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 الملخــــــص:
تهدف هذه الدراسة إلى القاء الضوء على حجم انتشار االعاقة وأنواعها )سمعية، بصرية، عقلية، نطقية،     

ة المسح الشامل اعتمدت الدراسة على منهجيفي جنوبي األردن. وقد  ( في لوائي الحسينية والشوبكحركيةالتوحد، 
بيت( لكافة ُأسر لوائي الحسينية والشوبك التي يوجد فيها شخص معاق. وكانت االستبانة األداة الرئيسة في  -)بيت

( 421وتّم إجراء المسح الميدانّي بتطبيق االستبانة على ) وقد تم اختيار العينة بالطريقة القصدية، جمع البيانات،
من مجموع األسر   تقريبا %70أي ما نسبته  ( فردًا معاقًا، 431ا، بلغ عددها )أسرة تبين وجود حاالت اعاقة فيه

( 14( أسرة في لواء الحسينية. كما تم إجراء المسح في لواء الشوبك بتطبيق االستبانة على )4220البالغ عددها )
 ( أسرة.2221الغ عددها )من مجموع االسر في اللواء والب %3أي ما نسبته   ( فردًا معاقًا، 18أسرة تبين وجود )

وبين  %10.1وبينت نتائج الدراسة أن نسبة االعاقات بمختلف أنواعها في منطقة الحسينية بين الذكور بلغت  
( معاقا، وفي منطقة الشوبك بلغت نسبة 431من مجموع االفراد ذوي االعاقة والبالغ عددهم ) %12.2اإلناث 

من أفراد العينة بين اإلناث، وأن  %38.3من أفراد العينة، ونسبة  %27.0االعاقة بمختلف أنواعها بين الذكور 
من أفراد العينة، وفي الشوبك كانت أعلى  %32.1أعلى نسبة إعاقة في الحسينية كانت االعاقة الجسدية بنسبة 

 من أفراد العينة.  %31.1نسبة في االعاقة العقلية 
 .التوحد، االعاقة الحركية،لبصرية، االعاقة العقليةعاقة اذوي اإلعاقة، اال :الكلمات المفتاحية      
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People with disabilities in Al-Hussienieh and Al-Shobak  

 

Abstract 

This study aimed to shed light on the size of disability spread (hearing, visual, 

intellectual, autism and physical) in Al-Hussienieh and Al-Shobak regions in southern 

Jordan. The study was based on a comprehensive survey methodology (by House) for all 

the families in Al-Hussienieh and Al-Shobak regions wherever there were disabled 

persons. The questionnaire was the main tool of data collection. The field survey was 

conducted in Al-Hussienieh by applying the questionnaire to (124) families with disabled 

persons. It was found that there were (135) disabled persons in these families. The number 

of people with disabilities represented 8.2%  of the (1627) families of the area.  The survey 

was also conducted to (81) families with disabled persons in Al-Shobak. It was found that 

there were (89) disabled people in this area. This figure represented 3.3%  of the total 

number of families in the area, i.e., (2265) families.  

The results of the study showed that the rate of disabilities among the respondents 

in Al-Hussienieh region was 57.8% in males and 42.2% in females. In Al-Shobak region, 

the study revealed that the rate was 60.7%  among males and 39.3% among females. The 

highest proportion of disabilities (32.5%) in Al-Hussienieh was of the physical disability 

whereas the highest rate (34.8) in Al-Shobak was of the intellectual disability.  

      Keywords: disabilities, impairment, visual, intellectual disability, autism, physical 

impairment. 

 

 واإلطار النظري: مقدمةال
ن، القطاع وأخذ هذا االهتمام بعدي ،نسبياً  في الوطن العربي متأخراً  باألشخاص ذوي اإلعاقةهتمام بدأ اإل

التربية والتعليم التي أخذت على عاتقها فتح صفوف  ةوقد بدأ االهتمام من خالل وزار  ،الحكومي والقطاع الخاص
م بدأ التوسع في باالهتمام من قبل الكثير من المؤسسات والجمعيات الخيرية ث اإلعاقةخاصة لتعليم األفراد ذوي 

وعلى  ،تدريب الكوادر العاملة في ميدان التربية الخاصة إلىوالمراكز التي تعنى بتعليمهم وتدريبهم، باإلضافة 
منهم في جميع الكثير ال يزال  أّنهالرغم من القوانين واالتفاقّيات التي تضمن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إال 

ع على قدم المساواة مع اآلخرين، ويعانون ميواجه حواجز تمنع مشاركتهم كأعـضاء فاعلين في المجتأنحاء العالم 
النساء والفتيات ذوات اإلعاقة غالبًا وخاصة  كفلتها القوانين والمواثيق الدولية،كذلك انتهاكات لحقوق اإلنسان التي 

سواء داخل المنـــزل أو خارجه )اتفاقية حقوق بمختلف أشكاله التعــّرض للعنف كبر في أرًا واجهن خطما ي
 .(2774األشخاص ذوي االعاقة، 

يُخصُّ األشخاص تتبنى تشريعًا وطنيًا التي ل الدول في منطقة الشرق األوسط ائاألردن من أو  لقد كان 
، 2770انون حقوق األشخاص المعوقين ثم تاله ق، (42)قانون رعاية المعوقين رقم  4883عام ذوي اإلعاقة 

مع اتفاقية األمم المتحدة  ليتالئماتجاه حقوقي،  إلىاالتجاه الرعائي لألشخاص ذوي اإلعاقة والذي حّوَل بدوره 
 وأخيراً . (Al-Hmouz, 2014,5) 2770حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي وقعت األردن عليها عام 

 ،حقوقية من القانونين السابقينأكثر والذي يتضمن موادا  2742عاقة للعام صدر قانون حقوق األشخاص ذوي اإل
مجتمع يتمتع فيه األشخاص ذوو  إلىبينت االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة أن األردن يسعى و 

الوطنية )االستراتيجية  والمساواةاإلنصاف  اإلعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على
 .   (م2770،المجلس االعلى لشؤون األشخاص المعوقين ،لألشخاص ذوي اإلعاقة
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 :الدراسةمشكلة 
هتمام الدول والمنظمات المحلّية والدولّية؛ نظرًا للعنصر البشرّي األساسّي المكّون ا تشغل قضية اإلعاقة  

من هذه القدرات والعمل على تنميتها وتحويل للمجتمعات في تحقيق التنمية االجتماعّية واالقتصادّية، ولالستفادة 
أّن  إلى أّن تعول نفسها، بحيث تتحول من فئة معّوقة لعملية التنمية في المجتمع إلىمن فئة عالة على غيرها 

حقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة تتحدد الفي ضوء التَّطور الملحوظ في مراعاة تكون مساهمة في تنمية مجتمعها، و 
   الخصائص إلىحديد حجم اإلعاقة في منطقة الحسينّية والشوبك من خالل التعرف مشكلة البحث في ت

  .ألسرّية لذوي اإلعاقةاالجتماعّية واالقتصادّية وا
 أسئلة الدراسة:

 ؟لوائي الحسينّية والشوبك اإلعاقات في ما واقعالسؤال الرئيسي: 
 األسئلة الفرعية:

لوائي أُلسر األشخاص ذوي اإلعاقة في ادية واالجتماعية االقتصالخصائص  نسب شيوع ما ول:السؤال األ 
 ، الحالة الصحية لألم ، الدخل ، المستوى التعليمي العمل قطاع ، العمر) اآلتية وفقًا للمتغيرات الحسينية والشوبك

   ؟(القرابة بين الوالدينو ، 
لوائي الحسينّية  ي اإلعاقة فيلألشخاص ذو االقتصادية واالجتماعية الخصائص  نسب شيوع ماالسؤال الثاني: 

  ، والدخل؟ ، الحالة االجتماعّية ، قطاع العمل ، المستوى التعليميّ  ، الجنس وفقًا للمتغيرات اآلتية: العمر والشوبك
وفقًا للمتغيرات اآلتية: نوع اإلعاقة، شدة  في لوائي الحسينية والشوبك اإلعاقاتنسب شيوع ما   السؤال الثالث:

   وامل الُمسببة لإلعاقة، والتشخيص الرسمّي لإلعاقة؟اإلعاقة، الع
 من وجهة نظرهم لوائي الحسينّية والشوبك فيما الحاجات المطلوبة لألشخاص ذوي اإلعاقة : السؤال الرابع 

  ؟وأسرهم
 أهداف الدراسة: 
 : من خالل لوائي الحسينّية والشوبك اإلعاقات في واقع التعرف على إلىتهدف الدراسة  
وفقًا  لوائي الحسينية والشوبكأُلسر األشخاص ذوي اإلعاقة في  االقتصادية واالجتماعيةعرف على الخصائص الت -

 . القرابة بين الوالدينو لمتغيرات: العمر، قطاع العمل، المستوى التعليمي، الدخل، الحالة الصحية لألم، 
وفقًا  لوائي الحسينّية والشوبك في لألشخاص ذوي اإلعاقةاالقتصادية واالجتماعية على الخصائص  التعرف -

 لمتغيرات: العمر، الجنس، المستوى التعليمّي، قطاع العمل، الحالة االجتماعّية، والدخل.
لوائي الحسينّية  في بما فيها االضطراب السلوكي واالنفعالي وشدتها بمختلف أنواعها الكشف عن اإلعاقات -

  التشخيص الرسمّي لها.، و  ، وبيان العوامل الُمسببة لإلعاقةوالشوبك
  التعرف على االحتياجات المختلفة لألشخاص ذوي اإلعاقة وألسرهم في لوائي الحسينية والشوبك. -

  الدراسة النظرية والعملية: أهمية 
في لوائي الحسينية والشوبك، في الكشف عن الواقع الذي يعيشه األفراد ذوو اإلعاقة تأتي أهمية هذه الدراسة     

المستوى والتي تتمثل في: العمر، الجنس،  الل بيان أهم الخصائص الديموغرافية لهم وألسرهموذلك من خ
عن األعداد فضال عن أهمية هذه الدراسة في الكشف الحالة االجتماعية، والمستوى االقتصادي، ، التعليمي
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حصائيات دقيقة عن حجم اإللالتقريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة وذلك  عاقة بشكل عام، وعدم عدم وجود أرقام وا 
وبينت الدراسة أهم احتياجات  كما بشكل خاص،  لوائي الحسينّية والشوبك في وجود بيانات تفصيلّية عن اإلعاقات
 األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم. 

األجهزة الحكومّية المختصة، ومؤسسات القطاع تزويد ومن ناحية عملية تبرز أهمية هذه الدراسة في إمكانية     
إيجاد قاعدة معلومات كما يمكن األشخاص ذوي اإلعاقة، حول أقرب ما تكون واقعية بمعلومات وبيانات  هلياأل

والعمل على ما يسهل الوصول إليهم،  واالقتصاديةأوضاعهم االجتماعّية خصائصهم الديموغرافية و متقدمة حول 
 .لهم ينتمكينهم وتطوير قدراتهم وتقديم التدريب والتأهيل المناسبَ 

 حدود الدراسة:
 .تّم تطبيق هذه الدراسة على لوائي الحسينية والشوبك :الحدود المكانية
جد فيها والتي يو  ( أسرة في لواء الحسينية421على ) االستبانةتّم إجراء المسح الميدانّي بتطبيق  :الحدود البشرية

( أسرة في لواء 14ح على )، ، كما أجري المسسرةأ( 4220سر البالغ عددها )حاالت اعاقة من مجموع األ
 ( أسرة.2221، من مجموع االسر البالغ عددها )الشوبك

 م. 41/44/2741ولغاية  41/2/2741استمرت فترة الدراسة من  :الحدود الزمانية
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

للفرد، ويحّد من  تعّرف اإلعاقة بأّنها تلف أو ضعف جسمّي أو ذهنّي دائم يؤّثر على الوظائف الحيوّية
قدرته على العناية بالذات أو الحركة، أو التفاعل االجتماعّي أو العمل داخل المنزل وخارجه )أبو درويش وبشارة، 

العجز الذي يمنع الفرد أو يحد من قدرته على أداء دور  إلىيمكن القول أن اإلعاقة عيب يرجع (. و 2770،311
أو أنها قصور جسمي أو  ،(32، 4881الجتماعية واالقتصادية )مليكة، طبيعي بالنسبة للسن والجنس والعوامل ا

ويعرف  (.2771،22نفسي أو عقلي أو خلقي يمثل عقبة في سبيل قيام الفرد بواجبه في المجتمع )أبو الكاس،
 المعاق بأنه الفرد الذي يعاني من حالة ضعف أو عجز تحد من قدرته أو تمنعه من القيام بالوظائف أو األدوار

(. وقد نص إعالن منظمة األمم المتحدة على أن 11، 4881المتوقعة ممن هم في عمره باستقاللية )الخطيب، 
لفظ "معاق" يدل على كل شخص ال يملك القدرة على أن يضطلع بمفرده بكامل أو بعض متطلبات حياة 

، وعقيل والصقور داينةته الجسمية أو الذهنية )البشخصية أو اجتماعية بسبب خلل خلقي او غيره في قدرا
 ردود من جملة فهناك األسر، استثنائية، لدى ونفسية انفعالية مشكالت اإلعاقة تفرز ما وغالباً  ،(447، 4883
 سلبية بصورة مما ينعكس ،بوجودها واالعتراف التقبل وعدم والرفض كالخجل عند اكتشافها اإلعاقة نحو الفعل
ويرى  (.428-421، 2771ولآلخرين)القريوتي،  لذاته سه، ونظرتهنف المعاق أداء وعلى األسري النظام على

البداينه أن لمشكلة المعاقين أثارًا اجتماعية ونفسية تضفي عليها مزيدًا من األهمية، فعلى الصعيد االجتماعي 
نجد أن بعض اإلعاقات منتشرة بين طبقة من المجتمع أكثر من غيرها، وهذا ينطبق على المجتمعات أيضًا، 

جد أنواعًا من اإلعاقات تنتشر في مجتمع ما أكثر من انتشارها في مجتمع آخر، وربما كان ذلك يعود للعوامل فن
أن اإلعاقة  إلىفي النهاية يمكن أن نخلص و  (.441، 4883، وعقيل والصقور البداينةالثقافية واالجتماعية )

تمع الوعي بالتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة، هي إعاقة اجتماعية وبيئية بالدرجة األولى، فكلما كان لدى المج
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وكلما كانت البيئة أقل تقييدا وخالية من العوائق كلما كان التغلب عليها أسهل وبالتالي يمكن أن تقل حدة اآلثار 
  السلبية التي قد تنتج عن اإلعاقة. 

أّن  إلى( 2771اكن لعام )أشارت بيانات تعداد السّكان والمس فقد واقع اإلعاقة في األردنوفيما يتعلق ب
 إلى(، في حين وصلت من األردنيين وغير األردنيين %4.41نسبة اإلعاقة في المملكة من األردنيين بلغت )

أّن نسبة  إلى(، بينما أشارت النسب الدولّية 2771(. )المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين، 1.23%)
  ( )2771( من عدد السّكان )دائرة االحصاءات العامة، %47-0األشخاص المعاقين في أّي دولة تتراوح بين )

قامت وزارة التنمية االجتماعّية بالتعاون مع المجلس  2770(. وفي عام 2742،1،  والبدور والنصراتالنوافلة 
بإجراء مسٍح  لجنة السجل الوطني ووزارة الصحة(األعلى لشؤون األشخاص المعوقين )كما قام كذلك بالتعاون 

أّن عدد األشخاص  إلىت اإلعاقة في كاّفة محافظات المملكة عدا العاصمة، وأشارت بيانات المسح لحاال
م )االستراتيجّية الوطنّية 2770( من عدد السكان العام لسنة %0.05(؛ أي ما نسبته )21413المعاقين بلغ )

واقع اإلعاقة في "تقرير  في حين أشار (.، المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين2770ذوي اإلعاقة، ل
والُمنفَّذ بتمويل من المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين بالتعاون  "م: العمالة والبطالة2747األردن لعام 

(. )المجلس األعلى لشؤون %2أّن نسبة األشخاص الُمعاقين في األردن تبلغ ) إلىمع دائرة اإلحصاءات العاّمة 
  (. 2، 2742ور والنصرات،والبد، النوافلة 2744 اإلعاقة

م نفَّذت دائرة اإلحصاءات العامة مسحًا حول واقع اإلعاقة في األردن ومدى انتشارها وفئاتها، 2747وفي عام       
( من األسر في المملكة يوجد فيها شخص واحد على األقلِّّ من ذوي اإلعاقة، وأنَّ نسبة %0.0حيث تُبيِّن أنَّ )

كما يشير  ،ثاإلنا( هنَّ من %14) ( منهم من الذكور، مقابل%18(، )%2حوالي ) األشخاص ذوي اإلعاقة بلغت
( يقيمون في الريف، وأنَّ إقليم الوسط %42( من األشخاص المعاقين يقيمون في الحضر، و)%11أنَّ ) إلىالمسح 

(، ثم إقليم %8بنسبة )(، تاله إقليم الجنوب %0حاَز على أدنى نسبة انتشار لإلعاقة بين أسره، حيث بلغت النسبة )
م قام المجلس األعلى لشؤون األشخاص 2744م(. وفي عام 2747الشمال )دائرة االحصاءات العامة، تقرير عام 

المعوقين بإنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن بيانات متكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وقام المجلس في هذا الصدد 
)المجلس األعلى  شخصاً  420777تمل على بيانات موثّقة لما يقرب من ببناء نظام المعلومات الوطنّي والذي يش

. ويمكن القول: إنَّ نقص التمويل يمّثل تحدّيًا حيوّيًا أمام حصول المعاقين في األردن لشؤون األشخاص المعوقين(
ة المناسبة بما يسهل على حقوقهم فال بّد من االهتمام بشكل أكبر خاصة مجال تكنولوجيا المعلومات، والوسائل التقنيّ 

أنَّ فئة الُمعاقين في األردن  إلىكما تشير الدراسات  .(AlJabery 2008: 119عليهم تلقي المعارف المختلفة. )
تواجه العديد من التحّديات والقيود، أهمها: المالّية، والتعليمّية، وتحديات المعلومات، ونقص الوعي واإلدراك بأهمّية 

(. وتبذل اليوم الجهود لمواجهة هذه التحديات، Al Jabery 2008: 119) ها في المجتمعإشراك ذوي االعاقة ودمج
م صدر )قانون حقوق األشخاص المعوقين( الذي أكد 2770عام  ، ففيها غير كافية للنهوض بهذه الفئةلكن يبدو أنّ 

هم التأميّن الصحّي احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم وحّرية اختيارهم واحترام حياتهم الخاصّ  ة، ومْنحِّ
تدريب ُأسر األشخاص ذوي اإلعاقة على التعامل السليم مع الشخص ذي اإلعاقة بصورة ال  إلىمجانًا، باإلضافة 

جراء التشخيص التربوّي ضمن فريق التشخيص الكّلّي؛ لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها  تمّس كرامته أو انسانيته، وا 
ّكد القانون حّق األشخاص ذوي اإلعاقة في ممارسة الترشيح واالنتخاب في المجاالت المختلفة واحتياجاتها. وقد أ
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وتهيئة أماكن ومرافق مناسبة وسهلة االستعمال تمّكنهم من ممارسة حّق التصويت باالقتراع السرّي في االنتخابات 
عن األشخاص ذوي  -ا أشرنا سابقاكم –وفي ظل غياب البيانات الُمعتَمدة (.2770)قانون األشخاص المعاقين، 

اإلعاقة، فإّن الخصائص الديمغرافّية والصحّية حول هؤالء األشخاص تعتمد على نتائج التقرير الذي أعّدته دائرة 
(، في حين %8.1م، حيث أظهرت نتائجه أّن معدل البطالة لألشخاص ذوي اإلعاقة )2747اإلحصاءات العاّمة عام 
   (.2744. )دائرة االحصاءات العامة، اإلعاقة ( بين األشخاص ذوي%40.1دّي الُمنّقح )بلغ ُمعدل النشاط االقتصا

 ة: الدراسات السابق
ة الحركية في األردن دراسة تقييميفعالية تأهيل أصحاب اإلعاقات ( وجاءت بعنوان: "2770دراسة صباح ) -

تقييم فعالية الخدمات التأهيلّية ألصحاب  ىإلهدفت حيث ، لجمعية الحسين االجتماعي ة لذوي التحديات الحركي ة"
اإلعاقات الحركّية في جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركّية في األردن، وتّم اعتماد االستبانة كأداة 
دراسة ُصمِّمت لهذه الغاية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع األطفال ذوي اإلعاقات الحركّية المستفيدين من 

( والبالغ عددهم خالل فترة جمع البيانات 2772-2771جمعية بشكل منتظم خالل العام الدراسي )خدمات ال
عادة التأهيل لذوي االحتياجات الخاصة في  ( حاالت.471) وقد بينت الدراسة نتائج ايجابية في تقديم الخدمات وا 

   وضرورة توفير متدربين متخصصين في مجاالت االعاقة المختلفة. الجمعية.
 
 ( بعنوان:2771)  Al-Majali and Faddoul )المجالي والفضول( دراسة -

 . "حقوق االشخاص المعوقين في المملكة األردنية الهاشمية  " 
أهمية فئة المعاقين في المجتمع األردني والتطور التاريخي لالهتمام بهذه الفئة منذ تأسيس  ركزت على       

، وقانون ذوي اإلعاقات الذي صدر عام األفراد المعاقين يجب أن يتمتع بها وأهم الحقوق التي ،الدولة األردنية
، والتطورات التي حصلت على قانون المعاقين، فيما تتعلق بالتأهيل، والتمكين االقتصادي، وتوفير التعليم 2770

السمعية، و ة، العقليو الحركية،  :. وقد بينت الدراسة أن أهم االعاقات المنتشرة في األردن هيالمناسب لهم
( من 3وأهمية حصول األفراد المعاقين في المجتمع األردني على حقوقهم حسب نص المادة رقم ) البصرية.و 

، وخاصة حقهم في التعليم، حيث يضمن لهم القدرة على االندماج مع المجتمع بشكل قانون األشخاص المعوقين
  .مناسب

ات المقدمة في مؤسسات التربية الخاصة في األردن، في فاعلية الخدم" :م( بعنوان2744دراسة الخالدي ) -
فاعلية الخدمات المقدمة  إلى". هدفت الدراسة للتعرف ضوء نتائج تقويم الحاجات للمستفيدين من هذه الخدمات

 تفي مؤسسات التربية الخاّصة في األردن، في ضوء نتائج تقويم الحاجات للمستفيدين من هذه الخدمات، وتكون
اسة من جميع مؤسسات التربية الخاّصة التي ُتعنى بفئات اإلعاقة: البصرّية، والسمعّية، والعقلّية، الدر  عينة

نتائج أّن هناك العديد من الحاجات الأظهرت وفد والّتوّحد، والجسمّية. في أقاليم الوسط، والشمال، والجنوب. 
الخدمات التربوّية،  ذه الحاجات هيالمشتركة التي ال بّد من توفيرها في مؤسسات التربية الخاّصة، وه

 . والترويح والرياضة، والتأهيل، والرعاية الصحّية واالجتماعّية،
المشكالت التي تواجه المرأة المعاقة في المملكة األردنية الهاشمية ( بعنوان: "2741دراسة الريماوي ) -

ات التي تواجه المرأة المعاقة في األردن، على أهم المعوقالتعرف  إلىالدراسة  هدفت". وعالقتها ببعض المتغيرات
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وأهمها: الحرمان من فرص التعليم، وفرص الزواج، واإلندماج االجتماعي، ومحدودية الخدمات الصحية، باإلضافة 
أن المرأة المعاقة تواجه مشكالت اجتماعية، وعدم  إلىوقد خلصت الدراسة  كونها معاقة.لمعاناتها من التمييز  إلى

ع لها، واالتجاهات السلبية التي يحملها المجتمع نحو المرأة المعاقة، مما ينعكس على مشاركتها تقبل المجتم
كما بينت الدراسة صعوبة حصول المرأة المعاقة على العمل، وحرمانها من فرص التدريب والنمو  االجتماعية.

  المهني. 
ة لألطفال ذوي اإلعاقة الذهني ة واضطراب "تقييم البرامج والخدمات المقدمم( بعنوان: 2741دراسة السريع ) 

تقييم البرامج والخدمات المقدمة لألطفال ذوي  إلىهدفت الدراسة  التوحد، في ضوء معايير الجودة األردني ة".
واضطراب الّتوّحد في ضوء معايير الجودة األردنّية، حيث شملت عينة الدراسة جميع مؤسسات  ،اإلعاقة العقلّية
الخاصة في أقاليم المملكة الثالثة: )الوسط، والشمال، والجنوب(، والتي تقدم البرامج والخدمات ومراكز التربية 

وقد . ( مؤسسة ومركزا427واألطفال ذوي اضطراب الّتوّحد وعددها ) ،التربوّية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلّية
ًا كان ذا مستوى فاعلية مرتفع وهو: "ُبعد أظهرت نتائج الدراسة فيما يتعلق باإلعاقة العقلية أن هناك ُبعدًا واحد

(. في حين أن هناك ثالثة أبعاد كانت ذات مستوى فاعلية متوسطة 7.01البرامج والخدمات" وبمتوسط حسابي )
(، وُبعد 7.21(، وُبعد "التقييم" بمتوسط حسابي )7.22وهي على التوالي: ُبعد "البيئة التعليمية" بمتوسط حسابي )

 (. 7.10لين" بمتوسط حسابي )"اإلدارة والعام
   

   :الطريقة واإلجراءات 
 :مجتمع الدراسة 

( أسرة، 4220مجتمع الدراسة يشمل لوائي الحسينية و الشوبك إذ يبلغ عدد االسر في لواء الحسينية )
موزعين على مناطق: )الحسينّية، والهاشمية، وروضة األمير هاشم، وروضة األمير رعد(، ويبلغ متوسط حجم 

منطقة،  41موزعة في ( أسرة 2221األسر في لواء الشوبك )يبلغ عدد و(. 8-2اد األسرة في منطقة اللواء )أفر 
هي: )نجل، والزبيرية، والمقارعية، وحواله، والجهير، وبئر خداد، والمثلث، والفيصلية، والمنصورة، وبئر الدباغات، 

دائرة اإلحصاءات ) (1-1م أفراد األسرة في منطقة اللواء )والبقعة والشّماخ، والحدادة، والزيتونة(، ويبلغ متوسط حج
  (. 2741العامة، عمان، 

 
 
  الدراسةعينة : 

تم الحصول على البيانات االولية عن األسر التي يوجد فيها اعاقات من المؤسسات الرسمية )مديرية   -أوالً 
التي تعنى برعاية المعاقين في منطقة  هلية)الجمعيات اال التنمية االجتماعية(، وكذلك من المؤسسات غير الرسمية

 جنوب االردن.
 .تم تقسيم المنطقة الى عدة أحياء للوصول الى الفئة المستهدفة -ثانياً 
( أسرة 421بواقع ) في كل من لوائي الحسينية والشوبك.  تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية -ثالثا

من المجتمع األصلي للبحث والبالغ عددهم في لواء الحسينية  تقريبا  %1وهي العينة المختارة، وتمثل هذه العينة 
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( 2221من المجتمع االصلي للبحث، والبالغ عددهم ) %3( أسرة تمثل 14وفي لواء الشوبك )ة. أسر  (4220)
  (4أسرة. كما هو موضح في الجدول رقم )

 
 ي الحسينية والشوبك(: يبين توزيع عدد االسر والعينة المختارة في لوائ1جدول رقم )

 
 
  
 

 منهجية الدراسة:  
التحليل  إلىتعتمد الدراسة على المنهج المسحّي، حيث خضعت جميع بيانات الدراسة التي تّم جمعها 

بيت( لكافة ُأسر لوائي  -كذلك على منهجية المسح الشامل )بيت واعتمدت الدراسة ،الوصفي -اإلحصائي
 الحسينية والشوبك التي يوجد فيها شخص من ذوي اإلعاقة.

  :أداة الدراسة 
عن ذوي اإلعاقات في لوائي الحسينية والشوبك، حيثُ صممت ير استبانة كأداة لجمع المعلومات تمَّ تطو       

تشمل  ( مجاالت أساسية،1( سؤااًل، ضمَّت )07أهدافها، وتكونت من )االستبانة لتغطي أسئلة الدراسة و 
األوضاع كذلك المتعلقة بالعمر والجنس والتعليم، و و ذوي اإلعاقة فراد االقتصادية واالجتماعية لألخصائص ال

ن وع العوامل المسببة لإلعاقةالصحية، وتشمل أيضا أنواع اإلعاقات من حيث درجة هذه اإلعاقة وتشخيصها، و 
وقد بنيت أداة . ذوي اإلعاقة، وأهم االحتياجات الالزمة لألفراد ذوي اإلعاقةالخصائص اأُلسرية ألسر األفراد 

، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع وأنواعهاالدراسة على مجموعة من المصادر التي تحدثت عن االعاقات 
  قة.البحث، والدراسات االستطالعية التي لها عالقة بذوي االعا

 
 :الصدق والثبات 
تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في علم االجتماع والقياس  :صدق المحتوى -

 إلى، وذلك ألخذ آرائهم فيما يتعلق بمدى انتماء األسئلة في )جامعة الحسين بن طالل، وجامعة مؤته( والتقويم
ف ما يرونه مناسبًا، تعديل أي سؤال من أسئلة االستبانة. محاورها، مدى تمثيل األسئلة لألهداف، إضافة أو حذ

وتمت مراجعة األسئلة بناء على مالحظات بعض المحكمين، وقد أسفرت تلك الخطوة عن استبدال بعض األسئلة 
  مناسبتها، وتعديل بعض الصياغات. بأسئلة أخرى لعدم

 :ثبات األداة -
ا على عينة صغيرة من المجتمع المحلي لمعرفة التساؤالت غير تم تطبيقه حيث : (test-retest)الثبات باإلعادة 

ثم تم تطبيق االستمارة على نفس األشخاص بعد أسبوعين  ،الواضحة والغامضة تبعًا لظروف المبحوثين المختلفة
وتم حساب معامل االرتباط بين االستجابات في التطبيق القبلي والبعدي فكانت درجة  ،لقياس الثبات

 % العينة المختاره عدد االسر الكلي المنطقة
 3 14 2221 لواء الشوبك

 1 421 4220 الحسينية لواء
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( وهو ما يؤكد ارتفاع نسبة ثبات االستبانة 7.74( وهي معامالت ارتباط مرتفعة ودالة عند مستوى)7.11االرتباط)
 وصالحيتها للتطبيق.

  :إجراءات تنفيذ الدراسة 
 تم اتباع مجموعة من اإلجراءات البحثية خالل تنفيذ هذه الدراسة وهي كما يلي: 

معان( والجمعيات التي تعنى باإلعاقة في كل من لوائي )محافظة  االجتماعية تم التواصل مع مديرية التنمية .4
 . الحسينية والشوبكالحسينية والشوبك، ألخذ بيانات أولية عن األشخاص ذوي اإلعاقة في كل من 

عاقة ونوعها كذلك أسر ذوي االشخاص طبية )التشخيص( في تحديد درجة اإلتم االعتماد على التقارير ال .2
 المعاقين.

نات من خالل سكان تلك المنطقتين عن األشخاص ذوي اإلعاقة، مثل: مكان السكن العدد تم جمع بعض البيا  .3
 التقريبي وغيرها. 

 التأكد المباشر وتعبئة االستبانة.من أجل  العمل على زيارة منزلية ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة .1
لقادرين على التعبئة من ذوي القيام بتعبئة االستبانة من قبل أسر األشخاص ذوي اإلعاقة باستثناء األشخاص ا .1

 اإلعاقة تم جمع البيانات من قبلهم. 
 وأخيرا تم تفريغ االستبانات وصياغة النتائج التي تم التوصل إليها. .2
 نتائج الدراسة :  

 لوائي الحسيني ة والشوبكذوي اإلعاقة" في األشخاص أُلسر  االقتصادية واالجتماعية"الخصائص  األول: ماالسؤال 
، الدخل،  غيراتوفقًا للمت  ؟القرابة بين الوالدينو ، العمل، العوامل الصحي ة لألمالعمر، المستوى التعليمي 

 
حسب عاقة آلباء االشخاص ذوي اإل االقتصادية واالجتماعية" التوزيع النسبي  للخصائص  (2جدول رقم )

 المنطقة
 

 الفئة
 الشوبك الحسيني ة

 العدد
النسبة 

% 
 النسبة % العدد

 ر. العم1
 0 7 4.3 3 سنة 37سنة _ 24
 12.1 8 22.2 27 سنة 17سنة_ 34
 21.3 41 21.2 22 سنة 17سنة_ 14
 22.2 41 12 41 سنة 27سنة_ 14

 30 21 22.4 21 سنة فأكثر 24
 100 20 100 88 المجموع

 . المستوى التعليمي  2



 2102(2( العدد )3،اجمللد )تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليادورية  علميّة حمكمّة ، جملة جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

 

01 

 

 21.3 41 41.1 28 أّمّي أو ُملم
 31.3 28 42.2 32 أساسيّ 
 43.3 21 22.4 23 ثانويّ 
 1.3 4 1.1 4 دبلوم

 1.3 4 2.2 2 بكالوريس
 0 7 3.3 1 دراسات عليا

 100 20 100 11 المجموع
 . العمل4

 43.4 21 23.2 22 قطاع عام
 3.4 3 1..1 41 قطاع خاص
 2.1 2 4.3 3 يعمل لحسابه

 3.4 3 22.2 27 عاطل عن العمل
 23.4 31 ..42 28 متقاعد
 100 20 100 81 المجموع

 . دخل األسرة الشهري  3
 11.1 1 22.2 48 دينار فأقل 277

 31.4 33 43.8 21 دينار 377دينار _  274
 11.4 43 21.2 41 دينار 177دينار _  374
 10.3 0 3.4 3 دينار 177دينار _  174

 1 2 ..11 1 دينار فأكثر 174
 100 2. 100 1. المجموع

 . تناول التدخين3
 22.1 17 38.2 12 نعم
 32.1 37 21.2 11 ال

 100 20 100 82 المجموع
 . وجود إعاقة عند األب1

 2.1 2 8.8 1 نعم
 12.1 21 11.2 13 ال

 100 20 100 11 المجموع
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في منطقة الحسينّية لآلباء  االقتصادية واالجتماعيةالتوزيع النسبّي للخصائص ( 2يوضح الجدول رقم )
، والفئة األخيرة كانت للفئة %28.1النسبة األعلى حيث بلغت  ي( سنة ه17-14حيث كانت الفئة العمرية )

، في حين بلغت أعلى نسبة فيما يخص مستوى التعليم في المستوى %3.1سنة( بما نسبته 37 -سنة24العمرّية )
رواتبهم  ، وفيما يتعلق بدخل األسرة الشهرّي لألب في الحسينّية كانت أعلى نسبة للذين%31.2األساسّي بنسبة 

 177-دينار174، وأقل نسبة في الذين تتراوح رواتبهم )%31.1دينار( بنسبة  377 -دينار 274تتراوح بين )
 .%1.3دينار( بنسبة 

والذين يدخنون  %14.0وأّما اآلباء وتناولهم التدخين حسب العينة كانت النسبة للذين ال يدخنون 
 . %84.2ولآلباء من غير ذوي اإلعاقة  %1.1بلغت النسبة من ذوي اإلعاقة ، واآلباء 11.2%

 %17النسبة األعلى وبلغت  يسنة فأكثر( ه 24حيث شكلت الفئة العمرّية )وفيما يتعلق بمنطقة الشوبك 
سنة(، في حين بلغت أعلى نسبة فيما يخّص مستوى التعليم في المستوى األساسّي بنسبة  27سنة _ 14ثم الفئة )

، وفيما يخّص جانب العمل لألب شّكلت أعلى نسبة للمتقاعدين %7العليا  بنسبة  وأقّلها لمرحلة دراسات 14.1%
، وفيما يتعلق بدخل األسرة الشهرّي %2.8وأقل نسبة في الذين يعملون لحسابهم بما نسبة  %11.3بما نسبة 

بة للذين وأقل نس %18.3دينار( بنسبة  377 -دينار 274لألب كانت أعلى نسبة للذين رواتبهم تتراوح بين )
، وأما اآلباء وتناولهم  التدخين حسب العينة كانت النسبة للذين %8دينار فأكثر( بنسبة  174تتراوح رواتبهم )

في حين كانت  %2.8فبلغت النسبة  من ذوي اإلعاقة، وأّما اآلباء %12.8والذين ال يدخنون  %10.4يدخنون 
 .%80.4لآلباء من غير ذوي اإلعاقة 

 عاقةاالشخاص ذوي اإل ألمهات والصحية االقتصادية واالجتماعيةزيع النسبي  للخصائص التو  (4جدول رقم )
 حسب المنطقة

 الفئة
 الشوبك الحسيني ة

 النسبة % العدد النسبة % العدد
 . العمر1

 2.2 2 3.. 0 سنة 37سنة _ 24
 18.8 41 ...2 28 سنة 17سنة_ 34
 22 27 42.1 31 سنة 17سنة_ 14
 42.2 22 21.1 23 ةسن 27سنة_ 14

 21.4 40 14.8 41 سنة فأكثر 24
 100 80 100 101 المجموع

 . المستوى التعليمي2
 21.4 14 28.2 21 أّمّي أو ملم
 18.8 41 22.2 21 أساسيّ 
 4..1 43 3..1 41 ثانويّ 
 10 1 1.8 2 دبلوم
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 4.3 3 0.1 4 بكالوريوس ودراسات عليا
 100 80 100 110 المجموع

 ع العمل. قطا4
 10 1 ..4 1 قطاع عام
 1.4 4 0 7 قطاع خاص
 0 7 0.1 4 يعمل لحسابه
 88.8 04 12.2 471 رّبة بيت
 100 80 100 110 المجموع

 . عمر األم عند اإلنجاب3
 40.8 21 32.2 12 سنة 21سنة _  41
 33.1 31 31.2 11 سنة 31سنة _  22
 21.8 40 11.4 43 سنة 11سنة _  32

 ..2 2 1.2 2 أكثرسنة ف 12
 100 28 100 112 المجموع

 . مدة الحمل بالطفل ذي اإلعاقة2
 2.2 2 11.2 42 الشهر السابع
 12.4 01 88.8 81 الشهر التاسع

 100 17 100 470 المجموع
 . هل حدثت حالة إجهاض عند األم.

 4..3 30 ..33 17 نعم
 24.8 13 22.3 22 ال

 100 80 100 112 المجموع
 تناول التدخين. 3

 1.4 4 22.2 21 نعم
 18.2 08 23.8 13 ال

 100 80 100 111 المجموع
 . وجود إعاقة عند األم2

 2.8 4 4.. 0 نعم
 12.2 08 14.8 471 ال

 100 80 100 112 المجموع
 . تعرض األم ألي مرض أثناء الحمل.
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 8.1 2 12.1 48 نعم
 11.1 21 82.1 82 ال

 100 23 100 111 المجموع
 . هل تعرضت األم لحوادث أو إصابات أثناء الحمل2

 4.. 1 2.. 8 نعم
 14.8 01 ..22 472 ال

 100 80 100 111 المجموع
 . هل كانت تغذية األم أثناء الحمل جيدة1

 12 02 3.4. 01 نعم
 2 1 42.2 17 ال

 100 80 100 112 المجموع
 . هل واجهت األم صعوبات أثناء الحمل1

 21.4 14 ..40 31 نعم
 38.8 38 1.3. 00 ال

 100 17 100 444 المجموع
حيث ذوي اإلعاقة األشخاص من ألمهات  االقتصادية واالجتماعيةالخصائص  إلى (3يشير الجدول رقم )

سنة( 37-24، وأقّلها الفئة من )%32.4سنة( بنسبة  17_ 14) شّكلت الفئة العمرّية في منطقة الحسينّية من
وأقلها لمرحلة  %11.2، في حين بلغت أعلى نسبة فيما يخّص مستوى التعليم في فئة األميين بنسبة %2.1بنسبة 

وأقل نسبة في  %81.1.%، وأّما  جانب العمل لألم فشكلت أعلى نسبة لرّبة منزل بنسبة 8البكالوريوس بنسبة 
.%. وفيما يتعلق بعمر األم عند اإلنجاب كانت أعلى نسبة للواتي عمرهن عند 8تي  يعملَن لحسابهن بنسبة اللوا

، وأّما مّدة %4.0سنة فأكثر( بنسبة  12وأقّل نسبة للواتي أعمارهن ) %11.2سنة( بنسبة 21 -41االنجاب )
، وأّما حدوث %11.1التاسع  والشهر %44.2الحمل بالطفل ذي اإلعاقة عند األم فكانت للشهر السابع 

، وأمَّا األمهات المدخنات %11.1واللواتي لم يجهضن  %11.2اإلجهاض عند األم فكانت نسبة اللواتي أجهضن 
من ذوات اإلعاقة ، ونسبة األمهات %01.1واللواتي ال يدخّن  %21.2من العينة فكانت النسبة للواتي يدخّن 

   .%83.1وي اإلعاقة أما األمهات من غير ذ %2.3حسب العينة 
ذوي اإلعاقة ضمن الفئة األشخاص من أّمهات وفيما يتعلق بمنطقة الشوبك تبّين نتائج الدراسة أنَّ أعمار 

سنة( بما نسبته 37-24، وأقّلها للفئة )%32.1سنة( هي األعلى، حيث شكلت ما نسبته  27_ 14العمرّية )
، وأقّلها لمرحلة %14.3تعليم في فئة األميين ، في حين بلغت أعلى نسبة فيما يخّص مستوى ال2.1%

، وأقل نسبة في العمل %11.1، وجانب العمل لألم شّكلت أعلى نسبة لرّبة منزل بنسبة %3.1البكالوريوس بنسبة 
وفيما يتعلق بعمر األم عند اإلنجاب كانت أعلى نسبة للواتي عمرهن عند  .%4.3في القطاع الخاص بنسبة 

، وأّما مدة %2.2سنة فأكثر( بنسبة  12مارهن )وأقل نسبة للواتي أع %11.8بنسبة سنة( 21-41اإلنجاب )
، وحدوث اإلجهاض %82.3، والشهر التاسع %0.0الحمل بالطفل ذي اإلعاقة عند األم كانت للشهر السابع 
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هات ، أّما نسبة المدخنات من األم%13.1واللواتي لم يجهضن  %12.3عند األم كانت نسبة اللواتي أجهضن 
ولألمهات من  %2.1حسب العينة من ذوي اإلعاقة ، واألمهات %81.0( وال يدخن %4.3بالعينة كانت يدخن )
 .%81.1غير ذوي اإلعاقة 

 
 التوزيع النسبي  لألسر حسب صلة القرابة بين الوالدين والمنطقة (3) جدول رقم

ت األعلى ( أّن نسبة الوالدين الذين ال يرتبطون بصلة قرابة في منطقة الحسينّية كان1يبّين الجدول رقم )
، وجاء %32.7، في حين كانت النسبة األعلى في الشوبك أيضًا لمن ال قرابة بينهم بنسبة %37.1بنسبة بلغت 

، في حين كانت %21.8في المرتبة الثانية األزواج الذين يرتبطون بقرابة في منطقة الحسينّية لـ)ابن الخالة( بنسبة 
، وفي المرتبة الثالثة في منطقة الحسينّية كان %37.3ن العم بنسبةالمرتبة الثانية في لواء الشوبك للزواج من اب

، وهذا مؤشر قوي بأن زواج األقارب بين أسر األفراد ذوي اإلعاقات يعود %21.2للزواج من )ابن العم( بنسبة  
 زواج األقارب. منللعيوب البيولوجّية والوراثّية خاّصة 

 خص المعاق حسب الجنس والمنطقة( التوزيع النسبي للش2جدول رقم )          
 

( التوزيع النسبّي لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب الجنس والمنطقة، حيث توّزعت في 1يعكس الجدول رقم )
للذكور  %27.0لإلناث. أّما منطقة الشوبك فكانت  %12.2للذكور و %10.1منطقة الحسينّية بنسب 

 .لإلناث %38.3و

 صلة القرابة
 الشوبك الحسيني ة

 % العدد % العدد

 31 ابن العم
22.

2 
20 40.4 

 ..2 1 2.. 8 ابن الخال
 2.. 2 3.3 2 أبن العمة

 38 أبن الخاله
28.

1 
42 14.2 

العشيرة 
 نفسها

2 3.3 0 2.1 

.40 14 ال قرابـة
3 

32 4..0 

 100.0 81 100 142 المجمـوع



 2102(2( العدد )3،اجمللد )تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليادورية  علميّة حمكمّة ، جملة جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

 

05 

 

ذوي اإلعاقة في لوائي الحسيني ة ألشخاص " ل ية واالجتماعيةاالقتصادما "الخصائص : السؤال الثاني
، قطاع العمل، الدخل،  والشوبك وفقًا للمتغيرات التالية: الجنس، العمر، الحالة االجتماعي ة، المستوى التعليمي 

، حالة التحاق ذوي اإلعاقة بالتعليم في المدارس والمراكز أو الجمعيات  ؟مكان الوالدة، التأمين الصحي 
 

 ( التوزيع النسبي  لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب العمر والمنطقة.جدول رقم )

 الفئة
 الشوبك الحسيني ة

 النسبة % العدد النسبة % العدد
 24.3 48 27 20 سنوات 47 سنة _ 4

 21.0 22 28.2 17 سنة 27سنة _  44
 12.0 31 31.4 12 سنة 17سنة _  24
 47.4 8 44.4 41 سنة 27سنة _  14

 4.4 4 1.2 0 سنة فأكثر 24
 100 81 100 142 المجموع

ة أعلى حسب العمر حيث كانت بالحسينيّ لألشخاص ذوي اإلعاقة ( التوزيع النسبي 2يشير الجدول رقم )
للفئة  نسبة 

 .%1.2سنة( فأكثر بنسبة  24، وأقلها للفئة )%31.4سنة( بنسبة 17-24العمرّية من )
، وأقّلها للفئة %12.0سنة( بنسبة  17-24) وفي منطقة الشوبك كانت أعلى نسبة للفئة العمرّية من 
 (.%4.4سنة( فأكثر بنسبة ) 24العمرّية )

 ذوي اإلعاقة حسب الحالة االجتماعي ة والمنطقةاص ألشخالتوزيع النسبي  ل (2جدول رقم )

 الفئة
 الشوبك الحسيني ة

 العدد
النسبة 

% 
 النسبة % العدد

 3.1 3 42.2 40 متزوج
 01.0 07 14.1 447 أعزب
 7 7 2.2 3 أرمل
 7 7 4.1 2 مطلق

 الفئة
 الشوبك الحسيني ة

 النسبة % العدد النسبة % العدد
 27.0 11 10.1 01 ذكر
 38.3 31 12.2 10 أنثى

 100 81 100 142 المجموع
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 41 42 2.2 3 دون سّن الزواج
 100 81 100 142 المجموع

حسب الحالة االجتماعّية والمنطقة، حيث كانت أعلى نسبة لفئة ذوي اإلعاقة لزيع ( التو 0) يبّين الجدول رقم
. وفي منطقة الشوبك كانت أعلى %4.1، وأدناها فئة مطلق بنسبة %14.1األعزب في منطقة الحسينّية بنسبة 

 .%301ثم للمتزوجين بنسبة  %41، يليها دون سن الزواج بنسبة %01.0لألعزب بنسبة 
 حسب المستوى التعليمي  المنطقةلألشخاص ذوي اإلعاقة التوزيع النسبي   (8) جدول رقم

 الفئة
 الشوبك الحسينية

 النسبة % العدد النسبة % العدد
 07 22 21.8 18 أّميّ 

 48 40 20.1 30 أساسيّ 
 47 8 2.0 8 ثانويّ 

 4 4 7 7 بكالوريوس
 100 81 100 142 المجموع
     

 
 

( أّن المستوى التعليمّي لألشخاص ذوي اإلعاقة في منطقة الحسينّية في المستوى 1يتضح من الجدول رقم )
. كذلك منطقة الشوبك كانت نسبة المستوى %2.0وأقلها الثانوي بنسبة  %21.8األّمي هي األعلى بنسبة 

تعليمّي ، وهو ما يعكس انخفاض المستوى ال%4وأقّلها البكالوريوس  %07التعليمّي األّمي هي األعلى بنسبة 
 في المنطقة.لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 حسب مكان الوالدة والمنطقةلألشخاص ذوي اإلعاقة التوزيع النسبي   (1جدول رقم )

 الفئة
 الشوبك الحسيني ة

 النسبة % العدد النسبة % العدد
 28.0 22 08.3 470 المستشفى
 28.2 22 40 23 المنزل

 7 7 4.1 2 عيادة طبيب
 4.4 4 2.2 3 أخرى

 100 81 100 142 المجموع
الذين تمت والدتهم في المستشفى في منطقة الحسينية كانت ذوي اإلعاقة ( أن نسبة 8يشير الجدول رقم )
وفي منطقة الشوبك  .%4.1، وفي عيادة طبّية بنسبة %40، وفي المنزل بنسبة %08.3هي األعلى حيث بلغت 

 . %28.2، وفي المنزل %28.0 ت نسبة الذين تمت والدتهم في المستشفىغلب
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 حسب قطاع العمل والمنطقةلألشخاص ذوي اإلعاقة التوزيع النسبي  ( 10جدول رقم )

 الفئة
 الشوبك الحسيني ة

 النسبة % العدد النسبة % العدد
 28.4 2 100 2 قطاع عام
 22 4 0 0 قطاع خاص
 2..1 2 0 0 يعمل لحسابه

 100 12 100 2 المجموع
حسب قطاع العمل والمنطقة، حيث لألشخاص ذوي اإلعاقة ( التوزيع النسبّي 47قم )يوضح الجدول ر 

في منطقة الحسينّية. أّما في منطقة الشوبك فتتوزع نسب  %477بلغت أعلى نسبة للعاملين بالقطاع العام بنسبة 
 .%42.0بنسبة ، وأقلها نسبة الذي يعمل لحسابه %11.3بالقطاع العام بنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة العمل 

 والمنطقة حسب الدخل الشهريلألشخاص ذوي اإلعاقة التوزيع النسبي   (11جدول رقم )

 الدخل الشهري  بالدينار
 الشوبك الحسيني ة

 النسبة % العدد النسبة % العدد
 14.0 1 10.4 1 دينار 277أقل من 

274   _377 2 21.2 1 14.0 
374   _177 4 41.3 4 1.3 
 1.3 4 7 7 أكثردينار ف 177

 100 12 100 2 المجموع
 

وي اإلعاقة في منطقة الحسينّية كان أعلى نسبة لألشخاص ذ( أّن الدخل الشهرّي 44تبّين من الجدول رقم )
ذوي اإلعاقة كان أعلى ألشخاص وفي منطقة الشوبك الدخل الشهرّي ل .%10.4دينار بنسبة  277للفئه أقل من 
لكل منهما، وهو ما يعكس  %14.0دينار( بنسبة بلغت  377- 274أقل( و)دينار ف 277نسبة للفئتين )

 ذوي اإلعاقة في المنطقة.ألشخاص انخفاض المستوى االقتصادّي ل
 

 
 نوع التأمين

 الشوبك الحسيني ة
 % العدد % العدد

 21 10 37 14 عسكريّ 
 48.4 40 34 12 وزارة الصحة
 1.2 1 43 40 تأمين خاص
 7 7 44 41عونة تأمين صندوق الم
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 ( التوزيع النسبي  لألسر حسب نوع التأمين الصحي  والمنطقة12جدول رقم )
 

من  %34 نسبة المؤمنين لدى وزارة الصحة هي أعلى نسبة حيث بلغت( إن 42يتبين من الجدول )
أما في منطقة الشوبك فوجد  .%37ن لدى القوات المسلحة األردنية حوالي ، يليها المؤمنياألشخاص ذوي اإلعاقة

، يليها المؤمنون لدى وزارة %21ان نسبة المؤمنين لدى القوات المسلحة األردنية هي أعلى نسبة حيث بلغت 
ذوي اإلعاقة هم من في القطاع األشخاص ويتضح من ذلك أن نسبة كبيرة من ُأسر  .%48.4الصحة حوالي 

 كومّي. الح
 
 
 
 
 

 حالة االلتحاق بالمدارس والمنطقةفئة و الذوي اإلعاقة حسب لالتوزيع النسبي   (14جدول رقم )

فئة اإلعاقة/ 
 المنطقة

 الشوبك الحسيني ة

 المجموع
 الحالة

 المجموع
 الحالة

 غير ملتحق ملتحق غير ملتحق ملتحق
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 11.2 47 4.3 3 ..13 43 11.3 43 3.8 4 10.3 41 سمعّية
 0 7 0 7 0 7 8.8 47 3.8 4 8.1 44 بصرّية

حركية )جسمّية 
 23.2 22 3.2 1 21.2 22 28.1 33 22.4 44 42.2 11 وصحّية(

 42.2 28 2.2 2 43.8 34 40.2 31 24.8 1 ..21 17 عقلّية
 2.1 0 1.1 4 1.0 1 10.2 42 13.4 3 11.1 41 نطقّية/ لغوّية

 1.1 4 0.0 7 1.1 4 2.4 2 0 7 3.3 2 الّتوّحد
 2.2 2 1.1 4 4.3 3 1.8 2 0 7 1.2 2 نطقّيةعقلّية و 

 0 7 0 7 0 7 1.8 2 0 7 1.2 2 حركّية ونطقّية
 0.0 7 1.1 4 1.1 4 0 7 0 7 0 7 سمعّية ونطقّية
 1.1 4 0.0 7 1.1 4 0 7 0 7 0 7 سمعّية وعقلّية
 2.2 2 0.0 0 2.2 2 0.1 1 0 0 0.2 4 ّيةحركّية وعقل

 الوطنّية
 44.2 47 41 27 أخرى

 100 81 100 142 المجمـوع
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 1.1 1 0.0 0 1.1 1 0 7 0 7 0 7 سمعّية، حركّية
 2.2 2 0.0 0 2.2 2 0 7 0 7 0 7 انفعالّية وسلوكّية

 2..8 22 14.2 12 100 81 83 113 .1 21 100 142 المجموع
في لغت نسبة الملتحقين حيث بفي المدرسة، الطلبة من ذوي اإلعاقة ( معدل التحاق 43يوضح الجدول رقم ) 

. في حين سجل نسبة االلتحاق بالمدرسة في %11، في حين بلغت نسبة غير الملتحقين %42منطقة الحسينية 
مما يعطي مؤشرًا واضحًا على تدني نسبة  ،%12.1، بينما سجلت نسبة غير الملتحقين %43.1منطقة الشوبك 

والتعليم لألشخاص ذوي وهنا ال بد من التركيز على حق المعرفة  ،كلتحاق بالمدرسة في لوائي الحسينية والشوباال
 ، وهي حق إنساني أساسي، وسبيل للتنمية اإلنسانية وتحسين نوعية الحياة.اإلعاقة

 بالمراكز أو الجمعيات فئة وااللتحاقالذوي اإلعاقة حسب لالتوزيع النسبي   (13جدول رقم )

فئة اإلعاقة/ 
 المنطقة

 الشوبك الحسينية

 المجموع
 الحالة

 المجموع
 الحالة

 غير ملتحق ملتحق غير ملتحق ملتحق
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 11.4 8 27.8 5 14.8 13 1 47 2..1 1 10.3 41 سمعّية
 0 7 0 7 0 7 1 47 3.2 4 8.1 44 بصرّية

حركّية)جسمّية 
 2..2 48 48.8 0 21.2 22 41.2 31 42.2 8 42.2 11 وصحّية(

 48 20 22.2 4 43.8 34 42.3 32 2..1 1 ..21 17 عقلّية
 10 7 5.6 1 9.1 8 10.8 42 12.2 3 11.1 41 نطقّية/ لغوّية

 0 0 5.6 1 1.1 1 3.2 1 3.2 4 3.3 2 الّتوّحد
 4.3 3 0 0 3.4 3 0.1 4 3.2 4 1.2 2 نطقّيةعقلّية و 

 0 7 0 7 0 7 1.8 2 0 7 1.2 2 حركّية ونطقّية
 1.4 1 0 0 1.1 1 0 7 0 7 0 7 سمعّية ونطقّية
 1.4 1 0 0 1.1 1 0 7 0 7 0 7 سمعّية وعقلّية
 2.9 2 0 0 2.3 2 0 7 3.2 4 0.2 4 حركّية وعقلّية
 1.4 1 0 0 1.1 1 0 7 0 7 0 7 سمعّية وحركّية
 2.9 2 0 0 2.3 2 0 7 0 7 0 7 انفعالّية وسلوكّية

 21.2 21 20.2 18 100 81 82 111 18 23 100 142 المجموع
في الجمعيات والمراكز في منطقة ذوي اإلعاقة ( أن نسبة التحاق األشخاص 41ويتضح من الجدول رقم )

عاقة الحركية جلت أعلى نسبة ملتحقين من ذوي اإل. وس%12، ونسبة غير الملتحقين %41الحسينية بلغت 
في الجمعيات والمراكز في منطقة الشوبك شخاص ذوي اإلعاقة من األفي حين بلغت نسبة الملتحقين  .30.1%
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عاقة الحركية )جسمّية ي اإل. وسجلت أعلى نسبة ملتحقين من ذو %08.0، ونسبة غير الملتحقين 27.2%
 .%31.1وصحّية( 

درجة اإلعاقة، وفقُا للمتغيرات اآلتية: نوع اإلعاقة،  لوائي الحسيني ة والشوبك السؤال الثالث: ما "نوع اإلعاقات" في
 العوامل المسببة لإلعاقة، مطاعيم وزارة الصحة، التشخيص الرسمي  لإلعاقة.  

  :نوع اإلعاقة 
 حسب فئة اإلعاقة والمنطقةذوي اإلعاقة لالتوزيع النسبي   (12جدول رقم )      

 الفئة
 الشوبك الحسيني ة

 النسبة % العدد النسبة % العدد
 ..13 43 10.3 41 سمعّية

 0 7 8.1 44 رّيةبص
 21.2 22 42.2 11 حركّية )جسمّية وصحّية(

 43.8 34 ..21 17 عقلّية
 2.2 2 0 7 انفعالّية وسلوكّية
 1 1 11.1 41 اضطرابات تواصل

 1.1 4 3.3 2 الّتوّحد
 4.3 3 1.2 2 عقلّية ونطقّية
 0 7 1.2 2 حركّية ونطقّية
 2.2 2 0.2 4 حركّية وعقلّية
 1.1 4 0 7 ةسمعّية وحركيّ 
 1.1 4 0 7 سمعّية ونطقّية
 1.1 4 0 7 سمعّية وعقلّية

 100 81 100 142 المجموع
اإلعاقة والمنطقة، حيث نوع التوزيع النسبّي لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب  (41يوضح الجدول رقم )

أتي بالدرجة األولى من كشفت البيانات اإلحصائية في منطقة الحسينية أن االعاقة الحركية )الجسمية والصحية( ت
، ثم اعاقة اضطرابات التواصل بنسبة %28.2، يليها اإلعاقة العقلية بنسبة %32.1بين اإلعاقات بنسبة 

44.4%. 
 عاقة العقلية تأتي بالدرجة األولى من بيند كشفت البيانات االحصائية أن اإلأّما في منطقة الشوبك فق  

   .%28.2لحركية )الجسمية والصحية( بنسبة عاقة ا، تليها اإل%31.1االعاقات بنسبة 
 اإلعاقة والجنس والمنطقةنوع التوزيع النسبي  لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب  (.1جدول رقم )

فئة اإلعاقة/ 
 المنطقة

 الشوبك الحسينية

 المجموع
 الجنـس

 المجموع
 الجنـس

 أنثى ذكر أنثى ذكر
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 % العدد
العد

 د
 % لعددا % العدد % العدد % العدد %

.10 8 3.2 1 ..13 43 2.2 0 2.2 0 10.3 41 سمعّية
1 

 0 7 0 7  7 3.3 2 4.2 1 8.1 44 بصرّية
)جسمّية  حركية

 وصحّية(
11 42.2 20 20 40 12.

2 
22 21.2 41 20.

2 
1 8.1 

.18 21 ..21 17 عقلّية
2 

41 11.
1 

34 43.8 40 11.
1 

41 12.
2 

 1.1 4 2.1 0 1.0 1 4.2 1 2.3 47 11.1 41 نطقّية/ لغوّية
 0.0 7 1.1 4 1.1 4 4 1 1.2 2 3.3 2 الّتوّحد

 1.1 4 2.2 2 4.3 3 0.2 4 0.2 4 1.2 2 عقلّية ونطقّية
 0 7 0 7 0 7 0.2 4 0.2 4 1.2 2 حركّية ونطقّية
 2.2 2 0.0 7 2.2 2 0.2 4 0 7 0.2 4 حركّية وعقلّية
 0.0 7 1.1 4 1.1 4 0 7 0 7 0 7 سمعّية ونطقّية

 0.0 7 1.1 4 1.1 4 0 7 0 7 0 7 معّية وعقلّيةس
 0.0 7 1.1 4 1.1 4 0 7 0 7 0 7 سمعّية، حركّية
 0.0 7 2.2 2 2.2 2 0 7 0 7 0 7 انفعالّية وسلوكّية

 23 100 81 32 22 28 28 100 142 المجموع
.0.

2 
42 

41.
4 

، %11 حسينية كانت األعلى( أن نسبة ذوي اإلعاقة من الذكور في منطقة ال42يكشف الجدول رقم ) 
، كانت %32.1، حيث النسبة األعلى كانت في فئة اإلعاقة الحركية )الجسمّية والصحّية( %12ولدى اإلناث 

، بين الذكور بنسبة %28.2، تليها اإلعاقة العقلية بنسبة %42.1، واإلناث بنسبة %27بين الذكور بنسبة 
، ولدى %27.0الشوبك فكانت نسبة اإلعاقة بين الذكور  أّما في منطقة  .%44.4، واإلناث بنسبة 41.1%
، وبين %48.4، كانت بين الذكور بنسبة %31.1، واحتلت اإلعاقة العقلّية النسبة األعلى بنسبة %38.3اإلناث 
، %27.2، كانت بين الذكور بنسبة %28.2، يليها اإلعاقة الحركية )جسمّية وصحّية( بنسبة %41.0اإلناث 

 .  %1.8نسبة وبين اإلناث ب
 والمنطقة حسب شدة اإلعاقةلألشخاص ذوي اإلعاقة التوزيع النسبي   (12جدول رقم )

 الفئة
 الشوبك الحسيني ة

 العدد النسبة % العدد
النسبة 

% 
 ..13 43 24.2 32 بسيطة
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 41.2 21 22.2 31 متوسطة
 ..42 28 30.2 11 شديدة

 21.4 48 10.3 41 شديدة جدا
 100 81 100 142 المجموع

( أنَّ نسبة اإلعاقة الشديدة في منطقة الحسينّية كانت األعلى حيث بلغت 40يوضح الجدول رقم ) 
 .%23.0عاقة البسيطة بنسبة ، يليها اإل%2102ة بنسبة ، ويليها المتوسط1700%

، ويليها %34.1، يليها المتوسطة بنسبة %32.2أّما في منطقة الشوبك فكانت نسبة اإلعاقة الشديدة هي األعلى 
 .  %24.3الشديدة جدًا بنسبة 

 
 
 
 
 
 
 

 :العوامل الُمسببة لإلعاقة 
 التوزيع النسبي  لألشخاص ذوي اإلعاقة بحسب سبب اإلعاقة والجنس والمنطقة (18جدول رقم )

 على التعبير عن نفسه( غير قادرنفسه أو اسرته )إذا كان الشخص ذي اإلعاقة من وجهة نظر 
 األسباب/ 

 
 

 ةالمنطق

 الشوبك الحسيني ة

 المجموع
 الجنس

 المجموع
 الجنس

 أنثى ذكر أنثى ذكر
 % ع % ع % ع % ع % العدد % العدد

 27.7 0 34.1 40 20.7 21 41 47 43 47 41 27 أسباب وراثّية/ خلقية
 12.8 41 30.7 27 38.3 31 12 28 10 11 11 01 أسباب صحّية

حوادث سير أو 
 وضربات صدمات

41 47 8 44 1 8 2 2.2 2 3.0 7 7.7 

الحمل أسباب 
 31.3 42 20.1 41 37.3 20 41 1 41 41 42 22 الوالدةو 

 2.8 4 7.7 7 4.4 4 0 1 4 4 1 1 المعتقدات الشعبّية
 100 42 100 23 100 81 100 .2 100 21 100 142 المجموع
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ذا ما أخذنا بعين االعتبار أسباب اإلصابة باإلعاقة حسب استجابة في األشخاص ذوي اإلعاقة ُأسر  وا 
، بين %11( أن غالبية اإلصابات تعود ألسباب صحية بنسبة 41منطقة الحسينية فقد تبين من الجدول رقم )

، أما األسباب التي تعود لمشكالت أثناء الحمل أو الوالدة %12، وبين اإلناث بنسبة %10الذكور كانت بنسبة 
أما في منطقة  .%41، وبين اإلناث بنسبة %41لذكور كانت بنسبة ، بين ا%42فهي أقل وقد بلغت نسبتها 

، كانت األعلى بين اإلناث %38.3الشوبك فقد تبين أن غالبية اإلصابات تعود أيضًا ألسباب صحية بنسبة 
، %31.3، كانت األعلى بين اإلناث بنسبة %37.3، يليها مشكالت أثناء الحمل أو الوالدة بنسبة %12.8بنسبة 
وربما  .%34.1، كانت بين الذكور هي األعلى بنسبة %20األسباب الوراثية/الخلقية حيث بلغت النسبة يليها 

يعود ذلك وبحسب ما تشير إليه العديد من الدراسات أّن المشكالت الصحّية والتي تتضمن األمراض التي يتعرض 
التهاب السحايا ونقص األوكسجين وغيرها لها األطفال، واإلصابات قبل وأثناء وبعد الوالدة كالحصبة األلمانية و 
 من العوامل هي من أكثر العوامل المرتبطة بأسباب حدوث اإلعاقات.

 
 
 
 
 

 ( التوزيع النسبي  لذوي اإلعاقة حسب الجنس وأخذ مطاعيم وزارة الصحة والمنطقة11جدول رقم )

 
في الذين حصلوا على المطاعيم الالزمة وفق وزارة الصحة ذوي اإلعاقة ( أّن نسبة 48يوضح الجدول رقم )

. بينما الذين لم يحصلوا %03.0، وبين اإلناث بنسبة %01.2منطقة الحسينية كانت األعلى بين الذكور بنسبة 
 إلىتشير البيانات أّما في لواء الشوبك ف .%22.3، ومن اإلناث %21.1على مطاعيم من الذكور بلغت نسبتهم 

فقط لم يحصلوا على مطعوم، بينما  %4.8سبة ، ون%81.4أنَّ عدد الذكور الذين أخذوا المطاعيم بلغت نسبتهم 
منهن لم تحصل على مطعوم،  %1.0ونسبة         ، %81.3بلغت نسبة اإلناث اللواتي حصلن على مطعوم 

 وربما ذلك مؤشر على تقّدم الوضع الصحّي العام في المنطقة.
 الفئة والمنطقة ذوي اإلعاقة للتشخيص الرسمي  لإلعاقة حسبلالتوزيع النسبي   (20جدول رقم )

الفئة 
العمرية/ 

 الشوبك الحسيني ة
 حالة التشخيص المجموع حالة التشخيص المجموع

هل تم  أخذ المطاعيم 
حسب برنامج وزارة 

 الصحة؟

 الشوبك الحسيني ة
 أنثى ذكر أنثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 81.3 33 81.4 13 03.0 12 01.2 18 حصل

 1.0 2 4.8 4 22.3 41 21.1 48 لم يحصل
 100.0 42 100.0 23 100 22 100 28 المجموع
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 لم يحصل حصل لم يحصل حصل المنطقة
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

4-47 
 سنوات

20 27 21 48.1 3 20.3 48 24.2 40 24.7 2 21.2 

44-27 
 سنوات

17 28.2 38 34.1 4 8.4 22 21.7 24 21.8 4 41.3 

24-17 
 41.3 4 11.0 30 13.2 31 41.2 2 31.1 11 31.4 12 سنوات

14- 27 
 سنوات

41 44.4 47 1.4 1 11.1 1 8.4 1 2.2 3 12.8 

سنة  24
 فأكثر

0 1.2 0 1.2 7 7 4 4.4 4 4.2 7 7.7 

 100.0 2 100.0 81 100.0 88 100 11 100 123 100 142 المجموع
( أن أعلى نسبة تشخيص في حاالت اإلعاقة في منطقة الحسينية كانت في الفئة 27يوضح الجدول رقم )

فيما . %1.2 فأكثرسنة  24. وأقل نسبة كانت في الفئة العمرية %31.1سنة، حيث بلغت  17-24العمرية بين 
وفي  .%11.1سنة، بنسبة  27-14بلغت أعلى نسبة في الحاالت التي لم يتم تشخيصها في الفئة العمرية بين 

. في %11.0سنة  17-24منطقة الشوبك بلغت أعلى نسبة تشخيص في حاالت اإلعاقة في الفئة العمرية بين 
وقد تم  .%12.8سنة  27-14حين بلغت أعلى نسبة في الحاالت التي لم يتم تشخيصها في الفئة العمرية بين 

 ق الرسمية الطبية الخاصة بهم.التشخيص من قبل فريق البحث واالطالع على األورا
 ؟من وجهة نظرهم في المنطقةلألشخاص ذوي اإلعاقة السؤال الرابع: ما الحاجات المطلوبة 

 حسب وجهة نظر أسرته والمنطقةي اإلعاقة و ذلسرة األالتوزيع النسبي  ألهم حاجات  (21جدول رقم )

 أهم الحاجات )الخدمات(
 الشوبك الحسيني ة

 % العدد % العدد
 2.2 2 ..12 24 الدعم النفسّي واالجتماعيّ 

 83.4 01 38.1 21 الدعم الماديّ 
 1.1 4 28.1 38 البرامج التدريبّية
 1.1 4 2.1 1 التثقيف الصحيّ 

 3.2 1 0 7 الدعم النفسّي واالجتماعّي والدعم الماديّ 
الدعم النفسّي واالجتماعّي والبرامج التدريبية والتثقيف 

 الصحيّ 
7 0 3 4.3 

 1.1 4 0 7 الدعم المادّي والتثقيف الصحي
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 -حسب وجهة نظر أسرته في منطقة الحسينّيةذي اإلعاقة ( أّن أهّم حاجات أسرة الشخص 24يوضح الجدول رقم )
، يليها الدعم النفسّي واالجتماعّي بنسبة %21.8، يليها البرامج التدريبّية بنسبة %11.4 كان الدعم المادّي بنسبة

، يليه الدعم النفسّي واالجتماعّي بنسبة %11.3أّما في منطقة الشوبك فكان الدعم المادّي بنسبة . 41.2%
 إلى؛ ويعود ذلك %3.1، ثم الدعم النفسّي واالجتماعّي والبرامج التدريبّية والتثقيف الصحّي بنسبة 1.1%

، من مستلزمات طبية، وأجهزة متعددة والتعليم الخاص عاقةاإليحتاج إليها األشخاص ذوي ي المتطلبات المادية الت
عادة التأهيل بأشكاله المختلفة لألشخاص ذويي اإلعاقة  التأهيلإن توفر  وغيرها. في سن الطفولة يساعد كثيرًا وا 

الظروف المادية التي تواجه أسر  إلىالتأهيل الطبي على تمكينهم من فرص التأهيل، وترجع أهم أسباب عدم تلقي 
  .وعدم تمكنهم من تحمل األعباء الماليةاألشخاص ذوي اإلعاقة 

 
 

 والمنطقةنفسه حسب الشخص ذي اإلعاقة خص التوزيع النسبي  ألهم  حاجات الش (22) جدول رقم

أو  ه،في منطقة الحسينّية، من وجهة نظر األشخاص ذوي اإلعاقة ( أّن أهّم حاجات 22ُيظهر الجدول رقم )
، وجاء في المرتبة الثانية التأهيل والتدريب %13أسرته، هي العالج والمستلزمات الطبّية بنسبة من وجهة نظر 
. أّما في منطقة الشوبك فكانت أهم الحاجات %41.2الحاجات التعليمّية بنسبة  يها، يل%21.4المهنّي بنسبة 

، يليها التأهيل %24.3، يليها الحاجات التعليمّية بنسبة %33.0تتعلق بالعالج والمستلزمات الطبّية بنسبة 
 . %0.8، وفي المرتبة الرابعة التشغيل بنسبة %48.4والتدريب المهنّي بنسبة 

 2.2 2 1.2 2 خدمات أخرى
.100 81 100 142 المجموع

0 

 أهم الحاجات )الخدمات(
 الشوبك الحسيني ة

 % العدد % العدد
 21.4 48 ..12 24 تعليمية

 11.1 40 28.1 31 تأهيل وتدريب مهنيّ 
 2.1 0 2.1 1 تشغيل

 44.2 37 34 11 عالج ومستلزمات طبّية
 1.1 4 2.1 2 تأهيل وتدريب وعالج ومستلزمات طبّية

 1.1 4 0 7 تعليمّية وتأهيل وتدريب
 2.. 2 0 7 تعليمّية وعالج ومستلزمات
 2.2 2 0 7 تشغيل وعالج ومستلزمات

 2.. 2 1.2 1 خدمات أخرى
 100.0 81 100 142 المجمـوع
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  :جــنتائة الـمناقش 
( أسرة في منطقة 421في )شخصا من ذوي اإلعاقة ( 431) لقد أظهرت نتائج الدراسة المسحية وجود

وقد كشفت البيانات اإلحصائية  .( أسرة في لواء الشوبك14في )من ذوي اإلعاقة  شخصاً ( 18) وجودو الحسينّية، 
، وبين اإلناث من أفراد العينة  %10.1بلغت  بين الذكوربمختلف أنواعها في منطقة الحسينية أن نسبة االعاقات 

 من اإلعاقاتمن أفراد العينة   %27.0منطقة الشوبك كشفت عن وجود  . وفيمن أفراد العينة  12.2%
في  بمختلف أنواعها بين اإلناث، وأن أعلى نسبة إعاقةمن أفراد العينة   %38.3بين الذكور و بمختلف أنواعها

، وأدناها في الفئة من أفراد العينة  %31.4سنة( بنسبة  17-24لعمرية من )الحسينية كانت ضمن الفئة ا
-24. وفي الشوبك كانت أعلى نسبة في الفئة العمرّية من )من أفراد العينة  %1.2سنة فأكثر بنسبة  24العمرّية 

 .ن أفراد العينةم %4.4فأكثر بنسبة سنة  24 ، وأدناها في الفئة العمرمن أفراد العينة %12.0سنة( بنسبة  17
في الحسينية والشوبك لم يتمكنوا من الزواج وكانت نسبهم ذوي اإلعاقة كما أظهرت النتائج أن معظم األشخاص 

أما فيما يتعلق بالمستوى التعليمّي فقد كانت أعلى نسبة في فئة  ،من أفراد العينة %01.0و %14.1على التوالي 
، وهذا يتفق مع من أفراد العينة %28.3ية، وكذلك الشوبك بنسبة في الحسينمن أفراد العينة  %21.8األميين 

ذوي األشخاص حيث بينت أن أغلبية  ،في األردناألشخاص ذوي اإلعاقة نتائج الدراسات التي أجريت على واقع 
 .وقد ُيعزى ذلك لسوء األحوال االقتصادّية .وأميين، وغير عاملين ،غير متزوجيناإلعاقات 
)جسمّية وصحّية( تأتي بالدرجة األولى من بين اإلعاقات بنسبة  الحركيةأن اإلعاقة راسة وبينت نتائج الد  

من  % 31.1في الحسينية، وفي الشوبك تأتي اإلعاقة العقلية بالدرجة األولى بنسبة  من أفراد العينة 32.1%
في الحسينية والشوبك كان  األشخاص ذوي اإلعاقةوكشفت البيانات اإلحصائية أن أهم حاجات ُأسر  .أفراد العينة

تدريبية في الحسينية بنسبة على التوالي، يليها البرامج المن أفراد العينة  %11.3و %11.4الدعم المادي بنسبة 
  .%1.1وفي الشوبك الدعم النفسي واالجتماعي بنسبة  ،من أفراد العينة 21.8%

 ــ:وبناًء على النتائج التي كشفت عنها الدراسة، توصي الدراسة ب
األشخاص ذوي اإلعاقة، قع بواإجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية وعقد المؤتمرات والندوات الخاّصة  -

سواء في األردن أو في بلدان أخرى، وذلك للتعرف على نقاط القوة والضعف وعمل برامج تتناسب مع الواقع الذي 
  يعيشونه.

عادة توفير التأهيل ، و دخل المبكر في الوقاية من اإلعاقةمية التنشر الوعي بين أفراد المجتمع حيال إبراز أه - وا 
 .ذوي اإلعاقة وأسرهمألشخاص لوالمهني  ،النفسّية، االجتماعّية، الطبّيةالتأهيل بمختلف أشكاله: 

نشاء قاعدة بيانات واسعة النطاق لتشمل جميع المعلومات الالزمة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة في األردن، إ -
تفعيل و  ،يمثل مصدر البيانات األساسّية للمهنيين وأولياء األمور وصّناع القرار السياسي، والباحثين، وغيرهاوهذا 

 هم.جل تقليل البطالة بين صفوفأمن ذوي اإلعاقة بالقانون الخاص المادة المتعلقة بالعمل من 
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