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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف �أهم العوامل امل�سببة للإعاقة والوقاية منها وعالقتها
مبجموعة من املتغريات يف �إمارة �أبوظبي ،وكذلك تعرف عدد املعاقني يف هذه الإمارة
ح�سب نوع الإعاقة وت�صنيفاتها.
ومن �أجل تطبيق هذه الدرا�سة مت بناء �أداة للتحقق من هذه الأهداف ،وعلى ()241
ويل �أمر .ومن �أجل الت�أكد من �صدق وثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت التحقق من �صدق
املحكمني ،وا�ستخراج معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية ،وكذلك التحقق
من ثباتها با�ستخراج معامل ثبات االت�ساق الداخلي للفقرات الذي بلغ (� .)0.91أظهرت
النتائج �أن عدد حاالت الإعاقة التي تعد معروفة الأ�سباب  %79.3من جمموع احلاالت،
فيما بلغ عدد احلاالت غري معروفة الأ�سباب  .%20.7وتبني �أي�ضا ً �أن �أ�سباب ما قبل
الوالدة ت�شكل حوايل ن�صف حاالت الإعاقة ( ،)%50.3و�أن انخفا�ض امل�ستوى التعليمي
للأم �أحد م�سببات الإعاقة يف �إمارة �أبوظبي ،وكذلك عمر الأم �أثناء احلمل� .إ�ضافة �إىل
ذلك عالقة الإعاقة ببع�ض املتغريات االجتماعية والتعليمية للأ�رسة .وبنا ًء على ذلك
قدمت الدرا�سة جمموعة من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية� :سبب الإعاقة ،الإعاقة.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/6/11 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/8/22 :م
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Causes of Disabilities in Abu Dhabi
Dr. Ousha A. Al Muhairy
Special Education Department
United Arab Emirates University

Abstract
The purpose of this study was to uncover the factors and causes of disabilis
ties in Abu Dhabi according to the type of disability.
The instrument of this study was developed and administered to (241) pars
ticipating parents .To assure the reliability and content validity of the instrus
ment the instrument was assessed by experts in the field of special education.
Additionally, the internal consistency of the instrument was established which
assessed the reliability.
The internal consistency was appropriate for this study (r=.91). Results of
this study revealed that the percentage of the known causes of disabilities is
79.3% where as the percentage of the unknown causes of disabilities is 20.7.
Additionally, 50.3% of the reported causes of disabilities were due to prenatal
causes. The other most common causes of disabilities in Abu Dhabi include
UAE mother’s lower level of education and mother’s age during pregnancy. In
addition to that, the relationship between disability and other variables includs
ing family, social, and educational factors. Accordingly, some recommendas
tions are included.
Key words: handicap, causes of disability.
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املقدمة

ت�شكل ن�سبة الإعاقة يف املجتمعات الإن�سانية ما يقارب ( )%12من جمموع ال�سكان

( ،)Heward, 2002وهذه الن�سبة قابلة للزيادة �أو النق�صان من جمتمع لآخر لأنه ال تتوافر
�إح�صاءات دقيقة حولها ،حيث �إنها تتفاوت ب�شكل ملحوظ من جمتمع لآخر؛ وذلك ب�سبب
تبني تعريفات غام�ضة للإعاقة ،وكذلك اختالفها من بلد لآخر� ،إ�ضافة �إىل اعتماد �أ�ساليب
ت�شخي�ص خمتلفة ،والأخطاء املتعلقة بالعينات التي ت�شملها الدرا�سات امل�سحية ،والو�صمة

االجتماعية املرتبطة بالإعاقة ، )Hallahan & Kauffman, 2000( .وح�سب �إح�صاءات

املنظمات الدولية كاليون�سيف ،واليون�سكو ،ومنظمة ال�صحة العاملية يف هذا ال�صدد ف�إن ما
ن�سبته %12-10من �سكان �أي جمتمع يعانون ب�شكل ما من حاالت الإعاقة ،وقد ترتفع الن�سبة
�إىل  %15يف الدول النامية ب�شكل عام(.كوافحة وعبد العزيز)2003 ،

وعند حتديد هذه الأ�سباب وح�رص الإعاقات ح�سب ت�صنيفاتها الطبية ،ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات

العاملة يف ميدان الإعاقة التخطيط للربامج الوقائية التي من �ش�أنها احلد من هذه الإعاقات،

وتنظيم برامج التدخل املبكر مل�ساعدة �أ�صحابها على النمو ال�سوي ،وا�ستثمار قدراتهم
وتطويرها ،وتقدمي الربامج الت�أهيلية والعالجية املنا�سبة للمعاقني ،وي�شري الرو�سان (� )2003إىل

�أن معظم �أ�سباب الإعاقة العقلية غري معروفة حتى الآن� ،إذ ت�شري املراجع يف هذا املجال �إىل �أن

 %25فقط من �أ�سباب الإعاقة العقلية معروفة ،و�أن  %75من هذه الأ�سباب تعد غري معروفة،
وقد بينت درا�سة مركز زايد للتن�سيق واملتابعة ( )2003وجود ثالث جمموعات من الأمرا�ض

ميكن �أن ت�سبب الإعاقة يف دولة الإمارات منها ما يرجع �إىل البيئة ،ومنها ما يرتبط بالوراثة� ،أو
يت�صل بالت�شوهات اخللقية والأمرا�ض البدنية ،وذلك ف�ضال ً عن الأ�سباب الأخرى غري املر�ضية

كاحلوادث التي ت�ؤدي عادة �إىل كثري من الإعاقات .وهذا ما هدفت له درا�سة كل من حوامدة،

ال�صمادي ( )2005وهو تعرف �أثر زواج الأقارب يف انت�شار الإعاقات العقلية ،وت�ألفت عينتها
من( )378معاقا ً عقليا ً  ،و�أهم ما تو�صلت �إليه هذه الدرا�سة �إىل �أن ن�سبة املعاقني بلغت
 %48من جمموع احلاالت ،جميعهم ينتمون �إىل �أ�رس يوجد فيها قرابة بني الأبوين ،و�أن ن�سبة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الإعاقات ال�شديدة تزداد كلما كانت �صلة القرابة من الدرجة الأوىل حيث بلغت  ،%30وكذلك

وت�ؤكد درا�سة املعهد الوطني لأبحاث الإعاقة والت�أهليل( sNational Institute on Di

 )ability and Rehabilitation Research, 1996حول �أ�رس الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
الواليات املتحدة الأمريكية وعالقتها ببع�ض املتغريات االجتماعية واالقت�صادية والثقافية� ،إىل

�أن وجود طفل من ذوي الإعاقة يف الأ�رسة يرتبط بالأ�رس الكبرية احلجم ،و�أن معدل عمر الوالدين
يف الأ�رس التي لديها طفل معاق هو (� )36.5سنة ،بينما بلغ لدى الأ�رس التي لي�س لديها طفل
من ذوي الإعاقة (� )34.9سنة .و�أظهرت هذه الدرا�سة عدم وجود عالقة بني م�ستوى الأ�رسة
التعليمي ،ووجود طفل من ذوي الإعاقة يف الأ�رسة ،و�أن دخل الأ�رسة العام ينخف�ض يف ظل

وجود طفل من ذوي الإعاقة فيها .كما قامت باور وهاي�س ()Bower & Hayes, 1998
بدرا�سة يف ا�سرتاليا على (� )14أ ًّما لديهن �أطفال من ذوي ال�صلب املفتوح ،و(� )17أ ًّما لديهن

�أطفال متالزمة داون ،و(� )38أ ًّما ممن لي�س لديهن �أطفال من ذوي الإعاقات .تبني من خالل هذه
الدرا�سة �أن الأمهات اللواتي لديهن �أطفال من ذوي الإعاقات يت�شابهن يف كثري من اخل�صائ�ص
وال�سمات ال�شخ�صية واالجتماعية ،من حيث القدرة على مواجهة امل�شكالت ،وامليل لتطوير

الذات ،والبحث عن املعرفة ،و�أنهن من ذوي التعليم املرتفع� ،إال �أنهن يواجهن �أو�ضا ًعا اقت�صادية

�أكرث �صعوبة من الأمهات الأخريات ،حيث مررن مب�شكالت �أ�رسية ب�شكل �أكرب .وبذلك ف�إننا جند
ب�أن للم�ستوى االجتماعي للأ�رسة الذي يحدده م�ستواها الثقايف واالقت�صادي واملهني دورًا
مهما يف انت�شار ن�سبة التخلف العقلي بني �أبناء امل�ستويات االجتماعية املختلفة حيث �إن
ًّ

ن�سبة انت�شارها تزيد بني امل�ستويات االجتماعية الفقرية والدنيا ،وتقل عند الأ�رسة ذات الطبقة
االجتماعية املتو�سطة والعليا(.عبد العزيز )2005،

وعلى الرغم من �أن هناك �أ�سبابًا عدة ال ح�رص لها لهذه الإعاقات� ،إال �أن الباحثني يحاولون

ح�رصها يف �أ�سباب مرحلة ما قبل الوالدة مما حتمله الكرومو�سومات من عوامل جينية وراثية،

والعامل الرايزي�سي ،والعوامل غري اجلينية كالأمرا�ض التي ت�صيب الأم احلامل ،و�أ�سباب تتعلق
مبرحلة �أثناء الوالدة وت�شمل نق�ص الأك�سجني ،وال�صدمات اجل�سدية ،وااللتهابات .و�أ�سباب
تخ�ص مرحلة ما بعد الوالدة وت�شمل اال�ضطرابات الغذائية ،واحلوادث ،وال�صدمات( .اخلطيب،

ال�صمادي ،الرو�سان ،احلديدي ،يحيى ،الناطور ،الزريقات ،العمايرة ،وال�رسور )2007 ،وترتبط جميع
هذه الأ�سباب �إىل جمموعة من املتغريات الثقافية ،واالجتماعية ،واحلالة االقت�صادية للأ�رسة،

وامل�ستوى التعليمي للوالدينNIDRR, 1996; Roskman, 2005; Bower & Hayes,( .
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وتختلف الإعاقات باختالف �أنواعها ،فهي ال حتدث للإن�سان جزافا بل لها �أ�سباب عدة

تختلف عن بع�ضها اختالفا كليًّا ،وتعمل جميعها على الإ�صابة بالإعاقات املختلفة ،مما ي�ؤدي
�إىل النق�ص يف قدرات املعاقني متكنهم من ممار�سة احلياة مثل الأفراد الأ�سوياء ،وكذلك النق�ص

يف �إمكاناتهم للقيام ببع�ض االحتياجات اخلا�صة والالزم ًة (الطائي ،)2008 ،ويرجع مكتب

نائب رئي�س جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون الإعالم ،2005 ،ارتفاع ن�سبة الإعاقة بني الأطفال يف املجتمع
الإماراتي �إىل جمموعة من الأ�سباب �أهمها:

 .1الزيادة الكبرية يف ن�سبة احلوادث «املنزلية ب�صفة خا�صة وتليها حوادث الطرق» وخا�صة

بالن�سبة ملن هم دون ال�ساد�سة من العمر.

� .2سل�سلة �أمرا�ض �سوء التغذية التي يعاين منها الر�ضع والأطفال نتيجة ق�صور الوعي

وعزوف الأمهات عن الإر�ضاع الطبيعي ،وا�ستعمال الأغذية امل�ستوردة يف غياب نظم و�أجهزة
الرقابة الغذائية.

 .3ارتفاع حاالت الوالدة املب�سرتة ،ونق�ص وزن اجلنني عند امليالد ،والزواج املبكر ،و�سوء التغذية

بني الأمهات ،وتكرار احلمل والوالدة على فرتات زمنية ق�صرية.

 .4ق�صور برامج التطعيم والتح�صني �ضد الأمرا�ض القابلة للوقاية بالتح�صني ،وكذلك
نتيجة �ضعف �سل�سلة �إجراءات التربيد يف بع�ض جمتمعات املنطقة مما يف�رس انت�شار �أمرا�ض

�شلل الأطفال...الخ.

 .5انت�شار �أمرا�ض العيون «الرتاكوما» مع نق�ص فيتامني «�أ» مما ي�ؤدي �إىل حاالت فقد الب�رص.
 .6اعتماد كثري من الأ�رس على اخلدم يف تربية �أطفالها دون �إ�رشاف كاف من الأمهات.

 .7عدم وجود برامج و�أجهزة لإجراء الفح�ص قبل الزواج ،وازدياد �أعداد الوالدات التي تعاين من
ت�شوه ج�سمي� ،أو خلل� ،أو �إعاقة عقلية� ،أو �شق الأنف و�سقف احللق� ،أو غريها من احلاالت

نتيجة الزواج املغلق داخل الأ�رسة وبني الأقارب ،وهي عادات منت�رشة بني املواطنني يف املناطق
الريفية والبدوية.

� .8ضعف التوعية �أو غياب الثقافة ب�أ�سباب الإعاقة ومظاهرها يف برامج التلفزيون والإذاعة

وغريها من و�سائل الإعالم.

ويرى كل من القم�ش و ال�سعايدة ( )2008ب�أنه ميكن تق�سيم الفئات اخلا�صة �إىل نوعني ح�سب

معدالت انت�شارها وهي:

· الإعاقات ذات معدالت االنت�شار املرتفعة وت�شمل� :صعوبات التعلم ،والإعاقة العقلية،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وا�ضطرابات ال�سلوك ،وا�ضطرابات التوا�صل.

اجل�سمية وال�صحية والتوحد ،و�إ�صابات الدماغ ،وفئة ال�صم واملكفوفني.

ويف جمتمعنا العربي كثري من الظواهر االجتماعية التي ترتبط مب�شكلة الإعاقة من

�أهمها :زواج الأقارب ،وظاهرة انت�شار الأمية ،وانخفا�ض امل�ستوى التعليمي والثقايف للأم،

والعوامل الوراثية (عامر وعبد الر�ؤف ،)2008 ،يف حني ت�ؤكد درا�سة (�شوقي و�آخرون) (Shawky
� )et al., 2002إىل �أن هناك جمموعة من عوامل اخلطر الوالدي التي ت�ؤثر يف �صحة الطفل

وت�ؤدي �إىل �إجناب طفل معاق يف الأ�رسة ،و�أهمها :الزواج و�إجناب الأطفال يف �سن مبكرة ،وتدين
امل�ستوى التعليمي ،وزواج الأقارب .وهذه املخاطر ت�ضع الأم يف حالة خطر عا ٍل ي�ؤدي �إىل �إجناب

طفل معاق �سمعياً .وكذلك ف�إن الإجناب يف عمر يزيد عن � 30سنة ،وتدين التعليم ،كما �أن

عوامل اخلطر ال�سابقة نف�سها ترتبط �أي�ضا ً مبدى �إجناب الأم لطفل يعاين من �إعاقة عقلية.

وهذا ما ت�ؤكد عليه درا�سة رو�سكمان ( )Roskman, 2005والتي تناولت امل�ستوى

التعليمي لأمهات ذوي االحتياجات اخلا�صة ،حيث �أخذت املعلومات من (� )102أم لطفل معاق
تراوحت �أعمارهم بني � 6-3سنوات� .أكدت نتائج الدرا�سة �إىل �أن طبيعة تربية الأمهات لأبنائهن
املعاقني تختلف تبعا ً مل�ستواهن التعليمي ،و�أن هناك ارتباطا بني م�ستوى الأم التعليمي

والنمط الرتبوي التي تنتهجه مع ابنها من ذوي الإعاقات ،فكلما ارتفع م�ستواها التعليمي
كلما ا�ستخدمت و�سائل و�أ�ساليب تربوية علمية ومفيدة مع ابنها من ذوي الإعاقات ،وقد
تبني �أن ما يزيد عن  %50من الأمهات حا�صالت على �شهادات جامعية .فاملر�أة التي متتلك ح ًّدا
�أدنى من الوعي ال�صحي والفكري يكون لديها دون �شك معلومات �صحية �أكرث عن الوقاية

واملعاجلة والغذاء ،كما �أنها تكون �أكرث قدرة على اال�ستفادة من التقنيات احلديثة (ال�رسطاوي

رئي�سا يف تن�شئة
والطيبي ،)2007 ،ويرى كل من عامر وعبد الر�ؤف (� )2008أن الأم تلعب دورا
ً
املهمة الأوىل من حياته ،و�أن انخفا�ض امل�ستوى التعليمي والثقايف للأم
الطفل يف ال�سنوات
ّ

يعد �أحد م�سببات الإعاقة.

يعترب تعرف �أ�سباب الإعاقة من الأهداف الرئي�سة يف الرتبية اخلا�صة ،وذلك من �أجل و�ضع

برنامج للوقاية من الإعاقات ،وتقدمي الربامج واخلدمات الرتبوية الوقائية والعالجية الالزمة التي

حتد من تفاقم امل�شكلة ،لذلك هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف �أ�سباب الإعاقة والتخطيط

لربامج الوقاية من الإعاقة يف �إمارة �أبوظبي.
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· الإعاقات ذات معدالت االنت�شار املنخف�ضة وت�شمل :الإعاقة الب�رصية وال�سمعية ،والإعاقات
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م�شكلة الدرا�سة
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تعد ظاهرة الإعاقة م�شكلة عاملية ،تنت�رش يف املجتمعات الب�رشية جميعها ،و�أن الإعاقة

هي م�س�ألة اجتماعية يف ارتباط قوي باملحيط االجتماعي واالقت�صادي والثقايف الذي تظهر
فيه ،فهي تت�أثر مبنظومة القيم واملعايري والت�صورات ال�سائدة يف جمتمع ،وال تقف عند �رشيحة

جمتمعية معينة ،بل متتد �إىل �رشائح املجتمع التعليمية والثقافية واالجتماعية جميعها،

وعلى اختالف م�ستوياتهم االقت�صادية ،و�أن تعرف م�سبباتها ي�ساعد يف مواجهتها والوقاية
منها ،وتنظيم برامج التدخل املبكر .كما �إن تعرف �أعداد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وت�صنيفاتهم
يف كل جمتمع ي�ساعد املخططني يف عملية تطوير التخطيط امل�ستقبلي واال�سرتاتيجي

للخدمات املقدمة لهم .وللتحقق من ذلك جاءت هذه الدرا�سة لتعرف �أ�سباب الإعاقة يف
�إمارة �أبوظبي وت�صنيفاتها ،وذلك بغر�ض م�ساعدة اجلهات امل�س�ؤولة التي تقدم خدماتها لهذه

الفئة على اتخاذ القرارات التي ت�ساعد على تقدمي �أف�ضل اخلدمات لهم يف ظل بيئة مهي�أة.
وبناء عليه ،فقد مت حتديد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال التايل:

ما �أ�سباب الإعاقة يف �إمارة �أبوظبي ،وما عالقتها مبجموعة من املتغريات (امل�ستوى التعليمي

للأم ،القرابة بني الوالدين ،وجود �إعاقات يف �أ�رس الوالدين ،عمر الأم �أثناء احلمل).؟

�أهداف الدرا�سة

�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:

 -1حتديد عدد املعاقني يف �إمارة �أبوظبي ح�سب نوع الإعاقة وت�صنيفاتها.

 -2حتديد �أهم العوامل امل�سببة للإعاقة يف �إمارة �أبوظبى وعالقتها مبجموعة من املتغريات
(وجود �إعاقات يف �أ�رس الوالدين ،.وجود قرابة بني الوالدين ،امل�ستوى التعليمي للأم ،عمر الأم

�أثناء احلمل ،املرحلة النمائية (قبل الوالدة� ،أثناء الوالدة ،بعد الوالدة).

�أ�سئلة الدرا�سة وفر�ضياتها

اجلزء الأول� :أعداد املعاقني و�أ�سباب الإعاقة وت�صنيفاتها

· ال�س�ؤال الأول :كيف تتوزع �أعداد املعاقني يف �إمارة �أبوظبي ح�سب نوع الإعاقة وت�صنيفاتها؟
· ال�س�ؤال الثاين :ما الأ�سباب الرئي�سة امل�ؤدية �إىل الإعاقة يف �إمارة �أبوظبي؟

اجلزء الثاين :فر�ضيات الدرا�سة

 .1الفر�ضية ال�صفرية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (�ألفا = )0.05

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف م�سببات الإعاقة يف �إمارة �أبوظبي تعزى �إىل متغري املرحلة النمائية (قبل الوالدة� ،أثناء

 .2الفر�ضية ال�صفرية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة �أبوظبي تعزى �إىل وجود �إعاقات يف �أ�رس الوالدين.

 .3الفر�ضية ال�صفرية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة �أبوظبي تعزى �إىل وجود قرابة بني الوالدين.

 .4الفر�ضية ال�صفرية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة �أبوظبي تعزى �إىل امل�ستوى التعليمي للأم.

 .5الفر�ضية ال�صفرية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة �أبوظبي تعزى �إىل عمر الأم �أثناء احلمل.

�أهمية الدرا�سة

 -1حتديد عدد املعاقني يف �إمارة �أبوظبي ح�سب نوع الإعاقة ،وت�صنيفاتها.
 -2حتديد �أهم العوامل امل�سببة للإعاقة يف �إمارة �أبوظبى.

حمددات الدرا�سة

لقد مت حتديد �إطار هذه الدرا�سة بتطبيقها يف �إمارة �أبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة،

خالل الف�صل الثاين من العام الدرا�سي 2009/2008م.

م�صطلحات الدرا�سة

يوجد كثري من امل�صطلحات يف هذه الدرا�سة ومنها:الإعاقة ،الإعاقة ال�سمعية ،الإعاقة

العقلية ،التوحد ،ال�شلل الدماغي ،الإعاقة الب�رصية ،والربامج الوقائية.

الإعاقة  :Handicapيعرف كل من ال�شخ�ص والدماطي ( )1992الإعاقة� :أنها حالة انحراف

بدين �أو انفعايل بحيث تكبح �أو متنع �إجناز الفرد �أو تقبله .يف حني يعرف الأ�شول ()1987
ال�شخ�ص املعاق :ب�أنه الفرد امل�صاب بتلف �أو �ضعف ج�سمي ،عقلي �أو انفعايل �إىل احلد

الذي جند فيه هذه الإ�صابة ت�ؤثر يف توافقه للتوقعات االجتماعية .ويق�صد بالإعاقة يف هذه
الدرا�سة ب�أنها انحراف الفرد عن امل�ستوى املتو�سط يف اجلوانب اجل�سمية واحل�سية والعقلية

واالجتماعية والرتبوية.
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الوالدة ،بعد الوالدة).
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الإعاقة ال�سمعية  :Hearing Handicapي�شري م�صطلح الإعاقة ال�سمعية �إىل فقدان
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الفرد حلا�سة ال�سمع ب�شكل كامل� ،أو انخفا�ض قدرته على �سماع الأ�صوات نتيجة خلل ما
ويعرف �سليمان ( )2002الإعاقة
يف اجلهاز ال�سمعي حيث يعيق �أداءه بال�صورة ال�صحيحة.
ّ

ال�سمعية ب�أنها� :ضعف يف قدرة الفرد على ال�سمع ،وقد يرتاوح بني فقط ب�سيط �إىل انعدام

تام للقدرة على ال�سمع(ال�صمم) ،و�إن الأفراد الذين يعانون من فقدان �سمعي يرتاوح م�ستواه
ما بني � 70إىل  90دي�سبل .ويق�صد باملعاق �سمعيًّا يف هذه الدرا�سة ب�أنه هو الفرد الذي يعاين

من �ضعف يف ال�سمع يرتاوح بني �ضعف �سمعي ب�سيط و�ضعف �سمعي �شديد (املعايطة،
.)2006

الإعاقة العقلةية  :Mental Retardationتعرف اجلمعية الأمريكية oAmerican Ass
) ciation on Mental Retardation (AAMRالإعاقة العقلية ب�أنها :م�ستوى من الأداء

الوظيفي العقلي الذي يقل عن متو�سط الذكاء بانحرافني معياريني ،وي�صاحب ذلك خلل

وا�ضح يف ال�سلوك التكيفي ،ويظهر يف مرحلة العمر النمائية منذ امليالد وحتى �سن 18

�سنة (الطائي ،)2008 ،ويق�صد بالإعاقة العقلية يف هذه الدرا�سة ب�أنها انخفا�ض يف الأداء

الوظيفي العقلي للطفل عن املتو�سط االعتدايل مما ي�ؤثر يف املهارات االجتماعية.

التوحد  :Autismا�ضطراب �سلوكي نادر ي�ضطرب فيه ال�سلوك والتوا�صل والتفكري ،وتظهر

خ�صائ�ص التوحد عادة قبل بلوغ الطفل الثالثة من العمر .و�أهم مظاهر التوحد :العجز

احل�سي الظاهر ،والف�شل يف تطوير العالقات االجتماعية ،والإثارة الذاتية املفرطة ،ونوبات
الغ�ضب و�إيذاء الذات ،والق�صور النوعي يف التوا�صل اللفظي وغري اللفظي ،والعجز ال�سلوكي

ال�شديد حيث يفتقد ه�ؤالء الأطفال �إىل مهارات العناية بالذات واللعب ..الخ (الدليل املوحد

مل�صطلحات الإعاقة )2001 ،ويق�صد بالتوحد يف هذه الدرا�سة ب�أنها �إعاقة منائية� ،أو تطورية
ت�ؤثر يف التوا�صل اللفظي ،وغري اللفظي ،والتفاعل االجتماعي لدى الطفل ،ويظهر هذا

اال�ضطراب خالل ال�سنوات الثالث الأوىل من عمر الطفل.

الإعاقة احلركية  :Physically Handicapي�شري هذا امل�صطلح �إىل ذلك الفرد الذي يعاين من
ا�ضطراب بدين يعوق عملية تعليمه� ،أو منوه �أو توافقه(ال�شخ�ص ،الدماطي ،)1992 :ويق�صد

بالإعاقة احلركية يف هذه الدرا�سة ب�أنها :حالة من ال�ضعف الع�صبي �أو الع�ضلي �أو العظمي
ي�ؤدي �إىل خلل يف قدرات الفرد البدنية بحيث ي�ؤثر يف منوه االجتماعي والعقلي واالنفعايل ،مما

ي�ؤدي �إىل عدم قدرة الفرد على القيام ب�أن�شطته اليومية.

الإعاقة الب�رصية  :Visual Handicapالكفيف هو من فقد القدرة على الإب�صار ،ويعرف كل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
من القريوتي و فردان ( )2006الإعاقة الب�رصية ب�أنها هي احلالة التي يفقد فيها الفرد القدرة
والكتابة �إال بطريقة برايل� ،أو با�ستخدام �أجهزة التكبري� ،أو الكتب املطبوعة بحروف كبرية ،و

يعرف الأ�شول ( )1987الكفيف ب�أنه ذلك ال�شخ�ص الذي تكون حدة �إب�صاره � 200/20أو �أقل

يف العني مع ا�ستخدام الو�سائل الب�رصية املعينة .ويق�صد بالإعاقة الب�رصية يف هذه الدرا�سة
على �أنه ال�شخ�ص الذي يجد �صعوبة يف �إجناز املهام الب�رصية التي يتم تكليفه بها حتى عند
ا�ستخدامه للعد�سات الطبية (هاالهان وكوفمان.)2008 ،

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:

ا�ستخدم يف الدرا�سة املنهج الو�صفي امليداين التحليلي ملالءمته لأغرا�ض هذه الدرا�سة،

حيث يتناول هذا اجلزء و�صفًا ملجتمع الدرا�سة وعينتها� ،إ�ضافة �إىل و�صف لأداة الدرا�سة،

وكيفية التحقق من �صدقها وثباتها ،وكذلك الإجراءات التي اتبعت يف تطبيق الدرا�سة
واملعاجلات الإح�صائية امل�ستخدمة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

مت توزيع ا�ستبانة �أ�سباب الإعاقة وت�صنيفها على االخت�صا�صيات االجتماعيات يف مراكز

وم�ؤ�س�سات املعاقني يف �إمارة �أبوظبي ،وطلب �إليهن تعبئتها من واقع درا�سة احلالة التي تتم
لكل طفل ملتحق باملركز بعد مقابلة ويل �أمره .حيث مت تطبيق الدرا�سة على عينة ع�شوائية

وقد بلغ عدد اال�ستبانات املوزعة ( )250ا�ستبانة ،وبعد جمع اال�ستبانات املوزعة وفرزها تبني �أن

( )241ا�ستبانة تعد �صاحلة لأغرا�ض البحث (ذكور= � ،140إناث=.)101

�أداة الدرا�سة

ا�شتملت �أداة الدرا�سة على ا�ستبانة ،احتوت على خطاب ق�صري موجه للم�ستجيب يبينّ

�أهداف الدرا�سة وكيفية الإجابة عن الأ�سئلة ،بالإ�ضافة �إىل املعلومات ال�شخ�صية التي متثل
متغريات الدرا�سة امل�ستقلة .وقد مت بناء فقرات اال�ستبانة و�أ�سئلتها جميعها اعتمادا ً على

الأدب الرتبوي ،وواقع خربة الباحثة يف هذا املجال .وفيما يلي �رشح لهذه اال�ستبانة و�آلية

التحقق من �صدقها وثباتها.

تهدف هذه اال�ستبانة �إىل تعرف �أ�سباب الإعاقة وت�صنيفاتها ،وهي موجهة �إىل االخت�صا�صيات
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على ا�ستخدام حا�سة الب�رص بفاعلية ،مما ي�ؤثر يف �أدائه ومنوه ،فهو ال ي�ستطيع تعلم القراءة
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االجتماعيات بحيث يتم ا�ستيفا�ؤها من ملفات الطالب املعاقني امللتحقني مبراكز الإعاقة بناء
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على بيانات درا�سة احلالة املتبعة عند التحاقهم باملركز .وتتوىل االخت�صا�صية االجتماعية
و�ضع �إ�شارة (√) على الإعاقة التي يعاين منها الطفل وت�صنيفه الطبي �أو م�ستوى �إعاقته،

�إ�ضافة �إىل الأ�سباب املرتبطة ب�إعاقته من خالل مقابلة الأمهات ودرا�سة احلالة.

وقد ا�شتمل الق�سم الأول من اال�ستبانة على �أنواع الإعاقة( :عقلية� ،سمعية ،ج�سدية،

ب�رصية ،توحد ،ا�ضطرابات يف اللغة والنطق� ،إعاقة متعددة) ،والت�شخي�ص الطبي ،وت�صنيف
كل �إعاقة من هذه الإعاقات ،فيما ا�شتمل الق�سم الثاين من اال�ستبانة على جمموعة من

املتغريات االجتماعية والثقافية( :وجود �إعاقات يف �أ�رس الوالدين ،.وجود قرابة بني الوالدين،
امل�ستوى التعليمي للأم ،عمر الأم �أثناء احلمل) ،وهي املتغريات املرتبطة ب�أ�رسة الطفل املعاق
التي قد يكون لها دور يف �إعاقته ،فيما ا�شتمل اجلزء الثالث والأخري من اال�ستبانة على
م�سببات الإعاقة عند الطفل ح�سب ما هو مدون يف ملف درا�سة احلاالت امللتحقة مبراكز

ُ�سمت هذه الأ�سباب �إىل� :أ�سباب ما قبل الوالدة  ،و�أ�سباب
املعاقني يف �إمارة �أبوظبي ،حيث ق ّ

�أثناء الوالدة� ،أ�سباب ما بعد الوالدة.

ومن ثم ُعر�ضت الأداة على خم�سة ( )5من املحكمني من حملة الدكتوراه يف جماالت

الرتبية ،وعلم النف�س ،والرتبية اخلا�صة ،وكذلك على ع�رشة ( )10من امل�رشفني على برامج
الرتبية اخلا�صة يف مراكز وم�ؤ�س�سات املعاقني ،واالخت�صا�صيات االجتماعيات من ذوي الكفاءة
واخلربةُ .
وطلب �إليهم جميعا ً احلكم على كل فقرة من فقرات اال�ستبانة من حيث ال�صياغة

اللغوية ومدى عالقتها باملو�ضوع الذي �صممت لقيا�سه .وقد مت عقب مراجعة ردود املحكمني
وا�ستجاباتهم حذف ( )3فقرات من الفقرات املتعلقة ب�أ�سباب الإعاقة ،والأ�سباب الأخرى

للإعاقة وذلك لعدم ات�صالها مبا�رشة مبو�ضوع الدرا�سة ح�سب ر�أي املحكمني .كما مت �إعادة
�صياغة ( )4فقرات ،و�إ�ضافة ( )7فقرات �أخرى تتعلق باملتغريات االجتماعية املرتبطة بالإعاقة

وب�أ�سبابها.

وبعد هذه التعديالت ،و�صلت اال�ستبانة �إىل �صيغتها النهائية حيث مت ت�صنيف الإعاقة �إىل

(� )7أنواع عامة ،ي�شمل كل نوع ت�شخي�صه الطبي �أو م�ستوى �شدته ،فيما و�صلت املتغريات

االجتماعية والثقافية املرتبطة بالإعاقة �إىل ( )4متغريات( :وجود �إعاقات يف �أ�رس الوالدين ،وجود
قرابة بني الوالدين ،امل�ستوى التعليمي للأم ،عمر الأم �أثناء احلمل).

وفيما يتعلق بثبات الأداة فقد مت ح�ساب معامل الثبات عن طريق معادلة كرونباخ �ألفا

لالت�ساق الداخلي بني الفقرات لتحديد ثباتها الذي بلغ ( )0.91مما يجعلها منا�سبة لأغرا�ض

الدرا�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إجراءات الدرا�سة

عينة الدرا�سة وذلك على النحو التايل:

 -1مت خماطبة �إدارة رعاية الفئات اخلا�صة بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،من �أجل الإيعاز �إىل مراكز

وم�ؤ�س�سات املعاقني اخلا�صة يف �إمارة �أبوظبي للتعاون يف تطبيق �أداة الدرا�سة.

 -2وزعت �أداة الدرا�سة على امل�ستجيبني امل�ستهدفني من الدرا�سة ،حيث مت �رشح هدف الدرا�سة
وكيفية اال�ستجابة على �أدواتها ،ثم الإجابة عن ا�ستف�ساراتهم وتو�ضيح �رسية البيانات ،وذلك

على النحو التايل:

ا�ستبانة �أ�سباب الإعاقة وت�صنيفها :مت توزيعها على االخت�صا�صيات االجتماعيات يف مراكز

وم�ؤ�س�سات املعاقني يف �إمارة �أبوظبي ،وطلب �إليهن تعبئتها من واقع درا�سة احلالة التي
تتم لكل طفل ملتحق باملركز بعد مقابلة ويل �أمره .وقد بلغ عدد اال�ستبانات املوزعة ()250

ا�ستبانة ،وبعد جمع اال�ستبانات املوزعة وفرزها تبني �أن ( )241ا�ستبانة تعد �صاحلة لأغرا�ض
البحث.

 -3مت تبويب البيانات وترميزها و�إدخالها �إىل احلا�سوب ،ومن ثم مت حتليل هذه البيانات �إح�صائيا ً
با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية (  (SPSSللعلوم االجتماعية ،والتي متثلت ب�إجراء اختبار

كاي تربيع  ،Chi-squareوا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والتكرارات،

والن�سب املئوية.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

اجلزء الأول� :أعداد املعاقني و�أ�سباب الإعاقة وت�صنيفاتها:
�أوالً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :كيف تتوزع �أعداد املعاقني يف �إمارة �أبوظبي ح�سب نوع الإعاقة

وت�صنيفاتها؟

ومن �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت تطبيق اال�ستبانة اخلا�صة بت�صنيفات الإعاقة

و�أ�سبابها على عينة ع�شوائية مكونة من ( )241فردا ً من الأ�شخا�ص املعاقني امللتحقني باملراكز

وامل�ؤ�س�سات العاملة يف رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وت�أهيلهم يف �إمارة �أبوظبي .وبعد
االعتماد على الت�شخي�ص الطبي الوارد يف ملفاتهم اخلا�صة ،تبني �أن ت�صنيفات �إعاقاتهم

كانت ح�سب نتائج اجلدول رقم ( )1التايل:
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ج�سدية

ب�صرية
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اجلدول رقم ()1
توزيع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عينة الدرا�سة يف �إمارة �أبوظبي
ح�سب نوع الإعاقة وت�صنيفاتها
الن�سبة املئوية
العدد
نوع الإعاقة
%13.7
33
متالزمة داون
%2.1
5
ا�ست�سقاء دماغي
%0.8
2
كرب حجم الر�أ�س
%4.1
10
�صغر حجم الر�أ�س
%0.8
2
القماءة �أو الق�صاع
%23.7
57
�أخرى
%45.2
109
املجموع
الن�سبة املئوية
العدد
نوع الإعاقة
%1.2
3
ب�سيطة
%5.8
14
متو�سطة
%13.7
33
�شديدة
%20.7
50
املجموع
%8.3
20
�شلل دماغي
%0.8
2
طرف واحد
%1.7
4
الأطراف ال�سفلى
%0.8
2
�شلل رباعي
%0.8
2
ت�شوهات خلقية
%0.4
1
�شق �شوكي
%1.2
3
�ضمور الع�ضالت
%14.1
34
املجموع
%1.7
4
�ضعف ب�صر
%1.7
4
كف ب�صر كلي
%3.4
8
املجموع
%6.6
16
توحد
%7.9
19
ا�ضطرابات يف اللغة والكالم
%2.1
5
�إعاقة متعددة
%100
241
املجموع العام

تبني نتائج اجلدول رقم ( )1ال�سابق �أن حاالت الإعاقة العقلية متثل ( )%45.2من جمموع

الإعاقات ،وبذلك ت�ستحوذ على الن�سبة املئوية الأكرب ،تليها الإعاقة ال�سمعية التي متثل ما
ن�سبته ( ،)%20.7فيما بلغت ن�سبة الإعاقة اجل�سدية ( ،)%14.1تليها ا�ضطرابات اللغة والكالم

التي بلغت ن�سبتها ( ،) %7.9ثم ا�ضطراب التوحد ( ،)%6.6فالإعاقة الب�رصية ( ،)%3.4و�أخريا ً

الإعاقات املتعددة التي مثلت �أقل ن�سبة من الإعاقة (.)%2.1

يت�ضح من اجلدول نف�سه �أي�ضا ً �أن متالزمة داون كانت �أكرث املتالزمات الوراثية �شيوعاً،

حيث �شكلت ما ن�سبته ( )%13.7من جمموع الإعاقات وهي ن�سبة عالية باملقارنة مع نتائج

الدرا�سات العاملية التي �أفادت ب�أن متالزمة داون متثل ما ن�سبته  %10من الإعاقات العقلية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
(يحيى وعبيد .)2004 ،وقد يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �أن هناك الكثري من الإعاقات املتو�سطة
الأمور ب�إعاقة �أطفالهم ،على عك�س ذوي متالزمة داون الذين يت�سم معظمهم ب�إعاقة
عقلية ب�سيطة (احلازمي )2007 ،ت�ؤهلهم لاللتحاق مبراكز ت�أهيل املعاقني و�إ�ضافة �إىل و�ضوح

خ�صائ�ص الإعاقة على مالحمهم اخلارجية ،فيما كانت غالبية حاالت الإعاقة العقلية لي�ست
من املتالزمات الوراثية املعروفة ،حيث متثل ن�سبة هذه احلاالت غري املدرجة حتت ت�صنيف معني
�أو �ضمن تلك املتالزمات النادرة ( )%23.7من جمموع الإعاقات .وهذا ي�ؤكد ب�أن الإعاقة العقلية

متثل �أكرث الإعاقات �شيوعاً� ،إ�ضافة �إىل �أن ن�سبة كبرية منها ال يندرج حتت ت�شخي�ص طبي

معني �أو غري معروفة الأ�سباب ،وهذه النتيجة تن�سجم مع ما �أ�شار �إليه ديلي واردينجري وهومل�س
(.)Daily, Ardinger, Holmes, 2000

ثانياً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما هي الأ�سباب الرئي�سة امل�ؤدية للإعاقة يف �إمارة �أبوظبي؟

ومن �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت تطبيق اال�ستبانة اخلا�صة بت�صنيفات الإعاقة و�أ�سبابها

على عينة مكونة من ( )241فردا ً من الأ�شخا�ص املعاقني امللتحقني باملراكز وامل�ؤ�س�سات العاملة
يف رعاية املعاقني وت�أهيلهم يف �إمارة �أبوظبي .وبعد االعتماد على الت�شخي�ص الطبي الوارد

يف ملفاتهم اخلا�صة ،وتعرف �أ�سباب الإعاقة ح�سب درا�سة احلالة االجتماعية التي قامت بها
االخت�صا�صيات االجتماعيات يف هذه املراكز والتي تو�ضح الظروف التي مرت بها الأم �أثناء

فرتة احلمل والوالدة وما بعدها ،تبني �أن �أ�سباب الإعاقة تتوزع ح�سب اجلدول رقم (:)2

اجلدول رقم ()2
الأ�سباب امل�ؤدية للإعاقة يف �إمارة �أبوظبي
التكرار
�أ�سباب الإعاقة
50
�أ�سباب غري معروفة
121
�أ�سباب ما قبل الوالدة
39
وجود عوامل وراثية جنمت عنها الإعاقة
1
وجود ا�ضطراب يف التمثيل الغذائي عند الأم �أثناء احلمل
17
خلل يف الكرومو�سومات عند االنق�سام
3
تعر�ض الأم للأ�شعة
1
ت�سمم احلمل
7
الإ�صابة باحل�صبة الأملانية
8
الإ�صابة بالزهري
4
�شرب الكحول
3
تناول �أدوية �أثناء احلمل دون ا�ست�شارة الطبيب

الن�سبة املئوية
%20.7
%50.3
%16.2
%0.4
%7.1
%1.2
%0.4
%2.9
%3.3
%1.7
%1.2
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�أ�سباب الإعاقة
�أمرا�ض مزمنة (�أمرا�ض القلب)
�أمرا�ض مزمنة (�ضغط الدم)
�أ�سباب ما قبل الوالدة
�أمرا�ض مزمنة (ال�سكري)
�سوء تغذية الأم
طول فرتة احلمل
�إجها�ض متكرر
نق�ص الأك�سجني الوا�صل للجنني « التفاف احلبل ال�سري»
الإجهاد االنفعايل الناجت عن امل�شكالت الأ�سرية والبيئية
فقر الدم
�إقفال اجلمجمة قبل موعدها
�أ�سباب �أثناء الوالدة
والدة مبكرة
والدة متع�سرة
تعر�ض الوليد لإ�صابات ج�سدية �أثناء الوالدة
ال�صفار
انف�صال امل�شيمة
نق�ص الأك�سجني لدى الطفل عند الوالدة
احلوادث �أثناء الوالدة مثل اجلفت وال�شفط
ح�صول ت�شنجات عند الوليد �أثناء الوالدة
�أ�سباب ما بعد الوالدة
التهاب ال�سحايا
احلمى ال�شوكية
ارتفاع درجة احلرارة
احلوادث وال�صدمات (�إ�صابات دماغية)
احلوادث وال�صدمات (حوادث ال�سيارات)
احلوادث وال�صدمات (ارتطام بج�سم)
احلوادث وال�صدمات (ال�سقوط من الأعلى)
العزلة بعيدا عن الأهل وبدون وجود مثريات
املجموع الكلي

التكرار
1
1
121
2
1
2
3
17
3
7
1
48
13
13
3
2
3
8
4
2
22
1
6
6
1
3
2
2
1
241

الن�سبة املئوية
%0.4
%0.4
%50.3
%0.8
%0.4
%0.8
%1.2
%7.1
%1.2
%2.9
%0.4
%19.9
%5.4
%5.4
%1.2
%0.8
%1.2
%3.3
%1.7
%0.8
%9.1
%0.4
%2.5
%2.5
%0.4
%1.2
%0.8
%0.8
%0.4
%100

يت�ضح من اجلدول رقم ( )2ال�سابق �أن عدد حاالت الإعاقة التي تعد معروفة الأ�سباب هي

( )191حالة وبن�سبة  %79.3من جمموع احلاالت ،فيما بلغ عدد احلاالت غري معروفة الأ�سباب
( )50حالة وبن�سبة  %20.7من جمموع حاالت الإعاقة ،يف حني تو�صلت درا�سة الوزنة ()2003
�إىل �أن الأ�سباب غري املعروفة هي الأعلى انت�شارًا يف اململكة العربية ال�سعودية حيث بلغت

الن�سبة  %40من حاالت الإعاقة.

وقد �أظهرت الدرا�سة احلالية �أي�ضا ً �إىل �أن �أ�سباب ما قبل الوالدة ت�شكل حوايل ن�صف

حاالت الإعاقة ( )%50.3وهو ما ين�سجم مع الكثري من الدرا�سات العربية والعاملية التي �أ�شارت

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إىل �أن غالبية �أ�سباب الإعاقة تنجم عن عوامل وراثية �أو بيئية يف مرحلة ما قبل الوالدة (يحيى
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( ،)2006حيث �أو�ضحت �أن ال�سبب الرئي�س الأول للإعاقات

يعود لعوامل وراثية �أو خلقية والتي بلغت  %30يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وتتمثل �أهم

خماطر الإعاقة يف مرحلة ما قبل الوالدة يف وجود �أ�سباب وراثية �أدت �إىل الإعاقة والتي بلغت
ن�سبتها ( )%16.2من جمموع احلاالت ،تليها حاالت خلل الكرومو�سومات ،ونق�ص الأك�سجني

عند اجلنني نتيجة التفاف احلبل ال�رسي والتي �شكلت كل منهما ما ن�سبته ( )%7.1من
م�سببات الإعاقة.

وتعترب حاالت الوالدة املبكرة والوالدات املتع�رسة من �أكرث �أ�سباب الإعاقة �شيو ًعا �أثناء الوالدة،

حيث �شكلت كل منها ما ن�سبته ( )%5.4من �أ�سباب الإعاقة ،وهو ما يتفق مع درا�سة (مكتب
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون الإعالم )2005 ،التي �أ�شارت �إىل ارتفاع حاالت الوالدة املب�سرتة،
تليها حاالت نق�ص الأك�سجني عند الطفل �أثناء الوالدة والتي �شكلت ( )%3.3من �أ�سباب

الإعاقة.

فيما متثل احلمى ال�شوكية وارتفاع درجة احلرارة عند الطفل من �أهم �أ�سباب الإعاقة يف

مرحلة ما بعد الوالدة حيث �شكلت كل منها ما ن�سبته ( )%2.5من جمموع �أ�سباب الإعاقة.

اجلزء الثاين :فر�ضيات الدرا�سة:

فح�ص الفر�ضية ال�صفرية الأوىل

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (�ألفا =  )0.05يف م�سببات الإعاقة يف �إمارة

�أبوظبي ترجع �إىل متغري املرحلة النمائية (قبل الوالدة� ،أثناء الوالدة ،بعد الوالدة).

ومن �أجل التحقق من مدى �صحة هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار كاي تربيع للمقارنة

بني القيمة املالحظة والقيمة املتوقعة لأ�سباب الإعاقة ،ونتائج اجلدول رقم ( )3تبني ذلك:

اجلدول رقم ()3

اختبار كاي تربيع ملتغري �أ�سباب الإعاقة

�أ�سباب الإعاقة
غري معروفة
قبل الوالدة
�أثناء الوالدة
بعد الوالدة
املجموع

* دالة �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى ()0.05

القيمة املالحظة
Observed
50
121
48
22
241

كاي تربيع درجة احلرية  dfم�ستوى الداللة
89.772

3

*0.00
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فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (�ألفا =  )0.05يف م�سببات الإعاقة يف �إمارة �أبوظبي

ترجع �إىل متغري املرحلة النمائية ،وذلك ل�صالح �أ�سباب ما قبل الوالدة التي ح�صلت على �أعلى
قيمة مالحظة ( )121باملقارنة مع القيمة املتوقعة ( ،)60.3حيث �شكلت �أ�سباب ما قبل
الوالدة ما ن�سبته ( )%50.3من جمموع �أ�سباب الإعاقة .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة عبد

الكرمي ( ،)2004والتي تو�صلت �إىل �أن �أ�سباب �إثناء الوالدة تعد الأعلى انت�شارًا يف مملكة البحرين،

حيث بلغت  %33من حاالت الإعاقة يف اململكة.

وعلى الرغم من �أن هناك �أ�سبابًا عدة ال ح�رص لها لهذه الإعاقات منها � :أ�سباب مرحلة ما

قبل الوالدة وما حتمله الكرومو�سومات من عوامل جينية وراثية ،والعامل الرايزي�سي ،والعوامل
غري اجلينية كالأمرا�ض التي ت�صيب الأم احلامل ،و�أ�سباب تتعلق مبرحلة �أثناء الوالدة وت�شمل

نق�ص الأك�سجني ،وال�صدمات اجل�سدية ،وااللتهابات ،و�أ�سباب تخ�ص مرحلة ما بعد الوالدة
وت�شمل اال�ضطرابات الغذائية ،واحلوادث ،وال�صدمات� ،إال �أنها ترتبط جميعها مبجموعة من
املتغريات الثقافية ،واالجتماعية ،واحلالة االقت�صادية للأ�رسة ،وامل�ستوى التعليمي للوالدين

(.)NIDRR, 1996

فح�ص الفر�ضية ال�صفرية الثانية

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة

�أبوظبي تعزى �إىل وجود �إعاقات يف �أ�رس الوالدين.

ومن �أجل التحقق من مدى �صحة هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار كاي تربيع للمقارنة

بني القيمة املالحظة والقيمة املتوقعة لوجود �إعاقات يف �أ�رس الوالدين ،ونتائج اجلدول رقم

( )4تبني ذلك:

اجلدول رقم ()4
اختبار كاي تربيع ملتغري وجود �إعاقات يف �أ�رس الوالدين
وجود معاقني يف �أ�سرة
القيمة املالحظة
كاي تربيع درجة احلرية df
Observed
الوالدين
65
نعم
1
51.124
176
ال
241
املجموع

م�ستوى الداللة
*0.00

* دالة �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى ()0.05

بناء على نتائج اجلدول رقم ( )4ال�سابق ف�إن الفر�ضية ال�صفرية تعد مرفو�ضة� ،أي �أنه توجد

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة �أبوظبي
والذي ح�صل على �أعلى قيمة مالحظة ( )176باملقارنة مع القيمة املتوقعة ( ،)120.5وهذا
يدل على �أن معظم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي �أجريت عليهم الدرا�سة ال يوجد �أ�شخا�ص

معاقني يف �أ�رس والديهم� ،إال �أن ما ن�سبته ( )%26.9من عينة الدرا�سة يوجد �أ�شخا�ص معاقون
لدى �أ�رس والديهم ،وهذا يدل على �أن العوامل الوراثية تلعب دورًا ك�أحد م�سببات الإعاقة يف
�إمارة �أبوظبي.

اجلدول رقم ()5
توزيع عينة الدرا�سة ملتغري وجود �إعاقات يف �أ�رس الوالدين
ال يوجد
يوجد معاقني يف �أ�سرة الوالدين
نوع الإعاقة
الن�سبة املئوية
العدد
الن�سبة املئوية
العدد
%31.5
76
%13.7
33
عقلية
%14.5
35
%6.2
15
�سمعية
%11.2
27
%2.9
7
ج�سدية
%2.9
7
%0.4
1
ب�صرية
%4.1
10
%2.5
6
توحد
%6.6
16
%1.2
3
اللغة والكالم
%2.1
5
%0.00
0
متعددة
%73
176
%27
65
املجموع
يتبني من اجلدول رقم ( )5ال�سابق �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�سمعية هم من �أكرث املعاقني

الذين يوجد �إعاقات لدى �أ�رس والديهم ،الأمر الذي ي�شري �إىل دور العوامل الوراثية يف حدوث
الإعاقة ال�سمعية ،وقد ذكر ال�رشيف (� )2007أن  %50من حاالت الإعاقة ال�سمعية ترجع
لأ�سباب وراثية.

�شخ�صا
كذلك ي�شري اجلدول (� )5إىل �أن (� )6أ�شخا�ص من ذوي ا�ضطراب التوحد من بني ()16
ً

�أجريت عليهم الدرا�سة� ،أي ما ن�سبته ( )%37.5يوجد لدى �أ�رسهم �أ�شخا�ص معاقني من خمتلف

الإعاقات ،مما قد ي�شري �إىل وجود عوامل موروثة.

فح�ص الفر�ضية ال�صفرية الثالثة

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة

�أبوظبي تعزى �إىل وجود قرابة بني الوالدين.
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تعزى �إىل وجود �إعاقات يف �أ�رس الوالدين ،وذلك ل�صالح عدم وجود معاقني يف �أ�رسة الوالدين
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ومن �أجل التحقق من مدى �صحة هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار كاي تربيع للمقارنة
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بني القيمة املالحظة ،والقيمة املتوقعة لوجود قرابة بني الوالدين ،ونتائج اجلدول رقم ( )6تبني

ذلك:

وجود قرابة بني
الوالدين
نعم
ال
املجموع

اجلدول رقم ()6
اختبار كاي تربيع ملتغري وجود قرابة بني الوالدين
القيمة املالحظة
كاي تربيع درجة احلرية df
Observed
121
1
0.004
120
241

م�ستوى الداللة
*0.949

* غري دالة �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى ()0.05

بناء على نتائج اجلدول رقم ( )6ال�سابق ف�إن الفر�ضية ال�صفرية تعد مقبولة� ،أي �أنه ال

�شخ�صا معاقًا توجد
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( ،)0.05حيث تبني �أن ()121
ً
�شخ�صا معاقًا ال يوجد �صلة قرابة بني والديهم� ،أي
�صلة قرابة بني والديهم ،فيما �أن ()120
ً

ما يقارب ن�سبته ( )%50من كل جانب ،يف حني �أن ن�سبة ( )%50من الأطفال املعاقني توجد

�صلة قرابة بني والديهم ،وتعترب هذه الن�سبة مرتفعة .وهذا ي�ؤكد دور العوامل الوراثية يف
الإعاقة نتيجة زواج الأقارب يف املجتمع الإماراتي ،وهو ما يتفق مع درا�سة �شوقي و�أخرون

( )Shawky et al., 2002التي �أجريت يف املجتمع ال�سعودي والتي رجحت ب�أن زواج الأقارب

رئي�سا للإعاقة .وهذا ما ي�ؤكد عليه الوزنة ( )2003حينما �أ�شار �إىل زيادة ن�سبة
يعترب �سببًا
ً
الإعاقة لدى الأبناء يف حالة زواج الأقارب مقارنة مع حاالت ال يوجد فيها زواج �أقارب ،حيث

بلغت الن�سبة  %59من حاالت الإعاقة .وهذا ما ت�ؤكد عليه درا�سة كل من حوامدة ،ال�صمادي
(� )2005إىل �أن ن�سبة املعاقني بلغت  %48من جمموع حاالت الدرا�سة ،وجميعهم ينتمون �إىل

�أ�رس يوجد فيها قرابة بني الأبوين.

وباخت�صار ،ف�إن العوامل الوراثية تلعب دورًا كبريًا يف احتمال ظهور الإعاقة يف جمتمعاتنا

العربية بن�سبة كبرية مقارنة باملجتمعات الغربية ،وذلك نظرًا الرتفاع ن�سبة زواج الأقارب يف
جمتمعاتنا .وغنى عن الذكر �أن ن�سبة العوامل الوراثية تزداد يف املجتمعات التي ت�شيع فيها

ظاهرة زواج الأقارب ب�شكل وا�ضح (ال�رسطاوي والطيبي.)2007 ،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ويالحظ من اجلدول رقم ( )7ال�سابق �أن (� )6أ�شخا�ص من ذوي الإعاقة الب�رصية من بني ()8

�أ�شخا�ص ممن �أجريت عليهم الدرا�سة توجد �صلة قرابة بني والديهم �أي ما ن�سبته (،)%75

و�أن ( )%60من ذوي الإعاقة ال�سمعية توجد �صلة قرابة بني والديهم� ،إ�ضافة �إىل ()%47.3
من ا�ضطرابات اللغة والكالم ،فيما تعترب �صلة القرابة بني والدي ذوي الإعاقة العقلية �أقل

من غريها من الإعاقات وهي متثل ما ن�سبته ( ،)%44وهذا ما تو�صلت �إليه درا�سة حوامدة،

ال�صمادي ( )2005حيث �إن ن�سبة الإعاقات ال�شديد تزداد كلما كانت �صلة القرابة من الدرجة
الأوىل .وكما �أن الإعاقات اخللقية املوروثة تزداد �أي�ضا يف الدرجة الأوىل من القرابة حيث بلغت

 ،%69الأمر الذي ي�ؤكد �أن �إ�صابات حا�ستي الب�رص وال�سمع قد تنتقل عرب زواج الأقارب.

فح�ص الفر�ضية ال�صفرية الرابعة:

توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة

�أبوظبي تعزى �إىل امل�ستوى التعليمي للأم.

ومن �أجل التحقق من مدى �صحة هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار كاي تربيع للمقارنة بني

القيمة املالحظة والقيمة املتوقعة للم�ستوى التعليمي للأم ،ونتائج اجلدول رقم ( )8تبني ذلك:

اجلدول رقم ()8
اختبار كاي تربيع ملتغري امل�ستوى التعليمي للأم
القيمة املالحظة
كاي تربيع
امل�ستوى التعليمي للأم
درجة احلرية df
Observed
88
�أمية
110
أقل
�
ثانوية ف
2
29.037
43
جامعية
241
املجموع

* دالة �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى ()0.05

م�ستوى الداللة
*0.00
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نوع الإعاقة
عقلية
�سمعية
ج�سدية
ب�صرية
توحد
اللغة والكالم
متعددة
املجموع

اجلدول رقم ()7
عينة الدرا�سة ملتغري وجود قرابة بني الوالدين
ال يوجد قرابة
يوجد قرابة بني الوالدين
الن�سبة املئوية
العدد
الن�سبة املئوية
العدد
%25.3
61
%20
48
%8.3
20
%12.4
30
%6
14
%8.3
20
%0.8
2
%2.5
6
%4.1
10
%2.5
6
%4.1
10
%3.7
9
%1.2
3
%0.8
2
%49.8
120
%50.2
121
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بناء على نتائج اجلدول رقم ( )8ال�سابق ف�إن الفر�ضية ال�صفرية تعد مرفو�ضة� ،أي �أنه توجد

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة �أبوظبي
تعزى �إىل امل�ستوى التعليمي للأم ،وذلك ل�صالح الأم احلا�صلة على �شهادة الثانوية العامة
ف�أقل ،التي ح�صلت على �أعلى قيمة مالحظة ( )110باملقارنة مع القيمة املتوقعة (،)80.3
يليها الأم الأمية والتي ح�صلت على قيمة مالحظة ( )88باملقارنة مع القيمة املتوقعة

( .)80.3وهذا ي�ؤكد الدور الذي يلعبه امل�ستوى التعليمي للأم يف مدى حدوث الإعاقة .وقد

بينت درا�سة باور وهاي�س (� )Bower & Hayes, 1998أن الأمهات اللواتي لديهن �أطفال
من ذوي الإعاقات يت�شابهن يف كثري من اخل�صائ�ص وال�سمات ال�شخ�صية واالجتماعية ،من

حيث القدرة على مواجهة امل�شكالت ،وامليل لتطوير الذات ،والبحث عن املعرفة ،و�أنهن من

ذوي التعليم املرتفع� ،إال �أنهن يواجهن �أو�ضا ًعا اقت�صادية �أكرث �صعوبة من الأمهات الأخريات،

حيث مررن مب�شكالت �أ�رسية ب�شكل �أكرب .ويرى كل من عامر وعبد الر�ؤف (� )2008أن الأم تلعب
رئي�سا يف تن�شئة الطفل يف ال�سنوات الهامة الأوىل من حياته ،و�أن انخفا�ض امل�ستوى
دورًا
ً
التعليمي والثقايف للأم يُعد �أحد م�سببات الإعاقة ،حيث �إن الأم املتعلمة قد تقي نف�سها من

املخاطر التي تعر�ض جنينها للخطر ،وتكون �أكرث قدرة على اتباع الطرق ال�صحية �أثناء فرتة
احلمل وكذلك يف املراحل الأوىل من العناية بالوليد .وهذا ما يتفق مع نتيجة درا�سة �شوقي

و�آخرون ( )Shawky et al., 2002التي �أ�شارت �إىل دور امل�ستوى التعليمي للوالدين يف حدوث

الإعاقة يف املجتمع ال�سعودي.

نوع الإعاقة
عقلية
�سمعية
ج�سدية
ب�صرية
توحد
اللغة والكالم
متعددة
املجموع

اجلدول رقم ()9
توزيع عينة الدرا�سة ملتغري امل�ستوى التعليمي للأم
جامعية
ثانوية ف�أقل
�أمية
الن�سبة املئوية
العدد الن�سبة املئوية العدد
الن�سبة املئوية
العدد
%7.9
19
%22.4
54
%14.9
36
%2.1
5
%5.8
14
%12.9
31
%3.3
8
%5.8
14
%5
12
%0.4
1
%2.1
5
%0.8
2
%2.5
6
%3.7
9
%0.4
1
%1.7
4
%5
12
%1.2
3
%0.00
0
%0.8
2
%1.2
3
%17.8
43
%45.6
110
%36.5
88

ويتبني من اجلدول رقم ( )9ال�سابق �أن ما ن�سبته ( )%62من �أمهات ذوي الإعاقة ال�سمعية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يعتربن �أميات من حيث امل�ستوى التعليمي ،وهذه النتيجة ال تتفق مع درا�سة املعهد الوطني
الأ�رسة التعليمي ووجود طفل من ذوي الإعاقة يف الأ�رسة ،يف حني ي�ؤكد كل من عامر وعبد
رئي�سا يف تن�شئة الطفل خالل ال�سنوات املهمة الأوىل من
الر�ؤف (� )2008إىل �أن الأم تلعب دورًا
ً

حياته ،و�أن انخفا�ض امل�ستوى التعليمي والثقايف للأم يعترب �أحد م�سببات الإعاقة .وقد يرجع
ال�سبب يف ذلك �إىل �أهمية الوعي ال�صحي يف الوقاية من حدوث هذه الإعاقة ،وما ت�سببه
عوامل العدوى وارتفاع درجة حرارة الوليد يف حدوث هذه الإعاقة ،الأمر الذي يتطلب وعيًّا

�صحيًّا كافيًا من قبل الأم لوقاية طفلها من ذلك.

فح�ص الفر�ضية ال�صفرية اخلام�سة

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة

�أبوظبي تعزى �إىل عمر الأم �أثناء احلمل.

ومن �أجل التحقق من مدى �صحة هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار كاي تربيع للمقارنة

بني القيمة املالحظة والقيمة املتوقعة لعمر الأم �أثناء احلمل ،ونتائج اجلدول رقم ( )10تبني
ذلك:

عمر الأم �أثناء احلمل
 20فما دون
39-21
 40فما فوق
املجموع

اجلدول رقم ()10
اختبار كاي تربيع ملتغري عمر الأم �أثناء احلمل
القيمة املالحظة
كاي تربيع درجة احلرية df
Observed
26
190
2
224.573
25
241

م�ستوى الداللة
*0.000

* دالة �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى ()0.05

بناء على نتائج اجلدول رقم ( )10ال�سابق ف�إن الفر�ضية ال�صفرية تعد مرفو�ضة� ،أي �أنه

توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة
�أبوظبي تعزى �إىل عمر الأم �أثناء احلمل ،وذلك ل�صالح عمر الأم من (� )39-21سنة والتي

ح�صلت على �أعلى قيمة مالحظة ( )190باملقارنة مع القيمة املتوقعة ( .)80.3وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة �شوقي و�آخرون ( )Shawky et al., 2002التي �أظهرت �أن حمل

الأم بعد �سن الثالثني من العمر يوقعها يف عوامل اخلطر .وقد يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �أن
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لأبحاث الإعاقة والت�أهيل ( )NIDRR, 1996والتي تو�صلت �إىل عدم وجود عالقة بني م�ستوى
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هذه الفرتة هي فرتة اخل�صوبة الأ�سا�سية بالن�سبة للمر�أة التي تن�شط فيها عمليات احلمل
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والوالدة ،وبالتايل كان من الطبيعي �أن حتدث الإعاقة يف هذه الفرتة الزمنية ب�شكل �أكرب من

غريها من الفرتات الزمنية الأخرى.

نوع الإعاقة
عقلية
�سمعية
ج�سدية
ب�صرية
توحد
اللغة والكالم
متعددة
املجموع

اجلدول رقم ()11
توزيع عينة الدرا�سة ملتغري عمر الأم �أثناء احلمل
� 40سنة ف�أكرث
� 39-21سنة
� 20سنة ف�أقل
الن�سبة املئوية
الن�سبة املئوية العدد
العدد
الن�سبة املئوية
العدد
%5.8
14
%34.4
83
%5
12
%2.5
6
%16.6
40
%1.7
4
%1.2
3
%11.2
27
%1.7
4
%0.00
0
%2.9
7
%0.4
1
%0.00
0
%5.8
14
%0.8
2
%0.00
0
%7.1
17
%0.8
2
%0.8
2
%0.8
2
%0.4
1
%10.4
25
%78.8
190
%10.8
26

ت�ضح من خالل اجلدول رقم ( )11ال�سابق قلة �أعداد املعاقني عند الأمهات اللواتي حملن يف

�سن الأربعني فما فوق ،وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل دخول املر�أة يف �سن الي�أ�س� ،إال �أن غالبية

املعاقني يف هذه املرحلة هم من ذوي الإعاقات العقلية .وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن
الإعاقة العقلية هي �أكرث الإعاقات انت�شارًا من جهة كما �أ�شار اجلدول رقم (� )5سابقاً ،وكذلك
�إىل �أن احتمالية ميالد طفل من ذوي متالزمة داون تزداد مع تقدم املر�أة احلامل يف العمر(عامر

وعبد الر�ؤف. )2008 ،

تو�صيات الدرا�سة

بناء على ما تو�صلت �إليه هذه الدرا�سة من نتائج مت اقرتاح بع�ض التو�صيات وهي:

 -تقدمي برامج الإر�شاد اجليني والوراثي للمقبلني على الزواج ،والتوعية ب�أهمية الفح�ص قبل

الزواج ملا له من دور يف احلد من الإعاقة والوقاية منها.

 -التوعية املجتمعية بالعوامل الوراثية امل�سببة للإعاقة ،و�أثر زواج الأقارب على حدوثها،

و�أهمية الفح�ص املبكر قبل الزواج.

 -توفري برامج م�سحية للك�شف عن الأطفال املعاقني� ،أو الأطفال الأكرث عر�ضة للأخطار

الإمنائية يف امل�ست�شفيات واملن�ش�آت ال�صحية يف �إمارة �أبوظبي للك�شف املبكر عن الإعاقة.

 -تنظيم الربامج التوعوية للأمهات حول �أهمية �إتباع �رشوط ال�صحة وال�سالمة �أثناء مرحلة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
احلمل ،ويف املراحل املبكرة من الوالدة.
املبكرة.

 توعية املجتمع �صحيًّا وثقافيًّا و�إعالميًّا ب�أهمية الك�شف الدوري ،والتعرف املبكر على حاالتالإعاقة.

� -إجراء درا�سة حول �أثر التدخل املبكر يف تطور املهارات النمائية للأطفال املعاقني.

 -تو�سيع خدمات التدخل املبكر للأ�شخا�ص املعاقني ذوي الت�أخر النمائي ،والأطفال املعر�ضني

خلطر الإعاقة ممن تقل �أعمارهم عن خم�س �سنوات ،وذلك بافتتاح مراكز و�أق�سام جديدة
للعناية به�ؤالء الأطفال خا�صة يف املنطقة الغربية.
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� -إعداد برامج توعية الأمهات حول ال�سن املنا�سب للحمل واحلد �أو التقليل من فر�ص الوالدة
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