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اإلحسقا   االجتماعيقة، ة والمكانقةوي قيشغل العمل دورا مركزيا وحاسما في قدرة األفراد على  تحقيق  اله  

ققققبباإلنجققققاز، و  ربققققاز  ه  ( ن العمققققل مققققن تحقيقققق  نشققققا  تبققققادلي اجتمققققاعيالقيمققققة الةاتيققققةك كمققققا يمك 

;20032003Moore,Feist Price,Alston,) ،ققق صقققون يو ،ةإة يلبقققي العمقققل احتياجقققا  اجتماعي 

كما ويساعد  في تصميم  ،((Ward & baker,2005ة لدى الفرد ويعزز القيمة الةاتي   ،العالقا  القائمة

نشغال ومنتجقا، وباإلاقافة حاجته ألن يكون م   المحدوديةويتهك يلبي العمل للفرد ةي ته وانتمائه وه  شخصي  

     (ك2004) دوفدوفاني وناؤور، االجتماعي للتقب  لالنتماء ول حاجته إلى

ة العاملقة )  قة التقي تتغي قب عقن المشقاركة فقي الققو  يشك ل األفراد ةوي المحدودي ة إحقدى المجموعقا  المهم 

ققا  تخصقها دون  يرهقا: يعقاني 2006ناؤون، كينيق،، وفولقدا تسقادي ،  (ك تعقاني هقةا الشقريحة مقن معو 

في الموارد الشخصي ة، ومن خيقارا  قليلقة، ومقن  يقاب المرونقة  األشخاص ةوي التخلف العقلي من شح

و ياب حرية اختيار  قريقهمك العمقل كسقيرورة إلعقادة الت هيقل يرفقي مقن خيقاراتهم، ويعيقد لهقم المرونقة 

 (ك2009وحرية اختيار ال ري  )لوريا ودفدفاني، 

و  للمعقاقين فقي العقامك الققانون يشهد العقد األخير نزعقة عالميقة  لسقن ققوانين   تعمقل علقى مسقاواة الحقق

األول الةي سن  في هةا المامار هو قانون مسقاواة حققو  المعقاقين فقي الواليقا  المتحقدة األمريكي قة فقي 

 ADA- 1990 - العام 

with Disabilities Act, 1990) Americans)  لهقا الدولقة فقي والةي شقدد علقى المسقؤولية التقي تتحم 

ققة العمققل مققن تجققل تحقيقق  المسققاو اة فققي جميققي المرافقق  الحياتيققة، بمققا فققي ةلقق  فققي المواصققال ، ومتناولي 

 (ك2005البنايا  العامة، والتشغيل )ترامي وريمرمان، 

قق ، ال سققي ما فققي ة االمريكققي بققال، األثققر علققى المسققتوى الققدولي  كققان لقققانون مسققاواة حقققو  ةوي المحدودي 

و  اإلنسقان، مقن خقالل حمايقة حققو  ةوي اإلعاققة، معايير جديدة لحقق بتحديد قام ة، إةالمجتمعا  الغربي  

التيقققققار  قلقققققبودفعهقققققا مقققققن هقققققام  المجتمقققققي إلقققققى  ،وحقققققاول النهقققققور بهقققققةا الشقققققريحة السقققققكانية

 ك(2001, يلر)المركزي

صاد  الكنيس  على قانون حقو  األشخاص ةوي المحدودية الةي يجقري تشقغيلهم  فقي  2007في العام 

قال ةوي المحدوديقة القةين يعملقون فقي إ قار إعقادة إ ار إعقادة الت هيقل، والقةي يقنظم ح ققو  ومكانقة العم 



 

 

د مقن هقم األفقراد القةين ينقدرجون تحق  تعريقف إعقادة  الت هيلك يحظر القانون التمييقز اقد  هقؤالء، ويحقد 

د  ريقة احتساب تجرهمك ) قانون حقو  األفقراد ةوي المحدوديقة  الت هيل بحسب قدراتهم في العمل، ويحد 

اقع  فقي إسقرائيل  2002(ك فقي العقام 2007 -في إ ار إعادة الت هيل ) تعليما  مؤق تقة( الةي يعملون و 

مرسوما  الحد  األدنى من االجر المالء م لعامل ةي محدوديقة وةي ققدرة عمقل ناقصقة، والقةي يعمقل فقي 

 هم مكان عمل  ير محمي، وةل  بهدف تعزيز انخرا   ةوي المحدودي ة في العمل، وللتحفيز على انخرا

 (2007، زوهر 2009في سو  العمل ) تلفاسي

 المواقف التي يتبناها تصحاب العمل تحمل تهمي ة حاسمة في تشغيل األشخاص ةوي التخلف العقليك
((Hernandez,Cometa,Velcoff,Rosen,Schober&Luna ,2007. 

عاققها ف عقلققي، بخل ققتعققة حيققال تشققغيل شققخص مققي تسققود فققي صققفوف المشققغلين مخققاوف كثيققرة ومتنو  

ة فقي ة الت هيل وكلفة إدخال التعديال  علقى مكقان العمقل، ومخقاوف اجتماعي ق  بمد  مخاوف اقتصادية تتعل  

 & Peck, 1997,ريمرمقان وينقاي)سيا  تغيير تنما  العمل على اوء إدراج شخص ةي تخلف عقلقي

Kikbrided,2000   ) ف ل قختك ثمقة عوائق  تقؤثر علقى مواققف المشقغل إزاء تشقغيل شقخص يعقاني مقن

   عقلي، لكن بعر المشغلين يحملون مواقف إيجابية تجاا تشغيل الشخص الةي يعاني من تخلف عقليك

دبيا  البحثية تن "عن  الزجاجة"  بكل ما يتعل  بتشغيل الشخص المتخلقف عقليقا يتبين من استعرار األ

ن من األبحقا  التقي تناولق  يتبي   ك بالتشغيل االولي   تياا   ، ويرتب ف على هةا الفئة السكانيةيرتب  بالتعر  

مواقف الجمهور العالم تن التواصل المسب  واال الع على نوع اإلعاقة يحمالن تهمية كبيقرة فقي تحسقين 

لين، القةين يسقت يعون تحسقين حظقوظ المواقف تجقاا هقةا الشقريحة، وينسقحب األمقر علقى مواققف المشقغ  

 & Morgan 1997, ؛ريمرمقققان ووخقققرون 2003 ) مانقققدلر ونقققاؤون،تحسقققينا بالغقققا ك تشقققغيل هقققؤالء

Alexander,2005;.)   

تمث ل هدف البح  في مراجعة إسقا ا  مرسوما  الحد األدنى من األجقر المقالء م علقى قابليقة المشقغلين 

لتشقغيل شققخص ةي تخلقف عقلققي، واألسقباب التققي قققد تسقاعد فققي بنقاء موقققف إيجقابي تجققاا الشققخص ةي 

 فرايا :التخلف العقليك لةا جرى فحص خم  

م ، سقيعب رون عقن اسقتعداد تكبقر *  لون من ةوي اال الع على مرسقوما  تجقر الحقد األدنقى المقالء  المشغ 

 لتشغيل اشخاص ةوي تخلف عقليك

لون من ةوي المواققف اإليجابيقة تجقاا الشقخص ةي التخلقف العقلقي سقيعب رون عقن اسقتعداد تكبقر *  المشغ 

 غلين ةوي المواقف االكثر سلبيةك لتشغيل شخص من ةوي التخلف العقلي من المش

لون بمستوى تعليميٍ تعلى، سيزيد استعدادهم لتشغيل الشخص ةي المحدودي ة العقليةك*   كل ما تحلى المشغ 

لون الةين سب  لهم تن تعرفقوا علقى شقخص متخلقف عقليقا، سقيعب رون عقن اسقتعداد تكبقر لتشقغيل *  المشغ 

 شخص ةي تخلف عقليك



 

 

التجارية تكبر) في عدد العاملين( سيزيد االستعداد لتشغيل شخص من ةوي كل ما كان  المصلحة * 

 التخلف العقليك

بالنسبة لكل واحدة من الفرايا  جرى فحص الموقف بحسب ثالثة مركبا : الت ثير اإليجابي لعمل 

ال، واإلسقا ا  اإليجابي ة على الشخص المتخل ف عقل يا الشخص ةي التخلف العقلي على المصلحة والعم 

على اوء انخرا ه في مكان العمل، والتعامل مي الفرد كصاحب مهارة تشغيلية، وقدرة على االنخرا  

 في العملك

مقنهم يشقغل ون تشخاصقا  39شخصا من مجاال  الصناعة والت جارة والخقدما ك   97شمل  عي نة الفحص 

لون تشخاصا من ةوي التخلف ال 40من ةوي التخلف العقلي، و    عقليكشخصا ال يشغ 

استبيان ديمغرافي، واستبيان مواقف تجاا تشغيل األشقخاص مقن ةوي  -شمل  تداة البح  ثالثة استبيانا 

 ف العقلي، واستبيان تواصل مي تشخاص من ةوي التخل  (ATEPSD)ف العقليالتخل  

ةي  قام البح  بفحص ما إةا كان  التشريعا  االجتماعية تقؤث ر عمليقا علقى المكانقة االجتماعيقة للشقخص

التخلف العقلي وعلى دمجه في المجتمي، وهل يشكل التشريي تداة ناجعة بما فيه الكفاية للت ثير على تغيير 

لين تجاا تشغيل تشخاص يعانون مقن تخل قف عقلقيك ت ظهقر نتقائح البحق  تن  المشقغلين القةين  مواقف المشغ 

م من األجور يتعقاملون مقي  الفقرد ةي التخلقف العقلقي كشقخص ا لعوا على مرسوما  الحد األدنى المالء 

لعقين علقى هقةا المرسقوما ك علقى القر م مقن ةلق   ماهر من الناحية التشغيلي ة، مقابل المشغلين  يقر الم  

ك   لي  ثمة ت ثير مباشر للدراية بهةا المرسوما  على االستعداد لتشغيل شخص من ةوي التخلف العقلي 

قة حاجقة يمكن االستنتاج من ةل  تن  القانون لي  كقاف ب حقد  ةاتقه لخلق  تغييقر فعلقي  ووعقي اجتمقاعيك ثم 

، على ما يحمله األمر من جوانب إيجابيةك  الستدخال اجتماعي ألهمي ة تشغيل ةوي التخلف العقلي 

ز نتائح البح  الخالف القائم في األدبيا  المهنية )التي تتناول إعادة الت هيل( حقول تهميقة المتغي قرا   ت عز 

كب التحصيل العلمي على االستعداد لتشقغيل تفقراد مقن ةوي الديمغرافيةك لم  ي ظهر البح  وجود ت ثير لمر 

با يؤث ر على االستعداد للتشغيلك ، ولم يشكل حجم المصلحة التجاري ة م رك   التخلف العقلي 

ز نتائح البح  العالقة بين مرك ب التعارف والتواصل المسب  من قبل المشقغلين مقي شقخص  إلى ةل  ت عز 

 ن ةوي التخل ف العقلي واالستعداد لتشغيل شخص كهةا في المصلحةكم

 ، ي إلققى بنقاء المواققف تجققاا ةوي التخل قف العقلققي  يسقاهم البحق  فققي ت سقي  فهققم توسقي للعوامقل التققي تقؤد 

ويوف ر معلوما  إاقاف ية للعقاملين فقي مجقال إعقادة الت هيقل حقول المجقاال  التقي تقدعو الحاجقة فيهقا إلقى 

 ر االتصال والتعارف بغرر تحسين المواقف اإليجابي ة تجاا هةا الشريحة السكاني ةك تعزيز وت وي

يقترح البح  توسيي استخدام التسوي  االجتماعي  بغرر االرتقاء بمكانة ةوي التخل ف العقلي، باإلاقافة 

ملققة إلققى تققةوي  التشققريعا  ودمجهققا فققي المجتمققيك يتمحققور مققنهح التسققوي  االجتمققاعي  حققول تقق ثير الح

(ك علقى اقوء التغييقرا  2003التسويقي ة على تغيير تنما  سلو  سقلبية وعلقى رفاهي قة الزبقائن ) بوهقام،

ابقة مقن  االقتصادية تصبح السقو  علقى درجقة تعلقى مقن التنقاف ك ي  لقب مقن كقل  منظمقة تن ال تكقون جة 



 

 

م  تشقغيل الفقرد الناحية االقتصادية فحسب، بل تياا من النقاحيتين االجتماعي قة والعقائديقةك بحق د ةاتقه، يققد 

تشققغيل فققرد بقق جر يقققل  عققن تجققر الحققد األدنققى،   -ةي التخل ققف العقلققي للمصققلحة التجاريققة مكسققبا  مزدوجققا

 وتسوي  المصلحة كتل  التي تتزي ن بقيم اجتماعية ومسؤولي ة تجاا المجتمي المحلي الةي تتواجد داخلهك   
 


