف ،األردف ،ط.4
 العاجد ،دمحم ( :)2010االتجاىات الحجيثة في القيادة كالتشسية البذخية ،عساف :دار
السديخة.
 عبج المصيف ،رشاد كآخخكف :)2011(،ميارات الخجمة الجتساعية في السجال الظبي
والسعاقيؽ ،مصابع الصػبجي ،القاىخة.
 عبج السصمب أميغ القخيصي ( :)1998الرحة الشفدية ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة.
 عبيج ،ماججة الديج :)2012( ،رعاية األطفال لحوي اإلعاقة الحخكية ،دار صفاء
لمشذخ ،ط ،2عساف.
 العثيسيغ ،فيج بغ سعػد بغ عبج العديد ) ،(1999الترالت اإلدارية" ماىيتيا،
أىسيتيا ،أساليبيا" ،مصابع شخكة الرفحات الحىبية السحجكدة ،الخياض-السسمكة
العخبية الدعػدية.
 العقيمي ،عسخ كصفي ،2009 ،إدارة السؾارد البذخية السعاصخة  -بعج استخاتيجي،
ط.2
 العبلؽ ،بذيخ (2010ـ) ،.القيادة اإلدارية ،دار اليازكرؼ العمسية ،األردف.
 عمياف ،ربحي مرصفى ، (2007)،إدارة الؾقت :الشغخية والتظبيق ،دار حخيخ لمشذخ
كالتػزيع ،عساف-األردف.
 عمياف ،ربحي .)2007(Aأسذ اإلدارة السعاصخة ،دار صفاء لمشذخ كالتػزيع.
 عميػة ،الديج) ، (2001تشسية السيارات القيادية لمسجيخيؽ الججد ،إيتخاؾ لمشذخ
كالتػزيع ،القاىخة ،مرخ.
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 العػاجي ،إبخاىيع دمحم (2002ـ) ،.اإلصالح اإلداري في الؾطؽ العخبي ،السشطسة العخبية
لمعمػـ اإلدارية ،عساف.
 العػاممة ،حابذ :)2003( ،سيكؾلؾجية األطفال غيخ العادييؽ" اإلعاقة الحخكية"،
األىمية لمشذخ كالتػزيع كالصباعة ،لبشاف.
 غخيب عبجالفتاح غخيب ( :)2000عمؼ الرحة الشفدية ،عالع الكتب ،القاىخة.
 الفخماكؼ ،حسجؼ عمى ( :2008الحاجات الشفدية في حياة الشاس اليؾمية :قخاءة
ججيجة في ىخم ماسمؾ ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،مرخ ،ط.1
 قاسع ،جسيل قاسع (2001ـ)، .التجريب والتظؾيخ اإلداري الفمدفة والتظبيق ،دار
الكتاب الجامعي ،العيغ.
 كشعاف ،نػاؼ ) ، (2002القيادة اإلدارية ،مكتبة دار الثقافة ،عساف ،األردف.
 كشعاف ،نػاؼ ( ":)2008القيادة اإلدارية بيؽ الشغخية والتظبيق ،ط ،3مكتبة دار
الثقافة لمشذخ كالتػزيع ،عساف.
 كشعاف ،نػاؼ( :)2009القيادة اإلدارية ،دار الثقافة ،عساف.
 كػافحة ،تيديخ ،كعسخ عبج العديد( :)2005مقجمة في التخبية الخاصة ،دار السديخة،
ط ،1مرخ.
 كياف ،كيت ) ، (1996قؾاعج إدارة الجتساعات ،الجار العخبية لمعمػـ ،القاىخة-مرخ.
 ماىخ ،أحسج ) ،(2006كيف تديظخ عمى صخاعات العسل ،الجار الجامعة ،اإلسكشجرية،
مرخ.
 دمحم إبخاىيع عيج ( :)2005مقجمة في اإلرشاد الشفدي ،مكتبة األنجمػ السرخية،
القاىخة.
 السعخكؼ ،صبحي عبج المصيف (:)2012نغخيات اإلرشاد الشفدي والتؾجيو التخبؾي،
الؾراق ،عساف ،األردف.
 مشرػر ،شاىخ محدغ ،كالخفاجي ،نعسة عباس ( ،)2010نغخية السشغسة:مجخل
العسميات ،دار اليازكرؼ العمسية لمشذخ كالتػزيع ،عساف األردف.
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 مشرػرة ،يذػع إبخاىيع ) ،(2003إدارة الجتساعات وفؽ قيادة فخيق العسل ،دار شعاع
لمشذخ كالعمػـ ،حمب-سػريا.
 مشيخة أحسج حمسي ( :)1996التفاعل الجتساعي ،مكتبة األنجمػ السرخية ،القاىخة.
 نرخ هلل ،حشا ) ،(2005مبادئ إدارة الؾقت ،دار التقجـ لمعمػـ ،عساف ،األردف.
 الشعيسي ،صبلح عبجالقادر ( ،)2008السجيخ :القائج والسفكخ الستخاتيجي ،إثخاء لمشذخ
كالتػزيع ،عساف ،األردف.
 الشقذبشجؼ ،بذخػ عثساف2000( .ـ) .تحقيق الحات وعالقتو ببعض الستغيخات( .رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذػرة) .جامعة بغجاد ،العخاؽ.
 الشسخ ،سعػد ،كآخخكف ) ، (2006اإلدارة العامة:األسذ والؾعائف ،ط  ،6مصابع
الفخزدؽ.
 ىاشع ،عادؿ عبجالخزاؽ ( ،)2010القيادة وعالقتيا بالخضا الؾعيفي ،دار اليازكرؼ،
األردف.
 ىيجاف ،عبج الخحسغ بغ أحسج ،كغشاـ ،بذخػ بشت بجيخ )" ،(2006مبادئ إدارة
األعسال األساسيات والتجاىات الحجيثة ،الصبعة الثالثة ،مكتبة العبيكاف ،الخياض.
ثانياً :الجراسات والجوريات:
 أبػ زعيتخ ،مشيخ( :)2009درجة مسارسة مجيخي السجارس الثانؾية في محافغات غدة
لمسيارات القيادية وسبل تظؾيخىا .رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية ،الجامعة اإلسبلمية.
 أبػ نعيع ،مشى ( .)2014فاعمية بخنامج تجريبي مدتشج إلى الشغخية اإل ندانية لتشسية
ميارات تحقيق الحات وأثخ ذلػ في تظؾيخ ميارات الدمؾك القيادي والتفكيخ السدتقبمي
لجى طالبات الرف الدادس األساسي ،مجمة كمية التخبية باإلسكشجرية ،مرخ.
 األغا ،رائج عسخ ، (2008)،السيارات القيادية لجى السدؤوليؽ في شخكة الترالت
الخمؾية الفمدظيشية (جؾال) بيغ الػاقع كالسشطػر السعسارؼ ،رسالة ماجدتيخ في إدارة
األعساؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية.
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 آؿ الذيخ ،جػاىخ عبج هللا (1990ـ) ،صخاع الجور لجى السخأة الدعؾدية العاممة وعالقتو
بسدتؾى الظسؾح .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة .مقجمة لكمية التخبية .جامعة السمظ سعػد.
قدع عمع الشفذ.
 االؼ ،زياد ( :)2015دور أكاديسية فمدظيؽ العدكخية في تشسية السيارات القيادية .رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذػر ،أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا ،غدة ،فمدصيغ.
 بخكات ،زياد ( .)2009عالقة مفيؾم الحات ومدتؾى الظسؾح لجى طمبة جامعة القجس
السفتؾحة وعالقتيا بعض الستغيخات ،السجمة الفمدصيشية لمتخبية عغ بعج ،مج ( ،)1ع (،)2
فمدصيغ( ،ص ص.)255-219
 البذيتي ،فاشسة ( :)2017اإليجابية وعالقتيا بتحقيق الحات والتؾافق السيشي لجى السخأة
العاممة في مؤسدات التعميؼ العالي الحكؾمية بسحافغات غدة ،رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػر ،كمية التخبية ،جامعة األقرى ،غدة ،فمدصيغ.
 البقسي ،دمحم بغ عبجهلل) ، (2008الحتياجات التجريبية لمقيادات اإلدارية– دراسة تظبيقية
عؽ ضبط جؾازات مشظقة مكة السكخمة ،رسالة ماجدتيخ في اإلدارة التخبػية كالتخصيط،
جامعة أـ القخػ.
 التظ ،أسيل زىيخ رشيج أميغ ،2006 ،دور اإلدارة الحاتية في تعديد اإلبجاع ألعزاء
الييئة التجريدية في جامعة السؾصل ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية اإلدارة
كاالقتراد ،جامعة السػصل.
 الثبيتي ،تػفيق مدتػر ( :)2013السيارات القيادية وعالقتيا بسدتؾى الخوح السعشؾية لجى
السعمسيؽ بالسجارس الثانؾية بسحافغة الظائف مغ كجية نطخىع ،رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة ،جامعة أـ القخػ ،الدعػدية.
 الجابخؼ ،صبلح( :)2009السيارات القيادية الالزمة إلدارة التغييخ التشغيسي – دراسة
مدحية عمى الزبا العامميؽ بذخطة مشظقة السجيشة السشؾرة ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة
األميخ نايف لمعمػـ األمشية.
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 جاسع ،عامخ سعيج كرسػؿ ،إيشاس كحبيب ،شيساء كعبج الجبار ،زيشب2011( .ـ) .تحقيق
الحات والذعؾر بالجؾدة وعالقتيا بجقة أداء ميارات كخة اليج لظالبات كمية التخبية
الخياضية في جامل بابل .مجمة عمػـ التخبية الخياضية .ـ( )4ع(.)4
 الجخيدي ،دمحم( :)2008فاعمية بخنامج مختكد عمى السشحى العقالني النفعالي الدمؾكي
لخفع مدتؾى تقجيخ الحات والتؾافق الجتساعي لجى معاقي انتفاضة األقرى ،رسالة دكتػراة
غيخ مشذػرة ،جامعة الجكؿ العخبية ،معيج البحػث كالجراسات اإلسبلمية ،القاىخة.
 الحخاحذة ،دمحم أحسج ،2010 ،نسط الذخرية وأثخه في الرخاع التشغيسي ،مجمة جامعة ػ
الذارقة لمعمػـ اإلندانية كاالجتساعية ،السجمج  ،7العجد 2٢
 الحميسي ،دمحم ( ،)2017درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثانػية بسحافطات غدة لمتخصيط
االستخاتيجي كعبلقتيا بتشسية السيارات القيادية لجػ معمسييع ،الجامعة اإلسبلمية ،كمية
التخبية ،غدة ،فمدصيغ.
 الحسػؼ ،مشى)2010( ،التحريل الجراسي وعالقتو بسفيؾم الحات (دراسة ميجانية عمى
عيشة مغ تبلميح الرف الخامذ -الحمقة الثانية  -مغ التعميع األساسي في مجراس محافطة
ريف دمذق ،مجمة جامعة دمذق لمعمػـ التخبػية ،سػريا ،س ،26ممحق (.)2010
 دافيجكؼ ،ليشجا (1988ـ) .مجخل إلى عمؼ الشفذ ،ط ،3تخجسة :سيج الصػاب كآخخكف،
القاىخة :دار ماكجخكىيل لمشذخ كالتخجسة.
 الجكسخؼ ،صالح .)2016( .تظؾيخ آداء القيادات اإلدارية بكميات جامعة شقخاء مجخل
أنسؾذجا :دراسة ميجانية ،مجمة كمية التخبية ،مج ( ،)63ع ( ،)3جامعة
القيادات الخيادية
ً
ششصا ،مرخ.

 الحيابي ،عبج هللا عبيج ( :)2015مسارسة مجيخي مجراس السخحمة الثانؾية لإلدارة الحاتية
وعالقتيا بتشسية السيارات القيادية بسحافغة الظائف ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة
أـ القخػ ،الدعػدية.
 ربيعة ،عبلكنة :)2017( ،اإل نساء وعالقتو بتحقيق الحات لجى الظالب الجامعي ،دراسة
ميجانية بجامعة دمحم لسيؽ دباغيؽ سظيف ،مجمة العمػـ اإلندانية كاالجتساعية ،العجد،30
جامعة دمحم لسيغ دباغيغ سصيف ، 2الجدائخ.
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 الخحيمي ،نايف( ،)2017فاعمية السيارات القيادية لمقائج ومعؾقاتيا في إدارة األزمات
والكؾارث :دراسة مدحية عمى الزبا العامميؽ باإلدارة العامة لمجفاع السجني بالسجيشة
السشؾرة ،مجمة البحػث األمشية ،السسمكة العخبية الدعػدية.
 الخفاعي ،نعيسة جساؿ شسذ2004( .ـ) .مدتؾى تحقيق الحات في عالقتو بأساليب
مؾاجية الزغؾ

الشفدية لجى عيشة مؽ طالب كمية التخبية .مجمة البحػث الشفدية

كالتخبػية .ـ( )17ع(.)3
 الدىخاني ،عيزة ( :)2012القيؼ اإلدارية والسيارات القيادية السدتشبظة مؽ صمح الحجيبة
وتظبيقاتيا عمى اإلدارة السجرسية .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة أـ القخػ،
الدعػدية.
 الداعجؼ ،حدغ ( :)2012السيارات القيادية وعالقتيا باألداء الؾعيفي" ،دراسة ميجانية
عمى السجيخيؽ في اإلدارات العميا والؾسظى والتشفيحية بالذخكات الرشاعية العامة في
مجيشة بشغازي" .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة بشغازؼ ،ليبيا.
 الدميسي ،دمحم( " :)2014فاعمية بخنامج إرشادي قائؼ عمى اإلرشاد غيخ السؾجو في تشسية
تحقيق الحات لجى طالب السخحمة الثانؾية" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة السمظ
عبج العديد ،قدع عمع الشفذ التخبػؼ كاإلرشاد ،الدعػدية.
 الذاعخ ،حديغ ( :)2016اإلبجاع اإلداري وعالقتو بالسيارات القيادية لجى مجيخي مجارس
وكالة الغؾث الجولية بسحافغات غدة مؽ وجية نغخ السعمسيؽ .رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة ،جامعة االزىخ ،غدة ،فمدصيغ.
 شاىيغ ،عبيخ ( :)2011درجة مسارسة السجيخيؽ الججد لمسيارات القيادية في السجارس
الحكؾمية بسحافغات غدة مؽ وجية نغخىؼ وسبل تشسيتيا .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،
الجامعة اإلسبلمية ،غدة ،فمدصيغ.
 شحادة ،رائف شحادة نايف ، (2008)،العالقة بيؽ أنسا الدمؾك القيادي وأنسا الترال
لجى اإلدارييؽ األ كاديسييؽ مؽ وجية نغخ أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات
الفمدظيشية ،رسالة ماجدتيخ في اإلدارة التخبػية ،كمية الجراسات العميا ،جامعة الشجاح
الػششية.
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 الذخيف ،راشج( ":)2005الجور اإلشخافي الفعال لخؤساء البمجيات والسجتسعات القخوية في
تظؾيخ األداء -دراسة تظبيقية البمجيات والسجتسعات القخوية بسشظقة مكة السكخمة" ،رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة السمظ عبج العديد ،ججة ،الدعػدية.
 الذصي ،صافيشاز ،2008 ،ضغؾ العسل ،ك ازرة التخبية الكػيتية:عقخاكؼ ،جبلؿ سعج
السمػؾ ،2002 ،دور التسكيؽ في تعديد اإلبجاع السشغسي ،أشخكحة دكتػراة غيخ مشذػرة،
كمية اإلدارة كاالقتراد ،جامعة السػصل.
 شعباف ،حسجؼ دمحم كآخخكف( .)2003االعبلـ كاالتراؿ بالجساىيخ لخجل األمغ .القاىخة:
مصبعة كمية الذخكة.
 شياب ،شيخزاد ( :)2009مدتؾى تحقيق الحات لجى مجراء السجارس اإلعجادية والثانؾية
في مخكد محافغة نيشؾى ،مجمة جامعة تكخيت لمعمػـ اإلندانية ،مج ( ،)16ع (،)1
العخاؽ.
 الذيخؼ ،دمحم مشرػر ( :)2012درجة مسارسة مجيخي السجارس التابعة لسذخوع السمػ عبج
هللا لتظؾيخ التعميؼ العام بسجيشة مكة السكخمة لمسيارات القيادية ،رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة ،جامعة أـ القخػ ،الدعػدية.
 الذيخ خميل ،ىساـ ( :)2017واقع السيارات القيادية لجى خخيجي بخامج القيادة واإلدارة
في مؤسدات التعميؼ العالي وسبل تظؾيخىا .أكاديسية اإلدارة والدياسة لمجراسات العميا
"انسؾذجا" .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػر ،أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا ،غدة،
فمدصيغ.
 الرامل ،ناصخ بغ عمي ، (2011)،تشسية السيارات القيادية لمعامميؽ وعالقتيا باألداء
الؾعيفي في مجمذ الذؾرى الدعؾدي ،رسالة ماجدتيخ في إدارة األعساؿ ،كمية الجراسات
العميا ،جامعة نايف العخبية لمعمػـ االمشية.
 الرػياف ،نػرة( ،)2017دور السؤسدات الحكؾمية في اكداب وتشسية ميارات القيادة لجى
الذباب الدعؾدي :دراسة ميجانية عمى عيشة مؽ شباب مشظقة الخياض ،مجمة العمػـ
اإلندانية كاإلدارية (جامعة السجسعة) ،السسمكة العخبية الدعػدية.
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 شبيل ،عمي حديغ دمحم كعمي ،فخاس محسػد كنقػال ،إيشاس بيشاـ2008( .ـ) .تقؾيؼ مدتؾى
الستقخار الشفدي لجى العامميؽ في وحجات التخبية الخياضية والفشية في كميات جامعة
السؾصل وعالقتو بتحقيق الحات .مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية ،ـ( )8ع(.)4
 شبيل ،عمي كآخخكف )2009( ،تقؾيؼ مدتؾى الستقخار الشفدي لجى العامميؽ في وحجات
التخبية الخياضية والفشية في كميات جامعة السؾصل وعالقتو بتحقيق الحات ،مجمة أبحاث
كمية التخبية ،جامعة السػصل.
 الصيخاكؼ ،كساؿ ( :)2015السيارات القيادية لجى أعزاء السجالذ الظالبية وعالقتيا
بسدتؾى األنذظة الظالبية في الجامعات الفمدظيشية .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،
أكاديسية اإلدارة كالدياسة لمجراسات العميا ،غدة ،فمدصيغ.
 عبج القادر ،عبج هلل بغ احسج ، (2004)،أىؼ العؾامل السؤثخة في نجاح الجتساعات
باألجيدة الحكؾمية بسجيشة الخياض ،رسالة ماجدتيخ في اإلدارة العامة ،جامعة السمظ
سعػد ،كمية العمػـ اإلدارية.
 عبجالمصيف ،إذار( " :)2011العالقة بيؽ الجعؼ الجتساعي وحالة الخجل لجى الحكؾر
حخكيا ،مجمة جامعة دمذق ،مجمج ،23العجد  ،2سػريا.
السعؾقيؽ ً

 العتيبي ،عبج السحدغ بغ إبخاىيع ، (2003)،السيارات القيادية لجى الزبا العامميؽ في
وزارة الجفاع والظيخان في مجيشة الخياض وعالقتيا بكفاءة أدائيؼ-دراسة مقارنة بيؽ ضبا
القؾات البخية وضبا

قؾات الجفاع الجؾي ،رسالة ماجدتيخ في العمػـ اإلدارية ،كمية

الجراسات العميا ،أكاديسية نايف العخبية لمعمػـ األمشية.
 العتيبي ،عبج السحدغ( :)2006السيارات القيادية لجى الزبا العامميؽ في وزارة الجفاع
والظيخان في مجيشة الخياض وعالقتيا بكفاءة أدائيؼ –دراسة مقارنة بيؽ ضبا القؾات
البخية وضبا قؾات الجفاع الجؾي -أكاديسية نايف العخبية لمعمػـ األمشية ،الدعػدية.
 عدمية ،دمحم إبخاىيع كالبشا ،أنػر حسػدة (2011ـ) .الحكاء النفعالي وعالقتو بالتؾافق
الدواجي لجى العامميؽ بجامعة األقرى غدة ،مجمة جامعة األزىخ بغدة ،ـ ( )13ع (.)2
 عسخ ،عسخك رفعت( ،)2005العالقة اإليثار وتحقيق الحات وبعض إبعاد الذخرية لجى
طالب كمية التخبية ببؾر سعيج ،مجمة اإلرشاد الشفدي ،مخكد اإلرشاد الشفدي ،العجد التاسع.
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 العشدؼ ،أحسج( ،)2017درجة السيارات القيادية السكتدبة لخخيجي بخنامج ماجدتيخ
الجرجة السؾحجة في التخبية بجامعة الكؾيت ،مجمة دراسات الخميج كالجديخة العخبية،
الكػيت.
 العشدؼ ،مزحي ( .)2012العالقة بيؽ الزغؾ الشفدية وتحقيق الحات لجى طالب
السخحمة الثانؾية بسجيشة الخياض بالسسمكة العخبية الدعؾدية ،مجمة جامعة األزىخ ،مرخ.
بيئيا واجتساعية
 عػاده ،رنا (":)2007دمج لحوي اإلعاقة الحخكية في السجتسع السحمي ً
دراسة حالة في محافغة نابمذ -رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة الشجاح ،فمدصيغ.

 كبلب ،ىجػ ( :)2016الخضا عؽ الؾاقع ومدتؾى الظسؾح وعالقتيا بتحقيق الحات لجى
الظالبات الجامعيات الؾافجات مؽ الخارج والسقيسات في جامعة األقرى بغدة ،رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذػر ،كمية التخبية ،جامعة األقرى ،غدة ،فمدصيغ.
 محسػد ،محسػد كاضع كخمف ،عمى صبحي2015( .ـ) .نسط الذخرية وعالقتو بتحقيق
الحات لجى طمبة كمية التخبية الخياضية في درس الجسشاستػ .مجمة كمية التخبية األساسية،
ـ( )21ع(.)87
 السفجػ ،عسخ عبجالخحسغ1993(،ـ) :مرادر إشباع الحاجات الشفدية لمذباب في
السخحمتيؽ الستؾسظة والثانؾية ،مجمة رسالة الخميج العخبي ،الدعػدية.
 الشبياني ،سعػد سميساف مصخ ،2010 ،مدتؾى ميارات التفكيخ الشاقج لجى طمبة كمية
العمؾم التظبيقية بشدوى في سمظشة عسان ،مجمة جامعة الذارقة لمعمػـ اإلندانية
كاالجتساعية ،السجمج  ،7العجد .2
 الشعيع ،عبجالمصيف بغ صالح2010( ،ـ) :الستغيخات السؤثخة عمى الذعؾر بتحقيق الحات
لجى عزؾ ىيئة التجريذ بكمية الذخيعة في محافغة اإلحداء بالسسمكة العخبية الدعػدية
السجمة العمسية لمبحػث كالجراسات التجارية  -مرخ.
 الشعيسي ،دمحم عبجالعاؿ ،كصػيز ،راتب ،كصػيز ،غالب ،)2009( :إدارة الجؾدة
السعاصخة ،دار السديخة لمشذخ كالتػزيع ،عساف.
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ممحق رقؼ( :)1الستبانة برؾرتيا األولية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أكادمييـــت اإلدارة والسيـاســت للدراســاث العليا – غــزة
بزنامج القيادة واالدارة

الديج الجكتؾر /ة ___________________________ حفغو هللا ورعاه،،
السدسى الؾعيفي ومكان العسل ___________________________ /
الجرجة العمسية___________________________ /
بيانات الترال  /جؾال ___________________________بخيج إلكتخوني _________________

السؾضؾع  //تحكيؼ استبانة
يقػـ الباحث بتجخاء دراسة لمتعخؼ إلي عبلقة السيارات القيادية بتحقيق الحات لجػ السعاقيغ حخكيا بقصاع غدة "،
كذلظ استكساال لستصمبات الحرػؿ عمي درجة الساجدتيخ في القيادة واإلدارة

بتشخاؼ الجكتػر  /دمحم

الجخيدي حفطو هللا ،كنط اخ لخبختكع العمسية كالعسمية فتنو يذخفشي مداىستكع في تحكيع ىحا االستباف ،فأرجػ
التفزل بتعصائي جدءا مغ كقتكع الثسيغ بالتكخـ بتحكيع االستبانة كإثخائيا بسبلحطاتكع بسا تخكنو مشاسبا.
شاك اخ لكع حدغ تعاكنكع ،،،
كتفزمػا بقبػؿ فائق التحية كالتقجيخ،،،

إعداد الباحث /إبزاهيم حسن أبى جزر
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البيانات األساسية:
الجشذ/

الفئة العسخية/

السؤىل العمسي/

ذكخ

أقل مغ 22عاـ

ثانػية عامة فأقل

يعسل

الحالة الؾعيفية /

درجة اإلعاقة /

جدئية

مشظقة الدكؽ/

رفح

مجة اإلعاقة/

أقل مغ  5سشػات

أنثى

مغ 35-23

مغ 55-36

دبمػـ

بكالػريػس

دراسات عميا

ال يعسل

كمية

خانيػنذ

مغ  15-6سشػات
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مغ  55فأكثخ

الػسصى

غدة

أكثخ مغ  15سشػات

الذساؿ

السحػر االكؿ :السيارات القيادية

البعج األول  :السيارات الحاتية

م

العبارة

مناسبة العبارة
مشاسبة

غيخ مشاسبة

انتماء العبارة للمجال
مشتسية

غيخ مشتسية

.1

احجد اىجافي بجقة.









.2
.3

اترخؼ بثقة في حل السذكبلت









اىتع بسطيخؼ الخارجي البلئق









.4

اتحجث بصبلقة اثشاء تػاصمي مع االخخيغ









.5

انرت لػجية نطخ االخخيغ









.6

استصيع اف اديخ نداع بيشي كبيغ شخز االخخ ببل غزب









.7

اتقبل الشقج مغ االخخيغ









.8

امتمظ القجرة عمى االقشاع









.9

أتحمى باليجكء كسعة الرجر









.15

أمتمظ الخغبة في الشسػ السيشي كتصػيخ ذاتو









.11

أمتمظ القجرة عمى تحسل السدئػلية









البعج الثاني  :السيارات الفشية :

.1

أساعج االخخيغ عمى تحديغ أدائيع









.2

أديخ اجتساعات بسيارة كشكل مستاز









.3

أشخؾ االخخيغ في اتخاذ الق اخرات









.4

أكضح لآلخخيغ كيفية أداء العسل









.5

أحخص عمى تصػيخ أساليب العسل الفشي









.6

أتجرب عمى تحجيج الػاجبات كالسدؤكليات









.7

أستثسخ الػقت بالذكل األمثل









.8

أكتدب ميارة اعجاد الخصط اليػمية









.9

أشػر قجراتي عمى تصػيخ الحمػؿ كالبجائل لمسذكبلت التي تػاجيشي









.15

أكتذف السذاكل كالتشبؤ بيا









.11

أحمل السعمػمات الستعمقة بسػقف معيغ
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.12

أرسخ أىسية التخصيط كدكره في تصػيخ أدائي









البعج الثالث  :السيارات اإلندانية
مناسبة العبارة

لعبارة

مشاسبة

انتماء العبارة للمجال

غيخ مشاسبة

مشتسية

غيخ مشتسية

.1

أقيع عبلقات شيبة مع االخخيغ









.2

اشجع االخخيغ عمى ابجاء آرائيع









.3

اتفيع حاجات االخخيغ السختمفة









.4

اتجشب التيجيج بالعقػبات









.5

ادافع عغ حقػؽ االخخيغ دكف تسييد









.6

اكفخ مداعجة إندانية لآلخخيغ









.7

أشارؾ االخخيغ في السشاسبات االجتساعية









.8

أكتدب القجرة عمى التفاعل مع أفكار االخخيغ كمذاعخىع









.9

أكتدب القجرة عمى بشاء العبلقات االجتساعية مع االخخيغ









.15

أكتدب القجرة عمى السبادرة باالتراؿ كالتػاصل في الػقت السشاسب









.11

لجؼ القجرة عمى تكػيغ فخؽ عسل









البعج الخابع :السيارات الفكخية:

.1

أعخض أفكارؼ بصخيقة عمسية مشطسة









.2

امتمظ القجرة عمى االستساع لآلخخيغ









.3

أتخكػ في اصجار االحكاـ كالشتائج









.4

أشجع تبادؿ اآلراء مع االخخيغ









.5

أتفيع البيئة الجاخمية في العسل









.6

امتمظ رؤية قيادية كاضحة









.7

أدعع الشذاط الفكخؼ كالثقافي في السجسع









.8

أقجـ السرمحة العامة عمى الخاصة









.9

أعسل كفق رؤية كاستخاتيجيات كاضحة









.15

أتسيد بالقجرة عمى التخصيط كالتشطيع









.11

اعبخ عغ أفكارؼ برػرة كاضحة









.12

احخص عمى التفكيخ اإلبجاعي
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البعج الخامذ :السيارات اإلدارية :
مناسبة العبارة

العبارة

مشاسبة

مشتسية

غيخ مشتسية

اكزع االعساؿ عمى االخخيغ بعجالة
.1









اعقج اجتساعات بذكل دكرؼ
.2









3أ.راعي السػضػعية في تقييع االخخيغ









أتقغ فغ السكاتبات اك السخاشبات الخسسية باستخجاـ الحاسػب
.4









أفػض الدمصة كالربلحيات الى غيخؼ
.5









أحاكؿ أنسي ركح الجساعة كالعسل كفخيق لتحقيق اىجاؼ العسل
.6









7أ.راقب أداء االخخيغ بصخيقة مػضػعية









احخص عمى درجة اتراؿ بيشي كبيغ االخخيغ بجرجة عالية
.8









أتحسل الشتائج الستختبة عمى الق اخرات التي اتخحىا
.9









أحجد األكلػيات لؤلىجاؼ البلزـ تحقيقيا
.15
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غيخ مشاسبة

انتماء العبارة للمجال

السحؾر الثاني :تحقيق الحات
ـ

ثالثا :السعؾقات التي تحؾل تظبيق السيارات القيادية لؾصؾل لتحقيق الحات لجي السعاقيؽ حخكياً
مناسبة العبارة
العبارة
مشاسبة

غيخ مشاسبة

انتماء العبارة للمجال
مشتسية

غيخ مشتسية

.1

اعتبخ نفدي بأني انداف مسيد في السجتسع









.2

اتخفع عغ اخصاء اآلخخيغ اتجاىي









.3

اعتبخ بسثابة نقصة محػرية في حياة مغ يتعاممػف معي









.4

راض عغ قجراتي العقمية









.5

راض عغ قجراتي البجنية









.6

راض عغ مدتػػ األعساؿ التي أقػـ بيا









.7

تعجبشي شخيقتي في إنجاز األعساؿ









.8

سمػكياتي ثابتة ندبيا









.9

اعبخ لغيخؼ عغ مذاعخؼ اتجاه بكل صجؽ









.15

اقػؿ ما اريج قػلو دكف تحفع









.11

اشخح كجية نطخؼ بغس الشطخ عغ كجية نطخ اآلخخيغ









.12

اساعج األخخيغ في حل مذكبلتيع ضسغ قجراتي









.13

يثق اآلخخيغ بقجرتي عمى مداعجتيع









.14

اعتسج عمى قجرتي الخاصة في انجاز ما يػكل لي مغ عسل









.15

احاكر اآلخخيغ بأفكارؼ كأرؼ أنيا تقمي استحدانا









.16

عبلقاتي مع األخخيغ يدػدىا الجؼء كالحشاف.









.17

أناقر األراء كلػ انيا مغ أشخاص كأتػافق معيع فكخيا









.18

اريج ما اقػؿ دكف قيػد
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العبارة

مناسبة العبارة
مشاسبة

غيــــــــــــــــــــــــخ

مشاسبة

انتماء العبارة
للمجال
مشتسية

غيخ مشتسية

.1ضعف في الدياسات كالقػانيغ الجاعسة لحقػؽ السعاقيغ حخكيا









.2قمة الػضائف السػجية لمسعاقيغ حخكيا

























.5قمة اإلمكانيات السالية لجػ السعاقيغ حخكيا









.6ضعف في البخامج كالخجمات السقجمة مغ السؤسدات الخاصة لمسعاقيغ









.3نجرة بخامج التجريب السيشي الستخررة لمسعاقيغ حخكيا
.4قمة البخامج التعميسية كالسشح لمسعاقيغ حخكيا

حخكيا

.7ضعف في البخامج كالخجمات السقجمة مغ السؤسدات العامة لمسعاقيغ









حخكيا

.8عجـ مبلئسة كمشاسبة بعس أماكغ العسل لمسعاقيغ حخكيا









.9ضعف في بخامج التفخيغ كالجعع الشفدي السقجمة لمسعاقيغ حخكيا









ضعف في بخامج التسكيغ االقترادؼ كالسذاريع الجاعسة لمسعاقيغ حخكيا
.15









قمة األنجية الخياضية مشاسبة لمسعاقيغ حخكيا
.11

















عجـ تػفخ صشجكؽ كششي لجعع شسػحات كأماؿ السعاقيغ حخكيا
.12
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ممحق رقؼ( :)2الستبانة برؾرتيا الشيائية


أكادمييت اإلدارة والسيـاســت للدراســاث العليا – غــزة
بزنامج القيادة واإلدارة

الديج/ة ......................................................السحتخم/ة.
يقػـ الباحث بتجخاء دراسة ميجانية بعشػاف " السيارات القيادية وعالقتيا بتحقيق الحات
حخكيا بسحافغات قظاع غدة" استكساال لستصمبات نيل درجة الساجدتيخ تخرز
لجى السعاقيؽ
ً

القيادة كاإلدارة ،كلحلظ صسع الباحث استبانة لقياس ىحه العبلقة فآمل مشكع الجعع كالتعاكف مغ
خبلؿ السذاركة في استكساؿ االستبانة كإعادتيا مع مخاعاة الجقة في اإلجابة بيجؼ الخخكج
بشتائج كاقعية ،ىحا كيتحسل الباحث كافة السدؤكلية في الحفاظ عمى سخية السعمػمات كالبيانات

التي تقجـ.

وشكخ لكؼ عمى حدؽ تعاونكؼ ،،،
ًا

الباحث /إبزاهيم حسن أبى جزر
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أول :البيانات األساسية:
ً

الجشذ/

الفئة العسخية/

السؤىل العمسي/

ذكخ

مغ 25عاـ فأقل

ثانػية عامة فأقل

درجة اإلعاقة /

السحافغة/



أنثى

جدئية

رفح

مغ 29-21

دبمػـ

مغ 39-35

بكالػريػس

مغ  45فسا فػؽ

دراسات عميا

كمية

خانيػنذ

الػسصى

غدة

الذساؿ

ائيا َّ
بأنيا " مجسػعة مغ القجرات التي يجب َّ
أف
ويعخف الباحث السيارات القيادية إجخ ً

يستمكيا السعاقيغ حخكيا ،كتسكشو مغ إدارة شؤكف حياتو السختمفة كصػال لتحقيق ذاتو كتذسل
السيارات الحاتية كالفشية كاإلندانية كالفكخية كالسيارات اإلدارية.


التعخيف اإلجخائي لتحقيق الحات :ىػ حاجة السعاقيغ حخكيا بقصاع غدة لمتعبيخ عغ

ذاتيع كالػصػؿ إلى ما يسكغ تحقيقو مغ إمكانات كقجرات بيجؼ إشباع حاجاتيع ،كإعادة حالة
االتداف التي تداعجىع في استخجاـ تمظ اإلمكانات كالقجرات كالسيارات القيادية في سبيل الػصػؿ
لسا يخغبػف إليو مغ مكانة بالسجتسع.
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السحؾر األول :السيارات القيادية
البعج األول :السيارات الحاتية
م

مؾافق

العبارة

بذجة

.1

أحجد أىجافي بجقة.

.2

أترخؼ بثقة في حل السذكبلت.

.3

أىتع بسطيخؼ الخارجي البلئق.

.4

أتحجث بصبلقة في أثشاء تػاصمي مع اآلخخيغ.

.5

أنرت لػجية نطخ اآلخخيغ.

.6

أستصيع أف أديخ نداعا بيشي كبيغ الذخز اآلخخ ببل
غزب.

.7

أتقبل الشقج مغ اآلخخيغ برجر رحب.

.8

أمتمظ القجرة عمى إقشاع اآلخخيغ.

.9

أتسيد باليجكء كسعة الرجر.

.10

أمتمظ الخغبة في تصػيخ ذاتي.

.11

أمتمظ القجرة عمى تحسل السدؤكلية.

البعج الثاني :السيارات الفشية واإلدارية
.1

أساعج اآلخخيغ عمى تحديغ أدائيع.

.2

أديخ االجتساعات بسيارة كشكل مستاز.

.3

أشارؾ اآلخخيغ في اتخاذ الق اخرات.

.4

أكضح لآلخخيغ كيفية أداء العسل.

.5

أحخص عمى تصػيخ أساليب العسل الفشي.

.6

أستصيع تحجيج الػاجبات كالسدؤكليات.

.7

أستثسخ الػقت بالذكل األمثل.

.8

لجؼ ميارة إعجاد الخصط اليػمية.

.9

أشػر قجراتي في حل السذكبلت.

.10

أحمل السعمػمات الستعمقة بسػقف معيغ.
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مؾافق

محايج أرفض أرفض بذجة

البعج الثالث :السيارات اإل ندانية
العبارة

ـ

مؾافق
بذجة

.1

أقيع عبلقات شيبة مع اآلخخيغ.

.2

أشجع اآلخخيغ عمى إبجاء آرائيع.

.3

أتفيع حاجات اآلخخيغ السختمفة.

.4

أرغب دائسا في إقامة عبلقات ججيجة.

.5

أدافع عغ حقػؽ اآلخخيغ دكف تسييد.

.6

أرغب في مداعجة اآلخخيغ بذكل دائع.

.7

أشارؾ اآلخخيغ في السشاسبات اإلجتساعية.

.8

أمتمظ القجرة عمى التفاعل مع أفكار اآلخخيغ كمذاعخىع.

.9

لجؼ القجرة عمى السبادرة باالتراؿ كالتػاصل في الػقت
السشاسب.

.10

لجؼ القجرة عمى العسل ضسغ فخيق.

البعج الخابع :السيارات الفكخية
.1

أعخض أفكارؼ بصخيقة مػضػعية.

.2

أمتمظ القجرة عمى فيع اآلخخيغ بذكل مبلئع.

.3

أتخكػ في إصجار األحكاـ كالشتائج.

.4

أمتمظ القجرة عمى تحميل السذكمة.

.5

أمتمظ رؤية فكخية كاضحة.

.6

أدعع الشذاط الفكخؼ كالثقافي في السجتسع.

.7

أقجـ السرمحة العامة عمى الخاصة.

.8

أعسل كفق رؤية كاستخاتيجيات كاضحة.

.9

أتسيد بالقجرة عمى التخصيط كالتشطيع.

.10

أعبخ عغ أفكارؼ برػرة كاضحة.

.11

أحخص عمى تصػيخ التفكيخ اإلبجاعي لجؼ.
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مؾافق

محايج ارفض ارفض بذجة

السحؾر الثاني :تحقيق الحات
مؾافق

العبارة

م

بذجة

.1

مسيد في السجتسع.
ا
أعتبخ نفدي

.2

أتخفع عغ أخصاء اآلخخيغ اتجاىي.

.3

أعتبخ بسشدلة نقصة محػرية في حياة مغ يتعاممػف معي.

.4

راض عغ قجراتي العقمية.

.5

راض عغ قجراتي البجنية.

.6

راض عغ مدتػػ األعساؿ التي أقػـ بيا.

.7

تعجبشي شخيقتي في إنجاز األعساؿ.

.8

أعبخ لغيخؼ عغ مذاعخؼ اتجاىو بكل صجؽ.

.9

أقػؿ ما أريج قػلو دكف تحفع.

.10

أشخح كجية نطخؼ بغس الشطخ عغ كجية نطخ اآلخخيغ.

.11

أساعج اآلخخيغ في حل مذكبلتيع ضسغ قجراتي.

.12

يثق اآلخخكف بقجرتي عمى مداعجتيع.

.13

أعتسج عمى قجرتي الخاصة في إنجاز ما يػكل لي مغ

مؾافق

محايج أرفض أرفض بذجة

عسل.
.14

أحاكر اآلخخيغ بأفكارؼ كأرػ َّأنيا تبلقي استحدانا.

.15

عبلقاتي مع اآلخخيغ يدػدىا الجؼء كالحشاف.

.16

أعتقج بأنشي قج حققت غالبية أىجافي الحياتية.

.17

اشعخ بالخضا عغ اإلنجازات التي حققتيا

حخكيا
ثالثا :السعؾقات التي تحؾل دون تظبيق السيارات القيادية لإلحداس بتحقيق الحات لجى السعاقيؽ ً
.1

ضعف في الدياسات كالقػانيغ الجاعسة لحقػؽ السعاقيغ

حخكيا.
.2

نجرة بخامج التجريب السيشي الستخررة لمسعاقيغ حخكيا.

.3

قمة البخامج التعميسية كالسشح لمسعاقيغ حخكيا.

.4

ضعف في البخامج كالخجمات السقجمة مغ السؤسدات
الخاصة لمسعاقيغ حخكيا.
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ضعف في البخامج كالخجمات السقجمة مغ السؤسدات

.5

العامة لمسعاقيغ حخكيا.
.6

عجـ مبلءمة كمشاسبة بعس أماكغ العسل لمسعاقيغ حخكيا.

.7

ضعف في بخامج التفخيغ كالجعع الشفدي السقجمة لمسعاقيغ
حخكيا.
ضعف في بخامج التسكيغ االقترادؼ كالسذاريع الجاعسة

.8

لمسعاقيغ حخكيا.
.9

قمة األنجية الخياضية السشاسبة لمسعاقيغ حخكيا.

.10

عجـ تػفخ صشجكؽ كششي لجعع شسػحات كآماؿ السعاقيغ

حخكيا.
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ممحق رقؼ( :)3نسؾذج مقابمة

أكادمييت اإلدارة والسيـاســت للدراســاث العليا – غــزة
بزنامج القيادة واإلدارة

الديج ......................................................./السحتخم
السشرب.................................................../
مكان العسل................................................/
يقػـ الباحث بتجخاء دراسة ميجانية بعشػاف " السيارات القيادية كعبلقتيا بتحقيق الحات لحكػ

اإلعاقة الحخكية بسحافطات غدة" استكساال لستصمبات نيل درجة الساجدتيخ تخرز القيادة
كاإلدارة ،يخغب الباحث في إجخاء السقابمة مع سيادتكع لمتعخؼ عمى التالي:

 .1ما ىي أىؼ الخجمات التي تقجميا مؤسدتكؼ لتشسية السيارات القيادية في سبيل

إحداس ذوي اإلعاقة الحخكية بتحقيق ذاتيؼ؟

 .2ما ىي أىؼ السعؾقات التي تؾاجو مؤسدتكؼ وتحؾل دون تقجيؼ الخجمات لحوي اإلعاقة

التي يسكؽ ليحه الخجمات مؽ تشسية مياراتيؼ القيادية في سبيل تحقيق ذاتيؼ؟

وشك اخ لكؼ عمى حدؽ تعاونكؼ ،،،
الباحث /إبزاهيم حسن أبى جزر
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ممحق رقؼ( :)4نسؾذج أسساء السحكسيؽ
السؼ

م

جية العسل

الرفة

.1

أديب سالع األغا

أستاذ مداعج في العمػـ اإلدارية

جامعة األقرى

.2

أشخؼ دمحم مذسر

أستاذ مداعج في العمػـ اإلدارية

جامعة األقرى

.3

أمل يػسف دمحم جاه الخسػؿ

أستاذ مذارؾ في العمػـ اإلدارية

الدػداف جامعة اـ درماف اإلسبلمية

.4

جبلؿ شيخ العيج

أستاذ مداعج

كمية العمػـ كالتكشػلػجيا

.5

حشاف عثساف دمحم

أستاذ مداعج في العمػـ اإلدارية

الدػداف جامعة اـ درماف اإلسبلمية

.6

رائجة عصية أبػ عبيج

أستاذ مداعج

جامعة األقرى

.7

سامي أبػ شو

أستاذ مداعج في العمػـ اإلدارية

الكمية العخبية لمعمػـ التصبيقية

.8

سسية كساؿ دمحم حدغ

أستاذ مداعج في العمػـ اإلدارية

الدػداف جامعة اـ درماف اإلسبلمية

.9

عبج الخؤكؼ الصبلع

دكتػراه عمع الشفذ

جامعة األقرى

 .10عصاؼ محسػد أبػ غالي

أستاذ دكتػر عمع نفذ

جامعة األقرى

 .11عيدى السحتدب

 .12دمحم إبخاىيع السجىػف

أستاذ مداعج

جامعة األقرى

أستاذ مذارؾ

رئيذ أكاديسية اإلدارة كالدياسة

 .13دمحم الذخيف

أستاذ مداعج قدع عمع الشفذ

جامعة األقرى

 .14دمحم عاشف العكخ

تأىيل دكتػراة  +إحرائي

ك ازرة التخبية كالتعميع

 .15محسػد عبج الخحسغ الذشصي

أستاذ مداعج

ديػاف السػضفيغ

 .16ياسخ أبػ ىجركس

أستاذ مذارؾ

جامعة األقرى

 .17يػسف مرصفى عػض هللا

ماجدتيخ صحة نفدية

السجيخ الصبي لعيادة الرحة الشفدية
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ممحق رقؼ( :)5نسؾذج تدييل ميسة باحث
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