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  :  ة ـمقدم

تعترب فئة املعاقني كغريها من الفئات اإلجتماعية األخرى أصاا القدر بإعاقة أدت إىل التقليل من 
قيامها بأدوارها اإلجتماعية على أكمل وجه أو أدت إىل  هجرها كليا و هذه الفئة هي أحوج إىل أن 

جسمية و مواقف إجتماعية نتفهم بعض مظاهر الشخصية لديها نتيجة ملا تفرضه اإلعاقة من ظروف 
و إىل أن نتفهم أساليبها السلوكية اليت عرب ن كثري من هذا التعقيد و التشابك و رغم  –وصراعات نفسية 

كل ذلك فإن الفئة مل تلقى حىت اآلن اإلهتمام الكبري املناسب من الباحثني األخصائيني و حىت املسئولني 
نفسية و جسمية و اجتماعية من أجل استرجاع قدرا أو  وطبيعي أن لفئة املعوقني متطلبات تربوية و

  .بعض منها ، كما هي حباجة أيضا إىل يئة الوسط الذي تعيش فيه من أجل اندماجها يف اتمع 
و ال يكاد أي جمتمع من اتمعات اإلنسانية خيلو من وجود أفراد معاقني إال أن الفرق يظهر يف طبيعة 

ذه الفئة من فئات اتمع ، فكل خصوصيته التارخيية و احلضارية و منظومة من نظراا و تعاملها مع ه
القيم واملعايري اإلجتماعية اليت حتكم تصرفات و سلوك و تفاعالت أفراده ، و حتدد نظرام إىل خمتلف 

ه األفراد أمور احلياة و من املسلم به أن اتمعات اإلنسانية ال ختلو من املشاكل و الصعوبات اليت تواج
واجلماعات ، إال أن حجم و نوعية هذه املشاكل ختتلف من فئة إىل أخرى ، و من الفئات اليت تواجه 

  .مشاكل معقدة و حساسة يف خمتلف اتمعات هي فئة املعاقني واليت تندرج ضمن الفئات اخلاصة
آلخر ، وفقا موعة من  إن نظرة اتمعات إىل فئة املعاقني قد اختلفت من جمتمع إىل آخر و من عصر

املعايري و املتغريات ، فمنهم من كان يتخلص من األطفال املعاقني بوصفهم غري صاحلني خلدمة اتمع و 
هو ما كان سائد يف اليونان والرومان قدميا ، باإلضافة إىل بعض اتمعات اإلنسانية  األخرى يف تلك 

العزل و القهر و التهميش حىت أقر اإلسالم مبدأ الرعاية الفترات ، فقد عاش املعاقني حالة قاسية من 
االجتماعية ، حيث تعترب الرعاية واجبا دينيا و هو تطبيق ملبدأ التكافؤ االجتماعي يف اإلسالم، و بعدها بدأ 
االهتمام احلديث بفئة املعاقني يف كافة أحناء العامل لكن يعد االهتمام بتربية املعاقني ورعايتهم بأساليب 
منظمة أمرا حديثا جدا بالنسبة ملعظم شعوب دول العامل الثالث حيث بدأت بنفس األسلوب الذي بدأت 

  .به الدول املتقدمة منذ أكثر من مئة عام
و نظرا لتفاقم املشاكل اليت يواجهها املعاقني على خمتلف األصعدة االجتماعية و االقتصادية حسب 

جههم يف املدينة أي يف الوسط  احلضري خاصة يف ظل تعقد احلياة الصعوبات الكثرية و املتزايدة اليت توا
وتطورها ، و صعوبة تكيف املعاقني مع هذه التطورات اليت تتطلب قدرات عالية و دقيقة ملواجهتها خاصة 

 على مستوى الرعاية االجتماعية و كذلك على مستوى ختطيط املدن إلستعاب آالف املعاقني حيث يعترب 
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هذا األخري من بني املشاكل العويصة اليت تتعرض هلا فئة املعاقني يف هذه الفترة خاصة من حيث يئة 
  البيئةالداخلية واخلارجية املناسبة هلم ، و استخدامهم للوسائل احلديثة كما أملتها الظروف املعاصرة هلم 

ت و يف كل أحناء العامل لديها معاقني الذين جيب مراعاة ظروفهم املعيشية يئة املباين تسهيل فاتمعا
استخدامهم هلا لضمان إندماجهم و اشتراكهم يف خمتلف النشاطات املعيشية يف الوسط احلضري و ذا 

  .أصبحت مشكلة املعاقني اليوم موضع إهتمام اتمع الدويل
دة من بني هذه الدول مل تكن مبنئ عن هذه التطورات حيث وجدت نفسها و كما كانت اجلزائر واح

أمام حتدي كبري يف جمال رعاية املعاقني خاصة بعد  إنتزاع اإلستقالل و استرجاع السيادة الوطنية أمام 
الكم اهلائل من املعاقني الذي أفرزته ثورة التحرير الوطين و العشرية السوداء و كذلك حوادث املرور 

  .ض تربيتهم و رعايتهم منذ ذلك احلني إىل يومنا هذا بغر
وقد مت تناول هذا املوضوع من خالل خطة حبث معينة و اليت مشلت مقدمة و سنة فصول و خامتة 
  وذلك على املستويني النظري و امليداين ، أربعة فصول منها يف اإلطار النظري و فصلني يف اإلطار امليداين

ام للدراسة مت حتديد فيه مشكلة الدراسة و تبيان أمهية الدراسة و أسباب خصص الفصل األول كإطار ع
اختيار املوضوع كما مت استعراض أهم األهداف املتوخاة منها كذلك تضمن هذا الفصل حتديد أهم 
املفاهيم الواردة يف الدراسة و عرض نقدي لبعض الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع من جوانب 

  .ا حتديد فروض الدراسةخمتلفة و أخري
أما الفصل الثاين فقد متحور حول املداخل النظرية للدراسة و مت التطرق فيه إىل اإلجتاهات الفكرية يف 

كذلك بعض مداخل املمارسات املهنية املستخدمة يف جمال رعاية املعاقني حركيا  االجتماعيةالرعاية 
احلديثة يف رعاية األطفال املعاقني و أخريا مت التطرق  تاالجتاها، و االجتماعيباإلضافة إىل نظرية الدور 

  .احلديثة لدمج املعاقني االجتاهاتإىل 
والفصل الثالث متحور حول سياسات الرعاية اإلجتماعية للمعاقني و مت التطرق فيه إىل التطور التارخيي 

ا ، بعدها مت التطرق إىل للرعاية اإلجتماعية و كذلك سياسات التخطيط لرعاية املعاقني جبميع مستويا
الرعاية اإلجتماعية اخلاصة بفئة املعاقني ، مث التخطيط لرعاية املعاقني يف الوسط احلضري و أخريا خدمات 

  .للمعاقني حركيا االجتماعيةالرعاية 
للمعاقني حيث مت حتديد فيه حجم مشكلة  االجتماعيو الفصل الرابع متحور حول التأهيل و الدمج 

امليا و حمليا مث مت حتديد تصنيف شامل لإلعاقة احلركية بعدها مت التطرق إىل تأهيل املعاقني جبميع املعاقني ع
 .للمعاقني و أخريا تطرق الباحث إىل جهود و إهتمامات اجلزائر ذه الفئة  االجتماعيأنواعه مث الدمج 
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   تبيان فيه اإلجراءات املنهجية أما الفصل اخلامس فخصص اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية حيث مت



 

و عينة الدراسة ) املكاين ، الزماين، البشري(للدراسة منها تساؤالت و فرضيات الدراسة مث جماالا 
باإلضافة إىل األدوات املستخدمة يف مجع البيانات و أسلوب التحليل املتبع يف هذه الدراسة و كان الفصل 

البيانات امليدانية و كذلك نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات وأخريا السادس و األخري يتضمن حتليل جبميع 
 .خامتة الدراسة
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  :متهيد
تعترب طرح اإلشكالية وحتديد أبعادها أويل اخلطوات أو املراحل اليت ينطلق منها أي باحث يف دراسة  

أي موضوع مهما كان ختصصه العلمي، حيث أن طرح اإلشكالية وحتديدها، ينبع من إحساس 
للوصول إىل  الباحث الذايت واملوضوعي ملشكلة البحث، الشيء الذي جيعله دافعا له من أجل االجتهاد

  .حلول هلا وتفسريات نظرية وميدانية
ومن هذا املنطلق سيتم التطرق يف هذا الفصل إيل طرح اإلشكالية، وحتديد أبعاد مشكلة الدراسة واليت 

  يتم على أساسها توضيح أمهية الدراسة، وأسباب اختيار املوضوع، مث أهداف الدراسة
األساسية يف املوضوع واملفاهيم املرتبطة ا بعدها  بعد ذلك سيتم طرح الفرضيات وحتديد املفاهيم

  .سيتم التطرق إىل بعض الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع
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  : اإلشكالية: أوال
تعترب ظاهرة اإلعاقة من بني الظواهر االجتماعية اليت عرفتها جمتمعات دول العامل تزايدا كبريا يف اآلونة 

ي حىت اآلن ال تزال املشكل املعرقل للكثري من األفراد بكل انعكاساا السلبية سواء من األخرية وه
الناحية النفسية أو االجتماعية أو الصحية أو التربوية وكذلك على اتمع من ناحية تأثري هذه الشرحية 

ذه الشرحية جبميع االجتماعية على استقراره ومنوه وتطوره باعتبارها طاقة بشرية معطلة، وملا كانت ه
أنواع إعاقتها خاصة أصحاب ذوي اإلعاقة احلركية فإن هذا ينعكس على وظيفته وأداء دوره كفرد 
فعال يف اتمع ولذلك اعتربه من بني الفئات اخلاصة يف اتمع الواجب إعطاؤها العناية الكافية 

رقيته، حيث يشهد القرن احلايل اهتماما باعتبارها جزءا من اتمع هلا القدرة على املسامهة يف بناءه وت
ملحوظا برعاية املعوقني وذوي احلاجات اخلاصة على املستوى العاملي وأصبحت الرعاية االجتماعية 
من أهم الربامج اليت تؤخذ مكان الصدارة للمعوقني سواء يف العامل املتقدم أو النامي دف التخطيط 

حداث التغري املقصور إلجياد التوافق بني أداء اإلنسان الواعي وجعلها كإستراتيجيات وسياسات إل
ألدواره ووظائفه االجتماعية وبني بيئته اليت يعيش فيها ويدرك اإلنسان املعوق أنه ميلك قدرات 
وطاقات هائلة إذا ما مت تأهيله وتوجيهه وتدريبه ألصبح إنسانا منتجا ال خيتلف عن غريه من 

  .األسوياء
مدينة سطيف من بني املدن اليت تعاين انتشار هذه الظاهرة واليت عرفت هي ... نها واملدينة اجلزائرية م

  .األخرى تزايد كبري ومستمر خالل السنوات األخرية 
هـو  هذه الشرحية  تصبح من أولوياتوانطالقا من أمهية العنصر البشري يف التنمية والنهوض باتمع 

ضمن أولويـات اهـود التنمـوي     بدورها درجيت تنال برامج وسياسات الرعاية االجتماعية تطبيق
اجلهود اليت بذلت سواء على املستوى النفسي أو االجتماعي أو بالرغم من بعض الشامل يف اتمع و

املعوقني  فف من حدة الوصمة اليت كانت ترافقمل ختاملهين أو التأهيلي لتحقيق الدمج االجتماعي هلم 
اء برامج تأهيل أكثر علمية ومهنية إال أن املعاقني مغيـبني عـن   وبدأت عدة جهات بالعمل على إنش

املشاركة يف ختطيط وتنفيذ الربامج اليت ختصهم، هذا وباإلضافة إيل التركيز والعمل على النظر إلـيهم  
فعال وذلك يتغري النظرة من اإلحسان إىل املشاركة ومراعاة تقدمي املساعدات هلم وتسري هلـم   كعضو

ع جبمع أوجه احلياة والقيام بدور فعال يف اتمع، باإلضافة إىل اختاذ اخلطوات الالزمـة  إمكانية التمت
لضمان اندماج األشخاص املعاقني حركيا وإشراكهم يف خمتلف النشـاطات املعيشـية يف جمـتمعهم    

هنـا  وبيئة العمل، وداخل املدينة أي طريقة العيش داخل اال احلضري، و ةوخاصة يف البيئة التعليمي
رغم تسجيل حضوره ) الوسط احلضري(من الضروري االنتباه إىل اختفاء املعوق من املدينة اجلزائرية  

يف " مدينة سطيف"يف اإلحصائيات الرمسية وخاصة مع التطور السريع الذي يشهده الوسط احلضري 
ضافة إىل النسيج العمراين األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويئة اال داخل املدينة هذا باإل
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الكفيل لتحقيق الدمج االجتماعي والذي جيب النظر إليه بشكل جيد ألن قلة التسهيالت اهلندسـية  
واإلجرائية أصبحت أحد العوائق اإلنشائية اليت تؤثر سلبا على حجم مشاركة ذوي اإلعاقة احلركيـة  

إخل، ...مدارس واجلامعات والعمارات والطرقيف البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والبنية التحتية لل
فهي ال حتتوي على التسهيالت البيئية الالزمة لتسهيل حركتهم وبالتايل تعيق تنقلهم وانتفاعهم مبرافق 
تلك املؤسسات واستعماهلا حبرية وكرامة فوجود األدراج مثال جيرب مستخدمي الكراسي املتحركـة  

تمر مما يؤثر سلبا على عالقتهم االجتماعية ويسبب هلـم  على طلب املساعدة من اآلخرين بشكل مس
  .التوتر النفسي الدائم ويقلل من حجم مشاركتهم يف أداء أدوارهم يف امع

دور املعاق يف عملية اإلبداع كوسيلة تقربه من اتمع أكثر وتؤدي  إىل حضـوره يف   باإلضافة إىل
احلياة االجتماعية وعلى رعايته ودراسة متطلباته  بيئته فعن احلديث عن املعاق نتحدث عن احلاجة يف

ضمن احلياة العادية داخل الوسط احلضري، فالوصول باإلنسان املعاق إىل درجة العجز حىت يصـبح  
غري قادر على حتقيق طموحاته واحتياجاته والقيام بدوره الطبيعي املناسب لسنه وجنسه يكمـن وراء  

يط به مما جيعله عاطال عن العمل بفعل إعاقة بسيطة فإن عدم تفهـم  البيئة اليت يعيش فيها واتمع احمل
كل اجلمعات املعنية وعدم تنظيم املدينة بالصورة املطلوبة لتكييف املعاق ساعد على عزله من اتمع 
واحلياة الطبيعية له، وبالتايل جند أن الصعوبة ال تعرف من خالل اإلعاقة يف حد ذاا، ولكـن مـن   

ودرجة اإلعاقة، فخطورة اإلعاقة مهما كانت " املدينة"قة املوجودة بني قوة املثري اخلارجي خالل العال
قوة املثري اخلارجي اليت توقظ يف الفرد إدراكه إلعاقته وعليه يكـون  قيمة العرقلة املترتبة عن  حتددها

  :التساؤل الرئيسي الذي متحور حوله الدراسة هو
  ماعية للمعاقني ومدى جناعاا يف تأهيلهم ودجمهم اجتماعيا؟ سياسات الرعاية االجت دورما هو   -

  :و يندرج ضمن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية 
  ما هو واقع سياسات الرعاية االجتماعية ؟ -
 ما هو واقع املعاق يف ظل هذه السياسات ؟ -
 هل تؤدي الرعاية االجتماعية إىل التقليل من درجة اإلعاقة ؟ -
 سات الرعاية االجتماعية إىل تأهيل و دمج املعاق حركيا ؟هل تؤدي سيا -
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  :أمهية الدراسة : ثانيا
لكل دراسة أو حبث علمي يف أي جمال يف جماالت املعرفة أمهية خاصة من وراء البحث فيه والعمق يف 

جوب احترام دراسة اإلملام جبوانب معينة ملوضوع معني، واألساس يف االهتمام بفئة املعوقني نابع من و
الفرد املعوق وتقديره والتعامل معه كإنسان، له حقوق جيب أن تراعى وحتفظ وعليه واجبات علـى  

  .اتمع أن يكسبه إياها، وأن مينحه الوسائل الضرورية ليتمكن من آداها على الوجه املرغوب
تمع وحمور نشاطه، وفئة املعاقني باختالف إعاقام من بني الفئات املكونة يعترب اإلنسان أساس قيام ا

للمجتمع تعطلت طاقاا نتيجة اإلصابة خبلل يف أحد أجهزة اجلسم، وأصاا القدر بإعاقة بالرغم منها 
  .فقللت من قدرا على القيام بأدوار اجتماعية

وهذه الدراسة حماولة متواضعة تبني كيفية رعاية وإدماج هذه الفئات من خالل توفري رعاية اجتماعية 
  .فيلة بتحقيق الدمج الالزم يف بيئة اجتماعية حضريةك

  :أسباب اختيار املشكلة كموضوع الدراسة : ثالثا
هناك مجلة من األسباب اليت من وراء اختيار املشكلة كموضوع للدراسة واليت تتضمن سـبب ذايت  

  :وأسباب موضوعية وهي كما يلي

  :ويتمثل يف :ةذاتي أسباب -1
و بني ) ثالثة مالين معاق (حصائيات املعلن عنها من طرف وسائل اإلعالم عدم وجود توافق بني اإل 

باختالف نوعيه اإلعاقة، باإلضافة ) معاق 1752998( اإلحصائيات الرمسية الصادرة عن السلطات 
يف  عدم وجود توافق بني اإلحصائيات الرمسية الصادرة عن السلطات فيما خيص عـدد املعـاقني  إىل 
جدهم وحضورهم يف البيئة احلضرية وضمن احلياة العاديـة واليوميـة سـواء كـان     وبني توا املدينة

حضورهم يف (أو حضورهم الفعلي ) تواجدهم يف الوسط احلضري بشكل عادي(حضورهم شكلي 
  .)ميدان العمل ومشاركتهم يف خمتلف األنشطة

  :وتتمثل يف :أسباب موضوعية -2
اقم مشكلة اإلعاقة يوما بعد يوم وتضخم مشـاكل  حداثة املوضوع وقلة الدراسات حوله، كذلك تف

املعاقني ضمن احلياة يف الوسط احلضري سواء من ناحية عقالنية توزيع خمتلف مؤسسـات الرعايـة   
  .االجتماعية أو طريقة بناء وجتهيز هذه املؤسسات من الناحية العمرانية
ا من ناحية ختطيط سـليم للوسـط   كما أن فئة املعاقني فئة خاصة، ليس من الناحية النفسية فقط وإمن

كـذلك نـدرة    .نستوعب مجيع الفئات سواء الفئة السوية أو املعاقـة ) املنشآت العمرانية(احلضري 
الدراسات املتعلقة بدراسة جانب وجود وغياب املعاقني من الوسط احلضري واألسـباب الكامنـة   
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لصـاحلهم وفقـا   ...) الطرقاتاملنشآت العمرانية و(وراءها ودراسة زاوية ختطيط الوسط احلضري 
  .الحتياجام من أجل إدماجهم

  :أهداف الدراسة : رابعا
  : اهلدف العام .1

الوقوف على مدى فعالية سياسات الرعاية االجتماعية للمعاقني حركيا يف حتقيق التأهيل والدمج 
  الالزم هلم يف بيئة اجتماعية حضرية

  : األهداف العلمية .2
العلمية السابقة دف إىل إثراء البحث العلمـي بدرجـة أوىل    إن هذه الدراسة ككل الدراسات

وتأهيل هذه الطاقات البشرية املعطلة من أجل استغالهلا يف عملية التنمية الشاملة للمجتمع ومبا أن 
هذه الدراسة هي حمددة يف إطار علم االجتماع احلضري فهي دف إيل زيادة الرصيد العلمـي  

خاص وإيل علم االجتماع بوجه عام، وذلك بتوضيح أمهية دراسة  واملعريف هلذا التخصص بوجه
ظاهرة اإلعاقة وكيفية التعامل معها ضمن جمال حضري وأيضا إعطاء فهما أكثر ملوضوع اإلعاقة 
واملعوقني يف إطار ثقافة ونظرة اتمع هلذه الفئة ومدى قدرا على املسامهة يف حتقيق التنميـة يف  

  .اتمع

  : مليةاألهداف الع .3
  :دف هذه الدراسة من الناحية العملية إىل

الوقوف على مدى فعالية سياسات الرعاية االجتماعية للمعاقني حركيا يف حتقيق التأهيل والدمج  •
  .الالزم يف بيئتهم احلضرية

حتديد مدى التأثري الذي يلعبه النسيج العمراين يف تسهيل عملية استخدام املعاقني جلميع املنشآت  •
  .رانية وبالتايل تسهيل عملية الدمجالعم

الوقوف على الدور الذي تلعبه الرعاية االجتماعية يف تأهيل املعاقني والتقليل من درجة اإلعاقـة    •
  .لديهم

التأكيد على أمهية الدور الذي يلعبه املعاق يف حد ذاته من خالل اإلبداع كوسيلة تقربـه مـن    •
  .املواطن العادي

  .عاقني اليت ميكن أن تعطي دفعة جيدة يف عملية الدمجإبراز نظرة اتمع للم  •
إبراز املشكالت احلقيقية اليت يعاين منها املعاق حركيا يف ظل التطور السريع للبيئة احلضـرية يف    •

 ...).النمو العمراين، األنشطة االقتصادية، األنشطة االجتماعية، السياسية(اجلميع جماالا 
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  : حتديد املفاهيم: خامسا
والسلوكية مع زيادة االهتمام بفئة املعاقني وتزايد  ةلرغم من التقدم الذي شهدته العلوم الطبيعيبا

وتعدد االهتمام بدراسة مشكالم يف الوقت احلاضر وذلك سواء كـان يف الـدول الناميـة أو    
لكثرية املتقدمة من جهة املهتمني بالعلوم الطبيعية واالجتماعية والكثري من االختصاصات األخرى ا

واملتنوعة ولذلك فقد تعددت وتشعبت وجهات النظر وتنوعت املفاهيم املستخدمة عند عـرض  
وحتليل هذه املشكلة وذلك لتباين املعاين واملصطلحات املرتبطـة ـذه املفـاهيم وبـاختالف     

  :وعليه سيتم حتديد املفاهيم فيما يلي.التخصصات وذلك من الناحية العلمية أو اإلجرائية
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  : مفهوم اإلعاقة واملفاهيم املرتبطة ا - 1

  : مفهوم اإلعاقة. أ   

 :لغة •
األمر الشـاغل،  : صرفه وحبسه ومنعه منه والعوقة: مشتقة من عوق، وعاقه عن الشيء يعوقه، عوقا 

  . 1عوائق الدهر أي شواغله
 :اصطالحا •

لفظ سوي أو عادي من النواحي اجلسمية  اإلعاقة صفة تطلق لتفسري حالة الفرد الذي ال يطلق عليه 
أو العقلية، أو املزاجية، أو االجتماعية إيل درجة تستوجب عمليات التأهيل اخلاصة حىت يصل إيل 

  .2استخدام أقصى ما تسمح به قدراته ومواهبه

بالكثري من املفاهيم األخرى اليت تتدخل معه فكـثريا مـا    Handicapيرتبط مفهوم اإلعاقة 
العاهة، العجز، اإلعاقة للداللة على املعىن نفسه، بل هناك من ذهب إيل : فاهيم الثالثةتستخدم امل

كان اإلنسان الذي "م يقوله 1982أكثر من ذلك حيث عوض بواحد منها األخرى مثل السبيعي 
يصاب بصره أو مسعه أو شل قدمه يسمي عاجزا، فكرة العجز فكرة قدمية مؤملة فوق أا ضـارة  

الشخصية و تلحق العار بصاحبها العاجز وذويه وتضرهم إيل االنزواء والبعـد عـن    ألا تسمم
الناس هلذا استبدل البشر فكرة أخرى أرحب وأوسع وأكثر تفتحا وإشـراقا أال هـي فكـرة    

  .3اإلعاقة

يف حتديد األول للمصطلح ذهب به إيل أبعد احلدود متجاوزا اخللل الذي ميكـن أن حيـدث يف   
أو العقلية أو املزاجية إيل تلك اليت ميكن أن تصيب النواحي االجتماعية، أمـا   اجلوانب اجلسمية

السبيعي فقد أعطى كلمتني لنفس املعىن ولكن واحدة ذات نتيجة إجيابية واألخرى كانـت ذات  
نتيجة سلبية وهذه من الناحية النفسية للمعاق ولكن عند العمق يف كل منها قد يدل عكس ذلك 

عجز، يعجز  –منظر لغويا العاهة باآلفة والعجز، ويقال كما سرد  وابن الفضلمتاما ويعرف أبو 
  .عن األمر إذا قصر عنه

يبني التمعن يف املعىن اللغوي هلذه الكلمات االختالف بني هذه املفاهيم حيث أن العجز والعاهة 
  .متعلقان بالفرد نفسه، وميكن اعتبارمها داخلتني يف حني أن اإلعاقة خارجية

                                                 
تير            : عائشة فتاحين1 الة ماجس ة األم، رس العجز الحرآي بمعامل ل المصاب ب ذات بمعايشة الطف ة في ال تأثير الثق

  . 31، ص  1990النفس وعلم التربية، الجزائر     غير منشورة، معهد علم 
 .52ت ص .مكتبة لبنان، دمعجم مصطلحات العلوم االجتماعية، : أحمد زآي بدوي  2
 .32ص : لمرجع نفسه 3 
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ميثاق الثمانينات اخلاص بالوقاية من اإلعاقة الذي نشرته املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  يعرف
حالة حتد من مقدرة الفرد عن القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف اليت : م اإلعاقة بأا1982

رسة العالقـات االجتماعيـة أو   تعترب العناصر األساسية حلياتنا اليومية من قبيل العناية بالذات أو مما
  1النشاطات االقتصادية وذلك ضمن احلدود اليت تعترب طبيعية

لكن هذا التعريف حمدود وعام وغري دقيق، حيث أنه مل حيدد مقصوده بالضبط من عدم القدرة هل    
هو خارجي بسبب معطيات يفرضها اتمع أو داخلي راجع للفرد نفسه ويف هذا اإلطـار قـدمت   

   1985 أبوسنة الثالثة اليت أشار إليها هامة للمفاهيم فتعاري O.M.S مة العاملية للصحة املنظ
  .هي فقدان أو شذوذ أو عيب نفسي، فيزيولوجي أو تكويين يف البنية أو الوظيفة: العاهة
  .كل نقص أو انعدام القدرة على القيام بطريقة طبيعية بالنسبة لإلنسان بسبب عاهة: العجز
ي إجحاف أو قصور يعاين منه الفرد بسبب عاهة أو عجز حيد من الدور الطبيعي للفرد إذا ه: اإلعاقة

  .أخذنا بعني االعتبار سنه وجنسه والعناصر االجتماعية والثقافية اليت متنعه من القيام بدوره
فـإىل  يفرق تعريف املنظمة كذلك بني املفاهيم الثالثة وجيعل سبب العجز والعاهة داخليا أما اإلعاقة 

جانب هذا السبب الداخلي، هناك سبب خارجي يتعلق باحمليط الذي تعيش فيه هذه الفئة من خالل 
ما يفرضه من حواجز ثقافية ومادية واجتماعية كما فرقة املنظمة كذلك بني املصطلحني األولـني أي  

ل عمـرهم إال أن  بني العاهة والعجز، ذلك ألن لكثري من األفراد عيوبا وراثية أو مكتسبة أثناء مراح
هذه العيوب ال تشكل لديهم بالضرورة عجزا أو إعاقة، بينما تؤدي بعض العيوب إيل عجز قد يـتم  

م أن اإلعاقة هي نتيجة للعجز وليس مرادفا لـه، وأن أثـر   1985طول حياة الفرد، ومن مث بوسنة 
اسـتجابة البيئـة    العجز خيتلف من شخص آلخر وغالبا ما جند أن خمتلف اإلعاقات تعود أساسا إيل

االجتماعية وموقفها من صاحب العجز، وقد خيص بوسنة وآخرون منوذج العجز كما هو يف الشكل  
واملنظمة العاملية للعمـل   مSINQLTON 1979وهذا النموذج مبين على أساس حتليل كل من 

  م1980
  
 
 
 
  
 
 

                                                 
مرجع سابق،  تأثير الثقة في الذات بمعايشة الطفل المصاب بالعجز الحرآي بمعاملة األم،  :عائشة فتاحين 1
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           مرض            
                      

  حادث         
                 

          حدود اجتماعية           حدود في النشاط                حدود جسمية          خلقي         
  أو بيولوجية               أو بعد وظيفي                                        

  

حية اللغوية أو االصطالحية، لقد أصبح اآلن أن يوجد فرق بني العاهة والعجز واإلعاقة سواء من النا
 فالعاهة هلا بعد طيب، واإلعاقة هلا بعد اجتماعي بينما العجز له بعد وظيفي، ومن مث ال ميكن اعتبار

 1أثر من اآلخر وبالتايل استبدال أحدمها باآلخر....... م 1982واحد منهم كما ذهب السبعي عام 
  .تناوهلا على أاكما أن هناك مفاهيم خمتلفة ملصطلح اإلعاقة فيمكن 

تتوقـف  (ضرر أو خسارة تصيب الفرد نتيجة الضعف أو العجز حتد أو متنع الفرد من أدائه لدوره "
وهي متثل اجلانب االجتماعي للضعف أو العجز ونوع ) على عوامل ثقافية، اجتماعية، جنسية، العمر

نالحظ 2"ا البيئة االجتماعية للفرددرجة اإلعاقة تؤثران يف القيم واالجتاهات والتوقعات اليت تراعي فيه
هنا أن الباحث أشار إيل جتديد املفاهيم الثالثة وإعطاء العالقة بينهم حيث يـرى أن اإلعاقـة متثـل    

أو مبعىن اجلانب االجتماعي للضعف أو العجز الناتج بدوره عن الضرر أو اخلسارة اليت تصيب الفرد، 
  .هلا آخر أن اإلعاقة هي نتيجة للعجز وليست مرادف

  :كثرية تناولت مفهوم اإلعاقة نذكر منها فكما أن هناك تعاري

  :تعريف عبد املؤمن حسن -
هي ذلك النقص أو القصور أو العلة املزمنة اليت تؤثر على قدرات الفرد، فيصري معوقا سواء كانـت  

الكاملة من  اإلعاقة جسمية، أو حسية، أو عقلية، أو اجتماعية األمر الذي حيول بني الفرد واالستفادة
اخلربات التعليمية واملهنية للفرد العادي االستفادة منها، كما حتول بينه وبني املنافسة املتكافئة مع غريه 

وروابط اإلعاقة ...... ما يسجل من مالحظات على هذا التعريف أن  3من األفراد العاديني يف اتمع
احلواجز بني املعاق ومدى استفادته باخلربات بقدرة الفرد على مزاولة األعمال، األمر الذي وضع من 

  .التعلمية املهنية و

                                                 
، 1990سيكولوجية غير العادين وتربيتهم، دار الفكر العربي، اإلسكندرية، : محمد عبد المؤمن حسين 1

 ).12(ص
ابق، ص  تأثير الثقة في الذات بمعايشة الطفل المصاب بالعجز الحرآي بمعاملة األم ، : فتاحين عائشة 2 مرجع س
)33،32.( 
 ) .242(، ص 2003اإلعاقة في محيط الخدمة االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، : بدر الدين آمال عبده 3

 

 

 = + اإلعاقة العجز العاهة
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  :م 1982تعريف املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  -
اإلعاقة حتد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة، أو أكثر من الوظائف اليت تعترب العناصـر  

أو ممارسة العالقات االجتماعية أو النشاطات األساسية حلياتنا اليومية، من سبيل العناية بالنفس، 
لقد أشار تعريف املنظمة على مدى ارتبـاط   1االقتصادية وذلك ضمن احلدود اليت تعترب طبيعية

اإلعاقة باجلانب الوطين، القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف إلشباع احلاجة الضرورية أو 
  .عالقات اجتماعية أو اقتصاديةاالهتمام بتحقيق الذات أو التكيف أو إقامة 

  :GOLDONSONتعريف حممد عبد الرحيم، عن مولد سون  -
اإلعاقة تلف أو ضعف جسمي أو عقلي دائم يتدخل بشكل مستمر يف الوظائف احليوية ملعظـم  

احلياتية مثل العناية بالذات أو احلركة أو االتصال أو التفاعل االجتماعي، أو القدرة على  ااالت
عريف حممد عبد الرحيم يتفق إىل حد بعيد مع 2 خل املرتل، أو القيام بنشاط أساسي لهالعمل دا

السابقة يف أن احلياة، سواء كانت القيام بوظيفة مع نفسه أو مع أسـرته أو مـع    التعاريفباقي 
  جمتمعة 

  :مفهوم املعوق -  أ

 :لغة
مبساعدة خاصة، وهو املعوق مصطلح يطلق على من تعوقه قدراته اخلاصة على النمو السوي إال 

  3لفظ أشق من اإلعاقة أو التأخري أو التعريف

  : تعددت تعاريف املعوق ميكن ذكر منها: اصطالحا

 :بأنه يعرف املعوق -
  :الفرد الذي ينحرف عن اإلنسان العادي أو اإلنسان املتوسط يف 

 .اخلصائص العقلية 
 .اخلصائص احلسية 
 .اخلصائص العصبية أو اجلسمية 
 ايل االجتماعيالسلوك االنفع 
 قدرات التواصل 

                                                 
مرجع سابق، ص  بالعجز الحرآي بمعاملة األم،  تأثير الثقة في الذات بمعايشة الطفل المصاب :عائشة فتاحين 1
)33.32.( 
ليمان   2 ان س د الرحم ة، ج  : عب ات الخاص يكولوجية ذوي الحاج اهرة،    1س وق، الق راء الش ة زه ، 1998، مكتب

 ).17(ص
متحدوا اإلعاقة من منضور الخدمة االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، : عبد المحي حسن صالح 3

 ).60(ص  ،1997
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 . 1 جوانب قصور متعددة 
يعرف املعوق على أنه شخص أصبح غري قادر على االعتماد على نفسه من مزاولة عمله، أو القيـام  

واالستقرار فيه أو نقصت قدراته على ذلك، نتيجة قصور عضوي أو عقلي أو حسـي أو   بعمل آخر
  .نتيجة لعجز خلقي منذ الوالدة

ظمة العمل الدولية يف دستور التأهيل املهين للمعوقني الذي أقر مؤمتر العمل الدويل سـنة  عرفت من -
كل فرد نقصت إمكانيته للحصول على عمل مناسب واالستقرار فيه، نقصـا  "، املعوق بأنه 1955

  2"فعليا ونتيجة لعاهة جسمية أو عقلية

، يف حني أن اإلعاقة حتدث نتيجة تفاعل لقد ربط هذا التعريف املعوق بالعاهة اجلسمية والعقلية فقط
عدد من العوامل كما نالحظ وجود تأكيد من طرف املنظمة على أمهية العمل للمعاق الذي يعطي له 

 .دورا فعاال يف اتمع، ومشاركته يف تنمية نفسه وجمتمعه

 :تعريف مؤمتر السالم العاملي والتأهيل للمعوق -
ه لفظ سوي أو عادي جسميا أو عقليا أو نفسيا أو اجتماعيا إىل كل فرد خيتلف عمن يطلق علي بأنه 

  3الباقية احلد الذي يستوجب عمليات تأهيلية خاصة حىت حيقق أقصى تكييف تسمح به قدراته

 :تعريف عبد املنعم نور -
املعوق هو الذي إستقر به عائق، أو أكثر يوهن قدرته وجيعله يف أمس إىل عون خـارجي واع،   

 علمية، وتكنولوجية يعيدها إىل مستوى العادية وعلى األقل أقرب ما ميكـن  مؤسس على أسس
باإلضافة إىل التعريف السابق يقر هذا التعريف على أن املعوق هو ذلك الفرد  4إىل هذا املستوى

الذي يعاين من مشكل أو أكثر بإختالف نوعية إعاقته ويبقى حباجة إىل عون خارجي واع قادر 
 .التهعلى تقدمي حل ملشك

 
 
  

  

  املعوق هو: تعريف عبد الفتاح عثمان -

                                                 
 )  .60(المرجع نفسه، ص  1
رعاية المعاقين وأهداف سياسية إدماجهم اإلجتماعي في الجزائر، رسالة دآتراه غير منشورة، : أحمد مسعودان 2

 ).39(، ص )2005/2006(قسنطينة، –آلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية 
 )56(مرجع سابق، ص مة االجتماعية ، متحدوا اإلعاقة من منضور الخد: عبد المحي حسن صالح 3
الحدمة اإلجتماعية في مجال رعاية المعوقين، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية، : محمد مصطفى أحمد 4

 ) .60(، ص 1997سنة



موضوع .............................................................................................................. الفصل األول    
  الدراسة

    

كل فرد خيتلف عما يطلق عليه لفظ سوي من النواحي اجلسمية أو العقلية أو اإلجتماعية إىل درجـة  
  1ومواهبه تستوجب عمليات التأهيل اخلاصة حىت يصل إىل إستخدام أقصى به قدراته

الفرد السوي والفرد املعاق باعتبار أن املعاق ذهب عبد الفتاح عثمان يف تعريفه إىل وضع عالقة بني 
  .يستطيع أن يصبح سوي أو النظر إليه كفرد سوي إذا ما حتصل على عمليات التأهيل اخلاصة به

  املعوق بأنه: تعريف صموئيل وشيك -
الفرد الذي ال يصل إىل مستوى األفراد اآلخرين يف مثل سنه بسبب عاهة جسمية أو إضـطراب يف  

  2ور يف مستوى قدراته العقليةسلوكه أو قص

ويرى بعض احملللني بأن الفرد املعاق هو فرد يعاين نتيجة عوامل وراثية أو خلقية أو بيئية مكتسبة من 
قصور جسمي أو عقلي يترتب عليه أثار إجتماعية أو نفسية وحيول بينه وبني تعلـيم وآداء بعـض   

  3رد العادي بدرجة كافية من املهارة والنجاحاألعمال واألنشطة الفكرية واجلسمية اليت يؤديها الف

 :مفهوم اإلعاقة احلركية •

الشخص املعوق حركيا تعين به ذلك الفرد الذي تعوقت حركته ونشاطه احليوي فقدان أوخلـل  
أو عاهة أو مرض أصاب عضالته أو مفاصله أو عضامه بطريقة حتد من وظيفتها العادية، بل ميتد 

ال إرادية وتنشأ احلركة إنكماش إحدى العضالت وإنبساط العضلة ويشمل احلركات اإلرادية وال
اآلخرى املقابلة هلا أي من اإلختالف القائم بني قوى اجلدب والدفع، ويتميز بدء تكوين املهارات 

لقد ربط اإلعاقة احلركية  4تزيد بكثري على اجلهد الالزم لكسب املهارة اليتاحلركية ببذل الطاقة 
العضالت أو املفاصل واليت ينتج عنها سلوك حركي غري سوي واليت بدورها باخللل الذي يصيب 

  .عليها البدء يف تكوين املهارات احلركية وذالك ببذل طاقة أكرب من أجل حتصيلها 
 
 
 
 
 
  

 :مفهوم الرعاية االجتماعية واملفاهيم املرتبطة ا .2

                                                 
واقع رعاية المعوقين في الوطن العربي، المعهد العالمي للخدمة االجتماعية، اإلسكندرية، : محمد سيد فهمي 1

 ) .13(ص، 2000سنة 
 ).13(المرجع نفسه، ص  2
، 2002الرعاية اإلجتماعية للبيئات الخاصة، الورق للنشر والتوزيع، سنة : مروان عبد المجيد إبراهيم 3

 ) .29(ص
، المعهد العلمي )اإلعاقة السمعية والحرآية(قضايا ومشكالت الرعاية للفئات الخاصة : سامية محمد فهمي 4

 )54(، ص 1996اإلسكندرية، سنة  للكمبيوتر النشر والتوزيع،
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 مفهوم الرعاية االجتماعية -  أ
 :لغة

  1توىل أمره، الحظها وحفظها" شيء من الفعل رعىمن احملافظة على ال" :الرعاية 

إن مفهوم الرعاية االجتماعية هو مفهوم أخالقي نتبناه حنن عن احلياة وعن العدالة واحلرية : اصطالحا
فإن الرعاية االجتماعية ظهرت حلماية اتمع عن أوالئك الذين قد يتسببون فاألضرار عن طريق مـا  

لواجب حيتم على اتمع االلتزام بتوفري الربامج واألساليب اليت تقلل يصدر منهم من أفعال منحرفة وا
من املشكالت االجتماعية وحتد من أثارها ولعل ما يفسر لنا السبب الذي من أجله تكـاد معظـم   
احلكومات أن تتفق يف أهدافها االجتماعية حنو مواطنيها وهي توفر الرعاية الكاملة اليت تصل ملستوى 

  .الرفاهية
تطيع وصف الرعاية االجتماعية بأا نظام اجتماعي يتضمن يف اعتبارها جمموعـة مـن   نس -

والصحية ألفراد اتمـع،   ةالتنظيمات اليت تسعى لتحقيق املتطلبات االجتماعية واالقتصادي
ومن مث فهي تتضمن العديد من برامج اخلدمات االجتماعية املوجهة للفرد واألسرة واتمع 

  2 لدعم النظم االجتماعية األخرى يف اتمع اإلسهامات املتعددةجبانب اجلهود و

نالحظ من خالل هذا التعريف أن الرعاية عبارة عن نظام مركب يتكون من جمموعة عناصر  -
تتمثل يف مؤسسات اليت تسعى بدورها إىل حتقيـق املتطلبـات االجتماعيـة واالقتصـادية     

 .والصحية
احلماية االجتماعيـة، أي محايـة   "عاية االجتماعية هي ويرى الدكتور رشيد زروايت بأن الر -

الفرد واجلماعة، ويتم ذلك عن طريق تقدمي مجيع أنواع اخلدمات االجتماعية املادية واملعنوية، 
    3" وعلى هذا فالرعاية االجتماعية هي هدف، أما اخلدمة االجتماعية هي الوسيلة

ن الرعاية هي سالح حلماية األفراد واجلماعـات  ذهب الدكتور رشيد زروايت يف هذا التعريف إىل أ
مركزا بذلك على تقدمي اخلدمات وهذا ما ال جندها يف التعريف السابق مشريا أيضا إىل أن الرعايـة  
االجتماعية هي اهلدف واخلدمة االجتماعية هي الوسيلة، لكن ميكن اعتبار الرعاية االجتماعية هـي  

  .ج االجتماعي هو اهلدف املراد الوصول إليهالوسيلة أو اخلطة، والتأهيل واإلدما
ذلك الكل من اجلهود واخلدمات والربامج املنظمـة  "ويرى كمال أمحد بأن الرعاية االجتماعية هي 

 احلكومية واألهلية والدولية، اليت تساعد هؤالء الذين عجزوا على إشباع حاجام الضرورية للنمـو 
  1الجتماعية القائمة لتحقيق أقصى تكيف مع البيئةوالتفاعل اإلجيايب معا، يف نطاق النظم ا

                                                 
 ) .32(مرجع سابق، ص رعاية المعاقين وأهداف سياسية إدماجهم اإلجتماعي في الجزائر،  :أحمد مسعودان  1
 )251(مراجع سابق، ص  اإلعاقة في محيط الخدمة االجتماعية،  :بدر الدين آمال عبده  2
 ) .33(مرجع سابق، ص هم اإلجتماعي في الجزائر ،رعاية المعاقين وأهداف سياسية إدماج: أحمد مسعودان 3
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يف هذا التعريف نلمس نوع من التأكيد والتخصص على الرعاية االجتماعية هي لألفراد الذين عجزوا 
عن التكيف مع البيئة واتمع، أي ذوي املشكالت اخلاصة دون غريهم من العاديني، رغم أن الرعاية 

  .ع، باإلضافة إىل إعطاء هدف للرعاية هو التكيف مع البيئة واتمعجيب أن تقدم جلميع أفراد اتم
نسق من اخلدمات االجتماعية املؤسسـات  " الرعاية االجتماعية بأا " والتر فريد الندر" ويعرف  -

االجتماعية مصمم من أجل تقدمي املساعدة لألفراد واجلماعات حىت حيصلوا على مستويات من احلياة 
ساعدم على تكوين عالقات سليمة وعلى تقوية أو تنمية قدرام مبا حيقق نوعا من مرضية، أيضا م

  . 2التناغم بني األفراد واألسر واجلماعات وامعات
ركز والتر فريد الندر يف تعريفه من اخلدمات االجتماعية حبيث يقوم هذا النسق بتقوية أو تنميـة   -

 األفراد واألسر واجلماعات أي تأهيلهم اجتماعيـا وأيضـا   قدرام مبا حيقق هلم نوعا من التناغم بني
  .مساعدم على تكوين عالقات سليمة مع اآلخرين

  : أخرى للرعاية االجتماعية فبعض تعاري

  :تعريف األمم املتحدة •
ذاك النسق املنظم من اهليئات واملؤسسات والربامج اليت دف إىل دعـم وحتسـني الظـروف    "إا 

  3"صحية أو القدرات الشخصية املتبادلة موع السكاناالقتصادية أو ال

متثل تعريف األمم املتحدة على أن الرعاية االجتماعية ذلك النسق املنظم أو جمموعة األنشـطة الـيت    
  .تقوم ا اهليئات واملؤسسات من إعداد الربامج دف االرتقاء م من وضع حسن إىل وضع أحسن

لتنظيمات والربامج ذات التنظيم الرمسي اليت دف إىل حتسني الضروف  األجهزة وا" باعتبارها كل * 
  4"االقتصادية واالجتماعية والصحية جلميع أفراد اتمع أو جزء منهم

أعطى هذا التعريف الصبغة الرمسية لألجهزة والتنظيمات والربامج اليت تعمل يف إطار الرعاية  -
 .و جزء منهاالجتماعية من أجل حتسني ظروف اتمع أ

  

  : تعريف معجم املصطلحات االجتماعية •

                                                                                                                                            
، 2002الرعاية االجتماعية واألمن االجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، سنة : محمد سيد فهمي 1

 .ص 
 )21(، ص  2005الرعاية وخصخصة الخدمات، المكتب الجامعي الحديث، سنة : محمد سيد فهمي 2
 ) .23(المرجع نفسه، ص  3
ود صالح    4 ة   : عبد المحي محم ة االجتماعي ا  (الرعاي ة، سنة    )قضاياها  –تطوره ة الجامعي ، 2003، دار المعرف

 ).19(ص 
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من اخلدمات اليت تقدم للفرد يف حاالت معينة، وقد تكون رعاية طبية أو رعاية "الرعاية االجتماعية 
الطفولة أو رعاية األمومة أو رعاية األحداث وقد تتم الرعاية داخل املنشآت أو عن طريقها رعاية 

  1).وقائية أو عالجية(

عريف  املعجم للرعاية االجتماعية وخمتلف اخلدمات اليت تقدمها هذه املؤسسات للفرد سواء اشتمل ت
كانت يف اال الطيب أو جمال الطفولة واألمومة، ومن هذا يتبني أن هناك مستوين من املساعدة، 

  .امساعدة وقائية وأخرى عالجية وهذا هو الشيء املهم يف الرعاية االجتماعية لكي حتقق أغراضه

  :(NASW)تعريف اجلمعية القومية األمريكية لألخصائيني االجتماعيني  •
جمموعة من األنشطة املنظمة اليت متارس من خالل املؤسسات " تعرف الرعاية االجتماعية على أا   

احلكومية واهليئات التطوعية واليت تسعى حنو التعرف على املشكالت االجتماعية واحلد من أثارها، 
  2".حنو حتسني األداء االجتماعي للفرد واجلماعة واتمعكما تسعى 

ذهب تعريف اجلمعية إىل أن الرعاية االجتماعية دف إىل حتسني األداء االجتماعي أو الدور 
االجتماعي للفرد أو اجلماعة أو اتمع وذلك عن طريق األنشطة املنظمة واليت متارس من خالل 

  . طوعيةاملؤسسات احلكومية واهليئات الت

 : مفهوم الرعاية االجتماعية -  ب
ممكن النظر للسياسة االجتماعية باعتبارها القرارات اليت تصنع يف أعلى مستوى الختاذ السياسة على 

فالسياسة االجتماعية تعرب عن املوجهات العامة الختاذ القرارات التخطيطية لتحقيق "املستوى القومي 
االجتماعية عن حتديد وتنظيم االجتاهات واملنهج الذي ترضيه كما تعرب السياسة " األهداف املأمولة 

الدولة لتوجيه العمل هلا يف شيت ااالت وفق األهداف اليت تسعى إليها، حتقيقا ألمال شعبها يف 
  3العدالة االجتماعية ومستوى أفضل للحياة

هذا التعريف على أن السياسة االجتماعية هي جمموعة القرارات ذات مستوى عال حيث تكون عرب 
شاملة أي تطبق على املستوى القومي وذلك من أجل التخطيط للبلوغ إىل األهداف املسطرة أو 

 .املأمولة
 
  

 :مفهوم الرعاية االجتماعية للمعوقني -  ت

                                                 
 ).52(مرجع سابق، ص  معجم مصطلحات العلوم االجتماعية،  :أحمد زآي بدوي 1
، 1999ة الرعاية االجتماعية للطفل األصم، المكتبة العلمي للنشر والتوزيع، سن: محمد السيد حالوة 2

 ).120(ص
 ).17(مرجع سابق، ص  ، )قضاياها –تطورها (الرعاية االجتماعية  :عبد المحي محمود صالح 3
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أا تلك اجلهود احلكومية واالجتماعية : يةجيمع علماء االجتماع على تعريف الرعاية االجتماع
املنظمة واهلادفة، الستغالل طاقات املعوق إيل أقصاها سواء طاقاته القادرة، أو طاقاته القاصرة، ليتم له 

  1.أنسب توافق ممكن بينه وبني البيئة االجتماعية مبا حيفظ كرامته وحقه كإنسان يف احلياة

 : أنهيعرف التأهيل على  :مفهوم التأهيل .3
التأهيل تدريب الفرد وتزويده باخلدمات الالزمة لتحسني أداءه بصورة عامة، وتتطلب عملية " 

  2"التأهيل تنمية املهارات الالزمة لنجاح الفرد يف حياته وعمله
يذهب هذا التعريف إىل أن عملية التأهيل هي عملية تدريب أو مترين الفرد حيث تتطلب هذه العملية 

لالزمة لتحسني أداء الفرد أي أا عملية لتنمية املهارات الالزمة لنجاحه يف حياته توفري اخلدمات ا

  .وعمله والوصول به إىل حال من اللياقة والصالحية من خالل العالج والتدريب
كما يعرف أيضا على أن التأهيل هو تلك احملاوالت اليت يقوم ا األخصائيون لكي جيعلوا من  •

حلياة يف مجيع جوانبها بقدر املستطاع وأهال للتقدير، حيث يبث قوة إرادية املعاق أهال ملمارسة ا
 3 وصمود على سبيل الوصول إىل مستوى أفضل يف حياته العملية

يؤكد هذا التعريف على أن التأهيل هو عبارة عن حماوالت يقوم ا األخصائيون وذلك ضمن برامج 
تمع أي أن التأهيل هو املرحلة األخرية اليت تصل إليها كي جيعلوا املعاق جاهزا للقيام بدوره يف ا

  .الرعاية االجتماعية من أجل هدف معني
عملية دراسة وتقييم قدرات وإمكانية الشخص العاجز والعمل على تنمية "تعرف عملية التأهيل بأا 

  4" اديةهذه القدرات، حيقق نفع ممكن له يف اجلوانب االجتماعية والشخصية والبدائية واالقتص

خص مفهوم التأهيل يف هذا التعريف الفرد العاجز وذلك بدراسة طبيعة العجز البدين أو العقلي أو 
اآلثار اليت تترتب على العجز أو غريها من األشياء اليت تسبب العجز، وذلك من مجيع النواحي 

 .االجتماعية أو الشخصية أو البدنية واالقتصادية
 
 
  

                                                 
 ).17(مرجع سابق، ص  ، )قضاياها –تطورها (الرعاية االجتماعية  :عبد المحي محمود صالح 1
، زهراء الشرق، سنة )الجيةالمفهوم، التصنيفات، األساليب الع(اإلعاقة البدنية : عبد الرحمان سيد سلمان 2

 ).333(، ص1977
دور المجتمع نحو أبنائه من ذوي االحتياجات الخاصة، دار العلم والثقافة : عبد المحسن عبد المقصود سلطان 3

 . )94(، ص2005للنشر والتوزيع، سنة 
 )265(مرجع سابق، ص الحدمة اإلجتماعية في مجال رعاية المعوقين،  :محمد مصطفى أحمد 4
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هي جمموعة من اخلدمات اليت تقدم للمعاقني دف إعادة أقصي ما " كما يعرف التأهيل أيضا  •
ميكن إعادته من قدرات عقلية وجسمية ومهنية أو اجتماعية فقد يشمل التأهيل عمليات إعادة 

 1"التكيف بعد إصابة أو اضطراب ما قد أدى إىل عدم القدرة على األداء بشكل طبيعي
ة األفراد على الوصول إىل احلالة اليت تسمح بدنيا ونفسيا عملية مساعد"باإلضافة إىل أنه يقصد به   •

واجتماعيا بأن ينهضوا مبا تتطلبه املواقف احمليطة م مما بإمكام من استغالل الفرص املتاحة أمام 
  2"غريهم من أبناء اتمع ممن هم يف مرحلة العمر نفسها

ير القدرات من مجيع النواحي سواء من خالل التعريفني نالحظ أن مفهوم التأهيل يركز على تطو
كانت عقلية أو بدنية أو اجتماعية بغية الوصول بالشخص املعاق إىل أقصى ما ميكن الوصول إليه يل 

 .يستطيع التعامل مع بيئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                 
، دار الحامد للنشر )مفهوم، فلسفة، مبادئه، آليات تنفيذه، تجاربه(التأهيل المجمعي، : اود محمد المعايطيةد 1

 ).39(، ص2006والتوزيع، سنة 
العالج والتأهيل النفسي واالجتماعي للمدمنين، مكتبة اإلنجلو المصرية، القاهرة، سنة : محمد حسن غانم 2

   )43(، ص2005



موضوع .............................................................................................................. الفصل األول    
  الدراسة

    

 :مفهوم الدور

 :لغة
ر املمثل هو أحد هو عودة الشيء إىل ما كان عليه الطبقة من الشيء املدار بعضه فوق بعض، ودو 

وقام بدور خطري على مسرح  - واليت تتكون منها املسرحية -املواقف اليت يظهر فيها على الركح 
  1.السياسة أي أظهر مقدرة كانت ذات أثر بارز وفعالية هلا وزا يف هذا امليدان

سواء  من خالل التعريفني نالحظ أن مفهوم التأهيل يركز على تطوير القدرات من مجيع النواحي
كانت عقلية أو بدنية أو اجتماعية بغية الوصول بالشخص املعاق إىل أقصى ما ميكن الوصول إليه يل 

  . يستطيع التعامل مع بيئة

  :ااصطالح
يعرف الدور على صعيد اجلماعة بأنه منوذج سلوكي مرسوم جلميع األفراد الذين يشاطرون وضعية 

، وهذا الدور مقبول من قبل اجلميع ويعرب عن ...)لتجاراجتماعية واحدة ألرباب العمل، املزارعون، ا
  2.معايري وقيم مشتركة واحدة

أفرادها  هذا التعريف ينظر إىل الدور على أنه منوذج سلوكي يتحدد يف اجلماعة وذلك مجعا  يثبة
نفس الوضعية االجتماعية ويكون هذا الدور مقبول من طرف اجلميع وذلك بتعبريه عن قيمهم 

  .املشتركة ومعايريهم
كما يعرف بأنه منط السلوك الذي تنتظره اجلماعة وتتطلبه من فرد ذي مركز معني وهو سلوك مييز 

فهذا التعريف عرب عن الدور بأنه األمناط السلوكية  3.الفرد عن غريه ممن يشغلون مراكز أخرى
ا يف عالقاته بشخص واحد املنظمة للفرد من حيث تأثريها واملكانة اليت يشغلها أو الوظائف اليت يؤديه

أو أكثر إال أنه ميكن القول عموما أنه ليس بالضرورة القيام بالواجبات، والوظائف يعكس بالضرورة 
  .الدور، أو الدور الدينامي يعرب عن املكانة

  
  
  
  
  

                                                 
) 349(، ص 1991القاموس الجديد للطالب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر سنة : رونعلي بن هادية وآخ 1
. 
2 Frederik Maajouk: Dictionary of sociology, academia Bietut Lebanan, 1993, P(286) 
، سنة نظريات في خدمة الفرد، المكتب العلمي للكمبيوتر للنشر والتوزيع، اإلسكندرية: خيري خليل الجميلي 3

 . )309(، ص 1998
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 :مفهوم الدمج •
  :لغة  •

على  -و.امإستق:األمر  -و. أسرع و قارب اخلطوة: و احليوان .أظلم : دمج الليل يدمج دموجا 
 .1مزجها بالصهر: و املعادن .دخل بغري استئذان: القوم 
 :إصطالحا  •
وردت كلمة إندماج يف الكثري من الكتابات العربية، مبعىن التكامل و التوحيد و تقصد ا    •

اإلندماج يف معناها العام، كما جاء يف معىن مرادف ملعىن اإلندماج كلمة تكامل و اليت 
امعات و األفراد بكيفية تؤدي إىل تكوين جمتمع منظم، كما تؤدي هذه يقصد ا تكييف اجل

اجلمعات و األفراد يف إطار جمتمع منظم أنشطة خمتلفة، و هي راضية عن هذا األداء، و 
عندها يصبح الفرد متكيف إجتماعيا، و متبنيا املثل العليا جلماعته، و هذا النوع من اإلندماج 

          2ثر منه يف اجلمعات الكبرية يظهر يف اجلمعات الصغرية أك
  :املفاهيم اإلجرائية -

 :مفهوم الرعاية االجتماعية •
يشري مفهوم الرعاية االجتماعية بصفة عامة إيل كافة األنشطة واخلدمات اليت تقوم ا مؤسسات  

 حكومية أو أهلية أو دولية اليت تقوم بدورها بتقدمي خدمات للفرد سواء كانت خدمات طبية أو
اجتماعية، وبصفة خاصة تقدم للفرد املعاق عن طريق خدمات طبية واجتماعية وتأهيلية بغرض 
احلد من درجة اإلعاقة واليت تقوم على برامج وأسس علمية دف إىل حتقيق الغاية األمسى وهي 

  حلضرياإحداث التكييف للفرد مع الوسط 

 :مفهوم اإلعاقة •
من القدرات الطبيعية للفرد وأدائه ملختلف وظائفه هي عبارة عن ضرر أو قصور أو خلل حيد  

وجيعله يف أمس احلاجة إىل اآلخرين بشكل دائم، سواء كانت إعاقة حسية، عقلية، بدنية أو 
 اجتماعية والذي يؤدي إىل عدم تكيف الفرد مع أسرته وبيئته 

 
 
  

                                                 
، أد، مكتبة 1لغة العرب، معجم مطول باللغة العربية و مصطلحانها الحديثة، ج: جورج متري عبد المسيح  1

      . 455، ص1993، سنة1لبنان، ط
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: مفهوم التأهيل -  
خصائيون اجتاه الفرد املعاق، وذلك من أجل هو عملية تدريبية مزودة باخلدمات الالزمة يقوم ا أ

استرجاع ما ميكن استرجاعه من قدرات عقلية وجسمية ومهنية واجتماعية بغية الوصول به إىل درجة 
 متكنه من ممارسة احلياة من مجيع جوانبها

:مفهوم الدمج - 
لتهيئة هو كل اإلجراءات الالزمة اليت تتخذها الدولة من أجل توفري كل الشروط الالزمة   -

 البيئة بغرض احلصول على درجة أكرب من التكيف للمعاق مع  بيئته

 :مفهوم الدور
هو العمل أو الوظيفة اليت يقوم ا الفرد داخل مجاعة أو جمتمع واليت تكون مكملة لوظائف أخرى  

 .ضمن نسق اجتماعي معني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  : الدراسات السابقة: سادسا 
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السابقة سندا علميا للدراسات السوسيولوجية امليدانية حيث تفيد الباحث يف تعترب الدراسات 
حتديد وتوجيه و تدعيم مسارات حبثه العلمي ، كما أا تؤكد له بأا تتطرق للمشكلة اليت هو بصدد 

اييس حبثها من نفس الزاوية و ال باملنهج نفسه و بالتايل الدراسات السابقة تزود الباحث باملعايري و املق
واملفاهيم اإلجرائية واإلصطالحية اليت حيتاجها و هكذا يستفيد من إجابيات منهاجها و جتنب 

  .1سلبياا
تمت بالبحث يف موضوع الفئات اخلاصة كاملعوقني هو هناك العديد من الدراسات اليت إ

ب حيث ركزت كل دراسة على جانب معني يف معاجلة هذه املشكلة و امهلت العديد من اجلوان
األخرى هلا ، كما أا أبرزت فيها عدت جماالت للدراسة كالدراسة األوىل اليت كان جمال دراستها 

و الثانية اليت كان جمال دراستها هو اخلدمة اإلجتماعية ، كما ) أي علم إجتماع التنمية (تنموي 
اضح على أثبتت هذه الدراسات أن اإلعاقة سواء كانت جسمية أو حسية أو عقلية ذات تأثري و

سلوك الفرد و تصرفاته ، فالشعور الناشئ عن القصور العضوي يصبح عامل مستمر و فعال يف النمو 
  .النفسي للفرد 

و يقصد بقصور أحد األعضاء عدم إستكمال منوه أو توقف هذا النمو أو عدم كفاية 
ه و يزعزع شعوره باألمن  التشرحيية أو الوظيفية أو عجزه متاما عن العمال ، مما حيفز الفرد يف نظر نفس

األمر الذي يدفعه إىل التحدي إلقرار شخصيته و يثري فيه صراعا كثريا ما يتخذ أشكاال متبانية من 
العنف ، و يضاعف من القوة اليت يواجهها حنو التغلب على العقبات اليت تواجهه فبزوال أشكال 

إىل حد الكمال و ذلك إلثبات ذاته  متبانية من النشاط و يدرب العضو موضع النقص تدريبا قد يصل
 .و اتباع شعوره بقمته وقدرته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  : الدراسة األوىل

                                                 
  104أسس المنهجية في العلوم اإلجتماعية ، منشورات جامعة منبوي ، قسيطينة ص : فضيل دليو و آخرون   1
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أعتمد يف هذه الدراسة على رسالة دكتوراه و اليت كانت تعنوان رعاية املعوقني و أهداف 
محد مسعودان و حتت : سياسة إدماجهم اإلجتماعي باجلزائر ، و اليت كانت من إعداد األستاذ 

، جبامعة منتوري بقسنطينة  حيث 2006- 2005يو ، خالل السنة اجلامعية لاف األستاذ فضيل دإشر
  ).مخيسيت والية تيبازة(كانت الدراسة امليدانية باملركز الوطين للتكوين املهين للمعاقني بدنيا 

العملية  ربط هذهبحيث حتدث الباحث يف البداية على أمهية التنمية يف تقدم امعات و استمارها و 
بالعنصر البشري الذي يعترب العامل اآلساسي للتنمية اإلجتماعية حيث يرى الباحث أنه ال ميكن أن 

قول أن هذا الفرد قادر على املسامهة يف التنمية و آخر غري قادر دون إعطاء هذا األخري الفرصة و ن
ية يف تربة ، كما أبرز أمهية الياإلمكانات للتغلب على معوقاته و إلستثماره قدراته و إمكاناته املتبق

صناعة األفراد الذين يسخرون كل طاقام ، اجلسمية و العقلية و املعنوية خلدمة جمتمعام و اليت 
ترتبط أساسا لعملية التنمية ، لكن هناك فئات من األفراد يف اتمع يصعب تربيتهم و تنمية 

نوية العادية و هم فئة املعوقني حيث أبرز حجم شخصيام بالطرق والوسائل املادية والبشرية واملع
مشكلة املعوقني يف العامل و الدول النامية كما حتدث الباحث عن املشكالت و العراقيل اليت تواجههم 
يف البلدان النامية بصفة عامة و اجلزائر بصفة خاصة كما أنه ميكن هلذه املشاكل و العراقيل أن تؤثر 

و اإلجتماعي الذي يرى الباحث أنه من الواجب التكفل م و  على منوهم و تكيفهم الشخصي
يئتهم لإلندماج يف اتمع ، الشئ الذي جعل العديد من الدول تضع تشريعات تنظم برامج الرعاية 
و تكفل للمعوقني تعض املزايا و احلقوق هلم لإلستقرار يف احلياة حيث أصدرت اجلمعية العامة لألمم 

  املتحدة
  1971ق املتخلفني ذهنيا سنة إعالن حقو -
 1975إعالن حقوق األشخاص املعوقني سنة  -
 سنة دولية للمعوقني 1981إقرار سنة  -

كما اعترب الباحث الرعاية اإلجتماعية جانبا هاما من جوانب التكفل م و هذا راجع ألمهية األهداف 
املهين و اإلجتماعي هلم  اليت تسعى إىل حتقيقها و اليت تندرج يف هدف عام و هو حتقيق اإلندماج

حيث حصر عملية الرعاية اإلجتماعية يف املؤسسات املتخصصة و لذلك ملا تقدمه من خدمات حيث 
و ذلك  2000مؤسسة متخصصة سنة  186جتسد اإلهتمام بفئة املعوقني يف اجلزائر بتوفري أكثر من 

ركة يف عملية التنمية ، حيث من أجل حتويل قدرات املعوق إىل طاقة منتجة و فعالة بالتايل املشا
  :خلص الباحث إىل تساؤل رئيسي مؤداه 

  ما هو واقع رعاية املعوقني و أهداف سياسة إدماجهم اإلجتماعي باملركز ميدان الدراسة ؟
  و مت تناول هذا التساؤل الرئيسي من خالل األبعاد التالية

  .سةواقع خدمات الرعاية املقدمة للمعوقني باملركز ميدان الدرا -
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  خدمات الرعاية و إشباع حاجات املعوقني باملركز ميدان الدراسة -
  خدمات الرعاية و أهداف سياسة اإلدماج اإلجتماعي للمعوقني باجلزائر -

 : فرضيات الدراسة
  :لقد صيغت جمموعة من الفرضيات هلذه الدراسة على النحو اآليت 

 : الفرضية العامة
ملعوقني باملركز ميدان الدراسة يساعدهم يف حتقيق أهداف إن توفر خدمات الرعاية لألشخاص ا 

  :سياسة إدماجهم اإلجتماعي باجلزائر و مت إختبار هذه الفرضية من خالل الفرضيات الفرعية اآلتية 

  : الفرضيات الفرعية

  تتوفر خدمات الرعاية لألشخاص املعوقني باملركز ميدان الدراسة -
وقني باملركز ميدان الدراسة تؤدي إىل اشباع خدمات الرعاية املقدمة لألشخاص املع -

 .حاجيام
خدمات الرعاية املقدمة لألشخاص املعوقني باملركز ميدان الدراسة تساهم يف حتقيق اهداف  -

 .سياسة ادماجهم باجلزائر

  : ةمنهجيـة الدراس
 :جممع الدراسة 

 حركيا و منهم املعاقني معوقا منهم املعاقني 101بلغ عدد األشخاص املعوقني املتربصني باملركز 
مؤطرا باملركز ، كما سيقدر أن ذكر الباحث أن  24مسعيا ومنهم املعاقني بصريا ، باإلضافة إىل 

املركز قد أنشئ دف رعاية و تكوين األشخاص املعوقني حركيا فقط ، إال أن الوزارة الوصية و 
ينهم باملركز ، و لقد مت إدارة املركز أدخلتهم كلهم كتجربة أوىل من نوعها من أجل تكو

  .مؤطر 24معاق و  101الدراسة على مجيع املتربصني باملركز أي 
 : لقد إعتمد الباحث على عدة أدوات للدراسة امليدانية:  أدوات الدراسة

احملور األول تضمن أسئلة : إستمارتني إستبيانيتني األوىل للمعوقني واليت تضمنت ثالث حماور  
عاق ، أما احملور الثاين فتضمن أسئلة لبيانات عن خدمات الرعاية باملركز و البيانات عامة عن امل

إشباع حاجات املعوق و كان احملور الثالث يتضمن أسئلة لبيانات حول رعاية املعاقني و أهداف 
أما اإلستمارة الثانية فكانت موجهة للمؤطرين و اليت يدورها .سياسة إدماجهم اإلجتماعي

أيضا ، كان احملور األول فيها يتضمن أسئلة  البيانات عامة ، أما احملور الثاين تتضمن ثالث حماور 
تضمن أسئلة كبيانات خاصة خبدمات الرعاية وإشباع احلاجيات لدى املعوقني و كان احملور 
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الثالث يتضمن أسئلة البيانات حول خدمات الرعاية وأهداف سياسة  اإلدماج اإلجتماعي 
  .للمعوقني

 .لباحث أيضا على املالحظة كآدات جلمع البيانات و أيضا املقابلة غري املوجة كما اعتمد ا

 : النتائج و اإلستنتاجات املتوصل إليها

  :لقد توصل الباحث يف هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج يأيت ذكرها فيما يلي 

جليا من تتوفر خدمات الرعاية لألشخاص املعوقني باملركز ميدان الدراسة و لقد ظهرت  -
  :خالل توفر مجلة من املؤشرات هي 

  خدمات الرعاية الصحية •
 خدمات الرعاية النفسية •
 خدمات الرعاية اإلجتماعية •
 خدمات الرعاية التكوينية املهنية •
  املقدمة لألشخاص املعوقني باملركز ميدان الدراسة تؤدي إىل اشباع حاجيام خدمات الرعاية -

  املؤشرات هي  قد ظهر ذلك جليا من خالل محلة من
  خدمات الرعاية الصحية تؤدي إىل إشباع احلاجيات الصحية •
 .خدمات الرعاية النفسية تؤدي إىل إشباع احلاجات النفسية •
 خدمات الرعاية اإلجتماعية تؤدي إىل إشباع احلاجات اإلجتماعية •
 .خدمات الرعاية التكونية و املهنية تؤدي إىل إشباع احلاجات التكوينية •
اية املقدمة لألشخاص املعوقني باملركز ميدان الدراسة تساهم يف حتقيق أهداف خدمات الرع -

  سياسة إدماجهم اإلجتماعي باجلزائر
  :و يظهر ذلك من خالل مجلة من املؤشرات هي 

  اإلستقاللية الذاتية*   
  التكيف الذايت *   
  التكيف اإلجتماعي*   
 التكيف النفس*   

 : النتيجة العامة للدراسة

مات الرعاية لألشخاص املعوقني باملركز الوطين للتكوين املهين للمعاقني بدنيا ، و هذا تتوفر خد
  .ما يؤدي إىل إشباع حاجام و يساعدهم يف حتقيق أهداف سياسة ادماجهم اإلجتماعي باجلزائر
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  : الدراسة الثانية

راسة ميدانية د: رسالة ماجيستري غري منشورة بعنوان الرعاية اإلجتماعية للمعوقني حركيا 
من إعداد هيسات العمري و  –أم البواقي  –باملركز الطيب البيداغوجي للمعوقني حركيا بعني البيضاء 

جبامعة حممد  2004- 2003حتت إشراف األستاذ الدكتور دبلة عبد العايل خالل السنة اجلامعية 
  –بسكرة  –خيضر 

يف عملية التنمية بإعتباره حجر  إنطلق الباحث من  األمهية اليت يكتسبها العنصر البشري  
و منه الوقوف على طبيعة املشكالت اإلجتماعية اليت  –الزاوية لكل تغري و تقدم و إزدهاريف اتمع 

من شأا احليلولة دون حتقيق قفزة نوعية يف املسار التنموي للمجتمع ، مث ذهب الباحث إىل أن 
ل مسارالتنمية خاصة مع اإلرتفاع املذهل اليت اإلعاقة هي أحد هذه املشاكل اليت ميكن أن تعرق

وصلت إليه نسبة اإلعاقة يف البلدان املتخلفة ، بعد ذلك أبرز الباحث حجم هذه املشكلة يف اجلزائر و 
إهتمامات احلكومة اجلزائرية ذه الشرحية من خالل إنشاء عدة مؤسسات و مراكز أسندت هلا مهام 

حركيا قصد تأهيلها و دجمها فياتمع من أجل استغالهلا يف عملية الرعاية و التكفل بفئة املعاقني 
التنمةي ، كما يرى الباحث أيضا أنه جيب حتسني نوعية احلياة و إشباع احلاجيات املتعاضمة 
باستمرار هلذه الفئة و فقا ملبدأ العدل اإلجتماعي و الرعاية اإلجتماعية الشئ الذي يراه الباحث أنه 

توازن الديناميكي بني كافة القوى و الطبقات اإلجتماعية ، مما يؤدي إىل خلق تساند حيقق حالة من ال
بنائي ووظيفي بني أنساق اتمع من جهة ، و أفراده من جهة أخرى ، و من هذا املنطلق يرى 
الباحث أنه جيب على الدولة رعاية و تأهيل و دمج هذه الفئة يف اتمع و هذه العملية يف نظرالباحث 

  .مرهونة مبدى فعالية هذه املراكز و املؤسسات اإلجتماعية

 :فرضيات الدراسة

  : مت ضيافة جمموعة من الفرضيات هلذه الدراسة على النحو التايل

 : الفرضية العامة

يقوم املركز الطيب البيداغوجي مجلة  من خدمات الرعاية اإلجتماعية للمعوقني حركيا تساهم يف تأهيلهم و إدماجهم 
 .تمعيف ا

  : الفرضيات الفرعية 

تقدم خدمات إجتماعية يف اال الصحي و النفسي للمعوقني حركيا باملركز الطيب البيداغوجي للمعوقني  - 1
  حركيا

 تقدم خدمات اجتماعية يف اال اإلجتماعي للمعوقني حركيا باملركز الطيب البيداغوجي للمعوقني حركيا - 2
قدمة للمعوقني حركيا باملركز الطيب البيداغوجي يف التأهيل و سامهت خدمات الرعاية اإلجتماعية امل - 3

 اإلدماد اإلجتماعي هذه الفئة
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هناك عوائق  عراقيل حتول دون توفري خدمات الرعاية اإلجتماعية للمعوقني حركيا و تؤدي إىل سوء  - 4
 .توزيعها وتسيريها مبيدان الدراسة

  :منهجية الدراسة 
  :جمتمع الدراسة 
منهم فقط  30معاقا إال أن الدراسة أجريت على  49ني باملركز ميدان الدراسة بلغ عدد املعاق

منهم أثناء عملية الدراسة و نظرا لقلة عدد املعاقني باملركز ميدان الدراسة إختار  19نظرا لغياب 
الباحث طريقة املسح الشامل كطريقة من طرق البحث للتعرف على آراء املعاقني و حتليل 

  .طبيعة اخلدمات املقدمة هلم إنطباعام حول
  :أدوات الدراسة 

إعتمد الباحث يف هذه الدراسة على عدة أدوات من أجل مجع البيانات الالزمة حيث 
استعمل الوثائق و السجالت ، املقابلة ، اإلستمارة ، املالحظة ، حيث احتوت اإلستمارة على 

ت شخصية ، احملور الثاين تضمن سؤال مقسمة  على أربع حماور تضمن احملور األول بيانا 34
بيانات خاصة خبدمات الرعاية اإلجتماعية  يف االني الصحي و النفسي أما احملور الثالث فقد 
تضمن بيانات خاصة خبدمات الرعاية اإلجتماعية يف اال اإلجتماعي ، و احملور الرابع تضمن 

مج املعاق حركيا باإلضافة إىل بيانات خاصة مبدى مسامهة هذه اخلدمات فيعملية تأهيل و د
إعتماد الباحث أيضا على املقابلة بنوعيها املقننة و غري املقنة وذلك من أجل إعطاء الدراسة بعدا 

  إمري تتنوع من خالله أدوات ووسائل مجع البيانات
  :النتائج و اإلستنتاجات املتوصل إليها 

  :يانات مت التوصل إىل النتائج التالية بعد إجراء الدراسة امليدانية و بعد تفريغ و حتليل الب
تقدم خدمات اجتماعية يف اال الصحي و النفسي للمعوقني حركيا باملركز الطيب  -

  .البيداغوجي للمعوقني حركيا
تقدم خدمات اجتماعية يف اال اإلجتماعي للمعوقني حركيا باملركز الطيب البيداغوجي  -

 .للمعوقني حركيا
إلجتماعية املقدمة للمعوقني حركيا باملركز الطيب البيداغوجي يف سامهت خدمات الرعاية ا -

 .التأهيل واإلدماج اإلجتماعي هلذه الفئة 
هناك  عوائق و عراقيل حتول دون توفري خدمات الرعاية اإلجتماعية للمعوقني حركيا و  -

 .تؤدي إىل سوء توزيعها و تسيريها مبيدان الدراسة 
  :يل يف حيث متثلت هذه العوائق والعراق

  النقص الواضح يف املوارد املادية والبشرية •
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 مشكلة التشغيل و إدماج املعاقني حركيا •
عدم وجود التعاون و التنسيق املستمر بني مؤسسات رعاية املعاقني حركيا ميدان الدراسة  •

 .منوذجا 
 غياب التنسيق بني املركز الطيب البيداغوجي و باقي املؤسسات احلكومية اخلاصة •
 .الدونية والتصنيفية اليت ال زالت تتعرض هلا هذه الفئة النظرة  •
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  : عقيبت
ذهب الباحثان فيا لدراستني األوىل و الثانية إىل إعتبار أن العامل الرئيسي يف عملية التنمية   -

ة و مبا أن فئة املعوقني عبارة عن طاقة بشري) طاقات العنصر البشري(هو العنصرالبشري 
معطلة ميكن استغالهلا يف عملية التنمية إذا ما قدم هلا كل الوسائل الرعاية من أجل تنمية 

دور سياسات الرعاية ( قدراته ، و هو نفس اإلعتبار الذي تنطلق منه الدراسة احلالية 
، أي من ناحية تأثري لكن من وجهة نظر حظرية) اإلجتماعية يف تأهيل و دمج املعاق حركيا 

تأثري النسيج العمراين على حياة املعاق باإلضافة إىل ختطيط ( ضري على املعاق الوسط احل
  ) . املدينة من أرصفة و طرقات باإلضافة إىل تعامل سكان احلضر مع طبيعة اإلعاقة و املعاق

اختيار الباحث املركز الوطين للتكوين املهين للمعغوقني كميدان للدراسة فيالدراسة األوىل أما  -
الثانية فقد اختار فيها الباحث املركز الطيب البيداغوجي للمعوقني حركيا و ذلك من  الدراسة

أجل معرفة مدى توفر خدمات الرعاية و دورها يف اتباع حاجيام أما الدراسة احلالية اختار 
فيها  الباحث خمتلف أماكن تواجد املعاقني باملدينة كميدان للدراسة و ذلك ملعرفة واقع 

عاية اإلجتماعية ومدى استفادة املعاق منها و كذلك معرفة واقع املعاق يف ظل سياسات الر
 .هذه السياسات

مت تناول الدراسة األوىل من وجهة نظر علم إجتماع التنمية و أعطاها الباحث أبعاد تنموية  -
الباحث من وجهة نظر اخلدمة اإلجتماعية يف حني مت تناول  اأما الدراسة الثانية فقد تناوهل

لدراسة احلالية من وجهة نظر علم اإلجتماع احلضري أي إعطاؤها أبعاد جضرية تدرس ا
كيفية حضور املعاق فيالوسط احلضري من خالل الدول الذي يلعبه و كيفية تأثري الوسط 

 .احلضري على الدورالذي يلعبه املعاق
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  :فرضيات الدراسة:سابعا 
:الفرضية الرئيسية  

  .يف الوسط احلضري  لرعاية االجتماعية إىل تأهيل ودمج املعاق حركياتؤدي سياسات ا 

:الفرضيات الفرعية  
تؤدي خدمات الرعاية االجتماعية إىل التقليل من درجة اإلعاقة -  

: وسيتم التأكد من صحة هذه الفرضية من خالل املؤشرات التالية  
خدمات الرعاية الصحية -  
  خدمات الرعاية النفسية  -
  ت الرعاية االجتماعيةخدما -
  خدمات الرعاية التكوينية واملهنية -
وسيتم التأكد من صحة  يساعد الوسط احلضري على تسهيل عملية الدمج االجتماعي للمعاقني -

  :هذه الفرضية من خالل املؤشرات التالية
  النسيج العمراين واإلجراءات اهلندسية للوسط احلضري -
  نظرة اتمع للمعاقني -
  .املعاق نفسه يف التحدي وعملية اإلبداع كوسيلة تقربه من املواطن العادي  دور -
  

و إنطالقا من هذه الفرضيات و تساؤالت الدراسة سيجري الباحث دراسته من صحة هذه 
الفرضيات و كذلك اإلجابة عن التساؤالت، إنطالقا من املداخل النظرية للدراسة مث سياسات الرعاية 

  . التأهيل الدمج االجتماعي للمعاقني  االجتماعية و بعدها
   
 



 

 
 
 



 
 املداخل النظرية للدراسة

  
  االجتاهات الفكرية يف الرعاية االجتماعية :أوال

  اآلراء املعارضة للرعاية االجتماعية- 1
  اآلراء املؤيدة للرعاية االجتماعية- 2

 :حركيا بعض مداخل املمارسات املهنية املستخدمة يف جمال رعاية املعوقني:ثانيا
 :العالج اجلماعي-1
 :العالج السلوكي-2
  العالج باللعب والترويح- 3
  العالج بإحياء املعىن- 4
  مدخل تصحيح القيم- 5

  نظرية الدور االجتماعي للمعاقني:ثالثا
  االجتاهات احلديثة يف رعاية األطفال املعاقني:رابعا
  االجتاهات احلديثة لدمج املعاقني:خامسا
  التحرير من  املؤسسة - 1
  التحرير والتطبيع حنو العاديني- 2
  حول رعاية املعوقني من جانب بنائي وظيفي حماولة تقريبية بني خمتلف وجهات النظر_3
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  : االجتاهات الفكرية يف الرعاية االجتماعية:أوال 

كما تأثر الرعاية االجتماعية بالبناء اإليديولوجي يف اتمع، فإا تتأثر أيضا باالجتاهات االقتصـادية  
اإليديولوجيات يف توجيهها،  ويف قضيتها، بل يف حتديد االجتاهات  واالجتماعية والسياسية اليت حتركها

وجد عرب التاريخ أنه هناك اجتاهني فكـريني للرعايـة    وعلى هذا األساس فإنههلا،  ةمالداعاحلكومية 
  )اجتاه معارض للرعاية االجتماعية، واجتاه مؤيد للرعاية االجتماعية(االجتماعية 

  :اآلراء املعارضة للرعاية االجتماعية  .1
جيب علـى احلكومـة أن ال   لقد جتلت اآلراء املعارضة للرعاية االجتماعية يف فكرة أساسية مؤداها 

تتدخل يف الرعاية االجتماعية وترك أمر هذه الرعاية عشوائية، حيث ميتلك أفراد اتمع حرية التصرف 
  .يف تقدميها، حيث حرزت هذه اآلراء يف أفكار سياسية واجتماعية واقتصادية

  :اآلراء السياسية املعارضة للرعاية .أ 
للرعاية االجتماعية بشكل واضـح يف الفكـر السياسـي     لقد برزت هذه اآلراء السياسية املعارضة

األمريكي الذي يتميز بسمات رئيسية للنهج األمريكي الفلسفي خاصة حتاشيهم أن تستبعدهم الـنظم  
والعادات والتقاليد وآراء الطبقات وضروب التعصب القومي إيل حد ما، وكذا قواعد األسرة إال مـن  

، وال باحلقائق القائمة إال من حيث رؤوس تستخدم يف تأديـة  حيث اعتبارها وسائل لتحصيل املعارف
فتلك هي مسات "ما يعملونه بطريقة أخرى وعلى صورة أفضل والبحث عن أسباب األشياء ألنفسهم 

   1املنهج األمريكيني الفلسفي، الذي حتول اآلن ملا يسمى بالربمجاتية
إنشـاء  املسـاواة، فنجحـوا يف    بل ذهب األمريكيون إىل أبعد من ذلك حيث فاضلوا ضد نزعت

املؤسسات احلرة الشيء الذي جعلهم يعتقدون أن متثيل األمة كلها عاما يكفي أن يدفع عن اتمع داء 
  .يعدونه متوطنا يف كيان اجلماعة الدميقراطية

روح احلياة السياسية يف كل جزء من أجزاء الدولة حىت يسـتكثروا   اأيضا من اخلري أن يبعثو ابل رأو
أعضاء اجلماعة مبا يشعرهم باستمرار اعتمادهم بعضهم على بعض، ..... فرض العمل اجلماعي لك من

كل مواطين اتمع وليس  مولقد كانت فكرة حكيمة بالفعل وذلك بوضع هذه األعمال يف حمور اهتما
   2.السياسي فقط

على توجهات مواطنيـه  يؤثر  هذا باإلضافة إىل النظام الرأمسايل الذي يتبناه اتمع األمريكي والذي
  :ومن أهم معامل هذا النظام

                                                 
  )33(مرجع سابق، ص الرعاية االجتماعية و خصخصة الخدمات، : محمد سيد فهمي 1
  )34(ص : جع سابق مر 2
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السيطرة والسعي إىل الربح والتنافس، وجلمع نفسية الرأمسايل بني املخاطرة من ناحيـة واحلـذر     •
واحلساب من ناحية أخرى، باإلضافة إيل انتشار يف الرأمسالية مشروعات خاصة يقوم نشـاطها علـى   

أصحاب وسائل اإلنتاج والعمل عن طريق السوق والتعاقد وبالتايل  أساس املبادالت السوقية وجتمع بني
 .فاتمع قد تعدى يف هذه املرحلة االعتماد األساسي على الطبيعة، وصار مسيطرا ومكيفا هلا

كما يتحكم يف املمارسة السياسية داخل هذا اتمع األحزاب السياسية، اليت تأخذ باآلراء العامة ال 
وتستخدم هذه األحـزاب سـالحني   ... ية اخلاصة، وتأخذ باآلراء   ال باألشخاصباالجتاهات احلزب

رئيسيني يف ضوء هذه االجتاهات السياسية وترعرعت الليربالية السياسية اليت تدعوا لعدم التـدخل يف  
  . خصوصيات

ن أفراد اتمع من جانب ترك أمور رعاية باقي أفراد اتمع من جانب آخر، يقدمون هلـم ألـوا    •
الرعاية يف صورة خدمات اإلحسان ألم ال يستحقون أكثر من ذلك، ألم متخلفني عـن ركـب   

  . 1اتمع قواسطالتقدم يف اتمع فهم 

 :اآلراء االجتماعية املعارضة للرعاية االجتماعية .ب 
اروينيـة  عند النظر إىل اآلراء املعارضة للرعاية االجتماعية جيب البحث والتمعن يف آراء املدرسة الد 

بالرغم من أن داروين هو صاحب . ألا أقرب اآلراء املفسرة لالعتراض على نظام الرعاية االجتماعية
هذه النظرية إال أن تالميذه أمثال سبنسر ومسنر وغريهم الذين طوروا هذه النظريـة ليضـعوا منـها    

ريها أو تبديلها، وهي قوى الدروينية االجتماعية مؤمنون بأن حركة التخيري متروكة لقوى ال ميكن تغي
طبيعية ال جمال لإلنسان السيطرة عليها، وأن حماوالت التدخل يف تنظيم الرعاية هي حماوالت سـتؤدي  
إىل قلقله التوازن االجتماعية القائم يف اتمع لذلك ال جدوى من احلركات اإلصالحية واالشـتراكية  

ال باجلهود الذاتية الفردية، وعلى الفقراء أن يدفعوا فالتنافس هو قانون احلياة، وال يوجد عالج للفقر إ
 2.مثن فقرهم ضد الطبيعة والعمل على محل خماطرها أو اهلالك

من هنا جند أن هذه األفكار االجتماعية تدعوا للتعامل مع الطبيعة مباشرة وذلك دون أي تدخل من 
من ذلك حيث تعترب أن تغيري حـال  أجل تنظيم العالقات بني األفراد، بل ذهبت هذه اآلراء إىل أبعد 

الفقراء يف اتمع سيحول اتمع نفسه إىل جمتمع  رائد مليء بالكساىل واملفسدين، واحلل األمثل عـن  
  .وجهة نظرهم تركهم للطبيعة من أجل مواجهتها

 : اآلراء االقتصادية املعارضة للرعاية االجتماعية.ج
التدخل يف الرعاية االجتماعية، حيث يفسرون أن تـدخل  تبىن الليرباليون االقتصاديون دعاوى عدم 

الدولة يتعارض مع احلرية الفردية، كما أن أي وظيفة إضافية هلا تفرض عليها أعباء مثقلة بالواجبات، 
                                                 

  .)35(ص : المرجع نفسه  1
  .)35(ص : المرجع نفسه   2
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وبالتايل تقدم اخلدمات بصورة سيئة، وأنه لو تركت األعمال لألفراد ستقدم بصورة أفضـل نتيجـة   
 جمتمعيةد ساعدت هذه اآلراء املعارضة للرعاية االجتماعية نشوء أوضاع للحافز الفردي واملنافسة ولق

  :تفسر على النحو التايل
 . تركت جماالت الرعاية االجتماعية للمبادرات الفردية و اإلحسان الفردي •
أصبحت الرعاية االجتماعية قاصرة على اجلهود األهلية التطوعية، فوصفت بأـا شـكل مـن     •

 .أشكال اإلحسان
القانونية لتوفري الرعاية االجتماعية وارتبـاط أعماهلـا    ةمل اجلمعيات التطوعية للمسؤوليعدم حت •

 . بالعشوائية امللزمة
 1.الرعاية االجتماعية منحة وليست حقا للمستفيدين منها •
 :اآلراء املؤيدة للرعاية االجتماعية .2

لرعاية االجتماعية العديد من لقد صاحبت من األفكار السياسية واالقتصادية واالجتماعية املعارضة ل
اليت استوجبت تغيري هذه املعارضة والدعوة للتدخل احلكومي لتنظـيم الرعايـة   االجتماعية  املشكالت
  . االجتماعية

 :اآلراء السياسية املؤيدة للرعاية االجتماعية -  أ
ـ   وجهةاخذ النظام السياسي  برية اجلديدة خاصة بعد ظهور النظام الدميقراطي الذي أعطى أمهيـة ك

  .للرعاية االجتماعية
كما أن القيم السياسية تعرضت لبعض التغريات هي األخرى ولعل أبرزها النظام الدميقراطي القـائم  
على االنتخابات وإعطاء للمواطن سلطة تغيري وظيفة الدولة وإجبارها على التدخل يف جمـال الرعايـة   

ول ألن احلماية واألمن هي مـن الوظـائف   االجتماعية، كما أدت احلروب املتوالية حلتمية تدخل الد
  . األساسية هلا، وتلي فترة انتهاء احلروب متويل مبالغ طائلة لربامج مكافحة الفقر

هذا باإلضافة إىل دور األجهزة احلكومية، حيث وبصفة مبدئية ميكن حتديد هذه األجهزة، واليت جيب 
  :على الوجه التايل... تمععليها تقدمي مساعداا إىل أفراد هذه الفئة من أبناء ا

وزارة  –وزارة الشـباب   –وزارة التربية والتعلـيم   –وزارة الشؤون االجتماعية  –وزارة الصحة 
، هذا باإلضـافة إيل الـس القـومي    ...وزارة القوى العاملة والتدريب –وزارة اإلعالم  –الثقافة 

تقوم الدولة املتخلفة بتقدمي "ومن الواجب أن  ...للطفولة، الس القومي للمرأة، ذاك أنه من املعروف
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اخلدمات التأهيلية ملواطنيها املعوقني بطرق وأساليب خمتلفة ويغلب عليها اخلدمات اليت تقوم من خالل 
   1.املؤسسات اليت تنشأ هلذه الغاية

 :اآلراء االجتماعية املؤيدة للرعاية االجتماعية -  ب
اوئ والسلبيات يف تطبيق النظام الرأمسايل، حيث كانت أكرب لقد أثبتت التجربة ظهور الكثري من املس

املساوئ والسلبيات بروز تلك التجاوزات اليت صاحبت الثورة الصناعية باإلضافة إيل ظهـور املـدن   
الصناعية وتفشي األمراض فيها نتيجة ازدحامها كذلك املشـاكل االجتماعيـة املصـاحبة لألزمـة     

  . افاالقتصادية مثل البطالة واالحنر

 : اآلراء االقتصادية املؤيدة للرعاية االجتماعية -  ت
أظهر التطبيق الرأمسايل لالقتصاد الليربايل تضاؤل األمن االقتصادي نتيجة لالعتمـاد علـى األفـراد    
اقتصاديا، وهو ما دعي لتدخل الدولة لتنظيم الرعاية االجتماعية، كما أن تنظيم األفـراد يف احتـادات   

على املنافسة االقتصادية كما استوجب تدخل الدولة وهو ما دعاها إيل توفري  وتكتالت اقتصادية قضى
القدرة اإلنتاجية املتزايدة، جبانب عجز النظام االقتصادي احلـر علـى    المتصاص الرعاية االجتماعية

 2.حتقيق التنمية االقتصادية يف كثري من دول العامل النامية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                 
مرجع سابق، ص  دور المجتمع نحو أبنائه من ذوي اإلحتياجات الخاصة، :عبد المحسن عبد المقصود سلطان  1
)193(.  
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 :خل املمارسات املهنية املستخدمة يف جمال رعاية املعوقني حركيابعض مدا:ثانيا 
يواجه املعوق مشكالت شخصية اجتماعية يف نفس الوقت، واألساس يف هذه املشكالت اليت قـد  

ال ميكن يف االحنراف يف حد ذاته بل يف اإلطار االجتماعي واجتاهات اتمع ) اإلعاقة(ترتبط باالحنراف 
أيضا املعوق يعيش يف جمالني خمتلفني من الناحية النفسية فهو كأي فرد يعـيش يف   .حنو هذا االحنراف

من العاديني ويف نفس الوقت يعيش يف عامل سيكولوجي خاص يفرضه عليه االحنراف إال  جمال الغالبية
  1.أن هذين العاملني متداخلني وينتج عنده حالة نفسية مزدوجة يترتب عليها سوء التكيف النفسي

هذا السياق جيب على املعاق أن يراعى إظهار شخصية واليت قد تكون متضمنة املهارات حركية ويف 
  .أثرها يف إحداث النمو لشخصيته مع إحداث أثر فعال يف بيئته

 :العالج اجلماعي .1
هو يهدف إىل مساعدة احلالة على التغيري فكريا وشعوريا وسلوكيا وروحيا بشكل يساعدها علـى  

، وهو عالج يستثمر ما يقوم بـه أفـراد   )مع نفسها وجمتمعها ومع الكون ومع اهللا( التصاحل مع العامل
اجلماعة من تفاعل وتأثري متبادل له يف تغيري سلوكهم ونظرم إيل احلياة وإيل أعراضـها، ويف هـذا   
 العالج جمال كبري لالنطالق االنفعاالت وإسقاطها على أعضاء اجلماعة وحني ترى احلالة أن مشكلتها
ليست قاصرة عليها، ال تعود هذه املشكالت مصدر إزعاج هلا بل يصبح ذلك عامال يقوي شـعورها  
باالنتماء إىل اجلماعة وثقتها فيها وتوحدها ا، هذا الشعور يكون سندا عاطفيا للحالة بعينها لإلشهار 

  2.بنفسها وفهمها
  :باإلضافة إيل أن هذا النوع يتميز مبميزات كثرية نذكر منها

 أيت التغذية الراجحة احلقيقية من أفراد خمتلفنيت .أ 
 يزود املوقف مبدى كبري من النماذج .ب 
 يثبت أعضاء اجلماعة فيما بينهم قدرا كبريا من التشجيع واملساندة .ج 
 .يستطيع األعضاء اكتساب أبعاد جديدة يف اجلماعة .د 
من خالهلـا  يتيح فرصا حقيقية ملمارسة املهارات االجتماعية وحتسينها ويكسب األخصائي  .ه 

 3.معلومات هامة عن السلوك االجتماعي الواقعي
  :ميكننا أيضا عرض العمليات األساسية يف العالج اجلماعي وذلك من منظور إسالمي كما يلي

                                                 
مرجع سابق، ، ) اإلعاقة السمعية و الحرآية ( قضايا و مشكالت الرعاية للفئات الخاصة : سامية محمد فهمي  1
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الترابط والتالحم مع اختيار ومعرفة الواقع الذي يشمل احلياة املادية واإلنسان واتمع والكـون   .أ 
 . واملوت وما بعد املوت

ملشاعر حنو اجلماعة وهذا تدريب للحالة على جعل العامل حمال لرؤيتها ومشاعرها بـدال  حتويل ا .ب 
 .من تركيزها داخل ذاا

 .القدرة وضغط اموعة لتحسني سلوكها حنو األفضل .ج 
غفلة جزء كبري من املشكالت االنفعالية، والتنفيس وإخراج الشحنات االنفعالية املكبوتـة مـع    .د 

   1.ات والقيم اإلسالميةالتركيز على غرس التصور
باإلضافة إيل العمليات األساسية يف العالج اجلماعي ميكننا إبراز أيضا مراحـل الـتغري يف العـالج    

  : اجلماعي من املنظور اإلسالمي
مرحلة تكوين البصرية حيث حياول األخصائي مع احلالة رؤية عيوا ومميزاا ويساعد األعضـاء   .أ 

 . واأللعاب اجلماعية واملناقشات وتوفري منوذج القدوة السلوكيعلى ذلك من خالل التفاعالت 
اختاذ القرار بالتغيري بعد أن يرى احلالة بصورة واضحة بإمكاناا الواقعية وأهدافها يبدأ يف اختاذ  .ب 

 .قرارات لتغيري طريقة تفكري احلالة وسلوكها إيل األفضل 
 .2 عضاء الفريق للتغيريمرحلة التطبيق مع تدعيم األعضاء واألخصائي وبقية أ .ج 

 :العالج السلوكي .2
سلوك جيب أن يكون لـه  يرى الباحثون أمثال فري بالنك أن التغري الذي جيوز إدخاله حتت مفهوم ال

للتسجيل أو للقياس املوضوعي وعلى ذلك فاجلوانب الذاتية من احلاالت النفسية املختلفة  مظاهر قابلة
واالستجابة هي وحدة . عن طريق بعض املظاهر السلوكية ليست سلوكا، ولكن من املمكن أن نعرفها

  السلوك اليت ال ميكن حتليلها كميا إىل أبسط منها أي أن كل األعمال واألنشطة
، هذا السـلوك اإلنسـاين   "سلوك"اليت يقوم ا اإلنسان يف حياته اليومية تندرج حتت مدلول كلمة 

، وهناك اجتاهان أحدمها يقوم بتلقائية السلوك بأنه يصدر دائما عن شخصية إنسانية تواجه موقفا معينا
ينبع أساسا من الداخل، واالجتاه الثاين يقوم بعد التلقائية وأن السلوك ينبع أساسا نتيجة ملؤشر خارجي، 
ومييل الرأي يف الوقت احلاضر إيل أن سلوك الكائن احلي عبارة عن عالقة ديناميكية بني الكائن احلـي  

   3.وبني بيئته

                                                 
  )297(مرجع سابق، ص  اإلعاقة في محيط الخدمة اإلجتماعية ، :بدر الدين آمال عبده  1
  )298(ص : فسهالمرجع ن  ( 2

 1991الرعاية االجتماعية وخدمات المعوقين، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية، سنة : إقبال إبراهيم مخلوف  3
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لعالج السلوكي هو تطبيق املخطط واملنظم ملبادئ التعليم اليت قامت على التجريـب واخلاصـة   وا
بتعديل السلوك الالتوافقي بصفة خاصة لتقليل أمناط السلوك غري املرغوب ولزيـادة أمنـاط السـلوك    

  .املرغوبة
معني من باإلضافة إيل أنه ختطيط وتنفيذ أي برامج يف ضوء هذه النظرية يبدأ باختيار نوع 

  .السلوك لتعديله
جيب أن يكون التعديل، يف االجتاه املفيد للمعوق ويكون هدف تغيري السلوك جزءا من هدف أكرب وهو تـدعيم   . أ

 . النسق القيمي
أن يكون من األهداف البعيدة املدى، وضع السلوك حتت سيطرة النتائج الطبيعية مع استخدام املواقف املفتعلة  . ب

 .دايةقد يكون ضروريا يف الب
أن يكون الربنامج إجيابيا بقدر اإلمكان، يفهم من خالله الفرد أنه مقبول اجتماعيا كإنسـان لـه مشـاعره     . ت

  1.وحقوقه وكرامته مع التركيز على استخدام طريق إجيابية لضبط السلوك م بالوسائل السارة
  لتعديل السلوك ةهذا باإلضافة إيل اخلصائص الرئيسي

 وك القابلة للمالحظة من جانب احلالة واليت نصفها بعدم السوء التعامل مع أنواع السل . أ
 التركيز على األنواع األساسية من السلوك مع االهتمام بالفرد يف التحليل السلوكي  . ب
 .يعتمد على املالحظة ويستخدم القياس ويقوم على الدراسة التجريبية . ت
 ......واقع اليت أسلوب العالج يقوم على عمل تقدير ملواقف السلوك املشكل وال . ث
 إدخال تعديالت عملية مباشرة على السلوك. التركيز على وحدات سلوكية صغرية . ج
عدم التعمق يف املاضي، مع االهتمام بالتدريب . استخدام األحاديث والكالم بشكل قليل نسبيا . ح

مـع  على السلوك إيل أن يستقر ثباته يف موقف حمدد وبعدها يتم تعميمه يف كل املواقف الضـرورية  
التركيز على أن يتضمن التدريب البيئة الطبيعية لألفراد من خالل أقران الدور املفتعل مع حاالت عـن  

 2.البيئة الطبيعية
  :العالج باللعب والترويح .3

اللعب استعداد فطري وهو تعبري نفسي تلقائي حر متمتع لذاته وميكن استثماره يف إكساب املعـوق  
وفهم العامل املادي الذي حوله من اكتساب الشعور بالقدرة علـى   املهارات املطلوبة وخاصة احلركية

  3.التعامل مع اآلخرين والقدرة على األخذ والعطاء وهذه اجلوانب الثالثة هي أسس النمو الصحيحة
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باإلضافة إيل أن هناك بعض النظريات اليت حاولت تفسري ملاذا يلعب اإلنسان يف كل مراحل عمـره  
  :ومن أهم هذه النظريات

 نظرية الطاقة الزائدة واليت تنظر إيل اللعب على أنه تنفيس غري صارف للطاقة الزائدة . أ
دفعة واحدة بل بالتدريج وعلى هـذا   تتضحال  الغرائزالنظرية الفردية ويرى أصحاا أن بعض  . ب

فرصة ذيب وتدريب وممارسة األنشطة الغريزية  يتيحيف كل شكل لعب  إشباعها عنها وعبرييكون الت
 .ضروريةال

نظرية حتديد النشاط حيث تنظر إيل اللعب على أنه وسيلة لتحديد النشاط و الترقية حيث يشعر  . ت
 1.الفرد بالتعب واإلجهاد يف العمل واملدرسة

ومن مث يعترب اللعب نوعا من الترويح الذي ينعش العقل واجلسد ويهم يف إحداث التوازن املرغـوب  
ا مكمال لنظام التأهيل، وتكمن قيمة أي برنامج تروحيي فيمـا  حلياة خاصة للمعوقني حيث يعترب جزء

يقدمه للمعوقني من فرص يكتسبون من خالهلا ذخرية تتعلق بأنشطة وقت فراغ، وتنميـة املهـارات   
   2.والقدرات احلركية املشاركة يف تفاعل اجلماعة وتزويدهم باملتعة

 :العالج بإحياء املعىن .4
وهو يرى أنه جيب علـى   Victor E.Franklفكتور فرنكل  يعترب مؤسس هذه الطريقة العامل 

األخصائي أن يقابل حاالت كثرية يرجع السبب الرئيسي يف مشكالا إىل عدم قدرا على إجياد معىن 
أو مغزى أو هدف حلياا الشيء الذي أدى به إىل وصف هذا املوقف بالصراع الوجداين، ويهـدف  

نسان الوجودية ومساعدته يف البحث عن معىن حلياته وجيب يف ظل هذا العالج إىل معاجلة إحباطات اإل
هذا النوع من العالج أن تتعلم احلالة، أن هدف تطلعات اإلنسان هو إجياد معىن هلذه احليـاة، وهـذا   

أن احلرية تعـين أن يغلـب   " فرنكل"درس يعلمه األخصائي للمعوق بالصرب واملنطق والربهان ويعتقد 
  اليت حتدداإلنسان على القوى 

قدرته ومصريه، حبيث أنه كلما جنحت احلالة يف التوقف عن لوم ماضيها وأصبحت قادرة على حتمل 
مسؤولية مصريها كما كان هذا حتقيقا حلريتها وذاا وجيب تقليل املعاناة على أا جزء مـن حياـا   

  :ويتحقق هذا االجتاه من خالل
 منها حىت تتأكد له عدم صحة خماوفه وقلقهالقصد العكسي أي تقتحم املواقف اليت خياف  .أ 
إعادة النظر وتعين حتول حمور اهتمام احلالة من داخل نفسها إىل أهداف خارجية وعنـد جتـاه    .ب 

  3.احلالة يف االنشغال بالعامل احمليط ا سوف تقل وتنخفض درجة القلق
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 :مدخل تصحيح القيم .5
  :يتكون من مراحل ثالثة

بني األخصائي واحلالة دف خلق مناخ طيب تسـوده   فاد تعارياملرحلة التمهيدية وتتضمن إجي .أ 
 .الثقافة

مرحلة التصحيح وتتضمن إيقاظ اإلميان املخدر يف نفس احلالة ومساعدا على إدراك ما حتمله   .ب 
دينية مع مراعات الفروق الفردية بني احلاالت، أيضا مساعدة احلالة على التعرف على طبيعة ما من قيم 

مشكالت أو إدراك ماهية حالتها بطريقة تدرجيية وإرجاع املوقف املشكل بعد التعـرف  يواجهها من 
عليه إىل املعايري اإلميانية اليت مت إيقاظها، باإلضافة إىل تثبيت القيم االجيابية الواضحة عن طريق التأكـد  

ز إزالته احلرج مما قد والعمل مبا متليه سرا وعالنية واإلحساس بالفخر مبا تنج واالعتراف ا من إعالا
 . يعتري قدراتنا من نقص

مرحلة املتابعة وتتضمن متابعة احلالة عن طريق االتصال ا أو إجياد جمال التعاريف واملشـاركة   .ج 

   1.داخل اجلماعة حيث يداوم على الترمجة العملية للقيمة واستشعارها يف نفسه
و الفرد املعاق و ذلك من أجل مسـاعدة   حيث يعتمد هذا املدخل على قوة العالقة بني اإلخصائي

أكثر على إعاقته و ذلك من أجل تثبيت القيم اإلجيابية الواضحة عـن طريـق    املعاق على التعرف
  .إعالا و اإلعتراف ا و العمل ا من مواجهة مشكالته 

  :نظرية الدور االجتماعي للمعاقني: ثالثا 
تعترب نظرية الدور االجتماعي من أهم النظريات املفسرة للسلوك االجتماعي للمعاقني وهي تسـتمد  

من الدراسات االجتماعية حيث جندها تقوم على عدة مفاهيم ترتبط كل منها بأخرى، لكن  أفكارها
الهتمامات اختلفت وجهات النظر للدارسني فيها باختالف املدارس اليت ينتمون إليها نتيجة الختالف ا

  .فيما بينهم
 واملكانـة ، Position ونظرية الدور االجتماعي تقوم على عدة مفاهيم أساسـية مثـل، املركـز   

Status ،والدور Rôle ،والذات Self ،     ويرتبط بني هذه كلـها مفهـوم عـام هـو التفاعـل 

intéraction ،الفعل الذي  ولكن هذه النظرية ختتلف عن املدرسة التفاعلية اليت تقوم على أساس أن
حيدث بني األشخاص فعل متبادل، ولكن ميكننا النظر إىل التفاعل يف هذه النظرية على أساس أن كـل  
 فرد يدخل يف تفاعل مع فرد آخر أو أكثر يؤدي إىل أدوار جبانبه، وميكن أن تسمى ذلك باملشـاركة 

Participation ،ة البنـاء أو الوحـدات   من قبل الفرد وعالقته باآلخرين الذين يكونون يف النهاي
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أساسـني،  على  ومن هذا نفهم أن املشاركة تقوم Social System.1 املكونة للنسق االجتماعي
األساس األول يتمثل يف املركز الذي حيتله الفرد داخل النسق االجتماعي أما األساس الثاين يتمثل فيما 

آخر، هنـاك بعـدين للنظريـة بعـد      يؤديه الفرد مع اآلخرين واملتأثرين بوظيفته داخل النسق مبعىن
  .سوسيولوجي وآخر سيكولوجي

ويف ذلك جند أن أصحاب املدرسة السيكولوجية ينظرون إىل الدور على أنه الوسيلة لتحديد أمنـاط  
السلوك لدى األفراد، ولكي تفهم أدوار جمموعة من األفراد داخل مجاعة يضمنهم تنظيم عالقـات ال  

قات داخل هذا التنظيم وحيدد سلوك الفرد إحساسه من احملـيطني بـه   بد، وأن تعرف الوظيفة والعال
بتحبيذ هذا السلوك، ويقصد بالتحبيذ هنا جمرد أن حتيد اجلماعة عن رضاها على عمل معني صادر عن 

  احد أفرادها
وبالتايل الدور يتحدد حسب قيم اجلماعة، فإذا كان أن البعد السيكولوجي يذهب إىل أن الوظيفـة  

لألدوار هي ذلك النمط من تفاعل الفرد ضمن اجلماعة فهو يتحدد يف ضوء عالقته باآلخرين  األساسية
واجلزء الظاهر يف الدور هو ما يطلق عليه السلوك، ومعىن هذا أن الدور هو املوجه لسلوك الفـرد يف  

جتماعية تم به يف هذه الدراسة حيث نركز على دور سياسات الرعاية اال عالقاته باآلخرين، وهذا ما
  . بغرض تطوير السلوك االجتماعي للمعوقني أجل دجمهم اجتماعيا

فاملعوق هنا يرتبط سلوكه السليب بالغري الذي حدث موع األدوار اليت كان يقـوم ـا نتيجـة    
لإلعاقة، هلذا فإن املستوى السيكولوجي يهتم باألدوار كمحددات للسلوك يف حني نرى أن املسـتوى  

بدراسة اجلماعات ومدى تأثريها على سلوك األفراد، وإن مفهوم الدور يقصد بـه   السيكولوجي يهتم
الوظائف اتمعة موع األجزاء املكونة للبناء داخل اجلماعة أو اتمع، ومستوى التحليل هنا يستند 

 2.على أن الدور يعترب مفهوما وصفيا ويصف السلوك نتيجة املوقع أو املكانة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
  ، المكتب الجامعي الحديث)دراسة في الخدمة االجتماعية(السلوك االجتماعي للمعوقين : محمد السيد فهمي  1
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ا املنطلق نستخلص أن السلوك لدى الفرد والتفاعل الفردي يستمد أساسه من الدور الـذي  ومن هذ
يؤديه الفرد مبعىن آخر أن النظرة السيكولوجية للدور كمظهر للسلوك، أي أن السلوك هـو وظيفـة   

وجند يف النهاية أن الدور الذي جيمع بني االجتاه السيكولوجي واالجتاه السوسـيولوجي هـو   . الدور
درسة السيكو وسيولوجية واليت تصف الدور بأنه القنطرة اليت تربط الفرد باتمع لتحقيق الترابط بني امل

  1.الشخصية والبناء االجتماعي
الذي يعتمد من األوائل الذين أكدوا على أمهية التكامل بني " تالكوت بارسونز"هذا وباإلضافة إىل 

الدور، فالبناء االجتماعي يف نظره يقوم على أساس تبادل اخلصائص النفسية واملطالب البنائية وتعريف 
  .العالقات بني األدوار

 :االجتاهات احلديثة يف رعاية األطفال املعاقني:رايعا 
يكشف فحص وتتبع الدراسات والبحوث والكتابات احلديثة حول رعاية األطفال املعاقني مبختلف "

  :فئام، عن االجتاهات األساسية التالية
يد على ضرورة تقدمي رعاية شاملة متكاملة حبيث تتناول خمتلف أبعاد وجوانب الشخصـية  التأك .1

 .وتشمل يف الوقت الراهن الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية والتربوية والتأهيلية والثقافية هلم
ع التأكيد على ضرورة البدأ يف تقدمي كافة أشكال الرعاية املبكرة يف عمر الطفل قدر املسـتطا  .2

عمليا، وقبل دخول املدرسة حىت تقترب الرعاية اليت تقدم له يف هذه احلالة من الوقاية األولية، وكذلك 
وميكن للرعاية املبكـرة أن حتقـق مـن املضـاعفات     . لتجنب املضاعفات التراكمية هلذه اإلعاقات

اإلضافة إىل ذلك فإن واملشكالت اليت تترتب عن اإلعاقة واليت تتراكم آثارها مع زيادة عمر الطفل، وب
تأخر تقدمي الرعاية بكافة أشكاهلا جتعل هذه األساليب عدمية الفائدة واجلدوى للطفل، إذا مل تقدم لـه  

 . خالل الفترة احلرجة لنموه النفسي بشكل عام
االجتاه لالهتمام بتقدمي الرعاية املناسبة لفئة اإلعاقات الطفيفة أو اخلفيفة، بوصـفها تشـكالن    .3

من اإلعاقات وأقل الفئات حضا من برامج الرعاية يف املاضي، هذا باإلضافة ملا أكدت عليه  أكرب نسبة
الدراسات واخلربات من أن هذه الفئات هي من أكثر الفئات قدرة على االستفادة مما يقدم هلا، مـن  

  .برامج للرعاية بأشكاهلا املختلفة
مع حاالت اإلعاقة بروح الفريـق،  التأكيد على أن يعمل مجيع املتخصصني الذين يتفاعلون  .4

وعلى أن يتوىل تلك احلاالت فريق متكامل من املتخصصني من خمتلف ااالت والتخصصـات، مـن   
نفسيني واجتماعيني وغريهم، على أن يعملوا معا يف تنسيق كامل وتعاون وثيقة عند  أطباء وأخصائيني
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ة لرعايتها، ومتابعة تنفيذها والتحقق مـن  تشخيص احلاالت واحلكم عليها أو عند وضع الربامج الالزم
 . كفاءا

التأكيد على ضرورة التنسيق والربط بني خمتلف اجلهات واملؤسسات اليت ختـتص برعايـة    .5
املعاقني سواء تلك اجلهات املسؤولة عن ختطيط برامج الرعاية، أو تلك اليت تتوىل مسؤولية تنفيذ هـذه  

ا التأكد كذلك على التنسيق بني اجلهات التنفيذية املختلفة اليت الربامج ومتابعتها وتقوميها وينسحب هذ
 .تقدم األنواع واألشكال املختلفة للرعاية، كالرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية والتربوية والتأهيلية

االجتاه إىل التأكيد على ضرورة إشراك الوالدين يف عملية الرعاية كعنصر أساسي وهـام يف   .6
فة للرعاية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إرشاد وتوجيه الوالدين، وإعدادمها للتعامل مـع  الربامج املختل

 .الطفل املعاق، وجتنب االجتاهات الوالدية اخلاطئة
االجتاه لزيادة االعتماد على اجلهود الشعبية لدعم ومساندة اجلهود احلكومية واستكماهلا مع  .7

يف رعاية املعاقني وحتقيق ما يتطلبه ذلك من ضرورة  اآلخذ كذلك بنظام التطوع بصورة منهجية منظمة
إعداد هؤالء املتطوعني، وتدريبهم لرعاية املعاقني، وحتقيق ما يتطلبه ذلك من ضرورة إعـداد هـؤالء   
املتطوعني، وتدريبهم لرعاية املعاقني هذا باإلضافة للسعي حنو تنظيم هذه اجلهود الشعبية والتنسيق فيما 

 1.بينها
 :جتاهات احلديثة لدمج املعاقنياال: خامسا 

الدمج مفهوم يفيد خدمة األطفال املعاقني بصفة عامة ويفيد بسيطي اإلعاقة داخل الفصول العاديـة   
بصفة خاصة مع تزويدهم بالعاملني واخلدمات املساعدة ويهدف الدمج إىل تكامل األنشطة التعليميـة  

ادية جنبا إىل جنب زمالئهم العاديني حيـث أن دمـج   لألطفال املعاقني يف إطار الربامج التعليمية الع
املعاقني يف املدارس العادية أمر هام يف حد ذاته، فقد تبنت العديد من التشريعات الوطنيـة والدوليـة   

  2.املتعلقة بالنهوض باملعاقني ورعايتهم

بعاد املعاقني من ولإلشارة هنا إىل الدمج فقد شاع العديد من املصطلحات لإلشارة إىل هذه العملية وإ 
املؤسسات اخلاصة الداخلية وتقريبهم من احلياة يف اتمع كغريهم من األفراد العـاديني ومـن هـذا    

 .املصطلحات
 
  

  :التحرير من  املؤسسة  .1

                                                 
، )المعاقين ذهنيا(رعاية ذوي االحتياجات الخاصة : ربيع عبد الرؤوف عامر، طارق عبد الرؤوف عامر  1
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يشري مصطلح التحرير من املؤسسة إىل العملية اليت تتضمن إبعاد املعاقني عن بعضهم الـبعض يف  
إن .  ، ووضعهم يف بئات مفتوحة وأقل تقييدا حلريام قدر اإلمكاناملؤسسات اخلاصة أو الداخلية

مصطلح التحرير من املؤسسة يعين الدعوة للتخلي عن مؤسسات رعاية املعاقني والتوجه إىل احلياة 
العادية، وتوفري بيئة أشبه بالبيئة األسرية لرعايتهم والعمل على توفري أشكال احلياة اليوميـة الـيت   

مكان من الظروف العادية للمجتمع، إىل جانب توفري اخلدمات الشاملة أكثر مـن  تقترب قدر اإل

 1.اخلدمات املنفصلة
كما يقصد بالتحرير من املؤسسة متكني ذوي االحتياجات اخلاصة، وفق ضيع متنوعة أو بذل 
أقصى ما ميكن من اجلهد لتسهيل مشاركة الطفل املعاق يف كل األنشطة التربويـة اجلماعيـة   

  2.رسةللمد
 :التحرير والتطبيع حنو العاديني  .2

وتعين الكلمة أن األفراد وكذلك اتمع ككل ينمو لديه اجتاهات تؤدي إىل تقبل كل فـرد مـن   
أفراد اتمع كأعضاء متساوون سواء داخل العائلة أو يف اتمع حىت ولو كانوا خمتلفون عن باقي 

بسبب أي آفة يعين أن يقوم الشخص العـادي   أفراد أو إذا كان منهم من لديه احتجاجات خاصة
بتعديل سلوكه وتصرفاته حسب احتياج اآلخرين كما يعين التطبيع أيضا تعديل القوانني وإعـداد  
البيئة حيث يستطيع الفرد املعاق أن يأخذ فرصته كاألشخاص العاديني لعـيش حيـاة كرميـة،    

وال يعين التطبيـع هـو إسـتعاب    ويستطيع أن يكون عضوا نشيطا داخل اتمع حسب قدراته، 

 3.املعاقني فقط، ولكن يعين دجمهم وقبوهلم كأشخاص هلم دورهم داخل اتم
وذا جيب أن حنرص على أن يكون التطبيع جيدا وذلك بتغري وجهات نظر اتمع اجتاه املعاقني  

مكانـات  من جهة وأن حيدث تفاعل جيد وتواصل من جهة أخرى، باإلضافة إىل عمل تعديل لإل
املوجودة يف البيئة حيث تتناسب مع املعاقني وكل هذا سيؤدي بدوره إىل دمج املعـاقني داخـل   
اتمع كما يقضي أن تتاح للمعاقني نفس أساليب وظروف وفرص احلياة العادية املتاحة لبيئة أفراد 

 .اتمع أو مستوى مياثل تلك الضروف اليت يعيش فيها األفراد العاديني
  

 1:د بتطبيع البيئةاملقصو - أ
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هو عملية تطوير السكان واملدارس واخلدمات املتاحة يف اتمع لتكوين أكثر مالئمـة وموافقـة    
  للمعايري احلضارية، وأن ختلو البيئة من أي إثارة ملشكلة الشخص 

 2:املقصود بتطبيع الفرد -  ب
فإن التطبيع حنو : وعلى هذا... االجتماعية تفهو إكسابه املهارات الالزمة لتقلد األدوار املسؤوليا

وبالتايل إىل حقه يف النمو يف بيئة عاديـة  " كشخص عادي"العادية عملية قوامها النظرة إىل املعوق 
  :ما يلي –) بعض املقترحات لتطبيق مبادئ التطبيع(قدر اإلمكان"

اطهـا يف  التخطيط وإدارة اخلدمات املقدمة للمعوقني على حنو يتالءم مع املعايري الثقافية وأمن •
 .اتمع
كـامللبس واملأكـل   (أن يسمح لألشخاص املعوقني بأن خيربوا النظام العادي للحياة اليومية  •

 .وهي تلك اخلربات الباعثة على نضجهم) كاألنشطة املالئمة لعمر الفرد(ولدورة احلياة ) والتعامالت
 يةاحترام رغبام واختيارام، وإعطائهم امتيازات اقتصادية ومدنية عاد •
 .تزويدهم بتربية وتدريب ورعاية أقرب إىل العادية يف حجمها ومظهرها •
 توفري اخلدمات الشاملة أكثر من اخلدمات املنفصلة قدر اإلمكان •
 :توحيد املساق التعليمي •

االندماج التعليمـي  'قدم كوفمان وجوتليب وأجارد مصطلح توحيد املساق التعليمي وعرفوه بأنه 
ذوي االحتياجات اخلاصة املؤهلني لالستفادة من الربامج التربوية مع أقـرام  واالجتماعي املؤقت بني 

من األطفال العاديني وصفوف املدرسة العادية، وذلك بتصميم خطط تربوية منظمة ومربجمة، موضـح  
  .فيها مسؤوليات القائمني على الربنامج والنواحي التعليمية واإلدارية

  لتاليةوبذلك حيدد هذا التعريف العناصر ا
 .املكان الذي سيوضع فيه لبطفل مع زمالئه العادين •
، وأكدت التقارير أن الطفل جيب أن يتعلم يف فصل )اندماج مؤقت(املدة اليت سيوضع فيها  •

 أو أكثر من اليوم الدراسي ٪50عادي بنسبة 
 ، كما يتحدد مع من يتفاعل أثناء اليوم الدراسـي )اندماج تعلمي(يتحدد ما يقوم به الطفل  •

 )اجلانب االجتماعي(
 .يتحدد مسؤوليات املعلمني وغريهم من العاملني لضمان التناسق يف أداء اخلدمات •
حماولة تقريبية بني خمتلف وجهات النظر حول رعاية املعوقني من جانب بنائي . 3
 : ظيفيو

                                                 
  . )79،78(المرجع نفسه، ص  2
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طين لقد مت دراسة مشكلة املعاقني ورعايتهم وإدماجهم االجتماعي سواء من أصحاب االجتاه الو
أو أصحاب اخلدمة االجتماعية وغريهم، ويف هذا العنصر حناول التقريب بني وجهـات النظـر   

  .املختلفة هلذه الدراسات

الفرد واألسرة واالحتـادات االجتماعيـة   : لقد ميز بني ثالث مستويات موجودة يف اتمع •
 إىل اإلسـهام الـذي   وهذه املستويات الثالثة متثل البناء، أما الوظيفة أي وظيفة البناء فتشري

إىل الكل وهذا الكل قد يكون متمثال يف اتمع أو ثقافية، كما تشري الوظيفـة   يقدمه اجلزء
أيضا إىل اإلسهامات اليت يقدمها الكل للجزء، كاإلسهامات اليت يقدمها اتمـع الكـبري   

أفرادهـا   للجماعات الصغرية اليت يضمها أو اإلسهامات اليت تقدمها األسرة من أجل بقاء

  1.واحملافظة عليهم
لضوء على ثالث مستويات يف اتمع لط انرى من خالل هذه النظرة أن أوقست كونت س •

هم الفرد واألسرة واالحتادات االجتماعية اليت متثل بدورها بناءات يف شكل أنساق تكـون  
اجلزء الوظيفة سواء داخل هذه األنساق أو بني بعضها البعض عن طريق عالقات تنتقل من 

 .إىل الكل ومن الكل إىل اجلزء
ومن جهة ثانية يشري البناء االجتماعي إىل جمموعة من العالقات االجتماعية املتبادلـة الـيت    •

 2.تتكامل وتتناسق من خالل األدوار االجتماعية
ويف هذا الرأي يتحدد البناء االجتماعي من خالل التبادل يف العالقات االجتماعية من خـالل   

  .االجتماعية األدوار

أن النسق االجتماعي ميثل نسقا حقيقا تؤدي أجزاؤه وظائف أساسـية  : ويف رأي ثالث •
لتأكيد الكل وتثبيته أحيانا التساع نطاقه وتقويته، ومن مث تصبح األجـزاء، متسـاندة   

 3.ومتكاملة على حنو ما
لـه  من خالل هذه اآلراء نستطيع أن حنصر شخصية املعاق يف نسق يتكون من أجزاء  •

أهدافه ووظائفه كما أن الرعاية االجتماعية نسق اجتماعي له وظائفه وأهدافه أيضا أما 
الدمج االجتماعي للمعوقني هو نظام اجتماعي ضمن نسق اجتمـاعي أي أن هـدف   

 .الرعاية االجتماعية هو الدمج االجتماعي للمعوقني

                                                 
  .) 128،127(، ص 2000مدخل للخدمة، مطبعة هومه، الجزائر، سنة : رسيد زرواتي  1
، 1999إتجاهات نظرية في علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، مصر، سنة : عبد الباسط عبد المعطي  2
  . )133(ص

  . )153(اف سياسة إدماجهم بالجزائر، مرجع سابق، ص أحمد سعودان، رعاية المعوقين وأهد  3
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اعية اليت يكتسـبها  وحسب رأي أمحد سعودان فإن أداء الفرد لوظائفه وأدواره االجتم •
بفضل التنشأة االجتماعية يتوقف على مدى تكامل أبعاد الشخصية ومـدى سـالمة   
منوها، وكما كان الفرد املعوق، سواء كانت إعاقته جسمية أو عقلية أو حسية يعـاين  
من قصور يف أحد أبعاد شخصيته أو أكثر فإن ذلك ينعكس على وظيفته وعلى أدائـه  

مع، إذ يعاين منعدم تكيف بيولـوجي أو نفسـي أو عقلـي أو    ألدواره كفرد يف ات
اجتماعي، وهذا جيعله ال يتمكن من حتقيق أهدافه يف احلياة االجتماعية، واملتمثلـة يف  
إشباع احلاجات األولية والثانوية واملسامهة بذلك يف إشباع حاجات اتمـع وهـي   

ا بارسـونز واملتضـمنة،    استمرار النمو، ويستدل أمحد مسعودان بالفكرة اليت جاء
ضرورة توفر بدائل وظيفية يف النسق االجتماعي لتعويض القصور الوظيفي ألحد أجزاءه 
أو بعض منها، من أجل إسعاد املعوقات الوظيفية، وحتقيقه أهدافه فإن اتمع قد أنشـأ  
مؤسسات متخصصة لرعاية املعوقني من أجل تعويض القصور الذي تعاين منه األسرة، 

درسة العادية يف الرعاية هؤالء األفراد الذين يعانون من مشكالت خاصـة متعلقـة   امل
بإعاقتهم، أو هي مشكالت بيولوجية أو عقلية أو نفسية أو اجتماعية، تتسبب فيها عدم 

    1.إتباع احلاجات من طرف املؤسسات االجتماعية العادية
قني و إدمـاجهم االجتمـاعي قصـد    املداخل النظرية حول كيفية رعاية املعـا  هلذه لمن خال

االستفادة منهم كفئة فعالة يف اتمع إتضح أن هناك طرق عديدة حول كيفية رعاية املعاقني و 
عالجهم بعرض إدماجهم اجتماعيا، حيث إتضح أن عملية الرعاية اإلجتماعية اليت كانت تقـع  

الذي يكـون فيـه الرعايـة    على عاتق الدولة وحدها إنتقلت اآلن إىل مفهوم الرعاية الشاملة 
و ذلك )الفرد، األسرة، اإلحتادات االجتماعية ( االجتماعية من مسؤلية اتمع جبميع مستوياته 

 .  يف ظل سياسات إجتماعية ترمسها الدولة من أجل تكفل و رعاية املعاقني 
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  التطور التارخيي لرعاية املعاقني: أوال
رعاياهـا   اجتاهمن الواجبات األساسية للدولة واليت تلتزم به   Social Welfareتعترب الرعاية اإلجتماعية 

وهي مبثابة املسؤولية األساسية اليت حتاول أي حكومة من احلكومات جاهدة يف سبيل توفريها للمواطنني عـن  
ولذلك حتـرص يف  , ت وإجراءات تعرب عن نفسها يف شكل سياسات عامة للحكومةطريق ما تتخذه من ترتيبا

بداية توليها أمور اتمع على حتديد أهدافها ومبادئها واألساليب والوسائل اليت ستسري عليها يف سبيل حتقيـق  
  1.األهداف وعلى ذلك فإن سياسة الرعاية اإلجتماعية تكون جزءا من السياسة العامة

ومع تطـور  , ملعوقني من بني الفئات اإلجتماعية اليت عانت اإلمهال واإلضطهاد منذ العصور القدميةوتعد فئة ا
الزمن إزدادت معاناة هذه الفئة اهلامة من اتمع واليت تعترب طاقة بشرية معطلة اليت أدت إىل ترك آثار سـلبية  

  .متفاوتة اخلطورة
  .عاناة وذلك بتتبع التطور التارخيي لرعاية املعاقنيويف هذا السياق سنحاول إلقاء الضوء على هذه امل

  : يف العصور القدميةوقنيرعاية املع .1
إال أا اتفقت على ميش ,تباينت نظرة اتمعات اإلنسانية عرب العصور للمعوقني وعلى الرغم من هذا التباين

فتارة يتعرضون للمـوت حتـت   , لألقوىوقد كان ينظر هلم على أم فئة شاذة وفقا لقاعدة البقاء , هذه الفئة
وتشري , وتارة أخرى بسبب عدم قدرم على مواجهة أعدائهم والتغلب عليهم,وطأة الظروف املناخية الصعبة

وقد أرجع الناس من قدمي الزمـان  , وبعض ذويهم وأقارمالكتابات إىل املآسي اليت تعرضت هلا فئات املعاقني 
وبعد لوحة الفخار اليت إكتشفت يف العراق ,أو تصورات غري منطقية, غيبيةشذوذ تكوين املخلوقات إىل قوى 
إذ يرجع تارخيها إىل حوايل ألفي عام قبل امليالد أي يف عهد آشور بالنيال ملك  أقدم تسجيل ملثل هذه احلاالت

وفيها ذكرت بعض حاالت شواذ املخلوقات وما صاحب والدا من أحداث اعتربوها نـذير شـؤم   , نينوى
وهلذا كان من عادة القدماء أن يقتلوا كل وليد جييء بشاذ يف , أو هي داللة على غضب اآلهلة, مبقدمها للحياة

  2.وأحيانا ما حيكمون باملوت على أمه ضنا منهم أن ذلك إرضاء آلهلتهم الغاضبة, جسمه
  .رحلة ألخرىكما أن هذه النظرة السلبية للمعوقني استمرت عرب الزمن لكن بدرجات متفاوتة ومن م

وكذلك يف أيام ,كان ينظر إىل املعاقون بنظرة سلبية) ق م640(ففي اليونان مثال وبالضبط يف فترة حكم بولون
وأن السماح هلم بالعيش والتكاثر واإلجناب يـؤدي إىل  ,أفالطون كان املعاقون يعتربون ضررا على قيام الدولة

ولة نفي كل من لديه عجز أو عاهة إىل خارج الدولـة  ولذلك كان يرى أفالطون أنه على الد,إضعاف الدولة
  .مع عدم السماح له بالدخول إىل أثينا

واجلدير بالذكر أن الصورة األسوأ اليت بلغت هلا النظرة إىل املعاقني كانت يف روما عندما سادت نزعت القوة 
  .عندهم

                                                 
  ).17(ص,مرجع سابق,)قضاياها وتطورها(الرعاية اإلجتماعية: عبد المحي محمود صالح 1
آلية اآلداب والعلوم , رسالة ماجستير غير منشورة , حرآيا الرعاية اإلجتماعية للمعاقين : عيسات العمري 2

  ).64(ص,)2004-2003(سنة,جامعة بسكرة,اإلجتماعية
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رفعه األب عن األرض أصـبح   وضع حتت قدم والده فإن,ففي حكم الرومان جند أن األسرة إذا رزقت بطفل
فـإذا  ,أما إذا عرض عنه بسبب تشوه يف خلقه أو عجز يف تكوينه ألقى به يف عرض الطريـق ,عضوا يف األسرة

  1.كتبت له احلياة أصبح من املضحكني أو من الرقيق
وما نادت إال أن هذا مل مينع من ظهور ألوان متناثرة لرعاية املعاقني يف بعض الظروف وخاصة لطبقات السادة 

  .به آهلة اخلري
–ففي مصر القدمية كانت الرعاية اإلجتماعية صورة واضحة وصدى طبيعي مبا كان يتميز اتمع املصـري  

حيث جتلى ذلك يف اجلوانب املتعلقة باحلكم واإلدارة واألعمال اخلريية لصاحل , أين كانت عنصرا قويا -آنذاك
  2.ال الفقراء واملعوقني والضمان اإلجتماعي للعم

بالرغم من أن احلكم الفرعوين كان يتميز بأنه متسلط ومضطهد إال أن مالمح الرعاية اإلجتماعية كانت شـبه  
وذلك من خالل مبادرات العون واإلحسان اليت كان يقوم ا احلكام ملد العون للفقـراء واحملتـاجني   ,واضحة

دورا أساسيا يف قيام الرعاية اإلجتماعيـة يف  ولقد لعبت عدة عوامل ,وجتنبا لثورم, قصد ختفيف الغنب عنهم
  .احلضارة الفرعونية

  :من أبرز العوامل الطبيعية اليت ساعدت على قيام الرعاية اإلجتماعية باحلضارة املصرية جند: العوامل الطبيعية " 
  .خصوبة األرض وقيام الزراعة ساعد على نشوء وإستقرار الدولة وإزدهارها -
النيل فرض حتمية وضرورة التعاون واحلث على الرب ملواجهة اآلثار السيئة املترتبة  إخنفاض منسوب مياه ر -

 .عن هذا القحط
 .إستخدام اآلالت البدائية يف الزراعة والرغبة يف احلصول علة إنتاج كبري وفرض روح التعاون -

بعد أن متـادت يف  –ية لقد عملت الطبقة احلاكمة على توفري بعض برامج الرعاية اإلجتماع: العوامل السياسية
وذلك خوفا على مصاحلها املهددة من قبل الشرائح الكادحة واليت كانت على فوهة بركـان   -ممارسة القمع

  .للثورة على أشكال القهر والتسلط واحلرمان
كم أين احتل رجال الدين موقعا هاما يف هرم احل,تبوء الدين مكانة سامية يف احلضارة الفرعونية: العوامل الدينية

وكانت كل جهودهم ودعوام حتث على اإلميان بالبعث بعد املوت وأن هذا البعث يرتبط مبا قدمه اإلنسـان  
   3."مما شجع على تقدمي اإلحسان والرعاية للمحتاجني,من خري يف حياته

عن جمموعة من فكانت عبارة ,أما يف احلضارة اليونانية فقد اختار اليونان املناطق اجلبلية موقعا إلقامة حضارا 
وقـد كـان   ,الشيء الذي دفع سكاا إلختاذ احلرب وإحتراف القرصنة وسيلة لكسب الرزق, املناطق اجلبلية 

فكانت هناك طبقة النبالء أو األشراف الذين ميلكون األرض الزراعية مث تأيت النظام السائد عند اإلغريق طبقيا 

                                                 
 ).133(ص,1978سنة,السعودية,الشرآة المتحدة للنشر والتوزيع,الفكر التربوي في رعاية الطفل األصم : لطفي برآات 1
, مطبوعات وزارة الشؤون اإلجتماعية, تطور الضمان اإلجتماعي في مصر: محمد فؤاد البدري  2

  ).16-15(ص,ص,1953سنة,مصر
المكتب الجامعي ,)المجاالت -مناهج الممارسة- نظرة تاريخية( الخدمة اإلجتماعية :أحمد مصطفى خاطر 3

  ).33-30(ص,ص,1995سنة,مصر,2ط,الحديث



سياسات الرعاية االجتماعية ........................................................................................................الفصل الثالث
 للمعاقين 

 

وجتدر اإلشارة أن كل مدينة هلا سياستها العامة ,املة العبيدطبقة الفالحني والعمال الذين يكدحون ويعاملون مع
, اإلغريقية عرفت نقلة نوعية السيما يف اال اإلجتماعي والفكـري  احلضارةفإن  إال أنه, وفلسفتها وسلطتها

   1:وقد برز ذلك بوضوح من خالل 
ل الفكر اليوناين من اإلهتمـام  استطاعت حتويظهور املدرسة السفسطائية يف القرن اخلامس قبل امليالد اليت  -

 .بالكون والطبيعة إىل اإلهتمام باإلنسان وتنشأته اإلجتماعية 
 .أسهم سقراط يف الدعوة إىل إستخدام املنهج التجرييب خاصة يف دراسة املشاكل املتعلقة باألخالق -
جتماعية رغم يف اال السياسي واإلجتماعي وعرفت بذلك الرعاية اإل" أرسطو"و"أفالطون"كذلك أسهم -

 .كل مظاهر البؤس والطبقية
, كذلك يف احلضارة الرومانية كانت الرعاية اإلجتماعية تقدم على وجهني إما يف شكل إحسان وعطاء وصدقة

  .وبالتايل متديد فترة السيطرة واحلفاظ على املصاحل الفردية بطرق ووسائل ذكية,وإما خوفا من التمرد والثورة 

  :األديان السماويةرعاية املعوقني يف  .2
حضيت شرحية املعوقني يف الديانة اليهودية على غرار الفئات األخرى باهتمام خاص إذ ويف القرن السادس قبل 

, وأكدت على ما يصيب اإلنسان من صم أو عاهة إمنا هي إرادة اهللا,امليالد املوسوية يف الشرق األوسط واألدىن
 هلم يقتربوأوصت مبد يد العون واملساعدة ,ند والصني ضمن أبناء بوذاكما جعلتهم الديانة البوذية أيضا يف اهل

  2.اإلنسان إىل بوذا
احملتـاجني   إىلالشريعة املوسوية بالعديد من الوصايا والتعاليم اليت تدعو إىل رعاية الفقري والرب واإلحسان  كما

أطعمـة كـل   "ف اليهود ما يسمىوعر ولذلك فقد احتل اإلحسان مكانة عالية يف الديانة اليهودية والضعفاء
وكان رئيس األسرة يتـرك عشـر   , كما كانوا جيمعون النقود للمعوزين واحملتاجني كل يوم مجعة,للفقراء"يوم

وكانت زوايا احلقـل  , وهو ما يعرف بنظام العشور حمصول أرضه لرجال الدين واألجانب واليتامى واألرامل
   3.من مساحة احلقل املزروعتترك للفقراء وكانت ال تقل عن جزء من ستني 

أما يف الديانة املسيحية فاملتفحص جلوهرها وخطوطها وحتركاا والنهج الذي انتهجه نبينا عيسى عليه السالم 
أين مضى يف ,البناء اليهودي حوائطه السليمة بعد أن شاا الرجس جند أن السيد املسيح قد حاول أن يبقي من

ونزع عن اإلله صفة الغلظـة  , ة الدينية حيث أعطى لآللوهية صفاا األمسىدعوته اإلصالحية وارتقى بالعقيد
   4.واجلربوت فهو اإلله الرحيم البار ناصر الضعفاء ومواسي املصلحني وسعت رمحته كل شيء يف ملكوته

  .ومن هنا جند أن الديانة املسيحية تقوم على مبادئ الرمحة بني الناس مجيعا
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فكل مـن  , السمحاء قد جاءت بتقرير حقوق املعاق وحفظها وقررت أحكاما هلا كذلك يف الديانة اإلسالمية
تسبب على إنسان بزوال عقله قررت الشريعة عليه الدية كاملة وتوليه املطالبة ا مىت ما أثبت أهل الطب عدم 

على اجلـنني  فلو تسببت األم ,وجعل اإلمث على من تسبب عليه باإلعاقة ولو كان أحد والديه, سالمته مستقبال
ويثبت ذلك طبيا فأـا  , بإعاقة ذهنية لشرا الكحول أو تناوهلا األدوية املضرة باجلنني بعلمها أثناء فترة احلمل

   1.آمثة بذلك
كما حدد الدين اإلسالمي بتعاليمه األخالقية ماهية ,وتدلنا تعاليم الدين اإلسالمي أنه مل يعزل الدنيا عن الدين

كما أوضح اإلسالم أيضا , ماعية وكيفيتها وأسس وطريقة آدائها ومكافأة العاملني عليهاالرعاية والنظم اإلجت
مسؤولية الفرد األدبية والشرعية حنو أسرته والسيما الوالدين واألقارب مع توكيد لألسرة كوحدة إجتماعيـة  

  2.أساسية يف تكوين اتمع
موا برسم كافة السبل لوضع أسس وقواعد لظـروف  من هنا جند أن الرعاية اإلجتماعية عند املسلمني قد اهت

احلياة سواء كانت هذه الظروف خاصة أو عامة كما وضع أيضا اإلسالم شروط اإلحسان وكذلك القواعـد  
  .اخلاصة باملعامالت بني الناس

   :قني يف العصر احلديثورعاية املع .3
مما ولد اإلهتمام بالضعفاء ,باإلنسان وحقوقه أدت الثورات سواء كانت اإلجتماعية أو احلربية إىل نشر اإلهتمام

هي األخرى أفـرزت العديـد مـن    ,واملعوقني والبحث عن وسائل رعايتهم خاصة بعد احلرب العاملية الثانية
يف باريس  حيث كان أول حماولة لتعليم املكفوفني بطريقة منتظمة, املشكالت اإلجتماعية والكثري من املعوقني

  .رسة أطلق عليها املعهد األهلي لصغار العميان عند افتتاح مد 1784عام
وقد , وتعليمهم عن طريق إعداد معلمني خمتصني يف ذلك ,كما حضيت فئة الصم هي األخرى بإهتمام خاص
  :ساعدت يف ذلك عدة عوامل نذكر أمهها فيما يلي

  .ظهور فلسفة حديثة يف تعليم الصم وانتشار طرق التربية احلديثة يف إعدادهم -
 .ؤلفات خاصة بتربية الصمظهور م -
  1885.3ظهور القوانني امللزمة لتعليم الصم يف اجنلترا ويف توصيات مؤمتر ميالنو عام -

من هنا جند أن الرعاية اإلجتماعية برزت بشكل كبري يف هذا العصر وأمثرت نتائج هامة خاصة بعـد التزايـد   
  .نيةالكبري لفئة املعوقني بعد احلربني العامليتني األوىل والثا

حيث عرف حتوال ملحوظا ونقلة نوعية حـول دراسـة مشـكالت    , كما جتدر اإلشارة إىل عقد الثمانينيات
واعتبارهم من الفئات اإلجتماعية اليت حرمت ملدة طويلـة  , املعوقني وتقدمي سبل الرعاية الالزمة هلم وتأهيلهم

د أن أثبتت اإلحصائيات العاملية بـأن نسـبة   وقد جاء هذا اإلهتمام بع, من أمناط الرعاية اإلجتماعية احلقيقية
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ومن , من اتمعات النامية %15إمجايل سكان العامل كما تصل هذه النسبة حوايل من %10املعوقني قد بلغت
   1.عاما دوليا للمعاقني 1981هذا املنطلق جاء إعالن األمم املتحدة إعتبار عام

 -           -وذج الرعاية اإلجتماعية املتتبع يف اجلزائـر  حيث إذا ألقينا الضوء على مالمح من,هذا وباإلضافة
منوذج الرعاية املؤقتة أو منوذج الرعاية اإلجتماعية بإعتبارها نظام إجتماعي يتضمن منـهجا شـامال خمططـا    

ألا ,يس حمور إهتمام مباشر يف الدراسةل, ملواجهة املشكالت اإلجتماعية واإلقتصادية و يعكس قيما إجتماعية
قع يف خانة البحوث اإلستكشافية يف موضوع وسائل اإلعالم وعالقتها بذوي اإلحتياجات اخلاصة ال تطمـع  ت

ألن حتدد بدقة منوذج الرعاية اإلجتماعية يف اجلزائر يف ضوء اإلعتبـارات   دراسةالإىل الوصول إىل نتائج تؤهل 
معية وظيفتها حتديد إحتياجـات النـاس   وحسب ما نعتقده فإن الرعاية اإلجتماعية مؤسسة جمت,املذكورة آلفا

وبذلك فإن جمال الرعاية اإلجتماعيـة يتجـاوز الفضـاء    , على الدولة فهي حق للمواطن وواجب, وإتباعها
التقليدي الذي ارتبط تارخيها بعمليات وجماالت وبرامج اإلسعاف واإلنقاذ واإلنعاش لفئات حمرومة أو معاقـة  

كون الغاية فيه إحداث تغريات أساسية وإرادية لتطوير ظروف املعيشة ليشمل جماال أوسع ت, تستوجب العطف
   2.وسلوك األفراد

من هنا جند أن اجلزائر تلقى على عاتقها مسؤولية رعاية املعاقني و هذا ما يعرف بالدولة الرعائية حيث جند أن 
  )  قتصادية االجتماعية، السياسية، اال( أفكارها مؤيدة لرعاية االجتماعية يف كل جماالا 

  
  
 
 
 
 
 
 
  

  سياسات التخطيط لرعاية املعاقني: ثانيا
اليت أصبحت من الضروريات األساسـية  , ترتبط عملية التخطيط اإلجتماعي بنوعية سياسات التنمية الشاملة

ن عملية التخطيط اإلجتماعي تعترب عملية إومن مث ف,لتحقيق معدالت عالية وسريعة للتقدم يف اتمعات النامية
من أجل اإلعداد  طبيعية تفرضها ظروف العصر احلديث الذي نعيش فيه حاليا كما حتتمها ظروف البالد النامية

                                                 
, األزارطية,دار المعرفة الجامعية, سياسات الرعاية اإلجتماعية في المجتمعات النامية: عبد اهللا محمد عبد الرحمن 1
 ).9(ص,2001ةسن

صور ذوي (الرعاية اإلجتماعية لفئة ذوي الحاجات الخاصة , الملتقى الدولي الرابع:آمال بلخيري , عبد الرزاق أمقران 2
 2006أفريل , جامعة سطيف, آلية اآلداب والعلوم اإلجتماعية ,) الحاجات الخاصة في الخطاب اإلعالمي الجزائري

   ).8-7(ص,ص,
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وهلذا السـبب  ,فالتخطيط العلمي يعترب إحدى السمات العامة اليت متيز نوعية العصر احلديث,لسياسات التنمية
الضمان الوحيـد   خطيط اإلجتماعي ألنهسعت الكثري من حكومات ودول اتمعات النامية بتبين سياسات الت

والبعد عن , ويهدف لتحقيق الرفاهية اإلجتماعية,إلستغالل مجيع املوارد املادية والطبيعية والبشرية بطريقة علمية
   1.األساليب العشوائية غري املخططة واليت تعتمد على التلقائية والبعد عن املنهج العلمي

للقضـاء علـى   ,ى األساليب املثلى للمجتمعات سواء النامية أو املتقدمةوذا يصبح التخطيط اإلجتماعي إحد
  .اليت أصبحت تشكل هلا حاجزا يف وجه التنمية الشاملة,مشكالا املتعددة

  :التخطيط وسياسات الرعاية اإلجتماعية للمعاقني .1
, ى اتمـع بصـفة عامـة   إن اآلثار السلبية اليت تتركها مشكلة املعوقني على األفراد واجلماعات أو حىت عل

من إمجايل  %10والتحليل إلحدى هذه املشاكل سيبني كيفية تفاقم هذه املشكلة وازدياد معدالا حىت بلغت 
الشيء الذي جعـل مـن    %15تزداد هذه النسبة يف البلدان النامية لتصل إىل حوايلحجم سكان العامل حيث 

  .ة هذه املشكلة يف اتمعالضروري التخطيط من أجل رعاية هذه الفئة قصد جما
حيث  Donald Chambers "دونالد شابرز"هذا ما يؤكد عليه أحد علماء السياسة اإلجتماعية احملدثني

مـن   نظرا ألا ختص قطاعا كبريا,يشري بوضوح إىل طبيعة املشاكل اإلجتماعية وخطورا يف اتمع احلديث
يا اليت م الرأي العام اإلجتماعي واليت حتتاج بالفعل لسياسات وتصبح أهم القضا,أفراده ومجاعاته اإلجتماعية

ويتم اإلعداد والتخطيط ورسم الربامج الالزمة هلـا  , إجتماعية خمططة وتقوم على فهم واقعي هلذه املشكالت
  Social Welfare Institutions.2وتنفيذها بواسطة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية 

ة املعاقني ترتبط أساسا بالسياسة اإلجتماعية اليت حتددها جمموعة من الوسـائل  ومن هنا تتضح أن مشكلة رعاي
كما ترتبط عمليـة  , واألساليب من أجل الوصول إىل األهداف الفعلية لعملية تأهيل ودمج املعاقني يف اتمع

لتقاليـد والثقافـة   بنسق القيم والعادات وا,التخطيط والربجمة بصفة عامة بنوعية البناء اإلجتماعي واإلقتصادي
  .واحلضارية واليت بدورها حتدد وتوجه السياسة اإلجتماعية 

حنو دراسة مشكلة املعوقني من الناحية , ومن هذا املنطلق جيب أن تكرس السياسة اإلجتماعية يف الدول النامية 
زمـة للتخطـيط   ورسم األهداف اإلجتماعية واليت عن طريقها مت اختيار الوسائل واألسـاليب الال , الواقعية

الذي ميكن عن طريقه حتسني األوضاع اإلجتماعية والنفسية واإلقتصادية لفئة املعـاقني يف  , اإلجتماعي املالئم
واليت دف أساسا إلندماج املعاقني يف , يف إطار خطط التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية الشاملة وذلك, اتمع
   3.التنمية

ت خبصوص عمليات التخطيط لرعاية املعوقني والعمل على تأهيلهم ودجمهم يف باإلضافة إىل األفكار والتصورا
تعطي بعض اإلقتراحات اليت تصورها عدد من املتخصصني واملهتمني بقضية املعاقني وخاصـة خـرباء   ,اتمع
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وعلماء التربية حول التخطيط العلمي التربوي للمعاقني على أسـاس أن عمليـة التنشـئة    "اليونسكو"منظمة 
  .املعاقني بصفة عامة إلجتماعسة واملهنية والتأهيلية هلا كثريا من اجلوانب اإلجيابية علىا

ويف ضوء اإلستفادة من التجارب العاملية والتخطيط من أجل رعاية وتأهيل املعاقني يطرح بعض اخلـرباء مـن   
وأمهيتها يف وضـع           ة و املقترحات اهلامة اليت تتركز على عملية التربيمنظمة اليونسكو عدد من اآلراء 

اخلدمات التربوية وختطيطهـا  وعموما يسعى هؤالء اخلرباء لدراسة ,إستراتيجيات أو سياسات إجيابية للمعوقني
  :للمعوقني واليت ميكن تصنيفها إىل ثالث مستويات هي 

  خدمات تربوية متكاملة يف املدارس العامة -
 صة باملعوقنيخدمات تربوية خاصة يف املدارس واملراكز اخلا -
 1.خدمات جمتمعية متتد على كل مؤسسات ومراكز التأهيل وعلى مستوى منازل وأسر املعوقني -

كما أن عملية التخطيط لتربية وتأهيل املعوقني حتتاج إىل الرؤية الشاملة لنوعية اخلدمات اليت تقوم بالفعل هلذه 
  :الفئة واليت حتدد يف إطار عمليتني أساسيتني

 :ة اليت تقدم للمعاقني ويراعى فيها ثالث أبعاد أساسية هياخلدمات العام •
اخلدمات الصحية والتربوية والتأهيـل اإلجتمـاعي والترقيـة    نوعية اخلدمات ويشمل ذلك : البعد األول -

  .وااالت األخرى اهلامة
, العقليـة  طبيعة اإلعاقة واليت حيد على ضوئها نوعية اإلعاقات املوجودة مبختلـف أنواعهـا  : البعد الثاين -

 اخل...حسية ,جسمية
درجة شدة اإلصابة فعملية تقدمي اخلدمات جيب أن تتناسب مع درجـة ونوعيـة اإلصـابة    : البعد الثالث -

 .وحتديدها على مستوى اتمع
 :التعرف على نوعية اخلدمات وتقدميها بصورة مستمرة •

قط على توصيلها إىل املعاقني بقـدر مـا   وتشري هذه العملية األخرية إىل أن عملية تقدمي اخلدمات ال تقتصر ف
سياسات التخطيط ملعرفة وتقييم نوعية هذه اخلدمات وكفاءة املؤسسات والتنظيمات اليت تقدم ا من دف 

 2.مؤسسات الرعاية اإلجتماعية
  

  :مستويات التخطيط اإلجتماعي لرعاية املعاقني .2

                                                 
 ).220(,ص: المرجع نفسه 1
  ).222(,ص: المرجع نفسه 2

التخطيط اإلجتماعي املتوجه حنو
  الفرد املعاق

ط اإلجتماعي على مستوى التخطي
  اجلماعات والفئات

  التخطيط على مستوى اتمع
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لقد عمل الكثري من علماء اإلجتماع والسياسة اإلجتماعية يف جمال التخطيط لرعاية املعاقني وذلـك بوضـع   
إستراتيجيات وسياسات لدمج املعاقني يف بيئتهم والعمل على جعلهم طاقة يستغلها اتمع يف عملية التنميـة  

  :حتقيقها على مستويني أساسيني الشاملة واليت ميكن

  1:مستوى التخطيط اإلجتماعي واإلدماج على املدى القريب .أ   
ويشري هذا املستوى للتخطيط على ثالث أبعاد تكون يف جمملها حجر الزاوية لعملية اإلعداد لدمج املعاقني على 

ما البعد الثاين فيذهب إىل التخطـيط  أ, املدى القريب فالبعد األول يعتمد علة التخطيط اإلجتماعي حنو املعاق
والبعد الثالث يكون فيه التخطيط , والفئات اإلجتماعيةاإلجتماعي حنو مشكلة اإلعاقة على مستوى اجلماعات 

 .على مستوى اتمع ككل
 
 
 
 
 
 
  

 2:مستوى الوقاية واإلدماج على املدى اإلستراتيجي البعيد .ب  
  

  على مستوى اتمعري اجلماعات التخطيط لتغي على مستوى إدماج الفرد

                                                 
  ).227(,ص: المرجع نفسه 1
  ).229(ص:المرجع نفسه 2

تغيري اجتاهات املعاق حنو ذلته/1
  وقدراته

التأكيد على اعتماد املعـاق  / 2
  على ذاته وتأهيله وتنمية قدراته

تغيري إجتاهات املعـاق حنـو   / 3
  اآلخرين 

  تغيري القيم املشكلة لنظرة املعاق/1
  
  ريالترشيد األس/ 2
  
تغيري األدوار اإلجتماعيـة علـى   / 3

مستوى العمل مبا يسمح بإجيـاد إدوار  
  للمعاقني

مرونة التفاعل اإلجتمـاعي علـى   / 4
مستوى مجاعات األسرة واملدرسة كما 

  يسمح بإستعاب املعاق

  حتسني اخلدمات األساسية/1
  
تغيري التشريعات املرتبطة حبقوق / 2

  املعاقني وواجبام ومشاركتهم 
إشباع احلاجات األساسية املادية  /3

  والالمادية
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 والتنظيمات
تغيري أمناط التنشئة اإلجتماعية/1

لألسوياء واملعاقني بالتركيز على 
قيم املساواة بني املعـاقني وغـري   

  املعاقني
تغيري مضمون اإلعالم للتوعية / 2

ــالج   ــة والع ــة بالوقاي اخلاص
  واملشاركة 

تغيري عالقة املعـاق بذاتـه   / 3
  شياء وباآلخرين وباأل

تغيري التعليم الرمسـي وغـري   /1
الرمسي مبا يسمح بإدماج املعاقني 

  يف التعليم 
  
تغيريات يف نظم العمـل مبـا   / 2

  يسمح مبشاركة املعاقني 
ــائف / 3 ــيريات يف وظـ تغـ

التنظيمات وإدارا مبـا يسـمح   
بإشباع احلاجات واستمرار هـذا  

   عاإلشبا

  
  

تغيريات أكثر جذريـة يف أمنـاط   
ــة و ــع التنمي ــاج والتوزي اإلنت

 والفرص اإلجتماعية والتشريعات 

وهـي الفـرد    على نفس األبعـاد السـابقة  نفس الشيء بالنسبة للمستوى األول حيث يركز هذا املستوى 
إال أن هذا املستوى إستراتيجي ذو مدى بعيد أما املستوى األول إستراتيجي , واجلماعات واملؤسسات واتمع

  .ذو مدى قريب

  1:ة القومية للمعاقني السياس .3
  :السياسات .أ

  .تأسيس قاعدة معلوماتية شاملة مع متابعة أحدث الوسائل والتقنيات يف الرعاية والتأهيل -
 ).الوقاية خري من العالج( االكتشاف املبكر حلاالت اإلعاقة -
 .تطوير واستحداث األساليب املعمول ا يف جمال اإلعاقة حتسينا ملستوى اخلدمات املقترحة -
 .لإلنفعال بقضايا اإلعاقة اتمعحتريك  -
 .التنسيق والتكامل يف تطبيق الربامج الوقائية والعالجية والتنموية  -
 
 
  : آليات العمل .ب
إنشاء وتفعيل الس القومي للمعاقني واالس الوالئية لتكون مرجعا بشأن مجيع اإلجـراءات املتعلقـة    -

  .لسياسات واخلطط والربامج والتأهيل وإنفاذ ا بالوقاية من اإلعاقة
التأهيل فيما خيص املعاقني واختاذ التدابري املناسبة لوضع منهج مناسب للتعليم والتأهيل بالتنسيق مع اجلهات  -

 .ذات الصلة

                                                 
1 File   : //G  :  .dis-htm.11-09-2007 \ المعاقون \ 
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 املعرفة والدراسة التقنية هي أساس هام يف التصدي االت اإلعاقة م  -

  :أولويات السياسة القومية للمعاقني  .جـ
  .لى الربامج الوقائية ونشر ثقافة السالم والتوعية باألمراض الوراثيةالتركيز ع -
إجراء البحوث والدراسات اإلجتماعية والنفسية للوقوف على العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل العجـز   -

 .واإلعاقة ونشر نتائج البحوث والدراسات لإلهتداء ا يف رسم الربامج ونشر التوعية
 .ودمج املعاق يف اتمع كأسلوب علمي وعملي إعتماد برامج التأهيل -
 .تأهيل القوى البشرية العاملة يف هذا اال -
 .إنشاء إدارة للمعاقني وأخرى للتربية اخلاصة بالواليات واحملليات -
ختصيص إدارة خاصة بوزارة العمل للمتابعة والتنسيق مع وزارة الرعاية والتنمية اإلجتماعيـة يف عمليـة    -

 . املؤهلنيتشغيل املعاقني

  :  اإلجتماعية للمعاقني الرعاية: ثالثا
من الواجبات األساسية للدولة واليت تلتزم به اجتاه رعاياها   Social Welfareتعترب الرعاية اإلجتماعية   

وهي مبثابة املسؤولية األساسية اليت حتاول أي حكومة من احلكومات جاهدة يف سبيل توفريها للمواطنني عـن  
ولذلك حتـرص يف  , تخذه من ترتيبات وإجراءات تعرب عن نفسها يف شكل سياسات عامة للحكومةطريق ما ت

بداية توليها أمور اتمع على حتديد أهدافها ومبادئها واألساليب والوسائل اليت ستسري عليها يف سبيل حتقيـق  
  1.ةاألهداف وعلى ذلك فإن سياسة الرعاية اإلجتماعية تكون جزءا من السياسة العام

  :مبادئ الرعاية اإلجتماعية .1
  :تتضمن الرعاية اإلجتماعية مجلة من املبادئ أمهها

حتقيق التماسك والتضامن بني أفراد اتمع والتخفيف من الصعوبات اليت توجـه األفـراد واجلماعـات     -
  .معاشي مقبول يليب إحتياجات اتمع ومتكنهم من حتقيق مستوى

 .ية جلميع املواطنني ويكون بدعم الدولةتوفري مجيع اخلدمات اإلجتماع -
 .تعترب الرعاية اإلجتماعية اإلنعكاس احلقيقي للتنمية اإلجتماعية -
 .املقدمة جلميع الناس كما يف اخلدمات التربوية والصحيةإجياد نوع من التكافؤ بني اخلدمات العامة  -
ملواطن وتقدمي اخلـدمات  العمل على إجياد مؤسسات عربية ذات طابع قومي تستهدف إشباع حاجات ا -

  2.األساسية جلميع املواطنني العرب

  :خصائص الرعاية اإلجتماعية  .2

                                                 
  ).17(ص,مرجع سابق,)قضاياها وتطورها(الرعاية اإلجتماعية: عبد المحي محمود صالح 1
 ).145(ص,مرجع سابق,الرعاية اإلجتماعية للفئات الخاصة : مروان عبد المجيد إبراهيم  2
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إن مسألة الرعاية اإلجتماعية مسألة ضرورية وطبيعية يقوم ا اتمع ملساعدة األفراد واجلماعـات لتحسـني   
املفهوم الواسع البد من إشباعها هلم وبذلك تعترب جزءا من البناء الطبيعي للمجتمع وهذا  الوظائف اإلجتماعية

جبانب املسامهة يف حل املشكالت اإلجتماعية وحتسني األحوال اإلجتماعية لألفراد واجلماعـات واتمعـات   
  :يفيما يلوذا تنحصر خصائص الرعاية اإلجتماعية 

ردية بـالرغم  تتميز الرعاية اإلجتماعية بأا ختضع للتنظيم الرمسي فالصدقات واإلحسان تقدم كخدمات ف -
من أا قد تؤدي إىل زيادة الرفاهية إال أا ال ختضع للتنظيم الرمسي أما خدمات الرعاية اإلجتماعية فتعترب 
نوعا خمتلفا من املساعدة البد أن نضع نصب أعيننا املؤسسات اليت تتحمل مسؤوليات أنشـطة الرعايـة   

  .اتبصورة منظمة ومستمرة وتكرس كل وقتها لتقدمي تلك اخلدم
إذ تعترب من األهداف اليت حيددها اتمع واألساليب الـيت  ,احلماية اإلجتماعية وتلك هي مسؤولية اتمع -

إن الرعايـة  , فهي من املظاهر األساسية خلدمات الرعاية اإلجتماعية,يتبعها للتعبري عن املسؤوليات الرمسية
وذلك عـن طريـق مقابلـة    , املشكالتاإلجتماعية تعمل على وقاية األفراد واجلماعات من الوقوع يف

اإلحتياجات اإلنسانية حىت ال تتحول إىل مشاكل وذلك عن طريق تقدمي الـربامج الصـحية والتربويـة    

 .والترفيهية وغريها
ونقصـد بـذلك أن خـدمات الرعايـة     : الرعاية اإلجتماعية املعاصرة تستبعد دوافع الربح من خدماا  -

 . حيصلون عليها دون دفع لتلك اخلدمات اإلجتماعية تشكل حقوقا للمواطنني
أا تعتمد على أسـاس النظـرة إىل احلاجـات     كونقصد بذل,تتميز الرعاية اإلجتماعية بالشمول الكامل -

اإلنسانية فاحلاجات اإلنسانية متعددة ومترابطة ولذلك فإن مقابلة البعض منها وإغفال البعض اآلخر يشكل 
ية ويترتب عليه ظهور العديد من املشكالت لذا فـإن براجمهـا تتعـدد    قصورا يف برامج الرعاية اإلجتماع

وتتنوع كما أن الشمول يعين أن برامج الرعاية اإلجتماعية ال تقتصر على فئة دون أخرى وإال عجزت عن 
 .حتقيق أهدافها

 .تعرب الرعاية اإلجتماعية عن مسؤولية اتمع وزيادة تدخل الدولة يف خمتلف جماالت احلياة -
فهي , عترب الرعاية اإلجتماعية وظيفة يف بناء اتمع وليست وظيفة مؤقتة ملواجهة األزمات و املشكالت ت -

 .دائمة ومستمرة وتشكل جزء ال يتجزأ من البناء اإلجتماعي
 .ارتباط الرعاية اإلجتماعية باملؤسسات اإلجتماعية املتخصصة سواء احلكومية أو األهلية أو الدولية -
 .الفرد بدون مقابل بإعتبارها حقا للمواطنني وواجبا على الدولةإشباع حاجات  -
تنطوي جهود الرعاية اإلجتماعية على أهداف عالجية ووقائية وتنموية ودف إىل معاجلـة املشـكالت    -

 .االجتماعية
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ومبا  تزايد من موارد وإمكانيات اتمع املادية والبشرية عن طريق إستخدام األمثل والفاعل لأليدي العاملة -
1.تمع والوصول به إىل مستوى أفضليعود بالنفع العام على ا  

أن للرعاية اإلجتماعية ثالث   Harold Wilensky and Charles Lebouويرى ويلنسكي وليبو 
  :خصائص هامة هي

  .أن الرعاية اإلجتماعية بناء منظم لألنشطة -
 . أا تنمو من خالل اجلهود اليت تبذل ملواجهة اإلحتياجات -
  2.تنمو وتتأثر بالنظام القيمي املميز للمجتمع -
  :أعراض الرعاية اإلجتماعية وأهدافها .3
  :أغراض الرعاية اإلجتماعية .أ

إن خدمات الرعاية اإلجتماعية هي خدمات منظمة تنطوي على مستوى عايل من الطموح اإلجتماعي لكـل  
ح بتطور إمكانيات الفرد ظروف املالئمة اليت تسممن الفرد واجلماعة ويتحدد هذا املفهوم على أساس توفري ال

  .واتمع
  :ومن األغراض العامة للرعاية اإلجتماعية مايلي

  .تنمية املوارد البشرية إضافة إىل جماالت أخرى مثل التربية والعلوم والثقافة -
 .توفري فرص التعليم جلميع املواطنني وإجياد الظروف املناسبة للتجديد واإلبتكار -
 .العدالة يف توزيع الثروة واملساواة اإلجتماعية للمرأة يف الواجبات واحلقوق مع الرجالحتقيق  -
  3.توفري مستوى مالئم من الصحة والسكن والظروف املعيشية األخرى جلميع املواطنني -

 
  :أهداف الرعاية اإلجتماعية  .ب

لغري األسوياء وأمهية إكتشاف القدرات حاولت الرعاية اإلجتماعية التأكيد على أمهية تكامل اخلدمات املوجهة 
  :وترقيتها ومن أهداف الرعاية اإلجتماعية نذكر,اجلديدة لديهم

حىت ال تتفـاقم وتقـدمي   , اإلكتشاف املبكر حلاالت اإلعاقة من خالل التفكري العلمي يف معاجلة املشكلة -
   4.املساعدات هلم وألسرهم

وفـرص  , بتوفري فرص التشغيل الالزمـة ,وقني يف اتمعتعزيز مجيع اإلجراءات اليت تستهدف إدماج املع -
 .الترويح وإشراكهم يف اختاذ القرارات اخلاصة م

                                                 
  ).145- 144-143(ص,ص,ص:المرجع نفسه 1
  ).19(ص,2006سنة,1ط,مجموعة النيل العربية ,ة الخدمة اإلجتماعية المعاصر: نظيمة أحمد محمود سرحان  2
  ).149(ص,مرجع سابق ,الرعاية اإلجتماعية للفئات الخاصة : مروان عبد المجيد إبراهيم 3
اإلسكندرية ,المكتب الجامعي الحديث,الزيارات الميدانية في مجاالت الخدمة اإلجتماعية : سميرة آامل محمد على  4
 ).21-20(ص,ص,1997,
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التثقيف العام للجمهور بشأن اإلعاقة واآلثار املترتبة عليها وكيفية الوقاية منها وحثه على بـذل اجلهـود    -
  1.ملساعدم

 .والنفسيتوفري فرص العالج الطيب  -
لطرق واملواصالت وغريها من اخلدمات اليت تقدم أفضل الوسائل للمعـوقني ملمارسـة   يئة املؤسسات وا -

 .حقهم يف اتمع
الذي يبدأ بالفرد , واملالحظة أن هذه األهداف تبقى جمردة مبعىن أن حتقيقها يف الواقع يتطلب ما يعرف بالوعي

  .نفسه واألسرة واتمع ككل

  :أساليب ونظم الرعاية اإلجتماعية .4
تلف أساليب ونظم الرعاية اإلجتماعية والتأهيل الشامل للمعوقني حسب نوع ودرجة اإلعاقة بل وحسـب  خت

  :وعموما ميكن تصنيفها إىل مايلي, الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية اخلاصة بالفرد املعوق وأسريه

  :الرعاية املرتلية .أ
جه ومسامهته يف اتمع وإزالة العوائق واحلواجز دون وهي رعاية تتم يف إطار األسرة وبيئة املعوق لتسهيل اندما

  .عزله يف مؤسسات خاصة
  :الرعاية النهارية .ب

يلتحق ا املعوق أثناء النهار ويعود يوميا إىل , ويتم هذا النوع من الرعاية يف مؤسسات خاصة أو فصول خاصة
  .اقة األخرى اخلفيفةأسرته كما يف حاالت املكفوفني والصم والبكم وغريها من حاالت اإلع

  :الرعاية اإليوائية .جـ
ويتبع أسلوب الرعاية اإليوائية الكاملة خاصة مع حاالت املعوقني شديدي اإلعاقـة الـذين ثبـت البحـث     

  .خاصةاإلجتماعي والفحص الطيب والنفسي أن حالتهم تتطلب رعاية إيوائية يف مؤسسة 

  :الرعاية الالحقة .د
  :ء برنامج تأهيل املعوق ومبقتضى هذا النظام يتم مايلي يتبع هذا األسلوب بعد انتها

 .مينح املعوق شهادة يبني ا على األخص املهنة اليت مت تأهيله هلا •
يتم توجيه املعوق للتقدم إىل مكتب القوى العاملة بدائرة حمل اإلقامة للحصول علـى شـهادة قيـد     •

 .املعوقني املؤهلني متهيد لترشيحه للعمل
يكون خترج املعوق يف املؤسسة بناء على تقرير تضعه املؤسسة بواسطة األخصائي اإلجتماعي يوضـح   •

 .إمكان تكيفه مع البيئة اخلارجية وتوافق عليه اإلدارة العامة للتأهيل اإلجتماعي للمعوقنيمدى 
  2.أشهرستة تقوم املؤسسة بتتبع خرجييها وتتبع حاالم ملدة ال تقل عن  •

                                                 
 ).223-222(ص,ص,مرجع سابق,اإلعاقة في محيط الخدمة اإلجتماعية : ين آمال عبدوبدر الد 1
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  :خصائي اإلجتماعي مع املعوقنيأدوار األ .5
  :األدوار اليت يقوم ا األخصائي اإلجتماعي وجممل هذه األدوار تتمثل فيما يلي Grosserلقد قدم جروسر 

 :دور املساعد •
املؤسسة على تنظيم جهـودهم وتعـاوم   , يقوم األخصائي اإلجتماعي بتقدمي املساعدة للمعوقني يف اتمع

  .إجتماعية مالئمة هلمرعاية قيق جهودهم يف حتواستثمار 
 :دور الوسيط •

حىت  ,فيه يقوم بأنشطة االتصال اليت دف إىل مساعدة املعوقني على التعرف على املوارد واإلمكانيات املتوفرة
  .عن طريق املؤسسات اإلجتماعية حسب متطلبات مشاكلهم, املقدمة هلم ميكنهم االستفادة من اخلدمات

 :دور املستشار •
بل يتخطى , حبكم عمله يف املؤسسة التأهيلية الدور ال يتقيد األخصائي اإلجتماعي بقوانني إدارية معينة يف هذا

ويعمل بني مجاعات ,املختلفة اليت من شأا أن تسهل عملهويتصل باملؤسسات ,احلواجز اإلدارية عند الضرورة
  .وبني املؤسسات األهلية واحلكومية من جانب آخر, املعوقني من جانب

 :دور املطالب •
فاألخصائي اإلجتماعي حينما يقوم بدور املستشـار فإنـه يتصـل    ,ويعترب هذا الدور مكمل ألدواره السابقة

ويتحدث ,ويتكلم باسم املعوقني, باجلهات اليت تستطيع أن تتخذ القرارات يف صاحل املعوقني مبؤسسات التأهيل
  .بأمسائهم ويدافع عن مصاحلهم

إذ يتسـىن  ,فهو حلقة وصل بني املعوق واتمع, ألخصائي اإلجتماعي يقوم مبهام كثريةجتدر اإلشارة إىل أن ا
األمر الـذي  .ومساعدته على استثمار قدرام وإشباع حاجاته الضرورية,للمعوق معرفة اإلمكانيات املتاحة له

اتصاله باملؤسسات األهلية  من خالل, يؤدي به إىل جتاوز العالقات الرمسية إىل العالقات غري الرمسية مع املعوقني
  .واحلكومية من جهة وجمتمع املعوقني من جهة أخرى الختاذ القرارات اخلاصة م

  التخطيط لرعاية املعاقني يف الوسط احلضري: رابعا
  :التخطيط اإلجتماعي .1

سـنوات  إن العديد من املشكالت اإلجتماعية ظهرت آثارها السلبية يف اتمع العريب بصورة واضـحة يف ال 
األخرية مل تستطع العلوم الطبيعية والسلوكية أن تقدم حلوال عالجية هلا نتيجة للظواهر اإلجتماعية املعقدة واليت 
تسهم يف تكوينها وتشكيلها العوامل اإلجتماعية والبيئية والثقافية وتلعب أدوارا متعددة يف ظهـور أعراضـها   

والعنف والتطرف والفقـر واجلهـل واملـرض واإلدمـان      فمشكالت اجلرمية واإلحنراف, ومظاهرها املتنوعة
تعد هذه مبجملها , واملشكالت األسرية, واملخدرات واإلحنراف بأنواعها البدنية والنفسية واإلجتماعية واحلسية

مشكالت تسببها عوامل إجتماعية وأخالقية وقيمية وتعكس يف الوقت نفسه نوعيـة الـتغريات والتطـورات    
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وما يصاحبها من ايارات وتصدعات  على كل من البناءات واالتساق والنظم اإلجتماعيةاجلذرية اليت حتدث 
  .كبرية يف القيم األخالقية والبيئية واإلجتماعية

الذي تطور حديثا عمل على معاجلة املشكالت اإلجتماعيـة وربطهـا بـالربامج     إن التخطيطي اإلجتماعي
 تتبلـور يف صـورة جمموعـة مـن الـربامج اإلجتماعيـة       اإلجتماعية وعمل على حتليل هذه املشاكل واليت

واإلستراتيجيات العامة اليت دف للحد من مشكالت اتمع احلديث وتقدمي العالج هلا بصورة تـتالءم مـع   
  .طبيعة الواقع اإلجتماعي الذي نشأت فيه

هامات العلوم التربويـة  إن التخطيط لكل مشاكل اتمع احلديث اجته إىل مشكلة اإلعاقة واملعاقني ومدى إس
 ورفع املعاناة عن املعاقني واليتوالنفسية واإلجتماعية هلذه املشكلة وحتديد أسباا ونتائجها وكيفية التصدي هلا 

تأيت الناحية اإلجتماعية يف مقدمتها بعد أن تفاقمت آثارها ونتائجها بصورة واضحة يف السـنوات األخـرية   
  1.ألخرىوهددت مجيع الفئات اإلجتماعية ا

فإن التخطيط اإلجتماعي يوضح ويعكس اإلهتمام الكبري ملعاجلة مشكلة املعاقني وخمتلـف أبعادهـا    وبالتايل
وخاصة بعد التحوالت اليت شهدها العامل بداية من عقد الثمانينات ,احلقيقة على املستوى العاملي والعامل النامي

لالزمة للمعاقني لدجمهم وتأهيلهم باعتبار أن هذه الفئات حنو دراسة هذه املشكلة وتقدمي خمتلف سبل الرعاية ا
  .قد افتقدت لكثري من أمناط الرعاية احلقيقة لفترة طويلة جدا

لقد ارتبطت مشكلة املعاقني يف جمتمعات العامل الثالث ارتباطا وثيقا وأساسيا بقضايا التنمية ومشكالا املتعددة 
اع نسبة اإلعاقة واملعاقني إىل هذه النسبة العالية تعد إهدارا حقيقيـا  فارتف, مما أوجب التخطيط اإلجتماعي هلا

ومن هذا املنطلق تعمل العديد مـن دول العـامل   ,لطاقات التنمية وأهم عناصرها احلقيقية وهي املوارد البشرية
  2.مالثالث جاهدة لتطوير سياستها اإلجتماعية والتخطيط هلا وتقدمي سبل أفضل لعالج املعاقني وتأهيله

إن التخطيط اإلجتماعي أحد الوسائل الفنية الفعالة اليت توجهها الدولة حسب إمكانياا ويف اجتاه القيم الـيت  
أن يقـوم علـى   مبعىن آخر أصبح التخطيط اإلجتماعي الناجح يشترط فيـه  , تشكل قاعدة نظامها السياسي

حيث أن التخطيط املنظم ميكن أن يغـري  ,معلومات موثوق ا وهلذا فإن التخطيط يقتضي دعما وفهما عميقني
فهدف التخطيط اإلجتماعي حل املشاكل العلمية للمجتمع حيـث أصـبح   ,بصورة جوهرية جمرى منو اتمع

التخطيط اآلن ضرورة وقد أصبح أداة للدولة لضبط إمكانياا وتوجيهها لتحقيق مصاحل اتمع خاصة يف ضوء 
اتمعات نتيجة لزيارة السكان والرغبة يف احلصول على مستوى أفضـل   املشاكل املتعددة اليت تواجهها أغلب

   3.للمعيشة
وهذا التخطيط بدوره خيضع جلهاز مركزي يتطور بتوفر إمكانيات مادية معتربة وخربة فنية عالية وإىل طاقـة  

  .بشرية
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هدف لتحقيـق   فالتخطيط اجليد,إن التخطيط اإلجتماعي ضرورة ملحة وأساسية لرفع مستوى حياة الشعوب
  .تلك الدولة

ونشري إىل أن أول جتربة للتخطيط على اإلطالق هي تلك اليت قام ا سيدنا يوسف عليه السالم حينما فسـر  
م اتضـحت  أصبح التخطيط عل وبالتايل, فاستخلصه لنفسه وجعله أمينا على خزائن ملكه, مصر حلم فرعون

  .قواعده وأصبح له أصوال
اة من أدوات التغري اإلجتماعي بإعتبار أنه حماولة لضبط اجتاه التغري حنـو اإلرتقـاء   إن التخطيط اإلجتماعي أد

فالتخطيط اإلجتماعي هو عمليـة تغـيري إجتمـاعي    ,والتقدم وتوجيهه حنو األهداف اليت حتقق صاحل اجلماعة
  1.مقصودة تستهدف اإلرتقاء بأوضاع اتمع املختلفة

  :ختطيط الرعاية اإلجتماعية للمعاقني .2
إن عملية التخطيط اإلجتماعي عملية طبيعية تفرضها ظروف العصر احلديث الذي نعيش فيه حاليا فـالتخطيط  

حيث أن الضمان الوحيد إلستغالل املوارد البشرية ,العلمي يعترب إحدى السمات العامة اليت متيز العصر احلديث
ة واإلبتعاد عن األساليب العشوائية غري املخططـة  والطبيعية بطريقة علمية و بالتايل لتحقيق الرفاهية اإلجتماعي

  2.اليت ال تعتمد املنهج العلمي
هي مشكلة املعاقني حيث تفاقمـت هـذه   , وهناك مشكلة هامة تعترض اتمع احلديث الواجب التخطيط له

 من إمجايل حجم سكان العامل وهذا األمر يـزداد خطـورة يف   %10املشكلة وارتفعت معدالا واليت تقدرب
  .من نسبة سكاا 20-13ما بنيحيث قدرت معدالت اإلعاقة يف هذه الدول ,الدول النامية

إن هناك العديد من املشاكل اليت مازالت تواجه عملية التخطيط والربامج املرتبطة بنوعية البنـاء اإلجتمـاعي   
  : الدول الناميةومن بني هذه األسباب اليت ساعدت على تفاقم مشكلة زيادة املعاقني يف, واإلقتصادي

واإلحصائيات واليت بإمكاا أن تكشف عن أبعاد مشكلة املعاقني ومدى  املعلوماتوعدم توفر  انعدام •
 تزايد أعدادهم بصفة مستمرة يف معظم اتمعات العربية

 قلة املتخصصني واملعاجلني واملدربني لتأهيل املعاقني •
 ة والتعويضيةقلة مراكز تأهيل املعاقني وقلة األجهزة العالجي •
 غياب الوعي لدى أسر املعاقني حنو أبنائهم وقلة اإلمكانيات اإلقتصادية •
 اإلعتماد على اهودات احلكومية الرمسية وغياب إسهام اجلمعيات اخلريية يف ذلك •
وجود ندرة يف املعلومات والبيانات األساسية حول اإلعاقة وأسباا وتركز معظم املعاقني يف مراكـز   •

 .يفية بعيدة عن املراكز التأهيل والعالجيةنائية ور
وبذلك هناك عددا من األساليب واخلطوات اليت ميكن عن طريقها التخطيط ووضع سياسات تربوية مالئمـة  

  :للمعاقني وهي
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دراسة كافة املشاكل والعقبات اليت تأثر على عملية التربية وضرورة تصنيف حاالت اإلعاقة املوجودة  .1
  .هلا بصورة سليمة

لتعاون مع التخصصات املختلفة من أجل تأهيل املعاقني بقدر ما تكشف هذه العملية مـن مسـامهة   ا .2
 .فعالة للمعاقني

 .مجع البيانات للتخطيط يف جمال تربية املعاقني واليت حتتاجها عملية التربية اخلاصة والعامة .3
تربية عـن طريـق الـوعي    تشجيع اآلباء وتعاون أسر املعاقني على املشاركة يف عمليات التأهيل وال .4

 .اإلجتماعي والتربوي هلم
تدريب الكفاءات التربوية والتأهيلية حيث أن عملية التخطيط لسياسة تربويـة تأهيليـة حتتـاج إىل     .5

كفاءات متخصصة يف جمال رعاية املعاقني وذا فيجب إعداد الربامج التدريبية اخلاصة لرفع مستويام 
 .بصورة مستمرة والتخطيط هلا

اإلهتمام برعاية املعاقني والتخطيط لعمليات التأهيل يوضح كثريا من جوانب اآلثار املباشرة و غري املباشـرة  إن 
و ذا فقد جاءت عملية التخطيط لرعايـة و تأهيـل املعـاقني    , اليت حتدثها اإلعاقة على األسرة بصورة عامة

  .حياا العادية للتخفيف من حدة اآلثار السلبية و مساعدة األسرة يف حل مشكالت
إن عملية التخطيط اإلجتماعي لتربية وتأهيل املعاقني حتتاج إىل خدمات إجتماعية تقدم هلذه الفئة واليت يراعي 

نوعية اخلدمات وطبيعة اإلعاقة ودرجة شدة اإلصابة إضافة إىل نوعية اخلـدمات  : فيها ثالث أبعاد أساسية هي
لعملية اإلعـداد  عي له ثالثة أبعاد تتكون يف جمملها حجر الزاوية فالتخطيط اإلجتما,وتقييمها بصورة مستمرة

  :للمعاقني لدمج املعاقني وهي
  التخطيط اإلجتماعي حنو املعاق .1
 التخطيط اإلجتماعي حنو مشكلة اإلعاقة .2
 التخطيط على مستوى اتمع .3

خاصة أن الفئات , اقنيعلى أي حال إن احلاجة ماسة وضرورية إلجراء البحوث والدراسات يف جمال رعاية املع
 .اإلجتماعية ومؤسساا مل حتظ باهتمام الباحثني إال بالقليل

 
  
  
  

  :التخطيط العمراين .3
جيب أن يوضع يف اعتبار املسؤولني عن التربية اخلاصة ضرورة جتهيز البيئة اليومية اليت يعيش فيها هؤالء املعاقني 

  1.ءم مع مستويات إعاقتهم املختلفة ومبا يشبع حاجتهم اخلاصةبطريقة معمارية وتوفر هلم سبل الراحة اليت تتال
                                                 

 ).134(ص,2001سنة ,القاهرة , كتبة زهراء الشرقم, الهندسة الداخلية لذوي االحتياجات الخاصة: عبد الرحيم الشراح 1
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حيث يعاين الكثري من األشخاص املعوقني والذين يستخدمون وسائل خاصة يف تنقالم من مستعملي الكراسي 
مشكالت عديدة تعيق تكيف هذه الفئة مـع   اخل...املتحركة وذوي األطراف الصناعية ومستعملي العكازات

فعنـد  ,لذلك ال ميكن ألي فرد أن جيادل يف ضرورة تصميم فضاء يتالءم مع راحتهم الشخصية احلياة الصعبة
التخطيط املعماري هلذه الفئة من األشخاص يراعى أن تكون املمرات قصرية بقدر اإلمكان كما ينبغي جتنـب  

ـ   ةوالعمل على حتقيق أغراض الراحة املختلف, درجات السالمل أمام األبواب ات الصـعود  وخاصـة يف عملي
إذا كانـت   احملتوية على درجات السـالمل ,كما جيب األخذ بعني االعتبار أيضا عند تصميم املمرات.والرتول

ضرورية أن تكون مشتملة على درابزين من اجلانبني وحترك املعوقني من حيث اجللوس أو الوقوف مـن وإىل  
  1.ذو العجالتالكرسي املتحرك 

و هي مقـدار املسـاحات    اليت جيب أخذها يف االعتبار,بعض االمتيازات فهناك جمموعة من املعوقني تتطلب
التسهيالت املساعدة هلذه الشرحية تعتـرب شـيئا أساسـيا    , الالزمة عند التخطيط للعمارة أو العمارة الداخلية

كذلك عند عبورهم االرتفاعات و املناسـيب املختلفـة يف الطـرق    ‘وخاصة عند استعماهلم للمرافق املختلفة
كما أن العوائق املعمارية كاألسوار واحلواجز ميكن احلد منها أو جتنبها بقدر اإلستطاع للسـماح  , املمراتو

واموعات املقصورة باالمتياز وهي فئة املعوقني الذين بإمكام التنقـل مبفـردهم للكرسـي    ,حلرية احلركة 
   2. املتحرك ذو العجالت ونصف استعمال عند الضرورة 

شاكل املعوقني حركيا هي احلركة داخل املباين سواء يف ممراا األفقية أو صعوبة احلركة الرأسـية  إن من أهم م
كحد أقصى  فقط وال يزيد عن دورينلذلك يفضل يف حالة توفر املساحة أن يكون املبىن من دور واحد أرضي 

  .لالرتفاع
يفضل تزويد املمرات بكوبستات ذلك وإذا زادت عن , سم250مراعاة أن ال تقل عروض املمرات األفقية عن 

  .سم الستعمال املعوقني الذين يتحركون بكراسي متحركة75جانبية امللمس بإرتفاع
كما جيب مراعاة جتنب استعمال الدرج خاصة يف املدخل والطرقات ويستعاض عنها بتصميم املنحدرات واليت 

   3. 12.1يفضل أال تزيد درجة ميوهلا عن
عن طريـق  ,املعماري أن يعاجلوا مجيع متطلبات البناء املثايل لسالمة هذه الفئة املعاقة إن على خمتصي التخطيط

وتطعيمها بـالفكر احلـديث    لوتوظيفها يف مدارس املعاقني ويف املدينة كك,األسس العلمية للعمارة الداخلية
باين أو باألحرى املدينة عند فعند تصميم امل, ليخرج التصميم متماشيا مع احلياة املعاصرة مع األخذ بعدة معايري

سواء املمرات أو الطرقات العامة واألرصـفة والنوافـذ والـدرج     األخذ بعني االعتبار الفئة املعاقة كل شيء
  .اخل...األبواب ,جتهيزات املباين املدرسية ,املنحدرات ,قاعات الطعام , وقاعات التعليم

  .هلا لصباغة األبنية اخلاصة باملعاق وخاصة األطفال منهمكذلك األخذ باالعتبار حىت األلوان اليت جيب استعما

                                                 
 ).195(ص,مرجع سابق:عبد الرحيم الشراح 1
  ).196(ص,مرجع سابق:عبد الرحيم الشراح 2
 ).136(ص,مرجع سابق : عبد الرحيم الشراح 3
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واحدا من أهم املعماريني املؤثرين يف العمارة احلديثـة  ) شارل أدوار جازييه(يعترب املهندس العاملي لوكوربوزييه
خيص التصميم املنسجم املتزن والذي يتبع قـوانني رياضـية    للقرن العشرين والذي كانت له آراء عظيمة فيما

هندسية وبعد دراسة امتدت حوايل عشرين سنة استنبط نظام املوديولر والذي ساعد على القيام بالعمليـات  و
  .التصميمية للمباين اخلاصة باملعاقني

والثانية نسبة تبدأ مـن خـط   , األوىل نسبة الطول الكلي, إن املوديولر عبارة عن تقسيم اإلنسان إىل نسبتني
لوكوربوزييه وعـن طريـق االرتبـاط    ن مجيع مقاسات احلجم طبقا لنظرية وهاتني النسبتني حتكما. الوسط

ولكن مع وجود املوهبـة يف  , فهو نظام يسهل عملية املصمم التصميمية, اخلارجي بالداخلي وحجم اإلنسان
  .التشكيل واإلبتكار

الـذي يصـنع    دور يتكامل مع دور الفن التشكيلي, وذا يصبح ملصمم العمارة الداخلية يف العصر احلديث
ويتحقق بذلك حل موفق للقضية الدائمة بني , تتحقق فيها الرفاهية والسعادة للجميع, صورة ملستقبل اإلنسان

وتتوافق أيضا مـع احتياجـات   , الشكل واملضمون من خالل استلهام البيئة احمليطة أشكاال وطرزا تتالءم معها
أو أملتها عليه , يف الداخل الوسائل واإلمكانيات احلديثةتلك البيئة واستخدامه الذي يعيش يف , اإلنسان املعوق

  1.الظروف املعاصرة

   :أشكال السكنات العمرانية .4
بل يتعرض لتطورات وتغريات أي أنه مير مبرحلة إنتقالية وكل مرحلة تعرب عن فترة , املسكن ليس بناية جامدة 

وهلذا جند السكن تطور من التقليدي إىل احلـديث  ,يلتارخيية معينة من عهد الرومان إىل األتراك إىل وقتنا احلا
من  تنتيجة حلداثة احلياة اإلجتماعية وهذا ما نالحظه يف جمتمعنا اجلزائري الذي يشهد أنواع خمتلفة من البنايا

  :بينها

  :السكن الفردي .أ
       ها عبارة عنسقف, وهي عبارة عن مساكن فردية جتمع بني الطابع القدمي واحلديث من حيث الشكل اخلارجي

 :نوعان مها وهناك 2.وتكلفتها بسيطة وهذا النمط بني الطراز العريب التقليدي واملتطور احلديث
 
 
  

  :إىل  بدوره وينقسم: السكن الفردي القدمي 1-أ

 :بسيط •
, وكثريا ما يتخذ املسكن الذايت الشـكل التقليـدي  ) البناء الفوضوي(ويتمثل يف السكن الذايت بدون رخصة 

  ...لك ببنائه األرضي ووضع فناء يتوسط الدار وتشكل الغرفة حلقة لرباعية تطل الفناء عن طريق األبوابوذ
                                                 

 ).401(ص,مرجع سابق : عبد الرحيم الشراح 1
 ).59(ص,1995سنة ‘الجزائر , د الرواش, أزمة السكن في ضوء المجال الحضري : الصادق مزهود 2
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 :عادي •
واملناطق احلضرية بشكل آخر وقد يكون فردي خاص  ويشكل نصف حظرية الوطن يتواجد فيه املناطق الريفية

  .باستعمال عائلة واحدة أو مشتركة

 :الراقي •
 يتميـز ,كان يسكنها املعمـرون لبالد بفعل اإلستعمار ومنتشر بكثرة يف املناطق اليت وهذا النوع استحدث يف ا

  .وطابقها األرضي والوحيد يف غالب األحيان يتوفر املسكن على حديقة,أحادية الشكل بفلل
  

  :السكن الفردي احلديث 2-أ
: ملواد املستعملة يف البنـاء  ا, عرف انتشارا واسعا خاصة بعد التخصيصات املوجهة للبناءات السكنية الفردية 

هذا النمط بتباين عدد الطوابـق   زيتمي, بالقرميدأما سقوفها فهي إما دالة أو مغطاة . اآلجور, اإلمسنت,الطوب
  1.وكثرة عدد الغرف واتساعها عموما وعدد النوافذ والشرفات تتوفر على معظم التجهيزات الداخلية

  :الثة أنواع هيالسكن الفردي احلديث بدوره إىل ثوينقسم 

 :البسيط •
إلزالة األحياء القصديرية وجاء هذا النوع من البناء  RHPويشمل البناء اجلاهز اخلفيف الذي يطلق عليه إسم 

  2.الربارك: وكحل استعجايل ألزمة السكن اليت بلغت أوجها ويطلق على هذا النوع من البناء , 

 :العادي •
اضي تقسم بني األفراد فتبىن تلك املنـازل بصـفة متقاربـة    وهي عبارة عن سكنات متجاورة حبكم أن األر

يشترك كـل  , النمط اإلزدواجي الذي يتكون من جمموعة من السكنات املتواضعة: يشتركون يف احلدود مثل
مسكنني يف جدار فاصل ميتاز بطابق واحد ذات حجم ثالثة غرف تتوزع على مستويني تصل بينهما سالمل من 

  3.ملسكن حديقة خفيفةالبناء الصلب يرافق ا
  

 :الراقي •
هو شكل من أشكال السكن الفردي وهو نوعية جديدة من قضية اهلندسة والتصاميم أي أنه اكتسب احلداثـة  

تتكون من طابق واحد إىل مخسـة طوابـق   ,تبىن اآلن بطريقة فردية الفلل:  يف التصاميم وكمثال على ذلك 

                                                 
, رسالة دآتورا دولة في علم اإلجتماع  التنمية, المشكالت اإلجتماعية للنمو الحضري في الجزائر : عبد العزيز بودن 1

 ). 183(ص, 2001سنة
مهندس دولة في التهيئة , أشكال التوسع الحضري في مدينة قسنطينة: شهرزاد بوراس ,حياة عياشي  2

  ).38-36(ص,ص,1996سنة,الحضرية
  ).185(ص,مرجع سابق,المشكالت اإلجتماعية للنمو الحضري في الجزائر : عبد العزيز بودان 3
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خرى للسكن وهي ختتلف عن الفيالت األوربية بطابقها األخـري  يستعمل الطابق السفلي للتجارة والطوابق األ
  1.الذي يبقى مفتوحا وال يغطى بسقف

  :السكن اجلماعي/ ب
وظائفية متعددة تعكس تنظيم اجلماعة وليس األفـراد  ) ثانوية وأساسية(هو ذلك الذي يتميز بعناصر معمارية 

2.واألسرة احملددة األعضاءوليس سكن الفرد )         (موعةوكان آنذاك هو مسكن ا  
  

  :السكن اجلماعي القدمي 1-ب
إال ,يتكون هذا النوع من السكنات من أسوار ال حتتوي على نوافذ خارجية متكن من رؤية ما جيري وراءهـا  

عن بناية تتمحـور حـول   أما من الداخل فهي عبارة ,عن طريق بعض الفواصل حتددها بعض املمرات املغلقة
  .وسط الدار أو الفناء أو احلوشساحة مركزية يدعى 

وقد راعى املخطط أو املعماري آنذاك تفاصيل التقاليد اإلجتماعية فال يوجد مثال مدخل بيت مواجها ملـدخل  
ومن شروط هذا النمط أن يكون قليل النوافذ يستر ساكنه من أعني اجلريان ويسـمح بتصـميمه   , بيت آخر

   3.وحيجب النساء عن الرجال
ة القدمية تظهر يف أول وهلة للمتجول وكأا بنيت بطريقة فوضوية ولكن عند التمعن فيها جندها وبذلك فاملدين

وهو صورة مبصرة للنظام اإلجتماعي السائد ,تسري وفق نظام يعطي أمهية لتخطيط الفيزيقي للمساكن واملباين 
قبـل دخـول اإلسـتعمار    , واريربز اإلختالف بني املكان ووظيفته كالتنظيم اخلاص بالديار واملساجد واألس

الفرنسي كان مدى النمط من البناء األسلوب الوحيد يف إجناز ويتضح ذلك من خالل شـكلها وهندسـتها   
  4.فقط تاملعمارية ومواد البناء القدمية وتسمح بدخول الراجلني واحليوانا

    :السكن اجلماعي احلديث 2-ب
للتغلب على أزمة السكن واإلسكان الـيت عرفتـها   , ىلظهرت فكرة السكن اجلماعي بعد احلرب العالية األو

وبعد احلرب العاملية األوىل زادت هذه الـدول  , الدول األوربية نتيجة اخلراب الذي حدث يف قطاع اإلسكان
يف إنتاج هذا النمط من اإلسكان نتيجة للفوائد االقتصادية اليت يقدمها واملردود املرتفع باملقارنة مـع السـكن   

فر هذا النوع أراضي كثرية تستعمل كفضاءات خضراء وتسهل متركز عدد كبري من السكان حول الفردي ويو
  .املناطق الصناعية والتجارية الكربى

                                                 
 ).176(ص,2001-2000سنة ,شهادة دآتورا دولة , حالة مدينة قسنطينة,أزمة السكن في الجزائر: دليمي عبد الحميد 1
 ). 99(ص,1995سنة , بيروت ,امعية للدراسات الج ةالمؤسس, إجتماعية للمجال السكني: رجاء مكي طبارة 2
 ).406(ص, م1989سنة , 1ط,مطبعة جامعة اإلعراق العربية المتحدة, المجتمع العربي : إحسان عباس  3
  ).176(ص,مرجع سابق, أزمة السكن في الجزائر: عبد المجيد دليمي 4
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ويعرف هذا النمط العمراين من اإلسكان يف مجيع بقاع العامل على أنه جتميع لعدة مساكن تبىن يف عمـارات  
ل مربع أو مستطيل أو دائري يسـتعمل فضـاء هـذه    ذات أربع أو مخس طوابق يف االرتفاع وهي ذات شك

  .العمارات مجاعيا
وبرز هذا النمط من اإلسكان يف اجلزائر يف عهد اإلستعمار الفرنسي يف اخلمسينات وبعد االستقالل مباشـرة  

  1.ودف احلد من توسيع األحياء القصديرية انتهجت اجلزائر سياسة البناء يف االرتفاع

  :لعمراين للمعاقنيمناذج عن التخطيط ا.5
  :من بينها مايلي) املدينة(هناك عدة مناذج يف التخطيط انتهجتها بعض الدول لتسهيل عملية التفاعل مع البيئة 

  : األبواب -
إىل 75جيب أن تكون املقابض منخفضة لتكون سهلة االستعمال بالنسبة لألطفال ويف متناول يده بارتفاع من 

  .سم110
على الباب حىت ميكن الدخول واخلروج لطفـل معـاق بكرسـيه    ) عتب(عربةيضاف إىل ذلك عدم وجود م

املتحرك ويراعى أيضا وجود نظارة زجاج على الباب وإمكانية فتحه دائما مـن اخلـارج ويوضـح منـاذج     
   2.للتجاويف يف احلوائط لألبواب اليت تفتح للخارج

  :املنحدرات -
  .سم على األقل122ينبغي أن يكون عرض املنحدر : العرض
متر وعلى طريف هذا القسم الذي يبلغ  9.14جيب أال تتجاوز طول القسم املائل من املنحدر أكثر من : الطول
سم على األقل ويكون عرضها 173وعند نقطة حتول البد من وجود مساحة مستوية بطول , متر أو أقل9.14

  3.من نفس عرض املنحدر
  :خمارج املدرسة -

كما , حبيث ميكن لألطفال املعاقني يف املدرسة معرفة مكاا,بشكل واضح تصمم خمارج النجاة وحتدد مواقعها
حتدد وظيفة خمرج النجاة حبيث ال جيد املستمر يف أي حلظة تعارضا ما ميكن له متييزها عن باقي أبواب املدرسة 

ج النجاة وتوضع اإلشارة الدالة على عبارة خمر,بني اهلدف من وجوده وبني وسائل وطرق حتقيقه لذلك اهلدف
ميكن , نقطة من نقاط املمر خيص خمرجني أو أكثر واملتواجدة إىل جانب املخرج يف مكان ميكن رؤيته من أي 

  .الوصول إليها بسهولة من أي فراغ من فراغات صفوف املدرسة
ـ , الطبيعة اخلاصة إىل ختصيص خمرجني إثنني للنجاةقد حتتاج يف بعض التصاميم ذات  ن ميكن الوصول إليهما م

حيدد , تفتح أبواب النجاة من الداخل ويف كل األوقات حىت بعد إنتهاء الدوام,كل صف من صفوف املدرسة 

                                                 
  ).205(ص,مرجع سابق,أزمة السكن في الجزائر: دليمي عبد الحميد 1
 ).180(ص,مرجع سابق: بد الرحيم الشراحع 2
 ).291(ص,مرجع سابق: عبد الرحيم الشراح 3



سياسات الرعاية االجتماعية ........................................................................................................الفصل الثالث
 للمعاقين 

 

مولد كهربائي يعمل , وأخر أبيض اللون للداللة على األمان , يوضع مصباح إشارة محراء اللون, مكان املخرج
   1. عند تعرض التغذية الكهربائية الرئيسية للعطب,تلقائيا 

  
 :احلركة ممرات -

جتهز املدارس والفضاء خارج املدرسة أي شوارع املدينة املصممة جيدا مبمرات للحركة تـؤمن حركـة   
تصميما خاصا تراعى فيه األمور لتنظيمه يأ له , تتطلب املمرات الضيقة, سهلة وميسرة,العاديني واملعاقني 

  .مبا يكفل له اإلشراف اجليد على حسن تدفق احلركة, الظروف 
, مناهل السـرب , غي أن تكون جدران املمرات خالية من النتوءات البارزة يراعى تراجع وحدات التدفئة ينب

وذلك حلماية سواء العادي أو املعاق مـن  , لتبىن ضمن جدران املمر ةاخلزائن اجلد راني, أجهزة إطفاء احلرائق 
ويتبع يف تصميم املمـرات  ,لصوت ماصة ل, وتكون بنية اجلدران, أخطار بروزها عن سطوح جدران املمرات 

   2.أساليب تصميم تدعو إىل تشتت األصوات مما يقلل من التأثريات املزعجة للضوضاء املنتشرة ضمن املمرات
 :أرصفة املدينة -

ضمن أرصفة املدينة منحدر خاص باملعاق يف كل رصيف حبيث يسمح له بالتنقل معتمـدا  يتطلب وضع 
  .على نفسه

  :ميدان الدرج -
حىت ال تسبب األخطار للعاديني أو املعـاقني كمـا   , تستخدم األبعاد النظامية مليدان الدرج يف األبنيةجيب أن 

أو املواد اللزجة مثل الصابون الناتج من الغسـيل ألرضـيات   , يتعرض له البالغون حيث تنتقل املواد الشمعية 
لذا كانت إحدى الطـرق  , اصحيث تستقر على ناميات الدرج عن طريق أحذية األشخ, الصفوف واملمرات

تساهم يف , هي اختيار مواد لتغطية ناميات الدرج,املساعدة على التخلص من أخطار اإلنزالق من على الدرج
بصرف النظر عن املواد اليت تساعد علـى اإلنـزالق   ,زيادة اإلحتكاك املتولد ما بني السطح وحذاء الشخص 

قطع مصنعة من مـادة  , رة على ناميات الدرج حتشر هلذه الغايةاملتنقلة من أرضيات الصفوف واملمرات واملستق
   3.ضمن ناميات الدرج, الكربونديوم وهو مركب يتألف أساسا من السيلكون

, وهناك مقاييس كثرية جدا لكيفية تصميم العمارة الداخلية أو اال احلضري اخلارجي أي املدينـة خارجيـا  
والفضاءات لبناء مدينة تستوعب مجيع الفئات وجتعل املعاق حيضـر   وتطبق هذه اإلعتبارات على كافة األبنية

   .بدال من إختفائه
  

                                                 
 ).245(ص,مرجع سابق: عبد الرحيم الشراح 1
 ).246-245(ص,ص,مرجع سابق: عبد الرحيم الشراح 2
  ).242(ص,مرجع سابق: عبد الرحيم الشراح 3
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صـحية، نفسـية إجتماعيـة    ( و انطالقا من الرعاية االجتماعية كعملية تقدم فيها مجيع اخلدمات الالزمة    
عليها و كذلك  جيب أن تقدم وفق سياسات و إستراجتيات تسمح حبصول أكرب عدد ممكن من املعاقني) تأهيلية

توزيعها بشكل جيد من أجل اإلستفادة منها الشيئ الذي جيعل املعاقني أكثر إستعدادا و قابليـة للتكيـف و   
  .اإلندماج داخل اتمع 
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  :حجم مشكلة املعاقني : أوال
  حجم املشكلة عامليا.1

ملحوظة يف  مرحلة جديدة من تطورات 1950أي بعد  20يشهد النصف الثاين من القرن 
ذلك ظهوراإلهتمامات الدولية ذه الفئة بعد احلرب العاملية الثانية  على جمال رعاية املعاقني وساعد

وبالطبع ظهرت ,املعوقني غري القادرين ذهنياوحركيا وأدركت الكثريمن دول العامل أمهية,مباشرة
ولكن ما لبثت أن تزايدت , الكثريمن املشاكل املالية  اليت سامهت يف بطء عمليات اإلعداد و التنفيذ

وأيضا السياسات احلكومية القومية و صدرت العديد من التشريعات القانونية و , اإلهتمامات العاملية
كما كانت إلسهامات التقدم الطيب احلديث ,وق املعوقني يف احلياة والعمل اإلجتماعية و الصحية وحق

ومن أهم تلك اإلجنازات إكتشف لقاح ضد مرض ,بإجنازات هامة يف جمال الرعاية الصحية للمعوقني 
هذا باإلضافة إىل . م و الذي ساهم يف تقليص نسبة املعاقني إىل النصف تقريبا1956شلل األطفال عام

طب العيون واحلد من اإلصابات املتزايدة لألطفال املكفوفني أيضا وينطبق ذلك على العديد تقدم جمال 
  .و غريها      من اإلسهامات الطبية واألخرى يف جمال أمراض 

م عاما دوليا للمعاقني 1981حيث أعلن عام,ولقد أوىل اتمع الدويل عناية خاصة ملشكلة اإلعاقة 
م عقدا دوليا خاصا م يف إطار خطة عمل دولية للحد من 1991م حىت عام1981ومن عام ,

اإلصابة باإلعاقة  وإشتراكهم يف احلياة اإلجتماعية مثل ما جاء يف اإلتفاقية الدولية حلقوق الطفل 
سواء  -حيث تعترف فيها بوجوب متتعه, اخلاصة بالطفل املعاق  23و اليت أفرزت املادة ,م1989عام

  1.حبياة كاملة و كرمية –ية كانت إعاقته عقلية أوجسد

-1(ويف مذكرة إستشارية تقنية,وبناءا على ما ورد يف إحدى وثائق برنامج األمم املتحدة للتنمية  
3400G(  م الفقرة 1978أفريل 30الصادرة يف)من أي جمتمع من إعاقة %10يعاين حوايل):11

سار بفعالية يف تنمية جمتمعام تتطلب عونا خاصا إذ أريد لقدرام أن ت, بدنية أو حسية أو عقلية
    2.احمللية

,  )1(امللحق  ,1978جويلية 6املؤرخة يف  -PRO)29(كما ورد يف وثيقة منظمة الصحة العاملية
على األقل من مجيع األطفال يولدون بإعاقة بدنية أو عقلية أو %10إن: مايلي )1-1(الفقرة 

  3.اعدة خاصة من أجل ممارسة احلياة اليومية العاديةيكتسبوا بالدرجة اليت جتعلهم يف حاجة إىل املس

                                                 
  ) .27(ص , ع سابق مرج, متحدوا اإلعاقة من منظور الخدمة اإلجتماعية : عبد المحى محمود صالح   1

) 08(ص , 1981سنة , السعودية , دار المريخ للنشر , تربية المعوقين في الوطن العربي : لطفي برآات     2 
.  
  ).08(ص , المرجع نفسه    3 
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 ,1981عاقني يف العامل عامفقد بلغ عدد امل ) (ILOوحسب إحصائيات املنظمة العاملية للعمل 
  1.سنة 19مليون تتراوح أعمارهم بني شهر و  140مليون معاق جند منهم  450حوايل

يا وعن تلك النسـب و التوقعـات   ونكشف بعض اإلحصائيات عن مدى زيادة حجم املعاقني عامل
ومن أهم تلك اإلحصائيات أن إمجايل نسبة املعاقني  م2000املستقبلية ألبعاد هذه املشكلة و حىت عام 

أمـا  , مليون شديدي اإلعاقة  81,6مليون من بينهم  136م إىل 2000يف الدول املتقدمة تصل عام 
مليـون شـديدي    425,8يون معاق من بينهم مل 709,7فوصل عدد املعوقني ا إىل  الدول النامية

  2.اإلعاقة
وعليه فإن هذه املؤشرات اإلحصائية ال تعكس احلجم احلقيقي للمعاقني فنسبهم تتجاوز هذا بكثري 

و هذا من شأنه أن خيلف مشاكل , وذلك لوجود عدد كبري منهم مل تشملهم اإلحصائيات الرمسية 
و قد , أن توىل إهتماما أكرب للعناية ذه الفئة وتأهيلهالذلك يصبح إلزاما على احلكومات , عديدة 

و , م الصادرة بتمويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي2002جاء يف تقرير التنمية اإلنسانية للعامل 
اإلقتصادية و اإلجتماعية أنه يوصي باإلهتمام بذوي اإلحتياجات اخلاصة و  الصندوق العريب للتنمية

  3.را مهما يف جمال التقدم يف عصر املعرفة و الثقافةالذين يلعبون دو

  : -اجلزائر –حجم املشكلة حمليا .2
إن حجم مشكلة اإلعاقة يف اجلزائر يزداد تضخما يوما بعد يوم وأضحى واضحا احلجم الكبري 

يف بلدان العامل الثالث وذلك ,هلذه املشكلة و اليت تزداد خطورة و أصبحت معرقلة جلهود التنمية 
ورغم ما تشهده اجلزائر من تقدم نسيب يف جمال ,األمية,املرض,نتيجة عن مجلة من الظروف كالفقرك

فئة تبحث عن حتقيق التكيف النفسي ,فهم يف اجلزائر مثلهم مثل املعاقني يف بقية العامل,رعاية املعوقني 
بسبب حرب ,ول العاملحيث أن نسبة املعاقني يف اجلزائر يفوق نسبتهم يف غالبية د,وسط هذا اتمع 
كما سامهت العشرية األخرية يف التضاعف بفعل أيادي اإلرهاب وحوادث املرور , التحرير الطويلة

وكذلك ما خلفه اإلستعمار الفرنسي الذي مل ,اليت حتصد العديد من مبتوري األعضاء واملشلولني 
ؤسسات املتخصصة األن تفتقر الشيئ الذي جعل امل,يعمل على رعاية املعاقني يف اجلزائر قبل رحيله 

  .إىل منهاج تربوي واضح وحمدد

                                                 
,  1993سنة , الجزائر ,   07عدد , حوليات جامعة الجزائر , التكوين المهني في الجزائر : بوسنة محمود  1  

     ) .54(, ص 
ص ,مرجع سابق , متحدوا اإلعاقة من منظور الخدمة اإلجتماعية : عبد المحي محمود حسن صالح  2  
   ) .27-26(ص
مرآز , مجلة المستقبل العربي, 2002رؤى نقدية لتقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام : عوني فرسخ   3   

   ) .74(ص ,  2003سنة , لبنان ,دراسات الوحدة العربية 
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خاصة إذا إعتربنا هذه الفئة ,تعترب اإلعاقة سواء يف اجلزائرأو يف بلدان أخرى معرقال جلهود التنمية 
ففي اإلحصاء العام للسكان ",و يف هذا الصدد مل نعثر على إحصائيات دقيقة ,طاقة بشرية معطلة 

يف حني يشري البعض إىل ,معوق  1.590.466شري إىل أن عددهم يصل إىلي) 1998جوان(والسكن 
يف حني كشف وزير التشغيل و التضامن  " 1".أن العدد الفعلي يصل إىل حوايل ثالث ماليني معاق
أما حاليا أي ,مليون معاق  1,9ما يقارب  2009مجال ولد عباس أن اجلزائر ستحصي مع مطلع سنة 

 2".مليون معاق 1,7خاص املعاقني بـشعدد األ قدر 2007مع اية مطلع 
ويرجع عدم التحديد الدقيق هذا إال أن اإلحصائيات اخلاصة ال تأخذ بعني اإلعتبارإال الفئات 

هذا زيادة إىل بعض , يف حني تنعدم هذه املراكز يف األرياف , املتواجدة يف املراكز اخلاصة يف املدن 
  .أبنائها وعزهلم عن اتمع العائالت اليت ال تزال ختفي إعاقات

إال أن الكثري منها حيتاج ,قوانني كثرية و مراسيم أقرا الدولة لفائدة املعوقني منذ منتصف السبعينات
بالرغم من وجود املؤسسات املتخصصة التابعة ,إىل حتسني وإعادة التفعيل حلفظ احلقوق هلذه الشرحية

باإلضافة إىل أن الدولة تسعى , مؤسسة  200بأكثر من لوزارة التشغيل و التضامن الوطين املقدرة 
مؤسسة أخرى إال أن غالبية هياكل املؤسسات املوجودة تعاين من نقص  500جاهدة إىل إنشاء حنو

و اإلصالحات اجلديدة , التأطري وإختالف الشرائح لينحصر دورها يف اإلستقبال دون التكفل احلقيقي
انية والقوانني األساسية حتتاج إىل مراجعة يف ظل غياب هيكل لألقسام املدجمة غري وظيفية و ميد

  .قاعدي هلذه املؤسسات 
لكن , يف هذا الصدد مل نعثر على إحصائيات دقيقة تبني لنا احلجم احلقيقي ملشكلة املعاقني يف اجلزائر

  : منها  هناك بعض التشريعات اليت اختذا الوزارة املسؤولة اليت وردت يف اجلريدة الرمسية نذكر
م 1980مارس  8هـ املوافق لـ 1400ربيع الثاين 21املؤرخ يف  59- 80مرسوم رقم  •

 3.يتضمن إحداث مراكز متخصصة يف تعليم األطفال املعاقني وتنظيمها وسريها
م 1982ماي  15هـ املوافق لـ 1402رجب  21املؤرخ يف  180- 82مرسوم رقم  •

 .ين يتعلق بتشغيل املعاقني و إعادة تأهيلهم امله
ديسمرب  01هـ املوافق لـ 1408ربيع الثاين  10املؤرخ يف  257-87مرسوم رقم  •

م يتضمن إنشاء مركز وطين لتكوين املوظفني اإلختصاصيني يف مؤسسات 1987
 4.املعوقني

                                                 
  1    WWW.ULUMISANIA.NET              07-08-2008. 
  2   WWW.ELMOUCHAHID.NET           07-08-2008.    

  ) . 373(ص ,  1980مارس  11الصادرة في , 11العدد : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية     3  
    ) .1852(م ص 1987ديسمبر  2الصادرة في ,  49العدد : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   4   
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م 1989ماي  2هـ املوافق لـ  1409رمضان  26املؤرخ يف  257- 89مرسوم رقم  •
ويتمم القوائم , كز تربوية للطفولة املعوقةو مرا,يتضمن إنشاء مراكز تعليم متخصصة 

 .امللحقة باملرسوم
  تصنيف اإلعاقة احلركية:ثانيا 

اإلعاقة اجلسمية هي تلك اليت تنتج عن قصورأوعجز يف اجلهاز احلركي وهي ناجتة عن حالت 
, أو حادث يؤدي إىل تشوه يف العظام,أوبتر أعضاء اجلسم بسبب مرض,شلل األطفال,الشلل الدماغي

هذه احلالة جتعل من , ملفاصل أو ضمور يف عضالت اجلسم ويرجع ذلك إىل عوامل وراثية أو مكتسبةا
   1.الفرد غري قادر بصفة جزئية أو كاملة عن القيام بأنشطة ووظائف يقوم ا العاديني

ق وحتد اليت تسبب العجز للفرد املعا, عن حاالت األمراض املزمنة) اجلسمية(كما تعّبر اإلعاقة احلركية 
كما أا تشمل جمموعة من األمراض اجلسمية املنتشرة خاصة يف اتمعات النامية , من قدراته الطبيعية

اإلقعاد باإلظافة إىل , حيث سنعرض يف هذا العنصر على سبيل املثال احلصر وهي متثل شلل األطفال,
  .أمراض القلب والدرن

  Poliomyelitis: شلل األطفال .1 
, وقد كثر بنسبة كبرية يف أوائل القرن العشرين, رض من األمراض املعدية القدمية التواجديعترب هذا امل

فكان أول إكتشاف للطعم الواقي , مما لفت أنظار األطباء لتحليل املرض إنطالقا من مسبباته
وفصل فصائل الفريوس , الذي يعطى عن طريق احلقن يف األنسجة احلية" طعم سولك" 1955عام

املسببة للمرض كما مت إكتشاف املناعة من املرض عن طريق طعم يقدم عن طريق الفم يف أوائل الثالثة 
نسبة الرطوبة ,الستينات و تعترب عوامل اإلصابة ذا املرض خمتلفة من عامل آلخر بسبب حرارة اجلو 

   2.إخل...إنتشار اجلراثيم ,
ما بني عام واحد وعشر  %75به  حيث يصاب,كما يعترب غالبية مرض شلل اإلطفال هم األطفال 

كما يعكس هذا املرض , سنة 40و16ممن يصابون به يكونون ما بني الفئة العمرية %25أعوام بينما
بعض الظروف اإلجتماعيةو اإلقتصادية والصحية غري املالئمة اليت يف األقطار اليت ينتشر فيها هذا 

  3.عاملية بإجراء التحصينات العامةو لقد إهتمت دول العامل و املنظمات الصحية ال,املرض 

                                                 
, مرجع سابق , سياسات الرعاية اإلجتماعية للمعوقين في المجتمعات النائية : عبد اهللا محمد عبد الرحمن  1 

    ) .114(ص
, المكتب الجامعي الحديث , رعاية المعاقين سمعيا وحرآيا : حمد السيد حالوة م, بدر الدين آمال عبده  2 

  ) 58(ص ,  2001سنة , اإلسكندرية 
سنة , اإلسكندرية , دار المعرفة الجامعية , الخدمة اإلجتماعية ورعاية المعوقين : إقبال إبراهيم مخلوف   3

  ) .57(ص ,  1991
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بالرغم من تواجد هذا املرض منذ القدم إال أنه مل يلفت أنظار األطباء و املختصني إال يف أوائل القرن 
حيث أفزع العامل باألوبئة املتكررة اليت اجتاحت أوربا وأمريكا الشمالية وإفريقيا وغريها , العشرين

وأصبح اليوم غاية يف األمهية بالنسبة ,متعددة من العامل  لذلك نشطت البحوث العلمية يف جهات,
خاصة بالنسبة للمهتمني بالتأهيل املهين للمعوقني بسبب املشكالت اليت يسببها , واملتخصصني لألطباء

باإلضافة إىل الكثري من , هذا املرض للفرد املصاب به من القيود اليت يفرضها على حركته اجلسمية
الشيء الذي جعل من الضروري , حول السلوك والتكييف النفسي للمصاب املشكالت اليت تدور

على األطباء واملتخصصني تفهم املرض وأسبابه ونتائجه واإلجراءات اليت ميكن إختاذها للسيطرة عليه 
  .والوقاية منه

  1:باإلهتمام باألسس التالية بإعتبارها من األمور امللحة وهي " هوكسن"ويف هذا الصدد يوحي 
  .تخصص عن طريق برنامج منظم للمناعةال -
 .العالج سواء باألساليب الطبية العادية أو إجراء اجلراحة للحاالت اليت تتطلب ذلك -
 .التعليم -
 .التأهيل و التدريب -

  :وجتدر اإلشارة إىل أن هناك ثالثة مواطن لإلصابة ذا املرض 
 .إصابة عضالت اجلسم •
 .إصابة عضالت التنفس أو البطن •
 .ت البلعم واحلنجرةإصابة عضال •

 Crippled: اإلقعاد  .2
أو هو كل مرض يؤثر , املقعد هو الشخص الذي لديه سبب يعوق حركته ويسبب له خلل أو عاهة

وعظامه بشكل حيد من أداء وظيفته العادية و جيعله غري قادر على ,و مفاصله ,على عضالت الفرد
  2.ه البيولوجيةإستخدام جسمه يف سد حاجياته اليومية وإشباع رغبات
  :وميكن إمجال حاالت اإلقعاد حسب مسبباا فيمايلي 

  :اإلقعاد بسبب العدوى و اإلصابة .أ  

                                                 
ص , مرجع سابق , ت الرعاية اإلجتماعية للمعاقين في المجتمعات النامية سياسا: عبد اهللا محمد عبد الرحمن   1
)128. (  

ص ص , مرجع سابق , رعاية المعوقين سمعيا و حرآيا : محمد السيد حالوة , بدر الدين آمال عبده  2
)60,59. (  
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قد يكون هذا النوع من اإلقعاد حاصر للشلل األطفال كمرض يصيب اجلسم عن طريق العدوى مما 
عنه إعوجاج  ينتج, يسبب للمريض حالة إقعاد كما قد يكون هذا املرض ناتج عن اإلصابة مبكروب

  .يف العظام وبالتايل تعطيل شامل هلا 

  :  اإلصابة أثناء عملية الوالدة .ب  
خاصة , أثناء عملية الوالدة يكون اجلنني معرضا للعديد من اإلصابات خاصة عند الوالدات العسرية

لوضع أو مما يؤدي إىل إزدياد أطفال مشوهني نتيجة لتعسر ا, منها اليت جترى عليها عمليات جراحية 
  .عدم توفر اإلمكانات الالزمة لتجاوز مثل هذه احلاالت

  : اإلقعاد بسبب حاالت متصلة مبرض القلب ووظائفه .جـ  
ويعترب , بإعتبار القلب عضو غري مرئي فإن إصابته ينتج عنها خلل يف وظيفته كعضو أساسي للجسم

ا حتتاج إىل جهد كبري يف أل, حاالت مرضى القلب يف بعض األحيان يف حكم اإلفتقاد الكامل
لذلك يعترب مرضى القلب عامة يف حاجة لرعاية خاصة إجتماعية , عمليات اإلنتقال وقضاء احلاجات

   1.وصحية
  : اإلقعاد بسبب األورام اخلبيثة .د  

حيث تظهرعلى شكل , تكون األورام اخلبية ناجتة عن خلل يف وظيفة عضو معني بسبب إصابة ما
م أوعلى شكل أورام سرطانية أوحىت اإلضطرابات الناشئة عن اجلسم بسبب خلل يف منو العظا
  . التغريات الكيميائية

تأثري على عملية التكيف للشخص املصاب مما جيعل  -بدون شك -كل هذه األمراض سيكون هلا
اج حيث أا عبارة عن عمل دقيق حيت, عملية التوجيه النفسي للطفل املقعد وألسرته غاية يف األمهية

ألن مستقبل الطفل يتوقف , ولكنه ليس الدور الوحيد,واملهارة الطبية هنا هلا دور أساسي , إىل مهارة
هلذا فإن كل من , على حتقيق تكيفه الشخصي واإلجتماعي والتربوي واملهين إىل أعلى مستوى ممكن

سب بل يف مواصلة ال يف الفحص املبدئي فح, األخصائي اإلجتماعي والنفسي والتربوي له دورا يؤديه
و الواقع أنه مبجرد إاء املرحلة احلرجة من العالج اجلسمي , اإلشراف على مثل هؤالء األطفال أيضا

   2.تصبح املسؤولية الرئيسية من إختصاص األخصائي اإلجتماعي والنفسي

  : اإلقعاد بسبب شلل أعصاب املخ.هـ  
أو أي عضو , يفة اللسان أو أعصاب الصوتقد يظهر هذا النوع من اإلقعاد على مستوى خلل يف وظ

من األعضاء اليت هلا تأثري على الكالم أو عضالت احلركة حيث يكون هذا اخللل ناتج عن إصابة املخ 

                                                 
  ) . 115(مرجع سابق ص , الرعاية اإلجتماعية للمعوقين حرآيا : عيسات العمري   1
  ) .116(ص : رجع نفسه الم 2 
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سواء كان أثناء عملية الوالدة أو بعدها الشيئ الذي يؤدي إىل حدوث خلل يف الوظيفة احلركية 
 .للجسم

  

  : اإلقعاد بسبب التشوهات اخللقية .و  
وقد يرجع السبب يف التشوهات إىل عامل وراثي من , حتدث عادة أثناء منو اجلنني داخل رحم أمه

احلاالت العصبية اليت : جانب األم أو األب وهناك بعض أنواع التشوهات يتناقلها جيل بعد جيل منها 
  1.تعجز عن التحكم يف التبول أوالتربزأو احلركة وعادة ما تكون طرحية الفراش

  : أمراض القلب .3
ومن املعروف أن , يعترب القلب العضو األكثر أمهية يف جسم اإلنسان لتحكمه يف حياة الفرد وسالمته

فتنفتح الصمامات عن آخرها , تنفتح وتنغلق عند كل نبضة القلب, للقلب غرفا تفصلها صمامات
  .جهة مضادةحىت تسمح للدم باإلندفاع بسهولة مث تنغلق بإحكام حىت ال يتسرب الدم يف 

فال , واإلصابة بأمراض القلب هو حدوث خلل يف هذه الصمامات جيعلها قاصرة عن القيام بوظيفتها
لتعويض النقص الذي تعانيه , مما يضطر القلب للزيادة يف عمله, تنفتح لنهايتهاوال تقفل بإحكام

  .الصمامات
أهم عضويف جسم اإلنسان  تتمثل خطورا يف أا متس,كما أن أمراض القلب متنوعة ومتعددة 

وأمراض القلب مثلهامثل الكثريمن األمراض ترتبط بالسن واإلستعداد , تتحكم يف سالمة الفرد وبقائه
أويف مرحلة , والظروف اإلجتماعية والشخصية للمريض فقد تظهر يف مرحلة الطفولة,الوراثي
 القرن احلايل أمراض القلب ولقد انتشرت يف, أو يف مراحل النضج أويف مرحلة الشيخوخة,املراهقة

  2.العضوية والوظيفية
الذي يغذي القلب مما يؤدي إىل , وقد يتعرض القلب لنوبة تنتج عن إصابة يف الشريان اإلكليلي

أو قد يصاب اإلنسان بذحبة , إنقطاع تدفق الدم يف أنبوبة صغرية يف الشبكة املتواجدة يف الشريان
حيث يف حالة قيام , لة القلب للقدر الكايف من األكسجنيصدرية حتدث نتيجة حلرمان جزء من عض

فتفتح مجيع , فإنه حيتاج إىل كمية كبرية من الدم يلجأ خالهلا القلب لزيادة عمله, اإلنسان مبجهود
فروع الشريان اإلكليلي حىت أدق الشعريات وإذا مل يتمكن أحد فروع الشريان من الفتح فإنه يؤدي 

وهذا ما ,مما يسبب اآلالم يف الصدر, ب من القدر الكايف من األكسجنيحلرمان جزء من عضلة القل
  3.يسمى بالذحبة الصدرية

                                                 
  ) .115(ص : المرجع نفسه   1
  ) .116(ص : المرجع نفسه   2
  ) .59,58(ص ص , مرجع سابق , السلوك اإلجتماعي للمعوقين : محمد سيد فهمي   3
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منيز بني نوعني من أمراض القلب األول حلقي حيث يولد الطفل بعيب يف القلب أو يف الشرايني 
ى الكبرية أما الثاين فهو ناجم عن إصابة القلب يف إحدى الصمامات أو أكثر نتيجة مرضه باحلم

  .سنة 15سنوات إىل  04الروماتيزمية وهي عادة تصيب األطفال ما بني 

  ):السل(الدرن  .4
يعترب الدرن من األمراض املعدية كغريه من األمراض املعدية األخرى كاجلزام واألمراض التناسلية اليت 

باإلضافةإىل  هلا الكثري من األعراض السلبية يف اتمع سواء من الناحية اإلجتماعية واإلقتصادية
كما يعد الدرن أيضا من بني األمراض اليت تؤدي إىل العجز املزمن , األضرار البدنية اليت خيلفها

حيث يعترب مدى , وهو ينتشر عادة يف اتمعات اليت تعيش حتت ظروف معيشية مزرية, والوفاة
  .إلجتماعية يف جمتمع معنيإنتشاره على أحد املقاييس اليت حتدد املستوى اإلجتماعي ونوعية الرعاية ا

يصاب الشخص ذا املرض إثر تعرضه ملكروب الدرن وهو نوع من الباسالت متعددة األنواع منها 
النوع اإلنساين ومنها النوع البقري إال أنه ميوت مباشرة بتعرضة ألشعة الشمس أو احلرارة او 

  .املطهرات
وخترج , ملصاب مبرض الدرن الرئوي النشطإن أهم مصدر للعدوى هو الرئتني والشعيبات لإلنسان ا
, أو أي جمهود تنفسي,أو السعال أو العطس, باسالت الدرن مع إفرازات اجلهاز التنفسي مع الكحة

وقد تكون , و قد يستنشق هذه املكروبات مباشرة على شكل رذاذ,وذلك عن طريق األنف والفم
كما تتم العدوى عن طريق , ر عند الكنسصغرية معلقة باجلو إىل أن تستنشق أو تلصق بذرات الغبا

أو تلوث الطعام وأدوات األكل كما قد تنتقل , األيدي امللوثة من اإلفرازات وتنتقل مباشرة إىل الفم
  :العدوى من احليوان املريض حيث أا حتدث بثالت طرق 

حيث تصل املكروبات إىل اللوزتني ومنها إىل الغدد , عن طريق اجلهاز اهلضمي -
  .ويةاللمفا

حيث تصل املكروبات عن طريق األعضاء التنفسية على , عن طريق اجلهاز التنفسي -
 .األوعية اللمفاوية كما تتسرب إىل الدم لتنتشر يف الرئة

 1.وهي احلاالت النادرة وإن كان هلا نفس اخلطورة, عن طريق اجللد -
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  التأهيل والدمج اإلجتماعي للمعاقني: ثالثا
جتماعية دف إىل تفعيل الطاقات على صعيد اتمع إلحداث تغيري يف إن اإلستراتيجية اإل
ولتمكني أفراد اتمع من التعرف أكثر وبالتايل التفهم بشكل أفضل لإلعاقة , معارف الناس ونظرم

جبوانبها اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية حميطة أفضل مما هي عليه لذوي اإلعاقات وحتسني مستوى 
وعليه فإن برنامج التأهيل املبين على اتمع ميكن إعتباره برناجما للتنمية اإلجتماعية يصل , حيام

ومن الظاهر أن برنامج التأهيل املبين على اتمع ال يهدف إىل املساعدة , كافة قطاعات اتمع
ت الفرصة واخلدمات التأهيلية لذوي اإلعاقات فقط وإمنا يهدف إىل إعطاء مبا فيهم ذوي اإلعاقا

للمشاركة يف إختاذ القرارات املتعلقة م ومبا يعود من نفع من خالل التفهم العميق للمجتمع وحتديد 
  .هذه اإلحتياجات على أساس األولويات

يعترب اهلدف الرئيسي للتأهيل هو ضمان قدرة املعوقني على الوصول بإمكانام البدنية والعقلية إىل 
باخلدمات والفرص العادية وحتقيق اإلندماج اإلجتماعي الكامل يف  واإلنتفاع, مستواها األقصى

يستند هذا اهلدف إىل املفهوم املنطقي على حتقيق املساواة يف الفرص واإلندماج يف اتمع , جمتمعام
اإلعاقة  يضم الوقاية من حدوث, والتأهيل اتمع يف مفهومه الواسع يعترب جا شامال, احمللي

وتوفري فرص , أنشطة الرعاية الصحية األولوية وإدماج األطفال املعاقني يف املدارس العادية والتأهيل يف
  .النشاط اإلقتصادي املربح للراشدين املعوقني

وبالتايل التمتع بالصحة والرفاهية , من هذا املنطلق يعزز التأهيل حقوق املعاقني داخل جمتمعام
  .ية واإلجتماعية والثقافية والدينية واإلقتصادية والسياسيةواملشاركة الكاملة يف األنشطة التعليم

حبيث يكون اهلدف الفعلي , ذايت ومهين فإن له فروعا متعددة ذين اجلانبني: إذا كان للتأهيل جانبان 
الشيئ الذي جيعل املعاق , حمققا بذلك اجلانبني معا الذايت واملهين, من التأهيل هو اإلندماج يف اتمع

وميكن أن يطلق أيضا على هذه الفروع , على التكيف مع من حوله من أفراد وأشياء وأحداثقادرا 
  .حيث يعد املعوق للتكيف مع جمتمعه وبيئته , التأهيلية إصطالح التأهيل التكيفي

إن التأهيل هو تلك احملاوالت اليت يقوم ا األخصائيون لكي جيعلوا من املعاق أهال ملمارسة احلياة 
حيث يبث قوة إرادته وصموده على , عية يف مجيع جوانبها بقدر املستطاع وأهال للتقديراإلجتما

وينبثق التكيف مع , رغم ما أمل به من إعاقة, سبيل الوصول إىل مستوى أفضل يف حياته العملية
, فاملعوق يؤهل لكي يتكيف أو يتوافق مع اتمع, من خالل عملية التأهيل, اتمع واإلندماج فيه

متهيدا إلمتام تأهيله يف مجيع , يدرب املعاق على كل جانب فيها, ذلك أن التأهيل له جوانب متعددة
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يف اية املطاف يصبح يف مرحلة التكيف اإلجتماعي الكامل مع بيئته وجممعه الذي يعيش , اجلوانب
   1.فيه

املعاق إىل أعلى درجة من هنا جند أن التأهيل هو عبارة عن عملية مرئية ومستترة تعمل على إيصال 
واليت متكنه من حتقيق , والنفسية واملهنية واإلقتصادية, والتربوية, من قدراته الطبية واإلجتماعية

  .حيث تتداخل خطوات هذه العملية, اتمع الذي يعيش فيه التكيف مع

 :التأهيل النفسي  .1
أو نتيجة لنظرة بعض , النقصهو تلك اخلدمات اليت دف إىل معاونة املعاق يف مقاومته للشعور ب

والتغلب على احلاالت النفسية اليت تصاحب العجز أو , أفراد اتمع إليه ومقارنة نفسه باآلخرين
وأنه من املمكن أن جيعل , وامتأل باألمل يف املستقبل, فإذا ما أصبحت حالته النفسية مرتفعة, العاهة

ما منحه اهللا من قوى  -بكل إطمئنان -ل مستخدماوفيها أعما, حياته مثل حياة أي فرد أخر هلا قيمة
فإذا ما أحس أن ما , غري هذا اجلزء الذي أعيق أو تعطل أو ضعف بدرجة كبرية, أخرى يف جسمه

حيث أن القوى اإلنسانية ختتلف من فرد ... أعطاه أو وهبه اهللا ال يقل عما أعطاه ألي إنسان آخر
طيها اهللا تعاىل للمعوق فيما تبقى له من أعضاء أقوى فمن املمكن أن تكون الطاقة اليت يع, آلخر

أو معاق , إذا كان مقعدا, فلعله يستطيع أن يرى بقوة بصره, وأكرب من طاقات اآلخرين العاديني
بطيئ احلركة  –إال أنه كسول رتيب  –أبعد مما يستطيع شخص آخر سليم احلواس , احلركة  
اق احلركة قوة البصر تعوضه عن عجزه يف التنقل لرؤية فيمد اهللا تعاىل هذاالقعيد املع, والتحرك

  2.األشياء البعيدة
حيث إذا ما رسخت يف نفس املعاق هذه املعاين فإنه , كذلك نفس الشيئ بالنسبة للحواس األخرى

فيؤدي ذلك إىل جناحه يف جماالت التأهيل , سوف يقبل على ممارسة احلياة بقلب قوي وروح ثابتة
  .األخرى

  :هيل الطيب التأ. 2  
حيث يبدأ العالج الطيب , إن التأهيل الطيب يعترب من أهم جوانب أو فروع التأهيل الشامل للمعاق
وبالتايل يعمل هذا النوع , للمعاق منذ ظهور إصابته باإلعاقة ويتم حيت اية عملية التدريب أو التأهيل

يت تعطيه شيئا من القوة والتحمل على دعم املعاق أو املصاب بكل الوسائل الطبية وال من التأهيل
  .خالل عمليات التدريب والتأهيل

                                                 
, مرجع سابق , دور المجتمع نحو أبنائه من ذوي اإلحتياجات الخاصة : عبد المحسن عبد المقصود سلطان   1

  ) .94(ص 
  ) .96,95(ص ص : المرجع نفسه   2
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اليت يقوم ا اجلانب الطيب للمعاق وهو يف طريق , ولعل العالج الطبيعي يكون أنسب أنواع العالج
" ,وجتري دماؤه بعد بطء وهدوء, وذلك حىت تقوى عضالته بعد سكون, تأهيله إجتماعياو مهنيا
أقرب من , أهيل الطيب عادة ما يتضمن حماولة إعادة املريض إىل حياة أخرىهكذا ميكن القول أن الت

أن تكون للحياة الطبيعية عضويا ونفسيا وإجتماعيا يف حدود قدراته وإمكاناته حىت يعتمد على نفسه 
والتمرين واألجهزة , كالعالج الطبيعي, وذلك باإلستعانة جبميع الوسائل الفنية والطبية, بقدر اإلمكان

والعالج النفسي ) وهي التكاليف اليومية للحياة العادية ( والطب واجلراحة والعالج بالعمل, تعويضيةال
أي أنه عملية متكاملة من اجلهود املتناسبة خلدمة , والعالج الرياضي والتدريب املهين املناسب

   1".املعوق
أي أن كل فروع التأهيل , من الواضح هنا أن التأهيل الطيب مالزما لكل جوانب التأهيل األخرى

حتتاج إىل متابعة طبية يف كل املراحل من أجل تقوية بعض األجزاء من بدنه قصد إعطاءه القدرة على 
  .مواصلة عمليات التأهيل األخرى

  : التأهيل اإلجتماعي. 3  
, إذ تعددت تصوراته بتعدد التخصصات اليت تناولته, هناك إختالفات كثرية يف توضيح مفهوم التأهيل

  .وتعددت معاينته بتعدد الفروع اليت عاجلته
برنامج إستثمار للقدرات واجلهود اخلاصة باألفراد : " يشري مفهوم التأهيل اإلجتماعي للمعوقني بأنه 

وصوال م عن طريق اخلدمات اإلجتماعية والنفسية والطبية والثقافية واملهنية أيضا إىل , املعوقني
  2."لب على اآلثار اليت ختلفت عن إعاقتهماملستوى الذي ميكنهم من التغ

للتوافق مع , أن اهلدف من التأهيل اإلجتماعي هو إعادة إدماج الفرد املعوق للحياة الطبيعية العادية 
جيب أن ينتهي حبصوله علة عمل , وذلك التوافق الذي فقده بسبب اإلعاقة, اتمع الذي يعيش فيه
هو متكني املعوق يف حدود , النهائي للتأهيل اإلجتماعيحيث أن اهلدف , مناسب واستقراره فيه

  3.ليكون منتجا قادرا على املشاركة يف احلياة الطبيعية للمجتمع, قدراته
من هذا املنطلق يصبح املعاق بإستطاعته املشاركة يف عمليات التنمية الشاملة للمجتمع الشيء الذي 

  .جيعله يندمج بصورة تدرجيية يف اتمع
 
  

  :سس التأهيل اإلجتماعي أ .أ  
                                                 

  ) .96( ص : المرجع نفسه   1
  ) . 96(ص ,  1989سنة , مصر , جامعة حلوان , الخدمة اإلجتماعية للفئات الخاصة : محمد نجيب توفيق   2
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 :التأهيل عملية فردية -
حيث تبذل مجيع اجلهود ملواجهة اإلحتياجات اخلاصة للفرد املعاق فهي دراسة حالة تطبيقية تعىن 

ومن هنا كان على األخصائي يف التأهيل أن يلم ببعض , بالشخص كما تم باملشكلة يعترضها
  :منها املقابلة واليت هلا عدة أنواع أساليب يف اخلدمة وكذلك بعض األدوات البحثية

 .مقابلة العميل يف املؤسسة •
 .مقابلة العميل يف املرتل  •
وجتدر اإلشارة إىل أن املالحظة هي أول الوسائل , مقابلة ذوي الصلة املباشرة بالعميل •

اليت يعتمدها األخصائي يف املقابلة واملعروف أن املالحظة هي نشاط عقلي يدور حول 
  1.سية للعميلاملدركات احل

 :التأهيل عملية ذات طابع حر -
حيث يستطيع الشخص املعاق أن , مبعىن أن التأهيل هو عملية بالسماحة واحلرية يف تقبل عالقاا

وبالتايل يصبح املعاق عضو فعال , يساهم يف املشاركة يف اختاذ القرارات وتفهم مدى أمهيتها وصحتها
  .يف صنع القرارات اليت ختصهم

ل عملية تتكامل فيه نواحي التشخيص النفسية واالجتماعية واملهنية التأهي -
 :والطبية

فهو موضوع على , يستهدف التشخيص النهائي للتأهيل حتقيق الكفاية الوظيفية الشاملة لذوي اإلعاقة
  :أساس ثالث عوامل يعتمد بعضها على اآلخر وهي

 .لطبية حتقيقها بالنسبة للشخصأعلى مستوى من الوظائف البدنية اليت تستطيع املهارات ا •
حبيث يصبح املعوق شخصا إجتماعيا قادرا على حتقيق الشعور , تنمية الفرد إجتماعيا •

 .والرضا يف حياة اجلماعة واتمع الذي ينتمي إليه نباألم
وال تقوم , يعمل التأهيل على توفري اخلدمات اليت تساعد املعوق يف التغلب على إعاقته •

بل يفترض إستجابته هلذه اخلدمات والعمل على , لى سلبية املعوقخدمات التأهيل ع
 2.اإلستفادة منها 

 
  

  :أهداف التأهيل اإلجتماعي  .ب
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من شأنه أن خيفف حدة , إن توفري خدمات التأهيل اإلجتماعي للمعوقني وخاصة املعوقني حركيا
ثار اإلجتماعية والنفسية املترتبة ويقلل من اآل, املشكالت واآلالم اليت يتعرضون هلا يف حيام اليومية

, ومنه اتمع الذي يعيشون فيه, وحتقق هلم الشعور باألمن والسعادة بني أسرهم وذويهم, عليها
  :وعليه فأن األهداف الرئيسية للتأهيل هي

 .للفرد املعاق يف جمتمعه) احلقوق(توفري املتطلبات األساسية  •
 .هيلمشاركة املعاقني وأسرهم يف برنامج التأ •
 .توفري اخلدمات التأهيلية ألكرب عدد ممكن من املعاقني يف اتمع •
 .احلث على دمج املعاقني يف جمتمعام •
احلث على مشاركة اتمع وتوعيته وتغيري اجتاهاته السلبية حنو املعاقني يف اتمع ونظرا  •

متخصصة      درألن التأهيل التقليدي املؤسسي ختطط خدماته التأهيلية تنفذ من قبل كوا
تعمل يف أوقات وظروف حمددة بإستخدام طرق وأدوات ذات كلفة إقتصادية عالية 
وحيث أن فئة املعاقني املستفيدين من هذه اخلدمات حمدودة فقد ظهر مفهوم التأهيل 
اتمعي والذي يهدف إىل نقل مسؤوليات التدريب والدمج إىل املعاقني وأسرهم 

  1.وجمتمعام احمللية
بل يسامهون بقدر , ال يعتربون عالة على ذويهم, ا يهدف إىل حتويل املعاقني إىل مواطنني منتجنيكم

وعلى العكس من ذلك فإن إمهال دورهم والتفريط يف العناية , املستطاع وفق قدرام يف زيادة اإلنتاج
هي واجب  كما, و عليه فإن رعاية املعاقني هي ضرورة إجتماعية,م يعد هدرا لطاقات بشرية

   2.والتكيف اإلجتماعي والرقي اإلقتصادي, إنساين يهدف إىل حتقيق التوافق الشخصي
باإلضافة إىل هذا جند أن برنامج التأهيل اتمعي يتطلب دعما أوليا من إدارة الربنامج من أجل نقل 

شاد بشأن كيفية املعارف واملهارات اليت حيتاج إليها أعضاء اتمع احمللي عن أوجه اإلعاقة واإلر
برنامج " ومن املسؤوليات األساسية اليت تقع على عاتق إدارة الربنامج.معاونة األشخاص املعوقني

والعاملني فيه ضمان حصول اتمع احمللي واألسر املستهدفة على املعلومات " التأهيل اتمعي
ملعاونة املعاقني على تنمية  ةالزمالضرورية بشأن خمتلف أوجه اإلعاقة مبا يف ذلك املعارف واملهارات ال

 3.قدرام وتطويرها
  

  :أساليب التأهيل اإلجتماعي  .جـ
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حيث أن , يف املاضي كان األسلوب املتبع يف تأهيل املعاقني يتم بإنشاء مؤسسات ومراكز متخصصة
تتجاوز هذا األسلوب مل يكن جمديا فقد أشارت الدراسات والتقارير إىل نسبة املعاقني املخدومني ال 

من املعاقني يف الدول النامية وعليه أوصت منظمات األمم املتحدة ذات العالقة بتأهيل  % 3- 2
املعاقني بالتوجه حنو إطار إجتماعي للعمل يف هذا امليدان أي استخدام ما يسمى مبفهوم التأهيل 

, كلف إقتصاديااتمعي والقائم على استخدام الوسائل واألساليب واألدوات البسيطة واليت ال ت
وتناسب اتمع وهذا ما أشارت إليه الدراسات املتصلة ذا املوضوع واليت ترى ضرورة تعديل 

  1.وتكييف نظام التأهيل اتمعي مبا يتناسب والبيئة احمللية واليت يطبق فيها
املعاقني يف  ومن هنا جند أن عملية التأهيل اتمعي انتقلت إىل جمال املؤسسات اخلاصة إىل مسؤوليات
أي أن , ذام وأسرهم وجمتمعهم وذلك ألن النسبة األكرب للمعاقني هي خارج املؤسسات اخلاصة

  .نسبة املعاقني الذين هم يف املؤسسات اخلاصة قليلة جدا
فيما وتكمن األسباب وراء تأخر التأهيل والتربية اخلاصة يف الدول النامية إىل أن هذه الدول اعتمدت 

والربامج من الدول اليت قطعت شرطا يف هذا اال دون تعديلها لتتناسب وحاجات  اخلدمات نتج
املعاقني من الدول النامية اعتقادا منها بأن احللول ملشكالت املعاقني جيب أن تكون على غرار احللول 

ية نوعا وقد ساعدت املنح الدول, ملشكالت املعاقني يف الدول املتقدمة اليت قطعت شوطا يف هذا اال
ونتيجة للتوصيات غري الوقعية اليت يصعب تطبيقهاو املقدمة من اخلرباء الدوليني , تطوير الوضع ما يف

حيث أن هؤالء اخلرباء خترجوا من اجلامعات الغربية أو شاهدوا بعض التطبيقات , للدول النامية
ترمجوها حرفيا دون إجراء يف هذه الدول فأعجبوا ذه الربامج و, لربامج التربية اخلاصة والتأهيل

  2.التعديالت الالزمة لتتناسب وظروف الدول النامية

  :التأهيل املهين .4 
وهو عملية استمرارية طويلة لتجهيز املعاق ,يعترب التأهيل املهين إعادة توظيف وتشغيل املعاق مهنيا

مقبولة متكنه من  إدارية أو عمل حريف للحصول على درجة مهنية) وظيفة(معينة) شغل(ملهنة ووظيفة
وتعرف منظمة ,فين وهذا يتناسب عادة والقدرات املتبقية عند املعاق بعد اإلصابة,مزاولة املهنة كحريف

أن التأهيل املهين جمموعة طرق منهجية متواصلة منتظمة  55/99العمل الدولية حتت إعالن رقم 
   3.العلمي) التحصيل(كنيومهنية احملتوى حيث تدخل ضمنها عمليات التوجيه واإلختيار والتم
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أو صاحب العاهة من العودة إىل عمله األصلي أو , كما هو برنامج اهلدف منه متكني الشخص املعوق
عمل آخر يالئم حالته ويناسب ما تبقى له من قدرات أو مواهب و إمكانيات يعتمد على نفسه يف 

  1.احلياة

  :اخلطوات األساسية للتأهيل املهين للمعوقني   - 
من خالل خطوات أساسية هامة قد Vocational Réhabilitationعملية التأهيل املهين تتم 

  .حيتاج إليها املعوق عند تأهيله أو بعضها
ولكن البداية احلقيقية للتأهيل تكون , تبدأ عملية التأهيل من اللحظة األوىل اليت يصاب فيها املعوق

, أحد مكاتب أو مراكز التأهيل املهين القائمةبعد أن يتقدم أي حيول إىل , بعد عالج املعوق طبيا
كلما كان تأهيله ميسرا , وكلما بدأ تأهيل املعوق مبكرا منذ اللحظة األوىل اليت يصاب فيها

وليس معىن هذا أن عملية التأهيل قد ال تصلح بعد مرور عامني أو ثالثة من اإلصابة ولكن ,ومفيدا
  2.مع املعوق عقب اإلصابة مباشرةاملقصود هو توضيح أمهية السرعة يف العمل 

  :تحيتوي التأهيل املهين على ثالث خطوات أساسيا

 :إكتشاف وحصر حاالت اإلعاقة والتعرف عليها مبجرد اإلصابة -
إن األمور والقضايا األساسية اليت يرتكز عليها التأهيل املهين هي أوال حتديد حجم اتمع الذي تشغله 

واجلدير بالذكر , ت ذوي اإلعاقات سواء كانت وراثية أو مكتسبةالرعاية ومن مث ينبغي حصر حاال
  .أنه ينبغي اكتشاف هذه احلاالت يف وقت مبكر حىت ال تتفاقم اإلعاقة

وإكتشاف , فكلما بدأت عمليات التأهيل مبكرا كلما كانت هناك فرص أكرب لعمليات التأهيل
كاملستشفيات , هلا إتصال مبجاالت اإلصابةاحلاالت وحصرها حيتاج إىل اإلتصال جبميع املصادر اليت 

, وشركات التأمني ,ومكاتب العمل واملصانع , و العيادات وأقسام البوليس,ومكاتب الصحة,
لكي ال يترك املعوق فترة طويلة بعاهة فيكتسب بعض امليول والعادات غري , واملؤسسات اإلجتماعية

     استرياد             كأن يلجأ إىل, السوية
أو حياول اهلروب من عاهته , فيلجأ إىل اإلستسالم واليأس, طف والتسول أو يفقد الثقة بنفسهالع

 3.فيدمن على املخدرات أو يقدم على اإلنتحار أو غري ذلك من السلوك غري السوي
  

                                                 
مجلة العلوم اإلجتماعية , أسس التأهيل اإلجتماعي للمعوقين من منظور خدمة الفرد والجماعة: أحمد بوذراع   1
  ). 145(ص ,  1995سنة , الجزائر, جامعة باتنة , 4العدد , 
المكتب , ) رعاية المعوقين ( رعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة اإلجتماعية : محمد سالمة غباري   2

  ). 206(ص, 2003سنة , اإلسكندرية , الجامعي الحديث 
ص ,ص, مرجع سابق , رعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة اإلجتماعية : محمد سالمة غباري   3
)207,206.(  
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 :الفحص الطيب وما يترتب عنه من خدمات طبية -
وما إذا كانت , رير نوع العجز أو اهلاهةمير بالكشف الطيب لتق, عندما يبدأ املعاق يف عملية التأهيل

ويف , ومدى حاجة املعوق إلستكمال العالج الطيب قبل تأهيله مهنيا, متنعه من مزاولة مهنته األصلية
فهناك حاالت تقتضي القيام , حالة حاجة املعاق إىل العالج حيول على املستشفيات أو الطبيب املعاجل

  .اد الساق أو الذراع لتتالئم مع الطرف الصناعيبعمليات جراحية أخرى بعد البتر إلعد
  :والفحص الطيب كخطوة من خطوات التأهيل حيقق األهداف التالية

 .تقرير نوع العجز ومدى ثبوته واحتمال تطوره •
 .وإحالته إىل جهات العالج املتخصصة, تقرير حاجة املعوق إىل استكمال عالجه الطيب •
 .املتبقية لدى العميلفحص مجيع القدرات البدنية والنفسية  •
وضع تقرير بالنصائح واإلرشادات واألوضاع اليت جيب على العميل واملسؤولون مراعاا  •

 .يف إختيار املهن ويف التدريب املهين والتشغيل
ومدى احلاجة إىل تدريبات عالجية , تقرير مدى إمكانية اإلقتناع باألجهزة التعويضية •

 1. أقصى حد ممكنللعمل على زيادة قدراته البدنية إىل

 ):اجلسمي(اإلعداد البدين  -
تبدأ هذه املرحلة بعملية الفحص الطيب لتحديد نوع العجز ودرجته ونوع العالج املطلوب ويشمل 

  :اإلعداد اخلطوات التالية
إذ تبني أن املعوق حيتاج إىل بعض العمليات اجلراحية أو تدريب بعض , إمتام العالج الطيب •

 . نتها وهو ما يعرف بالعالج الطيبالعضالت إلستعادة مرو
ويقرره الطبيب باإلشتراك مع األخصائي اإلجتماعي حيث ميارس , العالج بالعمل •

املريض نوعا من النشاط واهلواية أثناء فترة العالج وذلك لتدريب املريض على القيام 
 .خطة العالج     حبركات معينة تنفذ

ويضية كاألطراف الصناعية أو النظارات أو التدريب البدين باإلستعانة باألجهزة التع •
 2.مع مساعدة املريض على إستخدام تلك األجهزة,أجهزة السمع

جند أنه بعد إاء املريض عملية املعاجلة تأيت بعد ذلك اخلطوة اهلامة جدا يف عملية التأهيل املهين 
مبا يف ذلك , ملية اإلعداد البدينوإعداد املعاق بدنيا أو جسميا مع متابعة تقدمي اخلدمات الطبية أثناء ع

واألجهزة املساعدة هذا باإلضافة إىل اشتراك , كاألطراف الصناعية, تزويد املعاق باألجهزة التعويضية

                                                 
  ).208,207(ص,ص: لمرجع نفسه ا  1
  ).94(ص,مرجع سابق , الرعاية اإلجتماعية للمعوقين حرآيا : عيسات العمري   2
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األخصائي وذلك بتقدمي نوع من النشاط واهلواية أثناء فترة العالج وذلك لتدريب املريض على القيام 
  .تهحبركات معينة من أجل استرجاع لياقة عضال

كما تتضمن هذه املرحلة أيضا التدريبات البدنية الالزمة لتعويض أي نقص عضلي أو مفصلي أو 
, كما يتدرب املعاق حسب حالته على األعمال واحلركات اليت حيتاجها يف حياته العادية, عصيب

   1.وعلى طريقة إستعمال الطرف الصناعي أو اجلهاز املساعد

  :البحث اإلجتماعي دراسة احلالة -  
مبعىن حتديد الظروف اإلجتماعية اليت يعيشها املعاق , وهي تعرب عن دراسة حالة املعوق اإلجتماعية

وليس هذه اخلطوة ,كعالقته بأفراد أسرته أو عالقته باحمليط الذي يعيش فيه, واآلثار املترتبة عن إعاقته
  .غري أا جيب أن تبدأ من البداية قدر اإلمكان, أهيلترتيب أو تسلسل زمين يف تسلسل خطوات الت

  :التشخيص النفسي -
يقوم به أخصائي نفسي , يعترب التشخيص النفسي خطوة هامة من خطوات التأهيل املهين للمعوق

حيث جيري بعض اإلختبارات ,يدرس ويشخص حالة املعوق من خمتلف النواحي النفسية واإلنفعالية
إىل غري ذلك مما يراه ... وإختبارات القدرات وإختبارات الذكاء, الشخصيةمن إختبارات , املختلفة

لكي خيرج من هذه اإلختبارات , األخصائي النفسي ضروريا وصاحلا للتطبيق على املعوق الذي أمامه
ومدى تأثرها , وشخصيته العامة, بصورة تبني مستوى ذكاء املعوق وميوله اخلاصة وقدراته املهنية

ويقدم يف النهاية تقريرا يتضمن ,ة النواحي اليت يراها الزمة لعملية التوجيه والتأهيل املهينوكاف, بالعجز
   2.وتدريبه عليها, النصائح والتوجيهات اليت جيب مراعاا يف إختيار املهنة

  : التوجيه املهين -
األخصائي تتضمن هذه املرحلة النظرة التكاملية للفرد حيث يقوم الطبيب وأخصائي العالج الطيب و

واألخصائي اإلجتماعي بإستعراض ما ميتاز به الفرد املعاق من قدرات بدنية وإستعدادات , املهين
, ومعلومات وخربات مث مقارنة تلك القدرات واخلربات مع احتياجات املهن املختلفة, نفسية وعقلية

ر فيها فرص العمل يف بشرط أن تكون املهن اليت تتوف, واختبار املهنة اليت تتفق مع حالته اخلاصة
  3.اتمع

  من هنا جند أن خطوة التوجيه املهين يكون العمل اجلماعي حيث يتم التعاون بني خمتلف األخصائيني
لتحديد نوع املهنة اليت تتوافق مع حالة املعاق وقدراته البدنية ...) النفسي, املهين , اإلجتماعي ( 

  .والعقلية

                                                 
  ).208(ص, مرجع سابق , رعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة اإلجتماعية : محمد سالمة غباري   1
  ).210(ص : المرجع نفسه   2
  ).95(ص , مرجع سابق, وقين حرآيا الرعاية اإلجتماعية للمع: عيسات العمري   3
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. حقيقة نفسه بالطريقة اليت متكنه من إستثمار قدراته      ه املعاقتوجي: كما يقصد بالتوجيه املهين
وإستغالل مواهبه مبا يعود عليه وعلى اتمع بالفائدة ومساعدته على التكيف مع بيئته اليت يعيش فيها 

  1.معتمدا على نفسه يف الوصول إىل قرارات تساعده يف حل مشاكله

 : التدريب املهين -
العمل أو املهنة اليت مت ترشيحه هلا حسب قدراته وميوله وإستعداداته هو تدريب املعوق على 

لكي تزداد أمامه فرص العمل بعد إنتهاء فترة , إلكتساب مهارات يف اإلجتاه الذي تقرر صالحيته له
  2.كما يدرب املعاق على اآلالت واألجهزة اليت تتفق والعمل الذي رشح إليه, التدريب

وة األخرية من خطوات التأهيل املهين حيث تكون على مستوى مراكز وتعد هذه اخلطوة هي اخلط
  .أين تكون األدوات الالزمة للتدريب متوفرة, التدريب املهين

  :أهداف التأهيل املهين/ب
ميكن تلخيص األهداف اليت يسعى إليها التأهيل املهين يف األهداف اإلجتماعية واألهداف اإلقتصادية 

  :كما يلي

 :اعيةاألهداف اإلجتم •
يعد التأهيل املهين عملية ترمي إىل حتقيق العدالة اإلجتماعية بني أفراد اتمع وبالتايل حتقيق مبدأ تكافؤ 

وذلك بإعطاء الفرصة كاملة هلذه الشرحية ليعيشوا حياة كرمية وال يعيشون عالة على , الفرص
  .روعةأو اإلنعزال على اتمع أو يتجهون إىل الكسب بطريقة غري مش,غريهم

 :األهداف اإلقتصادية •
فإن توجيه هؤالء , إن التأهيل املهين يعمل على زيادة اإلنتاج اإلقتصادي وبالتايل زيادة الدخل القومي

يكسبون من خالهلا راتبا شهريا جيعل منهم أشخاص , املعوقني وتدريبهم على مهن يشتغلون فيها
ا يصرف هلم من مساعدات وإعانات بدال مم, منتجون إجتماعيا ويصبحون من دافعي الضرائب

  3.إجتماعية
كما أن برنامج التأهيل املهين يعاجل مشكلة ذوي العاهات والعجز يف اتمع وهي من املشاكل 
اإلجتماعية اهلامة اليت ترتبط ا وتالزمها يف كثري من األحيان مشاكل إجتماعية أخرى هلا خطورة يف 

واجلرمية باإلضافة إىل أن التأهيل املهين يعمل على إعادة  واإلحنراف, والتشرد, اتمع كالتسول
حيث ال ميكن أن تترك , التكيف مع البيئة اإلجتماعية هذا باإلضافة إىل األمهية البالغة للتأهيل املهين
لذا جند أن اتمعات غالبا , رعاية وتوصية املعوقني يف اتمع بأياد غري متخصصة أو جهات غري آمنة

                                                 
  ).211(ص,مرجع سابق , رعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة اإلجتماعية : محمد سالمة غباري   1
  ).212(ص: المرجع نفسه   2
  ).147(ص,1995ديسمبر,4العدد,منشورات جامعة باتنة , مجلة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية: أحمد بوذراع   3
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العمل , التربية والتعليم, مثل وزارة الشؤون اإلجتماعية, مسؤولية التأهيل إىل جهات حكوميةما تويل 
وهذا مبا له من عالقة , أو تركها إىل هيئات ومنظمات أهلية حتت إشراف الوزارات املعنية, والصحة

  :بنجاح أي مشروع من مشروعات التأهيل املهين يتوقف إىل حد كبري على العوامل التالية
مدربون , أطباء, أخصائيون نفسانيون, توفري األيدي الفنية املدربة أخصائيون إجتماعيون -

  .أخصائيون يف العالج الطيب, ممرضات, مهرة
 .األساس التعليمي السليم للمؤهالت العلمية والفنية العالية لألخصائي التأهيل وغريهم -
  1.تناع ا إجتماعياقبول اتمع ملفهوم اخلدمات اليت يقوم ا التأهيل لالق -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  :مراحل إعادة تأهيل املعاق حركيا. 5
  :املرحلة الوقائية العالجية .أ  

أو مشاكل أخرى نتيجة ,يقصد ذه املرحلة تطبيق كل اإلجراءات الالزمة ملنع وقوع مضاعفات
بإصالح اخللل  والعمل على استخدام الوسائل الكفيلة, اإلعاقة نفسها أو حدوث إصابات أخرى

  .عند اإلكتشاف املبكر, العضوي
والكشف عن األجنة , وتتلخص هذه املرحلة يف اإلهتمام بربامج التطعيم والعناية بصحة األم والطفل

كما , وتشمل أيضا فحص الطفل بعد الوالدة عند حدوث املرض أو اإلصابة, املشوهة داخل الرحم
الت احلوادث قد تصيب أكثر من جهاز أو عضو جيب البحث عن تعدد اإلصابات وخصوصا يف حا

                                                 
  ).148(ص : فسه المرجع ن  1
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أو االضطراب الوظيفي الذي يستجد كنتيجة , ذا يتيسر وضع خطة العالج وفقا ألمهية اإلصابة
وعند اكتمال تقييم احلالة يباشر الفريق املعاجل تنفيذ خطة املداواة واإلنعاش ,مباشرة للمرض

اء أمهية قصوى لعدد من األجهزة احليوية عند الضروريني إلنقاذ حياة املريض وهذا يتحقق بإعط
ومن مث تنتقل الرعاية , واجلهاز العصيب,اجلهاز التنفسي, الوعائي, اإلنسان مثل اجلهاز الدوري

هذا ويف الكثري من , واإلهتمام إىل بقية األعضاء وفقا ألمهيتها و مدى تأثريها على حياة املريض
والتخلص من اإلفرازات , مثل التنفس العميق, الج الطبيعياألحيان البداية يف برنامج متواضع للع

كما يقوم املريض أيضا بعمل بعض , حركته الرئوية اليت قد جتمع أثناء تواجد املريض يف السرير وعدم
 1.احلركات العالجية اإلنفرادية لتحريك املفاصل واألطراف واحملافظة على قوة العضالت

  

  :مرحلة التأهيل الطيب .ب  
ويتم فيها , هذه املرحلة تالزم مرحلة الفرد املصاب منذ بداية عملية التأهيل الشامل إىل ايتهإن  

مثل احلركة , تدريب الفرد املصاب على املبادرة على اإلعتماد على نفسه يف بعض الوظائف األساسية
  .املستقلة واالستعماالت املرتلية وغريها

املريض يف الوسط اإلجتماعي من خالل وضع برنامج ذو  ويف هذه املرحلة يتم أيضا التمهيد لدمج
  :والذي يرتكز على النقاط التالية, أمهية بالغة
ويكون التدريب عليها يف معاهد متخصصة أو , إختيار مهنة مالئمة حلالة املصاب -

  .مبؤسسات إجتماعية
ن منها أي ال يقدر عليها وال يتمك, يف حالة عدم إستطاعة املصاب أداء وظيفة أو مهنة -

حيث يقيم هناك إقامة طويلة أين يتم تدريبه على , فإنه حيال إىل مركز التدريب املهين
    2.مهنة مناسبة

ومن خالل املتابعة واملراقبة خالل هذه العملية لبعض العراقيل اليت تتناسب ا اإلعاقة واليت حتول دون 
أين يتم تثبيت مفصل أو , الج أو اجلراحةالقيام بأداء الوظيفة املرجوة الشيء الذي يستلزم تدخل الع

  .نقل عضلة أو تركيب عضو اصطناعي دف حتسني وظيفة العضو

  :مرحلة التأهيل النفسي و اإلجتماعي .جـ  
يتفاعل فيها األخصائيون مع , إن عملية التأهيل يف هذه املرحلة هي عملية ديناميكية وليست إستاتيكية

من املقابالت وإمنا عملية تتضافر فيها جهود العميل مع األخصائي  العميل وال تنتهي يف مكتبه بعدد

                                                 
  ).123(ص, مرجع سابق , الرعاية اإلجتماعية للمعوقين حرآيا: عيسات العمري   1
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لكي يصلوا إىل بناء شخص يستغل أقصى ما ميكن استغالله من طاقاته , النفسي واإلجتماعي والطيب
   1.وهذا وفق كفاءته املمكنة, املتبقية بعد العجز

فسية واإلجتماعية حبيث يصبح وجيب يف البداية وضع برنامج متكامل للتغلب على هذه املصائب الن
قادر على إجياد احللول ) عضو الفريق العامل يف مراحل التأهيل(دور األخصائي اإلجتماعي الطيب 

ويف هذا الصدد تقع كبرية على عاتق , املناسبة جلميع املشاكل اليت ختص املصاب أو املريض
مث التكيف واإلندماج اإلجتماعي  جتعل املصاب أو املعاق قادر على التكيف الذايت أوال,األخصائي

  :ومن أهم العناصر اليت جيب اإلشارة إليها فيما خيص اإلجتماعي الطيب, ثانيا
ويتقبلها بعزم وإرادة , وأن يسلم ا, يعرف املصاب أو املعاق على طبيعة إعاقته -

  .وبتجاوب نفسي مقبول
 .يةإعادة التدريب والتكييف على القيام بالنشاطات احلياتية اليوم -
  2.اإلندماج يف اتمع وخمالطة فئات خمتلفة -

 
  :مرحلة التدريب املهين واحلريف .د  

  :توجد مقومات أساسية جيب أن خيضع هلا املعاق أثناء مروره مبرحلة التدريب املهين واحلريف وهي
  .تقييم قدرات املعاق على أداء عمل معني -
 .دراسة إمكانية إعادته إىل عمله السابق -
أي , لحصول على عمل مناسب يف نفس املؤسسة اليت كان يعمل فيها سابقامساعدته ل -

 .قبل إعاقته
 .تصحيح ظروف عمله السابق ملطابقة وضعه اجلديد -
 .تدريب املعاق على حرفة جديدة -
 .استحداث وسائل خاصة لتشغيل املعاق يف مقر إقامته -
 3.التشغيل داخل املؤسسات اخلاصة متطورة إلستعاب املعاقني -

وذلك لتمكني املعاق من استرجاع قدراته للعودة ,تصبح هذه املرحلة ضرورية إىل درجة كبريةحيث 
الشيء , باإلضافة إىل متكنه من احلصول على عمل ما حيقق له إشباع رغباته وحاجاته, إىل العمل

  .الذي جيعله معتمدا على نفسه يف تسيري أموره

                                                 
  ). 144(ص, مرجع سابق , مجلة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية : أحمد بوذراع   1
  ).125(ص,مرجع سابق, الرعاية اإلجتماعية للمعوقين حرآيا: عيسات العمري  2
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انيات املتوفرة لتحقيق أهداف خطة التدريب الالزمة باإلضافة إىل أن هذه املرحلة تتوقف على اإلمك
مع مراعات حجم اإلعاقة وسن املعاق ومستواه التعليمي وثقافته وعمله السابق , إلعادة تأهيله مهنيا

  .ووضعه اإلجتماعي -إذا كانت مكتسبة–قبل اإلعاقة 

  :مرحلة التوظيف والرعاية اإلجتماعية .هـ   
يصبح مؤهال للخروج إىل معترك , التطبيق باإلختبار املهين للمعاقبعد اكتمال برنامج التدريب و

وهو اهلدف األساسي لربنامج رعاية املعاقني , ليصبح عنصرا فعاال يف اتمع, احلياة العملية من جديد
وتأهيلهم ذلك أن خطط برامج البناء والتنمية وفقا لتجارب اخلرباء جيب أن تشمل خطط التشغيل 

ترتبط إرتباطا وثيقا بربامج التدريب املهين ) اخلطط والربامج(هذه األخرية,الفئاتوالتوظيف هلذه 
ويصبح بذلك على اتمع واجبا إلزاميا , داخل املراكز املتخصصة واملصانع اليت يشيدها اتمع

أين يفرض من خالل تشريعاا وقوانينها , وهو ما التزمت به العديد من الدول,وأخالقيا وإنسانيا
وأكثر من  % 3رورة تشغيل املعاقني يف صناعات معينة كالزراعة واملرافق األخرى وذلك بنسبةض

  1.قوا العاملة
الشيء الذي جيعل هلذه الفئة الفرصة من أجل التكيف واإلندماج يف اتمع وحتويل هذه الطاقة من 

املة وإعطاء دفعة جديدة طاقة بشرية معطلة إىل طاقة فعالة دف املشاركة يف عملية التنمية الش
 .للتطور يف اتمع

 
  

  :الدمج اإلجتماعي للمعوقني : رابعا
بني املعاق واحمليط الذي يعيش (إن اإلدماج اإلجتماعي للمعوق هو حمصلة تفاعل وتكامل عدة عناصر 

فراد له حقوقه وعليه واجباته كغريه من األ, من أجل أن جيعله فردا له قيمة وأمهية يف اتمع) فيه
  .األسوياء

تكييف (هو إعادة التكييف املتبادل,لذلك فإن نوع اإلدماج الذي أصبح شائعا ومتحسنا يف العامل
ويتضمن هذا النوع تعويض , )وتكيف هذا األخري معه, الشخص املعوق مع إعاقته ومع جمتمعه

  2.الذي يعاين منه املعوق من أجل استعابه من طرف النظام املنتج) القصور(النقص

 :أشكال اإلدماج.1
  :يتخذ اإلدماج يف اتمع أشكاال عديدة نذكر منها

 :اإلدماج اإلجتماعي -  أ
                                                 

  ).127(ص,المرجع نفسه   1
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يعرف اإلدماج اإلجتماعي بأنه تكييف اجلماعات واألفراد مع أعماهلم بطريقة تؤدي إىل تكوين جمتمع 
قدر من  حبيث تؤدي هذه اجلماعات أو هؤالء األفراد أوجه النشاط الذي ينصرفون إليه بأقل, منظم

  1.التوتر والرتاع
كما أن احلياة اإلجتماعية تتطلب دمج كل األفراد املوجودين داخل اتمعات اليت تساهم يف ترسيخ 

يتمثل يف , بواسطة عالقتهم اإلجتماعية ولذلك فإن اندماج الفرد يف رهطه أو مجاعته, أسس اتمع
إلحباط والعواطف واألحقاد املوجودة يف أنه يتصل من أعماق نفسه اآلراء واملشاعر والرغبات وا

  2.رهطه أو مجاعته هذه
اليت هلا ...) مؤسسة خاصة,مدرسة,منشأة,عائلة(ويتم ذلك اإلندماج عن طريق املؤسسات اإلجتماعية

واألدوار ,طرقها اخلاصة لتوحيد جمموع األفراد ودجمهم يف احلياة اإلجتماعية وذلك بتوزيع السلطة
  .حبيث يندجمون مع أعماهلم يف تضامن عام, مناط املشاركةوالوظائف بالتضامن وأ

 :اإلدماج الصناعي -  ب
وذلك , يعترب اإلدماج الصناعي آخر خطوة للفرد املعاق بعد انتهائه من عملية التكوين والتأهيل املهين

  .بتوفري له منصب شغل يتالئم مع قدراته البدنية والعقلية
إذا كان العمل يعين ,غالفا إنفعاليا له أمهيته, عل من هذا العملإذا كان جي,ويعترب الفرد مندجما يف عمله
وميكن النظر إىل اإلندماج , إال أن اإلندماج ذا املعىن يعترب كميا فقط,الشيء الكثري بالنسبة إليه

والشعور بالتوحد مع العمل أو باإلقتراب , املعىن الذي يرتبط بالعمل: بإعتباره يتمثل يف ثالثة مظاهر
 3.والدرجة اليت يعترب عندها مبثابة اإلهتمام األساسي يف احلياة, لعمل ومنظماتهمن ا

  :اإلدماج السياسي -جـ 
وجعلهم يؤمنون بقوانينها , وذلك مبحاولتها دمج األفراد فيها, تقوم الدولة بعملية اإلدماج السياسي

و صنع ,لنشاطات السياسيةوذلك بإعطائهم احلق يف املشاركة يف خمتلف ا, اومبادئها وإيديولوجيته
  .أو وسائل اإلعالم,أو عن طريق النقابة , القرارات ويتم ذلك عن طريق املشاركة احلزبية

 :املراحل واخلطوات املتبعة لإلدماج اإلجتماعي للمعاقني .2
حتتاج عملية اإلدماج اإلجتماعي إىل يئة املعاق بدرجة أوىل ويئة الوسط أو البيئة اليت يعيش فيها 

وذلك بتقدمي كل أنواع الرعايات التأهيلية وفق عدة مراحل هامة حيتاج إليها املعاق , رجة ثانيةبد
  :ومهنيا وهذه املراحل واخلطوات ميكن إجازها يف, وإجتماعيا,ونفسيا , لتأهيله صحيا

                                                 
  ).774(ص,1975سنة ‘القاهرة,الهيئة المصرية العامة للكتاب, معجم العلوم اإلجتماعية: إبراهيم مذآور  1

2 P.Virton : les dynamismes sociaux, tome      , édition ouvrières, paris, 1996, p.p 
(64,66). 

 1972سنة ,اإلسكندرية, منشأة المعارف, ترجمة عربية, علم االجتماع الصناعي: برآاز براون وآخرون  3
  ).229(ص,
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 :التشخيص التقوميي الشامل للمعاق.أ 
قرب وقت ممكن من أجل إعادة تكيفه من حق املعاق أن حيصل على الرعاية اليت حيتاج إليها يف أ

وأول خطوة يف سبيل حتقيق ذلك هي تشخيص حالة , وإدماجه من جديد يف اتمع الذي يعيش فيه
حيث كلما عجل التشخيص أو كان مبكرا كانت الفرصة أفضل من حيث ,املعوق ودراسة شاملة

  .دماج املعاق بشكل سريعإنذار اتمع لتهيئة الظروف املالئمة يف أقرب وقت ممكن من أجل إ
  :وهلذا التشخيص أهداف أمهها

  .اخل ودراسة أسباا...مسعيا وأ, بصريا وأ, أي حالة املعوق حركيا: تشخيص احلالة -
 .حتديد مدى العجز الذي تعاين منه احلالة ودرجته -
 .قياس مدى تأثري اإلعاقة على تكوين املعوق وشخصيته -
شدته وإمكانية املعوق واستعداداته ومدى توفر مستقبل احلالة بناء على مدى العجز و -

 .اخلدمات الرعائية
تقدير احلاجات املباشرة للمعوق وأسرته سواء كانت حاجات طبية أو نفسية أو  -

 .أو مهنية, إجتماعية 
 1.وضع خطة الرعاية واملقترحات املتعلقة بذلك -

  :الرعاية الشاملة للمعوق .ب
  .الشامل          أو املرحلة الثانية بعد التشخيص  تعترب الرعاية الشاملة للمعوق اخلطة

ويتم وضع برامج الرعاية الشاملة للمعوق بواسطة فريق متكامل يعمل معهم األخصائي اإلجتماعي 
وأخصائيون يف ,وأخصائيون نفسانيون,هيئة التمريض, وهذا الفريق متكون من أطباء, بصفة عامة

أي مستشاريف التوجيه , وأخصائيون يف التوجيه, املهينوأخصائيون يف التقومي ,تعليم املعوقني
, أخصائيون يف العالج الطبيعي وأخصائيون يف التدريب البدين وغريهم, األطباء اجلراحني, واإلرشاد

  :وذلك دف
  .إيضاح خطة الرعاية سواء كانت قصرية األجل أو طويلة األجل -
 .متابعتهاتأكيد الطريقة العلمية لتأكيد إستمرارية الرعاية و -
 2.حتديد طرق التقومي السوي لربنامج رعاية املعوق ومدى جناح هذا الربنامج  -

  :حيث يتكون برنامج الرعاية الشاملة للمعوق من
  الرعاية الصحية -
 الرعاية اإلجتماعية -

                                                 
  ).223(ص,ع سابقمرج, رعاية المعوقين وأهداف سياسة إدماجهم اإلجتماعي في الجزائر : أحمد مسعودان  1
  ).223(ص:المرجع نفسه   2
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 الرعاية النفسية -
 الرعاية التأهيلية واملهنية -

  :التتبع والرعاية الالحقة للمعوق .جـ
  :يبعد مرحلة الرعاية الشاملة وتنحصر أمهية هذه العملية فيما يل هي املرحلة الثالثة

التأكد من متابعة املعوق للخطة العالجية خاصة مع الذين يعانون من مشكالت صحية  -
  .ونفسية

جتنب املعوق ألي إنتكاسة قد يتعرض هلا أو جماة ظروف طارئة مل تكن يف احلسبان  -
 يةخاصة الذين يعودون إىل بيوم الطبيع

وسيلة هامة إلستقرار بعض املعوقني يف حيام اجلديدة خاصة ذوي الرتعات اإلعتمادية  -
 .نفسيا واملضطربني

من أهم األساليب املفيدة لتقومي ممارسة خدمة الفرد أو خدمات املؤسسة تقييما علميا  -
نة دراسة حاالت خاصة ملدى تطبيق الطرق املهنية يف اخلدمة اإلجتماعية ملعاو,وإحصائيا

تتشكل حسب ظروف كل حاجة , من مث فهي عملية ذات طابع خاص, هؤالء العمالء
كما أن مكان املقابالت البيئية ذاا مرتال كان أو عمال , وكل جديد يطرأ على املوقف

 1.أو مؤسسة حيدد بدوره قواعدها التنظيمية وزمنها وما إىل ذلك

 :اإلدماج اإلجتماعي للمعاق حركيا يف اجلزائر .3
دماج اإلجتماعي هو العمل على إحترام الفرد املصاب وتقديره والتعامل معه كوحدة قائمة بذاا اإل

واإلعتراف بقدرته على التوافق واملرونة الشيء الذي جيعله قادرا على التكيف مع مجاعته أو بيئته أو 
  .يف جمتمعه

, واألخالقية والدينية, جتماعيةإن عملية دمج املعوقني يف احلياة اإلجتماعية واجب تفرضه القيم اإل
ولقد ظهر مفهوم اإلدماج اإلجتماعي خالل العام الدويل للمعوقني , فهو يعترب حق من حقوق املعوق

أين أعلنت األمم املتحدة املساواة واملشاركة الكاملة و مسؤولية اتمع اجتاه أفراده  1981سنة 
ة التنمية وتأمني حاجيات املعوق وتقدمي الرعاية املعوقني بإدماجهم يف احلياة اإلجتماعية يف عملي

ولقد تغري مفهوم إدماج املعوقني وحتول من , واخلدمات اخلاصة والتأهيل يف إعدادهم ملمارسة عمل ما
حبيث تراعى فيه عوامل البيئة اإلجتماعية كما حتول النظرة , إدماج مهين إىل إدماج إجتماعي شامل

  رة تكيفهإىل التعامل مع اإلعاقة من نظ
  2.إىل نظرة إجتماعية إنسانية
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من هنا جند أن اإلدماج اإلجتماعي الشامل عبارة عن واجب تفرضه القيم اإلجتماعية واألخالقية 
وبالتايل له , مبعىن أنه على اتمع تقبل الفرد املعاق كإنسان له حقوقه وواجباته وله كرامته, والدينية

  .فيؤدي دوره كفرد فعال يف اتمع, ما متلكه قدراتهاحلق يف حياة كرمية والعمل بأقصى 
هـ 1423صفر 25املؤرخ يف  09- 02من القانون رقم 24,23ويف هذا الصدد ورد يف املادتني 

أن إدماج األشخاص املعاقني , املتعلق حبماية األشخاص املعاقني وترقيتهم 2002ي ما08املوافق لـ 
ف يسمح له بضمان إسستقاللية بدنية وإقتصادية وأن ال يتم خالل ممارسة نشاط مهين مناسب أومكي

جيوز إقصاء أي مرشح بسبب إعاقته من مسابقة أو إختبار أو إمتحان مهين يتيح له فرصة اإللتحاق 
   1.بوظيفة عمومية أو غريها

هذا وباإلضافة إىل جهود الدولة على وضع مكانة خاصة هلذه الفئة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف 
  .ة اإلقتصادية واإلجتماعية وإقتراح احللول املالئمة ملختلف مشاكلهااحليا

كما ظهرت احلماية القانونية لألشخاص املعاقني غداة اإلستقالل حيث أصبح الضمان اإلجتماعي 
م يتكفل فعليا بكل املعاقني دون إستثناء لتلبية إحتياجام من جتهيزات وأعضاء 1985إبتداءا من عام 
ذا , خاصة وأن أعداد املعاقني يف تزايد يومي بسبب حوادث املرور 2,اسي متحركةإصطناعية وكر

فإن دراسة التكفل باجلوانب اإلجتماعية والطبية للمعاقني يصبحان من األولويات للحصول على 
فرغم اجلهود املبذولة من طرف اهليئات املعنية باإلدماج اإلجتماعي واملهين , توازن إجتماعي أفضل

املعاقني إال أن فعالية ذلك ال يتحقق إال بتقبل اتمع ككل ملبادئ محاية هذه الفئة وترقيتها لفئة 
" ,ذلك ما يؤدي إىل إدماجها يف احلياة املهنية واإلجتماعية, وبالتايل اإلعتراف حبقوقها األساسية
ة م بصف1981جوان  27ومن قانون , م1976أفريل  16 وحسب ما جاء يف األمر املؤرخ يف

أن وسائل التربية والتكوين والعمل املوجه ملختلف فئات املعاقني وإنشاء بعض املؤسسات ,جزئية
من خالل وسائل  هواليت تلعب دورا أساسيا يف إعالم وحتسيس اتمع مبختلف شرائح 3."املتخصصة

اق وحقوقه اإلتصال املختلفة بإجراء أيام إعالمية وأبواب مفتوحة من أجل التأكيد على طبيعة املع
  .وسبيل التكفل به والوقاية من انتشار اإلعاقة يف اتمع

كما , جيب تأهيل املعاق حركيا وتدريبه مهنيا من أجل شغل منصب عمل وأداء دور فعال يف اتمع
جيب أن يكون اإلتصال والعالقة بني خمتلف املؤسسات اإلجتماعية يف عملية التوعية والتأهيل 

القطاعات الصحية والتربوية والتكوينية يف إعداد وتطبيق الربامج الوقائية  وضرورة إشراك خمتلف

                                                 
  ).10(ص,2002ماي 14الصادرة في ,  34العدد : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1
, ئريةالجمهورية الجزا, 95-94, السنوي رالتقري, ترقية حقوق اإلنسان:المرصد الوطني لحقوق اإلنسان  2
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باإلضافة إىل تشجيع األحباث والدراسات املتعلقة بظاهرة اإلعاقة الشيء الذي , وبرامج اإلدماج املهين
  .يربز دور اتمع يف اإلدماج اإلجتماعي واملهين للمعاقني حركيا

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  :هتمامات اجلزائر بفئة املعاقني جهود وإ: خامسا
حضي خمتلف فئات األشخاص املعاقني يف اجلزائر أثناء احتفاهلا بيومها الوطين بإهتمام كبري من طرف 
اجلهات املعنية اليت تسخر إمكانيات مادية ومالية بغرض إدماجها مهنيا وإجتماعيا ومتكينها من 

  .املسامهة الفعالة يف مسار التنمية الوطنية
 هذا اإلطار ترمي السياسة التضامنية الوطنية إىل ختفيف املعاناة اليت تعترض كل إنسان معاق يف ويف

وقد كرس القانون يف اجلزائر محاية ,حياته اليومية ومتكينه من حتقيق التكافؤ مع أي شخص غري معاق
يتهم الصادرين سنة املعاق حيث شكل املرسومان التنفيذيان املتعلقان حبماية األشخاص املعاقني وترق

ويهدف املرسوم األول إىل حتديد , م نقطة حتول يف مسار إدماج املعاق مهنيا وإجتماعيا2006
تشكيلة الس الوطين لألشخاص املعاقني وكيفيات تنظيمه وسريه باعتباره هيئة للتشاور يكلف 

فيما ينظم , هين هلذه الفئةبدراسة وإبداء الرأي خبصوص كل املسائل املتعلقة باإلدماج اإلجتماعي وامل
املرسوم الثاين شروط اإلستفادة من جمانية أو ختفيض تسعريات النقل الداخلي اجلوي والبحري لفائدة 

م من جهة أخرى على ختصيص حصة من 2002كما ينص قانون سنة ,فئة املعاقني وحيدد نسبها
يف  -عبد العزيز بوتفليقة- يةحيث أكد رئيس اجلمهور, مناصب الشغل العمومية لألشخاص املعاقني

   1.هذا الشأن بأنه ال ينبغي أن يبقى جمرد حرب على ورق

                                                 
1  www.el.massa.com.               07-08-2008. 



التأهيل و الدمج االجتماعي .......................................................................................... الفصل الرابع
 للمعاقين 

 116

من هنا جند أن واجب الرعاية واإلهتمام ذه الفئة يقع على عاتق الدولة وهو األمر الذي حتاول أي 
ئر واجلزا, وهذا ما يسمى بدولة الرعاية, حكومة من احلكومات جاهدة يف سبيل توفريها للمواطنني

الدول ومن خالل ما جاء يف دستورها دف من خالل مؤسساا ضمان مساواة كل  نكغريها م
املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان املعاق 

  .وحتول دون مشاركته الفعلية يف احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية
  :اقع رعاية املعاقني يف التشريع اجلزائري كما يليوعليه كان و

  :اجلانب الوقائي .1
يؤدي معرفة سبب اإلعاقة دورا هاما يف تطوير وحتسني طرق وبرامج الوقاية من خالل اختاذ 

  .حيث قد يكون اإلعاقة قبل الوالدة أو أثناءها أو بعدها,اإلجراءات الالزمة لتفادي تأثري ذلك السبب
  :وقاية إماوعليه تكون ال

 ةمن خالل إعداد األزواج للحياة األسرية من النواحي النفسية و اإلجتماعية والصحي:مبكرة .أ  
  .خاصة من خالل برامج التثقيف الصحي

جتنب الصدمات , التغذية, من خالل اإلرشاد والتلقيح والفحوصات الضرورية:أثناء احلمل .ب 
  .املتعلقة بالعملالتشخيص والعالج املبكر لألمراض , النفسية

  .تفادي أي انتقال لألمراض, توفري كل الظروف الالزمة لوالدة آمنة:أثناء الوالدة .جـ 
زيادة على ) تطعيم األطفال, الرضاعة الطبيعية( وتتمثل يف العناية الالزمة بالوليد:بعد الوالدة .د  

محاية " من خالل قانون  يعزز هدف الوقاية وجيعلها من ضمن أولويات الدولة عذلك يأيت التشري
  1:حيث جند" الصحة وترقيتها 

  ,22-21-20- 08-11-02-02وذلك يف املواد : احلق يف الرعاية الصحية وجمانية العالج -       
ترمي األهداف املسطرة يف جمال الصحة إىل محاية حياة اإلنسان من :" مايلي 03وقد جاء يف املادة

  ...".عيشة والعمل السيما عن طريق تطوير الوقايةاألمراض واألخطار وحتسني ظروف امل
  .88- 83جند ذلك من خالل املادتني : حتسني مستوى املعيشة والتربية والرياضة -
 .266إضافة إىل املادة  52إىل  25املواد من: البيئة الصحية ومكافحة األوبئة -
 .66إىل61املواد من : الوقاية من األمراض غري املعدية واآلفات اإلجتماعية -
 .102إىل96املواد : التلقني الصحي والتربية الصحية -
 .75إىل68املواد : العناية بصحة األم والطفل -
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ختص  157-150أما املواد 28-27املواد : الفحص الدوري والتفتيش عن األمراض -
 .التشخيص والعالج املبكرين

 .76املادة : الوقاية من األخطار واألمراض املهنية -
 . 2001أوت 19املؤرخ يف  14-01من خالل القانون رقم: رورالوقاية من حوادث امل -

  :اجلانب اإلجتماعي .2
  :التربية اخلاصة .أ   

يستخدم مصطلح خاصة للداللة على تلك املظاهر يف العملية التعليمية اليت تستخدم مع األطفال 
: ى مبادئ أساسية منهاويستند هذا النوع من التعليم عل,مبعىن أا تتميز بنوعية غري عادية, املعوقني

  ....املشاركة يف احلياة اإلجتماعية,تكافؤ الفرص ,احلق يف التعليم 
قد اهتم التشريع اجلزائري برعاية هذه الفئة من خالل العديد من املواد اليت تتضمن جمانية التعليم 

فقد  15املادة  أما,من الدستور 53وهذا ما جاء يف املادة , وتكافؤ الفرص وإجبارية التعليم األساسي
ذكرت أن األطفال املعوقني البد أن خيضعوا إىل التمدرس اإلجباري يف مؤسسات التعليم والتكوين 

  1.اليت يأ عند احلاجة, املهين

  :التأهيل املهين.ب   
وذلك من خالل حتفيز اإلمكانيات اخلاصة , يعد التأهيل املهين العنصر اهلام اليت تسعى الدولة لتحقيقه

املتعلقة  55-31وقد جتلى ذلك من خالل املادتني , وذلك ملساعدته ومساعدة نفسه, ية للمعاقالداخل
- 26املؤرخ يف  397-81باإلضافة إىل املرسوم " ,املتعلقة بالتوجيه املهين  18بالعمل وكذلك املادة 

 اخلاص بالتدريب املهين والذي يتضمن إنشاء مركز وطين للتكوين املهين للمعوقني 12-1981
  2."جسديا

  :تعديل الظروف البيئية وتسهيل تنقل املعاقني .جـ  
يقصد ا إزالة كل احلواجز والعقبات املوجودة يف البيئة اليت يعيش فيها املعاق كاإلجراءات اهلندسية 
الالزمة من أجل تسهيل عملية تنقل املعاق وكذلك من أجل استعماله لكافة املرافق والطرقات 

كتهيئة احملالت السكنية واملدرسية واجلامعات واألماكن املخصصة , عاديةوالبنايات بصورة 
  .32-31-30وقد ملسنا ذلك يف املواد ...للنشاطات الثقافية

  :اجلانب الصحي .3
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يقرر القانون اجلزائري من خالل الدستور أن مجيع املواطنني هلم احلق يف الرعاية الصحية بصورة 
أن للمعاقني احلق يف الرعاية الصحية شأم شأن بقية األفراد الشيء الذي يوحي إىل , متساوية
إىل إنشاء املستشفيات واملراكز الطبية  ةباإلضاف, 93-90- 54ونلمس ذلك يف املواد, األسوياء
  .املتخصصة

كذلك جاء يف الدستور القانون املتعلق حبماية الصحة حبق املعوق يف إعادة التدريب الوظيفي 
ينتفع األشخاص املعوقني بالعالج املالئم وإعادة (92ة ولواحقها خالل املادةواألعضاء اإلصطناعي

ولذلك مت إنشاء الديوان الوطين ألعضاء املعوقني اإلصطناعية ). التدريب األجهزة املعدة ألجلهم
 1988.1-02-09املؤرخ يف  27- 88ولواحقها مبوجب املرسوم رقم

 
 
 
 
  

  :اجلانب النفسي .4
للفرد مهما كانت درجة صحته النفسية ولعجزه يف أحيان  االنفعايلاجلانب  كبريا يفإن لإلعاقة تأثريا 

الشيء , كثرية عن تكيفه مع بيئته من خالل اكتشاف إمكانياته وتقبله لوضعه وصورته يف اتمع
  .الذي جيعله خيفي نواحي العجز والقصور أو ينطوي على نفسه

فسي للمعوقني حيث نص يف قانون محاية الصحة وترقيتها يف ولقد اهتم التشريع اجلزائري باجلانب الن
جيب أن تتسم األعمال اليت تكون يف فائدة األشخاص املعوقني باحترام شخصيتهم :" 91املادة 

  2."اإلنسانية ومراعات كرامتهم وحساسيتهم اخلاصة
عاقني إجتماعيا وكذا هذا بالرغم من اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية يف رعاية وإدماج امل

إال أن واقع فئة املعوقني هو التهميش واإلقصاء وسوء , إنشاء مراكز ومدارس لرعاية هذه الفئة
باإلضافة إىل أن بعض املراسيم التشريعية مل تطبق على أرض الواقع وكسياسة , اإلدماج يف اتمع

  . بل طبقت على نطاق,شاملة جلميع املعاقني
  
و خاصة الفصل الرابع أي التأهيل والدمج ) اإلطار النظري للدراسة( صول من خالل  هذه الف  

الذي يراه ) مدينة سطيف( اإلجتماعي للمعاقني حياول الباحث إجراء عملية إسقاط يف امليدان 
 .      مناسب جدا هلذه الدراسة 
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  نظرة عامة حول الدراسة امليدنية
 ,حيث مت صياغة تساؤالت الدراسة, لقد خصص هذا الفصل لتحديد اخلطوات املنهجية للدراسة امليدنية

وهذا من خالل تقسيم , جابة على هذه  التساؤالت مت حتديد اال املكاين والبشري والزماين للدراسةولإل
التقرب من املعاقني ملعرفة واقعهم يف الوسط احلضاري وتأثري : أوالالعمل امليداين إىل حمورين رئيسيني مها 

...) منشآت,طرقات , عمارات, أصغر (خمتلف األنشطة على حيام وكذلك تأثري اجلانب التخطيطي للمدينة 
كيفية استغالهلم جلميع املنشآت العمرانية داخل املدينة ومعرفة مدى   حول كذلك ختطيط املؤسسات اخلاصة, 
  .يف تقدمي اخلدمات الالزمة هلذه الفئة ية اإلجتماعيةاسامهة مراكز ومؤسسات الرعم

الذي تلعبه يف  من ذوي اإلعاقة وكذلك الدور التقرب من أسر املعاقني ملعرفة مدى اهتمامهم بأبنائهم: ثانيا
ية هلذه الفئة و املسامهة ميكنها تقدمي خدمات الرعاية اإلجتماع اجتماعيةمؤسسة  باعتبارهااملعاق  رعاية وإدماج

ألن عملية الرعاية مل تعد تقتصر على مراكز ومؤسسات الرعاية اجلماعية فقط بل هي الشاملة ذلك  يف رعاية
ولقد مت  اعتماد منهج معني يف الدراسة هو املنهج الوصفي ,تشارك فيها اجلميع املؤسسات اإلجتماعيةتعملية 

وقد ,  بأدوات متعددة عن أصل إىل نتائج أقرب ما يكون للحقيقة ملعلوماتاالستعانة أثناء مجع االتحليلي و مت 
كذالك  التقرب , راء لقاءات مع بعض املعاقني كان ضمن األساليب التوجيه إىل البعض األماكن العمومية إج

حتديد على مستوى مدينة سطيف عالوة على ذلك و اجلمعيات وتعداد املعاقني  اإلجتماعية ن املديرية الشؤونم
ذات الكفاءة   باليت تعترب من األسالي توجيه األسئلة,دانيةيالوسائل املعتمدة يف مجع البيانات واملعطيات امل

الشيء الذي  ,كما متتاز به من احلصول على البيانات سليمة نتيجة التفاعل املباشر مع عينة البحث , املتميزة 
 األدوات يف مجيعكما كان ضمن , يات هذه الدراسةأدى على معلومات كان هلا أثرها يف نتائج والتوص

عايتهم اقني و خمتلف املؤسسات املتخصصة يف رة استكشافية للوحدات السكنية اخلاصة باملعرالبيانات هي زيا
واالستمارة اليت  وجهت لفئة ,و بعض املعطيات أيضا حيث استعمال املالحظة للتقرب من الواقع دون متويه

غري رمسية مع بعض  تو كذلك مقابالت معينة مع بعض أسر املعاقني واملقابال,لبحثاملعاقني من عينة ا
  .إىل استعمال بعض الوسائل الرمسيةباإلضافة ,املختصني يف املراكز واملؤسسات اخلاصة 
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  : نظرة عامة على مدينة سطيف 
ع أستراتيجي من الناحية االقتصادية تقع مدينة سطيف يف اجلنوب الشرقي من اجلزائر العاصمة، تتربع على موق

و يف مشال الطريق الوطين  05حيث تقع يف مفترق طرق املبادالت االقتصادية شرق غرب الطريق الوطين رقم 
  . 9رقم

شرق  6و 5مشال خط اإلستواء و بني خطي طول  35و  36.5جغرافيا والية سطيف تقع بني خطي عرض 
اية و جيجل و من الشرق ميلة و من اجلنوب حتدها والية باتنة و من خط غرينتش حيدها من الشمال والييت جب

  .الغرب حتدها والية برج بوعريريج 
فتقع يف وسط الوالية حيده من الشمال أوريسيا و من الشرق بلدية أوالد صابر و من الغرب أما مدينة سطيف 

و يبلغ عدد سكاا حسب  2كلم 12730بلدية عني أرنات و جنوبا بلديتا مزلوق و قالل و تبلغ مساحتها 
معاق خبتالف نوعية  8018نسمة من بينهم  251667، حوايل 2008التعداد للسكن و السكان لسنة 

  معاق  3051إعاقتهم أما اإلعاقة احلركية تقدر حبوايل 
بلدية على مساحة قدرها  60نسمة موزعني على  1553387و يقدر عدد سكن والية سطيف حبوايل 

باملئة  2معاق مبا يعادل  31335يقدر حبوايل  31/12/2007و عدد املعاقني احملصى لغاية   2كلم 654964
  :   1موزعني حسب نوعية االعاقة األيت 2معاقني يف كل كلم 5من الكثافة السكانية و 

  اموع متعدد اإلعاقة  بصرية مسعية حركية  ذهنية
12326  12232 3206 3052  519  31335  

 
  :     2حسب الفئات العمرية لوالية سطيف  توزيع املعاقني
  اموع  سنة20أكثر من  سنة20و15ما بني سنة15و6مابني سنوات6أقل من  نوع اإلعاقة
  3052  2979  30  40  03  بصريا
  3206  2808  137  241  20  مسعيا
  12326  10683  766  825  52  ذهنيا
  12232  10882  760  418  172  حركيا

  519  71  98  120  230  متعدد اإلعاقة
  31335  27423  1791  1644  477  اموع

  
 
 
  

                                                 
ترقية و : يوم دراسي حول ،تحت الرعاية السامية للسيد والي والية سطيف ،مدرية الشؤون االجتماعية لوالية سطيف 1

 2008مارس  13، آليات التكفل بالشخص المعاق: لة ، موضوع المداخإدماج ذوي اإلحتياجات الخاصة
 . المرجع نفسه 2
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  : 1وضعية التكفل املؤسسايت لوالية سطيف  
  عدد املعاقني  نظام التكفل العدد احلقيقي قدرة اإلستعاب تاريخ إنشاء املؤسسة  أسم املؤسسة

مدرسة صغار الصم 
  بسطيف

و  نصف داخلي  100  100  1982
  داخلي

100  

ياملركز الطيب البيداغوج
  بسطيف

  120  نصف داخلي  120  120  2003

املركز الطيب البيداغوجي
  بالعلمة

و  نصف داخلي  77  84  1988
  داخلي

77  

دار الطفولة املسعفة 
  بسطيف

  17  داخلي  101  120  1970

مركز املسنني و املعوقني
  بصاحل باي

  61  داخلي  72  120  1988

  375  470  544  جمموع املتكفل م

 
  :  2ن طرف وزارة التضامن لوالية سطيفاملشاريع املمولة م
 نسبة استغالل املشروع  السنة   املبلغ دج اسم املشروع  اسم اجلمعية 

مجعية عصافري اجلنة ملؤازرة
  األشخاص املستضعفني

 %  100  2002 1.000.000.00طفال املعاقني  التكفل باأل

مجعية أولياء األطفال املعاقني
  حركيا ذو املصدر العطيب 

 %  100  2002  500.000.00 كفل باألطفال املعاقني الت

مجعية األنوار حلماية اإلدماج
املعوقني بصريا و ضعاف 

  البصر 

 %  100  2003  220.000.00  مكتبة ناطقة 

وزشة التكوين بطريقة  إحتاد املكفوفني 
  براي 

500.000.00  2005  100  % 

 %  100  2005  400.000.00  ورشة خياطة  إحتاد الصم و البكم

  
  
  

  تساؤالت وفرضيات الدراسة: أوال

                                                 
  المرجع نفسه 1
 المرجع نفسه 2
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 :تساؤالت الدراسة .1
 :التساؤل الرئيسي -  أ

يف الوسط  ما هو الدور الذي تلعبه سياسات الرعاية اإلجتماعية يف تأهيل ودمج املعاق حركيا -
  ؟احلضري 

  ويندرج ضمن هذا التساؤل أربع تساؤالت فرعية 

 :التساؤالت الفرعية -  ب
  اإلجتماعية ؟ ماهو واقع سياسات الرعاية -
 ماهو واقع املعاق يف ظل هذه السياسات ؟ -
 هل تؤدي سياسات الرعاية اإلجتماعية إىل احلد من درجة اإلعاقة؟ -
 اإلجتماعية إىل تأهيل ودمج املعاق يف اتمع؟هل تؤدي سياسات الرعاية  -

  :فرضيات الدراسة .2
  :حو التايلصياغة الفرضيات على النبعد صياغة اإلشكالية وطرح التساؤالت مت 

 :الرئيسيةالفرضية  - أ
  . يف الوسط احلضري  تؤدي سياسات الرعاية اإلجتماعية إىل تأهيل ودمج املعاق حركيا

  :الفرضيات الفرعية -  ب
  :األوىلالفرضية الفرعية  1.ب

تؤدي خدمات الرعاية اإلجتماعية إىل التقليل من درجة اإلعاقة وسيتم تناول هذه الفرضية من خالل املؤشرات 
  :ليةالتا

  .خدمات الرعاية الصحية -
 خدمات الرعاية النفسية  -
 خدمات الرعاية اإلجتماعية  -
 .خدمات الرعاية التأهيلية والتكوينية -

 :الفرضية الفرعية الثانية 2.ب
يساعد الوسط احلضري على تسهيل عملية الدمج اإلجتماعي للمعاق حركيا وسيتم تناول هذه الفرضية من 

  :خالل املؤشرات التالية
  .لنسيج العمراين واإلجراءات اهلندسية للوسط احلضريا -
 .نظرة اتمع للمعاقني -
 .دور املعاق نفسه يف التحدي وعملية اإلبداع كوسيلة تقربه من املواطن العادي -
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  جماالت الدراسة: ثانيا
  :اال اجلغرايف. 1

حيث مت زيارة ,رافقحيث متت مبجاهلا احلضري وما يضمه من م, أجرت الدراسات يف مدينة سطيف ككل
والفضاءات اليت ميكن أن يتواجد فيها املعاق بكثرة كدار , اليت يكثر فيها املعاقون...)حدائق(األماكن العمومية 

و كذلك درا الثقافة كما مت الرتول يف امليدان إىل بعض اجلمعيات و املؤسسات اخلاصة حيث بليري الشباب حبي 
اإلعاقة احلركية ذات املصدر العصيب املتواجدة مبركب شالل الطيب  مت زيارة مجعية أولياء األطفال ذوي

كما مت زيارة املدرسة التعليمية اإلبتدائية عقيل حممد , وكذلك مجعية تني هينان املتواجدة حبي السونطراك
   .الكائنة حبي املستقبل وذلك الحتوائها على عناصر معاقة حركيا

جل إجراء بعض املقابالت معهم وكذلك تفحص العمارات  من أكما قد متت زيارة بعض عائالت املعاقني
  .وكيفية تصميم هذه املنازل

  :اال البشري. 2
مت حتديد اال البشري , بعد حتديد اال املكاين للدراسة واملتمثل يف عدة أماكن متواجدة يف مدينة سطيف 

  :والذي هو على النحو التايل 
 854156معاق كان معهم 1752998سنة باختالف نوع اإلعاقة يف اجلز ائربـ لقد قدر عدد املعاقني هلذه ال

  .معاق  166814ذكور حيث كانت اإلعاقة احلركية تقدر بـ  898842إناث و 
معاق أما اإلعاقة احلركية فهي 31335نوعية إعاقتهم  باختالفوالية سطيف فكان عدد املعاقني فيها أما 

معاق أما اإلعاقة 8018ما مدينة سطيف لوحدها فكان عدد املعاقني هبا جبميع بلدياا أ 12232تقدر بـ 
  1.معاق 3051احلركية فهي 

تنقسم عينة الدراسة إىل جمموعتني من املبحوثني هم املعاقني حركيا و أسر املعاقني، حيث طبقت اإلستمارة مع  
  املعاقني و املقابلة مع أسر املعاقني
معاق حركيا يف مدينة سطيف ومت أخذ عينة للدراسة اليت تقدر بنسبة  3051فكان جممع الدراسة يقدربـ 

  . أسر طبقت معهم املقابلة 7، كما مت أخذ معاق 140أي ما يعادل  % 4,58

  إجراء الدراسة كاأليتمت : اال الزمين. 3

   :فترة البحث االستطالعي.أ
د امتدت هذه املرحلة ولق,هي مرحلة ضرورية وجوهرية قبل القيام بأي دراسة سوسيولوجية

و كانت على فترات متباعدة مت خالهلا زيارة عدة مراكز 2008مارس19ىل غاية إ2008جانفي25من
  :وأماكن تواجد املعاقني وكانت هذه املراكز واجلمعيات كأيت تومجعيا

                                                 
ترقية و : تحت الرعاية السامية للسيد والي والية سطيف، يوم دراسي حول ،مديرية النشاط اإلجتماعي لوالية سطيف 1

 2008مارس  13، لشخص المعاقآليات التكفل با: ، موضوع المداخلة إدماج ذوي اإلحتياجات الخاصة
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  لوالية سطيف أثناء قيام هذه األخرية بنشاطات لفائدة املعاقني دار الثقافة -
  مبركب شالل الطيبلتالميذ املعاقني حركيا ذات املصدر العصيب مجعية أولياء ا -
  كاملتواجدة حبي سونا طرا نمجعية تنب هينا-
  املدرسة التعليمية االبتدائية املتواجدة حبي املستقبل-
  زيارة بعض األماكن اليت يتواجد هبا املعاقني بكرة-
  :ةفترة الدراسة امليداني.ب

إلجراء نظرة عامة حول ميدان الدراسة أي حول  2008جوان14ترة أول مرة مت الرتول إىل امليدان هذه الف
آت الفضاءات اليت ميكن أن يتواجد هبا املعاقني حركيا أيضا بعض األماكن العمومية كما مت زيادة بعض املنش

  .ةالعمرانية بغرض إلقاء نظرة حول كيفية تصميمها وكذلك الطرقات األرصف
 24إىل غاية  2008جوان 14و مستمر دام شهر وعشرة أيام أي من  بعدها مت الرتول بشكل دائم

كما مت يف هذه الفترة أيضا زيادة بعض العائالت ,وذلك بغرض توزيع االستمارات على املعاقني 2008جويلية
  .إلجراء بعض املقابالت منهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

  املنهج املستخدم وعينة الدراسة:ثالثا
  :منهج الدراسة.1
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هو الذي يرسم الطريق  هألن, أحد العناصر األساسية ألي دراسةملنهج املستخدم يف البحث العلمي يعترب ا
  .للبحث الواجب يف حبثه

واختيار املنهج املستخدم خيضع لطبيعة مشكلة البحث و نوعية الدراسة و مدا و من خالل العوامل سابقة 
من أفراد العينة كما  ةالالزمجلمع املعطيات كانية كبرية يتبع إم«الذكر فقد كان املنهج املناسب لبحثنا لكونه 

يساعد فيما بعد على حتليل وتفسري البيانات و تصنيف املعلومات للوصل إىل نتائج جتيب على األسئلة إشكالية 
  1.» املوضوعة هلا حبثنا وتشخيص الظاهرو الوقوف على األسباب

عليه الباحث يف دراسة موضوعية وذلك للوصول إىل و من خصائص البحث العلمي اعتماد على منهج يسري 
إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من  املؤدينتائج موضوعية ميكن تعميمها فاملنهج هو طريق 

  2.وحتديد عملياا حىت يصل إىل نتيجة معلومة , القواعد العامة يمن على تسيري العقل
الذي يعمل على وصف الظاهرة املدروسة و  ى املنهج الوصفي التحليليالباحث عل إعتمادكما أكدنا سابقا 

حتليل جوانبها و أبعادها املختلفة وصفا كميا و كيفيا و التعرف على العوامل املختلفة املسؤولة عن إنتشار هذه 
وصف  الظاهرة، حيث مت وصف الدور الذي تلعبه الرعاية اإلجتماعية يف التقليل من درجة اإلعاقة، و كذلك

ت ذاته، باإلضافة إىل وصف التأثري الذي يلعبه النسيج إمهية الدور الذي ميكن أن يلعبه املعاق نفسه يف إثبا
،وإبراز نظرة العمراين يف تسهيل عملية إستخدام املعاقني جلميع املنشآت العمرانية و بالتايل تسهيل عملية الدمج
  .اتمع للمعاقني و ذلك وفقا لسياسات الرعاية اإلجتماعيةإنطالقا من فرضيات و تساؤالت الدراسة

وصف ظاهرة الدراسة فقط، بل يقوم على مجع البيانات و املعلومات و املنهج الوصفي التحليلي ال نعين به 
و املعلومات و تبيبها وفق جداول مث حتليلها و وحماولة حتليلها و تفسريها، حيث قام الباحث جبمع البيانات 

  .تفسريها، هذا فضال عن إسخدام الباحث ألدوات مجع البيانات اخلاصة هباذا املنهج
    :عينة الدراسة. 2
, يعد موضوع دور سياسات الرعاية اإلجتماعية يف تأهيل ودمج املعاق حركيا من املواضيع اهلامة جدا 

وهذا ما يدفع إلجراء دراسة حول املعاقني حركيا يف , اسات يف غاية األمهيةوالوقوف على واقع هذه السي
  .املدينة اجلزائرية وذلك بأخذ مدينة سطيف كنموذج هلا

  .حيث مت إختيار أفراد هذه العينة بطريقة عشوائية  % 4,58معاق بنسبة تقدربـ 140وقد مشلت عينة الدراسة على 
حيث مت التعامل مع املعاقني عن طريق توجيه االستمارة هلم أما األسر  باإلضافة إىل بعض أسر لذوي اإلعاقة

  :معهم حيث كانت خصائص العينة من املعاقني كاآليت قننةاملفقد مت استعمال املقابلة 
  خصائص عينة الدراسة اخلاصة باملعاقني -

  %النسبة املؤوية  تكرارات  العمر
    ]  10-20] 30 21,42  

                                                 
  )333(ص, 1979سنة, الكويت, 5ط, المطبوعات ةوآال, أصول البحث العلمي ومناهجه: أحمد بدير 1
 ).58(ص,2006سنة , المكتب الجامعي الحديث, البحث العلمي مع تطبيقاته في مجال الدراسة اإلجتماعية: محمد شفيق  2
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    ]  20 -30] 56 40 

    ]  30-40] 34 24,28  

    ]  40-50] 20 14,28  

  100 140  اموع

  %النسبة املؤوية  تكرارات  اجلنس
  54,28 76  ذكر

  45,71 64  أنثى

  100 140  اموع

  %النسبة املؤوية  تكرارات  فرع السكن
  62,85 88  شقة

 20 28  سكن أرضي 

  17,14 24  فيال

  100 140  اموع

  %النسبة املؤوية  كراراتت  الوضعية املهنية
  17,14 24  عامل

  82,85 116  بطال

  100 140  اموع

  %النسبة املؤوية  التكرار  نوع اإلعاقة
  23,57 33  الشلل

  69,28 97  اإلقعاد

  4,28 6  أمراض القلب

  2,85 4  الدرن

  100 140  اموع

 
  :وعليه من خالل اجلدول أعاله تكون خصائص العينة كالتايل

من  %45,71أنثى أي ما يعادل 64و % 54,28ذكور أي ما يعادل 76تكون من : اجلنسحسب  -
  .جمموع العينة

سنة أي ما  20إىل10فرد يتراوح عمرهم من 30تتكون من أربع فئات عمرية لدينا :حسب العمر -
فهي النسبة  %40سنة أي ما يعادل  30إىل 20فرد يتراوح أعمارهم من 56و % 21,42يعادل 
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فرد 20و %24,28سنة أي ما يعادل 40إىل 30فرد يتراوح أعمارهم من 34العينة واألكرب يف 
 .%  14,28سنةأي ما يعادل 50 إىل40يتراوح أعمارهم من 

 % 62,85فرد يسكنون شقق أي ما يعادل 88لدينا  :حسب فرع السكن -
  % 20فرد يسكنون سكن أرضي أي ما يعادل 28و                           

  % 17,14فرد يسكنون فيالت أي ما يعادل  24و                               
  :تكون عينة البحث حسب الوظيفة املهنية : حسب الوظيفة املهنية -

   % 82,85بطال أي ما يعادل 116و % 17,14فرد عامل أي ما يعادل  24
  :تتكون عينة البحث حسب نوع اإلعاقة كاآليت: نوع اإلعاقة حسب -     
 أفراد6و % 69,28فرد يعانون اإلقعاد أي ما يعادل 97و % 23,57نون الشلل أي ما يعادل فرد يعا33

من عينة  %2,85أفراد يعانون الدرن أي ما يعادل 4و % 4,28يعانون من أمراض القلب أي ما يعادل 
  .البحث

  أدوات مجع البيانات: رابعا
  :املالحظة .1

اليت تستخدم يف البحث العلمي ومصدرا أساسيا للحصول على تعترب املالحظة أهم األدوات املنهجية الرئيسية 
  1.البيانات واملعلومات الالزمة ملوضوع الدراسة

واستخالص النتائج ومالحظة واملالحظة تستخدم يف كافة ميادين احلياة كطريقة جلمع البيانات واملعلومات 
مت استخدام  ثحي, ات أخرىخاصة مواقف يتعذر فيها استخدام وسائل أخرى وأدو, السلوك اإلنساين

  .املالحظة يف التقرب إىل جانب حياة وسلوك املعاقني باإلضافة إىل استعمال املقابلة واالستمارة
يف معرفة مدى ختطيط خمتلف املؤسسات املتخصصة يف رعاية املعاقني كما  –املالحظة  –ومسحت هذه األداة 

مبا يتوافق واستعمال املعاقني هلذا اال –سطيف  مدينة -مسحت أيضا مبالحظة مدى ختطيط الوسط احلضري
احلضري الذي ميكن بدوره أن يسهل حركة والقيام مبختلف الوظائف بشكل ذايت أي من طرف املعاق نفسه 

حيث كانت املالحظة وسيلة من وسائل مجع البيانات , الشيء الذي جيعل عملية دجمه يف اتمع سهلة
ق بواسطتها يكون االتصال املباشر بالظاهرة اليت يدرسها له بالتفاعل معها يستخدمها الباحث جلمع احلقائ

جادة للسلوك اإلجتماعي ال تلعب فيها هي أداة من أدوات مجع البيانات من الصعب أن نتصور دراسة "و
  2."عيةاملالحظة دورا هاما ومما يزيد من أمهية املالحظة أا ميكن أن تستخدم يف مجيع أنواع البحوث اإلجتما

حيث مت استطالع مدينة سطيف ككل بأرصفتها وطرقاا ملعرفة مدى ختطيطها ويئتها لإلنسان املعاق 
حيث لوحظ جتهيز عدد من األرصفة باملنحدرات لكنها ال توافق الشروط اخلاصة باملنحدرات اخلاصة , حركيا

                                                 
-187(ص,ص,1999سنة ,منشورات جامعة قسنطينة, لعلوم اإلجتماعية أسس المنهجية في ا: فضيل دليو وآخرون 1

188.( 
 ).80(ص,القاهرة, دار الغريب ,أساليب وأدوات البحث اإلجتماعي : طلعت إبراهيم لطفي 2
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باإلضافة إىل أن هناك بعض أفراد , كما لوحظ غياب هذه املنحدرات يف عدد كبري من األرصفة, باملعاقني
اتمع يعيقون املعاق من استعمال هذه املنحدرات وذلك من خالل القيام بعرض بعض املنتجات من السجائر 

    . إعاقة املعاق وعدم دجمه يف اتمعأدى إىل وهذا ما , وغريها مبحاذاة هذه املنحدرات مباشرة
عض املؤسسات احلكومية مثل بعض املدارس التعليمية منها مدرسة عقيل مث مت القيام باختيار بطريقة عشوائية لب

 وشركة الكهرباء والغاز حبي تبينت و حممد والكائنة حبي املستقبل والبنك اخلارجي اجلزائري املتواجد حبي بليري
مسكن واليت تكثر فيها حركة الناس 1014املصرف املتواجد بوسط املدينة وكذلك السوق املغطاة حبي 

فعندا التجول فيها يبدوا جليا غياب أدىن ملسة , فلوحظ غياب أدىن جتهيز هلذه األماكن لصاحل املعاقني,األسوياء
  .فلوحظ غياب الشرحية املعاقة كلية سواء على مستوى احلضور أو التجهيز,ختطيطية لصاحل املعاق 

 :االستمارة .2
لة ترتبط مبوضوع الدراسة ويعد تصميمها بشكل الئحة مؤلفة من جمموعة من األسئ:  ناالستمارة واإلستيبا

صحيح ودقيق من املراحل املنهجية العامة اليت يتعني على الباحث أن يوليها اهتمامه خاصة أن االعتراضات اليت 
   1.تتحول إىل أسئلة ضمن االستمارة تشكل اللبنة األوىل للمنطلقات النظرية املعرفية للبحث املدروس

على جمموعة من األسئلة تتعلق مبوضوع الدراسة حيث يقوم الباحث باستفتاء بياناا من  كما حتتوي االستمارة
   2.خالل مقابلة تتم بينه وبني املبحوث

ولقد مت استخدام االستمارة مقابلة حيث يتم تسجيل إجابات املبحوثني يف اغلب األحيان من موقف مقابلة 
  : وحتتوي االستمارة على ثالث حماور

إىل غاية السؤال  1سؤال من السؤال  11البيانات األساسية أو الشخصية وهي تضم : ولاحملور األ -
11.  

أسئلة رئيسية 6يتمثل يف بيانات حول واقع الرعاية اإلجتماعية وتأهيل املعاق وهي تضم : احملور الثاين -
 .أسئلة فرعية7باإلضافة إىل  17إىل غاية السؤال 12من 

حضوره يف الوسط ,وضعيته (ات حول اإلدماج اإلجتماعي للمعاقيتمثل يف بيان: احملور الثالث -
 .36إىل غاية السؤال  18سؤال رئيسيا فقط من السؤال  19وهي تضم ) احلضري

 :املقابلة .3
يبدأ هذا احلوار ) املستجيب(والشخص الذي يتم مقابلته ) املقابل(تعرف املقابلة على أا حوار بني الباحث 

الباحث احلد األدىن من تعاون املستجيب مث يشرح الباحث الغرض من املقابلة وبعد  خبلق عالقة الوئام ليضمن
مث يسجل ... أن يشعر الباحث أن املستجيب على استعداد يف التعاون يبدأ بطرح األسئلة اليت حيددها مسبقا

  .اإلجابة بكلمات املستجيب

                                                 
  ).26(ص, 1983سنة ,الفكر العربي  ردا, جالمنه, الموضوع, علم االجتماع المفهوم: صالح الفوال 1
 ).192(ص,مرجع سابق,المنهجية في العلوم اإلجتماعية  أسس: فضيل دليو وآخرون 2
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ن األدوات األساسية األكثر استعماال وانتشارا كما حتمل املقابلة مركزا هاما يف البحث السوسيولوجي وتعترب م
  يف الدراسات 
  1.ملا توفره من بيانات حول املوضوع املراد دراسته  اإلمريفيت

وقد مت اعتماد مقابالت غري مقننة أثناء الدراسة االستطالعية للمراكز واجلمعيات للحصول على معلومات 
بعدها أجريت مقابالت مع أسر املعاقني , بنيت على أساسهاتتعلق بكيفية اختيار هذه املؤسسات واألسس اليت 

وذلك قصد احلصول على معلومات حول كيفية املسامهة يف عملية رعاية املعاقني باعتبار األسرة واحدة من 
املقننة ( املؤسسات اإلجتماعية القادرة على توفري الرعاية الالزمة للمعاق حيث أسفرت هذه املقابالت بنوعيها 

واحتياجات املعاقني باإلضافة على معرفة أن املدينة وكذلك املؤسسات ليست مصممة مبا يتوافق ) املقننة وغري 
إىل وجود نقص كبري يف عدد املراكز املتخصصة لرعاية هذه الفئة مقارنة بتعدادهم يف املدينة خاصة مراكز 

على وجود نقص يف تكوين العائالت حول  إعادة التأهيل احلركي والتأهيل املهين كما أسفرت املقابلة املقننة
  .كيفية رعاية ودمج أبنائهم املعاقني

  وعليه كان دليل املقابلة املقننة املستعملة مع أسر املعاقني
 هل يعامل املعاق داخل األسرة كفرد معاق أم يعامل مثله مثل باقي األسوياء وملاذا ؟  )1
 أو شيء مشابه ؟ عدوانية عند تعرضه للغضب تهل يقوم املعاق بسلوكيا )2
 هل تقوم األسرة خلرجات خصيصا من أجل املعاق إلقامة له رحالت ونزهات ؟ )3
 هل تشجعون معاقكم باالختالط مع األسوياء أو تفضلون عدم اختالطه مع األسوياء ؟ )4
 هل تتلقى األسرة تكوينا معينا حول كيفية رعاية وإدماج املعاق ؟ )5
6( ا حتول دون مساعدة املعاق على التأقلم واندماجه مع ماهي أهم العراقيل واملعوقات اليت ترو

 اآلخرين ؟
 ماهي أهم االقتراحات اليت تراها مناسبة وهامة للتكفل هبذه الشرحية ؟  )7

 .حيث خصصت هذه املقابلة ملعرفة مدى مسامهة األسرة ملؤسسة اجتماعية يف رعاية ودمج املعاق
 
  

 :الوثائق والسجالت .4
حدى أدوات مجع البيانات حيث اعتمد على بعض السجالت الرمسية اليت قدمت من تعترب الوثائق والسجالت إ

طرف مديرية النشاط اإلجتماعي لوالية سطيف حيث أعدت هذه األخرية اإلحصائيات اخلاصة باملعاقني لنهاية 
إلضافة إىل واجلمعيات باملدينة باوكذلك عدد املراكز املتخصصة لرعاية املعاقني , مبختلف أنواعهام 2007سنة 

طاقة استيعاب هذه املراكز وأيضا كيفية توزيع املعاقني عليها وذلك من خالل تنظيمها ليوم دراسي حول ترقني 
مبداخلة حتت عنوان آليات التكفل بالشخص املعاق  2008مارس13وإدماج ذوي االحتياجات اخلاصة يوم 

                                                 
  ).190(ص: المرجع نفسه  1
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ات اخلاصة باملعاقني جبميع أنواعها قبل باإلحصائي 2008جانفي 23كما أمدت وزارة التضامن الوطين يوم 
  .م 2010م وحىت توقعات تعداد املعاقني مطلع سنة 2007م ويف سنة 2007

  
   

  
  
   
  



 

 



 
 ب و حتليل بيانات و نتائج الدراسةتبوي

 
  

 تبويب و حتليل االستمارة: أوال
  تبويب و حتليل املقابلة: ثانيا 
  نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات والتساؤالت: ثالثا

  نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية الفرعية األوىل و تساؤالهتا - 1
  نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية الفرعية الثانية و تساؤالهتا - 2

  ةلنتيجة العامـة للدراسا - 3

 و التوصيات االقتراحات: رابعا
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 أوال حتليل و تبويب اإلستمارة
  

 توزيع أفراد العينة حسب اجلنس و السن يبني:  1جدول رقم 
  

 اجلنس ذكور إناث

 السن ت % ت %

29.68 19 14.47 11 10 - 20 

43.75 28 36.84 28 20 - 30 

18.75 12 28.94 22 30- 40 

07.81 5 19.73 15 40 - 50 

 اموع 76 100 64 100

  

  

و معرفة توزيع أفراد عينة البحث املوجودين يف ميدان الدراسة حسب اجلنس و السن ة ههذا اجلول املراد من
 20و  10وعليه فالبيانا الكمية الواردة يف اجلدول أعاله تبني لنا أن نسبة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بني 

 20ا الذين تتراوح أعمارهم بني العينة أم حالة من جمموع ذكور 11باملئة أي ما يعرب عن  14.47سنة هي 
حالة كذلك بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم  28أي ما يعرب عن  36.84سنة من الذكور متثل نسبتهم  30و

حالة يف حني تقدر نسبة الذكور الذين تتراوح  22أي ما يعرب عن  28.94سنة تقدرنسبتهم ب  40و  30بني 
هذه الفئة  لدوجحالة ، أما بالنسبة لإلناث يف  15عرب عن أي ما ي  19.73سنة ب  50و  40أعمارهم بين 

حالة أما نسبة اللوايت تتراوح  19أي ما يعرب عن   29.68سنة تقدرنسبهم ب  20،  10العمرية ما بني 
 30حالة مث تليها الفئة العمرية من  28أي ما يعرب عن  % 43.75ب سنة و اليت تقدر 30و  20أعمارهم بني 

حالة و أخريا نسبة اللوايت تتراوح  12أي ما يعرب عن  18.75%ليت تقدر نسبتها ب سنة و ا 40إىل 
حيث تقدر نسبة الذكور . فتيات  5واليت تعرب عن  % 7.81سنة و اليت تقدر  و  50و  40أعمارهــم بني 

 45.71حالة يف حني تقدر نسبة اإلناث ب  76من جمموع أفراد العينة أي ما يعرب عن   % 54.28إمجاال ب 

 .من جمموع أفراد العينة ككل  %
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  يبني املستوى التعليمي ألفراد العينة حسب اجلنس:  2جدول رقم 

 اجلنس ذكور إناث

 السن ت % ت %

 ابتدائي 13 17.10 10 16.62

 متوسط 20 26.31 27 42.18

 ثانوي 25 32.89 7 10.93

 جامعي 18 23.68 20 31.25

 اموع 76 100 64 100

  

اهلدف من وراء هذا اجلدول هو معرفة املستوى التعليمي ألفراد عينة البحث حيث البيانات الواردة أعاله أن 
حالة من جمموع الذكور يف العينة أما  13أي ما يعرب عن   % 17.10 نسبة الذكور ذو املستوى اإلبتدائي هي 

الثانوي فإن  حالة و بالنسبة للطور 20أي ما يعرب عن  %26.31نسبة الذكور ذو املستوى املتوسط هي 
حالة من جمموع الذكور كذلك نسبة الذكور يف الطور  25أي ما يعرب عن  % 32.89نسبة الذكور تقدر ب 

  .حالة 18أي ما يعرب عن  % 23.68اجلامعي هي 
ن يف حاالت و نسبته 10أي ما يعرب عن  % 15.62أما بالنسبة لإلثاث فكانت نسبة املستوى اإلبتدائي هي 

حالة من جمموع اإلناث يف حني كانت نسبتهن يف  27أي ما يعرب عن   % 42.18املستوى املتوسط هي 
حاالت ، أما نسبة اإليثاث اللوايت لديهن مستوى  7أي ما يعرب عن  % 10.963املستوى املتوسط هي 

كور هي نسبة أصحاب حالة نالحظ أن النسبة الكبرية بالنسبة للذ 20أي ما يعرب عن  % 31.25جامعي هي 
املستوى الثانوي يف حني بالنسبة لإلناث فكانت النسبة الكربية هي نسبة املستوى املتوسط بنسبة كبرية أم 
بالنسبة للمستويات األخرى فبالنسبة للذكور جاءت نسبها نوعا ما متقاربة املستوى املتوسط مث اجلامعي مث 

ربة املستوى اجلامعي مث اإلبتدائي مث الثانوي و هذا راجع إىل تركيبة اإلبتدائي يف حني اإلناث مل تأيت نسبها متقا
جمتمع الدراسة الشئ الذي جيعل هذا املستوى التعليمي بشكل نقطة إجابية يف تقبل املعاق إلعاقته و كذلك 

  .على تأهيله و اندماجه يف اتمع 
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  يبني توزيع أفراد العينة حسب نوعية السكن :3جدول رقم 

 اجلنس ذكور ناثإ

 السن ت % ت %

 شقة 50 65.78 38 59.37

 سكن أرضي 20 26.31 8 12.50

 فيال 6 07.89 18 28.12

  اموع 76 100 64 100

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة كيفية توزيع أفراد عينة البحث حسب نوع السكن و الذي يساعد فيما بعد 
استعماالت املعاق له يف حياته اليومية ، و املعطيات الواردة أعاله تبني  على معرفة تأثري النوع  من السكن على

حالة من جمموع الذكور أما نسبة الذين  50من الذكور يسكنون شقق أي ما بعرب عن  % 65.78أن نسبة 
حالة و كانت نسبة الذين يسكنون الفيالت  20أي ما يعرب عن  % 26.31ييسكنون السكنات األرضية هي 

من جمموع ذكور  العينة ، أما بالنسبة لإلناث اللوايت  تحالفا 6أي ما يعرب عن  % 07.89كور هي من الذ
حالة من جمموع اإلناث و نسبة اللوايت تسكن السكنات  38أي ما يعرب عن  % 59.37تسكن الشقق هي 

  نسبتهنحاالت أما بالنسبة للوايت يسكن الفيالت فكانت  8عن  أي ما يعرب % 12.50األرضية هي 
  .حالة من جمموع اإلناث يف العينة 18أي ما يعرب عن  % 28.12 

من هنا ميكن القول أن نسبة الذين يقطنون الشقق كبرية مقارنة مع الذين يقطنون السكنات األرضية لتأيت يف 
رات األخري نسبة الذين يقطنون الفيالت و هذا راجع إىل طبعة العمران يف املدينة الذي يغلب عليه العما

  .وكذلك  الطبقة اإلجتماعية اليت ينتمي إليها فئة املعاقني و اليت نفرض عليهم نوع السكن الذي يقطنونه 
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 يبني تعداد أفراد أسرة املعاق : 4جدول رقم 

 عدد أفراد األسرة التكرارات  )%(النسبة املئوية 

18.57 26 2-5 

52.14 73 5-10  

29.28 41 10-15  

 موعا 140 100

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة وضعية املعاق داخل أسرته من خالل حتديد عدد أفراد أسرة املعاق 
  أفراد هي 5إىل  2واملعطيات الكمية الواردة يف اجلدول أعاله تبني أن نسبة الذين تتكون أسرهم من 

 10إىل  5ن تتكون أسرهم من حالة من جمموع أفراد العينة ، و نسبة الذي 26أي ما يعرب عن   % 18.57

 % 29.28هي  15إىل  10حالة أما نسبة الذين تتكون أسرهم من  73أي ما يعرب عن  % 52.14أفراد هي 

  .حالة  41أي ما يعربعن 
هي النسبة األكرب مقارنة مع اآلخرين حيث  10إىل  5حيث نالحظ أن نسبة املعاقني الذين تتكون أسرهم من 

حالة الشئ الذي جيعل القول بأن املعاق يف وضعية حسنة  73أي ما يعرب عن  % 50.14متثل هذه النسبة 
هو العدد األنسب الذي يوفر وضعية حسنة ) أفراد 10إىل  52( ضمن أفراد أسرته ألن العدد املتوسط لألسرة 

رة للمعاق من حيث رعايته و تأهيله و مكانته داخل األسرة حيث ال يعاين اإلمهال حسب كرب حجم األس
  .وكذلك ال جتد األسرة صعوبة يف  رعايته و التكفل به بسبب صغر العائلة
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  يبني توزيع أفراد العينة حسب نوع اإلعاقة:  5اجلدول رقم 

 اجلنس ذكور إناث

 نوع اإلعاقة )%(ت  )%( ت  )%(

 شلل 14 18.42 19 29.68

 إقعاد 57 75 40 62.5

 أمراض القلب 4 05.26 2 3.12

  درن 1 1.31 3 4.68

 اموع 76 100 64 100

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة نوعية اإلعاقة عند أفراد العينة و عليه فإن نسبة الذكور الذين يعانون الشلل 
  % 75حالة من جمموع الذكور يف العينة ، و نسبة اإلقعاد عند الذكور هي  14أي ما يعرب عن  % 18.42

حاالت  4أي ما يعربعن  % 05.26حالة أما نسبة أمراض القلب عند الذكور فيهي  57أي ما يعرب عن 
أي ما يعربعن حالة واحدة فقط يف حني عند اإلناث    % 1.31باإلضافة إىل نسبة الدرن عند الذكور فيذهي 

يت حالة من جمموع إناث العينة و نسبة اللوا 19أي ما يعرب عن  % 29.68كانت نسبة املصابات بالشلل 
أي ما  % 3.12أما نسبة أمراض القلب من اإلناث هي . حالة  40أي ما يعرب عن  % 62.5يعانون اإلقعاد 

  .حاالت فقط 3أي ما يعرب عن  % 4.68يعرب عن حالتني فقط و نسبة الدرن هي 
القلب من هنا جند أن نسبة اإلقعاد هي األكرب عند اإلناث و الذكور مث تليها الشلل و بعدها نسبة أمراض 

وأخريا الدرن حيث أين نسبيت الدرن و أمراض القلب مها نسبتان ظئيلتان جدا ، نستطيع القول أن اإلقعاد 
  .والشلل مها اإلعاقتني األكثر انتشارا يف اإلعاقة احلركية إال أن اإلقعاد هو األكثر انتشارا من الشلل
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  سبب حدوث اإلعاقة حسب اجلنسيبني  :6اجلدول رقم 

 اجلنس ذكور إناث

 نوع اإلعاقة )%(ت  )%( ت  )%(

 وراثي 24 31.57 38 59.37

 غري وراثي 52 68.42 26 40.62

 اموع 76 100 64 100

  

  % 31.57اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة نسب اإلعاقة حسب نوع اجلنس حيث كانت نسبة الذكور 

حالة سببها  52أي ما يعرب عن   % 68.42متثل نسبة  حالة يف حني 24سبب إعاقتها وراثي أي ما يعرب عن 
حالة  سبب إعاقتهن وراثي يف  38أي ما يعرب عن   % 59.37اثي أما بالنسبة لإلناث فكانت نسبة رغري و

  حالة سببها غري وراثي 26أي ما يعرب عن   % 40.62حني متثل 
ري من اإلعاقة ذات السبب الوراثي  و هذا من هنا نالحظ أن نسبة اإلعاقة ذات السبب غري الوراثي أكرب بكث
و حوادث ) مواصفات األمان  عدم توفر( راجع إىل عوامل كثرية كاإلصابة حتادث معني كحوادث العمل 

املرور اليت حتصد الكثري من مبتوري األطراف و املشلولني خاصة أن مدينة سطيف حتتل املرتبة الثانية بعد 
ادث املرور هذا باإلضافة  إىل ما خلفته العشرية السوداء من مبتوري اجلزائر العاصمة من حيث عدد حو

األطراف و املشلولني أيضا و كذلك املشوهني الشئ الذي أدى إىل ارتفاع نسبة اإلعاقة ذات السبب غري 
الوراثي ، أما اإلعاقة ذات السبب الوراثي و هي نسبة معتربة فهي راجعة إىل ارتفاع مستوى الفقر و عدم 

و اخنفاض   االجتماعيةد تغذية سليمة و بالشكل املالئم من جهة و تدين مستوى اخلدمات الصحية و وجو
 حدوث اإلعاقة ذات السبب غري الوراثي عند الذكور مقارنة ا عند اإلناث و هذا بأسبابمستوى الوعي 

 .و حوادث العمل من اإلناث اجع لكون أن الذكور أكثر عرضة حلوادث املرورر
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  )األب و األم( يبني املستوى التعليمي للوالدين: 7اجلدول رقم 

 الوالدين األب األم

 املستوى التعليمي )%(ت  )%( ت  )%(

 أمي 12 8.57 20 14.28

 إبتدائي 23 16.42 44 31.42

  متوسط 47 33.57 34 24.28

  ثانوي 36 25.71 26 18.57

  جامعي 22 15.71 16 11.42

 اموع 140 100 140 100

 

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة املستوى التعليمي للوالدين و معرفة تأثري ذلك  على كيفية رعاية اإلبن  
 % 8.57املعاق و معاملته داخل األسرة فيما بعد ، حيث كانت نسبة الذين ليس لدى آبائهم مستوى دراسي 

أي ما  14.28) أمي (أمهام مستوى دراسي حالة يف حني كانت نسبة الذين ليس لدى  12أي ما يعرب عن 
حالة خاصة  23أي ما يعرب عن  % 16.42حالة ، أما بالنسبة للمستوى اإلبتدائي فكانت نسبة  20يعرب عن 

  % 33.57حالة و متثل املتوسط لآلباء نسبة  44أي ما يعربعن % 31.42باألباء ، أما األمهات فهي متثل 
حالة الدي لدى آبائهم مستوى  36أي ما يعرب عن   % 25.71متثل نسبة حالة ، كما  34أي ما يعرب عن 

حالة  نسبة الذين لدى أمهام مستوى  26أي ما يعرب عن  % 18.57ثانوي و يف املقابل كانت نسبة  
حالة نسبة الذين لدى  22أي ما يعرب عن  % 15.71دراسي ثانوي و أخريا املستوى اجلامعي فكانت نسبة 

حالة نسبة الذين لدى أمهام  16أي ما يعرب عن  % 11.42ى جامعي يف حني متثل نسبة آبائهم مستو
  .مستوى جامعي 

أكرب بكثري ) متوسط + ابتدائي + أمي ( من هنا و من خالل هذا اجلدول نالحظ أن جمموع نسب املستويات 
تقريبا متقاربة من هنا ميكن  عند األمهات يف حني عند اآلباء كانت) جامعي + ثانوي (من جمموع املستويني 

القول أنه على العموم أن مستوى اآلباء أكرب من مستوى األمهات و هو راجع إىل ترتيبة اتمع اجلزائري 
عامة و مدينة سطيف بصفة خاصة ، الشئ الذي ميكن أن يؤثر على كيفية رعاية املعاق و معاملته داخل  بصفة

آلباء و األمهات يلعب دورا كبريا يف معرفة كيفية رعاية املعاق والتكفل األسرة ، ذلك ألن املستوى التعليمي ل
 .به على مستوى األسرة
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 مصدر دخل األسرةيبني املستوى  : 8جلدول رقم ا

  )%(النسب املئوية   التكرارات مصدر دخل األسرة

  57.85 81  عمل األب

  17.14 24  عمل األم

  11.42 16  عمل األب و األم

  13.57 19  عمل اإلخوة

  100  140 اموع

  

املراد من هذا اجلدول هو معرفة مصدر دخل أسرة املعاق و بالتايل تأثري و بالتايل تأثري توزيع دخل األسرة على 
حالة هي نسبة الذين  81أي ما يعربعن    % 57.85الرعاية املادية حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة 

حالة كذلك  24أي ما يعرب عن  % 17.14خل أسرم هم األمهات هي مصدردخل أسرم اآلباء أما الذين د
حالية نسبة الذين مصدر دخل أسرم اآلباء و األمهات معا ، وأخريا  16أي ما يعرب عن   % 11.42متثل نسبة 

  .حالة من جمموع أفراد العينة 19أي ما يعرب عن   % 13.57نسبة الذين مصدر دخل أسرم اإلخوة هي 
مصدر وحيد لدخل  ( من خالل هذا اجلدول أن نسبة عمل األب و حده و نسبة دخل األم وحدها نالحظ  
مصادر متعددة ( تشكالن معا نسبة كبرية مقارنة بنسبة عمل األب واألم معا و نسبة عمل اإلخوة ) األسرة 

ادية و توفري له كل الشئ الذي قد يؤثر على قدرة األسرة على رعاية املعاق من الناحية امل) لدخل األسرة 
 .متطلبات املادية
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  يبني الوضعية املهنية للمعاق :9اجلدول رقم 

 اجلنس ذكور إناث

 الوظيفة املهنية ت  )%( ت  )%(

 عامل 15 19.73 9 14.06

 بطال 61 80.26 55 85.93

 اموع 76 100 64 100

  

معاق داخل اتمع وعليه يبني اجلدول أعاله أن نسبة اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة الوضعية املهنية لل
حالة يف حني نسبة الذكور الذين ليس لديهم عمل  15أي ما يعادل  19.73الذكور الذين لديهم عمل هي 

حالةمن جمموع الذكور يف العينة ، أما اإلناث فنسبة اللوايت لديهن عمل  61أي ما يعرب عن  %80.26هي 
 55أي ما يعادل  % 85.93هي  حاالت يف حني اللوايت ليس لديهن عمل 9ل أي ما يعاد % 14.06هي 

  .حالة من جمموع اإلناث 
  %80.26(نالحظ من خالل هذا اجلدول أن نسبة البطالني بالنسبة للذكور و كذلك لإلناث كبرية جدا 

لفئات خاصة فئة املعاقني ، هذا راجع إىل أزمة البطالة اليت تعاين منها اجلزائر حاليا على مجيع ا)   85.93%
وهذا ما يعرب عن احلجم الكبري هلذه األزمة الشئ الذي يؤثر سلبا على إندماج هذه الفئة و إثبات وجودهم 

 14.06بالنسبة للذكور و  %19.73بالرغم من وجود نسبة من العاملني و إن كانت ضئيلة  .داخل اتمع 

  . بالنسبة لإلناث    %
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 الشكل الذي تتواجد به مراكز خاصة باملدينة:  10قم جدول ر

  )%(النسب املئوية   التكرارات اإلحتماالت

  6.42 9  نعم

  93.57  131  ال

  100  140 اموع

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة الشكل الذي تتواجد به املراكز اخلاصة باملعاقني يف املدينة و عليه يبني 
 % 93.57ن يقرون بعدم وجود مراكز متخصصة باملدينة و بالشكل الكايف هي اجلدول أعاله أن نسبة الذي

  .حاالت فقط 9أي ما يعرب عن  % 6.42يف حني متثل نسبة . حالة من عينة البحث  131أي ما يعرب عن 
من هنا و من خالل هذه النسبة الكبرية اليت تقربعدم وجود مراكز متخصصة و بالشكل الكايف مدى ميش 

يف عدم التكفل ذه الفئة من املعاقني حيث يالحظ من خالل اخلطاب السياسي أن هناك رعاية ذه  الدولة
الفئة باختالف نوعية إعاقتهم و تديل بتصرحيات إعالمية و خاصة املناسباتية ، بل الذهاب إىل أبعد من ذلك 

يق مكاسب شخصية الشئ حيث أن هناك جهات تعمل على استغالهلم يف العديد من القضايا من أجل حتق
الذي جعل هذه الفئة تزداد ميشا و إبعادا عن اتمع بالرغم من وجود كافة اإلمكانات اليت تسمح بتوفري 

  كل الكايف الذي يتماشى مع عددهم لتكفل الالزم هلم و بناء مراكز متخصصة و بالش
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  أثري نوع اإلعاقةميثل إمكانية اإللتحاق باملركز بت:  11جدول رقم 

  المجموع  ال  نعم  إمكانات اإللتحاق بالمرآز

  )%(  ت  )%(  ت  )%(  ت  نوع اإلعاقة

  100  33  72.72  24  27.27  9  الشلل

  100  97  84.53  82  15.46  15  اإلقعاد

  100  6  100  6  00  00  أمراض القلب

  100  4  100  4  00  00  الدرن

  100  140  82.85  116  17.14  24  المجموع

  

هذا اجلدول هو معرفة إمكانية إلتحاق املعاق مبركز خاص و تأثري نوعية إعاقته على ذلك ، حيث اهلدف من 
هم من الشلل  أي   % 27.27نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة الذين أمكنهم اإللتحاق مبركز خاص 

نوا من اإللتحاق الذين مل يتمك % 72.72حاالت من عددهم يف العينة يف حني متثل نسبة  9ما يعرب عن  
الذين متكنوا من اإللتحاق مبركز خاص أي  % 15.46مبركز خاص من الشلل ، أما بالنسبة لإلقعاد متثل نسبة 

  %84.53حالة فقط يف حني مل يتمكن من اإللتحاق باملركز يف هذا النوع من اإلعاقة هم  15ما يعرب عن 
القلب و الدرن مل يتمكنوا من اإللتحاق مبراكز  حالة أما األشخاص املصابون بأعراض 82أي ما يعرب عن 

  .خاصة 
من هنا جند أن أغلبية املعاقني مل يتمكنوا من اإللتحاق مبركز خاص لرعايتهم يف مجيع أنواع اإلعاقة إال أن هناك 
نسبة قليلة أمكنها اإللتحاق مبراكز خاصة حيث اقتصرت على الشلل و اإلقعاد فقط ، و لكن بنسب ضئيلة 

 حني ال توجد أي مراكز خاصة بأمراض القلب و الدرن على غرار بعض العيادات اخلاصة و هذا راجع  جدا يف
إىل طبيعة إعاقتهم من جهة و لقلة عددهم من جهة أخرى ، من هنا جند أن الدولة و إن وفرت بعض الرعاية 

و ميكن القول حينها أن نوعية  ،) الشلل ، اإلقعاد(احملتشمة للمعاقني قياسا بعددهم فهي مقتصرة على نوعني 
اإلعاقة و عدد املعاقني يفرض على الدولة توفري بعض الرعاية و إن كانت غري كافية  لبعض أنواع اإلعاقة 

  .بسبب كثرة عددهم و نوع إعاقتهم
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  ميثل نوعية اخلدمات املقدمة باملركز:  )أ(11جدول رقم 

  )%(ئوية النسب امل  التكرارات نوعية اخلدمات املقدمة

  100  24  صحية

  100  24  نفسية

  100  24  اجتماعية

  100  24  تأهيلية

  100  24 اموع

  

اهلدف من خالل هذا اجلدول هو معرفة نوعية اخلدمات املقدمة للمعاقني داخل مراكز الرعاية اإلجتماعية 
من   استفادوا الذين  يع املعاقنيبالنسبة للذين متكنوا من اإللتحاق ذه املراكز و عليه يبني اجلدول أعاله مج

من هنا ميكن القول أن مجيع املراكز    % 100بنسبة ) صحية ، نفسية ، اجتماعية ، تأهيلية (كافة اخلدمات 
  .اليت متكن املعاقون اإللتحاق ا تعمل على توفري مجيع اخلدمات الالزمة تقدميها للمعاقني
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  مستوى اخلدمات املقدمة داخل املركز ميثل:  )ب(11جدول رقم 

  )%(النسب املئوية   التكرارات مستوى اخلدمات

  58.33  14  جيد

  41.66  10  متوسط

  00  00  سئ

  100  24 اموع

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة مستوى اخلدمات املقدمة داخل مراكز الرعاية اإلجتماعية اخلاصة باملعاقني 
 حالة متثل   14أي ما يعرب عن  % 58.33ا ، حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة للذين أمكنهم اإللتحاق

 10أي ما يعرب عن   % 41.66املستوى اجليد مقدم من اخلدمات و هي النسبة األكرب يف حني متثل نسبة 

حاالت املستوى املتوسط للخدمات املقدمة داخل املركز و ال توجد خدمات مقدمة بشكل شئ داخل هذه 
  .اكزاملر

و بالتايل ميكن القول من خالل هذه النسب أن الدولة استطاعت توفري هذا املستوى من اخلدمات للمعاقني 
وهذا راجع إىل وجود عدد قليل من هذه املراكز الشئ الذي سهل التحكم يف مستوى اخلدمات املقدمة داخل 

  .هذه املراكز
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  ستفادة من هذه اخلدماتميثل إمكانية اإل ) :ج(11جدول رقم 

  )%(النسب املئوية   التكرارات إمكانية اإلستفادة

  100  24  نعم

  00  00  ال

  100  24 اموع

  

مدى استفادة املعاق من اخلدمات املقدمة إليه حيث جند من خالل اجلدول اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة 
عن كل الذين متكنوا من اإللتحاق مبراكز أي ما يعرب  % 100أن نسبة اإلستفادة من هذه اخلدمات هي 

نفسية ،اجتماعية، صحية، (الرعاية اإلجتماعية الشئ الذي جيعل هذه اخلدمات خدمات هادفة جبميع أنواعها 
  )تأهيلية 
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  يبني اإلستفادة من منحة املعاقني : 12جدول رقم 

  )%(النسب املئوية   التكرارات اإلستفادة من املنحة

  77.85  109  نعم

  22.14  31  ال

  100  140 اموع

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة مدى استفادة املعاقني من مساعدات  مادية من طرف الدولة ، حيث يبني  
حالة  109أي ما يعرب عن  % 77.85اجلدول أعاله أن نسبة الذين يستفيدون من منحة خاصة باملعاقني هي 

حالة الشئ الذي يؤدي  31أي ما يعرب عن  % 22.14لذين مل يستفيدوا من منحة هي يف حني تشكل نسبة ا
إىل القول من خالل هذه النسب أن الدولة تقتصر على توفري أو تقدمي رعاية مادية يف شكل منح تقدم ألغلبية 

قة  اليت متكنهم من املعاقني ، يف  حني الذين ال يتحصلون على هذه املنحة ال ميتلكون النسبة الدنيا من اإلعا
  .اإلستفادة منها أو مل يسجلوا أنفسهم لإلستفادة منها 
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  ميثل إمكانية حتصل املعاق على مصروف من قبل األسرة بتأثري مصدر دخل األسرة : 13جدول رقم 

  اموع  ال نعم  التحصل على مصروف

  )%(  ت  )%( ت )%( ت  مصدر دخل األسرة

  100  81  34.56 28 65.43 53  عمل األب

  100  24  33.33 8 66.66 16  عمل األم

  100  16  00 00 100 16  عمل األب و األم

  100  19  00 00 100 19  عمل اإلخوة

  100  140  25.71 36 74.28 104  اموع

 

  

 اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة مدى إمكانية تقدمي األسرة دعم مادي للمعاق و تأثري مصدر دخلها على
 % 74.28ذلك ، و عليه يبني اجلدول أعاله أن نسبة الذين يتحصلون  على مصروف من طرف األسرة هي 

 % 25.71حالة يف حني متثل نسبة الذين مل يتحصلوا على مصروف من طرف األسرة  104أي ما يعرب عن 
وحيد متثل نسبة  حالة ، أما النسبة للذين يكون مصدر دخل أسرم هو األب أي مصدر 36أي ما يعرب عن 

حالة يف حني نسبة الذين ال يتحصلون  53أي ما يعرب عن  % 65.43الذين يتحصلون على مصروف هي 
حالة أما بالنسبة للذين مصدر دخل أسرم هو األم  28أي ما يعرب عن  % 34.56على مصروف هي 

حالة يف حني  16 نسبة الذين يتحصلون على مصروف أي ما يعربعن % 66.66مصدر وحيد أيضا فتشكل
حاالت نسبة الذين ال يتحصلون على مصروف من طرف األسرة ،  8أي ما يعربعن  % 33.33تشكل نسبة 

) مصادر متعددة (أما بالنسبة للذين يكون مصدر دخل أسرم هو عمل األب و األم معا أو عمل اإلخوة 
  .حالة يتحصلون على مصروف من طرف األسرة 35فجميع احلاالت أي 

عمل (هنا ميكن القول بالرغم من أن الوضعية اإلقتصادية ليست جيدة بدليل أن مصدر دخل األسرة وحيد من 
يشكل النسبة األكرب إال أن املعاق يتحصل على دعم مادي بنسبة كبرية من قبل األسرة دليل )  األب و األم

  .على إهتمام األسرة بإبنها املعاق من الناحية املادية
األسرة يلعب دورا معتربا يف إمكانية استفادة املعاق من هذا الدعم املادي حيث نالحظ  إال أن مصدر دخل

عمل األب (نسب الذين مل يتحصلوا على مصروف هي حمصورة على الذين يكون مصدر دخل أسرم وحيد 
ين يكون و إن كان بنسب قليلة يف حني ال يوجد أي معاق مل يستفد من دعم مادي بالنسبة للذ) أو عمل األم

من هنا ميكن القول أن الوضعية اإلقتصادية ) عمل األب و األم معا ، عمل اإلخوة (مصدر دخل أسرم متعدد 
  .ألسرة املعاق قد تؤثر على حصول املعاق على دعم مادي حىت و لو كان بنسب قليلة
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 يبني إمكانية شعور املعاق بالراحة داخل البيت بتأثري نوع السكن : 14جدول رقم 

  اموع  ال نعم الشعور بالراحة داخل البيت

  )%(  ت  )%( ت )%( ت  نوع السكن

  100  88  27.27 24 72.72 64  شقة

  100  28  57.14 16 42.85 12  سكن أرضي

  100  24  12.50 3 87.50 21  فيال

  100  140  30.71 43 69.28 97  اموع

  

تأثري نوع السكن على ذلك و عليه يبني اجلدول اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة شعور املعاق داخل البيت و 
حالة يف حني نسبة الذين ال  97أي ما يعرب عن   % 69.28أعاله أن نسبة الشعور بالراحة داخل البيت 

  .حالة  43أي ما يعرب عن  % 30.71يشعرون بالراحة داخل البيت هي 
يرجع إىل عدة عوامل  من بينها إمكانية  من هنا جند أن إرتفاع نسبة الشعور بالراحة داخل البيت نوعا ما 

وجود بعض مستلزمات املعاقني داخل البيت و توفري جو مالئم للشعور بالراحة باإلضافة إىل اهتمام األسرة 
  .باملعاق داخل البيت

حالة يف حني  64أي ما يعرب عن   % 72.72أما بالنسبة للذين يسكنون الشقق فنسبة الشعور بالراحة هي 
حالة ، باإلضافة إىل الذين يسكنون  24أي ما يعرب عن  % 27.27يشعرون بالراحة متثل نسبتهم  الذين ال

حالة ، يف حني نسبة الذين ال  12أي ما يعرب عن  % 42.85سكن أرضي فنسبة الشعور بالراحة داخلها هي 
بالراحة داخل حالة ، أم نسبة الذين يشعرون  16أي ما يعربعن  % 57.14يشعرون بالراحة داخلها هي 

أي ما يعرب  % 12.5حالة يف حني متثل نسبة  21أي ما يعرب عن  % 87.5سكنام و هي من نوع فيال هي 
  .حاالت نسبة الذين ال يشعرون بالراحة داخل سكنام 3عن 

باإلضافة إىل هذا ميكن القون أن نوع السكن يلعب دورا كبريا يف حصول املعاق على الراحة داخل البيت 
بالنسبة للسكن األرضي إىل   % 42.85نالحظ أن نسبة الشعور بالراحة من عدمها ارتفعت من  حيث

يف الفيالت و يرجع هذا إىل أن السكنات األرضية مهيئة  % 87.5يف الشقق إىل أن وصلت إىل   % 72.72
رتفعت نسبة الشعور بالراحة بنسبة كبرية ملا  حيتاجه املعاق باإلضافة إىل أن أغلبها قدمي جدا ،  أماالشقق و إن ا

داخلها ألن أغلبها ذات منشأ حديث إال أا مصممة لصاحل األسوياء دون التفكري بأنه قد يقطنها معاقون مما 
جيعل بعض مستلزمات املعاقني ناقصة داخل هذه الشقق إال أن نسبة الشعور بالراحة داخل الفيالت بلغ إىل 

 عملية تصميم  هذه الفيالت لصاحل معاقيها أي أا مصممة على أقصاه و هذا راجع إىل تدخل األسرة يف
 .أساس أن هناك معاقني سيقطنوا و بالتايل توفري حاجيات املعاقني داخلها
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 يبني إمكانية التحصل على تأهيل مهين بتأثري نوع اإلعاقة : 15جدول رقم 

 
  اموع  ال نعم التحصل على تأهيل مهين

  )%(  ت  )%( ت )%( ت  نوع اإلعاقة

  100  33  66.66 22 33.33 11  الشلل

  100  97  76.28 74 23.71 23  اإلقعاد

  100  6  83.33 5 16.66 1  أمراض القلب

  100  4  100 4 00 0  الدرن

  100  140  75 105 25 35  اموع

 

  

ذلك حيث اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة ما إذا حتصل املعاق على تأهيل مهين و تأثري نوع اإلعاقة على 
حالة فقط  35أي ما يعرب عن  % 25نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة الذين حتصلوا على تأهيل مهين 

حالة الشئ الذي يؤدي  105أي ما يعرب عن   % 75، يف حني متثل نسبة الذين مل يتحصلوا  على تأهيل مهين 
الزم للمعاقني باإلضافة إىل تعذر أغلب املعاقني  إىل القول بأن هناك نقص يف اهتمام الدولة بضرورة توفري تأهيل

اإلستفادة من التأهيل احلركي املتوفر يف بعض املستشفيات بسبب وضعيتهم املادية من جهة و صعوبة اإللتحاق 
  .ا بغرض التأهيل من جهة أخرى

على تأهيل يف حني  حالة الذين حتصلوا 11أي ما يعرب عن  %33.33أما بالنسبة للمصابني بالشلل فتمثل نسبة 
حالة من جمموع املصابني  22أي ما يعرب عن   % 66.66الذين مل يتحصلوا على تأهيل مهين يشكلون نسبة 

حالة يف  23الذين حتصلواعلى تأهيل مهين من املصابني باإلقعاد أي ما يعرب عن  23.71بالشلل ، كا متثل نسبة 
الذين مل يتحصلوا على تأهيل مهين أما أمراض القلب  حالة نسبة 74أي ما يعربعن    % 76.28حني متثل 

أي ما يعرب عن حالة واحدة فقط ، يف حني شكلت  % 16.66فكانت نسبة الذين حتصلوا على تأهيل هي 
بينما أن كل ) تكوين (حاالت الذين مل يتحصلوا  على تأهيل مهين  5أي ما يعرب عن  % 83.33نسبة 

تأهيل  و هذا راجع إىل أن طبيعة اإلعاقتني ال حتتاجان إىل تأهيل حركي  املصابني بالدرن مل يتحصلوا على
من هنا ميكن القون أن هناك تأثري لنوع  .بقدر ما حيتاجان إىل تكوين مهين مقارنة باإلعاقتني األوىل و الثانية 

على تأهيل  اإلعاقة على حصول املعاق على تأهيل مهين و إن كان بنسب قليلة ، حيث نرى أن حتصل املعاق
بالنسبة للشلل و اإلقعاد بنسب قليلة و حتصل املعاق املصاب بأمراض القلب على تأهيل مهين بنسبة تكاد تنعدم 
كما أن املصابون بالدرن مل يتحصلوا على تأهيل مهين على اإلطالق ، من هنا ميكن القول أيضا أن الدولة توفر 
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أيضا أن الدولة توفر تأهيل مهين و إن كان حمتشما حسب تأهيل مهين على اإلطالق ، من هنا ميكن القول 
طبيعة اإلعاقة اليت تستوجب تأهيل أكثر من ضروري من جهة و عدد املعاقني يف كل نوع من اإلعاقة من جهة 

  .أخرى
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  يبني إمكانية اإلستفادة من التأهيل املهين املتحصل عليه:  )أ( 15جدول رقم 

  )%(النسب املئوية   التكرارات إمكانية اإلستفادة من التأهيل

  94.28  33  نعم

  5.71  2  ال

  100  35 اموع

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة إمكانية اإلستفادة من التأهيل املتحصل عليه ،  حيث يبني اجلدول أعاله أن 
حالة من جمموع الذين حتصلوا على تأهيل  33أي  ما يعربعن  % 94.28نسبة اإلستفادة من هذا التأهيل هي 

  .أي ما يعربعن حالتني فقط  % 5.71يف حني قدرت نسبة الذين مل يستفيدوا من التأهيل املقدم هلم ب 
فردا من جمموع العينة  35من هنا ميكن القول أن التأهيل املتحصل عليه و إن كان ظئيال حيكم حتصل عليه 

من الفعالية ، حيث نالحظ من خالل اجلدول نسبة اإلستفادة منه كانت فقط إال أن كان على درجة كبرية 
وهذا يرجع إىل توفر إمتالك غالبية مراكز التأهيل أو املستشفيات و العيادات اليت تقوم   % 94.28كبرية جدا 

  .بالتأهيل لصاحل املعاقني على كافة مستلزمات و معدات التأهيل باإلضافة إىل حداثتها و جدا
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  يبني إمكانية متاشي نوعية اإلعاقة مع نوعية التأهيل املتحصل عليه:  )ب( 15جدول رقم 

  )%(النسب املئوية   التكرارات إمكانية متاشي نوع اإلعاقة مع نوع التأهيل

  94.28  33  نعم

  5.71  2  ال

  100  35 اموع

  

ملقدم للمعاق يتماشى و نوعية إعاقته أم ال مبعىن آخر اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة ما إذا كان التأهيل ا
معرفة ما إذا كان يأخذ بعني اإلعتبار اختيار نوع التأهيل حسب نوعية اإلعاقة أم ال ، حيث نالحظ من خالل 

أي  % 94.28اجلدول أعاله أن نسبة الذين يرون بأن نوعية التأهيل املقدم هلم يتماشى مع نوعية إعاقتهم هي
أي ما يعرب عن حالتني فقط الذين مل يتماشى نوع التأهيل  % 5.71حالة يف حني تشكل نسبة  33ن ما يعربع

  .املقدم هلم مع نوع إعاقتهم
من هنا ميكن القول أن التأهيل املقدم للمعاقني خيضع إىل معايري و مقاييس معينة حسب نوع اإلعاقة دف 

ع فيها من استغالل طاقاته احلركية و بالتايل يكون التأهيل اإلستفادة منه و الوصول باملعاق إىل حالة يستطي
  .هادف و هذا راجع إىل قدرة التحكم يف برامج التأهيل املقدمة بسبب قلته

أما بالنسبة للفردين اللذين مل يتماشى تأهيلهما مع نوع إعاقتهم جندهم مل يستفيدوا من هذا التأهيل كما هو  
عىن آخر أن عدم إستفادة هذين املعاقني من التأهيل املقدم هلما سببه عدم مب) أ( 15موضح يف اجلدول السابق 

  .متاشي نوع التأهيل املقدم هلم مع نوع إعاقتهم 
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   يبني صعوبة التنقل داخل أرجاءاملرتل بتأثرينوع اإلعاقة:  16جدول رقم 

  اموع  ال نعم صعوبة التنقل داخل املرتل

  )%(  ت  )%( ت )%( ت  نوع اإلعاقة

  100  33  21.21 7 78.78 26  الشلل

  100  97  77.31 75 22.68 22  اإلقعاد

  100  6  100 6 00 00  أمراض القلب

  100  4  100 4 00 00  الدرن

  100  140  65.71 92 34.28 48  اموع

  

نوع إعاقته على ذلك اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة الصعوبة اليت يتلقاها املعاق فيتنقله داخل املرتل و تأثري 
أي ما يعرب عن  % 34.28حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة الذين جيدون صعوبة يف التنقل داخل املرتل هي : 

حالة نسبة  92أي ما يعربعن  % 65.71حالة و هي نسبة  معتربة مقارنة حبجم املشكلة يف حني متثل  48
ذا راجع إىل تصميم املباين من جهة و طبيعة اإلعاقة اليت الذين ال جيدون صعوبة يف التنقل داخل املرتل ، و ه

  .يغلب عليها اإلقعاد من جهة أخرى
 % 78.78أما نسبة املصابني بالشلل نالحظ أن نسبة الذين جيدون صعوبة يف التنقل داخل أرجاء املرتل هي 

أي ما  % 21.21ثل حالة من جمموع املصابني بالشلل و هي نسبة كبرية جدا يف حني مت 26أي ما يعربعن 
حاالت فقط نسبة الذين ال جيدون صعوبة يف التنقل داخل أرجاء املرتل ، أما املصابون باإلقعاد  7يعرب عن 

حالة يف حني الذين  22أي ما يعربعن   % 22.68فتمثل نسبة الذين جيدون صعوبة يف التنقل داخل املرتل هي 
حالة ، و املصابون بالدرن و أمراض القلب فهم  75عربهن أي ما ي  % 77.31ال جيدون صعوبة متثل نسبتهم 

الجيدون صعوبة يف التنقل داخل أرجاء املرتل ، حيث نرى أن املصابون هم الذين يعانون من صعوبة التنقل 
داخل املرتل بنسبة كبرية مقارنة باإلقعاد حيث ال جيد املصابون بالدرن و أمراض القلب أي صعوبة ، من هنا 

صعوبة الشئ الذي  ل أن لنوعية اإلعاقة تأثري كبري على تنقل املعاق داخل املرتل دون أن جيد أيميكن القو
يؤدي إىل تطلع املعاق املصاب بالشلل إىل اإلحساس بذاته و اإلختالط باجلماعة و بأفراد أسرته لذلك فهو 

ل ، باإلضافة إىل أرضية دون حباجة إىل أماكن ذات أبعاد متكاملة و مرحية من خالل  احليز املتكامل للمرت
عوائق لكي تسمح للسري احلسن للمعاق فالكثري من مستخدمي الكراسي املتحركة يشتكون من ضيق فتحة 

  .األبواب كما يشتكي كثرة اجلدران داخل املرتل ، األمر الذي جيعل مناوراته كرسيه املتحرك ال تكون حرة
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   ندما خيدم املعاق نفسه بتأثري نوع املعاقإمكانية وجود صعوبة عيبني  : 17م رقجدول 

  اموع  ال نعم صعوبة خدمة نفسه

  )%(  ت  )%( ت )%( ت  نوع اإلعاقة

  100  33  24.24 8 75.75 25  الشلل

  100  97  96.90 94 03.09 03  اإلقعاد

  100  6  100 6 00 00  أمراض القلب

  100  4  100 4 00 00  الدرن

  100  140  80 112 20 28  اموع

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة ما إذا كان املعاق جيد صعوبة يف خدمة نفسه  دون اللجوء لآلخرين و معرفة 
ما إذا كان لنوع اإلعاقة تأثري على ذلك ، حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة الذين جيدون صعوبة يف خدمة 

دون صعوبة يف خدمة أنفسهم هي حالة يف حني أن نسبة الذين ال جي 28أي ما يعربعن   % 20أنفسهم هي 
حالة ، من هنا ميكن القول أن هناك نسبة كبرية من املعاقني لديها القدرة على  112أي ما يعرب عن  % 80

خدمة نفسها و بالتايل لديهم القدرة على اإلعتماد على أنفسهم سواء يف البيت أو خارجه الشئ الذي ميكن أن 
  .تايل فرض أنفسهم يف اتمع يؤدي م إىل الشعور بالذات و بال

كما ميكن مالحظة أن هناك تأثري واضح لطبعة أو نوع اإلعاقة على قدرة املعاق خلدمة نفسه حيث نالحظ أن 
أي  % 75.75هناك نسبة كبرية جدا من املعاقني الذين يعانون الشلل غري قادرة على خدمة نفسها حيث متثل 

حاالت  8أي ما يعرب عن  % 24.24م قادرين على خدمة أنفسهم هي حالة أما نسبة الذين ه 25ما يعرب عن 
فقط ، يف حني تقل هذه النسبة عند املصابني باإلقعاد حيث جند أن نسبة الذين جيدون صعوبة يف خدمة 

حاالت فقط يف حني متثل نسبة الذين ال جيدن أي صعوبة يف خدمة  3أي ما يعرب عن  % 03.03أنفسهم هي 
حالة أما بالنسبة ألمراض القلب و الدرن فهم ال جيدون أي صعوبة يف  34أي ما يعرب عن  % 96.90أنفسهم 
أنفسهم ، من هنا ميكن القول أن عدم قدرة املعاق على خدمة نفسه راجع إىل ما تفرضه نوعية اإلعاقة  خدمة

  .من سلبيات حتول دون قدرة املعاق على خدمة نفسه
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   إحتواء املرتل على مصعد بتأثري نوع السكن يبني إمكانية:  18رقم جدول 

  اموع  ال نعم على مصعدل إحتواء املرت

  )%(  ت  )%( ت )%( ت  نوع السكن

  100  88  97.72 86 02.27 2  شقة

  100  28  100 28 00 00  سكن أرضي

  100  24  83.33 20 16.66 04  فيال

  100  140  95.71  134 04.28 06  اموع

  

هو معرفة إمكانية تصميم املرتل وفق ما حيتاجه املعاق من خالل إحتوائه على مصعد  اهلدف من هذا اجلدول
بتأثري نوع السكن على ذلك ، حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة وجود مصاعد يف املنازل اليت يقطنها املعاقني 

حالة  134أي ما يعرب عن  % 95.71حاالت فقط يف حني متثل نسبة  6أي ما يعرب عن  % 04.28هي 
  . الذين ليس لديهم مصاعد يف منازهلم

من هنا ميكن القول أنه بالرغم من أن بعض اإلعاقات ال حتتاج مصعد بشكل ضروري باإلضافة إىل أن هناك 
إال أن نسبة وجود املصاعد اليت حيتاجها املعاقني ضئيلة جدا ) سكن أرضي(منازل ال تتطلب وجود مصاعد 

وصعود الفرد املعاق ، و يف تعض األحيان يؤدي إىل عدم نزوله إطالقا  ولمما يتسبب يف تعطيل نز 4.28%
وبالتايل حنول ذلك دون اتصاله باحمليط اخلارجي و اندماجه يف اتمع إضافة إىل هذا نالحظ وجود تأثري نوعيه 

اليت السكن على وجود مصعد يف العمارة أو السكن أي يقطنه املعاق حيث يبني اجلدول أن نسبة الشقق 
 86أي ما يعرب عن   % 97.72أي ما يعرب عن حالتني فقط يف احني متثل  % 2.27حتتوي على مصاعد 

حالة نسبة الذين ال ميتلكون مصاعد يف شققهم أما بالنسبة للسكنات األرضية فهي ال حتتوي على مصاعد 
حاالت يف  4عرب عن أي ما ي % 16.66وهذا شئ طبيعي و الفيالت جند أن نسبة إمتالكها للمصاعد هي 

حالة و الفيالت اليت حتتوي على مصاعد ، من هنا ميكن القول  20أي ما يعربعن   % 83.33حني متثل نسبة 
غري أن السبب  )%4.28(أن هناك وجود للمصاعد يف كل من الشقق و الفيالت لكن بنسب قليلة جدا 

قني ا و إمنا للعلو الكبري هلذه العمارت مما ليس هو وجود املعا) أي العمارات( احلقيقي لوجودها يف الشقق 
استدعى وجود املعاقني ا و إمنا  للعلو الكبري هلذه العمارات مما استدعى وجود مصعد ا ، أما وجود املصاعد 
يف بعض الفيالت سببه وعي هذه العائالت بضرورة توفري ما يتطلبه معاقيها وفرض وجود مصاعديها أثناء 

ازهلا من هنا ميكن القول أن الدولة ال تعطي أي اهتمام أثناء عملية ختطيط هذه املساكن عملية ختطيط من
والعمارات على عكس ما تقوم به بعض األسر يف التدخل يف عملية ختطيط مساكنها وفرض وجود ما يتطلبه 

  .معاقيها فيها
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  يبني إمكانية وجود مكان للترفيه أمام املرتل : 19جدول رقم 

  )%(النسب املئوية   التكرارات جود مكان للترفيهإمكانية و

  5  7  نعم

  95  133  ال

  100  140 اموع

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة إمكانية وجود مكان للترفيه أمام املرتل من عدمه حيث يبني اجلدول أعاله  
فقط يف حني الذين ال حاالت  7أي ما يعرب عن  % 05أن نسبة الذين يوجد مكان للترفيه أمام املرتل هي 

  .حالة 133أي ما يعربعن  % 95يوجد مكان للترفيه أمام مرتهلم متثل نسبتهم 
من هنا ميكن القول أن وجود هذه النسبة الكبرية من الذين ليس لديهم مكان للترفيه أمام املرتل راجع إىل أن 

اخلارجي هلا أي عدم توفري مرافق عامة اهتمام املسؤولني ينصب حول إقامة املساكن فقط دون اإلهتمام باحمليط 
خاصة املرافق الترفيهية و ذلك لغياب سياسية ختطيطية حمكمة و غياب ثقافة الترفيه إن مل نقل إنعدامها يف 

و هذا يؤثر سلبا على املعاق مما يؤدي به إىل اإلنطواء على نفسه و املكوث بالبيت فال شك بأن . جمتمعنا 
إىل جانب ممارسة الرياضة تلعب دورا كبريا يف حياة األشخاص العاديني بصفة عامة  الترفيه و وسائل التسلية

واملعاقني بصفة خاصة ، ألن الترفيه أو ممارسة األلعاب ال يقتصر على التسلية أو شغل وقت الفراغ بل يستخدم 
لعب و العالج بال" يف أهداف أخرى كالعالج حيث يستخدم بعض األخصائيني نوع من العالج يسمى 

  ".الترويح 
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   يبني الوسيلة اليت يستعملها املعاق يف التكفل اليومي : 20جدول رقم 

  )%(النسب املئوية   التكرارات وسيلة التنقل اليت يستعملها املعاق

  30.71  43  مشيا على األقدام

  49.28  69  وسائل النقل العام

  20  28  ملساعدة أشخاص آخرين

  00  00  أخرى

100  140 موعا  

  

اهلدف من هذا اجلدول معرفة أكثر الوسائل استعماال من طرف املعاق يف تنقالته اليومية ، حيث يبني اجلدول  
 43أي ما يعرب عن   % 30.71أعاله أن نسبة الذين تكون وسيلة تنقلهم اليومية هياملشي على األقدام هي 

حالة ، أما  69أي ما يعرب عن % 49.28تمثل نسبتهم حالة يف حني الذين يستعملون وسائل النقل العام ف
حالة يف  28أي ما يعرب عن  % 20الذين يعتمدون على أشخاص آخرين يف تنقالم اليومية متثل نسبتهم ب 

  .حني ال يوجد أي استعمال لوسائل أخرى
جهة و قدرة املعاق على  يبني اجلدول أن غالبية املعاقني يستعملون وسائل النقل العام لسهولتها  و توفرها من

استعماهلا من جهة أخرى فيحني الذين يستعملون املشي كوسيلة لتنقالم اليومية راجع لقدرم على املشي من 
جهة و تفضيلهم لعدم مزامحة الركاب يف وسائل النقل العام من أجل راحتهم من جهة أخرى أما الذين 

و راجع إىل طبيعة اعاقتهم حبيث ال يستطيعون اإلعتماد يعتمدون على أشخاص آخرين يف تنقلهم اليومي فه
 .على أنفسهم يف ذلك من جهة و عدم جتهيز مركبات النقل العام حسب طبيعة إعاقتهم من جهة أخرى
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  يبني الصعوبا ت اليت تواجه املعاق عند إستعماله لوسائل النقل العام:  21جدول رقم 

  )%(النسب املئوية  التكرارات عند استعماله لوسائل النقلالصعوبات اليت تواجه املعاق

  84.05  58  املركبات غري جمهزة

  10.14  07  مضايقة الركاب

  05.79  04  أخرى

  100  69 اموع

  
اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة الصعوبات اليت تواجه املعاق عند استعماله  لوسائل النقل العام حيث يبني  

أي ما يعرب عن  % 84.05نسبة الذين يرون بأن املركبات غري جمهزة بالشكل الالئق هي  اجلدول أعاله أن 
حاالت فقط  7أي ما يعربعن  % 10.14حالة ـ، يف حني الذين يعانون من مصايقة الركاب متثل نسبهم  58

  .حاالت فقط 4أي ما يعرب عن  % 5.79أما فيما خيص صعوبات أخرى فتمثل نسبها ب 
لقول أن غالبية املعاقني جيدون صعوبات يف استعماهلم لوسائل النقل العام حيث أن نسبة كبرية من هنا يكن ا

جدا تعاين من عدم جتهيز املركبات الشئ الذي يؤكد إمهال الدولة هلذا اجلانب يف توفري مركبات جمهزة مبا 
اء نوع معني من املركبات الشئ الذي أو عدم التفكري يف املعاقني أثناء إقتن. يسهل عملية إستعمال املعاقني هلا 

 .جيعل املعاق بكل أنواع إعاقته يعاين من صعوبات التنقل اليومي
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 .يبني تصميم الطرقات و األرصفة مبا يتناسب مع تسهيل عملية التنقل : 22جدول رقم 

  النسب املؤية التكرارات تصميم الطرقات و األرصفة

  03.57 5  نعم

  96.42 135  ال

  100 140 اموع

 

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة مدى مالئمة التصميم اهلندسي للطرقات و األرصفة لتسهيل عملية تنقل 
املعاقة حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة الذين يرون بأن نسبة تصميم الطرقات و األرصفة يسهل عملية التنقل 

الذين يرون  %96.42صغرية جدا، يف حني تشكل نسبة حاالت وهي نسبة  5أي مايعرب عن  %03.57هي 
  .حالة 135مايعرب عن بأن تصميم الطرقات و األرصفة ال يتناسب مع تسهيل عملية التنقل أي 

من هنا جند أن طريقة اعداد األرصفة و الطرقات تعيق حركة املعاق حاصة مستخدمي الكراسي املتحركة وهذا 
أن األرصفة ال حتتوي يف أغلبها على منحدرات تسهل للمعاق انتقاله من راجع لغياب سياسة التخطيط، خاصة 

رصيف اىل آخر دون مساعدة أشخاص آخرين، و يف حالة وجودها تكون غري مصممة لصاحلهم بدليل شدة 
احندارها ووجودها يف أماكن ال حيتاجها املعاق، باإلضافة اىل عدم تعبئة هذه األرصفة و تركها مكسورة وا 

غيابه يف  إىلالتخلي عن احلركة بني أرجاء املدينة الشيئ الذي يوديل  إىلتؤدي باملعاق كذلك الطرقات صغر 
  .الوسط احلضري
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  .يبني إمكانية وجود هواية عن املعاق:  23جدول رقم 

  النسبة المؤوية  التكرارات  إمكانية وجود الهواية عند المعاق

  68.14  87  نعم

  37.85  53  ال

  100  140  المجموع

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة ما إذا كان املعاق يتحذ هواية خاصة به أم ال، حيث يبني اجلدول أعاله أن 
حالة يف حني الذين ليست لديهم هواية خاصة 87أي ما يعرب عن  %62.14هواية هي نسبة الذين لديهم 

  .حالة 53أي ما يعرب عن  %37.85تشكل نسبتهم 
الحظ أن أغلبية املعاقني لديهم هواية خاصة، حيث تعمل هذه اهلواية على تنمية السلوك اإلجتماعي يف هذا ي

ابتداءا من مرحلة الطفولة بإعتبارها وسيلة مباشرة مع اتمع، وذالك من خالل تفاعله مع نفسه وإظهار 
يب يظهر رغبة املعاق يف أن ينال مواهبه و التعبري عن نفسه يؤدي به ذلك اىل اإلتصال باألخرين وهو سلوك اجا

رضى الغري و تقديرهم له و تكون عالقات معهم هذا مايثبت أن هذه الفئة تتطلع دائما اىل اثبات وجودها و 
  .هو الشيئ الذي يساعدها على حتقيق اإلندماج يف اتمع

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تبويب و تحليل بيانات الدراسة ....................................................................................................الفصل السادس

 166

  يبني دعم املعاق هلذه اهلواية:  24اجلدول رقم 

  النسب املؤوية التكرارات هلذه اهلوايةدعم املعاق 

  87.35 76  نعم

  12.64 11  ال

  100 87 اموع

  

حيث يبني اجلدول أعاله أن . اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة هل يتلقى املعاق دعما للقيام ذه اهلواية أم ال
من جمموع الذين لديهم  حالة 76أي مايعرب عن  %87.35نسبة الذين يلقون دعما للقيام ذه اهلواية هي 

 .حالة 11أي ما يعرب عن  %12.64هواية يف حني الذين ال يتلقون دعما للقيام ذه اهلواية متثل نسبتهم ب 
من هنا ميكن القول أن املعاق حيضى باإلهتمام يف هذا اجلانب حيث باغت نسبة دعم املعاق للقيام وايته 

كرب دراية مبشاكل املعاقني وإحتياجام من جهة و إرتفاع خاصة من طرف األسرة اليت تعترب األ 87.35%
درجة الوعي لدى هذه األسر بضرورة التكفل مبعاقيها ودعم كل مايقومون به خاصة يف ظل عدم تكفل الدولة 
م يف هذا اجلانب و لعميتهم من جهة أخرى، أما بالنسبة للذين ال يلقون دعما للقيام ذه اهلواية خاصة من 

أن ألسرة ، ويرجع هذا اىل قلة الوعي الثقايف لدى هذه األسر حبكم مستواهم التعليمي و جهلهم مبا ميكن قبل ا
يقدمه الدعم املادي للقيام ذه اهلواية من تغريات نفسه للمعاق حنو األحسن و رفع معنوياته، كما أن نظرم 

  .الرافضة لإلعاقة جتعلهم ال يولو أي إهتمام ذه األشياء
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 .سن شعور املعاق بأنه موضع إهتمام من قبل اآلخرين بتأثري وضعية املهنة:  25جدول رقم 

  

  شعور املعاق بأنه

  موضع     

  اهتمام               

  الوضعية املهنية

 

  نعم

 

  ال

  

  اموع

  )%(  ت  )%( ت )%( ت

  100  24  00 00 100 24  عامل

  100  116  64.65 75 35.34 41  بطال

  100  140  53.57 75 46.42 65  اموع

 

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة وضعية املعاق داخل اتمع وذلك مبعرفة شعوره بأنه موضع اهتمام وتاثري 
 %46.42وضعيته املهنية على ذلك، حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة شعور املعاق بأنه موضع اهتمام هي 

حالة الذين ال  75أي ما يعرب عن  %53.57ة معتربة، يف حني تشكل نسبة حالة وهي نسب 65أي مايعرب عن 
موضع اهتمام من قبل اآلخرين من خالل هذا جند أن نظرة اآلخرين للمعاق تشكل موضع يشعرون بأم 

اهتمام بنسبة معينة حىت اذا كانت أقل من املتوسط فهذ يدل على وجود اهتمام اتمع باملعاق و شعور هذا 
  .ري بذلكاألخ

يشعرون بأم موضع اهتمام من قبل اآلخرين أما بالنسبة للمعاقني الذين لديهم عمل فتشكل نسبة الذين 
، يف حني املعاقني البطالني الذين يشعورون بأم موضع ) كل العاملني(أي مايعرب عن كل احلاالت  %100ب

حالة من جمموع املعاقني البطالني وهذا  41أي ما يعرب عن  %35.34اهتمام من قبل اآلخرين تشكل نسبتهم 
اإلهتمام راجع اىل درجة اإلعاقة ونوعيتها اليت تفرض اهتمام اخلرين م من جهة ومايقدمونه من ابداع وعمل 

 75أي ما يعرب  %64.65أما نسبة الذين اليشعرون بأم موضع اهتمام هي . شخصي من خالل هوايام
  .ينةحالة من جمموع البطالني يف الع

من هنا جند أن الوضعية املهنية تلعب دورا كبريا يف شعور املعاق بأنه موضع اهتمام من قبل اآلخرين حيث 
بام موضع اهتمام من قبل اآلخرين يف حني أن كل الذين ال نالحظ أن مجيع املعاقني العاملني يشعرون 

أمهية العمل بالنسبة للمعاق يف حياته يشعرون بام موضع اهتمام هم من البطالني ومن هنا ميكن أن نرى 
حيث من خالله يستطيع املعاق أن يثبت وجوده يف اتمع ويصبح اآلخرين حباجة اليه بالقدر الذي جيعله 
موضع اهتمام، ان املعاق يشعر دائما بأشد احلاجة اىل ان يتفهم بعض مظاهر شخصيته نتيجة ملا يفرضه اإلعاقة 
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صراعات نفسية وكذلك ماتفرضه وضعيته املهنية واىل ان يتفهم األساليب من ظروف ومواقف اجتماعية و
السلوكية اليت تعرب عن كثريا من هذا التعقد و التشابك ولذلك جيب اإلهتمام ذه الفئة وذلك باإلهتمام 
حبقوقهم و البحث عن وسائل رعايتهم وتوفري هلم مناصب شغل من أجل اإلستفادة منها من عملية التنمية 

  .طاقة بشريةك
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 يبني نظرة الناس لإلعاقة : 26جدول رقم 

  النسب املؤوية التكرارات نظرة الناس لإلعاقة

  77.14 108  يتقبلون ويساعدون

  15.71 22  ال يكترثون

  7.14 10  يسخرون

  0 00  أخرى

  100 140 اموع

 

اآلخرون اعانة املعاقة حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة ليت يرى ا اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة الزاوية ا
حالة هي نسبة املعاقني الذين يتقبلهم اآلخرين إعاقتهم و يساعدوم، أما  108أي مايعرب عن  77.14%

حالة يف حني املعاقني 22أي ما يعرب عن  %15.71املعاقني الذين ال يكترثون اآلخرون إلعاقتهم متثل نسبتهم 
  .حاالت 10أي ما يعرب عن  %07.14الذين يسخر اآلخرون منهم متثل نسبتهم ب 

من خالل هذه النسب يتضح أن هناك نسبة كبرية من التقبل يف اتمع إلعانة األفراد حبيث يسامهون يف تقدمي 
ذا لوجود وهذا ما يفسر وعي هذه اجلماعات حباالت اإلعانة فيعربون عن ذلك مبعاونتهم و ه. املساعدة هلم

نوع عن العالقات بني اتمع احلضري يف مدينة سطيف و كذلك الشعور باملسؤولية حنو هذه الفئة و لكن 
  .رغم ذلك يبقى هناك نقص يف املعامالت
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  .يبني شعور املعاق بأنه قادر على تقدمي خدمات للمجتمع رغم إعاقته بتأثري الوضعية املهنية:  27جدول رقم 

 ور املعاق بأنهشع

 قادر على

 خدمة

 اتمع

  الوضعية املهنية

 

  نعم

 

  ال

  

  اموع

  )%(  ت  )%( ت )%( ت

  100  24  00 00 100 24  عامل

  100  116  15.51 18 84.48 98  بطال

  100  140  12.85 18 87.14 122  اموع

 

من داخل اتمع ت وجوده اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة مدى شعور املعاق بأن لديه القدرة على اثبا
خالل تقدمي خدمات معينة وتأثري وضعيته املهنية على ذلك، حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة الذين يشعرون 

حالة وهي نسبة كبرية جدا  122أي ما يعرب عن  %87.14بأم قادرين على تقدمي خدمات للمجتمع هي 
نسبة الذين يشعرون بأم غري قادرين على تقدمي حالة  18أي ما يعرب عن  %12.85يف حني تشكل نسبة 
  .خدمات للمجتمع

من خالل هذه النسب جند أن هناك نسبة كبرية تشعر بأا متلك قدرات جتعلها تشكل طاقة بشرية معتربة 
وذلك رغبة يف التكيف // وفعالة يف اتمع و ميكن استثمارها لتقدمي خدمات يف اتمع شأا شأن الفئات 

أن يكون ندماج يف الوسط احلضري و حماولة اإلثبات الذات، و ميكن القول بأن هؤالء األشخاص يريدون واإل
جزءا عاديا يف جمرى حياة اتمع، أما النسبة الضئيلة اليت تعتقد بأا غري قادرة على تقدمي خدمات 

كما نرى أن . اقة ونوعيتهاالشعور بالنقص و ضعف قدراته نتيجة ملا تفرضه درجة اإلعللمجتمعوهذا راجع 
هناك نوع من التأثري للوضعية املهنية على شعور املعاق بأنه قادر على تقدمي خدمات للمجتمع لكن هذا التأثري 

حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة شعور العاملني بأم قادرين على تقدمي خدمات للمجتمع . ضئيل جدا
ا بالنسبة للبطالني فبالرغم من أم ال ميتلكون مهنة يقدمون من طبيعي جدا ألم يقدموا أصال، أم 100%

خالهلا خدمات للمجتمع إال أم يشعرون بأم قادرين على ذلك الشيئ الذي يبني الرغبة الكبرية هلؤالء 
  .بضرورة تقدمي خدمام للمجتمع وإثبات وجودهم والبتايل حتقيق الدمج الالزم هلماملعاقني البطالني 
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 يبني مدى تقبل اتمع هلذا الدور : 28دول رقم ج

  النسبة املؤوية التكرارات تقبل اتمع هلذا الدور

  89.34 109  نعم

  10.65 13  ال

  100 122 اموع

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة وجهة نظر املعاق يف رأي اتمع حول الدور الذي ميكن أن يقدمه حيث 
حالة يف حني  109أي ما يعرب عن  %89.34نسبة تقبل الدور الذي يقوم به املعاق هي يبني اجلدول أعاله أن 

حالة من جمموع املعاقني الذين يرون بأم قادرين على تقدمي خدمات  13أي ما يعرب عن  %10.25متثل نسبة 
  .للمجتمع

هلم وبالتايل يرى املعاق بأن للدور الذي قد يقدمه من خالل هذه النسبة نرى مدى تفاؤل املعاق بتقبل اتمع 
 .اجلتمع يفتح ذراعيه لتقبل املعاقني هلم مما جيعل عملية دجمهم أمر سهال من هذا اجلانب
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 يبني الطريقة اليت يراها املعاق مناسبة لتأكيد قدرته : 29جدول رقم 

 اتهالطريقة اليت يراها املعاق لتأكيد قدر التكرارات النسب املئوية

 عن طريق العمل 103 73.57

 عن طريق النجاح يف الدراسة 30 21.42

 عن طريق مساعدة اآلخرين 07 05

 اموع 140 100

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة الطريقة اليت يراها املعاق مناسبة كتأكيد قدراته ضمن الوسط الذي يعيش  
 73.57بأن العمل هو الطريقة املناسبة لتأكيد قدرام هي فيه حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة الذين يرون 

حالة يف حني الذين يورن بأن النجاح يف الدراسة هو السبيل لتأكيد قدرام  تشكل  103أي ما يعرب عن   %
حالة أما الذين يرون بأن تأكيد قدرام  يكون عن طريق مساعدة  30أي ما يعرب عن  % 21.42نسبهم 

حاالت ، منا هنا جند أن مجيع املعاقني يؤمنون بإمكانية إثبات  7أي ما يعرب عن  % 5أشخاص آخرين هي 
بأن  ترى % 73.57قدرام  حىت و لو كان ذلك عن طريق مساعدة أشخاص آخرين إال أن النسبة الكبرية 

مل بالنسبة إثبات قدراا يكون عن طريق توفري مناصب شغل هلا الشئ الذي  يوحي إىل األمهية الكبرية للع
للمعاق يف تأكيد قدراته و إثبات وجوده ،  غري أنه يف الواقع عدم توفر األرضية و الفرص الكافية لتشغيل 
املعاقني على قدم املساواة مع اآلخرين ، حيث أن بعض املؤسسات احلكومية  و األهلية إن مل تكن كلها ال 

غري طبيعي معهم الشئ الذي جيعلهم يرون بأن توفري  تلتزم بتوظيف املعاق األمر الذي يعتربه هؤالء تعامال
 .مناصب شغل هلم هو ما يؤدي م إىل تأكيد قدرام 
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  يبني مدى توفري السلطات مناصب شغل للمعاقني:  30جدول رقم 

 مدى توفري السلطات ملناصب شغل للمعاقني التكرارات النسب املئوية

 نعم 16 11.42

 ال 124 88.57

 اموع 140 100

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة مدى إهتمام الدولة بتوفري مناصب شغل للمعاقني حيث يبني اجلدول أعاله 
 16أي ما يعرب عن  % 11.42أن نسبة املعاقني الذين عملت السلطات  على توفري هلم مناصب شغل هي 

 88.57ل الدولة على توفري هلم مناصب شغل هي حالة وهي نسبة قليلة جدا ، يف حني أن نسبة الذين مل تعم
ذا ) السلطات (حالة و هي نسبة كبرية جدا ، الشئ الذي يؤكد عدم اهتمام الدولة  124أي ما يعرب عن  %

اجلانب أيضا بالرغم من أن الدولة عملت على توفري بعض مناصب الشغل للمعاقني إال أنه  قليل جدا مقارنة  
دينة ـ و بالرغم أيضا أن عملية توفري مناصب شغل للمعاقني متثل مرحلة يتم استكمال فيها حبجم املعاقني يف امل

عملية الرعاية و التأهيل املقدم حيث يصبح التأهيل املهين املقدم للمعاق ليس له معىن إن مل يوفر له منصب 
ع من خالهلا تقدمي خدمات شغل وفق التأهيل  الذي تلقاه و بالتايل يصبح املعاق يشعر بأن له قدرات يستطي

للمجتمع بسبب التأهيل الذي تلقاه غري أنه يصاب باإلحباط عندما ال تعمل الدولة على توفري منصب شغل 
 .وفقا للتأهيل الذي تلقاه الشئ الذي أدى إىل اعتبار فئة العاقني بأا طاقة بشرية معطلة
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 اء وقت الفراغيبني وجود أماكن خاصة لقض:  31جدول رقم 

 مدى توفري السلطات ملناصب شغل للمعاقني التكرارات النسب املئوية

 نعم 28 20

 ال 112 80

 اموع 140 100

  

اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة ما إذا كان الفضاء اخلارجي للمعاق حيتوي على أماكن لقضاء وقت الفراغ 
أي ما يعرب عن  % 20اكن خاصة لقضاء وقت الفراغ  هي حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة الذين لديهم أم

 112أي ما يعرب عن  % 80حالة يف حني أن نسبة الذين لديهم أماكن خاصة لقضاء وقت الفراغ هي  28

حالة من جمموع املبحوثني و هي نسبة كبرية جدا الشئ الذي يؤكد غياب أماكن خاصة لقضاء وقت الفراغ 
الفضاءات املوجودة على مستوى املدينة خاصة باألسوياء و غن مل يكن  خاصة باملعاقني حيث أن معظم

فباستطاعة املعاقني استخدام هذه الفضاءات لتنصيب وقت الفراغ إال أن هذه احلاالت و لكن بنسب قليلة جدا 
م يف الشئ الذي يؤدي إىل غياب املعاق و عدم حضوره يف احلياة اليومية داخل املدينة مما يعرقل عملية دجمه

  .اتمع و االستفادة من قدرام
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 يبني وجود أماكن خاصة لقضاء وقت الفراغ:  )أ( 31جدول رقم 

 اإلحتماالت التكرارات النسب املئوية

 البيت 87 77.67

 املقهى 16 .14.85

 الشارع 00 00

 أخرى 9 8.03

 اموع 112 100

  

ماكن اليت ميكن أن يقضي فيها املعاق وقت فراغه يف حالة عدم وجود اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة األ
 77.67أماكن خاصة لقضاءه ، حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة الذين يقضون وقت الفراغ يف البيت هي 

 16أي ما يعرب عن  % 14.85حالة أما نسبة الذين يقضون وقت فراغهم يف املقهى  87أي ما يعرب عن  %

حاالت  9ألي ما يعرب عن  % 8.03يوجد أي معاق يقضي قت فراغه يف الشارع أما نسبة  6 حالة يف حني
  .فهي نسبة الذين يقضون وقت فراغهم يف أماكن أخرى متفرقة

من هنا ميكن الفول أن عدم توفر أماكن خاصة لقضاء وقت الفراغ خاصة باملعاقني أدى م إىل اإلنزواء إىل 
، و بالتايل يصبحون يف عزلة و هذا ما ال يساعد يف عملية دجمهم يف  %77.67البيت حيث متثل نسبتهم 

 . اتمع الشئ الذي يؤكد إمهال الدولة هلذا اجلانب أيضا
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يبني هل أن حضور املعاق يف الوسط احلضري مير عرب الدور الذي يقوم به بتأثري الوضعية  : 32جدول رقم 

  املهنية

  ق يف   حضور املعا     

  الوسط احلضري         

         

  الوضعية املهنية

 

  نعم

 

  ال

  

  اموع

  )%(  ت  )%( ت )%( ت

  100  24  00 00 100 24  عامل

  100  116  37.06 43 62.93 73  بطال

  100  140  30.71 43 69.28 97  اموع

 

 

دي اىل حضوره يف الوسط احلضري اهلدف من هذا اجلدول هو معرفة ما اذا كان الدور الذي يقوم به املعاق يؤ
و تأثري وضعيته املهنية على ذلك، حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة الذين أجابو بنعم أي الذين يعتربون أن 

حالة يف حني  97أي ما يعرب عن  %69.28حضورهم يف الوسط احلضري مير عرب الدور الذي يقومون به هي 
يف الوسط احلضري مير عرب الدور الذين اليرون بأن حضورهم  حالة 43أي مايعرب عن  %30.71متثل نسبة 

من هنا ميكن القول أن أغلبية أفراد العينة تعترب أن األدوار اليت ميكن أن تقوم ا يف اتمع هي . الذي يقدمونه
يقة الكفيل الوحيد حلضورهم يف الوسط احلضري، أما األقلية فمنهم من يرى أنه قادر على اثبات قدراته بطر

أخرى وهو غري قادر على اثبات وجوده يف الوسط احلضري بسبب نوعية اعاقته و درجتها من جهة واحباطه 
ملايعنيه من جهة أخرى الشيئ الذي يوحي اىل أمهية الدور الذي يلعبه املعاق يف تأكيد حضوره يف الوسط 

  .احلضري
كيد حضوره يف الوسط احلضري من خالل تأثري واضح للوضعية املهنية للمعاق على امكانية تأ حيث هناك

الدور الذي يقوم به حيث يبني اجلدول أعاله أن نسبة العاملني الذين يرون بأن حضورهم يف الوسط احلضري 
أي ما يعرب عن كل العاملني وهو الشيئ الذي تأكدو منه من  %100مير حتما عرب الدور الذي يقومون به 
ن أن حضورهم يف الوسط احلضري مير حتما عرب الدور الذي يقومون به خالل عماهم أما البطالني الذين يرو

حالة يف حني الذين اليرون بأن اثبات حضورهم يف الوسط احلضري مير  73عن أي ما يعرب  %62.93هي 
حالة من هنا ميكن القول أن الوضعية املهنية  43أي ما يعرب عن  %37.06حتما بالدور الذي يقومون به هي 

مل تشكل قناعة تامة للمعاق بأن اثبات وجوده يف الوسط احلضري مير حتما عرب الدور الذي أي وجود ع
فغالبيتهم يرو بأن حضورهم يقوم به اتمع بدليل أن كل العاملني من املعاقني يرون ذلك، أما بالنسبة للبطالني 
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 فهم يرون بأن حضورهم يف يف الوسط احلضري مير حتما بالدور الذي يقومون به أما األقلية من البطالني
  .الوسط احلضري مير عرب طرق أخرى
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 اثبات وجوده يساعد على اإلندماج يف اتمعيبني هل يرى املعاق أن :  33جدول رقم 

  ال  نعم  اثبات وجوده يساعده على اإلندماج

  92.14  129  نعم

  7.85  11  ال

  100  140  المجموع

 

هذا اجلدول هو معرفة ما اذا كان اثبات وجود املعاق يف الوسط احلضري أي حضوره يؤدي اىل اهلدف من 
اندماجه يف اتمع وبالتايل معرفة ما اذا كان الدور الذي يقوم به املعاق هو الذي يساعده على اإلندماج ألن 

حيث يبني اجلدول أعاله أن  )32انظر اجلدول (الدور الذي يقوم به املعاق هو الذي يؤدي اىل اثبات وجوده 
أي ما  %92.14نسبة الذين يرون أن اثبات وجودهم يف الوسط احلضري يساعدهم على اإلندماج فيه هي 

حالة يف حني نسبة الذين يرون بأن اثبات وجودهم يف الوسط احلضري ال يساعدهم على  129يعرب عن 
  .حالة 11أي ما يعرب عن   %7.85اإلندماج فيه هي 

ميكن القول أن أغلبية املعاقني يرون بأن اثبات وجودهم الذي مير عرب الدور الذي يقومون به يساعدهم  من هنا
على اإلندماج يف اتمع ذلك ألن الفرد املعاق جزء من اتمع كأي فرد من األفراد مييل اىل اثبات ذاته يف 

تالطه بأفراد اتمع وإتصاله م ما الوسط احلضري حيث يرى أن حضوره على مستوى املدينة يؤدي اىل اخ
يؤدي اىل اندماجه معهم، أما بالنسبة للفئة القليلة اليت ال ترى بأن حضورهم يف الوسط احلضري يساعدهم 

ال يزال يرفضهم وينظر اليهم بنظرة ال على اإلندماج فيه راجع اىل أم يشعرون بأم معزولني من اتمع و أنه 
  .ج فيهتساعدهم على اإلندما
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 تبويب و حتليل املقابلة: ثانيا 
 

كيفية معاملة املعاق داخل األسرة مبعىن هل يعامل كفرد معاق أم مثله مثل باقي األبرياء و ملاذا : 1جدول رقم 
 ؟

 األســـــــــر اإلجابــــــــــــة

ن نعم يعامل الفرد املعاق داخل األسرة كباقي األفراد األسوياء سواء م
الناحية املادية أو من الناحية النفسية املعنوية و ذلك لكي ال نشعره بالنقص 
الذي هو فيه و كذلك لكي ال جنرح اآلخرين عندما نوفر له عناية خاصة و 
بالتايل ميكن أن يشعر اآلخرين بأم ال حيضون باالهتمام من الشئ الذي قد 

 .يؤدي إىل كرههم له

 1األسرة 

املعاق داخل األسرة مثله مثل األسوياء ألنه    شأنه شأن نعم يعامل الفرد
 اآلخرين

  2األسرة 

ال يعامل الفرد املعاق داخل األسرة كباقي األسوياء بل نوفر عناية خاصة 
 ألنه حباجة إليها

  3األسرة 

ال يعامل الفرد املعاق داخل األسرة كباقي األسوياء بل نعطيه دعمنا يف كل 
  .ر له كل ما حيتاجه خاصة من الناحية املاديةما يقوم د ذلك نوف

لكي نعطي له دفعا خاصا يساعده على التغلب على إعاقة و لكي يشعر 
  .دائما بأننا دائما جبانبه ندعمه و نساعده و لن نتخلى عنه

  4األسرة 

ال يعامل املعاق داخل األسرة كباقي األسوياء ألنه بكل بساطة   له كل 
اآلخرين احلصول عليها و بالتايل يأيت دورها لكي الفرص اليت باستطاعة 

نوفر له عناية أكثر و أكرب قدر ممكن من االهتمام لكي نعوضه عن تلك 
الفرص اليت ليس باستطاعته احلصول عليها و بالتايل نكون عادلني يف إتاحة 

  .الفرص للجميع

  5األسرة 

 6األسرة   معاق ال يعامل الفرد املعاق داخل األسرة كباقي األسوياء ألنه
ال يعامل الفرد املعاق داخل األسرة كباقي األسوياء بل نعطيه اهتماما أكرب 
من اآلخرين ألنه حباجة إىل هذا االهتمام و العناية زيادة على اآلخرين و 
ألن إعاقته ذات درجة عالية تفرض علينا توفري له اهتمام رائد و رعاية 

  خاصة

  7االسرة 
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من األسر ال  5/7من األسر تعامل معاقيها كباقي أفراد األسرة يف حني أن  2/7حظ أن من خالل اجلدول نال
ترى أن معاملة إبنها املعاق كاآلخرين سببه خوف  1تعامل معاقيها كباقي أفراد األسرة، حيث أن األسرة  

ا مت متيزه عنهم أما األسرة على شعور املعاق بالنقص و فقدانه ثقته بنفسه و كذلك خوفهم عليه من إخوته إذا م
فهي ال تنظر إىل إبنها املعاق بنظرة خاصة بل يعتربه كباقي أفراد العائلة فقط و ال تراعي إعاقته  يف  2األسرة 

حني باقي األسرة تعامل معاقيها معاملة خاصة و إن إختلفت أسباب هذه املعاملة حيث أن هناك من يرى أي 
ا و هناك من يرى أن سببها هو إعطاء دفعة خاصة للمعاق من أجل  سبب هذه املعاملة هو حاجة املعاق إليه

النهوض بنفسه و هناك من يرى أن السبب هو توفري الفرص اليت تنقصه عن اآلخرين إىل غري ذلك من دوافع 
من هنا جند أن معظم األسر تعطي إهتماما كبريا حول نوعية تعاملها مع معاقيها و مع . هذه املعاملة اخلاصة له 

  .باقي أفراد األسرة حيث أن أغلبها تعامل معاقيه معاملة خاصة كما أا واعية بشعور املعاق إجتاه هذه املعاملة 
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 ).نزهة معينة(يبني مبادرة األسر يف إخراج معاقيها يف رحالت أو ما شابه ذلك  : 2جدول رقم 
   

 األسر اإلجابة
 1األسرة  صة به أو نزهات معينةنادرا ما خترجه يف رحالت خا

 2األسرة  بصراحة ال
 3األسرة   نعم خترجه يف نزهات خاصة منها يف العطل األسبوعية

غالبا ما نقوم برتهات أو رحالت إىل الشاطئ لكن بصفة  مجاعية و ليس من 
  .أجل املعاق و حده

 4األسرة 

 5األسرة  نعم خنرجه لكي يترته
ن من خنرجه أحيانا خيرج مع إخوته و أحيانا أخرى يقوم برتهات لكن ليس حن

  خيرج مع أفراد احلي
 6األسرة 

 7األسرة   نعم خنرجه لكي يترته كلما مسح لنا الوقت للقيام بذلك
  

من األسر  5/7من خالل هذا اجلدول نالحظ أن أغلبية األسر خترج معاقيها للقيام برتهات معينة حيث أن 
من األسر ال خترج معاقيها للترته إال أن واحدة من بني هذه األسر خيرج  2/7 أن خترج معاقيها للرتهة يف حني

معاقيها من تلقاء نفسه كمبادرة فردية منه الشئ الذي بينب أمهية هذه اخلرجات و الرتهات بالنسبة للمعاق يف 
  .تقوم بإخراج معاقيها برتهات معينة  5/7حني أن باقي األسر 

أغلبية األسر تعطي اهتماما هلذه الرحالت من أجل الترفيه عن معاقيها و إشعارهم بأم  من هنا ميكننا القول أن
  .موضع اهتمام من قبل عائالم
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 .يبني تشجيع املعاق باالختالط مع اآلخرين من قبل األسرة:  3جدول رقم 
  

 األسر اإلجابة
 1األسرة  نعم نشجع املعاق على االختالط باآلخرين

  2األسرة  .نشجعه و لكن نسمح له باالختالط مع اآلخرين و االحتكاك مال
  3األسرة   ال نشجعه على اإلطالق لالختالط باآلخرين

  4األسرة  ال نشجعه على ذلك
  5األسرة  نعم نقوم بتشجيعه على ذلك

  6األسرة   نعم نشجعه على ذلك ألنه مييل لالحتكاك م 
  7األسرة  ال نشجعه

  
من األسر ال تقوم بتشجيع معاقيها على االختالط باآلخرين يف حني  4/7ل هذا اجلدول نالحظ أن من خال
من األسر فقط تقوم بتشجيع معاقيها على االختالط باآلخرين من هنا ميكن القول أن أغلبية  3/7جند أن 

ألســر األســر ال تشجع اختــالط معاقيـها باآلخرين ، و هذا راجــع إىل جهــل هــذه ا
بأمهية االختـــالط و االحتكاك باآلخرين من جهة و خوفهم من استهزاء و احتقار اآلخرين هلم من جهة 

  .أخرى
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 .يبني سلوكات املعاق عند تعرضه للغضب أو شئ مشابه : 4جدول رقم 
   

 األسر اإلجابة
 1األسرة  ال يقوم بأي سلوكات عدوانية

له سلوكات عدوانية من هذا النوع كالصراخ أو تكسري أي يف بعض األحيان يكون
 شئ يصادفه يف طريقه

  2األسرة 

  3األسرة   ال يقوم بأي سلوكات عدوانية حىت أننا يف أغلب األحيان ال نشعر بأنه غاضب
ال يقوم بأي سلوكات عدوانية بل يبكي عندما يغضب أو يشعر بأننا غري مهتمني 

  .به
  4األسرة 

  5األسرة  ي سلوكات عدوانيةال يقوم بأ
  6األسرة   غالبا ما يقوم ذه السلوكات خاصة عندما يتشاجر مع أحد إخوته

أحيانا عندما يغضب أو ال يستطيع القيام بشئ ما ال يكلم أحدا حياول أن يضرب 
  كل من يقترب منه

  7األسرة 

  
انية و إن كانت نادرة احلصول يف من العاقني يقومون بسلوكات عدو 3/7نالحظ من خالل هذا اجلدول أن 

من املعاقني ال يقومون بسلوكات عدوانية أثناء غضبهم أو ما شابه ذلك إال أم بعربون عنها  4/7حني أن 
بطرق أخرى كالبكاء أو اإلنزواء ، من هنا ميكن القول أن أغلبية املعاقني يتعرضون إىل إضطرابات نفسية و إن 

سببها رفض املعاق حلالة معينة يعيشها ) سلوك عدواين ، أو البكاء ، أو اإلنزواء  (اختلفت طريقة التعبري عنها 
حيث أن هذه األسرة  2أو عدم قدرته لتحقيق شئ معني أو فقدانه ثقته بنفسه و هو ما نالحظه يف األسرة 

ا اآلخرين و ال تنظر إليه بنظرة املعاق كما أ ا ال خترجه للقيام تعامل معاقيها بنفس الكيفية  اليت تعامل
برتهات باإلضافة إىل أا ال تشجعه على االختالط باآلخرين الشئ الذي أدى باملعاق إىل القيام بسلوكات 
عدوانية تعبريا عن رفضه هلذه احلالة و من هنا ميكن أن نرى أن كل هذه املبادرات تلعب دورا كبريا يف شعور 

  .ع اهتمام من قبل اآلخريناملعاق باالستقرار النفسي و كذلك بأنه موض
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 . يبني إمكانية تلقي األسرة تكوينا معينا حول كيفية رعاية و إدماج املعاق:  5جدول رقم 
  

 األسر اإلجابة
 1األسرة  ال مل نتلقى أي تكوين خاص حول كيفية رعاية أو دمج املعاق 

  2األسرة  ال مل نتلقى أي تكوين خاص
  3ألسرة ا ال مل نتلقى أي تكوين

  4األسرة   ال مل نتلقى أي تكوين خاص باملعاقني
ال مل نتلقى أي تكوين خاص برعاية أو دمج املعاقني لكن لدي بعض املعلومات و 
اإلرشادات حول كيفية رعاية املعاقني و دجمهم و ذلك ألين أهتم حبضور 

ابعة احملاضرات و الندوات و كذلك امللتقيات اخلاصة باملعاقني ، و كذلك مت
  الربامج اليت تعمل على التحسيس ذه الفئة

  5األسرة 

ال مل نتلقى أي تكوين خاص من أجل املعاقني لكين أعمل دائما بالنصائح اليت 
  يقدمها طبيبه اخلاص

  6األسرة 

ال مل نتلقى أي تكوين خاص من أجل املعاقني لكين أعمل دائما بالنصائح اليت 
  .يقدمها طبيبه اخلاص

  7األسرة 

  
مــن خالل هـــذا اجلدول نالحــظ أن كـل األسر ال تتلقـى تكويـن خاصا حول   

كيفيــة رعايــة  و دمج املعاق داخل اتمع إال أن هناك حالة واحدة كانت فيها املبادرة شخصية حيث 
مية اخلاصة يقوم رب األسرة مبتابعة كل ما خيص هذا اجلانب عن طريق استقصاء املعلومات عن امللتقيات العل

باملعاقني و كذلك الربامج اخلاصة باإلضافة إىل حضوره للمحاضرات و الندوات و االتصال باملؤسسات   و 
اجلمعيات اليت تقوم برعاية املعاقني ، من هنا ميكن القول أن غياب الدولة يف هذا اال كبريا جدا حيث أا ال 

و دمج املعاقني داخل اتمع باعتبارها إحدى املؤسسات تعمل على تكوين أسر املعاقني حول كيفية رعاية 
  .االجتماعية اليت ميكن أن توفر رعاية اجتماعية للمعاقني و تسهيل عملية دجمهم يف اتمع 
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يبني أهم العراقيل و املعوقات اليت تراها األسرة حتول دون مساعدة املعاق على تأقلمه و :  6جدول رقم 
  . خريناندماجه مع اآل

 األسر اإلجابة
 1األسرة  ميش الدولة هلم و عدم توفري كل ما حيتاجونه

  2األسرة  نقص إن مل نقل إنعدام الفضاءات اخلاصة باملعاقني كأماكن الترفيه و غريها
طريقة تصميم الطرقات و املباين و كافة املنشآت العمرانية هي لصاحل األسوياء و عدم 

 قني يف هذا اجلانب باإلضافة إىل النظرة الدولية لألسوياء هلموجود أي تسهيالت للمعا
  3األسرة 

ميش الدولة هلم وعدم توفري الرعاية الالزمة هلم كالرعاية الصحية و مساعدم عليها 
قيمة املنحة ال تتماشى مع الظروف (و كذلك الرعاية املادية كتوفري الدعم املادي هلم 

  )احلالية 

  4األسرة 

و كلها تعرقل املعاق يف تكيفه و اندماجه يف اتمع كنقص مراكز الرعاية كثرية
اخلاصة م و كذلك نقص الفضاءات و أماكن الترفيه اخلاصة م باإلضافة إىل تصميم 
املدينة و ازدحامها و أيضا النظرة الدولية لألسوياء هلم ويف ظل عدم وجود برامج 

  .معاملتهم داخل اتمع حتسيسية باحتياجات املعاقني و كيفية

  5األسرة 

ميش الدولة هلم و عدم إعطائهم كافة الفرص اليت تتاح لألسرياء من أجل التعبري 
  على قدرام و إثبات وجودهم داخل اتمع 

  6األسرة 

عدم توفري التأهيل الالزم هلم و عدم توفري هلم فرص العمل و كذلك الرعاية الالزمة 
توفري هلم أماكن خاصة لقضاء وقت الفراغ كل هذه املعوقات حتول باإلضافة إىل عدم 
  دون دمج املعاق

  7األسرة 

  
من خالل اجلدول نالحظ أن أغلب األسر تعاين عدة عراقيل يف حماولتها رعاية و دمج معاقيها و اليت   

لة هلذه الشرحية عربت عنها يف اجلدول أعاله حيث كانت أهم العراقيل هي نقص الرعاية اليت توفرها الدو
باإلضافة إىل نقص الفضاءات اخلاصة باملعاقني و مراكز الترفيه أيضا و كذلك سوء التخطيط املدنية و يئة 
املباين اليت يسكنها املعاقني كما يعاين املعاقني أيضا من عدم إعطائهم كافة الفرص اليت تتاح لألسوياء للتعبري 

ية اليت يتعرضون هلا من قبل البعض ، كل هذه العراقيل تراها األسر ترمجة عن أنفسهم باإلضافة إىل النظرة الدون
مما جيعل هذه الفئة مهمشة و منعزلة عن غريها يف ) املدينة ( للواقع الذي يعيشه املعاق داخل بيئة احلضرية 

 .اتمع
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 .ه الشرحيةيبني أهم االقتراحات اليت تراها األسر مناسبة و هامة للتكفل ذ:  7جدول رقم 
  

 األسر اإلجابة
اهتمام الدولة م و توفري هلم الرعاية الالزمة و كذلك توفري كل ما حيتاجونه يف 

 املدينة خاصة وسائل نقل عام جمهزة
 1األسرة 

التخطيط اجليد للمدينة أي األخذ بعني االعتبار وجود املعاقني يف املدينة أثناء عملية 
مارات و الطرقات مبا يتناسب مع نوعية اإلعاقات التخطيط و بالتايل تصميم الع

 املوجودة و كذلك توفري الفضاءات و األماكن اخلاصة هلم من حدائق و غريها

  2األسرة 

  3األسرة  توفري الرعاية الالزمة هلم
توفري الرعاية و التأهيل الالزمني و كذلك توفري األجهزة التعويضية للمعاقني الذين 

  .ة إىل الكراس املتحركة حتتاجوا باإلضاف
  4األسرة 

اقتراحات كثرية كلها تنصب حول واقع املعاق واحتياجاته كتوفري الرعاية الالزمة 
بكل أنواعها أيضا يئة األحياء اليت يتواجد ا املعاقني مبا حيتاجونه من فضاءات و 

األفراد يف  أماكن للترفيه باإلضافة إىل القضاء على النظرة السيئة هلم من طرف بعض
  .اتمع

  5األسرة 

  6األسرة   توفري هلم الرعاية الكافية و كذلك التأهيل الالزم إلثبات قدراا
إعطاء الدولة اهتمام أكرب هلذه الفئة اخلاصة يف جمال العمل و ذلك بوضع برنامج 

  خاص بتشغيل أكرب عدد ممكن من املعاقني
  7األسرة 

  
ألسر قدمت اقتراحات كثرية كتوفري الرعاية االجتماعية بشكل جيد من خالل هذا اجلدول نالحظ أن ا

وختطيط املدينة مبا يتناسب و احتياجات املعاق و توفري الفضاءات اخلاصة و مراكز الترفيه باإلضافة إىل توفري 
املدينة الرعاية الصحية و األجهزة التعويضية و التأهيل الالزم هلم الشئ الذي يدل على نقص هذه اخلدمات يف 

من األسر باإلضافة إىل اقتراحات أخرى  5/7خاصة توفري الرعاية الالزمة للمعاق حيث ورد هذا االقتراح ب 
  .على تأهيله و دجمه يف اتمع ة هذه  االحتياجات يف مساعدة  وردت أكثر من مرة الشئ الذي يدل على أمهي

ذه الشرحية خاصة بتوفري الرعاية الالزمة هلم حيث من هنا ميكن القول أن الدولة ال تعطى اهتماما كبريا هل
يستفيد منها املعاقني بنسب قليلة مقارنة من عددهم اهلائل داخل املدينة باإلضافة إىل التأهيل و كذلك يئة 

اخل مب .. املدينة من إنشاء أماكن خاصة هلم و فضاءات باإلضافة إىل تصميم املباين و املنشآت العمرانية و الطرق
 .ناسب مع اإلعاقة ليتم تسهيل عملية استعمال هذه الشرحية للفضاء اخلارجييت
  

 نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات و التساؤالت
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حياول الباحث يف هذه الدراسة الوصول إىل استنتاجات عامة ، إستنادا لألهداف املتوخات عن   

من الواقع اإلجتماعي ، حيث مت وضع الدراسة ، حيث تكون مبنية على حقائق علمية و موضوعية مستقاة 
عدد من التساؤالت و الفرضيات اليت مت من خالهلا رصد وضعية سياسات الرعاية اإلجتماعية و دورها يف 

  .تأهيل و دمج املعاق حركيا ، و دراسة حضوره و غيابه يف الوسط احلضري
علومات من امليدان عن طريق اإلستمارة و و منه مت أخذ هذه النتائج املتوصل إليها عن طريق مجع البيانات و امل

املقابلة حيث طبقت اإلشارة على املعاقني  و ذلك ملعرفة واقع سياسات الرعاية اإلجتماعية دورها يف تأهيل و 
دمج املعاق حركيا ، كما طبقت املقابلة على أسر املعاقني و ذلك جلمع املعلومات حول مسامهة األسرة يف 

  .اعية باعتبارها مؤسسة اجتماعية تساهم يف عملية الرعاية اإلجتماعيةعملية الرعاية اإلجتم
  نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات الفرعية و تساؤالا 

 : نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية الفرعية األوىل و تساؤالهتا -1
  .تؤدي خدمات الرعاية اإلجتماعية إىل التقليل من درجة اإلعاقة  -

  حيةخدمات الرعاية الص*   
  خدمات الرعاية النفسية *   
  خدمات الرعاية اإلجتماعية*   
  خدمات الرعاية التأهيلية*   

و يسعى الباحث من خالهلا إىل الكشف عن اخلدمات اإلجتماعية يف اال الصحي و النفسي و اإلجتماعي و 
ة اخلاصة باملعاقني ، التأهيلي ، و يظهر ذلك من خالل مجلة املؤشرات اليت متحورت عليها أسئلة اإلستمار

و كذلك   ) ب  17أ ، س  17، س  17ج ، س  13ب ، س  13أ ، س  13س ( وذلك من خالل األسئلة 
من الرعاية  اودأن أغلب املعوقني حركيا مل يستفياخلاص باملقابلة تصح بعد تفريغ و حتليل البيانات ب 1س

، أي الذين أتيحت هلم الفرصة لإللتحاق مبراكز  اإلجتماعية ، كما أن النسبة اليت استفادت من هذه الرعاية
باملئة باإلضافة إىل أن   100  الرعاية أغلبهم أكدوا على وجود كل أنواع اخلدمات داخل هذه املراكز بنسبة

و ال وجود للمستوى السئ  %41.66و متوسط بنسبة   %58.33مستوى هذه اخلدمات كان جيدا بنسبة 
  . %100قني أكدوا أيضا على استفادم من هذه اخلدمات بنسبة باإلضافة إىل أن هؤالء املعا

أن نسبة   -أ– 17كما أكد املعاقون الذين متكنوا من اإلستفادة من تأهيل مهين من خالل س   
كان فيها نوع  %94.28باإلضافة إىل أن نفس النسبة أي  %94.28اإلستفادة من التأهيل املتحصل عليه هو 

 .ليه يتماشى مع نوع إعاقتهم الشئ الذي يوحي إىل أن هذا التأهيل هو تأهيل هادفالتأهيل الذي حتصلوا ع
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من خالل كل هذا نستنتج أن خدمات الرعاية اإلجتماعية املتوفرة تعمل  على التقليل من درجة  -
اإلعاقة و هذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل ، أي أن السياسات اإلجتماعية تعمل على التقليل من درجة 

 .إلعاقة و اإلرتقاء  باملعاق إىل أكرب حد ممكن ميكنه من استخدام قدراته اجلسمانية ا

جند أن نسبة ) 17، س  16، س  14، س  13، س  12س ( لكن بالرغم من كل هذا و من خالل األسئلة 
، كما من املعاقني تقر بأن تواجد مراكز استقبال باملدينة غري كاف إلستعاب أعدادهم  %93.57كبرية أي 
مل تتمكن من اإللتحاق  ذه املراكز و اإلستفادة من الرعاية اإلجتماعية باإلضافة إىل أن  % 82.85أن نسبة 

من هؤالء املعاقني مل يتحصلوا على تأهل مهين ميكنهم من احلصول على منصب شغل كي يثبتوا  75%
  .وجودهم يف اتمع و بالتايل حضورهم بشكل فعلي

ضا أنه بالرغم من جناعة هذه السياسات يف التقليل  من درجة اإلعاقة إىل أنه يبقى من هنا نستنتج أي -
واقع هذه السياسات شئ حبكم أا قليلة و غري متوفرة أي أن نسبة استفادة املعاقني منها قليل جدا، أي أا 

 .غري كافية مقارنه حبجم املعاقني يف املدينة اجلزائرية 

 : رضية الفرعية الثانية و تساؤالهتانتائج الدراسة يف ضوء الف -2
 يساعد الوسط احلضري على تسهيل  عملية الدمج اإلجتماعي للمعاقني -
 النسيج العمراين و التصميمات اهلندسية للمنشآت العمرانية للوسط احلضري •
 .نظرة اتمع للمعاقني •
 .اديدور املعاق نفسه يف التحدي و عملية اإليداع كوسيلة تقربه من املواطن الع •

ما إذا كان الوسط احلضري يعمل على تسهيل عملية دمج املعاقني إىل من خالل هذه املؤشرات يسعى الباحث 
باإلضافة إىل أسئلة  33إىل س  20و س  18حركيا يف اتمع ، و ذلك من خالل اإلجابة عل األسئلة س 

ين جييدون صعوبة يف التنقل يف أن نسبة الذ 18، حيث نرى من خالل اإلجابة على س  3و س 2املقابلة س 
من املنازل أو  %95.71أن هناك نسبة  20لكن من خالل س  %34.28أرجاء املرتل أا ليست كبرية 

، باإلضافة إىل أن  %5العمارات ال حتتوي علة مصعد ، كما أن نسبة وجود مكان للترفيه أمام املرتل هي 
  .%96.42لية تنقل املعاقني داخل املدينة بنسبة تصميم الطرقات و األرصفة ال يتوافق مع تسهيل عم

النسيج العمراين و التصميم اهلندسي للمنشآت ( من هنا نستنتج أن املؤشر األول يف هذه الفرضية  -
ال يعمل على تسهيل عملية استخدام املعاقني هلا و بالتايل ال يعمل على تسهيل عملية دمج املعاقني ) العمرانية 

  .فيها 

من املعاقني جيدون من يدعمهم  %87.35من املعاقني لديهم هواية كما أن  %62.14نسبة  كما أن هناك
 من املعاقني يشعرون بأم موضع اهتمام من قبل  %46.14للقيام ذه اهلواية ، باإلضافة إىل أن هناك نسبة 
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و أيضا هناك  من الناس يتقبلون إعاقة املعاقني و يساعدوم ، %77.14اآلخرين ، كذلك أن نسبة  
  .من الناس يتقبلون األدوار اليت ميكن أن يقوم ا املعاق يف اتمع  89.34%

نظرة اتمع للمعاقني ، يساعد بشكل كبري و يساهم يف عملية ( من خالل هذا نستنتج أن هذا املؤشر  -
 ).دمج املعاقني حركيا 

الذين اختذوا ألنفسهم للتعبري عن أنفسهم  من املعاقني %62.14جند أن  نسبة  25من خالل اإلجابة على س
من املعاقني يشعرون بأم قادرين على تقدمي خدمات للمجتمع ، باإلضافة  %87.14، كما أن هناك نسبة 

من املعاقني ترى بأن حضورها ف ي الوسط  احلضري مير عرب الدور الذي  %69.18إىل أن  هناك نسبة 
  .املعاق يف التقرب من املواطن العادي مما يسهل عملية دجمه  ميكن أن يقدموه الشئ الذي يبني رغبة

دور املعاق نفسه يف التحدي و عملية اإليداع كوسيلة تقربه من ( من هنا نستنتج أن املؤشر الثالث  -
 .يعمل على تسهيل عملية دمج املعاق حركيا ) املواطن العادي 

دمج املعاقني حركيا  يف اتمع و لكن و منه نستنتج أن الوسط احلضري يعمل على تسهيل عملية  -
و الذي لديه ) النسيج العمراين و التصميم اهلندسي للمنشآت العمرانية ( بشكل نسيب حيث أن املؤشر األول 

تأثري كبري يف هذه الفرضية  ال يعمل على تسهيل عملية دمج املعاقني يف الوسط احلضري ، بينما يعمل املؤشران 
ظرة اتمع للمعاقني ، دور املعاق نفسه يف التحدي و عملية اإليداع كوسيلة تقربه من ن( الثاين و الثالث 
تعمل على تسهيل عملية دمج املعاقني حركيا ، أي أننا نستنتج  صدق هذه الفرضية لكن ) املواطن العادي 

 .بشكل نسيب 

ة عدم توفر الرعاية كما نستنتج من كل هذا أن واقع املعاق يف ظل هذه السياسات يبقى سئ من جه
اإلجتماعية بالشكل املطلوب مقارنة بعدد حجم املعاقني داخل املدينة و ليس من جهة مستوى هذه الرعاية 

  .وجناعتها 
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  ـــةالنتيجــة العامــة للدراس
يتضح من خالل اجلداول املفرغة و املعلومات املتحصل عليها من امليدان و كذلك بعد استخالص نتائج 

  .الدراسة فس ضوء الفرضيات الفرعية وتساؤالا
 تؤدي خدمات الرعاية اإلجتماعية إىل التقليل من درجة اإلعاقة: بعد صدق الفرضية األوىل  -
يساعد الوسط احلضري على تسهيل عملية الدمج  اإلجتماعي : بعد صدق الفرضية الثانية بشكل سئ  -

 .للمعاقني حركيا 
اية اإلجتماعية بانه سئ حتكم أا غري كافية مقارنة  بعدد وحجم بعد معرفة واقع سياسات الرع -

 .املعاقني يف املدينةاجلزائرية 
 بعد معرفة واقع املعاق يف ظل هذه السياسات بأنه يعاين من التهميش و العزلة -
 نستنتج بأن الفرضية العامة للدراسة و اليت مفادها  •

دمج املعاق حركيا ، مل تتحقق حبكم واقع هذه السياسات تؤدي سياسات الرعاية اإلجتماعية إىل تأهيل و 
حيث أن الرعاية املقدمة للمعاقني قليلة جدا مقارنة حبجم و عدد املعاقني املوجودين يف املدينة اجلزائرية ، حبيث 

  .ال يستفيد منها غالبية املعاقني مما يؤدي م إىل اإلنزواء والعزلة واهلروب من اتمع
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 : اإلقتراحات و التوصيات:ثالثا 
  

من خالل هذه الدراسة و حتليل بياناا و استخالص نتائجها مت التوصل إىل بعض اإلقتراحات والتوصيات اليت 
  .يراها الباحث أكثر من ضرورية من أجل رعاية املعاق  و تأهيله و دجمه اجتماعيا 

يت تتماشى مع عدد املعاقني املوجودين يف املدينة  ، دف توفري الرعاية اإلجتماعية الالزمة و الكافية ال -
 .استفادة أكرب عدد ممكن من املعاقني منها 

توفري املراكز اخلاصة برعاية املعاقني بالشكل الالزم و توزيعها بشكل منظم يتوافق مع مترز املعاقني يف  -
 .املدينة 

ىل درجة استخدامهم  ألكرب قدر ممكن ’ء باملعاقني توفري التأهيل املهين واحلركي الالزمني من أجل اإلرتقا -
 .من قدرام

مبا يتناسب و احتياجات املعاقني داخلها و ذلك من أجل تسهيل عملية ) الوسط احلضري( يئة املدينة  -
 .دجمهم 

وضع برامج حتسيسية دف إىل التحسيس ذه الفئة و أمهيتها و احتياجاا و كذلك دف إىل تغيري  -
 .ة الدولية هلم النظر

مراعاة وجود املعاق  داخل اينة أثناء عملية التخطيط ، أي تصميم املباين و املنشآت  العمرانية ، الطرقت  -
 .و األرصفة مبا يتناسب و تسهيل عملية استخدام املعاقني هلذه املنشآت و تسهيل عملية  تنقلهم داخلها 

اقة و نوعيتها بنفس الشكل الذي تتاح به لألسوياء من إتاحة الفرص  لكامل املعاقني حسب درجة اإلع  -
 .فرص العمل و غريها 

توفري الفضاءات العامة و أماكن خاصة بالترفيه من أجل قضاء وقت الفراغ و اإلستراحة النفسية للمعاق ،  -
م عنها ذلك ألن أغلب املعاقني يعانون من صراعات نفسية ناجتة عن رغبتهم يف القيام ببعض األعمال و عجزه

 .بسبب اإلعاقة من جهة و قوة املؤشرات اخلارجية من جهة أخرى
نستنتج البحوث العلمية اليت دف إىل دراسة فئة املعاقني و ذلك للوقوف على واقع املعاق و اجتياجاته و  -

 .أسباب حدوث اإلعاقة و الوقاية منها 
يفية رعاية و دمج املعاق إجتماعيا و ذلك توفري الدعم الكامل لألسر ، و إجراء دورات تكوينية هلم حول ك -

 .باعتبار أن األسرة هي النواة اآلساسةي لتربية و رعاية املعاق
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 خاتمة

  
لقد عرب هذا البحث يف جوهره على حماولة للكشف و دراسة املشاكل املترتبة عن اإلعاقة 
احلركية و كذلك للوقوف على واقع و سياسات الرعاية اإلجتماعية هلذه الفئة وواقع يف ظل هذه 

يف اتمع ، السياسات باإلضافة إىل تأهيلها و الوقوف على أهم العراقيل اليت حتول دون دمج املعاقني 
و لقد لوحظ أن فئة املعاقني يف اجلزائر تعاين من واقع صعب حتصر داخله عدة مشاكل تعكر صفو 

  .احلياة اإلجتماعية هلم
إن النظرة إىل هذه الفئة جيب أن تقوم على أساس أم جزء ال يتجزأ من اتمع يف مجيع 

و ذلك لإلميان بعطاء املعاق و أمهيته  جماالته و يشاركون يف كل أنشطته و يف خمتلف القطاعات ،
الدور الذي ميكن أن يقوم به إلعطاء دفعة قوية لعملية التنمية باعتباره  مورد بشري هام ، و كذلك 

ه و بيئته و إبراز دور املعاقني يف التغلب على تاحملافظة على العالقات الطبيعية بني املعاق  و أسر
ا بدال من إنتظار املساعدة من غريهم ، و ذلك عن طريق وضع مشاكلهم و مسامهتهم الفعلية يف حله

تسهيالت تساعدهم أن حييوا حياة كرمية ، و ذلك عن طريق التخطيط السليم هلم وفق سياسات 
  .استراتيجيات حمكمة من أجل رعايتهم و دجمهم إجتماعيا يف املدينة 

و من خالل النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة تبني أن الرعاية اإلجتماعية تعمل على 
التقليل من درجة اإلعاقة  لكنها غري كافية أو غري متوفرة بالشكل الذي يساير عدد املعاقني يف املدينة 

مهيئة بشكل جيد  مما جيعل نسبة اإلستفادة  منها ضئيل جدا ، كما تبني أيضا أن البيئة احلضرية غري
من الناحية العمرانية و تصميم الطرقات و األرصفة و غريها مما ال يسهل عملية دمج املعاقني فيه ا و 

  .كيف معها و هذا لغياب إشتراك املتخصصني اإلجتماعيني يف عمليات التخطيطتال
السري ويف النهاية ميكن القول أن ما توصلت إليه هذه الدراسة هو تسجيل موفق يكسف عن 

الكامن و اجلوهري و هو أن حنول حياة املعاق حركيا من حياة مليئة بالقلق واإلحباط و التهميش و 
غريها ، إىل حياة كرمية و حماولة دجمهم يف اتمع دف اإلستفادة منهم كمورد بشري يف عملية 

  .التنمية
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  دليل املقابلة

 
  هل يعامل املعاق داخل األسرة كفرد معاق أم كباقي أفراد األسرة؟ وملاذا؟ -
  ؟)نزهة معينة(هل تقوم األسرة بإخراج املعاق يف رحالت أو ما شابه ذلك  -
  هل تشجعون املعاق على اإلختالط باألسوياء أم تفضلون عدم إختالطه معهم؟ -
  لمعاق سلوكات عدوانية عند تعرضه للغضب أو ما شابه ذلك؟هل يكون ل -
  هل تتلقى األسرة تكوينا معينا حول رعاية و دمج املعاق؟ -
  هي أهم العراقيل و املعوقات اليت تروا حتول دون مساعدة املعاق على تأقلمه و إمناجه مع اآلخرين؟ ما -
  لتكفل ذه الشرحية؟اليت تراها مناسبة و هامة ل هي أهم اإلقتراحات ما -



Résumé 
 

Le développement dans tous les domaines constitue le but 
principal dans lequel s’inscrivent les programmes politiques ou 
stratégiques adoptés par tous les pays à travers le monde et en 
particulier les pays en développement. 

Il permet de réaliser les aspirations des sociétés et des individus 
pour une vie meilleure bénéficiant des progrès accomplis par 
l’humanité. 

Parmi les groupes que forment une société  ou trouve les 
handicapés part non négligeable qui aspire également aux même 
avantages dont bénéficient les autres membres de la société. 

Le phénomène du « Han cap » n’est pas propre à l’Algérie 
uniquement, chaque pays a ses handicapés et les pouvoirs publics 
s’emploient par divers moyens à leur fournir l’assistance nécessaire 
pour s’adapter à leur situation et les insérer autant que possible dans le 
circuit de l’économie du pays. 

Dans notre pays des efforts ont été mobilisé pour améliorer le de 
cette catégorie qui a tendance à s’accroître conséquemment1.8 
millions d’handicapés tel est le chiffre annoncé par le recensement de 
2007. 

Ce groupe social totalement ignoré par la population mérite 
certains intérêts car il constitue une véritable énergie mise au début, et 
enfin pourrait apporter une contribution efficace au développement du 
pays. 

Et de cela l’impuissance de cette catégorie n’est pas relie 
seulement avec l’hancap mai aussi avec la force de la ville et ses 
influences. 

Alors il parait nécessaire de connaître cette catégorie et ses 
conditions de vivre et les insérer dans leur milieu urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 

The development in many domains establishes(constitutes) the 
main purpose which join the political or strategic programs adopted by 
all the countries worldwide and in particular the developing countries. 

He allows to realize the aspiration of companies and societies 
and individuals for a better life benefiting from progress carried out by 
the humanity. 

Among the groups that traina company(society) or find the 
handicapped persons not unimportant part which also inhales(sucks 
up) in even advantages from which benefit the other members of the 
company(society). 

The phenomenon of "han cape(course) " is not appropriate in 
Algeria only, every country has his(her) handicapped persons and 
authorities are used by diverse means to supply them the necessary 
assistance(audience) to adapt itself to their situation and insert them as 
much as possible in it. 

In our country of the efforts were mobilized for improving of 
this category which tends to increase conséquemment1.8 million 
handicapped persons such is the figure announced by the 
census(inventory) of 2007. 

This social group totally ignored by the population deserves 
certain interests because it establishes(constitutes) a real energy put at 
the beginning, and finally could make an effective contribution to the 
development of the country. 

And of it the impotence of this category is not connect only with 
the hancap in May also with the strength of the city and its influences. 
Then it adorned necessities to know this category and his conditions to 
live and insert them into their urban environment. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  ملخص الدراسة 
تعترب عملية التنمية جبميع جماالا اهلدف الرئيسي يف سياسة أو استراتيجية أي دولة يف العامل خاصة منها البلدان 

تستعمل خمتلف  ذلك ألاالنامية كما أا تعترب العامل األساسي يف تقدم اتمعات و استمراريتها ، 
األساسليب و األدوات لتحقيق حياة كرمية و آمنة للفرد داخل جمتمعه ، و ذلك بتضافر اجلهود و استغالل كل 

املوارد البشرية لتحقيق ذلك كما تعترب فئة العاقني مورد بشري هام باعتبارها طاقة بشرية ميكن استغالهلا  
  .لتحقيق التكامل يف هذه العملية

غالل هذه الفئة أحسناستغالل يف عملية التنمية جيب االرتقاء باملعاق إىل درجة متكنه اسغالل و لكي يتم است
كل طاقاته و ذلك عن طريق توفري الرعاية االجتماعية الالزمة وفق سياسات الرعاية االجتماعية من أجل تأهيله 

  .و دجمه يف اتمع
رفتها جمتمعات دول العامل تزايدا كبريا وهي حىت اآلن ال إن ظاهرة اإلعاقة من بني الظواهر االجتماعية اليت ع

سواء على الفرد املعاق أو اتمع ، وذلك .تزال املشكل املعرقل للكثري من األفراد بكل انعكاساا السلبية
ه انتشار هذباعتبارها طاقة بشرية معطلة يف ظل جمتمع غري مهتم ا ، و اجلزائر من بني هذه الدول اليت تعاين 

الظاهرة حيث عرفت هي األخرى تزايدا كبريا و مستمرا خالل السنوات األخرية حيث وصل عددهم حسب 
ف نوعية اعاقتهم ، و انطالقا من أمهية العنصر البشري يف مليون معاق بإختال 1.8ما يقارب  2007إحصاء 

عملية التنمية ، أصبح االهتمام ذه الفئة من أولويات اهود التنموي الشامل، و ذلك بتوفري الرعاية الالزمة 
هلم و فقد سياسات الرعاية االجتماعية بغرض تأهيلهم و دجمهم يف الوسط احلضري ، لكن بالرغم من بعض 

هود اليت بذلت سواء على املستوى النفسي أو االجتماعي أو املهين أو التأهيلي لتحقيق الدمج االجتماعي هلم اجل
النسيج العمراين ( مل ختفف من حدة الوصمة اليت ترافقهم و ذلك بسبب اصطدام هذه اجلهود بوسط حضري 

  .ستقبال و دمج املعاقنيغري مهىيء ال....) ، تصميم املنشآت العمرانية، تعامل أفراد اتمع 
باإلعاقة يف حد ذاا و لكن من خالل العالقة املوجودة بني قوة ومن هنا يصبح عجز هذه الفئة ليس مرهون   

و درجة االعاقة ، فخطورة االعاقة مهما كانت حتددها قيمة العرقلة املترتبة عن قوة " املدينة"املثري اخلارجي 
  .فرد إدراكه إلعاقتهاملثري اخلارجي اليت توقظ يف ال

و بناء على ما سبق فإن إدراكنا ألمهية الرعاية االجتماعية اليت تعمل على التقليل من درجة اإلعاقة يف عملية 
تأهيل و دمج املعاق يف اتمع، جيعل معرفة واقعها و مدى قدرا على حتقيق الدمج االجتماعي على املعاقني 

    .وريايف ظل وسط حضري غري مهىيء أمرا ضر



   الدراسة ملخص
 العامل يف دولة أي استراتيجية أو  سياسة يف الرئيسي اهلدف جماالا جبميع التنمية عملية تعترب
 ذلك واستمراريتها، اتمعات تقدم يف األساسي العامل تعترب أا كما النامية البلدان منها خاصة
 وذلك جمتمعه، داخل للفرد وآمنة كرمية حياة حقيقلت واألدوات األساليب خمتلف تستعمل ألا

 هام بشري مورد املعاقني فئة تعترب كما ذلك، لتحقيق البشرية املوارد كل واستغالل اجلهود بتضافر
  .العملية هذه يف التكامل لتحقيق استغالهلا ميكن بشرية طاقة باعتبارها
 درجة إىل باملعاق االرتقاء جيب نميةالت عملية يف استغالل أحسن الفئة هذه استغالل يتم ولكي
 سياسات وفق الالزمة االجتماعية الرعاية توفري طريق عن وذلك طاقاته كل استغالل من متكنه
  .اتمع يف ودجمه تأهيله أجل من االجتماعية الرعاية
  وهي كبريا تزايدا العامل دول جمتمعات عرفتها اليت االجتماعية الظواهر بني من اإلعاقة ظاهرة إن
 الفرد على سواء السلبية، انعكاساا بكل األفراد من للكثري املعرقل املشكل تزال ال اآلن حىت
 بني من واجلزائر ا، مهتم غري جمتمع ظل يف معطلة بشرية طاقة  باعتبارها وذلك اتع، أو املعاق
 خالل ومستمرا كبريا تزايدا األخرى هي عرفت الظاهرة هذه انتشار تعاين اليت الدول هذه

 معاق مليون  1.8يقارب ما 2007 إحصاء حسب هماتعد وصل حيث األخرية السنوات
 ذه االهتمام أصبح التنمية،  عملية يف البشري العنصر أمهية من وانطالقا أعاقتهم، نوعية باختالف

 ياساتس وفقد هلم الالزمة الرعاية بتوفري  وذلك الشامل، التنموي اهود أولويات من الفئة
 اليت اجلهود بعض من بالرغم لكن احلضري، الوسط يف ودجمهم تأهيلهم بغرض االجتماعية الرعاية
 االجتماعي الدمج  لتحقيق التأهيلي أو املهين أو االجتماعي أو النفسي املستوى على سواء بذلت
    حضري بوسط اجلهود هذه اصطدام بسبب وذلك همفقترا يتال الوصمة حدة من ختفف مل هلم
 مهيء غري...) اإلعاقة مع اتمع دأفرا تعامل العمرانية، املنشآت تصميم ، العمراين النسيج( 

  .املعاقني ودمج إلستقبال
 العالقة خالل من ولكن ذاا حد يف باإلعاقة مرهون ليس الفئة هذه عجز يصبح هنا ومن  
 حتددها كانت مهما اإلعاقة خطورةف اإلعاقة، ودرجة" املدينة"  اخلارجي املثري قوة بني املوجودة
  .إلعاقته إدراكه الفرد يف توقظ اليت اخلارجي املثري قوة عن املترتبة العرقلة قيمة



 اإلعاقة درجة من لالتقيلي على تعمل اليت االجتماعية الرعاية ألمهية انإدراك فإن سبق ما على وبناء
 الدمج حتقيق على قدرا ومدى اقعهاو معرفة جيعل ، اتمع يف املعاق ودمج تأهيل عملية يف

  .ضروريا أمرا مهيء غري حضري وسط ظل يف املعاقني على االجتماعي
 وفرضيات تساؤالت من انطالقا  والبيانات املعلومات كل حتليل الدراسة هذه يف وسنحاول 

  .الدراسة
  : الرئيسي التساؤل
  ودجمهم تأهيلهم يف اعتهاجن ومدى للمعاقني االجتماعية الرعاية سياسات دور هو ما •

 ؟ اجتماعيا
 : هي فرعية تساؤالت التساؤل هذا ضمن ويندرج •

  االجتماعية؟ الرعاية سياسات واقع هو ما-
  السياسات؟ هذه ظل يف املعاق واقع هو ما-
  اإلعاقة؟ درجة من التقليل إىل االجتماعية الرعاية سياسات تؤدي هل-
  اتمع؟ يف املعاق دمجو تنأهيل إىل الساسيات هذه تؤدي هل-

II الدراسة فرضيات:  
  . التالية الفرضيات من املوضوع هذا دراسة يف الباحث ينطلق
  :الرئيسية الفرضية-1

   حركيا املعاق ودمج تأهيل إىل االجتماعية الرعاية سياسات تؤدي
  : التالية الفرعية الفرضيات خالل من الفرضية هذه اختيار يتمسو
  : الفرعية الفرضيات-2

 .اإلعاقة درجة من التقليل إىل االجتماعية الرعاية خدمات تؤدي •

 : التالية املؤشرات خالل من الفرضية هذه صحة من التأكد وسيتم 
  الصحية الرعاية خدمات-
  .النفسية الرعاية خدمات-
  االجتماعية الرعاية خدمات-
   التأهيلية الرعاية خدمات-



 . للمعاقني االجتماعي الدمج يةعمل تسهيل على احلضري الوسط يساعد •
  : التالية املؤئرات خالل من الفرضية هذه صحة من التأكد وسيتم

 .احلضري للوسط العمرانية املنشآت وتصميم العمراين النسيج -
 . للمعاقني اتمع نظرة -
  العادي املواطن من تقربه كوسيلة اإلبداع وعملية التحدي يف نفسه املعاق دور -

III الدراسة ميدان:  

   )عامة بصفة املعاقني تواجد أماكن(  سطيف ملدينة امليدانية الدراسة هذه أجريت لقد

VI-الدراسة جمتمع:  
 وعددهم سطيف مدينة يف املوجودين حركيا املعاقني كل يف الدراسة جمتمع يتمثل

  . حركيا معاق 3051

V -الدراسة منهج:  

  .التحليلي الوصفي املنهج الدراسة هذه يف الباحث  استخدم

VI-البيانات مجع أدوات:  
   املالحظة-
   والسجالت الوثائق-
  املوجهة غري املقابلة-
   القننة املوجهة املقابلة-
  .االستمارة-

VII - والتساؤالت الفرضيات ضوء يف الدراسة نتائج:   
   :األوىل الفرعية الفرضية ضوء يف الدراسة نتائج-1

 الذين املعاقني أن حبكم اإلعاقة درجة من تقليلال إىل االجتماعية الرعاية خدمات تؤدي
 هذه صحة يؤكد ما وهذا هلم املقدمة اخلدمات من استفادوا الرعاية هذه على حتصلوا
  .الفرضية



 هو وما االجتماعية؟ الرعاية سياسات واقع هو ما الفرعيني التساؤلني خالل من لكن
 حتصل عدم حبكم سيء هو عالواق  هذا أن اتضح) السياسات هذه ظل يف املعاق واقع
 مجيع يف وتغييبه املعاقة ميش إىل باإلضافة االجتماعية الرعاية على املعاقني غالبية

  .املعاقني بعدد مقارنة ناقصة تبقى السياسات هذه أن القول نستطيع ااالت،
  :الثانية الفرعية الفرضية ضوء يف الدراسة نتائج-2

 بشكل لكي للمعاقني االجتماعي الدمج ليةعم تسهيل على احلضري الوسط يساعد
 املنشآت وتصميم العمراين النسيج ناحية من مهيء غري الوسط ألن وذلك وقليل، نسيب

     الفرعيني التساؤلني خالل من و ، حتققا األخرين املؤشرات أن من بالرغم العمرانية
 تؤدي وهل ، قة؟اإلعا درجة من التقليل إىل االجتماعية الرعاية سياسات تؤدي هل( 
  ) .اتمع يف ودجمهم تأهيلهم إىل السياسات هذه

 املعاق ودمج وتأهيل اإلعاقة درجة من التقليل على تعمل السياسات هذه أن نستنتج
  مقارنة جدا قليلة املقدمة  الرعاية أن حبكم وذلك ذلك، إىل تؤدي ال لكن اتمع يف

  .املوجودين املعاقني بعدد

VIII -للدراسة عامةال النتيجة:  
 الفرعية التسؤالت عن اإلجابة وبعد عدمها من الفرعية الفرضيات صحة معرفة بعد

 إىل االجتماعية الرعاية سياسات تؤدي ،للدراسة العامة الفرضية بأن اتضح للدراسة
  .تتحقق مل حركيا املعاقة ودمج تأهيل

  


