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أستاذي  و مشريف على كل مالحظاته و  
توجیهاته القیمة اليت مل یبخل علي هبا طیلة 
إجناز هذا البحث رغم مسؤولیاته الكثرية و 

وقته الثمني، كما ال أنسى أعضاء جلنة املناقشة 
  .وقرین على تزكیتهم للمادة العلمیةامل

  
ختـاما أتوجه بالشكر إىل كل من ساهـم يف 

اجنـاز هذا البحث سواءا كان من قریب أو من 
بعید راجیـا أن یكون يف املستوى املطلوب، 
كمـا ال أنسى من قام بكتابة هذه املذكرة، 

 .فشكـرا جزیـال

  كلمة  شكـــر و تقدیـــر
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تبذل الجزائر على غرار دول العالم مجهودات كبيرة لترقية المـواطنين و حفـظ   
كرامتهم و حمايتهم من الضياع و التشرد، و ذلك بوضـع اسـتراتيجيات و ميكانزمـات    

جتماعية عادية و متزنة حيث ال تميز بين مختلف شرائح إندرج في إطار سياسة تتنموية 
حب الشهادة، الفقير و الغني، المعاق و الغير المعاق، و فئات المجتمع، األمي منها و صا

ة، ـؤ الفرص و العدالة االجتماعيـبل أقحمت الجميع في وعاء واحد يحتوي مفهوم تكاف
و منه اعتبرت الشخص المعاق مواطنا قادرا على العطاء و المساهمة في بناء االقتصـاد  

ا ـا مهنيـون فردا مدمجـبأن يكدأ ـا من هذا المبـه انطالقـالذي يؤهل ءالوطني، الشي
ة ـا لتنميـو اجتماعيا، و طاقة فعالة مثله مثل باقي مختلف شرائح المجتمع، تمضي قدم

  .و تطوير مصالح البالد و العباد
و انطالقا من هذه المعطيات أردنا من خالل بحثنا هذا المتواضـع معرفـة التصـورات    

حثنا فئة المكفوفين، لعمليـة دمجهـم   االجتماعية للمعاقين و نخص بالذكر في موضوع ب
االجتماعي المهني، حيث يبقى محاولة لمعرفة واقع اإلدماج االجتمـاعي المهنـي لهـذه    

و إلنجـاز هذه الدراسة تم تقسيـم البحث لستة فصـول حيث جاء في الفصل  الشريحة،
عنهـا،  ضم إشكالية البحث و الفرضيات المنبثقـة  الذي يالجانب التمهيدي للبحث، األول 

في البحث، كما يحتوي أهمية و دواعي اختياره، و في  ةإضافة إلى المصطلحات المتداول
ـّا الفصل الثـاني فقد تناول  .األخير أهداف و حدود البحث طرح و مناقشة المقاربـة  أم

النظرية و المفاهيمية لموضوع البحث، حيث شمل الفصـل الثـاني المقاربـة النظريـة     
  .للتصورات االجتماعية

أما الفصل الثالث فقد شمل اإلعاقة عموما، و اإلعاقة البصرية على وجـه الخصـوص،   
حيث كرسه الباحث للحديث عن مختلف اإلعاقات ثم اإلعاقة البصرية بأنواعها و أسبابها، 

  .مع التعرض إلى النمو النفسي و كذا شخصية الكفيف
اج االجتماعي المهني، من حيث ـأما الفصل الرابع، فقد كرس لموضوع اإلدم

وم، و تعريف باألطراف الفاعلة في عملية الدمج، مع التعرض لبعض نماذج ـالمفه
و قد جاء في الفصل  .اإلدماج االجتماعي المهني، العالمية، الجوارية، اإلقليمية و المحلية

الفرضيات،  تلعق بالجانب الميداني و قد خصه الباحث بالتذكير باإلشكالية والخـامس ما ي
ثم التعريف بالمنهج المستخدم و دواعي اختياره، ثم وصف عينة البحث، شروطها و كيفية 

لها،  ااختيارنتبريـر الحصول عليها و أماكن تواجدها، يضاف إلى هذا أدوات البحث و 
  .لمستخدم او أخيرا األسلوب اإلحصائي 

  



لباحـث الدراسـة   اث تناول فيه الجانب التطبيقي ، حيأمـا الفصل األخيـر فقد جاء فيه 
ا التـي تمخضـت   ـا و عرض نتائجهـجرائهإا وكيفية ـاالستطالعية مع وصف عيناته

ارة و محاورها األربعة ، و كذا تحديد الفروض العامة و الجزئية التـي  ـا االستمـعنه
  .تتماشى و طبيعة موضوع بحثنا 

فصل الدراسة النهائية من خالل إضافة إلي هذا تناول الباحث في الشطر الثاني من هذا ال
وصف عينتها و كيفية إجرائها؛ و في نهاية المطاف عرض النتائج ، تفسيرها على ضوء 

  .الفرضيات التي تم اعتمادها ، ومدى تحققها من عدمه
و أنهى الباحث هذه الدراسة المتواضعة بتقديم مقترحات و توصيات ، مذيال إياها بقسـم  

  .   لمعتمدة باللغتين العربية و الفرنسية للمالحق و كذا المراجع ا
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  : ية البحثالإشك 1 -  1

  
ي كل الحضارات تتـرك  ه، فهااإلنسانيةو  اإلنسانقضية قديمة من قضايا اإلعاقة 

فهذه قوالب الطين التي . وبصمات تشير إلى وجود معاقين و كيفية التعامل معهم النا آثار
 م،.ق4000خلفها البابليون ممن سكنوا أرض ما بين النهرين، حيث سجل ملكهم حمورابي

 )1(لعالج والتكفل بمبتوري األطراف و فاقدي البصرقوانين الجزاء والعقاب و كذا طرق ا
و هاهي جدران معبد مصري قديم تحمل صورة طفل مصري مشلول الساقين، و هـاهي  
جمجمة رجل قديم في البيرو من قارة أمريكا الجنوبية عثر عليها األثريون، وهي تحمـل  

ين آنذاك لعـالج  ي إثر عملية جراحية ألطباء بدائيشمالمح ثقوب مقصودة منتظمة الحوا
 اعتقـادهم المرضى العقليين حيث يثقبون جماجمهم إلفراغها من األرواح الشريرة حسب 

  .وتصوراتهم السائدة آنذاك
  

حيـث   اإلنسـان ومما ال شك فيه أن اإلعاقة بكل أشكالها لم تكن أمرا مقبوال من 
لى القوة الجسـدية  حاربها أجدادنا ونقموا عليها، فهذه الحضارة اليونانية أقامت دعائمها ع

منذ آالف السنين، ولم تتورع في إلقاء األطفال ضعاف الجسد والمرضى وناقصي النمـو  
  .في العراء لتجد الوحوش فرصة في الفتك بهم

  
أما الرومان القدامى فوجدوا حال آخر للمعوقين حيث اتخذوا من المتخلفين عقليـا  

  .مادة للترفيه والتسلية
  

وعلى وجه الخصـوص إبـان حكـم     ابأوروبالضبط أما في العصور الوسطى وب
الكنيسة فكانت األحكام تصدر في حق المتخلفين عقليا و المجانين قاسـية، ال لشـيء إال   

        أصحابها بأن هؤالء متصلون بالجن و الشـياطين، فـأذاقوهم ألـوان العـذاب،     العتقاد
دة الكفيف ألن في هـذا  حية تصدر أوامر بعدم مساعيو األغرب من هذا أن الكنيسة المس

  .معارضة إلرادة اهللا الذي قدر له أن يكون كفيفا، بل تعتبر أن مساعدته كفر بعينه
  

لكن هذا المبدأ الذي نادى بمعاقبة وتهميش هذه الفئات هو في الحقيقة صورة خاطئة 
 ا الصورة الحقيقة فهي تعج بالكثيرين من المعاقين بمختلف إعاقاتهم،ـا الجهل، أمـرسمه

 ر الخطباءـن، أشهـديموستي" والذين تركوا بصماتهم عبر التاريخ و األزمنة الغابرة مثل 
  ) Le Begaiement(الموهوبين في العهد اليوناني و الذي تحدى و قضى على التهتهة 
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الشاعر هوميروس فاقد البصر " وقبله ، )1"(في الكالم حتى صار أعظم خطباء عصره 
صور من األساطير >  اإللياذة و األوزتا< منذ والدته والذي رسم بملحمتيه الخالدتين 

ن، راـالة الغفـاريخ العربي أبو العالء المعري صاحب رسـكما ذكر الت ،)2( "الرائعة 
  .و الدكتور طه حسين، والشاعر بشار بن برد
تحمل آيات بينات تجسد لنا مشهدا من ) عبس(أما رسالة اإلسالم فحملت إلينا سورة 

جاء األعمى ابن أم " هم و محاربة التهميش، حيث فالداعية إلى الت اإللهيةمشاهد العناية 
صلى اهللا عليه  -وعند النبي  ،"أرشدني" و قال له -صلى اهللا عليه و سلم -مكتوم، النبي 

يعرض عنه ويقبل على  -صلى اهللا عليه و سلم - عظماء المشركين، فجعل النبي -و سلم
و تولى أن جاءه  عبسبسم اهللا الرحمن الرحيم " في حقه اآلياتمن كان معه، فنزلت هذه 

تصدى،  كى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لهاألعمى، وما يدريك لعله يز
و ما عليك أال يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فأنت عنه تلهى، كال إنها 

فالمتمعن إذن في هذه اآليات البينات من الذكر الحكيم  )3(صدق اهللا العظيم " …تذكرة
و بالنظر لمـا تم ذكره فقد  .وسيلة و غاية اإلدماجيستخلص التناول الرباني لعملية 

المكفوفين منهم إلخضـاعهم للدراسة من خالل التعرف ن و بالضبط اخترنـا فئة المعوقي
على تصوراتهم اإلجتمـاعية لكيفية إدمـاجهم اإلجتمـاعي المهني كما يشعرون بهـا هم 

  .دون استشـارة أو مسـاءلة فئة أخـرى
  

 بنائها المتمثلة في العقيدة والثقافة صـادر اء التصورات االجتماعية، و مـبنإن
معرفة ساذجة للمعنى العام أو الفكرة الطبيعية "و عوامل التنشئة االجتماعية كونها  السائدة

و الذي سنتعرض له الحقا  خالل هذا الطرح البسيطمن ) 4" (المعارضة للفكرة العلمية
عملية دمجهم االجتماعي لبالتفصيل، نحاول معرفة التصورات االجتماعية للمكفوفين 

كفيف دون باقي اإلعاقات لتفادي التشعب في مختلف النا على و قد ركزنا اهتمام. المهني
ا ـندسابقة وجالو من ناحية أخرى عند تعرضنا للتراث و الدراسات األخـرى اإلعاقات 

التصورات االجتماعية لإلعاقة في الجزائر أي عرض "من سبقنا إلى التعرض لموضوع 
و األولياء و العمال  التصورات االجتماعية مختلف اإلعاقات من طرف الجمعيات

إلى التركيز اكثر  ا، لكن ما دعان)5"(المتخصصين في مجال اإلعاقة و أصحاب القرار
  اعي المهني، ـم االجتمـن في عملية دمجهـر على التصورات االجتماعية للمكفوفيـفأكث

 
  ــــــــــــــــ

  .14ص  –الكويت  1985 - طبعة الثانيةال–مؤسسة الكويت للتقدم العلمي " المعوقون" منال منصور بوصمد  )1(
  .15نفس المرجع ص  )2(
  بن جعفر محمد بن جرير الطبري الربع األخير اإلمام: تفسير الطبري  )3(

  190/191ص  - باب الواد الجزائر–دار الشهاب للنشر و التوزيع          
 )4( Denise Jodelet in “Psychologie sociale, dirigée par S. Moscovici P 360 
 )5( Kouadria Ali “ Représentation Sociale de l’Handicap en Algérie” Thèse de Doctorat 

d’Etat, Université de Nice –France, 1994. 
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المكفوفين والتي هو تقصي آثار دراسة أخرى تناولت واقع اإلدماج المهني لألشخاص 
اإلدماج دون ل المهني كعقبات تحول ركزت على جانب التنقل والحراك والتكوين والتأهي

، في حين أن إطالعنا وقراءتنا، ومالحظتنا وممارساتنا اليومية تملي )1(المهني للكفيف
ون ـعلينا غير ذلك في ظل ترسانة من النصوص والقوانين، كان آخرها وأشملها القان

    خـبتاري *  عبد العزيز بوتفليقة *ة ـة رئيس الجمهوريـالممضي من طرف فخام
والقاضي بحماية وترقية المعاقين بإبراز حقوقهم و واجب كل أفراد  2002ماي  08

، إال أن مالحظاتنا وممارساتنا كمهنيين في مجال الحماية االجتماعية )2(المجتمع تجاههم 
واإلعاقة، وكذا دراساتنا االستطالعية، تدعونا بل تدفعنا إلى التساؤل حول واقع اإلدماج 

و هل يسرت هذه الترسـانة من القوانين عملية مهني للمكفوفين الموظفين؟ االجتماعي ال
إدمـاجهم المهنـي؟ غير أن المالحظـات اليوميـة تشير إلى وجـود صعوبـات لدى 
هذه الفئـة من المجتمع، بغية التعرف على هذه الصعوبـات قمنـا بهذه الدراسة التي 

 :تحـاول أن تجيب على التسـاؤالت التـالية 
دماجهم المهني حسب إهل لفئة المكفوفين الموظفين صعوبـات مرتبطة بعملية / 1

  ؟تصوراتهم اإلجتمـاعية
  ما هي طبيعة هذه الصعوبـات حسب تصوراتهـم اإلجتمـاعية؟/ 2
  
  :الفرضيـــات   2 – 1

  :  الفرضية العامة
ين للمكفوفين الموظف دماج االجتماعي المهنيـات تعيق عملية اإلصعوبهنـاك 

  .حسب تصوراتهم اإلجتمـاعية
  :الفرضيات االجرائية 

هي االجتماعي المهني  همتصورات المكفوفين الموظفين إلى أن صعوبة إدماجترجع  -1
  .عدم تفهم اآلخرين لهم نتيجة 

هي  االجتماعي المهني همتصورات المكفوفين الموظفين إلى أن صعوبة إدماجترجع  -2
  . ةغياب التجهيزات المكيفنتيجة 

هي  االجتماعي المهني همتصورات المكفوفين الموظفين إلى أن صعوبة إدماجترجع  -3
  .كيفية ربط العالقاتنتيجة ل

هي  االجتماعي المهني همتصورات المكفوفين الموظفين إلى أن صعوبة إدماجترجع  -4
  .طبيعة التوظيفنتيجة ل

  
 

 ـــــــــــــــــــ
رسالة مقدمة  -   EPIHدراسة ميدانية لمؤسسة " المهني لألشخاص المكفوفينواقع اإلدماج : "زيـان محمـد  - 1

  . 95/96السنة الجامعية  –لنيل دبلوم الدراسات المتخصصة 
  .م  2002مايو سنة   14الصادرة في  34الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم  - 2
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  :مصطلحـات البحـث   3 – 1
  :حثنـا هـذا، تحـدده مصطلحـات أساسيـة هـيإن مـجـال ب

 .التصـورات اإلجتماعيـة  -
  .اإلعـاقـة  -
  .الكفيـف  -
  .اإلدمـاج اإلجتماعـي المهنـي -
  :التصـور اإلجتماعـي* 

حديـث العهـد، ولكن من حيـث اإلسـتعمال  يعتبر هذا المصطلح إلى حد مـا        
أن مواضيع معرفتنـا " ) E.Kant( نـطحسـب إيمانويـل كا جاءقديـم، حيـث يعتبر 

ليست إال تصورات، و من المستحيل معرفـة الحقيقة النهـائية؛ فبالنسبة إلمانويل كـانط  
المقصود بالتصـور هو تحليل ظـروف المعرفـة التي هي عبـارة عن بنيات ذهنيـة، 

شـيء  (حيث نحن مقيدون، و لمعرفتنـا يجب األخــذ بعـين اإلعتبــار الثنــائية     
  )1. ()"موضـوع دارس/مدروس

كــانط نسـتنتج أن للتصـورات شـكل     .و من خـالل عرض مفهـوم التصور عند إ
الشيء الذي قـام عليه : معرفـي، و عند تحليلهـا يجب مراعـاة قطبين هـامين همـا

  .و الموضوع الذي قـام بفعل التصورفعل التصـور 
تصـورات تتشكـل بالتنشئـة اإلجتماعيـة التـي تتدخــل فــي بنــاء    وهـذه ال

إتجاهـات  ـا بعـد في شكـل آراء ، ومالشخصيـة القاعديـة لألفـراد، وتترجـم في
ص هنـا إلـى أن المصطلــح  لومواقـف حسـب الظـروف المحيطـة بهـا ونخـ

لعلــوم اإلنسانيــة   المعرفـة التلقائيـة الساذجـة التـي تهتـم بهـا ا<< : يمثـل 
أو التفكيــر   عنـى المشتـرك،مواإلجتماعيـة والتي عادة ما نسميهـا المعـرفـة بال

التفكيـر العلمـي، هذه المعرفـة التـي تتشكـل إبتــداء مــن    الطبيعـي بعكـس
يـر التـي تلقينـاها ونقلناهـا عن طريـق التقليــد،  كهـي نماذج من التف. تجاربنـا

 انقصـد به في موضـوع بحثنــا تصــور   و) 2(".ل اإلجتماعـياتصاإل التربيـة و
موضوع خارجـي هو عمليـة اإلدماج اإلجتماعـي المهنـي إنطالقـا من لإجتماعيـا 

  .مجمـوعة اإلنتماء للمكفوفيـن الموظفيـن وليـس تصـور عقليـا فرديـا
 
 

  ــــــــــــــــــــــ

1-  Maache.Y . Chorfi M.S,  Kouira A,  ‘’ Série de conférences sur les Representations 

Sociales, Un  concept au  carrefour de la psychologie et de  la  Sociologie ‘’ . 

les éditions de l’université Mentouri Cne - 2002. P:3. 

2- S.MOSCOVICI : ‘’ Psychologie sociale ‘’ , Ed PUF Fondamental , Paris – 1984, page 360. 
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    :اإلعـاقـة * 

مصطلـح اإلعاقـة مشـاع لدى العامـة وقـد إستخلـف مصطلحـات كثيــرة        
اإلجتماعيـة  ـة ونيكانـت ومازالت متداولـة فـي الخطاب اليومي والنصـوص القانو

ح والطبيـة، لكـن مع تطـور العلـوم وتنميـة التفكيـر اإلجتماعـي، الطبـي إقتـر
رسمـا بيانيـا يحـدد تعريـف لإلعاقــة ويربــط    " Philippe Whood" الدكتور 

  :ثالثـة مستويـات هـي
  اإلعاقـة اإلجتماعيـة   ــــــــ   عـدم القـدرة ـــــــ  القصـور

فاإلعاقـة إذن تمثـل موقـفا إجتماعيـا، ناتـج عن قصـور وظيفـي في األجهــزة  
  )1.(يؤثـر علـى عالقـة الفـرد بالمحيـطقـد يكـون جزئيـا أو شامـال 

وهكـذا فإن اإلعاقـة هـي نتيجـة العجـز وليـست مرادفـة لـه، وأثـر العجــز  
يختلـف مـن فـرد آلخـر وفـي الغالـب إن مختلـف اإلعاقـات تعـود باألسـاس  

 )       2.(إلـى إستجابـة البيئـة اإلجتماعيـة وموقفهـا من صاحـب العجـز
  : فالكفيـ *

ئـك األشخـاص الذيـن يصابــون بقصــور   ليعـرف المكفوفـون بأنهـم أو    
          يــل ابصـري حـاد ، ممـا يجعلهـم يعتمـدون علــى القــراءة بطريــقة بر   

)Braille) .(3(  
كمـا تختلـف اإلعاقـة البصرية من حيـث شدتهـا ومـدى تأثيرهـا علـى فاعليـة  

المصـاب مـن العيـن، وبدرجـة اإلصابـة، وبزمـن اإلبصـار بإختـالف الجـزء 
ف مـدى قابليـة اإلصابـة للتحسـن عـن طريـق اإلصابـة، كذلك تختلـف بإختـال

إستخـدام المعينـات  البصـرية أو العمليـات الجراحيـة، ومـن  هــذا المنطلــق    
  :وهـي نستطيـع أن نصـنف أربـعة أنواع رئيسيـة لإلعاقـة البصريـة

  .ـف البصـري الكلـيالك - 
  .في أ فضل العينيين و بالنظارات 20/200أقـل من : الكـف البصـري القانونـي  -
  . 20/70: الكـف البصـري الجزئـي - 
  )4. (الضعـف البصـري  - 

  .الوالدة، كفا شامـال و كليـابالكفيـف  ا،في موضوع بحثنا هذ هـب ولإلشارة فإن المراد
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

1- Philippe Whood in J.P. Deschamps : « l’enfant handicapé et l’école « . Ed : Flammarion 
Medecine et siences, Paris 1990 – P25. 

ديوان المطبوعات  - المجلة الجزائرية، لعلم النفس وعلم التربية ".األفراد المعوقون في العالم النامي": ة محمدنبوس - 2
 .55، ص 01:عددال - 1980الجامعية ، 

  .48ص 1ط -2001 ، مكتبة زهراء الشرق القاهرة"سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة": عبد الرحمان سيد سليمان - 3
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  .18:ص -  1997- 1ط –؛ الدار المصرية اللبنانية " المعاقون بصريا خصاصهم ومناهجهم": كمال سالم سيسالم - 4

  :اإلدماج االجتماعي المهني* 
تجاوز  محاولة الفرد: "  Aime Labergèreإيم البارجارحسب صطلح يقصد بهذا الم    

عائق و الدخول وسط المجتمع، و لن يتأتى هذا إال بتـوفير عوامـل تتعلـق بالتنشـئة     ال
اإلجتماعية التي يتلقاها الفرد داخل محيطـه األسري، و المؤسسات التي يتلقى فيها تدريبه 

  )1"(هو تكوينه، و بهذا يتحدد سلوك و تعليمه،
يشكل العنصر األساسـي  ) المكفوفين الموظفين(و من البديهي أن الدمج المهني للمعوقين 

للدمج اإلجتماعي، حيث أن الشغل يمنح استقاللية و تثمينا ذاتيـا للشـخص المعـوق، إذ    
يخرجه من التبعية و يضمن له موردا ماليا يسمح له الحصـول علـى دور اجتمــاعي          

اس بأنه يشكل عبئا علـى  ن افراد المجتمع؛ كما أنه يقضي على اإلحسو مكانة مرموقة بي
  )2.(المجتمع

و يقصد به في هذه الدراسة قدرة المكفوف على تجاوز الصعاب و مختلف العوائق التـي  
  .تحول دون قدرته على أداء وظيفته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

1- Aime labergère : « l’insertion des personnes handicapées », Edition Francaise , France 
1990 , P23.  
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2- Kouadria, A :  « Personnes Handicapées et politiques d’integration en Algérie » : Etat 
d’une problematique . Communication présentée le 21/11/2004 – acte de la rencontre 
internationale, C.N.F.P.H Constantine 2004. 

  : أهميـة البحـث ودواعـي إختيــاره 4 -  1
اقـع إدمـاج الكفيـف عـن والحالية التعرف على  طمـح من خـالل الدراسـةن     

و الصعوبـات و العراقيـل التـي تقـف حجـر عقبـة فـي  قـرب ونـوع المعانـاة
مثل  ـة إلدماج المعاقيـنوجهـه ، خاصـة بعـد غـلق كافـة المؤسسـات العمومي

  .و الخاصـة بفئـة المكفوفيـن بالدرجـة األولـى  ( E P I H ) مؤسسـة
كمـا قـد يفيـدنا ويفيـد المكتبـة العلميـة كدراسـة سابقـة بمعنـى ممهـدة 
لدراسـات الحقـة حـول موضـوع التصـورات اإلجتماعيـة للمكفوفيـن لعمليـة 

ألنـه حسـب إطالعاتنـا من خـالل مسـح  دمجهـم اإلجتماعـي و المهنـي
  .نجد إال قلة من األبحـاثلم  الـتراث النظـري و المكتبـي وكذا األنترنـت،

البحـث عن الطـرق و الميكانيزمـات التـي تمكننـا من إقتـراح حلـول إلى جـانب 
موضوعيـة وعمليـة لعمليـة الدمـج اإلجتماعـي المهنـي للكفيـف، إنطالقـا مـن 

صوراتـه لهـذه العمليـة وكيفيـة تجريـد نفسـه منهـا، و النظـر إليهـا ت
كموضـوع خارجـي ومعالجتـه بعيـدا عن ذاتيتـه، حتـى ال نقـع فـي تصـورات 

ـن التصـورات اإلجتماعيـة عتختلـف  (Représentations mentales)عقليـة 
(Représentations Sociales)   

 
إلى جانب ما سبق ذكره موضـوع ال هذا ختيـارإلـى إ ومـا دفـع الباحـث

الممارسـة اليوميـة، كونـه إطـار ومسيـر فـي قطـاع الشـؤون اإلجتماعيـة 
فئـة المعاقيـن إضافـة إلـى إستقباالتـه  التـي تهتـم بالفئـات المحرومـة و

 وإطالعاتـه اليوميـة علـى اإلنشغـاالت الشفويـة و الكتابيـة التـي ترفـع إلـى
  .الجهـات المختصـة يوميـا

  
يضـاف إلـى هـذا إمكانيـة التعـرض لهـذا الموضـوع بالدراسـة 
الميدانيـة نظـرا لتوفـر كـل الظـروف و المعطيـات التـي تمكننـا مـن 
اإلحاطـة واإللمـام بـه، كوننـا علـى عالقـة وطيـدة بكافـة مديريـات النشـاط 

فـي التكفـل بمختلـف اإلعاقـات، وكـذا  اإلجتماعـي و المؤسسـات المختصـة
  .ارة المركزيـةاإلد
  
  : أهـداف البحــث   5 -  1

ي نسعـى إلـى تحقيقهـا هـي الوقـوف علـى تإن أهـداف  هـذا البحـث الـ
واقـع اإلدمـاج اإلجتماعـي المهني للمكفوفيـن وإبـراز نوع العقبـات و الصعوبـات 

ـالل الكشـف وإبـراز التصـورات اإلجتماعيـة مـن خها التـي تحـول دون تحقيـق
  .المهنياالجتماعي  هملهـذه الشريحـة تجـاه عمليـة إدمـاج

  



  الجـانـب الـتـمـھیـدي :  فصـل أول 
  

  
  
  : حـدود البحــث   6 – 1

حسـب التقاليـد المعمـول بهـا فـي الدراسات العلميـة يشتـرط أن تكـون 
ـوع زمنيـة ، ومـادة البحـث الممثلـة فـي موض للبحـث حـدود إقليميـة ، و

  :بحثنـا لفئـة المكفوفيـن الموظفيـن حيـث أن 
أخـذت مجـاال جغرافيـا نوعـا مـا واسعـا،  :الحـدود المكانيـة أو اإلقليميـة  -

واليـة أم البواقـي، : ( يتمثل فـي ثمانيـة واليـات مـن الشـرق الجزائـري هـي
  ) .سكيكـدة، باتنـة، تبسـة، قالمـة، بسكـرة ، ميلـة ، وقسنطينـة

  :الحـدود البشريـة  -
أخذنـا عينـة مقصـودة نظـرا لنـدرة أفـراد العينـة موضـوع الدراسـة ، 

  : الذيـن إشتـرط فيهـم إن يكونـوا  
  مكفوفيـن بالـوالدة   -                  
  عمـال دائميـن   -                  
  .عـادييـن يعملون ضمن عمـال  -                  

  .يعملـون بمؤسسـات عموميـة أوخاصـة   -                  
من  سبتمبر و انتهـت في شهر  مارسبدأت الدراسـة في شهـر  :الحـدود الزمنيـة 

  .2005 سنة
إنحصـرت فـي الوقـوف علـى التصـورات اإلجتماعيـة  :الحـدود الدراسيـة 

نـي مـن خـالل فـي عمليـة دمجهـم اإلجتماعـي المه الموظفيـن للمكفوفيـن
  . إبـراز الصعوبـات وأسبابهـا
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  :تمهيــد
لـوم يعتبر التصـور اإلجتمـاعي من المصطلحـات المتداولة حديثـا في حقل الع      

اإلنسانـية ال سيما الجـانب النفسـي اإلجتمـاعي، السياسي التربـوي و اإلقتصـادي؛ 
كما يعتبر األكثـر تعقيدا نظـرا لمـا يشوبـه من الغمـوض و التداخـل مع بعض 

  .المفاهيـم األخرى
و لمـا تم اعتمـاده في بحثنـا كأسلوب علمي للكشـف عن بعض جوانب الظـاهرة 

دراسـة، فإنّـه أصبـح من الواجب علينـا تنويـر المتصفـح المطروحـة لل
لموضـوع بحثنـا حول مفهـوم التصورات اإلجتمـاعية كمصطلـح، مميزاتهـا، 
تركيبتهـا، أبعادهـا، وظـائفهـا، أنواعهـا، كيفيـة بنائهـا، و نظريتهـا، مع 

المفاهيـم،   التعرض لكيفيـة جمع محتواهـا؛ و مدى تداخلهـا و اختالفهـا مع بعض
  .و ما هي عالقتهـا بالمكفوفيـن الموظفيـن

ل الخـاص بالتصورات هذا مـا سنحـاول التعرض له من خـالل محتويـات هذا الفص
  .و الذي يعتبر مفهوما مركزيا في الدراسة الحالية اإلجتمـاعيـة

  
   :مفهــوم الــتصورات  1 – 2
  

 ،توضيـح ى يزال في حاجة إلوال ،يشوبـه بعض الغموضالتصور كمصطلـح      
 ،لعتقـاد والـرأي واإلدراك والتخياإلكونـه مرتبـط بمفاهيـم أخـرى كاإلتـجاه و

  :التي تمكنـا من جمعهـاوإلزالة اللبس والغموض سنعتمد على مجموعة من التعاريـف 
  
  ":NORBERT SILLAMY" نوربر سيالمي مفهوم التصورات حسب قاموس 1- 1 –2

وهو ليس مجرد إرجاع صورة بسيطة  ،عل الشئ حاضر في الذهنصور هو جتال"
إذن الـتصور هو لـيس مجـرد إرجاع  وإنـما هو بناء لنشـاط ذهـني؛ ،للواقع

  )1."(تشكيل ذهني لعناصر المحيط صورة مطابقة للواقـع وإنـما هـو إعـادة بنـاء و
  
  ":DURKHEIM" دوركايم مفهـوم التصـور حسـب  2- 1- 2

ثر ؤـظواهر نفسية و اجتماعية تُ يتكون من مجموعةالتصـور "  أن يرىـث حي        
بـمعنى أنـه أعطـى أولويـة لمـا هـو اجتماعـي علـى مـا هـو  )2("الفـرد في 

أي بأسلـوب آخـر هـو يـرى بأن التصـورات الجماعيـة تختلـف عـن ، فـردي
التصـورات الـتي قـام وقـد إستخلـص بـأن أول أساليـب  ،التصـورات الفـردية

هـي فـي األصـل  ،بـها اإلنسـان حـول نفسـه وحـول عالـمه الـمحيط بـه
لإلشـارة يعـد هـذا األخيـر أول مـن وضـع أسـس التفكيـر والتدبـر  ،دينيـة

 ). le concept de la representation  Collective( فـي مفهوم التصور الجماعي
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- N.Sillamy : ‘’Dictionnaire de psychologie ‘’ Edition Bordas – Paris 1980 ; Page 590. 
2- Serge Moscovici : ‘’La psychanalyse, son image et sa public ‘’ Ed : PUF; Paris 1976 – 
Page 40.  
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ن و هنـا نالحـظ بأن دوركـايم أشـار إلى الضمير الجمعي و ليس الفردي، أي أ
بأن التصورات الجمـاعية تختلف عن الفرديـة؛ الشيء الذي يجعلنـا نستخلص 

  .بين أفـراد المجتمع التصورات مشتركـة
  
   : " SERGE MOSCOVICI  “رج موسكوفيشياس ور حسـبوم التصمفه 3- 1- 2

يـرى بـأن التصـور هـو إعادة إظـهار الـشيء للوعـي مـرة ثانيـة  "      
، يديـة مـحضةرجعلـه عمليـة تجيوهـذا ما ، الـمجال الـماديرغـم غيابـه فـي 

  )1(."إلـى جانـب كونـه عمليـة إدراكيـة فكـرية
، بيـن الـمفاهيم والمدركـاتالعالقة  نعبارة ع ويـرى أيضـا بـأن التصـور هـو

مثيـرا خارجيا  الفرد عندما يتلقىو يتم  أي بيـن ما هـو محسـوس وما هـو مجـرد؛
خر آهـذه المعالـجة تختلـف مـن فـرد إلـى و  ) ...، معلومـة ،حادثـة ،فكـرة(

وعوامل  ،التكويـن ،المهنـة:حسب عوامـل ذاتيـة تتعلـق بشخصيـة الفـرد مثـل 
  )2.(يتكـون التصـور ا التفاعلو المجتمع و نتيجـة هذ مثـل العائلـة غيـر ذاتيـة

  
رفيـة و النفسيـة بالدرجة األولـى على و في هذا إشـارة إلى إدخـال المقـاربة المع

حسـاب المقـاربة السـابقة الذكـر أي السوسيولوجيـة؛ لكن في اعتقـادنـا هذا ال 
يكفي لإلحـاطة و اإللمـام بالموضـوع، و عليه نلجأ إلى تعريف نرتئي بأنّـه أكثـر 

ـًا من هذين األخيريـن  .شموليـة و وضـوح
 
  : ) R.Kaes ( كايس. ر مفهـوم التصـور حسـب  4- 1- 2

نتـاج نشـاط بنـاء عقلـي  فإن التصـور هـو) R Kaes( بالنسبة لـأما      
إنطالقـا مـن المعلومـات التـي يتلقاهـا ، للواقـع عـن طريـق الجهـاز النفـسي

ـتي جمعـها أثنـاء تاريخـه لو كـذا مـن تـلك ا، الفـرد مـن حواسـه
مضـاف إليـها تـلك ، فـي ذاكرتـهوالتـي تظـل محفـوظة  ،الشخصـي

الـمعلومات والخبـرات التـي يتحصـل عليهـا مـن خـالل إقامتـه عالقـات مـع 
وكـل هـذه الـمعلومات تدخـل  سـواء كانـوا أفـرادا أو جماعـات؛ ،خريـنآلا

فـي إطـار معرفـي شامـل ومنسجـم بدرجـات متفاوتـة يسمـح لإلنسـان بأن 
  )3( ."تأثيـر عليـه، و التأقلـم معـه أو الهـروب منـهو الالكون  فهـم ي
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- Serge Moscovici :‘’La psychanalyse, son image et sa public‘’ Ed:PUF; Paris 1976 –P40 
2- Idem ; Page 45. 
3- R.Kaes : Image de la culture chez les ouvriers, T4 traité des sciences pédagogiques. 
                   T6 Paris 1968. 
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هـو أكثـر شـمولية ) R.Kaes (لإلشـارة فـإن مفهـوم التصـور حسـب  و
 ،حـيث أبـرز فيـه هـذا األخيـر عـدة عـناصر وهـي النـشاط الـعقلي والبنـاء

باألبعـاد أي )  Serge Moscovici(هـذه العناصـر التـي إصطلـح عليهـا 
معلومات التـي يتحصـل عليهـا الفـرد مـن خـالل خبـراته الشخصيـة أو الـ

  .امـوقـفيستطيع أن يكون الفرد  الكافية  فدون معلومات، وسائل اإلعالم أو غـيرها 
  

  : بعـاد التصـورأ  2 -  2
الكيفيـة التـي يصنـع بـها الشخـص "إن التصـور هـو  "R.Kaes"حسـب   

بـأن الفـرد ال و هذا ما يدل  )1(." إجتماعيـة وثقافيـةذو داللـة نفسيـة  موضـوع
عـدم بـل يتـم ذلـك بالرجـوع إلـى مـا إكتسبـه مـن اليبنـي تصـوره مـن 

فالفـرد يبنـي تصـوره مـن الواقـع  رصيـد فـي مجتمعـه الـذي نشـأ فيـه؛
إنطالقـا مـن الـمعلومات والـخبرات التـي تـحصل عليهـا عـن طريـق 

وتؤهلـه للتكيـف و التفاعـل و التعامـل ، والتي تظل راسخة فـي ذاكرتـه، واسالـح
ثالثـة أبعـاد للتصـور فـي سياقهـا :  "R.Kaes" ويحـدد ، مـع األخريـن

  :والتـي تظـهر وتتطـور فيـه وهـي ،الثـقافـي اإلجتماعـي و ،النفسـي
  
  :البـعـد األول  1- 2- 2

نشـاط  وهـو ،اقـع مـن طـرف الفـردالتصـور هـو عمليـة بنـاء الو  
كـات المتكـررة فـي بنـاء انفسـي بإعتبـاره يقـوم علـى عـدد كبيـر من اإلدر

  .ـن الـمعلومات موضوعهـا الواقـعمـلة مج
  
  :البـعـد الثانـي  2- 2- 2

ثانـي يتمثـل فـي كونـه نتـاج البعـد ال فإن "R.Kaes" كـايس. ر حسـب     
يـخي ظاهـر معبـر عنـه إجتماعيـا؛ بـمعنى أن التصـورات تار يعتبرثقافي و 

كمنتـوج ثقافـي ظاهـر تاريخيـا هـي تسجـل دائـما فـي سيـاق تاريـخي 
، اإلجتماعـي تابـع للوضعيـة الوقعيـة والمتميزة أساسـا بطبيعـة المشروع السياسي

الـمكونة  و تطـور العالقـات اإلجتماعيـة واإليديولوجيـة لمختلـف الطبقـات
أما مـن نـاحية كـونها منتـوج  للمجتمـع وكل هـذا فـي إطـار زمـني مـحدد؛

ن كـل فـرد يتفاعل مـع الواقـع أ إلى فهـي توحـي اجتماعيـاعنـه  عبرثقـافي م
حيـث كـل فـئة ، النشاطـات التـي يقوم بـهاو إنطالقـا مـن مكانتـه الطبقيـة 
و هذا . وس والقيم تعبـر عن إنتماء أصحابهـا لـهاتحمل جملة من المعتقـدات و الطق

  .)Le cadre référentiel(ة ـطـار المرجعي لكل فئيسمى باإل
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- Idem ; Page 118. 
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  :البـعـد الثالـث  3- 2- 2
جتماعـي، حيـث أن التصـور يسجـل داخـل نسيـج البعـد اإلو يتمثل في       

الشيء الـذي ، ـات والتفاعـالت التـي تربـط الفـرد بـمجتمعهمعقـد مـن العالق
التي ال تحقق  )1(يجعـل التصـور غيـر ممكنـا دون وجـود العالقـات اإلجتماعيـة

   .له االرتياح النفسي
  .نفسية، ثقافية و اجتماعية: و هنا نستخلص بأن التصور اإلجتمـاعي له ثالثة أبعاد 

  
  :تــركيبـة التصـور  3 -  2
  

للعناصـر الـمكونة  التعريـف الدقيـق  عند محاولة صعوبـة كبيـرةيجد الباحث     
عالـم مـن "على أنـها  فمنهـم مـن يشيـر إليـهـا، للبنـاءات الـمعرفية للتصـور

مجموعـة من ( يضيـف إلـيهـا بأنـها من ومنهـم .MOSCOVICI S" اآلراء
مـاع على الـمقاربة المقترحة من إال أن هنـاك إج ،"R.Kaes" ) :الـمعتقدات

MOSCOVICI S. بأنـه مركـب مـن ثالثـة  ىلتحلـيل محتوى التصور حيث ير
  ) 2.(حقـل التصـور، الـموقف، الـمعلومات  : أبعـاد أساسيـة  وهي

  : الـمعلـومات   1- 3- 2
والتـي  ،و هـي مجموعـة مـن الـمعارف الـمكتسبة حـول موضـوع معيـن    

 وأ، لفـرد مـن محيطـه اإلجتماعـي عـن طريـق تجارب شخصيةكتسبهـا اي
  عـالم أو عـن طريـق اإلحتكـاك مـع األخـرين؛ اإلسائـل و

والـمعلومات هـي إحـدى العناصـر األساسيـة للتصـور حيـث أن الفـرد يكـون 
الكيفية التي اعتمدهـا  والمكتسبة واقعـه إعتمادا علـى كميـة ونوعيـة الـمعلومات 

  .تنظيمهـافي 
  :الـموقـف   2- 3- 2

حيـث يعبـر عنـه من خـالل إستجـابة ، وهـو الجانـب الـمعياري للتصـور     
إتـجاه سلبـي أو إيجابـي لفكرة أو قد يكون ، إنفعاليـة وعاطفيـة تـجاه الـموضوع

بـمعنى أن الفـرد ال يلتقـط الـمعلومات إال بعـد أن يتخـذ . موضـوع معيـن
فهـو يتفاعـل ويندمـج مـع واقعـه إنطالقـا مـن مجمـوع القيـم ، هاـنموقفـا م

موقفـا سـواء تم جمعها نظرا للتفاعل المباشر مما يمكن من اتخاذ واألفكـار التـي 
  .بالرفـضأو  القبـولب
  
  :حـقـل الـتـصـور   3- 3- 2

بعبـارة  أي ،إدخـال الـمعلومات التـي بـحوزة الفـرد وترجمتهـا يتمثـل فـي     
  ككل موحـد يظهرحقـل التصـور يعبـر عن الواقـع النفـسي المعقد الذي ، أخـرى

  
  ــــــــــــــــــــــ

 1- IBID ; Page 118. 
2- Serge Moscovici : ‘’La psychanlyse, son image et sa public ‘’ Ed : PUF ; Paris 1976,  P 69. 
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التصـور وبنـاءه  التجريـد فـي ومميـز هـذا الواقـع مـن خـالل درجـة
راء آلبمجمـوعة مـن ا” : .MOSCOVICI Sحيـث يعبـر عنـه ، وتنظيمـه
أي أن األفواج اإلجتمـاعية ترتب و تنظم عناصر المحتوى بطريقة ) 1.(“المنظـمة

  .مختلفة حسب معـايير خـاصة
  
   : وظــائـف الـتـصـور  4 – 2

دورا أساسيـا فـي ديناميكية العالقات  كـي تلعـب التصـورات اإلجتماعية    
  :  يجـب أن نستجيـب ألربعـة  وظائـف أساسيـة هـي، اإلجتماعيـة

  
  )Fonctions de savoir( : )2 (وظـائـف مـعرفيـة    1- 4- 2

فهـي تـمكن األشخـاص  .حيـث  تسمـح بفهـم وشـرح الواقـع وتفسيـره  
فهـوم ومنسجـم مـع نشاطهـم إدماجهـا فـي إطـار مرف و مـن إكتسـاب معـا

هـذا من ناحيـة ومـن ناحية ، المعرفـي والقيـم المشتركـة التـي يؤمنـون بهـا
أخـرى فهـي تسهـل اإلتصال اإلجتماعـي وتحـدد اإلطـار المرجعي المشترك 

  .الـذي يسمـح بالتبـادل اإلجتماعـي 
  
  : )Fonctions Identitaires(وظـائـف الـهويـة   2- 4- 2

للفرد ـث تقـوم التصـورات اإلجتماعيـة بتحديـد الـهوية اإلجتماعيـة حي  
كمـا تساعـد األفـراد علـى ، وتسمـح بالحفـاظ على خصوصيـات الجماعـات

تمركزهـم فـي الحقـل اإلجتماعـي؛ ما يسمـح بإعـداد الـهوية اإلجتماعيـة 
 ة إجتماعيـا وتاريخيـاالمعاييـر والقيـم المحـدد ،والشخصيـة المنسجمـة مع النظـم

  .من طرف المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد
 
  ) :Fonctions d’orientations(وظـائـف تـوجهيـة   3- 4- 2

تنتج عـن ثـالث عوامـل  و، الفرد ممارسـات حيـث توجـه سلوكـات و  
 : أساسيـة هـي

ذه التصـور يتدخـل فـي التعريـف بالغايـة المنبثقـة مـن الوضعيـة وبهـ •
  .الكيفيـة تتحـدد نـوع العالقـات الـمالئمة للموضـوع 

فهـي إذن تؤثـر على ، اإلنتظار  تنتـج أيضـا التصـورات نوعـا مـن التنبـؤ و •
  .أي إنتقـاء وتصفيـة الـمعلومات وتفسيـرها وجعل هذا الواقع منسجما معها، الواقـع

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- Serge Moscovici :‘’La psychanalyse, son image et sa public ‘’ Ed :PUF; Paris 1976  P 118. 
2- Abric J.C ; ‘’ Pratiques sociales et représentations, Ed P.U.F Paris 1994, Pages 15, 16. 
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•   ـا العامـل األخيـر فهـو يتمثـل فـي أن التصـور اإلجتماعـي يعكـس أم
صـف السلوكـات والـممارسات يجتماعيـة أي واعـد والروابـط اإلطبيعـة الق
ومـا هـو ، كمـا يحـدد مـا هـو جائـز ومـا هـو مسمـوح بـه، الـمفروضة

  .غيـر مبـاح داخـل السيـاق اإلجتماعـي 
           

   ) : Fonctions justificatrices(  وظـائـف تـبـريـرية  4- 4- 2
ـا أعـاله بـأن حيـث كـما الحظن ،وهـي تبـرر الـمواقف والسلوكـات  

  .التصـورات اإلجتماعيـة تتدخـل قبـل أي عمـل فهي كـذلك تتدخـل بعـده 
وتـجاه أي  ت،فـي أي وضعيـة كـان ،أي تفسيـر وتبريـر أي موقـف كـان

    ) 1.(تفـسره وتبـرره، فـهي  إذن تـشرح السلـوك ،شخـص كـان
                              

  :أنــــواع الـتـصــور   5 -  2
  

  : هنـاك ثـالثـة أنـواع للـتصور وهـي    
  
  :التصــور الـذاتـي   1- 5- 2

فـإذا كـان التصور وظيفـة مهمة   ،وهـو التصـور الـخاص بالفـرد لذاتـه        
فإن لـه وظيفـة أخـرى ال تقـل أهمية وتتمثل فـي ، فـي اإلتصـاالت مـع اآلخـر

، عطـاء صـورة لذاتهحيـث أن الفـرد بحاجـة إل، اإلتصـال مـع النفـس
والتصـور الذاتـي هنـا هـو فـردي و شخصـي و يتأثـر بالعوامـل اإلجتماعية 

  .الـمحيطة بالفـرد 
  
  :تـصـور الـغـيـر    2- 5- 2

واآلخـر ذو ، أحدهـما داخلـي يتمثـل فـي األنـا، وهـو تـصور ذو مستوييـن   
تمثـل فـي مـاذا مستـوى خارجـي موضوعـي يكـون على أشكـال مـختلفة ت

وهنـا الفـرد . أو موضـوع مـا، جماعـة مـا، ومـن نتصـور؟ شخـص مـا
  )2(.فـي عمليـة تصـوره يجـرد ذاتـه مـن موضـوع التصـور

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- Abric J.C ; Pages 17, 18. 
2- Abric J.C ; ‘’ Image de tache, image du partenaire et coopération de jeu, In cahier de 
                      psychologie 1983, Page 71. 
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  : الـتصـور اإلجـتماعـي   3- 5- 2
ماعـي ال يـمكن حصـره فقـط فـي الفـرد  الـذي هـو أساس تجالتصـور اإل    

إذا أنه يمثـل أحـد العناصـر ، وإنـما هـو أكبـر مـن هـذا بكثيـر، الـجماعة
ويتطور التصور  .تـي بواسطتهـا نثبـت أهميـة الجماعـة على الفـردالمهمـة ال

أي أن التصـورات اإلجتماعيـة ، اإلجتماعـي ويؤثـر عـلى التصـور الفـردي
وهنا يبـرز ، هـي إحدى الوسائـل التي من خاللها تؤكـد سيطرة المجتمع على الفـرد

 تعبيرأثـر التفكير الجماعي على التفكير الفـردي على حـد ) Durkheim( )1 ( الـذي
التصـور اإلجتماعـي يشكـل عـددا مـن الظواهـر النفسيـة :" يـرى أيضـا أن 

األساطيـر وهـي ال  طلق عليـه اإلديولوجيـة ونوهـي  تشمـل حتـى مـا 
عـن مـا هـو  ،بيـن مـا هـو ذو مظهـر فـردي ،تنفصـل مـن حيـث التمييـز

  )  2( .ذو مظهـر جماعـي
ضـع هـذا المصطلـح فـي طـي النسيـان إلى أن أعيـد إحيـاءه مـن طـرف و و

MOSCOVICI S. )1961 ( جتماعيـة تكـاد التصـورات اإل" :حـيث يـرى أن
وتتجسـد ، لتقـي بـهان، فهـي منتشـرة فـي كـل مكـان، تكـون أشيـاء ملمـوسة

  )3(. منا اليومـيبدون إنقطـاع خـالل الكـالم والـحركات واللقـاءات في عالـ
  

 :مـميـزات الـــتـصورات اإلجـتمـاعيـة  6 – 2
  

مميزات أساسيـة  -5– خمسة )4(دونيـس جـودلـيالباحثـة  حيث تلخـص        
  : و هـي ، للتصـور اإلجتماعـي

  
  )Représentation d’un objet( : هـي دائـما تـصور لـموضـوع  1- 6- 2

ورغـم الطبيعة الـمتنوعة ، ـدون موضـوعبـمعنى أنـه ال يوجـد تـصور ب  
لإلشارة هنـاك . إال أنـه ضـروري فـهو إمـا يكـون تجريديـا أومشخصا، لـه

  .خـر ل واحـد منهمـا يؤثـر فـي اآلحيـث كـ، تفاعـل بيـن الموضوع والفاعـل
  

      
 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .70، ص 1988  2الدار البيضاء ، طبعة  –ح الجديدة مطبعة النجا''  الطفل و المجتمع'' : أحمـد أوزي  - 1
  .70نفـس المرجع ص - 2
  .70أحمـد أوزي ، مـرجـع سـابق ص: سـارج مـوسكـوفيـتشـي في  - 3

4- Denise Jodelet : ‘’ Représentations sociales : phénomène, concept et théorie’’ in 
                                psychologie sociale : Ed : PUF Fondamental,  Pages 364, 365. 
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  )re Imaginant et figurativeèCaract(: هـي مـيزة تـمـثيـلية   2- 6- 2

بـمعنـى أن كـل صـورة يقابلهـا مـعنى وكل مـعنى تقابله صـورة حيث      
  .)1(خر رمزيوجه أول تمثيلي واآل، ـة كـل تـصور هي مزدوجـة ولها وجهينيبن
  
  )Caractère Symbolique et signifiant( :هـي ميزة رمزية وذات داللـة  3- 6- 2

  .بـمعنى أنـه يقابـل كل صـورة معنـى و داللـة    
  
  )Caractère constructif:  (هـي مـيـزة بنـائيـة  4- 6- 2

بمعنـى أن الفـرد لـما يستخـدم موضوعـا خارجيـا فهـو يقـوم بربطه       
ى متواجـدة من قبـل فـي الـدائرة الفكريـة، حيث ينـزع منـه بـمواضيع أخـر

من التصـور مختلفـا عن يجعل بعض الصفـات ويضيـف أخـرى، الشـيء الـذي 
  .العمليـات النفسيـة األخـرى، بواسطـة التركيـب والبنـاء الذهنـي

  
  )éatifCaractère autonome et cr( :هـي تتميـز باالستقالليـة واالبـداع   5- 6- 2

حيـث أنـها ليسـت إنتـاج بسيـط بـل ترتيـب يستلـزم في اإلتصال جـزءا   
فية ورمزية صمستقـال لإلبـداع الفـردي  والجماعـي؛ حيـث نستعيـن بعناصـر و

  )2.(للتعبيـر بإستقاللية عن الواقع ،نستقيـها مـن محيطنـا الـذي نعيـش فـيه
  
 )actère socialCar( :: الـميـزة اإلجـتماعيـة  6- 6- 2

ميـزة أخـرى تفـرض نفسـها، لما لها من أهميـة وهـي الـميزة اإلجتماعيـة   
، حـيث عـندما نـضع أنفـسنا فـي الـعتبة صـفر مـن الـمستوى اإلجتماعـي

فـإن هـذه العمليـة ، لتحليـل فعـل الـذات التـي تتصـور أو تصـور الـموضوع
ي تبنيـها وتـعبر عـنها تحيث الفئات ال، ماعيتحتـوي دائـما شـيئا من ما هو إجـت

  )3.(هـي مأخـوذة مـن الـعمق الـثقافـي الـمشترك الذي يحمـل دالالت لغويـة
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- Denise Jodelet : ‘’ Représentations sociales : phénomène, concept et théorie’’ in 
   psychologie sociale : Ed : PUF Fondamental,  Page 363. 
2- Denise Jodelet : ‘’ Représentations sociales : phénomène, concept et théorie’’ in 
   psychologie sociale : Ed : PUF Fondamental,  Page 364. 
3- idem ; Page 365. 
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  )on socialeConstruction d’une représentati( :بـناء التصور اإلجتماعي 7 -  2

اإلجتماعـي وهاتين لبنـاء التصور  سـارج مـوسـكوفيـتشي وضـع عمليتيـن  
  ) L’encrage( .)1( واإلرسـاء )Objectivation(العمليتين هما التوضيـع 

 
  :   )Objectivation( عـمليـة التـوضيـع  1- 7- 2

      على موضوع ة تنظيم المعارف المحتوية سيرور، و هو اهي عملية معقـدة جد
و يتعلق األمـر بميكانيزم يتم من خالله اإلنتقـال من العناصر النظرية المجردة  التصور

هنـا نستخلـص بـأن التوضيـع هـو عمليـة بنائيـة و  ،)2(إلى صور واقعية
و التحديـد ، حيـث بإستقـرار النـواة التشكيليـة و تـجسيمها، لموضـوع التصـور

ن قـد هيأنـا األرضيـة للعمليـة الثانيـة و هـي الفضائـي لعناصرهـا نكـو
        )3.(اإلرسـاء 

  : )L’encrage( عـمليـة اإلرسـاء  2- 7- 2
أي إدراج معرفـي للموضـوع ، هي ترسيخ إجتماعـي للتصـور وموضوعـه    

و هنا يتعلـق  .الممثل داخـل الجهاز الفكـري الموجود مسبقا؛ و التحوالت الناتجة عنه
بـل يعمـل اإلرسـاء ، وضيـع الذي يقـوم بالبنـاء الشكلـي للمعرفـةاألمـر بالت

  )4(.عـلى التحـذر اإلجتماعـي لهذه المعرفة أي إدمـاج التصـور فـي شبكة معاني
نستخلـص بالقـول إلـى أن التوضيـع يجعلنا قادرين على وصف عملية تكويـن 

رس بها التصور في كيفية التي يماالالتصـور في حين أن اإلرسـاء يعبر عن 
                    .  إستعماالتنـا اليوميـة

  
  : تــنـظيـم الـتـصورات اإلجـتماعـية  8 -  2

يجـدر بنـا ، عنـد تنـاول موضـوع تنظيـم التصـورات اإلجتماعيـة       
لصاحبها ، Théorie du Noyau Central  الـحديث عـن نظريـة النـواة المركزيـة

Jean  claude Abric ،حول النواة المركزية منظمة ذي يرى بأن التصور هو مجموعةال، 
هي  فما) 5(والتـي تعطي للتصـور معنـاه؛، تشتمل على عنصـر أو عـدة عناصر

  ومـا هـي وظائفهـا ؟  ، هـذه النـواة الـمركزية
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- Idem ; Page 367. 
2- S.MOSCOVICI : ‘’ psychologie sociale ‘’ , Ed PUF Fondamental , page 367. 
3- S.MOSCOVICI : ‘’ psychologie sociale ‘’ , Ed PUF Fondamental , page 371. 
4- S.MOSCOVICI : ‘’ psychologie sociale ‘’ , Ed PUF Fondamental , page 371. 
5- Abric J.C ; ‘’ Pratiques sociales et représentations, Ed P.U.F Paris 1994, Pages 19. 
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    :النـواة الـمركزيـة   1- 8- 2

، تشكـل العنصر األساسي له، فكـل تصـور هو منظـم حـول نـواة مـركزية     
 :ولـها وظيفتـان هـما ، فـهي التـي تحـدد معنـاه وتنظيمـه

 
  )Fonction Génératrice( الـوظيفـة الـمولـدة -
العنصـر األساسـي الـذي من خالله ينشأ أو أيـن تكـون النـواة الـمركزية     

    . يتحـول معنـى العناصـر األخـرى التـي يتألـف منهـا التصور 
      
  )Fonction Organisatrice( الـوظيفـة الـمنظمـة -

حيـث أنـها تـحدد  طبيعـة الروابـط التـي تضـم فيهـا بينها عناصـر  
كما تعتبـر ، د والـمثبـت للتصور التصـور بمعنى أنـها تعتبـر العنـصر الموحـ

العنـصر األكثـر إستقـرار ومقاومـة ضمـن بنيـة التصـور وأي تغييـر فيها 
  )1.(يترتـب عنه التغييـر الكامـل فـي بنيـة التصـور

 
  )Les éléments périphériques( العناصر المحيطة بالنواة المركزية  2- 8- 2

اصـر محيطه تكون فـي عالقـة مباشـرة عن، تنتظـم حـول النـواة الـمركزية 
حيـث أن وجـود وقيمـة هـذه العناصـر  يـحدد  مـن  طـرف النواة ، معها

كما أنها هي التـي تـزود هذه العناصـر بالمعلومات حـول موضوع . الـمركزية
التصور ومحيطـه ومـا يتضمنـه مـن قوانيـن ومعتقـدات إجتماعية ؛ ولإلشـارة 

وتتميـز بأنـها أكـثر مرونـة ، التـي عاشـها ظروفالب و ،لفـردفإنـها تختص با
مع كل عناصر  وتسمح بالتكيف ،فهي في حركيـة دائمـة ،مـن النظـام الـمركزي

ال يعني بالضـرورة تغيـر فـي النـواة  -أي العناصر المحيطة  - وبتغيرها المحيط،
  )2.(الـمركزية

  :ف هـيوتلعـب العناصـر الـمحيطة ثالثـة وظائـ
  :) Fonction de Concrétisation(وظيفـة التحـقيـق   •

 ،موضوع التصورتعبر عن التـي  حيـث تدمـج عناصـر الوضعيـة المعاشة و    
  .أي تـروي حاضـر ومعـاش األفـراد

 ) :Fonction de Régulation( وظيفـة  الـتعـديـل  •
تطـورات حيـث تلعـب دور مهـم فـي عمليـة تكيـف التصـور مع     

كونـها أكثـر مرونـة مـن العناصـر ،األوضـاع التـي يعيشـها األفـراد
  .الـمركزية

  
  ــــــــــــــــــــــ
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1- Idem ; Pages 21, 22, 23. 
2- Idem ; page 24. 

  )  :Fonction de defense (وظيفـة  الـدفـاع    •
إضطراب كـامل، أما  إن النواة المركزيـة تقاوم التغييـر، حيث أن تغيرهـا يسبب

النظام الجانبي المتمثـل في العناصر الجانبية فهو يعمل كنظـام دفـاعي للتصورات     
  .واة المركزيةـر دون المسـاس بالنـو يمكن له أن يتغي

  
هـو أن النظـام الـمركزي يخـص ، مـا نستنتجـه مـن كـل هـذا و      

وهنـا  . ـهو يـخص فـرد واحـد فقـطأما النظام المحيطي ف، األفـراد مجموعة مـن
وتبايـن فـي التصـورات؛  نالحـظ إختـالف الفردينقـول بأنـه عـلى المستوى 

 .ترابـط إتفـاق و وعـلى الـمستوى الـجمعي نالحـظ إنسجـام و
 
  :يـور االجتماعــطرق جمع محتوى التص  9 -  2

لكن كلـها تندرج ضمن هنـاك عدة طرق لجمع محتوى التصورات االجتماعية، و      
، و هما الطرق االستفهامية و الطرق التداعوية ) Abric J.C(نموذجيـن كبيرين حسب 

حيث أن الطرق األولى ترتكـز على جمع عبارات األفراد المتعلقـة بموضوع التصور 
  .الذي نحن بصدد دراستـه، و هذه العبـارات يمكن أن تكون شفاهيـة أو شكليـة

الثانية أي التداعوية، فهي تعمل على جمع العـبارات و لكن تكون  في حين أن الطرق

  .شفاهية فقط،  و بصورة عفـوية، ال تخضع للرقابـة أي التوجيـه
 إلى منهجيـة يستدعـي اللجـوء لإلشـارة فـإن دراسـة التصـورات اإلجـتماعية

عـن  والكشـف  ،ادرة عـلى تـحديد وتعييـن العناصـر الـمكونة للتصـور ق
وظيفتـه ونوعيـة العالقـة  مـحتواه، وتـحديد أهميتـه، واإلحاطـة بديناميكيـة

  )1.(بيـن الفـرد وموضـوع التصـور 
  
  :الـتصـورات اإلجـتماعـية لإلعـاقـة وتـوظيـف الـمعاقيـن   10 -  2

معياريـة وأخالقيـة للتصـورات اإلجتماعيـة لإلعاقـة ، فـي مقاربـة ثقافيـة  
 M.Mercier و .Bazier Gلجأ كل من ، ى ضوئها يتـم توظيـف الـمعاقينوالتي عل

رات اإلعاقـة  وصلـي لألخـالق وتصـاإلـى مـفهوميـن األول هـو الـمفهوم التو
  :حيـث تـم تـحديد ثالثـة مستويـات للتواصـل وهـي 

  L’agir observationnel تـصـرف الـمالحظـة -      
        L’agir communicationnel تـصـرف الـتواصـل -      
  L’agir émancipatoireصـرف تحـرري ـت -      

  
  ــــــــــــــــــــــ

1- Abric J.C  in ‘’Série de conférences sur la R.S ‘’ op cit  page 26. 
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ـا تـجاه نقفاـن خاللـها تتحـدد مويـث أن هـذه الـمستويات الثالثـة مح      

الـمعاقيـن والتـي تعكـس طبعـا تصوراتنـا اإلجتماعيـة لـهـؤالء  األشخاص
) Je/il( )هـو/أنـا( من نوع التواصـل يـكون األولالـمعاقيـن؛ ففـي الـمستوى 

ـّب مـن طـرف الـمعالـج أو الـمربـي أو رب العمـل  بـمعنى أن الـمعاق مغي
  (Diagnostic) التشخيص بحيـث نصبـح نتحـدث عـن، ه وتصـورهنظـرا لعجـز

وليـس الشخـص بـمعنى أن العجـز هـو الـذي يـحدد التصـور الـذي نصـدره 
  .عـن الشخـص الـمعـاق

الـمستوى الثانـي فالتعامـل مـع الشخـص الـمعاق يصبـح مـن في أمـا      
ولكـن ليـس ، مغيبـا بـل حـاضراوهنـا ال يكـون ، ) Tu /Je) (أنت/أنـا(نـوع  

معالجيـن ، بنفـس الـمستوى الـذي يظهـر بـه اآلخـرون؛ حيـث يبقـون مربيـن
  .يحتـوي العجـز  ( Un tu different)) بأنت مـختلف( وأرباب عمل وهو يبقـى 

، الـمستوى الثالـث فالتعامـل مـع الشخـص الـمعاق يصبح بالـمثلفي أمـا      
حيـث يكـون هـذا األخيـر فـي نفس ، )Je  /Je) (أنـا/أنـا(نـوع ويكـون مـن 

أي أن الـمعاق يعتبـر كشخـص مـختلف مـن حيث اإلعاقـة ، مستـوى اآلخريـن
هـذا الشـيء الـذي يطـرأ عنه ، ولكـن مشابـه مـن حيـث أنـه إنسـان

فـي مـجال  هـذا مـا يـجعلنا نستخلـص بأننـا، واإلستقالليـة، الحريـة، اإلبـداع
تصورات تعتبـر اإلعاقـة ليسـت مقرونـة فقـط بالشخـص بـل بالتفاعـالت 

إلعاقـة اففـي التواصـل ، التـي يطورهـا مـع اآلخريـن والـحقل اإلجتماعـي
  )1.(هـي اآلخريـن

أمـا الـمفهوم الثانـي فـي الـمقاربة الـمذكورة أعـاله فهـو معيـاري      
ميـة للصحـة وتصـور اإلعاقـة؛ حيـث السياسـات وخـاص بالـمنظمة العال

الصحيـة تعتمـد عـلى الـمعاييـر الكميـة والكيفيـة التـي تـحدد الـمفاهيم 
وفي هـذا السياق المنظمة العالـمية للصحـة تقتـرح . والتعاريـف الخاصة لإلعاقـة

عدم ، )La Deficience( العجز :تصنيف األشخاص الـمعاقيـن حسب ثالثة أبعاد وهي
هنـا فالعجـز هـو خلـل و من  ؛) L’handicap(و اإلعـاقة ، ) L’incapacité(القدرة 

ظيفـي عضـوي يـؤدي إلـى خلـل علـى الـمستوى الـجسدي والفكـري و
وهـو سبـب عـدم القـدرة التـي هـي بدورهـا سبـب صعوبـة التكيـف . للفـرد

ومنـه فـإن اإلعاقـة   ة التكيـف؛إذن اإلعاقـة هـي نتيجـة صعوبـ. مـع الـمحيط
ل خال نتاج الفرد و المجتمع، الن المجتمع هو الذي يولد تصورات اإلعاقـة من  هـي

 مـع الضغوطـات، التعريفـات التي يقدمهـا؛ وألن الفرد لديه صعوبـات في التكيـف
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- G.Bazier et M.Mercier ;’Représentation sociale du handicap et la mise au travail des  
   personnes Handicapées’   http/www.medcine.fundp.ac.be/psycho. 

  

http://www.medcine.fundp.ac.be/psycho
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اإلجتماعيـة مـن منظـور سـوي؛ فالسياسـات عنـد تدخلهـا تـحاول قيـاس 

بغيـة التوجيـه وتـحديد خطط ) عـدم القـدرة و اإلعاقـة-العجـز(األبعـاد الثالثـة 
 .ـل التدخ

  
 ،هـذا الـمفهوم الـمعياري يعبـر خصوصـا عـن تصـورات الفقـدان  

الصعـوبة عـدم القـدرة وعـدم التكيـف؛ وهـذا النـوع مـن اإلختـالف 
  .ويتـرك آثـر سلبيـة ،  (Stigmatise)الـمعاق الشخـص  الـمعياري يـجرح

ببـه العجـز لكـن إال أن هنـاك مقاربـة إيـجابية تـرى بـأن عـدم القـدرة س     
وفـي هـذا ، تبقـى كـذلك قـدرات وإمكانيـات تساعـد علـى تخطـي العجـز

اإلطـار يـمكن اإلستعانـة بالتكنولوجيـات الحديثة لتوظيـف األشخـاص الـمعاقيـن 
وتكييـف مناصـب الشغـل مـع نوعيـة إعاقتهـم؛ هـذه الـمقاربة هـي التـي 

 Péripheriqueعلـى الـمستوى الـمحيطي ولـو ، تغيـر تصـورات اإلعاقـة
        وال نكتفـي بإدمـاج الشخـص الـمعاق مع إحتفاظنـا بصـورة .للتصـورات

بـل يـجب إعطـاء فـرص المشاركـة ، عـدم القـدرة والعجـز وعدم الـتكيف
الفعليـة فـي الـحياة اإلجتماعيـة مـع تزويـده بإمكانيـات النشـاط؛ ولـهذا تغييـر 

 ،القـدرة، ومفاهيـم الـمردودية ،صـورات أصبـح ضروريـا فـي مجتمعاتنـاالت
  . التطـور والتكيـف يجب أن تعوض المفاهيم السلبيـة التي تـميز الشخـص الـمعاق 

  
وهنـا يـمكننـا أن نخلـص إلـى أن التصـورات اإلجتماعيـة اإليـجابية هي        

  .مـع الشخـص الـمعاق ،)أنـا/أنـا( وتواصـل بين ،حقيقيـة التي تخلق شراكـة
اإلدمـاج اإلجتماعـي هـو نتيجـة تواصـل يعطـي مكانـة  وقيمـة ودور ف     

وعالقـة بيـن اإلنسـان واإلنسـان دون أن ، إجتماعـي فـي كافـة الـمجاالت
  )2.(نتجاهـل اإلعاقـات 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- G.Bazier et M.Mercier ; op cit pages 2, 3. 
2- G.Bazier et M.Mercier ; op cit page 3. 
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  :تـصـورات الـمكفوفيـن لإلدمـاج اإلجـتماعـي الـمهـني   11 -  2

جـراء سلوكـات ، الـمكفوفون يعانـون فـي كثيـر من األحيـان من ألم عميق     
اإلرتـياح  عـدم، اآلخـريـن تـجـاههم؛ وإالّ كـيف نـفسر ظـاهـرة اإلبتـعاد

والـتي  ، الـتي نـالحـظهـا عـموما لـدى الـمبـصريـن تـجاه الـمكفـوفـين
سـبب يتظهـر كـذلك تجاه مـختـلف الـمعاقيـن؟ أغـياب نـظـر اآلخـر لـنا 

؟ بـمعنـى )الكـفيف(الـقلق؟ أم أن هـناك تـخوف مـن تـقمص صـورة اآلخر 
تي تـدفـعنـا ال شـعوريـا إلـى مـاذا لـو كـنت مـكانـه؟ هـذه الـعبارة الـ

  )1.(رفـضه هي التي تـولد ردود أفـعال وسـلوكات تـجاه الكفيـف
، وتتـمثـل فـي اإلقـصاء والـتهـميش، ن سـلبيـةوهـذه الـسلوكـات تـك     

والـتعامـل مـعه إنـطالقـا مـن رواسـب الـتنـشئـة والثقـافـة الـسائـدة 
ا وتـبني لـنا تـصورات إجـتماعـية سـلبية الـتي تـتـرك آثـارهـا عـليـن

  )2(.خـصوصـا بـاإلقـصاء تـتميز
سوء فـهمنـا  فـي تـعاملنا مع الكفيف؛ حيث، مـسافة بـل هـوة قومنه تخل      

خصوصـا فـي مجـال الـمعاملة  ،لـهم يـزيـد فـي آالمـهم حـسب قـولـهم
رش؛ يرفضـون سـوا طُألنهـم لي، هـم بصـوت عـالـيمحيـث يرفضـون أن نكل

أن نعيـد الكـالم ونحـاول تبسيطـه جـدا  ألنـهم ليسـوا متخلفيـن ذهنيـا؛         
خصوصـا إذا كـان األمـر   ، تهميشهـم يرفضـون أن نتحـاور مـع مرافقهـم و

  )3(يتعلـق بشـأن مـن شؤونهـم؛
اسـة والتكويـن بعـد الدر، إنهـم يرغبـون في الدخـول إلى الحيـاة العمليـة     

وكـذا الرغبـة فـي ، للحصـول على المداخيـل األساسيـة لتمويـل إستقالليتهـم
إثباتهـم ألنفسهـم ولآلخريـن بأنهـم قـادرون عـلى اإلندمـاج داخـل المجتمـع 

مثلهـم مثـل اآلخريـن ويبـرز هـذا مـن خـالل  هوالحصـول عـلى مكانـ
العمـل يـمثـل " )Les aveugles au travail( فـي كتابـه  Philipe chazalقـول

  ) 4(."بالنسبـة لنـا العامـل األساسـي لإلدمـاج اإلجتماعـي
 
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- Antoinette Ber veiller : ‘’ Comment vivre avec un aveugle de la naissance au 4eme âge’’  
                                     Ed : Josettlyon , 2001 ; Page 118. 
2- Kouadria A :  Communication sur l’intégration des enfants handicapés sensoriels ;  
                                    Alger  le 29/04/2003. 
3- Antoinette B ; op cit ; Page 121. 
4- Philipe Chazal , in ‘’ Comment vivre avec un aveugle de la naissance au 4eme âge’’ 
                                 op cit ; Page 107. 



   جتماعيـةالـتـصـورات اإل : ثـاني  فصـل

 
، لكـن لما يوظفـون بتوفرهـم على كامـل شـروط التوظيـف فـي المنصـب     

يـرون بـأن اإلدارات ال تجعلهـم يمارسـون مـهامهم التـي هـي مـن المفـروض 
؛ بـل هـو خـوف هـذه  ) Emploi fictif( وظيفهـم وهمـي موكلـة إليهـم بـل ت

ومـي مـن القوانيـن عمالوظيـف ال اإلدارات خاصـة التابعـة للقطـاع العمومـي و
  )1.(المفروضـة عليهـم لتوظيـف هـذه الفئـات

 
ولـما كـان العمـل هـو دخـول فـي عالقـة مـع اآلخريـن واإلحتكـاك      

هذه العالقـة يشوشهـا التصـور اإلجتماعـي لإلعاقـة حيـث فـإن ، اليومـي بهـم
حيـث أن  )2.(رب العمـل يكتشـف اإلعاقـة أمـا ،أن الكفيف يكتشـف الوظيفـة
يتخـوف مـن تعطيله لوتيـرة  و، يشـك فـي أدائـه، رب العمـل يقـزم الكفيـف

يعانـي منـه؛ اإلعاقـة والنقـص والعجـز الـذي بفعل   العمـل وعجلـة اإلنتـاج
فإنـه يسعـى جاهـدا ، أمـا الكفيـف بالرغـم مـن شعـوره باإلحبـاط والتهميـش

بـل يضاعـف مجهـوده مقارنـة مـع زمالئـه العادييـن ، إلـى تكثيـف جهـوده
.محاولـة منـه لتـدارك النقص وتغطية مواطن العجـز التي يترقبـها اآلخـرون

          
  :الخـالصـة

رضنـا لمختلف عنـاصر هذا الفصـل، نستخلص بأن التصورات من خـالل ع      
اإلجتمـاعية هي كل ما يتعلـق بالقيـم و المعتقدات و اآلراء و اإلتجـاهات، حيث 
تشمل هذه المفاهيـم كلهـا حول موضـوع مـا، حيث يكون إمـا شخصـا، أو شيئـا 

راد، و تتأثـر هذه أو فكـرة أو حدث معين؛ و تكون مشتركة بين مجموعـة من األفـ
  .التصـورات بالظروف أو الوضعية التي يكون فيهـا الفرد أو مجموعـة األفـراد

و من خـالل تعرضنـا للتصورات اإلجتمـاعية لإلعـاقة و توظيف المعوقيـن، و كذا 
تصورات المكفوفيـن الموظفيـن لعملية اإلدمـاج اإلجتمـاعي المهنـيمن خالل 

ف أن هذه التصورات اإلجتمـاعية تؤثـر سلبـا على الكفيف المقاربـة النظريـة، كي
هذا عن التصورات اإلجتماعية للكفيف الموظف، فما هي . الموظف أكثر من إعاقته

ـًا؟ و اإلعـاقة البصرية على وجه الخصوص؟ هذا مـا سنحـاول . اإلعـاقة عموم
 .التعرض له بالتفصيل من خـالل تناولنـا للفصل المـوالي

  
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- Antoinette B ; op cit ; Pages 111, 112. 
2- Demeester M : ’orientation et insertion socio-professionnelles : R du handicap visuel’  
                          http//www.psycho/  page 07.      
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  تمهيــد
تتعرض هذه الدراسة إلحدى اإلعـاقات التي يمكن أن تصيب اإلنسـان و هي       

التعـرض لمفهـوم اإلعـاقة و مـا مدى  بح من الضروريفقدان البصـر، لذا أص
تأثيـرهـا على نفسية صـاحبهـا من نـاحية، و من نـاحية أخـرى الجـانب 
اإلجتمـاعي العالئقـي الذي يحمـل مفهـوم العجـز إلى الشخـص المعـاق الذي 

ل كما أصبح من الضروري التعـرض لك. يحكم عليـه باإلعـدام إجتمـاعيـا و مهنيا
، الذهنيـة  و الحركيـة؛ و منه إبـراز اإلعـاقة ع اإلعـاقـات الحسيـةأنـوا

ف بالكفيالمرتبط البصرية أكثـر فأكثـر، بغيـة تعليل اختيـارنـا لموضـوع بحثنـا 
  .سنتعرض لكافة هذه الجوانب بالتفصيـل دون سـائر اإلعاقات األخرى، لذا

  
  :مـفهـوم اإلعـاقـة   1 – 3

اإلعـاقـة، لذا أصبـح من إحدى أنواع ول البحـث الحـالي دراسـة يتنـا      
الطبيعي التعـرض لهذا المصطلـح المركـزي بالشـرح و التفصيـل بحيـث يعـرف 

ذلك النقـص أو القصـور أو العلـة الـمزمنـة التـي تؤثـر علـى هذا المفهـوم بـ
، اإلعاقـة حسيـةسـواء كانـت ، فيصيـر معـوقـا) الشخـص(قـدرات الفـرد 

الكـاملة من  األمـر الـذي يحـول بيـن الفـرد و اإلستفـادة. إجتماعيـة، عقليـة
كما يـحول بينـه وبيـن المنافسـة المتكافـئـة مع العملية التعليميـة و المهنيـة؛ 

ولذا فهـو فـي أشـد الحاجـة إلـى نـوع ، األفـراد العادييـن فـي الـمجتمع
التـربويـة والتأهليـة وإعـادة التدريـب وتنميـة قدراتـه امج رخـاص من الـب

بقـدر المستطـاع ، حتـى يستطيـع أن يعيـش ويتكيـف مع مـجتمع الـعادييـن
وقـد ينشـأ  .)1(ويندمـج معهـم فـي الـحياة التـي هـي حـق طبيعـي للـمعوق

تكـون  عقلـي؛ واإلصابـة هنـا ، حسـي، هـذا القصـور نتيجـة لخـلل جسمانـي
  .ذات طبيعـة فيـزيولوجيـة أو نفسيـة أو تشـريحيـة

ي، جزئي أو كلي، ـحواس ز ذهني، جسدي أوـور وعجـقصكمـا تعـرف بأنهـا 
ة السيكولوجية ـفي البنية أو الوظيف )ALTERATION(ه وـشتمؤقت أو دائم بسبب 

 . ماعيـاررا إجتـض Désavantage Social الفيزيولوجيـة و التشريحيـة و تشكـل
  )2(.و عـدم القـدرة و العجـز  و الكلمـة مرادفـة للقصـور

بمعنـى أن اإلعـاقة هي قصـور جزئي أو كلّي، في أحد أو كل الحواس و األعضـاء 
  .ضـرر اجتمـاعي يؤثـر سلبا على المعـاق أكثر من اإلعاقـة هيترتب عن

  
  ــــــــــــــــــــــ

 قضايا ومشكالت الرعاية اإلجتماعيـة للفئات " : سالمة محمد السيد +لدين كمال عبده بدرا: عبد المؤمن حسين في  - 1
  29ص 1996اإلسكندرية . والتوزيع الشاطبي المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر، 1ج" والحركية الخاصة باإلعاقة السمعية

 
2- Petit Larousse de médecine, Larousse VUEF 2002, page 410.     
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   : تعــريف الـمعـوق   2 – 3
  

عـادي بأنـه الشخـص الـذي ينحـرف  ف الشخـص المعـاق أو الغيـرعـري  
اإلجتماعيـة  إنحرافـا ملحوظـا عما تعتبـره عاديـا سـواء مـن الناحيـة العقليـة و

نـوعا مـن الخدمـات ، و الجسميـة بحيـث يستدعـي  هـذا اإلنحـراف الملحـوظأ
وكلما إشتـد ، ما يقـدم للطفـل أو الشخـص العـاديعختلـف طبعـا التربويـة ت

النقـص أو اإلنحراف كـان تأثيـره فـي إعاقـة اإلنسـان عـن المشاركـة فـي 
طيـن يوفـي نظـرة الـمح، الحـياة اإلجتماعيـة أوضـح وكان تأثيـره في نفسيتـه

  ) 1(.بـه أعمـق وأعظـم ضـررا
  

لقوميـة للدراسـات التربويـة بأمريكـا هذا الطـرح أو و تسـاند اللجنة ا       
أولئـك الذين ينحرفـون عن مستوى '' : التعريـف حيث تـرى بأن المعوقيـن هم 

الخصـائص الجسمية أو العقليـة أو اإلجتماعيـة أو اإلنفعاليـة ألقرانهم بصفة عامة 
لف عما يقدم لآلخرين إلى الحد الذي يحتاجون فيه إلى خدمـات تربوية و نفسية، تخت

و في المسـاندة إضـافة ) 2.(''العادييـن حتى ينمو الفرد إلى أقصى إمكانـات نموه
لعنصـر التكفّل الخـاص بهذه الشريحـة من المجتمع الذي يبرز أكثر من خـالل 

هو كـل فرد يختلف عمن يطلـق '' التعريف الموالي حيث يعـرف المعـاق بأنـه 
النواحي الجسميـة أو العقلية أو اإلجتماعيـة إلى الدرجة التي عليـه لفظ سـوي في 

تستوجـب عمليات التاجيـل الخاصة حتى يصل إلى استخـدام أقصى ما تسمح به 
  )3.(''قدراته و مواهبـه

و هنـا تتضـح أكثـر األسـاليب و الطـرق و الوسـائل التدريبيـة، و التعليمية 
أصبـح يعرف حديثـا باألشخـاص ذوي  للوصـول باألشخـاص المعـاقين أو ما

اإلحتيـاجات الخـاصة، هذا التعريـف الذي يعبـر أكثر عن متطلبـات أفـراد هذه 
  .الشريحـة من المجتمع، للوصـول بها إلى أقصى ما تسمـح به قدراتـه و إمكاناتـه

  
  : بيـن الـعجـز واإلعـاقـة   3 – 3

ـمعاقيـن بأن فكـرة تسميـة مـن يـرى العاملـون فـي مجـال التكفـل بال  
 اـوضـع إنسانى يصـاب فـي بصـره أو سمعـه أو قدميـه بالعاجـز تـؤدي إل

  بالتالـي و إنسانـا بال أمـل وال مستقبـل، مهانـا، وتجعلـه ضعيفـا، على الهامـش
 

  ــــــــــــــــــــــ
  ) المفهوم و الخصائص( وي الحاجـات الخاصة سيكولوجيـا ذ: عبد الرحمن سيد سليمـان : هـدى قنـاوي في   - 1

  .19ص  2001مصر  –القاهرة ) 1(مكتبة زهراء الشرق الطبعة  – 1ج      
  .24مرجع سابق ص : محمد السيد سالمة + بدر الدين كمال عبده: اللجنة القومية للدراسات التربوية بأمريكا في   -  2
لناشر ، )المعاقين+ المجرمين(اصة من منظور الخدمة اإلجتماعيةالفئات الخ: السيد رمضان+ محمد سيد فهمي  -  3

        ) .156(ص  1999إسكندرية _ المكتب الجامعي الحديث األزرطية
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وتأكد بأنـه ال يصلـح لصنـع أي شـيئ مـن ، عجـزه و إتضح نقصـه مـا دام ثبت
أنـه سيستسلـم فعليـه حسـب هـذا الطـرح ، أجـل نفسـه أو مـن أجـل غيـره
العجـز  إن '': وعلـى قـول عدنـان السبيعـي ،لعجـزه ويتـوارى عـن النـاس

مع المنطق و العقل كما تتعارض مع كرامة  فكـرة جبـرية معطّلـة وهـي تتعـارض
تفتحـا  وأكثـر، ولهـذا إستبدل البشـر فكرة أخـرى أرحـب وأوسع ؛)1(''اإلنسان

حيـث تحليـل معنـى العجـز عنـد فقـدان أحـد ، ةوإشراقـا وهـي فكـرة اإلعاقـ
 جوانب حيـاة المصيبـة التـي مست سائـر''أوكـف البصـري يعنـي ، األعضـاء
فتفقـده شجاعتـه و ثقتـه بنفسـه ؛ فيـؤدي ذ لك إلـى اإلنعـزال  ،صاحبهـا

والتقـوقـع؛ وصـار ينظـر إليـه علـى أنـه مشلـول ومكفـوف ؛وإذا مـا سعـى 
فـي هـذه الحالـة لـم يجـدوا إال الخـسارة ، ـه إلـى تقديـم العـون الممكـن أهل

المهـام التـي تصلـح لـه  فعـددوا، التـي وقـع فيـها والنقـص الـذي لحـق بـه
اإلعـدام اإلجتماعـي  ى فيـؤدي ذلك إلـ ،والـمهن التـي يعجـز عن أدائهـا

  )2(.''ّ فيمـا نـدر إال ،والمهنـي
  
  : معـنـى الـمعـاق   4 – 3
  

  :معاقـا فـي الشـروط أو الحـاالت اآلتيـة  فرديسمـى ال     
، حيـث نوفـر لـه مساعـدة مناسبـة تقـوم علـى أسـاس مـن الفهـم واإلدراك

فتعمـد إلـى حصـر إصابتـه واإلحاطـة بهـا ومنعهـا مـن تتوسـع فتصبـح 
فـيى  الحقيقـة لـما تقـدم لـه  تمنعـه عـن النمـو؛ وهـذه المساعـدة "مصيـبة"

ورغبتـه الصادقـة للنهـوض مـن العثـار والبـدء ، فهـي تعتمـد علـى تعاونـه
مـن جديـد؛ واإلعتـزال المؤقـت عنـد إدراك اإلصابـة أو عنـد حدوثهـا ما هو 

للتقييـم ثـم بنـاء ، ال بـد مـن المـرور عليهـا (Deuil)إال فتـرة حـزن 
: حيـث، نظـرة مستقبليـة تتميـز باإلعتزاز وقبـول التحـدي إستراتيجيـة و

 عـبالتعـاون م، علـى فهـم وصفـه بموضوعيـة يشعـر المعـاق بذاتيتـه ويدرب''
تقبـل نفسـه ، أسرتـه والمختصيـن بغيـة إدراك إعاقتـه بغيـر أسـى عاطفـي

وإنمـا  باستسالمود والرضـى ال يعنـي السلبيـة والقعـ، والرضـى بكـل مـا فيهـا
وهكـذا فإن العنايـة تتوجـه نحو  ،يعنـي تجـاوز إشكالـه جـزئيـا أو كليـا

  )3.(''اإلعاقـة أكثـر ممـا تتوجـه نحـو، المعـاق كإنسـان
  

  ــــــــــــــــــــــ
  ، سوريا  -  دمشق – الشركة المتحدة للطباعة والنشر،  ''في سيكولوجية المرضى والمعاقين ''عدنان السبيعي .د - 1
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  :  أنـواع اإلعـاقـة   5 – 3
  

ال يضايـق موضـوع الكـف البصـري  ،التنـاول النظـري لمختلـف اإلعاقات     
عـاقـة إل؛ بمعنـى أن ابالقـدر الـذي يبـرز أهميـة موضـوع بحثنـا، ويخنقـه

والذهنيـة مـن حيـث الرعايـة التربويـة والتأهيـل تختلـف  السمعيـة والحركيـة
  .ويبـرز ذلك من خالل تعرضنـا لمختلـف اإلعاقـات، عـن الكفيـف موضع بحثنـا

 
  : اإلعـاقـة الـذهنيـة 1- 5- 3

لعلـوم إذا كانت مشكلـة اإلعاقـة تدخـل فـي إطار عـدد مـن ا          
حيـث ترتـب عـن ذلك تعـدد ، التربويـة واإلجتماعيـة، النفسيـة،الطبيـة

ـّرف  ) تريـت جولد( Tretgoldالتعاريـف حـول اإلعاقـة الذهنيـة؛ حيـث ع
حالـة عـدم : ف العقلـي مـن وجهـة نظـر الصالحيـة اإلجتماعيـة بأنـه التخلـ"

فـرد عاجـزا عـن مواءمـة نفسـه إكتمـال النمـو العقلـي إلـى درجـة تجعـل ال
إلـى رعايـة وإشـراف  بحاجةمع بيئـة األفـراد العادييـن بصورة تجعلـه دائمـا 

  . لالستقالليةفقـدان ي أ) 1" (ودعـم خارجـي 
جتماعـي حيـث اإلنفسـي يتخذ البعد الكان منطقـه  ،)دول(DOLL فـي حيـن أن 

ألنـه إستطـاع وضـع مقيـاس ،  Tretgoldالغمـوض الذي لوحـظ عنـد  تجـاوز
  :ويرى أن المتخلف ذهنيـا يتسم بالسلوكـات التاليـة ،يبين درجات النضج اإلجتماعي

عـدم الكفـاءة اإلجتماعيـة بشكـل يجعـل الفـرد غيـر قـادر علـى  -1    
وعـدم القـدرة ، باإلضافـة إلـى عـدم الكفـاءة المهنيـة، يـالتكيـف اإلجتماع

  .ـر أمـوره الشخصيـة علـى تدبي
  .أنـه دون مستـوى الفـرد العـادي مـن الناحيـة العقليـة   -2
  .أو في سنـوات عمـره المبكـرة، قد بدأ إما عند الوالدة، أن تخلفه الذهنـي  -3
  .أنـه سيكـون متخلفـا ذهنيـا عنـد بلوغـه مرحلـة النضـج   - 4   

   وينيـة إمـا وراثيـة أو نتيجـة يعـود تخلفـه الذهنـي إلـى عوامـل تكـ -5
  .مرضـا مـا      

  )2(.'' حالـة غيـر قابلـة للشفـاء -6
  هيبـر )Heber(كمـا أن هنـاك تنـاول سيكولوجـي فـي تعريـف التخلـف لـ 

 تـرى بـأن التخلـف الذهنـي يشيـر إلـى مستـوى األداء الوظيفـي التـي
ـذي يظهـر فـي مرحلـة النمـو وال، الـذي يقـل عـن المتوسـط، العقلـي

  :مرتبطـا بخلـل فـي واحـدة أو أكثـر مـن الوظائـف التاليـة 
  
  
  ــــــــــــــــــــــ      

  . 35ص -  1985 – )2(الطبعة ، الجامعة األردنية  " التخلـف العقلي ''سليمـان الريحانـي. د  - 1
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  .ـضـجالن - أ        
  . التـعلـم -ب        
  )1(.التـكيف اإلجتماعـي -ج        

  
ـى نقتـرح تعريفـا شامـال أقرتـه هيئـة أو منظمـة الصحـة نحوضمـن هـذا الم

: حيـث عرفـت الضعـف الذهنـي علـى أنـه  1954سنـة  (OMS)العالميـة 
وهـذا ما ، العقلـي للنموعـدم إكتمـال أو قصـور فـي مستـوى اإلرتقـاء العـام ''

الـذي  و 1955 الذي صدر سنة تعريفـا آخـر لقانـون الصحـة بأنجلتـرا هيؤكـد
  )2(.''حالـة مـن توقـف إرتقـاء العقـل وعـدم إكتمالـه:  يـرى فيـه

  :وهنـاك تصنيفـات للضعـف الذهنـي كاآلتـي 
  .لتعلـمأثنـاء ا الـذي يتمثـل فـي ضعـف مميـز:  قصـور ذهنـي عميـق  -1 
، بإمكـان الفـرد القيـام ببعـض النشاطـات التعليميـة:  قصـور ذهنـي حـاد  -2 

  .  وتنميـة بعـض الحركـات الجسمانيـة البسيطـة 
حيـث بإمكـان الفـرد إكتسـاب مفاهيـم بسيطـة :  قصـور ذهنـي متوسـط -3 

ة فـي التعلـم صعوبـ ،أثناء التواصـل؛ نظافـة الجسـم؛ رشاقـة وحركـات بسيطـة
 ومعامـل ذكائـه يتراوح ما، النشاطـات القـراءة أي تعلـم المفاهيـم الحسابيـة أو

  .QI = %49إلـى  35بيـن 
قـدرات ومهـارات تطبيقيـة للقراءة والحساب؛ ومثـل :  قصـور ذهنـي جزئـي -4 

  = %70 إلـى 50ا بيـنـمعامـل الذكـاء م، ةـهذه الحالـة تستدعـي تربيـة خاص
QI ''.)3(                      

  
  : اإلعـاقـة الحـركيـة  2- 5- 3
  

بالخلـل الوظيفـي أو إنخفـاض فـي نشـاط جسـم  تعـرف بأنهـا تتميـز      
أو حركـات دخيلـة ؛ وتمـس إما ، وقـد يكـون غيابـا كليـا للحركـة، دالفـر

  ه الخلقـياال تتمثـل فـي التشـوـأو الجـذع أو الـرأس ؛ وتأخـذ أشك، األطـراف
)Malformation congénitale(  مستـوى الدمـاغ أو تخريـب في )Lesion cérébrale(  

ف اأثنـاء أو بعـد الوالدة ؛ يضـ، أو إصابـة فـي النخـاع الشوكـي تحـدث قبـل
أو كذلك فقـدان جزئي،  )Agénésie( إلـى ذلك غيـاب جزئـي أو كلـي لألطـراف

    
  ــــــــــــــــــــــ

  . 37/38ص _ نفـس المرجـع السابـق   - 1
  . 80ص، ئـرالجزا -  1990 - ديوان المطبوعات الجامعية ، '' مدخل إلى علم النفس ''  مصطفـى عشـوي. د  - 2

3- Classification Internationale des Handicaps : Déficiences , Incapacités, et désavantages -  
      Un manuel de Classification des conséquences des maladies, INSERM –OMS-1988. 
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ذلك ك و  (Myopathie)  أو نهائي للحركة بسـبب اإلصابـة في مستـوى العضـالت
أو فـي النهايـة اإلصابـة ، إصابـة األعصـاب التـي تتحكـم فـي العضـالت

  )1(.''علـى مستـوى المفاصـل
  :جليـل وديـع شكـور اإلعاقـة الحركيـة إلـى باحث فـي حيـن يقسـم ال

  
  . Handicap moteurاإلعاقـة الحركيـة أو الجسديـة  -  أ    
  . Paralysé الـمشلـول - ب   
  )I.M.C( Infirme Moteur Cérébral .)2(المصاب بالعجز الحركي المخي - ج   
  

ـدم توافـق ع''إالّ أن هناك إضطرابـات نفسيـة حركيـة تبـرز بسـبب      
التعابيـر الحركيـة أو السلوكـات ، رفولوجـي والمعيـار السـوي فـي البنـاء المـ

النفسيـة الحركيـة األخـرى حيـث تجسـد اإلختالل الوظيفـي فـي الجانـب 
  )3(.''الحركـي

  
ا ـكم ،ومـن هنـا يمكننـا الربـط بيـن التخلـف الذهنـي والتخلـف الحركـي     
أن هنـاك تطابقـا بيـن التخلـف الذهنـي والحركـي حيـث '' )Dupré( يـرى

يعتبـر التخلـف الحركـي حالة مرضيـة تصيـب قـدرة التحـرك فـي جوانبـها 
و زيـادة  ات الالإراديـةـات المنعكسـة خاصـة رعونـة  الحركـالتوازنيـة والحرك

دم إمكانيـة التوتـر العضلـي المتنـوع والمنتشـر والمؤديـة غالبـا إلـى عـ
  )4(.''يـةرادإنجـاز الحركـات اإل

  
  :مـن بيـن اإلضطرابـات النفسيـة الحركيـة الشائعـة نذكـر  و
  

  .التخلـف الحركـي  -أ        
  .إضطرابـات صـورة الـذات   - ب      

  .إضطرابـات التنظيـم الفضائـي الزمانـي  -ج       
  .إضطرابـات الجانبيـة  -د       

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- Petit Larousse de la medcine  juin  2003 (pages 410\411 ). 

 .48 ؛ الدار العربيـة للعلوم ؛ ص”  معاقـون ولكـن عظماء ” : جليـل وديـع شكـور .د  -2
3-  M.Lacaze ,P.Dumond: '' Langage du corps et psychomaticité, synthèse de                

communication présentée au cours des journées d’études , CNFPH Cne 1993 .  
4- Luis Not ‘’ perspectives pour l’éducation des débiles mentaux’’ ; Edition privat ;  
                       Toulouse 1988 ; Page 54. 
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  :اإلعـاقـة السـمعيـة   3-5-3
  

، إلتقـاط األصـوات عنـد السمـع و اأو جزئـي اكلـي ام عجـزـمالصيعد        
وعنـدما يكـون القصـور جزئيـا يتعلـق األمـر بالضعف السمعـي الـذي يشهـد 

  .إضطرابـا حسيـا سمعيـا فـي إدراك األصـوات
قـد يـدرك الكـالم المرسـل إليـه ''عـن الفـرد المصاب بضعـف سمعـي ا أمـ

وفـي غيـاب حـدة سمعيـة فعالـة يجـد صعوبـة ، لسمعيـةعـن طريـق القنـاة ا
إليـه؛ أما الفـرد بعـد حرمـانه مـن  المرسلة و ترجمـة الرسالة فـي تفسيـر

مكتسـب فإنـه يـجد صعوبـة فـي تعلـم الكـالم  بشكـل والدي أوالسمع حاسـة 
  )1(.''قـهفي تربيـة و إعـادة تربيـة سمعـه ونط ممـا يترتـب عنه صعوبات كبيرة

وليـس الفـرق بيـن األصـم و ضعيـف السمـع كامنـا فـي مستويـات القصـور 
بـل أن هنـاك فـروق شاملـة لتقنيـات ، السمعـي أو صعوبـات النطـق فحسـب

ووسائـل التكفـل إنطـالقا مـن المراحـل المبكـرة للكشـف عـن هـذه 
المهنـي وحتـى ، درسـيالوظيفيـة إلـى مستويـات التكفـل الم اإلضطرابـات

دوليـة تصنيفـات عـدة ، ولذلـك قدمـت هيئـات أمميـة .الدمـج اإلجتماعـي
  :للقصـور السمعـي وطـرق التكفـل بهـا وأكثرهـا رواجـا هـي 

  )Dbl( دبل 90يساوي  أي ضعف سمعي أكبر أو: ي ئضعف سمعي عميق ثنا - أ  
  .دبل 90-71يتـراوح بيـن ضعف سمعي، أي غياب الكالم: ضعف سمعي حاد  - ب 
  .دبل 70-41ضعـف سمعـي يتـراوح بيـن :  ضعف سمعـي متوسـط  -ج 
  دبل وفيـه تظهـر بعـض 40-20يتـراوح بيـن : ضعـف سمعـي جزئـي  -د 

  )2(.''عناصـر الكـالم بشكـل غيـر محـدد
  
  :أسبـاب اإلعاقـة الرئيسيـة    6 – 3

       
، ونـوع اإلعاقـة سـواء كانت حركيـة وهـي تختلـف حسـب طبيـعة      
 :سمعيـة أو بصريـة وهـي تصنـف كالتالـي ،  ذهنيـة

جيـل  إلىتشمـل الحاالت التي تنتقـل مـن جيـل  و : األسبـاب الوراثيـة  1- 6- 3
مثـل اإلستعـداد ، عـن طريـق الجينـات الموجودة علـى الكروموزومات في الخاليا

وكـذا الضعـف العقلـي ، والذي يسمـى بالهيموفيليـالـدى بعـض األسـر للنزيـف 
لإلصابـة بمـرض السكـري والزهـري الوراثـي فـي إفـرازات  واإلستعـداد

  .ة الدرقيـة الـذي يـؤدي عمومـا إلـى نقـص النمـو العقلـي والجسمـيدالغـ
 

  ــــــــــــــــــــــ
1- Shirly Vinter et Paul Genin : ‘’Les enfants déficients Auditifs ‘’ ; SIMEP, Paris , 1985 P:14  
2- Classification internationale des handicaps , déficiences , incapacités  et désavantage           
         Un Manuel de classification des conséquences des maladies -INSERM - OMS - 1988 .            
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والتـي هي حصيلة المؤثـرات الخارجيـة التـي تبـدأ  : األسبـاب البيئيـة  2- 6- 3
  :      ة وهـي كالتالـي امـن الحمـل إلـى الـوالدة إلـى الوفـ

والتـي تتمثـل فـي اإلصابـة أثنـاء ) أي الخلقيـة (  : مؤثـرات ما قبـل الوالدة *
ـؤدي إلـى تعـرض الحمـل بإحـدى األمراض كالحصـبة األلمانيـة والتـي ت

الجنيـن إلـى إصابـات فـي مستـوى العيـن والقلـب؛ إضافـة إلـى صحـة األم 
  .ونوعيـة تغذيتهـا ونـوع األدويـة التـي تتعاطاهـا أثنـاء حملهـا 

وهـذا الحـدث إذا كـان حجـم المولـود كبيـر  : مؤثـرات أثنـاء الوالدة* 
كعـدم غسـل عينـي ، ء الوالدةاظافـة أثنـل فـي الناوكـذا اإلهمـ، بالنسبـة لألم

 دالطفـل بالمـاء والصابـون قـد يـؤدي إلـى الرمـد الصديـدي وبالتالـي فقـ
حيـث  )prématuré( البصـر فيمـا بعـد؛ كذلك الشأن بالنسبـة للطفـل الخديـج

  .يمكـن أن يصـاب بنزيـف فـي الـمخ وهكـذا 
ـاالت متعـددة منها حوادث السيـارات وهـذه الح : مؤثـرات بعـد الوالدة* 

 لوإصابـات العمـل والحـروب والجـروح واإلصابـة باألمـراض الشديـدة مثـ
    )1(…شلـل األطفـال والحمـى والروماتيـزم إلخ  

 
  :   إلعـاقـة البصـريـةا  7 – 3

مدخل  نشيـر فقـط إلى أن تناولنـا لإلعـاقات الذهنية، الحركيـة و السمعيـة هو     
للتعريـف بمختلف اإلعـاقات؛ و تعريجنـا على األسبـاب الرئيسيـة لإلعـاقات، دون 

، مـا هو إالّ طريقـة أو )اإلعـاقة البصرية(التعرض للنـوع الرابع من اإلعـاقات 
أسلوب أردنـا به فصل بـاقي اإلعاقات عن اإلعـاقة البصرية التي ارتأينـا بروزهـا 

نظـري لمحتويـات هذا الفصـل، و ذلك لمـا تكتسيه من أهميـة أكثر، عند التناول ال
  .لخدمة محور رئيسي من محـاور موضوع بحثنـا

تستخـدم للتعريـف ، فـي الحقيقـة هنـاك ألفـاظ كثيـرة فـي اللغة العربيـة    
، األكمـه، األلفـاظ هـي األعمـى هوهـذ، بالشخـص الـذي فقـد بصـره

ذة وفـي األصـل مأخـ" أعمـى" الكفيـف؛ وكلمـة ، فـوفالمك ،العاجـز، الضريـر
 دحيـث هـو الضاللـة ؛ والعمـى يقـال فـي فقـ، مـن أصـل مادتهـا العمـاء

كما تستعمـل كلمـة ضريـر بمعنـى  .البصـر أصـال وفقـد البصـر مجـازا
لضريـر هـو الرجـل الفاقـد اوالرجـل ، أعمـى ألن الضرارة لغـة هـي العمـى

   )2.(''ء الحـالووالكلمـة مأخـوذة مـن الضر  ووجـود سـ، صـرهلب
واإلجتماعيـة ، وهنـاك تعاريـف عـدة للكفيـف والكـف مـن الناحيـة التربويـة

  .والعضويـة والقانونيـة واإلقتصاديـة 
  ــــــــــــــــــــــ

  ، ) المجرمين والمعوقين ( ''مة اإلجتماعية الفئـات الخاصة من منظور الخد '' :محمد سيد فهمي والسيد رمضان   - 1
  ) .169ص( 1999،الناشر المكتب الجامعي الحديث األزرطية إسكندرية    

  مكتبة زهراء الشرق القاهرة ) المفهوم والفئات ( '' سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة '' :عبد الرحمان سيد سليمان  - 2
  . 47ص،  2001 – 1ط    
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  : جتماعـي للكفيـفلتعريـف اإلا  1- 7- 3
دون قيـادة فـي بيئـة غيـر  ههـو الشخـص الـذي ال يستطيـع أن يجـد طريقـ''

أو ، معروفـة لديـه أو كانت قدرتـه علـى اإلبصـار عديمـة القيمـة إقتصاديـا
مـن كانـت قـدرة إبصـاره مـن الضعـف حيـث يعجـز عـن مراجعـة عملـه 

  )1(.''العـادي
  
  :     ف التربـوي للكفيـفالتعـريـ  2- 7- 3

يعـرف األطفـال المكفوفـون بأنهم أولئـك الذيـن يصابـون بقصـور بصـري      
كمـا  )Braille().2(ممـا يجعلهـم يعتمـدون علـى القـراءة بطريقـة برايـل ، حاد

ذلـك الشخـص الـذي تقـل  درجـة  وجهـة نظـر تربويـة هـو أن الكفيـف مـن
ما يلزمـه إستخـدام النظـارة ألن مثـل ، بالعيـن األقـوى 20/200إبصـاره عـن 

هـذا الشخـص ال يمكنـه اإلستفـادة مـن الخبـرة التعليميـة التـي تقـدم للعادييـن 
  .إال بمساعـدات خاصـة

  
   :     لتعـريـف القانـونـي للكفيـفا  3-7-3

كانـت درجـة إبصاره تعـرف منظمـة العمـل الدوليـة الكفيـف بأنـه مـن ''      
أو ، التصحيـح بالعدسـات الطبيـة بعد علـى األكثـر فـي أحسـن العيـن 35/60

 اليـد علـى بعـد إكثـر مـن  أصابعبعبـارة أخـرى مـن كان عاجـزا عـن عـد
ويعتبـر ، بعـد التصحيـح بالعدسـات الطبيـة ثالثـة أمتـار بأحسـن عيـن

درجة مهمـا كانـت قـوة  20ده ال يزيد عنفـا من كان مجـال البصر عنـكفي
        ) 3.(العبـارة

    : التعـريـف اإلقتصـادي للكفيـف  4- 7- 3
بمـا أن مزاولـة النشاطـات المهنيـة لـدى المكفـوف تتأثـر بسبـب القصـور      

فهـذا يطلـق عليـه إسـم اإلعاقـة ، الحسـي وصعوبـة التكيـف اإلجتماعـي
  )4(.ة المسببـة للعجز الذاتي في اإلستقاللية وكسـب الرزقالبصريـة اإلقتصاديـ

  
  

   ــــــــــــــــــــــ
  ) المعوقين+ المجرمين ( '' الفئات الخاصة من منظور الخدمة اإلجتماعية '': السيد رمضان  +محمد سيد فهمي   - 1

                       ) .176ص( 1999،الناشر المكتب الجامعي الحديث األزرطية إسكندرية   
  زهراء الشرق  مكتبة) المفهوم والفئات (>> سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة  '' :عبد الرحمان سيد سليمان   - 2
  . 48ص، 2001_  1ط_القاهرة    

  . 177ص  -  مرجـع سابـق/ محمد سيد فهمي  - 3
 المملكة العربية السعودية -الرياض  -دار المريخ للنشر ، )تربية المعوقين في الوطن العربي: (لطفي بركات أحمد - 4

  .137ص ) 1981(     
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ولنستخلـص مـن جملـة مـا ورد فـي التعريفـات السابقـة نقـول ببساطـة أن 
وال يستطيـع ، الـذي ال يـرى الكتابـة السـوداء مهمـا كان سمكهـا الكفيـف هـو

   )1.(ايـلالقـراءة إال بالبر
لإلشارة يجـب التمييـز بيـن الكـف كعجـز كلـي للبصـر وضعـف البصـر  و

ولـن يتأتـى هـذا إالّ ، نتناولـه بالتفصيـل الحقـاسمـن حيـث الحـدة الـذي 
يفة العين ظثم التعرض لو )Schéma de l’œil( بوصفنـا للعيـن مـع تقديـم مقطع لها

الذي يمهـد لنا  الشيءعيـة يالطب الرؤية العاديـة وودور كل عنصر في تركيبها لعملية 
ومـا يترتب  عجـز أي عنصـر من هـذه العناصـر، فيما بعـد معرفـة قصور أو

أهـم األسـباب  عن عنـه من أنـواع وأصناف القصور البصـري، كما نتعرف
    الحقيقيـة المؤديـة إلى اإلعاقــة البصريـة وأثر كل ذلـك عـلى النمـو النفسـي

 و بنـاء شخصيـة المعـاق بصريـا، حيـث أن الوضعيـة تختلـف إذا كانـت اإلعاقة 
  .خلقيـة، كليـة أو جزئيـة  مكتسبـة أو

 
    :صـف محتـوى العيـنو   8 – 3

  :تحتـوي العيـن علـى     
  :  األوسـاط الشفافـة وهـي 1 - 3-8

  Cornéeالقرنيـة      
    humeur aqueuseالرطوبـة مائيـة     
    Cristallinجليديـة العيـن      
  Corps vitréالجسـم الزجاجـي     

  
  . La rétine الذيـن يستقبلـون أشعـة الضـوء ويحولونـها إلـى الشبكيـة 
  
  ) :La rétine(الشبكيـة  3-8-2

 )Influx nerveuse( خالياهـا الحساسـة تحول المعلومة الضوئية إلى دافع عصبـي    
تساعـد علـى رؤيـة األلـوان كما لـها دور كبيـر ) Les Cônes( ريـطحيـث المخا

فـي رؤيـة األشيـاء الدقيقـة، بمعنـى إذا أصيبوا بخلل فسيـؤدي ذلـك إلـى عجـز 
  .فـي حـدة البصـر

فدورهـا يتمثـل فـي المساعـدة عـلى الرؤيـة  )Les bâtonnets( أما العصيـات
  .عنـد ضعـف شـدة الضـوء 

  
  ــــــــــــــــــــــ

1- Antoinette Berveiller : ‘’Vivre avec un Aveugle de la naissance au 4eme age’’ 
    ed : Josette lyon , 2001 - Page 11. 
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دوره يحول أو ينقل الدافـع ب ) :Le Nerf Optique (العصـب البصـري  3- 3-8
    .إلـى الدمـاغ) السيـالة العصبيـة( العصبـي

  )1.(تدخـل المعلومـات المحولـة :المنطقـة القشـرية 3-8-4
 

  ):كيـف تتـم الرؤيـة؟(ظيفـة العيـن و   9 – 3
  :يـلي طبيعيـة يشتـرط ما لكـي تتـم الرؤيـة بصورة عـادية و     

األوسـاط التـي تخترقهـا أشعـة الضـوء يجـب أن تكـون حقيقـة شفافـة،  3-9-1
جليديـة العيـن معتمـة  )Le cristallin Opaque(ـون ألن العكس يحدث عندمـا تك

لما تصـاب ) La Cornée( ؛ وكـذا القرنيـة(La Cataracte) )السبـل(فـي حالـة 
  .)Kératites( باإللتهـاب

 La( يشتـرط كذلك لصورة الموضوع الخارجي تتكون فعال على الشبكيـة 3-9-2
Rétine(، الذي يستلـزم أن المقلـة الشيء )Le Globe Oculaire ( هي كرويـة؛ ألنهـا

الذي يؤدي قصر  الشيءإذا كانت طويلـة فالصـورة تتكـون قبل الشبكيـة 
قصيـرة فهـذا ) Le Globe Oculaire(؛ أما إذا كانـت المقلـة )Myopie(البصـر

مـما يـؤدي  )La Rétine(يـؤدي تكويـن صـورة من الخلـف أي خلـف الشبكيـة 
وإذا كانـت غيـر منتظمـة أي المقلـة  .)Hyper Metropie(    إلـى طـول البصـر

يعـرف بالالبؤريـة أي  فهـذا يـؤدي إلى صـورة النقطـة ال ندركهـا وهـذا ما
Astigmatisme).(  

ذي يسهـل تكييـف بـؤرة ـال: ) L’accommodation( تكييـف البصـر 3-9-3
منحنـى  مرئـي بواسطـة تغييـرمع مسافة الموضوع الخارجي ال) La focale(المقلـة 

يجـب أن يكـون بشكـل صحيـح؛ حيـث يحـدث ) Le cristallin(جليديـة العيـن 
  ).Cataracte(بنزعهـا في حالـة السبـل ) Le cristallin(العكس عند غياب الجليديـة 

) La Rétine(للشبكية ) Cellules Sensibles( يجب أن تكون الخاليا الحساسية 3-9-4
  .يـةوظيف

وظيفيـة  )Muscles Oculaires(يجـب أن تكـون العضـالت البصريـة  3-9-5
تحـدث بواسطـة تنسيـق جيـد  Reliefإدراك المجسـم  بشكـل سليـم، حيـث

عنـدما يكـون ) Strabisme( للعضـالت البصريـة؛ حيـث يحـدث الحـول
  .على الموضـوع الخارجي  المحـوريـن البصرييـن غيـر مجتمعيـن

  ).Les voies nerveuses intactes( كون المسالك العصبية سليمـةتيجب أن   3-9-6
  
  

  ـــــــــــــــ
1- Michelle Guidetti et Cathrine Tourette : ‘’Handicaps et développement psychologique de 
l’enfant’’ : ed Amand Colin , Paris – 1999 - Pege 74.                                                                                                                                                  
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العيـن لخلـل علـى مستـوى أي عنصـر  تأما فـي حالـة تعـرض محتويـا
تـوى والضعـف فـي مس فهـذا يـؤدي إلـى اإلختـالل فـي الوظائـف، فالقصـور

  )1.(حـدة البصـر
  
  : ختلـف درجـات ضعـف البصـرم   10 – 3

عـدة مستويـات مـن ضعـف البصـر يمكـن مالحظتهـا، بالنسبـة لكـل     
تخفيظهـا بوسائـل تعـوض هـذا الضعـف  كمـا يمكـن،  عيـن علـى حـدى

 يصهـا فـيخ، ويمكـن تل)Lunettes( أو النظارات) Lentilles(مثـل العدسـات 
  :الجـدول التالـي 

  
  صنـف البصـر  درجـة الضعـف  .حـدة البصـر بأحسـن تصحيـح ممكـن

  .8/10أعلى مـن 
  . 8/10أقـل مـن 

  عديمـة 
  خفيفـة أو

  رؤيـة عاديـة

  . 3/10أقـل مـن 
   1/10أقل من 

  .أمتار  06يمكن حساب األصابع على بعد 

 متوسطـة
  Sévère جسيمـة

  رؤيـة ضعيفـة
Amblyopie  

  كمـشال

  0.5/10أقل من 
    .أمتار 03إمكانية حساب األصابع على بعد 

   0.2/10أقل من 
  .متر 01حساب األصابع أقـل من 

  .إمكانية حتـى رؤيـة الضـوء  
  .غيـر ممكـن حتـى رؤيـة الضـوء 

  عميقـة
  

  كليـة هشب
  
  
  كليـة

  
  
  عمـى

 Cécité  

)2(   
  

 1/20قـة حـدة البصـر أقـل مـن يقابـل فـي الحقي     )La Cecite(إذن العمـى 
  .ألحسـن عيـن، وبواسطـة التصحيـح 

 
  

  ـــــــــــــــ
1- Idem, Page 75. 
2- Classification internationale des handicaps , déficiences , incapacités  et désavantage     

Un Manuel de classification des conséquences des maladies -INSERM - OMS - 1988 p 75 .     
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  )1( :نـواع الضعـف البصـري أ   11 – 3
  

13-11-1  (MYOPIE) قصر البصر ؛ )Hypermetiopie (؛ طـول البصـر
(Astigmatisme) ـونإضطرابـات كسـر الضـوء كلهم الالبؤريـة، يسم (Troubles 
de Refraction)  تصحيحهـم بواسطـة عدسـات جوفـاء ويتـم؛ (Les verres 

oucanes) بـةحدوطول البصر يتم تصحيحه بالعدسات الم؛  بالنسبـة لقصر البصر Les 
verres Convexes فيتـم تصحيحهـا بواسطة العدسات األسطوانية أما الالبؤريـة 

Cylindriques) .  
  
وهـو إضطرابـات فـي حركيـة العيـن : (LE STRABISME)الحـول  3-11-2

ران البصريـان غيـر مجتمعيـن علـى الموضـع الخارجـي، يكـون المحـو حيـث
و الحـول ليس فقط ) Convergent(و تجمعي  )Divergent( تباعـدي وهـو نوعـان

الجمالـي لإلنسـان، بـل هـو كذلـك مـن المسببـات الرئيسيـة  ل فـي الجانـبخل
  . (Amphyopies Unilaterales)أي  للكمـش األحـادي

  
وهـي خلـل فـي حركـة العيـن، حيـث :  (Le Nystagmus) الرعشـة 3-11-3

 .(Les courses Rythmiques du Globe Oculaire) بهـزات رتمية للمقلـة تتميـز
  
حيـث العمـى الكامـل عـن األلـوان هـو : خلـل رؤيـة األلـوان  3-11-4

األولـى  بالدرجـة الحقيقـة نـادر؛ أما التشـوه الجزئـي لأللـوان فهـو شائـع و
المتمثلـة فـي الخلـط بيـن اللـون األحمـر واألخضر؛ )   (Daltonisme الدالتونيـة 

  .والـذي يعتبـر إعاقـة حقيقيـة بالنسبـة للمتمدرسيـن أو العاملين على حـد سـوى
  
  .والذي سببه إضطرابات أو إصابة في مستوى الشبكيـة :ل الرؤية الليليـةـخل 3-11-5
  
) Photophobie(ـواف الضـوء خأو مـا يسمـى ب : يـة للضـوءالحساس 3-11-6

وهـذه  (Larmoiement)والتـي تثيـر آالمـا وإحراجـات مـع سيـالن دمـوع 
الحساسيـة تكـون بسبـب تخريـب فـي القرنيـة أو بسبـب الرمـد 

   .) (Conjonctiviteالحبيبـي
  

يدخـل فـي  هنـاك نـوع آخـر مـن الضعـف البصـري؛ ولكـن ال     
    أصنـاف حـدة البصـر، أو الضعـف البصـري بـل فـي مجـال الرؤيـة أي

)La deficience du champ visuel ( حيـث يكـون كليـا أو جزئيـا، لمـا يتـراوح
  )120º).2 إلـى أقـل مـن 60º مجـال الرؤيـة بيـن

  
  ــــــــــــــــــــــ

1- Michelle Guidetti et Catreine Tourette : Handicaps et développement psychologique de 
l’enfant - Paris  1999- Page 76. 
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  )أنـواع اإلعـاقـة(فـصـل خـاص باإلعـاقـة عمـومـا : فصل ثالـث 

  :  عاقـة البصريـةإللـى اإسبـاب المؤديـة أهـم األ   12 – 3
  
 ،يـم جليديـة العيـنعتالـذي يـؤدي إلـى ت : (La Cataracte) لسبـلا 12-1- 3

) Rubéole maternelle( حميـراء األم: تكون عديدة منهـا األسبابحيث عند الطفـل 
حيـث الطفـل  (Trisonie21 = Mangolisme)ضـف إلـى ذلـك المنغوليـة 

كمـا أن هناك ؛ لبطفـال مصـاب بالس 20الواحـد مـن مجمـوع ي المنغولـ
  .تحـدث السبـل  (Le Diabète )أمـراض مزمنـة أخـرى مثـل داء السكـري 

لسبـل الجزئيـة تتـرك للطفـل حـدة بصـر ضعيفـة افإن بعـض حاالت لإلشـارة 
  .، ويتم ذلك بدون أن يـدرك الطفـل أو الوالدين ذلك 3/10إلى  2جدا حيث تتراوح بين 

مالحظـة أخـرى للفـت اإلنتبـاه، وتتمثـل فـي كـون السبـل الخلقـي                 
(Cataracte  Congenitale) مـا مقرونـا بقصـر قامـة العيـن، يكـون عمـو

  .والرعشـة البصـريـة أو بعـض حاالت التخلـف الذهنـي 
  
أي داء الـزرق والـذي سببـه إرتفـاع  :  )GLAUCOME (قلـوخـومـا 3-12-2

وهـو تقريبـا خلقـي عنـد الطفـل  '' ).Globe Oculaire( داخـل المقلـة الضغـط
فـي كثيـر مـن الحـاالت هـو وراثـي  سبـب لديهـم العمـى؛ ولكـني حيـث

؛ ولكـن عنـد التشخيـص )3/2( ثلثـي الحـاالت ويمـس كلتـا العينيـن فـي
  )1(.''الموقـف ذتنقـ المبكـر، بإمكـان إجـراء عمليـة جراحيـة

  
  .و الذي هو وراثــي  : )Dégénérescence rétinienne(  إنحـالل الشبكيـة 3-12-3
  
والتـي سببهـا  ) : La Fibrophastie Retrolentale(يـاف لدونـة األل 3-12-4

تعتيـم الجسـم الزجاجـي بواسطـة اإلفـراط األكسجينـي للطفـل الخديـج 
)prématuré(  داخـل الحاضنـة اإلططناعيـة)couveuse.(  
  
هـو يصيـب عمومـا و  ) :le Retinoblastome(سرطـان الشبكيـة  3-12-5

  .رة، وهـو فـي األصـل وراثـياألطفـال فـي سـن مبكـ
وهـي األسباب  ) :Traumatismes oculaires(  الصدمـات البصريـة 3-12-6

الشائعـة للعمـى الكلـي أو فقـدان إحـدى العينيـن بسبـب جـروح تصـيب 
  .العيـن عـن طريـق أجسـام خارجيـة

لرؤية المشوه ل) le Choriorétinité Toxoplasmique(إلتهاب الشبكية  3-12-7
وهـو يحـدث بسبـب تسمـم بالزمـي يصيـب الجنيـن أثنـاء الحمـل : المركزيـة

حيـث يترتـب عنـه تشويـه للرؤيـة المركزيـة؛ ولإلشـارة فإن الكشـف عنـه 
  .يستدعـي مـن العامليـن فـي هـذا المجـال، إمكانيـات وجهـود كبيـرة

  
  ــــــــــــــــــــــ
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  )أنـواع اإلعـاقـة(فـصـل خـاص باإلعـاقـة عمـومـا : فصل ثالـث 

 :النمـو النفسـي ألطفـال المعاقيـن بصـريـا   13 – 3
مكفوفيـن (تنـاول موضـوع النمـو النفسـي لألطفـال المعاقيـن بصريـا      

يستدعـي النظـر مـن عـدة زوايـا ويجـب أن يكـون ) ومصابيـن بالكمـش
ـرض مبنيـا علـى المالحظـة العلميـة الدقيقـة حيـث تاريـخ الحالـة، أسبـاب الم

والفحوصـات الطبيـة المختصـة، لهم مكانـة كبيـرة فـي ذلـك، هـذا مـن ناحيـة 
ومن ناحيـة أخـرى الطفـل الكفيـف ال يجـب إعتبـاره ببساطـة كطفـل عادي، 

) la Cécité(ألن نمـوه يتـم بـدءا مـن معطيـات أخـرى تدخـل ضمـن العمـى 
أو مكتسـب كلـي أو جزئـي أو حيـث يختلـف الوضـع إذا كـان العمـى خلقـي 

حتـى مـن حيـث األسبـاب المرضيـة؛ وعليـه سنتنـاول علـى يـد خبـرات، 
أطرحـات وتجـارب العامليـن والباحثيـن فـي هـذه المياديـن، النمـو الحركـي، 

  :التواصلـي، المعرفـي، وكـذا نمـو شخصيـة الكفيـف فيمـا يلـي
  : النمـو الحركـي  1- 13- 3

ـث الحـظ العلمـاء إختالفـات في النشـاط وحـركة و إستمراريـة وجـود حي    
األشيـاء، حيـث لوحـظ قلـة الحركـة فـي المرحلـة الحسيـة الحركيـة، كمـا 

حيـث كل األشيـاء ). Fusion Main-Bouche(لوحـظ الخلـط بيـن الفـم واليـد 
لـفت لالنتبـاه أنـه فـي التـي تؤخـذ باليـد، تنقـل مباشـرة إلـى الفـم؛ و الم

نهايـة السنـة األولـى مـن عمـر الكفيـف، التنسيـق بيـن اليد و الفـم يصبح 
كبيـرا لدرجـة أن الفـم يصبـح كبيـرا بمعنـى أنـه يتماشـى مع حجـم الشيء 
الـذي أخـذه بيـده إلى فمـه؛ ونظرا لطبيعـة إعاقـة الطفـل، الكفيـف يقـل 

يـث لوحـظ تبنـي وضعيـات تشبـه الطفـل حديـث ، ح)1(نشاطـه الجسـدي
الـوالدة، حيـث نـرى الـرأس مطأطـأة إلـى األمـام مـع األطـراف العلويـة 
منحنيـة نحـو الصـدر، مع مالحظـة راحـة اليـد مفتوحـة بالنسبـة للكبـار 
 قليـال، فقـط نشيـر أن المراحـل الكبـرى للنمـو الحركـي المتمثـل فـي التحكـم
فـي وضعيـة الـرأس، وضعيـة الجلـوس، الوقـوف وكـذا المشـي لوحظـت 

مـع مالحظـة أن ثمـة تخلـف ) Adeleson et Faiberg )1974().2مـن طـرف 
 Portalier et(أشهـر مقارنـة مـع العادييـن، فـي حيـن أن  8إلـى  4بنسبـة 

vital durand ( للحصـول أو الحظـو تخلـف بخمسـة عشـرة شهـرا 1989سنـة 
سنـوات  03 شهـرا و 15الوصـول إلى المشـي باستقالليـة ويتـراوح بيـن سن 

 وضعية الجلوس و االنتقال من فـي حين أن .المصابيـن بالكمـش بالنسبـة للمكفوفين أو
  )3.(وضعيـة البطن إلى الظهـر والحبو تبقى بدون إختالف بالنسبة لهؤالء واألسويـاء

  
  ــــــــــــــــــــــ
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  )أنـواع اإلعـاقـة(فـصـل خـاص باإلعـاقـة عمـومـا : فصل ثالـث 

على ذكـر المشـي، فالمشكلـة ال تكمـن فـي أن الكفيـف ال يتعلـم المشـي في  و 
حينـه بل فـي إتسـاع و شساعـة الفضـاء الشيء الـذي يترتـب عنـه غيـاب 

لـذي يولـد لديـه التحكـم في أداء حركـات الحيـاة اليوميـة للكفيـف الشيء ا
  .و شحنات حركية تكراريـة، إراديـة وغيـر إراديـة نتيجـة الحـذر) Tics(خلجات 

  
 :)اللغـوي(النمـو التواصلـي  2- 13- 3

حيث القصور الحسي يؤدي إلى انخفاض وضآلة التبـادالت بين الرضيع     
ات في بداية واألشخاص المحيطين به، ونذكر بالدرجة األولى األم، حيث تبادل النظر

، إشارات يدوية أو )Fraiberg1978)(1  (طفل ضروري، حيث الحظ -العالقة أم
  .باألصابع تصدر عن الرضيع الكفيف والتي تختلف عن الطفل العادي
  .كذلك الطفل الكفيف ال يدير رأسه إلى مصدر الصوت، لكن يمد أذنيه

لكن تتميز بقلة تعبيرهـا البسمة لدى الطفل الكفيف تظهر في نفس عمر الطفل السـوي، 
)Sourire moins expressif ( الشـيء الذي يمكـن ربطـه بغياب التغذيـة الرجعية

(Feed Back) في مجال التواصل؛  
مد الذراعيين : السلوكات الغير شفوية التي توحي إلى العالقة مع اآلخر، ال تظهر مثل

  .ليلتقطه الكبار
لعادي، نالحظ فقط أن الفروق التالية والمتمثلة في وعند ظهور الكالم، مثله مثل الطفل ا

مشكلة التواصل والتفاعل وليس اللغة في حد ذاتها، حيث أن الطفل الكفيف يتكلم عند طلب 
أثناء اللعب ويصمت بمجرد ) أي يناجي نفسه بصوت عال(الكبار، كذلك يتكلم كثيرا لنفسه 

فل الكفيف ال يحتوي على و لإلشارة فإن محتوى كالم الط. سماع صوت اآلخرين
كما يستند فيه على ذاته واألحداث ) .Informations Descriptives(معلومات وصفية 

إستراتيجية للتكيف وتفادي ) et Coll 1991 Anderson( الماضية وهي على حد تعبير 
 )1/3(أما عند الطفل األكبر فتظهر عند ثلث) 2.(سوء الفهم الذي قد يصدر عن اآلخرين

في الكالم راجعة في الحقيقة إلى تعلم الكالم في غياب سنـد  تت، اضطرا باالحاال
  .يسهل المحاكاة وتقليد الحركات اللفظية لدى المتحدثين معهم) Apport Visuel(بصري 

نشير في النهاية أن اللغة تشكل جزءا كبيرا في نمو شخصية الطفل ال سيما جانب المنطق 
  .)Le logique verbale(اللفظي 

  :)Intellectuel Développement(النمـو المعرفـي   3- 13- 3
عند الحديث عن النمو الفكري أو المعرفي للطفل الكفيف تجدر بنا اإلشارة قبل      

الخوض فيه، إال أن هذا األخير يكون نموه معتبرا عاديا، إال في حالة واحدة والتي تتمثل 
  .نيفي العمى أو الكف من أصل إصابة أو تخلف ذه
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  )أنـواع اإلعـاقـة(فـصـل خـاص باإلعـاقـة عمـومـا : فصل ثالـث 

ولن تتأتى معرفة النمو الفكري للطفل إال بالرجوع إلى رواد هذا المجال ونذكر هنا         
)J. Piaget ( حيـث وصلت أبحاثـه إلى تصنيف النمـو الفكـري إلى أربعة)04 (

  :مراحـل وهـي 
  

والذي يكتشف فيه الطفل بالدرجة األولى ديمومة وجود : النمو الحسي الحركي* 
  )permanence de l’objet).(1(المواضيع 

  
سنـوات،  7إلى 2التـي هـي مـن ): Préopératoire(المرحلـة الماقبـل عمليـة * 

عـن ) األشياء(وخاللهـا يصـادف اللغـة والكـالم، ويمكنـه تصور المواضيـع 
) A(ميز هذه المرحلة بالشمولية والتعميم، أي إذا كان شيءطريق اللغـة والصور؛ كما تت

  .من ناحية، فإنه يشبهه من كافة النواحي) B(يشبه
 
سنة، والتي تتميز بالتفكير  12إلى 7من ) : S.O concret(مرحلـة العمليـة الحسيـة* 

  .المنطقي، حيث بإمكانه معرفة الحساب واألحجام والكتل ويفرق ويعرف العالقة بينها
 

، والتي تتميز 12إبتداءا من سنة ) : S.O Formel(مرحلـة العمليـة الشكليـة * 
بالقدرة على التفكير التجريدي وحل المسائل والمشاكل والتفكير اإلفتراضي، المواضيع 

 .اإليديولوجية
تتوضـح فكـرة تقييـم القـدرات العقليـة ) J.Piaget(و بالتعـرض ألعمـال 
و كـذا إختبـارات المهـارات ) Epreuves verbales(هيـة بواسطـة إختبـارات شفا

)Epreuves de performance( حيث الحـظ الباحثـون ،)Millier(  1992سنـة)3( ،
بـأن تقييمـها عـن طريـق اإلختبـارات الشفاهيـة يعطـي تقريبـا نفـس النتائـج 

أن نتائـج ، فـي حيـن )الغيـر مكفوفيـن(مثـل نتائـج األطفـال العادييـن 
إختبـارات المهـارات فهـي أقـل بكثيـر عنـد المكفوفيـن عنـد غيـر المكفوفيـن، 
الشيىء الـذي يجعلنـا نستخلـص بأن المشكـل ال يكمـن فـي عقـل الكفيـف، 
ولكـن فـي محتـوى المفـردات البصريـة وكيفيـة تصـورها عنـد تقديمهـا فـي 

يفسـر نتائـج التفـوق والضعـف لـدى  اإلختبـارات الكالسيكيـة، وهـذا ما
 .األطفـال المكفوفيـن اللـذان أضفـت إليهـا الدراسـة 

 
  ـــــــــــــــ

1- David Belanger, ‘’Introduction à La psychologie’’ Université de Montréal Québec 1980  
Pages  86,87 . 
2- Idem, Pages 86,87 .  
3- Michele Guidetti et Catheime Tourette: ''Handicaps et Développement Psychologique 
de l’enfant ‘’ ,ed Armand Colin – Paris - 1999 ؛ pages 81,82 .          



  
  )أنـواع اإلعـاقـة(فـصـل خـاص باإلعـاقـة عمـومـا : فصل ثالـث 

عنـد الرضيـع ) La permanence de l’objet(أمـا موضـوع ديمومـة الشيء        
درة علـى التصـور الكفيـف، فيكتسـب ممـا يوحـي بأن الكفيـف لديـه القـ

بأن ) Mellier 1992(؛ فقـط تشيـر )Capacité de représentative mentale(العقلـي 
ديمومـة األشيـاء تكـون مقرونـة باألصـوات واللمـس حيـث الحظـت بأن األم 
تتركـك مجـال إدراك الطفـل الكفيـف بمجـرد صمتهـا أو اإلبتعـاد عن لمسـه؛ 

أشهـر  5إلى  4ـة بحوثهـا بأن هنـاك تخـلف بـ وهنـا إستخلصـت مـن جمل
  )1.(يظهـره الرضيـع الكفيـف فـي مجـال ديمومـة الموضـوع

ـّول أطفـال مكفوفيـن بالـوالدة )Hatwell 1966)(2(أمـا أبحـاث        ، ح
ـّوا من الزمـن  و مقارنتهـم بأطفـال غيـر ) Aveugles Tardifs(وآخريـن كف

ـّول العمليـات الفضائيـة  مكفوفيـن؛ حيـث عرضـت عليهـم اختبـارات بياحيـة ح
 2والفيزيائيـة والمنطقيـة وهنـا أفضـت الدراسـة إلـى أن هنـاك تخلـف مـن 

سنوات عند المكفوفيـن بالـوالدة، وأقـل حـدة عـن المكفوفيـن مـع  6إلـى 
ايفسـر أن ، مقارنـة مـع األسويـاء الغيـر مكفوفيـن، م)Tardifs(مـرور الزمـن 

اإلختبـارات التـي احتـوت األشيـاء الملموسـة سهلـت المهمـة لغيـر المكفوفيـن 
والعكـس عنـد ) المرئيـة(بإعطائهـم بنيـة إدراكيـة لألشيـاء المحسوسـة 

اآلخريـن؛ هـذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة أخـرى استخلـص فـي اإلختبـارات 
ائج؛ هـذا مـا يفسـر بـأن تخلـف الشفويـة بـأن هنـاك تقـارب في النتـ

ناتـج  )Stade opérationnel Concret(المكفوفيـن في مرحلـة العمليات المحسوسـة 
عـن عجـز فـي بنـاء الفضـاء بسبـب العمـى، وبالتالـي فقـر في التجـارب 

) Stade Opérationel Formel(أما فـي مرحلة العمليـات الشكليـة . اإلدراكيـة
الطفل الكفيف يتحرر من الواقع ’‘" Htwell''تكون عاليـة جـدا حيـث يقول فالنتائـج 

  )3.(‘‘المـادي إلـى التفكير العقلي عن طريق اللغـة
نشيـر فقـط مـن خـالل هـذه الدراسـات أن النمـو الفكـري للكفيـف      

والطفـل الـعادي يختلفـان نوعـا مـا لمعطيـات كل واحـد منهـا، ونخلـص إلـى 
 عـن دراسـة لسمبـايـو  )Michele Guidetti et Catherine Tourette( مـا صاغتـه

)Sampaio 1988 ( حول خشية المحيط)L’appréhension de l’environnement ( حيـث
تختلـف حسـب الطـرق الحواسيـة التـي تتخـذ، فحاسـة البصـر تعطينـا آنيـة 

  مـس تعلمنـا بـطريقـة تسلسـليـة وشموليـة حـول المحيــط، بينمـا حاسـة الل
  
  

ـــــــــــــــ                                                           
1- Michele Guidetti et Catherine Tourette : '' handicaps et Développement Psychologique 
                   de l’enfant ‘’ ,ed Armand Colin  - Paris -1999 ؛ page 83 .          
2- HATWELLY :  Privatisation Sensorielle et intelligence , Paris – PUF - 1966, Page 212                                     
3- IDEM , Page  214 . 

  



  
  )أنـواع اإلعـاقـة(فـصـل خـاص باإلعـاقـة عمـومـا : فصل ثالـث 

وتحليليـة لنفـس الموضـوع، ما يجعلنـا نستخلـص بـأن المكفوفيـن لديهـم إدراك 
  )1.(محيـطمقطـع لل

  
  : نمـو الشخصيـة 4- 13- 3

، بـل هنـاك )شخصيـة الكفيـف(نلفـت اإلنتبـاه إلـى أنـه ليسـت هنـاك      
الـذي يسببـه المحيطون ) La forte passivité(سمـات خصوصيـة مثـل الخمـول 

بـه، بعـدم دفعـه إلـى خوض تجـارب خطيـرة جديـدة ؛ حيـث يخـشى علـى 
شـأ فـي إطـار مـن التبعيـة والحمايـة المفرطـة اللذان الطفـل مـن أن ين

يتسببـان بدورهمـا في التخلـف المالحـظ فـي مختلـف المكتسبـات؛ وهنـاك 
. يسجـل فقـر فـي التعبيـر اإليمائـي والـذي سببـه إضطرابـات في التواصـل

وعليـه نقـول بـأن آثـار الكـف البصـري تتـرك بصماتـها في تكويـن 
صيـة الكفيـف، ونأخـذ بعيـن اإلعتبـار تاريـخ ظهـور الحالـة بمعنـى أن شخ

الكفيـف بالـوالدة والكفيـف المتأخـر، ليسـت لديهـما نفـس التصـورات 
  )2.(خصوصـا حـول بنـاء العالقـات

  
  :الخـالصــة

 لقد حـاولنـا اإللمـام بعنـاصر هذا الفصـل، من خـالل تعرضنـا إلى أنـواع        
و أسبـاب اإلعـاقة و الشخص المعوق؛ مع توضيحنـا لمفهـوم اإلعـاقة و المفاهيم 

إالّ أن إبرازنـا لإلعـاقة البصرية، أسبابهـا، . القريبـة منه كالعجـز و القصـور
أنواعهـا و درجـاتهـا و مختلف التعاريـف المتعلقة بهـا؛ كـان المراد به تقديـم 

صر أساسي لموضوع بحثنـا و هو الكفيف حتى نمكن مقـاربة نظرية شـاملة حول عن
المتصفح لهذا البحث من الدرايـة و اإلحـاطة و اإللمـام بمفهوم الكـف البصري      

  .و الكفيف، و سيكولـوجية الشخص الكفيـف
. هذا عن موضـوع اإلعـاقـات عمومـا، و اإلعـاقة البصريـة على وجه الخصوص

  .جتمـاعي المهنـي للكفيف الموظف؟فماذا عن عمليـة اإلدمـاج اإل
  .هذا مـا سنحـاول التطرق إليـه من خـالل محتويـات الفصـل الموالـي

  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــ
1- Michele Guidetti et Catherine Tourette : '' handicaps et Développement Psychologique 
                   de l’enfant ‘’ ,ed Armand Colin  - Paris -1999 ؛ page 84 .          
2- IDEM , Page  84          
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  : تمهيـد

ـي الوسـط العادي لألشخـاص المعوقيـن تعتبـر ذات دمـاج فاإلإن عمليـة         

أهميـة بالغـة لمحاربـة األنظمـة التمهيشيـة القديمـة والتـي عملــت لعهــود   

طويلـة إلى عـزل المعاقين وقتل إمكاناتهـم وقدراتهـم، وتثبيـط عزائمهـم إلبـراز 

  .مهارتهـم

عل  ـى معن  ـى اإلدم  ـاج لفئ  ـة    وس  ـوف نح  ـاول بدورن  ـا م  ـن خ  ـالل ھ  ـذا الفص  ـل التع  ـرف     

اف التـي تعمـل علـى تجسیـده؛ رماھي األطـ المكفوفیـن الموظفیـن علـى وجـھ الخصـوص و

.ث    ـم م    ا م     ـدى سی    ـر ھ    ـذه العملی     ـة ف    ـي بع    ـض بل     ـدان العال    ـم وك    ـذا الجزائ     ـر        
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  :مفهوم اإلدماج  1 – 4

ضارب المفردات في ت لحتى ال ندخ، اإلدماج هو عكس التهميش واإلقصاء      
  .والمصطلحات

، عملية إدخـال جزء داخل الكـلعلى أسـاس أنه (l’intégration) مفهوم اإلدماج يحدد 
وإدمـاجه هنا ، إدمـاج شخص داخل النسيج االجتماعي هو جعله داخل هذا النسيج أي

إذا لم نـأخذ ، إذن إدماجه في وسط عـادي وطبيعي سيجعله يتـألم. يوحي بأنه أجنبي
تضمن  ةومن ناحية أخرى توفيـر استراتيجي، ين االعتبار خصوصياته من ناحيةبع

كما تحارب التصـور االجتماعي الذي يشعر ، تكيفـه مع محيطه ونجـاحه في حياته
وتحد من نظـرة اآلخرين التي تحمل لهم مشاعر الشفقة ، آبـاء هؤالء المعاقيـن بالذنب

الطفل  Déni)(مقـت  لقصـاء حتى ال نقواإل نأو الرعب أو التقزز و التي تعبر ع
  )1.(المعاق

الدخول وسط محاولة  من هنا فإن اإلدمـاج هو محاولة الفـرد اختراق عائـق و و
ولن يتـأتى هذا إال بتوفير عوامـل تتعلـق بالتنشئة االجتماعيـة التي يتلقاهـا ، المجتمع

ه ـتدريبه وتعليمـه وتكوين الفرد داخل محيطه األسـري والمؤسسـات التي يتلقى فيهـا
  )2.(وبهذا يتـحدد سلوكه

 
  :دور األسـرة في إدمـاج الكفيف 2 – 4

انطالقـا من إبالغها نبـا ازدياد مولـود ، يبـدأ دور األسـرة في عملية اإلدمـاج     
حيث عند عملية التبليغ ينصـح المختصون بجمع ، كفيف من طرف المختصيـن

كفيـف والهدف من هذا هو تمكين الرضيع الكفيف من ال ااألبويـن مع مولودهمـ
وتعتبـر هذه الخطوة أولـى لبنات عملية ، داخل األسـرة ةاحتـالل مكانة مباشر

حيث مستقبله يعتمد على قدرة تقبلـه من طرف والديـه و الطريقة التي ، )3(اإلدماج
  .تتعـامل فيها خلية األسـرة معه

و الجمعيات و آباء ، بذوي االختصاص ةتعانو من أجل نموه وانفتاحه يجب االس
 ،نوليها االهتمام من أجل استقاللية الطفل الكفيف أن المكفـوفين لجمع العناصر التي يجب

     و الحركية  ةـكذلك التنميـة الجسمي، كالمـادات الغذائية والنظافـة واللباس والنـوم
  ، ةـة و العاطفيـاالجتماعي، لفكريةوتنمية اللغة والجوانب ا، و التوجه الزماني والمكاني

 
 
 

  ــــــــــــــــــــــ
1- Kouadria, A " intégration des enfants handicapés, réalité et perspective ".  14eme rencontre 
    International, CNFPH Cne, ed Dar el houda, Ain M’lila ; pages 9,10.                                                     
2- Aime labergere: " L’insertion des personnes handicapées", Documentation française ;  
    France 1990 ; page 23.   
3- Antoinette, B, op cit, p 19.  
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ويجعلهم يكتشفـون ، كل هذا يطمئنهـم ويزيـل شعور الخوف على مستقبل ابنهـم

وهي حقيقـة ، أي تواصل ابنهم معهم ومع محيطـه الخـارجي، للتواصل وسائـل أخرى
  )1.(السمع والذوق والشم واللغة والحركة، فقط يجب تطويرها وتتمثل في اللمس، بحوزته

  
  :دور المدرسة أو المؤسسة المختصة في إدماج الكفيف   3 – 4

لجهات المختصة في يجدر بنا الحديث عن ا، قبل التعرض إلى دور هذه المؤسسات     
هذا بالنسبة لفرنسا ) (C.D.E.Sوهي اللجنة اإلقليمية للتربية المختصة ، توجيه الطفل إليها

برأي المجالس  ةمدعوم (U.D.S) خاليا التشخيص المدرسي، وبالنسبة للجزائر، كمثال
  .لدى المؤسسة المختصة  (C.M.P)الطبية البيداغوجية 

مدرسة صغار ) (E.J.Aالمختصة والمعروفة لدينا باسموتعمل هذه المؤسسات أو المدارس 
ومربيين ، المكفوفين والتي تتكون تركيبتها البشرية من أساتذة ومعلمين مختصين ومربيين

وتقدم تعليما مكيفا في ، رفقة أخصائيين نفسانيين، مختصين في مجال اإلعاقة البصرية
  .إطار برنامج التربية الوطنية الموحد

  :م هذه المدارس بغية إدماج الكفيف ما يلي ومن أهم ما تقد
  
  :التربية الحسية   1- 3- 4

حيث ، )2(وهي عملية تدريب الطفل الكفيف على تطوير وظيفة الربط الحسي بالعقلي     
، وهكذا يعرف الورود من راحتها التي ارتبطت بها، تساعده على حسن اإلدراك والتذكر

ويصافح فالن ، فالن ويميزه عن اآلخرين ويشم راحة، ويعرف األشخاص من أصواتهم
  .فيميزه عن اآلخرين

فقط الخشونة أو  سالن الكفيف ال يلم، ونركز على اللمس في إطار التربية الحسية
وهذا ، كما يدرك جماله، و يدرك حجمه وتناسق أجزائه، بل يلمس أبعاد الشيء، النعومة

ولتوضيح هذا ، اللون والضوء عن الكفيف إال من حيث تصور ليعني أن المبصر ال يفض
  :نقدم المعادلة اآلتية

  .إحساس باللون+ لمس عن بعد = اإلبصار *           
  إحساس         + إحساس بالون  –إبصار عن قرب = اللمس   *           

  .بالخشونة والنعومة                         
  )3(.قلية أن يحل مقام البصروهنا نستطيع القول بان اللمس يمكنه من الناحية الع

  .فقط نشير أن له فائدة عظيمة لدخول عالم معرفة وإدراك األشياء ومنه العالم المحيط بنا
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- Antoinette , B , op cit , page  22 .  

  والنشر الشركـة المتحدة للطباعة ، " في سيكولوجية المرضى والمعاقيـن : " عدنـان السبعـي  - 2
  .134ص ،  1ط،   1972سوريا ، دمشق    
  .132ص ، نفس المرجع السابق - 3
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  ) :braille(الكتابة بخط براي   2- 3- 4
والتي تعتمد أساسا على حاسة ، 1940سنة ) Louis Braille(و يرجع الفضل إلى      

 ومن ناحية أخرى تعلمها يستدعي، اللمس و مدى تدريبها وتطويرها هذا من ناحية
ومن اجل ، خاصة إذا علمنا أن اتجاه الكتابة هو عكس اتجاه القراءة، مجهودا فكريا كبيرا

يجب أن نكتب على ظهر الورقة ونقرا من الجهة ) Relief(الحصول على شكل محدب 
أو حديثا  perkinsأو آلة ، عن طريق طاولة مقعرة ومسمار، األخرى بواسطة أصابعنا

  )1.(ي وطابعة لحروف البرايجهاز إعالم آلي و برنامج صوت
الشيء الذي يسهل عملية دمجه في ، ما يعطي للكفيف استقاللية أكثر في التعليم والتحصيل

  .الوسط االجتماعي المهني الحقا
  
  :الكالم والحوار  3- 3- 4

وكل ما يتعلمه في حياته ، الطفل الكفيف يستعمل كل حواسه للتعويض والتكيف      
يتم دون االستعانة بالمحاكاة التي تلعب دورا مهما في نمو الطفل  وفي المدرسة، اليومية
ولهذا يلعب الكالم والحوار دورا أساسيا في الحفاظ على ، أما هو فمحروم منها، المبصر

  )2.(ومن خالله تمر كل المنبهات، االتصال الدائم معه وعن بعد
بل ، قة مع اآلخر ولفت انتباههنشير فقط إلى أن أهمية الكالم والحوار تكمن في إبقاء العال

، فبالكالم والحوار يتأكد وجوده ووجود المحيطين به ، أكثر من هذا هو استمرارية وتفاعل
  )3.(فهو إذا غير معزول

  
  :التربية الفضائية  4- 3- 4

والهدف منه هو تعريفه " ، حيث يتم تدريب الكفيف على الحركة والتنقل والتوجه      
نة مع العالم المحيط به بمعنى التصور الفضائي لجسمه على بصورته الجسمية مقار

  )4.(مستوى عقلـه
والتدريب المستمر والمنظم على الحركة يؤدي إلى فهم العالقات المكانية ويمكن الكفيف 

الن ، كذلك من استخدام األساليب التي توفر له قدرا كبيرا من السالمة وأمان في تنقله
  طر والعوائق المحيط الخارجي مليء بالمخا

، وهذا النوع من التدريب مهم في تسهيل االلتقاء باآلخرين واكتشاف الفضاءات الجديدة 
، حيث يحدث تغيرات يومية على المستوى الجسمي والعقلي و النفسي واالجتماعي 

وسهولة ، ويؤدي إلى خلق استقالليـة وحرية للكفيف تمكنه من التكيف مع اعقاته 
واالندماج في عالم الشغل مستقبليا وهنا اليفـوتنا أن نقول ما االتصال االجتمـاعي 

 )5.(االتصال قبل كل شيء هو التحرك"  )Antoinette Ber veiller( قالتـه
  ــــــــــــــــــــــ

1- Michel, G , et Catherine touette; op cit ; page 86.           
2- Michel, G , et Catherine touette; op cit ; page 88.           
3- Michel, G , et Catherine touette; op cit ; page 89.           
4- Michel, G , et Catherine touette; op cit ; page 48.           
5- Antoinette, B, op cit ; Page 89 . 
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  :دور الدولة والمجتمع في إدماج الكفيف  4 – 4
، والمجتمع القسط األكبر في عملية إدماج الكفيف مهنيا واجتماعيا يمثل دور الدولة       

وخلق فضاءات وبنى تحتية ، حيث يقع على عاتقها سن القوانين وتمويل عمليات اإلدماج
، وتجهيزها بالوسائـل الخاصة بهذه الفئة من المعوقيـن، تنشا وتوضع لفائدة الكفيف

تهيئة المحيط لهذه الشريحة من ، بصريةتكوين العمال المختصين في مجال اإلعاقة ال
  .فتح اختصاصات للتكوين وخلق مناصب شغل تتماشى وطبيعة إعاقة هؤالء، المجتمع

وبعد الحصول  ،ولكن يبقى الحصول على وظيفة بعد الدراسة في المدارس والجامعات
الحصول ومنه ، الشغل الشاغل للكفيف للدخول إلى الحياة العملية: على شهادة كفاءة مهنية

و كذا إثباته لنفسه ولغيره بأنه يمكنه االندماج ؛ على الموارد األساسية لتمويل استقالليته
وعلى حد أقـوال الكاتب ، داخل المجتمع والحصول على مكانة مثله مثل اآلخرين

العمل يمثل بالنسبة لنا العامـل األساسي لإلدماج ) " Claude Chazal(والمؤلف الكفيف 
  )1.(االجتماعي

  
  :نماذج من بعض سياسات اإلدماج الجتماعي والمهني   5 – 4
  ) :O.N.U(نموذج األمم المتحدة   1- 5- 4

حقوق المعوقين المحتواة في حقوق اإلنسان جلبت انتباه األمم المتحدة والمنظمات        
الدولية حيث سعت من خالل مختلف تصريحاتها ومواثيقها واتفاقياتها بخصوص حقوق 

إلى ضرورة االعتراف وضمان حقوق األشخاص المعوقين مثلهم مثل األشخاص  اإلنسان
، مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وبرز ذلك من خالل عدة آليات دولية، العاديين

وكذا المعاهدة الدولية ، االتفاقية الدولية بخصوص الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وكذا اتفاقية القضاء على كل أنواع التمييز تجاه ، السياسيةالخاصة بالحقوق المدنية و

كما سعى الكثيرون إلى ضرورة اتخاذ ، وحديثا االتفاقية العالمية لحقوق الطفل، المرأة
إال أن هذه اإلجراءات أخذت ، إجراءات خاصة لحماية حقوق األشخاص المصابين بعاهات

  .ولمدة طويلة الشكل الطبي المحض
لفكرة والمفهوم الجديد لإلعاقة من خالل توضيحات المنظمة العالمية ولكن تبلورت ا

يعرف بكونه فقدان أو تشوه في ) déficience(حيث أصبح القصور  )O.M.S(للصحة 
) invalidité(في حين أن العجز ، فيزيولوجية أو عضوية، بنية أو وظيفة نفسية ىمستو

في القدرة على القيام ) La déficience(تعرف بأنه كل نقص أو غياب سببه القصور 
فهو سببه العجز أو القصور اللذان ) L’handicap(أما اإلعاقة ، بنشاط عادي لإلنسان 

يحددان أو يقلالن من ممارسة الفرد لدوره حسب سنه وجنسه والعوامل االجتماعية 
 .أو يمنعانه من ممارسة هذا الدور ، والثقافية 

 
 ــــــــــــــــــــــ

 (1) Claude Chazal in  Antoinette Berveiller ; op cit , page  107. 
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ويكمن ذلك في عدم ، إذن مفهوم اإلعاقة هو نتاج عالقات األشخاص المعاقين بمحيطهم
قدرتهم على الوصول والولوج إلى مختلف األنظمة والمصالح التي هي بحوزة المواطنين 

ومن خالل هذه ، جتماعية التي يتلقونها العاديين بسبب الحواجز المادية الثقافية واال
تكافؤ الفرص ، إعادة التكييف ، التعاريف برزت إلى الوجود مفاهيم الوقاية من العجز 

هذه المفاهيم التي جعلت من األمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية . وإدماج المعاقين
  )1.(تتبنى وسائل نوعية وبرامج خاصة

معوقين في تكافؤ الفرص وكذا المشاركة الكاملة في الحياة هذه الوسائل تنادي بحقوق ال
دف إلى تحقيق Jكما تدعو الدول األعضاء إلى وضع استراتيجية وطنية ته، االجتماعية

  .هذه األهداف
  : أما أهم الوسائل فهي 

إعالن حقوق المتخلفين عقليا وكذا إعالن حقوق األشخاص المعاقين التي  •
  .1975وكذا سنة  1971ئة األمم المتحدة سنة تبنتها الجمعية العامة لهي

برنامج النشاط الدولي بخصوص المعاقين الذي تبنته باإلجماع هيئة األمم  •
التي جعلـت  1981والذي يمثل حوصلة النشاط لسنة  1982المتحدة سنة 

 ).السنة العالمية لألشخاص المعاقين ( 
المهني والعمل لفائدة  الخاصة بالتكوين، 159: االتفاقية الدولية للشغل رقم •

 .المعوقين
وهذه الوسائل حددت كل الحقوق المعترف بها لألشخاص المعاقين كما عرفت بالخطوط 
العريضة لوضع خطة عمل شاملة على المستوى الدولي وكذا استراتيجيات وطنية تهدف 

االندماج إلى الوقاية من اإلعاقة وكذا إعطاء األشخاص المعاقين الوسائل واإلمكانيات بغية 
  )2.(الكامل والفعلي في الحياة االجتماعية

عمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى ، ولكي تعطى لهذه الوسائل قيمة علمية وحقيقية
   1992إلى غاية  1983إعالن الفترة بين سنة 

 1993ديسمبر  20كما تبنـت يوم ، )عشرية األمم المتحدة لفـائدة األشخاص المعاقين ( 
  ".د تكافؤ الفرص للمعاقين قواع" 

هذه القواعد تحدد مبادئ ولـوج ووصول األشخاص المعاقين لمختلف األنظمة 
واألنشطة والخدمات وكذا استقرارهم داخل أسرهم واندماجهم في األوساط ، االجتماعية

  .وكذا التكوين المهني والعمل واالستراحة والترفيه، المدرسية العادية
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- http://www.ONUdec.Phppm. Page 01.                             
2- http://www.ONUdec.Phppm. Page 02. 
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كمـا تحتـوي كذلك على آليات تساعد الشخص المعـاق على مواجهة وتحمل المسؤولية 
والعمل على تحقيـق مبدأ المشاركة الفعلية لألشخاص ، كعضو فعال داخل المجتمع

لمعاقين وأسرهم والتنظيمات التي تمثلهم في إعـداد وتطبيق الخطـط الرامية إلى تجسيد ا
السياسية و االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي يقع إثرهـا على ، الحقـوق المدنية

  )1.(األشخاص المعاقين
  
  :نموذج دولة تونس   2- 5- 4

لمكفوفين وأسرهم كانوا السباقين إلى المعاقون وخصوصا ا ،الجارةفي تونس الدولة        
، وتحقيق مبدأ تكافـؤ الفرص بينهم وبين األسوياء، الوعي والمطالبة بحقوق المعوقين

والتعليم والتكوين ، كما طالبوا بحق العالج المجاني لهذه الشريحة، خارج أي تدخل للدولة
  .المهني و كذا التوظيف لتحسين ظروفهم المعيشية

حيث ظهر في نفـس السنة ، 1956استقالل دولـة تونس سنة  و بـرز ذلك عشية
كـرائد للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف " ناالتحاد الوطني للمكفوفين التونسيي"

وتوج هذا النضال بإعالن القانـون الخاص بالمكفوفيـن وضعاف البصر بتاريخ ، البصر
  )2.(دي لهمالقاضي بتسهيل اإلدماج االجتماعي واالقتصا، 1968مارس  8

االتفاقية :وفي هذا الشأن لجأت الجمهورية التونسية إلى تجسيد االتفاقيات الدولية ومنها
وذلك من خالل وضع ، الخاصة بالتكوين المهني والعمل لفائدة المعوقين 159الدولية رقم 
المؤرخ في  22/89وكذا القانون رقم ) 3( 26/06/1988 المؤرخ في 70/88: القانون رقم

حيث تهدف إلى ترقية وحماية المعاقين بوضع ميكانزمات ومؤسسات ) 4( 22/02/1989
وبرامج من شأنها الترقية الفعلية لهذه الفئة من المواطنين وتسهيل اندماجها االجتماعي 

  .والمهني
  
  :نمـوذج فـرنسا   3- 5- 4

 وتعمل على ترقيتـه، في فرنسا صدرت ترسانة من القوانين التي تحمي المعاق     
أي من ناحية التربية والتعليم وإعـادة ، وإدماجه اجتماعيـا ومهنيا من كافة النواحي

إضافة إلى المنح والمداخل ، وكذا اإلدمـاج المهني والعمل، التربية والتكوين
وكذا االمتيازات التي تمنـح ، والتخصيصات النقـدية والحماية الصحية واالجتماعية

وهذه النصوص و القوانين شملها على وجه الخصوص تنظيـم ، يهمألولياء المعاقين وذو
حيث تعتبر ، أي اللجنة التقنية للتوجيه وإعادة التأهيل المهني"  ’’COTOREP: يعرف بـ 

  :األكثر أهلية في تصنيف المعاقين حسب الفئات التاليـة 
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- http://www.ONUdec.Phppm. Page 02. 

 .4ص ، 1968مارس  12إلى  8من  11: جريدة الرسمية للجمهورية التونسية رقمال - 2
 .07ص ، 88جويلية  01المؤرخة في  45: الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية رقم - 3
  .         10ص ، 89مارس  03المؤرخة في  16: الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية رقم - 4

http://www.ONUdec.Phppm
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  .اإلعـاقة الخفيفة •
 .ة المتوسطةاإلعـاق •
 .اإلعـاقة الثقيلة •

  
ومن صالحياتها كذلك توجيه الشخص المعاق سواء في الوسط المهني الطبيعي أو نحو 

  )1.(الوسط المهني المحمي
كمـا أن هناك لجان أخرى ال تقل أهمية في األخـذ بيد المعاقين وترقيتهم وإدماجهم 

درالية المكفوفيـن والمعاقيـن و كذا الفي (CDES)كاللجنة اإلقليمية للتربية الخاصة 
هذه المؤسسة العمومية التي ) ANPE(والوكالة الوطنية للعمل ) FAF(بصريا بفرنسا 

تعمل تحت سلطة وزارة العمل الفرنسية والتي تحوي مراكز جهوية وفـروع إقليمية 
  .مكلفـة بوضع األشخاص المعاقين) 2(ووكاالت محلية

قين إلى اإلدارات وأرباب العمل والخواص حيث يتركز نشاطها على تقديم المعا
ومتابعة حياتهم العملية بدءا من مراقبة مستحقات األشخاص المعاقين ، والعموميين

أو النظر في تقارير ، إلى الفصل في المنازعات ودراسة شكاوى العمال المعاقين ،العاملين
وفي األخير إلى ، نوالتي تمتد إلى مجلس الدولة للطع، أو أرباب العمل، مفتشي العمـل

    )3(.الغرفة اإلدارية لـدى المحاكم المؤهلة إقليميـا
السيما المادة األولى منه فهو يرمي إلى ، 1975جوان  30أما قانون التوجيه المؤرخ في 

ويحوي إجراءات متعددة ، كون اإلدماج االجتماعي لألشخاص المعاقين يمثل واجبا وطنيا
خاصـة في مجال اإليـواء والبناء ، المعيشة تهـدف إلى تحسين وتسهيل ظـروف

  )4.(والنقل والترفيـه
و من جنسية فرنسية هم مواطنون مثلهم ، نظـريا األشخاص المعاقين بمختلف إعاقتهم

ماعدا المعاقين ذهنيا ، ويتمتعون بكامل حقوقهم السياسية و المدنية، مثل باقي الفرنسيين
  )5.(المدنية بفعل أحكام قضائيةبدرجات متفاوتة والمحرومون من حقوقهم 

وظـائف لجان المـحلفين في العدالة مفتوحة إلى كافة المواطنين الذين بلغوا أكثر من 
أسوياء كانوا أو معاقين ماعدا المعاقين ذهنيا ، يتقنون الكتابة والقراءة بالفرنسية ، سنة  30

  )6.(المحرومين من حقوقهم المدنية
 
 

  ــــــــــــــــــــــ
1- Jean – Charles Guillotteau : ‘’Le droit et les personnes handicapées ‘’ 
                              Ed : Réseaux 1982 ; Paris ; page 121.                                          
2- Idem ; page : 122.                                                               
3- op cit ; page : 123                                                                     
4- op cit ; page : 431                                                                      
5- op cit ; page : 441                                                                      
6- op cit ; page : 444                                                                      
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اك امتياز لفائـدة المواطنين المعاقين يعفيهـم من حتمية الخدمة العسكرية وتخصص ـهن
  )1.(لجان في هذا الشأن لدراسة وإصدار قرارات اإلعفـاء

، )I.R.G(أن هناك استفادات أخرى تتمثل في اإلعفاء من ضريبة الدخل على األجرة  كما
  )2.(وكذا الضريبة على العقارات والممتلكات وضريبة السكن

أما في مجال تسهيل ظروف الحياة والتكييف للفضاءات العمومية وكذا السكن فان قانون 
 31السالـف الذكر و قانـون  30/6/1975لفائدة المعوقين المؤرخ في  534/75 التوجيـه

الداعي إلى إدماج األشخاص  2000جوان  23المؤرخ في  51/2000والمرسوم  1999أوت 
والذين هم مستعملوا الكراسي ) P.M.R(المعاقين واألشخاص ذوي الحركة المحدودة 

يضاف إليهم الصم البكم ، وكذا األشخاص المكفوفين وضعاف البصر) U.F.R(المتحركة 
ي السمع والمعاقين ذهنيا واألشخاص المسنين واألطفال وذلك بتكييف الممرات وضعيف

 ةووضع األضواء ثالثيـة األلوان بالنسب، واألرصفة تومواقف العربات والسيارا
  .لضعاف السمع والصـم والبكـم

وهذا لتحقيق األمن ورفاهية الشخص المعاق أثناء تحركه في األزقة والشوارع وعبر 
اخذ أبعـادا أخرى في دفاتر الشروط إلنجاز المشاريع وأصبح من ، لوسائـل النق

  )3.(الشروط األساسية
العاملون في هذا  ىنفس الشيء بالنسبة للمدارس وكافة المؤسسات التعليمية حيث يسع

وتم إنشاء لجنة متعددة ، المجال إلى تسهيل حركة ومرور األشخاص المعاقين 
، مهندسين معماريين ، ن مهندسين إداريين االختصاصات لهذا الغرض وتتكون م

  )4.(اقتصاديين و إرقونوميين
العمومية من خالل القوانين السالفة الذكر إلى تهيئة اإلدارات  تكما عمدت السلطا

العمومية والمرافق العامة والمحطات الرياضية والترفيهية بدءا من طاوالت األكشاك إلى 
إلى أماكن تواجد الهواتـف العمومية وعـرض األبواب ، الساللم والمصاعـد
  )5.(والمصارف البنكيـة

ترمي إلى تجاوز مفهوم  ةفكرة بسيط، 1988و في مجال وسائل النقل ظهرت منذ سنة 
اإلعاقة واألشخاص المعاقين وذوي الحركة المحدودة وذلك بوضع إمكانيات الصعود 

والحصول كذلك ، والقطار العادي والسهل إلى اآلليات والعربات والحافالت و الميترو
على مكان مكيف لمختلف الشرائح بالتنسيق مع الجمعيات الممثلة لمختلف األشخاص ذوي 

 )6.(االحتياجات الخاصة
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- op cit ; page : 446.                                                                      
2- op cit ; page : 448. 
3- http//www.Blindlife.chindex : page 01  
4- http//www.Blindlife.chindex : page 02 
5- 1- Jean – Charles Guillotteau : ‘’Le droit et les personnes handicapées ‘’ 
    Ed : Réseaux 1982 ; Paris ; page 465.                                          
6- http//www.Blindlife.chindex : page 03 
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األروقة والساللـم والمصـاعد واألبواب وكـذا دورات الميـاه   ، في مجـال السكن و
المراحيض فيجب أن تستجيب للمواصفات المنصوص عليها في دفاتر الشروط بناء  و

  )1.( (M.L.M) الخاص بالسكنات الجماعية 21/12/2001على قانون 
  

فان برنامج العاملين المعوقين بغية إدماجهم في الوسط المهني العادي وبخصوص العمل 
أو المحمي حفـظ للمعاقين كرامتهم وحقوقهم حيث يتلقون نفس األجرة مثلهم مثل 

إضافـة إلى احتواء عقـود تشغيلهـم على تاريـخ قرار التوجيه المسلم من ، العاديين
  .وضمان الدخلوالمدة وظروف العمل و األجر ، )COTOREP(طرف 

يضاف إلى هذا إمكانية اللجوء إلى مراكز توزيع العمل في البيت والتي هي عبارة عن 
ون ـورشات محمية توفر للمعاقين أشغال يدوية أو فكرية ينجزونها في بيوتهم ويتلق

كما أن هناك نموذج آخر من العمل المحمي والمتمثل في مراكز ، أجورا مقابل ذلك
، فقط تأخذ طابعا تأهيليا وتكويني دون مقابل مالي) C.A.T(ِِلعمل المساعدة عن طريق ا

  )2.(وتحت إشراف اللجنة التقنية للتوجيـه وإعـادة التأهيل المهني
  
  :السياسة االجتماعية في الجزائر  6 – 4

عمدت الجزائر على ارصاء سياسة اجتماعية تأخذ بيد المعاقين والفئات المحرومة      
كذا معطوبي حرب  السيما الفئات اليتيمة من أبناء وأرامل الشهداء و، داخل المجتمع 

على المناطق الحدودية نتيجة الحقول ) شارل وموريس( التحرير وضحايا خطي الموت 
خصوصا في القرى ، يضاف إلى هذا مواليد زواج األقارب المعروفة به بالدنا ، الملغمة 
دون أن ، ضحايا الزالزل وضحايا الطرقات  يضاف إلى هذا، والمناطق النائية  روالمداش

ننسى ضحايا التجارب النووية بصحراء رقان أقصى الجنوب الجزائري إبان الحقبة 
، مستديمة توضحايا اإلرهاب من ثكلى ويتامى ومعاقين نتيجة إحداث عاها، االستعمارية 

  .وضحايا العنف في العشرية األخيرة  توأمهات عاز با
  

تسعى إلى تطويق هذا العبء الثقيل ومحاولة  ةدولة والحكومات المتتاليكل هذا جعل من ال
وتخصيص ميزانيات خاصة بهذه الشرائح بغية ، التقليل منه بإصدار ترسانة من القوانين

وصولها إلى مستحقيها عن طريق أدوات عديدة نذكر منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
ة االجتماعية التي تشرف على برامج ما قبـل وكالة التنمي، الشباب والقروض المصغرة

التشغيل وكذا لتسيير ملف الشبكة االجتماعيـة بفئتيهـا األولى الخاصة بالمنفعـة 
والفئة الثانيـة الخاصة بالفئـات المحرومة والعجزة والمسنين  I.A.I.Gالعـامة 

 الجتمـاعي إضافة إلى مديريات النشـاط ا، والمرضى والمزمنيـن في شكل منح جزافية
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
1- http//www.Blindlife.chindex : page 04. 
2- Jean – Charles Guillotteau : ‘’Le droit et les personnes handicapées ‘’ 
    Ed : Réseaux 1982 ; Paris ; pages 167, 168. 
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معوقيـن من ناحية قوقهـم واليات الوطن التي تتكفل بالفئـات المحرومة وال فعبر مختل
  )1.(التي كفلهـا لهم القانـون

مؤسسـة مختصة لفائدة المكفوفين والصم  196يضاف إلى هذه المهام إنشاء أزيد من 
، ضحايا اإلرهاب، والمعاقين حركيا والمصابين بضيق التنفس، والمتخلفين ذهنيا ، البكم

، راكز الحماية ومراكز إعادة التربيةأحداث مراهقين في إطار الوقاية واإلفراج المراقب بم
مصالح المالحظة والتربية في الوسط ، ومراكز متعددة االختصاصات لرعاية الشباب

دور التكفل بالطفولة المسعفة من الرضاعة إلى ، مراكز التكفل باألمهات العازيات، المفتوح
التكوين المهني  يضاف إلى هذا مراكز، مراكز التكفل بالعجزة والمسنين، بلوغ سن الرشد

  .للمعوقين الوطنية و الجهوية 
وكذا رعاية الشباب والطفولة ، إنشاء مراكز وطنية لتكوين المختصين في مختلف اإلعاقات

وكذا مؤسسات إنتاجية أو ، يضاف إلى هذا مراكز وطنية و جهوية، المسعفة والشيخوخة
إلى توفير منح  إضافة، )ONAAPH(وسطية خاصة باألعضاء االصطناعية ولواحقها 

وكذا مجانية النقل والتخفيض في تسعيرات النقل الجوي ، وخدمات لمختلف خذه الشرائح
  .إضافة إلى التامين االجتماعي مدى الحياة، الداخلي رفقة مرافقيهم

وتهدف حماية األشخاص المعوقين إلى الكشف المبكر عن اإلعاقة والوقاية منها ومن 
، لمتخصصة وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييفضمان العالجات ا، مضاعفاتها

، ضمان األجهزة االصطناعية ولواحقها كما سلف ذكره مع ضمان استبدالها عند الحاجة 
ضمان إدماج ، ضمان تعليم إجباري وتكوين مهني لألطفال والمراهقين المعاقين 
سيما بتوفير ال، األشخاص المعوقين واندماجهم على الصعيدين االجتماعي والمهني 

ضمـان الحد األدنى من الدخـل وتوفيـر الشروط التي تسمح ، مناصـب شغل
للمعوقيـن بالمساهمة في الحياة االقتصادية واالجتماعية وكذا توفيـر الشـروط التي 

وتفتح شخصيتهم السيما التسلية بالرياضة والترفيه ، األشخاص المعوقين) 2(تسمح بترقيـة
  .والتكيف مع المحيط

كما تهدف إلى تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع اإلنساني واالجتماعي في مجال حماية 
  .المعوقين وترقيتهم

كما تهدف إلى وجوب حماية هذه الفئات وترقيتها وتطوير استقالليتها في إطار حياة 
التزاما ، المفعول يكما يعتبر تجسيد األهداف المنصوص عليها في القانون السار، عادية

  ،حيث يوجد تظافر الجهود وتدخالت األسرة ومن ينـوب عن المعوقين قانـونا، )3(طنياو
  

  ــــــــــــــــــــــ
 من طرف فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة   02/09تحت رقم  8/5/2002آخر قانون للمعاقين في  - 1
  .2002بتاريخ  34الجريدة الرسمية رقم     
 الخاص بحماية األشخاص المعوقين وترقيتهم 2002ماي 8المؤرخ في  02/09القانون رقم  - 2

  .07الصفحة ،  34الجريدة الرمية رقم     
  .08ص  34مرجع سابق،  رقم ، الجريدة الرسمية - 3
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، العمومية وهيئات الضمان االجتماعي تو الدولة والجماعات المحلية واإلقليمية والمؤسسا
واألشخاص الطبيعين لتجسيد هذا ، صة والجمعيات والتجمعات والهيئات العمومية والخا

السيما االستقاللية التي هم ، االلتزام قصد ضمان الحماية لألشخاص المعوقين وترقيتهم 
حيث يتم اإلدماج من خالل ممارسة ، قادرون عليها واالندماج االجتماعي والمهني المالئم 

 زصادية وال يجونشاط مهني مناسب أو مكيف يسمح لهم بضمان استقاللية بدنية واقت
  )1.(بسبب إعاقته عند التقديم بوظيفة عمومية أو غيرها حإقصاء أي متر ش

  
  :سابقا) EPIH) / (ONABROS(تجربة   7 – 4

في العام الثاني من ) ONAA(عشية إنشاء المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين       
حيث ظهر  1963في جوان  وذلك، استقالل الجزائر على غرار مثيلتها في جمهورية تونس

المؤرخ  200/63ألول مرة قانون يهتم ويتكفل بهذه الفئة من المعاقين والمتمثل في القانون 
  )2(. 1963في شهر جوان 

المخصصة لتشغيل  تحيث تركز النشاط في بداية األمر على إنشاء بعض الورشا      
للمكفوفين تتميزان بالنظام وإنشاء مدرستين ، بها من المكفوفين الراشدين سال با ةنسب

وكان ، وثانيهما مدرسة طه حسين ببسكرة) الجزائر العاصمة ( الداخلي أوالهما بالعاشور 
  :من مهام المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين

البحث عن الوسائل التي تمكن عددا كبيرا من المكفوفين الراشدين من ) أ          
  .االندماج في عالم الشغل

البحث عن أفضل الحلول الممكنة لتقديم اكبر عدد ممكن من الفرص في ) ب         
 .ميدان التعليم والتربية

التي كانت تشغل عددا قليال  فوالمحار  تحيث تمثلت المهمة األولى في تغيير الورشا
أما المهمة ، وتحويلها إلى ورشات حقيقية منتجة  ةمن المكفوفين إبان الفترة االستعماري

ثانية فعكفت على تنمية وترقية المجال المهني للمكفوف لتوسيع البحث عن مختلف ال
األشغال والنشاطات االقتصادية التي من شانها أن تساهم في اإلدماج المهني واالجتماعي 

) 3(كأول سلسلة وطنية لإلنتاج ) ONABRO(حيث ظهر الديوان الوطني ، للمكفوف 
، يات من الوطن كوهران والجزائر العاصمةحيث توسعت وحداتها لتشمل عدة وال

أم البواقي وغرداية وغيرها من الواليات إلى أن تحولت إلى المؤسسة العمومية ، قسنطينة 
تجمعت كل  1991حيث في سنة ) EPIH(لإلدماج المهني واالجتماعي للمعوقين 

  25ات التي توظف األشخاص المكفوفين والتي كان عددها عبر مختلف الوالي تالورشـا
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .10مرجع سابق،  ص ، الجريدة الرسمية - 1
  .35ص ، الجزائر ، 1985سنة  6العدد ، إعالم وتربية اجتماعية : وزارة الحماية االجتماعية  - 2
 .36ص ، نفس المرجع - 3
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حفاظا على مناصب ) 1(ورشة تحت هذه التسمية الجديدة بمبادرة من الوزارة الوصية 
ومن ناحية أخرى ، منصبا على المستوى الوطني  1500بة والتي كانت تفوق الشغل المكت

 قوالنظام االقتصادي الجديد الذي ال يفر ةإحداث جبهة للتصدي لزحف النوعية والمنافس
، الشيء الذي حال دون ثبات هذه المؤسسة الجديدة، المحمية والفئات الهشة  تبين الورشا

إال ورشة واحدة ، وتسريح من فيها ، لوطني واندثارها فغلق معظم وحداتها عبر التراب ا
على المستوى الوطني وهي ورشة الزرابي والمفروشات بوالية غرداية التي مازالت ثابتة 
بفعل تآزر أهل المنطقة من ناحية ومن ناحية أخرى طبيعة إنتاج الزرابي المعروفة بها 

  .المنطقة 
  
  

  : الخـالصـة

الل عرضنـا للعناصـر المختلفة لهذا الفصـل و المتعلقـة لقد تبيـن مـن خـ        
يـا ومهنيـا، عبموضـوع إدمـاج المكفـوفيـن الموظفيـن على وجه الخصوص إجتما

إرادات  كيـف أن هـذه الفكـرة تجسـدت بدرجـات متفاوتـة حسـب إمكانــات و 
ليـة إلــى  كـل بلـد السياسيـة، ثـم العقبـات التـي حالـت دون رقـي هـذه العم

مع ما حققتـه بعـض دول العالـم التــي عرضنــا    المستـوى المنشـود مقارنـة
  .نماذجـا من تجـاربهـا ونتائجهـا
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  : المنهـج المستخـدم 1 – 5
إن طبيعـة ومتطلبـات كل بحـث علمـي تستدعـي إستخـدام منهجـا علميـا      

ـا، حيـث أن الموضـوع المطـروح للدراسـة والبحـث هـو الذي يتطلـب نمعي
منهجـا معينـا علـى حسـاب منهـج آخـر؛ فالدرسـات المسحيـة والتاريخيـة 

دعـي المنهـج التاريخـي؛ وإخضـاع عينـة البشـر أو الحيوانـات لتجـارب تست
؛ ومحاولـة معرفـة موضـوع معيـن علـى  - منهـج التجريبـيال - مخبـرية

أوجـه اإلختـالف أو التشابـه  حسـاب موضـوع آخـر مـن حيـث األفضليـة، أو
التصـورات  أما طبيعـة بحثنـا المتمثـل فـي المنهـج المقارن؛ يستدعـي

اإلجتماعيـة التـي تحتـوي األبعـاد النفسيـة واإلجتماعيـة تلزمنـا اللجـوء أو 
لدراسـة األحـداث  إختتـام المنهـج الوصفـي كونـه األرجـح واألنسـب بالنسبـة

  . والظواهـر؛ بوصفهـا وتصويـرها كميـا
  

الظواهـر كـل إستقصـاء يصـف ظاهـرة مـن "المنهـج بأنه  كمـا يعـرف هـذا
السيكولوجيـة واإلجتماعيـة كمـا هـي فـي الواقـع؛ وذلك قصـد تشخيصهـا 
وكشـف جوانبهـا وتحديـد العالقـات بيـن عناصرهـا أو بينهـا وبيـن الظواهـر 

  ) 1( ".التـي لهـا عالقـة بهـا
والمـراد مـن المنهـج الوصفـي هـو إعـداد تقريـر حـول التصـورات 

  .مجهـم اإلجتماعـي المهنـي دفوفيـن في عمليـة اإلجتماعيـة للمك
  
  :وصـف عينـة البحـث   2 – 5

لقـد تمـت هـذه الدراسـة علـى مجمـوعة مـن العمـال المكفوفيـن عبـر      
  عـدة واليـات  بالشـرق الجزائـري ،

  
  عدد األفراد  المنطقة  عدد األفراد  المنطقة  عدد األفراد  المنطقة
  3  بسكرة  3  ميلة  5  أم البواقي

  2  سوق اهراس  3  تبسة  4  قسنطينة
      2  باتنة  2  سكيكدة

  
، أن يكـون الكفيـف أختيرت لهذه الدراسة ولإلشـارة فإن من شـروط العينـة التـي

  :أو الكفيفـة 
  .كفيـف بالوالدة  –  أ 

  .يعمـل ضمـن مجموعـة كلهـا أو غالبيتهـا مبصريـن  –ب 
  .ات إنتاجية أو مؤسسات عموميـة ذات طابـع إدارياع العام، مؤسسيعمـل بالقط –ج 
  

  ــــــــــــــــــــــ
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 لم يكنلإلشـارة فإن الحصـول علـى أفـراد هـذه العينـة وبهـذه المواصفـات 
الثاني  طرالذيـن حصلنـا عليهـم سقـط منهـم الشـنظرا أن  سهـل،باألمـر ال

ضعيفـي البصـر أو أصيبـوا بالكفـف بعـد حصولهـم علـى خبـرات المتعلق ب
حيـة ومـن ناحيـة أخـرى نـدرة اكـرة البصريـة ؛ هـذا مـن ناسجلـت بالذ

داري، الشـيء العامليـن المكفوفيـن بالقطـاع العـام المنتـج أو ذو الطابـع اإل
بعدمـا تم إجراء الدراسة . الـذي نحـاول أن نجـد لـه تفسيـرا الحقـا

  :اإلستطالعيـة أصبحت عينة البحث الحـالي موزعـة كمـا يلي
  

  في الدراسة النهائية  في الدراسة اإلستطالعية  عدد أفراد العينة
24  04  20  

  
  
  :أدوات البحـث   3 – 5

راسـة أن يتمـان دون اإلعتمـاد علـى وسائـل وأدوات ال يمكـن للبحـث أو الد     
ـّن الباحـث مـن جمـع البيانـات والمعلومـات عـن أيـة ظاهـرة؛  تمك
وموضـوع بحثنـا المتمثـل أساسـا فـي التصـورات اإلجتماعيـة كمحـور 
أساسـي نفتـش الولـوج أليـه أو اإلقتـراب مـن محيطـه وبنيتـه الداخليـة 

مجهـم اإلجتماعـي دصـورات اإلجتماعيـة المكفوفيـن عمليـة لمعرفـة الت
  .المهنـي؛ يقودنـا إلـى إعتمـاد اإلستمـارة لجمـع المعلـومات والبيانـات

حيـث نـرى بأنهـا الوسيلـة األكثـر مالئمـة وبساطـة لمثـل هـذه البحـوث 
الوصفيـة مـن جانـب رصـد المعلـومات وكـذا التحقـق مـن الفـروض، 
وتستمـد اإلستمـارة قوتهـا وأهميتهـا مـن كونهـا تجمـع أهـم محـاور الدراسـة 

والتـي تـم جمعهـا مـن خـالل الدراسـة اإلستطالعيـة ) فـي جانبهـا الميدانـي(
للحصـول علـى المعلومـات األوليـة، ثـم الصـورة النهائيـة لإلستمـارة فـي 

؛ ولإلشـارة فقـد سلمـت عـن طريـق شكـل أسئلـة توجـه إلـى أفراد العينـة 
األيـدي إلـى أفـراد العينـة الموزعيـن عبـر عـدة واليـات بالشـرق الجزائـري 

طبيـق زمانـيا تهـذا مـن الناحيـة المكانيـة أو الجغرافيـة، أما مـن ناحيـة ال
  فكانـت علـى مراحل متفاوتـة مـن حيـث إستـالم اإلستمـارة، 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
، دار المستقبل للنشر >> ليل البحث والتقويم التربوي <<  :أحمد الخطيب، وجيه الفرج، كمال أبو سماحة  - 1
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وإرسالهـا إلـى الباحـث ؛ ومـن حيـث الشكـل فكانـت مكتوبـة  اإلجابـة عليهـا
نشيـر فقـط أن العديـد مـن الباحثيـن والعامليـن بميـدان  "Braille"بلغـة البـراي 

اإلستمـارة هـي الوسيلـة األكثـر إستعمـاال فـي  نالعلـوم اإلنسانيـة يـرون بأ
دراسـة التصـورات اإلجتماعيـة وتكمـن قوتهـا فـي البعـد الكمـي الـذي 

  )1(.تظفيـه علـى الجانـب اإلجتماعـي للتصـور
 34لصورة النهائيـة لبنـاء إستمـارة هـذا البحـث، فقـد شملــت  أمـا بالنسبـة ل

عرضهــا الباحــث علــى عــدد مــن       ،محـاور 04ى لعبـارة موزعـة ع
الذيـن لهـم إهتمـام بموضـوع البحـث وبنـاء اإلسـتمارات بغيــة   ) 2(األساتـذة

  .مارتنـامست محـاور وعبـارات إست تيم التهاحاإقتر اإلستفـادة مـن مـالحظاتهم و
وقـد سجلنـا جميـع المالحظـات واإلقتراحات وأخـذناها بعين اإلعتبـار في بنــاء  

إستفهامـي؟ إضافـة  لالشكـل النهائـي لإلستمارة؛ ال سيمـا تفادي العبارات في شكـ
  .لى العبارات اإليحائيـة وكـذا اإلستفزازيـة لمشاعـر المستجوبيـنإ

تتماشـى  رات المغلقـة وليسـت المفتوحـة التـي الر العبااكمـا أخذنـا بعين اإلعتب
إستقـاء محتــوى عبـارات   . ب الدراسـة والتحليـلووعامـل الزمـن وكـذا أسلـ

    ارات رقـم ـوإعادة النظر في صياغـة العب. اإلستمـارة من الدراسـة اإلستطالعيـة
 )02-04-13-15-18-19-22-24-28-31-33.(  

مفحوصيــن  ) 04(ـارة حاولنـا توزيعها على أربعـة تمسوللتأكيـد مـن ثبـات اإل
ونظـرا لعامـل الندرة تعـذر علينـا إختيـار عـدد كبيـر لعينتنـا، حيـث إكتفـى 
الباحـث بالتطبيـق وإعادة التطبيـق علـى األربعـة مفحوصيـن السالفيـن الذكـر، 

ـ   ز لــه  بإعتمـاد علـى معامـل اإلرتبـاط الرباعـي المختصـر والــذي يرمـ
  .رب: بالرمـز
  ب جـ ،/أد=  رب حيـث 
  .)3(هو معامـل اإلرتباط الرباعـي=  رب حيـث 
  .في التطبيق األول والثانـي) نعم(عـدد اإلجابات الصحيحة = أ        
  .في التطبيق األول والثانـي) ال(عـدد اإلجابات بـ = د        
  .في التطبيق الثانـي) ال(ول ،وبـ في التطبيق األ) نعم(عـدد اإلجابات بـ = ب        
  .في التطبيق الثانـي) نعم(في التطبيق األول، وبـ ) ال(عـدد اإلجابات بـ = جـ      

  
  ــــــــــــــــــــــ 

1- Maache, Y . Chorfi,M.S, Kouira,A : Op Cit, page 27. 
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  :كانـت النتيجـة كالتالـي و
 

  27300          )156)(175(أ د                                          
  ـــــ  =ـــــــــ   =تا ج = ـــــــ= تا ج =رب      

   18318           )129)(142(ب جـ                                     
  

  )من الجـدول( 0.15= رب    إذن    1.49 تاج= حيـث رب       
  
  : صائي المستخدماألسلوب اإلح 4 – 5

تتم معالجة المعطيات المتوصل إليها من خالل اإلجابة على مختلف مفردات و أسئلة 
  : اإلستمارة المقدمة ألفراد العينة ، بواسطة أسلوب إحصائي بسيط يتمثل في

  .النسبة = م:   حيث                          X100 )ك=   ( م  
  .التكرار = ك                     )                   ع(           

  .العينة = ع                                                       
حيث اعتمدت هذه الدراسة في التعامل مع بياناتهـا  . هذا عند تفريغ مجموع اإلستمـارات

على أسلوب احصائي بسيط في تبويبها في جداول احصائية سهلة في شكلها و محتواهـا  
الجدولية لمعرفة  2المحسوبة و كا  2ث تشمل التكرارات و النسب المؤوية إلى جانب كاحي

لدى أفراد عينة البحث، و قد تم اجراء التحليالت " ال"و " نعم"داللة فروق اإلستجـابة بين 
اإلحصائية و تفسير البيانات وفقا لذلك، كمـا تم تحليل االستمارة عبـارة بعبـارة فـي    

  :باإلعتمـاد على المعادلة التاليـة ) 1 – 2(و بدرجة الحرية  0.05مستوى الداللة 
  

  2)ت م –ت و (مج                

  =    2كا
  ت م                      

  
  المجمـوع= مج :   حيث  

  التكرار الواقعي= ت و          
  التكرار المتوقع= ت م          

  
شير درة بعبارة و ذلك حسب رأي قبلير دولنو قد استعمـل البـاحث أسلوب التمثيل عبـا

G. Delandsheer    ى أن أحسن أسلوب للتعـامل مع اإلستمـارة هو التحليل الذي ير
  ).1( عبـارة بعبارة

  ـــــــــــــــــــــــ
1- G. Delandsheer 
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  :الدراسة اإلستطالعيـة   1 – 6
حيـث تعـد المرحلـة األولـى فـي الجانـب التطبيقـي؛ مـن حيـث أنهـا      

تهـدف إلـى جمـع أكبـر عـدد ممكـن مـن المعلومـات حـول موضـوع 
البحـث، كمـا تساعـد الباحـث علـى وضـع تصـور عـام حـول بحثـه، 

التـي  األساسيةفرضيـات وكـذا المحـاور الشـيء الـذي يمكنـه مـن وضـع ال
  .تخدم فرضياتـه؛ كمـا تلقـي مزيـدا مـن الضـوء علـى المشكلـة المطـروحـة 

تعتبـر الدراسـة اإلستطـالعيـة <<:وعلـى حـد تعبيـر محـي الديـن مختـار 
أساسـا جوهريـا لبنـاء البحـث كلـه ؛ وإهمـال الكتابـة عـن الدراسـة 

ة فـي البحـث ينقـص جهـدا  كبيـرا كـان قـد بذلـه فعـال اإلستطـالعيـ
  )1(>> . الباحـث  فـي المرحلـة التمهيديـة للبحـث 

 
  :وصـف عينتهـا   1- 1- 6

أشخـاص مـن مجمـوع العينـة  04لقـد أجريـت الدراسـة اإلستطالعيـة علـى 
إثنان منهـم ؛  6/1المتحصـل عليهـا  أي سـدس العينـة اإلجماليـة) 24(الكليـة 

  .وإثنان مـن قسنطينـة) مدينـة أم البواقي و مدينة عيـن مليلة (مـن والية أم البواقي 
 

  :كيفـيـة إجـرئـهـا   2- 1- 6
قـدمـت خـالل لقـاءاتنـا أسئلـة مفتوحـة حـول موضـوع بحثنـا كـي       

يتسنـى لنـا مـن منـح حـريـة أكثـر للمستجوبيـن ؛ ومـن ناحيـة أخـرى 
للحصـول علـى رصيـد أكبـر مـن المعلومـات إلثـراء موضوعنـا وتحديـد 
األسئلـة التـي ستستعمـل الحقـا فـي بنـاء اإلستمـارة وكـذا صياغـة 

  .الفـروض فيمـا بعـد 
  :  وقـد تـم طـرح السـؤال  التالـي علـى أفـراد عينـة الدراسـة االستطالعيـة 

  >>؟االجتماعـي المهني للمكفوفيـن الموظفيـن كيـف تتصـور عمليـة اإلدمـاج <<
  
  :نتائجـــها   3- 1- 6

علـى هـذا ) اإلستطالعيـة ( ومـن خـالل إجابـات أفـراد العيـنة        
إختالف أماكـن تواجدهـم، وأوقـات مواعيـدي و لقاءاتـي  رغم ،السـؤال الرئيسـي

جتماعي المهني للمكفوفين اإل صعـوبة اإلدمـاجكانت ردودهم متمثلـة في أن معهـم 
عقبـات عـدة، حيـث إتجهـت تصوراتهـم لعمليـة اإلدمـاج الموظفين ترجع إلى 

البصرية ( التهميـش ونقـص ثقافـة اإلعاقـة:  إلـى كـون الصعوبـة ترجـع إلـى
؛ عـدم توفيـر الوسائـل والتجهيـزات الخاصـة؛ طبيعـة وظـروف )خصوصـا

  تصورات  ترجعكما ة، ـالشفق ات وـالوساط ات وـواإلضرابون، ـهـم بقوة القانفتوظي
  ــــــــــــــــــــــ

 - إعداد مجموعة من األ ساتذة تحت إشراف الدكتور فضيل دليو - دراسات في المنهجية :  محي الدين مختار  - 1
OPU  - 2000  -  47ص   .  
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قيـة المكفوفيـن إلـى صعوبـات فـي مجـال الطمـوح وكـذا الترهـؤالء 
  ).ظـروف التوظيـف( اإلجتماعيـة وكيفيـة التوظيـف وظروفـه

تنـا مـع أفـراد اوانطالقـا مـن المعطيـات التـي إستقيناهـا مـن خـالل لقاء
منـه المـادة ستقينـا االعينـة اإلستطالعيـة وكـذا اإلطـار النظـري الـذي 

) 04(علـى توزعالعلميـة، تمكننـا فـي نهايـة المطـاف مـن بنـاء إستمـارة ت
محـاور وكـل محـور إندرجـت تحتـه مجموعـة أسئلـة تخـدم معنـاه ؛ الشـيء 
الـذي أوصلنـا إلـى تحديـد ووضـع الفـروض العامـة والجزئيـة التـي تتماشى 

  :تمحـورت أسئلـة اإلستمـارة بالشكل التالي  وأهداف وطبيعة موضوع بحثنا ؛ وقـد
محـور صعوبـة اإلدمـاج اإلجتماعـي المهنـي بسبـب التهميـش وعـدم  - 1م

   )11إلى السؤال رقم   1من السؤال رقم  (تفهـم اآلخريـن، ويشمـل األسئلـة التاليـة 
ت محـور صعوبـة اإلدمـاج اإلجتماعـي المهنـي بسبـب نقـص التجهيـزا - 2م

  )19إلى السؤال رقم   12من السؤال رقم ( وتكييـف الفضاءات ويشمل األسئلـة التاليـة
صعـوبـة اإلدماج اإلجتماعـي المهنـي بسبـب تثبيـط مستـوى  محـور -  3م

  )26إلى السؤال رقم   20من السؤال رقم ( العالقات والطموح، ويشمل األسئلـة التاليـة 
إلجتماعـي المهنـي بسبـب نـوع الوظيفـة محـور صعوبـة اإلدمـاج ا -  4م

  )34إلى السؤال رقم   27من السؤال رقم (وطبيعة التوظيف ، وقد شمل األسئلة التاليـة 
   :مـالحـظـة 

  ) . البـراي (اإلستمـارة قدمـت بالخـط العربـي وكـذا الخـط البـارز
  :الـدراسـة النهـائيـة   2 – 6
  :وصـف عينتهـا   1- 2- 6
ملـت الدراسـة النهائيـة مجموعـة مـن المكفوفيـن العامليـن بمختلـف لقـد ش 

شركـة سونلغـاز  -اإلدارة العموميـة  -التعليـم الخـاص  -الصحـة ( القطاعـات 
  ).نظارة الشؤون الدينية  -إدارة البريد و المواصالت  -الجامعـة  -

  :)فردا( 20  وكذا العددمي وكـان توجدهـم علـى النحو التالـي، من حيث الحيز اإلقلي
  العـــــدد  )المدينـة(الواليـة 

  03  واليـة أم البواقـي
  02  واليـة قسنطينـة
  02  واليـة سكيكـدة

  03  واليـة ميلـة
  03  واليـة تبسـة
  02  واليـة باتنـة

  03  واليـة بسكـرة
  02  قالمــةواليـة 

  20  المجمـــــوع
  : جرائهـا إكيـفيـة   2- 2- 6



  الجـانـب التطبيقـي :  فصـل سـادس 

الحصول على عناوين أفراد العينة و أرقـام هواتفهم، و من ثم تمت مراسـلتهم فـي   تم 
شكـل أظرفة كبيرة الحجم تحمل استمـارة بلغة البراي، و ذلك ابتداء من شهر جـوان 

، و لم نتلق آخر استمـارة تمت اإلجابة عليها، إال عند منتصف شـهر سبتمبــر   2005
  .المكفوفين الموظفين و برمجة عطلتهم السنوية ؛ نظرا لعامل البعد و كذا ظروف2005

  
  :من خالل استجابات أفراد العينة على عبارات االستمارة  عـرض نتائجهـا  6-2-3
  

  
 العبارة

  اإلختيار
 نعم

  
 %النسبة 

  اإلختيار
 ال

  
 %النسبة 

مجموع 
 أفراد العينة

النسبة 
 %الكلية 

1 04 20 16 80 20 100 
2 13 65 07 35 20 100 
3 16 80 04 20 20 100 
4 17 85 03 15 20 100 
5 02 10 18 90 20 100 
6 14 70 06 30 20 100 
7 15 75 05 25 20 100 
8 01 05 19 95 20 100 
9 17 85 03 15 20 100 

10 04 20 16 80 20 100 
11 16 80 04 20 20 100 
12 17 85 03 15 20 100 
13 13 65 07 35 20 100 
14 06 30 14 70 20 100 
15 15 75 05 25 20 100 
16 17 85 03 15 20 100 
17 16 80 04 20 20 100 
18 19 95 01 05 20 100 
19 06 30 14 70 20 100 
20 16 80 04 20 20 100 
21 17 85 03 15 20 100 
22 15 03 17 85 20 100 
23 18 90 02 10 20 100 
24 19 95 01 05 20 100 
25 15 75 05 25 20 100 
26 14 70 06 30 20 100 
27 19 95 01 05 20 100 
28 18 90 02 10 20 100 
29 20 100 00 00 20 100 
30 18 90 02 10 20 100 
31 15 80 05 20 20 100 
32 05 25 15 75 20 100 
33 19 95 01 05 20 100 
34 06 30 14 70 20 100 

  



  
  الجـانـب التطبيقـي

  :عـرض عـام للنتـائج و التعليق عليهـا   3 – 6
 

 دماج االجتماعي المهنيـات تعيق عملية اإلصعوبهنـاك  :الفرضيـة العـامة  
  .للمكفوفين الموظفين حسب تصوراتهم اإلجتمـاعية

  
  :الفرضيـة اإلجرائيـة األولـى 

هي مهني االجتماعي ال همتصورات المكفوفين الموظفين إلى أن صعوبة إدماجترجع 
  .عدم تفهم اآلخرين لهم نتيجة 

  
  

  01: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  01الجدول رقم 

  .تتصور أن الكفيـف عبئ على المؤسسـة التي يشتغـل فيهـا -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 20 04 نعم

7.2 
  

  % 80 16 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 01(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 80: بحيث أجـاب " ال"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05الداللـة 

ى من أفـراد العينة بأن الكفيـف ليس عبئـا على المؤسسـة التي يشتغـل فيهـا بمعن

و ال يتفهمهـا اآلخـرون، و يرجـع ذلك ربمـا . أنه لديـه قدرات و امكانـات يثق بها

  .ه من قبل أفـراد المؤسسةإلى عـدم معرفة الكفيـف و امكانـات



  
  الجـانـب التطبيقـي

  02: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  02الجدول رقم 

  .المؤسسـةأشعـر بألم نظـرا لعدم توفـر االحترام من طرف زمـالئي داخل  -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 65 13 نعم

1.8 
  

  % 35 07 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05غيـر دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة غـير دالة إحصـائيا عند  2أن قيمـة كا) 02(حيـث يتضح من الجـدول 

: بحيث أجـاب " نعم"الداللـة لصالـح االختيـار  و قد جـاءت 0.05مستوى الداللـة 

يشعـر بألم لعدم توفـر االحترام من طرف من أفـراد العينة بأن الكفيـف  % 65

و هذا ما يفسـر بأن هذا األخيـر لديه مشـاعر و أحاسيس  .زمـالئه داخل المؤسسـة

ساءة إلى مثله مثـل أي شخص عادي توجب االحترام و التقدير و عدم المساس و اال

فمرد ذلك يعود ربما  %35و الذي يمثل " ال"أمـا أصحاب االختيار . نرجسية اآلخـر

  .إلى عدم اكتراثهم بالموضـوع أو تجاهلهم لتصرفات اآلخرين تجـاههم



  
  الجـانـب التطبيقـي

  03: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  03الجدول رقم 

  .المسؤولين بعدم كفائتكمتتصور أن توظيف مبصرين على حسابكم يعود إلى تصور  -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 80 16 نعم

7.2 
  

  % 20 04 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 03(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 80: بحيث أجـاب " نعم"جـاءت الداللـة لصالـح االختيار  و قد.  0.05الداللـة 

من أفـراد العينة بأن توظيف مبصرين على حساب المكفوفين يعود إلى تصور 

المسؤولين بعدم كفاءة المكفوفين و هذا ما يدل على أن هناك تهميش لهذه الشريحة من 

  .حتكاك بهاالمجتمع ربمـا لعـدم المعرفة الجيدة و عدم االقتراب و اال



  
  الجـانـب التطبيقـي

  04: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  04الجدول رقم 

  .غـالبـا ما يعـاني الكفيف من التهميـش -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 85 17 نعم

9.8 
  

  % 15 03 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 04(تضح من الجـدول حيـث ي

 % 85: بحيث أجـاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05الداللـة 

من أفـراد العينة بأن الكفيـف غـالبا مـا يعـاني من التهميـش، و في هذه النسبة 

كتراث بهذه الشريحـة مما يفسـر ربمـا العاليـة إشـارة إلى عدم اإلهتمـام و اإل

  .غيـابا لثقـافة اإلعـاقـة



  
  الجـانـب التطبيقـي

  05: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  05الجدول رقم 

  .نقـص فـرص العمل للكفيـف مرده إلى نقص كفـاءته -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 10 02 نعم

12.8 
  

  % 90 18 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 05(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 90: بحيث أجـاب " ال"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05الداللـة 

بمعنى أن هنـاك  اءتهنقـص العمل للكفيـف مرده إلى نقص كفـمن أفـراد العينة بأن 

اعتبارات اخرى حالت دون معرفة امكاناته و قدراته، ربما التقليل من شأنه و تفضيل 

  .المبصرين عليه



  
  الجـانـب التطبيقـي

  06: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  06الجدول رقم 

  .الزمـالء و المسؤولين معذورين ألنهـم ال يعرفـون طبيعة إعـاقتكم -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %نسبة ال التكرار البدائل
    % 70 14 نعم

3.2 
  

  % 30 06 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05غيـر دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة غيـر دالة إحصـائيا عند  2أن قيمـة كا) 06(حيـث يتضح من الجـدول 

: بحيث أجـاب " منع"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05مستوى الداللـة 

الزمـالء و المسؤولين معذورين ألنهـم ال يعرفـون من أفـراد العينة بأن  % 70

طبيعة إعـاقة المكفوفيـن، و التمـاس العذر لهؤالء من طرف المكفوفيـن بهذه النسبة 

  .العالية إثبـات لعدم تفهمهـم لهم بسبـب عدم المعرفة و الدراية بطبيعـة إعاقتهـم



  
  الجـانـب التطبيقـي

  07: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  07الجدول رقم 

  .يـرجع تهميـش الكفيـف إلعـاقتـه -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 75 15 نعم

5 
  

  % 25 05 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 07(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 75: بحيث أجـاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05الداللـة 

بمعنى أن كونـه كفيفـا  تهميـش الكفيـف يـرجع إلعـاقتـه، من أفـراد العينة بأن

  .كـافي لتهميشه و اقصـائه و عدم الثقـة بمؤهـالته



  
  الجـانـب التطبيقـي

  08: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  08الجدول رقم 

  .حـدث أن كرمتـم بمؤسستكـم في اليوميـن العالمـي و الوطنـي للمعـوق -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 5 01 نعم

16.2 
  

  % 95 19 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  
المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 08(ـث يتضح من الجـدول حي

 % 95: بحيث أجـاب " ال"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05الداللـة 

كريمهـم بمؤسساتهـم في اليوميـن العالمـي و الوطنـي من أفـراد العينة بأنه لم يتم ت

 14: بـر من كل عـام عالميـا، و كـذاديسم 03: المصـادفين لـ (للمعـوق 

من هذه الشريحـة في هذين  % 5؛ و لم تكرم إال بنسبة )مـارس من كل عام وطنيـا

العيديـن الشيء الذي يدفعنـا إلى القـول بأن المسؤولين و الزمالء بالعمـل ليست لديهم 

  .دراية بهذه الفئة من المجتمع



  
  الجـانـب التطبيقـي

  09: عينة للعبارة رقم يوضح استجابات أفراد ال 09الجدول رقم 

  .لـوسـائل اإلعـالم دور في تذليـل عقبـات اإلدمـاج اإلجتمـاعي المهني للكفيف -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 85 17 نعم

9.8 
  

  % 15 03 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 09(ول حيـث يتضح من الجـد

 % 85: بحيث أجـاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05الداللـة 

لـوسـائل اإلعـالم دور في تذليـل عقبـات اإلدمـاج من أفـراد العينة بأن 

ون ترجمـة لوعـي و هذه االستجابة الواسعة ربمـا تك. اإلجتمـاعي المهني للكفيف

بأهميـة و دور وسائل اإلعـالم في تذليل هذه العقبـات أو بمثـابة دعوة لوسائل 

اإلعـالم بمختلف أطيـافهـا للتعريف بالكفيـف و قدراته و من ثم تفهمه من طرف 

  .اآلخـرين الذي يسهل فيما بعد عمليـة االدمـاج االجتمـاعي المهنـي



  
  الجـانـب التطبيقـي

  10: أفراد العينة للعبارة رقم يوضح استجابات  10الجدول رقم 

  .طلـب منـك أحد زمـالئك أو مسؤوليـك تعليمه البـراي  -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 20 04 نعم

7.2 
  

  % 80 16 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2ة كاأن قيمـ) 10(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 80: بحيث أجـاب " ال"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05الداللـة 

، طلـب منـهم أحد زمـالئهم أو مسؤوليـهم تعليمهم البـرايمن أفـراد العينة بأنه لم ي

يـف و ال و هذا يدل على أن هـؤالء الزمـالء و المسؤوليـن غير مهتمـين بالكف

  .بالوسـائل البيداغوجية و االداريـة الخاصـة بعمل الكفيف



  
  الجـانـب التطبيقـي

  11: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  11الجدول رقم 

هنـاك من يتصـور بأنكم حجـر عقبـة لسرعـة اإلنجـاز و جودة اإلنتـاج  -

  .داخـل مؤسسـة عملكـم

  
  

 لجدوليةا 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 80 16 نعم

7.2 
  

  % 20 04 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 11(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 80: بحيث أجـاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05الداللـة 

هنـاك من يتصـور بأن الكفيف الموظف حجـر عقبـة  نة بأنه فعـالمن أفـراد العي

لسرعـة اإلنجـاز و جودة اإلنتـاج داخـل مؤسسـة العمل، و في هذا إشـارة إلى 

نقص فادح في ثقـافة اإلعـاقة، و أحكـام مسبقة و خـاطئة حول الكفيـف تحول دون 

  .إعطـائه الفرصـة إلثبـات ذاته و إبراز قـدراته

 
حيث جـاءت أغلب استجابات أفراد عينة :  ـل عـام لنتائج الفرضية رقم واحدتحلي

البحث لصالح اختيار نعم الذي يعبر عن أن تصور المكفوفين الموظفين يعتبرون فعال أن 

دماجهم المهني و اإلجتمـاعي يرجع فعال إلى عدم تفهم اآلخرين لهم و ذلك إصعوبة 

  .ة العـامة السائدة داخل المجتمعيرجع لجملة من األسباب ربما للثقاف

  

  



  
  الجـانـب التطبيقـي

  :الفرضيـة اإلجرائيـة الثـانيـة 
  

هي  االجتماعي المهني همتصورات المكفوفين الموظفين إلى أن صعوبة إدماجترجع 

  .غياب التجهيزات المكيفةنتيجة 

  

  12: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  12الجدول رقم 

  .تكييـف الهيـاكل العمـرانية ضـروري لإلدمـاج اإلجتمـاعي -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار دائلالب
    % 85 17 نعم

9.8 
  

  % 15 03 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 12(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 85: بحيث أجاب " نعم"ـار و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختي.  0.05الداللـة 

من أفـراد العينة بأن تكييـف الهيـاكل العمـرانيـة ضـروري لإلدمـاج 

اإلجتمـاعي، هذا مـا يدل أن عدم تكييـف الفضـاءات في كـافة الميـادين يخـلق 

  .عقبـات تحول دون تكييفـه و توجهه العـادي و السليـم في الفضـاء و الزمـان



  
  الجـانـب التطبيقـي

  13: استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  يوضح 13الجدول رقم 

  .تواجـه صعـوبـة في أداء عملـك داخـل مؤسستك -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 65 13 نعم

1.8 
  

  % 35 07 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05غيـر دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة غيـر دالة إحصـائيا عند  2أن قيمـة كا) 13(حيـث يتضح من الجـدول 

: بحيث أجاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيار  0.05مستـوى الداللـة 

من أفـراد العينة بأنهم يواجهـون صعوبـة في أداء عملهـم داخـل مؤسستهم،  % 65

ـن الشيئ مـا يعنـي بأن هنـاك فضـاءات غير مكيفـة و طبيعة إعـاقة المكفوفي

الذي يعـرقل أدائهم لعملهم في ظـروف ربمـا سيئـة، و لإلشـارة فإن استجـابات 

ربمـا يعـود إلى بذلهـم جهـد  % 35بنسبـة " ال"بـاقي أفـراد العينـة باإلختيـار 

مضـاعف وسط ظـروف صعبة في صمت حتى ال ينعتوا ربما بالعـاجزين           

  .و القـاصرين



  
  الجـانـب التطبيقـي

  14: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  14الجدول رقم 

  .تتنقـل بحـريـة داخـل مؤسستـك -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 30 06 نعم

3.2 
  

  % 70 14 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05غيـر دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة غيـر دالة إحصـائيا عند  2كاأن قيمـة ) 14(حيـث يتضح من الجـدول 

: بحيث أجـاب " ال"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05مستوى الداللـة 

من أفـراد العينة بأنهـم ال يتنقـلون بحرية داخل مؤسستهم، و في هذا إشـارة  % 70

ـاشى    إلى العقبـات التي تجتـاز بصعوبة بمعنـى الفضـاءات غير مكيفـة و ال تتم

  .و طبيعة إعـاقة الكفيـف



  
  الجـانـب التطبيقـي

  15: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  15الجدول رقم 

  .نقـص التجهيـزات الخـاصة بالكفيـف يعيق عملـك -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 75 15 نعم

5 
  

  % 25 05 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05ة عند المستوى دال 2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 15(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 75: بحيث أجـاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05الداللـة 

من أفـراد العينة بأن نقص التجهيـزات الخاصة بالكفيف يعيق عملهم بمعنى أن هنـاك 

حضـار و توفيـر التجهيـزات الخاصة بعمل الكفيف بغية تسهيـل رغبة ملحة إل

  .أدائـه لمهـامه في ظروف أحسـن



  
  الجـانـب التطبيقـي

  16: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  16الجدول رقم 

  .تغييـر معلـم من المعـالم داخل فضـاء مؤسستـك يشـوش خريطتـك الذهنيـة -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 85 17 نعم

9.8 
  

  % 15 03 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 16(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 85: بحيث أجـاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05الداللـة 

العينة بأن تغييـر معـلم من المعـالم داخل فضـاء مؤسستهم يشوش  من أفـراد

خـريطتهم الذهنية بمعنـى أنه يجب إبـالغ المكفوفين الموظفيـن بأي تغييـر أو 

تحوير داخل المؤسسة و المعمـل حتى ال يفقدوا المعـالم التي ألفـوهـا و تعودا 

  . عليهـا و تكيفـوا معهـا

  

  



  
  الجـانـب التطبيقـي

  17: ستجابات أفراد العينة للعبارة رقم يوضح ا 17الجدول رقم 

  .تـوفير اآلالت المكيفة بالبـراي يسهـل مـردوديتـك -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 80 16 نعم

7.2 
  

  % 20 04 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2ن قيمـة كاأ) 17(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 80: بحيث أجـاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05الداللـة 

من أفـراد العينة بأن توفيـر اآلالت المكيفـة بالبـراي يسهل مردوديتهـم، بمعنـى 

يرجـى إحضـار    أنـه حتى يتسـنى لهـؤالء المكفوفيـن الموظفيـن األداء الفعـال

  .و توفيـر آليـات تتمـاشى و طبيعة إعاقتهـم



  
  الجـانـب التطبيقـي

  18: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  18الجدول رقم 

  .تسـاعد التكنولوجيـا الحديثـة الكفيف في حيـاته بشكـل عـام -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 95 19 نعم

16.2 
  

  % 05 01 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 18(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 95: بحيث أجـاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05الداللـة 

عد الكفيـف في حيـاته بشكـل من أفـراد العينة بأن التكنـولوجيـا الحديثة تسـا

عـام؛ و هذا ما يدل على أن االبتكـارات الجديدة و العصـرنة تسهل التكيف مع 

  .متطلبات الحياة اليوميـة للكفيـف و تـزيح عنـه العـراقيـل



  
  الجـانـب التطبيقـي

  19: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  19الجدول رقم 

  .تكيفـه داخل مؤسسـة عمـله غـالبـا مـا يجد الكفيـف صعوبـة في عملية -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 30 06 نعم

3.2 
  

  % 70 14 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05غيـر دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة غيـر دالة إحصـائيا عند  2أن قيمـة كا) 19(حيـث يتضح من الجـدول 

: بحيث أجـاب " ال"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار  0.05ة مستوى الداللـ

من أفـراد العينة بأنه ليس بالغـالب ما يجد الكفيف صعوبة في عملية تكيفه  % 70

داخـل مؤسسـة عملـه و في هذا ربمـا إشـارة إلى االعتمـاد على النفس أكثـر     

  .و مقـاومة التبعية و اإلتكـال على اآلخـريـن

  

حيث جـاءت أغلب إستجـابات أفراد عينـة : رقم اثنين التحليل العـام للفرضية  

ن ـن الموظفيـالذي يعبـر عن أن تصور المكفوفي" نعم"لصالح اإلختيـار  البحث

ادمـاجهم اإلجتماعي المهنـي ترجع فعال إلى غيـاب يعتبرون فعال أن صعـوبة 

الشيء مع طبيعـة إعـاقة المكفوفين،  التجهيزات المكيفة، و كذا تكييـف الفضـاءات

  .و مردوديتهـمالذي ربمـا يؤثر سلبـا على نفسيتهـم و أسلـوب و طريقـة أدائهـم 



  
  الجـانـب التطبيقـي

  :الفرضيـة اإلجرائيـة الثـالثـة 
  

االجتماعي  مـهن إلى أن صعوبة إدماجـن الموظفيـتصورات المكفوفيترجع       

  .اتـط العالقـة ربـكيفية لـهي نتيج المهني

  

  20: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  20الجدول رقم 

  .حـدث و استشـرت في القضـايـا المصيريـة في مؤسستـك -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 80 16 نعم

7.2 
  

  % 20 04 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 20(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 80: بحيث أجاب " نعم"الختيـار و قد جـاءت الداللـة لصالـح ا.  0.05الداللـة 

من أفـراد العينة بأن الفرصـة أتيحـت لهم إلستشـارتهم في القضـايـا المصيريـة 

الخـاصة بمؤسستهـم و هـذا مؤشـر على أن االستشـارة و طلـب رأي اآلخـر ال 

تبنى على مورفولوجيـة و فيزيولـوجية الفـرد بل سـداد و رجـاحة عقله، بمعنى أن 

  .يـف ليس بالمعتوه أو العـاجز حسـب رأينـاالكف



  
  الجـانـب التطبيقـي

  21: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  21الجدول رقم 

  .أتيحـت لك ترأس زمـالئـك بالعمـل -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 85 17 نعم

9.8 
  

  % 15 03 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05عند المستوى  دالة 2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 21(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 85: بحيث أجاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05الداللـة 

من أفـراد العينة بأنهم أتيحت لهم الفرصـة لترأس زمـالئهم بالعمـل و في هذا 

  .كفـاءة تؤهـل الفرد إلى قيـادة زمـالئه رغم فقدانه لحـاسة البصرإشـارة إلى أن ال



  
  الجـانـب التطبيقـي

  22: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  22الجدول رقم 

  .تتصـور أن إعـاقتـك تحـول دون ربطـك عالقـات مع اآلخـرين -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 15 03 نعم

9.8 
  

  % 85 17 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 22(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 85: بحيث أجاب " ال"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05الداللـة 

ط عـالقـات مع اآلخـرين بمعنى من أفـراد العينة بأن إعـاقتهـم تحـول دون ربـ

  .أن الكـف البصـري ال يمنع من التـواصل و اإلحتكـاك باآلخـرين



  
  الجـانـب التطبيقـي

  23: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  23الجدول رقم 

  .من الصعـوبة أن يتم ترقيـة الكفيـف في فترة العمل -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 90 18 نعم

12.8 
  

  % 10 02 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 23(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 90: بحيث أجاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05الداللـة 

ـال من الصعـوبة أن يتم ترقية الكفيـف في فتـرة العمـل من أفـراد العينة بأنه فع

بمعنـى أن هنـاك مجهـود مضـاعف يبذله الكفيف الموظف للحصـول على مرتبة أو 

  .ـا يبذلـه المبصرونممكـانة ضمن زمـالئه في العمل برأينـا ربما أقـل م



  
  الجـانـب التطبيقـي

  24: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  24الجدول رقم 

  .أشعـر بأن تقييـم مسـؤولـي دائمـا هو أقـل من زمـالئي المبصريـن -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 95 19 نعم

16.2 
  

  % 05 01 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

الة إحصـائيا عند مستوى المحسوبة د 2أن قيمـة كا) 24(حيـث يتضح من الجـدول 

من أفـراد العينة بأنهم يشعـرون بأن تقييم  % 95ببحيث أجاب .  0.05الداللـة 

مسؤوليهـم دائمـا هو اقـل من زمـالئهم المبصريـن، و في هذا دليل على أن 

المسؤوليـن و أربـاب العمـل في رأينـا ميـالون إلى المبصرين منهم إلى المكفوفيـن 

النسبة العالية جـدا من اإلستجـابات إشـارة إلى الثقـة أكثـر في أي أن في هذه 

إن هذه اإلستجـابة تؤكد على استمرار  .المبصريـن على حسـاب زمالئهم المكفوفين

ـادر على األداء المهنـي النـاجح، هذه مـا تستدعي غير قنمط ثقـافي يعتبر الكفيف 

قتـراح أنمـاط تربوية تعيد من المؤسسـات المسؤولة على صنـاعة الرأي في ا

  .بمـا يجعلهـا أكبر ايجـابية في التعـامل مع اإلعـاقةتشكيـل الشخصيـة 



  
  الجـانـب التطبيقـي

  25: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  25الجدول رقم 

  .تسهـل عملية اإلنتمـاء إلى جمعيـة مهنيـة على الكفيـف اندمـاجه اإلجتمـاعي -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2اك %النسبة  التكرار البدائل
    % 75 15 نعم

5 
  

  % 25 05 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 25(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 75: بحيث أجاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05الداللـة 

عملية اإلنتمـاء إلى جمعيـة مهنيـة تسهل على الكفيـف من أفـراد العينة بأن 

اندمـاجه اإلجتمـاعي بمعنـى أن اإلنضمـام إلى جمـاعة من الزمـالء بالعمـل 

يـولد برأينـا روح التضـامن و التآزر و منه الشعـور باالنتمـاء و التحـرر من 

  .العزلـة و اإلنطـواء



  
  الجـانـب التطبيقـي

  26: وضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم ي 26الجدول رقم 

  .هنـاك من يحتمـي بإعـاقته للوصـول إلى أهـدافـه -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 70 14 نعم

3.2 
  

  % 30 06 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05غيـر دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة غيـر دالة إحصـائيا عند  2أن قيمـة كا) 26(ل حيـث يتضح من الجـدو

: بحيث أجاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05مستوى الداللـة 

 هنـاك من يحتمـي بإعـاقته للوصـول إلى أهـدافـه؛من أفـراد العينة بأن  % 70

ة بنعم، تـوحي بأن هنـاك بمعنـى أنـه في اعتقـادنـا حسب النسبة العالية لإلستجـاب

   .الكثيريـن ممن يستدذرون ربمـا بالعواطـف و الشفقة للوصـول إلى مآربهـم

  

حيث جـاءت أغلب إستجـابات أفراد عينـة : رقم ثـالثة التحليل العـام للفرضية 

الذي يعبـر عن أن تصور المكفوفيـن الموظفيـن " نعم"البحث لصالح اإلختيـار 

كيفيـة ربـط دمـاجهم اإلجتماعي المهنـي ترجع فعال إلى إصعـوبة يعتبرون فعال أن 

الشـك في قدرات و امكـانات العـالقات و ذلك يرجـع لجملة من األسبـاب ربمـا 

الكفيف، أو ميل المسؤوليـن و أربـاب العمل إلى فئة المبصرين على حسـاب زمالئهم 

  .ـنالمكفوفي
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  :الفرضيـة اإلجرائيـة الرابعـة 
  

هي  االجتماعي المهني همتصورات المكفوفين الموظفين إلى أن صعوبة إدماجترجع       

  .فـة التوظيـطبيعة لـنتيج

  

  27: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  27الجدول رقم 

  .يشعـر الكفيـف بصعوبـة في عملية التوظيف -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %نسبة ال التكرار البدائل
    % 95 19 نعم

16.2 
  

  % 05 01 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 27(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 95: أجاب  بحيث" نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05الداللـة 

من أفـراد العينة بأن الكفيـف يشعـر بصعـوبة في عمليـة التوظيـف؛ في حيـن أن 

من أفراد العينـة ال يشعـرون بهذه الصعـوبة، و هذه النسبة الضئيلة هي  % 5

استثنـاء في رأينـا إذا مـا قورنت باستجـابات اآلخـرين التي تحمـل في اعتقـادنـا 

  .و عـراقيـل بخصـوص عملية التوظيـف بين طيـاتهـا معـاناة
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  28: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  28الجدول رقم 

  .غـالبـا مـا يتم توظيـف الكفيف عن طـريق العـالقـات -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 90 18 نعم

12.8 
  

  % 10 02 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 28(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 90: بحيث أجاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05الداللـة 

من أفـراد العينة بأنه غـالبـا مـا يتم توظيـف الكفيـف عن طـريق العـالقـات 

نـى أن التوظيـف لفـائدة الكفيـف يكـون عن طـريق وسـاطـات و في هـذا بمع

  .إشـارة ربمـا حتى إلى تغييـب مبـدأ تكـافـؤ الفـرص
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  29: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  29الجدول رقم 

  .يفضـل الكفيـف العمـل في القطـاع العـام  -

  
  

 الجدولية 2كا ةالمحسوب 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 100 20 نعم

20 
  

  % 00 00 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 29(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 100بحيث أجاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05الداللـة 

الكفيـف يفضـل العمـل في القطـاع العـام، بمعنـى أنـه إذا اد العينة بأن من أفـر

تم توظيتف كفيـف بإحـدى مؤسسـات الدولـة انتـاجية كـانت أم ذات طـابع 

إداري، ففي هذا ربمـا ضمـان و اطمئنـان على عـدم اإلجحـاف في حقه نظـرا 

  .عالقـات العمـللتـوفـر تقـاليد و قـوانيـن تـربـط و تنظـم و تحكـم 
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  30: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  30الجدول رقم 

  .يشعـر الكفيـف بألـم عندمـا ال يتوفـر على دخـل قـار -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 90 18 نعم

12.8 
  

  % 10 02 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05المستوى دالة عند  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 30(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 90بحيث أجاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05الداللـة 

الكفيـف يشعـر بألـم عندمـا ال يتوفـر على دخـل قـار من أفـراد العينة بأن 

لقـار فيه إشـارة إلى عـدم االستقـرار في المنصب     بمعنـى أن غيـاب الدخـل ا

و الوظيفة و منـه نستخلـص أن األجـرة هي مصـدر الرزق، و بغيـابهـا أو 

  .تذبذبهـا تتأخـر أو ربمـا تنهـار نفسية الكفيـف
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  31: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  31الجدول رقم 

  .مستقبلـه المهنـي غير مـطَمِئـنغـالبـا مـا يشعـر الكفيـف بأن  -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 80 16 نعم

7.2 
  

  % 20 04 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 31(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 80بحيث أجاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05الداللـة 

غـالبـا مـا يشعـر الكفيـف بأن مستقبلـه المهنـي غير من أفـراد العينة بأنـه 

  .، و في هذا إشـارة ربمـا إلى تخـوف من التسريـح أو اإلستغنـاء عنـهمـطَمِئـن
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  32: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  32الجدول رقم 

  .هنـاك عـالقـة بين تكوينـك العلمـي و منصـب عمـلك الحـالـي -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 25 05 نعم

5 
  

  % 75 15 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 32(حيـث يتضح من الجـدول 

من  % 75بحيث أجاب " ال"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05الداللـة 

ليسـت هنـاك عـالقـة بين تكوينـهم العلمـي و منصـب العمـل أفـراد العينة بأنه 

وفـر منصـب شغـل مقـابل أجـرة دون الذي يشغلـونـه، بمعنـى أنـه يـ

  .مـراعـاة التخـصص أو المؤهـل العلمـي
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  33: يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة رقم  33الجدول رقم 

  .يفضـل الكفيـف العمـل لحسـابـه الخـاص بدل العمـل عنـد الغيـر -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 95 19 نعم

16.2 
  

  % 05 01 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05دالة عند المستوى  2كا
  

المحسوبة دالة إحصـائيا عند مستوى  2أن قيمـة كا) 33(حيـث يتضح من الجـدول 

 % 95بحيث أجاب " نعم"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05الداللـة 

ل العمـل لحسـابـه الخـاص بدل العمـل عنـد الكفيـف يفضـمن أفـراد العينة بأن 

الغيـر، و هذا يعنـي أن الكفيـف يمـيل إلى األعمـال الحـرة بل و ال يرغـب 

العمل عند الغيـر المراد به أربـاب العمل الخـواص، تفـاديـا للتبعيـة و رغبـة في 

  .االستقـالليـة
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  34: قم يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة ر 34الجدول رقم 

  .أنتـم راضـون عن المنصـب الذي تشغـلونـه في مؤسستـكم -

  
  

 الجدولية 2كا المحسوبة 2كا %النسبة  التكرار البدائل
    % 30 06 نعم

3.2 
  

  % 70 14 ال 3.84
  % 100 20 المجموع

  
  0.05غيـر دالة عند المستوى  2كا
  

الة إحصـائيا عند مستوى المحسوبة د 2أن قيمـة كا) 34(حيـث يتضح من الجـدول 

من  % 70بحيث أجاب " ال"و قد جـاءت الداللـة لصالـح االختيـار .  0.05الداللـة 

أنـهـم غير راضـين عن المنصـب الذي يشغـلونـه في أفـراد العينة بأنهـم 

المؤسسة، بمعنـى أن هنـاك إشـارة إلى أن هـؤالء غير مرتـاحين في مناصـب 

من المجيبيـن لصـالح االختيـار  % 30و ربمـا حتى . ـاالعمـل التي يشغلـونه

راضـون بالمنصب ألنهـم ليس لديهـم بديـل، و رضـاهم منبثـق من مصـدر " نعم"

  .الرزق المتـوفـر بتوظيفهـم

  

حيث جـاءت أغلب إستجـابات أفراد عينـة : التحليل العـام للفرضية رقم أربعة 

عبـر عن أن تصور المكفوفيـن الموظفيـن الذي ي" نعم"البحث لصالح اإلختيـار 

يعتبرون فعال أن صعـوبة إدمـاجهم اإلجتماعي المهنـي ترجع فعال إلى طبيعـة 

ربمـا تغييـب مبدأ تكـافؤ الفـرص، التوظيـف، و ذلك يرجـع لجملة من األسبـاب 

أو عدم تمـاشي المنصـب مع مؤهل الكفيف، أو شعـور الكفيـف بشغل منصـب 

من اإلستغنـاء عن خدمـات هذا األخيـر، الشيء الذي بمـا مخـاوف وهمي أو ر

  .ربمـا يجعله غير مطمئن على مصدر رزقـه و مستقبلـه المهني



  
  التطبيقـي الجـانـب

 :منـاقشة النتـائج في ضـوء فرضيـات البحث   4 – 6
  

بعد عرضنـا للنتـائج المتحصل عليهـا من خالل استجـابات كافة أفراد العينة على 
العبـارات الواردة في اإلستمـارة، و التعليق عليهـا بغية اإلجـابة على تسـاؤالت 

ك مجموعة نتـائج ذات اإلشكالية المطروحة في بحثنـا هذا المتواضع، تبين أن هنـا
أهمية بالنسبة لموضوع الدراسـة و التي سوف نتطرق لهـا، عن طريق مناقشتهـا على 

 .ضـوء فرضيـات البحث
 

  :الفرضيـة األولـى
يتصـور المكفوفون الموظفـون بأن صعوبـة اإلدمـاج االجتمـاعي المهنـي ترجع 

  .إلى عدم تفهم اآلخـرين لهـم
من أفراد عينة البحـث يرون بأن  % 80أن نسبة ) 01(قم لقـد أظهر لنـا الجدول ر

الكفيف ال يمثل عبئـا على المؤسسة التي يشتغل فيهـا، و هذا يعنـي أن لديه امكـانات 
أن اغلبية ) 02(كمـا اظهر لنـا الجدول رقم . و مهـارات ال يتفهمهـا اآلخـرون

ر باأللم لعدم توفر منهم يرتأون بأن الكفيف يشعـ % 65المستجوبيـن أي نسبة 
االحتـرام من طرف زمـالئه داخل المؤسسة التي يشتغل بهـا، و في هذا جزم بأن 

  .هنـاك تهميش و عدم مراعاة لمشاعر هذه الشريحـة من ذوي اإلحتيـاجات الخـاصة
من أفراد العينة ارتأت بأن  % 80بأن نسبة ) 03(كمـا أظهـرت لنـا نتائج الجدول رقم 

مبصرين على حسـاب المكفوفين مرده على تصورهـم بأنهم غير توظيف توظيـف 
أكفـاء و في هذا تعزيز لمفهـوم التهميش السـابق اإلشـارة إليه في العبـارات 
السابقـة التي تخـدم نفس المحـور، الشيئ الذي يتضح اكثـر في نتيجـة الجـدول رقم 

بأن الكفيف يعـاني من  من المستجوبيـن يرون % 85التي تشيـر إلى أن نسبة ) 04(
التهميش، بمعنـى أن هنـاك إشـارة واضحـة و صريحـة إلى عـدم االهتمـام      و 

كانت لصـالح ) 05(االكتراث بهذه الشريحة؛ في حين أن استجـابات الجدول رقم 
، أي نقص فرص العمـل للكفيف ليس مرده إلى نقص  % 90بنسبة " ال"اإلختيـار 

  .بارات أخرى طالته للتقليـل من شأنه دون معرفة امكاناته و قدراتهكفـاءته بل هناك اعت
أي هنـاك " نعم"لصـالح االختيار  % 70فجـاءت بنسبة ) 06(أمـا نتيجة الجدول رقم 

جزم بأن المسؤوليـن و الزمـالء في العمل ال يعرفـون طبيعة إعـاقة المكفوفين و في 
نظرا لغيـاب عامل المعرفة و الدرايـة  هذا إثبـات لصعـوبة عدم تفهم اآلخرين لهم

  .بطبيعـة هذه الشريحة من ذوي اإلحتيـاجات الخـاصة
 % 75بنسبة ) 07(، جـاءت نتيجة الجدول رقم )04(و اثبـاتا لمـا ورد في الجدول 

لتثبت بأن كـون الشخص كفيفـا كـافي لتهميشـه و عدم الثقة " نعم"لصـالح اإلختيـار 
)       08(بت هذا التهميش و اإلقصـاء هو نتـائج العبـارة رقم و مـا يث. بمؤهـالته

من أفراد العينـة أجـابوا بأن لم يتم اإللتفـات و ال  % 95و المتمثلة في كون نسبـة 
تكريم هذه الشريحـة في يومين مميزين وطنيـا و عـالميـا و هما اليوم الوطنـي 



  
  التطبيقـي الجـانـب

نـة، و كذا اليوم العالمـي للمعوق للمعوق المصـادف للرابع عشر من مـارس من كل س
و في هذا داللة أقـل ما يقـال عنهـا، أن . المصـادف للثـالث من ديسمبر من كل سنة

الزمـالء و المسؤولين في العمل ليسـت لديهم ثقـافة إعـاقة، ما يجعل الهوة كبيرة بينهم 
  .و بين زمـالئهم المكفوفين

مؤكدة للهوة الكبيرة الواردة في  % 85لعـالية كـانت نتيجتـه ا) 09(أمـا الجدول رقم 
العبارة السابقة و داعيـة إلى تذليل العقبـات من أجل ادمـاج اجتمـاعي مهنـي للكفيف 
بدون صعـوبة و ذلك بالتعريف به و بقدراتـه و من ثم تفهمـه و التعـايش معه و تقبله 

  .و إعـاقته الحـواسيـة
من أفراد العينـة أجـابوا بالنفي  % 80ظ بأن نسبة نالح) 10(و في قراءة للجدول رقم 

و هذا مـا يدل على " البـراي"حول طلـب زمـالء العمل و المسؤولين لهم، تعليمهم 
أنهم غير مهتمـين بالكفيف و ال بوسـائل عمله الخـاصة بطبيعة إعـاقته ما يعكـس 

من ) 11(عبـارة رقم صعوبـة اإلدمـاج االجتمـاعي المهنـي للمكفوفين الموظفيـن؛ ال
المحور األول المتمثـل في الفرضيـة األولـى لموضـوع بحثنـا فجـاءت مترجمة 
ألحكـام مسبقـة و خـاطئـة حول الكفيف تحول دون إعطـائه الفرصـة إلثبـات ذاته 

كـافية للتعبيـر عن إصدار أحكـام  % 80و إبـراز قدراتـه حيث كـانت النسبة 
يحة ؛ و من مجمل مـا تعرضنـا له من مجموع عبارات محور قـاسية تجـاه هذه الشر

  .الفرضية األولى، نستخلص بأنها تحققـت، و بالتالي يمكن القول بأنها فرضيـة صحيحة
  

  :الفرضيـة الثـانيـة 
يتصـور المكفوفون الموظفـون بأن صعوبـة اإلدمـاج االجتمـاعي المهنـي      

  .ترجع إلى غيـاب التجهيزات المكيفـة
التـابع للمحور الثـاني المتعـلق بالفرضية الثتانية أن ) 12(حيث يظهر لنـا الجدول رقم 

من أفراد العينة مع تكييف الهيـاكل العمرانيـة و ضـرورته من أجل  % 85نسبة  
اإلدمـاج اإلجتمـاعي، ألن غيـاب هذه العمليـة يخلق عقبـات و مصـاعب تحول 

) 13(ي السليم للكفيف، و يعـزز هذا المنحنى الجدول دون التوجـه الزمـاني المكـان
الذي يوحي بأن هنـاك صعـوبة في أداء عمـل الكفيف الموظـف داخل مؤسستـه 
نظرا لغيـاب فضـاءات مكيفـة مع طبيعـة إعـاقة هذه الشريحة، و لإلشـارة فإن 

شـارة إلى بذل ربمـا فيه إ % 35استجابات بـاقي أفراد العينة تجاه هذه العبارة بنسبة 
  .جهود مضاعفة في ظروف صعبة من أجل أداء حسن تفاديـا لرميهم بالعجز و القصور

مساندة لهذا الطرح بنفي أفراد العينة لتنقلهم بحريـة ) 14(كمـا تأتـي العبـارة رقم 
حيث تدل على أن هنـاك عقبـات تجتاز بصعوبة من  % 70داخل مؤسستهم بنسبة 

رغبة الملحة إلى ضـرورة توفير تجهيزات خـاصة بعمل و تأتي ال. طرف الكفيف
التي تدعو إلى تسهيل مهـام الكفيف الموظـف في ) 15(الكفيف من خـالل العبـارة 

  .ظـروف حسنـة
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و نظـرا لطبيعة هذه الشريحـة يجب توفير ظروف حسنة للتجوال و العمـل داخل 
حركـة المكفوفيـن داخل فضاءات المؤسسة، و ذلك بوضـع معـالم ال تعيق عمـل و 

المعمـل، الورشـة أو اإلدارة كتكييـف الساللم و المداخـل و اآلالت و التجهيـزات 
المكتبية و كذا رفع الفتـات بـراي على مستـوى األبـواب و الجدران، و عبـرنـا 

و نسبة استجابـة أفـراد العينة لهـا ) 16(بتصرفنـا لهذا المطلب من خالل العبـارة 
جاءت ) 17(في حين أن نتيجـة الجدول رقم ". نعم"لصـالح اإلختيـار  % 85بـ 

 % 80منه، حيث أن نسبة ) 15(لتسـاند عبارات هذا المحور، ال سيمـا العبـارة رقم 
من أفراد العينة عبـروا بقوة على ضـرورة توفير اآلالت المكيفة لتسهيـل أدائهـم و 

المردوديـة و األداء الجيد راجع على مردوديتهم و في هذا إشـارة إلى أن ضعف 
  .الصعوبـة التي سببهـا غيـاب مثل هذه التجهيزات

معززة لعبـارات المحور الثـاني  % 95بنسبة ) 18(كمـا تأتـي نتيجة العبـارة رقم 
  .بحيث تبرز لنا مدى أهمية التكنولوجيات الحديثة لتجاوز اإلدمـاج اإلجتمـاعي المهنـي

و األخيـرة من هذا المحور فقد جاءت بالنفي لوجـود صعوبة ) 19( أمـا العبـارة رقم
، و في هذا كمـا سبق ذكره آنفـا % 70في عمليـة تكيف الكفيف داخل مؤسسته بنسبة 

إشـارة إلى اإلعتمـاد على النفس في اعتقـادنـا، و مقـاومة نفسية لمفهـوم العجـز   
و مهمـا كـانت استجـابات أفـراد . نو منه ربمـاالتبعيـة و اإلتكـال على اآلخـري

العينة متنوعـة فإنهـا جاءت مؤيـدة للفرضيـة الثـانية و مؤكـدة لهـا في ضـوء 
  .كـافة النتـائج المتحصل عليهـا في هذا المحور

  
  :الفرضيـة الثـالثـة 

يتصـور المكفوفون الموظفـون بأن صعوبـة اإلدمـاج االجتمـاعي المهنـي ترجع 
  .ربط العالقـات إلى كيفيـة

من المحور ) 20(يظهـر لنـا من خالل استجـابات أفراد العينة على العبـارة رقم 
الثالث، أن الفرصـة أتيحت للمكفوفين الموظفين باستشـارتهم في القضـايا المصيرية 

كـافية في رأينـا لإلثبـات بأن  % 80للمؤسسة التي يعملون بهـا حيث كـانت نسبة 
ـًا أو عـاجزا؛ كمـا أتت نسبة الكفيف ليس مع لتؤكد ذلك ) 21(من العبـارة  % 85توه

من خـالل ترأس الكفيف لزمـالئه بالعمـل، بمعنـى أن الكفـاءة تؤهـل صـاحبهـا 
إلى قيـادة اآلخـرين رغم فقدانه لحـاسة البصر؛ و من ايجابيـات الكفيف أنـه ال يرى 

قـات مع اآلخـرين حيث جـاءت نسبة بأن إعـاقته البصريـة تحول دون ربطـه عال
  .لإلثبـات بأن الكف البصـري ال يمنع من اإلحتكـاك و التواصـل % 85

من أفراد العينة أجـابوا بأن  % 90في حين أنـه عمليـا ثبت العكس حيث أن نسبة 
بمعنـى أن هنـاك إشـارة ضمنيـة  العمل هنـاك صعوبة في ترقيـة الكفيف في فتـرة

 % 95و مـا جاء لتأصيل ما ذهب إليه رأينـا هو نسبـة . و إمكانـاته رتـهللشك في قد
، و التي يتضح من خاللهـا بأن 24من استجـابة أفراد العينة حول العبـارة رقم 
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المسؤولين و أربـاب العمـل في اعتقـادنـا ميالون إلى المبصرين أكثر من زمـالئهم 
صريـن على حسـاب زمالئهم المكفوفين؛ و المكفوفين، بمعنـى أن ثقة أكثر في المب

نقص الثقة هنـا يشوب ربـاط العالقـة بين الكفيف الموظف و مسؤوليه؛ الشيئ الذي 
يدعوا المكفوفين إلى اإلنتماء إلى جمعية مهنية تسهل اندمـاجهم، و ترفع الغبن عنهم حيث 

  .ة مضـادة لهمكافية للتعبير عن تضامنهم و تآزرهم ضد مواقف سلبي % 75أن نسبة 
و إذا جـاء التضـامن و التآزر كجبهـة مضـادة تصبوا إلى ربـط عالقـات عاديـة 
دون حواجز و صعوبـات، فإن هنـاك أسلوب آخـر يلجأ إليه الكفيف الموظف إلستدرار 

من افـراد العينة بأن  % 70العطف و الشفقة للوصـول إلـى مآربه حيث أجـاب 
للوصـول إلى أهدافه، و نستنتج من كل ما ورد بأن  هنـاك من يحتمـي بإعـاقته

ـًا فهناك صعوبـات دعته إمـا إلى  هنـاك مجامالت ظاهريـة للكفيف، أمـا فعلي
االستعطـاف و الوسـاطة أو التكتل من أجل ربط عالقـات مع الزمـالء و المسؤولين 

بأن بغية إدمـاج اجتمـاعي مهنـي، و على ضـوء كل هذه المعطيـات نـرى 
  .الفرضيـة الثـالثـة قد تحققـت

  
  :الفرضيـة الرابعـة 

  .يشعـر الكفيف بصعـوبـة في عملية التوظيف
ملفتة لإلنتبـاه، حيث ) 27(من استجـابات أفراد عينتنـا للعبـارة رقم  % 95إن نسبـة 
 فقط ال يشعـرون بصعوبة في عملية التوظيف بمعنى أنهـا تحمل بين  % 05توحي بأن

تهـا ربمـا مفهـوم المعـاناة و العراقيل التي تطـال الكفيف بالدرجـة األولـى طيـا
لحظة تقدمـه إلى الوظيفة، الشيئ الذي يدعـوه إلى اللجـوء إلى الوسـاطات، و هذا 

من أفـراد  % 90المتمثلة في نسبة ) 28(مـا نستشفـه من خـالل نتيجة العبـارة 
  .يـففالعالقـات من أجل توظيف الكالعينة الذين أجـابوا بتغليب عنصر 

من ) 29(بخصوص العبـارة رقم  % 100لكن ما يلفت انتبـاهنـا أكثـر هو نتيجة 
المحور الرابع التي أجمع فيهـا كـافة أفـراد العينـة على تفضيـل الكفيف العمل في 

ـر القطـاع العـام، ربمـا يوحـي هذا إلى اإلطمئنـان إلى قطـاع الدولـة كونـه يتوف
على تقـاليد في مجـال عالقـات العمـل و قوانيـن تحكمه و تنظمـه، تتمثـل ربمـا 
في األجـرة المقدمـة شهريـا التي تؤمـن لهم التوازن المـالي الذي يلبي على األقـل 

  .حاجيـات و متطلبـات حياتهم اليوميـة
رزق الكفيف،   درتشعـر القـارئ بأن األجـرة الثـابتة هي مص) 30(إالّ أن العبـارة 

و عدم استقرارهـا أو تذبذبهـا أو ربمـا غيـابها يؤثر سلبـا على نفسية الكفيف حيث 
  .معبرة عن ذلك % 90جاءت نسبة 

، بتبليغهم لشعور 31من استجابة أفراد العينة تجـاه العبـارة رقم  % 80و لعل نسبة 
ن تسريحه أو اإلستغنـاء الكفيف بأن مستقبله المهني غير مطمئن إشـارة إلى التخوف م

عن خدمـاته في يوم مـا؛ و ما يعزز هذا الرأي في نظرنـا هو استجـابة أفراد عينتنـا 
لعدم وجود عالقة بين تكوينهم العلمـي و المنصب الذي يشغلونـه حـاليـا، و ذلك من 
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بمعنى أنهم يتقاضـون أجرة مقـابل  % 75بنسبـة ) 32(خالل الرد على العبـارة 
  .مـالي يشغلونه و ليس مهـام حقيقيـة يقومون بهـا في إعتقـادنامنصب 

فإننـا نـالحظ أن الكفيف يفضـل ) 33(و إذا ما نظـرنـا إلى محتوى العبـارة رقم 
العمل لحسـابه الخـاص بدل العمـل عند الغيـر و المراد به الخـواص، حيث جـاءت 

ل الحرة و ال يرغـب العمل عند معبرة على أن الكفيف يميـل إلى األعمـا % 95نسبة 
الخـواص ربمـا في هذا إشـارة إلى الرغبة في الحريـة و اإلستقالليـة، أو ربمـا 
العمل عند الخـواص يشوبـه الغمـوض و عـدم اإلطمئنـان على مستقبلهم المهنـي، 

القطـاع العـام الذي مقـارنة بالمالمح الواضحـة التي تضبـط عالقـات العمـل لدى 
  .ه كـافة أفراد عينة بحثنـا باإلجمـاعفضل

%  70و األخيـرة من المحور الرابـع، فقد كانت بنسبة ) 34(أمـا نتيجة العبـارة رقم 
بحيث كـان هنـاك عدم رضـا بالمنصب الذي يشغله الكفيف " ال"لصـالح اإلختيـار 

ل       الموظف، بمعنـى أنّـه ليست هنـاك راحـة و ال تجـاوب مع المنصب المشغو
و ربمـا حدث القبـول نظـرا للضـرورة الملحـة المتمثلة في مصدر الرزق في 

  .غيـاب البديـل المرغـوب فيه
و من خـالل قراءتنـا المتأنيـة لمنـاقشة و تفسيـر نتـائج عبارات هذا المحور، 

الفرضيـة الرابعـة قد تحققـت، و بالتـالي فهـي صحيحـة   نستخلص بأن.  
: مـا يخص الفرضيـة العامة التي انطلقنـا منهـا في بحثنـا و التي تقول أمـا في

يتصـور المكفـوفون الموظفـون بوجـود صعـوبـة في اإلدمـاج اإلجتمـاعي (
، فإن النتـائج المتحصل عليها من خـالل هذا البحث تمخضـت عنهـا في )المهنـي

اإلختيـارات المقدمـة، هذا من أغلبيـة العبـارات فروق ذات داللـة إحصـائيـة بين 
نـاحية و من نـاحية أخـرى تم تحقيق فرضيـات المحـاور األربعـة بنسب عـالية 

  .جـاءت إلثبـات فرضيتنـا العـامـة
  
  :التعليـق العـام حـول النتـائـج   5 – 6

في قـراءة لمـا تم عرضـه من نتـائج أفـراد عينتنـا، نـالحظ بأن الفرضيـة      
امة المقترحـة قد تحققـت من خـالل عبـارات المحـاور األربعـة التي تحققـت العـ

حيث أن التصـور اإلجتمـاعي للمكفـوفين الموظفيـن . بدورهـا و بنسب عـالية
لعمليـة اإلدمـاج اإلجتمـاعي المهنـي تميز حقيقـة بصعـوبـة كبيـرة و عديـدة،  

لهم و تهميشهم لهم في ظـل غيـاب تـام  و ترجع في معظمهـا إلى عدم تفهم اآلخـرين
لثقـافة اإلعـاقة التي طـالت هذه الشريحـة من المجتمع بإشعـارهم بأنهم عبئ ثقيـل 
على المجتمع، و غير أكفـاء، و ال يعـول عليهم، الشيئ الذي يشكـل فعـالً عقبـات 

أن هنـاك في حين . في طريق عملية إدمـاج الكفيف الموظـف إجتمـاعيـا و مهنيـا
صعوبـة أخرى تتمثـل في غيـاب التجهيزات الخـاصة و المكيفـة و كذا تكييـف 
الفضـاءات مع طبيعة إعـاقة المكفوفيـن الشيئ الذي يؤثـر سلبـا على نفسيتهم و منه 
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أسلوب و طريقـة أدائهم و مردوديتهم حيث بـات من الضـروري تدارك هذه النقـائص 
  .لية اإلدمـاج اإلجتمـاعي المهنـي لهؤالءمن أجل السيـر الحسـن لعم

و في مجـال  التواصـل و اإلحتكـاك الذي صـب في محـور ربـط العالقـات 
ـّه ليس معتـوها و ال عـاجـزا، بل  نالحظ بأن الكفيـف الموظـف بالرغـم من أن
ن يتميز بقدرات و كفـاءات و مؤهـالت عـالية تمكنه من التسييـر و القيـادة إالّ أ

الشـك في قدراتـه و تثبيـط عزيمته يحـوالن دون تحقيق عمليـة إدمـاج اجتمـاعي 
  .مهنـي فعلـي له

و يبـرز هذا أكثر من خـالل أول خطـوة في مجـال اإلدمـاج اإلجتمـاعي المهنـي 
و المتمثلة في الوظيفة حيث لـوحظ غيـاب مبدأ تكـافؤ الفـرص، و حضـرت 

المحـاباة ضمنيـا؛ كمـا برزت مخـاوف المكفـوفين الوسـاطات و التوصيـات و 
و ميلهـم للقطـاع العمـومي على حسـاب القطـاع   على مستقبلهم المهنـي،

الخـاص، و عدم تمـاشي منصبهـم مع مؤهـالتهم، يضـاف إلى هذا عدم رضـاهم   
و ارتيـاحهم للمنـاصب التي يشغلونهـا، و هذا مـا يترجـم صعـوبة اإلدمـاج 

جتمـاعي المهنـي بسبب ظـروف عملية  التوظيـف و مـا تحمله من تهديدات اإل
لمصـادر رزق أفـراد هذه الشريحـة من المجتمـع خـاصة إذا علمنـا بأن هنـاك 
منـافسة حقيقيـة لم تـراعـي ظروف هـؤالء، بل أدت إلى غـلق العديد من وحـدات 

  .زمـالئهم اإلنتـاجيـة
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في ختـام بحثنـا هذا نشيـر إلى أهميـة تناول هذا الموضـوع، المتمثـل في     
التصورات اإلجتمـاعية للمكفوفين الموظفين لعملية اإلدمـاج اإلجتمـاعي المهنـي،     

و إعطـائه حقه الذي لم نوفيه بعد، حيث من خالل عرضنـا له تطرقنـا إلى بعض 
ريـة و التطبيقيـة و التي ارتأينـا بأنهـا مهمة لدراسـة موضـوع الجوانب النظ

للمكفوفين  ياإلدمـاج اإلجتمـاعي المهنـي من خـالل التصورات اإلجتمـاع
الموظفيـن لهذه العمليـة، حيث تطرقنا إلى كافة العناصر التي تخدم الموضوع و المتمثلة 

لنظريـة حولهـا، ثم التعرض في التصورات اإلجتمـاعية بعرض بعض المقـاربـات ا
إلى اإلعـاقـات بشكل عـام لنصل إلى التركيز على الكفيف على وجـه الخصوص ، ثم 

  .التعرض لمفهوم و عملية اإلدمـاج اإلجتمـاعي المهنـي
و على ضـوء الجـانب النظري و الدراسة اإلستطالعية، اعتمدنـا فرضية عـامة تحمل 

موظفين لمفهـوم صعوبـة اإلدمـاج اإلجتمـاعي التصور اإلجتمـاعي للمكفوفين ال
المهنـي ألسبـاب ترجع إلى أربعـة فرضيـات إجرائية تمت معـالجتهـا إحصـائيـا 
و ديناميكيـا بعد إعداد و إعتمـاد أداة البحث الرئيسية و المتمثلة في اإلستمـارة، و كذا 

  ) .2كا(جـابات بحسـاب األسلوب اإلحصائي المستخدم لمعرفـة داللة الفروق بين اإلست
حيث خلصنـا إلى أن هنـاك تصورا إجتمـاعيـا بوجود صعوبـة و عقبـات كبيرة 
تتمثل في غيـاب ثقـافة اإلعـاقة، برزت من خالل عدم تفهم اآلخرين للمكفوفين 
الموظفين و عدم اإلكتراث بهم، و منه تهميشهم ؛ كمـا اتضحت أكثر من خالل عدم توفير 

اصة بهم، و كذا عدم تكييف الفضـاءات لهم؛ كمـا أن الصعوبة اتضحت التجهيزات الخـ
أكثر من خالل تناقض مواقف الزمـالء المبصرين و المسؤولين ، بين مـا يبدونه من 

أمـا . إهتمـام سطحي، و مـا يعبرون عنه عمليـا تجـاه زمـالئهم المكفوفين
خالل استعمـال الوسـاطات بخصوص ظروف التوظيف فبرزت الصعوبـات فيهـا من 

الذي أدى إلى عدم  ءللحصول على المنصب ، ثم عدم تماشيه مع مؤهالتهم، الشي
رضـاهم به؛ حيث أن كل هذه الصعوبـات حـالت دون اإلدمـاج اإلجتمـاعي المهنـي 

  .الذي يصبـو إليه الكفيف الموظف
عـا جهويـا      فقط نشيـر أن موضـوع دراستنـا، يمكن القول عنه أنه أخـذ طـاب

، و من أجل تعميم الفـائدة لصـالح البحث العلمـي )واليـات من الشرق الجزائري 08(
و التي بدورهـا تخدم أفـراد شريحة موضـوع دراسـتنـا بغيـة إدمـاج فعلـي، 
نـرى بأن هنـاك حـاجة مـاسة إلجـراء دراسة شـاملة على المستوى الوطنـي؛ هذا 

ية أخرى توسيع مجـال البحث ليشمل المكفوفين الغير موظفين؛ من نـاحية ، و من ناح
كمـا أن اقتراح دراسـة مقـارنة بين المكفوفين و المبصرين باتت ضرورية للتعمق أكثر 
           فأكثر في هذا الموضـوع، ألنه ببساطة مازالت الهوة شـاسعة بين المبصرين 

يجب أن تتكـاثف الجهـود على كـافة  و المكفوفين، و من أجل تقبل كالهمـا لآلخـر
دة ، بدءا من وسـائل اإلعـالم بأنـواعهـا، إلى المقررات و برامـج وزارة ـاألصع
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التربية الوطنية، و كذا مراكز التكوين المهنـي؛ إلى تكييف فضـاءات كـافة المرافق 
إلى العموميـة من طـرف القائميـن على إنجـاز المشـاريع العمرانيـة، إضـافة 

إعـادة النظر في سـن القـوانين و النصـوص في مجـال الضمـان اإلجتمـاعي، 
الصحة العمـومية، الوظيف العمـومي، دون نسيـان متطلبـات العصـر و النظـام 
اإلقتصـادي الجديد و ذلك بنظرة جديدة تراعى فيهـا قـوانين سـوق العمـل لدى 

و كذا القطـاع الخـاص لتجسيـد مبـدأ القطـاع العـام اإلداري منه و اإلنتـاجي، 
  .تكـافـؤ الفـرص للجميـع
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  ) : ة( المكفوف) ـيت(أخـي 
 اسـتمارة ) البــراي ( أضـع بيـن أيديكـم و بالخط البـارز        
في  االجتماعيةكم ون مـن مجموعـة أسئلـة تترجـم تصـوراتتتكـ

ـ جادمإعمليـة  المهنــي ؛ و المطلــوب مــن     االجتمـاعي ـم ك
  .التي توافق رأيكـم في الخانـة  )×(حضراتكـم وضـع عالمـة 

  
  .وفقنـا اللـه و إياكـم إلـى مـا فيـه الخيـر 
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  :ملخص ال
  

  .التصورات اإلجتماعية للمكفوفين الموظفين لعملية اإلدماج اإلجتماعي المهني
  

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن التصورات اإلجتماعية للمكفوفين المـوظفين     
  .لعملية اإلدماج اإلجتماعي المهني

، و يدخل هذا الموضوع ضمن المواضيع التي لها عالقة بعلم النفس اإلجتمـاعي 
حيث اعتمد البحث على المنهج الوصفي، و علـى اإلسـتمارة كوسـيلة لجمـع     

و قد تم اجراء هذا البحث علـى عينـة مـن المكفـوفين     . المعلومات و البيانات
  .واليات الشرق الجزائريالموظفين ببعض 

  
  :و قد حاولنا من خالل هذا البحث اإلجابة على التساؤالت التالية    

الموظفين صعوبات مرتبطة بعملية إدمـاجهم اإلجتمـاعي   هل لفئة المكفوفين  -
  .؟المهني حسب تصوراتهم اإلجتماعية

  .و ماهي طبيعة هذه الصعوبات حسب تصوراتهم اإلجتماعية؟ -
و من أجل ذلك تم وضع فرضية عامة و أخر إجرائية، حول الصعوبات التي تعيق 

سـب تصـوراتهم   حعملية اإلدماج اإلجتماعي المهنـي للمكفـوفين المـوظفين    
  اإلجتماعية؛ 

  
و قد خلصنا إلى أن التصورات اإلجتماعية لهؤالء، ترجع إلى صعوبات فـي      

كيفية ربط العالقـات و كـذلك   عدم تفهم اآلخرين لهم، غياب التجهيزات المكيفة، 
  .طبيعة التوظيف

  
  :الكلمات المفتاحية 

  .التصورات اإلجتماعية -
  .الكفيف -
  .المهنياإلدماج اإلجتماعي  -



 
Résumé: 
 
Les représentations sociales des aveugles fonctionnaires, de 
l'opération d'intégration socio-proféssionnelle. 
 
     Cette recherche a pour but de faire la lumière sur les 
représentations sociales des aveugles fonctionnaires, de l'opération 
d'intégration socio-proféssionnelle. Ce thème entre dans le cadre des 
sujets ayant une relation avec la psychologie sociale. 
Cette recherche s'est basée sur la méthode déscriptive et le 
questionnaire comme étant un outil de collecte des informations et 
des données. 
 
Cette recherche s'est faite sur un échantillon d'aveugles 
fonctionnaires au niveau de quelques Wilayates de l'Est Algérien. 
A travers cette recherche, nous avons essayé de répondre aux 
questions suivantes: 
- Est-ce qu'il y a des difficultés reliées à l'opération d'intégration 
socio-proféssionnelle des aveugles fonctionnaires d'après leurs 
représentations sociales?. 
- Quelle est la nature de ces difficultés d'après leurs représentations 
sociales?. 
 
C'est pour cela qu'une hypothèse générale et d'autres partielles ont 
été émises au sujet de ces difficultés. 
Les résultats ont mentrés que les représentations sociales des 
aveugles fonctionnaires se penchent vers la difficulté de la mauvaise 
compréhension des autres, l'absence des équipements adaptés, 
l'etablissement des relations avec autrui et la nature du recrutement. 
 
Mots Clés: 
- Représentions sociales. 
- L'aveugle. 
- Intégration socio-proféssionnelle. 
 
 



 
 
Abstract : 
 
The social representations of the blinds-workmen, concerning 
the socio-professional integreating operation. 
 
The purpose of this research is to make the light on the social 
representations of the blinds-workmen, concerning the socio-
professional integreating operation. 
 
This theme enters within the subjects in relation with the social-
psychology. 
This research was based on the descriptive method, and a 
questinnaire. 
 
This last has been established on blinds workmen in many Algerian 
Eastern Wilayates. 
Through this research, we tried to answer the following questions: 
- Is-there difficulties to the blinds-workmen related by the socio-
professional operation in their social representations?. 
- What is the nature of the difficulties in their social 
representations?. 
 
We concluded that the social representations of blinds-workmen 
return to the difficulties in the incomprehension of the others, the 
absence of the adapted material, the relation-ship and the nature of 
giving a job. 
 
Key words : 
- Social representations. 
- Blind. 
- Socio-professional integration.  


