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 قدمة: امل

وتعاليم   والسياسية،  الفلسفية  النظريات  خالل  من  املفكرين  مختلف  لدى  املتواترة  الحضارات  عبر   
ً
كبيرا  

ً
حيزا االنسان  حقوق  قضية  شغلت 

 في تاريخ اإلنسانية، ولقد تداخلت عوامل كثيرة منذ القدم في عملية تطوير الحقوق والحريات وال
ً
في حلقة تي تدور  االديان، وباتت الزاوية األكثر وضوحا

 (. 270:2015عالقة الفرد بالسلطة بمختلف أشكالها )أحمد، 

حتم ضرورة  البشرية  بالثروة  االهتمام  فإإّن  ولذلك  ورقيه،  املجتمع  لتقدم  مواردها  ية  توجيه  على  تعمل  والنمو  للنهوض  سعيها  في  دولة  كل  ن 

بدأ االهتمام   ،بحاث التربوية والنفسيةي األ ومع التطور الهائل ف  ،القرن العشرينوائل  عاية ذوي االحتياجات الخاصة منذ أ البشرية، وقد بدأ االهتمام بر 

باعتبارهم غير عاديين وذلك في كثير من بلدان العالم،   يتزايد في هذا املجال وصدرت العديد من القوانين التي تهدف الى االهتمام برعاية هؤالء االطفال

( صدر قانون ينص على أن التربية والرعاية من حق 1945عام )  مريكاأصدر قانون الضعف العقلي، وفي    (1913)منها على سبيل املثال في بريطانيا عام  

االعاقة،كل االطفال   السنوات األخيرة   ذوي  املجال في  بهذا  العامة كاملة والتي تتفق مع تفردهم. كما بدأ االهتمام  التربوية  الخدمات  الحق في  وأن لهم 

 اهتمام اليونسكو في دورته املنعقدة في عام )أ (، و 1959ق االطفال في نوفمبر )عقب صدور االعالن لحقو 
ً
برعاية التالميذ ذوي االحتياجات    (1981يضا

 . (17:2009)أحمد،  الخاصة
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  :لخصامل

وعي   مدى  دراسة  إلى  الحالية  الدراسة  )تهدف  من  الدراسة  عينة  تكونت  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  بحقوق  تبوك  منطقة  ( 125سكان 

العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  مختلفة،  ومهنية  واقتصادية  اجتماعية  ومستويات  عمرية  فئات  من  تبوك،  منطقة  سكان  من   
ً
مفحوصا

االعاقة   الوعي بحقوق االشخاص ذوي  الدراسة في مقياس  أداة  إعدادالبسيطة. تمثلت  الباحثتان   ،(2008وعبدالرحمن،    ي)عل  من  استخدمت 

لعينتين  "ت"  واختبار  واحدة  لعينة  "ت"  واختبار  املعيارية،  واالنحرافات  املتوسطات  وهي:  الدراسة،  نتائج  لحساب  متعددة  إحصائية  أساليب 

توصلت نتائج الدراسة إلى أّن:   وقد،  واليز  –ولى كروسكال  سلوب تحليل التباين  من الدرجة األ أ ( و ANOVAتحليل التباين األحادي )منفصلتين، و 

وعي سكان منطقة تبوك بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مرتفع. وتوجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة، تعزى للمنطقة )داخل وخارج 

وال  تبوك( تبوك،  خارج  لصالح  ملتغير  ،  تعزى  اإلعاقة  ذوي  بحقوق  تبوك  وعي سكان منطقة  في مدى  الحقوق  الجنس، عدا  توجد فروق  بعد  في 

توجد فروق في مدى وعي سكان منطقة تبوك بحقوق ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير املرحلة  املدنية والسياسية حيث وجدت فروق لصالح االناث. وال  

 على نتائج الدراسة.   ، ومتغير املستوى التعليمي، ومتغير نوع العمل.العمرية
ً
 في ختام الدراسة تم تقديم بعض التوصيات  بناءا

 . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ؛الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة؛ ذوي اإلعاقة فتاحية:املكلمات ال
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اإلعاقة اصبحت أعلى بكثير مما   انتشارالى أّن نسبة  (World Health Orgnization,2011)مة الصحة العاملية أشار تقرير حديث صادر عن منظ

اليوم أصبحت   اإلعاقة في عالم  انتشار  أّن نسبة  الى  التقرير  أفاد هذا  املاض ي، فقد  في عقد    %10ولم تعد    %15كانت عليه في  التقارير  كما كانت تفيد 

م، ويعني ذلك أّن عدد األشخاص املعوقين في السبعينات من القرن املاض ي وهو العقد الذي أجريت فيه آخر دراسة مسحية لإلعاقة على مستوى العال

يصل   قد  الحالي  الوقت  في  ذلك  إ العالم  العاملية  الصحة  منظمة  وتعزو  نسمة.  بليون  السريع  إ لى  واالنتشار  االنسان،  عمر  متوسط  زيادة   لألمراض لى 

الذي طرأ على منهجية قياس معدالت حدوث اإلعاقة. ويعيش   . وفي كل دول    ذوي االعاقةمن األشخاص    %80املزمنة، والتحسن 
ً
األقل دخال الدول  في 

 (. 11:2013أن اإلعاقة أكثر بين الفقراء والنساء وكبار السن )الخطيب، العالم يتبين 

اإلعاقات ذوي  األشخاص  حقوق  ميثاق  تنفيذ  دعم  هو  التقرير  هذا  من  نشرتهو (CRPD)   والهدف  الذي  التقرير  هذا  الصحة   يعمل  منظمة 

الدولي (WHO) العاملية وحقوق  والبنك  العامة  الصحة  بمجاالت  الصلة  وثيق  التقرير  وهذا  اإلعاقة.  حول  متاحة  علمية  معلومات  أفضل  تجميع  على 

لخدمات واملهنيون ومناصرو األشخاص ذوي اإلعاقات وأسرهم. وقد تمت صياغة اإلنسان والتطوير والجمهور املعني هم واضعو السياسات ومقدمو ا 

آخرون أصحاب مصالح معنيون  املسؤولة عنهم، وكذلك  واملؤسسات  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  كاملة من  بمشاركة  التقرير  التقرير   ،هذا  في  جاء  وقد 

 أن:
ً
 ايضا

العالم لديهم شكل العالم.    %15اإلعاقة. وهذا يمثل قرابة    أشكال  من  ما  أكثر من مليار شخص في  بين  و من سكان  يتراوح ما    –  110)هناك عدد 

. في األسوياءويكون األشخاص ذوو اإلعاقات أكثر عرضة لعدم التوظيف مقارنة باألشخاص ، مليون شخص لديهم صعوبات كبيرة للغاية في العمل  (190

 عن نصف متوسط توظيف األشخاص من غير %44يرتفع متوسط توظيف األشخاص ذوي اإلعاقات ) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دول 
ً
( قليال

 (. %75ذوي اإلعاقات )

ال يمكنهم توفير تكاليف الرعاية الصحية،   ذوي االعاقةغالًبا ال يحصل األشخاص ذوو اإلعاقات على الرعاية الصحية الالزمة. نصف األشخاص  

 بثلث األشخاص من
ً
. األشخاص ذوو اإلعاقات تزيد لديهم احتمالية اكتشاف عدم كفاية مهارات موفري الرعاية الصحية أكثر ذوي االعاقة  غير  مقارنة

الضعف، ويحتم أن من  أربعة   ل بدرجة تقترب من ثالثة أضعاف  تلقيهم ملعاملة سيئة بمعدل  إبالغهم عن  احتمالية  الصحية وتزيد  الرعاية  يحرموا من 

 .األسوياءشخاص أضعاف مقارنة باأل

 باألطفال من  
ً
. توجد فجوات إكمال التعليم لدى جميع املجموعات األسوياءيكون األطفال ذوي اإلعاقات أقل احتمالية للذهاب للمدرسة مقارنة

األ  فيها معظم  التي يذهب  الدول  في  فقًرا. وحتى  األكثر  الدول  في  بروًزا  أكثر  تكون  العينة  ولكن  البيئات،  كافة  في  ال    األسوياء طفال  العمرية  املدرسة،  إلى 

إلى املدرسة، ولكن أقل   األسوياءتقريًبا من األطفال    %98يذهب العديد من األطفال ذوي اإلعاقات إلى املدرسة. على سبيل املثال في بوليفيا تذهب نسبة  

من (  %25)من األطفال غير املعاقين، ولكن أقل من    %80من األطفال املعاقين يذهبون للمدرسة. وفي إندونيسيا، يذهب إلى املدرسة أكثر من    ( %40)من  

 .األطفال ذوي اإلعاقات يذهبون إلى املدرسة

  -  20تى في الدول مرتفعة الدخل، تفتقر نسبة  على اآلخرين ومحدودية املشاركة في مجتمعاتهم. وح  ذوو اإلعاقات زيادة االعتماديواجه األشخاص  

من   %70بة من األشخاص ذوي اإلعاقات إلى املساعدة التي يحتاجون إليها للمشاركة في األنشطة اليومية. ففي الواليات املتحدة األمريكية، تعتمد نس 40%

 (. World report on disability,2011) وميةالبالغين ذوي اإلعاقات على األسرة واألصدقاء للحصول على مساعدة في األنشطة الي

ع للمعاق ما للفرد العادي من حقوق وعليه ما على السوي من واجبات يجب أن يقوم بها في حدود إمكانياته وقدراته، وعلى املجتمع توفير جمي  إّن 

الشاملة   والرعاية  الخدمات  كافة و   االجتماعيةو الثقافية  و   الصحية  ؛النواحي  جميعمن    لهأنواع  بتقديم  املجتمع  يقوم  أن  من  فالبد  االقتصادية، 

 (. 118:2013في جميع الحاالت، ويتمثل ذلك في تقديم كافة الواجبات واملساعدات )الببالوي،ذوي اإلعاقة ل  املساعدات

الحقوق  ظهرت  والتربوي  لقد  االجتماعية  االتجاهات  عدد من  بسبب  االعاقة  بذوي  الخاصة  تشريعات ة  والتشريعات  إصدار  بضرورة  تنادي  التي 

ب  من حقوق   ذوي االعاقةخاصة 
ً
للسلبيات وانتقاصا الحقوق والتشريعات مصدر  إن إصدار مثل هذه  البعض اآلخر  ايجابيات، في حين رأى  ملا لها من 

مانهم من فرص  األفراد، والتي كانت وما زالت تنادي بضرورة عزل هؤالء األفراد في مراكز الكاملة وحرمانهم من الفرص التربوية واالجتماعية، وكذلك حر 

 قبل توفيرها لغير  لعدد من املبررات أهمها األداء املتدني لهؤالء االفراد في ميادين العمل املختلفة، وضرورة توفير فرص العمل لألفراد العاديين العمل 
ً
أوال

العاديين،   باألفراد غير  أو تشريعات خاصة  أية قوانين  العالم  العالم العاديين. ولهذه االسباب واملبررات لم تظهر في كثير من دول  في حين هرت في دول 

العاديين، ولهذا  األفراد غير  اإليجابية من  املواقف  الدول ذات  العاديين، والتي تعكس مواقف  باألفراد غير  الخاصة  اعتبرت   القوانين والتشريعات  كله 

 . (43:2008) القمش والسعايدة،  الهامة في ميدان التربية الخاصةقضية الحقوق والتشريعات من القضايا الرئيسية و 

الوعي بحقوق   الشخص   األشخاصإّن  بأهمية  املجتمع  لهم وتعريف  املقدمة  الخدمات  والعمل على تحقيق مطالبهم وتحسين واقع  اإلعاقة  ذوي 

ويعد الوعي هو   .( 185:2017  ،وآخرون  الحمد)من األولويات التي تنادي بها جميع املنظمات الحقوقية في العالم    اإلنتاجاملعاق كعنصر بشري قادر على  

الفرد إلعاقته، بل شيًئا بإدراك  األمر  يتعلق  املجتمع. وال  في  اإلعاقة  الحد من  للمساعدة في  أهمية  األكثر  املجتمع بأسره  املساهم  في  يتغلغل  أن  ، يجب 

 بحيث يخلق مواقف صحيحة تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة. 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 مشكلة الدراسة: 

من   اإلعاقة  ذوو  يتجزأ  ال  ومراعاة جزء  أ   املجتمع،  كما  وانساني،  وطني  واجب  املجتمع    ّن ظروفهم  رقي  على  دليل  بهم  الخاصة  القوانين  احترام 

أكدت   ولقد  ولهمن  عديد  الوتحضره.  اإلنسانية  تحترم كرامته  أن  في  أصيل  للمعوق حق  أن  اإلنسان  لحقوق  الدولية  كان منشأ وطبيعة أيً   ،املواثيق  ا 

ال والقصور  إعاقته،  واالجتماعية  وخطورة  االقتصادية  والحقوق  والسياسية  املدنية  الحقوق  كافة  أي  لآلخرين،  املقررة  الحقوق  نفس  منه  يعاني  ذي 

البشر. من  سواه  بها  يتمتع  التي  تمّد   والثقافية  املولعل  اإلن  قيمها  من  يأتي  ورقيها  أ   واعترافها  والنبيلة،  نسانيةجتمعات  من  الضعفاء  بناءها، بحقوق 

والخي الحق  قيم  تعزيز  العام  الرأي  للباحثين ومشكلي  وكان البد  منهم،  االعاقة  ذوي  املريض وكذلك حقوق  العاجز وحقوق  الطفل وحقوق  ر كحقوق 

املجتمعات   في  القيم.والعدالة  بتلك  الوعي وااللتزام  ت  والعمل على نشر  التعرف على مدى وعي مجتمع منطقة  الدراسة في  بوك بحقوق وتتمثل مشكلة 

االتجاه،  ،اإلعاقةذوي    األشخاص التي تصب في هذا  البرامج واملناشط  الوعي وتفعيل  يعتبر بداية لحفظ ألن    كمساهمة وبداية لزيادة  بالحقوق  الوعي 

عاملية والقوانين والتشريعات  على إطار نظري ومفاهيمي منبثق من االتفاقيات واإلعالنات ال  وترتكز الدراسة الحالية  الحقوق وكفالة الحياة الكريمة لهم.

 عن التساؤالت اآلتية:  اإلجابةوتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في  .ذوي االعاقةاملحلية التي تناولت موضوع حقوق 

      ؟األشخاص ذوي اإلعاقةما مدى وعي سكان منطقة تبوك بحقوق  .1

 خارج تبوك(.  -تعزى للمنطقة )تبوك اإلعاقةهل توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .2

  .للجنستعزى  اإلعاقةهل توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .3

 هل توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة تعزى للعمر.  .4

 تعزى للمستوى التعليمي. اإلعاقةهل توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .5

 تعزى لنوع العمل.  اإلعاقةهل توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .6

 أهمية الدراسة: 

ب الوعي  يتناول  كونه  في  الدراسة  موضوع  أهمية  اجتماعيةتكمن  شريحة  من  هامة،    حقوق  يتجزأ  ال  جزء  بكافة    أجزاء وتعتبر  املجتمع  ومكونات 

وتنوعه،   مجموعة اختالفاته  على  للوقوف  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املواثيق  مضامين  في   
ً
نظريا البحث  خالل  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  في  تتمثل 

ا ما تعرضت حقوقهم لالنتهاك وكانوا عرضة للتهميش وشتى كثيرً ذين ص ذوي اإلعاقة، هؤالء األشخاص الالحقوق التي كرستها هذه املواثيق لفئة األشخا

 أنواع التمييز. 

لم   -في حدود علم الباحثتين-ألن منطقة تبوك    ،تتناول مدى وعي مجتمع منطقة تبوك بحقوق ذوي اإلعاقة  بأنها  ا كما تظهر أهمية املوضوع أيضً 

االعاقة ذوي  لحقوق  املجتمعي  البعد  تبين  وافية  بدراسات  املقررة  ،  تحظى  بحقوقهم  تمتعهم  تحول دون  التي  املجتمعية  عليها  و والصعوبات  التي نصت 

 .  اإلسالميةوكذلك الشريعة  اإلنسانيةالقوانين والدساتير 

 أهداف الدراسة: 

  إلقاء .1
ً
 املحلية والدولية.  األنظمةو في التشريعات  اإلعاقةعلى حقوق ذوي  الضوء نظريا

 . اإلعاقةذوي  األشخاصالتعرف على مدى وعي سكان منطقة تبوك بحقوق  .2

 خارج تبوك(. -تعزى للمنطقة )تبوك اإلعاقةمعرفة الفروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .3

  للجنس.تعزى  اإلعاقةمعرفة الفروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .4

 تعزى للعمر.  معرفة الفروق في مدى الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة .5

 للمستوى التعليمي.  تعزى  اإلعاقةمعرفة الفروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .6

 نوع العمل. ل تعزى  اإلعاقةمعرفة الفروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .7

محاولة لتوضيح بعض ما يتعلق بهذه الفئة وتصحيح املفاهيم الخاطئة حول حقوقهم، وضمان وترسيخ حقوقهم التي نصت  وتعتبر هذه الدراسة  

أتيحت لها   يمكن أن تقوم به هذه الفئة إذا الوعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يتطلب إيضاح أهمية الدور الذي  عليها املواثيق الدولية والعاملية، وألن

باالعتراف   ذلك  ويكون  وغيرهم،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بين  التمييز  وعدم  كاملة،  حقوقها  منحها  خالل  من  وذلك  املجال،  لها  وفتح  بهم  الفرصة 

  ية واملجتمعية كذلك.واملهن في كافة مناحي الحياة التعليمية لهم  واستيعابه، والتأكيد على تقبل املجتمع الكرامة البشريةوبوجودهم  وضرورة تمتعهم ب

 حدود الدراسة: 

 ضباء(  وتضم )تبوك، البدع، تيماء، ، تمثلت حدود الدراسة منطقة تبوك )شمال اململكة العربية السعودية(حدود مكانية: 

 هـ. 1438/1439،  2017/2018خالل العام حدود زمانية: 
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 مصطلحات الدراسة:

 :العاقة

عقلية، والعجز هو الذي يسبب هذه املشكالت عند  أوجسمية  أوالتكيف معها نتيجة مشكالت سلوكية  أوعدم قدرة الفرد على االستجابة للبيئة 

 (. 20:2008)القمش والسعايدة،  تفاعل الفرد املصاب مع البيئة

 حقوق ذوي العاقة:

 االتفاقات الدولية والقوانين املعمول بها في املنطقة العربية والدول التي تعمل على حمايتها.هو مصالح ثابتة لألفراد ذوي اإلعاقة تقرره 

 الوعي بحقوق ذوي العاقة:

على وجه الخصوص  واملعوقين  اإلعاقة  ألفراد املجتمع بشكل عام ولذوي العالقة بموضوع    إكسابهامجموع املعلومات واملهارات والخبرات التي يتم  

 . (16:2013وخصائصها واحتياجاتها وحقوقها )الببالوي، اإلعاقةبهدف تعريفهم بفئات 

 التعريف الجرائي للوعي بحقوق ذوي العاقة في هذه الدراسة: 

 بمعلومات ومعارف تؤثر في اتجاهه نحو ذوي اإلعاقة وحقوقهم   ابمنطقة تبوك الستجابة م  األشخاصأنه أداء  
ً
يقاس بالدرجة التي يحصل    ـــ   متأثرا

 عليها الفرد في استجابته ملقياس الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة )أداة الدراسة(. 

 طار النظري: ال 

ما  املجتمع؛  في  السريع  االندماج  وتعرقله عن  ترهقه  التي  اإلعاقة  بسبب  واحتياجات خاصة  له وضعية خاصة  طفل  اإلعاقة هو  ذو  الطفل  إّن 

التفتت   ، وقد 
ً
أيضا له رعاية خاصة  أن تكون  العناية والرعاية والحماية   اتفاقيةيستوجب  املعوقين كونهم يستحقون  الطفل لوضعية األطفال  حقوق 

املادة )  مثل ( من االتفاقية صراحة على حقوق الطفل ذي اإلعاقة كما تنطبق عليه سائر بنود االتفاقية بما أنها 23باقي األطفال بل أكثر، حيث نصت 

 ( على ما يلي:23موجهة للطفل بصفة عامة. وقد نصت املادة )

ياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على تعترف الدول األطراف بوجوب تمتع الطفل ذي اإلعاقة الفكرية أو الجسدية بح •

 النفس وتيسر مشاركته الفعلية في املجتمع. 

 بتوفير امل •
ً
وارد، تعترف الدول األطراف بحق الطفل املعوق في التمتع برعاية خاصة تشجع وتكفل للطفل املؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته رهنا

 نها طلب، والتي تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. تقديم املساعدة التي يقدم ع

للفقرة   •  
ً
املقدمة وفقا املساعدات  املعوق، توفر  الخاصة للطفل   لالحتياجات 

ً
أمكن ذلك، مع مراعاة   2إدراكا  كلما 

ً
املادة )السابقة( مجانا من هذه 

برعاي يقومون  ممن  غيرهما  أو  للوالدين  املالية  التعليم  املوارد  على   
ً
فعال املعوق  الطفل  حصول  إمكانية  ضمان  إلى  تهدف  أن  وينبغي  الطفل،  ة 

إلى تحقيق الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي  واإلعداد ملمارسة عمل. والفرص  التأهيل،  إعادة  الصحية، وخدمات  الرعاية   والتدريب، وخدمات 

نمو  ذلك  في  بما  الفردي.  ونموه  للطفل  االجتماعي  )االندماج  أكمل وجه ممكن.  والروحي، على  الثقافي  وعلى  http://boes.org/multiniguallه   .)

الوظيفي الدول األطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل املعلومات املناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطبي والنفس ي و 

تملأل  وذلك بغية  إليها،  الوصول  وإمكانية  املهنية  والخدمات  التأهيل  إعادة  بمناهج  املتعلقة  املعلومات  نشر  ذلك  في  بما  اإلعاقة،  ذوي  كين  طفال 

الن البلدان  احتياجات  الصدد،  املجاالت. وتراعى بصفة خاصة، في هذا  ية امالدول األطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبراتها في هذه 

 (. 106:2012)علي وعبدالرحمن)

االعاقةإّن وجود تشريع       لذوي 
ً
الذي يعتبر ضروريا القانون  التي   لتأكيد حقوقهم،يقوم على أساس من سيادة  الحياة  يتعلق بجميع جوانب  فيما 

االعاقةيعيشها   ذوي  أو    الفرد  تعليمية  أو  تربوية  ناحية  من  سواء  املجتمع    أ   تأهيليةفي 
ً
ونظرا التشغيل،  مجال  في  تأهيلو  تواجه  التي   همللصعوبات 

تحمي   التي  التشريعات  وجود  وعدم  العمل  أصحاب  واتجاهات  واتجاهاتهم  خاص،  بشكل  أمام  ت  حقوقهم،وتشغيلهم  معوقات  عمليات  تشكل  نجاح 

وجود تشريعات تفرضها الدولة   هي  جهة أخرى.  والواقع أّن إحدى الطرق التي يمكن أن تقلل من تأثير هذه الصعوباتالتأهيل من جهة والتشغيل من  

والحفاظ على حقوقهم في تلقي الخدمات الصحية واالجتماعية والتربوية، وبالتالي حق العمل وكسب العيش )القمش بقصد حماية مصلحة ذوي االعاقة 

 (. 46:2008والسعايدة، 

باألطفال    ّن أ  أخالقيً   أصابتهاكفئة    اإلعاقةذوي  العناية   
ً
واجبا العجز  درجات  من  واإلنسانية درجة  واألخالقية  الدينية  القيم  تفرضه   

ً
إنسانيا ا 

  
ً
ذويهم وضررا وعلى  املجتمع  أصبحت عالة على  أو عطلت  أهملت  إن  طاقة  الفئة  اقتصادية ألن هذه  قيمة  ورعايتهم  تأهيلهم  فإن  باالقتصاد  املختلفة 

 
ً
 .القومي فضال عن أن العناية بهم لتجنب املجتمع أعباء كثيرة مستقبال

األفراد ذوي    إن لكل الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل نموه   اإلعاقةفرد من  الرعاية   في 
ً
العمل والتوظيف في مرحلة   ،حقا وله حق 

 يمنع ذلك ،وله حق تكوين أسرة بالزواج  ،العمل
ً
، القانونيةاملادية واالجتماعية و  كما أن له الحق في الحياة والتمتع بكافة الحقوق  ،مالم يكن هناك حائال

 ثمنا   املجتمع يكلف لتجاهل هذه الحقوق أو إغفاو  ،عليه واجبات املواطنة بقدر االستطاعة وتحمل املسئوليةو 
ً
أحوال هذه الفئة  فزيادة تدهور   ،باهظا

http://boes.org/multiniguall
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يجب على املجتمع لذا    ؛واألخالقي  االجتماعي  لالنحراف ومما يعرضهم  م،  على ذويهم ومجتمعاتهعالة أو عبئا  ويصبحون    ،طاقات غير مستثمرة   إلى  يحولها

 (.1:2010)شطوري،  اإلعاقةذوي في االهتمام ب يتجزأ من خط الدول أن يفهم هذه الحقوق ألنها جزء ال 

، والصحية، ومع تزايد أعداد األطفال ذوي اإلعاقة في العالم ومع تعقد املشكالت التي يعانون منها ومع زيادة احتياجاتهم االجتماعية، واالقتصادية

خذت عن هذه الفئا
ُ
ت منذ قديم العصور  والثقافية والسياسية جاء االهتمام العاملي واإلقليمي واملحلي بقضايا هذه الفئات، ومع النظرة السلبية التي أ

األطفال   حماية حقوق  تدعم  التي  واملحلية  العاملية  السياسات  تخطيط  في  تبلور  والذي  االهتمام  اإلعاقةجاء هذا  تحسين  ذوي  في  أيًضا  تبلور  والذي   ،

واال واإلعالنات  والقوانين  التشريعات  إصدار  الخاصة وكذلك  االحتياجات  ذوي  باألشخاص  املتعلقة  والبرامج  التي الخدمات  املختلفة  العاملية  تفاقيات 

إّن  املجتمع.  أنشطة  كافة  في  االجتماعية  ومشاركتهم  دمجهم  وضرورة  األشخاص  هؤالء  حقوق  على  ذوي   تؤكد  األطفال  بحقوق  االهتمام  فكرة  نشوء 

 (. 418:2015هم )ابراهيم،اإلعاقة جاءت نتيجة ملا عاناه هؤالء طوال تاريخ طويل من التهميش واالنعزال وعدم االهتمام الناتج عن عجز 

يتعرضون  اإلعاقة    ذوي األشخاص    " أّن   (https://www.ohchr.org)مكتب املفوض الساميـــــ    اإلنسانحقوق  ـــــ  املتحدة    األمم وقد جاء في موقع  

املساواة مع غيرهم. وهم ُيحرمون من حقوقهم في    العوائقو   ،كل يوم للتمييز املجتمع على قدم  العام، وفي    االندماجتقيد مشاركتهم في  التعليم  في نظام 

بالحماييالتوظ التمتع  وفي  والثقافية،  الرياضية  األنشطة  في  املشاركة  وفي  التصويت،  وفي  التنقل،  حرية  وفي  املجتمع،  في  املستقل  العيش  وفي  ة ف، 

وفي األعوام األخيرة،    .ة، وفي الوصول إلى العدالة، وفي اختيار العالج الطبي، وفي الدخول بحرية في التزامات قانونية مثل شراء وبيع املمتلكاتاالجتماعي 

اإلعاقة بنفس معايير   الحماية وضمان تمتع األشخاص ذوي  العاملي، من أجل سد فجوة  الصعيد  النهج، على  تغيير ثوري في  املساواة والحقوق حدث 

 "  جميع األشخاص اآلخرين بها والكرامة التي يتمتع

أطلقت إشارة إلى ’تحول نموذجي‘ من    (،2008)ودخلت حيز النفاذ في عام    (2006)حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي اعُتمدت في عام    واتفاقية

إل طبي  أساس  على  والقائمة  الخيرية  لألعمال  املوجهة  التقليدية  اإلنسانالُنهج  على حقوق  قائم  نهج  ذوي   .ى  األشخاص  حقوق  اتفاقية  اعُتمدت  وقد 

األول/ديسمبر  13اإلعاقة وبروتوكولها االختياري في   تح باب توقيعها في  (  2006)كانون 
ُ
األمم املتحدة في نيويورك، وف . ووقع 2007آذار/مارس    30في مقر 

عا، ووقع البروتوكول االختياري    82االتفاقية   ِّ
ّ
عا، وصّدقت على االتفاقية دولة واحدة. ويمثل هذا أعلى عدد من املوقعين في تاريخ أي اتفاقية   44موق ِّ

ّ
موق

ُيف اإلنسان  لحقوق  اتفاقية  وأول  والعشرين  الحادي  القرن  في  اإلنسان  لحقوق  شاملة  أول معاهدة  وهي  توقيعها.  باب  فتح  يوم  املتحدة  باب لألمم  تح 

 توقيعها ملنظمات تكامل إقليمي. و 
ً
  تشكل االتفاقية ”تحوال

ً
  .(https://www.un.org)“ في املواقف والنهج تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة مثاليا

( االعاقة  ذوي  االشخاص  اتفاقية حقوق  ديباجة  في  جاء  ذوي 2006وقد  لألشخاص  واملحتملة  الحالية  القّيمة  باملساهمة  تعترف   " "م"  الفقرة   )

ا، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية ومشاركتهم الكاملة سيفض ي  مجتمعاتهم وتنوعها عمومً اإلعاقة في تحقيق رفاه  

 .  (https://www.un.org) إلى زيادة الشعور باالنتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر"

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هو رد للمجتمع الدولي على التاريخ الطويل من التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة،  إن تبني

تمتع ضرورة  على  نصت  اإلعاقة  فقد  واالقتصادية   ذوي  والسياسية  املدنية  الثابتة  حقوقهم  ممارسة  من  تمكنهم  التي  اإلنسانية  الحقوق  بكافة 

سو  بها  يتمتع  التي  والثقافية   واالجتماعية 
ً
فضال تمييز،  أي  وبال  البشر  من  تنف  اهم  لضمان  ومتابعة  رصد  آلية  االتفاقيةعن  في  األطراف  الدول   . يذ 

 ميفاالتفاقية وضعت تنظ
ً
   ا

ً
 و   شامال

ً
لحقوق ذوي اإلعاقة نتيجة إشراك األشخاص املعنيون بصياغة املعاهدة، وهي سابقة في تاريخ األمم املتحدة أن   كامال

 (. 155:2015أشركت الفئة املعنية في صياغة معاهدة تتعلق بهم )زورال،

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي العاقة:

اإلعاقة   ذوي  األشخاص  اتفاقية حقوق  املتحدة)تعتبر  األمم  قبل   5املعتمدة من 
ً
قانونيا امللزمة  األولى  الدولية  األداة  بالتفصيل عن (  تعبر  التي   ،

 
ً
تمتعا اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تمتع  وكفالة  "تعزيز وحماية  إلى  ترمي  وهي  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص     حقوق 

ً
بجميع   كامال اآلخرين  املساواة مع  على قدم 

املتأصلة") كرامتهم  احترام  وتعزيز  األساسية،  والحريات  اإلنسان  بتاريخ  6حقوق  االتفاقية  املتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية  تبنت  وقد  كانون   13(. 

بتاريخ  2006األول/ديسمبر   التنفيذ  أيار/مايو  2008أيار/مايو    3، ثم دخلت حيز  املصادقة عليها ستة وثمانين دولة)بلغ    2010. وفي  الدول  (  7مجموع 

 .(11:2010)برغمان وترومل، 

االتفاقية    أشارت    ًن أ   الى  ديباجة 
ً
مفهوما تشكل  يزا   اإلعاقة  تكافؤال  زيادة  وأهمية  التطور،  قيد  يتصل   ل  وما  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الفرص 

العمل برنامج  مع  يتفق  بما  والبرامج  والخطط  السياسات  املتعلق    بصياغة  اإلعاقةالعاملي  تعزيز    ،بذوي  مع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بتنوع  واالعتراف 

 
ً
 . وحماية حقوق اإلنسان لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة الذين يحتاجون أكثر تركيزا

عرق أو اللون أو الجنس أو اللغة  وفي إطار هذا السياق ركزت الديباجة على القلق إزاء تعرض تلك الفئة ألشكال متعددة من التمييز على أساس ال

لية في عمليات أو الديانة أو الرأي السياس ي أو املولد أو السن ولذلك اعترفت بأهمية استقاللهم الذاتي وحرية تحديد خبراتهم بأنفسهم ومشاركتهم بفاع

 اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج بما في ذلك تلك التي تعنيهم مباشرة. 

https://www.ohchr.org/
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اإلعاقة من العنف أو االعتداء وسوء املعاملة واالستغالل كما تعترف بضرورة تمتع األطفال   اتالوثيقة بما يتعرض له النساء والفتيات ذو اعترفت  

 ذوي اإلعاقة تمتعا كامال بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية على قدم املساواة مع األطفال اآلخرين "اتفاقية حقوق الطفل". 

وثيقة الحاجة امللحة لتخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على األشخاص ذوي اإلعاقة، ووضعت في االعتبار توفير الحماية الكاملة لهم وال وأبرزت ال  

 ( 261:2009غريب،  ابو)سيما في حاالت النزاع السلمي واالحتالل األجنبي. 

هـــ، باملوافقة على  16/7/1431( في جلسته التي عقدت يوم  247وأصدر مجلس الوزراء برئاسة نائب ملك اململكة العربية السعودية القرار رقم )

األط واستغالل  األطفال  وبغاء  األطفال  ببيع  املتعلق  الطفل  االختياري التفاقية حقوق  البروتوكول  إلى  السعودية  العربية  اململكة  املواد فاانضمام  في  ل 

)علي وعبدالرحمن،     ( 56هـــ،  1431)قرار مجلس الشورى،    25/5/2000تاريخ  ب(  263/  54اإلباحية، املعتمد بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )

108:2012 .) 

جامعة الدول العربية العقد    وسعت معظم الدول إلصدار تشريعات تقر هذه الحقوق وتضع آليات لتنفيذها وحمايتها، وكان نتيجة ذلك أن أقرت

(، وتم تكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ محاور هذا العقد وتقديم تقارير دورية بشأن ذلك إلى 2012الى  2004 الخاصة )من  االحتياجاتالعربي لذوي 

 (. 162:2009املجلس االقتصادي واالجتماعي بالجامعة )الخزاعي وامارة، 

هو الخطوة األولى في تكوين الجوانب الوجدانية بما تتضمنه من االتجاهات والقيم وعلى الرغم من وقوع الوعي   اإلعاقةذوي    بحقوق ويعتبر الوعي  

 بالجانب املعرفي، ويقصد به إدراك الفرد ألشياء معينة في امل
ً
 ما يكون مشيعا

ً
وقف أو الظاهرة  في أدنى درجة من التصنيف الوجداني، إال أن الوعي غالبا

الوعي  ول باستخدام مقاييس  األفراد  لدى  يمكن تقويمها  والتي  واالقتصادي  والسياس ي  االجتماعي  والوعي  البيئي  الوعي  منها:   )شحاتهه مجاالت متعددة 

 (. 339:2003النجار، و 

 الدراسات السابقة:

 : منها تناولت الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة هنالك عدة دراسات   

نتائجها  (2018دراسة السهلي ) • الحقوق   والتي توصلت  أبنائهم، ماعدا  الفكرية بحقوق  اإلعاقة  أمور ذوي  أولياء  إلى وجود وعي عام منخفض لدى 

تلي الصحية،  الحقوق  وتأتي بعدها  لديهم،   
ً
وعيا األكثر  هي  التعليمية  الحقوق  أن  الدراسة  أظهرت  كما   .

ً
فيها مرتفعا الوعي  كان  الحقوق التعليمية  ها 

التعليمية والصحية القانونية، وم بالحقوق  الوعي  إلى وجود فروق في   
ً
أيضا النتائج  املالية. وأشارت  الحقوق   

ً
بالعمل، وأخيرا املتعلقة  الحقوق  ن ثم 

ملتغير "الجنس" بالحقوق, تعود  للوعي  الكلية  اإلناث.    ،والدرجة  والدرجة    وكذلكلصالح  بالعمل  الصحية واملتعلقة  بالحقوق  الوعي  وجود فروق في 

نة في عمر ) فروق في الوعي بالحقوق القانونية واملتعلقة بالعمل، تعود  و سنة(.    30-20الكلية للوعي بالحقوق، تعود ملتغير "العمر"، لصالح أفراد الَعّيِّ

العلمية" "الدرجة  الحاصلين   ،ملتغير  نة  الَعّيِّ أفراد  ملتغير   لصالح  تعود  الصحية،  بالحقوق  الوعي  في  النتائج وجود فروق  أظهرت  كما  )ابتدائي(.  على 

الختالف   تعود  فروق  توجد  لم  بينما  الفكرية.  التربية  معاهد  في  أبناؤهم  الذين  نة  الَعّيِّ أفراد  لصالح  التعليمي"،  االقتصادية  "املكان  ملستوياتهم 

 واالجتماعية. 

الوعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لدى طالبات كلية   (2017)  لشرعةالحسن، و او   الحمددراسة    ماأ • والتي جاءت بهدف التعرف على مستوى 

الجامعية،   واالقتصادية   أشارتاربد  واملدنية  واالجتماعية  والسياسية  )الشخصية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  الطالبات  وعي  أّن  إلى  نتائجها 

 والتعليمية( جاءت بدرجة متوسطة، ولم توجد فروق في درجة وعي الطالبات بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير التخصص الدراس ي.  

تظهر النتائج أن مستوى الوعي العام حول دور االعالم في الوعي املجتمعي تجاه حقوق ذوي االعاقة .   لى دراسةإ هدفت والتي (Rosli, 2017ودراسة ) •

  .األشخاص ذوي اإلعاقة إيجابي إلى حد ما

ي اإلعاقة  معرفة اإلعالم ودوره في نشر الوعي بقضايا حقوق اإلنسان   فكانت بهد  (2015ودراسة جابر ) •  الى  وانتَهْت  ،  لدى متحّدِّ
ّ
ن أكثر القضايا التي أ

واألشخاص املكفوفين،  قضايا  كانت  التحليل  موضع  البرامج  اإلعاقة تناولتها  في   ذوي  كبرى   
ً
ركيزة ل  ِّ

ّ
ُتمث الفئات  تلك  إن  حيث  والذهنية،  الحركية، 

ة املوضوعات التي ورَد ذكُرها في البرامج التي ورد   ي الدولة اهتماًما كبيًرا بحقوقهم وقضاياهم، وجاءت نوعيَّ ذكرها من القضايا الثقافية  املجتمع، وُتولِّ

 بنسبة )
ً
ة بنسبة )%33.1األكثر تناوال ة القضايا االجتماعيَّ ة بنسبة )%22.9(، تليها نوعيَّ  .( من نسبة عدد املوضوعات%20( ثم القضايا الصحيَّ

)  وقام • تم    (2015السويلم  ولقد  اإلسالمية،  الشريعة  بأحكام  مقارنة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  الدولية  لالتفاقية  تحليلية  مقارنة  بإجراء 

اإلعاقة ذوي  باألشخاص  املتعلقة  الشرعية  للنصوص  التحليلي  االستقرائي  املنهج  لحقوق   ،استخدام  الدولية  االتفاقية  نص  بتحليل  وكذلك 

تو  وتم  اإلعاقة،  ذوي  اإلسالميةاألشخاص  الشريعة  الدولية على  االتفاقية  في  ما  املقارن من خالل عرض  املنهج  إلى عدة ،  ظيف  الدراسة  وتوصلت 

ساسية في  نتائج منها إن الشريعة اإلسالمية اعتنت بالكرامة اإلنسانية بغض النظر عن حالة صاحبها الجسدية، وإن القضاء على التمييز كان ركيزة أ 

الجد الدين  إلى  املحيطة  الدعوة  العوائق  اإلعاقة بوصفها خلل جسماني بمعزل عن  إلى  الفصل ولم تنظر  املساواة ولم تعرف نظام  يد وحضت على 

 وعرفت التجهيزات املعقولة بأدق التفاصيل.

https://www.alukah.net/library/0/53899
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)  أما • ابراهيم  التعرف  (2015دراسة  بهدف  جاءت  االحتياجات   والتي  ذوي  األطفال  حقوق  ثقافة  تدعيم  في  املجتمع  تنظيم  طريقة  مساهمة  على 

اال  املنظم  ينبغي على  التي  املهنية  املهارات واألدوات  التعرف على  الفرعية وهي:  األهداف  الرئيس ي مجموعة من  الهدف  جتماعي  الخاصة، وينبثق عن 

ثقا ممارسة  لتدعيم  املهنية  ممارسته  في  بها  الرعاية،  االلتزام  خدمات  لهم  تقدم  التي  املؤسسات  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال  حقوق  فة 

مية  وتحديد إلى أي مدى اإلخصائيين االجتماعيين والعاملين في مؤسسات رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يعرفون الحقوق الصحية، التعلي

الحماية االجتماعية، بالتأهيل املنهي وحقوق املواطنة لألطفال ذوي  و تعلقة بالعدالة االجتماعية، الحقوق املو االقتصادية، و االجتماعية، و  والثقافية،

الدراسة الخاصة. وتوصلت  املنظم االجتماعي    االحتياجات  ينبغي على  التي  املهنية  املهارات  أول  أّن  األطفال ذوي  االلتزام  إلى  )املهارة في تعليم  بها هي 

(. كما أوضحت النتائج أن أهم وأول الحقوق الصحية التي يعرفها مجتمع البحث بشكل جيد هو الحق في التمتع بأعلى االحتياجات الخاصة حقوقهم 

الصحية الرعاية  من  في   أهم   وأن  ،مستوى  الحق  هو  االجتماعية  الحقوق  وأول  أهم  وأن  والتدريب،  التعليم  في  الحق  التعليمية هو  الحقوق  وأول 

ل الحقوق االقتصادية هو الحق في التمتع بحياة كريمة ومستوى معيش ي مالئم، وأن أهم وأول الحقوق املرتبطة بالعدالة االستماع إليه، وأن أهم وأو 

 االجتماعية هو الحق في املساواة مع أقرانه في جميع الحقوق والواجبات. 

تقييم مستويات الوعي بحقوق األطفال املعاقين لدى اآلباء واألمهات في مدينة بومباي بالهند وفي    ملعرفة   دراسة(Sharma,2015)   شارما  ى أجر   وقد •

( من اآلباء واألمهات، وأثر عوامل شخصية الوالد )العمر والجنس والدين، والتحصيل العلمي( 335ضوء عدة متغيرات، وتألفت عينة الدراسة من )

)عدد األطفال، وطبيعة األسرة، ودخل األسرة، نصيب الفرد من الدخل(، والعوامل املتعلقة باألطفال ذوي    والعوامل االجتماعية واالقتصادية مثل:

لدين لحقوق اإلعاقة )السن، والجنس، ونوع اإلعاقة والعمر عند بداية اإلعاقة، والوالدة وترتيب الطفل في األسرة(، وتوصلت الدراسة إلى إدراك الوا 

ليم والعمل وحقهم في أن يكون لهم أسرة،  وأثر التحصيل العلمي للوالدين بدرجة وعيهم بحقوق األطفال املعاقين ولصالح  األطفال املعاقين في التع

 بحقوق األطفال ذوي اإلعاقة من اآلباء.
ً
 املتعلمين، ووجدت الدراسة أن األمهات أكثر وعيا

ولي   • ليونارد  أجرى  الدمج   (Lewnard& Lee,2013)وقد  في  اإلعاقة  متعددي  األطفال  بحقوق  املعلمين  معرفة  عن  الكشف  استهدفت  دراسة 

( من  الدراسة  عينة  وتألفت  كاليفورنيا،  بوالية  العادية  املعلمين 930باملدارس  معرفة  درجة  أن  إلى  نتائجها  في  الدراسة  وتوصلت  ومعلمة،  معلم   )

 ايجابية نحوهم.  هم هاتاتجا ّن طفال ذوي اإلعاقة كانت منخفضة، وأ بحقوق األ 

 مأدبا للتعرف على مستوى معرفة مديري ومعلمي املدارس التي يتوفر فيها غرف املصادر في محافظة عمان ومحافظة    (2014وجاءت دراسة ضرار ) •

اإلعاقة،   الطلبة ذوي  الوظيفة، وأخذ مساق من مساقو بحقوق  الخبرة، ومتغير  العلمي، وسنوات  املؤهل   ( أثر متغيرات  الخاصة،  معرفة  التربية  ات 

أن الدرجة الكلية ملستوى معرفة مديري ومعلمي املدارس التي يتوفر فيها غرف املصادر بحقوق    وخضوعهم لدورات تدريبية(، وتوصلت الدراسة إلى

لـ  تبًعا  فروق  وجود  وتبين  متوسطة  بدرجة  جاءت  اإلعاقة  التربية  )  ذوي  في  مساقات  وأخذ  الخبرة  وسنوات  العلمي،  دورات  املؤهل  وأخذ  الخاصة 

 تدريبية(.   

 منهاج   (2014كات ومغربي )يأما دراسة دو  •
ً
فقد هدفت إلى التعرف إلى مدى تضمين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في املنهاج الفلسطيني، وتحديدا

 ملتغير الصفوف الدراسية، 4  -1دنية في املرحلة األساسية الدنيا "مرحلة التهيئة من الصف "املالتربية  
ً
"، وفحص الفروق في تضمين حقوقهم وفقا

بعد الدراسة  نتائج  أظهرت  التربية   وقد  منهاج  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تخص  التي  الحقوق  مجمل  في   
ً
واضحا  

ً
نقصا هناك  بأن  املنهاج  تحليل 

نمطية محددة:   دنية،امل لصور  التربية   وتكريس  املصطلح في مباحث  البصرية(، واختالف في استخدام  ،واإلعاقة  الحركية  دنية كافة في  امل)اإلعاقة 

 ( .4 -1مرحلة التهيئة من الصف )

امللك  لبرنامج لمقترح    قد قدمت  (2012دراسة علي وعبدالرحمن )ما  أ • تنمية الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة لدى طالب قسم التربية الخاصة بجامعة 

الخاصة بجامع التربية  اإلعاقة لدى طالب قسم  الوعي بحقوق ذوي  تنمية  البرنامج في  الدراسة عن فعالية  نتائج  الرياض، وكشفت  ة  سعود بمدينة 

 امللك سعود، وفي بقاء أثر التعلم. 

وجنوب   (Matshedisho, 2007)ماتشيدو    ولخص   • املتحدة  واململكة  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  العالي  التعليم  في  اإلعاقة  ذوي  حقوق  وضع 

   .إفريقيا، حيث أعد قائمة بما يمنح من حقوق للمعاقين، واستنتج أن جنوب إفريقيا تتحرك في مسار متناقض

لتبين حقوق ذوي اإلعاقة االجتماعية في الفقه اإلسالمي والقانون   (2011)الدهاشمة  وعن حقوق ذوي العاقة في الفقه االسالمي، جاءت دراسة   •

هم الحق في األردني، وخلصت الدراسة إلى أّن: ذوي اإلعاقة لهم الحق في الحياة وهو حق ثابت في الشريعة اإلسالمية، والقوانين الوضعية، كما أّن ل

 بتأمين متطلبات الحياة األساسية وذلك بتوفير حد الكفاية لهم.    كامل الحقوق املدنية التي يتمتع بها األصحاء، ولهم الحق كذلك
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 منهجية الدراسة واجراءاتها امليدانية: 

 الدراسة.  وأهدافمتغيرات الدراسة واسئلة  عةيطبان في هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وذلك ملالئمته  تالباحث اتبعت منهج الدراسة:

 . (ضباء والبدع وتيماءوخارجها )تبوك  مدينة: تمثل مجتمع الدراسة في سكان مجتمع الدراسة

، وتم  وخارجها  في منطقة تبوكبالطريقة العشوائية البسيطة،  اإلعاقة    مقياس مدى الوعي بحقوق ذوي تم اختيار العينة التي طبق عليها  :  عينة الدراسة

 ( 125، بلغت عينة الدراسة ))ضباء والبدع وتيماء(بطريقة عشوائية من الذكور واإلناث من منطقة تبوك وخارج املنطقة  اختيار أفراد العينة
ً
 .مفحوصا

 : ح خصائص عينة الدراسة كما يلييمكن توضيخصائص عينة الدراسة: 

 ملتغير : (1جدول )
ً
 املرحلة العمرية توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة العدد  املرحلة العمرية 

 % 27,2 34 ( سنوات 30 -20من )

 % 42.4 53 ( سنوات 40 -31من )

 % 22,4 28 ( سنوات 50 -41من )

 % 5,6 7 ( سنوات 60 -51من )

 % 2,4 3 سنة   60أكبر من 

 % 100 125 املجموع 

الجدول رقم   أعمارهم من )1)يبين  تتراوح  الذين  العينة  أفراد  أن  بلغت نسبتهم )40  -31(  أعلى نسبة حيث  إجمالي  (  %42,4( سنوات يمثلون  من 

الثانية املرتبة  في  وجاء  الدراسة.  )  العمريةاملرحلة  عينة  )30  -20من  نسبتهم  بلغت  حيث  سنوات  الثالثة 27,2%(  املرتبة  وفي  العينة.  حجم  من   )  

 حيث بلغت  ( سنوات60 -51من ) العمريةاملرحلةاملرتبة الرابعة   وفي ( من حجم العينة.%22,4( سنوات حيث بلغت نسبتهم )50 -41من ) العمريةاملرحلة

 ( من حجم العينة. %2,4( سنة حيث بلغت نسبتهم )60من أكبر )  العمريةاملرحلةاملرتبة األخيرة  ( من حجم العينة. وفي%5,6نسبتهم )

 ملتغير : (2)جدول 
ً
 ي املستوى التعليمتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة العدد  املستوى التعليمى 

 % 4,8 6 أمي 

 % 10,4 13 ابتدائي

 % 21,6 27 متوسط 

 % 59,2 74 جامعي

 %4 5 فوق الجامعي 

 % 100 125 املجموع 

( الجدول رقم  أن  2يبين  التعليمي(  )  لحاصلين على  ل  املستوى  )  (جامعيمستوى  بلغت نسبتهم  أعلى نسبة حيث  ( من إجمالي عينة  %59,2يمثلون 

( حيث بلغت ابتدائياملرتبة الثالثة املستوى )  اء فيوج( من حجم العينة.  %21,6حيث بلغت نسبتهم )  متوسط(املستوى )املرتبة الثانية    الدراسة. وجاء في

بة األخيرة املستوى ) املرت  ( من حجم العينة. وجاء في%4,8هم )( حيث بلغت نسبتأمياملستوى )املرتبة الرابعة    اء في( من حجم العينة. وج%10,4نسبتهم )

 ومن املالحظات أنه لم يكن من أفراد عينة الدراسة من يحمل املؤهل )ثانوي(. .( من حجم العينة%4( حيث بلغت نسبتهم )فوق الجامعي

 ملتغير : (3جدول )
ً
 نوع العملتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة العدد  نوع العمل 

 % 24,8 31 معلم

 % 32,8 41 موظف 

 % 42,4 53 ال يعمل 

 % 100 125 املجموع 

   افراد عينة الدراسة( أن  3يبين الجدول رقم )
ً
الدراسة.  %42,4( أعلى نسبة حيث بلغت نسبتهم )ال يعمل العمل من )  لنوع  تبعا ( من إجمالي عينة 

املرتبة الثالثة األفراد من )معلم( حيث بلغت نسبتهم   وجاء في  ( من حجم العينة.%32,8( حيث بلغت نسبتهم )موظفاملرتبة الثانية األفراد من )  وجاء في

 ( من حجم العينة. 24,8%)
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 ملتغير : (4جدول )
ً
 املنطقة توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة العدد  املنطقة 

 %78,4 98 تبوك

 %6 8 البدع  

 %5 7 تيماء 

 10.6 12 ضباء 

 %100 125 املجموع

)  نسبة   تمثل  منطقة تبوك  فيد  فرا األ   نسبة  أن  (4رقم)  الجدول   يبين   األفراد في   نسبة  أما  الدراسة،  عينة  أفراد  عدد  جماليإ   (من%78,4كبيرة وهي 

 .الدراسة عينة دأفرا  مجموع من%10.6، ضباء % 5، تيماء %6تي: البدع تفاصيلها كاآل( %21,6)  في  تمثل املنطقة خارج تبوك

 ملتغير ال توزيع أفراد عينة  : (5جدول )
ً
 نوع الدراسة وفقا

 النسبة العدد  متغير الجنس 

 %43,2 54 ذكور

 %56,8 71 إناث 

 %100 125 املجموع

من الذكور فراد  األ   نسبة  أما  الدراسة،  عينة  أفراد  عدد  جماليإ   (من%56,8كبيرة وهي )  نسبة  اإلناث تمثل  من  األفرادنسبة    أن  (5رقم)  الجدول   يبين

 الدراسة.  عينة أفراد مجموع ( من %43,2تمثل ) 

 داة الدراسة: أ

الدراسة  أ   تمثلت فيداة  بحقوق    الحالية  الوعي  إ مقياس  االعاقة  وعبدالرحمن  عداد  ذوي  الباحثتين   ،(2008)على  قبل  من  تعديله  تم  أن  بعد 

مع   الدراسة،أ ليتناسب  عينة  )فتكونت    فراد  على 50من  موزعة  عبارة  االقتصادية   :(  والحقوق  التعليمية  والحقوق  والسياسية  املدنية  الحقوق 

تكون مقياس الوعي  .  والقياس والتقويم   التربية الخاصة وعلم النفس التربوي   املتخصصين م توزيعه على عدد من املحكمين من  ت  ،واالجتماعية والثقافية

 
ً
 .بعاد ( عبارة موزعة على ثالثة أ 38) آلراء املحكمين منبحقوق ذوي اإلعاقة في صورته النهائية بعد التعديل تبعا

 بعاد توزيع عبارات املقياس على األ: (6جدول )
 رقام العباراتأ  عدــــالب م 

 15لى إ من1 الحقوق املدنية والسياسية  1

 25لى إ 16من  الحقوق التعليمية 2

 38لى إ 26من  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  3

 للمقياس: قياسيةالخصائص ال

( فقرة على 38بتطبيق صورة املقياس املعدلة بتوجيهات املحكمين واملكونة من )  تانالباحث  ت، قامخصائص القياسية للفقرات باملقياسملعرفة ال

أولية حجمها ) اختيارهم ( مفحوصً 30عينة  الدراسة  ا تم  العشوائية من مجتمع  اال ةالحالي  بالطريقة  برصد   تانالباحث  تستجابات قام، وبعد تصحيح 

 اآلتي:إيجاد ، ومن ثم تم الدرجات وإدخالها في الحاسب اآللي

 : صدق االتساق الداخلي للفقرات

ال باملقياس بمجتمع  الكلية  الدرجة  الفقرات مع  اتساق  بين درجات كل فقرة مع   ارتباط، تم حساب معامل  ةالحالي  دراسةملعرفة صدق  بيرسون 

 الدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي تقع تحته الفقرة املعنية، والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء:

 (30)ن =  الدراسة الحاليةيوضح معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية باملقياس بمجتمع : (7جدول) 

 االرتباط  البند االرتباط  البند االرتباط  البند االرتباط  البند

1 0.089* 11 0.525 21 0.229 31 0.000* 

2 0.292 12 0.212 22 -0.090* 32 0.470 

3 0.335 13 0.028* 23 0.248 33 0.012* 

4 0.083* 14 0.036* 24 -0.0949* 34 0.332 

5 0.090* 15 0.010* 25 0.014* 35 0.452 

6 0.642 16 0.504 26 0.267 36 0.328 

7 0.416 17 0.416 27 0.060* 37 0.190 

8 0.193 18 0.442 28 0.485 38 0.493 

9 0.242 19 0.060* 29 0.656   

10 0.075* 20 0.118 30 0.501   
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 عند مستوى )  عدد من يالحظ  من الجدول السابق أن معامالت ارتباطات  
ً
 اتساقالفقرات تتمتع بصدق    هناك  وأن  (0.05الفقرات دالة إحصائيا

، 25،  24،  22،  19،  15،  14،  13،  10،  5،  4،  1وهي الفقرات رقم )  االرتباط،  وسالبة)*( وهي فقرات صفرية  ـ  بال  إليهاداخلي قوي. عدا الفقرات املشار  

 االبعاد التالية: ( عبارة. تتوزع على 24واصبح املقياس يتكون من ) الثبات. تؤثر على  ال حتى هذه الفقرات حذف لذلك رأت الباحثتان (33و 31، 27

 (عبارات  8)الحقوق املدنية والسياسية  .1

 ( عبارات. 6الحقوق التعليمية ) .2

 (عبارات. 10الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) .3

 : معامالت الثبات للمقياس 

الفا    بتطبيق معادلة    تانالباحث  ت، قام الدراسة الحالية( فقرة في مجتمع  24ملعرفة الثبات للدرجة الكلية للمقياس في صورته النهائية املكونة من )

 : التاليعلى بيانات العينة األولية، فبّينت نتائج هذا اإلجراء النتائج املعروضة بالجدول 

 الدراسة الحالية لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية بمقياس مجتمع  يوضح نتائج معامالت الثبات: (8جدول )

 القياسية الخصائص   عدد الفقرات  املقاييس الفرعية

 الصدق  الفا

 24 0.837 0.914 

 عاله تمتع اداة الدراسة بمعامالت صدق وثبات عالية. نالحظ من الجدول أ 

 :الحصائية املعالجة أساليب 

الدراسة  حسابل  متعددة   إحصائية  أساليب  الباحثتاناستخدمت   وهي:نتائج  "ت"    ،  واختبار  املعيارية،  واالنحرافات  واحدة  املتوسطات  لعينة 

 . ( ANOVAوتحليل التباين األحادي )  ، منفصلتينلعينتين واختبار "ت" 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

توصلت إليها هذه الدراسة من إجابات أفراد العينة على عبارات املقياس، وقد تم عرض وتحليل كل   التيعرض وتحليل ومناقشة النتائج    فيما يلي

 . التاليعلى النحو  حدة سؤال من أسئلة الدراسة على 

 السؤال األول: ما مدى وعي سكان منطقة تبوك بحقوق األشخاص ذوي العاقة؟

هذا   عن  اإلعاقة، (  t-test)"ت"    اختباراستخدم    ؛السؤاللإلجابة  ذوي  األشخاص  بحقوق  تبوك  منطقة  سكان  وعي  مدى  ملعرفة  واحدة  لعينة 

 .ذلك والجدول التالي يوضح  ،لكل محور  3مقارنة باملحك عدد البنود مضروب في 

 قيم "ت" ملستوى وعي سكان منطقة تبوك بحقوق األشخاص ذوي العاقة : (9جدول )

ت   املتوسط  العدد  محاور املقياس  م 

 االنحراف 

درجة   قيمة "ت"  املحك 

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية 

 االستنتاج 

 املستوى  ارتفاع 0.001 124 27.30 24 3.91 33.54 125 الحقوق املدنية والسياسية. 1

 املستوى  ارتفاع 0.001 124 25.76 18 3.00 24.91 125 . الحقوق التعليمية 2

الحقوق االقتصادية   3

 .واالجتماعية والثقافية

 املستوى  ارتفاع 0.001 124 33.50 30 4.92 44.73 125

مدى وعي سكان منطقة تبوك   4

بحقوق األشخاص ذوي العاقة  

 في املقياس ككل

 املستوى  ارتفاع 0.001 124 37.52 72 9.29 103.18 125

بين   للفرق  "ت"  قيم  أن  يتضح  أعاله  الجدول  التعليمية،  من  الحقوق  املدنية،  الحقوق  من  كل  في  املحكي  واملتوسط  للوعي  الحقيقي  املتوسط 

إل  إضافة  االقتصادية،  هي    ىالحقوق  الكلية،  الوسط    ىعل  ( 37.52)،  (33.50)  ،(25.76)،  (27.30)الدرجة  لصالح   
ً
إحصائيا دالة  وجميعها  التوالي 

 مستوى وعي سكان منطقة تبوك بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  ارتفاع ىالحقيقي مما يشير إل

( والتي كانت بهدف التعرف على مدى وعي طالبات كلية اربد الجامعية بجامعة  2017خرون )آ وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة الحمد و 

)الشخصية والسياسية واالجتماعية   بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالبلقاء باألردن بحقوق ذوي االعاقة، فأشارت نتائجها إلى أن درجة وعي الطالبات  

جاءت والتعليمية(  واالقتصادية  متوسطة.  واملدنية  )  بدرجة  كوبوسامي  دراسة  مع  كذلك  الدراسة Kuppusamy,2012واتفقت  نتائج  أظهرت  والتي   )

( والتي كانت بهدف التعرف 2018اختلفت مع دراسة السهلي )و وجود مستوى معتدل بشكل عام من الوعي بالجوانب التشريعية لحقوق ذوي االعاقة؛  

اإلعاقة أمور ذوي  أولياء  إلى وجود وعي عام منخفض لدى  الدراسة  أبنائهم، توّصلت  الفكرية بحقوق  اإلعاقة  أمور ذوي  أولياء  الفكرية   على درجة وعي 
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. كما أظه
ً
 لديهم، وتأتي بعدها الحقوق بحقوق أبنائهم، ماعدا الحقوق التعليمية كان الوعي فيها مرتفعا

ً
رت الدراسة أن الحقوق التعليمية هي األكثر وعيا

 الحقوق املالية
ً
 الصحية، تليها الحقوق القانونية، ومن ثم الحقوق املتعلقة بالعمل، وأخيرا

فية التي نظمتها تنظيمات وتكوينات  وتفسر الباحثتان ارتفاع الوعي بدرجة معقولة بحقوق ذوي اإلعاقة بمنطقة تبوك، للبرامج التوعوية والتثقي

افة إلى مجتمع منطقة تبوك في مجال رفع الوعي بحقوق ذوي االعاقة ممثل في كلية تنمية املجتمع بجامعة تبوك، وجمعيات ذوي اإلعاقة باملنطقة، إض

وك الذي خرّج ودّرب آالف الخريجين على مدى جهود برامج وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، وكذلك جهود قسم التربية الخاصة بجامعة تب

 عشر سنوات ماضية، ولعلهم مثلوا أداة للوعي ونشر ثقافة احترام وجود حقوق ذوي اإلعاقة.  

:
ً
 ؟خارج تبوك( -لإلجابة عن السؤال الثاني : هل توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي العاقة تعزى للمنطقة )تبوك ثانيا

خارج تبوك( ويوضح    –لعينتين منفصلتين )تبوك    (t-test)  "ت"  اختبارباستخدام    إجابة السؤال الثانيلإلجابة عن السؤال الثاني تم التحقق من  

 . النتيجة( 10الجدول )

 ملتغير املنطقة )داخل  )ت(  لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية نتائج قيم: (10جدول )
ً
 تبوكخارج (  –تبعا

املتوسط   العدد  السكن  الوعي بالحقوق  رقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 "ت" 

درجات  

 الحرية 

 االستنتاج  االحتمالية 

توجد فروق لصالح خارج   0.001 123 4.23 3.89 32.82 98 داخل  املدنية والسياسية 1

 2.66 36.19 27 خارج   تبوك

توجد فروق لصالح خارج   0.001 123 3.85 2.74 24.40 98 داخل  التعليمية  2

 3.21 26.78 27 خارج   تبوك

االقتصادية االجتماعية  3

 والثقافية 

توجد فروق لصالح خارج   0.023 123 2.31 5.03 44.20 98 داخل 

 3.99 46.63 27 خارج   تبوك

لصالح خارج  توجد فروق  0.001 123 4.33 8.74 101.42 98 داخل  املقياس ككل 4

 8.51 109.59 27 خارج   تبوك

بالنسبة للحقوق املدنية، الحقوق   هانة تبوك وخارجي الوعي بالحقوق للسكان داخل مديمن الجدول أعاله يتضح أن قيم "ت" للفرق بين متوسط

 لصالح    ىعل  (4.33)، و  (2.31)،  (3.85)،  (4.23)التعليمية، الحقوق االقتصادية، إضافة إلي الدرجة الكلية، هي  
ً
سكان  الالتوالي وجميعها دالة إحصائيا

تبوك وعي    ارتفاع  إلىمما يشير    ،خارج  بحقوق ا مستوى  تبوك  خارج منطقة  أّن   لسكان  الباحثتان  تبوك. ترى  أكثر من سكان  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص 

اطق لى طبيعة السكان في املنإ كثر من املناطق حولها التابعة لها، ولعل ذلك يرجع  بة النتشار برامج الوعي في تبوك أ مخالفة للتوقعات نس  النتيجة جاءت

والتقاليد، بالعادات   
ً
تمسكا أكثر  أنهم  في  واملحافظات   وأ   القروية 

ً
قبوال    كثر 

ً
واملختلفين  وتعاطفا الضعفاء  تجاه   

ّ
قوي  ، وسماحة وروابط    ةولديهم عالقات 

حياة الو ، أكثر من سكان املدن الذين طغت عليهم حياة املدنية  م بغض النظر عن درجة اختالفه  بينهم،أدت إلى التماسك والترابط والتعاون والتعاضد  

 على فرص تقبل الضعفاء وأصحاب الحاجات العملية،  التي يغلب عليها البقاء لألقوى،
ً
 .مما يؤثر سلبا

: لإلجابة عن السؤال الثالث : هل توجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي العاقة تعزى 
ً
 ؟الجنس ملتغير ثالثا

ملعرفة داللة الفروق بين متوسطي درجات   ،رتبطةاملغير  للعينات املستقلة    ( t-test" )ت"بار  لإلجابة عن السؤال الثالث استخدمت الباحثتان اخت

 ملتغير 
ً
 .النتيجة( 11، يوضح الجدول )الجنساألشخاص تبعا

 ملتغير  نتائج قيم: (11جدول )
ً
 الجنس)ت(  لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية  تبعا

املتوسط   العدد  الجنس  الوعي بالحقوق  رقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 "ت" 

درجات  

 الحرية 

 االستنتاج  االحتمالية 

توجد فروق لصالح   0.043 123 2.04 3.96 34.35 54 ذكور  املدنية والسياسية. 1

 3.78 32.93 71 إناث   الذكور 

.التعليمية 2  ال توجد فروق  0.988 123 0.02 3.44 24.91 54 ذكور  

 2.64 24.92 71 إناث  

االجتماعية االقتصادية  3

 . والثقافية

 ال توجد فروق  0.724 123 0.36 5.74 44.91 54 ذكور 

 4.22 44.59 71 إناث  

 ال توجد فروق  0.304 123 1.03 10.90 104.17 54 ذكور  املقياس ككل 4

 70.86 102.44 71 إناث  

بالحقوق للسكان بين الذكور واإلناث في  مدينة تبوك وخارج مدينة توك بالنسبة من الجدول أعاله يتضح أن قيم "ت" للفرق بين متوسطي الوعي  

الدرجة الكلية، هي إلي  التعليمية، الحقوق االقتصادية، إضافة  التوالي وجميعها غير   ىعل  (1.03)، و(0.36)،  (0.02)،  (2.04)للحقوق املدنية، الحقوق 

 إال
ً
أكثر   والسياسية،  بالحقوق املدنية  ذكور مستوى وعي ال  ارتفاع  ىما يشير إللصالح الذكور،    والسياسية  في محور الوعي بالحقوق املدنية  دالة إحصائيا

 .ناثاإل  من
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: لإلجابة عن السؤال الرابع: هل توجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي العاقة تعزى ملتغير املرحلة العمرية؟
ً
 رابعا

الرابع استخدمت   السؤال  التباين    اسلوب    تانالباحثلإلجابة عن  األ تحليل  الدرجة  بين متوسطي  واليز    –  ولى كروسكالمن  الفروق  ملعرفة داللة 

 .النتيجة( 12ويوضح الجدول ) ،اقة تعزى ملتغير املرحلة العمريةدرجات األشخاص في مقياس الوعي بحقوق ذوي اإلع

 واليز ملعرفة داللة الفروق حسب الفئة العمرية   -لكروسكال نتائج تحليل التباين من الدرجة األولى : (12جدول )

متوسط   العدد )ن( الفئة العمرية البعد 

 الرتب

2كا القيمة   درجات الحرية  

 االحتمالية 

 التفسير

الحقوق  

السياسية  

 واملدنية

20-30 ال توجد   0.851 4 1.358 62.50 34 

40-31 فروق   53 63.40 

41-50  28 65.89 

51-60  7 48.64 

 68.17 3 60 من أكبر 

الحقوق  

 التعليمية 

20-30 ال توجد   0.462 4 3.605 61.87 34 

40-31 فروق   53 63.77 

41-50  28 61.61 

51-60  7 52.86 

 98.83 3 60 من أكبر 

الحقوق  

االقتصادية  

واالجتماعية 

 والثقافية 

20-30 ال توجد   0.453 4 3.669 68.03 34 

40-31 فروق   53 62.44 

41-50  28 56.54 

51-60  7 56.43 

 91.50 3 60 من أكبر 

30-20 الحقوق الكلية  ال توجد   0.536 4 3.130 64.68 34 

40-31 فروق   53 63.24 

41-50  28 61.70 

51-60  7 46.86 

 89.67 3 60 من أكبر 

"من   قيم  أن  يتضح  أعاله  ت2كاالجدول  مدينة  وخارج  تبوك  مدينة  في   للسكان  بالحقوق  الوعي  في  العمرية  الفئات  متوسطات  بين  للفرق  وك  ب" 

التوالي    ىعل(  3.130(، )3.669)،  (3.605)،  (1.358)الدرجة الكلية، هي    ىبالنسبة للحقوق املدنية، الحقوق التعليمية، الحقوق االقتصادية، إضافة إل

 مما يشير إل 
ً
( والتي 2018دراسة السهلي ) نتائج ختلف عنهذا يو  .مستوى الوعي بحقوق ذوي االعاقة ال عالقة له بالعمر أّن  ىوجميعها غير دالة إحصائيا

لصالح  أظهرت "العمر"،  ملتغير  تعود  بالحقوق،  للوعي  الكلية  والدرجة  بالعمل  واملتعلقة  الصحية  بالحقوق  الوعي  في  إحصائية  داللة   وجود فروق ذات 

نة في عمر )  سنة(.  30-20أفراد الَعّيِّ

: لإلجابة عن السؤال الخامس: هل توجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي العاقة تعزى ملت
ً
 غير املستوى التعليمي؟خامسا

ملعرفة داللة الفروق بين متوسطي  واليز    –ولى كروسكال  من الدرجة األ   تحليل التباين  أسلوب  الباحثتانلإلجابة عن السؤال الخامس استخدمت  

 . النتيجة( 13ويوضح الجدول ) التعليمي،ستوى درجات األشخاص في مقياس الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير امل

 واليز ملعرفة داللة الفروق حسب املستوى التعليمي   -نتائج تحليل التباين من الدرجة األولى لكروسكال : (13جدول )

2كا متوسط الرتب العدد )ن( املستوى التعليمي  البعد  القيمة   درجات الحرية  

 االحتمالية 

 التفسير

الحقوق السياسية  

 واملدنية

ال توجد   0.351 4 4.427 47.67 6 أمي 

 51.19 13 ابتدائي فروق 

 59.83 27 متوسط 

 66.31 74 جامعي

 80.20 5 فوق الجامعي 

ال توجد   0.646 4 2.495 56.42 6 أمي  الحقوق التعليمية 

 52.62 13 ابتدائي فروق 

 64.09 27 متوسط 

 63.78 74 جامعي

 80.40 5 فوق الجامعي 

الحقوق االقتصادية  

 واالجتماعية والثقافية 

ال توجد   0.925 4 0.896 72.42 6 أمي 

 56.50 13 ابتدائي فروق 
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 64.69 27 متوسط 

 62.86 74 جامعي

 61.60 5 فوق الجامعي 

ال توجد   0.580 4 2.870 53.50 6 أمي  الحقوق الكلية 

 50.62 13 ابتدائي فروق 

 62.81 27 متوسط 

 65.11 74 جامعي

 76.40 5 فوق الجامعي 

 تبوك " للفرق بين متوسطات املستويات التعليمية في الوعي بالحقوق للسكان في  مدينة تبوك وخارج مدينة  2كا  من الجدول أعاله يتضح أن قيم "

التوالي  ىعل (2.870)، (0.896)، (2.495)، (4.427)الدرجة الكلية، هي  إلىالحقوق االقتصادية، إضافة و  الحقوق التعليمية،و  بالنسبة للحقوق املدنية،

 
ً
إحصائيا دالة  غير  إل  ،وجميعها  يشير  بأن    ىمما  يتأثر  ال  بالحقوق  التعليميالوعي  شارما  املستوى  أجراها  دراسة  نتيجة  مع  تختلف  النتيجة  وهذه   .

(Sharma,2015)  لدى اآلباء واألمهات في مدينة بومباي بالهند وفي ضوء   ذوي اإلعاقةالتعرف على تقييم مستويات الوعي بحقوق األطفال   إلى هدفتوالتي

الوالدين ووعيهم بحقوق ذوي اإلعاقة. وتختلف عن دراسة السهلي ) العلمي على اتجاهات  (  وكشفت 2018عدة متغيرات، بينت نتائجها أثر التحصيل 

ف وجود  عن  العلمية"نتائجها   "الدرجة  ملتغير  تعود  بالعمل،  واملتعلقة  القانونية  بالحقوق  الوعي  في  إحصائية  داللة  ذات  نة   ،روق  الَعّيِّ أفراد  لصالح 

 الحاصلين على )ابتدائي(. 

: لإلجابة عن السؤال السادس : هل توجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي العاقة تعزى ملتغير نوع العمل؟
ً
 سادسا

 0,01بة عن السؤال السادس تم التحقق من نتائج الفرض السادس: الذى ينص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )لإلجا

≥α  ) مقياس وعي األشخاص بحقوق ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير نوع العمل"، وللتأكد من صحة هذا الفرض استخدمت   متوسطي درجات األشخاص في  بين

االتجاه )الباحثة أسلوب ت أحادي  التباين  الوعي بحقوق ONE WAY ANOVAحليل  بين متوسطي درجات األشخاص في مقياس  الفروق  ( ملعرفة داللة 

 ( نتائج هذا الفرض. 14،ويوضح الجدول ) )معلم، موظف، ال يعمل( ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير نوع العمل

 ملتغير نوع العمل  (  لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية في  ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ) : (14جدول )
ً
 مقياس الوعي بحقوق ذوي العاقة تبعا

مصدر   الوعي بالحقوق  رقم 

 التباين

متوسط   مجموع املربعات 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

ف  

 املحسوبة 

مستوى  

 الداللة 

 االستنتاج 

املدنية   1

 والسياسية. 

 1.87 28.191 2 56.383 بيني 

 

0.158 

 

 ال توجد فروق 

 15.071 122 1838.625 داخل 

    124 1895.008 الكلي 

.التعليمية 2  0.23 2.119 2 4.237 بيني  

 

0.793 

 

 ال توجد فروق 

 9.113 122 1111.795 داخل 

    124 1116.032 الكلي 

االقتصادية   3

 االجتماعية  

 . والثقافية

 1.05 25.388 2 50.776 بيني 

 

0.353 

 

 ال توجد فروق 

 24.147 122 2945.975 داخل 

    124 2996.752 الكلي 

 0.22 19.158 2 38.316 بيني  املقياس ككل 4

 

0.804 

 

 ال توجد فروق 

 87.446 122 10668.452 داخل 

    124 10706.768 الكلي 

بين متوسطات   للفرق  أن قيم "ف"  أعاله يتضح  الجدول  العملمن  لل  نوع  بالحقوق  الوعي  بالنسبة تبوك    سكان في مدينة تبوك وخارج مدينةفي 

التوالي وجميعها غير    على  (0.22)، و(1.05)،(0.23)،  (1.87)الحقوق االقتصادية، إضافة إلي الدرجة الكلية، هيو الحقوق التعليمية،  و   للحقوق املدنية،

 مما يشير 
ً
 مستوى الوعي ال يتأثر بنوع العمل.  أّن إلى دالة إحصائيا

ولي   ليونارد  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  األطفال    (Lewnard& Lee,2013)وتختلف  بحقوق  املعلمين  معرفة  عن  الكشف  استهدفت  والتي 

املعلمين بحقوق األطفا أن درجة معرفة  إلى  نتائجها  الدراسة في  العادية بوالية كاليفورنيا، وتوصلت  باملدارس  الدمج  اإلعاقة في  اإلعاقة متعددي  ل ذوي 

 كانت منخفضة، إال أّن هناك اتجاهات إيجابية نحوهم. 

دراسة مع  بيئة 2012  )األعرج،  وتختلف  في  الخاصة  الحاجات  ذوي  األفراد  بحقوق  واملعلمات  املعلمين  معرفة  مدى  على  للتعرف  جاءت  التي   )

 املدرسة في مدينة بغداد، وتوصلت النتائج إلى أن معرفة املعلمين بحقوق األفراد ذوي الحاجات الخاصة كانت متدنية. 
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 :النتائج 

 تبوك بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وعي سكان منطقة ارتفاع مستوى  .1

 .لصالح خارج تبوك خارج تبوك( -توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي االعاقة تعزى للمنطقة )تبوك .2

وذلك  حيث وجدت فروق والسياسية ما عدا في بعد الحقوق املدنية  وجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير النوعتال  .3

 لصالح االناث. 

 وذلك لصالح املرحلة العمرية. توجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير املرحلة العمرية ال .4

 . اقة تعزى ملتغير املستوى التعليميتوجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي اإلع ال .5

 . تعزى ملتغير نوع العملتوجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي اإلعاقة ال  .6

 التوصيات: 

 على كافة مستويات املجتمع. اإلعاقةذوي   األشخاصالعمل على نشر حقوق  .1

 .املرحلة الجامعية إلى األطفالكافة املستويات التعليمية من رياض ب  اإلعاقةذوي   األشخاصالتوعية بحقوق تنظيم برامج  .2

 في التشريعات املحلية والدولية.  اإلعاقةبرامج ومساقات علمية على مستوى املدارس الثانوية والجامعات للتعريف بحقوق ذوي  إدخال .3

 مع العاديين لتعزيز تقبلهم ومساهمتهم مع العاديين في حركة الحياة باملجتمع. اإلعاقةتشجيع برامج ذوي  .4

 املجتمع. أنشطةفي كل   اإلعاقةلذوي   ترسيخ مبدأ املشاركة املجتمعية .5

 .  اإلعاقةلذوي والترفيهية  الرياضية األنشطةتوفير عدد من   .6

 بداعاتهم، أسوة بأقرانهم العاديين.إلبراز مواهبهم وإ ،  اإلعاقةتنظيم منافسات ومسابقات قومية تستوعب كافة فئات ذوي  .7
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Abstract: This study aimed at investigating the extent of Tabuk region citizen’s awareness of rights of people 
with disabilities. The sample of the study was comprised of (125) subjects from Tabuk region residents who 
were of different ages and social, economic and professional levels, and who were simple randomly selected. 
The data collection tool was Awareness Abdalrahman (2008) and modified by the two researchers. The two 
researchers used several statistical methods to calculate the study findings These were: average, standard 
deviation, (T. test) for one sample, T.test for two independent samples, and Analysis of variance (ANOVA). 
and analysis of variance the first-class Kruskal-Wallis Test. 
The study findings came to: there is High awareness of Tabuk citizens of people with disabilities’ rights. 
There are differences in the extent of awareness of people with disabilities’ rights attributed to the region 
(from / out of Tabuk) favoring out of Tabuk. There are no differences in the extent of awareness of Tabuk 
region as for people with disabilities’ rights with regard to gender, except for some civilian and political 
rights where some differences were found in favor of females. And there are no differences in the extent of 
Tabuk citizens’ awareness of people with disabilities’ rights regarding age, education level, and work 
variables. In the light of these findings the study presented a number of recommendations. 

Keywords: people with disabilities; awareness of people with disabilities’ right; the rights of people with 
disabilities agreement. 
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