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 تقدير وعرفان ،شكر

 

، صالة والسالم على نيب اذلدى دمحمما مل يعلم، وال اإلنسانم م ابلقلم عل  احلمد هلل الذي عل  
 :، وبعدوصحبو ومن وااله لوآوعلى 

جناز إيف  ولمن متام شكر العبد لربو، أن يشكر ذوي الفضل عليو، ممن كانوا سندا ودعما قواي 
 .ىذا العمل العلمي ادلتواضع

 :والتقدير العرفانوآايت م أبمسى عبارات الشكر ىذا ادلنطلق أتقد  من 
 ؛الدكتور عبد العايل دبلةاألستاذ : ادلشرف إىل أستاذي

فكانت نصائحو وإرشاداتو نرباسا أضاء درب ىذا  الذي كان أخا قبل أن يكون أستاذا،
 على ىذه الصورة. إخراجوالعمل إىل أن مت 

 .من قريب أو بعيدسواء جناز ىذا العمل إلان بيد العون أتقدم ابلشكر اخلالص إىل كل من أمد   كما
 السادة والسيدات:كما ال يفوتين أن أشكر 

رئيس وأعضاء ، مدير مديرية النشاط االجتماعي دلديرية النشاط االجتماعي برج بوعريريج
مكتب ادلعوقني مبديرية النشاط االجتماعي لوالية جايز نورة رئيسة ، اجمللس الشعيب البلدي احلمادية

خبابة منسق  الطاىر، عماري رئيسة مصلحة ادلعوقني مبديرية النشاط االجتماعي لوالية الربج، الربج
فهيمة رئيسة مكتب الشؤون االجتماعية ابجمللس ، اخللية اجلوارية للتضامن احلمادية برج بوعريريج

أمال ، سعد السعود عضو اجمللس الشعيب الوالئي برج بوعريريج، الشعيب البلدي لبلدية احلمادية
براىيمي مستشارة ج، لعكروم رئيسة جلنة الشؤون االجتماعية ابجمللس الشعيب الوالئي برج بوعريري

 التوجيو مبديرية التكوين ادلهين ابلربج.
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منوذج لربانمج ادلسح والتقييم وأساليب التدخل لألطفال ادلعرضني لألخطار النمائية 

 ادلراحل العمريةحسب 
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 269 التحاق دلبحوثني دبراكز الرعاية حبسب متغري اجلنس 00

 270 تقييم اخلدمة يف ادلراكز عند ادلبحوثني ادلستفيدين من الرعاية 00

(00-0) 
مدى مسامهة خدمة الرعاية يف ادلراكز من إشباع احلاجات النفسية    واالجتماعية 

 وادلتوسط للمبحوثني الذين أجابوا ابلتقييم اجليد
270 

(00-0-0) 
رأي ادلبحوثني يف أسباب عدم مسامهة خدمة الرعاية يف ادلراكز من إشباع حاجاهتم 

 النفسية واالجتماعية
272 

 273 ادلبحوثني وأسرىم من اخلدمات اإلرشادية اخلاصة بكيفية التعامل مع اإلعاقةمدى استفادة  00

 274 مسامهة اإلعاقة يف بروز شعور القلق لدى ادلبحوثني حبسب متغري اجلنس 00

 275     احتياج ادلبحوث لألسرة يف قضاء حاجياتو، وحالتو الشعورية 00

 276 تقدمي األسرة الدعم واالىتمام الكايف للمبحوث مدى 00

 277 مدى وجود عالقات صداقة للمبحوثني 00
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 278 زايرة ادلبحوث لألخصائي النفساين 01

 279 استفادة ادلبحوث من ادلنحة ومدى كفايتها 00

 281 طبيعة ادلصادر ادلادية للمبحوث 00

 282 على القوانني والتشريعات اطالع ادلبحوثني 00

 283 اجتماعية، الصحية واالقتصادية-رضا ادلبحوثني عن وضعيتهم النفس 00

 284 استفادة ادلبحوثني من خدمات الضمان االجتماعي 00

 285 استفادة ادلبحوثني من األجهزة التعويضية 00

 286 استفادة ادلبحوثني من التأىيل الطيب واحلركي 00

 287 مدى وجود صعوابت تنقل ادلبحوثني للمراكز العالجية التأىيلية 00

 288 معرفة ادلبحوث خبالاي جوارية موجودة يف رلتمعو احمللي 00

 289 تطور اجناز خالاي اجلوار التضامنية يف اجلزائر 01

 290 وجود صعوابت التنقل للمؤسسات اخلدمية ادلوجودة يف اجملتمع احمللي 00

 282 تناسب التصميم اذلندسي للمؤسسات مع حالة ادلبحوث وادلعوقات اليت يواجهها يف ذلك 00

 294 الصعوابت اليت يواجهها ادلبحوث يف ادلسجد 00

 296 ارتياد ادلبحوث للمؤسسة التعليمية ألجل الدراسة 00

 299 رضا ادلبحوث عن مستواه الدراسي 00

 302 موقف ادلبحوث من فرص التعليم 00

 303 مدى تالؤم اختصاصات التكوين ادلهين مع طبيعة إعاقة ادلبحوثني وقدراهتم 00

 305 حيازة ادلبحوث لشهادة يف التكوين ادلهين، ومدى استفادتو من منصب عمل 00

 306 موقف ادلبحوث من شغل أفراد عاديني دلناصب عمل خاصة ابدلعاقني 00

 307 مدى اىتمام وسائل اإلعالم بقضااي ادلعاقني واإلعاقة 01

 308 مشاركة ادلبحوث يف األنشطة الرايضية والثقافية والرتفيهية يف اجملتمع احمللي 00

 309 معرفة ادلبحوث بوجود مجعيات انشطة يف اإلعاقة واخنراطو فيها 00
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 :مقدمة
حازمفهومسياسةالرعايةاالجتماعيةعلىحيزمتناممناالىتمامالدويلبشكلعام،واىتمام
الدولالناميةبشكلخاص،دلاذلذهاألخريةمنأثرملموسيفتقدموتطوراجملتمعاتورفاىهاوضمان

اتبنيالناسيفنوعيةحياةكرديةلألفراد،كماتساىمىذهالعمليةيفتلبيةاحلاجاتوتقليصالفروق
اجملتمعالواحد،وابلتايلربقيقمستوىمقبولمنالعدالةاالجتماعيةوادلساواة،يفاحملافظةعلىاستقرار

اجملتمعاتوتعزيزمتاسكهاووحدهتا.
السياساتمنرلتمعآلخروم وذلكنوقداختلفتوتباينتأمناطىذه اترخييةألخرى، فًتة

ال العوامل من العديد تعكسحسب وحىتيت واالقتصادي السياسي االجتماعي، الواقع خصوصية
وقدقطعتالكثريمنالدولأشواطامعتربةيفذبسيدىالعديدالسياساتمنالثقايفذلذهاجملتمعات،

منالكثريمناحلدإخلوسنتشريعاتاستطاعتمنخالذلاوإسكانوتعليم...رعايةصحيةوأتمني،
نتاجإفرازاتسياساهتااالقتصاديةادلبنيةعلىاإلفراطيفاليتكانتتتخبطفيهاادلشكالتاالجتماعية

االىتمامابلتصنيعواالستخدامادلفرطللتكنولوجياادلتطورة،ىذاالواقعجعلالكثريمنىذهالدولتعيد
التنموية،وىوماذبليفتوجيورلالاالىتمامللعنصرالبشري،علىاعتبارأنواسًتاتيجياهتاالنظرييف

ادلوردالذيالينضب.
للنهوضوتستثمريفاألحباثاذلادفةفعملتعلىإعدادالكوادرادلؤىلةوبدأتمتولالدراسات

الرأسادلالالبشرييفشاملةومتكاملةأتخذيفاحلسبانأمهيةاستثمارنظرةابجلانبالتنموييفإطار
إصلاحالسياساتاالجتماعية.

ادلشكالتاليتالقتاىتمامالدولواحلكومات،وحىتادلنظماتالعادليةواإلقليميةولعلمنأبرز
الشأنالعديدمناالتفاقياتومتتادلصادقةعلىالكثريمنادلعاىدات واحمللية؛حيثأبرمتيفىذا

ا التكفلاألمثلهبذه اخلاصةحبقوقاألشخاصبغية االتفاقية إبرام اجلهود لشرحيةولعلمنأبرزىذه
العامةلألممادلتحدة اجلمعية 2006عامابإلمجاعذوياإلعاقةواليتاعتمدهتا صادقتعليهاحيث؛

ج117 غاية إىل دولة خالل2012ويلية من اإلنسانوالتنمية حقوق بني هتدفللمزاوجة وكانت ،
االعتبارذلذهالشرحيةكجزءمناجملتمعلوحقوقكماعليوواجبات.إعادة
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منادلعاقنييعيشونيفالبلدانالناميةيشكلونأكثرمن%80وقدأكدتاإلحصائياتأنأكثرمن
منرلموعسكانبعضىذهاجملتمعات.15%

شلايستوجبمنهاإجيادىذااالرتفاعسيزيدـدونشكـمنثقلاألعباءالتنمويةذلذهاجملتمعات
احللولوانتهاجالسياساتالكفيلةإبدماجىذهالشرحيةيفاجملتمعوىوماقامتبوالعديدمنالدول

 بوضع بدأت حيث واحلضارية،االنامية الثقافية وخصوصياهتا تتوافق سياسات وانتهاج سًتاتيجيات
وطبيعةإمكاانهتاادلادية.

اليتأعطتأمهيةقصوىللمسألةاالجتماعية،وقدذبلىذلكمناجلزائرمنبنيالدولوتعد 
الفئة،حيثأنشأتالعديدمنادلؤسساتادلتخصصة خاللتبينرلموعةمنالسياساتحيالىذه

 رقم القانون أمهها لعل التشريعات من الكثري 02/09وسنت ماي يف حبماية2002ادلؤرخ ادلتعلق
كم وترقيتهم، ادلعوقني علىاألشخاص اللتزاماهتا ووفاء الدولية التنسيقية جهودىا إطار يف صادقت ا

.2009االتفاقيةالدوليةاخلاصةحبقوقذوياإلعاقةعام
وكلىذاكانيفإطاراحلرصعلىضرورةتوفريفرصادلشاركةجلميعأفراداجملتمعدومنامتييز،دبا

ادلعاقنياليتأكدتبعضاإلحصائياتأهن ذباوزتفيهاشرحية فئة03ا مالينيمعاق،شكلتمنها
منرلموعأنواعاإلعاقاتيفاجلزائر. %44ادلعاقنيحركياأكثرمن

إذاماأحسنتسياسة،ونظرالألمهيةوالدورالذيديكنأنتؤديوىذهالشرحيةيفعمليةالتنمية
بـ وادلوسومة الراىنة الدراسة فإن اجملتمع، يف إدماجها وابلتايل هبا، والتكفل الرعايةــــرعايتها سياسة :

دراسةميدانيةعلىعينةمنادلعاقنيحركياابجملتمعاحملليبربج:االجتماعيةللمعاقنيحركيايفاجلزائر
ادلعاقنيحركياجاءتللكشفعنواقعوجدوى،بوعريريج رلالرعاية يف السياساتادلعتمدة ىذه

سيماعلىمستوىأسرىموبيئتهماحمللية،حيثمتكنظروفهموسياقاتحياهتماليوميةوواقعهمادلعيش.
ادلنهجيةاآلتية:-بقصدفهمو-سلكنايفاالقًتابمنووتتبعووقد

فصول،وخامتةاشتملتعلىأىمالنتائجاليتتوصلناإليها،أمـافصـولالدراسـةومخسةحبثناإىلمقدمة،قسمنا
فهيكاآليت:

 يتبدىلناالفصلاألول: التصوريللموضوعكما البناء فيو خلصنا حبثناحيث؛ إشكالية حددانفيو
البحثيفىذاادلوضوعوجدواهاألكاددييةوالواقعية،مثعرجنامقرونةدبسوغاتدراستها،ومؤطرةببيانأمهية
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معانيهايفظلادلفاىيمادلشاهبةوادلزامحةوىومبحثعلىادلفاىيمادلركزيةاليتركزانعليهاانقشنافيهادالالهتاو
 اخلطوة قدراإلمكان.أييتبعدىذه فيو منالفرضياتوسعنا تتبعامبحثالفرضيات؛حيثحددانمجلة

للتساؤالتاليتانتهيناإليهايفخامتةاإلشكالية،وأهنيناالفصلدبراجعةموسعةلعديدالدراساتالسابقةذات
الصلةابدلوضوع؛حيثحاولنامناقشتهاواالستفادةمنهاقدراإلمكانيفمباحثدراستنا.

"وىوفصلقني:اقًتابسوسيولوجيسياسةالرعايةاالجتماعيةللمعاأماالفصلالثاين:فقدعنواانهبـ"
ظاىرة حول وادلعريف الفكري احلوار ذلك فيو أبرزان دلوضوعنا السياساتمدخلي ضمن وموقعها اإلعاقة

االجتماعية،ابتدأانذلكبقراءةربليليةيفادلنظوراتالسوسيولوجيةللسياساتاالجتماعيةبدءدبنظوراذلندسة
ادلو دبنظور مرورا بعرضألفكاراالجتماعية، االشًتاكيوانتهاء وادلنظور التصنيع؛ التحولضلو ومنظور اطنة؛

الرعاية علىسياسة النظرية،ركزانفيو أمهيتها تلىذلكمباحثأخرىذلا الصدد. ادلنظورالوظيفييفىذا
السيا وعناصر االجتماعية، السياسة وربليل توصيف يف ادلعتمدة ادلداخل أىم وعلى سةاالجتماعية؛

ذلك مثأعقبنا وغريىا، الصفوة ومنوذجربكم كالنموذجالعقالين، وإعدادىا وبعضمناذجرمسها االجتماعية
،كماانقشنادببحثآخرتناولنافيوبعضاحملاوراإلرشاديةاليتربكمالسياساتاالجتماعيةيفالبلدانالعربية

،وإسهاماتبعضتالنظريةيفتفسريظاىرةاإلعاقةسياسةرعايةادلعاقنيوأىمادلنطلقايفادلبحثالالحق
تطوير يف والدولية واألوربية العربية ادلعااذليئات دبجال الصلة ذات لبعضالسياسات مدقق عرض مع قني

النماذجوالتجاربالدوليةيفرلالرعايةادلعوقنيكتجربةالوالايتادلتحدة،وذبربةالسويدوماليزايوكمبوداي،مث
قبلختامالفصلبعضاال لننهيودببحثقًتاابتوالنماذجوادلداخلالنظتناولنا اإلعاقة ريةيفتفسريظاىرة

تنموي؛إذادلعاقليسشخصاعالةعلىاجملتمعكما-نظرييتعلقبكيفياتدمجادلعاقنيمنمنظورسوسيو
منط ىوشخصفاعلينبغيأنيستفاد وإمنا الرؤىالكالسيكية اإلنتاجداخلتتصوره اقاتوضمنعجلة

اجملتمع.
االجتماعية التنشئة وطبيعة االجتماعية بـ"ادلؤسسات ادلوسوم الثالث الفصل مباشرة الفصل ىذا يلي
للمعاقني"انقشنافيومسائلمركزيةتتعلقدباىيةوخصائصادلؤسساتاالجتماعية،وأنواعهاوأىدافهادباىي

تغلعلىالتنشئةاالجتماعيةيفشنتميإىلرلتمع؛مثأردفناذلكدببحثآخريادلتكفلبرعايةادلعاقكفردي
بعامةضروريةابدلعاقمستعرضنيبعضاألدبياتاليتحبثتادلوضوعيفجوانبواألكاددييةوالعمليةعالقتهاال

نظ اليتيفًتضأنتتأطر االجتماعية التنشئة ىوزلور دبا ادلعاقخباصة ابلفرد برؤيةويفصلتها رايوشلارسيا
معاقاوضمناجملتمع واضحةحولكيفيةالتعاملمعذوياالحتياجاتاخلاصةضمناألسراليتتضمفردا
العام،ويفىذاالصددفإناألدبالسوسيولوجييزخربعديداإلسهاماتوادلداخلاليتقدمترؤىانضجة
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عاقديريففًتةمنحياتوبعداألسرةدبؤسسةادلدرسةلكيفيةالتعاملمعىذهالشرحيةمناجملتمع.ودباأنادل
الصدد،دونأنهنملدورادلؤسساتاألخرى كفضاءسلصوصللتنشئةفقدعرضناكذلكلدورىايفىذا
رعاية رلال يف ادلدين اجملتمع مجعيات ودور وادلعوقني، اإلعاقة بقضااي التوعية يف وأمهيتها اإلعالم كوسائل

تكاملالرؤيةوتلعبكلمؤسساتاجملتمعدورىاالضرورياذباهىذهالفئة.ادلعوقني،كيت
آخرالفصولالنظريةادلؤطرةللموضعىوفصلعنواانهبـ"فلسفةأتىيلوإدماجادلعاقنيحركياابجملتمع

ةاحمللي"وىومثلمايتبدىمنالعنوانفصلمركزييغطيبعضمتغرياتدراستنااليتتبحثيفشرحيةخاص
عاقةاحلركيةيففضاءاجملتمعاحمللي،وقدانقشنايفىذاالفصلمسائلمنقبيلاخللفيةإلمنادلعوقنيىمذووا

التارخييةلرعايةادلعاقحركيا،ومسبباتاإلعاقةاحلركةكنمطشائعلإلعاقةيزداديفرلتمعنابشكلملحوظ
ادلر حلوادث العائدة منها خباصة العوامل عديد وادلشكالتنتيجة احلركية اإلعاقة أنواع عن ربدثنا كما ور،

،وختمناىذاالفصلدبناقشةلواقعرعايةإلعاقتهم حركياً ادلعوقني ادلؤثرةالستجابة العوامل،وأبرزادلًتتبةعنها
ادلعاقنيحركيايفاجلزائردباىواجملتمعالذينبحثفيوادلوضوع.

 تصورانىا الفصولكما ىندسة قراءةختام بـ"اإلجراءاتادلنهجية: الفصلادليداينالذيعنوانه ىو
ابدلنهج وكذا سحبها وطريقة اخًتانىا اليت والعينة حبثنا دبيدان فيو عرفنا النتائج"، ومناقشة للباانت ربليلية

وادلقابلة االستمارة أدايت عرب عليها ادلتحصل البياانت بوبنا احلال وبطبيعة ادلستخدمة، وأعقبناىاواألدوات
دبناقشةوربليلمستفيضانتهينامنوإىلمجلةمنالنتائجاليتتلقيمزيدامنالضوءعلىىذهادلساحةادلهمة

مناحلياةاالجتماعيةللمعاقيفبالدان.
وابلطبعختمنادرستناخبامتةتوجنافيهادراستناابإلجابةعلىاالنشغاالتادلعرفيةوالواقعيةاليتكانت

نامنذالبداية.موجه
ملديرمندونالوقوعربتطائلـةبعـضاإلكراىـاتالدراسةيفاألخريينبغيأنننبوإىلأنإعدادانذلذا

والعوائقوالصعوابتنذكرمنبينها:
،ابإلضـافةإىلحساسـةادلوقـفوشلتـدصعوبةالوصولإىلىذهالفئةادلوزعةعلىفضاءجغرايفوبشـريواسـع-

تفرضـوطبيعـةادلوضـوعجوامناخلصوصيةمعهممبحوث-تفرضطبيعةالعالقةابحثعاقنيالذينمععديدادل
،وجوامناحلساسيةذبعلالباحثيفموقفحرج.وخصوصيتو

ىذا،ادلفيدخصوصيةاجملتمعاحملليالذياليعطيأمهيةللدراساتالعلميةويعتربىانوعامناجلهدغري-
من يتمثليفصعوبةدونأنننسىعائقا تطبيقبعضأدواتالبحثاالجتماعيوعلىرأسهانوعآخر



مقدمة.........................................................................................................................  

ج  
 

 أساسيةيفالبحث،خباصةاالستمارة كأداة اجملتمعمنادلعاقني؛حيثحييطمعفئةاإلانثاليتاخًتانىا
يزالوشبومغلقأسيجةعديدةعلىظواىرهالعاديةفماابلكمعظواىرهاليتالزلافظاحملليدباىورلتمع

والتعتيم،وخباصةإذاكانادلعينهباتسًتادلمتنعاحلديثعنو،فتكونرلاالللعديدمنأفرادهيعتربوهناضمن
 الفتاةأوادلرأة.

نسج يفاألخري الدراسة ىذه إصلاز بصدد وضلن طموحنا أن كانأوسعإلصلازهكانل وأملنا أكرب،
سابقةوغريىاشلااليتسعاجملاللذكرهقدحالدونذلك.على،لكناإلكراىاتالأبفضلشلاىوعليواآلن

يفجوانبأخرىمنادلوضوعخدمةذلذهالشرحيةاذلامةأننانطمحيفدراساتالحقةإىلاستكمالالبحث
مناجملتمعاجلزائرياليتاليزالالعديدمنالناسينظرونإليهانظرةاإلشفاقأواالستصغار.
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 متهيد:
تصور نظري وبدد للباحث معادل حبثو، ويعّد البناء التصوري تنطلق من  دراسة غٍت عن البياف أف كل  

 لكافة اػبطوات الالحقة.للموضوع اؼبنطلق األساسي الذي وبدد اػبطاطة النظرية 
ُب ىذا الصدد اتبع الباحث مسلكا خاصا ُب إعداد ىذا الفصل ابتدأانه بتحديد أنبية موضوع  

الدراسة ودواعي اختياره؛ إذ يعد موضوع سياسة رعاية اؼبعاقُت حركيا موضعا يكتسي أنبية ابلغة ُب اجملتمع 
اؼبعاصر لعديد األسباب، لعّل أنبها ما انفك يزداد من أعدادىم نتيجة صبلة من اؼبعطيات اليت تفرضها نتائج 

 دان.الفًتة اؼبعاصرة، وعلى رأسها حوادث اؼبرور اليت تتكثف ُب بال
ساؤالت والفرضيات اؼبوجهة، مع اتكاء البحث تٍب عرضنا إلشكالية الدراسة وختمناىا جبملة من ال 

من الدراسات ذات الصلة ابؼبوضوع، واليت أفادت الباحث وجنبتو  على عّدة نظرية سبثلت ابألساس ُب ؾبموعة
 االنطالؽ الغامض ُب دراستو.
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  :لدراسة ودواعي اختيارهأمهية موضوع ا: أوال
 :أمهية موضوع الدراسة -1

ًتكيز ال إف، بل التسلح والتقدـ التكنولوجي فحسب مقتصرا علىالصراع والتنافس بُت الدوؿ  يعد دل
اـ الرئيس ُب سياسات واسًتاتيجيات الدوؿ السيما مؿبور االىت ىو اليـوعلى تنمية وإعداد الطاقات البشرية 

 .تقدمة منهااؼب
عملت ىذه األخَتة إذل تبٍت ـبتلف السياسات واالسًتاتيجيات الكفيلة بتطوير واستثمار العنصر  لذلك

 .ُب ىذا اجملاؿ ستهانة بدورىايبكن اال ، وتعد شروبة اؼبعاقُت قوة بشرية البشري ُب عملية التنمية اجملتمعيةال
صة أف نسبتها أضحت ها ُب اجملتمع ؛ خاالشيء الذي أدى هبذه الدوؿ إذل إعطاء أنبية ابلغة لرعايتها وإدماج

 حبسب، أي أكثر من مليار شخص ذوي اإلعاقة )من سكاف العادل %15ػ ب ، حبيث قدرتُب تنامي رىيب
 .1(2010إلعاقة لعاـ حوؿ التقرير العاؼبي ا

، فإف الدوؿ النامية بدأت تدرؾ ىي األخرى أف رىاف التنمية حاؿ الدوؿ اؼبتقدمة ىو ىذا وإذا كاف
 . اساسي ىو القوة البشرية بكل فااهاأل

 يعرفها العادل مع مطلع وتعد اعبزائر إحدى الدوؿ النامية اليت دل تكن دبنئ عن ىذه التحوالت اليت
، األمر الذي (ماليُت 03ثالثة ماليُت )، خاصة إذا علمنا أف عدد اؼبعاقُت ابجملتمع اعبزائري يتجاوز األلفية

ودل يعد يكف االىتماـ اؼبؤسسي  ،وإدماج ىذه الشروبة من األولوايتية وأتىيل يؤكد أف وجوب االىتماـ برعا
، بل أف االىتماـ هبب أف يوجو إذل ضرورة تفعيل دور ة ُب اؼبراكز واؼبؤسسات اؼبتخصصة( فحسبالرعاي)
من ىذا  .م اؼبعرب عنها ُب حياهم اليوميةحيث تكمن مشكالهم واحتياجاه عاقُت داخل ؾبتمعاهم احملليةاؼب

للمعاقُت  اؼبنطلق أتٌب أنبية ىذا البحث الذي يركز على توصيف وتشخيص سياسات الرعابة االجتماعية
، وابلتارل اغبرص على أتىيلهم وإدماجهم ُب اجملتمع دبا يسهم ُب استثمار حركيا ابجملتمع احمللي ميداف الدراسة

 .التنمية اجملتمعية الشاملةجهودىم ُب عملية 
 :وأسباب اختيار موضوع الدراسةاعي دو  -2

اغبافز والقوة الدافعة  ، تكوف دبثابةث علمي ال ىبل من دوافع ومربراتفبا ال شك فيو أف أي حب
، أو ؽبا عالقة ابألبعاد يوالت واىتمامات الباحث الشخصيةاألخَتة ذاتية ترتبط دب ذه، سواء كانت ىلالختيار

 البحثية ابلواقع .اؼبوضوعية اليت تقًتف دبقاربة اؼبوضوعات 
، أين  نا دل نشذ بدوران عن ىذه القاعدة، فإني دراسة علمية ال تنطلق من العدـوإذا كاف مسلما بو أف أ

جتماعية كانت لدينا ؾبموعة من األسباب الذاتية واؼبوضوعية جعلتنا لبوض ُب موضوع سياسة الرعاية اال

                                                 
1

 ، جنيف، سويسرا، متوفر على:التقرير العادلي حول اإلعاقةمنظمة األمم اؼبتحدة، منظمة الصحة العاؼبية، البنك الدورل،  

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_ar.pdf 
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واليت كباوؿ ذكر أنبها كما  ،اؼبعاقُت حركيا ابجملتمع احمللي نػ دراسة ميدانية على عينة مرللمعاقُت حركيا ابعبزائ
 : أيٌب

ز شخصية ُب حقيقة األمر يعد البحث ُب مثل ىكذا مواضيع مرىوف برغبات واىتمامات وميوالت ترب 
اـ إذل األطر ، مهما حاوؿ االجتهاد ُب االحتكيبكن أف يتجرد منها أي ابحث كاف ، واليت الوقيم الباحث

و ، وعلم االجتماع على وجالسيما ُب العلـو االجتماعية-حث ؛ ال لشيء إال لكوف البات اؼبنهجيةواؼبصوغا
ويعمل على ، واقع االجتماعي الذي يتفاعل معومتحيز ومتأثر ابلضرورة ابلكغَته من الباحثُت "  -التحديد

متأثر، وعليو سبثل قضية  - يردواعيا أو غَت واع معلنا كاف أو غَت معلن أراد أو دل-دراستو والتنظَت لو؛ فهو 
ولة منهم لعقد صالت وثيقة بُت الدراسة العلمية لواقع اغبياة احياد الباحث خرافة ادعاىا البعض ُب ؿب

ؼبوضوعية أبي واؼبوضوعية، متناسُت أف التزاـ الباحث االجتماعي ابلواقع االجتماعي ومعطياتو ال يتناَب مع ا
 . 2"حاؿ من األحواؿ
 : أيٌبطلق كباوؿ أف نربز أىم األسباب والدوافع فيما من ىذا اؼبن

 ةاىتماـ الباحث الشخصي دبثل ىذه اؼبواضيع واليت ؽبا عالقة مباشرة ابلشرائح االجتماعية األكثر عرض -
أبهنا موارد بشرية تشكل طاقات كامنة -جازمُت-، واليت نعتقد(اإلقصاء )السيما فاة اؼبعاقُتللتهميش و 

 رىا ُب عملية التنمية إذا ما أحسنا رعايتها والتعامل معها إبهبابية ووظيفية .ابإلمكاف استثما
 د للباحث قناعة يقينية أبف( ولّ اؼباجستَت ،الليسانسعملية البحث ُب مراحلو السابقة )اؼبسار الشخصي ل -

: وسـو بػوضوع مذكرة الليسانس واؼبحيث شكل م ؛"االنقطاععملية البحث العلمي "تيار مستمر ال يعرؼ 
 النطالؽة فعلية ( ضمن زبصص علم اجتماع التنظيم والعمل بدايالبناء والوظيفةشاط االجتماعي )مديرية الن

، حيث كاف لتناوؿ ىذا اؼبوضوع األثر العميق ُب بلورة وعي الباحث أبنو مهما كانت قيمة شعلة ىذا التيار
اليومية لإلنساف وتعزيز دل تستثمر ُب ربسُت اغبياة  اؼبوارد اؼبادية اؼبتاحة معتربة ستكوف عديبة اعبدوى إذا

وؼبا كاف  ؛تياجاتح، وال مناص من مراعاة خصوصية الواقع االجتماعي الذي يعرب حبق عن طبيعة االإنسانيتو
: الرعاية االجتماعية للمعاقُت حركيا ػ دراسة ميدانية ضوع مذكرة اؼباجستَت واؼبوسـو بػاألمر كذلك فإف مو 

، أين شبرة لنتائج حبث مذكرة الليسانس لطيب البيداغوجي للمعوقُت حركيا بعُت البيضاء أبـ البواقي ػ كافابؼبركز ا
عملية مقارنة بقريناها من الشرائح األخرى إذل  ب،تهاف هبا ُب اجملتمع، وىي األقر ال يس أاثرت اىتماـ شروبة

الدراسة اؼبيدانية هبذا اؼبركز وما يقدمو من خدمات ، إذا وبعد االستثمار التنموي أال وىي: فاة اؼبعاقُت حركيا
، إذ تبُت أنو ورغم اعبهود اؼببولة ُب ؾباؿ ة الدكتوراهتتوهبا ؼبيالد موضوع أطروحؽباتو الفاة كانت نتائج الدراسة 

رعاية وأتىيل وإدماج ىذه الشروبة من خالؿ اػبدمات اؼبقدمة على مستوى ىاتو اؼبؤسسات واؼبراكز واليت 
، ذلك أف الًتكيز على تقدًن الرعاية ُب إطار مؤسساٌب شريعات والقوانُت تبقى غَت كافيةرىا ترسانة من التتؤط

                                                 
2

، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، علم االجتماع ادلعاصر سوسيولوجيا ادلشكالت االجتماعية وأزمة شادية علي قناوي: 
                                                                                     .      365، ص 4222
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، وابلتارل إبعادىم عن التفاعل اؼبباشر ُب كنف اغبياة اليومية  ؽبم عن الواقع اغبقيقي والفعليؿبض يعد عزال
ة يب مع احمليط االجتماعي ُب إطار مراعامن خالؿ التفاعل اإلهبا إال الذي يعد مطلب إنساين لن يتأت

، حيث تكمن مشكالت اؼبعاقُت واإلعاقة ُب الظروؼ والسياقات االجتماعية خصوصية البياة ابجملتمع احمللي
 اؼبختلفة .

عاانة اليت تكابدىا ىذه كما أود أف أؤكد على أنو ىناؾ سبب أخر واقعي يتعلق إبحساسي العميق حبجم اؼب -
، وىذا ما ىو ؾبسد فعال ُب حالة اإلعاقة التيث ستوى الشخصي أو األسري أو البيايلى م، إما عالشروبة

 ، ىذه األخَتة مكنتٍت حالتها من اؼبتابعة عن كثب ؽبذه الظاىرة .كراـتعاين منها إبنة أخي إ
دود علم قلة الدراسات حوؿ موضوع اؼبعاقُت واإلعاقة ُب اعبزائر ، السيما السوسيولوجية منها إذ وُب ح -

الباحث أبف ىناؾ دراسة واحدة على مستوى الدكتوراه ُب علم اجتماع التنمية للباحث الدكتور أضبد مسعوداف 
دراسة  :موسومة بػ: رعاية اؼبعوقُت وأىداؼ سياسة إدماجهم االجتماعي ابعبزائر من منظور اػبدمة االجتماعية

 .2006-2005يا خبميسيت والية تيبازة للسنة اعبامعية ميدانية ابؼبركز الوطٍت للتكوين اؼبهٍت للمعاقُت بدن
حجم اؼبشكلة وتناميها الرىيب على اؼبستويُت الدورل واحمللي ، حيث قدرت منظمة الصحة العاؼبية ُب  -

من سكاف   % 15ما يفوؽ مليار شخص من ذوي اإلعاقة أي حوارل  2011التقرير العاؼبي حوؿ اإلعاقة لسنة 
ماليُت  03، بينما على اؼبستوى الوطٍت فيقدر عدد اؼبعاقُت ُب اعبزائر أكثر من ستوى العاؼبيالعادل، ىذا على اؼب

، ىذا العدد يؤكد على ضرورة تبٍت اغبركية ُب مقدمتها أبعلى النسب ، أتٌب اإلعاقةتلف اإلعاقاتمعاؽ من ـب
شاركة ُب الفعل ماعية وابلتارل اؼبرؤى واسًتاتيجيات وسياسات سبكن ىذه الشروبة من اإلندماج ُب اغبياة االجت

 .التنموي إبهبابية
  اإلشكالية:حتديد وصياغة  :اثنيا

على طبيعة الظروؼ واألوضاع  شهدت ؾبتمعات العادل تغَتات وربوالت ؿبورية وأساسية أثرت وتؤثر
البٌت االجتماعية  ، وفبا ال ريب فيو أف ىذه التغَتات قد تؤدي إذل ربوالت إهبابية وعكسية سلبية ُب طبيعةفيها

 واالقتصادية والسياسة وحىت الثقافية ابجملتمعات اليت ربدث فيها .
ومن اؼبسلم بو أف الكثَت من ىذه التحوالت السيما مع هناية القرف اؼباضي قد أفرزت مشكالت 

 وظواىر اجتماعية مرضية أثرت بشكل أو آبخر على طبيعة اغبياة االجتماعية برمتها.
خ فإف اجملتمعات اإلنسانية قد خربت العديد من صنوؼ اؼبشكالت االجتماعية اليت وعلى مر التاري
لكل ؾبتمع ( ..اخلواالجتماعية.، السياسة ، الدينية، االقتصاديةالتارىبيةصية الظروؼ )ارتبطت بطبيعة وخصو 

ليت عرفت كاف ؽباتو األخَتة انعكاسات سلبية على البناءات واألنساؽ والنظم االجتماعية ا  ى؛على حد
 .تصدعات تباينت درجة خطورها من ؾبتمع إذل آخر
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على  ةىذه اؼبشكالت معتمد احتواءوُب ىذا الصدد فقد سارعت العديد من الدوؿ اؼبتقدمة إذل 
دي استثمار مواردىا اؼبادية والبشرية وحىت العلمية، فكاف أف انتهجت سياسات واسًتاتيجيات ؼبعاعبة والتص

 .جتماعيةللمشكالت والظواىر اال
ولعل من أبرز اؼبشكالت االجتماعية اليت ارتبطت بقضااي التنمية ومشكالها اؼبتعددة قبد مشكلة 

 لنا حقائق التاريخ أف رعاية ىذه ، حيث تكشفورىا إذل العصور القديبة والوسطىاؼبعوقُت اليت سبتد جذ
وغَتىا من اجملتمعات الشرقية ، إال  ،.اخل()الفرعونية وبالد اؽبند .. العصور القديبة موجودة ُب الشروبة كانت

 ، إذل أف جاءت الدايانت السماوية وما ربملو منعات األوربية القديبةأهنا دل ربظ ابالىتماـ والرعاية ُب اجملتم
، وقد عرفت العصور الوسطى اإلسالمية منعرجا حاظبا ُب ؾباؿ الرعاية ؿببة وإخاء وتسامح وقيم إنسانية

يعية للداينة عي لكل الفاات االجتماعية دبا فيها اؼبعاقُت واؼبستمدة من النصوص التشر والتكافل االجتما
 .اإلسالمية  السمحاء

ا ُب ؾباؿ االىتماـ هبذه ومع أوائل القرف العشرين فقد كرست الكثَت من الدوؿ سياساها وجهودى
، كما كانت إلسهامات التقدـ ةت القانونية واالجتماعية والصحي، أين أصدرت الكثَت من التشريعاالشرائح

؛ لعل من أنبها اكتشاؼ لقاح ضد مرض شلل األطفاؿ ُتالطيب إقبازات ىامة ُب ؾباؿ الرعاية الصحية للمعاق
، ىذا ابإلضافة إذل ؾباؿ تقدـ طب صف تقريبا، والذي ساىم ُب زبفيض نسبة اؼبعوقُت إذل الن19563عاـ 

 .لمكفوفُتاإلصاابت من اؼبتزايدة لالعيوف واغبد من 
، حيث تبنت األمم هبذه الشروبة ـاالىتماكما كانت عبهود اؼبنظمات الدولية دفعا قواي ُب ؾباؿ 

، وذلك عاما دوليا ؽبم 1981سياسة االعًتاؼ حبقوؽ األشخاص اؼبعوقُت واعتربت سنة  1975اؼبتحدة سنة 
ة اغبقوؽ كباقي ىذه الفاة متساوي ، وهبذا فقد عدت1948انسجاما مع اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف لسنة 

اؼبتعلق ابألشخاص ذوي  ابعتماد برانمج العمل العاؼبيتتوهبا ؽبذا االىتماـ  1982، لتأٌب سنة األفراد العاديُت
، وقد تواصل تعزيز اإلطار الدورل بشأف لنهوض ابجملتمع والتنمية الشاملة( وذلك هبدؼ ا38/28القرار اإلعاقة )

الفرص  تكافؤالقواعد اؼبوحدة بشأف ربقيق  1993تماد اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة سنة اإلعاقة من خالؿ اع
نساف بشأف قضااي اليت عززت من خاللو حقوؽ اإل ،(48/96لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالؿ القرار )

رل بتنفيذ ابدر اجملتمع الدو  2001تكافؤ الفرص " كهدؼ رئيسي للجهود الدولية ، وُب عاـ اإلعاقة وحددت "
، وكاف اؼبقصود 2006اليت اعتمدها اعبمعية العامة ابإلصباع عاـ عملية اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة 

 ، اإلنساف والتنمية ُب الوقت نفسو منها أف تكوف أداة غبقوؽ
 

                                                 
3

 .90، ص 1999ر اؼبعرفة اعبامعية، مصر، ، داميةسياسات الرعاية االجتماعية للمعوقني يف اجملتمعات النا: عبد هللا دمحم عبد الرضباف 
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ؼبوقعة ، وبلغ عدد البلداف ابلدا 117بلغ عدد البلداف اليت صادقت على االتفاقية  2012يوليو  18وحىت 
  .4ابلد 49عليها 

، مع قضااي التنمية بصورة عامة ،(اجتماعية متفاعلة )أسبااب ونتائجوؼبا كانت قضااي اؼبعاقُت مشكالت ا
ادىا من اؼبنظور ، كاف البد من دراستها وربليلها والتعرؼ على أبعوانب االجتماعية منها بصورة خاصةومع اعب

 .اجملتمعي األوسع
ذا الصدد أف اىتماـ الباحثُت هبذه الظاىرة كاف حكرا ُب بداايتو األوذل على حقوؿ واعبدير ابلذكر ُب ى

، واليت دل تستطع دبفردىا أف تقدـ حلوال عالجية ؽبا نتيجة لعلـو الطبية والنفسية والسلوكيةمعرفية من قبيل ا
ذ ابلعالج االجتماعي الذي ، فبا عجل بضرورة األختماعية احمليطة هبا واؼبسببة ؽباتعقد وتشابك العوامل االج

سبظهر ُب اعبهود اليت قاـ هبا علماء االجتماع من خالؿ دراساهم اؼبختلفة للمشكالت االجتماعية مستغلُت 
، كما سانبت ت على مناىج وأدوات البحث العلمي وتطبيقها بصورة فعليةُب ذلك التطورات العلمية اليت طرأ

، رتبطة هباة ُب الكشف عن جذور تلك الظواىر وأسباهبا والعوامل اؼبفروع ىذا العلم اؼبتخصصة أيضا ابؼبشارك
، وىذا ما التخطيط ؽبا على أسس علمية رصينة، وكيفية اإلعداد و نسبة حدوثها ُب ؾبتمعات دوف أخرىو 

ااي اجملتمع ، واليت زبصصت ُب دراسة قضور ميادين جديدة ُب علم االجتماعذبسد ابلفعل من خالؿ ظه
 Social)والباثولوجيا االجتماعية ،(Social policy): السياسة االجتماعية تو مثلاغبديث ومشكال

pathobgy) وقد جاءت ربليالت رواد علم االجتماع األوائل من أمثاؿ أو دراسة األمراض االجتماعية ،
، وىربرت سبنسر (M.weber)، وماكس فيرب ( E.durkheim)وإميل دوركاًن  ،(A.comte)أوجيست كونت 

(H.spencer) والرعاية االجتماعية ياسة االجتماعية، والساالنتحار: بدراسة مشكالت اجتماعية مثل ،
 .وغَتىا

لكوت ابرسونز اتو  (R.merton)ز الرعيل الثاين من علماء االجتماع من قبيل روبرت مَتتوف ىذا وركّ 
(T.parsons)  بندكس  ثورو(R.bendix)  ونيل ظبلسر(N.semelser)  دراسة الوظائف الظاىرة وغَتىم على

 (Sick Role)، السيما دور اؼبرضعية، وربليل األدوار االجتماعيةوالكامنة للظواىر واؼبشكالت االجتما
 .وغَتىا( Social Institutions)واؼبؤسسات االجتماعية

ى ، أين ركزت علبداية الستينات من القرف اؼباضي كما تطورت اىتمامات علماء االجتماع احملدثُت منذ
، ولقد سبثلت ىذه اسات والربامج االجتماعيةضرورة معاعبة اؼبشكالت االجتماعية وربطها بنوعية السي

وابركر  (Titmus)وتيتموس  (Townsend)وتونسند (Marchall)مارشاؿاالىتمامات ُب كتاابت كل من 
(Parker) 5وغَتىم. 

                                                 
 اؼبوقع: متاح على  2006 قوؽ ذوي االعاقة حاألمم اؼبتحدة: اتفاقية 4

http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?navid=14&pid=655 
 .11-6دمحم عبد هللا عبد الرضبن: مرجع سابق، ص ص  :ؼبزيد من التفصيل أنظر 5
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ي )السياسات والتشريعات توى التشريعىذا االىتماـ وىذه العناية ابؼبشكالت االجتماعية إف على اؼبس
( تؤكد على أنبية االىتماـ دبشكالت اإلعاقة الدولية( أو على مستوى البحث العلمي )الدراسات والبحوث

دبا  ،واؼبعاقُت ، السيما وأف ىذه الشروبة تعد موردا بشراي ال ينضب إذا ما أحسنت سياسة الرعاية والتكفل بو
، غَت أنو دل يعد خافيا أف معظم ىذه مار طاقاتو ُب العملية التنمويةرل استثيضمن أتىيلو وإدماجو وابلتا

الدراسات والتحليالت ؼبختلف اؼبشكالت االجتماعية دبا فيها ظاىرة اإلعاقة واؼبعاقُت كانت وليدة واقع وبياة 
، فبا يطرح مسألة غربية، أال وىي اجملتمعات الريةاجتماعية جملتمعات ؽبا فلسفتها وإيديولوجياها وقيمها اغبضا

 .وؿ ىكذا ظواىر ابلتحليل والدراسةاػبصوصية إبغباح ُب تنا
غَت أف واقع اغباؿ يؤكد أف اجملتمعات النامية قد كانت جهودىا ُب ؾباؿ االىتماـ ابؼبسائل االجتماعية 

سياؽ  أصيلة تعكس خصوصية استجابة، ودل تكن ية االجتماعية مستوردة ُب ؾبملهاووضع سياسات الرعا
، الشيء الذي جعل الكثَت من سياساها وؾبهوداها رغم البلدافالواقع االجتماعي والثقاُب واغبضاري ؽبذه 

، تكاد تنحصر ُب تبٍت سياسات ىشة بعيدة عن ة اإلسًتاتيجية والتكامل والشموؿتة تفتقد للرؤيتػ مش،أنبيتها
 ؿبالة سلبا ، فبا سينعكس الالسياؽ اجملتمعي التنظيم وخصوصيةمستلزمات التخطيط االسًتاتيجي ومتطلبات 

 .على اؼبسار التنموي
رىيب مع ولعل اؼبشكلة تزداد خطورة إذا ما علمنا أف اإلحصاءات اؼبتعلقة هبذه الشروبة تنامت بشكل 

كثر من مليار شخص أف عددىم أ 2011لسنة  6، إذ وحسب التقرير العاؼبي حوؿ اإلعاقةبداية األلفية الثالثة
، وتؤكد منهم ُب البلداف النامية %80، يتواجد أكثر من ف العادلمن سكا %15؛ أي حوارل وي اإلعاقةمن ذ

 : ايد العتبارات متعددة نذكر أنبهازدىذه اإلحصائيات أيضا أف عدد اؼبصابُت ابإلعاقة آخذ ُب اال
وبة اؼبسنوف ؼبخاطر عرض شر ، حيث تت(أوراب القارة العجوزن الشعوب السيما األوربية منها )تشيخ الكثَت م -

 .أعلى لإلعاقة
لسكري واألمراض القلبية : افقة مع شكل من أشكاؿ اإلعاقة مثلارتفاع معدؿ اغباالت الصحية اؼبزمنة اؼبًتا -

من سنوات اغبياة مع اإلعاقة  %66.5، واالعتالالت النفسية، وقد قدر أف األمراض اؼبزمنة وراء إصابة الوعائية
 .7خفضة واؼبتوسطة الدخلُب البلداف اؼبن

 السيما اؼبعاقُتدث الطرقات وما زبلفو من ضحااي )العوامل البياية األخرى اؼبرتبطة بعوامل متعددة منها حوا -
 .غبوادث اؼبنزلية والنظم الغذائية، ا( والكوارث الطبيعيةحركيا منها

األلفية على  و بعض البلداف مع مطلعالصراعات العرقية والسياسية واغبروب والالستقرار األمٍت الذي تعرف -
، أين كاف ؽبذه التحوالت أصبح يعرؼ ببلداف الربيع العريب ما ،(.اخل..غرار ) تونس، ليبيا، السوداف، مصر

 .مباشر ُب زايدة نسب ذوي اإلعاقاتانعكاس 
                                                 

6
 .08اؼبرجع السابق ص اإلعاقة،التقرير العاؼبي حوؿ  الدورل:الصحة العاؼبية والبنك منظمة  

7
 السابق.اؼبرجع  اإلعاقة:التقرير العاؼبي حوؿ  
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جعلهم يعمروف  التطور العلمي ُب اجملاؿ الصحي والذي أدى إذل اغبفاظ على حياة الكثَت من اؼبصابُت فبا -
 .ابقا جراء انعداـ الرعاية الصحيةأكثر بعد أف كانوا يبوتوف س

إف أىم ما يلفت النظر أماـ ىذا التحوؿ إف على مستوى اإلحصاءات أو حىت على مستوى سياسات 
مية عات النامية حجم اػبطورة اليت أصبحت هدد عملية التن، السيما ُب اجملتمالرعاية ؽبذه الشروبة من اجملتمع

ذه على اعتبار أف فاة اؼبعاقُت شروبة اليبكن أف تبقى دبعزؿ عن اػبطط واالسًتاتيجيات إذا ما أرادت ى
على والبشرية اؼبادية ، ذلك أف رىاف التنمية يقتضي تفاعل اؼبوارد الطبيعية الشعوب اللحاؽ ابلركب اغبضاري

وينو وأتىيلو ، من حيث تكابإلنسافح يقاس دبستوى االىتماـ ، فحجم التنمية ومستواىا أصبحد سواء
 .لة ربتاج إذل وجوبية تفعيل دورىا، فشروبة اؼبعاقُت تعد طاقات بشرية كامنة معطوإدماجو ُب اجملتمع

بذلت جهودا معتربة غبماية ، وتعد اعبزائر من بُت ىاتو الدوؿ اليت دوؿ العادل الثالث ا سعت إليووىذا م
 ،ذل تبٍت سياسات واسًتاذبياتإًتجاع السيادة الوطنية ابدرت سذ وبعد اإ وترقية التكفل ابألشخاص اؼبعوقُت،

ىو اقتصادي، وذلك من خالؿ العمل على  ذل جانب ماإاالىتماـ كانت للمسألة االجتماعية نصيبا وافر من 
 ربسُت معيشة األفراد، وتوفَت العمل والسكن والتعليم وربسُت اػبدمات...اخل.

من  29 اؼبادة ذبلى ُب وىذا ما ،نية اليت أقرىا الدستور اعبزائريماانت القانو للض أيٌب تكريساوكل ىذا 
بعد ذلك لتقر أف الدولة تضطلع  59نصت على مبدأ اؼبساواة أماـ القانوف، لتأٌب اؼبادة  واليت 1996دستور 

والذين عجزوا عنو ، العمل أو ال يستطيعوف القياـ بو معيشة للمواطنُت الذين دل يبلغوا سندبهمة توفَت ظروؼ 
بشؤوف اغبماية وزارة هتم  إبقرارخل، فبا يستوجب تدخل الدولة لرعايتهم.كما توجت ىذه اعبهود اهنائيا...

 (.سابقا )وزارة العمل واغبماية االجتماعية االجتماعية
ماية األشخاص اؼبعوقُت واؼبتعلق حب 20028ماي  08اؼبؤرخ ُب  02/09 ىذا وقد كاف القانوف رقم

اؼبعوؽ كل شخص مهما  " منو أبف 02 حيث اعتربت اؼبادة ،قانونيا متخصصا إطارا، والذي شكل قيتهموتر 
إعاقة أو أكثر وراثية أو خلقية أو مكتسبة ربد من قدراتو على فبارسة نشاط أو كاف سنو وجنسو يعاين من 

الذىنية أو اغبركية أو  عدة نشاطات أولية ُب حياتو اليومية الشخصية واالجتماعية نتيجة إصابة وظائفو
 .العضوية اغبسية"

حيث سبقت حبوارل أربع سنوات صدور  ؛وىكذا قبد أف اعبزائر كانت السباقة عربيا ُب ىذا اجملاؿ
، ىذا وقد 2008ماي  03ُب واليت دخلت حيز التنفيذ  2006عاقة الصادرة عاـ االتفاقية الدولية لذوي اإل

 ديسمرب من كل سنة. 03ػ لمعاقُت على غرار اليـو العاؼبي اؼبوافق لمارس من كل عاـ كيـو وطٍت ل 14أقرت 

                                                 
 .02، اؼبادة  2002ماي  08ؤرخ ُب اؼبتعلق حبماية األشخاص اؼبعوقُت وترقيتهم ، اؼب 02/09: القانوف  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية8
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حيث أنشات ُب ىذا اإلطار أكثر  وقد ذبسدت العديد من القوانُت والتشريعات على أرض الواقع ،
ُت ذىنيا، ، مراكز طبية للمتخلف، ربوي مدراس لصغار الصم البكم20009مؤسسة متخصصة سنة  186من 

، ومركز وطٍت للتكوين اؼبهٍت كز اػباصة برعاية اؼبعوقُت حركيا، إذل جانب اؼبرا ُتومدارس صغار اؼبكفوف
خر ، ومركزين وطنيُت لتكوين اإلطارات اؼبتخصصة واحد ُب قسنطينة واآلاقُت بدنيا خبميسيت والية تيبازةللمع

 .ببار خادـ ابعبزائر العاصمة
ىذه الشروبة حباجة ماسة للمزيد من االىتماـ إال أنو ورغم ىذه اعبهود اؼبعتربة ُب ىذا الشأف تبقى 

ز فرص مشاركتها ُب الفعل والرعاية ، وىذا قصد تفعيل دورىا ُب كنف اغبياة االجتماعية دبا يساىم ُب تعزي
، إذ تشر اإلحصائيات إذل أف عدد اؼبعاقُت ُب اعبزائر يفوؽ زايد عددىا من سنة ألخرى، خاصة أماـ تالتنموي

ة اغبركية ُب مقدمة من ؾبموع السكاف من ـبتلف اإلعاقات ، أتٌب اإلعاق %10ما نسبتو ، 10ماليُت معوؽ 03
 .ىاتو األنواع

ذه النسبة واؼبرجح تزايدىا أكثر حسب عدة عوامل سنأٌب على ذكرىا ُب ىذه الدراسة فإف ؽبوابلنظر 
، على اعتبار أهنا طاقات هباحى أولوية ال يبكن االستهانة وجوب االىتماـ الفعلي والفعاؿ بفاة اؼبعاقُت أض

مشاركتها الفعالة ُب بشرية كامنة معطلة ابإلمكاف سبكينها وأتىيلها وإدماجها ُب اغبياة اجملتمعية دبا يضمن 
عن ، وىذا لن يتأت إال بضرورة البحث عن السبل واألساليب واالسًتاتيجيات البناءة اؼبنبثقة حقل التنمية

، لواقع الفعلي اؼبعيش ؽبذه الفااتى على الدراسات اإلمربيقية اليت تشخص ااؼببنية ىي األخر رؤى العلمية ال
اؼبتعلقة بسياسات وأف ىناؾ العديد من التحدايت واؼبشاكل اليت تواجو عمليات التخطيط ووضع الربامج 

والتقاليد ، واليت ترتبط عموما بنوعية البناء االجتماعي واالقتصادي وحىت نسق القيم والعادات رعاية اؼبعاقُت
، وأتسيسا على نتائج الدراسات والبحوث افية واغبضارية للمجتمع اعبزائريواالذباىات اإليديولوجية والثق

السيما اليت ركزت على سياسة الرعاية والتكفل بفاة  رغم قلتها رة ُب اعبزائالعلمية اليت اىتمت هبذه الشروب
-رغم أنبيتو-( يبقىع من الرعاية ) الرعاية اؼبؤسسيةا النو اؼبعاقُت ابؼبراكز واؼبؤسسات اؼبتخصصة أثبتت أف ىذ

 واالندماج، وابلتارل استبعادىا عن اؼبشاركة زؿ ىذه الشروبة عن الواقع اؼبعيشغَت فعاؿ بل يساىم أحياان ُب ع
اعية ، وىذا ما يتعارض مع اعبهود الدولية واإلقليمية وحىت احمللية الداليات اغبياة االجتماعية اليوميةُب فع

، حيث ُب ـبتلف ؾباالت اغبياة اليومية، وىذا ما تبنتو اعبزائر والداعمة لفلسفة سبكُت األشخاص اؼبعاقُت

                                                 
9

 ، اعبزائر،2000، سبتمرب بوي التجرييب للمؤسسات اؼبتخصصة، اؼبنهج الًت : مديرية اؼبؤسسات اؼبتخصصةوزارة العمل واحلماية االجتماعية 
 .1ص

10
ٍت الوط رعاية اؼبعاقُت وأىداؼ سياسة إسهامهم االجتماعي ابعبزائر من منظور اػبدمة االجتماعية ، دراسة ميدانية ابؼبركز": أضبد مسعوداف 

، قسنطينة ، م اجتماع التنمية ، جامعة منتوريرسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ُب عل)، "للتكوين اؼبهٍت للمعاقُت بدنيا ، طبيسيت ، والية تيبازة
 (.2005/2006زائر ، حبث غَت منشور ، اعب
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قصد إثراء ـبتلف  11للتضامن الوطٍت توج بتنصيب اللجنة الوطنية حوؿ التمكُت رىاف ىاـ أصبح دبثابة
ية ار ربسُت مستوى اغبياة ابجملتمعات احملل، على غر التكفل هبذه الشروبة من اجملتمع اعبوانب اؼبتعلقة بسياسة

  .، وبلوغ اؼبباين والفضاءات العمومية ...اخلواالستفادة من النقل واالتصاؿ
سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقُت حركيا ُب "واؼبوسومة بػ وبناء على كل ىذا فإف الدراسة الراىنة

سنحاوؿ الوقوؼ عن كثب  "ابجملتمع احمللي بربج بوعريريجدراسة ميدانية على عينة من اؼبعاقُت حركيا  :اعبزائر
 .حركيا ُب ؾبتمعهم احمللي ُت، وابلتارل سبكُت اؼبعاقواقع سياسة رعاية وأتىيل وإدماج على

 :مؤداه تساؤل رئيسوؿ اإلجابة على وعليو فإف ىذه الدراسة ستحا
 ؟ احمللي ميداف الدراسة ابجملتمعما ىو واقع سياسة رعاية وأتىيل وإدماج اؼبعاقُت حركيا 

 :ؿ الرئيس األسالة الفرعية اآلتيةويتفرع عن ىذا التساؤ 
 التساؤل الفرعي األول : 

 واالجتماعي للمعاقُت حركيا ُب أسرىم ؟ الصحي ما ىو الواقع النفسي -
 التساؤل الفرعي الثاين : 

الؿ حاالت: )التنقل ببياتهم احمللية من خما ىو واقع سياسة رعاية وأتىيل اؼبعاقُت حركيا ُب حياهم اليومية  -
 ؟واؼبواصالت، الصحة، التعليم ، ووضعهم اؼبهٍت(

 التساؤل الفرعي الثالث :
أىم اؼبشاكل واؼبعوقات اليت ربوؿ دوف إسهاـ سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقُت حركيا ُب تكيفهم  ىي ما -

 ؟-ميداف الدراسة-ابجملتمع احملليوأتىيلهم وإدماجهم 
 :أىداف الدراسة: اثلثا

دراسة ميدانية على عينة -ُب اعبزائر الرعاية االجتماعية للمعاقُت حركيا من خالؿ دراسة موضوع سياسة
فإف الباحث يصبو إذل ربقيق صبلة من األىداؼ على اؼبستويُت العلمي  ،-احملليمن اؼبعاقُت حركيا ابجملتمع 

 :أيٌبوالعملي نوجزىا فيما 
البحث العلمي واؼبعرُب ُب ؾباؿ علم االجتماع ، السيما وأف تناوؿ ىذه اؼبواضيع كانت حكرا إثراء رصيد  -

، واليت قدًن حلوال ؼبختلف ىاتو اؼبشكالتدبفردىا تعلى العلـو النفسية السلوكية والطبية ، واليت دل تستطع 
د ثقافية قيمية وأخالقية وحىت تكوف ُب الغالب وليدة عوامل اجتماعية ارتبطت بواقع وسياؽ اجتماعي ذو أبعا

 اقتصادية ، وىذا ما يسعى علم االجتماع إذل دراستو .
، خاصة ا ابجملتمع احمللي ميداف الدراسةالتعرؼ على واقع سياسة الرعاية االجتماعية لشروبة اؼبعاقُت حركي -

، فبا مكنو من ية اؼبؤسسية( بيداغوجي )الرعاوأف الباحث سبق وأف أجرى دراستو اؼبيدانية للماجستَت دبركز طيب
                                                 

11
:  ًب تصفح اؼبوقع،  http:/radioalgerie.dz فر على:متو  "،سبكُت األشخاص اؼبعاقُت رىاف ىاـ للتضامن الوطٍت": وزارة التضامن الوطين  يـو
 .17.15الساعة  29/11/2013
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بٍت على اؼبمعرفة طبيعة اػبدمات والرعاية داخل ىذا اؼبركز أي القائم على فلسفة الرعاية والتأىيل اؼبؤسسي 
، ىاتو الفاة من اإلدماج االجتماعي، الشيء الذي سيتيح معرفة أكثر لواقع اغبياة اليومية ومدى سبكُت ؿالعز 

لية اليت تعكف اؼبنظمات العاؼبية واإلقليمية ُب ؾباؿ رعاية اؼبعاقُت ابغبرص على وابلتارل مواكبة التوجهات اغبا
، من مشكالهم اغبياتية والتوافقيةحيث تك ،تمعهم احملليؾبأتىيل وسبكُت شروبة اؼبعاقُت داخل وضرورة رعاية 

 وذلك حىت تتسٌت عملية استثمار جهودىم وطاقاهم اؼبعطلة ُب عملية التنمية .
 .دي لفاة اؼبعاقُت حركيا ُب أسرىمواالجتماعي واالقتصا الصحي رؼ على الواقع النفسيالتع -
تبعا غباالت: النقل واؼبواصالت،  (لدراسةميداف ااسة أتىيلهم ُب بياتهم احمللية )الكشف عن واقع سي -

 .، والوضع اؼبهٍتالصحة ، التعليم
حركيا ابجملتمع احمللي ميداف الدراسة ُب إدماجهم  الوقوؼ على مدى إسهاـ سياسة رعاية وأتىيل اؼبعاقُت -

 اليومية.ُب حياهم وسبكينهم 
قة من كما هندؼ من خالؿ ىذه الدراسة إذل توعية األفراد واألسر ابجملتمع احمللي بكل ما يتعلق ابإلعا -

 .ابجملتمع احملليلتأىيل اجملتمعي ، وابلتارل تفعيل دور ىاتو الفاة ُب عملية احيث أسباهبا والوقاية منها
 :ضبط ادلفاىيم األساسية للدراسة: ارابع

يعد ربديد وضبط اؼبفاىيم خطوة ؿبورية حاظبة ومنطلقا أساسيا ُب مسار البحث العلمي حيث كلما  
 ةكانت ىاتو اؼبفاىيم مضبوطة بدقة وواضحة كلما كاف البحث منسجما ومتناغما مع أىدافو وتصوراتو احملدد

ة تنسجم ما يصبو وتوقا للموضوعية فإف الباحث عمد إذل إعطاء ىذه اػبطوة أنبية ابلغ ، وتوخيا للدقةسلفا
تعد اؼبفاىيم واؼبصطلحات العلمية من أكثر العناصر أنبية ُب موضوع البحث لذلك كانت  إليو ىذا البحث ً 

 .12اؼبفاىيم واؼبصطلحات أكرب معرب ُب وضع منهاج البحث ورسم خطتو
السياسة   قبد:يت كباوؿ ضبطها ُب ىذا الصدد وؽبا عالقة وظيفية دبوضوع الدراسة ومن أبرز اؼبفاىيم ال

اجملتمع  االجتماعية،التنمية  التأىيل، ، اػبدمة االجتماعية االجتماعية،الرعاية  اؼبعاؽ، اإلعاقة،االجتماعية، 
 حركيا.اؼبعاؽ  ، اإلدماج، االجتماعي،التمكُت  احمللي،

 : السياسة االجتماعية-1
،  من اؼبفاىيم من اؼبفاىيم اليت تتداخل مع غَتىا Social Policyاالجتماعية  السياسةيعترب مفهـو 

للباحثُت واستخداماهم ؽبا ُب دراستهم النظرية  ةواإليديولوجيمعاعبتها حسب التوجهات العلمية  ينواليت تتبا
 .لو ما يربره، من ىذا اؼبنطلق فإف تعدد التعاريف حوؿ ىذا اؼبفهـو ربيقيةمواإل

واؼبعوقُت  قراء واحملرومُتتوجو للف بربامج الرعاية االجتماعية اليت ارتبط مفهـو السياسة االجتماعية، وقد
 ادرين على التوافق مع األوضاع و النظم االقتصادية.قوالغَت 

                                                 
12

 .119، ص1982، مكتبة النهضة العربية، بَتوت، تصميم البحوث االجتماعيةحسن الساعاٌب،  
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فبا دة أف ىذا التناوؿ ؼبفهـو السياسة االجتماعية يقتصر ىا على جانب واحد من جوانبها اؼبتعد إال
اػبدمات اليت تقدـ ُب جتماعية على أهنا شىت الربامج و ُب اآلونة األخَتة ينظر للسياسة االجعل االىتماـ 

اعبماعات أو اجملتمعات اليت ىي ُب و  .. سواء مقدمة لألفرادية.لثقافاجملاالت اؼبختلفة التعليمية و الصحية وا
ذلك كنوع أوضاعهم اجملتمعية و رؼ النظر عن ظروفهم و بص ،اجملتمع ظروؼ صعبة أو مقدمة عموما لكافة أفراد

 ة الدولة ذباه أفرادىا.يمن مساول
 سنحاوؿ تسليط الضوء على أىم تعاريف السياسة االجتماعية العربية واألجنبيةوفيما يلي 

 ادلفاىيم العربية للسياسة االجتماعية:-1.1
كز على السياسة من حيث قيقا فمنهم من ر السياسة االجتماعية بتحديد اؼبفهـو ربديدا د وااىتم كاتب

، ومنهم من ركز على السياسة ابراؾبهوء الفاة اؼبستهدفة من خدماها و منهم من اىتم ابلسياسة ُب ضمصادرىا و 
 االجتماعية ُب ضوء أيديولوجية اجملتمع.

 :13يلي االجتماعية ما للسياسةالعربية  لتعاريفا برزومن أ
ة من فلسفة اإلصالح االذباىات العامة اؼبستمدعرؼ السياسة أبهنا القواعد و وي :تعريف عبد ادلنعم شوقي -

كذلك أسلوب العمل أثناء اختيار ميادين العمل والفاات واؼبشكالت و اليت هبب مراعاها عند ُب اجملتمع و 
 .االجتماعيالعمل 

أو تصرفات أو برامج يقصد ابلسياسة ذلك التفكَت اؼبنظم الذي يوجو سلوؾ  :تعريف الفاروق إبراىيم -
ؽ منظم منظمة كبو أىداؼ إسًتاتيجية معينة ،وىي إطار افًتاضي يوضع نتيجة لتطور تفكَت علمي خال

طويلة لضماف لة إذل حالة أفضل ُب مدة فبتدة و حقائق لالرتقاء ابجملتمع من حاتدعمو بياانت وإحصاءات و 
وط عريضة للوصوؿ إذل اغبل تمع ُب صورة خطاالستقرار و كذلك ربوي السبل و الطرؽ اليت سيسلكها اجمل

 .األفضل
 أىدافواؼبختصة ُب اجملتمع لتحقيق "ؾبموعة من القرارات الصادرة من السلطات  :تعريف أمحد كمال أمحد -

حدود  ُب وأىدافوت الرعاية و االذباىات اؼبلزمة وأسلوب العمل توضح ىذه القرارات ؾباالاالجتماعية العامة و 
ؾبموعة من ة أو أكثر ربوى عدد من الربامج و يتم تنفيذ ىذه السياسة برسم خطجملتمع و إيديولوجية ا
 .14"االجتماعية اؼبًتابطة اؼبتكاملة اؼبشروعات

يبكن النظر إليها من  السياسة االجتماعية تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا:تعريف  -
عات بعينها كقطاع الصحة، التعليم، وخصوصا قطاع الرعاية جانبُت ")أ( أهنا السياسة اليت هتم بقطا

االجتماعية، و)ب( السياسة اليت هتم ابؼبشكالت االجتماعية، كاألمية والبطالة، وال سيما الفقر، وبعبارة أعم 

                                                 
 .14-12 ص ص ، 2012 ،اإلسكندرية اؼبكتب اعبامعي اغبديث، ،سياسة الرعاية االجتماعية أضبد عبد الفتاح انجي: 13

14
  .151ص، 1ط، 1996، قاىرة، ال، دار الفكر العرىبالسياسة االجتماعيةو  االجتماعيالتخطيط مٌت عويس و عبلة االفندى :  
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اليت تتصدى للمشكالت االجتماعية، وُب نفس الوقت تتقدـ ابلتنمية اجملتمعية كبو ربقيق  وأمشل السياسة
 .15أي ربسُت أحواؿ الناس ونوعية حياهم" ،هاأىداف

يرى أف السياسة االجتماعية ىي اختصاص حصري للدولة، وتًتجم على أرض الواقع  تعريف قدري مجيل: -
السياسة  ؾباالتاجملتمع، وىاتو القرارات توضح " من خالؿ القرارات الصادرة عن السلطة اؼبختصة ُب

 ىذه تنفيذ ويتم .اجملتمع أيديولوجية ُب حدود وأىدافو، العمل أسلوبو  اؼبلزمة، واالذباىات االجتماعية،
 نقل تستهدؼ واليت اؼبًتابطة واؼبتكاملة، واؼبشروعات الربامج من عدًدا ربتوى أو أكثر خطة برسم السياسة
 معدؿ ُب زايدة ربقيق ٍب ومن منو، أفضل آخر واقع إذل معُت واقتصادي اجتماعي وسياسي واقع من اجملتمع
السياسة االجتماعية فيمكن حصرىا ُب  من خالؿ ذبسيدأما عن األىداؼ اليت تتحقق . 16اجملتمع" رفاىية

 اغبرية والديبقراطية واؼبواطنة. االجتماعية،اؼبساواة، العدالة 
 :17التعاريف األجنبية -2.1

حيث  ارد تتمسريتش ارتباط مفهـو السياسة االجتماعية ابؼبفهـو الربيطاين للسياسة على يد العادل
، فهي عالقات بُت األفراد واعبماعات واجملتمع األكربتضمن إطارا واسعا من القضااي االجتماعية اليت هتم ابل

ع اؼبوارد بُت أفراد تتحكم ُب توزيُب ربديد اؼبكاانت االجتماعية واألدوار االجتماعية و  تسهم من ذلك اؼبنظور
على التناوؿ اليت اعتمدت ُب معظم مفاىيمها ايت اؼبتحدة األمريكية و ذل الوالانتقل ىذا اؼبفهـو إاجملتمع ، و 

ات األجنبية للسياسة التعريفدـ أشهر اؼبفاىيم و ُب الصفحات القليلة القادمة سوؼ نقو  ،الربيطاين للمصطلح
  .االجتماعية

 استشراؼو ، لدراسة موقف دبثابة اسًتاذبية حكوميةالسياسة االجتماعية للمجتمع ىي : تعريف تتمس -
رفاىية  ، بغرض ربقيقمتاعب متوقعة أو التحكم ُب مواقف معينة  جراء مواجهةربديد االذباىات اؼبستقبل و 
طيطية أمكن هبا خطة انذبة عن عمليات زبكؼبفهـو السياسة االجتماعية   وأتسيسا على ىذا التصوراجملتمع. 

االعتماد على تمكُت الفرد من ل تسعى ابألساسوعادة ما ، دراسة إمكانية اجملتمع و ظروفوربديد األىداؼ و 
 18اشباع ـبتلف احتياجاتو. ذاتو
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منشورات  ،األمم ادلتحدةنيويورؾ،  دوؿ العربية. إطار وربليل مقارف،كبو سياسات متكاملة ُب ال قتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،اللجنة اال 
 .02، ص2005، نوفمرب ؼبتحدةاألمم ا

16
. نقال عن "مؤشرات 13ص(، 28/05/2006)،1564، العدد اغبوار اؼبتمدفقدري صبيل: السياسات االجتماعية واقتصاد السوؽ االجتماعي،  

دلخاطر بدول جملس إشكاليات السياسات االجتماعية  يف إدارة ا، أضبد زايد وآخروف: ت االجتماعية ُب مواجهة اؼبخاطر"قياس فاعلية السياسا
، سلسلة الدراسات االجتماعية، اؼبكتب التنفيذي جمللس وزراء الشؤوف االجتماعية بدوؿ ؾبلس التعاوف لدوؿ اػبليج العربية، التعاون اخلليجي
 .69ص(، 2013ماي )، 80 البحرين،  العدد

.  16-15، مرجع سبق ذكره، ص ص األفنديعبلة مٌت عويس و   17
  

18
 Titmuss, Richard: Social Policy, Introduction, London, 1974, p30. 
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أف السياسة االجتماعية ال تعٍت تدخالت الدولة ُب ؾباالت  ألخَتةاترى ىذه  :أورتيز تعريف إيزايبل -
كن من تنظيم ، وغَتىا، ولكنها أيضا إحدى الوسائل التخطيطية اليت سبوالتوزيع والعدالة الصحة واألمن والرعاية

  .وابلنتيجة إشراؾ اؼبواطنُت ُب صنع ىاتو السياسات وإكماؿ مؤسسات السوؽ واؽبياكل االجتماعية،
 .19"حبيث توجو "أصواهم عرب قطاعات تولد االستقرار والتماسك االجتماعي

 ُب ضوء التعاريف السالفة الذكر، فاف التعريف اإلجرائي الذي تتبناه الدراسة الراىنة للسياسة
االجتماعية ىو: أهنا ؾبموعة الربامج والقرارات اليت تصدرىا الدولة، بناء على دراسة وزبطيط مسبق يعكس 
إيديولوجية وإمكاانت وفلسفة اجملتمع، حياؿ عديد اجملاالت من قبيل : الصحة، التعليم، التأمُت، الدخل... 

واعبماعات واجملتمع، اؼبراد من  -الدراسة اؼبعاقُت حركيا كمخرجات ؽبذه األخَتة ُب ىذه-اليت زبص األفراد
واؼبواطنة بُت أفراد اجملتمع، وابلتارل االرتقاء ابجملتمع إذل حالة العدالة االجتماعية، وقيم اؼبساواة  إرساءورائها 

 ، دبا يضمن االستقراروالتنمية.الرفاه االجتماعي واالقتصادي
 اخلدمة االجتماعية: -2

اذل أهنا عرفت الكثَت من التباين ُب وجهات يف للخدمة االجتماعية، وضع تعر  جدير ابلذكر، وقبل
  بداية ابلتعريف اللغوي:التعريفات للخدمة االجتماعية  أىموعليو سنحاوؿ عرض نظر وأراء اؼبفكرين واؼبهتمُت،

: اػبدمة: خدمو، خدمة: قاـ حباجتو، فهو وىي خادـ.)ج( خدـ، وخداـ، وىي خادمة، خدمو: لغة-
 .20أخدمو

منسوب إذل االجتماع: حياة اجتماعية، خاص ابجملتمع ومراتبو اؼبختلفة "النظاـ  اجتماعي:مصطلح 
كائن اجتماعي، الذي لو عالقة   اإلنسافاالجتماعي"، الذي يعيش ُب ؾبتمع أو قابل للعيش ُب نظاـ صباعة: 

: إصالحات اجتماعية، بتوزيع األفراد ُب اجملتمع من حيث تقسيم العمل ونتائجو، خاص خبدمة اجملتمع
 .21مساعدة اجتماعية

أو منع ضرر واقع أو  إيقاؼتحقيق فائدة أو منفعة معينة، أو لؾبهودات ىادفة  اف اػبدمة ُب ما معناه
صفة مشتقة من اجملتمع أو االرتباط ابلعالقات اؼبتبادلة ابلبياة  فهي، أما لفظ "اجتماعية" اغبدوثؿبتمل 
موجهة اؼبقصود هبا منع األضرار االجتماعية، أو  مدروسة االجتماعية ؾبهودات اػبدمة بعبارة أدؽ .22احمليطة

 . ُب اجملتمع ربقيق منفعة

                                                 
، األمم اؼبتحدة، إدارة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية ابألمم اؼبتحدة، اإلسًتاتيجيات اإلمبائية الوطنية السياسة االجتماعيةإيزابيل أورتيز:  19

 .07ص، 2007مذكرات توجيهية ُب السياسات، نيويورؾ، يونيو 

20
 .181، ص 1996  ،بَتوت ، دار اؼبشرؽ،35 ، طغة العربيةادلنجد يف الل 
21

 .219، ص 2001 ،وتبَت  دار اؼبشرؽ، ،2، طادلنجد يف اللغة العربية ادلعاصرة 
22

 .10، ص1998 ،اإلسكندرية ، اؼبكتب اعبامعي اغبديث،اخلدمة االجتماعية وجماالهتا التطبيقيةالسيد عبد اغبميد عطية وىناء حافظ بدوي،  



 البناء التصوري العام للدراسة...................................................................................................الفصل األول 

21 

 

: ىناؾ عّدة تعريفات للخدمة االجتماعية تنوعت بُت تعريفات عربية، وتعريفات أجنبية، ومن اصطالحا -
 بُت ىذه التعريفات: 

، ونظاـ اإلنسافأبهنا: طريقة علمية ػبدمة  اػبدمة االجتماعية Helen Witmerعرفت ىيلُت وسبر 
اجتماعي يساعده على حّل مشكالتو وتنمية قدراتو، ويساعد النظم االجتماعية األخرى ُب اجملتمع على 

نظم اجتماعية جديدة تظهر حاجة اجملتمع إليها ُب سبيل ربقيق  اهباد يساىم ُبحسن القياـ بدورىا، كما 
 .23أفرادهرفاىية 

لألفراد والنظم  ؼبساعدةتقدًن ا ينطوي على ذو طابع علمي أكاديبيذا التعريف نالحظ أنو ابلنظر إذل ى
 ربقيق حياة أفضل للجميع.بغرض االجتماعية ُب اجملتمع، 

( أبهنا األنشطة اؼبهنية اليت سبارس 1980عرفتها اعبمعية األمريكية لألخصائيُت االجتماعيُت )ىذا وقد 
واجملتمعات احمللية على زايدة أو استعادة قدراهم على األداء االجتماعي، ولتوفَت ؼبساعدة األفراد واعبماعات 

 .24الظروؼ االجتماعية اليت تساعد على ربقيق ىذا اؽبدؼ
أو اػباصة  اؼبقدمة من طرؼ اؼبؤسسات العامة ويعرّفها ريبوف فيلُت جوف فانسوف أبهنا صبيع اػبدمات

صاحل األفراد أو األسر أو اعبماعات عن طريق اؼبساعدين  ذات الصبغة االجتماعية، سواء كانت ُب
 .25االجتماعيُت أو اؼبساعدات االجتماعيات أو كانت عن طريق ملحقات اػبدمة االجتماعية

ىذا التعريف أضاؼ أف اػبدمة االجتماعية سبارس ُب اؼبؤسسات االجتماعية العامة واػباصة عن طريق  
 تعريفات العربية فنذكر: اؼبساعدين االجتماعيُت. أما عن ال

تعريف دمحم كامل البطريق: اػبدمة االجتماعية خدمة فنية ترمي إذل مساعدة الناس سواء أكانوا أفرادا أو 
أعضاء ُب صباعات ـبتلفة لتحقيق عالقات اجتماعية مرضية بُت أفراد اجملتمع حىت تصل هبم إذل اؼبستوايت 

 .26إمكاانت اجملتمع وظروفو اليت تتناسب مع رغباهم وقدراهم ُب حدود
من خالؿ ىذا التعريف اػبدمة االجتماعية تتطلب مهارة فبن يبارسها، وىي هدؼ ؼبساعدة الناس، 

 وتتوقف على رغبات األفراد من انحية وقدراهم من انحية أخرى ُب ضوء إمكانيات اجملتمع. 
ـ اجتماعي يقـو حبل مشكالتو وتنمية ، ونظااإلنسافأضبد كماؿ أضبد أبهنا طريقة علمية ػبدمة يعرفها و 

قدراتو، ومعاونة النظم االجتماعية اؼبوجودة ُب اجملتمع للقياـ بدورىا، وإهباد نظم اجتماعية وبتاج اجملتمع 
 .27لتحقيق رفاىية أفراده

                                                 
23

 .  123، ص 1970 ،القاىرة ، دار الثقافة العربية للطباعة،1، طاخلدمة االجتماعيةوؽ زكي يونس، الفار  

24
 .38 ، ص2003 ،مصر ، مكتبة زىراء الشرؽ،2، طاخلدمة االجتماعية يف جماالت ادلمارسة ادلهنيةماىر أبو اؼبعاطي،  
25

 . 13 ، ص2000والنشر والتوزيع، ابن سينا للطباعة  ، اعبزائر: مؤسسة1، طمدخل إىل اخلدمة االجتماعيةرشيد زرواٌب،  
26

 .43-42ماىر أبو اؼبعاطي، مرجع سابق، ص ص  
27

 .16، ص 1998 ،، دار اؼبعرفة اعبامعية، االسكندريةأسس اخلدمة االجتماعيةدمحم سيد فهمي،  
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وُب ضوء كل ىذه التعاريف اليت ًب رصدىا حوؿ مفهـو اػبدمة االجتماعية ، فاف التعريف اإلجرائي 
فهـو ، والذي تتبناه ىذه الدراسة، يتوافق مع التعريف الذي وضعو رشيد زرواٌب ُب كتابو: مدخل ؽبذا اؼب

اؼبعرفة النظرية والعملية ؼبساعدة الفرد واعبماعة واجملتمع؛ فهي خدمة "هنا ؛ حيث عرفها أبللخدمة االجتماعية
اولة الوصوؿ اذل نظرايت تفسرىا، واذل قوانُت فأما اؼبعرفة النظرية فهي دراسة اغبالة وؿب فردية، صباعية وؾبتمعية،

وأما  تتحكم فيها، ُب حُت أف اؼبعرفة العملية أتخذ ثالثة أبعاد ؿبورية؛ فبعد التشخيص أيٌب العالج ٍب التنفيذ.
)األسرة، صباعة  ..( واعبماعةحركيا )اؼبسن، اؼبعاؽ اؼبساعدة فهي عبارة عن تلك اعبهود اؼببذولة لفائدة الفرد

 ..( واجملتمع من خالؿ العمل على تطويره وتنميتو.العمل
 :التنمية-3
ويقاؿ مبا الشيء  ،ويقاؿ مبا اؼباؿ مبوا ،أي االزدايد التدرهبي من األجساـ اغبية ؛"التنمية لغة " النماءلغة :  -

 .28و) أمبى الشيء( جعلو انميا ،مباء
التعريفات اليت سانبت ُب ربديد مدلوؿ  يزخر الًتاث السوسيولوجي واالقتصادي ابلعديد من: اصطالحا -

وكٌل يتناولو من ، واؼبرتبط ابختالفاهم ،وىذا راجع إذل التباين اؼبلحوظ لدى الدارسُت ؽبذا اؼبوضوع ،التنمية
لذلك فقد أخذ  .الزاوية اليت ىي ؿبل اىتمامو، حبيث يقصر نظره ُب العملية التنموية من خالؿ اختصاصو

 : دة نذكر أنبهامعاين عمفهـو التنمية 
ىي تلك العمليات اليت تتوحد فيها جهود اؼبواطنُت واغبكومة لتحسُت األحواؿ االجتماعية  :التعريف األول

  .29واالقتصادية والثقافية للمجتمعات
 واغبكومة لتحسُت من خالؿ ىذا التعريف نستنتج أف التنمية ىي عملية وجهد مشًتؾ بُت اؼبواطنُت

 يع اؼبستوايت.على صب أوضاع اجملتمع
ىي ىدؼ عاـ وشامل لعملية ديناميكية ربدث ُب اجملتمع وتتجلى مظاىرىا ُب تلك السلسلة  :التعريف الثاين

وتعتمد ىذه العملية على التحكم ُب حجم ونوعية  ،وظيفية اليت تصيب مكوانت اجملتمعمن التغَتات البنائية وال
وذلك هبدؼ ربقيق الرفاىية  ،على استغالؿ وُب أقصر فًتة فبكنةذل أاؼبوارد اؼبادية والبشرية اؼبتاحة للوصوؿ هبا إ

 .30االقتصادية واالجتماعية اؼبنشودة للغالبية العظمى ألفراد اجملتمع
يظهر جليا أف من خالؿ ىذا التعريف مشوليتو ؼبعٌت التنمية ابعتبارىا عملية تغيَتيو انطالقا من 

 .تمع وتلبية احتاجاىم  اؼبختلفةة هبدؼ ربقيق الرفاىية ألفراد اجملاالستغالؿ األمثل ؼبوارد اجملتمع اؼبختلف
 :لتنمية وأنبهاومن خالؿ استعراضنا للتعريفُت السابقُت قبد أهنا تركز على جوانب ىامة ُب عملية ا

 .شًتؾ فيها جهود األفراد واغبكومةالتنمية عملية ت -
                                                 

28
 .9ص، 2008 ،1ط ،بناء شريف األنصاريشركة أ، بَتوت ،التنمية ابدلفهوم الشامل يف اإلسالم، عبد هللا عبد الرحيم العبادي 

29
 .32ص، 2011، دار اؼبعرفة اعبامعية ،سكندريةاإل، علم اجتماع التنميةحفظي:  إحساف 

30
 .33 ص، 2003لتوزيع ادار الفجر للنشر و ، اعبزائر ،جامعة بسكرة، تنمية اجملتمع من التحديث إىل العودلة :على غريب وآخروف 
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 ي أهنا عملية مرنة ماكروسوسيولوجية.، أةالتنمية عملية ديناميكية تغيَتية مستمرة وشامل -
الشرائح االستغالؿ األمثل للموارد اؼبتاحة لتحقيق الرفاىية االجتماعية واالقتصادية عبميع  ترتكز أساسا على -

 .االجتماعية
 وعلية فالفعل التنموي ىادؼ مشورل يرتبط دبوارد وخصوصيات البياة اؼبراد تنميتها.

 : التنمية االجتماعية -4
فهـو التنمية االجتماعية مثل غَته من اؼبفاىيم األخرى ُب علم االجتماع ال يوجد اتفاؽ على م اف

ال -وعليو فمن الصعوبة دبكاف التوصل إذل تعريف جامع مانع ؽبذا اؼبفهـو ، فعلى سبيل اؼبثاؿ  ،تعريفو
ف مبدئي متفق عليو إذل تعري دل يستطع الباحثوف الذين أسهموا ُب الكثَت من اؼبؤسبرات العلمية التوصل -اغبصر

، وإف عدـ االتفاؽ ىذا يعكس على األقل جزئيا اختالؼ التوجهات األيديولوجية للباحثُت ُب ىذا اجملاؿ
 أنفسهم .

حداث التغَت االجتماعي اؼبقصود االتنمية االجتماعية ؾبموعة من العمليات اليت تستهدؼ  :التعريف األول
للمواطنُت وتوفَت اؼبزيد من برامج الرعاية من خالؿ اعبهود البناءة مع نسق عن طريق ربسُت الظروؼ اؼبعيشية 

 التنمية االقتصادية ُب اجملتمع .                                                                                        
 :                                       وىي مفصلية ؿبددة ترتكز على مقوماتلتنمية االجتماعية ا أف نستنتجمن خالؿ ىذا التعريف 

 .                                                                                     ىي جهد مدروس وـبطط لو -
                                    .                                 التغَت االجتماعي االهبايب ُب اجملتمع ثال حداعملية ىادفة  -
 .ذات عالقة نسقية ابؼبكوف االقتصادي -

  .31ابلتنمية االجتماعية يعرؼ ىذه اؼبقومات تشكل لنا ما
ىي تنمية العالقات والروابط القائمة ُب اجملتمع ورفع مستوى ػبدمات اليت ربقق أتمُت الفرد  :التعريف الثاين -

اد وزايدة قدراتو على تفهم مشاكلو وتعاونو مع أفر  ،ؼبعيشي والثقاُب والصحيورفع مستواه ا ،على يومو وغده
  .32اجملتمع للوصوؿ إذل حياة أفضل

 :وانب االجتماعية للتنمية وأنبهايتبُت من خالؿ ىذا التعريف تركيزه أكثر على اعب
 .رفع اؼبستوى الصحي والثقاُب ألفراد اجملتمع -
 .فضل لألفرادرفع اؼبستوى اؼبعيشي وأتمُت حياة أ -
  .معرفة اؼبشكالت االجتماعية والتعاوف من أجل أهباد اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا -

ومن كل ما سبق نستنتج أف للتنمية عدة أبعاد منها ما ىو اقتصادي يعمل على ربسن دخل الفرد 
 اة كريبةياة الفرد من أجل حيوربسُت معيشتو ومنو ما ىو اجتماعي يعمل على توفَت الضرورايت األساسية غب

                                                 
31

 .14ص، 2002، سكندريةاال ،اؼبكتب اعبامعي اغبديث ،االجتماعيةالتنمية ، أضبد مصطفى خاطر 

32
 .50ص، 2005 ،اإلسكندرية ،مكتبة اعبامعي اغبديث ،األسس النظرية للتنمية االجتماعية :دمحم عبد الفتاح دمحم 
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ص العمل كالسكن والصحة والتعليم ومنو ما ىو نفسي كالشعور ابألماف وربقيق الذات من خالؿ توفر فر 
 ، وينطبق ىذا على فاة األشخاص اؼبعاقُت حركيا ،وىي عينة دراستنا الراىنة.وربقيق طموحاتو وتطلعاتو

 :التنمية احمللية -5
موضوع التنمية احمللية ابعتبارىا الركيزة األساسية ألي  لقد أصبح صبهور اؼبفكرين والباحثُت يتناولوف

 :. ومن أبرز ىذه التعاريف ما يليتنمية شاملة
مفهـو حديث ألسلوب العمل االجتماعي ف ؿبي الدين صابر الذي يعتربىا "تعري: التعريف األول -

وىذا األسلوب  ،االقتصاديةواالقتصادي ُب مناطق ؿبددة , يقـو على أسس من القواعد واؼبناىج االجتماعية و 
وأف يكوف ، يقـو على إحداث تغيَت حضاري ُب طريقة التفكَت والعمل واغبياة عن طريق إاثرة وعي البياة احمللية

ذلك الوعي قائما على أساس اؼبشاركة ُب التفكَت واإلعداد والتنفيذ من طرؼ أعضاء البياة احمللية صبيعا ُب كل 
 .33اؼبستوايت عمليا وإداراي"

 .34على الفعل التشاركي االهبايب تنبٍتحركة هدؼ إذل ربسُت األحواؿ اؼبعيشية للمجتمع  :التعريف الثاين -
وانطالقا من ىذه التعاريف قبد أهنا تتفق صبيعا على أف التنمية احمللية ىي حجر الزاوية ُب التنمية 

أو شخصا  طن احمللي سواء كاف معاقاوعلى كوهنا تستهدؼ االرتقاء اؼبستمر دبستوى معيشة اؼبوا ،الشاملة
 ، دبا وبقق اندماجو ُب اغبياة اليومية.ُب صنع وتنفيذ السياسات احمللية عاداي ومشاركتو االهبابية

  :االجتماعية الرعاية -6
    .35من احملافظة على الشيء، من فعل رعى ايةالرع جاءت كلمة :لغة -
 يلي: كما  أنبهاسنحاوؿ الوقوؼ على  لذلكتعددت تعاريفها االصطالحية ، اصطالحا: -
 ة من التنظيمات اليت تسعى لتحقيقالرعاية االجتماعية أبهنا نظاـ اجتماعي يتضمن ُب اعتبارىا ؾبموع -

 اؼبتطلبات االجتماعية واالقتصادية والصحية ألفراد اجملتمع، ومن ٍب فهي تتضمن العديد من برامج اػبدمات
األخرى  اؼبتعددة لدعم النظم االجتماعية سرة واجملتمع جبانب اعبهود واإلسهاماتاالجتماعية اؼبوجهة للفرد واأل

 . 36ُب اجملتمع

أبهنا صبلة من اػبدمات اليت تقدـ للفرد ُب : االجتماعية الرعاية االجتماعية ؼ معجم اؼبصطلحاتعرّ  -
و رعاية األحداث ، وقد تتم حاالت معينة ، وقد تكوف رعاية طبية أو رعاية الطفولة ، أو رعاية األمومة ، أ

 .37"الرعاية داخل اؼبنشآت ، أو عن طريقها بتقدًن رعاية وقائية عالجية

                                                 
33

 .23ص  ،1993، اؼبعارؼ ، دار، القاىرةتغريب العامل الثالث دراسة نقدية يف علم اجتماع التنمية: كماؿ التابعي 
34

 .47ص، 2009 ،التوزيعايًتاؾ للطباعة والنشر و ، القاىرة، متويل التنمية احمللية :السبيت وسيلة 

35
 .244، 245ص  ،لوطنية للكتاب ، اعبزائر دوف سنة، اؼبؤسسة االقاموس ادلدرسي: بلحسن البلبيش، علي بن ىادية 

36
 .453ص، 4225 اإلسكندرية، ، اؼبكتب اعبامعي اغبديث،عيةاإلعاقة يف حميط اخلدمة االجتمابدر الدين كماؿ عبده:  

37
 .293، 292 ، ص، دوف سنة، مكتبة لبناف، لبنافمعجم مصطلحات العلوم االجتماعية: أضبد زكي بدوي 
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احتياجاتو الذاتية أو تنظيم يهدؼ إذل مساعدة اإلنساف على مقابلة ": وقد عرفها عبد اؼبنعم شوقي أبهنا -
 .38"ات واؼبؤسسات اغبكومية واألىلية، ويقـو ىذا التنظيم على أساس تقدًن الرعاية عن طريق اؽبيااالجتماعية

الرعاية االجتماعية، ذلك الكل من اعبهود واػبدمات والربامج اؼبنظمة واغبكومية " :كما عرفها كماؿ أضبد-
واألىلية، والدولية، اليت تساعد ىؤالء الذين عجزوا عن إشباع حاجاهم الضرورية للنمو، والتفاعل اإلهبايب معا 

 .39"ائمة لتحقيق أقصى تكيف مع البياةاعية القُب نطاؽ النظم االجتم
أبهنا صبلة من اػبدمات اليت تقدـ للفرد ُب " االجتماعية الرعاية االجتماعية:ؼ معجم اؼبصطلحات عرّ  -

كوف رعاية طبية أو رعاية الطفولة، أو رعاية األمومة، أو رعاية األحداث، وقد تتم حاالت معينة ، وقد ت
 .40"أو عن طريقها بتقدًن رعاية وقائية عالجية، الرعاية داخل اؼبنشآت

تنظيم يهدؼ إذل مساعدة اإلنساف على مقابلة احتياجاتو الذاتية أو ": وقد عرفها عبد اؼبنعم شوقي أبهنا -
 . 41"ات واؼبؤسسات اغبكومية واألىلية، ويقـو ىذا التنظيم على أساس تقدًن الرعاية عن طريق اؽبياجتماعيةاال
الرعاية االجتماعية، ذلك الكل من اعبهود واػبدمات والربامج اؼبنظمة واغبكومية : "ؿ أضبدكما عرفها كما-

واألىلية، والدولية، اليت تساعد ىؤالء الذين عجزوا عن إشباع حاجاهم الضرورية للنمو، والتفاعل اإلهبايب معا 
 . 42"ائمة لتحقيق أقصى تكيف مع البياةُب نطاؽ النظم االجتماعية الق

من خرباء الرعاية االجتماعية على أف مضموهنا  إصباعأف ىناؾ شبو  إذل، نشَت ء على ىذه التعاريفوبنا
 اؼبتخصصُت الذين من عدداً  تضم اليت واألىلية اغبكومية األجهزة من منظم نسق "ىي ال ينئ على كوهنا:

إشباع احتياجاتو  على اإلنساف تساعد وبرامج وأفراده،لتوفَت خدمات اجملتمع طاقات توظيف يسعوف إذل
ومواجهة مشكالتو والوقاية منها، وتنمية قدراتو هبدؼ ربسُت أحوالو اآلنية واؼبستقبلية ُب إطار قانوين وتشريعي 

  .43على أساس من العدالة والتكافل االجتماعي"
ؿ طاقات ىي ؾبموعة اعبهود اغبكومية اؼبنظمة واؽبادفة، الستغال" لرعاية االجتماعية للمعوقُت:وعليو فا

اؼبعوؽ إرل أقصاىا سواء طاقاتو القادرة، أو طاقاتو القاصرة، ليتم لو أنسب توافق فبكن بينو وبُت البياة 
  .44االجتماعية دبا وبفظ كرامتو وحقو كإنساف ُب اغبياة"

                                                 
38

 .23، ص 1998، ، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، مصرالرعاية االجتماعية واألمن االجتماعي: دمحم سيد فهمي 
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 .24، 23 ص ،رجع نفسو سيد فهمي: اؼبدمحم 
40

 .293، 292 ص ،سبق ذكرهمرجع أضبد زكي بدوي:  

41
 .23، ص مرجع سبق ذكره : فهميدمحم سيد  
42

 .23-24 ص ،دمحم سيد فهمي: اؼبرجع نفسو 
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نسق شامل للعديد من  ؛ فهياالجتماعية ُب كوهنا أوسع داللة وزبتلف ُب ذلك عن مدلوؿ اػبدمة
بينها اػبدمات االجتماعية، هدؼ إذل ربقيق مستوايت معيشية أفضل ألفراد اجملتمع، دبا يؤىلهم اػبدمات من 

 لالندماج ُب اجملتمع واؼبشاركة ُب بنائو.
 ليعرب عن دالالت عدة كمايلي: جاء مصطلح االعاقة ُب اللغة اإلعاقة: -7
 منعو منو، شغلو عنو، فهو عائق، عاقو عن الشيء عوقا أي ، نقوؿاإلعاقة من عوؽ، عاؽ، إعاقة :لغة -

 . 45ؽ امتنع وتثبط، ولغَته عوائق وعوائق الدىر شواغلو وأحداثو ، وتعوّ واعبمع عوؽ للعاقل
 . 46"أو وجود العطب أو العطل ،ابلعاىة أو العجز أو اإلعاقة فظالل" هاإذل اإلعاقة ومشتقا العيسويويشَت  -
ضرر أو خسارة تصيب الفرد " ، فيمكن تناوؽبا على أهنا:اقةعىناؾ مفاىيم ـبتلفة ؼبصطلح اإل :اصطالحا -

ثقافية، اجتماعية، جنسية،  عواملتتوقف على أو سبنع الفرد من أدائو لدوره ) نتيجة الضعف أو العجز ربد
، ونوع درجة اإلعاقة تؤثراف ُب القيم واالذباىات ي سبثل اعبانب االجتماعي للضعف والعجز، وى...(العمر

 .فيها البياة االجتماعية لألفراد اليت تراعى والتوقعات
 :مثلكما ذبدر اإلشارة إذل أف مفهـو اإلعاقة قد خضع إذل تصنيفات أخرى 

 (.خسارة أو نقصقد )اإلعاقة كشذوذ أو ف -
 اإلعاقة من حيث اغبالة اإلكلينيكية. -
 .القصور الوظيفي للنشاط اليومي -
ية اؼبقبولة اكبراؼ عن اغبالة البدن :اىر أتخذنبا ُب االعتبار نبااؼبظاإلعاقة كاكبراؼ وىناؾ اثناف من  -

 اكبراؼ عن السلوؾ اؼبناسب للحالة االجتماعية اػباصة ابألفراد واعبماعات.؛ و وعن اؼبعايَت الصحية
 اإلعاقة كضرر. -

ى قدرات ذلك النقص أو القصور أو العلة اؼبزمنة اليت تؤثر عل" :ا يتناوؿ آخروف اإلعاقة على أهناكم
، األمر الذي وبوؿ بُت ية أو حسية أو عقلية أو اجتماعيةالشخص فيصَت معوقا سواء كانت اإلعاقة جسم

، كما ربوؿ طيع الفرد العادي االستفادة منهاالفرد واالستفادة الكاملة من اػبربات التعليمية واؼبهنية اليت يست
اديُت ُب اجملتمع ، ولذا فهو ُب أشد اغباجة إذل نوع خاص بينو وبُت اؼبنافسة اؼبتكافاة مع غَته من األفراد الع

من الربامج الًتبوية والتأىيلية، وإعادة التدريب وتنمية قدراتو حىت يستطيع أف يعيش ويتكيف مع ؾبتمع 
 .47"العاديُت ، بقدر اؼبستطاع، ويندمج معهم ُب اغبياة اليت ىي حق طبيعي للمعوؽ

أو الوظيفة العادية  ، الذي يسبب عدـ القياـ ابلدورذلك العجز اؼبستمر": كما يشَت مفهـو اإلعاقة إذل  -
ات اليت يسببها العجز، حبيث تتدخل بُت الفرد، وأقصى مستوى ، أو ىي النتيجة اجملتمعة للعوائق والعقبللفرد
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 .191 ، ص، مكتبة لبناف، لبناف، دوف سنةمعجم مصطلحات العلوم االجتماعية :بدويأضبد زكي  
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 .33،34 ، ص1997، ، دار الراتب اعبامعية، بَتوتيل، مع سبل العالج والتأىولوجية اإلعاقة اجلسمية والعقليةسيك: عبد الرضباف العيسوي 
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 .215-213ص  ، ص1996 ،، اإلسكندريةلمي للنشر والتوزيع، اؼبكتب العاإلعاقة يف حميط اخلدمة االجتماعية: بدر الدين كماؿ عبده 
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ية من والنقص ُب طاقة الفرد، ُب أي انح ،، وىي قياس ؼبدى اػبسارةوظيفي لو، فبا يعطل طاقتو اإلنتاجية
، وتنشأ عن اغبواجز اليت على اؼبعاؽ أف يعربىا ويتخطاىا، حىت تتحقق لو أقصى درجة من نواحي الشخصية

 .48، والعقلية واالجتماعيةستفادة من إمكانياتو البدنيةاال
بعض  ، البد من ربديد بعض اؼبفاىيم اؼبرتبطة هبا واليت وردت ُبوحىت يتضح مفهـو اإلعاقة أكثر

 .لفة الذكر مثل: الضعف، العجزالتعاريف السا
، أو ، أو ُب البناء التشروبييكولوجيا أو بدنياويقصد بو أي خروج عن اؼبعتاد بس: Impairment الضعف:-

، ؛ كالضعف العقلي، النفسي، اؼبتصل ابللغة، السمع، اؽبيكليفات فرعية للضعفُب الوظيفة، وىناؾ تصني
بينما يرى البعض اآلخر أبف الضعف ىو وصف  على كبو ـبتلف.التشوه اؼبتصل دبراكز اإلحساس بصفة عامة 

 .لإلنسافللحالة الصحية واعبسدية 
( نقص أو قصور )انتج عن العاىة" أبنو 1980وقد عرفتو اؼبنظمة العاؼبية للصحة سنة  :Disabilityالعجز -

، والعجز متصل اإلنسايننعتربه عاداي ُب الوجود ُب القدرة على أداء النشاط على درجة ما داخل حدود ما 
 ."، السلوكياتات، اؼبهار ة متكاملة تتضح من خالؿ الواجباتبقيد على ؾبموعة أنشط

 :حالة تتضمن العناصر التالية :Stevensومن ٍب فإف العجز كما يراه ستيفنز 
 اكبراؼ ُب الوضع اعبسمي أو ُب األداء الوظيفي. -
 .وظيفيةال اؼبالئمةيًتتب عن االكبراؼ نوع من عدـ  -
 .وف ذلك ُب بعض اؼبتطلبات البيايةيك -

لرفض االجتماعي وأشكالو ومن خالؿ كل ىذا فإف مصطلح اإلعاقة يستخدـ لإلشارة إذل مشكالت ا
لعجز ، ومن ٍب فإف مظاىر اعدـ اإلاثبة اليت تتولد عن العجز، دبعٌت الدرجات اؼبتنوعة من العقاب و اؼبختلفة

انحية ، وبُت الظروؼ البياية من ج تفاعل الفروؽ الفردية من انحيةوإمبا ىي نتا  ،نفسو ال تكمن ُب الفرد نفسو
ينة ، أو أدائهم الوظيفي ُب ظروؼ بياية معشخاص الذين يبدوا مظهرىم اعبسمي. أي أنو يشَت إذل األأخرى

ل مواجهة ، أو على األقاؼبكانة اؼبنخفضة فقداف اإلاثبة ، ويًتتب عن ىذهيضعهم ُب مكانة أقل من غَتىم
، ىذه النتائج السلبية من أشكاؿ العقابصعوابت أكرب ُب اغبصوؿ عليها أو ردبا التعرض لشكل أو آلخر 

 .  49اؼبختلفة ُب ؾبموعها ىي اليت تكوف ما نطلق عليو عادة اإلعاقة
 :ادلعوق -8
دة خاصة ، وىو اؼبعوؽ مصطلح يطلق على كل من تعوقو قدراتو اػباصة على النمو السوي إال دبساع :لغة -

 .50لفظ مشتق من اإلعاقة ، أي التأخَت أو التعويق
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50
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، لذلك سيحاوؿ الباحث ُب ىذا ال يوجد تعريف للمعاؽ متفق عليو ،مثل أي مفهـو آخر :صطالحاا -
 ، ليخلص ُب األخَت إذل تعريف إجرائي يتالءـ وطبيعة الدراسة.رؽ ألىم التعاريف اػباصة ابؼبعوؽالصدد التط

الذي يكوف عاجزا، أو غَت قادر على اؼبشاركة حبرية ُب أنشطة تعد عادية ؼبن ىم ُب سنو أو ىو الشخص -
 .51من جنسو، وذللك بسبب شذوذ عقلي أو جسمي

 1955عرفتو منظمة العمل الدولية ُب دستور التأىيل اؼبهٍت للمعاقُت والذي أقرتو األسرة الدولية منذ عاـ  -

،  "نقصا فعليا نتيجة لعاىة ... وؿ على عمل مناسب واالستقرار فيوحصكل فرد نقصت إمكانياتو لل"ا أبهن
 .52كل ىذا ُب إطار اػبصائص التالية

 فقداف القدرة على كفالة نفسو أو من يعولو. -
 أف تتعطل مقدرات جسده أو عقلو الطبيعية من أداء أدوارىا الوظيفية الطبيعية. -
 .اغباالتاؼبعاؽ ُب بعض قد تتسبب اإلعاقة ُب فقداف احًتاـ من حوؿ  -
 .مرضقد تكوف أسباب اإلعاقة وراثية ف أو مكتسبة من جراء حوادث أو  -
حاجة الشخص عبهة ما ) مؤسسة اجتماعية ( لتعيد إليو الثقة ُب نفسو وتدريبو كي يتأىل على أف يستغل  -

 بقية طاقاتو اعبسمانية غَت اؼبعطلة.
، وبوؿ دوف أو مكتسبا وجي ، سواء كاف وراثياقصور فيزيولىو الشخص الذي يعاين من "كما عرؼ أيضا  -

، دبا يتناسب واؼبرحلة العمرية وبوؿ دوف إشباع حاجاتو األساسية قيامو ابلعمل ، أو أف يتوذل أموره بنفسو أو
 .53"اليت يبر هبا

ة كل شخص فقد قدرتو على مزاولة عملو ، نتيج": على أنو صموئيل وشيكوقد عرؼ اؼبعوؽ من طرؼ  -
( أو عجز خلقي منذ حادث أو مرضػذا القصور بياي )لقصور بدين أو عقلي أو نفسي ، سواء أكاف ى

 .54"الوالدة
، ستحط كل ىذه األظباء تعد وصفات سلبية  نعتقد أفبناء على ما تقدـ من تعريفا للمعوؽ، فاننا  و

، اليت يتمتع راتو اإلنسانيةإبصابة حددت من قددوف شك من قدر الشخص الذي ابتاله هللا سبحانو وتعاذل 
 . 55هبا بقية الناس اآلخرين الذين دل يبتلوا دبثل ىذه االبتالءات

 وابلتمعن ُبحات اليت أطلقت على ىذه الشروبة، من ىذا اؼبنطلق ومن خالؿ التتبع اؼبرحلي لالصطال
األكاديبية من  ية والدراساتلتحديد اؼبفاىيم وضبطها أنبية ابلغة ُب ترقية األحباث العلم أدبيات اإلعاقة فإفّ 

                                                 
51

االسكندرية،  ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر،رؤية نفسية :دخلعاقات احلركية بني التشخيص والتأىيل وحبوث التاإلسيد فهمي علي دمحم:  
 .9، ص2008

52
 .60، ص1997، ، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندريةمتحدو اإلعاقة من منظور اخلدمة االجتماعية: عبد احمليي ؿبمود حسن صاحل 
53

 .596ص ،3995، ، مصر2ط ،الت اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اجملا، مناىج ادلمارسةخلدمة االجتماعية ـ نظرة اترخييةا: أضبد مصطفى خاطر 

54
 .59، ص3997، دار اؼبعرفة اعبامعية ، اإلسكندرية ، اخلدمة االجتماعية وجمال رعاية ادلعوقنيدمحم مصطفى أضبد:  
55

 .85موسى شالؿ وآخروف: مرجع سابق ص 
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جوىر اؼبفهـو ، ومضموف و عامةبط ؼبسار البحث العلمي ؛ وذلك ؼبا ؽبذا التحديد من ضبمنظور علمي منهجي
 )*((عي للمفهـواإلسقاط الواقنية فإف منظور السياؽ الواقعي )، ومن جهة اثىذا من جهة .اصةحبد ذاتو خب

لو من نتائج وآاثر على صبلة األدوار والوظائف اليت يبارسها ُب ، وذلك ؼبا يقتضي ىو اآلخر ضبطا أكثر دقة
 اجملتمع.

؛ ؿ ما ورد من تعريفات تتعلق بذلكومن خال وبرؤية سوسيولوجية ربليلية واقعية الصطالح اؼبعوقُت،
 ىذا االصطالح يشوبو نوع من الغموض والالوظيفية استنادا إذل منظور السياؽ الواقعي للضبط اؼبفهومي؛ فإف
على اعتبار أف  فهي نوع من التصنيف والدونية، ؽ ؽبا أثر سليب على الشخص اؼبراد ابلتسمية،ف لفظ معوّ إإذ 

فسي واالجتماعي ىذا الشعور سينتقل من اؼبستوى الذاٌب إذل اؼبستوى االجتماعي عرب متصل التأثَت دبدلولو الن
فالصحة  ياة الصحية ال تعٍت ؾبرد أجساد سليمة،ذلك أف اغب وبعده التكيفي فاالندماجي؛ ،()اؼبادي واؼبعنوي

 ىي حالة موجبة من غياب االعتالؿ اعبسدي واؼبعنوي على حد تعبَت اندر الفرجاين.
، ذوي بة )اإلقعاد، ذوي العاىات، غَت العاديُتإف تدقيق النظر وفحص االصطالحات اؼبتعاق

صبيع ىذه التسميات ستدعم دوف شك اؼبدركات ، يؤدي بنا إذل الػقوؿ أف الحتياجػات اػباصػة، اؼبعوقُت(ا
، الشيء الذي هبعلها تعيش اإلحباط والتمييز والدونية ومنو إىدار ة لدى الشرائح اؼبقصودة ابلتسميةالسلبي

 .استثمارىا طاقاها دوف
إف الباحث إذ يؤكد على أف الدراسة الراىنة قد انطلقت من مفهـو اؼبعوؽ فإنو ونظرا ؼبا التمس من 

قًتح مفهوما بديال لعلو يكوف مناسبا ومالئما يساعد على ن نا، فإنسلبية من واقع ىذه الفاة اؼبعيش كاتمدر 
ذلك أف مصطلح اؼبصاب  ،"ادلصابني حركيا" :نقوؿ؛ كأف ادلصابالتخلص من التصنيف السليب أال وىو: 

ج ُب اغبياة االجتماعية كفعل ومنو التكيف واالندما  الناحيتُت النفسية واالجتماعية سيكوف أكثر تقبال من
ؿباولة للتأكيد على ضرورة ىو دبثابة ىذا االقًتاح  ومبتغى تنشده ىذه الشروبة االجتماعية، ونشَت ىنا أف

( ىو ادلصاب حركيادبا يعزز إنسانيتها ووبفظ كرامتها؛ فالشخص اؼبعاؽ) إشراؾ ىذه الشروبة ُب عملية التنمية
 قبل أف يكوف كذلك. إنسان

ىناؾ عدة تعريفات ؼبفهـو اؼبعاؽ حركيا، ونظرا ألننا قمنا برصد عديدىا ُب ما يتعلق دبفهـو ق حركيا:اعادل -9
 ، فاننا سنركز على أىم التعاريف كمايلي:اؼبعوؽ

الذي يعاين من الضعف العصيب أو العضمي أو العضلي، أو من حالة  الشخص حركيا ابؼبعاؽ يقصد -
 56الجي وخدمات الرعاية اؼبختلفة.مرضية مزمنة، تتطلب التدخل الع

                                                 
امها لتسهيل اندماجها ُب لتحقيق تكيفها وانسج )اؼبعاقُت(دة ابلتسمية: ضبطو دبا وبقق وظيفية الفاة اؼبراط الواقعي للمفهـويقصد ابإلسقا )*(

 ، بدال من تعميق فجوة هميشها وابلتارل حجم معاانها.اجملتمع

56
 .12، ص2005مكتبة النهضة اؼبصرية، القاىرة،  انفعاليا(،-ادلعاق جسميا )حركيامود شقَت: زينب ؿب 
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لل أو عاىة أو مرض أصاب ذلك الفرد الذي تعوؽ حركتو ونشاطو اغبيوي نتيجة خ أيضا بوونعٍت 
، بل يبتد ويشمل اغبركات اإلرادية والالإرادية ، و بطريقة ربد من وظيفتها العاديةمفاصلو أو عظامعضالتو و 

الؼ القائم بُت ، أي من االختاط العضلة األخرى اؼبقابلة ؽبابسوتنشأ اغبركة من انكماش إحدى العضالت وان
 على اعبهد الالـز لكسب ، ويتميز بدء تكوين اؼبهارات اغبركية ببذؿ الطاقة اليت تزيد بكثَتقوى اعبذب والدفع

  .57"اؼبهارة
وضعيتو أو القياـ أبنشطة أو عمل ما، نتيجة  ،ذلك الشخص الذي يواجو صعوابت ُب أتدية " كما يعٍت -

 .58"اعبسمية اليت سبنعو عن ذلك
ىو ذلك الشخص "لدراسة للشخص اؼبعوؽ حركيا وأما التعريف اإلجرائي الذي يعتمده الباحث ُب ىذه ا -

نتيجة حالتو اعبسمية غَت  ،أو القياـ أبنشطة أو عمل ما ،والذي يواجو صعوابت ُب أتدية ،حركيا ادلصاب
صحية واجتماعية لتأىيلو وإدماجو ُب ؾبتمعو  ،جتماعية وخدمات نفسيةالسوية فبا هبعلو حباجة إذل رعاية ا

 ."بقصد سبكينو من اؼبشاركة ُب فعل التنمية الشاملة احمللي
 االجتماعي: االندماج -32

ْمٌر ُدماج ودماج: مستقيم، أا: استقاـ. و : َدَمَج اأَلْمُر َيْدَمُج ُدُموجً البن منظور ُب لساف العربجاء 
َلو ُب : جامعو. وأدمج اغبَْبَل: أجاد فَػْتلو؛ وقيللى الشيء اْجَتَمعوا. وداؾبو عليهم دماًجاوَتداؾَبوا ع : أْحَكم فَػتػْ

 . 59رقٌة
د واعبماعات من حالة كل صباعة هبدؼ انتقاؿ األفرامفهـو ينشاو كل ؾبتمع و  االندماج االجتماعيو 

الوصوؿ إذل اؼبنظومات السياسية درة على . كما يعرب االندماج االجتماعي عن صورة من صور القالعيش معا
 .ازمة عبعل ىذه اغبقوؽ واقعا حيالقانونية الالو 

نو أحد أشكاؿ على أ ماكس فيرب اد االجتماعي الذي وصفوتبعوىي هبذا اؼبعٌت عكس مصطلح االس
ا صباعة لتؤمن دبنزلة احملاولة اليت تقـو هبتبعادي يرى أف االنغالؽ االس فيرب االنغالؽ االجتماعي. فقد كاف

 . 60لنفسها مركزا متميزا على حساب صباعة أخرى
كن أف تسود ا غبالة اإلقصاء االجتماعي اليت يباالجتماعي أتى ليعكس واقعا فعلي كما أف االندماج

 .فًتة من الزمن ، نتيجة ظروؼ حياتية يبر هبا ُبؾبتمًعا من اجملتمعات

                                                 
57

، اعبزء األوؿ ،اإلعاقة السمعية واحلركية–عاية االجتماعية للفئات اخلاصةقضااي ومشكالت الر  دمحم السيد حالوة: ،الدين كماؿ عبده بدر 
 .54ص  ،1996 ،سكندريةاإل ،اؼبكتب العلمي للكمبيوتر

58
 .19ص ،1975، مصر ،دار النهضة العربية ،ىيم خليلار ترصبة: إب، العمل وسلوك اإلنسانوالًت سنيف:  

59
 .401، 400 ص ،1999 ت،و الًتاث العريب،بَت  إحياءدار  ،لسان العرب نظور:و الفضل صباؿ الدين ابن مأب 
60

نقال  2008، أكتوبر اؼبشاركة واالندماج االجتماعي ندوة األسس النظرية وسيناريوىات اؼبستقبل،اؼبشاركة واالندماج االجتماعي:  علي الزعيب: 
  Spring2011www.atsdh.net/متاح على اؼبوقع:   عماد فاروؽ دمحم صاحل: عن:
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غم وانسجاـ عبماعة اجتماعية ،نتيجة للتنشاة االجتماعية أبنو يعد دبثابة تنا :كما تعرفو مارشاؿ كيلُت
 . 61اليت تؤدي ابلفرد لتبؤ مكانتو وأداء أدواره االجتماعية

اؼبساواة  واؼبشاركة من خالؿ شعار العاـ الدورل للمعوقُت  1981لقد ظهر مفهـو دمج اؼبعوقُت ُب عاـ 
قي انبع من حقوؽ اإلنساف اليت تنادي بعدـ ، إف مفهـو الدمج ىو ُب جوىره مفهـو اجتماعي أخالالكاملة

تقدًن كافة اػبدمات اليت وبتاجها اؼبعوقوف ُب البياة العادية اليت عزؿ نتيجة إلصابة الفرد إبعاقة و التمييز أو ال
 وبصل فيها أفرادىم العاديوف على نفس اػبدمات مع العمل على عدـ عزؽبم ُب أماكن منفصلة خاصة هبم.

اجملتمع  اؼبشاركة التامة للمعوقُت ُبج هبدؼ إذل ربقيق فرص اؼبساواة و أف الدم آخروفالقريوٌب و يرى و 
صبيع مظاىر  إزالة، و ت اجتماعية إهبابية كبوىمىذا األمر يتطلب تكوين اذباىاأسوة أبفرادىم العاديُت، و 

 . 62مهالتمييز ذباى
االقتصادي، فهـو التمكُت ، منها متماعي يتضمن ُب ذاتو مفاىيم أخرىإف مفهـو االندماج االج

ج تشَت إذل أف مفهـو االندما . و ومفهـو الفاعلية االجتماعية، التأىيل االجتماعي، والتكيف االجتماعيو 
ة فعال يؤسس لنموذج جديد من العالقات االجتماعيصفتها فعال مدنًيا و باالجتماعي يُدمج فعل الشراكة 

؛ ليشمل غَت اؼبهيكلةوز اجملموعات البشرية اؼبهيكلة و شراكة يتجا. كما أف فعل الاألفقية ال العمودية بُت البشر
 .63مباذج للعالقة بُت الدولة و مؤسسات اجملتمع

م االجتماعية اؼبعقدة أو اؼبركبة، اليت كما يبكن تناوؿ مفهـو االندماج االجتماعي على أنو أحد اؼبفاىي  
لكن القدرة طراؼ الداخلة ُب عمليات التفاعل، و ة األبذؿ اعبهد اؼبتبادؿ من كافتركز على اؼبشاركة والتفاعل و 

 قصاء االجتماعي )الدخل. كما إف اغبرماف أو اإلعد صفة متالزمة أو مرتبطة ابلفقرعلى اؼبشاركة ذاها ت
( يبكن أف ننظر إليها بوصفها مفاىيم ذات أبعاد احة للمشاركة بفاعلية ُب اجملتمعقصور الفرص اؼبتاؼبنخفض، و 
لكن بسبب أف لديهم منظورات ضيقة فقط بسبب أهنم بال وظيفة أو دخل، و  قد يبنع الناس ليسمتعددة ، ف

اإلقصاء االجتماعي يرتبطاف ح فرضية أف االندماج االجتماعي و ىذا يطر  إفّ  .ستقبل أبنائهمؼبستقبلهم أو ؼب
 . 64ابألمل أو االبتعاد عنو

تمكن ىؤالء يركيا ىو العملية اليت بواسطتها ومن خالؿ ما تقدـ فاف االندماج االجتماعي للمعاقُت ح
إليو، وىذا ما أصبح يعرؼ ابلتنمية اجملتمع احمللي الذي ينتموف  تنمية من التكيف واؼبشاركة االهبابية ُب

 .التشاركية
 

                                                 
61

 Marchal(Céline) : L’intégration scolaire des enfants handicapés mentaux. En ligne : http//danial.wald 

schmidt.free.fr/enf2.htm 
62

 .10ص ،2011 ،جامعة السلطاف قابوس، سلطنة عمافمطبوعات  ،مؤشرات متكني ادلعاقني من االندماج االجتماعي عماد فاروؽ دمحم صاحل: 
63

 .10 ص، اؼبرجع نفسو :عماد فاروؽ دمحم صاحل 

64
 .10 ص اؼبرجع نفسو: 
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 اجملتمع احمللي: -11
 ،ومتعددةارتبط مفهـو اجملتمع احمللي شأنو ُب ذلك شأف معظم اؼبفاىيم السوسيولوجية دبعاين كثَتة 

  :يلي تعريفاتو كما ىمأل التعرضويبكن 

اجملتمع احمللي ىو وحدة اجتماعية ذبمع بُت أعضاءىا ؾبموعة من اؼبصاحل " :تعريف روبرت ماكيفر -
ُب الظروؼ األساسية غبياة  اؼبشًتكة، وتسود بينهم قيم عامة وشعور ابالنتماء ابلدرجة اليت سبكنهم من اؼبشاركة

االقليم الذي  :مع على أساسُت: األوؿ، ويقـو ىذا اجملتجملتمع يقضي الفرد حياتو كلها، وُب ىذا امشًتؾ
 .65الشعور اؼبشًتؾ اؼبنبثق عن اؼبصاحل ووحدة اؼبصَت ابإلضافة إذل التفاعل" يشغلو، والثاين:

فراد مع كما يقوؿ أيضا كنجزرل دافيد ُب اشارتو للمجتمع احمللي:أبنو ليس من قبيل الصدفة أف يتجمع األ-
بعضهم البعض ليطوروا ؾبتمعات ؿبلية ؽبم، اف اقًتاهبم من بعضهم البعض مكانيا، يبكنهم من االحتكاؾ 

 .66واالتصاؿ، ويضمن ؽبم اغبمايةواألمن، كما يسهل عملية تنظيم اعبموع البشرية وتكاملها"
الت وارتباطات مكانية ف اجملتمع احمللي ُب أوسع معاين اؼبفهـو يشَت إذل دالإ" تعريف روبرت ابرك: -

بل والعادل أبسره تعترب كلها رغم ما بينها من االختالفات ُب  ،جغرافية، وأف اؼبدف الصغرى والكربى والقرى
أبنو ؾبموعة  كما يعرؼ اجملتمع احمللي أيضا:. الثقافة والتنظيم واؼبصاحل.. اخل، ؾبتمعات ؿبلية ُب اؼبقاـ األوؿ

 .67ُب اغبياة" امشًتك انسبيا، ويتقاظبوف مبط من الناس تعيش ُب منطقة صغَتة
بتصورين ـبتلفُت ؛فمن انحية  ارتبطتفهـو اجملتمع احمللي ؾبمل التعريفات ؼبأف  ويبكن أف نستنتجما و 

قبد تصورًا يفيد اإلشارة إذل صبع بشري ؿبدد يشغل منطقة جغرافية معينة، ويتخذ من االشًتاؾ ُب اؼبكاف 
كما ينظر إذل البعد اؼبكاين ابعتباره متغَتاً   ،و كل ؿباولة للتعريف أو التنميط أو الدراسةالواحد أساساً ترتكز علي

ومن انحية أخرى قبد تصوراً آخراً يؤكد  ،احمللي اؼبختلف من خصائص متميزة مستقاًل يفسر ما لنماذج اجملتمع
مقومًا أساسيًا من مقومات اجملتمع البعد السيكولوجي ويعترب االتصاؿ واإلصباع أو االتفاؽ شرطًا ضروراًي أو 

احمللي، ومن ٍب يصبح اجملتمع احمللي عبارة عن كل أخالقي تندمج فيو عقوؿ األفراد، ومن خاللو فقط، تتاح 
 الفرصة لألفراد للتعبَت عن قدراهم وإمكاانهم بطريقة كلية ومالئمة، سواء كاف ىؤالء األفراد عاديُت أو معاقُت.

ىؤالء ة ار يرتبط ابستش ُب ارتباطو بفاة اؼبعاقُت حركيا مفهـو تنمية اجملتمع احملليأف  ابإلشارةوجدير 
، ؼبساعدة أنفسهم بتنمية مهاراهم اباللبراط ُب تنظيمات تسهل عليهم عملية اؼبشاركة (اؼبواطنُت احملليُت)

ًتاذبيات تنمية التضامنية، من خالؿ أمباط عمل للتمكُت والفعل االجتماعي، اليت تستخدـ كجزء من اس
 اجملتمع احمللي.

 
                                                 

65
 .160 ، ص2011دار اؼبعرفة اعبامعية، االسكندرية،  ،التغري والتنمية يف الدول الناميةمرًن أضبد مصطفى:  

.47كندرية، ص، اعبزء األوؿ، دار اؼبعرفة اعبامعية، االسعلم االجتماع احلضري السيد عبد العاطي السيد: 
66

  

.160مرًن أضبد مصطفى: مرجع سابق، ص 
 67
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 التأىيل:-12
تلك احملاوالت اليت يقـو هبا األخصائيوف لكي هبعلوا من اؼبعاؽ أىال ؼبمارسة اغبياة ُب " يعرؼ أبنو:

حيث يبث قوة إرادية وصمود على سبيل الوصوؿ إذل مستوى  ؛صبيع جوانبها بقدر اؼبستطاع وأىال للتقدير
 .68أفضل ُب حياتو العملية"

يعرؼ أيضا أنو "عملية دراسة وتقييم قدرات وإمكانية الشخص العاجز والعمل على تنمية ىذه 
  .69القدرات، وبقق نفع فبكن لو ُب اعبوانب االجتماعية والشخصية والبدنية واالقتصادية

ؾبموعة من اػبدمات اليت تقدـ للمعاقُت هبدؼ إعادة أقصي ما يبكن إعادتو من ويشَت كذلك إذل "
ت عقلية وجسمية ومهنية أو اجتماعية فقد يشمل التأىيل عمليات إعادة التكيف بعد إصابة أو اضطراب قدرا

 .70ما قد أدى إذل عدـ القدرة على األداء بشكل طبيعي"
سبس جوانب  إبعادؼبا وبويو من  اؼبعاقُت، رعايةوبناء على ىذا يعد التأىيل من العمليات اؼبفصلية ُب 

، يكوف القصد النهائي من ىذه العملية تسهيل عملية االندماج ة واالجتماعية واؼبهنيةية النفسياؼبعاؽ الصح
 االجتماعي عرب متصل التكيف جبميع معانيو ومستوايتو.

ف عند من ذلك َمكن فال: و اؼبكانة سمو وعلوؼبعجم علىتدؿ ُب ان و مصدر الفعل مكىو  التمكني: -13
سورة يوسف )"الَيوـَ َلَديَنا َمكُت أَمُتقَاَؿ إَنَك "رًن ُب قولو تعاذل:قد وردت ُب القراف الكو  ،عظم عندىم الناس
تكمن من ، و من الشيء: جعل عليو سلطاان وقدرة: ومن ذلك مكنو (، وتدؿ أيضا على القدرة54اآلية 

ا م ُب اأَلْرض َكمَ هُ نمُلوا الَصاغبَات لَيْسَتْخلفَ عَ َد هللا الذين آَمُنوا مْنُكم و عَ "و ومن ذلك قولو تعاذل 71يوالشيء عل
اآلية  :سورة النور" د َخْوفهم أْمًناليُػَبدلَنَػُهم من بَػعْ ؽَبُم دينَػُهم الذي اْرَتَضى و  نّ نلُيَمكاْسَتْخَلف الذين من قَػْبلهم و 

مُبَكن ؽَبُم ُب  و ئَمة و قَبَْعَلُهم الَوارثُتقَبَْعَلُهم أَ و نُريُد َأْف مبن َعلى الذين اْسَتْضَعُفوا ُب األْرض و "(، وقولو تعاذل55
 .6-5سورة القصص: اآليتاف  ".اأَلْرض .
ىادفة لتعظيم قدرات األفراد، وسبكينهم من التعاطي مع اؼبشكالت عملية يشَت مفهـو التمكُت إذل أنو"و 

 .72"اليت تواجهم دبجتمعهم احمللي
اعبماعات اد و التمكُت يهدؼ إذل حصوؿ األفر كريس أوبروف حيث يرى: أف وىذا ما يؤكد عليو تعريف  

 من اػبدمات على اؼبوارد األساسية عن طريق اؼبشاركة ُب ازباذ القرارات اجملتمعية.

                                                 
68

 .94، ص2005افة للنشر والتوزيع، ، دار العلم والثقدور اجملتمع حنو أبنائو من ذوي االحتياجات اخلاصةعبد احملسن عبد اؼبقصود سلطاف:  
69

 .265ص امعية اإلسكندرية،عرفة اعب، دار اؼباخلدمة االجتماعية يف جمال رعاية ادلعوقنيدمحم مصطفى أضبد:  
 .39، ص2006وزيع، سنة ، دار اغبامد للنشر والتالتأىيل اجملمعي، )مفهوم، فلسفة، مبادئو، آليات تنفيذه، جتاربو(داود دمحم اؼبعايطية:  70

.ص، ، مصدر سابقابن منظور  71
  

72
 .15، 14 ص بق،مرجع سا :مؤشرات متكني ادلعاقني من االندماج االجتماعي عماد فاروؽ دمحم صاحل: 
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على ربقيق  ؼبساعدة أفراد اجملتمع يات اليت يقـو هبا اؼبمارس اؼبهٍت" أبنو العملقد عرفو "السكريو 
تحوالت ال غوط واؼبواقف قادرين على التواكب مع الض ذلك دبساعدهم على أف يصبحوامطالبهم اؼبشروعة، و 

م مناطق القوة ُب تدعيوتقليل اؼبقاومة والتكافؤ، وربديد و  ذلك من خالؿ زرع األمل، و اليت يبر هبا اجملتمع
 .73ذبزئة اؼبشاكل إذل أجزاء يبكن حلها بسرعة أكثردراتو االجتماعية و قالشخص و 

اؼبسؤوليات ليتخذوا قراراهم الطبقات السلطات و ة اؼبستوايت و منح األفراد ُب كافويعرؼ أبنو "
اغبكومية ؼبصاحل  ؾ ترنر وديفيد ىيـو اؼبنظمات غَتأضاؼ مار و  أف مصطلح التمكُت تستخدموإف  ".مأبنفسه

ذلك من خالؿ إعادة توزيع القوة داخل اجملتمع احمللي لصاحل الفاات اات الضعيفة ُب اجملتمع احمللى و الف
  .74الفقَتة

 : 75ؾبموعة اؼبعاين التاليةذل إيشمل مفهـو التمكُت ىذا و 
على اآلخرين مهارتو كي ال يعتمد عونة لبناء معلوماتو و إف اإلنساف وبتاج إذل اؼب: االعتماد على الذات -

من منظور و  .الو اؼبعيشية على اؼبدى القريب والبعيدكي يكوف قادرا على تنمية أحو لو  ،للوصوؿ إذل أىدافو
التدريب كي ؼبهم أف ربوى على عنصر التوعية و ة يشكل عاـ من اتنموي يعٌت ذلك أف مشروعات التنمي

ظة اجملتمع على مكاسب ا هبب أف زبطط لكيفية ؿبافكما أهن  ،غَتىممساعدة أنفسهم و  يتمكن األفراد من
 .زايدهاالتنموية و 

ينتظر اإلنساف عنصر فعاؿ ُب اجملتمع و يعٌت ذلك أف اإلنساف ليس شخصا متلقيا سلبيا : حق االختيار -
، وفقا اؼبسانبة ُب تنمية ذاتو وؾبتمعواؼبعونة النتشالو من الصعوابت اؼبعيشية اليت يواجهها بل يبكنو كذلك من 

 .تقييمهاتنفيذىا و لو ُب ربديد أنشطتها و مدى مشاركة اؼبشروعات دى تلبية اؼبشروعات الحتياجاتو و ؼب
ب عملية التغيَت تضافر اعبهود وإعطائها شكل لبشكل عاـ تتطبناء قدرات التنظيم و العمل التعاوين :  -

أىداؼ تلك و حوؿ تطلعات تتشكل اؼبؤسسات ات فبثلة لفاات ؾبتمعية ـبتلفة و تكوف تلك اؼبؤسسمؤسسي و 
ا سبثل ؾبموعة ؽبا رؤية واحدة وليس ؾبموعة مشتتة يكوف ثقلها ُب التأثَت على عملية التغيَت أكرب ألهنو  ،الفاة

من خالؿ منظور اؼبشروعات التنموية يعٌت ؤسسات يتطلب مهارة ُب التنظيم واإلدارة، و بناء اؼبمن األفراد و 
اليت تسعى إذل خدمة مصاحل األفراد فعالية عمل اؼبؤسسات اؼبوجودة و  ذلك مساندة تكوين اللجاف أو مساندة

ف يكوف ؽبا أكرب أتثَت ُب ازباذ القرار ُب األمور اليت يبكن أكونوف مبعدين عن عملية اؼبشورة و الذين عادة ما ي
 .حياهم

اؼبهارات ـبتلف اؼبعارؼ واالذباىات والقيم و  اؼبعاقُتإكساب  اف فلسفة التمكُت هدؼ ابألساس اذل
اليت تؤىلهم للمشاركة اإلهبابية الفعالة ُب ـبتلف أنشطة وفعاليات اغبياة  اإلنسانية إرل أقصي حد تؤىلو ؽبم 

                                                 
73

  .14ص  :نفسواؼبرجع  
74

 .14ص  :نفسواؼبرجع  

75
 .15ص  :نفسواؼبرجع  
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، تغيَت ثقافة اجملتمع كبو اؼبعاقُت واإلعاقة من ثقافة التهميش إرل ثقافة التمكُت إمكانياهم وقدراهم إضافة إرل
موجها ؼبسار ؿبوراي منطلقا وأتسيسا على ىذا  فاف التمكُت كمفهـو سيكوف . 76فاؼبشاركة فالعطاء اؼبنتج

 تصوران ُب ىذه الدراسة على اؼبستويُت النظري، والعملي االمربيقي.
 سة:فرضيات الدرا: خامسا

فاف اختبار صدؽ ىذه األخَتة يتطلب  ،بثقت عن إشكالية الدراسة الراىنةبناء على التساؤالت اليت ان
وعليو فاف الفرضيات اليت انطلق . وذلك بغية التحقق اؼبيداين من مدى صدقها ،صياغتها على شكل فروض

 منها الباحث ُب الدراسة الراىنة ىي:
 : الفرضية الرئيسية

هم ُب تكيفهم وأتىيلهم وإدماجهم ابجملتمع احمللي االجتماعية للمعاقُت حركيا دل تسإف طبيعة سياسة الرعاية 
 ميداف الدراسة.

 وتتفرع عن ىذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 الفرضيات الفرعية:

الصحي واالجتماعي على مستوى  ،يللمعاقُت حركيا ُب تكيفهم النفسهم سياسة الرعاية االجتماعية دل تس -
 أسرىم.

 هم سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقُت حركيا ُب أتىيلهم وإدماجهم ببياتهم احمللية من خالؿ ؾباالت:دل تس -
 التعليم واإلدماج اؼبهٍت. ،الصحة ،نقل واؼبواصالتتال
هاـ سياسة الرعاية االجتماعية ُب تعاين شروبة اؼبعاقُت حركيا صبلة من اؼبشاكل واؼبعوقات ربوؿ دوف إس -

 .احمللي همتمعجتكيفهم وأتىيلهم وإدماجهم دب
 :الدراسات السابقة :سادسا

يعد موضوع اؼبعاقُت من أبرز اؼبواضيع اليت لقيت اىتماما ابلغا من قبل العديد من الباحثُت إذل على 
فإنو غٍت عن اؼبعرفة ال أتٌب من العدـ "و أف "عاؼبي أو اإلقليمي أو حىت احمللي، وإذا كاف من اؼبسلم باؼبستوى ال

 .ا وربصيلها مسار ال انفكاؾ منوالنسياف أف الًتاكمية ُب إنتاجه
 . 77إف االىتماـ ابلدراسات السابقة من رأي الباحثُت هبعل الباحث يتجنب االنطالؽ الغامض ُب حبثو

                                                 
76

أطفال اخلليج  ،اإلعاقة الذىنية بني التجنب والرعاية" اؼبؤسبر العريب الثاين مهدي القصاص: التمكُت االجتماعي لذوي االحتياجات اػباصة، 
 .22الساعة: 20/11/2014 ًب زايرة اؼبوقع:  www.gulfkids.com :متاح على اؼبوقع االلكًتوين ،اخلاصة ذوي االحتياجات

77
، 2004، دار القصية، اعبزائر، "وآخروف": صحراوي بوزيد ، ترصبة، تدريبات عمليةنهجية البحث يف العلوم اإلنسانيةم: أقبرس موريس 
 .131ص
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ض الدراسات السابقة اليت تناولت من ىذا اؼبنطلق فقد حاوؿ الباحث الوقوؼ بشيء من التحليل عند بع
، قد أهنا قربت فهمنا أكثر للموضوع، واليت نعتؾباؿ رعاية شروبة اؼبعاقُت حركيابعض القضااي األساسية ُب 

 السيما ما يتعلق بشقيو النظري واإلمربيقي.
 :ومن أبرز ىذه الدراسات ما يلي

زائر من منظور اػبدمة االجتماعي ابعب دماجهمإ : رعاية اؼبعاقُت وأىداؼ سياسةبعنواف :78الدراسة األوىل -1
للباحث أضبد  ، للتكوين اؼبهٍت للمعاقُت بدنيا، طبيسيت، والية تيبازة، دراسة ميدانية ابؼبركز الوطٍتاالجتماعية

بقسم علم  2005/2006مسعوداف أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ُب علم اجتماع التنمية للسنة اعبامعية 
 .لكلية العلـو اإلنسانية والعلـو االجتماعية جبامعة منتوري بقسنطينة االجتماع

وقد انطلق الباحث من التأكيد أبف األساس ُب االىتماـ بفاة اؼبعوقُت انبع من وجوب احًتاـ الفرد 
، وذلك انطالقا من توصيف الواقع اؼبعيش ضرورة استغالؿ قدرات ىذه الشروبةاؼبعوؽ والتعامل معو كإنساف و 

، وابلتارل الوصوؿ إذل مقًتحات عملية تؤسس ب القصور والنقص ُب طبيعة التكفلين يبكننا رصد جوانأ
 لسياسة مبوذجية لرعاية اؼبعوقُت وإدماجهم االجتماعي ابعبزائر.

ما ىو واقع رعاية اؼبعوقُت وأىداؼ  :وضوع دراستو من تساؤؿ رئيس مؤداهم إشكاليةأين سبحورت 
 ؟اعي ابؼبركز ميداف الدراسةاالجتمسياسة إدماجهم 

 : ؿ جاءت كما يليىذا وحدد صبلة من األبعاد ؽبذا التساؤ 
 واقع خدمات الرعاية ادلقدمة للمعوقني ابدلركز ميدان الدراسة. -

 واقع خدمات الرعاية الصحية والطبية. -
 واقع خدمات الرعاية النفسية. -
 واقع خدمات الرعاية االجتماعية. -
 رعاية التكوينية اؼبهنية.واقع خدمات ال -
 خدمات الرعاية وإشباع حاجات اؼبعوقُت ابؼبركز ميداف الدراسة. -
 خدمات الرعاية الصحية والطبية وإشباع اغباجات البيولوجية. -
 خدمات الرعاية النفسية وإشباع اغباجات النفسية.  -
 خدمات الرعاية االجتماعية وإشباع اغباجات االجتماعية. -
 لرعاية التكوينية اؼبهنية وإشباع اغباجات التدريبية.خدمات ا -
 

                                                 
78

دراسة ميدانية ابؼبركز الوطٍت )، "ئر من منظور اػبدمة االجتماعيةرعاية اؼبعاقُت وأىداؼ سياسة إسهامهم االجتماعي ابعبزا": أضبد مسعوداف 
لتنمية، جامعة منتوري، قسنطينة، حبث ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ُب علم اجتماع ا بدنيا ، طبيسيت ، والية تيبازةللتكوين اؼبهٍت للمعاقُت

 .2005/2006، اعبزائر ، غَت منشور
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 خدمات الرعاية وأىداف سياسة اإلدماج االجتماعي للمعوقني يف اجلزائر. -
 خدمات الرعاية واالستقاللية الذاتية للمعوقُت.   -
 خدمات الرعاية والتكيف النفسي. -
 خدمات الرعاية والتكيف االجتماعي. -

 مؤداه الكشفلة من األىداؼ تضمنت ىدفا عاما: الت فقد حدد الباحث صبوبناء على ىذه التساؤ 
 ، بتشخيص واقع رعاية اؼبعوقُت وأىداؼ سياسة إدماجهم االجتماعي ابعبزائر.عن الظاىرة ؿبل الدراسة ميدانيا

وأىداؼ علمية ػبصها ُب إثراء البحث العلمي وتطويره من أجل اؼبسانبة ُب تنمية اإلنساف وابلتارل 
 نمية اجملتمع بصورة شاملة. ت

كما ىدفت أيضا إذل إثراء الدراسات السوسيولوجية اعبزائرية حوؿ موضوع اؼبعوقُت السيما ُب زبصص 
 اػبدمة االجتماعية.

وأىداؼ عملية أخرى سبثلت ُب معرفة الدور الذي تلعبو خدمات الرعاية اؼبتوفرة ُب إشباع حاجات 
وتوضيح وكشف دور خدمات الرعاية اؼبتوفرة ُب ربقيق أىداؼ  ،لدراسةاألشخاص اؼبعوقُت ابؼبركز ميداف ا

حث إذل أنو يصبو اىذا وأشار الب .سياسة اإلدماج االجتماعي لألشخاص اؼبعوقُت ابؼبركز ميداف الدراسة
 للتأسيس لسياسة مبوذجية لرعاية اؼبعوقُت وإدماجهم االجتماعي ابعبزائر.

ت اليت انطلق منها الباحث فقد أجرى دراستو ابؼبركز الوطٍت للتكوين مربيقي للتساؤالوقصد االختبار اإل
مًتبص ومًتبصة من فاة اؼبعوقُت  101اؼبهٍت للمعوقُت بدنيا دبدينة طبيسيت والية تيبازة على عينة تكونت من 

 وكاف اؼبنهج الوصفي ُب نظر الباحث أكثر مالئمة ؼبثل ىذه الدراسات. من فاة اؼبؤطرين. 24و
م دراستو اؼبيدانية دبجموعة من أدوات صبع البياانت سبثلت ُب أداة اؼبالحظة واليت اعتمد عليها وقد دع

الباحث ُب صورها البسيطة ، ىذا إذل جانب الواثئق والسجالت ًب اغبصوؿ عليها من مديرايت اؼبؤسسات 
لة غَت اؼبوجهة مع عدد من اؼبتخصصة بوزارة التشغيل والتضامن الوطٍت إذل جانب االعتماد على أداة اؼبقاب

 اؼبسؤولُت ابؼبركز ابإلضافة إذل اؼبقابلة اؼبوجهة.
، األوذل د الباحث استمارتُت ُب ىذا الصددوقد كانت أداة االستمارة ؿبورية ُب ىذه الدراسة حيث أع

رين واؼبختصُت سؤاال واستمارة اثنية موجهة لفاة اؼبكونُت واؼبؤط 56موجهة لفاة اؼبعوقُت اؼبًتبصُت احتوت على 
سؤاؿ، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية والتحليل والتفسَت لبياانت الدراسة ُب شقها اؼبيداين  27ابؼبركز احتوت على 

 ومنطلقاها النظرية فقد توصل الباحث إذل ؾبموعة من النتائج لبلصها فيما يلي:
 توفر خدمات الرعاية الصحية ابؼبركز ميداف الدراسة. -
 رعية اؼبعيشية واالجتماعية.توفر خدمات ال -
 توفر خدمات الرعاية التكوينية واؼبهنية. -
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فيما ربققت أيضا الفرضية الفرعية الثانية اؼبتعلقة دبدى . وىذا ما يؤكد ربقق الفرضية الفرعية األوذل
ركز، وىذا إشباع حاجات اؼبعوقُت الصحية، اؼبعيشية واالجتماعية واؼبهنية من خالؿ ضبلة اػبدمات اؼبقدمة ابؼب

من خالؿ شعور اؼبعوقُت ابألمن الصحي وإشباع ـبتلف اغباجات النفسية ابلتخلص من اؼبشاعر السلبية 
، ىذا إذل جانب إشباع ـبتلف االحتياجات االجتماعية صبلة اإلرشادات النفسية اؼبقدمة واالستفادة كذلك من

 والتكوينية.
حث إذل أف خدمات الرعاية اؼبتوفرة ابؼبركز أدت إذل أما فيما يتعلق ابلفرضية الثالثة فقد توصل البا

 وذلك ما يساىم ُب ربقيق أىداؼ سياسة إدماجهم االجتماعي ابعبزائر ال ،إشباع حاجات اؼبعوقُت اؼبختلفة
 سيما فيما يتعلق ابالستقاللية الذاتية والتكيف النفسي أوال.

حيث أف اؼبركز  ؛احث بتحقق الفرضية العامةأما النتيجة العامة ؽبذه الدراسة فقد أكد من خالؽبا الب
، مهنية( لشروبة اؼبعوقُت تكوينية ،ماعية، اجتوما يقدمو من خدمات ـبتلفة )صحية، نفسيةميداف الدراسة 

اؼبًتبصُت أدت إذل إشباع ـبتلف احتياجاهم، الشيء الذي يؤكد ربقيق أىداؼ سياسة إدماجهم االجتماعي 
 .كيف الذاٌب، والنفسي واالجتماعي، التقاللية الذاتيةثل أساسا ُب االستواليت تتم

 تقييم الدراسة:و مناقشة  -
من خالؿ ىذه الدراسة اؼبوسومة برعاية اؼبعوقُت وأىداؼ سياسة إدماجهم االجتماعي ابعبزائر من 
 متطور اػبدمة االجتماعية فإف الباحث قد وفق إذل حد بعيد ُب تناولو للموضوع السيما ما تعلق ابلشق

أين استطاع أف يلم ابلعديد من اعبوانب ذات الصلة ابؼبوضوع من مداخل نظرية وقيم اترىبية ألمباط  ،النظري
إف على مستوى التشريعات الوضعية أو االىتماـ الشرعي من خالؿ الدايانت اؼبختلفة اليت ، الرعاية والتكفل

اللجاف يوفق ُب ىذا الطرح عضويتو ُب إحدى ما جعل الباحث  ولعلّ  .اىتماما ؽبذه الشروبة من اجملتمعأولت 
ييب للمؤسسات اؼبتخصصة )اؼبشاركة ُب صناعة وإعداد اؼبنهج الًتبوي التجر  اؼبتخصصة ُب ؾباؿ اإلعاقة

السيما ما تعلق  ،بعض اعبوانب الدراسة قد أغفلت كاف لكل حبث علمي مطبات فإف ىذه  ا، وإذابعبزائر(
معية ؽبذه الفاة بعد تقدًن ـبتلف اػبدمات واالستفادة من تلبية وإشباع ـبتلف حبلقة اؼبشاركة ُب التنمية اجملت

سيما وأف الباحث أراد أف يركز ويؤسس ألنبية استثمار العنصر   عنها ُب ىذه الدراسة، الاغباجات اؼبعرّب 
لرعاية قد ابت ىذا إذل جانب الًتكيز على اػبدمات اؼبؤسسية كفلسفة ل ،البشري كمورد فاعل ُب عملية التنمية

، وىذا ما أصبح مادة دظبة للكثَت من الطروحات ياقات اغبياة اليومية ومتطلباهايهدد بعزؿ ىذه الفاة عن س
من خالؿ إعادة النظر ُب فلسفة الرعاية اؼبؤسسية وبروز  ،اعبديدة واليت أصبحت تركز على اؼبقاربة اإلنسانية

، وىذا ما أصبح يعرؼ األوذل واإلعاقة ابلدرجة الثانيةلدرجة توجو آخر يعتقد أنو سيعيد االعتبار للمعوؽ اب
أين يكمن الواقع اغبقيق اؼبعيشي ؽبذه الشروبة وربدي سبكينها االجتماعي  ؛ابلرعاية والتأىيل ابجملتمعات احمللية

 واندماجها اجملتمعي وابلتارل تفعيل فعلها التشاركي التنموي.
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حث ُب توضيح بعض القضااي والتصورات اليت كانت تبدو بسيطة وعلى العمـو أفادت ىذه الدراسة البا
نا إذل العديد من اؼبراجع يوسطحية ُب بداية إطالعنا على الًتاث النظري للمعوقُت، ىذا إذل جانب توجه

واؼبصادر ذات الصلة دبوضوع حبثنا، إذل جانب الطرح السوسيولوجي اؼبدعم دبفاىيم ومقارابت تعكس توجو 
 حث ُب مساره التكويٍت )علم اجتماع التنمية واػبدمة االجتماعية(.وانتماء البا

وإذا كانت ىذه األخَتة قد تناولت اؼبوضوع من منظور اػبدمة االجتماعية وحاولت أتكيد البعد 
التنموي، فإف الدراسة الراىنة تشًتؾ مع ىذه الدراسة ُب التأكيد على أنبية استثمار كل طاقات اجملتمع مادية  

 ـ معنوية ، السيما شروبة اؼبعاقُت اليت تعرؼ تناميا ُب نسبها ومعدالها وإشراكها ُب عملية التنمية.كانت أ
غَت أف الدراسة اغبالية زبتلف ُب طرح وتناوؿ اؼبوضوع من حيث أسلوب وفلسفة سياسة الرعاية 

قدمة ابؼبركز ميداف )صبلة اػبدمات اؼبث ركزت على نظاـ الرعاية اؼبؤسسيواإلدماج، حيث أف دراسة الباح
الدراسة ومدى إشباعها ؼبختلف اغباجات اؼبعرب عنها للمعوقُت( ُب حُت أف دراستنا حاولت أف تطرح توجها 

اؼبعاقُت  آخر أال وىو البحث ُب مدى إسهاـ سياسة الرعاية االجتماعية ُب التكيف والتأىل واإلدماج لفاة
، إال أهنا تبقى غَت كافية ُب ت اؼبؤسسية رغم أنبيتها وضرورها، حبيث نعتقد أف اػبدماحركيا ابجملتمع احمللي

 ؛غياب الدعم واالىتماـ اعبواري ُب الوسط اؼبعيشي ؽبذه الشروبة )اجملتمع احمللي( فضاء التفاعل اغبياٌب اؼبباشر
، ة االجتماعية االندماج ُب اغبيا، وىذا ما تعتقد أنو سيساعد فاة اؼبعوقُت ُبإف على مستوى األسرة أو اجملتمع

 وابلتارل اإلسهاـ ُب عملية التنمية. 
ة موسومة بػ: سياسات الرعاية االجتماعية للمعوقُت ُب اجملتمعات النامية دراسة ميداني :79الدراسة الثانية -2

 .1999، دبؤسسات ومراكز أتىيل اؼبعاقُت، سلطنة عماف
 : عرض الدراسة -

ف عن بياف مستوايت الرعاية االجتماعية على مؤسسات اىتم الباحث ُب ىذه الدراسة دبحاولة الكش
جتماعية منذ ومراكز أتىيل اؼبعوقُت ُب سلطنة عماف، خاصة بعد أف تزايدت اىتمامات سياسات الرعاية اال

، وأصبحت تلك السياسات كبورا أساسيا ُب اسًتاتيجيات التنمية الشاملة ُب اجملتمع السبعينات وحىت اآلف
 وجزة يًتكز اىتماـ الدراسة وأىدافها ُب ربليل لعنصرين أساسيُت نبا:ولصورة م العماين.

ربليل طبيعة سياسات الرعاية االجتماعية ومدى ارتباطها بنوعية التغَتات االقتصادية واالجتماعية اليت  -
 تشهدىا سلطنة عماف منذ بداية السبعينات ُب الوقت اغباضر.

راكز رعاية اؼبعوقُت ؽبذه الفاة ابعتبارىا إحدى مؤسسات الرعاية دراسة األدوار اؽبامة اليت تقـو هبا م -
ُب عمليات ربديث اجملتمع وتنميتو، وتقدًن وسائل الرعاية اؼبختلفة، ٍب ربليل طبيعة االجتماعية اليت تسهم 

ائمُت ، وؿباولة تقييمها ُب ضوء عدة معايَت علمية ومهنية حديثة تعكس نوعية األداء الوظيفي للقتلك األدوار
                                                 

79
 اعبامعية،دار اؼبعرفة  اإلسكندرية،جامعة  اآلداب،كلية   ،الناميةسياسات الرعاية االجتماعية للمعوقني يف اجملتمعات  :افالرضبعبد هللا دمحم عبد  

 .1999 مصر،
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على تقدًن الرعاية االجتماعية للمعوقُت ، والسعي للحد من معدالت اإلعاقة من خالؿ الكشف عن أسباب 
 حدوثها ُب اجملتمع العماين.

 ىذا وقد انطلق الباحث من ؾبموعة من التساؤالت كما يلي:
عوقُت، ودورىا ُب تنشاة ما نوعية خدمات الرعاية االجتماعية والتأىيلية اليت توجد ُب مؤسسات ومراكز اؼب -

 وأتىيل ىذه الفاة ُب اجملتمع العماين؟
ارتباطها بنوعية السياسات االجتماعية  ؼ واسًتاتيجيات تلك اؼبؤسسات؟ وما مدىما طبيعة وأىدا -

 واالقتصادية اليت تشهدىا السلطنة منذ بداية السبعينات؟
، وإعداد الكوادر الفنية ُب ؾباؿ الرعاية اؼبعوقُت ، ةب الرعاية االجتماعية والتأىيليما مدى االىتماـ أبسالي -

، وأسرتو خارجها ، وكذلك ء على رعاية اؼبعوؽ داخل اؼبؤسسةوبتدريب القائمُت على ىذه األساليب سوا
 متابعة اؼبعوؽ ورعايتو بعد أتىيلو وتشغيلو؟

عوقُت؟ وكيف يبكن االستفادة من كيف يبكن االرتفاع دبستوايت الفاعلية واإلقباز اؼبهٍت ُب ؾباؿ رعاية اؼب-
 التجارب اغبديثة ُب ىذا اجملاؿ على اؼبستوى اإلقليمي والعاؼبي؟

ما ىو حجم اؼبسؤولية اليت تقع على عاتق مؤسسات أتىيل اؼبعوقُت ُب توعية أبناء اجملتمع ابألساليب  -
 اؼبختلفة لإلعاقة وابألساليب اليت سبكنها اغبد من زايدة معدالت اإلعاقة؟

ن زايدة كفاءهم ما ىي أىم اؼبعوقات والصعوابت اليت تواجو العاملُت ُب ؾباؿ رعاية اؼبعوقُت واليت ربد م -
، للتغلب عليها ورفع مستوايت يت يبكن مواجهة تلك الصعوابت هبا، وما ىي أىم اغبلوؿ الوقيامهم دبهامهم

 الرعاية النفسية واالجتماعية واؼبهنية للمعوقُت؟
ايدة سبل التعاوف بُت تلك اؼبؤسسات وارتباطها ببعض الوزارات أو اؼبؤسسات اغبكومية كيف يبكن ز  -

األخرى من انحية ، وبُت األجهزة احمللية من انحية أخرى ، من أجل زايدة الوعي االجتماعي واالىتماـ 
 والوالء بُت الفاات االجتماعية اؼبختلفة؟ االنتماءابؼبعوقُت وتعزيز روابط 

جراءات اليت يبكن إتباعها من أجل زايدة سبل التعاوف بُت مؤسسات الرعاية وأتىيل اؼبعوقُت ما ىي اإل -
وغَتىا من اؼبؤسسات األخرى اإلقليمية والعربية والعاؼبية ؟ وإذل أي حد يبكن االستفادة من ذلك ُب رسم 

 أبعاد وأىداؼ التنمية الشاملة؟ سياسات اجتماعية مستقبلية لرعاية اؼبعوقُت ، وؿباولة دؾبهم ُب اجملتمع وربقيق
 :اية واليت مشلت القطاعات التاليةالباحث على اختيار مؤسسات الرع وقع العينة: -
 .القطاع الًتبوي والتعليمي )اؼبدارس اػباصة( -
 .اؼبراكز التأىيلية(القطاع التأىيلي واؼبهٍت ) -
 .اؼبستشفيات(القطاع الطيب والعالجي ) -
)ـبرجات سياسات وعمليات الرعاية االجتماعية والطبية والتأىيلية بصفة عامة ( واليت عينة من اؼبعوقُت  -

 مفردة . 250بلغت 
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عينة من اؼبسؤولُت والعاملُت سواء كانوا من أصحاب الوظائف اغبكومية الرظبية أـ من اؼبتطوعُت بلغت  -
 عامال. 150

 طرق الدراسة وأساليب مجع بياانهتا: -
ىذه الدراسة وتنوع أىداؼ وتساؤالها األثر ُب ربديد وتنويع الطرؽ واألساليب كانت لطبعة موضوع 

. ػ كدراسة استطالعية تواؼبنهجية اليت اعتمدىا الباحث ُب ربليل ومعاعبة البياانت على اعتبار أنو صنف دراس
ق استمارة واستبياف أين استخدـ طريقة اغبالة على اؼبراكز واؼبؤسسات اؼبختارة ، وقد قاـ الباحث أيضا بتطبي

سؤاال ابإلضافة إذل الرجوع إذل السجالت للكشف على اؼبعلومات  33على عينة اؼبعوقُت أين اشتملت على 
 والبياانت األساسية األخرى.

 ىذا وقد اعتمد الباحث على أداة اؼبقابلة أبنواعها على عينة العاملُت والكوادر هبذه اؼبؤسسات.
أشهر ويعد ىذا التناوؿ بشقيو النظري واؼبيداين فقد خلصت الدراسة إذل  06وعموما فقد دامت الدراسة 

 ؾبموعة من النتائج اؽبامة نلخص أنبها فيما يلي: 
، ألثر ُب اإلسهاـ ُب حدوث اإلعاقةكاف للظروؼ االجتماعية واالقتصادية اليت أحاطت ابؼبعوقُت ابلغ ا-

اؼبتغَتات واستثمارىا ُب حل اؼبشكالت اؼبتعلقة هبذه الشيء الذي ساعد على التوجو كبو كيفية ربليل ىذه 
 الفاة.

، أين كاف انتشارىا أكثر اإلعاقة وطبيعة اإلعاقة للمعوقُتكشفت الدراسة عن العالقة القوية بُت شبو  -
 ثل ىذه اؼبناطق.دبابؼبناطق الريفية واليت ارتبطت دبؤشرات أخرى كالفقر واؼبكانة االجتماعية اؼبتواضعة 

ت الدراسة التأثَت الواضح للوسط االجتماعي والتعليمي واؼبهٍت على الواقع النفسي واالجتماعي ؽبذه عكس -
 الشروبة.

 عكست الدراسة أيضا زايدة معدالت اإلعاقة عند الذكور عن اإلانث. -
سانبت ُب زايدة  ارتباط حدوث اإلعاقة بعوامل البياية االجتماعية والسلوكية ؽبذه الفاة كالعوامل الوراثية اليت -

، إضافة إذل أف ىذا العامل يعكس أيضا ىيمنة ور عامل زواج األقارب كسبب رئيسيمعدالت اإلعاقة حبض
 العادات والتقاليد واليت ال يبكن إغفاؽبا ُب التعاطي مع ىذه الفاة.

 داد اؼبعاقُت.إسهاـ عوامل ارتفاع معدالت اعبهل واألمية وانعداـ الوعي الصحي واالجتماعي ُب تنامي أع -
 ارتفاع نسبة حوادث اؼبرور اليت زادت من نسب اؼبعوقُت السيما اؼبعوقُت حركيا. -
 عد الوالدة.بمن حدوث اإلعاقة بفًتات اغبمل و  ارتباط نسب كبَتة -
، وىو دة من اػبدمات العالجية والرعايةكشفت الدراسة ُب االستعداد القوي للمعوقُت وأسرىم لالستفا -

 وز الوعي عند فاة معينة رغم تسجيل الًتدد عند فاات أخرى.مؤشر ُب بر 
، كانت لو نتائج إهبابية على فاة اؼبعوقُت وحىت تقـو هبا اؼبؤسسات ميداف الدراسةتنوع عمليات التأىيل اليت  -

 على أسرىم. 



 البناء التصوري العام للدراسة...................................................................................................الفصل األول 

42 

 

على تقدًن القائمة الدور اؽباـ الذي تقـو بو ىذه اؼبؤسسات من خالؿ القدرات الفنية وخربة الكوادر  -
، فبا أسهم ُب عمليات التأىيل النفسي والصحي واالجتماعي واؼبهٍت للكثَت من اؼبعوقُت وىذا ـبتلف اػبدمات

 مؤشر إهبايب إلشراكهم ُب التنمية.
ـ ابلتكفل ورعاية تسجيل الباحث العديد من اؼبشاكل واؼبعوقات اليت ربوؿ دوف اإلسهاـ الفعاؿ ُب القيا -

، العجز ُب بعض التخصصات اؼبهنية واؼبعدات اػباصة بعملية التأىيل ن نقص ُب التجهيزات، مشروبة اؼبعوقُت
، ضف إذل ذلك انعداـ اؼبتابعة ق اعبدي بُت األسر وىذه اؼبؤسساتوالصحية، ىذا إذل جانب انعداـ التنسي

ناطق اغبضرية على حساب بعد تقدًن اػبدمات وسوء التوزيع اعبغراُب ؽبذه اؼبراكز واؼبؤسسات اليت ترتكز ُب اؼب
، وكل ىذه اؼبعوقات يرى لى أعداد ونسب ىائلة من اؼبعوقُتابقي اؼبناطق الريفية األخرى واليت ربوي ع

، ىذا وقد اقًتح ياسة الرعاية ُب صورها الشموليةالباحث أبهنا قد أثرت على نوعية اػبدمات وابلتارل س
 .من جهوده البحثية ُب ىذا اجملاؿ تخلصهاالباحث ُب دراستو العديد من اؼبقًتحات اليت اس

 الدراسة:تقييم و مناقشة  -
بات على ُب حقيقة األمر فإف ىذه الدراسة كانت سندا قواي ُب زبليص الباحث من الكثَت من العق

، وإذا  ة الرعاية االجتماعية كمنطلق عاـ، السيما وأف كال البحثُت يتناوالف سياساؼبستوى التصوري للموضوع
اليت  -ُب حدود إطالعنا-كد على أف ىذا البحث يعد من األحباث القليلة اؽبامة ُب الوطن العريبكنا نؤ 

استطاعت أف تعطي تصورا تكامليا ُب معاعبة قضااي سياسة الرعاية االجتماعية للمعوقُت واإلعاقة ُب ما ىو 
من السياسات اغبكومية  انطالقا ،تراث نظري وأتسيس منهجي أيخذ ُب اغبسباف البعد الواقعي للمعاعبة

واألىلية وصوال إذل استقراء للواقع اؼبعيشي ؼبخرجات ىذه السياسات بتوصيف ـبتلف العقبات واؼبعوقات اليت 
ومن جهة اثنية تكشف أف  ،السياسات على أرض الواقع من جهةربد من فعالية تنفيذ ىذه االسًتاتيجيات و 

ىي مرحلة اإلعداد اؼبنبثق عن رؤية اثقبة بناءة ومعرفة ودراية  أىم مرحلة على اإلطالؽ ُب تبٍت ىكذا سياسيات
 علمية ومنهجية ىادفة وإمكاانت مادية ُب مستوى الطموح اؼبستهدؼ.

ولعل النتائج اؼبتوصل إليها ُب ىذه الدراسة دليل دامغ على أف األنبية تكمن ُب طريقة وضع السياسات 
 والرعاية ) كهدؼ( ُب حد ذاها . واالسًتاذبيات وسبل تنفيذىا ، ال ُب التكفل

وأتسيسا لكل ىذا فقد نتقاطع الدراسة اغبالية مع موضوع دراستنا ُب العديد من النقاط اؼبفصلية اليت 
 يصبوا الباحث إذل ربصيلها السيما ما يتعلق بػ :

 التأكيد على تشعب العوامل اؼبرتبطة ابإلعاقة. -
 واالقتصادية وتنامي ظاىرة اإلعاقة. االرتباط الوثيق بُت اؼبستوايت االجتماعية -
 التمركز الفاضح ؼبؤسسات الرعاية ُب األوساط اغبضرية على حساب نظَتها الريفية. -
انعداـ الوعي الصحي والثقاُب وغياب التنسيق بُت اؼبراكز واؼبؤسسات التأىيلية وأسر اؼبعوقُت ما من  -

 شأنو التأثَت على نوعية وفعالية اػبدمات اؼبقدمة.
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، فإف ىناؾ بعض اؼبؤاخذات اليت سجلناىا على ىذه الدراسة ػ مع ا كانت ىذه أىم نقاط التقاطعوإذ
حيث كاف لتشعب التساؤالت اليت انطلق منها الباحث ابلغ  التأكيد على أنبية ما جاء فيها نظراي وامربيقيا ػ

ابإلضافة . عنو الباحث بنفسو ، وىذا ما عربقيق األىداؼ اليت رظبها لدراستواألثر ُب صعوبة التحكم ُب رب
إذل إغفاؿ الدراسة عن اإلشارة إذل فلسفة التأىيل ابجملتمع احمللي واليت حاولت دراستنا التأكيد على أنبيتها مع 

 عدـ إغفاؿ دور الرعاية اؼبؤسسية ُب ؾباؿ رعاية اؼبعوقُت.
ؿبافظة انبلس  دراسة حالة) ايا واجتماعيابعنواف: دمج اؼبعاقُت حركيا ُب اجملتمع احمللي بي :80الدراسة الثالثة-3

: ران دمحم صبحي عواده ، قدمت الدراسة للحصوؿ على درجة اؼباجستَت ُب من إعداد الباحثة .(فلسطُت
 .2007، ، انبلس، فلسطُتواإلقليمي جبامعة النجاح الوطنيةالتخطيط اغبضري 

لى أوضاع اؼبعاقُت حركيا ُب منطقة انبلس حاولت الباحثة ُب ىذه الدراسة تسليط الضوء ع :عرض الدراسة -
واليت تعرؼ تناميا ُب معدالت اإلعاقة اغبركية واليت تعزوىا الباحثة للمواجهات اؼبستمرة مع قوات االحتالؿ 

 الصهيوين ، السيما عند فاات األطفاؿ والشباب.
اؽ ُب حياة اجملتمع عامة، وقد ىدفت الدراسة إذل التأكيد على األساليب اؼبناسبة اليت تسهل البراط اؼبع

 وترى أبف الوصوؿ ؽبذه األىداؼ يتحقق غَت مرحلتُت حاظبُت.
اجتماعيا الطابع وتتعلق إبخراج اؼبعاقُت من عزلتهم عن طريق ؾبموعة من األنشطة والفعاليات ادلرحلة األوىل: 

تنمية االستعداد النفسي اليت تتيح ؽبم مساحة أكرب للمشاركة وربت إشراؼ فريق من اؼبختصُت فبا يبكن من 
واالجتماعي والتأىيل البدين ؽبذه الفاة من جهة ونوعية اجملتمع لإلسهاـ ُب تسهيل عملية اإلدماج االجتماعي 

 ُب معناه الشمورل.
فتتمثل ُب تطوير البياة على اؼبستوى العمراين واؼبعماري لتسهيل حركية اؼبعاؽ وتفاعلو اإلهبايب  ادلرحلة الثانية:

 ليات اغبياة العامة.ُب فعا
 :ُب دراستها من تساؤؿ رئيسي مؤداهوقد انطلقت الباحثة 

 ما الواقع البياي واالجتماعي للمعاقُت حركيا ُب ؿبافظة انبلس؟ -
 :األخَت التساؤالت الفرعية اآلتيةوتتفرع عن ىذا 

 ُب ؿبافظة انبلس من وجهة نظرىم؟ فالفلسطينيو ما الظروؼ اليت يعيشها اؼبعاقوف  -
 والنفسية والعالقات: اعبوانب االقتصادية واالجتماعية اغبياة اؼبختلفةىو واقع اؼبعاؽ ُب ما  -

 االجتماعية واحتياجات اؼبعاقُت والنقل واؼبواصالت؟
 ما الواقع البياي للمعاقُت حركيا من وجو نظر مدراء اؼبؤسسات ُب ؿبافظة انبلس؟ -
 افظة انبلس مبوذج اؼبعاقُت فيزايئيا واجتماعيا؟ما واقع اؼبؤسسات العامة ُب أتىيل اؼبعاقُت ُب ؿب -

                                                 
80

ادة رسالة مقدمة للحصوؿ على شه)، "دمج اؼبعاقُت حركيا ُب اجملتمع احمللي بيايا واجتماعيا ػ دراسة حالة ؿبافظة انبلس": ران دمحم صحي عواده 
 .(2007، اجستَت ، جامعة النجاح ، فلسطُت، حبث غَت منشوراؼب
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 :وكانت حدود الدراسة كما يلي
احملدد البشري ) اؼبعاقُت حركيا دبحافظة انبلس( واؼبؤسسات العاملة ُب ؿبافظة انبلس مع اؼبعاقُت اؼبؤسسات  -

 غَت الفاعلة معهم.
 .2007جويلية  01إذل  2006ر أكتوب 01: أجريت الدراسة بُت الفًتة اؼبمتدة من احملدد الزمٍت -

وقد اعتمدت الباحثة على اؼبنهج الوصفي والذي تراه مالئما ؼبثل ىذه اؼبواضيع ، أين اختارت عينة من 
 حالة. 185سنة وقدر عددىم بػ  35-15اؼبعاقُت للفاة العمرية 

بينما أعدت وقد اعتمدت ُب صبيع البياانت على أداة االستمارة واليت صممت واحدة لفاة اؼبعاقُت 
استمارة استبياف اثنية للمسؤولُت العاملُت ابؼبؤسسات دبحافظة انبلس وبعد ربليل ومعاعبة البياانت وتفسَتىا 

 فقد توصلت ىذه الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج قبملها فيما يلي:
حليت اغبمل الصحي ُب مر  زبتلف اإلعاقات ُب أسباهبا فهناؾ أسباب وراثية خلقية تتعلق بغياب الوعي -

، وىناؾ أخرى تعزى إذل حوادث اؼبرور ابإلضافة إذل أىم عامل وىو القمع الذي يبارسو الكياف والوالدة
 الصهيوين إزاء االنتفاضتُت األوذل والثانية.

نسل ىامة من اؼبعاقُت دل يستطيعوا إكماؿ مسارىم التعليمي لعدة أسباب منها عدـ تقبل احمليط ابإلضافة  -
 أسرية مادية .إذل أسباب 

 تدين دخل معظم اؼبعاقُت فبا يؤثر سلبا على فرص دؾبهم وابلتارل تكيفهم النفسي واالجتماعي واؼبهٍت. -
 نقص الوعي ُب التعامل مع األفراد اؼبعاقُت وعدـ جدوى عمليات اإلرشاد النفسي واالجتماعي. -
ياة من شوارع وأرصفة ا يتعلق بتأىيل البعدـ توفَت وتلبية احتياجات اؼبعوقُت من وجهة نظرىم السيما م -

 ، وُب ؾباؿ صناعة األدوات اؼبساعدة على اغبركة.ومرافق عامة
 فيزايئيا ُب ؿبافظة انبلس. لالندماجأظهرت النتائج كذلك عدـ كفاية االحتياجات اليت تساعد اؼبعاؽ  -

يل اؼببٍت على اجملتمع احمللي ُب وقد ًب التوصل إذل أتكيد الباحثة على ضرورة الًتكيز على برانمج التأى
 تفعيل دور األسرة لتوفَت الدعم الالـز ؽبذه الفاة وتسهيل عملية إدماجها وسبكينها.

أما فيما يتعلق ابلنتائج اؼبتعلقة بواقع اؼبؤسسات واذباىاها ُب السعي كبو دمج اؼبعاقُت فيزايئيا واجتماعيا،  -
، مُت على تقدًن اػبدمات ابؼبؤسساترب عنو من قبل اؼبعاقُت والقائفقد أظهرت تناقضا صارخا بُت الواقع اؼبع

 فمن جهة يعرب اؼبعاقُت عن واقع مزري ، ُب حُت يعرب القائمُت على تقدًن ىذه اػبدمات عن كفايتها.
، مؤسسات التأىيل أماـ ضعف مواردىاوبصفة عامة فإف زايدة أعداد اؼبعاقُت ضاعف من عبء 

ى التمويل اػبارجي بدرجة كبَتة نتيجة األوضاع االستعمارية فبا هبعل عملية التكيف السيما وأهنا تعتمد عل
 والرعاية غاية ُب الصعوبة .

 الدراسة: مناقشة وتقييم -
 بناء على ما تقدـ من عرض ألىم ما جاء ُب ىذه الدراسة فإننا نسجل النقاط التالية:
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بظروؼ عادية لدولة ال تزاؿ ترضخ لالحتالؿ والعدواف  ت الباحثة ُب دراستها عن واقع معيش ال يرتبطعربّ  -
 الشيء الذي هبعل الباحث ُب مثل ىذه الظروؼ يعيش ربدايت يصعب ؾباراها.

البحث عن جدوى إعداد وتنفيذ السياسات وتقدًن وتقييم اػبدمات يعترب ؾبازفة ُب ظل واقع متغَت وغَت  -
 بحوث ُب ىذا اإلطار.مستقر سيؤثر دوف شك على القياـ ابلدراسات وال

التحدي )مواجهة اؼبستعمر( وتنفيذ السياسات على أرض الواقع دبا ىبدـ شروبة اؼبعاقُت ويشركها  ازدواجية -
 ُب اعبهود التنموية أمر يبقى ؿباط ابؼبخاطرة والتحدي.

عاانة ىذه رغم ما ًب توصيفو من ربدايت وـباطرات فإف الباحثة قد وفقت إذل حد بعيد ُب توصيف واقع م -
الفاة لعوامل ـبتلفة ارتبطت اترة ابلظروؼ اؼبعيشية واالجتماعية واالقتصادية الصحية واؼبمارسات االستدمارية 

 األصعب اترة أخرى.
كما أف الدراسة تعترب من الدراسات اليت نوىت ابلتوجو اعبديد ُب الرعاية والتكفل بشروبة اؼبعاقُت 

، وىذا ما ىيل اؼبعتمدة على اجملتمع احملليصوص أال وىو فلسفة التأعموما واؼبعاقُت حركيا على وجو اػب
يتقاطع مع ما ىدفت إليو دراستنا الراىنة ، وإف كاف وجو اؼبقارنة ال يصلح على األقل ُب تباين الظروؼ 

 واإلمكانيات بُت ؾبارل الدراستُت.
 صورتو اغبية أال وىي كما أف ىذه الدراسة نبهت الباحث إذل تقنية ىامة ُب تشخيص الواقع ُب

االعتماد على صور فوتوغرافية لوضعيات معيشية لفاة اؼبعاقُت حركيا ابجملتمع ، وىذا ما يعرب بصدؽ عن حقيقة 
 الواقع وواقعية الظروؼ اؼبعيشة.

 مصر وعالقتها ابلتنمية البشرية، دراسة ميدانية رعاية ذوي االحتياجات اػباصة ُب :81الدراسة الرابعة -4
، حبث مقدـ لنيل شهادة اؼباجستَت ُب اإلحصاء اغبيوي  أضبد عبد الباقي أضبد اػبورل، إعداد دمحمظة الفيـوحملاف
 .2003 ،جامعة القاىرة، مصر، اإلحصائية، معهد الدراسات والبحوث سكاينوال
 :عرض الدراسة -

حيث أولت  ؛قُتخرى اليت تناولت قضااي اؼبعو لقد طرحت ىذه الدراسة تصورا مغايرا للدراسات األ
، ىذا األخَت يتعلق ابلرؤية اإلحصائية واليت لطاؼبا ارتباطا وثيقا بواقع ىذه الشروبةاالىتماـ إذل شق ىاـ يرتبط 

، ومن جهة اثنية تعد امي الظاىرة ُب اجملتمعات من جهةكانت اؼبنطلق األساس ُب الوقوؼ على حجم تن
كم فيها إف على اؼبستوى الرظبي )اغبكومة والدوؿ اإلحصائيات ُب ىذا الشأف قضية شائكة يصعب التح

 واؼبراكز اؼبتخصصة ُب اإلحصاء( أو على اؼبستوى غَت الرظبي كالدراسات واألحباث اػباصة ُب ىذا اجملاؿ.

                                                 
81

حبث ) "،رعاية ذوي االحتياجات اػباصة ُب مصر وعالقتها ابلتنمية البشرية ، دراسة ميدانية حملافظة الفيـو":  أضبد عبد الباقي أضبد اػبورلدمحم 
، الدراسات والبحوث اإلحصائية، جامعة القاىرة، حبث غَت منشور، مصرمعهد ، اينمقدـ لنيل شهادة اؼباجستَت ُب اإلحصاء اغبيوي والسك

2003.) 
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، وىو اؽبدؼ الذي تصبو األنبية أال وىو التنمية البشريةىذا إذل جانب ارتباط الدراسة دبتغَت ُب غاية 
 دوؿ ُب رسم سياسات الرعاية والتكفل دبثل ىذه الشرائح.إليو اغبكومات وال

وعليو فقد كاف ؿبور االىتماـ الرئيسي ؽبذه الدراسة إلقاء الضوء على مدى أنبية التأىيل االجتماعي 
للمعاؽ ؼبساعدتو وإعداده لسوؽ العمل ، ابإلضافة إذل ترتيب أولوايت االىتماـ بفاات اؼبعاقُت وذلك 

أتثَت العوامل الديبغرافية ، الطبية ، االجتماعية والتعليمية والعملية على نوع اإلعاقة ابالعتماد على مدى 
ابلنسبة للمعاقُت ، ألف ربديد أولوايت االىتماـ ُب نظر الباحث يساعد كثرا على حل اؼبشكالت ويسهل من 

 .ور مراكز تقدًن الرعاية واػبدماتمهمة ترتيب اعبهود اغبكومية واجملتمعية ود
 :وضوع من ؾبموعة من التساؤالت وىيانطلق الباحث ُب تناوؿ ىذا اؼب وقد

 ؟دة ُب مصر ػبدمة اؼبعاقُتما ىي أنواع الرعاية اؼبوجو  -
 ؟ما ىي خصائص اؼبعاقُت ُب مصر -
ىل توجد فروؽ بُت خصائص اؼبعاقُت الذين يعملوف بعد حصوؽبم على خدمات من مراكز التأىيل وبُت  -

 ين ال يعملوف بعد حصوؽبم على خدمات من مراكز التأىيل حملافظة الفيـو ؟خصائص اؼبعاقُت الذ
وؽبم على خدمات من مراكز ىل يوجد فرؽ بُت خصائص اؼبعاقُت الذكور الذين ال يعملوف بعد حص -

 ؟أيضا على خدانت من مراكز التأىيل، وبُت خصائص اؼبعاقات اإلانث الالٌب ال يعملن بعد حصوؽبن التأىيل
 وجد أتثَت لبعض اػبصائص اػباصة خبلفية اؼبعاقُت العاملُت ُب حصوؽبم على عمل؟ىل ي -
 ىل يبكن التنبؤ حبالة العمل من خالؿ اػبصائص اليت قد تساىم ُب زايدة حصوؿ اؼبعاؽ على فرصة عمل  -

ولإلجابة على ىذه التساؤالت حدد الباحث ؾبموعة من األىداؼ اليت طرحت الدراسة لتحقيقها 
 يلي: ا ُب مانوجزى

 واالجتماعية،قراطية )الديباػباصة ُب مصر االحتياجاتالتعرؼ على اػبصائص األساسية لذوي  -
 .على مشاكلهم وإدماجهم ُب اجملتمع، لتسهل عملية التعرؼ والثقافية والتعليمية( واالقتصادية،

 التعرؼ على ـبتلف أنواع الرعاية . -
، ذكور للمعاقُت العاملُت والغَت العاملُت بنظَتاهم متغَت اعبنس إانثابالعتماد على  التعرؼ على اػبصائص -

 اؼبعاقات .
 .العملالتعرؼ على أتثَت اػبلفية اؼبتعلقة ابؼبعاقُت على فرص  -
 ربسُت مستوى أداء وقدرات ىذه الفاة لتمكُت إسهامها ُب عملية التنمية اجملتمعية. -

كقيمة   % 100معاؽ بنسبة  406لى عتبة من اؼبعاقُت للفت وقد أجريت ىذه الدراسة دبحافظة الفيـو ع
عشوائية وطبقية من إصبارل اؼبعاقُت دبحافظة الفيـو اغباصلُت على خدمات من مراكز ومكاتب التأىيل اػباصة 

 ابؼبعاقُت .
 .واستمارة التبياف موجهة للمعاقُت، 1996واعتمد الباحث ُب صبعو للبياانت على التعداد السكاين لعاـ 
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واستخداـ االختيارات اؼبناسبة طرقا  ،وكاف األسلوب اإلحصائي والتحليل اؼبكتيب والتحليل الكمي
 مفصلية ُب معاعبة البياانت وربليلها.

وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية والتحليل الكيفي والكمي للمعطيات والبياانت خلصت الدراسة إذل ؾبموعة 
 من النتائج أنبها:

للذكور  ℅64اإلعاقة بُت الذكور مرتفعة مع مثيالها من اإلانث أي نسبة  أثبتت الدراسة أف نسبة
 لإلانث . ℅36و
أوضحت الدراسة على ارتفاع نسبة األمية ُب أوساط اؼبعاقُت تقريبا ُب البياات الريفية وبدرجة أقل ُب  -

 اغبضر.
 أكدت الدراسة أيضا إذل تالـز اؼبستوى االقتصادي مع حاالت اإلعاقة. -
صلت الدراسة إذل وجود فرؽ بُت خصائص اؼبعاقُت العاملُت بعد حصوؽبم على ضماف التأىيل ونظرائهم تو  -

غَت العاملُت ُب اعبوانب التعباة االجتماعية وحىت االقتصادية فبا يرشح عامل دور العمل ُب ربسُت واقع 
 اؼبعاقُت.

، فبا تمع واكبيازه للذكور على اإلانثقبل اجملأثبتت الدراسة أنبية على الفرؽ بُت الذكور واإلانث من حيث ت -
، ىذا إذل جانب استقطاب سوؽ العمل لفاات الذكور ىيل وإدماج فاات اؼبعاقات اإلانثيعقد من مسألة أت
 أكثر من اإلانث.

ىذا إذل جانب أتثَت نوع اإلعاقة على االلبراط ُب سوؽ العمل ، حيث كشفت الدراسة على أف اؼبعاقُت  -
 األوفر حظا ُب اغبصوؿ على منصب عمل على غرار نظرائهم أنواع اإلعاقات األخرى .جسداي ىم 

 تقييم الدراسة:مناقشة و  -
عوقُت ؽبا جوانب لقد تبُت لنا من خالؿ االطالع على فحوى ىذه الدراسة أف قضااي اإلعاقة واؼب

ضي على جانب على حساب ا، ما وبصلها ؾباال خصبا للدراسات واألحباث، فال يبكن التغمتعددة للتناوؿ
غراُب أكدت على ؿبورية االعتماد على إباثرها للجانب اإلحصائي الديب ، فالدراسة ىذهجوانب أخرى

 اإلحصاءات والدراسات السكانية وخصائصها اؼبتشعبة ُب دراسة مسائل ذوي اإلعاقات.
وىذا ما ًب أتكيده ُب دراستنا  بشرية،الأبرزت كذلك العالقة اؼبوجودة بُت رعاية ىذه الشروبة وعنصر التنمية  -

 اغبالية .
تشعب عوامل ومسببات الدراسة ُب )ظروؼ صحية، اقتصادية، كما أكدت ىذه الدراسة على تداخل و  -

 ، اعبهل ..اخل( ُب زايدة معلالت اإلعاقة.فقر، أمية
ستوى اؼبإف على ، ةثيبحوما يبكن أتكيده ُب ىذا اؼبقاـ أف ىذه الدراسة قد أفادتنا ُب بعض الزوااي ال

الطرؽ واألساليب اإلحصائية  ستثمارأو على اؼبستوى اؼبيداين اب ،النظري بتأكيد األبعاد التنموية ؼبسألة اإلعاقة
، وكل ىذا نعتقد أنو سيساىم ُب توصيف وربليل ما ىو كيفي نظريوأنبيتها ُب إضفاء البعد الكمي اؼبساعد 
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مربيقية ، للوصوؿ إذل ربقيق نتائج ؽبا صلة ابلواقع ية واؼبناولة اإل التصورات النظر ُب تكامل البحوث بُت
 وسياقاتو وخصوصياتو.   

دراسة ميدانية ألشكاؿ اإلعاقة اعبسدية ُب مؤسسة  :التنمية والرعاية االجتماعية :82الدراسة اخلامسة-5
 .1997، سوراي ػ دمحم صفوح األخرس، جامعة دمشقالرعاية االجتماعية 

 :اسةعرض الدر  -
جاءت ىذه الدراسة للبحث ُب توصيف واقع شروبة اؼبعاقُت جسداي وذلك ابلوقوؼ على ـبتلف 

، وابلتارل اإلسهاـ ُب تغيَت نظرة اجملتمع إزاءىا وتسهيل عملية فهم أعمق للظاىرةالعوامل اؼبسببة ؽبا بغية 
ىم ُب إدماجها وتفعيل دورىا ُب أتىيلها واستقطاهبا واستثمار أدوارىا مع بقية قوى العمل األخرى دبا يسا

 اجملتمع.
، عامال حاظبا ُب حدوث اإلعاقة الدراسة من التأكيد على أنبية الرعاية الصحية ابعتبارىا توقد انطلق

 وىذا ما ترصبو الباحث ُب الفرضية الرئيسية واليت مؤداىا:
اإلصابة  تايب قلى كبو إهب، فإان تواجدت الرعاية علة أثر ُب حدوث اإلعاقة أو غياهباللرعاية الصحي

 ، وُب اؼبقابل إذا حـر اإلنساف من اغبد األدىن من الرعاية الصحية زاد احتماؿ إصابتو ابإلعاقة.ابإلعاقة
 وانبثقت عن ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

 ة.غياب الرعاية الصحية الوقائية لألـ أثناء اغبمل واحتماؿ إصابة اعبنُت ابإلعاقة اعبسدي -
 .حتماؿ عالقتهما ابإلعاقة اعبسديةارتباط مكاف وأسلوب الوالدة وا -
 غياب الرعاية الوقائية للطفل بعد الوالدة وعالقتها ابحتماؿ اإلصابة إبعاقة جسدية. -

ال عبميع اؼبعوقُت جسداي اموالختبار مدى ربقق وصحة ىذه الفرضيات اختار الباحث مسحا ش
حيث اعتمد الباحث على التنويع  أقسامها الداخلية واػبارجية، جبميع بدمشقدبؤسسات الرعاية االجتماعية 

، ىذا ابإلضافة حظة واؼبقابلة كأداتُت اثنويتُتُب أدوات صبع البياانت فاستخدـ االستمارة كأداة رئيسية واؼبال
 إذل تدعيم دراستو ابإلحصاءات.

لت الدراسة إذل نتائج مهمة نذكر أبرزىا ة توصيفيوبعد عرض البياانت الكمي وربليلها ومعاعبتها الك
 فيما يلي:

، وىذا ما يعد عايتها ُب مرحلة اغبملأنبية االىتماـ ابعبانب الصحي والذي يرتبط أساسا ابألـ وأنبية ر 
وقاية من احتماؿ وقوع اإلعاقات لدى األطفاؿ ، وابلتارل غياب الرعاية سيكوف لو األثر الكبَت ُب حدوث 

 .اإلعاقة وتناميها

                                                 
82

ػ منشورات التنمية والرعاية االجتماعية ـ دراسة ميدانية ألشكال اإلعاقة اجلسدية يف مؤسسات الرعاية االجتماعية: دمحم صفوح األخرس 
 .1997، جامعة دمشق، سوراي
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ىذا إذل جانب أثر غياب  ابإلعاقة،ُب اإلصاابت  انعكاسكما أبرز أتثَت ظروؼ الوالدة وماؽبا من 
 الرعاية الوقائية للطفل بعد الوالدة على حدوث اإلصابة ابإلعاقة.

وكل ىذا ُب نظر الباحث يدخل ضمن إطار سياسة التخطيط والتنمية ابالعتماد على ثنائية الوقاية 
، الشيء الذي سيكوف عائده ف واغبد من مستوايت حدوث اإلعاقةأساسيُت ُب التخفيوالعالج كبعدين 

التطلعات واػبطط التنموية للدولة  إليو مكسبا لتنمية الفرد اؼبعاؽ وأسرتو وحىت اجملتمع ككل، وىو ما هدؼ
 واجملتمع على حد سواء.

 تقييم وتوظيف الدراسة: -
، وُب ىذا لظواىر حبصر العوامل اؼبسببة ؽباعلى دراسة ا تعد ىذه الدراسة من الدراسات اليت أكدت

أنبية ىذا الطرح )اؼبنظور ، ورغم ايدىاالصدد أكدت على أتثَت البعد الصحي الكبَت ُب حدوث اإلعاقة وتز 
( وعالقتو اؼبباشرة ابلتشخيص اؼببكر ؼبسببات اإلعاقة السيما وأف الثقافة الصحية اجملتمعية واؼبوارد الصحي
تبقى ُب مستوايت  ،ة ؽبذا اعبانب ُب العادل الثالث على وجو العمـو والعادل الغريب على وجو التحديداؼبخصص

وابلتارل إاثرة وتوجيو االىتماـ ابلنسق الصحي  ،ترؽ للتحدايت اليت تطرحها مثل ىذه الظواىر ضعيفة ال
ية ، غَت أف إغفاؿ ابقي أنواع الرعا وؿبورية دوره ُب سياسات الرعاية االجتماعية للمعوقُت أصبح مسألة حاظبة

ية مبتورة اسلسلة الرعهبعل ، االقتصادية واؼبهنية والتأىيلية ..اخل( من شأنو أف النفسية واالجتماعيةاألخرى )
واؼبعاقُت جسداي على وجو  ،من ابقي حلقاها اؽبامة ُب عملية رعاية وأتىيل وإدماج فاة اؼبعاقُت ككل

 التحديد.
 ُب ىذا الصدد أف دراستنا الراىنة قد أولت اعبانب التشخيصي الصحي وطبيعة كما نود أف نشَت

التنشاة االجتماعية لشروبة اؼبعاقُت اىتماما خاصا على اعتبار أف الوقاية والتشخيص اؼببكر أصبحت أولوية 
 الفاات اؼبعاقة.لصاحل دا داعما لنجاح سياسات الرعاية االجتماعية اؼبعتمدة نوس

ذه الدراسة قد أفادت الباحث ُب أتكيد ىذا التوجو وىو ما ذبلى ُب زبصيص فصل كامل ونعتقد أف ى
والدور احملوري الذي تضطلع بو مؤسسة األسرة ، تماعية ُب تنشاة ورعاية اؼبعاقُتعن أدوار اؼبؤسسات االج

دمة ُب ىذه دان على االختالؼ ُب بعض اؼبفاىيم اؼبستخيأتكع على وجو التخصيص ُب ىذا اجملاؿ ، ىذا م
 الدراسة السابقة وكذا األبعاد الزمنية ؼبراحل التشخيص.

وعموما تعد ىذه الدراسة إضافة للًتاث النظري واألحباث اؼبيدانية واليت تساىم دوف شك ُب تعزيز 
ًتكة السيما وأف األقطار واجملتمعات العربية تتقاسم الكثَت من العوامل اؼبش ،االىتماـ دبسائل اإلعاقة واؼبعاقُت

 ظاىرة اإلعاقة.كُب العديد من الظواىر اؼبرضية  
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ي اإلعاقة واندماجهم ُب العقبات واغبواجز اليت تعًتض مشاركة األشخاص ذو : 83الدراسة السادسة -6
 .2011، ؿ للحوار والتنمية عماف، األردف، إعداد مركز اعبنوب والشماراسة ميدانية ُب البياة األردنيةد-اجملتمع

 :عرض الدراسة -
ة سعت ىذه الدراسة حملاولة ربديد أبرز العقبات واغبواجز اليت تعًتض مشاركة األشخاص ذوي اإلعاق

لقة بصورة أساسية دبدى تعواؼبوذلك من خالؿ معرفة طبيعة ونوعية العقبات  ،واندماجهم ُب اجملتمع األردين
 .ىذه الشروبة اؽبامة من اجملتمعت جاىزية اؼبرافق العامة وأتىيلها ابلتدابَت اؼبالئمة لتلبية احتياجا

وقد جاء ىذا البحث استجابة لطلب رائسة اجمللس األعلى لشؤوف األشخاص اؼبعوقُت ابألردف كأولوية 
، وذلك من أجل سبكُت األشخاص ذوي اإلعاقة من اؼبشاركة االستجابة لتحدايها بوجوب اجمللس يرى

 .وف الدوليُت واحملليُتقية والقانواالستمتاع ابغبقوؽ اليت كفلتها االتفا
وأتٌب أنبية ىذه الدراسة من القناعة اؼبتزايدة أبف اإلعاقة ىي نتاج وؿبصلة بُت حالة العجز والقصور 

وبُت البياة احمليطة وما ربويو من عقبات وحواجز ربد من مشاركة  ،الذىٍت أو اغبسي أو البدين لدى الشخص
، األمر الذي بيعية أو اجتماعيةعقبات معرفية أو قانونية أو طويبكن أف تكوف ىذه ال ،الفرد وسبتعو حبقوقو

، والتعرؼ على لعوائق والعقبات واغبواجز من جهةالدراسة حصر والتعريف هبذه ا هكدؤ يستدعي حسب ما ت
مدى انتشارىا وأتثَتىا على فرص ذوي اإلعاقة ُب الوصوؿ واؼبشاركة ُب األنشطة والفعاليات بدرجة مساوية 

 .غَت اؼبعاقُت من جهة أخرى ىم منلغَت 
فقد حددت ؾبموعة من الفرضيات  ،وقصد ربقيق ضبلة األىداؼ اليت جاءت من أجلها ىذه الدراسة

 ٍب اختبارىا ميدانيا كانت كما يلي:
اص ذوي اإلعاقة غبقوقهم توجد ُب كل ؾبتمعات العادل عقبات وحواجز ربوؿ أو ربد من فبارسة األشخ -

 .وحرايهم
توى اؼبشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة ُب أنشطة ؾبتمعاهم إذل جانب األشخاص من يتوقف مس -

 غَت ذوي اإلعاقة على مستوى وجود أو غياب العقبات واغبواجز.
لضماف مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ُب اغبياة العامة دوف سبييز، البد من تعريف وربديد العوائق  -

 م والعمل على رفعها.والعقبات اليت تعًتض مشاركته
تسهم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة واندماجهم ُب اجملتمع ابلتخفيف من ظاىرة الفقر اليت ترتبط  -

 .ربقيق التنمية اؼبستدامة ابإلعاقة ، وابلتارل فإف مشاركة ذوي اإلعاقة وإدماجهم يسهم ُب
تمعاهم على كبو متكامل وفعاؿ يشكل السعي الشًتاؾ األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم ُب أنشطة ؾب -

 لأللفية الثالثة. االمبائية وسيلة فعالة ُب ربقيق األىداؼ
                                                 

83
العقبات واحلواجز اليت تعرتض مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة واندماجهم يف اجملتمع ، دراسة : ةاعبنوب والشماؿ للحوار والتنمي مركز 

 ، الدراسة متاحة على اؼبوقع: 2011، ، عماف، األردفاألردنيةميدانية ابلبيئة 
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القصور أو اعجز ال يبنع األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلسهاـ بفعالية ُب ؾبمل جوانب اغبياة االقتصادية  -
 واالجتماعية والسياسية.

خاص ذوي اإلعاقة من الوصوؿ دبا يبكنهم من على اجملتمع ومؤسساتو اؼبختلفة العمل على سبكُت األش -
 اؼبشاركة واؼبسانبة ُب ربقيق األىداؼ اليت تسعى اجملتمعات للوصوؿ إليها.

جاؿ إجراء ىذه الدراسة فقد تشمل ثالث ؿبافظات وطنية  دبىذا فيما يتعلق ابلفرضيات أما فيما يتعلق 
 .وؿبافظة الكرؾ إربد، ، ؿبافظةفظات ىي: ؿبافظة العاصمة )عماف(وىذه احملاكعينة 

وقد اعتمدت ىذه الدراسة على ؾبموعة من الطرؽ واألدوات البحثية على مراحل ـبتلفة واليت تتناسب 
 وأىداؼ الدراسة نذكر منها:

 السجالت والواثئق. -
 اؼبقابالت الشخصية. -
 اؼبالحظة اؼبباشرة. -
 .التقييم السريع ابؼبشاركة -
 .األشخاص ذوي اإلعاقةلتقييم رضا  الكشف اؼبيداين -
 .اجملموعات البحثية  -
، عن مستوى وكفاية ومالئمة اػبدمات ياس مدى رضا األشخاص ذوي اإلعاقةلق افيتصميم استب -

 اؼبقدمة ؽبم.
 تصميم مباذج مقًتحة لتحليل وتقييم أوضاع اؼبؤسسات واؼبرافق اؽبامة ُب ضوء اؼبعايَت العاؼبية. -

، منشآت العاـ ُب األردف )طرؽنة البحث فقد مشل البياة اؼبادية والفضاء أما فيما يتعلق دبجتمع وعي
، وتتضمن مفردات قة ُب اؼبملكة األردنية اؽبامشيةومباين ومرافق وخدمات وبتاجها األشخاص ذوي اإلعا

دمات ، اغبدائق واؼبباين اغبكومية ومؤسسات الصحة والتعليم واػبعاـ الشوارع واألرصفة وذبهيزاهاالفضاء ال
 األساسية كمكاتب األحواؿ اؼبدنية ووسائل النقل.

وعلى الصعيد البشري فقد مشل ؾبتمع الدراسة على صبيع األشخاص ذوي اإلعاقة والذي قدر عددىم 
أي ما  ،حالة من كل ؿبافظة كعينة 100العدد الكبَت فقد ًب أخذ  أف، ودبا ألف شخص ذوي إعاقة 600بػ 

شخص ذوي  225افظات لتتمكن الدراسة واقعيا من ضبط عتبة قصدية قوامها حالة ُب تلك احمل 300يساوي 
 .إعاقة فقط

 .2011فيفري  28إذل غاية  2011جانفي  01ىذا وقد أجريت الدراسة خالؿ فًتة زمنية امتدت من 
وبعد تفريغ البياانت ُب جداوؿ إحصائية وتكميمها كمرحلة أوذل وربليلها وتفسَتىا كمرحلة اثنية 

 :وعة من النتائج نوجزىا ُب ما يليالدراسة إذل ؾبمتوصلت 
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اجملالس ابلرغم من وجود الدليل اإلرشادي الوطٍت لتصميم اؼبباين والفضاء العاـ واعتباره ملزما للهياات و  -
ميداف دف األردنية )اؼبإال أف فضاء  ،وتداولو توسنة على صياغ 20، ومرور ما يقارب اؼبعنية إبقرار اؼبخططات

ة على سبيل التحديد( ال يزاؿ يفتقر للحدود الدنيا من التسهيالت اليت ذبعل منو فضاء فبكنا وفبكنا الدراس
لألشخاص ذوي اإلعاقة، وىذا ما اتضح ُب الساحات والشوارع واألرصفة واغبدائق واؼبتنزىات واؼبسارح 

 واؼبالعب وغَتىا.
ُب البلدايت واؼبؤسسات الصحية والتعليمية  اؼبساولُتالكثَت من  عيالحظت الدراسة أيضا تدين مستوى و  -

واؼبستلزمات الضرورية للبياة اؼبؤىلة واعتبار ذلك من طرؼ البعض ترفا يبكن ذباوزه ُب ىذه  ،بقضااي اإلعاقة
 اؼبرحلة.

 التناقض ُب التصروبات والتوصيف لالقبازات وواقع اغباؿ. -
ُب وىذا ما كاف واضحا عامة وصبهورىا وإمكانياها افتقار اؼبؤسسات للبياانت األساسية ُب مرافقها ال -

 اإلجاابت اليت بدت غامضة لدى الكثَت من القائمُت على ىذه اؼبؤسسات واإلدارات.
الزالت اؼبؤسسات العامة الصحية والتعليمية حباجة إذل أتىيل يكوف ُب مستوى تطلعات ذوي اإلعاقة  -

 لتمكينهم وإدماجهم ُب اجملتمع.
عمليات التأىيل من توفَت للتحضَتات والتدابَت اؼبناسبة  إذلف اؼبؤسسات اليت مشلتها الدراسة ربتاج ـبتل -

 اليت سبكن ىذه الفاة من االستخداـ اآلمن ؽبا.
وعدـ الرضا عن مستوى  ،كشفت الدراسة أيضا عن تدين مستوى وعي األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم -

سنوات على وجود اجمللس األعلى لشؤوف األشخاص ذوي  03ثر من فبالرغم من مرور أك ،تنفيذ ىذه اغبقوؽ 
اإلعاقة وصدور القانوف اػباص هبم إال أف بعضهم ال يعرفوف ذلك والبعض اآلخر يرى عدـ جدواىا إف دل 

 تطبق وذبسد على أرض الواقع ، وبعضهم يقر بعدـ كفايتها.
من التمييز وانتهاؾ اجملتمع غبقوقهم وصعوبة توصلت الدراسة أيضا إرل أف معظم ىؤالء األشخاص يعانوف  -

فبا وبرمهم من العيش الكرًن واالستقاللية اليت تشكل شرطا  ،اغبصوؿ على النقل واؼبواصالت والسلع الضرورية
 من شروط اؼبشاركة الكاملة.

، ناؿاة االجتماعية تبدوا صعبة اؼبكل ىذه اؼبعوقات جعلت إمكانية إدماج واشًتاؾ ىذه الفاة ُب اغبي
الشيء الذي جعل الدراسة تقًتح العديد من التوصيات للعمل على تذليل العقبات واؼبعوقات ُب سبيل ربقيق 

 اندماج يرقي هبذه الشروبة ؼبستوى إنساين مقبوؿ على األقل.
 الدراسة: مناقشة وتقييم -

لبحوث واليت تقـو عموما ومن خالؿ توصيف ما ًب إقبازه ُب ىذه الدراسة فقد سجلنا أنبية مثل ىذه ا
، ىذا إذل جانب مواكبة ىذا النوع من الدراسات والبحوث ؼبا تقره اؼبنظمات ىياات وفرؽ حبث رظبية هبا
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ف إذل ذلك ض، ما ؼبسناه ُب مضموف ىذه الدراسة العاؼبية النشطة ُب ؾباؿ ترقية وأتىيل شروبة اؼبعاقُت ، وىذا
 (.2011حداثة إجرائها )سنة 

ه الدراسة إذل جانب تصوراها النظرية من معرفة بعض اعبوانب اؼبنهجية اؼبرتبطة ىذا وقد مكنتنا ىذ
جبمع البياانت السيما ما تعلق ابلسياسات العاؼبية اؼبعتمدة ُب اؼبخططات اإلنشائية ؼبختلف البٌت التحتية 

 واؼبرافق العمومية والفضاءات الًتووبية.
إال أننا سجلنا أبف ىذه الدراسة  ،ؽبذه الشروبة الندماجاورغم أنبية الفضاء اؼبادي ُب تسهيل عمليات 

رحتو من تصورات أولت اىتماما أكرب ابلتأىيل اؼبادي اؼبرتبط ابلبياة اؼبادية عموما وأنبلت بعض الشيء ما ط
اٌب وُب ، السيما ما يتعلق ابلعقبات التشريعية وكذلك نظرة وتقدير ىذه الشروبة النفسي والذُب بداية الدراسة

إذ وجدت السند  ؛، السيما ما ارتبط ابألسرة كمؤسسة طبيعية يبقى دورىا رايدايلبعد التواصلي العالئقيا
الًتكيز على عامل و ، ىذا إذل جانب إنباؽبا ُب التحليل ياـ بوظائفها ُب الرعاية والتكفلوالدعم الكافيُت للق

داية تصورىا لتناوؿ ىذا بو الدراسة ُب ب واليت صرحت ،الفقر كظاىرة ارتبطت قديبا وحديثا بظاىرة اإلعاقة
 .اؼبوضوع 

 ىذا وتتقاطع ىذه الدراسة ُب توصيف الفضاء العاـ كعامل أساسي ًب تناولو وتسليط الضوء عليو ُب
 ...اخل(.هياة اؼبؤسسات العمومية واػباصة، دراستنا من خالؿ بعض مؤشراتو )النقل، اؼبواصالت

خاصة وأف اؽبدؼ الرئيسي من كل  مع دراستنا، من نقاط التقاطعويبقى أف األىداؼ تتقاسم الكثَت 
سبل وطرؽ رعاية وأتىيل وإدماج ىذه الشرائح اؼبتنامية األعداد والنسب  عىذه الدراسات ىو البحث عن أقب

ستهاف بدوره ُب حقل الذي ال ي، دبا يساىم ابستثمارىا للعنصر البشري  اجملتمع العريب على وجو اػبصوصُب
 ة اجملتمعية.التنمي

نفسية اجتماعية لقضااي دراسة . التنشاة االجتماعية للطفل اؼبعاؽعنواف الدراسة  :84الدراسة السابعة-7
، أطروحة 2007، ، منشورات فكر، اؼبغرب04، سلسلة دراسات وأحباث رقم للدكتور رشيد الكنوين .االندماج

 ، حبث منشور.دكتوراه دولة
 :عرض الدراسة -

 ىذه الدراسة من التأكيد على أف موضوع اإلعاقة دل يعد موضوعا معرفيا فحسب بل انطلق الباحث ُب
 اخل. أو نفسي ... معرُب دبا ىو اقتصادي أو اجتماعييبتزج فيها ما ىو  ،يعد قضية شائكة ومتشعبة

فانشغالو ، ؿ الطفولة ذات االحتياجات اػباصةمحصلة لتجربة كبَتة ُب ؾباكوجاءت دراسة الباحث  
وعالقاتو مع اعبمعيات العاملة ُب ؾباؿ اإلعاقة كلها عوامل ،،طاع اؼبكلف ابألشخاص اؼبعاقُت من جهة ابلق

 دفعتو للخوض ُب ىذا البحث.
                                                 

، سلسلة كتوراه دولة، حبث منشورأطروحة د ، االندماجالتنشئة االجتماعية للطفل ادلعاق ـ دراسة نفسية اجتماعية لقضااي : رشيد الكنوين 84
 .2007، منشورات فكر ، اؼبغرب ، 04دراسات وأحباث رقم 
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والذي يعتقد أنو  ،وقد حاوؿ رصد العالقة بُت التنشاة االجتماعية للطفل اؼبعاؽ واندماجو االجتماعي
على اعتبار أف االندماج االجتماعي يعترب دبثابة ضرورة ، توايت وؾباالت ىذا االندماجمس ىبتلف من حيث

ؤسسات تفاعلية ديناميكية مركبة جملموعة من العمليات النفسية والعقلية واالجتماعية بُت الطفل اؼبعاؽ وم
، ىذه الصَتورة تستطيع خلق توازان نفسيا بُت حالة التنشاة االجتماعية، خاصة مؤسسيت األسرة واؼبدرسة

، وينتج عن ذلك استجاابت معينة ُب مواقف معينة تو بوضعياها اؼبعيقة ومتطلباهاياجاتو وبُت بياإعاقتو واحت
مظاىر ىذا  ، ومندـ اندماج ىذا الطفل اؼبعاؽأو ع ُب اعتقاد الباحث ػ عن وضعية اندماج-قد تعترب 

و على التكيف داخل االختالفية ومساعدت تو: تقبل اجملتمع للطفل اؼبعاؽ لوضعياالندماج يضيف الباحث
 .أو ُب احمليط االجتماعي العاـ األسرة أو مؤسسة اؼبدرسة ةمؤسس

من ىذا اؼبنطلق وباوؿ الباحث كشف ما تتصف بو التنشاة االجتماعية واالندماج االجتماعي لألطفاؿ 
عليمي ألسرىم ونوعيات إعاقاهم واؼبستوى الت ،اؼبعاقُت بدراسة أتثَت متغَتات وسيطة مثل جنس ىؤالء األطفاؿ

 على تنشاتهم واندماجهم االجتماعي.
 وقد اشتمل ىذا البحث على ثالث فرضيات أساسية نعرضها فيما يلي:

تتوقع أف زبتلف خصائص التنشاة االجتماعية لألطفاؿ اؼبعاقُت تبعا ؼبؤسسيت ىذه التنشاة  الفرضية األوىل:
طفاؿ اؼبعاقُت ونوعية إعاقتهم واؼبستوى التعليم ، جنس األرسة( وعلى ضوء اؼبتغَتات الوسيطة)األسرة واؼبد

 آلابئهم.
تتوقع أف يكوف ىناؾ فروؽ ُب مستوايت االندماج االجتماعي لألطفاؿ اؼبعاقُت تبعا جملاالت  :الثانيةالفرضية 

( وعلى ضوء اؼبتغَتات ، االندماج اؼبدرسي، االندماج االجتماعي العاـندماج األسرياالج )ىذا االندما 
  .: جنس األطفاؿ اؼبعاقُت ونوعية إعاقتهم واؼبستوى التعليمي آلابئهمطةالوسي

بُت خصائص التنشاة االجتماعية  تتوقع أف تكوف ىناؾ عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية :الثالثةالفرضية 
ألسرة ومستوايت االندماج االجتماعي لألطفاؿ اؼبعاقُت ُب مؤسسيت ا (تنشاة األسرية والتنشاة اؼبدرسيةال)

أين اعتمد ، صنف ضمن ؾباؿ البحوث االستطالعيةأما خبصوص ىذا النوع من البحوث فقد  .واؼبدرسة
 ، الرابط.الدار البيضاء، تيطواف الباحث على اختبار ست مراكز ومؤسسات ابؼبدف اؼبغربية التالية: اػبميسات،

 : التالية مفردة موزعة على الفاات 320وقد وصل ؾبموعة العتبة اإلصبالية إذل 
 معاؽ إانث  40 -
 معاؽ من الذكور  40 -
  320اجملموع يساوي   معلمة  33معلم و 47 -
 من أمهات اؼبعاقُت  80 -
 من أابء اؼبعاقُت  80 -
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اجدة وقد استعاف الباحث دبجموعة من أدوات صبع البياانت كاف من بينها الواثئق والسجالت اؼبتو 
، ة آلابء وأمهات األطفاؿ اؼبعاقُترة كأداة رئيسية واحدة موجه، وأداة االستماعلى مستوى اؼبراكز اؼبختارة

 .ؼبعلمي ومعلمات األطفاؿ اؼبعاقُتواستمارة أخرى موجهة 
كما اعتمد الباحث أيضا على أداة اؼبقابلة نصفق اؼبوجهة كوسيط بينو وبُت اؼببحوثُت مع االستعانة 

ؿ اؼبعاقُت كاستبياف أوؿ واستبياف اثف لرصد وقياس أيضا ابستبيانُت لرسم وقياس التنشاة االجتماعية لألطفا
 اندماجهم االجتماعي.

وبعد التوظيف اؼبنهجي ؽبذه األدوات واؼبعاعبة الكيفية والكمية للبياانت توصل الباحث إذل ؾبموعة من 
 النتائج اؽبامة ُب حبثو أنٌب على ذكر أنبها فيما يلي:

عية اليت يتلقاىا األطفاؿ اؼبعاقُت داخل أسرىم وُب مؤسساهم توصل الباحث إذل أف طبيعة التنشاة االجتما-
تطغى عليها أساليب التقبل واليت تكوف مصحوبة أيضا أبساليب اغبماية اؼبفرطة  ،الًتبوية مالئمة نسبيا
 واألساليب اؼبتذبذبة.

الوسط  الحظ الباحث أيضا أف مستوى االندماج على اؼبستوى اؼبؤسساٌب مقبوؿ على عكس صعوبتو ُب -
 االجتماعي العاـ.

كثقافة مؤثرة ُب مستوايت التكيف   ،التنشاة االجتماعية تبقى رىينة سبثالت واذباىات اجملتمع كبو اؼبعاقُت -
 واالندماج .

من اعتمادىا على إرادة اجملتمع ُب تنشاة وإدماج األطفاؿ اؼبعاقُت ترتكز على مبادئ أخالقية وسياسية أكثر  -
 .اؼببادئ العلمية

 ،إف مستوى االندماج االجتماعي يكوف مرتفعا لدى فاة اؼبعاقُت حركيا مقارنة بباقي أنواع اإلعاقات األخرى -
إذل أف اؼبعاقُت حركيا ىم األقل صعوبة واألكثر قدرة على مواجهة العادل -ُب نظر الباحث -ويعزى ذلك 

صة مشاركتهم واندماجهم االجتماعي كل ىذا هبعل إاتحة فر ،  ُب نظر أسرىم وحىت ؾبتمعهم العاـاػبارجي 
 أكثر من غَتىم .

أنبية ودور اؼبستوى التعليمي ألولياء اؼبعاقُت ُب عملية رعايتهم وقدرة ومستوى تكيفهم النفسي  -
 واالجتماعي. 

ما ُب اؼبؤسسة األسرية ىناؾ خصوصية واضحة لعامل ومتغَت اعبنس ُب عملية اندماج كال اعبنسُت السي -
، فالذكر يبقى ذكرا أكثر من األنثىففي ؾبتمع ذكوري شيء طبيعي أف تكوف ىناؾ قيمة للذكر ، واؼبدرسية

الراجل ما "الشعبية ُب ؾبتمعنا اعبزائري  ، وىذا ما نعرب عنو ُب ثقافتناكانت عيوبو ُب اؼبخياؿ االجتماعيمهما  
 .اثها اؼبادي والالماديلعربية وتر " وىو مؤشر على التقارب الكبَت ُب ثقافات الشعوب افيهش العيب

 :مرىونة بػ ية االندماج والتأىيلقباح عمل أف وبعد ىذه النتائج حرص الباحث على
 ، بل ىناؾ وضعيات معيقة.نعي أبنو ليس ىناؾ أشخاص معاقوف أف -
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 ضرورة أتىيل مؤسسات اجملتمع لتكوف قادرة على أتىيل األشخاص اؼبعاقُت. -
خاص اؼبعاقُت وأسرىم من جهة ومؤسسات اجملتمع من جهة ضرورة تطوير آليات التواصل بُت األش -

 أخرى.
االندماج االجتماعي ؽبذه الشروبة قضية ومسؤولية اعبميع وذلك بتفعيل اؼبوارد اؼبادية والبشرية اؼبتاحة  -

 ؿبليا من أجل غاية واحدة أال وىي : تسهيل البراط وتفاعل ىذه الفاة مع ؿبيطها االجتماعي العاـ.
 قييم الدراسة:تمناقشة و  -

اؼبتمعن ُب ما جاءت بو ىذه الدراسة يدرؾ دوف شك أنبية وأدوار مؤسسات التنشاة االجتماعية ُب 
إف دل  .، واليت نعتقد أهنا قد بدأ تغيبها عن معادلة الفعل التنموياية والتكفل السيما مؤسسة األسرةعملية الرع

، من ىذا اؼبنطلق نرى ة أضحى مهيمنا على كل اجملاالتمياؼبادي لراىن اغبياة اليو ؛ فاالىتماـ نقل قد غيبت
أف ىذا البحث قد أعطى ىذه اإلسًتاتيجية ألنبية إشراؾ دور ىذه اؼبؤسسة وغَتىا من مؤسسات التنشاة 

وىذا ما أشران لو ُب إحدى فصوؿ دراستنا اعتقادا راسخا منا أبف  ،االجتماعية ُب علمية التأىيل واالندماج
ي مفصلي ُب قباح أي سياسة ال ينضب ىو حسن إعداد اؼبوارد البشرية كرأس ماؿ رمز االستثمار الذي 

 .تنموية
العاملُت ُب  لذلك على ،كما ؼبسنا ُب ىذه الدراسة أيضا أثر عامل العمل اعبواري مع مثل ىذه الفاات

القياـ دبثل ىذه ن خالؿ مينة صالتعاطي اؼبيداين اؼبستند إذل أطر مرجعية نظرية ر و  همؾباؿ اإلعاقة توجيو أحباث
 .(على ذلك اربو ُب ىذا الصدد مثاؿمبوذج ىذا الباحث واىتماماتو وذب) الدراسات

 إذلإف التقارب ُب ثقافة الشعوب اؼبغاربية )اؼبغرب واعبزائر( جعلنا ندرؾ أف العوامل اؼبشًتكة اؼبؤدية 
إزاء  ةلدراسة على أثر التمثالت االجتماعيوىذا ما ذبلى ُب أتكيد ىذه ا ،حدوث اإلعاقة متماثلة إذل حد كبَت

، شعوب العربيةلل ثقاُبال ُب النسقومسألة متغَت اعبنس اليت عكستها ثقافة اجملتمع الذكوري اؼبهيمنة  ،اإلعاقة
 .جتماعية اؼبختلفة ؽبذه اجملتمعاتوما اقبر عنها من خلخلة ُب البناء والوظائف اال
زادة الباحث من ىذه الدراسة السيما ُب الكم اؼبرجعي وحىت وعلى العمـو فإننا نؤكد على مدى است

 اؼبيداين. والعالجيلنا ُب تصوران بشقيو النظري اؼبفاىيمي  االتصورات اؼبنهجية اليت كانت موجه
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  خالصة:

إف تناوؿ موضوع الرعاية االجتماعية للمعاؽ، افًتض ُب الواقع بناء منهجيا وايبستمولوجيا للموضوع، 
و وتشكيلو من ئقل بو الباحث من اغبقيقة االجتماعية اليت يتبدى فيها لدى اغبس اؼبشًتؾ، إذل إعادة بناانت

وىذه السَتورة اؼبعرفية قادت إذل سبحيص افًتاضات تسود العادل االجتماعي، وكاف ذلك  ة،الناحية السوسيولوجي
، وىو ما حتم البحث ُب ؟اؼبوضوعمرىوان بسبلة عملياتية انطلقت من مصوغ ماذا أعرؼ حىت اآلف عن 
سؤاؿ اؽبدؼ الذي تسعى إليو أف األدبيات السوسيولوجية والًتبوية والنفسية اليت تناولت اؼبوضوع، كما 

ومن جهة اثنية إعادة  ،من جهة بُت احملددات العلمية ،الدراسة كاف ربداي خاصا للباحث، الذي وباوؿ الربط
، وأيضا من حيث نوعية ة تعيد االعتبار ألنسنة اإلعاقة من حيث الفهمقراءة واقع اإلعاقة من زاوية تنموي

-اؼبنبثق عن مرتكز اػبصوصية السوسيو والسياسات اليت هبري العمل هبا ُب السياؽ االجتماعي العاـ اػبطط
 .ثقافية للمجتمع

ليف اعتمادا على ىذه اؼبقاربة صاغ الباحث إشكاليتو عن اؼبوضوع، من خالؿ فهم يقـو على تو 
الفواعل االجتماعية اليت ترتبط دبشكل اإلعاقة. وؿباولة التقرب من الواقع الذي هبري فيو التداخل بُت 
السياسات اغبكومية فبثلة ابػبصوص ابؼبؤسسات القائمة ُب اجملتمع، وبُت األسر والفواعل االجتماعية األخرى 

 اؼبختلفة.سواء كاف األفراد السليموف األسوايء أو اؼبنظمات اعبمعوية 
تعدد اؼبقارابت النظرية حوؿ موضوع اإلعاقة، وأيضا تعدد الدراسات اليت اىتمت ابؼبوضوع،  أخَتا إفّ 

ومن انحية اثنية قرار اؼبدخل النظري الذي تبناه الباحث إمبا يصب ُب ضرورة تعيُت اؼبفهومات اليت تقـو عليها 
 ى اجملتمع احمللي. الدراسة، وأيضا التمثل اإلمبَتيقي الذي تتبدى فيو لد

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 الثاينالفصل 

سياسة الرعاية 

الاجتماعية للمعاقين: 

 اقتراب سوسيولوجي
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 متهيد: 
إف مسعى ىذا الفصل يستهدؼ تقدًن عرض موضوعايت ؼبفهـو الرعاية االجتماعية، ويف ىذا السياؽ 
سيتم التعرض للخلفيات السوسيولوجية اليت حددت االذباىات اغبكومية لتبٍت سياسات زبص فئة اؼبعاقُت. 

عرؼ على اػبطط اليت من حيث الت ،من ىنا سيكوف ربليل ـبتلف التجارب الدولية عربية منها وأجنبية مهمة
اعتمدت ألجل ربقيق االندماج االجتماعي ؽبذه الفئة يف اغبياة االجتماعية واالقتصادية. كما أف فعل اؼبشاركة 
الذي تسعى إليو ىذه التجارب سيبُت بوضوح كيفية التعاطي الذي تنتهجو ألجل تفعيل دورىا اجملتمعي، ومن 

ة اليت اىتمت ابلرعاية االجتماعية كمفهـو نظري ومن مث فبارسايت انحية اثنية فإف عرض اؼبداخل السوسيولوجي
 سيزودان بفهم أكثر عمقا لؤلبعاد االجتماعية والسياسية والثقافية اليت هبب أف تؤخذ يف اغبسباف يف زبطيطها.
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 :جية للسياسة االجتماعيةو نظورات السوسيولقراءة حتليلية يف ادل :أوال
شغل التنظَت السوسيولوجي حيزا ىاما من االىتماـ لدى أوساط العديد من الباحثُت واألكاديبيُت، 

حوؿ عديد القضااي االجتماعية؛ فهو عملية  اإليديولوجيةتباينت واختلفت مشارهبم العلمية ، وتصوراهتم 
مرضية، قصد صياغة الشروح  ديناميكية موقفية تظهر دائما كرد فعل ازاء الظواىر االجتماعية صحية كانت أو

التفسَتية والتأويلية مرادىا اهباد وصياغة قوانُت وتعميمات يبكن من خبلؽبا التنبؤ واستشراؼ مستقبل ىكذا 
 ظواىر.

يت ابىتماـ خاص لدى الكثَت من اؼبفكرين والباحثُت، قبد قضااي ظولعل من أىم اؼبواضيع اليت ح
غبياة االجتماعية تعٌت ابلعديد من ؾباالت ا اليتأحد القضااي اؼبفصلية سياسات الرعاية االجتماعية، ابعتبارىا 

بدراسة الطبقات والفئات  أيضااخل، كما هتتم  ...اإلصبلح، التنمية، اإلسكاف، التعليم، من قبيل: الصحة
االجتماعية اؼبختلفة اؼبشكلة للنسيج االجتماعي للمجتمع، مثل: فئات اؼبسنُت، األحداث، الطبقات العاملة، 

 واؼبعاقُت...
وتعترب دراسة العبلقة بُت قضية السياسة االجتماعية وعلم االجتماع من اؼبوضوعات اليت مازالت تطرح 

كثَتا   بيًت تونسند، وعلم االجتماع خباصة وردبا أظهرت ربليبلت ذه القضية بعامةقبل اؼبهتمُت هب للمناقشة من
ع اىتماـ اليت تؤكد على أف البداايت األوذل لدراسة السياسة االجتماعية دل تكن موض ةمن اغبقائق الواقعي

على ضرورة عدـ ، ولكن قبد يف السنوات األخَتة ظهور نزعة سوسيولوجية قوية تؤكد علماء االجتماع األوائل
 الفصل بُت قضية السياسة االجتماعية والقضااي األخرى اليت يهتم دبعاعبتها علم االجتماع.

وقد جاءت التصورات السوسيولوجية اغبديثة لتؤكد على أف عملية الفصل بُت دراسة السياسة  
تفسَته إذل تصور عدد من  ا االعتقاد اػباطئ يرجعذ، فهالجتماع يعترب عملية خاطئة سبامااالجتماعية وعلم ا

ليبلهتم ، أو أف علماء االجتماع ركزوا يف ربعلم االجتماع علما متحرر القيمة اؼبهتمُت بتلك القضية واعتبار
 ، خاصة تلك النظرايت اليت هتتم دبظاىر التغَت االجتماعي.على نظرايت متفائلة جدا

بدراسة قضية السياسية  اقتهوعبل ةسوؼ نتعرض ألىم مبلمح التغَتات السوسيولوجيوعموما  
، اليت كشفت عن اؼبزيد من االىتمامات السوسيولوجية النظرية االجتماعية، السيما أىم التطورات اغبديثة

اليت تؤكد يف ؾبملها إذل أي حد يبكن اعتبار قضية السياسة االجتماعية من القضااي واؼبوضوعات  ،واؼبيدانية
 تخصصة يف الوقت اغباضر.األساسية لعلم االجتماع، وفروعو اؼب

ولعل من أبرز اؼبنظورات السوسيولوجية لدراسة قضية السياسة االجتماعية قبد طبس تصنيفات  
  :سانبت إذل حد كبَت يف اإلثراء النظري واإلمربيقي ؽبذه القضية وىي كما يلي

 :( أو اذلندسة االجتماعيةمنظور الرعاية )اإلصالح االجتماعي -1
اؼبنظور على أنبية البحث االجتماعي التقليدي وتوجيهو كبو سياسات اإلصبلح اليت ترجع يركز ىذا  

وتونسند  Titmussتيتموس  ىذا االذباه حاليا ربليبلت كل من، ويبثل نجذورىا إذل هناية القرف العشري
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Townsend ودننسوف ،Donnison  وابثBooth  وويبWeebb  ،سعى أصحاب  حيثوغَتىم يف بريطانيا
ىذا االذباه كبو االىتماـ بتوجيو سياسات اإلصبلح االجتماعي كبو تنمية اجملتمعات احمللية وكافة القطاعات 

مكثفة حوؿ مشكبلت اجتماعية ، عبلوة على ذلك الًتكيز على أنبية إجراء دراسات اعية اؼبختلفةاالجتم
، وىذا ابلفعل ما حدث يف الوالايت اؼبتحدة  إطار سياسات اإلصبلح االجتماعي، ووضع حلوؿ ؽبا يفمعينة

 األمريكية وغَتىا من الدوؿ األوربية.
رايت اليت سبثلت يف أعماؿ  اؼبدخل االجتماعي اسهامات رواديف الواقع تعود جذور ىذا اؼبنظور إذل  

 .االجتماعية واؽبندسة االجتماعية ؼبصطلح السياسية واستخداماهتما ، وكالر بوبر،ميلز
أنبية ىذا اؼبنظور يف تركيزه على دراسة اغبقائق الواقعية أكثر من اىتمامو ابلدراسات وترجع  

واػبدمة االجتماعية  ة، كما يسعى لتكثيف أعماؿ كل من اإلدارة االجتماعيَتىا فقطالسوسيولوجية وتفس
عامة غبل مشكبلت اجتماعية  ، وجعل أىدافها تًتكزكبو األعماؿ االجتماعية الواقعيةوتوجيو أنشطتهما 

 وغَتنبا. جولياف ابركر ودننسوف، وىذا ابلفعل ما ظهر واضحا يف كل من أعماؿ معينة
وإبهباز يسعى أصحاب ىذا اؼبنظور على الًتكيز كبو توجيو سياسات  اإلصبلح االجتماعي وأىدافو  

ضع نظاـ اجتماعي سليم يكوف القومية ، وضرورة تدخل السياسات اغبكومية غبل اؼبشكبلت الواقعية ،وو 
موجها غبل ىذه اؼبشكبلت، واالىتماـ عموما دبا يعرؼ ابلنزعة الواقعية والتوجيو اؼبيداين ، وىذا ما حدث يف 
الواقع يف سياسات اإلصبلح االجتماعي يف الدوؿ اؼبتقدمة منذ أواخر القرف التاسع عشر وحىت منتصف القرف 

 . 1العشرين
لتوصيف العاـ لطروحات ىذا اؼبدخل اذل أنو ركز على الطرح الربغمايت الواقعي ونشَت يف هناية ىذا ا 

يف كيفية استثمار األحباث االجتماعية ػبدمة السياسات االجتماعية اؽبادفة ابألساس الهباد حلوؿ مناسبة  
 .لواقع اجملتمعات، بغية ربقيق الرفاه االجتماعي

   :(منظور الرعاية االجتماعية )ادلواطنة -2
ىذا اؼبدخل مسألة الرعاية االجتماعية من اغبقوؽ األساسية وىي مسألة يف غاية األنبية، على  اعترب

اعية اليت هبب توفَتىا نوع من اغبقوؽ االجتمفهي ، اعتبار أهنا تعكس جوىر التمتع ابؼبواطنة ابلنسبة لؤلفراد
، اليت هبب منها حق الرعاية االجتماعيةسية، و ، وتتضمن تلك اغبقوؽ توفَت كافة اػبدمات األساللمواطنُت

 .من أىم حقوؽ اؼبواطنة و اأساسيمطلباتدبَتىا بصورة عامة ابعتبارىا 
ربليل حوؿ  مزوا اىتماماهتالعلماء االجتماعيُت الذين ركّ  أبرز عمالو اؼبختلفة أحدأب مارشاؿ يعتربو ىذا 

ؤرخُت االجتماعيُت يف أحد اؼب ويعدّ  ،"اؼبواطنةوؽ حققضااي السياسات االجتماعية، أين اىتم بتحليل مفهـو "
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لتلبية وتقدًن اػبدمات األساسية للمواطنُت وربقيق اغبياة الكريبة أين أكد على العبلقة الوثيقة  ىذا التصور؛
 ؽبم، وبُت ـبتلف اغبقوؽ الطبيعية األخرى، وىذا هبب يف اعتقاده أف تتضمنو السياسات االجتماعية.

 خصبا للتعبَت عن اىتمامات منظور اؼبواطنة وجد يف اجملتمعات الغربية الصناعية ؾباالف إ ،ويف الواقع
واقع االجتماعي التارىبي اؼبتغَت، وانتقاؿ اجملتمعات من ، أين اىتم أصحاب ىذا االذباه بدراسة الآرائو وأفكاره

وذل ألصحاب ىذا اؼبنظور ، وإف كانت االىتمامات األناعة إذل ؾبتمعات ما بعد الصناعةما قبل الصمرحلة 
ابدئ األمر مثل الطبقات العاملة، أو  تًتكز حوؿ توفَت اػبدمات األساسية لطبقات اجتماعية معينة يف

، وىذا ابلفعل ما حدث يف ىتمامها جبميع الفئات االجتماعيةؿ بعد ذلك ا، إذل أف ربوّ الطبقات الوسطى
 ة أين مشلت صبيع الفئات االجتماعية.قيق أىداؼ سياسات الرعاية أو اػبدمة االجتماعيرب

حيث ؛ يؤكد مارشاؿ يف ىذا الصدد على أنبية فكرة اؼبواطنة وعبلقتها بفكرة التضامن االجتماعي
قوؽ ، وهبب سبتعهم حبعتبارىم أعضاء يف اجملتمع العاـصبحت الفكرة تشَت إذل حقوؽ أعضاء اجملتمع احمللي ابأ

، وبصورة عامة الوالء االجتماعي بشرعية قانونية، اليت هتدؼ أساسا لزايدة روابط الرعاية االجتماعية اؼبختلفة
، وذلك بغية جعل تلك اغبقوؽ توفَت الرعاية الصحية، التعليم، والصحة، والعمل وتوفَت اؼبسكن اؼببلئمتشمل 

قُت ، على اعتبار أهنم يف تنمية اجملتمع احمللي؛ وينطبق ذلك على شروبة اؼبعا األفراد أعضاء فاعلُت ومشاركُت
ىذه األخَتة، بغية تسهيل  من ـبرجات سياسات الرعاية االجتماعية اليت تصيغها وترصدىا اغبكومات لصاحل

مهمة البراطها يف اغبياة االجتماعية، وسبكينها من اإلفادة واالستفادة من طاقاهتا اؼبعطلة بفعل عوامل ومعيقات 
 2ذاتية اترة ، وبيئية أطوارا أخرى.

وابعتبار اجملتمع نسقا مشوليا فاف الرؤية للعبلقة بُت ـبتلف الفئات االجتماعية تكوف ىي األخرى مبنية 
 على حد تعبَت اؼبنظر ابختُت ،خراآليف حضور  إالال يبكن فهم الذات  إذعلى ثنائية الذات واألخر ، 

M.Bakhtine ":األخر، ولذا فاف فسنا ككلياتننا لبفق يف النظر إذل أنإيف توصيفو ؽبذه العبلقة بقولو 
ص وىي اغبقيقة اليت تنطبق على األشخا 3ضروري، حىت ولو كاف ذلك مؤقتا، الستكماؿ فهمنا لذواتنا."

 أو غَت اؼبعاقُت. ،اؼبعاقُت وأقراهنم من األسوايء
اؼبعاؽ مواطنا يعترب جزأ من كل، فاف اكتماؿ شعوره ابؼبواطنة مرىوف دبدى ربقيقو الشخص  ودبا أف

، اإلنساينالحتياجاتو، وتقديره لذاتو وصونو غبقوقو، وأدائو لواجباتو، يف إطار من اإلحساس ابالعتزاز والتقدير 
 4ويعزز لديو قيم الوالء اجملتمعيالذي يغذي فيو روح االنتماء االجتماعي 
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4
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مات عديدة من قبل أعماؿ أصحاب ىذا اؼبنظور ومنها ربليبلت مارشاؿ وجدت يف اىتما إفّ  حقيقة 
، الذين اىتموا بكل من مفهـو اؼبواطنة واغبقوؽ االجتماعية وعبلقتهما بفكرة التضامن علماء االجتماع

 .والنسكي وبيندكس اتلكوت ابرسونزاالجتماعي للمجتمع الصناعي اغبديث ولعل أبرزىم 
انحية أخرى فقد أظهرت ربليبلت مارشاؿ عن حقوؽ اؼبواطنة أصداء فباثلة ؽبا عند ربليبلت رواد ومن 

بارىا نقطة اتصاؿ حيث تتبلور فكرة اؼبواطنة ابعت ن أمثاؿ ماركس وسبنسر ودوركاًن؛علم االجتماع اآلخرين م
تعترب إحدى  إذ ؛اعبمعية وابطنسر حوؿ األسس التعاقدية للتضامن وربليبلت دوركاًن حوؿ الر بُت ربليبلت سب

، عبلوة على أهنا تؤكد االجتماعي يف اجملتمعات اغبديثة العناصر اؽبامة اليت تؤدي على ما يعرؼ ابلتماسك
ناوؽبا لقضية " وخباصة تتشَت إليها بصورة مباشرة فكرة "حقوؽ اؼبواطنة على النزعة التعاونية الدوركايبية اليت

 .5العادلة االجتماعية
د ىذا اؼبنظور على فكرة اؼبواطنة وأنبيتها كنوع من اغبقوؽ االجتماعية األخرى اليت هبب وعموما أكّ  

، أين دبوجبها يتم تقدًن اغباجات األساسية وأساليب الرعاية االجتماعية ف تتوفر ؽبا األساليب القانونيةأ
من مث سوؼ يسهم ذلك يف بناء نظم ، و واطنُت كأعضاء يف اجملتمع احمللياؼببلئمة ، وذلك ابعتبار أف اؼب

ماعية وخلق روح الوالء هتدؼ لتحقيق اؼبساواة االجت، اجتماعية على أسس عقبلنية وذات طابع علمي
 . ناصر التضامن االجتماعي اؼبختلفة، وغَت ذلك من عواالنتماء

، دائمةية الية تكوين النظم والسياسات االجتماعنبيؤكد على أ وعطفا على ما سبق فاف ىذا االذباه
، تقديبها على فئات اجتماعية معينة، واليت يقتصر اإلجرائية أو اإلصبلحية اؼبؤقتة بعيدا عن النظم واألساليب

، والعمل على جعلهم أعضاء فاعلُت يف إذل تلبية احتياجات كافة الفئات االجتماعية أيضابقدر ما يهدؼ 
 .يو عموما فكرة اإلحساس ابؼبواطنةهتدؼ إلتنمية اجملتمع احمللي الذين يعيشوف فيو وىذا ما 

 :حول حنو التصنيع وسياسات الرعايةمنظور الت -3
تمية اغبلنظرية السوسيولوجية اليت تعرؼ "ابلنظرية اؼبركزية" أو نظرية ينطلق أصحاب ىذا اؼبنظور من ا 

ال يبكن أف تتم عن اذ ، اليت تؤكد على أف عملية ربديث السياسات االجتماعية ألساليب الرعاية التكنولوجية
، فالسياسة االجتماعية ال يبكن تة توجو كبو فئات اجتماعية معينةإصبلحية عبلجية مؤق طريق تطبيق سياسات

، وجي والتحوؿ كبو التصنيعالتكنول أف تقـو على أساس إيديولوجية معينة بقدر ما تنهض على عناصر التقدـ
، وصبيع مظاىر اغبياة العامة اليت توجد لنظم واؼبؤسسات االجتماعيةالذي يسهم يف تغيَت مباشر يف البناءات وا

وعلى ىذا األساس قبد أف أصحاب ىذا اؼبنظور يعتمدوف  .سواء أكانت رأظبالية أـ اشًتاكيةيف اجملتمعات 
، ولكن يهتموف فحسب وظيفية ابلدرجة األوذل من أسسينطلقوف ال فهم على نظرية اغبتمية التكنولوجية 

سسات وأساليب الرعاية ، وتطوير مؤ ل بُت النظم االجتماعية اؼبختلفةأيضا بصورة خاصة أبنبية التكام

                                                           
5
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ومن انحية أخرى يؤكد ىذا اؼبنظور على اعتبار عمليات التنمية االقتصادية والصناعية من  االجتماعية.
، وتعترب من اؼبتطلبات اعبوىرية اليت هتدؼ ب أف هتتم هبا اجملتمعات اغبديثةاألىداؼ األساسية اليت هب

 .االجتماعي بصورة تكاملية وظيفية لتحديث البناء
؟ ولئلجابة على ىذا التصنيع على الرفاىية االجتماعيةلكن السؤاؿ الذي يطرح نفسو كيف يؤثر  

عملية التصنيع تعمل على إحداث تغيَتات اجتماعية ملموسة وسريعة  السؤاؿ يتصور أصحاب ىذا اؼبنظور أفّ 
العاملة التقليدية إذل قوى  : سياسة التصنيع تعمل على تغيَت القوىاجملتمع وبناءاتو ونظمو اؼبختلفة، مثاؿيف 

 .ة لديها أجور مناسبة ودخوؿ اثبتةعاملة متخصصة وؿبًتف
وينطبق ذلك أيضا على سياسات التعليم الذي بدوره يرتبط ابلتنمية االقتصادية واالجتماعية من  

بيئة، وزايدة ـ ابجملتمع احمللي وضباية ال؛ حيث يسهم يف عملية التحضر وزايدة العمراف واالىتماددةمظاىر متع
 .6...اخل الوعي الصحي

ويبدو جليا من خبلؿ ىذا اؼبنظور ذلك التباين بُت اجملتمعات الصناعية فيما بينها، وبُت الدوؿ النامية  
، اليت غالبا ما ةابلبيئة الصناعية والتكنولوجي أساسالذلك فاف توصيف السياسة االجتماعية يرتبط  اؼبتخلفة،

فاف ربقيق مبتغيات سياسات الرعاية ال بد ؽبا من ىذا اؼبنطلق  ، منأخرىتكوف حكرا على دوؿ دوف 
ينبغيات ترتكز أساسا على خصوصية البيئة االجتماعية االقتصادية والثقافية للمجتمعات، وال بدؽبا أيضا أف 

اعية تتجاوز حدود العبلج واإلصبلح إذل تعزيز حياة التضامن اعبمعي دبا يضمن رفاىية كل الفئات االجتم
 دومبا سبييز.

 :ادلنظور االشرتاكي -4
الذي  الشيءيتشكل اجملتمع عادة من فئات وشرائح اجتماعية تتباين درجات ومساحات ذبانسها،         
ضمن مكانة اجتماعية، تتحدد من خبلؽبا  تشكل ىوة تراتبية، تكوف مقدمة للصراع حوؿ التموقع إذليؤدي 

 معادل االلبراط يف اغبياة االجتماعية.
وغٍت عن البياف أف ىناؾ عبلقة طردية بُت اتساع مساحة التباين بُت الفئات االجتماعية، وبُت عمق 

يط ابلتجانس، ومن شبة التماسك الداخلي للفئة الذي ينمي فيها روح الثقة وعمق التكيف يف احمل اإلحساس
ماعي الذي تنتمي إليو؛ فكلما تقلصت مسافة التباين الفئوي يف اجملتمع ، كلما كاف اإلحساس االجت

 7ابلتجانس قواي، وقلت بذلك ىوامش اغبرماف واالستبعاد االجتماعي واؽبامشية االجتماعية.

                                                           

.47-43: مرجع سبق ذكره، ص  عبد هللا دمحم عبد الرضبن  6
  

7
، سلسلة دراسات يف علم االجتماع، مركز الدراسات الفئات االجتماعية على خريطة التنظًن السوسيولوجيأبو ليلة علي ؿبمود وآخروف:  

 .492-489، ص2003، القاىرة، 1والبحوث االجتماعية، ط
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جتماعية ية االقضية سياسات الرعاويرتكز التنظَت السوسيولوجي وفق اؼبنظور االشًتاكي يف تعاطيو مع 
 : 8على دعامتُت أساسيتُت نبا

 تفسَتاهتا أساسا على تربيرات ( كنظرية شاملة، تعتمد يفأف سياسات الرعاية االجتماعية )الرفاىية أوال:
 داخل اجملتمعات الرأظبالية من الدرجة األوذل. وأيديولوجيات تطورىا

تسعى لتحقيق مكاسبها بصورة ؼبشاكل الرأظبالية، و حلوؿ ارية هتتم دبعاعبة وضع يكنظرية معفهي   اثنيا:
بصورة  اؼبتأثرينَتا من جانب العديد من اؼبفكرين بك  تلك األفكار وجدت قبوال مستمرة. ويف حقيقة األمر، أفّ 

أو أبخرى ابلنزعات االشًتاكية، فبعضهم عمل ربت تيار الراديكالية، أو الصراع، أو ما يسمى أيضا 
؛ واليت تقر أبف اجملتمع يؤدي وظائفو من خبلؿ الصراع الطبقي اساسا، فكل طبقة تسعى ة احملدثةابالشًتاكي

على  لتحقيق مصاغبها، وىذا ما أفرزتو اليربالية الرأظبالية، ويعتقد ىذا الطرح أف االشًتاكية ىي البديل القادر
 ربقيق وضماف اؼبشاركة االكثر عدالة يف القوة واؼبلكية والثروة.

قبد الكتاب الذين عاعبوا قضية سياسات الرعاية االجتماعية حسب ىذا اؼبنظور ومن أىم ىؤالء اؼبفكرين و  
  .ديبوىوؼ  وغَتىم، و سافيلوكونر، و ربليبلت جوؼ على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، 

لقضية الرعاية  التصورات العامة اليت يقـو عليها اؼبنظور االشًتاكي عند معاعبتومن أىم األفكار و و 
 :9االجتماعية ما يلي

تمعية توزيع اؼبوارد اجملماعية يف ضوء نظم ؿبددة للعمل، وظروؼ اؼبعيشية، و تكمن سياسات الرفاىية االجت -
 .على أسس اغباجات البشرية

 أف الرأظبالية كنظاـ إصباعي متناقض مع الرفاىية بصفة عامة. -
ة عن طريق ما يسمى ابلفعل اعبمعي، ذلك بصورة تدرهبياجملتمع الرأظبارل و الرفاىية يف تقـو سياسات رعاية  -
ؽبذا السبب تلجأ الرأظبالية كبو اإلصبلح االجتماعي اؼبؤقت أو مادىا أساسا على الطبقة العمالية، و اعتو 

  .العبلجي وإف كاف ذلك مشكوكا فيو ألنو يتم بصورة ىامشية
دًن سياسات الرعاية االجتماعية يف اجملتمعات متعددة، على تق تعمل كل من اغبكومة أو أجهزة الدولة -
ردبا تعتمد عيدة سباما عن سياسات الرفاىية و توجيهها كبو مصاحل الطبقة اؼبسيطرة. ومن مث، فالدولة تكوف بو 

 على األساليب كناحية شكلية فقط.
اعى فيها عناصر التوزيع العادؿ، ال أف فكرة قياـ سياسات الرعاية االجتماعية أو الرفاىية بصورة كاملة ير  -

 يبكن أف يتحقق إال بعد أف تصبح صبيع وسائل اإلنتاج اشًتاكية.
اػباصة و  تصوراتو العامةو إذل اؼبنظور االشًتاكي برمتو و ىناؾ الكثَت من االنتقادات اليت توج فّ إ، حقيقة

 ؽبذا التصور أو النظاـ ولوجية العامة األيدي أين يبكننا القوؿ أف ة سياسات الرعاية االجتماعية، ذباه قضي
                                                           

8
 .53، ص2002، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، القاىرة، قراءات معاصرة يف نظرية علم االجتماعخلف عبد اعبواد:  مصطفى 
.47-43صمرجع سابق،  :هللا دمحم عبد الرضبنعبد   9 



 سوسيولوجياقرتاب سياسة الرعاية االجتامعية للمعاقني:  ...................................................................الفصل الثاين

 

66 
 

، حىت توفَت اغباجات األساسية عبماىَتها على قادر ىذا األخَت ، ودل يعد اوفنائه اىدمه بذور طياهتاضبلت يف 
 أجلها ابلدرجة األوذل. السياسي من ة اليت أعطى ؽبا األولوية، وقاـ النظاـ االجتماعي و تلك الطبقات العام

نظاـ الرأظبالية فقط، وربليل واقعها االجتماعي وغاب  يبلهتم كبوركز أصحاب ىذا اؼبنظور ربل لقد
 وأداخل اجملتمعات االشًتاكية ذاهتا، معرفة تباين السياسات االجتماعية سواء عنهم البعد التحليلي اؼبقارف، و 

 . اجملتمعات الرأظبالية األخرىبُت 
الرأظبالية  بُت السياساتت االشًتاكية على التميز بينها و من انحية أخرى، لقد ركزت السياساو 

،فبا يعجل بثورة  ىذا االذباه إذل القضاء على أنساؽ األسرة واجملتمع واليت ستفضي يف نظر وعبلقاهتا ابلتصنيع
ما  الطبقات اؼبستغلة، وخاصة الربوليتاراي على ظاليميها، وتستبدؿ بذلك النسق الرأظبارل بنسق اشًتاكي، وىذا

وىو ما حدث يف العديد من اجملتمعات اليت كانت السباقة يف تبٍت ىذه الطروحات، حيث  .10تنبأ بو ماركس
هتاوت بنائيا وحىت وظيفيا الكثَت من أنساقها ، وأصبحت بذلك العدالة االجتماعية والفعل اعبمعي شعارات دل 

 عم السياسي وااليديولوجي ؽبذه السياسة.تلبث أف سقطت بسقوط االرباد السوفيايت اغباضن اعبغرايف والدا
 اذباىُت أساسيُت ونبا: إذلويبكن تقسيم ىذا األخَت ادلنظور الوظيفي:  -5
 الكالسيكي: الوظيفيادلنظور  -أ

يل دوركاًن   وإيب،  H.Spencerأعماؿ أصحاب ىذا اؼبنظور يف أراء كل من ىربرت سبنسر تتجلى
E.Durkheim ماكس فيرب ، وM. weber حيث تدور اىتماماهتم حوؿ قضية السياسة االجتماعية وغَتىم؛ 

 :انطبلقا من بعدين أساسيُت نبا
اعية النظم االجتمو رؤيتهم السوسيولوجية العامة اليت تتصور أف اجملتمع ؾبموعة متكاملة من البناءات : أوال -

 . اليت تربط كل منهما ابألخرى
، طبيعة ربقيق تسهم يف التعرؼ على وظائفها وتكاملها بصورة فبيزةظم النأف دراسة تلك البناءات و : اثنيا -

 . العامة اليت تؤدي إذل التجانس واالنسجاـ يف اجملتمع األكرب األىداؼ
 .11موجز ألىم تصورات ىؤالء العلماء عرضفيما يلي و 

ة االجتماعية بصورة غَت مباشرة ومن خبلؿ ربليبلتو ، حوؿ قضية السياس ىربرت سبنسر جاءت أراء
يد من . فلقد سعى لعرض وجهة نظره حوؿ العدالعضوية"اؼبماثلة "ونظريتو السوسيولوجية العامة حوؿ 

  بصفة خاصة يف مطلع القرف، اليت كانت موجودة ابلفعل يف اجملتمع الربيطاينسياسات الرعاية االجتماعية
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"عدائية، ضد السياسة  ، كما جاءت معظم تلك التحليبلت ذات نزعةلتاسع عشراوأواخر القرف  العشرين
 .12كيف ال وقد كاف ابنا متمردا ومنشقا عن الكنيسةاالجتماعية للدولة،  

 "أحكاـ القيمة" ، عربت عن اىتماماتو حوؿ فكرتو اؼبعروفة عنى كتاابت سبنسر، أننا نر عامة بصورةو 
Value  Judgement   ره عن طبيعة الظروؼ ، وىذا يكشف بدو بقضية سياسات الرعاية االجتماعيةارتباطها و

 .( ؽبا يف الواقعنسرمعاصرة )سبة اليت كانت تعيشها بريطانيا، و األخبلقياالجتماعية و 
حوؿ قضية السياسة االجتماعية كانت ذات  أف تصورات سبنسر ،، روبرت بنكرويشَت يف ىذا الصدد

، من خبلؿ دولة من إجراءات وسياسات اجتماعية. ولقد انعكست تلك النزعةضد ما تفرضو النزعة عدائية 
خاصة وأف كتاابت سبنسر يف ؾبملها، كانت ذات طابع  Laisser Faireدفاعو عن سياسة عدـ التدخل 

نظمها اؼبختلفة من نواح ليل قضااي الرعاية االجتماعية و دل يركز على ربو ، أخبلقي من الدرجة األوذلسياسي و 
 اجتماعية فقط.

ما وبدث ابلفعل ية و النظم االجتماعيربط بُت ربليبلتو حوؿ التطور و  سبنسر أف وإبهباز، لقد سعى
تائج أكثر كبو التكامل نيد يف اجملتمعات كانت ىناؾ فرص و لدى فكرتو العامة أبنو كلما زادت درجة التعق

لة التدخل يف يت دبوجبها تستطيع الدو ، فلقد ركز سبنسر على توضيح بعض اغبلوؿ الاالجتماعي. ومن مث
، كاف سبنسر ساليب اػباصة للرعاية االجتماعية. وبصورة أو أبخرىاألاإلدارة االجتماعية، وتوفَت اإلجراءات و 

ؽبذا السبب كاف معداي ضرورة أف ال تتخذ اغبكومة موقفا سريعا وحاظبا للتغيَت االجتماعي اعبذري، و ال يؤمن ب
 .  إلنسانية ذاهتا، مربرا تلك اإلجراءات أبهنا ضد الطبيعة االبلمساواةو اغبد من الفقر و بَت اغبكومة كبللتدا

ى ليشَت إذل كل فرد هبب أف يسع "الشخصية القوميةعبلوة على ذلك، استخداـ سبنسر مفهـو "
خلق فروؽ تسهم يف اعبماعية للرفاىية سوؼ لتحقيق رفاىيتو دبجهوده الذايت. ومن مث، فإف اعبهود الفردية و 

، كما أف سياسات الرعاية االجتماعية  يف ؾبملها سوؼ هتدد من مستوى معيشة الطبقة بُت اؼباكبُت واحملتاجُت
، أف تلك التدابَت دة اليت تدفع الضرائب اغبكومية وسبوؿ تلك السياسات. ومن انحية أخرىالعامة ألهنا الوحي

قية يف اغبياة البلأخبلع على اؼبزيد من االكبرافات و تشجسوؼ دي لزايدة البَتوقراطية اغبكومية، و سوؼ تؤ 
غَتىا من ؿ ألمهات األطفاؿ غَت الشرعيُت و ، مشَتا يف ذلك لئلعبلانت اليت تقدـ على سبيل اؼبثااجملتمع

 . للمزيد من السلوكيات البلأخبلقيةاألمثلة اليت تؤدي 

ت كبو نقيض سبنسر وآرائو السابقة يف كثَت من االذباىا ى، فكاف عل E. D urkheimأما أميل دوركاًن
يف ؾبموعة أعماؿ دوركاًن اػباصة، ابلًتبية األخبلقية، والتعليم،  ىذا يتمثلسياسات الرعاية االجتماعية، و 

عة من سياسات الرعاية غَتىا من التحليبلت اليت تًتكز حوؿ معاعبة قضااي متنو وتقسيم العمل، واالنتحار، و 
بعيدا عن اإلطار النظري السوسيولوجي لدوركاًن الذي يًتكز  رج. كما أف تلك التحليبلت دل زباعيةاالجتم
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حرصو على تنظيم اجملتمع بعد التصدعات ، و Solidarity Socialحوؿ نظريتو العامة عن التضامن االجتماعي 
يتخذ دوركاًن موقفا عدائيا ضد  ، فلمل من أبنيتو وأنساقو االجتماعية. وعلى أية حاؿاؼبختلفة اليت شهدهتا ك
االجتماعية على  ، فهو كعادل اجتماع دل يركز دراسة اغبقائق The State Interventionسياسات تدخل الدولة

لتلك اغبقائق ابلدراسة والتحليل. ومن اؼبنهجي عند تناولو ة، وىذا كاف جوىر أساسو النظري و تأهنا وقائع اثب
، فلقد كاف حريصا على سبيل اؼبثاؿ على ربسُت واؼبدروسدخل الدولة السريع ، كاف دائما يتطلع ألنبية تمث

دث من سياسات ، حىت وبتغيَت اؼبناىج الدراسة التقليديةالعمل على الرعاية االجتماعية يف فرنسا، و مستوايت 
الدوؿ لك العديد من اؼبداخل اؼبقارنة للسياسات التعليمية يف بعض ، مستخدما بذالتعليم والتنشئة االجتماعية

، مع فرنسا ابلفعل ، فلقد قبح يف تغيَت السياسة التعليمية يفاألوروبية األخرى والسيما أؼبانيا منها. ومن مث
 .وجيهها على أسس أخبلقية وتربويةتؿ العلمية ؼبشكبلت ىذه السياسة و وضع بعض اغبلو 

التماسك  فقد أكد دوركاًن أف ىناؾ شكلُت أساسيُت كبَتين للتماسك؛ أوؽبما: وعبلوة على ذلك
اآلرل، واثنيهما: التماسك العضوي، ويعترب األوؿ خاصية من خصائص اجملتمعات التقليدية اليت يتضاءؿ فيها 

ي، وتتماثل تقسيم العمل ، وسبارس فيها اؼبعايَت قوة ضاغطة، كما تتجلى فيها مظاىر قوة التماسك االجتماع
واآلراء، أما التماسك العضوي فيظهر يف اجملتمعات الصناعية األكثر تقدما، فيها التقاليد واؼبعايَت واؼبعتقدات 

واليت عادة ما تتميز بتعقد نظاـ تقسيم العمل، وشيوع عبلقات مبنية على التعاقد، والبفاض مستوايت 
ا البناء تضعف قوة الضبط وتتنامى مظاىر االكبراؼ التكامل وندرة مظاىر التماسك والتضامن، ويف مثل ىذ

والتمرد عن اؼبعايَت، ويصبح بذلك اجملتمع غَت قادر على ضبط إيقاع العبلقات دبا يبلءـ البناء االجتماعي، 
 .13ويصبح التماثل ضرورة لتحقيق التماسك كهدؼ مفصلي

 :ادلنظور الوظيفي احملدث -ب
تعددة لعلماء االجتماع األوائل ، اىتمامات مالكبلسيكي عكست ربليبلت أصحاب اؼبنظور الوظيفي

حيث تمامات نتيجة لتطور علم االجتماع ذاتو؛ ، ولقد تطورت تلك االىناوؽبم لقضية السياسة االجتماعيةتو 
موضوعات علم عية، واعتبارىا من أىم قضااي و تناوؿ علماء االجتماع احملدثُت قضااي سياسات الرعاية االجتما

ة بصورة ، ترتبط بتلك القضيت بعض ىؤالء العلماء تصورات قيمةردبا قبد من اىتمامااألساسية. و جتماع اال
، T. Parsonsاتلكوت ابرسونز ، و  R. Mertonمن أمثاؿ ىؤالء العلماء روبرت مَتتوف مباشرة وغَت مباشرة، و 

 .وغَتىم N . Semelserنيل ظبلسر و 
كل من البناء والوظيفة االجتماعية وربليبلتو لبلنساؽ مَتتوف، حوؿ معاعبتو ل تركزت اىتماماتوقد 

التفكك ولقد حرص على أف يعرض مظاىر والنظم االجتماعية. واغبفاظ على ذلك البناء واستمراريتو. 
أتدية و Dysfunctional، على أهنا نتيجة ؼبا أظباه ابػبلل الوظيفي االجتماعي بُت البناءات والنظم االجتماعية
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لتوضيح نوعية الوظائف . كما سعى مَتتوف ف تقـو هبا تلك النظم يف اجملتمعؼبهاـ اليت هبب أالواجبات أو ا
دلك من خبلؿ ربليبلتو ؼبا يعرؼ االجتماعية، اليت يقـو هبا األفراد واعبماعات والنظم االجتماعية يف اجملتمع، و 

، اليت ؽبا أتثَتات مباشرة  Manifest Functionالظاىرةالوظائف ،  و Latent Functionابلوظائف الكامنة 
 االجتماعي بصفة عامة .وغَت مباشرة على السلوؾ الفردي و 

وبلل طبيعة اجملتمعات البشرية وخاصة اجملتمع اغبديث، موضحا  مَتتوف ، قبد أفومن ىذا اؼبنطلق
اعات يف اجملتمع، ػبلل ؽبذه اعبمحدوث اج عن اهنيار العبلقات االجتماعية، و التصدع الناتمظاىر التفكك و 

، مستخدما يف ذلك فكرتو حوؿ الوظائف نتائج اآلاثر السلبية يف اجملتمع، فلقد طرح تصوراتو حوؿ ومن مث
ييم السياسات االجتماعية العلمية لتقليت تقًتح بعض البدائل النظرية و ، ا Altermative Functionsالبديلة

 .ن أجل بقاء اجملتمع واستمراريتوية مالعمل على اغبفاظ على الوظائف اإلهبابالراىنة، و 
ابلبناء أو النسق  عبلقتهااتو حوؿ قضية السياسة االجتماعية، و إسهامو  أما ربليبلت اتلكوت ابرسونز

؛ حيث Welfare as Integrationال نوع من التكامل اىي  أبف الرفاىية ما أكدت االجتماعي ككل فقد
قيق أربعة متطلبات بتح مشروطا ، يكوفاجتماعي واستمراريتوبقاء أي ؾبتمع أو نظاـ ابرسونز أف  يتصور

التكامل ، و  Goal attainmentربقيق اؽبدؼ، و  Adaptationىي: التكيف أو اؼبوائمةوظيفية ىامة و 
Integration   احملافظة على النمط وPattern maintenanance  وجدير ابلذكر أف ابرسونز قد تبٌت ؾبموعة ،

 :14يلي تعلق ابجملتمع نلخصها فيمامن االفًتاضات ارل ت
ف النسق االجتماعي يوجد وجودا قائما بذاتو؛ أي أف اجملتمع يبتلك حقيقة مستقلة عن وجود األفراد  إ -

 كنسق للتفاعل.
،  البناء االجتماعي، أو األنساؽ اعبزئية يف اجملتمع عن عدد من الوظائف الرئيسية )البناء يبثل الوظيفة(يعرّب  -

 .من مشكبلت النسق األساسية، وتتكوف ىذه الوظائف من التكاملعن عدد أو 
نسق  )معايَت التكامل(، يتكوف النسق االجتماعي من أربعة أنساؽ فرعية ىي: اعبماعة االجتماعية وسبثل -

ا النسق االقتصادي )الذي يسعى وأخَت  اؾ اؽبدؼ(،قيم التكامل(، النسق السياسي)إدر ة على النمط )ظاحملاف
 التكيف(.حبلؿ إل
 تعد فكرة اؼبماثلة العضوية ىي الفكرة احملورية يف النموذج البارسونزي. -
 ري القيمي.اة على التطور والتكامل ال بد من ادماج صبيع األبنية اعبديدة يف النسق اؼبعيظومن أجل احملاف -

مو أساسا مدى اىتماكغَته من أصحاب االذباه الوظيفي، و   ، تظهر ربليبلت اتلكوت ابسونزوىكذا
التكامل  اؼبتمثل يف معاعبتو للمتطلب الوظيفي  ، خاصة عندThe Institution of Welfareبنظاـ الرفاىية 

البناء تصبح العبلقة بُت مكوانت النظاـ االجتماعي أكثر ترابطا وسباسكا، و  كعملية أساسية ذبعل من
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ذلك عموما، يف مظهرين أساسيُت نبا أوال: نسق التكامل، واثنيا:  االجتماعي أكثر ذبانتسا وتوافقا. ويتضح
األخَت يشَت إذل و  The Integration of Institutionتكامل النظم  التكامل االجتماعي، فاألوؿ يشَت إذل

 .Social Groupsاالجتماعية  تكامل اعبماعات
ية يعكس حالة من التواصل واالستمرار وعموما يبكن القوؿ أف االذباه احملدث للنظرية البنائية الوظيف

للنموذج العضوي الكبلسيكي، فقط أف أفكارىم كانت استجابة للمشكبلت االجتماعية واالقتصادية 
 بعد اغبرب العاؼبية الثانية. والتكنولوجية والسياسية اليت عاىن منها اجملتمع اؼبعاصر يف فًتة ما

أف  ف ما يبكن استنتاجو يف ىذا الصدد،إالطروحات فويف ضوء ما تقدـ من ربليل ؼبختلف ىذه 
العامة، فبا يؤكد  تو وفلسف إيديولوجيةسياسات الرعاية االجتماعية يف اجملتمعات الغربية الصناعية تعكس جببلء 

ودرجات  وإمكاانتو، الرتباطو ببطبيعة وخصوصية اجملتمع ألخرالسمة احمللية لنسق الرعاية، وتباينو من ؾبتمع 
اؼبفارقة تكمن يف أف ظهور الرعاية  إف، فجهها؛ وعلى الرغم من ىذه اؼبسلمةتقدمو، وطبيعة اؼبشكبلت اليت يوا

االجتماعية والسياسات اؼبتخذة من طرؼ اجملتمعات النامية دل تكن استجابة أصيلة للواقع اؼبعيش ألفراد ىذه 
كانت ىذه السياسات يف غالبيتها وصفات جاىزة مستوردة   اجملتمعات، وال ػبصوصياتو الثقافية واغبضارية، بل

؛ فكاف طبيعيا أف فشلت يف التعبَت عن اؼبتطلبات اؼبراد إشباعها الحتياجات الكثَت ذبسيدىا عنوةسبت عملية 
ظف اذل ذلك أف السياسة االجتماعية وفعل الرعاية نبا ابألساس ؿبموالف يتطلباف  .15من الفئات االجتماعية

لى التخطيط، التنفيذ واالستمرارية يف التوجيو، وىذا ما فشلت يف ذبسيده عديد اجملتماعات، سيما القدرة ع
 العادل اثلثية منها.

 :سياسة الرعاية االجتماعية أغراضينبغيات و  اثنيا:

يبكن إدراجها يف صورتُت أساسيتُت تتعلق األىداؼ اليت تسعى الرعاية االجتماعية لتحقيقها  ومن أبرز
 :، والثانية ؽبا ارتباط وثيق بفئة اؼبعاقُتألوذل ابألىداؼ اجملتمعية العامةا

 :16يتيف ما أيويبكن ذكر أنبها  :األىداف العامة  -1
 كل سياسة اجتماعية.  ىو وسيلة وغاية فاإلنسافأنسنة فعل الرعاية االجتماعية، وذلك ابشراؾ اعبميع،  -

واالحتياج، بتوفَت اؼبتطلبات األساسية اليت ينبغي أف تتجدد لتواكب العمل واؼبزاوجة بُت ثنائية االشباع  -
 الزايدة يف حاجيات األفراد، فبا يضمن رفع ربدي مستوى أفضل من اؼبعيشة الكريبة ؽبم.

تاحة يف اجملتمع،  حسن تدبَت واستثمار وتسيَت -
ُ
دبا يضمن التوزيع العادؿ اؼبوارد البشرية واؼبادية والتنظيمية اؼب

 .رجات التنمية على أساس من التكامل يف ثنائية اغبقوؽ والواجباتؼبخ
 .17تعد التنمية البشرية ألفراد اجملتمع ىي اؼبرتكز اؼبفصلي ألي تنمية اقتصادية -
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الرؤية التكاملية اؼبتوازنة للنمو على مستوى صبيع القطاعات واألنساؽ:)االقتصادية، االجتماعية،  -
 .الثقافية..اخل

العمل على ذبديد وتطوير دعم النُّظم االجتماعية القائمة؛ لزايدة كفاءهتا ابلنسبة عبهود إحداث التغيَت  -
 .اؼبطلوب، وربقيق األداء يف العمل االجتماعي يف شىت ؾباالت الرعاية

تكاُفل تقويُة الروابط بُت اؼبواطنُت، وتدعيم العبلقات بينهم على أساٍس من التعاوف واإلخاء، وربقيق ال -
 .االجتماعي بُت صبيع أفراد اجملتمع

، وؾباالت ُخطط وبرامج الرعاية االجتماعيَّة، وأساليب ربقيقها، وموجَّهات االسًتاتيجيةتوضيح األىداؼ  -
 .العمل االجتماعي لتحقيق األىداؼ اجملتمعية

ؾبموعة من اػبدمات االجتماعية لصاحل مواطنيها؛ عن طريق توفَت  السياسة ةمارِسدبوعادة ما تقـو الدولة  -
 .ةة االجتماعية، والسياسة السكانيمستوى معيشتهم، تتمثَّل يف التأمينات االجتماعية، والرعاي تساعد على رفع

وكل ىذا يف إطار  وتنميتو،ا إذل ربسُت الظروؼ العامة للمجتمع، السياسة االجتماعية هتدؼ أساس إف
 :18يلي اتيجية شاملة تسعى من خبلؽبا إذل ربقيق ماسًت ا

 ربقيق الوحدة الوطنية و السبلـ االجتماعي. -
 اؼبرض والكوارث.لكل أفراد اجملتمع ضد البطالة والعجز والشيخوخة و  توفَت خطة التأمينات -
 .توفَت مسكن صحي مناسب لكل أسرة -
 .ص التعليم األساسي لكل اؼبواطنُتتوفَت فر  -
 اؼبناسبة لكل مواطن .العبلجية  -التأىيلية -الوقائيةتوفَت الرعاية الصحية  -
للفرص والعدالة السياسية واالجتماعية والعدالة يف توزيع اغبقوؽ واألعباء والتضحيات  ربقيق مبدأ التكافؤ -

 أف يكوف اؼبواطنوف أماـ القانوف سواء.بُت كافة اؼبواطنُت و 
ربقيق مبدأ سيادة ووفق ما ينص عليو الدستور و  ،عن رأيو حبرية يف إطار القانوف حق كل مواطن يف التعبَت -

 القانوف على صبيع اؼبواطنُت.
اؼبعيشة دىن من األجور تتناسب مع مستوايت حق كل مواطن يف اغبصوؿ على عمل مناسب وضماف حد أ -

 وأسعار السلع.
ة االجتماعية السليمة توفَت فرص التنشئاؼبستقبل و للطفولة بوصفها صانعة توفَت كافة أساليب الرعاية  -

دور النظاـ الديٍت وأجهزة اإلعبلـ ووسائل االتصاؿ اعبماىَتي دور اؼبدرسة و ألطفاؽبا وربديد دور األسرة و 
 التنظيمات السياسة كل فيما ىبصو يف ىذا اجملاؿ.والنادي أو مركز الشباب و 
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يق العدالة االجتماعية ، عدالة ذبعل إنسانية اإلنساف فوؽ كل من ىذا اؼبنطلق فاف الغاية السامية ىي ربق
اعتبار، وبذلك يكوف التطور ىدفا مشروعا للمجتمع ، الذي ينبغي أف تتحالف فيو صبيع الفواعل على فلسفة 
 أساسها التعاوف واؼبشاركة اعبادة والعادلة يف السلطة والثروة ويف اغبقوؽ والواجبات، ونبا التطبيق والتجسيد

 .19الواقعي ؼبطلب العدالة االجتماعية
 أىداف الرعاية االجتماعية للمعاقٌن: -2

 :20يبكن إصباؿ أىداؼ رعاية ىذه الشروبة عموما يف األىداؼ اإلسًتاتيجية التالية 
 ، دبا يتوافق وخصوصيات احتياجاهتم وطبيعة إعاقاهتم.فرص الرعاية الصحية والنفسية ؽبمتوفَت -
وابلتارل  اغبرص على تفعيل عمليات التشخيص اؼببكر، والتدخل الوقائي للحد من مضاعفات اإلصاابت، -

 زايدة فرص التكيف يف وقت قياسي ومبكر.
 تقدًن ـبتلف خدمات الرعاية االجتماعية للمعاقُت، واف اقتضى األمر ألسرىم وذويهم. -
 اـ خاصة إف اقتضى األمر ذلك.ويف أقس إاتحة فرص الدمج يف اؼبؤسسات التعليمية، -
 ، مهنية( قصد سبكينهم من التكيف واالندماج.ؽبم )نفسية، طبية، اجتماعية تقدًن اػبدمات التأىيلية البلزمة -
 توفَت مناصب الشغل وفق سياسة تشغيل تراعي قدراهتم ومؤىبلهتم. -
هتم ائوحركيتهم يف حياهتم اليومية، ببيهتيئة الفضاء العاـ، ووسائل التنقل واؼبواصبلت يبا يسهل حركتهم  -

 احمللية.
قصد استثمار نتائج ىذه الدراسات يف التكفل النوعي  ،نيات أماـ مراكز البحث والباحثُتتسخَت اإلمكا -

 هبذه الفئة.
 حفظ كرامتهم اإلنسانية دبا يعزز مشاركتهم يف الفعل التنموي جملتمعاهتم. -

يبكن أف نعثر يف ىذا الصدد على  وصيف وحتليل السياسة االجتماعية:أىم ادلداخل ادلعتمدة يف ت :اثلثا
 :من أنبهاعديد اؼبداخل واؼبعاعبات اؼبتجهة لتوصيف وربليل السياسات االجتماعية نذكر 

 معاجلة مسألة اذلدف ابعتباره ال متناه: -1
 ،إلشباعهاالسياسة االجتماعية جتماعية اليت أتسست النظم االسألة اغباجات اإلنسانية و الدارس ؼب

كشف   ؽبذا فمحاولة، و وغَت واضحة ومتصارعة متشعبةوف يبلحظ أف أىداؼ أي سياسة اجتماعية تك
الكيفية اليت يتم هبا التوفيق بُت األىداؼ اؼبتصارعة بواسطة القائمُت ابلتنفيذ ىي أىداؼ السياسة االجتماعية و 

إعادة ربديد إما لؤلىداؼ  استشرافية مستقبلية مبتغاىاط ة تساؤالت وجيهة عن خططريقة مفيدة لصياغ
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من ىذا اؼبنطلق من الصعب دبا كاف الدراية تنفيذ أىداؼ مسلم هبا،  ربوؿ دوفاليت  اؼبوانعاالجتماعية أو 
 . 21واغبكم على صعوبة أو سهولة ربقيق األىداؼ من عدـ ربقيقها

 :االىتمام ابلتطبيق والسياسة -2
تلك األىداؼ اػبلقية  هبد عادة أفىداؼ اعبانب األكرب من التشريعات االجتماعية أل اؼبتفحص

من التفسَتات، وعندما تكوف غاية عارضة للعديد م، تكوف وىي غاية السياسة االجتماعية ديولوجيةياألو 
قبد فيو ف ، فإف كل مرحلة الحقة من مراحل التنفيذ تتيح سياقا جديدا كباوؿ أالسياسة غامضة ومتعارضة

قض أف هبعل من متنانتائج اؼبوافقة على تشريع غامض و ومن  ،أىدافها اؼبتناقضةتفسَتا لتلك السياسة و 
، بل من فأىداؼ الربامج يبكن فهمها على أفضل وجو ال من النصوص الشكلية للتشريع، االتفاؽ أمرا صعبا

يف ربليلنا ؽبا عما إذا كاف اؽبدؼ من براؾبها ، أما فيما ىبص السياسة ذاهتا فيمكن أف نتساءؿ اؼبمارسة اليومية
خاصة أو   إذا كاف توزيع اػبدمات ؿبكوما دببادئ عامة أوو  ،ة ىو اإلصبلح اعبذري أو التدرهبياالجتماعي

اواة الفرص أو التساوي كما لنا أف نتساءؿ عما إذا كاف الزما أف تتجو األىداؼ االجتماعية كبو مس ،كليهما
ي وجب أف تصنع قرارات السياسة بوساطة نسق مركزي تسوده الصفوة أو نسق  تعدد إذا مايف الظروؼ، و 

ذبنبها يف اغبياة العملية ويؤدي التناقض بُت اؼبثل تلك الثنائيات ال يبكن للمنافسة يهتم بسيادة اؼبستهلك، و 
ـ اذل رؤية واضحة ، وىذا ما هبعل من االحتكاها بعد حُت موقفا رفضناه قبل ذلكالواقع إذل مواقف نقبل فيو 

 يف اعداد السياسات دبا يبلمس خصوصية الواقع ومقتضاايتو أمر البد وأف يكوف يف كل تصور يف ىذا االطار.
  الفحص التارخيي للسياسة االجتماعية: -3

ال يعٍت االستقصاء التارىبي للسياسة االجتماعية االعتقاد أبف التفاعل بُت األىداؼ اؼبتصارعة أو  
أرقى  ال أف سياسة اجتماعية يف عصر ما ىي ابلضرورة خطوةدي إذل تقدـ كبو أىداؼ أفضل، و النقائض يؤ 

ت تراكمية ابؼبعٌت العلمي للكلمة، ألف اؼبعرفة اؼبتصلة ابلسياسة االجتماعية ليسمن قرينتها يف زمن آخر، و 
السياسة ؼ اعبديدة و الظرو  ألف التغَت يف البنية هبعل اغبلوؿ اؼبطروحة ال تبلءـاؼبشكبلت متشابكة و 

نظرا الختبلؼ اؼبرحلة الزمنية والسياسات  االجتماعية حوار دائم حوؿ قضااي متشاهبة برغم تغَت منظوراهتا
جتماعية دبعزؿ عن ، كما أف أنبية اؼبنظور التارىبي تتمثل يف أنو ال يوجد برانمج انجح للسياسة االالسابقة

؛ فالقيود السياسة و اإلدارية  قومية و اجتماعية متكاملة ؽبا صبيعا ، فنادرا ما يتم تصميم خطةالربامج األخرى
ى اؼبتناقضة االقتصادية تفتت تلك الربامج الشاملة ، كما أف ىناؾ صعوبة يف ربديد األولوايت بُت الدعاو و 

ي أمر ال مناص عنو لتفاد ، لذلك فاف الرؤية التارىبية ؼبسار السياسة االجتماعية22ودؾبها يف ىدؼ واحد
التناقض، الذي يبكن أف ينتج جراء تعارض ماكاف وماىو كائن من أىداؼ واسًتاذبيات، وما هبب اف يكوف 

 سباشيا مع راىن ربيق السياسات واكراىات الواقع.
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 :تفادي األمناط اجلامدة -4
غوط الضاألىداؼ اؼبتصارعة و ف ،تعد اؼبرونة يف اعداد ورسم السياسات منطلقا ىاما يف تبٍت أي اسًتاذبية

عبلوة على ىذا تنشأ السياسة اؼبتغَتة تعوؽ ظهور سياسات دائمة، و الظروؼ السياسية واالقتصادية واإلدارية و 
، بعبارة أخرى هبب خلق توليفة توافق بُت اؼبناقضات واؼبثل واألىداؼ اؼبتصارعةمن التوفيق بُت اؼبصاحل 

 وتطويعها دبا هبعلها متكاملة.
 :السياسة االجتماعية جتاهاادلنظور اخللقي  -5

 ىناؾ جانباف ؼبعاعبة السياسة االجتماعية من زاوية نقدية خلقية : 
تمع يف ؾباؿ السياسة االجتماعية، واثنيها: التشكيك يف اليت يقبلها اجملناداة ابلقيم اػبلقية السائدة و اؼب :أوؽبا

 االجتماعية ال أتكيدىا. أخبلقية السياسة
ربقيقها،  ىداؼ اليت تتوخى السياسة العامةالعامة سبكن يف أف يقرر ما ىي األدور ؿبلل السياسة إف 

الوسائل سيتم إتباعها وأي  ياسات اليت سيتم التوصية بتبنيها،حيث يتحدد على ضوء ذلك طبيعة ربليل الس
االجتماعية ات على تقييم النتائج السياسية والفنية واالقتصادية و تعتمد عملية ربليل السياسيف التحليل. و 

، هبا أشخاص مدربوف تدريبا مناسبا ، وعادة ما يقـوالسياسة العامة غبل مشكلة معينة اؼبًتتبة على تصدي
مداخل وطرؽ للقياـ هبذه مل ىؤالء األشخاص بياانت نوعية وكمية ويلجئوف إذل عدة أساليب و ويستع

  العملية.
   :وإعدادىاعناصر السياسة االجتماعية وبعض مناذج رمسها  :رابعا

 عناصر السياسة االجتماعية: -1
 أييت: أىم ىذه العناصر يف ما إصباؿويبكن 

( مزهبا من الًتاث الديٍت والثقايف واالجتماعي واغبضاري األيديولوجية) نسقويعترب ىذا  األيديولوجية: -
سية االختيارات السيايسعى ىذا النسق يف عمومو إذل توجيو وتبسيط  حيث؛ األخبلقيوالقيمي والفلسفي و 

 .23األجهزة اؼبختلفة يف اجملتمعاالجتماعية لؤلفراد واعبماعات والتنظيمات و 
 ، يتمتع أفراد اجملتمع ابلرفاىيةاألىداؼ ىي الغاايت اؼبطلوب ربقيقها حىت :األىداف العامة بعيدة ادلدى -

للسياسة االجتماعية، ومن بُت األىداؼ واألىداؼ العامة البعيدة اؼبدى تعترب العنصر األساسي الثاين اؼبكوف 
 العامة اليت تسعى الدوؿ النامية إذل ربقيقها ما يلي:  

 .ات تشمل صبيع األفراد ضد العجز والشيخوخة واؼبرض والبطالة والكوارثتوفَت مظلة من التأمين -
 .ص التعليم األساسي لكل اؼبواطنُتتوفَت فر  -
 .لوقائية االتأىيلية و الرعاية الصحية العبلجية و  ؾبانية خدمات -

                                                           
  . 339 ص ،1980 ،اإلسكندرية دار اؼبعرفة اعبامعية، ،أصول االجتماع السياسيعلي دمحم: دمحم  23
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 .اؼبساواة أماـ اقانوف، وربقيق مبدا العدالة يف التوزيع -
 .تو يف تكوين أسرةجايادبا يسمح إبشباع احتلقدراتو و مواطن يف إهباد العمل اؼبناسب  لحف ك -
 الشباب.اية األطفاؿ و توفَت كافة برامج الرع -
ابهبابية يف التنمية  لرعاية البلزمة واؼبناسبة لتحويلهم من طاقات معطلة إذل اؼبشاركةمنح الفئات اػباصة ا -

 .االجتماعية
يبكن يل بُت ؾباالت العمل االجتماعي و تقـو السياسة االجتماعية بتحديد دالة التفض رلاالت العمل: -

 بياهنا كالتارل:
للفئات األوذل ابلرعاية هبب الًتكيز أوال على الطفولة بوصفها صانعة  تراتبية االستحاؽ يف تلبية االحتياجات -

 اؼبستقبل يليها الشباب مث العماؿ اؼبنتجوف وأخَتا اؼبسنوف. 
ضلة بينها على أساس مدى االحتياج، ويبكن ربديدىا  أما فيما يتصل ابلقطاعات فيجب أف تكوف اؼبفا -

 .لريفي، اجملتمع اؼبستحدث، اجملتمع الصحراويمع ا، اجملتكالتارل: اجملتمع اغبضري اؼبتخلف
 .و الوقائي يليهما اجملاؿ العبلجيأف يكوف الًتكيز على نفس الدرجة للمجاؿ التنموي  -
دد أبعاد العمل ونوع اؼبشروعات االذباىات ىي اؼببادئ اليت تعترب دبثابة الدليل الذي وب: االجتاىات -

 :   24ذباىات إذل ثبلثة تصنيفات ىيتنقسم ىذه االو  مستوى العمل.والربامج و 
 :تضمينها يف واالذباىات اؼبلزمة تعٍت تلك االذباىات اليت يتعُت على اجملتمع  االجتاىات ادللزمة

العمل على ربمل الدولة اؼبسؤولية يف تطبيقها على صبيع األفراد دوف استثناء السياسة االجتماعية و 
 .شةلتوفَت اغبد من مستوى اؼبعي

 أما فيما يتصل ابالذباىات شبو اؼبلزمة فإهنا تعترب اذباىات طبقت يف  :شبو ادللزمة االجتاىات
يف حالة اؼبوارد  ؾبتمعات أخرى، و تكوف يف العادة ؿبل الدراسة و التحليل أبمل االستفادة منها

 كذلك ابؼبشاركة اجملتمعية لتوفَت مستوى أعلى للرفاىية االجتماعية.واإلمكانيات، و 
  مشروعات ال يبكن غَت اؼبلزمة فإهنا تعترب برامج و ابلنسبة لبلذباىات و  غًن ادللزمة:االجتاىات

لذلك هبب ك حملدودية اؼبوارد واإلمكانيات؛ و ذلصورة خدمات لؤلفراد اجملتمع، و  تيسَتىا يف
اعبمعيات على القطاع األىلي القياـ دبسؤولية إشباع ىذه اغباجات عن طريق اؽبيئات التطوعية و 

 .القطاع اػباصة و اػبَتي
 مناذج صنع السياسة االجتماعية: -2

 :25ويقـو ىذا األخَت على ثبلث مباذج ؿبورية نلخصها فيما أييت
                                                           

24
 .  161.ص2011دار الفكر العريب، القاىرة ، ،االجتماعي والسياسة االجتماعية بٌن النظرية والتطبيقالتخطيط  مٌت عويس، عبلة األفندي: 

25
تقرير مقدـ للجنة االقتصادية واالجتماعية لدوؿ غرب  ،مراجعة نقدية لتجارب انجحة يف السياسة االجتماعية ادلتكاملةحسن ضبود:   

 .18-17 ص ،2007 ، ىيئة األمم اؼبتحدة، نيويورؾ،االسكوا(أسيا)
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 النموذج العقالين العلمي: -أ
 يف اؼبوضوعية لضماف العلمي العقبلين النموذج على العامة سياساهتا صياغة يف اجملتمعات بعض تعتمد

 ويتطلبمنو.  اغبد أو عليها ابلقضاء الكفيلة اإلجراءات وازباذ السائدة االجتماعية اؼبشكبلت مع التعامل

 االجتماعية واؼبشكبلت ابلقضااي اػباصة الدراسات إجراء تتيح العلمي للبحث مراكز تواجد النموذج ىذا

 . اؼبشكبلت تلك لطبيعة والدقيقة العلمية اؼبعرفة توفَت بغرض والسياسية واالقتصادية
 البديلة السياسات وتعيُت ،منها كل أنبية ومدى ،وقيمو اجملتمع تفضيبلت معرفة أيضا يتطلب كما

 بينها اؼبفاضلة ؿباولة وكذلك البدائل، ىذه من كل اعتماد على اؼبًتتبة النتائج كافة معرفة مع ؽبا اؼبوصلة

 األكثر البديل اختيار يتم وعندىا اؼبرجوة، األغراض ربقيق على قدرهتا ومدى منها، كل مردود حبسب

 .فعالية

 تقدًن على قادرة تكوف الكفاءة من كبَت قدر على تنظيمية ىيكلية توافر النموذج، ىذا شروط ومن
 رسم على للقيمُت يتسٌت كي قيمو، واذباىات ظروفو وتغَت اجملتمع خصائص عن الدقيقة اؼبوضوعية اؼبعطيات

  عقبلين. بشكل قراراهتم ازباذ االجتماعية السياسة
 أي اآلخرين النموذجُت مع ابلتزامن النموذج ىذا استخداـ إمكانية إذل الصدد ىذا يف اإلشارة وذبدر

 السياسي النظاـ لطبيعة نتيجة العادة يف ربصل آخر على مبوذج غلبة أف على اؼبصاحل، وتوازف الصفوة زبطيط

 .وأولوايتو قراراتو وؾبموعة اجملتمع يف اؼباثل
 حيث؛ الفقر ؼبكافحة اسًتاتيجية أوراؽ إعداد طريق عن النموذج ىذا لتطبيق االستدالؿ ويبكن

 اؼبتضررة والفئات وحجمها أبعادىا وربديد اؼبشكلة دراسة على اؼبستقلُت والباحثُت اػبرباء من ؾبموعة يشرؼ

 واغبلوؿ البدائل ربديد إذل ويصار منهجي. بشكل ذبمع اليت اؼبيدانية اؼبعطيات على ابالعتماد وذلك منها،

 فعالية األكثر البديل اختيار مث اجملتمع، يف السائدة القيم حبسب وذلك وذبلياهتا، اؼبشكلة ىذه جذور ؼبعاعبة

 لكل واؼبردود التكلفة بُت وابؼبوازنة والنفوذ السلطة أصحاب ومصاحل أىواء عن ومتجرد موضوعي بشكل

 .بديل

 :الصفوة حتكم منوذج -ب

 اغبكاـ النتخاب الديبقراطية اآلليات سبلك ال اليت اجملتمعات يف واختياراهتا الصفوة قرارات تسود
 اليت الشعبية اؼبشاركة إذل وتفتقر أسفل، إذل أعلى من فوقية القرارات تكوف وابلتارل ومساءلتهم، وؿباسبتهم

  .اعبماىَت رأي بتشكيل تتحكم اليت الصفوة واختيارات قيم عن تعبَتا الغالب يف تكوف وجدت، إف
 اؼبنطقة يف العامة السياسات رسم عمليات يف السائد ىو الصفوة مبوذج أف اإلطار ىذا يف ويذكر

 وابلتارل الشعيب، والتنظيمات واألحزاب للتيارات منعدمة، تكن دل إف ومقيدة، ؿبدودة مشاركة مع العربية،
 يف تقارب وبدث أف يبكن كما .ورغباتو وطموحاتو الشعب مصاحل عن تعرب ما قليبل العامة القرارات فإف

 السياسات على الًتكيز ويقلل اغباكمة، السلطات قوة من يعزز فبا واالقتصادي السياسي النفوذ ذوي مصاحل
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 قضااي مع ذباواب أقل وهبعلها والتهميش، واألمية، اؼبساواة، وعدـ الفقر، مشاكل كبو اؼبوجهة االجتماعية
 لتحديد األنبية إعطاء االجتماعية السياسة رسم على القيمُت على يتوجب الصدد، ىذا ويف .العاـ الشأف
 على والعمل وأولوايهتم، ومراكزىم أدوارىم على والتعرؼ القرارات، ازباذ يف الفاعلة النخب أعضاء ىوية

 .البديلة اختياراهتم ربديد
 يعملوف اليت اعبهات على التعرؼ من بد ال القرار، صنع عمليات يف أتثَتىم عن الكشف من وؼبزيد

 والتنسيق التعاوف وكيفية والعاؼبي، احمللي اؼبدين اجملتمع وىيئات دبنظمات عبلقاهتم وعلى يبثلوهنا اليت أو معها
 على التأثَت أو قراراهتم لصياغة النخب تلك أعضاء يتبعها اليت اآلليات رصد دبكاف، األنبية ومن. بينهم فيما

 .أىدافهم لتحقيق يستخدموهنا اليت اؼبعطيات أو اؼبوارد وكذلك اآلخرين، قرارات

 :ادلصاحل توازن منوذج -ج

 من وذلك اغبكومية، القرارات يف للتأثَت التنظيم اعبيدة اؼبصاحل ؾبموعات على النموذج ىذا يعتمد
 ؾبموعة من أكثر تتواجد أف ووبدث. أعضاؤىا عليها يتوافق اؼبطالب من ؾبموعة بلورة إذل سعيها خبلؿ
 فيما تنافسا أو صراعا وبدث الذي األمر أخرى، دبجموعات اػباصة تلك مع تتعارض أو مطالبها تلتقي
 التأثَت على بناء ذلك يتم ما وعادة. اؼبطالب تلك كافة بُت يوازنوا أف القرار متخذي على وبتم فبا بينها،
 .منها ؾبموعة لكل النسيب

 العمالية، النقاابت مثل اغبكومية، غَت اؼبدنية وتنظيماتو الشعب أفراد من اؼبصاحل صباعات وتتشكل
 الدفاع بدور تقـو ما غالبا اليت األىلية، واعبماعات اػبَتية، واؼبؤسسات والعلمية، اؼبهنية الصناعات واربادات

 أو مشاكل بتناوؿ وذلك األوسع، نطاقها يف العامة اؼبصاحل عن أو بنشاطها اؼبشمولُت الناس مصاحل عن
 يف أتثَتىا فاعلية خبلؽبا من ربدد واليت اؼبنظمات ىذه هبا تضطلع اليت األخرى اؼبهاـ بُت ومن بعينها. قضااي

 على اؼبنظمات تلك وفاعلية قدرات تتفاوت الصدد، ىذا ويف واؼبوارد. الناس وتعبئة حشد العامة، السياسات
 وكذلك ابجملتمع، اػباصة الثقافية والبيئة السياسي النظاـ طبيعة حبسب وذلك العامة، السياسات يف التأثَت

 .الدولية منظماهتا وشروط العوؼبة متطلبات ضمن أكرب أتثَتىا أضحى اليت اػبارجية الضغوطات

 السياسية واألحزاب للدولة البَتوقراطية اإلدارات من وؾبموعات أفرادا اؼبصاحل صباعات تضم كما
 غالبا الذين والصحافة اإلعبلـ وسائل يف العاملُت وكذلك اإلنتاجية، القطاعات يف العمل أصحاب ونقاابت

 .هبا اػباصة القرارات يف التأثَت إذل ويسعوف عنها ويدافعوف العامة القضااي يتبنوف ما
وذبدر االشارة من خبلؿ ىذا التباين يف تصورات ـبتلف ىذه النماذج لصنع السياسة االجتماعية، اذل 
أف مسألة رسم واعداد أي سياسة اجتماعية مرتبطة ابػبيارات السياسية واالقتصادية ألي دولة، ويكوف ذلك 

نموية، وصبلة العوامل والظروؼ اػبارجية تفاعل العوامل الداخلية ؽبذه الدولة وامكاانهتا وقدراهتا التيف اطار من 
اليت تؤثر ال ؿبالة يف تبٍت أي فلسفة أو خيار معتمد كاسًتاذبية العداد وتنفيذ ـبتلف السياسات، ال سيما 
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االجتماعية منها، ولعل التأمل يف اؼبشهد السياسي االقتصادي واالجتماعي الراىن يدرؾ دوف شك، أف ىذا 
 داخل وتشابك عديد العوامل، اف على الصعيد اػبارجي او الوطٍت احمللي.األمر أصبح يعرب جبد عن ت

 :العربية البلدان االجتماعية يف السياسات لرسم إرشادية زلاور خامسا:
 العبلجية التدابَت على كما يذىب إذل ذلك عديد اؼبهتمُت، االجتماعية السياسة مفهـو يقتصر ال

 السكاف، من اؼبهمشة للجماعات اجتماعية أماف شبكات توفَت أو األساسية، اغباجات معاعبة أو لتصحيح

 التنمية ربدايت جملاهبة ما ؾبتمع يعتمدىا اليت الوطنية االسًتاتيجيات موعؾب ليشملذلك  يتجاوز بل

 شرطُت توافر من بد ال ذلك، ولتحقيق االجتماعي. الرفاه من عالية مستوايت إذل واالرتقاء االجتماعية،

 :العمل برانمج ضمن رئيسيُت
 العبلقة، ذات اجملتمع فئات كافة العملية ىذه يف تشارؾ أف دبعٌت القرار، ازباذ يف اؼبشاركة ىو :األوؿ -

 وتعبئة اؼبوارد رصد صعيد على ـأ والتقييم واؼبتابعة والتنفيذ والصياغة التخطيط صعيد على سواء كاف ذلك

 .جيدا تنسيقا منسقة العمليات ىذه كافة تكوف وأف ؽبا، البلزمة اعبهود
 والتعارض، التكرار وذبنب القرارات فعالية ربسُت أجل من التنموية، السياسات يف التكامل ىو :والثاين -

 الوزارات كافة بُت وتعاوف تنسيق وأنظمة آليات إهباد خبلؿ من وذلك اؼبختلفة، اعبهود بُت التضافر وتعزيز

 جهة من العبلقة ذات األخرى والقطاعات القطاع ىذا وبُت جهة، من ما بقطاع اؼبعنية واؽبيئات واإلدارات

 .أخرى

 قبل من اعتماده يبكن عاـ إطار توفَت حوؿ االجتماعية السياسات لرسم اإلرشادية احملاور وتتمحور
 اؼبهنية، بكفاءاهتا واالرتقاء قدراهتا وتعزيز البشرية اؼبوارد تطوير من ليتمكنوا االجتماعية السياسات راظبي

 .للعوؼبة السلبية اآلاثر من اغبد إذل تؤدي فعالة تنموية وسياسات خطط ورسم وصياغة

 ابػبدمات والبيئية، والصحية والًتبوية العمالية القطاعات ـبتلف احملاور تلك تطبيق ؾباالت وتشمل

، واذا كاف ىذا التصور يعكس 26فواإلسكا السكاف وكذلك اجتماعية، ضباية ونظم وأتمينات ضماف من
يؤكد العديد من التناقضات  -اف دل نقل كلها -مقاربة ماهبب أف يكوف، فاف واقع اغباؿ ؼبعظم الدوؿ العربية

العلمية اؼبنبثقة عن  يف تبٍت ىكذا خيار تنموي، اذ الزالت الكثَت من السياسات تفتقد للرؤية االسًتاذبية
خصوصية الواقع اؼبعيش للشعوب، فهي سياسات ظرفية مناسباتية ، كاف ماؽبا الفشل يف ربقيق الوثبة التنموية 

 اؼبنشودة.
تتنازع سياسة رعاية اؼبعاؽ : أىم ادلنطلقات النظرية يف تفسًن ظاىرة اإلعاقةو سياسة رعاية ادلعاقٌن :سادسا

ة ابؼبوضوع عديد الرؤى واؼبقًتابت دظاىرة اإلعاقة يف الًتاث واألدبيات اؼبعتموكذا منطلقات االقًتاب من 
 يبكن اإلشارة إليها بطريقة مركزة فيما أييت.

                                                           

.20ص سابق،ع رجمحسن ضبود:   26  
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 لرعاية ادلعاقٌن:والدينية ادلقاربة التارخيية  -1
العصور اختلفت رؤية اجملتمعات اإلنسانية عرب : طبيعة االىتمام برعاية ادلعاقٌن عرب العصور القدمية -أ

وقد كاف ينظر ؽبم على أهنم فئة  ،إال أهنا اتفقت على هتميش ىذه الفئة، للمعوقُت وعلى الرغم من ىذا التباين
واترة أخرى ، فتارة يتعرضوف للموت ربت وطأة الظروؼ اؼبناخية الصعبة ،شاذة وفقا لقاعدة البقاء لؤلقوى

وتشَت الكتاابت إذل اؼبآسي اليت تعرضت ؽبا فئات  .بسبب عدـ قدرهتم على مواجهة أعدائهم والتغلب عليهم
أو ، وقد أرجع الناس من قدًن الزماف شذوذ تكوين اؼبخلوقات إذل قوى غيبية ،اؼبعاقُت وبعض ذويهم وأقارهبم

إذ يرجع  ؛أقدـ تسجيل ؼبثل ىذه اغباالتكيف العراؽ   اكتشفتوبعد لوحة الفخار اليت ، تصورات غَت منطقية
وفيها ذكرت بعض حاالت  ،اؿ ملك نينوىبن؛ أي يف عهد آشور ابارل ألفي عاـ قبل اؼبيبلداترىبها إذل حو 

أو ىي داللة على  ،شواذ اؼبخلوقات وما صاحب والدهتا من أحداث اعتربوىا نذير شـؤ دبقدمها للحياة
وبكموف  وأحياان ما ،وؽبذا كاف من عادة القدماء أف يقتلوا كل وليد هبيء بشاذ يف جسمو ،غضب اآلؽبة

 .27ابؼبوت على أمو ضنا منهم أف ذلك إرضاء آلؽبتهم
 ىذه النظرة السلبية للمعوقُت استمرت عرب الزمن لكن بدرجات متفاوتة ومن مرحلة ألخرى. كما أفّ 

وكذلك يف أايـ ،  بنظرة سلبيةُتكاف ينظر إذل اؼبعاق  -ـ.ؽ640-ففي اليوانف مثبل وابلضبط يف فًتة حكم بولوف
وأف السماح ؽبم ابلعيش والتكاثر واإلقباب يؤدي إذل ، اؼبعاقوف يعتربوف ضررا على قياـ الدولةأفبلطوف كاف 
أنو على الدولة نفي كل من لديو عجز أو عاىة إذل خارج الدولة يرى ولذلك كاف أفبلطوف ، إضعاؼ الدولة

 .28مع عدـ السماح لو ابلدخوؿ إذل أثينا
بلغت ؽبا النظرة إذل اؼبعاقُت كانت يف روما عندما سادت نزعت واعبدير ابلذكر أف الصورة األسوأ اليت 

فإف رفعو األب عن  ،وضع ربت قدـ والده بطفلكانت األسرة إذا رزقت حكم الروماف  ظل ففي  القوة.عندىم 
عرض عنو بسبب تشوه يف خلقو أو عجز يف تكوينو ألقى بو يف عرض أأما إذا ، األرض أصبح عضوا يف األسرة

إال أف ىذا دل يبنع من ظهور ألواف متناثرة  .29فإذا كتبت لو اغبياة أصبح من اؼبضحكُت أو من الرقيق، الطريق
 طبقات السادة وما اندت بو آؽبة اػبَت.دى لرعاية اؼبعاقُت يف بعض الظروؼ وخاصة ل

تمع اجمل بو ا كاف يتميزؼب اصورة واضحة وصدى طبيعي االجتماعيةففي مصر الفرعونية كانت الرعاية 
ى ذلك يف اعبوانب اؼبتعلقة ابغبكم واإلدارة واألعماؿ اػبَتية حيث ذبلّ  ؛أين كانت عنصرا قواي -آنذاؾ-اؼبصري

 .30للعماؿ االجتماعيلصاحل الفقراء واؼبعوقُت والضماف 

                                                           
 .43 ص ،1981 ،15 العدد كتاب العريب، ،من أسرار احلياة والكونعبد احملسن صاحل:  27
 .36 ص ،1996 القاىرة، ، دار الفكر العريب،سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة وتربيتهم عبد اؼبطلب أمُت القريطي: 28
 .133 ص، 1978، السعودية الشركة اؼبتحدة للنشر والتوزيع، ،الرتبوي يف رعاية الطفل األصمالفكر لطفي بركات:  29
 .16-15 ص 1953 القاىرة، ، مطبوعات وزارة الشؤوف االجتماعية،تطور الضمان االجتماعي يف مصردمحم فؤاد البدري:  30
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كانت   االجتماعيةإال أف مبلمح الرعاية  اومضطهد االرغم من أف اغبكم الفرعوين كاف متسلطوعلى 
وذلك من خبلؿ مبادرات العوف واإلحساف اليت كاف يقـو هبا اغبكاـ ؼبد العوف للفقراء واحملتاجُت ، شبو واضحة

يف  االجتماعيةولقد لعبت عدة عوامل دورا أساسيا يف قياـ الرعاية . وذبنبا لثورهتم ،قصد زبفيف الغنب عنهم
 نذكر منها: اغبضارة الفرعونية

ابغبضارة اؼبصرية  االجتماعية: من أبرز العوامل الطبيعية اليت ساعدت على قياـ الرعاية العوامل الطبيعية -
لبفاض منسوب مياه هنر وازدىارىا؛ واالدولة  واستقرارخصوبة األرض وقياـ الزراعة ساعد على نشوء  قبد:

ستخداـ ؛ وان ىذا القحطالنيل فرض حتمية وضرورة التعاوف واغبث على الرب ؼبواجهة اآلاثر السيئة اؼبًتتبة ع
 اآلالت البدائية يف الزراعة والرغبة يف اغبصوؿ علة إنتاج كبَت وفرض روح التعاوف.

بعد أف سبادت -االجتماعية: لقد عملت الطبقة اغباكمة على توفَت بعض برامج الرعاية العوامل السياسية -
ح الكادحة واليت كانت على فوىة بركاف وذلك خوفا على مصاغبها اؼبهددة من قبل الشرائ -يف فبارسة القمع

 للثورة على أشكاؿ القهر والتسلط واغبرماف.
احتل رجاؿ الدين موقعا ىاما يف  ؛ حيثتبوء الدين مكانة سامية يف اغبضارة الفرعونيةالعوامل الدينية:  -

يرتبط دبا قدمو  ىـر اغبكم وكانت كل جهودىم ودعواهتم ربث على اإليباف ابلبعث بعد اؼبوت وأف ىذا البعث
  .31فبا شجع على تقدًن اإلحساف والرعاية للمحتاجُت، اإلنساف من خَت يف حياتو

 رعاية ادلعاقٌن يف الدايانت السماوية: -ب
يت شروبة ظح حيث ؛يف ربوؿ النظرة واالىتماـ هبذه الشروبة الدايانت السماوية أثر اهبايب يءجملكاف 

إذ ويف القرف السادس قبل اؼبيبلد ظهرت  ؛غرار الفئات األخرى ابىتماـ خاصاؼبعوقُت يف الداينة اليهودية على 
كما   ،وأكدت على ما يصيب اإلنساف من صم أو عاىة إمبا ىي إرادة هللا، اؼبوسوية يف الشرؽ األوسط واألدىن

 قربتيلؽبم وأوصت دبد يد العوف واؼبساعدة ، جعلتهم الداينة البوذية أيضا يف اؽبند والصُت ضمن أبناء بوذا
 .32اإلنساف إذل بوذا

ابلعديد من الوصااي والتعاليم اليت تدعو إذل رعاية الفقَت والرب  اليهودية مقرونةوجاءت الشريعة 
وعرؼ  ،مكانة عالية يف الداينة اليهوديةعلى اإلحساف  حازولذلك فقد  ،احملتاجُت والضعفاء إذلواإلحساف 

" اليهود ما يسمى وكاف  ،كما كانوا هبمعوف النقود للمعوزين واحملتاجُت كل يـو صبعة،  للفقراء "أطعمة كل يـو
 ،رواألرامل وىو ما يعرؼ بنظاـ العشرئيس األسرة يًتؾ عشر ؿبصوؿ أرضو لرجاؿ الدين واألجانب واليتامى 

  .33وكانت ال تقل عن جزء من ستُت من مساحة اغبقل اؼبزروع ،وكانت زوااي اغبقل تًتؾ للفقراء

                                                           
  .33، 30 ص، 1995اؼبكتب اعبامعي اغبديث، مصر،  ،ادلمارسة واجملاالت مناىج، اخلدمة االجتماعية نظرة اترخيية أضبد مصطفى خاطر: 31
 .133،ص1978السعودية،  ، اؼبتحدة للنشر والتوزيع،الفكر الرتبوي ورعاية الطفل األصم: لطفي بركات 32
 .86، ص1998 ،اإلسكندرية اؼبكتب اعبامعي اغبديث، ،االجتماعيواألمن  االجتماعيةالرعاية  دمحم سيد فهمي: 33
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أما يف الداينة اؼبسيحية فاؼبتفحص عبوىرىا وخطوطها وربركاهتا والنهج الذي انتهجو نبينا عيسى عليو 
، التحريفد أف السيد اؼبسيح قد حاوؿ أف يبقي من البناء اليهودي حوائطو السليمة بعد أف شاهبا هبالسبلـ 

ونزع عن اإللو  ،لوىية صفاهتا األظبىحيث أعطى لؤل ؛أين مضى يف دعوتو اإلصبلحية وارتقى ابلعقيدة الدينية
فهو اإللو الرحيم البار انصر الضعفاء ومواسي اؼبصلحُت وسعت رضبتو كل شيء يف  ،صفة الغلظة واعبربوت

 ومن ىنا قبد أف الداينة اؼبسيحية تقـو على مبادئ الرضبة بُت الناس صبيعا. . 34ملكوتو
قد جاءت بتقرير حقوؽ اؼبعاؽ ف ،ف والسنةآمن خبلؿ القر كذلك يف الداينة اإلسبلمية السمحاء 

فكل من تسبب على إنساف بزواؿ عقلو قررت الشريعة عليو الدية كاملة وتوليو  ،وحفظها وقررت أحكاما ؽبا
وجعل اإلمث على من تسبب عليو ابإلعاقة ولو كاف  ،اؼبطالبة هبا مىت ما أثبت أىل الطب عدـ سبلمتو مستقببل

ألـ على اعبنُت إبعاقة ذىنية لشرهبا الكحوؿ أو تناوؽبا األدوية اؼبضرة ابعبنُت بعلمها فلو تسببت ا، أحد والديو
 . 35هنا آشبة بذلكإويثبت ذلك طبيا ف ،أثناء فًتة اغبمل

كما حدد بتعاليمو األخبلقية ماىية الرعاية ،  وتدلنا تعاليم الدين اإلسبلمي أنو دل يعزؿ الدنيا عن الدين
كما أوضح اإلسبلـ أيضا مسؤولية   ،ومكافأة العاملُت عليها أدائهاوكيفيتها وأسس وطريقة  االجتماعيةوالنظم 

أساسية يف  اجتماعيةوالسيما الوالدين واألقارب مع توكيد لؤلسرة كوحدة  ،الفرد األدبية والشرعية كبو أسرتو
 .36تكوين اجملتمع

اإلنساين  التنػزيل أف األصل يف النوع تكرًن اإلنساف، فقد تقّرر يف ؿبكمىذا وقد حرص اإلسبلـ على 
  .70 اآلية اإلسراء:سورة  "حرالبَ وَ  رّ  البػَ م يف اىُ لنَ ضبََ وَ  ـَ دَ آٍت ا بَ منَ رَّ د كَ قَ لَ وَ "التكرًن، قاؿ تعاذل:  ىو

يف اإلسػبلـ، وذباوٌز يف حق اػبالق  غَت مقبوؿجهة أصل اػبلقة اإلنسانية وعػلى ىذا فكل تنّقص من 
رآف والسنة كما سبثل ىذه اآلية الكريبة منطلق كل تكرًن لئلنساف يف الق الذي منح اإلنساف ىذه اؼبكانة اؼبميزة

  .النبوية
مظاىر كثَتة ؽبذا التكرًن؛ من ذلك ما أف نعثر على  ويبكن ابستعراضنا للنصوص اإلسبلمية اؼبرجعية

ـَ َعَلى »لنيب ملسو هيلع هللا ىلص قولو: هنع هللا يضر، عن ارواه أبو ىريرة،  ِإَذا قَاَتَل َأَحدُُكْم َأَخاُه فَػْلَيْجَتِنِب اْلَوْجَو، فَِإفَّ اَّللََّ َخَلَق آَد
يعود إذل هللا تعػاذل، ويكوف اؼبراد إضػافة تشريف مثلما يؤكد البعض  نافالضمَت يف صورتو ى ؛«ُصوَرتِوِ 

 .ـبلوؽ آخر يرفع إليهافع إليها اإلنساف دل فاغبديث ىبرب عن منػزلة رُ واختصاص، وعليو 
من دوف االلتفات إذل الدين أو االنتماء العقدي، ومن مظاىر ىذا التكرًن احًتاـ النفس اإلنسانية  

َسْهل ْبن ُحنَػْيٍف َوقَػْيس "أف  البخاري ومسلم يف صحيحهمافقد أخرج فاإلنساف مكـر من حيث ىو إنساف، 

                                                           
 .453،ص1979 القاىرة، ، ؾبمع البحوث االسبلمية،ؾبلة األزىر ،"اؼبسيحية توحيد ال تثليث واالسبلـ ضرورة عاؼبية" زاىر عزب الزعيب: 34
 .453ص  اؼبرجع نفسو، 35
 .108ص مرجع سابق، ،االجتماعيواألمن  االجتماعيةالرعاية دمحم سيد فهمي:  36
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ْرِض، َأْي ِمْن َأْىِل الذِّمَِّة، ْبن َسْعٍد قَاِعَدْيِن اِبْلَقاِدِسيَِّة َفَمرُّوا َعَلْيِهَما جِبََنازٍَة فَػَقاَما، َفِقيَل ؽَبَُما: ِإنػََّها ِمْن َأْىِل األَ 
ـَ، َفِقيَل َلُو: ِإنػَّ    ."، فَػَقاَؿ: أَلَْيَسْت نَػْفًسايٍّ َها ِجَنازَُة يَػُهودِ فَػَقاال: ِإفَّ النَّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّْت بِِو ِجَنازٌَة فَػَقا

اهنا النظرة االنسانية اؼبتجاوزة غبدود العرؽ واعبنس األصل والفصل، فهي الداينة السمحاء اليت جاءت 
 : الروح، العقل، القلب، النفس واعبسد.للعاؼبُت، اهنا النظرة الشاملة واؼبتكاملة عبميع جوانب االنساف

كاف التاريخ اإلسبلمي حافبل أبعماؿ الرب؛ فقد عٍت عبد اؼبالك بن مرواف ابجملذومُت والضعفاء،  وقد  
كما سعى اػبليفة األموي الوليد بن عبد اؼبالك يف ربسُت حالة العمياف، أين جعل لكل واحد منهم قائدا 

ء اؼبعوقُت وخصص اػبليفة عمر بن عبد العزيز إبحصا وأحصى ،على نفقتو، كما جعل لكل مقعد خادما
  .37مرافق لكل كفيف، ووفر ؽبم الرعاية االجتماعية اؼببلئمة

، وضعا حضاراي فبيزا ، تُعداؼبعاقُتاؼببادئ اإلسبلمية يف رعاية يبكننا اإلقرار أبف  سبقوبناء على ما 
خاصية  فيها منعلى ما أرقى النظم االجتماعية اؼبعاصرة اليت ينعم اإلنساف اؼبعاصر ابمتيازاهتا،  يقًتب من

فبا يصرؼ مشاعرىم إذل وجهة إهبابية،  ،ابلبعد األخروي، وابػبالق عز وجل ىذه الشروبةروحية إيبانية تصل 
   .وىبفف من وطأة اإلصابة عليهم

ليس ابألمر اعبديد، فقد كاف للمبادئ  واؼبعاقُتأف تعامل اؼبسلمُت مع اإلعاقة  أيضاكما يتضح لنا 
دور الدافع للتفكَت يف ابتكار الوسائل ووضع القواعد للقياـ هبذا الواجب اإلنساين. وعليو فكل تشريع يصدر 

ديو، وتُعد ما تقـو بو أو فبارسة ربدث يف ببلد اإلسبلـ ينبغي أف تَعترب هبذا اؼباضي التارىبي اؼبتميز، وهتتدي هب
 ر حضاري يف ىذا اجملاؿ االجتماعي الكبَت.لدو  استئنافا
قاعدة وإضافة يف  -مثلما يتبُت من التحليل السابق-سبثل اؼبعاقُتيف رعاية  ف اؼببادئ اإلسبلميةإ

طريقة مثلى  ت اؼبذكورة، فتقدـ ابسم اإلسبلـاستشراؼ البحث العلمي يف ؾباؿ اإلعاقة والتأىيل، على اؼبستواي
 .يف العناية هبذه الفئة

 ما يعًتيو من ف الكرًن تناوؿ شؤونو وبُّت آفالقر  ىو اؼبوضوع واؽبدؼ، فاإلنسافوال غرابة يف ذلك 
ومن استقامة أو اعوجاج،  يعرض لو فيها من صحة أو اعتبلؿ، أحواؿ، تتعلق بتفكَته وأخبلقو وسلوكو، وما

، ومن رشد أو سفاىة؛ وذلك ىو وترتبط حبياتو الفردية واالجتماعية، وما وبصل لو فيها من انسجاـ أو تنافر
نو جاء لتزكية نفسو إىباطبو، ويدعوه، وأيمره وينهاه، ويعضو وينصحو؛  إليوالقصد ابعتبار أف القراف الكرًن نزؿ 

 .38وتزكية روحو
كن ذبسيدىا فعليا ىي اليت يب اإلسبلـف اؼبقاربة اإلنسانية اليت حث عليها إوأتسيسا على كل ىذا ف

ساف ضعيفا أو قواي بغض النظر عن انتمائو الديٍت ذلك أهنا الكفيلة حبفظ كرامة كل إن، على أرض الواقع
                                                           

37
: اؼبنظور الشمورل للخدمة صباؿ دمحم موسىوأيضا: ؛ 19ص ،2000 اعبزائر، ، مطبعة ىومة،االجتماعيةمدخل للخدمة رشيد زروايت:  

  .21، ص2008 القاىرة، االجتماعية وأتىيل اؼبعوقُت، دار اؼبهندس للطباعة

38
 .151، ص 1990، تونس، 2ط ، الدار التونسية للنشر،ن الكرميآاجملتمع اإلنساين يف القر دمحم التومي:  
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. 39واإلنسانية االجتماعية والسمات واػبصائصب اعبوان كل يف كامل إنساف اؼبعاؽف ،والعقدي واإلثٍت..
ما سنأيت على ذكره من خبلؿ إبراز االىتماـ الدورل واإلقليمي هبذه الشروبة االجتماعية اؽبامة من  وىذا

 اجملتمع، ابإلضافة إذل الوقوؼ عند بعض التجارب الرائدة يف ؾباؿ الرعاية والتكفل ابؼبعاقُت.
االىتماـ بفئة وشروبة اؼبعوقُت استمر خط  التوجهات الدولية واإلقليمية يف رلال االىتمام ابدلعاقٌن: -2

)حوادث اؼبرور،  اليت يتسع عددىا يف اجملتمعات اؼبعاصرة بشكل ملفت لعديد األسباب-ؽبذه الفئة وربقق
من الرعاية واالىتماـ حظ كبَت، ويبكن يف ىذا الصدد  -األمراض الوراثية، نتائج السلبية للتقدـ التكنولوجي..(

 تربز إذل أي حد وصل االىتماـ هبذه الشروبة. أف نربز التوجهات الدولية اليت
 توجهات األمم ادلتحدة: -أ

 2001فقد قررت يف ديسمرب عاـ  ،اؼبتحدة مشكلة اؼبعاقُت اىتماما خاصاأولت اعبمعية العامة لؤلمم 

ابالستناد إذل ، وكرامتهم، إنشاء عبنة ـبتصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة غبماية وتعزيز حقوؽ اؼبعاقُت
وقد وضعت . اؼبناىج اؼبتبعة يف القرارات واالتفاقيات اؼبنجزة يف ميادين التنمية االجتماعية وحقوؽ اإلنساف

 :40ورد يف اؼبشروع اؼببادئ التالية وكاف أىم ما، 2005اللجنة ابلفعل مشروع ىذه االتفاقية يف فرباير عاـ 
وضرورة ضماف أف ، وعدـ قابليتها للتجزئة ،البشر أصبعُتالتأكد على عاؼبية حقوؽ اإلنساف وأهنا تشمل  -

 تشمل سبتع اؼبعاقُت هبذه اغبقوؽ.

والقواعد  ،االعًتاؼ أبنبية اؼببادئ اؼبتعلقة ابلسياسات الواردة يف برانمج العمل العاؼبي اػباص ابؼبعاقُت -
واػبطط والربامج  ،ياساتاؼبوحدة اؼبتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعاقُت يف تعزيز وصياغة وتقييم الس

 على كل من الصعيد الوطٍت واإلقليمي والدورل لزايدة تكافؤ الفرص للمعاقُت. ،واإلجراءات

 التمييز ضد أي شخص على أساس اإلعاقة يبثل انتهاكا للكرامة اؼبتأصلة للفرد. -

ؼبساواة مع اآلخرين ىو تعزيز وضباية وكفالة سبتع اؼبعاقُت سبتعا كامبل وعلى قدـ ا الغرض من االتفاقية -
 .ة وتعزيز احًتاـ كرامتهم الفطريةجبميع حقوؽ اإلنساف واغبرايت األساسي

ربث االتفاقية على صبلة من االلتزامات اليت يفًتض أف تلتـز هبا ـبتلف  :االلتزامات العامة لالتفاقية
 األطراؼ نذكر منها:

 صبيع التدابَت إللغاء ما يوجد يف القوانُت واللوائح واألعراؼ ما يبكن أف يكوف سبييزا ضد اؼبعاقُت. ازباذ -

 مراعاة وضباية اؼبعاقُت وتعزيز حقوقهم يف صبيع السياسات والربامج. -

                                                           
39

 اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية،، دراسة يف اخلدمة االجتماعية-السلوك االجتماعي للمعوقٌنغريب السيد أضبد، دمحم سيد فهمي:  
 .18، ص1983

40
، الدورة متقرير اللجنة ادلختصة يف وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق ادلعاقٌن وكرامته اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة: 
    .www.un.orgمتاح على اؼبوقع االلكًتوين لؤلمم اؼبتحدة ، 2007نيويورؾ، فيفري  بعة،االس
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ازباذ كافة التدابَت للقضاء على التمييز على أساس اإلعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة  -
 خاصة.

جراء أو تعزيز البحوث وعمليات التطوير فيما يتعلق بتوفَت السلع واػبدمات واؼبعدات واؼبرافق اؼبصممة إ -
وتشجيع التكنولوجيا اعبديدة اليت تساعد اؼبعاقُت على االتصاؿ  ،تصميما عاما لتلبية احتياجات اؼبعاقُت

 والتنقل وتقدًن اؼبساعدة اؼببلئمة ؽبم ابألسعار اؼبعقولة.

تصاؿ والتكنولوجيا اؼبساعدة اؼبعلومات للمعاقُت بشأف الوسائل واألجهزة اؼبعينة على التنقل واال توفَت -
 .ؽبم، فضبل عن أشكاؿ اؼبساعدة األخرى، واػبدمات واؼبرافق اؼبناسبة ؽبم

وؽ اؼبعًتؼ هبا يف ىذه يف ؾباؿ اغبق تشجيع تدريب األخصائيُت واؼبوظفُت العاملُت مع اؼبعاقُت -
 .ةاالتفاقي

( من خبلؿ اؼبنظمات اقُت )دبن فيهم األطفاؿ اؼبعاقُتتشاور الدوؿ األطراؼ يف ىذه االتفاقية مع اؼبع -
 واعبمعيات اليت سبثلهم بشأف وضعها موضع التنفيذ.

تقر االتفاقية ابف البنات والنساء اؼبعاقات يتعرضن ألشكاؿ متعددة من التمييز على أساس النوع, إذل  -
اإلعاقة وتشدد على ضرورة أف يتمتعن ابؼبساواة وجبميع حقوؽ اإلنساف وحبرايهتن جانب التمييز بسبب 

 األساسية.

تتخذ الدوؿ األطراؼ كافة التدابَت لضماف سبتع األطفاؿ اؼبعاقُت جبميع حقوؽ اإلنساف واغبرايت  -
ابَت وضماف تساوي حقوؽ األطفاؿ من غَتىم مع توخي مصلحة الطفل اؼبعاؽ يف صبيع التد، األساسية

 .اؼبتعلقة ابألطفاؿ اؼبعاقُت

 تتعهد الدوؿ برفع وعي مواطنيها ذباه قضية اؼبعاقُت, على النحو التارل: -

يز واؼبمارسات الضارة ابؼبعاقُت؛ مكافحة القوالب النمطية وأشكاؿ التميتعزيز احًتاـ حقوقهم وكرامتهم و  -
 صبيع مستوايت تتسم ابحًتاـ حقوؽ اؼبعاقُت يف تبٍت مواقف؛ و تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات اؼبعاقُتوكذا 

 .وتعميق الوعي االجتماعي ابإلعاقة ،هبابية عن اؼبعاقُت واالعًتاؼ دبهاراهتمإنشر صورة ، و النظاـ التعليمي
على قدـ اؼبساواة مع ، توفَت كافة اإلمكانيات اليت تضمن للمعاقُت الوصوؿ على أماكن عملهم أو دراستهم -

وتذليل كافة الصعوابت اليت ربوؿ دوف االتصاؿ اعبيد بينهم وبُت ؾبتمعهم  والعادل من حوؽبم واف اآلخرين 
 .نقل، مع وضع معايَت ؽبذه اػبدماتيراعى ىذا يف تصميم اؼبنشآت ويف الطرؽ ووسائل ال

 .ذ كافة التدابَت غبماية اؼبعاقُتيف حاالت اػبطر تتخ -

 خرين أماـ القانوف .االعًتاؼ دبساواة اؼبعاقُت مع اآل -

وحظر إجراء التجارب الطبية  املة القاسية أو اؼبهنية أو البلإنسانية،عدـ تعريض اؼبعاقُت للتعذيب أو اؼبع -
 .اعية أو من األشخاص اؼبعنيُت هبمعليهم دوف موافقة حرة وو 

 عدـ التعرض لبلستغبلؿ أو العنف أو إساءة اؼبعاملة. -
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ة لعبلج اإلعاقة أو التخفيف ريسمن التدخبلت الق توعاؽ أبف تقـو الدوؿ حبماياحًتاـ اغبرية الشخصية للم -
 .ت غَت الطوعية يف عبلج اؼبعاقُتوالتخفيف قدر اإلمكاف من التدخبلمنها، 

لضماف حريتهم يف التعبَت  ىموأفكار  يش اؼبستقل واالندماج يف اجملتمع، واحًتاـ آرائهمللمعاقُت اغبق يف الع -
وتصميم الربامج التعليمية اليت تتناسب مع نوع  ،يف التعليم حقهم كفالةو  صوؿ على اؼبعلومات.ويف اغب هاعن

 .اىبهم وقدراهتم العقلية والبدنيةوتنمية مو  ،اإلعاقة

وكذلك  ،وذلك بتوفَت اػبدمات الصحية اجملانية ؽبم ،االعًتاؼ حبق اؼبعاؽ يف التمتع أبفضل مستوى صحي -
هم، وإعادة أتىيل همازباذ التدابَت الفعالة واؼبناسبة لتأىيلاإلعاقة؛ و حية تقتضيها ما وبتاجونو من رعاية ص

 .ضمن ؽبم اغبياة الكريبة اؼبستقلةلتحقيق أفضل مستوى مهاري ي

يئة ويف اختبار العمل حبرية وضمن ب ،تعًتؼ الدوؿ حبق اؼبعاقُت يف العمل على قدـ اؼبساواة مع اآلخرين -
ي الئق للمعاقُت وعلى حقهم يف ضماف مستوى معيشعمل منفتحة على ظروؼ اإلعاقة، مع اغبرص على 

  .يف اغبياة الثقافية واألنشطة الًتفيهية والتسلية واألنشطة الرايضيةاؼبشاركة يف اغبياة السياسية، و 

 :توجهات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا( -ب
مع اللجنة اؼبختصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة غبماية وتعزيز حقوؽ  اإلسكواتفاعلت 

ا يتكامل مع ما ذىبت إليو ووضعت تصورا ىام، اؼبعاقُت وكرامتهم اؼبنبثقة عن اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة
وإعبلف ذوي اإلعاقة، تنمية وحقوؽ األشخاص وذلك من خبلؿ توصيا ت اؼبؤسبر العريب حوؿ معايَت ال .اللجنة

 :41. وقد أكدت علىة وتعزيز حقوؽ اؼبعاقُت وكرامتهمبَتوت حوؿ االتفاقية الدولية الشاملة اؼبتكاملة غبماي
حث اغبكومات على وضع وتنفيذ سياسة للدمج اعبامع والشامل وعدـ التمييز وفق اؼبعايَت التنموية  -

 جزءا أصيبل من سياسات التنمية اؼبستدامة .اؼببلئمة لقضااي اؼبعاقُت ,واعتبار ىذه السياسة 

ية ؼبساعدة القطاعات اغبكومية واعبمعيات األىلية ية الوطنية إذل دراسة هنج ابتكار دعوة اؼبؤسسات اؼبال -
ومؤسسات اجملتمع اؼبدين اؼبعنية ابلتأىيل وإعادة التأىيل على تطبيق برامج الدمج اعبامع والشامل على 

 .تعليمية واالجتماعية واالقتصادية، والسياسية والبيئيةال-الصعد الصحية والًتبوية

، بناء قدراهتم، و تطوير مهاراهتم، و وهنج قياسية لتمكُت اؼبعوقُت حث اغبكومات على وضع معايَت فنية -
احملدث وفَت أمباط من التدريب اؼبتطور و هبدؼ ت ،مساندة اؽبيئات واؼبؤسسات اؼبتخصصةوذلك بدعم و 

 يتيح للمعوقُت تكافؤ الفرص.الذي ، و تكنولوجيا

برصد حصوؿ اؼبعوقُت على حقوقهم وطنية و إقليمية تعٍت غبكومات إذل إنشاء مراصد ؿبلية و دعوة ا -
البلزمة للحد من ىذه اؼبمارسات وإدانة هبدؼ ازباذ اإلجراءات القانونية ومراقبة أفعاؿ التمييز ضدىم، 

 .فاعليها و معاقبتهم

                                                           
، بَتوت ،اإلعاقةحوؿ معايَت التنمية وحقوؽ األشخاص ذوي  اإلقليميسكوا(: اؼبؤسبر العريب )اإل سياآاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب  41

  www.worldenable.net:طبلع على اؼبوقعيرجى اال، ؼبزيد من التفصيل 2003ماي 



 سوسيولوجياقرتاب سياسة الرعاية االجتامعية للمعاقني:  ...................................................................الفصل الثاين

 

86 
 

على وضع آليات إجرائية سبكن اؼبتضررين من اؼبعوقُت وأسرىم من الطعن حث مؤسسات اجملتمع اؼبدين  -
 ابلقرارات والقوانُت اليت تنتهك حقوقهم على الصعيدين احمللي والوطٍت.

وفبثلوف عن ، ويشارؾ يف عضويتها أفراد معوقوف، تشكيل عباف وطنية زبضع للمساءلة والشفافية -
، وخاصة أىل اؼبعوقُت ذىنيا، إضافة إذل فرادا من أىل اؼبعوقُتوتضم أاعبمعيات اؼبعنية بشؤوف اؼبعوقُت، 

على أف تعترب ىذه اللجاف أداة ضغط ورقابة وإشراؼ على تطبيق القوانُت والتشريعات خرباء ـبتصُت، 
 .عنية حبماية حقوؽ اؼبعوقُتواؼبراسيم اؼب

فَت الوسائل وأدوات اؼبساعدة التأىيلية وتو ، دعوة اغبكومات إذل دعم دخل األسرة وتعزيز مواردىا اؼبالية -
ومن إجراء ادىا اؼبعوقُت يف البيئة احمللية، لتتمكن من ربقيق الدمج اعبامع والشامل ألفر البلزمة ؽبا ؾباان، 

 .سيلة االنتقاؿ والوصوؿ إليوالتعديبلت البلزمة للمسكن وو 

ابة ابإلعاقة والكشف اؼببكر عنها يف فرض إلزامية الفحص الطيب قبل الزواج وقبل الوالدة للحد من اإلص -
 حاؿ حدوثها.

دعوة اغبكومات إذل وضع نظاـ وطٍت وؿبلي مستقل تشارؾ فيو منظمات اجملتمع اؼبدين والقطاع  -
واالىتماـ أبوضاع اؼبعوقُت خبلؿ  ،واالستجابة السريعة ؽبا بعد وقوعها ،للتنبو للكوارث الطبيعية ،اػباص

 الكوارث وبعدىا.

جملتمع اؼبدين واعبمعيات األىلية على تشكيل ربالفات ائتبلفية ومظبلت وطنية ذبمع حث مؤسسات ا -
وتشكيل شبكات ؿبلية ووطنية تعمل  قضااي اإلعاقة واؼبعوقُت وذويهم، بُت ـبتلف األطراؼ الناشطة يف

 .والدولية لتدعيم مواقف اؼبعوقُت، ومساندهتم يف ربقيق أىدافهم على الصعد اإلقليمية

ومعاعبة اؼبسلحة على تفاقم مشكلة اإلعاقة سكوا أنبية خاصة لكل من آاثر النزاعات أولت اإل ىذا وقد
وقد حثت اغبكومات لوضع الربامج اؼبناسبة غبماية اؼبعاقُت من الوقوع فرية  ،الًتابط اغبادث بُت الفقر واإلعاقة

 الفقر والعوز.
الشاملة ادلتكاملة حلماية وتعزيز حقوق ادلعاقٌن االجتماع االستشاري العريب حول االتفاقية الدولية  -ج

 وكرامتهم:
النظر العربية اليت دل تزد  هةوقد انقش بنود االتفاقية موضحا وج ،االجتماع يف الدار البيضاءىذا عقد 

وإضافة مادة خاصة بتطوير آلية ، عن بعض التعديبلت يف الصياغات مع إقرار ما جاء يف مشروع االتفاقية
وكاف أىم ما ورد فيو ما  ،ؼبتابعة تنفيذ االتفاقية. كما صدر عن االجتماع ما ظبي إبعبلف الدار البيضاءدولية 

 :42يلي
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مرجع  ،تقرير اللجنة ادلختصة يف وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق ادلعاقٌن وكرامتهم اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة:  
 سبق ذكره.
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ضرورة تضمُت االتفاقية الدولية لؤلشخاص اؼبعاقُت بندا خاصا يشمل نظاما للرصد على اؼبستوى الدورل  -
 مات اؼبمثلة ؽبم يف ىذا النظاـ.واإلقليمي والوطٍت يفتح اجملاؿ إلشراؾ األشخاص اؼبعاقُت واؼبنظ

( اؼبرتكزة على اغبقوؽ األساسية قائمة على مفهـو الدمج االجتماعيإدراج مبدأ التنمية الداؾبة )أي ال -
موية الذي سينعقد خبلؿ شهر لئلنساف ذات الصلة ابإلعاقة ضمن أعماؿ ملتقى األلفية التن

 .2005/سبتمرب من عاـ أيلوؿ

 :(2012- 2003للمعاقٌن )إطالق العقد  العريب  -د
ىذا العقد  أطلق العقد العريب للمعاقُت. ،يف خبلؿ أعماؿ اؼبؤسبر العريب للمعاقُت يف اعبمهورية اللبنانية

شيط ودعم االىتماـ حيث ساىم يف تن ؛الذي كاف دبثابة انطبلقة حقيقية عبهود رعاية اؼبعاقُت يف اؼبنطقة العربية
 هبم وبقضاايىم.

 : 43لقد خرج اؼبؤسبر العريب للمعاقُت دبجموعة ىامة من التوصيات نوجزىا فيما يلي
 تشجيع عمل األشخاص اؼبعاقُت يف وسائل اإلعبلـ اؼبختلفة . -

 إصدار التشريعات اليت تضمن حق الشخص اؼبعاؽ يف استعماؿ وسائل النقل العاـ. -

مراكز التأىيل والعمل ابلتقنيات الفنية البلزمة لتسهيل أداء الشخص اؼبعاؽ لعملو وإتقانو ولضماف  ذبهيز -
  .األمن والسبلمة اؼبهنية وذبنب إصاابت العمل

دمج األطفاؿ اؼبعاقُت يف اؼبدارس العادية كلما أمكن ذلك ,وعند الضرورة تفتح صفوؼ أو مدارس خاصة  -
 .عملية التعليم لؤلطفاؿ اؼبعاقُت لتؤىل ابؼبستلزمات اليت تسه

أتسيس مراكز معلومات لتسهيل تبادؿ اػبربات والتجارب العربية الناجحة يف ؾباالت التعليم والتأىيل  -
 والعمل والدمج وغَتىا.

ة وتوعية األسر واؼبعاقُت أبنبيعاقة وحقوؽ اؼبعاقُت يف التعليم، تنظيم ضببلت مكثفة لتوعية اجملتمع بقضااي اإل -
 .على الذات واالندماج يف اجملتمع التعليم ودوره يف ربقيق االعتماد

التوسع يف إنشاء وحدات للكشف اؼببكر عن اإلعاقة يف الريف واغبضر وتزويدىا ابؼبتخصصُت اؼبؤىلُت  -
 القادرين على التدخل اؼببكر للحد من مضاعفات اإلعاقة.

جل النهوض دبستوى اػبدمات أالتأكيد على الشراكة بُت منظمات اجملتمع األىلي واؼبؤسسات الرظبية من  -
 .مية والًتفيهية والرايضية وغَتىاالصحية والتعلي

 مشاركة األشخاص اؼبعوقُت وأسرىم يف زبطيط وتنفيذ الربامج اؼبخصصة ؽبم ومتابعة تنفيذىا. -

وتعبَتا عن الشعور ، للقيم العربية األصيلة ااستجابة وأتكيد، ُتكاف انطبلؽ العقد العريب للمعاق
. كما أملتو الظروؼ اليت تعاين منها الدوؿ العربية من نزاعات مسلحة تماعي العميق ابلتكافل االجتماعياالج
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 واحتبلؿ وحروب وحصار أفضت على زايدة يف إعداد ونسب اؼبعاقُت. وقد صاغ اؼبؤسبر أىدافو من إطبلؽ
 :44د العريب للمعاقُت يف ما يليالعق
 .ئلعاقة وتغيَت نظرة اؼبعاؽ لنفسوتغيَت نظرة اجملتمع ل -

 .ة وتوفَت االعتمادات البلزمة ؽباإدراج قضية اإلعاقة على سلم أولوايت اغبكومات العربي -

ة عند على وسائل النقل الربية والبحرية واعبوي % 50بنسبة ال تقل عن  منح اؼبعاقُت ومرافقيهم زبفيضات -
 .أو بُت الدوؿ العربيةاالنتقاؿ داخل الدولة 

 .حياة اؼبعاقُت ودؾبهم يف اجملتمعمنح تسهيبلت وإعفاءات صبركية لؤلجهزة واؼبعينات البلزمة لتسهيل  -

دعم وتسهيل إنشاء صبعيات لؤلشخاص اؼبعاقُت وضرورة سبثيلها يف اؽبيئات أو اجملالس العليا لئلعاقة  -
 .ػبطط والربامج للنهوض ابؼبعاقُتالفعالة يف رسم السياسات ووضع الضماف اؼبشاركة 

اؼبعنية بوضع السياسات واػبطط ، العليا للتأىيل اؽبيئاتإنشاء وتفعيل دور وأداء اللجاف أو اجملالس أو  -
 .للنهوض أبحواؿ األشخاص اؼبعاقُت والربامج الوطنية

واعبنس واؼبوقع اعبغرايف ونوع اإلعاقة من تطوير آليات رصد أعداد األشخاص اؼبعاقُت حسب السن  -
 خبلؿ إصدار بطاقة اؼبعاؽ والتعدادات السكانية الدورية والبحوث والدراسات اؼبيدانية.

 تطوير وربسُت اػبدمات والربامج اغبكومية واألىلية القائمة لتلبية احتياجات األشخاص اؼبعاقُت. -

 توحيد مصطلحات وتعريفات وتصنيفات اإلعاقة. -

  االستفادة من التكنولوجية اغبديثة يف برامج تدريب وأتىيل اؼبعاقُت.اتمُت -

 دعم أسرة اؼبعاؽ ماداي ومعنواي وتزويدىا ابؼبعلومات والتقنيات اغبديثة البلزمة. -

مُت التمويل البلـز ؽبا وتسليط األضواء على إعاقات ات واألحباث حوؿ قضية اإلعاقة وأتإجراء الدراس -
 االرتقائي.تطور النمو 

الجتماعي تطوير مهارات وقدرات العاملُت مع األشخاص اؼبعاقُت يف ؾباالت التأىيل الًتبوي وا -
 .والنفسي والطيب واؼبهٍت

توفَت الظروؼ اؼبناسبة لنجاح مبدأ الدمج الشامل للمعاقُت يف الفصوؿ العادية ويف اجملتمع ومواقع العمل  -
 والرايضية.والسكن والنوادي االجتماعية والثقافية 

 ضماف التمثيل لؤلشخاص اؼبعاقُت يف اجملالس النيابية ويف اجملالس احمللية وعلى اؼبستوايت كلها. -

حىت تنضج ظروؼ دؾبهم  اقتصار اؼبؤسسات اإليوائية على شديدي اإلعاقة وذوي الظروؼ االستثنائية -
 .يف اجملتمع
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لمعاقُت قد تضمنت العديد من ؿباور العمل وثيقة العقد العريب ل أفّ  ىو اعبدير ابؼببلحظة الشيء إفّ 
ورفع مستوايت اػبربة لدى القائمُت على رعاية شؤوف  ،والتوصيات اؽبامة الضرورية لًتشيد عمل الدوؿ

 ،كما أغفلت إمكانية اؼبتابعة  ،ورغم كل ىذا أغفلت الوثيقة أي آليات تنظيمية بُت الدوؿ العربية اؼبعاقُت.
والوصوؿ إذل ربقيق األىداؼ اؼبرجوة  ،واالستفادة من ىذه اػبربات ،لضماف جديدة التعامل مع ىذه اؼببادئ

 من العقد العريب للمعاقُت.
 :2015 -2006اجمللس األوريب لتطوير اخلطة التنفيذية  للمعاقٌن  -ـى

 توقد حدد .2006مرب عاـ انطلقت اػبطة التنفيذية األوربية للمعاقُت من مدينة ساف بطرسربج يف سبت
، اػبطة التنفيذية تصورا مركزاي ؽبا يستند إذل ترصبة أىداؼ اجمللس األوريب القائمة على مبادئ حقوؽ اإلنساف

إذل إطار سياسي  وعدـ التمييز، وإاتحة الفرص اؼبتساوية، واؼبواطنة الكاملة، ومشاركة األشخاص اؼبعاقُت،
 أوريب حوؿ اؼبعاقُت للعقد القادـ. 

لتحفيز االنتقاؿ بقضية اؼبعاقُت من قضية ذات ارتباطات صحية إذل اقًتاب يقـو  ىذا اإلطاريسعى 
 .من موضع اؼبريض على موضوع اؼبواطنأي ؛ على أسس من اغبقوؽ االجتماعية واإلنسانية لئلعاقة

 :45ىي ؽبا ، فقد مت ربديد ؾباالتبناء على ىذا التحديد اؼبنهجي ؼبنطلقات اػبطة التنفيذية
: إذ تؤكد اػبطة على حق اؼبعاقُت يف اؼبشاركة يف قضااي ادلشاركة يف احلياة السياسية والنشاط العام -

 .قياـ حبقهم يف الًتشيح واالقًتاعؾبتمعاهتم والتأثَت على أقدرىا ,وال

لى اؼبشاركة يف : ينبغي وضع اؼبعايَت الكافية للتأكد من أف اؼبعاقُت قادروف عادلشاركة يف احلياة الثقافية -
 وتطوير مقدرهتم اإلبداعية  ،األنشطة واعبمعيات الثقافية

: ينبغي أف يضع مزودي خدمات االتصاالت واؼبعلومات احتياجات وقدرات ادلعلومات واالتصاالت -
 وتقدًن الوسائل والطرؽ اؼبناسبة ؽبم. ،اؼبعاقُت يف اعتبارىم

، ىو اغبق اؼبتساوي يف التعليم ،ج االجتماعي للمعاقُتمن األسس الضرورية لتحقيق االندما  التعليم: -
ويشمل اغبق اؼبتساوي يف التعليم صبيع اؼبراحل التعليمية من الروضة وحىت  وكذلك لضماف اغبياة اؼبستقلة ؽبم.

سواء من خبلؿ نظم التعليم العادية أو تطوير نظم خاصة  .، دبا فيو نظم التعلم مدى اغبياةالتعليم اؼبتخصص
 للتعليم .

: ىذه اؼبتغَتات الثبلثة ىي مفاتيح االندماج االجتماعي واالستقبلؿ والتدريب التوظف واإلرشاد احلريف -
لذلك ينبغي وضع اؼبعايَت والنظم القانونية لضماف إاتحة الفرص اؼبتساوية للمعاقُت يف  االقتصادي للمعاؽ.

 العمل وإعادة التدريب أو التأىيل.
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أف ال تكوف ىناؾ عوائق سبنع الوصوؿ إذل األماكن العامة ومواقع العمل واػبدمات بتشجيع  :البيئة احمليطة -
 تطوير عناصر التصميم العاـ للتكيف مع متطلبات اؼبعاقُت.

: صبيع التحسينات وأوجو التطوير اليت تدخل على وسائل النقل ينبغي أف زبدـ اؼبعاقُت على التنقل التنقل -
 .عتماد على آخرينلة ويسر ودوف االبسهو 

: ينبغي للمعاقُت أف يكونوا قادرين على اختيار نوع اغبياة اليت تناسبهم وبشكل مستقل  احلياة االجتماعية -
 كلما أمكن ذلك, واف يستطيعوف من خبلؿ اختياراهتم االندماج يف ؾبتمعاهتم.

وينبغي توفَتىا  ،للرعاية الصحية ىم يف حاجة ،األشخاص اؼبعاقُت مثلهم مثل غَت اؼبعاقُت الرعاية الصحية: -
 وبنوعية جيدة وابالحًتاـ الكايف. ،ؽبم بقدر مساوي لآلخرين

 لضماف حياة مستقلة ؽبم. ،: غبماية حياة اؼبعاقُت من التدىور ينبغي االىتماـ بربامج التأىيلالتأىيل -

تساىم يف ربسُت نوعية  ،واؼبساعدات والدعم االجتماعي ،: مثل الضماف االجتماعياحلماية االجتماعية -
 وعلى اؼبعاقُت التكيف مع الفوائد اليت تقدمها مثل ىذه النظم. اغبياة للمستفيدين منها.

وإلغاء   ،: ينبغي أف يتمتع اؼبعاقُت بنفس نظم اغبماية القانونية اليت يتمتع هبا غَت اؼبعاقُتاحلماية القانونية -
 كل أشكاؿ التمييز ضدىم على أساس اإلعاقة.

: ينبغي أف وبمي القانوف األشخاص اؼبعاقُت ضد كل أشكاؿ االستغبلؿ حلماية ضد العنف واالستغالل -
 .الكايف لضحااي العنف واالستغبلؿ والعنف واف يؤمن الدعم

صبع اؼبعلومات وإعداد اإلحصاءات من األمور الضرورية لوضع التصميم وتطبيق  :والتطويرالبحوث  -
 السياسات.

أكثر  جل وعيأوذلك من و تقـو كل عناصر اػبطة التنفيذية، اؼبفتاح الذي على أساس : ىورفع الوعي-
 .عم للمعاقُت يف األجهزة اغبكوميةوربفيز التيار اؼبد، وتغيَت النظرة السلبية ؽبمحبقوؽ اؼبعاقُت يف اجملتمع، 

 النماذج لتجارب بعض الدول يف رلال رعاية ادلعاقٌن:أىم  -3
 أييت:  كانت رائدة يف ىذا اجملاؿ ونذكر منها مايتماذج والوسنقتصر على بعض الن

 جتربة الوالايت ادلتحدة يف رلال سياسة الرعاية للمعاقٌن: -أ
قامت السلطات يف الوالايت اؼبتحدة إبصدار قانوف موحد للمعاقُت ظبي بقانوف األمريكيُت مع اؼبعاقُت 

Americans with Disabilities Act (ADA)  وقد مت تعريف الشخص الذي ينطبق عليو ىذا القانوف أبنو
أو الشخص الذي و لواحد أو أكثر من أنشطة اغبياة، الذي يعاين من ضعف ذىٍت أو بدين وبد من فبارست
أو الشخص اؼبسؤوؿ عن شخص آخر يعاين من ذلك ، وبمل اترىبا أو سجبل ؼبثل ىذه اعبوانب من الضعف

كثر تفهما لئلعاقة من بلداف كاف أية واغبماية إذل اؼبعاقُت وذويهم،  مريكي مظلة الرعا.وهبذا فقد مد القانوف األ
 اشًتطت وجود نسبة معينة من العجز حىت تعًتؼ ابلشخص معاقا.أخرى، 
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؛ حيث عاعبت بعض فبا ورد بشأف اؼبعاقُت يف القوانُت األمريكية السابقة ADAلقد طور قانوف 
، يف السابق مشكبلت اؼبعاقُت على كبو ما .غَت أف قانوف األمريكيُت مع اؼبعاقُت طور ىذه اؼبعاعبات القوانُت

 :46فيما يلي استعراضا ألىم مواد القانوف، وصبعها يف وثيقة قانونية واحدة
ينبغي أف تتيح فرصة ، شخص 15ينص على أف اؼبنشأة اليت يعمل هبا أكثر من  :( بشأن العمل1مادة) -

ايف لبلستفادة منو يف وأف تقدـ لو التدريب والتأىيل الك، لشخص معاؽ بنفس الشروط اؼبساوية لآلخرين عمل
 .ؾباؿ العمل

ينبغي أف تلتـز ىذه األجهزة إباتحة نفس الفرص  ( بشأن أنشطة احلكومات احمللية والوالايت:2مادة) -
 ،والتوظيف والتنقل ،قـو هبا مثل التعليم العاـللمعاقُت يف االستفادة من اػبدمات والربامج واألنشطة اليت ت

 واجتماعات اؼبدف. ،والتصويت ،والتقاضي ،واػبدمات االجتماعية ،والرعاية الصحية ،والًتفيو
: ينبغي على السلطات اؼبسؤولة عن النقل أف ال تقدـ على أي سبييز ضد (2فقرة خاصة ابلنقل العاـ يف اؼبادة )

 .نهم من استخداـ وسائل النقل بيسرالتجهيزات اؼبناسبة لتمكياؼبعاقُت ,واف توفر 
حيث تغطي االلتزامات ابلتجهيزات العامة يف ىذا القانوف منظمات  ( بشأن التجهيزات العامة:3مادة)-

اؼبادة على أف ال تتضمن التجهيزات العامة  تنصغَت الرحبية واؼبؤسسات العامة. و  األعماؿ ومقدمي اػبدمات
 بوضع احتياجاهتم وظروفهم يف االعتبار خبلؿ عمليات التصميم. ،أي سبييز ذباه اؼبعاقُت

ويشمل ذلك االتصاالت اؽباتفية والتلفزيوف ابلنسبة  ( بشأن االتصاالت واخلدمات ادلرتبطة هبا:4مادة) -
ذ على اؼبؤسسات أف تطور خدمات االتصاؿ بُت إ ع والتحدث.لؤلشخاص الذين يعانوف من إعاقات يف السم

،  24الوالايت وداخل الوالايت ؼبدة  ىذه اػبدمات تسمح للمعاقُت يف أايـ يف األسبوع.  7وؼبدة ساعة يف اليـو
إبمكانية االتصاؿ سواء من خبلؿ أجهزة خاصة ن يستخدموف الكتابة يف االتصاالت، السمع والتحدث والذي

 .ينبغي اتباعها وقد وضعت اغبكومة الفيدرالية معايَت ؼبثل ىذه اػبدمات، ة شخص اثلثأو دبساعد
 :أنبها ؾبموعة أخرى من القوانُت ADAيضاؼ إذل القانوف 

ينص على توفَت السكن اؼبناسب بدوف أي سبييز على أساس النوع أو ، و 1988وقد صدر عاـ  قانون السكن:
وأف يوفر السكن اؼبناسب  .اإلعاقة، أو اغبالة العائلية، أو اؼبنشأ القومي، أو العقيدة، أو اعبنس، أو اللوف

لؤلشخاص على أساس متساوي وأف وبق ؽبم بنفس القدر االستفادة من اؼبساعدات اغبكومية للحصوؿ على 
 السكن.

األشخاص ذباه  ،يبنع أي سبييز يف النقل اعبوي سواء يف النقل الداخلي أو األجنيب قانون النقل اجلوي: -
 مع تقدًن التسهيبلت البلزمة ؽبم.، الذين يعانوف من ضعف ذىٍت أو جسماين

                                                           
 ،دمج الفئات اخلاصة يف اجملتمع الكوييت : إمكانيةالتقرير ادلتعلق ابلدراسة االستشاريةطيط والتنمية: األمانة العامة للمجلس األعلى للتخ 46

  .21-19 ص ص ،2007 الكويت،
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نظم القانوف كيفية فبارسة اؼبعاقُت واؼبسنُت غبقهم االنتخايب من خبلؿ ذبمعات  قانون االنتخاابت: -
 لتسهيل فبارستهم ؽبذا اغبق. ،انتخابية يف الوالايت اؼبتحدة بغض النظر عن اؼبوطن االنتخايب

مة إباتحة فرص ؿبددة وؾبانية لؤلطفاؿ احيث ألـز القانوف اؼبدارس الع قانون التعليم لألشخاص ادلعاقٌن: -
 وتتناسب مع احتياجاهتم اػباصة. ،اؼبعاقُت يف التعليم العاـ هبا اغبد األدىن من القيود على حركتهم

 ،يبنع أي شكل من التمييز ضد اؼبعاقُت يف برامج التأىيل اليت تقدمها الوكاالت الفيدرالية قانون التأىيل: -
واعبهات اليت تتعاقد ، وجهات التوظيف الفيدرالية ،وكذلك برامج التأىيل اليت ربصل على مساعدات فيدرالية

 .ADAويتمتع هبذه األحكاـ كل من يدخل ربت نطاؽ القانوف  مع اغبكومة الفيدرالية.
كاف اؽبدؼ من سن ىذا القانوف أف ال تتضمن التصميمات اؼبعمارية اليت تبٌت أو   قانون احلواجز ادلعمارية: -

 سبوؿ أو تستأجر من اغبكومة الفيدرالية أي حواجز تعيق حركة اؼبعاقُت.
ؿ بعيدا يف استيعاب اؼبعاقُت داخل اجملتمع من خبل لص من ذلك أف التجربة األمريكية، قد ذىبتلب

وأف تكوف فبارستهم جزء ال يتجزأ من من ؽبم فبارسة اغبياة بشكل مستقل، وضع النظم القانونية اليت تض
 .اخل اجملتمع يف ظل ضباية القانوفاؼبمارسات اليومية الطبيعية د

 :جتربة السويد يف رلال سياسة رعاية للمعاقٌن -ب
ىناؾ حواذل مليوف ونصف شخص يف السػويػد يعانوف إعاقة من نوع ما. هتدؼ سيػاسػة اغبكومة 

ضمػاف سيطرة وأتثَت األشخػاص ضمن ىػذه  إذليف السػويػػد  اؼبعاقُتبشكل رئيسي، ومنذ فًتات طػويلػة، ذبػاه 
إذل  اعية والرفاه االجتماعيالفئة حبياهتم اليومّية. ولتحقيق ىذا اؽبدؼ ربوؿ الًتكيز من اؼبسائل االجتم

اسًتاتيجية جػديػدة لتوجيو  2011أطلقت اغبكومة السويدية يف عاـ حيث ؛ الديبوقراطية وحقوؽ اإلنساف
واؽبدؼ ىو منػح األشػخاص  ،2016سياستهػا ذبػاه ذوي االحتيػاػجات اػباصة للفًتة القادمة حىت عاـ 

ُحددت  ،ىذا وقد اجملتمع ضمن نفس الشروط كاآلخريناؼبصابػُت حبػاالت العجز فرصة أكرب للمشاركة يف
، أعطيت ثبلثة منها اىتمامًا خاّصاً: وىي نظاـ العدالة والنقل األولوايتعشرة ؾباالت لتكوف على رأس 

 .47وتكنولوجيا اؼبعلومات
سياسة اؼبعاقُت إذل  ىو اؼبشاركة واؼبساواة الكاملُت. وتسعى ،اؽبدؼ الرئيسي لسياسة اؼبعاقُت يف السويد

طبقا لقرار ، د على قدـ اؼبساواة مع اؼبعايَت القياسية لؤلمم اؼبتحدة ؼبساواة األشخاص اؼبعاقُت يف الفرصعأف ت
 .1993اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة عاـ 

                                                           

متوفر على اؼبوقع اإللكًتوين:  الكرامة والديبقراطية يف السويد ،ياسة اغبكومة السويدية ذباه ذوي االحتياجات اػباصةس47  
resolution.pdf-low-Arabic-policy-Disability-oads/2012/10/FS14content/upl-http://ar.sweden.se/wp  

http://ar.sweden.se/wp-content/uploads/2012/10/FS14-Disability-policy-Arabic-low-resolution.pdf
http://ar.sweden.se/wp-content/uploads/2012/10/FS14-Disability-policy-Arabic-low-resolution.pdf
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لذا كاف من . 48ال تتجزأ عن سياسة الرفاىية االجتماعية يف السويد جزء رعاية اؼبعاقُتوتعد سياسة 
جسماين أو ذىٍت ولبلص من ذلك أف اص الذين يعانوف من ضعف وظيفي ما، لطبيعي أف تشمل األشخا

 .والايت اؼبتحدة واؼبملكة اؼبتحدةالسويد تتبٌت مفهـو الضعف الوظيفي الذي أتخذ بو كل من ال
هر ولكنو يعرؼ اؼبعاؽ أبنو الشخص الذي تظ ،إف تعريف اؼبعاؽ يف السويد ال يرتبط بطبيعة الشخص

 .العجز ىنا مرتبط ابلبيئة احمليطة، وبظروؼ معينةف عدـ قدرتو الوظيفية عندما يقدـ على عمل ما.
 :سووليةمبدأ توزيع ادل -

وىو هبمع مابُت دور السلطة اؼبركزية ، تقسيم اؼبسؤولية ملمح أساسي يف العمل االجتماعي السويدي
 .اذ القرار على اؼبستوى البلمركزي,وازب

؛ أي وطرح مواضيع االىتماـالتامُت االجتماعي واػبطط العامة، و سلطة الدولة مسؤولة عن التشريع، 
أما السلطات احمللية وؾبالس الكنتوانت فهي اليت ربدد نوعية وطبيعة اؼبعايَت  .ربديد األولوايت االجتماعية

ورعاية لة عن التعليم، وبناء اؼبساكن، السلطات احمللية أيضا مسؤو  .مة وذبمع الضرائب لتمويل أعماؽبااؼبستخد
 .نتوانت مسؤولة عن الرعاية الصحيةاألطفاؿ واػبدمات االجتماعية وؾبالس الك

عن كل اػبدمات اػباصة بسوؽ العمل، اغبكومات احمللية وؾبالس الكنتوانت مسؤولُت تقريبا ، تقليداي
 جتماعية.وكل األنشطة اػباصة ابلرفاىية االوالتعليم والرعاية الصحية، 

 :(ombudsman)مكتب ادلعاقٌن  -
مسؤولية اؼبكتب رصد األمور اؼبتعلقة حبقوؽ  .ويعمل يف ظل قانوف خاص 1994ىيئة أتسست عاـ 

ات اؼبختلفة بشاف قضااي ولو صبلحيات واسعة يف صبع اؼبعلومات والتفاوض مع اؼبؤسس واالىتمامات اؼبعاقُت
 .اؼبعاقُت

 .ؤلمم اؼبتحدة يف مساواة اؼبعاقُتالوصوؿ ابؼبعايَت السويدية ؼبستوى اؼبعايَت القياسية ل ومن مهاـ اؼبكتب
كما يقدـ االستشارات القانونية لؤلفراد ويشكل صباعات الضغط،   ،لذلك فهو يقدـ مشاريع تطوير القوانُت

 .بشاف اؼبخالفات اليت ربدث حبقهم ويقدـ الشكاوى، من اؼبعاقُت
 حركة ادلعاقٌن: -

 حيث أف اغلب اؼبواطنُت أعضاء يف منظمات وصبعيات. ؛حبكم طبيعة اجملتمع السويدي النشط سياسيا
منظمة سبثل  70ألف شخص. على اؼبستوى الوطٍت ىناؾ  470ويبلغ عدد اؼبعاقُت اؼبنظمُت يف صبعيات 

 . مكاف من السويد 2000موجودة يف  ،اؼبعاقُت

                                                           

.31-28ص ص سابق،مرجع  للتخطيط والتنمية: األعلىاألمانة العامة للمجلس     48
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 33وتضم ، حدة ىي التعاونية السويدية ؼبنظمات اؼبعاقُتعدد من ىذه اؼبنظمات ذبمع ربت مظلة وا
منظمة أغلب منظمات اؼبعاقُت ربل مشكبلت التمويل جبهودىا اػباصة أو من خبلؿ اغبكومات احمللية أو 

 .اقُت ربصل على التمويل من الدولةمنظمة من منظمات اؼبع 40وىناؾ ، ؾبالس الكنتوانت
عن قضاايىم وىي دبثابة اجملموعات السياسية النشطة اؼبعربة عنهم يف حركة اؼبعاقُت سبثل مصاغبهم وتعرب 

 اجملتمع السويدي.
 :األنشطة اخلاصة ابألطفال -

أغلب األطفاؿ الذين يعانوف من ضعف وظيفي بدين أو ذىٍت وبصلوف على الرعاية من خبلؿ 
تشمل صبيع أوجو ، ؤالء األطفاؿوؾبالس الكنتوانت اليت توفر برامج ـبتلفة من التأىيل ؽب، السلطات احمللية

 .إلعاقة اليت قد يعاين منها الطفلا
وىي مسؤولية عن  ،تقع ربت مسؤولية السلطات احمللية ،البيئة الطبيعية للمعاؽالسكن و  :أوضاع السكن -

تورل  . كمالذين يستخدموهنا حسب نوع اإلعاقةاليت ينبغي أف تفي ابحتياجات األشخاص ا ،زبطيط اؼبساكن
 .ر كبَت من االىتماـ لسكن اؼبسنُتالسلطات احمللية قد

 اخلدمات االجتماعية: -
للمعاقُت على ، يقدـ اؼبساعدة للمسنُت و كل سلطة من السلطات احمللية لديها بيت مساعدات منضم

 . فهو يساعد قاطٍت اؼبنازؿ يف، شاملة لكل االحتياجاتحد سواء. اؼبساعدات اليت يقدمها ىذا البيت
والعناية الشخصية العامة كذلك يقدـ  ،والنظافة الشخصية ،والعناية دببلبسهم ،التنظيف والتبضع، و الطهي

الستفادة من التسهيبلت ا، و وزايرة اؼبؤسسات الثقافية ،اؼبنزؿ مساعدات كالتجوؿ مع اؼبعاؽ أو اؼبسن
 وى دخلو.. ويدفع اؼبعاؽ أو اؼبسن مقاببل ؽبذه اػبدمات تتناسب مع مستالًتووبية

 التعليم: -
. لذلك فهذه السلطات ىي اؼبسؤولة عن تعليم ؤولية السلطات احمللية بصفة عامةيقع التعليم ربت مس

اليافعُت من السكاف اؼبعاقُت. وىؤالء يلتحقوف ابؼبدارس ة التعليم موجو ابلطبع لؤلطفاؿ و . وخدماؼبعاقُت
فإهنم يلتحقوف  ،من منهم وبتاج لربامج خاصة للتعليم ولكن العادية شأهنم شأف التبلميذ والطبلب اآلخرين.

 أبقساـ معينة داخل نفس اؼبدارس.
من ىذا اؼبنطلق تعمل اغبكومة والسلطات احمللية على  .سياسة العمل يف السويد ىي العمل للجميعالعمل: -

ـز صاحب العمل وقد صدر هبذا الشأف قانوف بيئة العمل الذي يل .، وضبايتهمتوفَت فرص العمل للمعاقُت
 .غي أف يتناسب مع احتياجات اؼبعاؽوكذلك تنظيم العمل الذي ينب، بتوفَت البيئة الطبيعية اؼبناسبة للمعاؽ

 الثقافة والرتفيو: -
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أصدر الربؼباف قانوف يضمن تكييف مواقع النشاط الثقايف ؼبواجهة احتياجات  1974منذ عاـ 
أف إال ، الرغم من العديد من األنشطة الثقافية ربمل يف طبيعتها عائقا أماـ استمتاع اؼبعاؽ هبا اؼبعاقُت.وعلى

 .ىناؾ جهود لتذليل ىذه العقبات
 االنتقاالت: -

عو األشخاص العاديوف يف وىم يدفعوف نفس ما يدف، االنتقاالت ابلنسبة للمعاقُت واؼبسنُت غَت ؾبانية
قل ابلتكيف مع احتياجات صدر قانوف يف السويد يلـز كل وسائل الن لكنو منذ عدة سنوات .تنقبلهتم
ويوجد حاليا عدد متنوع  غَت أف تنفيذ ىذا القانوف استلـز بعض الوقت حىت يطبق على نطاؽ واسع. .اؼبعاقُت

 من وسائل النقل اليت تفي هبذا الغرض.
 ادلساعدات الفنية: -

ويقـو اؼبعهد دبهاـ االختبارات  مؤسسة عامة تعمل على الصعيد الوطٍت. ،معهد السويد للمعاقُت
 .يز البحث والتطوير يف ىذا اجملاؿوربفما يقـو بتقدًن اؼبساعدات الفنية، لؤلجهزة اػباصة ابؼبعاقُت ك

ساعدات تعترب ؾبالس الكنتوانت ىي اؼبسئولة عن تقدًن اؼب، ويف ظل قانوف الصحة واػبدمات الطبية
 .ية لؤلشخاص اؼبعاقُتالتقن

العتمادىا على منظمات اجملتمع اؼبدين اليت  ،من ىذا العرض تبدو ذبربة السويد ىي األكثر اكتماال
وتعفي اؼبعاقُت من االستغبلؿ وسوء  ،ىذه اؼبشاركة تعطي التجربة الكثَت من اؼبصداقية ،يشكلها اؼبعاقُت

 الفهم.
 :للمعاقٌن التجربة ادلاليزية يف رلال سياسة رعاية -ج

األولوية اؼبناسبة يف سياؽ التنمية العامة،  سبنح عندما يبُت النموذج اؼباليزى أف السياسات االجتماعية
ومن العوامل اليت سانبت يف قباح  ؛داخلو مستهدفة يبكن أف تزيد من رفاه اجملتمع ورفاه فئات معينة

السياسات االجتماعية يف ماليزاي أف تلك السياسات تشكل جزًءا من خطط التنمية الوطنية العامة، وكذلك 
 49.اعتماد مفهـو النمو العادؿ الذي يتمشى مع النمو االقتصادي

منظمات تطوعية وكانت بدأت خدمات اؼبعاقُت تقدـ يف ماليزاي قبل اغبرب العاؼبية الثانية من خبلؿ 
بعد انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية بدأت برامج أتىيل  غلب براؾبها بطبيعتها هتدؼ إذل ضباية فئة اؼبعاقُت.أ

منذ . اؼبعاقُت يف الظهور نتيجة للتطور االقتصادي واالجتماعي التحسن يف مستوى الرعاية الصحية والطبية
" الذي مت أبسلوب اؼبناىج اتقها تطبيق مبدأ "التأىيل الكاملعذلك اغبُت أخذت اغبكومة اؼباليزية على 
عملت السياسات اؼبوجهة لفئات  .االجتماعي والتدريب اؼبهٍتاؼبتكاملة اليت اشتملت على التأىيل الطيب 

                                                           
49
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تضمنت تلك السياسات  .األخرى من غَت اؼبعاقُت ابجملتمعاؼبعاقُت كبو إدماج تلك الفئات إذل الفئات 
 :50ؾبموعة اؼببادئ والضماانت التالية

اىتمت تلك السياسات بتطوير نوعية اغبياة للمعاقُت من السكاف من خبلؿ اؼبشاركة اجملتمعية اليت  -
تلك السياسات ربت  أثبتت القدرة على القياـ بدور فعاؿ يف إعادة إدماج اؼبعاقُت ابجملتمع.كانت

 شعار "الرفاه مسؤولية مشًتكة ".

لسياسة الرفاه الوطنية  االسًتاتيجيةاسًتشدت السياسات والربامج التنفيذية اؼبوجهة للمعاقُت ابألىداؼ  -
دفع  ،اؼبساواة يف الفرص للفئات األقل حظا، : االعتماد على الذاتركزت على عدة مبادئ ىي اليت

 .والدعم كبو تعزيز ثقافة الرعاية روح اؼبساعدة اؼبتبادلة

مت أخذ مبدأ التعاوف والتنسيق بُت أجهزة الدولة اؼبختلفة يف تنفيذ السياسات والربامج التنفيذية اؼبختلفة  -
 لضماف تقدًن أفضل مستوى من اػبدمات الضرورية إذل اؼبعاقُت.

على وثيقة  1994 مايو ؼبزيد من الضماف لتقدًن أفضل خدمات الرعاية للمعاقُت وقعت ماليزاي يف -
واليت هتدؼ إذل التزاـ الدوؿ  "اؼبشاركة الكاملة واؼبساواة للمعاقُت يف إقليم آسيا واإلقليم الباسيفيكي

اليت تغطي أثٌت عشر من ؾباؿ ذات الصلة  ،قد اؼبعاقُت يف آسيا والباسيفيكاؼبوقعة ابػبطة التنفيذية لع
 ابؼبعاقُت .

لكن دستوراي يبكن ألي معاؽ  ،الناحية التشريعية ال يوجد تشريعات ؿبددة غبماية حقوؽ اؼبعاقُت من -
من الدستور الفدرارل الذي يضمن اؼبساواة بُت كافة األفراد يف  8أف يطالب حبقوقو ابالستناد على البند 

 كافة الظروؼ ما دل وبدد الدستور غَت ذلك.

لدراسة اعبوانب التشريعية اؼبطلوب    Technical Working Group (TWG)مت تشكيل ؾبموعة عمل فنية  -
 :وعة مسودة مشروع يهدؼ إذل التارلتعديلها أو إضافتها غبماية حقوؽ اؼبعاقُت وضعت تلك اجملم

 .موعات األخرى يف ـبتلف اجملاالتلضماف حقوؽ اؼبعاقُت يف اؼبساواة مع ابقي اجمل -
 .عاقُت يف كافة جوانب اغبياةة اؼباغبد من االضطهاد ضد فئ -
تعزيز إدراؾ اجملتمع وقبولو مبدأ أف للمعاقُت حق التمتع بفرص متساوية واؼبشاركة الكاملة يف التنمية من اجل  -

 أف وبيا كمواطن لو كافة اغبقوؽ ابلدولة.
الناحية العملية والتنفيذية يبكن ربديد عدد من النقاط اؽبامة اليت أسهمت يف دمج اؼبعاقُت يف  من

 عملية التنمية يف ماليزاي وىي كالتارل:
برائسة وزير الوحدة الوطنية والتنمية  1998كما مت إنشاء ؾبلس وطٍت استشاري لؤلفراد اؼبعاقُت يف عاـ -

اعبهات اغبكومية واؼبنظمات غَت اغبكومية والقطاع اػباص واألفراد اؼبهتمُت ودبشاركة العديد من  ،االجتماعية
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اؼبعاقُت  الوظيفة األساسية للمجلس ىي التنسيق والعمل على تطبيق أجندة "عقد األفراد بقضااي اؼبعاقُت.
 ؾباالت موعة عمل فنية لكل مسئولية تطبيق( ؾب12جل ىذا مت تشكيل )أ" من لدوؿ آسيا والباسيفيكي

.كما طالب اجمللس كافة اغبكومات احمللية إبنشاء ؾبالس استشارية ؿبلية هتدؼ تماـ األجندة اإلثٌت عشراى
ال  ،مت تبٍت اإلطار العاـ لؤللفية كبو مشولية اإلدماج ،كمبدأ عاـ .طبيق األجندة على اؼبستوى احملليإذل ت

الثمانية إذل  كما سيتم ترصبة األولوايت ،معوقات وؾبتمع قائم على اغبقوؽ لؤلفراد ذوي اغباجات اػباصة
 .خطط تنفيذية وطنية

ويف إطار اؼبعلوماتية مت إنشاء قاعدة معلومات على اؼبستوى القوى حوؿ اإلعاقة والقضااي ذات العبلقة من  -
 من قبل اجمللس االستشاري. "the Bridging the Digital Divide projevt"خبلؿ مشروع 

 ،الربامج التنفيذية اليت نفذهتا اغبكومة اؼباليزية األثر على زايدة الوعي العاـ بقضااي اؼبعاقُتكاف للعديد من  -
ليس فقط على زايدة الوعي العاـ بل ؽبا الكثَت من التأثَت على زايدة  اكبَت   امثل تلك الربامج أثبتت أف ؽبا أثر 

 .مي خدمات الفئات اػباصة بقضاايىماىتماـ مقد

تعُت  1993ذل إ 1990عوقات اؽبيكلية من خبلؿ وضع مقاييس معيارية خبلؿ السنوات من مت اغبد من اؼب -
 :ختلفة ,ىذه اؼبقاييس ىي كالتارلاؼبعاقُت على سهولة التحرؾ والوصوؿ إذل اػبدمات اؼب

 .(1991لسنة  1184مقاييس لسهولة وصوؿ اؼبعاقُت إذل اؼبباين العامة) -
  .(1990لسنة  1183للمعاقُت )مقاييس لوسائل اؽبروب للطوارئ  -
 (.1993لسنة  1331مقاييس لسهولة حركة اؼبعاقُت خارج اؼبباين ) -

توفَت مدارس يف صبيع مراحل التعليم قبل اعبامعي وكذلك يف  1961توفر منظومة التعليم منذ العاـ 
اػبدمات تشجع أىارل األطفاؿ اؼبعاقُت على  تلك مدارس التعليم الفٍت كافة الوسائل اؼبساعدة للمعاقُت.

كذلك توفر اغبكومة برامج تدريبية لتوفَت  استمرار أوالدىم من اؼبعاقُت يف االستمرار يف التعليم النظامي.
أكاديبية للدورات  كما عملت اغبكومة على إضافة مواد  ،مدرسُت مؤىلُت للتعامل مع الطلبة من اؼبعاقُت

 ُت قبل الدخوؿ يف اػبدمة لضماف زبريج مدرسُت مؤىلُت للتعامل مع اؼبعاقُت.التدريبية تعطي للمدرس

من حوارل أكثر من أربعة أالؼ  .زايدة فرص العمل لفئات اؼبعاقُت االىتماـ ابلربامج التوعية اليت هتدؼ إذل -
.كذلك واألنشطةعمل يف ـبتلف القطاعات  فرصة 2529مت توفَت عاقُت مت تسجيلهم يف إدارة العمل، من اؼب

 أصدرت وزارة اؼبوارد البشرية مقاييس لتوظيف اؼبعاقُت يف القطاع اػباص.

على سبيل ، مبادرة وزارة الصحة يف ماليزاي بتنفيذ عدد من برامج الرعاية الصحية هتدؼ إذل منع اإلعاقة -
اطق الريفية واغبضرية خص يف اؼبناؼبثاؿ الربانمج الوطٍت ؼبنع إعاقة النظر كثَت من ىذه الربامج مت تنفيذه على األ

كما مت الًتكيز على سهولة اغبصوؿ على خدمات إعادة التأىيل للمعاقُت يف خطة التنمية على السواء،  
كز الصحية يف كافة ( مت توفَت اػبدمة يف األساس على اؼبستوى احمللي من خبلؿ مرا 2005-2001للسنوات )
 .أكباء ماليزاي
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ؿبل التأىيل القائم على أساس ؾبتمعي ومن خبللو ، ذباواب مع االذباه العاؼبياليزية، كذلك تتبٌت اغبكومة اؼب -
كما تلتـز اغبكومة بتوفَت تلك اػبدمات يف كافة تأىيل  على مستوى اجملتمع احمللي،  توفر كافة وسائل إعادة ال

حبيث تعمل تلك الربامج على  ؛أكباء الببلد ؼبا لتلك الربامج واػبدمات من أتثَت مباشر على اؼبعاقُت أنفسهم
اة حيث تتيح ؽبم مستوى حييات التنمية يف الببلد بصفة عامة؛ زايدة مشاركة اؼبعاقُت يف الربامج ذاهتا ويف عمل

 كما لتلك الربامج من أتثَت على زايدة الوعي اجملتمعي واؼبشاركة اجملتمعية يفأفضل خاصة يف اؼبناطق الريفية،  
 .اؼبعاقُتمناقشة ومعاعبة قضااي 

وفَت األجهزة التعويضية توفر اغبكومة اؼباليزية من خبلؿ إدارة الرفاه االجتماعي مصادر التمويل الكافية لت -
قُت .كذلك لدى اؼبؤسسة الوطنية للرفاه مصادر سبويل خاصة ؼبساعدة اؼبعاللمعاقُت، خاصة من الفئات الفقَتة

جدير ابلذكر أف كافة ما يتم استَتاده ؼبساعدة اؼبعاقُت معفي من الضرائب  .لشراء وسائل انتقاؿ للمعاقُت
 من الرسـو عند شرائهم وسائل اؼبواصبلت اػباصة ؿبلية الصنع %50,كما أف اؼبعاقُت جسداي يتمتعوف خبصم 

 .مثل السيارات والعجبلت البخارية
 :51رعاية والتكفل ابدلعاقٌنالجتربة دولة كومبوداي يف  -د

سح حىت مت القياـ دب ،ن يف دولة كمبوداي تعريف رظبي ألنواع وتصنيف اؼبعاقُت حىت وقت قريبدل يك
. نتيجة 2000االقتصادي غبالة األشخاص اؼبعاقُت يف كمبوداي يف عاـ -استطبلعي عن السلوؾ االجتماعي

ؽبذا اؼبسح مت ربديد واالتفاؽ على شبانية تصنيفات رظبية ألنواع اإلعاقة ومت االستعانة دبنظمة الصحة العاؼبية 
وضعت اغبكومة الكمبودية خطة إسًتاتيجية للحد من اإلعاقة وإعادة أتىيل  يف وضع التعريفات لتلك األنواع.

اؽبدؼ  مبٍت على اؼبشاركة يف توصيل اػبدمات. ،وتدريب اؼبعاقُت عن طريق مدخل متكامل ال مركزي
ل ىذه اػبطة على اعبوانب تشتم .اؼبناسبة ألقصى عدد من اؼبعاقُت األساسي ىو تقدًن خدمات الرعاية

 :التالية
هتدؼ اػبطة يف ىذا اجملاؿ إذل زايدة وتعزيز الرعاية الصحية للمعاقُت مع إدماج  :الرعاية الصحية للمعاقٌن -

من اإلعاقة يف النظاـ األساسي للرعاية الصحية األولية والعمل على التنسيق بُت كافلة اؼبؤسسات آليات اغبد 
لصحية على ربقيق األىداؼ اغبكومية وغَت اغبكومية ذات العبلقة بقضااي اؼبعاقُت.تشتمل خطة الرعاية ا

 :التالية
وتطوير مستوى اؼبعيشة لؤلفراد ذوي اإلعاقة من خبلؿ تقدًن رعاية خاصة للمعاقُت مع أتسيس  تنمية -

وتقدًن خدمات ، واؼبتخصصة ومراكز الرعاية الصحية ،وسائل منع اإلعاقة داخل اؼبستشفيات العامة
 الرعاية الصحية ؾبانيا للمعاقُت فبن ليس ؽبم دخل اثبت.
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ريب دناىج التمدمج لكيفية تقدًن الرعاية الصحية للمعاقُت من خبلؿ تدريب اؼبوارد البشرية عن طريق  -
مع االستمرار يف  . لطلبة الكليات الطبية ابعبامعةاألساسي ؽبيئة التمريض ومناىج التدريب الطيب

. إذل جانب البدء يف التدريب ة تقدًن الرعاية الصحية للمعاقُتالتدريب االحًتايف للهيئة الطبية على كيفي
 .جودة خدمات إعادة أتىيل اؼبعاقُتاألجل لتطوير مستوى  طويل

تطوير األصحاء من اؼبعاقُت من خبلؿ الثقافة الصحية ابلتعليم وذلك عن طريق دمج الثقافة الصحية  -
للمعاقُت بنظاـ الثقافة الصحية ابلتعليم يف الربامج التعليمية الوطنية لداخل اؼبستشفيات العامة 

 اية الصحية.واؼبتخصصة ومراكز الرع

تقدًن خدمات الرعاية الصحية للمعاقُت على مستوى احملليات عن طريق دعم رعاية التمريض للمعاقُت  -
إذل جانب تعزيز اؼبشاركة اجملتمعية  .غَت البيئة اؼبعيشية بُت األجياؿهبابية ذباه تإلتشجيعهم الزباذ مواقف 

 .معاقُت ألقرب مركز رعاية صحيةلل يف جوانب الرعاية االجتماعية لتسجيل اغبالة الصحية

تطوير اؼبعلومات األساسية  لضماف قباح تطبيق تلك السياسات مت وضع أربعة آليات أساسية ىي:
الدعم للنظاـ الصحي اؼبقًتح من خبلؿ  تقدًنو  . للهيئة الصحية يف كل مستوايهتاللرعاية الصحية للمعاقُت

توعية اجملتمعات و  وسائل اإلعبلـ دبساعدة اؼبنظمات الدولية واؼبنظمات غَت اغبكومية وعباف التنمية احمللية.
احمللية وعائبلت اؼبعاقُت ابؼبعلومات األساسية للرعاية الصحية وتقوية العبلقات األسرية من خبلؿ تقدًن وسائل 

تعزيز خدمات الرعاية الصحية األساسية و  ائبلت واجملتمعات احمللية لتحسُت نوعية اغبياة.دعم لتشجيع الع
 للمعاقُت يف اجملتمعات احمللية من خبلؿ اعبمعيات التطوعية.

يساعد ربديد نوع اإلعاقة والتدخل اؼببكر من العوامل األساسية يف  حتديد نوع اإلعاقة والتدخل ادلبكر: -
ضعف اؼبوارد  عاعبة نتائجها السلبية يف مراحلها األوذل ومنع تفاقم اؼبشكلة للفرد اؼبعاؽ.اغبد من اإلعاقة وم

إذل جانب حالة الفقر الشديد من  ،والتوعية اجملتمعية أبعراض ومشاكل اإلعاقة مع البفاض مستوى التعليم
لذا مت ازباذ  ناطق الريفية.خاصة يف اؼب ،اؼبعوقات األساسية لتحديد نوع اإلعاقة والتدخل اؼببكر يف كمبوداي

 :اإلجراءات التالية
تطوير الربانمج لتحديد اإلعاقة  مت ابلتعاوف مع وزارة الصحة. 2000استخداـ برانمج التوعية ابلعاقة منذ عاـ  -

وىدفو األساسي ىو نشر وتعزيز التوعية ابإلعاقة بُت أفراد اجملتمع األمر الذي هبعلهم ينشدوف العبلج يف وقت 
 مبكر.

االعتماد على مراكز الرعاية الصحية والعاملُت ابجملاؿ الصحي ابجملتمعات احمللية واؼبتطوعُت وعمالة الرعاية  -
مثل ىذا النظاـ يفعل التحديد اؼببكر  تغطية االحتياجات اؼبتزايدة من العمالة يف اجملاؿ الصحي.االجتماعية ل

اؼببكر يف التعامل مع  يلئلعاقة وتسجيلها يف مراكز الرعاية الصحية واؼبستشفيات فبا يسهل عملية التخل
 .اإلعاقة



 سوسيولوجياقرتاب سياسة الرعاية االجتامعية للمعاقني:  ...................................................................الفصل الثاين

 

100 
 

كل سليب يف ربديد اإلعاقة والتعامل معها يف يعترب نقص التعليم من العوامل األساسية اليت تؤثر بش :التعليم -
ازبذت اغبكومة ، إذل جانب عدـ اإلؼباـ ابؼبعلومات األساسية للتعامل مع اؼبعاقُت أنفسهم ،وقت مبكر

 1999التوقيع على وثيقة األمم اؼبتحدة غبقوؽ الطفل يف عاـ ودية تطبيق ؾبموعة من اإلجراءات منها: الكمب

التوقيع على االتفاقية الدولية لليونسكو ؛ و توفَت فرص التعليم لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة واليت تلـز اغبكومات على
اليت تشجع كافة اؼبواطنُت دبا فيهم اؼبعاقُت وتدعهم يف اغبصوؿ على ، 2000من اجل التعليم للجميع يف عاـ 

برانمج التعليم للمعاقُت وعلى ؛ 2010التعليم.تلتـز وزارة التعليم يف كمبوداي بتحقيق التعليم للجميع حبلوؿ عاـ 
 كما عملت على على أيدي اؼبنظمات غَت اغبكومية ويستهدؼ األطفاؿ اؼبعاقُت. 1993الذي بدأ منذ عاـ 

اصة من اإلانث خبيهدؼ إذل تطوير فرص التعليم لؤلطفاؿ اؼبعاقُت  2000إنشاء مكتب للتعليم اػباص يف عاـ 
مشروع  ت علىلوعم .مشة من السكاف مثل أطفاؿ الشوارعؼبهاو األقليات وغَتىم من اجملموعات الضعيفة و 

لتعليم ابلًتكيز على ثبلث تطوير فرص التعليم ؼبقابلة االحتياجات اػباصة لؤلطفاؿ اؼبعاقُت دبشاركة وزارة ا
ورفع ، تنمية وتطوير تدريب اؼبدرسُت لفنوف التعامل مع األطفاؿ اؼبعاقُتؾباالت تتمثل تطوير السياسات، 

 .عية اجملتمعية ابإلعاقة وقضاايىاى التو مستو 

 :ًن احلكومية للمعاقٌناخلدمات االجتماعية احلكومية وغ -
تًتكز اػبدمات االجتماعية يف اؼبقاـ األوؿ بتقدًن اؼبعونة الفنية للمعاقُت من ضماف سهولة وصوؿ 

 اػبدمات إذل مستحقيها من خبلؿ عدد من اػبطوات التالية:
االلتزاـ بتوفَت األجهزة اؼبساعدة للمعاقُت وخدمات العبلج الطبيعي لكافة نزالء مراكز إعادة التأىيل بشكل  -

تلتـز اغبكومة بكل تلك االلتزامات  .افة للمعاقُت لنزالء تلك اؼبراكزؾباين إذل جانب تتوفر كافة خدمات الضي
 .من اؼبواثيق اليت وضعها الربؼبافمن خبلؿ ؾبموعة 

وتقييم اػبدمات  ،اء عباف هتتم بتحديد األىداؼ العامة ووضع معايَت التعامل مع حقوؽ األفراد اؼبعاقُتإنش -
وىي عبنة مشًتكة بُت اغبكومة واؼبنظمات غَت اغبكومية اليت  ،اليت تقدـ ؽبم مثل عبنة التأىيل الطبيعي للمعاقُت

ما يتعلق بو من خدمات بكفاءة عالية  وكل ،تعمل على ضماف توصيل خدمات التأىيل الطبيعي للمعاقُت
 لكافة اؼبستحقُت .

القياـ إبنشاء مشروعات اقتصادية تقـو بتصنيع األجهزة اؼبساعدة للمعاقُت بكافة أنواعها وتوصيلها إذل  -
 مراكز رعاية اؼبعاقُت يف صبيع أكباء الببلد.

من قبل اؼبنظمات غَت اغبكومية  من اعبدير ابلذكر أف اغلب خدمات التأىيل الطبيعي يف كمبوداي تقدـ
ابلتعاوف مع وزارة الشؤوف االجتماعية الكمبودية تشمل ىذه اػبدمات تدريب الفنيُت اؼبتخصصُت يف التعامل 

 إنتاج بعض مكوانت األجهزة اؼبساعدة للمعاقُت.، مع اؼبعاقُت
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 :الطبية والتأىيل ادلهين للمعاقٌنخدمات الرعاية  -
الطبية والتأىيل اؼبهٍت للمعاقُت إنشاء عدد من اؼبراكز الطبية اؼبتخصصة يف  تتناوؿ خدمات الرعاية

مراكز إلعادة أتىيل ذية يوفر الرعاية التغذوية خاصة ألطفاؿ الشوارع، مثل مركز للتغ ،عبلج وأتىيل اؼبعاقُت
، مع توفَت فرص واؼبهنية ومراكز أخرى تركز على تدريب اؼبعاقُت من الناحية اغبرفية ،اؼبعاقُت من الناحية الطبية

مثل العمليات  ،إذل جانب مراكز على اؼبستوى القوى تقدـ خدمات طبية ذات مستوى عاؿ .عمل ؽبم
طبيعي مراكز ابإلضافة إذل مراكز العبلج ال، اعبراحية اليت ربتاج إذل مهارات وإمكانيات طبية من نوع خاص

 .إعادة التأىيل الطيب
 :فرص العمل للمعاقٌن خدمات توفًن دعم-

ؽبم من خبلؿ ، خاصة توفَت فرص عمل مت إصدار العديد من القرارات الربؼبانية تتعلق برعاية اؼبعاقُت
جانب إعفائهم من بعض ، إذل دورات تدريبية وإعطائهم أولوية يف اغبصوؿ على مصادر سبويل ؼبشروعات ذاتية

ىناؾ أيضا قرارات برؼبانية تتعلق بتوفَت قواعد  التنموية واجملتمع.الضرائب كنوع من التشجيع لبلندماج ابلعملية 
 بياانت لفرص العمل اؼبتاحة واؼبناسبة للمعاقُت.

لس استشارات أعماؿ يهتم بتقدًن النصح نتيجة للتعاوف الدورل مع اؼبعاقُت يف كمبوداي مت تشكيل ؾب
تبٍت اؼبناىج اليت تتماشى مع اؼبمارسات تدريبية ولاؼبعاقُت يف الربامج الراكز التدريب الستيعاب واإلرشاد ؼب

افة الشركات تقدًن النصح فيما يتعلق بفرص العمل اغبالية واؼبستقبلية ومتطلباهتا اليت هبب على ك؛ و الواقعية
 .تطبيقها عند التوظيف

ذي مت بتمويل ىناؾ أيضا من اؼبمارسات اعبيدة والرائدة مشروع التنمية الريفية وتوفَت الدخل للمعاقُت ال
اؽبدؼ األساسي ، حيث كاف من برانمج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ربت رعاية ؾبلس رعاية اؼبعاقُت بكمبوداي

دبسوح تتعلق ابألنشطة اؼبولدة للدخل  ـللمشروع تعزيز العمل اغبر للمعاقُت يف اؼبناطق الريفية عن طريق القيا
 .بليةفرص اؼبتاحة اغبالية واؼبستقوربديد الفجوات وال

 :ادلعاقٌن من خالل اجملتمع احملليالعمل مع -
التجربة أف التعامل مع اجملتمعات احمللية أكثر قدرة على دمج اؼبعاقُت ابجملتمع من ىذه  أثبتتحيث 

إذل جانب إقناع اجملتمعات احمللية بقضااي  ،خبلؿ القدرة على توثيق الصبلت بُت اؼبعاقُت وقضااي ؾبتمعاهتم
ابإلضافة إذل بناء القدرات احمللية اركة يف عمليات التنمية احمللية، تعريف بقدراهتم على اػبدمة واؼبشالو  ،اؼبعاقُت

نتأكد منو ف من اػببلؿ اؼبقاربتُت وىذا ما كباوؿ يف دراستنا أف  .األمثل يف معاعبة قضااي اؼبعاقُتابألسلوب 
 النظرية واالمربيقية ؼبوضع دراستنا الراىنة.

 لتفسَت نظرايً  إطارًادل يقدـ  االجتماع علم ذبدر اإلشارة أف :اإلعاقةاالقرتاب التنظًني لتفسًن ظاىرة  -4

 اؼبعاقُت أف اعتبار على عامة، بصورة اؼبريض اإلنساف سلوؾ لتفسَت نظرايً  إطاًرا قدـ إمبا ،اؼبعاقُت سلوؾ

 الذي اؼبناسب والفعل ابؼبريض ربيط اليت والتقاليد والعادات ابلقيم االجتماع علماء ويهتم، مرضى أنفسهم
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 حالة كونو إذل ابإلضافة اجتماعي، حدث أو حالة أنو على اؼبرض ويصفوف ابؼبرض، شعوره إزاء يتخذه

 .52بيولوجية
 يلي: سنتطرؽ إذل أبرزىا كماولفهم الرؤى التفسَتية التنظَتية لظاىرة اإلعاقة 

 النموذج البيوطيب:  -أ
اإلعاقة ابعتبارىا كل عيب  وجية التشروبية والوظيفية ؼبفهـوابعبوانب الفيزيولي البيوط النموذج يهتم

إف ىذا النموذج يعترب  اؼببلئمة لعمره.حبرية يف نواحي النشاط  أو عقلي يبنع الشخص من أف يشارؾ جسمي
ساسي لؤلشخاص اؼبعاقُت ىو ويؤكد أف اؼبشكل األ ،اكبراؼ أو جنوح عن السواءو اإلعاقة دبثابة حالة مرض 

 نقص يف قدراهتم اعبسدية واؼبعرفية.
ضحية اختاره القدر ، فبا يوحي أبف ىذا األخَت إف ىذا النموذج يركز على الفرد وعلى حالتو اؼبرضية

وابؼبقابل على الدولة أف تقـو دبا  ،خرين عليو أف يتحمل ىذا االختبلؼليكوف شخصا معاقا ـبتلفا عن اآل
 :53يلي
 تتكفل ابلشخص اؼبعاؽ ابلبحث عن الوسائل الطبية والتكنولوجية وتوفَت سبل أتىيلو. أف -

ويف ؾباؿ الوقاية على الدولة أف تضاعف من تدخبلهتا يف ؾباالت العبلج وتطوير االكتشاؼ اؼببكر  -
 .لى األمراض اؼبسببة ؽبذه األخَتةلئلعاقات والقضاء والقضاء ع

ف ىذا النموذج ال أيخذ إوىكذا ف ،َت كل وسائل الراحة للشخص اؼبعاؽويف اجملاؿ االجتماعي ينبغي توف -
ويعتقد  ،بعُت االعتبار اإلطار االجتماعي الثقايف اؼبادي واالقتصادي الذي ينمو فيو األشخاص بشكل عاـ

 .ماعية واجملتمعية ؽبذه اإلشكاليةأف مشكل اإلعاقة يتحدد على مستوى الفرد وال يهتم ابألبعاد اعب

  نموذج االجتماعي:ال -ب
مقابل النموذج الطيب قبد بعض الباحثُت يسعوف لتحديد اإلعاقة واؼبفاىيم اؼبرتبطة هبا يف إطار ؾبتمعي 

إذ يرى ، أو قدراتو؛ أو حواسو ،عاـ وأمشل من فهم اإلعاقة على أهنا خلل يف أحد أعضاء جسم اإلنساف
اجتماعية فضبل عن وجود متغَتات أخرى تتداخل معها النموذج االجتماعي أف اإلعاقة تشمل نواحي أخرى 

 .54مثل اؼبتغَتات االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اإلعاقة يف ىذا النموذج دل تعد حالة مرضية فردية بل حالة مرضية اجتماعية انذبة عن تفاعل بُت  إفّ 

  (.يف إطار اجتماعي معُترضية فردية عجز( وعوامل مرتبطة دبحيط الشخص )حالة م، )نقص عوامل فردية
                        وىو الذي وضع النموذج التفاعلي الذي يوضحو الشكل التارل: ،أحد فبثلي ىذا النموذج وارفويعترب 

                                                           
52

 ،ؾبلة جامعة الشارقة للعلـو الشرعية واالنسانية، "اجملتمع العريبالواقع االجتماعي وحقوؽ ذوي االحتياجات اػباصة يف "أضبد خطايب:  
 .125ص(، 2006) ، العدد الثالث، ،3 اجمللد ،االمارات العربية اؼبتحدة

 .27مرجع سابق، ص ،دراسة نفسية اجتماعية لقضااي االندماج-لتنشئة االجتماعية للطفل ادلعاقا رشيد الكنوين: 53
  .30-28 ص ص :نفسواؼبرجع  54
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 لنموذج التفاعلي للعجز لوارنا (01شكل رقم )
 مرض أو حادث

      
 عوامل اجتماعية     فقداف وظيفة              عوامل سيكولوجية                  

            
 عجز      

 (30)اؼبصدر: رشيد الكنوين، ص 
حيث أف اؼبقاربة األوذل مقاربة حقوؽ اإلنساف؛ و : اؼبقاربة البيئة ىذا النموذج يرتكز على مقاربتُت إفّ 

، سواء يت يعيش فيها الشخص اؼبعاؽتنظر إذل اإلعاقة بكوهنا نتيجة لغياب تنظيم وهتيئة األوساط العادية ال
ف االىتماـ دبشكل اإلعاقة إوابلتارل ف ،ابؼبدرسة أو األسرة أو الشارع أو ابقي اؼبؤسسات األخرى تعلق األمر

ليتمكن الشخص اؼبعاؽ من  ،يقتضي ربديد وإزالة العوائق اؼبعمارية واالجتماعية واالقتصادية والسيكولوجية
 االندماج.

يتجلى ، ؼبشكل تنظيم اجتماعي نظر إذل اإلعاقة ابعتبارىا نتيجةفإهنا ت، اإلنساف أما مقاربة حقوؽ
وابلتارل فاإلعاقة انذبة عن عجز اجملتمع عن تقدًن خدمات  ،أساسا يف عبلقات غَت عادية بُت اجملتمع والفرد

واالذباىات اجملتمعية السلبية ذباه ىؤالء  كما تتجلى يف التمثبلت  ،مناسبة ومبلئمة لؤلشخاص اؼبعاقُت
لذلك ينبغي إعادة صياغة وربديد القواعد االقتصادية السياسية واالجتماعية لتقليص التباينات  ،األشخاص

 .ؤلشخاص اؼبعاقُت يف مواطنة كاملةوإعطاء فرص ل ،وعدـ اؼبساواة يف اغبقوؽ
ن قضااي اجملتمع ؽبا أبعاد ـبتلفة اىتم الباحثوف اإلعاقة إشكالية ؾبتمعية ألهنا ترتبط دبجموعة م إفّ 

ومن خبلؽبا عرؼ  ،إذ ىناؾ من اىتم ابألبعاد الًتبوية لئلعاقة؛ ببعض األبعاد على حساب أبعاد أخرى
ؼ تعرّ  يكيةويف ىذا اإلطار قبد اللجنة القومية لدراسة الًتبية ابلوالايت اؼبتحدة األمر ، األشخاص اؼبعاقوف

أو  ،الذين ينحرفوف عن مستوى اػبصائص اعبسمية أبهنم أولئك ،ديُت ومن بينهم اؼبعاقوفاألطفاؿ غَت العا
العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية لؤلطفاؿ بصفة عامة إذل اغبد الذي وبتاجوف معو إذل خدمات تربوية تصل 

اقة تتجلى يف العبلقات أف األبعاد االجتماعية لئلع اكم هبم إذل أقصى درجة يبكن أف تصل إليها قدراهتم.
لذلك قبد كثَتا من  ،وربديدا عبلقات اإلقصاء والتهميش والتمييز ،االجتماعية بُت األشخاص اؼبعاقُت واجملتمع

ؼ من خبللو اإلعاقة وتعرّ  ،اؼبنظمات الدولية واعبهوية العاملة يف ؾباؿ اإلعاقة تركز على النموذج االجتماعي
فروض على الناس الذين يعانوف شكبل من أشكاؿ وجود عجز ما يظهر بكوهنا شكل من أشكاؿ التمييز اؼب

تنتقل اؼبسألة من كوهنا مسألة داخلية ربتاج إذل عبلج طيب إذل مسألة خارجية كمثل . على أنو األمر السوي
 .اجملتمع والبيئة اليت نعيش فيها مواقف
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عقبة يف طريق التنمية، وبقدر ما تكوف  ودبا أف اجملتمع حباجة اذل جهود صبيع أفراده، فاف اإلعاقة تشكل
أعداد اؼبعاقُت يف اجملتمع كبَتة تضعف إمكاانتو التنموية، فبا تصبح عملية أتىيلهم وإدماجهم ضرورة ملحة 

 .55، وابلتارل ذبنب ىدر ىذه الطاقاتقصد حشد جهودىم دبا ىبدـ العملية التنموية اجملتمعية
 الدويل لإلعاقات: منوذج وود أو التصنيف -ج

سبييزا بُت القصور أو  ،وضعت منظمة الصحة العاؼبية يف ضوء اػبربة اليت اكتسبتها 1980خبلؿ سنة 
 :56واإلعاقة ويتضح ذلك من خبلؿ تعريفاهتا التالية النقص والعجز

 .تشروبية، فيزيولوجية أو سيوكولوجية، شذوذ أو نقص عضو أو وظيفة عقلية ،تشوه ،: ويعٍت  فقدافالقصور -
، : يعٍت كل نقص )انتج عن قصور( جزئي أو كلي للقدرة على أداء نشاط معُت بشكل من األشكاؿالعجز -

 . تعترب عادية ابلنسبة ألي إنسافيف اغبدود اليت
يعترب عاداي يف عبلقتو  ،: ىي ضرر ينتج عن قصور أو عجز وبد أو يبنع الشخص من أداء الدوراإلعاقة -

 .ر واعبنس وعوامل اجتماعية وثقافية أخرىدبتغَتات مثل العم
إف التصنيف الدورل للقصور والعجز واإلعاقة اعترب خبلؿ الثمانينات أداة جديدة وغَت مسبوقة يف فهم  

لقد شكل ىذا التصنيف ابلنسبة للعاملُت يف  .كيف يتحوؿ الشخص من شخص عادي إذل شخص معاؽ
اؼبعاقُت مبوذجا نظراي معًتفا بو دوليا مكن من خلق انسجاـ  ؾباالت الوقاية من اإلعاقة والتكفل ابألشخاص

ـ ىذا النموذج عبلقة سبب ونتيجة قدّ  ،من جهة أخرى .حثُت واؼبتدخلُت يف ؾباؿ اإلعاقةبُت كثَت  من البا
حبيث أف مرضا أو خلبل يؤدي بدوره إذل عجز يتحوؿ من جانبو إذل إعاقة  ؛بُت اؼبفاىيم الثبلث اؼبكونة لو

 لعبلقة ىي اليت يوضحها الشكل اؼبوارل:ىذه ا
 النموذج النظري لوود (02شكل رقم )

 قصور                    عجز                     إعاقة      مرض أو خلل            
 ()الوضعية االجتماعية      ( )الوضعية اؼبوضوعية     )الوضعية اؼبعرب عنها(      )الوضعية األصلية(      

 (32)اؼبصدر: رشيد الكنوين، ص 
وفبا ال شك فيو فاف وود قد قدـ عمبل معتربا ، وىذا ابعًتاؼ الكثَت من اػبرباء والباحثُت واؼبهتمُت 
دبيداف الصحة، حيث تعدت منطلقاتو وتصوراتو مسألة الصحة واؼبرض )التصور الطيب الضيق( لتشمل اعبوانب 

ابلرغم من أنبية . 57حقيقية مع التصور اؼبهيمن على الصحة واؼبرض اجتماعية، فاعتربت بذلك قطيعة-النفس
خاصة يف  ،أنبها كونو يقًتب يف جوىره من النموذج البيوطيب ،االنتقاداتنو دل يسلم من أىذا النموذج إال 

 .ةتمعية األخرى اؼبعقدجملتبار للعوامل ادوف األخذ بعُت االع ،نظرتو األفقية للعبلقة بُت القصور واإلعاقة
                                                           

، بَتوت،-دراسة توثيقية-جليل وديع شكور: معاقوف لكن عظماء  .27، ص1995 الدار العربية للعلـو
55

  
  .32-31 ص رشيد الكنوين: اؼبرجع نفسو:  56

57 ابراىيم بلعادي: "مفهـو االعاقة دراسة نقدية"، ؾبلة الباحث االجتماعي، جامعة منتوري قسنطينة، العدد السابع، )مارس 2005(، ص206.
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انطبلقا من االنتقادات اليت وجهت للنماذج السابقة خاصة مبوذج وورد مت تطوير مباذج  النماذج الوضعية: -د
ىذه اؼبقاربة اليت اىتمت . جديدة ال ترتكز على مقارابت نظرية إلشكالية اإلعاقة بل على مقاربة وضعية

. ويعترب كل من منَت وبرادرل من أىم لكن ليس بشكل سبيب ،ابلتفاعل بُت ـبتلف العوامل اؼبسانبة يف اإلعاقة
ية واالجتماعية يف إنتاج حيث ركزا على التفاعل بُت الفرد والبيئة وبُت العوائق البيئاؼبؤسسُت  ؽبذا االذباه؛ 

ف برادرل عمل على وضع إف ،1983وإذا كاف بيَت منَت قد اقًتح مفهـو "وضعية اإلعاقة منذ سنة  .اإلعاقة
ويوضح الشكل اؼبوارل ىذا  ر نظري ركز فيو على اؼبتغَتات البيئية واالجتماعية وعلى مفهـو التفاعلتصو 

 :58التصور
 لإلعاقة تصور براديل( 03شكل رقم )

 
 
 
 
  
 

     
          

      
 

 
 

 

 (32)اؼبصدر: رشيد الكنوين، ص
 : سًنورة إنتاج اإلعاقة:منوذج التطور اإلنساين -ه

ف عبنة كبيك( على مراجعة التصنيعملت عبنة خاصة بكندا ) 1991يف بداية التسعينات وربديدا سنة 
ىذا النموذج الذي يرتكز على سَتورة إنتاج اإلعاقة،  واقًتحت مبوذجا جديداالدورل للقصور والعجز واإلعاقة، 

يرتكز بدوره على مبوذج التطور اإلنساين الذي أيخذ بعُت االعتبار التفاعبلت الدينامية بُت العوامل الشخصية 
وآخرين سَتورة إنتاج اإلعاقة وعادات حياة كل شخص ويعّرؼ بلوين والبيئية اليت تساىم يف ربديد شروط 

                                                           

  58  .32صرشيد الكنوين :مرجع سبق ذكره،  

 األمراض

 القصور

 العجز

 تفاعل

 اإلعاقة

 العوامل ادلتفاعلة
 البيئة ادلادية:

اإلطار اؼبؤسسايت للمجتمعات حسب نوعية السكن 
 والعوائق اؼبعمارية

 الوضعية االجتماعية:
الطموحات، االنتظارات الثقافية واآلراء اؼبسبقة حوؿ نتائج 

 وسلوكات األشخاص اؼبعاقُت.
 ادلوارد:

 الصفات الشخصية والنتائج

 اؼبساعدة عن طريق اؼبعوانت

 دعم األسرة عن طريق شبكة اجتماعي
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سلة سببية حيث أف منظومة من األسباب اؼبتنوعة تتسبب يف أمراض أو صدمات جراحية تنتج سل"بكوهنا 
 ".بدورىا قصورات أو عجز تقًتف ىي األخرى بعراقيل وتتفاعل لتشوش على العادات اليومية

وبذلك فاإلعاقة ىي  ،ف ىذه اؼبقاربة تعمل على إثبات دور العبلقة بُت الفرد والبيئة يف خلق اإلعاقةإ
 :59ة تفاعلية بُت نوعُت من األسبابدبثابة نتيجة لسَتور 

 .ز شخص ما انتج عن أمراض أو حوادثخصائص قصور وعج -

 ".خصائص البيئة اليت زبلق عراقيل اجتماعية أو بيئية يف وضعية معينة -

حبيث أف اإلعاقة ، سابقةإف ىذا النموذج يف الواقع جاء ليمؤل الثغرات واؽبفوات اؼبسجلة يف النماذج ال
فالتفاعل بُت العوامل  ،كما أف دور اجملتمع أصبح ىاما يف إنتاج اإلعاقات  ،دل تعد حالة مرضية فردية فقط

 .ة أو يساىم يف إنتاج وضعية إعاقةالشخصية والبيئية وعادات اغبياة ىو الذي يؤثر على اؼبشاركة االجتماعي
قدرتو على توجيو اؼبتدخلُت يف ؾباالت اإلدماج االجتماعي ومن بُت اهبابيات ىذا النموذج ىو 

حبيث أف ربديد العوامل اؼبسببة لئلعاقة سواء كانت عضوية أو بيئية سبكن الطبيب مصبل  ؛لؤلشخاص اؼبعاقُت
 .دد لتسهيل فرص التأىيل واإلدماجأو اؼبشرع أو اؼبهندس اؼبعماري أو أي متدخل آخر للعمل يف إطار ؿب

ما تقدـ ، فاف االختبلؼ يف تفسَت ظاىرة اإلعاقة، يبكن اعتباره موجها حاظبا إذل أف وعطفا على 
اإلعاقة ربكمها عدة عوامل ال يبكن اختزاؽبا يف ىكذا توجو، أو رأي أو نظرية، ىذا التنوع واالختبلؼ كاف لو 

شرية هبب تطويع واستثمار األثر االهبايب يف ربوؿ النظرة إذل فئة اؼبعاقُت، واالىتماـ هبم على أهنم قوة ب
 جهودىا دبا يسهم يف تنمية اجملتمعات ورقيها.

 : قراءة يف بعض ادلداخل ادلفسرة :اخلدمة االجتماعية مع ادلعوقٌن -5
 :أنبهانذكر  مع اؼبعاقُتاليت اعتمدهتا اػبدمة االجتماعية  اؼبداخل النظرية تعددت وتنوعت 

 :ادلدخل التنموي-أ

فهو يركز على األداء االجتماعي  ،األخصائي االجتماعي اؼبدخل التنموي مع اؼبعوقُت أثناء فبارسة
Social Functioning فهو يهدؼ إذل زايدة قدرات الفرد على أداء وظائفو  ،أكثر من الناحية اؼبرضية

 والقضاء على ما قد يواجهو من مشكبلت توؽ ىذا التوظف.  ،االجتماعية
ولن يستطيع  ،تنمية ذات العميل أكثر من اىتماماتو ابلناحية العبلجيةب أيضا يهتم ىذا اؼبدخلو 

  ،إال بعد ربرره من مشاعره السلبية اليت تعوؽ أدائو االجتماعي ،األخصائي االجتماعي تنمية ذات اؼبعوؽ
شعوره ، الذي فقد أو الشعور بكراىية اجملتمع، أو الشعور ابػبوؼ والقلق ،والشعور ابلذنب ،كالشعور ابلنقص

 .ابالنتماء إليو كعضو عامل منتج

                                                           

.33،34 ص :واؼبرجع نفس  59  
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كما أف األخصائي االجتماعي الذي يبارس اؼبدخل التنموي يهدؼ أيضا إذل تنمية اؼبظاىر السلوكية 
من  -دبا يساعده على تنمية ذاتو وكذلك يهتم األخصائي االجتماعي ،وتدعيمها وتطويرىا ،االهبابية للمعوؽ

ابإلضافة إذل استثمار طاقاتو وتنمية  ،لتنمية خربات اؼبعوؽ ومهاراتو إباتحة الفرص -خبلؿ اؼبدخل التنموي
 وربقيق ذاتو. ،قدراتو, ليحقق درجة مناسبة من فهم نفسو

، الوعي االجتماعي للمعوؽ يقـو األخصائي االجتماعي يف ىذا اؼبدخل التنموي على غرس حس
اؼبعربة عن ، لذين يتفاعل معهم يف كنف اغبياة اليوميةـبتلف األفراد االروابط االجتماعية بينو وبُت  توثيقوتنمية 

 كل ىذا يف اطار تساندي داعم لنمو و  ...واعبماعات الصغَتة و واعبَتة ،األسرة البيئة اؼبعيشة بكل مكوانهتا:
 .60وتوثيق أواسر الروابط االجتماعية ،الوعي االجتماعي

الناحية اؼبرضية، كما يهتم بتحقيق الذات أكثر من األداء االجتماعي أكثر من ويركز ىذا اؼبدخل أساسا على 
الناحية العبلجية، كما ينظر ىذا اؼبخل أيضا إذل اؼبعوقُت على أهنم أفراد يبكن استثارة قدراهتم الكامنة، 

 .61وطاقاهتم ليحققوا درجة من فهم وربقيق الذات، إذل جانب فهم اآلخرين والتفاعل معهم
 :ادلدخل التفاعلي -ب

إلحداث  ،وربقيق األىداؼ الوقائية والعبلجية ،ا اؼبدخل إلشباع احتياجات اؼبعوقُتىذ يستخدـ
 ،عاقةاإلحىت يبكنو مواجهة وعبلج مشكبلتو اؼبًتتبة على  ،اسبة لكل من شخصية اؼبعوؽ وبيئتوالتعديبلت اؼبن

تزايدة غبل ما مف اػبدمة االجتماعية هتدؼ إذل مساعدة األفراد اؼبعوقُت على اكتساب مقدرة إ فمثومن 
 .يقابلهم من مشكبلت

وتفسَته ، يستطيع األخصائي االجتماعي فهم دوافع وسلوؾ اؼبعوؽ ،وعن طريق اؼبدخل التفاعلي
 كما يساعده على ربليل عبلقاتو مع أفراد بيئتو وتقويتها وتدعيمها.،  وتوجيهو
عية يهدؼ إذل إاتحة الفرص تفاعل اؼبعوقُت مع بيئتهم االجتما ألخصائي االجتماعي الذي يركز علىوا
ويعيد إليهم ثقتهم  ،واستثمار وتنمية اؼبهارات والقدرات اؼبتبقية ،الكتساب خربات جديدة ،للمعوقُت
حىت وبررىم من االتكالية واالعتماد على الغَت وبذلك ، ويدعم لديهم االعتماد على النفس أبنفسهم،

 .ن اإلعاقة وعبلجهام اليت نتجت ميكتسبوف القدرة على مواجهة  مشكبلهت
وفبارسة اؼبدخل اؼبتفاعل يساعد األخصائي االجتماعي اؼبعوقُت على زايدة ارتباطهم ابألنظمة 

دمة االجتماعية كنظاـ واػب ،والنظاـ الديٍت ،والنظاـ التعليمي ،االجتماعية اؼبختلفة مثل: النظاـ األسري
لَتتبط هبا اؼبعوقوف من خبلؿ اؼبؤسسات اؼبختلفة اليت سبدىم ابؼبوارد  ،خل من ىذه األنظمةإ ..اجتماعي.

 واػبدمات اليت وبتاجوهنا.

                                                           
60

 Max Siporin:"Ecological  System Theory in  social work", gournal of sociology and social welfare , 

vol.7,1980, P14  
61

 .211للطباعة، القاىرة، ص، دار اؼبهندس الشمويل للخدمة وأتىيل ادلعوقٌنصباؿ دمحم موسى: اؼبنظور  
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األخَتة ىذه  ه األنظمة االجتماعية حىت تستطيعىذخصائي االجتماعي بتدعيم وتقوية ولذلك يهتم األ
 .62دبا تقدـ ؽبم من موارد وإمكانيات ،لوقوؼ جبانب اؼبعوقُت، وتساعدىما

بُت األفراد وبيئتهم  تدعيم وتقوية العبلقات والروابطباستثمار ىذا التفاعل يتم  دـ يكن القوؿ أفوفبا تق
، السيما حُت يتعلق األمر ابلفئات االجتماعية اليت تواجو صعوابت من انحية التكيف والتفاعل االجتماعية

تحديد، سواء على اؼبستوي حياهتم العبلئقي مع اآلخرين، كاؼبعاقُت عموما وفئة اؼبعاقُت حركيا على وجو ال
 األسرية، أو ببيئتهم احمللية.

 :التوافقمدخل  -ج

من التوافق مع نفسو ومع  اليت سبكنو، الشخص اؼبتوافق ىو الذي اكتسب السلوكيات اؼبقبولة اجتماعيا
صراعاتو حل و  ،سبيلو يسعى اإلنساف لتفهم حاجاتوويف  ،ويرضى اجملتمع ،توافقا يشبع حاجاتو ،اجملتمع

يف  ،ومع اآلخرين ،وصوال إذل االنسجاـ مع النفس ،من إشباعات واحتياجات ،ومواجهة مشكبلت حياتو
 . يعيش فيهاالبيئة اليت

ق بُت دوافعو وحسن تكيفو مع نفسو، : وىو قباح  اإلنساف يف التوفيأحدنبا توافق ذايت :والتوافق نوعاف
الذي يقصد بو حسن ، والنوع الثاين: ىو التوافق االجتماعي صراعاهتا ، وحسموالتحكم فيها ،ورضاه عنها

ويتضمن قباح الفرد يف  ،يف اجملاالت االجتماعية اليت تقـو على العبلقات بُت الناس ،التكيف مع اآلخرين
، وتتسم ىذه ويسعد الطرفاف ؽبا ،ويرضى عنها اآلخروف ،أي يرضى عنها ،تكوين عبلقات راضية ومرضية

 .، والتقبلواالحًتاـ ،والثقة ،واإليثار ،واغبب والتسامح ،ابلتعاوفالعبلقات 
 ،فهو يئن ربت ضغوط ذاتية سبنعو من تفهم حياتو ،ولكن اؼبعوؽ سبنعو اإلعاقة من ربقيق التوافق الذايت

، وال فبل يستطيع التوافق مع نفسو ،وتعوقو عن إشباع حاجاتو ،ومواجهة مشكبلتو ،وتعجزه عن حل صراعاتو
 .اآلخرين مع

وسبنعو من حسن التكيف مع اآلخرين يف  ،كما أف اإلعاقة  سبنعو أيضا من ربقيق توافقو االجتماعي
فاإلعاقة تعوؽ اؼبعوؽ عن ، بلقة الراضية اؼبرضية مع اآلخرينألنو لن يستطيع تكوين الع ،اؼبواقف االجتماعية

وال يرضى  ،تصبح عبلقاتو ال يرضى ىو عنها، و بل وسبزقها وتسوئها ،االحتفاظ بشبكة عبلقاتو مع اآلخرين
وأصبح يف مسيس  ،دبا فيها من تعاوف وتسامح وإيثاروبذلك يفتقد اؼبعوؽ عبلقاتو االهبابية  ،اآلخروف هبا

 .ت الثقة واالحًتاـ والتقبل ابغبباغباجة إذل عبلقا
  ،هبا راالجتماعية اليت يبوىنا وبتاج اؼبعوؽ ؼبن يقف جبانبو ويساعده على التعامل اؼبثمر مع اؼبواقف 

ومع  ،وإزالة ضغوطو اػبارجية حىت يستطيع التوافق مع البيئة من جهة، ويساعده على زبفيف ضغوطو الذاتية
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، دخل األخصائي االجتماعي لتحقيقهاوىذه ىي وظيفة اػبدمة االجتماعية اليت يت ،نفسو من اعبهة األخرى
 .يركز على ربقيق توافق اؼبعوؽ مع، ومع بيئتو اليت يعيش فيها الذي، عن طريق مدخل التوافق

لذلك يعترب مدخل التوافق من انسب اؼبداخل اؼبهنية اليت يبارسها األخصائي االجتماعي الذي يعمل 
 .، لتحقيق توافقهم مع البيئة، اليت يعيشوف فيها، حىت يستطيعوا التوافق مع أنفسهميف ؾباؿ رعاية اؼبعوقُت

ي االجتماعي الذي يعمل يف ؾباؿ رعاية الفئات اػباصة يعرؼ جيدا أهنم بسب اإلعاقة يبروف األخصائ
وجعلتهم عاجزين عن توافقهم مع  ،ويقعوف ربت ضغوط نفسية وبيئية أفقدهتم توازهنم ،دبواقف اجتماعية صعبة

ة لتخفيف ضغوط اؼبعوقُت وأساليبهم الفني ،ولذلك يبارس األخصائيوف خدماهتم اؼبهنية ،ومع أنفسهم ،بيئاهتم
ليستعيدوا توازهنم مع البيئة اليت  نوع إعاقتو، وحسب فردية إعاقتو، كل حسب،  وإزالة ضغوطهم البيئية ،النفسية

 .63ربقيق التوافق النفسي واالجتماعيوبذلك يساعدىم على  ،يعيشوف فيها
بُت بيئتو اؼبادية أو فهو يهدؼ إذف إذل إحداث نوع من التواـؤ والتوازف بُت الشخص اؼبعاؽ و 

 .64االجتماعية، ويكوف ذلك ابالمتثاؿ للبيئة أو التحكم فيها، أو اهباد حلوؿ وسط بينو وبُت بيئتو
 مدخل الوسيط:  -د

فإنو يعترب  ،يبارس األخصائي االجتماعي مدخل الوسيط كأحد اؼبداخل اؼبهنية اليت يبارسها مع اؼبعوقُت
 ،ومن خبلؿ ىذا اؼبدخل يقـو األخصائي االجتماعي أبنشطة اتصاؿ ،نفسو وسيطا بينهم وبُت ؾبتمعهم

دبا يبكنهم من خدمات اؼبؤسسة ، هتدؼ إذل  مساعدة اؼبعوقُت على التعرؼ على اؼبوارد واإلمكانيات
م كوسيط بينهم وبُت ىذه اؼبؤسسات، وقف جبانبه يف اجملتمع حسب متطلبات مشاكلهم، االجتماعية القائمة

رص على وب وىو ،كرب استفادة  فبكنة من خدمات وموارد ىذه اؼبؤسساتأاغبصوؿ على  ؼبساعدهتم على
 .التفاعل واالتصاؿ هبذه اؼبؤسسات واعتمادىم على أنفسهم يف ،تنمية نشاطهم الذايت

ومؤداه أف اػبدمة االجتماعية تقـو بعملية الوساطة بُت الفرد  ،نومدخل الوسيط اقًتحو )ولياـ شوارتز
غَت أف اجملتمع اؼبعقد  ،ومصاحل اجملتمع غَت متعارضة ،الف ىذا اؼبدخل يسلم أبف مصاحل الفرد ،واجملتمع
 .قد يعجز يف بعض اغباالت عن إشباع احتياجات الفرد لبلنتماء إذل اجملتمع كعضو عامل منتج، اغبديث

ل جهودىا الفنية واػبدمة االجتماعية عندما تعمل مع اؼبعوقُت فإهنا عن طريق مدخل الوسيط رباوؿ بك
 إعادة انتماء اؼبعوقُت للمجتمع الذي يشعروف كبوه ابلكثَت من اؼبشاعر السلبية.

وعندما  ،وىنا يكوف األخصائي االجتماعي ىو الوسيط بُت أفراد الفئات اػباصة وبُت ؾبتمعهم
الوفاؽ بينهم  ويتم ،ويساعدىم يف إشباع حاجاهتم الضرورية ،يساعدىم على مشاعرىم السلبية كبو ؾبتمعهم

 .65تحقيق توافقهم النفسي واالجتماعيل ،واألخصائي االجتماعي ىنا يستغل وساطتو بينهم، وبُت ؾبتمعهم
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وابإلسقاط الواقعي ألفكار ىذا اؼبدخل من الناحية العملية، قبد أف اػببلاي اعبوارية للتضامن والتابعة 
، أي من خبلؿ فريق العمل الذي تعمل وفق ىذا اؼبنظور رلوكالة التنمية االجتماعية، واليت استحدثت يف اعبزائ

ينشط يف ىذه اػببلاي اعبوارية للتضامن واؼبشكل من: منسق اػبلية، واألخصائي النفسي واألخصائي 
االجتماعي، وطبيب عاـ، ومساعد اجتماعي، يضطلع ىذا الفريق دبهمة الوساطة بُت الفئات احملرومة واليت 

عاقُت وبُت اؽبيئات واؼبصاحل الوصية ، قصد سبكُت ىذه الشرائح من االستفادة من تعاين من مشكبلت كفئة اؼب
ـبتلف خدمات الرعاية اؼبنبثقة عن السياسة االجتماعية للدولة؛ وىذا ما وقفنا عليو من خبلؿ اجرائنا ؼبقاببلت 

 والية برج بوعريريج. إبقليممع القائمُت على ىذه اػببلاي اعبوارية اؼبتواجدة 
 مدخل العالج إبحياء ادلعىن:-ىـ

حيث يرى أف األخصائي االجتماعي يقابل  ؛" ىذا اؼبدخل Victor Franklفيكتور فرنكل لقد وضح "
وقد وصف ، أو مغزى غبياهتا، حاالت كثَتة يرجع السبب الرئيسي يف مشكبلهتا لعدـ قدرهتا على إهباد اؼبعٌت

  .ىذا اؼبوقف ابلصراع الوجداين
وهبب يف  ،العبلج إذل معاعبة احباطات اإلنساف ومساعدتو يف البحث عن معٌت غبياتوويهدؼ ىذا 

وهبذا  نساف ىو إحياء معٌت ؽبذه  اغبياة،ظل ىذا النوع من العبلج أف يتعلم العميل أف ىدؼ تطلعات اإل
 يدرسو ويعلمو األخصائي االجتماعي للمعوؽ ابلصرب واؼبنطق والربىاف .

وأصبح قادرا على ربمل  ،أنو كلما قبح العميل يف التوقف عن لـو ماضيو" ويعتمد "فيكتور فرنكل
  .اؼبعاانة على أهنا جزء من حياتو وهبب أف يتقبل ،مسؤولية مصَته كلما كاف ىذا ربقيقا غبريتو

 :66ويتحقق ىذا االذباه من خبلؿ
 حىت يتأكد لو عدـ صحة وـباوفو وقلقو. أي تقتحم اؼبواقف اليت ىباؼ منهاالقصد العكسي:   -

وعند قباح العميل  ،وتعٍت ربوؿ ؿبور اىتماـ العميل من داخل نفسو إذل أىداؼ خارجيةإعادة النظر:  -
 ابالنشغاؿ ابلعادل احمليط بو سوؼ تقل وتنخفض درجة القلق.

ف ومشكبلت عدـ التكي ،وحيث أف اإلعاقة تسبب للمعوؽ مشكبلت عدـ التكيف الشخصي
ذبعلو  ،اليت يلقاىا من احمليطُت بو ،وما يًتتب عليها من مشاعر العطف واالمشئزاز أو االزدراء ،االجتماعي

كما يشعر أبف حياتو أصبحت   ،فينفر من الناس وينطوي على نفسو ،وال يتقبل إعاقتو وعجزه ،يضيق بنفسو
 .، وال يرضى عنهاوال يتقبلها ،فهو يلـو نفسو دائما ،ليس ؽبا معٌت

وعندئذ وبتاج إذل خدمات األخصائي االجتماعي ليساعده يف عبلج مشكبلت عدـ تكيفو 
، ويصبح قادرا على ربمل اؼبسؤولية ،ليبدؿ ىذه اؼبشاعر السلبية دبشاعر اهبابية ،االجتماعي والشخصي
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بعد أف   ،ويعتز بذاتو ،فسيشعر بقيمتو ،وعلى جهوده الذاتية ،وعندما ينجح يف ربملها معتمدا على نفسو
  .أصبح غبياتو مغزى ومعٌت

نتيجة  ،فإهنا ذبعلو ينكمش على نفسو، كما أف اإلعاقة تعترب دبثابة حاجز نفسي بُت اؼبعوؽ وبيئتو
 ،أو يف اجملتمع الذي سيعيش فيو ،يفقد اؼبعوؽ مكانتو االجتماعية يف األسرة ،شعوره ابالختبلؼ عن اآلخرين

واالعتماد على النفس يف قضاء حاجاتو الضرورية لصعوبة حركتو ,وقد تضيق بو  ،نتيجة عجزه عن االستقبلؿ
انسحاب اؼبعوؽ من ؾبتمع  ، وتكوف النتيجةوينعكس ذلك على معاملتها لو ،وتشعره أبنو عبأ عليها ،األسرة

 .قلب على اجملتمع ابلسخط والعدوافوقد ينسرة وعدـ الشعور ابالنتماء ؽبا، األ
وعندئذ يتدخل  و وؾبتمعو ويكره نفسو ويضيق حبياتو بعد أف أصبحت ليس ؽبا معٌت.وعندئذ يكره بيئت

، األخصائي االجتماعي الذي يبارس ىذا اؼبدخل إلحياء اؼبعٌت غبياة اؼبعوؽ عن طريق مساعدتو وتقبلو لعاىتو
وعندئذ تتغَت  ،رةليستعيد مكانتو داخل اآلس ،بعد أف يشًتؾ يف أتىيلو وتدريبو وتشغيلو ،وإقناعو دبعايشتها

فيشعر عندئذ بقيمتو  ،فيقبل على التعاوف واؼبشاركة وربمل اؼبسؤولية ،وتتحسن معاملتها لو ،نظرهتا إليو
 بعد أف ساعده األخصائي االجتماعي يف إحياء اؼبعٌت غبياتو.، ومكانتو

 دوار:مدخل توازن وتكامل األ-و

األخصائي االجتماعي على  ووسيلة مناسبة تساعديا مناسبا، األدوار إطارا نظراي علم مدخلقدـ لنا ي
ىذا اؼبدخل ىو فشل اؼبعوؽ يف  ة نظرفمشكلة اؼبعوؽ من وجه ،وكيفية مواجهتها ،فهم مشكبلت اؼبعوقُت

 ،اؼبعوؽ دوافع أدائو ؽبذه األدوارفقد هبهل  ،ت لو من خبلؿ قيامو هبذه األدوارأداء أدواره بسبب بعض اؼبعوقا
وفكرة اؼبعوؽ عن أدواره فقد زبتلف عن فكرة اآلخرين وتوقعاهتم  ،عن متطلبات ىذه األدواراؼبعرفة  وقد تنقصو

وقد تتعارض أو تتصارع متطلبات أدواره  ،وعندئذ يلجأ إذل أسلوب احملاولة واػبطأ فتزداد مكلتو تعقيدا، منو
 األدوار.وعندئذ يفشل يف أداء ىذه  ،وقد تتصارع توقعات اآلخرين  مع توقعاتو ،اؼبختلفة

ويساعدىم يف معرفة  ،يبارس ىذا اؼبدخل مع اؼبعوقُت ذ يتدخل األخصائي االجتماعي الذيوعندئ
ويساعده على تنمية قدراتو اليت تساعده على أداء  ،اآلخرين عنو م ومتطلباهتا دبا يتماشى مع فكرةدوافع أدوارى
ابإلضافة إذل ، ومدى ما يف ىذه األدوار ،ابإلضافة إذل مساعدهتم يف معرفة توقعات أدوارىم ،ىذه األدوار

كما يساعدىم يف مدى   ،ومدى ما يف ىذه األدوار من تعارض أو صراع ،مساعدهتم يف معرفة توقعات أدوارىم
لتوازف والتكامل بُت ىذه وعندئذ وبدث ا ،االتفاؽ واالختبلؼ يف توقعات الدور بينهم وبُت احمليطُت هبم

 .األدوار
وسينجحوف يف  ،يف مساعدة اؼبعوقُت يف التغلب على معوقات أدوارىم االجتماعيوإذا قبح األخصائي 

وبذلك وبدث اإلشباع  ،اؼبعوقُت مع األداء اؼبتوقع منهم اجتماعيائذ يتساوى األداء الفعلي ألدوار وعند ،أدائها
 .األدوار وث توازف وتكامل بُت ىذهدبا يؤدي إذل حد ،البلـز لعدد من حاجاهتم الفردية واجملتمعية
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فسيًتتب على ذلك  ع األداء اؼبتوقع منهم اجتماعيا،أو تعارض م ،إدا قل األداء الفعلي للمعوقُت أما
دبا يؤدي إذل حدوث عدـ توازف وتكامل بُت  ،نقص أو انعداـ إشباع عدد معُت من حاجاهتم الفردية واجملتمعية

دفعهم لطلب اؼبساعدة يف اؼبختلفة اليت قد ت وتظهر اؼبشكبلت، وابلتارل تفشل ىذه األدوار ،ىذه األدوار
 .مواجهتها

وعندئذ يتدخل األخصائي االجتماعي الذي يبارس مدخل توازف وتكامل األدوار ويساعد اؼبعوقُت يف 
 :67معرفة معوقات وأسباب فشل ىذه األدوار اليت يبكن إقبازىا فيما يلي

وقد يكوف عدـ فهم ، دافع ألداء ىذه األدوارأو ال يكوف عنده  ،قد هبعل اؼبعوؽ دوافع أداء ألدواره
 ، أو قد تسبب لو اإلعاقة أو بعض األمراض عجزا عن أدائو ،اؼبعوؽ لدوره لتوقعات أدواره اؼبقبولة اجتماعيا

بسبب قصور قدراتو اليت  ،وقد يكوف  فشل اؼبعوؽ يف أدائو ألدواره بسبب عدـ قدرتو على أداء ىذه األدوار
أو  ،قد يكوف السبب ىو الصراع القائم بُت متطلبات ىذه األدوار أو الصراع بُت توقعاهتا أو ،سببتها اإلعاقة

أو قد يكوف  ،قد يكوف بسبب اختبلؼ رؤية العميل لتوقعات دوره عن رؤية احمليطُت بو الذين يتعامل معهم
 .لتو العاليةنحرفة وارتباطها دبشكسبب فشل أدوار اؼبعوؽ راجعا إذل فبارستو أدوار غَت سوية أو م

ويتدخل عندئذ يقـو  ،وعندما يقـو األخصائي االجتماعي بتفهيم اؼبعوؽ أسباب فشل أدائو ألدواره
 أبدواره العبلجية اليت نوجزىا فيما يلي:

 :ديد األىداف العالجية مع ادلعوقحت -

أو اسًتداد القدرة على القياـ   اـ حوؿ معاونة العميل على اكتساب،وتدىور األىداؼ بشكل ع
سبهيدا للعمل مع العميل على إزالة قيم واؼبعايَت اجملتمعية السائدة، ودبستوى أداء يتمشى مع ال ،أبدواره اؼبختلفة

ويبكن ربديد ىذه األىداؼ العبلجية  من خبلؿ ربديد  ،اليت قد تعوؽ األداء اؼبطلوبة ،اؼبعوقات الذاتية والبيئية
أو األدوار اليت تنشأ فيها اؼبشكبلت والصراعات واإلعاقات وتكوف مثل  ،يعجز العميل عن أدائها األدوار اليت

 .ىذه األدوار ىي اؼبستهدفة للعبلج
 : ألولوايت بٌن األدوار ومتطلباهتاوضع ا -

بعد ربديد األىداؼ العبلجية على األخصائي االجتماعي أف يشًتؾ مع العميل يف ربديد األولوايت 
 .ألنبية النسبية لؤلدوار اؼبختلفةبُت تلك األىداؼ اليت ىي يف الواقع أولوايت بُت االيت 

 معاونة العميل على أداء أدواره االجتماعية : -

ف ، فإوفقا للتوقعات اجملتمعية السائدة ،لكي يقـو األخصائي االجتماعي دبعاونة العميل على أداء أدواره
 األمر يتطلب منو أف يقـو ببعض العمليات التالية: 

 ودور أخصائي خدمة الفرد يف العمليات العبلجية. ،تعديل فهم العميل لدوره -

                                                           
  .45-35ص  ص ،1983 دار الثقافة للطبع والنشر، القاىرة، نظرايت خدمة الفرد )خدمة الفرد السلوكية(،زيز النوحي: عبد الع 67
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  .اونة العميل على فهم توقعات دورهمع -
 إزالة غموض الدور. -
 .لعميل للقياـ أبدواره االجتماعيةإهباد الدافع لدى ا -
 إزالة صراع الدور. -
 رفع قدرة العميل على أداء أدواره. -
 .أدوار العميل وادوار احمليطُت بوإحداث التوازف والتكامل بُت  -
 التعامل مع اإلنساف اليت تعوؽ قياـ العمبلء أبدوارىم. -
عند مناقشة اؼبفاىيم اليت تقع ربت اؼبدخل  :ادلدخل االيكولوجي للخدمة االجتماعية مع ادلعوق -ز

واؽبدؼ األوؿ للخدمة  ،حياة اؼبعوقُت وعبلقتها ابلبيئة تزودان ابإلحساس الذي هبعلنا نفهمااليكولوجي قبدىا 
ويوضح اؼبدخل االيكولوجي اؼبفاىيم  ،االجتماعية ىو إهباد نوع من التوازف بُت اؼبعوقُت وبيئتهم االجتماعية

 :68تستخدمها اػبدمة االجتماعية مثل التالية اليت
إذ  ؛بيئة ؾبموعة من اؼبصادر , ومعرفتنا ببيئة اؼبعوؽ هبعلنا نطلع على ىذه اؼبصادر بيئة اؼبعوؽ: وتوجد ألي -

 ، والسلوؾ،: اؼبعرفةنظيم الفرد من القدرات اليت تشملوإذا كاف ت ،وتزيد من معارفنا ،أف اؼبصادر ذبعلنا قادرين
تفاعل اؼبعوؽ مع بيئتو  وال تتكوف ىذه القدرات إال من خبلؿ ،واعبوانب االجتماعية األخرى ،والعاطفة

الذي وبدث بُت  ومعرفتو ببيئتو ذبعل األخصائي االجتماعي قادر على ذبنب كثَت من الصراع ،االجتماعية
 .اؼبعوقُت وبيئتهم

 :االيكولوجي للخدمة االجتماعية ىوواؼبفهـو الثاين الذي يقدمو اؼبدخل 
ويستخدـ األخصائي  ،ح القدرات واؼبعايَتإذ توض ؛: وتعترب ىذه اؼبصادر ىامة للبيئةمصادر البيئة -

واؼبقصود  ،يؤدي إذل إحداث التغيَت اؼبطلوب ليخلق مناخ مبلئم ،والقيم ،واؼبهارات ،االجتماعي القدرات
ووباوؿ األخصائي االجتماعي من خبلؿ  دبصادر البيئة اؼبعرفة واإلدراؾ اغبسي، واحملبة والعبلقات اؼبتداخلة،

 .يف البيئة من خبلؿ ىذه العبلقات َت من طبيعة القدراتمعارفو ومهاراتو أف يغ
فإنو يساعدىم على معرفة البيئة  تماعي اؼبدخل االيكولوجي ؼبساعدة،وعندما يستخدـ األخصائي االج

توازف اؼبطلوب بينهم وبُت ويصلوا إذل ال ،يف أدائهم االجتماعي ،حىت يتمكنوا من التوافق مع بيئتهم ،ومصادرىا
 .بيئتهم

، والدوافع والتوقعات ،واغباجات، عملية التوازف والتبادؿ االيكولوجي ربدث نتيجة لتبادؿ اؼبصادر فإف
وينتج نتيجة لضعف التوازف االيكولوجي بُت الناس وبُت بيئتهم ، وسوء األداء االجتماعي، واؼبتطلبات

 االجتماعية.

                                                           
  .349، ص اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، مصر، اؼبكتب اخلدمة االجتماعية وذوي االحتياجات اخلاصةسلمى صبعة، السيد عطية:  68
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يت ربتاج ؽبا عملية اؼبمارسة يف ويقدـ اؼبدخل االيكولوجي مستوى عاـ من اؼبفاىيم واإلجراءات ال
كما يعطي تعبَتات ذات قيمة وخاصة فيما يتعلق ابلفرد وربويبلت اؼبوقف من البناء   ،اػبدمة االجتماعية

 وتطور العبلقات ومساعدة األفراد لتحقيق التوازف بينهم وبُت بيئاهتم. ،والوظيفة
ا األخصائي االجتماعي الذي يعمل يف ىذه اؼبداخل اليت مت عرضها وبقية اؼبداخل األخرى يستثمرى

، تقدـ ؽبمويوظفها ؼبساعدهتم يف الوصوؿ إذل أكرب استفادة فبكنة من أوجو الرعاية اليت  ،ؾباؿ رعاية اؼبعوقُت
ماج دالذي يساعدىم ويبكنهم من التكيف والتفاعل االهبايب يف بيئاهتم وؾبتمعاهتم، وابلتارل االن الشيء

 واؼبشاركة يف التنمية.
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 خالصة: 
سبثل الرعاية االجتماعية من حيث كوهنا مفهوما تنمواي شامبل، عنصرا أساسيا يف التخطيط اغبكومي، 
ويبدو أف ىذا الفهم حاولت الكثَت من اؼبنظورات السوسيولوجية والنفسية ربديده من حيث توصيف وفهم 

 اولت التكفل ابإلعاقة.وإعداد اػبطط اؼبناسبة ؽبا، وأيضا من حيث النماذج العبلجية والتدخلية اليت ح

من زاوية أخرى، سبثل صياغة مضامُت الرعاية ربداي كبَتا على اؼبستوى األكاديبي واغبكومي، كوف أف 
يف البدء من تناقض مبدئي يتعزز حضوره يف الكيفيات اليت يتم فيها إضفاءه على  ينطلقالتصور العاـ لئلعاقة 

ذا اػبلل ىو ما أنشأ غموض األىداؼ اليت تسعى إليها . وى)التجسيد اؼبيداين للسياسات( أرض الواقع
من و يف حالة تيهاف بُت اؼبرافقة ؽباتو السياسات على اؼبستوى احمللي والوطٍت،  وجعلهااؼبؤسسات اغبكومية 

جهة اثنية بُت افتقاد الرؤية اليت يسندىا حضور الوسائل واإلمكانيات اؼبادية ابػبصوص لتحويل األىداؼ إذل 
 اعية يعايشها اؼبعاؽ كما األسرة يف وسطو االجتماعي.قيم اجتم
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املؤسسات الاجتماعية 
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 متهيد: 
على اجملتمع؛ إنو فرد فاعل لو طاقات كامنة ادلعاؽ ليس كما تشَت إليو الرؤى الكبلسيكية شخصا عالة 

 تبحث فقط عن البيئة ادلثالية اليت تفجرىا.
إف ما درجت عليو مؤسسات التنشئة االجتماعية يف طريقة تعاطيها وفلسفة تعاملها مع ادلعاؽ يدخل  

يف كثَت من جوانبو ضمن سياؽ اإلشفاؽ واحلماية الزائدة اليت تشعره أبنو شخص قاصر، ضعيف، غَت مكتف 
من احلاجات اليومية البسيطة بذاتو، بل ىو يف حاجة دائمة ومستمرة لغَته إلصلاز شؤونو والقياـ حباجاتو بدء 

 وانتهاء ابحلاجات ادلعقدة اليت يتطلبها كل إنساف من حيث ىو إنساف.
إف الطروحات ادلعاصرة يف رلاؿ االىتماـ ابألشخاص ذوي اإلعاقة تستنكف عن ىذه ادلقاربة 

ف ينظر إليو على الكبلسيكية، وتطرح رؤى ديناميكية تنظر إذل ادلعاؽ ابعتباره شخصا كامبل ػلتاج فقط إذل أ
ىذا األساس، وىذا ما يرمي إليو ىذا الفصل من خبلؿ التبصَت ابلرؤى اجلديدة اليت ينبغي على مؤسسات 

 التنشئة االجتماعية عندان أف تتبناىا وتعمل هبا.
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 :أوال: يف ماىية ادلؤسسات االجتماعية
 تعريف ادلؤسسة االجتماعية: -1

ؽلكن اإلشارة إليو أف ىذا ادلفهـو غلري اصطبلحو بوجو عاـ على مظاىر السلوؾ  إف أىم ما
االجتماعي، اليت تنظمها معايَت وقيم وقوانُت تتسم ابلرسوخ القوي وسهولة التعرؼ، وجدير ابلذكر أف بعض 

هنا ظلاذج ثر من كو أك ،عقدات القيم وادلعايَت والقوانُتلرسم صورة توضح تعلماء االجتماع قد استخدموىا 
فقد سبقت األدلة أحياان على أف مجيع اجملتمعات ؽلكن أف ربلل إذل رلاالت مؤسساتية  ،للسلوؾ الفعلي
، وتقـو كل من ىذه األخَتة االقتصادية والسياسية والثقافية األسرة والقرابة وادلؤسساتمثل6  يسهل تناوذلا،

 .1بتنظيم جوانب ىامة من احلياة االجتماعية
تنشأ لتحقيق  خر وظيفي،جانب بنائي واآل لو جانباف، ااجتماعي اؤسسات االجتماعية نسقكما تعد ادل

وقد دلت اخلربات العديدة من ادلمارسة ادليدانية لسنوات طويلة ابلدوؿ  جملتمع.هتم ا األىداؼمجلة من 
فعالة  آلية، واليت تعد إدارهتاأف كفاءة ادلؤسسات االجتماعية يف ربقيق أىدافها مرتبط أساسا بكفاءة  ادلتقدمة،

رلموعة من العوامل والشروط  إذليستند  اإلدارةكما أف كفاءة  صلاز وربقيق أىداؼ السياسات االجتماعية،إل
ومهارات وقدرات الكوادر البشرية وسباثلها مع التنظيم البنائي ادلعُت وأساليب اصلاز  إمكاانتيف مقدمتها 

 .2أىدافها

؛ ولتحقيق ا بشكل مقصود لتحقيق أىداؼ معينةأيضا وحدات يتم بناؤى وتعترب ادلؤسسات االجتماعية
بناء رمسي زلدد يتم تدوين لوائحو وقواعده وتقسيم العمل بُت أعضائو وتوزيع القوة والسلطة  إنشاءذلك يتم 

6 أبهنا ىيئات شكلت وىناؾ من يصطلح عليها .اليت تتم من خبللو األنشطةبينهم بطريقة تضمن التحكم يف 
هتدؼ لتحقيق  ، والانت ىذه احلاجات مادية أو معنويةسواء ك اإلنسافاجملتمع دلقابلة حاجات  إرادةعن لتعرّب 

 . 3بل ىدفها تقدصل اخلدمات وادلساعدات لؤلفراد واجلماعات واجملتمعات ،ربح مادي

وأعليتها يف رعاية  االجتماعية أننا يف ىذا الفصل سنتناوؿ بعض أىم ادلؤسسات إذل اإلشارةوذبدر 
 .ومجعيات اجملتمع ادلدشل اإلعبلـ، وسائل األسرة، ادلدرسة6 من قبيلشرػلة ادلعاقُت وتنشئة 

 46فيما يليعلها أص نوجز ئتتميز ىذه األخَتة جبملة من اخلصا :االجتماعية خصائص ادلؤسسات -2

مجلة القواعد والتعليمات والشروط ادلتعارؼ أو ادلتفق عليها يسًتشد هبا األفراد طوعا أو 6 وىي السياسات -
 .لئلمكاانتقهرا يف أدائهم لؤلعماؿ أو يف استخدامهم 

                                                 
 .334ص ،1999 مصر، اإلسكندرية، دار ادلعرفة اجلامعية، ،موسوعة العلوم االجتماعية سلتاري عادؿ وآخروف6 1

 .14ص ،1997،رمص ، اإلسكندرية،2ط العالقات العامة يف ادلؤسسات االجتماعية دمحم عبد الفتاح6 2
. 231ص ،2006 ، القاىرة،1ط ،اخلدمة االجتماعية ادلعاصرة نظيمة أمحد سرحاف6  3 

 .121-120 ، ص2002 اإلسكندرية، ادلكتب اجلامعي احلديث، ،إدارة وتنظيم ادلؤسسات االجتماعية ىناء حافظ بدوي6 4
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ألداء األعماؿ وفقا لتدفق أو تطور ما وىي الطرؽ واخلطوات وادلراحل ادلخططة  النظم واإلجراءات: -
 اصطلح على تسميتو الروتُت.

يهدؼ إذل ربقيق صفة  ،يمي هبذه ادلنظمات أيخذ شكل ىرميوذلك بوجود ىيكل تنظ تدرج السلطة: -
 االنتظاـ يف ادلنظمة واحملافظة على أدائها لوظائفها وأدوارىا.

البنية على أسس سلسة ومنتظمة زبدـ وذلك أبف يتصف العمل هبذه ادلنظمات ابالستمرارية  االنتظام: -
 ادلؤسسة.أىداؼ وأغراض 

والتناغم بُت ادلهاـ ادلختلفة نوع من الًتابط التنسيق  إغلاديتطلب التخصص الدقيق يف العمل  الرتابط: -
 للعاملُت هبا لتحقيق الناتج النهائي.

اليت سبتلكها ادلؤسسة  ،ارؼ وادلعلومات والعلـو )مدخبلت(ونعٍت هبا كل ادلوارد والطاقات وادلع :اإلمكاانت -
 يف مزاولة أنشطتها.وتستثمرىا 

تتمثل أساسا يف زبصيص دقيق لؤلدوار االجتماعية ، وتقدصل واضح تضطلع ادلنظمات دبهاـ سلتلفة  اذلدف: -
 ألنواع األنشطة ادلتعددة.

 :ادلؤسسات االجتماعية أنواع -3
وجهات نظر الباحثُت يف تصنيف ادلؤسسات، فمنهم من ازبذ نوعية اذلدؼ الذي تسعى  تعددت

يف حُت صنفها البعض  ومنهم من ازبذ نوع الوظيفة اليت تقـو هبا ادلؤسسة، ادلؤسسة إذل ربقيقها كمعيار،
 اخل. األخر بناء على الناتج وطبيعتو...

وادلتعلق أساسا  توافق وطبيعة موضوع دراستنا،وسنحاوؿ يف ىذا الصدد أف نتناوؿ التصنيفات اليت ت
بسياسة الرعاية االجتماعية من خبلؿ اخلدمات اليت تقدمها بعض ادلؤسسات االجتماعية لفئة ادلعاقُت حركيا 

 التصنيفات التالية6 -ال احلصر-ومن بُت ىذه التصنيفات نذكر على سبيل ادلثاؿ ابجملتمع احمللي،
بتصنيف ىذه ادلؤسسات حسب نوع  ابرسونزقاـ  لتنوع الوظيفة اليت تقوم هبا:تصنيف ادلؤسسات وفقا  -أ

 56أربع أنواع وىي إذلالوظيفة اليت تقـو هبا 
وتشمل كل ادلؤسسات اليت ترتبط وظيفتها أبعماؿ وخدمات اقتصادية مثل6  االقتصادية:ادلؤسسات  -

 ادلصانع والبنوؾ.
اليت ترتبط مهامها ابألعماؿ السياسية مثل6 األحزاب وتشمل كل ادلؤسسات  ادلؤسسات السياسية: -

 والتجمعات السياسية.

                                                 
 .     33-32ص  ص ،1990 اإلسكندرية، ادلكتب اجلامعي احلديث، ،اإلدارة وتقومي مشروعات الرعاية االجتماعية 6أمحد مصطفى خاطر 5
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وتشمل كل ادلؤسسات اليت تعمل على التنسيق بُت سلتلف ادلؤسسات وحل الصراع  ادلؤسسات التكاملية: -
 بينها.
بعملية التنشئة 6 وتشمل كل ادلؤسسات اليت تعمل للحفاظ على احلياة البشرية والقياـ ادلؤسسات احملافظة -

 كادلدارس وادلساجد. االجتماعية،
 6إذلوتقسم  تصنيف ادلؤسسات االجتماعية وفقا لتبعيتها: -ب
يشرؼ عليها األىارل وتعتمد يف سبويلها على التربعات واجلهود التطوعية  مؤسسات اجتماعية أىلية: -

 اخلَتية.
 على الضرائب يف سبويلها وميزانية الدولة.وتعتمد  ،6 تشرؼ عليها الدولةمؤسسات اجتماعية حكومية -
من  ،وىي خليط من جهود األىارل وجهود الدولة واذليئات احلكومية (6)مشرتكة مؤسسات شبو حكومية -

ومؤسسات  مثل مؤسسات األسرة والطفولة، ادلؤسسات اليت تقدـ اخلدمة للفرد، إدراجؽلكن  ةحيث اخلدم
الشباب، ومؤسسات خاصة تقـو بتنسيق اخلدمات االجتماعية مثل األندية ومراكز  زبدـ اجلماعات مثل6

  .6رلالس اذليئات االجتماعية

  76بناء على ىذا ادلقًتب تتصنف ىذه ادلؤسسات إذل :تصنيف ادلؤسسة وفقا للموقع اجلغرايف -ج
مثل مديرايت النشاط  وىي اليت تعمل على ادلستوى احمللي لوالية أو منطقة ما، مؤسسات زللية: -

( خبلاي 07) أف والية برج بوعريريج تتواجد هبا سبعة اإلشارةوذبدر  االجتماعي، واخلبلاي اجلوارية للتضامن.
 جوارية للتضامن.

 فيشمل نشاطها مجيع أفراد الدولة مثل6 وزارة الداخلية. ،وتكوف على مستوى الدولة مؤسسات قومية: -
، تربط بينهم رلموعة من الروابط كاللغة معُت إقليموتشمل رلموعة من الدوؿ داخل  :إقليميةمؤسسات  -

 الدوؿ العربية.جامعة منظمة  ،مثل6 منظمة ادلؤسبر اإلسبلميوالدين 
وتكوف ذات مستوى عادلي مثل6 ىيئة األمم ادلتحدة، رللس  وتشمل أغلب دوؿ العادل،مؤسسات دولية:  -

 األمن.
 86فيما يليوؽلكن إمجاؿ أىم ىذه األىداؼ  االجتماعية:أىداف ادلؤسسات -4

                                                 
6

 ،2000 ،1ط القاىرة،، ،كلية اخلدمة االجتماعية مفاىيم فلسفة مبادئ قوة القلوب–تنظيم اجملتمع يف اخلدمة االجتماعية  دمحم فريد6 
 .265ص

7
 .277ص ،1998 اإلسكندرية، ، ادلكتب العلمي للكومبيوتر،اإلدارة مفاىيمها وأنواعها وعملياهتا 6إبراىيم عبد اذلادي ادلليحي 
. 129-127ص ص ،2002 ،ةاإلسكندري ادلكتب اجلامعي احلديث، ،إدارة وتنظيم ادلؤسسات االجتماعيةىناء حافظ بدوي6   8 
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، وال بد أف تكوف ادلواطنُت الذين يتلقوف خدماهتا وىي اليت ترتبط ابلعمبلء أو األىداف اخلاصة ابلعمالء: -
كاخلدمات اليت تقدمها ادلؤسسات ادلتخصصة يف   احتياجاهتموطبيعة ىذه األىداؼ متفقة مع أىداؼ ادلواطنُت 

 ادلعاقُت. رعاية
 يف استمرار ادلنظمة يف اجملتمع وخاصة يف رلاؿ التمويل. وتتعلق دبن يشارؾ أىداف ادلشاركني: -
، وتتضمن ادلوارد واستقرارىا6 وىي األىداؼ اليت تضمن للمؤسسة ربقيق توازهنا األىداف ادلتعلقة ابلنسق -

 .ادلالية أو البشرية أو التكامل بُت الوحدات البنائية للمنظمة
 ويقصد هبا نوعية اخلدمات اليت توفرىا ادلؤسسة للعمبلء. :اإلنتاجيةاألىداف  -
واليت ليس ذلا عبلقة 6 وىي األىداؼ ادلرتبطة ابلوظائف األساسية يف ادلنظمة األىداف ادلعتمدة)الثانوية( -

 مباشرة ابألىداؼ العامة .
وىي اجلهود اليت تبذذلا ادلؤسسة الكتساب الشرعية يف اجملتمع لتحسيس أفراد  األىداف االجتماعية: -

وربقيقها،وبذلك تلقى الدعم وادلساندة من طرؼ  إشباعهااجملتمع أبىم احتياجاهتم اليت تعمل ادلؤسسة على 
 أفراد اجملتمع.

  :التنشئة االجتماعية ورعاية ادلعاقني: اثنيا
من بٍت جنسو،  اآلخرينػلتك من خبلذلا ويتفاعل مع  ،من ادلراحل د خبلؿ حياتو دبجموعةؽلر الفر 

، ن خبلؿ عملية التنشئة االجتماعيةم إال، ولن يتأتى لو ذلك االجتماعية العبلقاتليكوف بذلك نسيجا من 
  إذلىذه األخَتة ذلا أعلية قصوى تتمثل بوجو عاـ يف أهنا سبكن اجملتمع من ربويل أفراده من كائنات بيولوجية 

، قادرين يف حالة صلاح ىذه العملية على ربقيق مصاحلهم الذاتية والسعي لتحقيق مصاحل كائنات اجتماعية
تغرس ، ومن ىنا االجتماعي اإليثاردلبدأ  إعبلء، بل ووضعها أولوية يف بعض احلاالت بنفس القدر اآلخرين

 .أوذل بذور الًتقي االجتماعي
افاهتا وخصوصيات ثقومن ادلتعارؼ عليو أف التنشئة االجتماعية زبتلف ابختبلؼ اجملتمعات 

؛ فطبيعة التنشئة االجتماعية يف اجملتمعات الغربية زبتلف عنها يف اجملتمعات العربية اإلسبلمية، وإيديولوجياهتا
؛ إهنا عملية تنبثق أساسا من خرن كل ىذا فهي تتباين من فرد ألبل وحىت داخل اجملتمع الواحد، بل وأكثر م

عة من ادلؤسسات و خصوصية اجملتمع وقناعات األفراد داخل ىذا النسق اجملتمعي الذي يتكوف من رلم
ادلؤسسات  ،)األسرة، ادلدرسة -واليت تؤدي أدوارا سلتلفة حسب طبيعة الوظائف ادلنوطة هبا-،االجتماعية

 اخل(. ...اإلعبلـ، ووسائل السياسية والثقافية ،الدينية
جي صورة الكائن البيولو ابلذكر أف عملية التنشئة االجتماعية ىي عملية متكاملة تتمظهر فيها  جديرو 

جلهود لتكوف عملية فعالة احلاضر وادلستقبل(، وقد تتضافر ا ،االجتماعي ذو األبعاد الثبلث)ادلاضي
لية وفاعلية مجيع األنساؽ االجتماعية وكل ىذا مرتبط دبدى فعاتصبح سلبية عكسية، ف،كما قد تتنافر إغلابية
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، لتبقى الغاية السامية عب االىتمامات وتباين االنتماءاتابختبلؼ أدوارىا ووظائفها، وفاعلية أفراد اجملتمع بتش
 صغره أو كربه. ،صحتو أو اعتبللو ،مهما كانت جنسيتو وجنسو من كل ىذا ربقيق ما يسمى إنسانية اإلنساف

ا اجملتمعات مارسته ،بل ىي عملية قدؽلة ،علمي حديثليست ابخًتاع  التنشئة االجتماعية إفّ 
وغَتىا من  ...ي والتوافق االجتماعي وادلثاقفةوتدؿ على عمليات التعلم االجتماع ،اإلنسانية منذ القدـ

كنهم من التفاعل العمليات اليت هتدؼ إذل إكساب األفراد يف سلتلف مراحل ظلوىم أظلاطا سلوكية معينة سب
وحىت يتحقق ذلؤالء نوع من التوافق واالندماج يف  ،خبلؿ مواقف وأدوار متعددة ،ي مع اآلخريناالجتماع

 البد من مراعاة طبيعة احتياجات األفراد وخصوصية فروقهم الفردية. اجملتمع الذي يعيشوف فيو
نو غٍت عن إ، فوتنشئتها اىتماما  وتكفبل خاصاا كانت فئة ادلعاقُت من الفئات اليت تتطلب رعايته  ودلاّ 

تقدصل اخلدمات وتلبية على مستوى التشخيص أو  إفّ  ه ادلسألة ستكوف غاية يف الصعوبة.البياف أف ىذ
بُت لفعل التنشئة االجتماعية؛ ذلك أف جدلية العبلقة  اإلنسانيةأو على مستوى ادلقاربة  ،االحتياجات

 الىتماـ ابدلعوؽ كشخص أو ابألحرى إنساف زلفوظة كرامتو ابلفطرة قاؿ تعاذل6االىتماـ ابإلعاقة كحالة أو ا
 .وىرية ادلوجهة دلسار عملية البحثىي الفكرة اجل 4 يةاآل ،سورة التُت "َلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَساَف يف َأْحَسِن تَػْقِوصلم "
 6يف مفهوم التنشئة االجتماعية -1

، غلدر بنا أف جادت هبا سلتلف األطياؼ العلمية ضبط ىذا ادلفهـو والتعرض ألىم التعريفات اليت قبل
م ادلقاربة لو؛ مسألة غاية يف األعلية تتعلق أساسا ابخللط والتوظيف لدالالت ادلفهـو مع بعض ادلفاىي إذلنشَت 

يرتبط بطبيعة رؤيتنا  هاديد وجو االختبلؼ بينواليت نعتقد أف الفيصل يف رب ، التعلم...من قبيل6 الًتبية، التعليم
سيقع عليو فعل التنشئة االجتماعية يف بعدىا التكاملي ادلعرب عن وجوب استحضار التصور اإلنساشل الذي دلن 

يعكس ادلراحل واألطوار اليت ؽلر هبا اإلنساف من جهة، وكذا مكوانت ىذا األخَت وطبيعة اإلشباع 
 من جهة اثنية. ف ويف كل مرحلةو لبلحتياجات اخلاصة بكل مك

نزعم أف ادلقاربة اإلنسانية ذلذا الفعل  فإنناإف كنا نقر بصعوبة وتعقيد عملية التنشئة االجتماعية، و 
)التنشئة االجتماعية( واليت ربتكم لتقسيم ادلراحل اليت  ؽلر هبا اإلنساف يف صورهتا الشمولية التكاملية من شأهنا 

اجتماعي ذو األبعاد الثبلث دلمارسايت لتحويل الفرد من كائن بيولوجي إذل كائن اتيسَت الفهم العلمي والعملي 
 .اضر ومستقبل(ح ،)ماضي

 ،وكذا مكوانتو، وطبيعة تنشئتو اإلنسافوقبل اخلوض يف ربديد تصوران ذلذه ادلراحل اليت ؽلر هبا 
أننا  إذل اإلشارةسنحاوؿ الوقوؼ عند بعض التعريفات دلفهـو التنشئة االجتماعية يف صورهتا العامة، مع 

دلختلفة ذلذه الشرػلة من عة االحتياجات اسنحاوؿ ربط ىذا التناوؿ بفئة ادلعاقُت ابستحضار خصوصية طبي
وكذا أخذ بعض ادلؤسسات االجتماعية كنماذج تعمل على القياـ بفعل التنشئة االجتماعية ألفراد  ،اجملتمع

 اجملتمع بوجو عاـ وادلعاقُت بوجو خاص.
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 تطوير العبلقاتو  تنمية التنشئة االجتماعية بكوهنا فعل يعرؼ" نشَت إذل أف معجم اللغة الفرنسية، بداية
التنشئة يعترب أف  معجم علم النفس والتحليل النفسييف حُت أننا صلد ، 9"مجاعات يف اجملتمع خلقاالجتماعية و 

رد أو ىي العملية اليت يكتسب هبا الفذلا الفرد ليكوف كائنا اجتماعيا، ينمو من خبل ،االجتماعية دبثابة عملية
مثل ويسلك ، ( ويتعلم السَت يف إطارىاوط وااللتزامات االجتماعيةل الضغ)مثاحلساسية للمنبهات االجتماعية

 .عملية تكوين الكينونة االجتماعيةوىي  ،اآلخرين يف مجاعتو أو ثقافتو

كما   ،ويعد مفهـو التنشئة االجتماعية من ادلفاىيم الشائعة لدى علماء النفس االجتماعيُت ابخلصوص
وإذا كاف ىذا ادلفهـو ، يات من القرف ادلاضيات وأوائل األربعينيلثبلثينأف االىتماـ العلمي بو يعود إذل أواخر ا
ف دالالت التنشئة االجتماعية اتسعت بعد ذلك لتشمل كل الفئات إقد ارتبط أساسا بتعليم الصغار وتربيتهم ف

 .َتورة دينامية العمرية على اعتبار أهنا ص
تعريف ىذا ادلفهـو تباين بتباين مقارابت العلـو اليت حبثت فيو كعلم النفس  وذبدر اإلشارة إذل أفّ 

اعتبار التنشئة االجتماعية "دبثابة  ن رغم تباينها إال أهنا تلتقي يفلكي وعلم االجتماع واألنًتوبولوجيا، االرتقائ
حياتو، يستدخلها لبنية  الصَتورة اليت سبكن الشخص من تعلم واستدخاؿ العوامل السوسيوثقافية حمليطو خبلؿ

يئتو االجتماعية حيث غلب ومن ىناؾ يتوافق مع ب،تو ربت أتثَت التجارب وادلؤثرات االجتماعية الدالة يشخص
إعداد الفرد منذ والدتو الف يكوف كائن اجتماعي  أبهنا عملية ا معجم العلـو االجتماعيةكما يعرفه. "أف يعيش

العملية الدالة على التفاعل االجتماعي اليت يكتسب الفرد  اأبهن سرحافيعرفها مرسي و  وعضو يف رلتمع معُت.
ىي العملية اليت تغرس يف فَتى أف التنشئة " كاجافأما   .جتماعية اليت تعكس ثقافة رلتمعوفيها شخصيتو اال

"التنشئة االجتماعية إذل أّف  فيليب مايرويذىب  .10"الطفل قيما وأنواعا من السلوؾ ادلناسب وادلبلئم جملتمعو
 .11ليلعب األدوار االجتماعية ادلطلوبة منو " ىءالنشىي عملية غرس ادلهارات واالذباىات الضرورية لدى 

د بُت اذباىات ومشاعر أعضاء اجملتمع ضلو حف التنشئة االجتماعية ىي العامل اجلوىري الذي يو إوؽلكن القوؿ 
عملية تعليم  ىيالتنشئة االجتماعية  إذل أفّ  أمحد زىراف ذىبوي .12ربقيق األىداؼ اليت يسعى إليها اجملتمع

وتعلم وتربية هتدؼ إذل اكتساب الفرد طفبل فمراىقا، فشيخا، سلوكا ومعايَت واذباىات مناسبة، ألداء أدوار 
اجتماعية معينة سبكنو من مسايرة مجاعتو والتوافق االجتماعي معها، وتكسبو الطابع االجتماعي، وتيسر لو 

  .13بطريقة مبلئمةاالندماج يف احلياة االجتماعية، 

                                                 
9
 LE Grand Robert : Dictionnaire de la langue Française, 2

éme
 édition, Paris, 1994, p95. 

10
 .43ص ،2004 الرابط، ،1ط دار أيب رقراؽ، ،مشاكل الوسط األسري وعالقتها ابحنراف األحداث يف اجملتمع ادلغريبعبد اللطيف مصلح6  
11 .12ص  ،2002 ،دار قرطبة، اجلزائر ،مؤسسات التنشئة االجتماعيةمراد زعيمي6  

  

 .19ص ،.1993، دار ادلعرفة، اإلسكندرية، االجتاىات احلديثة يف علم االجتماع 6مساعيل عليا 12
13

 .13ص ،1977 ، القاىرة،3، ط، عادل الكتبعلم النفس االجتماعي عبد السبلـ حامد زىراف6 
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تشَت إذل العمليات اليت تساىم يف اندماج الفرد يف رلتمعو من خبلؿ  التعريفاتإننا نعتقد أبف كل ىذه 
كما تشَت إذل العمليات اليت تساىم يف استمرار احلياة   ،رؼ واالذباىات والقيم االجتماعيةاكتسابو للمعا

  ،تماعية من جيل سابق إذل جيل الحقاالجوتطويرىا عرب انتقاؿ منظومات القيم والتقاليد وادلعتقدات البشرية 
تمع مقارنة مع التنشئة االجتماعية أكثر داللة وأكثر تعبَتا عن تفاعل الفرد مع اجملمفهـو مع ذلك يبقى  بيد أنو

وسنسعى لتوضيح ىذه الدالالت أكثر من خبلؿ التعرؼ على أىداؼ وحدود التنشئة  ،ادلفاىيم األخرى
 .تتضمنها جتماعية والعمليات اليتاال
 6أف نتحدث عنلتنشئة االجتماعية ؽلكن يف رلاؿ ا6 أنواع التنشئة االجتماعية -2
أي احملددة األىداؼ بصورة مسبقة، وادلخططة، واليت تستهدفها العمل  التنشئة االجتماعية ادلقصودة: -أ

الرمسية كاألسرة والعشَتة والقبيلة وادلدرسة، ودور العبادة، واليت تكوف أكثر  الًتبوي، وتتم يف ادلؤسسات الًتبوية
ما تكوف ابدلدرسة، ويف ىذه ادلؤسسات تتحقق التنشئة االجتماعية اليت أنشئت ادلؤسسة لتحقيقها، ويتطبع 

 رغب اجملتمع بو. يابلطابع اليت 
نشئة االجتماعية ادلقصودة، غالبا ويف وتتم بصورة مصاحبة للت التنشئة االجتماعية الالمقصودة: -ب

ادلؤسسات السابق ذكرىا، ولكنها تكوف أوضح ما تكوف ابدلؤسسات اإلعبلمية، وادلنظمات اجلماىَتية، ودوف 
فيها يكتسب الفرد قدرا من العادات والقيم وادلعايَت وادلعلومات، وغَت ذلك شلا تريد  ،أف تقصد ىذه إليها

 . 14تريدو ال الدولة ربقيقو من السلوؾ أ

 :وحدودىا وأىدافهاالتنشئة االجتماعية شروطها  -3
يشًتط يف التنشئة االجتماعية كما تظهره مطالعة األدبيات ذات الصلة شروط التنشئة االجتماعية:  -أ

 ابدلوضوع6
الدافعية وىو احمليط أو البيئة اليت ينشأ فيها الطفل وينقل من خبللو الثقافة و  ،يكوف ىناؾ رلتمع قائم أف -

ليتحدد يف ضوئها كيف سيسلك األفراد  ،االجتماعية إذل األعضاء اجلدد فيووأساليب إنشاء العبلقات 
طريقهم، وكيف يفكروف أو يشعروف، فلكل رلتمع معايَت وقيم وعادات واذباىات وأدوار ومكاانت اجتماعية 

 م ومؤسسات معروفة.ظسبارس عملها يف ن
لوراثية اجلوىرية لدى الطفل، ألف عملية التنشئة االجتماعية ادلناسبة تصبح صعبة توافر الشروط البيولوجية ا -

بل مستحيلة يف بعض األحياف، إذا ما كاف الطفل غَت سليم البنية، معتبل أو معتوىا، أو بو عيب بيولوجي، 
ية يف الوجو فإصابة ادلخ أو الصمم، وكذلك الطوؿ الشديد أو القصر الشديد والتشوىات اخللق ،وخلقي آخر

  ..15واألنف أو اليدين، وغَتىا مجيعها شروط جسمية قد تعوؽ أو تؤثر يف عمليات التفاعل والتنشئة
                                                 

14
، للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص علم االجتماع الرتبويصبلح الدين شروخ،    .60، دار العلـو
.59-58 ادلرجع نفسو، ص ص 
15
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؛ راي يف عملية التنشئة االجتماعيةف الوراثة البيولوجية أو الطبيعة الفطرية تعد شرطا أساسيا وزلو إوعليو ف
أنو  وإما، إما أنو ال ؽلكن تنشئتهم اجتماعيافمن الواضح أف أولئك الذين يعانوف من قصور وراثي خطَت 

حيث ؛ -ال احلصر-كشرػلة ادلعاقُت حركيا على سبيل ادلثاؿ؛  16ستكوف لديهم مشكبلت متميزة أثناء العملية
اعي يف عملية وحىت االجتم ،صوصية تكوينها ادلورفولوجي والسيكولوجيمراعاة خ إذلربتاج ىذه األخَتة 

 غَتي اجلنس والسن للحالة ادلراد تنشئتها.ابستحضار طبعا مت ،تنشئتها
أف يكوف الطفل ذا طبيعة إنسانية سوية، وىي ما ينفرد هبا البشر دوف غَتىم من ادلخلوقات، حيث ؽلثل -

اإلنساف فئة سلوكية زبتلف نوعيا من الكائنات األخرى وتتضمن الطبيعة اإلنسانية على سبيل ادلثاؿ القدرة 
والشعور مثلهم، والقدرة على الكبلـ )اللغة( والتفاعل مع الرموز، وىذا يعٍت إعطاء  على القياـ بدور اآلخرين،

ادلعٌت لؤلفكار اجملردة ومعرفة الكلمات واألصوات واإلؽلاءات كالغمز ابلعُت، واإلؽلاء ابلرأس، وادلصافحة ابليد 
وتنفرد هبا الطبيعة اإلنسانية لدى  وغَتىا، كل ىذه حركات طبيعية ذلا معاف تبعا لقدرة الفرد على ما ترمز إليو،

  .17البشر دوف غَتىم من ادلخلوقات
 أىداف وحدود التنشئة االجتماعية: -ب

زبتلف أىداؼ التنشئة االجتماعية ابختبلؼ الفئات ادلستهدفة فمصطلح التنشئة االجتماعية دل يعد 
 عمليات التنشئة االجتماعية ال تتوقفبل أصبح ينطبق على الراشدين أيضا لكوف ، مرتبطا بًتبية الصغار فقط

 .عند سن معُت بل سبتد مدى احلياة
ففيها تتشكل االذباىات ، مرحلة الطفولة تعترب من أىم مراحل ظلو الفرد وتكوين شخصيتو صحيح أفّ 

وخبلذلا أيضا يتحدد مسار النمو اجلسمي والعقلي  ،وتتفتح القدرات وادلهارات وتستدمج القيم والتمثبلت
 .جتماعي وما ينتج عنو من تفاعبلتسي واالجتماعي للطفل وفقا دلا يتيحو لو زليطو االوالنف

وتكتسب التنشئة االجتماعية يف مرحلة الطفولة أعلية خاصة ألهنا تعكس القابلية االستثنائية لتعديل 
من العمليات  التنشئة تنطوي على رلموعة كما أفّ  ،اشل وتشكيلو وفقا لثقافة اجملتمعوتطوير السلوؾ اإلنس

 الضرورية الستمرارية احلضارة وانتقاذلا من جيل إذل جيل آخر.
ف أىدافها متعددة تلتقي يف ربويل الفرد من  إف، االجتماعية ال تقف عند عمر معُت إذا كانت التنشئةو 

يد أىداؼ التنشئة وقد حاوؿ بعض الباحثُت ربد، ي حيواشل السلوؾ إذل شخص اجتماعيكائن بيولوج
 6على الشكل التارل (PARSONS)ز سونوابر  (SELZNICK) ووسيلزنيك (Broon) 6 براوفاعية مثلاالجتم

 إعبلء رابطة احلب بُت الطفل واألـ وإقامة التزامات حوؿ إمكانيات االصلذاب ضلو الغَت. -

                                                 
16

، 2008، مصر، 3، مكتبة النهضة، طنُتدمحم مسَت حس ، ترمجة6الطفل واجملتمع عملية التنشئة االجتماعية فريديريك ألكُت، جَت الدىاندؿ6  
 .12ص

17
 .58،59 ص ،، صمرجع سابقصبلح الدين شروخ،   
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يتوافق مع ودبا ػلتاج أف يعرفو الشخص حىت تبط دبا تقـو بو من عمليات تعليم، التنشئة االجتماعية تر  -
 وحىت يتمكن من تنمية قدراتو وإشباع حاجاتو. ،رلتمعو

إذل منتقلُت من التدريب على العادات اخلاصة هبذا اجملتمع  ،تلقُت األطفاؿ نظم اجملتمع الذي يعيشوف فيو -
 .االمتثاؿ لثقافة ىذا اجملتمع

 .وح البلـز للعيش وسط ىذه الثقافةتلقُت األطفاؿ مستوى الطم -

 .األطفاؿ األدوار االجتماعيةعليم ت -

وحصوذلم على األدوات اليت تساعدىم على ، إكساب األطفاؿ ادلهارات ادلطلوبة للتوافق مع أفراد اجملتمع -
 .للغةاالندماج مع اجلماعات مثل ا

القيم وأىداؼ اجلماعة اليت ينتمي إليها الطفل واليت تشكل ثقافة اجملتمع الذي يعيش فيو لتحقيق  غرس -
 .ء دور األخ واالبن والزميل واألبمثل إعداد الطفل ألدا ،توقعات األدوار اليت سوؼ يواجهها يوما ما

عايَت وسبثل ىذه ادل ،أعضاء اجلماعةُت الفرد و إكساب ادلرء نسقا من ادلعايَت األخبلقية اليت تنظم العبلقات ب -
 .السلطة اخلارجية على الفرد

تعترب تربية أشخاص متوافقُت أحد أىم غاايت التنشئة االجتماعية حىت يساعلوا يف  ،إضافة إذل ما تقدـ
االجتماعية يف أحد معانيها  فالتنشئة غَت قادرين على التكيف والتوافق. ،تنمية رلتمعهم بدؿ البقاء عالة عليو

 ؛وصياغتو يف قالب يرتضيو اجملتمع ،عملية تكييف الفرد مع بيئتو االجتماعية وتشكيلو على صورة رلتمعو
لذلك يصفها البعض بكوهنا عملية تشكيل . حيث يعلم الطفل االمتثاؿ دلطالب اجملتمع واالندماج يف ثقافتو

التشكيل ودبعٌت آخر ىي عملية  ،تمع يف بناء الشخصيةؿ ثقافة اجملالسلوؾ االجتماعي للفرد أو عملية استبدا
 .االجتماعي خلامة الشخصية

تعترب التنشئة االجتماعية عملية تعلم اجتماعي يكتسب فيها الفرد عن طريق التفاعل  ،من جهة أخرى
 .االجتماعية اليت ربدد ىذه األدوار االجتماعية وادلعايَتاالجتماعي األدوار 

من  متعددة وتتباين تبعا جملموعة -كما سبقت اإلشارة إذل ذلك  -اؼ التنشئة االجتماعية أىد إفّ 
تشمل مراحل متعددة يندمج الفرد يف  َتورة التنشئة االجتماعيةس أبفّ  لذلك يرى ليفي، كانيةالزمالتغَتات 

التأثَتات اليت يتعرض ذلا من  يتفاعل مع اجلماعة ادلهنية.... ،6 األسرة ادلدرسة الطائفة الدينيةسسات متتاليةمؤ 
وابالختبلؼ عن  ،عات وتبٍت اذباىات وسلوكات معينةطرؼ كل ادلؤسسات ابلتماىي مع األفراد واجلما

يؤثر على ىذه نو يتلقى أتثَتات اجملتمع بشكل سليب. إغَت أف الفرد ال  ،آخرين وابكتساب معارؼ وتقنيات
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ذف عملية تتمظهر فيها صور التفاعبلت العبلئقية ذات البعد ،فهي ا18َتة تبعا حلاجاتو اخلاصة ورغباتواألخ
  التأثَتي ادلتبادؿ.

تلف من رلتمع إذل آخر تبعا لنظامو القانوشل وما ؽلكن أتكيده من خبلؿ كل ىذا أف التنشئة االجتماعية زب
  196واالجتماعي واالقتصادي، لكن ادلشًتؾ بُت اجملتمعات من األىداؼ ىو األربعة التالية

وبلوغ ىذا يعٍت ربقيق الصحة النفسية للمتعلم، ومن مظاىر تكوين  التكيف والتآلف مع اآلخرين: -أ
 .ىالصداقات وتنمية الذات االجتماعية كبديل للذات االنفرادية، واإلذعاف لقوانُت اجملتمع وتقاليده بقبوؿ ورض

َت عن نفسو، وجعلو قادرا على أي تعويد الطفل على التعب االستقالل الذايت واالعتماد على النفس: -ب
القدرة على االستقبلؿ عن والديو، أو غَتعلا فهذا االستقبلؿ غلب تو، وعلى ازباذ القرار بنفسو، و حل مشكبل

أف يكوف ماداي ونفسيا، بصورة يقـو فيها االستقبلؿ على الشعور ابدلسؤولية والواجب، مع التوعية ابحلقوؽ 
 يف السنوات ادلبكرة ضروري لكي توجهو إذل ذلك.والواجبات، ووجود األـ مع الطفل 

فهي تغرس الطموح لدى األفراد من أجل ربقيق النجاح والتقدـ، فهذا األخَت يعترب  النجاح يف التقدم: -ج
يف حياة كل األفراد، وذلك لكي يثبت الفرد وجوده، وػلقق أىداؼ اجملتمع، وذلك من خبلؿ  ااجتماعي امطلب

 فاعل معهم واالشًتاؾ يف النشاط اجلماعي.اتصالو ابآلخرين والت
حيث تقـو التنشئة االجتماعية بغرس القيم الروحية لدى األفراد، وذلك  تكوين القيم الروحية واخللقية: -د

عن طريق تعويد الطفل أبصوؿ اإلؽلاف والتمسك ابلدين ومبادئو، وتؤكد على القيم األخبلقية ادلتمثلة يف ادلبادئ 
واألمانة والتعاوف وحب اآلخرين شلا يساعده على التوافق مع أفراد رلتمعو مستقببل واالنسجاـ اخللقية كالصدؽ 

 معهم.
تشَت األدبيات العلمية ادلهتمة دبوضوع النشئة االجتماعية إذل األعلية البالغة  أمهية التنشئة االجتماعية: -4

  206اليت تكتسيها ىذه العملية؛ وعموما ؽلكن إمجاؿ ذلك يف
 أمهيتها ابلنسبة للفرد: -أ

، ال يستطيع احلياة منعزال عن غَته، إال أنو ال متميز بركائز واستعدادات فطرية اإلنساف كمخلوؽ إفّ 
يشعر دائما ابحلاجات اليت تفيد اجملتمع، بل قد يعمل ضدىا، ودلا كاف اجملتمع يريد أف يكوف سلوؾ اإلنساف 

كاف لزاما أف ؽلارس على األفراد عمبل يؤثر على استعداداهتم   ونشاطو كلو منسجما مع مصاحلو اجلماعية فقد
 أىم العملياتكذلك التنشئة االجتماعية  كما تعد   وينمي قدراهتم ومواىبهم حىت يصبحوا عناصر صاحلة فيو.

 اؿ الفرد من كائن بيولوجي إذل كائن اجتماعي، فاإلنساف ال يولد كائنربوّ االجتماعية يف حياة الفرد ألهنا 
                                                 

 .101-99 ،مرجع سابق رشيد الكنوشل186 

19
 .59-58 ، ص صمرجع سابق 6صبلح الدين شروخ  

20
 .14-12 ، ص صمرجع سابق 6مراد زعيمي  
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بل على اجملتمع من خبلؿ مؤسسات التنشئة االجتماعية صقلو وتوجيهو حىت يتمكن من احلفاظ  ا،تماعياج
تقـو اليت ترتكز عليها مقومات شخصيتو؛ و  توفر لو الدعامة األوذلطرتو وإبراز جوانب إنسانية الحقة؛ و على ف
 خصائص رلتمعو كاللغة والعقيدة والعادات والتقاليد. وإبكساب
 ا ابلنسبة للمجتمع:أمهيته -ب

ارىا فالعقائد والقيم والعادات ببقاء ثقافتو واستمر  -جوانب من جوانبويف -قاء اجملتمع واستمراره يتمب إفّ 
التقاليد وكل ما ؽليز رلتمع عن آخر، ال ؽلكن احلفاظ عليو إال إذا مت توارثو جيبل عن جيل، وتعترب التنشئة و 

التغيَت  كما أفّ   .اجملتمع بواسطتها بغرس ىذا ادلوروث الثقايف للجيل اجلديداالجتماعية العملية اليت يقـو 
وىي أمور ال تتم إال من خبلؿ التنشئة  ،االجتماعي إظلا يبدأ ابلتغيَت يف ادلفاىيم والقيم وادلعتقدات مث السلوؾ

والثقافية لؤلفراد للحفاظ على   اجتماعية-فاجملتمع يعد دبثابة ادلخرب اليت تتفاعل فيو ادلكوانت البيو ؛االجتماعية
 كينونة وىوية األمم والشعوب واستمرارية احلضارات.

  :عمليات التنشئة االجتماعي -5
دينامية تشمل رلموعة من العمليات التنشيئية اليت ترتكز على رلموعة   صَتورةالتنشئة االجتماعية  إفّ 

ما ينتاب الشيء أو الكائن من تغَت يكسبو  البهي السيدوتعٍت العملية حسب  ،من األىداؼ واحلاجيات
وىي  ،دينامي يدؿ على تفاعل وأمور ربدثوالعملية هبذا ادلعٌت  مفهـو  ،خصائص  جديدة أو جهة معينة 

 .ظيم  أو الشكل أو الصورة القائمةمن مفهـو ىذه الوجهة زبتلف عن التكوين الذي  يدؿ  على التن
غَت يصاحب الفرد خبلؿ مراحل حياتو تشمل عمليات سلتلفة متعددة والتنشئة االجتماعية ابعتبار أهنا ت

 .مواقف حياتو حصيلة لتلك العملياتوابعتبار أهنا صفة لفرد يف موقف من ، تؤدي إذل ىذا التغيَت 
إف مفهـو التنشئة االجتماعية ػليل على رلموعة من العمليات اليت صلدىا  يف كثَت من التعريفات اليت 

اليت يلف ىذا بل إننا نعتقد أف ىذه العمليات ساعلت إذل حد ما يف الغموض ،االجتماعية  أعطيت للتنشئة
فبالرغم من االختبلفات  .بديبل دلفهـو التنشئة االجتماعيةبو لدرجة اعتبار ىذه العمليات ادلفهـو الختبلطها 

التنشئة االجتماعية بكوهنا عملية صلد الباحثُت يصفوف  ،اليت ؽلكن تسجيلها على ادلقارابت وادلرتكزات النظرية 
 ...مستمرة ودينامية أو عملية مثاقفةتعلم اجتماعي أو عملية توافق اجتماعي أو عملية ظلو أو عملية تفاعل 

 216يلي يف ىذا الصدد ذكر ومناقشة أىم ىذه العمليات كماوسنحاوؿ 
موف إذل حقل علم النفس الذين ينتاصة أولئك خب-يعترب بعض الباحثُت التنشئة االجتماعية عملية منو: -أ

معتمد  ،ل خبلذلا من طفل متمركز حوؿ ذاتويتحوؿ الطفة االجتماعية دبثابة عملية للنمو، التنشئ -االرتقائي
على اآلخرين يف إشباع حاجاتو الفيزيولوجية إذل شخص انضج يستطيع ضبط انفعاالتو والتحكم يف إشباع 

                                                 

.107-101ص  ص رشيد الكنوشل6 مرجع سبق ذكره،  21
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يدرؾ قيم اجملتمع ويلتـز هبا ويستطيع ربط عبلقات  ،ية اليت تنشأ عليهاايَت االجتماعحاجاتو دبا يتفق وادلع
 اجتماعية سليمة مع بيئتو.

دورا ىاما يف ربديد شخصية الفرد وسلوكو بل ويف  تؤديالتنشئة االجتماعية من ىذا ادلنظور عملية  إفّ 
ىناؾ رلموعة من العوامل  ،احلاؿوبطبيعة  ربديد ظلوه الشامل سواء كاف فيزيولوجيا أو نفسيا أو اجتماعيا...

 اإلصلابمثل الوراثة والبيئة والغذاء والتعلم وأعمار الوالدين عند  ،ا اغلابيا أو سلبيا يف ظلو الفرداليت تؤثر إم
 تفاعل عوامل ذاتية فردية، وموضوعية اجتماعية رلتمعية.اهنا زلصلة .واألمراض واحلوادث وغَتىا

لكنها من جهة  ،جموعة من العواملالتنشئة االجتماعية عملية ظلو تتأثر دب فّ أ إّف خبلصة القوؿ ىي
 .خرى عملية تفاعل مستمرة وديناميةأ
إهنا عملية تفاعل الفرد موضوع التنشئة االجتماعية واألفراد  :االجتماعية عملية تفاعل دينامية التنشئة -ب

وىي من جهة أخرى عملية دينامية لكوهنا  ،اآلخرين واجلماعات اليت يقتسم معها رلموعة من العبلقات
 .ئم بُت أطراؼ التنشئة االجتماعيةتتضمن التفاعل الدا

ل دينامي مبٍت على األخذ بل ىو تفاع ،غَت أف ىذا التفاعل ليس تفاعبل سلبيا أحادي اجلانب
ال تتوقف عند مرحلة عمرية  إذاالجتماعية ىي أيضا عملية مستمرة؛ والتنشئة  ،على التأثَت والتأثر ،والعطاء

صحيح أف ىذه التغَتات  .لدى الفرد منذ ميبلده إذل شلاتو إهنا سلسلة من التغَتات ادلتتابعة اليت ربدث، معينة
بل سبتد مع امتداد التجارب  ،لكنها ال تتوقف ،خبلؿ ادلراحل النمائية ادلختلفة تتباين من حيث النوع والكم

وىذه احليثيات ىي اليت دفعت ابلباحثُت إذل اعتبار  ،لتنشئة االجتماعية اجلديدةنوات اواخلربات الناذبة عن ق
لة أعلها عملية التعلم التنشئة االجتماعية صَتورة دينامية تشمل رلموعة من العمليات الدائمة وادلتسلس

 .االجتماعي
شئة االجتماعية ىي عملية يعترب العديد من الباحثُت إف التن :ة االجتماعية عملية تعلم اجتماعيالتنشئ -ج

حبيث يكتسب الفرد  ،يتم خبلذلا التفاعل االجتماعي بُت موضوع ىذه التنشئة واآلخرين  ،تعلم اجتماعي 
 ... من اخلربات والقيم واالذباىاتالكثَت

جل بناء أويشمل مفهـو التعلم االجتماعي كافة األساليب اليت يكتسبها الفرد من أسرتو وبيئتو من 
دبواقف الرضاعة والفطاـ أو النظافة والتدريب على  ، بدءانمية متوافقة جسميا ونفسيا واجتماعياشخصية 

مع اآلخرين يف كافة مواقف وصوال إذل مواقف أخرى يربز فيها تفاعل الفرد  ،عمليات اإلخراج أو الغذاء
 .احلياة

ح التنشئة االجتماعية صَتورة وغَتىا من ادلفاىيم اليت توض إهنا عمليات تعلم أو اكتساب أو تلقي...
غَت أف حصر رلاؿ التنشئة  تعلم مستمر يتم خبلذلا تفاعل الفرد مع بيئتو ادلادية والبشرية منذ ميبلده حىت شلاتو.
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فالتنشئة  ،االجتماعية ابعتبارىا مرادفا دلصطلح التعلم فيو نوع من التصور الضيق لدالالت ىذا ادلفهـو
 .العمليات يشكل التعلم إحداىا فقطرلموعة من  االجتماعية صَتورة تتألف من

ومن  ،ة االجتماعية يف إطار ثقايف معُتتتم التنشئ: ورة تكوين اذلوية لدى الفردي التنشئة االجتماعية س -د
حدد أيضا بفعل ىذه كما تت ...اتو وميولو وسلوكو وأدوارهخبلؿ التفاعبلت تتحدد معادل شخصية الفرد واذباى

 التنشئة ىويتو.
 .أكثر من عملية تعلم اجتماعي بسيطإهنا  ،ال تنفصل عن عملية تكوين اذلوية فهي عملية

ا صَتورة ظلو مستمر الضيق ولكوهنيكولوجي مفهـو نفسي اجتماعي تتجاوز دالالتو الفهم الس فهي
ي الذي يف اطار النسق االجتماع ية ظلو شخصية الفرد وتكوين ىويتوؽلكن اعتبارىا أيضا عمل ،وتفاعل دائم

 يعيش يف كنفو، ويتفاعل مع سياقاتو السوسيوثقافية ببعديها الزماشل وادلكاشل.
 اتن كائنعلى ربويل أفراده مويعمل تنشئتو االجتماعية بيقـو اجملتمع : عملية مثاقفة التنشئة االجتماعية -ه

صفات اللذلك اعتربت عملية التنشئة االجتماعية عملية إكساب الفرد  ة،اجتماعيو  ةثقافي اتإذل كائن ةبيولوجي
حيث ينخرط يف ظلط عيش  ؛بل وتعمل على بنائها تؤثر ثقافة اجملتمعات على شخصيتو،حيث  ؛اإلنسانية

ويسعى إذل التوافق مع اآلخرين ومع بيئتو  ،وؼلضع لبللتزامات االجتماعية ،اجلماعة اليت يعيش معها أو وسطها
ذلك يتم عرب  كل، و ا ػلدث يف نفسو من تغَتات سلتلفة وبُت ظروؼ البيئة احمليطة بويوائم بُت مو  ،جتماعيةاال

 .مراحل ظلائية زلددة
ا العوامل ىذه ادلقاربة تنظر للتنشئة االجتماعية كصَتورة يتعلم ويستدخل اإلنساف خبلذل إفّ 

ومن ىنا  ،جارب والعوامل االجتماعية الدالةَت التيدرلها يف بنية شخصيتو ربت أتث ،السوسيوثقافية حمليطو
 .اعية اليت يتعُت عليو العيش فيهايتوافق مع بيئتو االجتم

 6عية تتضمن ثبلث عمليات أساسية ىيمن خبلؿ ىذا التعريف يبلحظ أف صَتورة التنشئة االجتما
 .رموز ...(، قيم ،مناىج اجتماعيةاكتساب الثقافة)معارؼ،  -

 .ءا ال يتجزأ من بنية شخصية الفردحبيث تصبح ادلكوانت االجتماعية جز  ،الثقافة يف الشخصيةإدماج  -

 التوافق مع البيئة االجتماعية. -

بل  ،اكتساب ثقافة اجملتمع مث ال يكتف فقط ابكتساهبا ،الشخص الذي ؽلر هبذه العمليات الثبلث إفّ 
 إفّ  ،من التوافق مع بيئتو االجتماعية ن يف مرحلة اثلثةمث يتمك ،ويدمج ادلكوانت االجتماعية يف بنية شخصيت

ىناؾ  غَت أفّ  .مع اختبلؼ يف درجة ىذا االندماج ىذا الشخص سيتمكن من االندماج بسهولة يف ىذه البيئة
ىذه القابلية لبلندماج تتأثر يف اعتقادان ، بليتهم لبلندماج يف حياة اجلماعةبُت األشخاص يف قا ااختبلف

ونعتقد ابف ىذا األمر ىو الذي يفسر لنا  ،عية اليت ترعرع الفرد على ضوئهاساليب التنشئة االجتمابعمليات وأ
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وبعضهم يقاـو كل اجلهود ادلبذولة لتنشئتهم  ،ألشخاص منشئُت ومندرلُت اجتماعيادلاذا يبدو بعض ا
 .واندماجهم
دلوضوع ىذه التنشئة ي كل ىذه العمليات تتضمن عنصرا مشًتكا ىو ربقيق اندماج اجتماع  إفّ 

وبطبيعة احلاؿ  تتم ىذه التنشئة االجتماعية من خبلؿ أساليب تنشيئية معينة يف رلموعة من  ،االجتماعية
ادلنوطة بدورىا جبملة من الوظائف واألدوار تعمل على أتديتها وفق خصوصية وطبيعة ادلؤسسات اجملتمعية 

 احتياجات الشرائح ادلعنية ابلتنشئة.
تتنازع حقل التنشئة االجتماعية تنويعات نظرية عديدة  :قراءة نقدية ايت التنشئة االجتماعيةأبرز نظر  -6

 نذكر منها6
يصور  ؛تستند مفاىيم ىذه النظرية إذل مبدأ اخلطيئة الذي كاف يعتقد بو كثَت من الفبلسفة :نظرية الصراع -أ

توماس ىوبز" يف طيئة. من أنصار ىذا ادلبدأ صلد"ىذا ادلبدأ اإلنساف أبف أمو محلتو مث ولدتو يف وضع من اخل
الذي كاف يرى أف األطفاؿ ؽلتلكوف طبيعة فاسدة ؽلكن أف تصبح هتديدا لكافة القيم االجتماعية،  17القرف 

وقد جاءوا إذل ىذا العادل كمتوحشُت صغار، علهم أف ػلرزوا االنتصار على اآلخرين بغض النظر عن الثمن، 
 .22االجتماعية ادلبكرة ىو إخضاعهم وإجبارىم على تبٍت دور ادلواطن ادلتحضروأف ىدؼ التنشئة 

 :نظرية التحليل النفسي -ب
األطفاؿ حسب ىذه النظرية ولديهم من الدوافع الفطرية الغريزية ما ػلفزىم ويستثَتىم للسلوؾ  يولد

طلبات اجلماعة اليت ينتمي إليها بطريقة معينة إلشباع غرائزىم احليوانية وتتعارض ىذه الرغبة اجلازلة مع مت
ودور التنشئة االجتماعية أييت عن طريق األبوين منذ اللحظات األوذل لوالدتو لتحطيم إرادتو  .23الطفل

غَت فطرية موافقة   سلوكاتالطبيعية وضبطها وإجباره على تبٍّت  واحليوانية، وكبح معظم غرائزه وتنظيم عداءات
ح ىذه النظرية وشرحها فيما بعد من فرويد كاف أكثر من وضّ  لرغبات اجملتمع ومتطلباتو. واجلدير ابلذكر أفّ 

 خبلؿ نظريتو للتحليل النفسي.
 ؛يعد سيغموند فرويد صاحب ىذه النظرية وقد كاف أكثر من وضح نظرية الصراع السابقة وشرحهاو 

ة مضادة دلتطلبات اجملتمع وقوانينو وأنظمتو، وؽللك من الغرائز والبواعث حيث صور الطفل أبنو ذو طبيع
وقد أطلق  ،والدوافع ما غلعلو أاننيا وذا طبيعة متناقضة مع ىذه القوانُت واألنظمة، وأوضاع احلياة االجتماعية

الشهوانية اليت  ةالدوافع الغريزيالذي ؽلثل رلموعة " اذلو"فرويد على ىذا الوضع الذي ؽلتلكو الطفل مصطلح 
 .24دبا ػلقق للطفل ادلتعة واللذة نتيجة الشباع الرغباتربد السلوؾ وتوجهو 

                                                 
22

 .61، ص 2003، دار صفاء الدين للنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األوذل، التنشئة االجتماعية للطفل 6عمر أمحد علشري 
 .ادلرجع والصفحة نفسهما 23

24
 .242ص ،2005، عماف،1، وائل للنشر والتوزيع،طعلم اجتماع الرتبية ادلعاصر بني النظرية والتطبيق6 نعيم حبيب جعنيٍت 
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أطلق على قوانُت اجملتمع وأنظمتو ومتطلباتو بعد أف يتقبلها الطفل وأيخذ هبا ويسَت دبقتضاىا كما        
عملية التنشئة االجتماعية حيث يشتق وىي ادلسؤولة مبدئيا عن  super ego الذات العليا"ػ"األان األعلى" أو"ب

زلتوى "األان األعلى" من توجيهات الوالدين وادلعلمُت واألقراف وبقية السلطات األخرى يف اجملتمع ونصحهم 
إذ ػلاوؿ الوالداف  ؛حىت تكوف ربذيرات ىؤالء الناس ىي ضمَت الفرد، يف زلاولة منها لطبع الطفل اجتماعيا

على قبوؿ قوانُت ل غرائز الطفل والوقوؼ يف طريقها وإجبارىم يف بعض األحياف وغَتىم من الكبار يف كبح ك
ولكنو يكبت ىذه الكراىية خوفا  ، شلا يؤدي إذل كراىية للوالدين وأساليبهم ادلتبعة يف ذلك ،اجملتمع وأنظمتو

 .25من عقاب والديو أو حرماهنم من حبهم
ومع مرور الوقت يقتنع الطفل ابدلمنوعات اليت ػلددىا الوالداف ويقبلوف هبا كقيم اجتماعية فهي توفر ذلم       

وؽلكن فهم عملية التنشئة االجتماعية للطفل يف ،القبوؿ من جهة وذبنبهم القلق والعقاب من جهة أخرى 
 فرويد واليت ؽلكن تلخيصها كاأليت6نظرية التحليل النفسي من خبلؿ مراحل النمو النفسي اجلنسي عند 

أطلق ىذه ادلرحلة ىذا االسم نسبة إذل الفم وسبتد من الوالدة حىت سن الثانية من عمر  ادلرحلة الفمية: -
الطفل، يهتم فيها الطفل بنحو خاص ابلتغذية، ويستعمل فمو يف تفحص األشياء وػلصل على ادلتعة واإلشباع 

  خل.إ ...ضاعة، أو مص األصابعمن نشاطات تتعلق ابلفم مثل الر 
شخصية الطفل وظلط عبلقتو االجتماعية يف ىذه ادلرحلة تتحدد بطيعة العبلقة أبمو، ومدى إشباع إف 

 حاجاتو الفمية ودرجة ما يتعرض لو من إحباط ومدى مفاجئة الفطاـ.
ًتكيز على التدرب على من العاـ الثاشل إذل العاـ الثالث من عمر الطفل وىي فًتة ال ادلرحلة الشرجية: -

إذ  ؛عمليات اإلخراج وضبطو، وغلد الطفل عادة قدرا من السرور وادلتعة واللذة نتيجة تعلم ضبط اإلخراج
 ػلظى يف ىذه احلالة حبب الوالدين وقبوذلم وتشجيعهم.

أبعضائو إذ يبدأ فيها الطفل ابالىتماـ  ؛من العاـ الرابع إذل اخلامس من عمر الطفل ادلرحلة القضيبية: -
؟ وكيف يولدوف؟ االتناسلية وابلفروؽ اجلنسية التشرػلية بُت اجلنسُت، وابلسؤاؿ عن أصل األطفاؿ من أين أتو 

 ويكتشف الطفل خبلؿ ىذه ادلرحلة أف اللعب أبعضائو التناسلية غللب لو اللذة أو النشوة أو السعادة.
مؤسسة رلتمعية أخرى  إذلانتقاؿ الطفل من السنة السادسة حىت سن البلوغ وىي مرحلة  مرحلة الكمون: -

 ادلدرسة.وىي 
وتغطي فًتة ادلراىقة )سن البلوغ( وما بعدىا ويطلق عليها أيضا اسم مرحلة  ادلرحلة اجلنسية التناسلية: -

ة عن طريق تكوين عبلقات األعضاء اجلنسية ويبحث فيها الشباب من اجلنسُت عن إشباع حاجاتو اجلنسي
 .26وصبلت مع أفراد من اجلنس اآلخر

                                                 
 .63، ص سبق ذكرهرجع م6 عمر أمحد علشري  25

122.ص ، 2004 ،1دار الشروؽ للنشر والتوزيع، األردف ،ط ،التنشئة االجتماعيةمعن خليل العمر6   
26
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التنشئة االجتماعية حسب ىذه النظرية ىي6 "عملية ربويل الطفل بواسطة والديو من كائن ف وعليو
" األان" و"اذلومراحل من التحويل حددىا فرويد بػ"بيولوجي فطري ذو طبيعة غرائزية إذل راشد اجتماعي عرب 

والديو وىي عمليات ربويل الرقابة على سلوؾ الطفل من رقابة خارجية بواسطة  "،الضمَت"أو  "األان األعلىو"
 أي استعماؿ أسلوب الثواب والعقاب والتقليد. ؛  )األان األعلى(إذل داخلية بواسطة الضمَت

أهنا تربز وتؤكد أثر العبلقة بُت  غلابيات نظرية التحليل النفسيإمن  ليل النفسي:حالنقد ادلوجو لنظرية الت -
ديناميكية وادلؤثرة يف ىذا النمو، أما من الوالدين والطفل يف ظلوه النفسي واالجتماعي، وكذلك أثر العوامل ال

أهنا ال أتخذ بعُت االعتبار التفاعل االجتماعي الغٍت وادلتنوع بُت أعضاء األسرة يف أتثرىا حيث سلبياهتا فهو 
أو من ثقافة القطاع االجتماعي اخلاص الذي تنتمي  ،االجتماعية ادلشتقة من ثقافة اجملتمع كلو ابلقيم وادلعايَت

، وما تقـو بو من دور  ادلؤثرات االجتماعية ادلختلفة اليت يتعرض ذلا الطفل خارج األسرة اإغفاذلو إليو األسرة.
يتعلم منها الطفل ما ىو مباح وما ىو األثر يف التطبيع االجتماعي للطفل، كتأثَت مجاعة الرفاؽ اليت  كبَت

، كما تركز على مرحلة الطفولة وابلتارل إعلاذلا لباقي مراحل ظلو اإلنسافو  ،شلنوع، شلا يؤثر على ظلو األان األعلى
بيولوجية متجاوزة بذلك ابقي االحتياجات األخرى،  -اهنا حولت اختزاؿ كينونة االنساف يف احتياجات سيكو

 مثبل.كاالحتياج الروحي 
 :نظرية التعلم االجتماعي -ج

 حياتو إذ لو أعلية يف ؛التعلم ىو خاص ابإلنساف وابعتبار أفّ  ،يعد التعلم احملور األساسي ذلذه النظرية 
إذ تستمر منذ والدة  ؛والتعلم عملية دائمة ومستمرة ،عامة وتنشئتو االجتماعية خاصة ويتووجوده واستمرار 

ظروؼ احلياة وادلمارسة  تغَت شبو دائم يف أداء ادلتعلم نتيجةويعرؼ التعلم أبنو " اإلنساف وحىت هناية عمره.
؛ احملاكاة والتقليد لنماذج اجتماعية معينةعلا والتعلم االجتماعي يقـو على جانبُت أساسُت ، "والتدريب

ا مهما يف عملية التنشئة دور  تؤديمبادئ التعلم العامة مثل6 التعزيز والعقاب واإلضفاء والتعميم والتمييز اليت و 
 االجتماعية. 

وذبدر اإلشارة أف مؤسسات التنشئة االجتماعية ادلختلفة غالبا ما تستخدـ بعض األساليب ذات الطابع ادلعريف 
ظلوذج  لتحقيق التعلم، سواء كاف ذلك بطريقة مقصودة أو غَت مقصودة ؛ أين تكوف ادلبلحظة يف ىذه العملية

 27أساسي وزلوري يف عملية التعلم.
 تنطوي ىذه النظرية على ثبلث توجهات أساسية وىي6

ويتبٌت ىؤالء فكرة ادلثَت أو  "ماكويب" و"دوالرد" "ميلر"يظهر من خبلؿ إسهامات كل من  التوجو األول: -
ادلنبو يؤدي إذل االستجابة عند تفسَت عملية التنشئة االجتماعية، ويهتم ىؤالء ابلدوافع واجلزاءات كشرطُت 

                                                 

.48، 47، ص 2007 عماف،  ،1ط ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع، سيكولوجية التنشئة االجتماعية 6أبو جادو صاحل دمحم علي  27
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حلدوث التعلم ومنو التنشئة االجتماعية فالطفل مثبل عندما يقـو بسلوكات حسنة تكوف لو ادلكافئة ويتعلم 
 .ية التنشئة أو التطبيع االجتماعيكافأة احلسنة شلا يسهل عملالطفل عادة التقليد إذا كوفئ ادل

والذي يرى بدوره أف السلوؾ االجتماعي يتشكل بواسطة قوانُت التدعيم  "سكنر" ؽلثلو التوجو الثاين: -
وأساليب العقاب والثواب حيث ؽليل الطفل إذل إعادة وتكرار السلوؾ ادلثاب عليو والعكس إذل ال يكرر 

 التصرفات اليت عوقب عليها.السلوكات و 
إذ  ؛أكدوا على أعلية النموذج يف عملية التنشئة)التعلم( "ابندورا"و "ولًتز"ؽلثلو كل من  التوجو الثالث: -

إذ وذج؛ سلوؾ القدوة أو النمالالتعلم االجتماعي يتم عن طريق ادلبلحظة واليت تتمركز حوؿ  أفّ  "ابندورا"يؤكد 
 ابلنموذج وىي6ىناؾ أربع مراحل للتعلم 

 أي تركيز االنتباه على النموذج وشرط وضوح ونوعية العمل الذي يقـو بو. مرحلة االنتباه: -
 وتعٍت بقاء سلوكات وتصرفات النموذج يف ذاكرة ادلتعلم يف شكل رموز. مرحلة االحتفاظ: -
 فيها ػلاوؿ ادلتعلم سبثيل السلوكات ادلكتسبة. مرحلة إعادة اإلنتاج: -
فالسلوؾ الذي ينتهي  ،وفيها يعطى للتعزيز يف عملية التعلم أعلية كبَتة )الثواب والعقاب( الدافعية:مرحلة  -

 .28ابلثواب ؽليل ادلتعلم إذل تكراره مرة أخرى، بينما يتوقف السلوؾ الذي ينتهي ابلعقاب
 يف6 "ابندورا"أما فيما يتعلق ابآلاثر الناذبة عن التعلم ابدلبلحظة فيلخصها  -
فالطفل ال يتأثر فقط ابلنماذج احلقيقية أو ادليتة فقط وإظلا ابلتمثيبلت الصورية  تعلم سلوكات جديدة: -

 والتلفاز، واحلكاايت الشعر و وغَتىا. اادلتوفرة يف الصحف، والكتب، السينم
ا ما ادلبلحظة تؤدي إذل الكف عن بعض أظلاط السلوؾ أو ذبنب القياـ هبا وخاصة إذ الكف والتحرير: -

وقد تؤدي إذل ربرير بعض االستجاابت ادلكفوفة وخباصة إذا كوفئ النموذج  ،عوقب النموذج نتيجة قيامو هبا
 على أفعالو أو إذا دل يواجو ابلرفض العنيف أو العواقب السيئة على القياـ هبا.

مها من قبل، أي 6 تسهل ادلبلحظة ظهور استجاابت يتعلمها الطفل يف السابق غَت أنو دل يستخدالتسهيل -
 .29أف سلوؾ النموذج يساعد الطفل ادلبلحظ على تركيز االستجاابت ادلتشاهبة

تتميز ىذه النظرية ابلدقة ألهنا نشأت وتطورت من العمل : ادلوجو لنظرية التعلم االجتماعي النقد -
االجتماعية وما فيها من دقة يف ادلنهج ادلخربي، سبيزىا ابجلدية واجلرأة واإلبداع يف ادلزاوجة بُت التعلم والناحية 

ف ىذا التفسَت إإذ  ؛أعطت تفسَتا بسيطا وواضحا للتعلم االجتماعي بيد أنو يسجل عليها أهنا والتفسَت.
يصدؽ على ادلواقف االجتماعية البسيطة ولكنو يقصر كثَتا يف ادلواقف االجتماعية ادلعقدة كما ػلدث يف 

                                                 
 .68 ص، 6 مرجع سابقعمر أمحد علشري 28

 .والصفحة نفسهماادلرجع  29
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، ىذا ابإلضافة اذل اغفاؿ جانب خصوصية عملية التفاعل ادلوقفي سرة مثبللتطبيع االجتماعي يف األمواقف ا
 ارل ترتبط ارتباطا وثيقا ابلبعد الزماشل وادلكاشل والسياؽ االجتماعي للحدث التفاعلي. 

  :نظرية الدور االجتماعي -د
اجتماعيا يف حدود اجلماعة احملور األساس  -مكانة-يعد الدور أو السلوؾ ادلتوقع للفرد الذي يشغلو مركزا     

وقد استعَتت  ،لنظرية الدور االجتماعي، ويعد لذلك حبسبها الدور وادلركز االجتماعي وجهاف لعملة واحدة 
كلمة الدور من ادلسرح حيث ؽلثل الفرد أنواعا من السلوؾ على خشبة ادلسرح، فكأف التنظيم االجتماعي 

ىو  positionؽلثلوف تلك األدوار ادلختلفة حبسب اختبلؼ مراكزىم، وادلركز  مسرح حياة اجلماعة، وأفرادىا
ادلكانة اليت يشغلها الفرد يف بناء اجلماعة على اعتبار أنو لبنة فيها، وهبذا فهو يعكس وضع الفرد ومكانتو يف 

ع ىو عدة مراكز واجملتم اخل، ..اجلامعة، أو الشرطي مديرالتنظيم االجتماعي مثل مركز األـ أو األب، أو 
، وعلى الفرد يف كل ىذا أف يعي أدواره وأدوار اآلخرين، وربكم ىذه ومكاانت متفاعلة ومتعاونة ومتكاملة

العبلقة االجتماعية ثنائية الواجبات واحلقوؽ، وبناء على ىذا تتحدد ادلكانة واليت ترتبط بنمط من السلوؾ 
 .30ومشاعر تضبط معادلها ثقافة اجملتمع االجتماعي( ادلتضمن ىو االخر قيما ادلتوقع)الدور

مجلة  مرتبط بثنائية6 ادلثارل ادلتوقع، والواقعي ادلنجز أو ادلفعوؿ ،فهو يعٍتفالدور االجتماعي  ،ذفإ
أفراده شلن يشغلوف أوضاعا اجتماعية يف مواقف من األفعاؿ والواجبات اليت يتوقعها اجملتمع شلثبل يف مؤسساتو و 

 .31كلما كاف دور الفرد الواقعي قريبا من دوره ادلثارل ساعد على تدعيم الكياف االجتماعي ككل، و معينة. 
 . 32ىذا ادلركز يتبوأواجلدير ابلذكر أف ادلركز االجتماعي يرتبط بدور أو أبدوار معينة يقـو هبا الفرد الذي 

إال أنو إذل  ،فاألستاذ وإف كاف التدريس ىو دوره الرئيسي يف احلياة ،لكل إنساف أكثر من دور إفّ 
جانب ىذا زوج وأب وأخ، وعضو يف مجعيات وأندية، ومع أف ىذه مجيعا تسهم يف ربديد مكانتو، إال أف 
للدور الرئيسي يف حياتو أعلية خاصة، فإذا فقد اإلنساف دوره الرئيسي ودل ػلصل دور موازي لو أو أعلى منو 

إنو يفقد جزءا كبَتا من مكانتو، وذلذا زبتلف األدوار االجتماعية وتتعدد ابختبلؼ األفراد واجملتمعات ف
ادلختلفة يرتبط أساسا  غَت أف البعد ادلشًتؾ يف فعل األداء لؤلدوار.33واجلماعات اليت يشًتؾ فيها الفرد

 ابدلركز)ادلكانة( اليت يشغلها الفرد يف النسيج النسقي للمجتمع.

                                                 
 .32القاىرة، صدار الفكر العريب، ، تنشئة الطفل وسبل الوالدين يف معاملتو ومواجهة ادلشكالتيسرية صادؽ، زكراي الشربيٍت6  30

31 Hema Goonatilak , Status of women, women in changing world, Tokyo, Asahi, 1985, p.5  
32

 .71، ص مرجع سبق ذكرهعمر أمحد علشري،  
33

 .72، ص نفسوادلرجع  
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حيث ؽلكن لو ذلك الدور من التفاعل مع اآلخرين سواء   ؛يف اجملتمع الذي يعيش فيو ادور  لكل فرد إفّ 
فهو الطفل داخل أسرتو ودوره  ،فالطفل مثبل لو دور وصفي فقط ؛كاف ذلك الدور فعليا أو رلرد وصف فقط

 .34النضج كلما اكتسب أدوارا ومراكز أخرى وكلما بدأ يف ،يكمن فقط يف األكل والنـو والبكاء

فالدور ؽلثل الوظائف العملية اليت يتطلبها ادلركز، فهو نوع من السلوؾ ادلرتقب والقيم ادلتعلقة ابلفرد الذي ؽلثل 
 التزاـ دبجموعة من احلقوؽ والواجبات ادلتعلقة ابدلركز. وىو أيضاادلركز يف تلك اجلماعة، 

تقدصل رية إذل ربقيق مقصدين أساسُت علا هتدؼ ىذه النظ تماعي وعناصرىا:أىداف نظرية الدور االج -
فهم السلوؾ اإلنساشل ها عضوا يقـو بوظائفو يف اجلماعة؛ و تفسَت عاـ للعملية اليت يصبح الطفل عن طريق

عي يشمل عناصر شخصية واجتماعية ابلصورة ادلعقدة اليت يكوف عليها على اعتبار أف السلوؾ االجتما
الدور ؽلثل وحدة الثقافة؛ وادلركز )الوضع أو ادلكانة(  أما العناصر اإلدراكية الرئيسية للنظرية فهي. 35ريةحضاو 

الذات وسبثل وحدة الشخصية، ومفهـو الذات ىو جانب الشخصية الذي يتكوف من وؽلثل وحدة االجتماع؛ و 
ويعد إدراؾ الشخص لنفسو زلصلة لتجاربو وخرباتو مع اآلخرين، ولطريقة تصرفهم  .مفهـو الفرد عن نفسو

حيالو ولبلنطباع الذي يكونو من نظرهتم إليو، وتتطور الذات وتنمو خبلؿ عملية التنشئة االجتماعية والتفاعل 
 .36االجتماعي

تماعية ادلختلفة من خبلؿ يكتسب الطفل األدوار االج 6طرق اكتساب الطفل وتعلمو لألدوار االجتماعية -
عبلقتو وتفاعلو مع األفراد احمليطُت بو، وذلم أعلية خاصة يف حياتو، ويتم تعلم األدوار االجتماعية لدى الطفل 

 بثبلث طرؽ ىي6
تعليمو بصورة مباشرة ومقصودة قيما وأدوارا اجتماعية يقـو احمليطوف ابلطفل أحياان بوفيو  التعليم ادلباشر: -

سلوكية تتناسب مع مكانتو االجتماعية اليت ػلتلها حبكم جنسو أو عمره، كأف يتعلم الطفل الذكر من وأظلاطا 
 أمو أنو ال ينبغي أف يرتدي مبلبس خاصة ابلبنات وكذلك احلاؿ ابلنسبة للبنات.

وكا كثَتا ما يتعلم الطفل أدواره االجتماعية عن طريق ما يتعرض لو من مواقف، يسلك فيها سل  دلواقف:ا -
مناسبا دلا ىو متوقع منو فيلقى التأييد من الذين يتفاعل معهم أو يسلك سلوكا منافيا لذلك التوقع فيواجو 

 ابدلعارضة وطلب التغيَت، فيعمل على تعديل سلوكو وفقا لذلك.
فالطفل يتعلم أدوارا اجتماعية وأظلاطا سلوكية معينة من خبلؿ تقليده  اختاذ اآلخرين ادلهمني مناذج: -

للمحيطُت بو )النماذج(، كما أنو يكتسب ويتعلم اذباىاهتم ضلو األشياء وادلوضوعات واألفراد ادلوجودين يف 
 .البيئة كاذباىاهتم ضلو ادلعلم أو الطبيب أو الشرطي وغَتىم

                                                 
34

 .117، ص مرجع سبق ذكرهمعن خليل عمر،  
 .76، ص سبق ذكرهمرجع عمر أمحد علشري،  35

 .76، ص نفسوادلرجع  36
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 مفاىيم الدور األساسية:  -
مفهـو الدور على عدة مفاىيم أساسية وىي6 نظاـ الدور، توزيع الدور، التوقعات، ولعب الدور،  يشتمل      

 تناقض األدوار، سباثل الدور، زلددات الدور.
زبتلف األدوار االجتماعية وتتباين ابختبلؼ األفراد واجملتمعات اليت يشًتؾ فيها الفرد وحىت  نظام الدور: -

ط تباين األدوار تباين ادلكانة والوضع االجتماعي، وؽلكن القوؿ أف التباين يف داخل اجملتمع الواحد، ويرتب
األدوار، شرط أساس لوجود نظاـ األدوار وتوافقها يف نظاـ واحد وما قياـ الفرد بعدة أدوار متباينة ومتخصصة 

ة لتنشئة الفرد على إال نتاج ارتباطو بعبلقات اجتماعية متباينة داخل نظم متعددة وػلدث ىذا يف األصل نتيج
 أداء الدور، ادلطلوب يف ادلواقف ادلختلفة.

يؤدي توزيع األدوار وتباينها إذل قياـ اجملتمع بتوزيعها و تقسيم العمل بُت أعضاء اجلماعة  توزيع األدوار: -
 ويضع لكل رلموعة منها قيمة ربدد مكانة شاغليها، شلا يؤدي إذل تدرج اجتماعي يف ادلكاانت واألوضاع.

نعٍت بو رلموعة من السلوكات أو النشاطات احملددة اليت ينتظر من الفرد القياـ هبا يف وقت  الدور: أداء -
 معُت. 
وجود أدوار عديدة لئلنساف، واالختبلؼ يف ادلعايَت ادلرتبطة بكل منها قد  6 إفّ تناقض)تعارض( األدوار -

يؤدي إذل ما يسمى بتناقض األدوار أو تعارضها، ومن األمثلة على األدوار ادلتناقضة اليت يقـو هبا الفرد الطبيب 
تشجعو، وكذلك دور الذي يقطع يد ابنتو اليت ػلبها يف عملية جراحية، فالطب يدفعو لقطع يدىا، واألبوة ال 

القاضي الذي ػلاكم ابنو السارؽ مثبل ويف مواقف ىذا التناقض والصراع قد يتغلب أحد الدورين على اآلخر، 
 .37أو قد ينسحب صاحب الدورين من ادلوقف أصبل

فلكل موقع توقعات ربدد وتقنن تصرفات األفراد ومتصلة ببعضها البعض فتكوف شبكة  توقعات الدور: -
 ،التوقعات السلفية اع وىيلعبلئق االجتماعية داخل اجملتمع وتصنف التوقعات إذل ثبلث أنو واسعة من ا

ع تنطوي على عدة قواعد اجتماعية ربدد سلوؾ الفرد وتوضح لو كيفية التصرؼ حبسها والظروؼ اليت زبضو 
أي عندما يشًتؾ الفرد يف عملية التفاعل االجتماعي مع  ؛توقعات اآلخرينذلا وىي موجودة قبل وجود الفرد؛ و 

اليت  توقعات اجملتمع العاـو ؛ أفراد آخرين فإنو أيخذ بعُت االعتبار تقييم وأحكاـ اآلخرين الذين يتفاعل معهم
تكوف حقيقة أو وعلية يتصورىا الفرد تعمل دبثابة أحد وسائل الضبط االجتماعي يف ضبط ومراقبة سلوؾ 

 .38الفرد
 ىناؾ ثبلث عوامل رئيسية تؤثر يف تكوين أو ربديد الدور وىي6 زلددات الدور: -

                                                 
 .75 ،74 ص، نفسوادلرجع  37

 .118سابق، ص مرجع  6معن خليل عمر 38
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ادلشًتكة للمركز الذي يشغلو الفرد يف البناء االجتماعي ويعٍت ذلك أدراؾ أفراد اجلماعة مثبل أبف  األدوار -أ
 األقوايء ػلتلوف مراكز القوة، كما تلتقي وجهات نظرىم يف ربديد الضعفاء والقادة والتابعُت من أفراد اجلماعة.  

ػلملو أفراد اجملموعة من توقعات ابلنسبة لسلوؾ األشخاص الذين يشغلوف مراكز معينة يف البناء أو  ما -ب
فاألفراد التابعوف على سبيل ادلثاؿ يتوقعوف من القائد تقدصل اقًتاحات مفيدة ومبادرات  النظاـ االجتماعي،

 سلتلفة يف العمل.
ات مشًتكة يتقامسها أفراد النظاـ االجتماعي الواحد وربدد ادلعايَت والقيم االجتماعية وىي عبارة عن توقع -ج

 . 39أظلاط السلوؾ ادلناسب أو ادلقبوؿ ابلنسبة دلوقف اجتماعي معُت، وتعترب ملزمة للجميع تقريبا
أو أحد ادلكاانت ؛ أو أحد أفراد مجاعة معينة؛ سلوؾ فرد معُتعٍت الرغبة يف التشابو مع ما وي التماثل: -

 ،إذ بدونو ال ػلصل سباثل الفرد لدور معُت ؛يقـو التماثل على عامل الدافع واحملفز حد األفراد.االجتماعية أل
وافع دكويتخذ ىذا العامل أوجها عديدة لتحفيز الفرد على التماثل مع الدور الذي يريد أف يتبناه أو ؽلارسو  

دافع احلصوؿ على ؛ أو معُت دـ استمرار احلصوؿ على اعتبار اجتماعيعاخلوؼ من اخلوؼ من العقاب، أو 
لفرد وصفات الدور التشابو الذي ػلصل بُت صفات ا؛ أو دافع إخافة اآلخرين، أو احلسد، أو مكافأة

 .40اختاره كنموذج للتماثل االجتماعي الذي
على الرغم شلا سبتاز بو نظرية الدور االجتماعي من أتكيدىا على  الدور االجتماعي:النقد ادلوجو لنظرية  -
 ما يف التنشئة االجتماعية، وإبرازىا لدور الذات يف النمو االجتماعي للطفل إال أنو االجتماعي ية اجلانبأعل
عدـ االتفاؽ على معٌت الدور االجتماعي، وعدـ وضوح التوقعات ادلرتبطة ابدلكانة  ىوخذ عليها ايؤ 

االجتماعية، شلا يؤدي إذل عدـ قدرهتا على تفسَت عملية التنشئة االجتماعية والوسائل اليت تؤدي إذل اكتساب 
لتطبيع االجتماعي، فسية يف عملية اإغفاذلا النواحي الندوار اجتماعية معينة على ضلو كاؼ؛ وكذا الطفل أ

 ًتكيب الشخصية وخصائصها يف أتدية الدور االجتماعي.ول
 :نظرية التفاعل الرمزي -ـى

وفماف" غيرفن إ"( و1929-1864"تشارلز كورل" )( و1931-1863)  كل من "جورج ىاربرت ميد"ربتيع 
 ( من أىم رواد نظرية التفاعل الرمزي.1962-1916"رايت ميلز")( و1982 - 1922)
ى أف النفس البشرية تضم مشاعر ومواقف شخصية يستوحيها الفرد من أراء ير  :جورج ىَتبرت ميد -  

 صور احمليطُت بو وادلتفاعلُت معو، ومن أىم األفكار اليت يؤكد عليها مايلي6وأحكاـ ومواقف واذباىات وقيم وت
 .41الفرد يدرؾ صورتو من قبل اآلخرين فيتقبلها ويتفاعل معها على أهنا الصورة احلقيقية لنفسوإف  -

                                                 

39 . 76سابق، صمرجع  عمر أمحد علشري6 
  

 .120سابق، ص مرجع معن خليل عمر،  40

 .109، ص ادلرجع نفسو 41
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فهو )الفرد( ػلدد مبلمح شخصيتو دبساعدتو األفراد احمليطُت بو وادلتفاعلُت معو أي أنو ال يستطيع أف  -
 .ػلددىا بنفسو

اعلية واجتماعية تنطلق من األسرة اليت يواجو من خبلؿ تفاعلو مع أفراد أسرتو وزمبلئو تتشكل عنده خربة تف -
فيها الطفل ادلنشأ االستحساف واالستنكار والثناء والرفض والثواب والعقاب من قبل والديو أثناء تفاعلو وتصرفو 

 . 42معهم فيتحفز عنده التفكَت حوؿ سلوكو أبنو مقبوؿ أو مرفوض

إف نفسية الفرد ال تتأثر عندما يكوف سلوكو مطابقا لسلوؾ األفراد ادلتفاعلُت معو والعكس فيفقد بذلك ثقتو  -
بنفسو ويقل احًتامو لنفسو وينظر إليها بقدر واطئ من االحًتاـ ينعكس على تصرفو حبيث يكوف مرتبكا أو 

ندما يبدأ ابلتعلم يتعلم احلركات واإلشارات منسجما يف تفاعلو أو خجوال أماـ اآلخرين، فالطفل الصغَت مثبل ع
 ؛ألنو يبلحظها ألوؿ مرة يف حياتو وال يعرؼ معانيها منهما، األوؿ أفراد أسرتو ويقلدىم وذلك لسببُت؛من 

  .43ألهنا تصدر من أشخاص مهمُت يف زليط أسرتو يتفاعلوف معو بشكل مستمر الثاشل6و 
تعد اللغة عملية ىامة ترتبط ابلتنشئة االجتماعية، فتتيح لبلنساف القدرة على االتصاؿ والتفاعل، من خبلؿ -

رموز ومعاف متفق عليها اجتماعيا، كما تؤدي اجلماعات االجتماعية(األسرة، مجاعة الرفاؽ، مجاعة العمل...( 
 .44دورا ىاما يف عملية التنشئة

عادل اجتماع أمريكي كتب يف كيفية ظهور النفس البشرية وسبل ظلوىا من خبلؿ مصطلح  تشارلز كويل: -
وىي تعٍت أف الفرد ػلصل على صورة نفسو من خبلؿ ما يصوره ت الفردية يف ادلرآة االجتماعية"، الذا"

 اتو ومواقفو.تو اجلسمية بل لسلوكو وتفكَته وعبلقئأي من خبلؿ رؤيتهم لو ال ذلي ؛اآلخروف احمليطوف بو عنو
الفرد ال يفكر بتصرفاتو ومواقفو وال يقومها على أساس أهنا سلبية أو اغلابية، سيئة أو حسنة بل ػلصل  -  

 .عليها من حكم اآلخرين
النفس البشرية عند اإلنساف ال تظهر من فراغ أو ابلوالدة  أفّ  ف زلتوى نظريتو تكمن يفإة القوؿ وخبلص

 هأو دبعزؿ عن التفاعل مع اآلخرين ألهنا نتاج تفاعل الفرد مع اآلخرين ومؤثراهتم عليو يف بلورة تصورات وأفكار 
 عن نفسو درجة األوذل.

يف طرحهما عن النفس  "كورل" و"ميد"عادل اجتماع أمريكي حديث اختلف عن كل من  وفمان:غايرفن  -
أي ؽلثل أمامهم دورا يعجبهم  ؛رأى أف الفرد يعرض سلوكا غَت صادؽ وغَت حقيقي أماـ الناسو البشرية. 

ركز على السلوؾ االدعائي، التمثيلي للفرد أماـ كما   ويلقى استحساهنم واستلطافهم أو يتصرؼ عكس ذلك.
ظري على الطفل والشاب والشيخ... سواء كاف داخل الناس ودل يركز على كيف ننشئ النفس وعمم ظلوذجو الن

                                                 
 .110جع نفسو، ص ادلر  42

 .111ادلرجع نفسو، ص  43

.656 مرجع سبق ذكره، صأبو جادو صاحل دمحم علي   44
  



 املؤسسات االجتامعية وطبيعة التنشئة االجتامعية للمعاقني..................................................................الثالثالفصل 

140 
 

 

أراد كوفماف أف يقوؿ أبف الفرد ال  ادلؤسسة الرمسية أو يف األماكن العامة، أو بُت الناس يف احملبلت الشعبية.
هم وقبوذلم بواسطة التحكم يف طافيقلد سلوكيات ادلهمُت من احمليطُت بو وادلتفاعلُت معهم بقدر مل يريد استع

ادلوظف الذي يكوف مثابرا  ذلك أفّ  مثاؿ .ليس يف نظرهو  آلخريناعرب تقدصل انطباعات اغلابية يف نظر سلوكو 
وحريصا على عملو أماـ رئيسو يف العمل أو عندما يعلم أنو مراقب يف عملو من األشخاص الذين ىم أعلى منو 

اعلو معهم لكي يكسب ودىم وثقتهم ان، ومنو فإف الفرد وأماـ أصحاب السلطة والنفوذ يبالغ يف تصرفو وتفأش
 .45ويقلل من ذلك أماـ األشخاص العاديُت

اإلنساف يقـو بصياغة وتشكيل  تلخص يف التسليم أبفّ ترتكز عليو ىذه النظرية ي ما ف أىمإوعليو ف
وعن طريق استخداـ الرموز مثل  ،الواقع االجتماعي الذي يعيش فيو من خبلؿ عملية التفاعل االجتماعي

عملية التنشئة االجتماعية تستمر  الشخصية ال تصبح اثبتة كما أفّ  ويرى أصحاب التفاعلية الرمزية أفّ  .اللغة
وإذل جانب أعلية األـ يكوف اآلابء واألجداد وادلعلموف من نفس ادلستوى األعلية للطفل والبالغ . مدى احلياة

التفاعلية  وصلد أفّ . د من أخذه يف االعتباركما أف العادل اخلارجي دبا فيو من أشخاص وأفكار ومعاف الب  ،معها
مؤسسات التنشئة  وصلد أفّ  ،على أدوار خاصة بكل منهما واإلانثالرمزية توضح كيفية تنشئة كل من الذكور 

فجميع مؤسسات التنشئة  ،االجتماعية مثل األسرة ومجاعات الرفاؽ وادلدرسة تدعم ىذا األسلوب يف التفاعل
 .46كد على أف ىناؾ أدواراً خاصة ابلذكور وأخرى سلتلفة خاصة ابإلانثوما يسودىا من تفاعل يؤ 

وترى النظرية أف تعرؼ الفرد على صوره ذاتو ػلدث من خبلؿ تصور اآلخرين لو ومن خبلؿ تصوره 
لتصور اآلخرين لو ومن خبلؿ شعور خاص ابلفرد مثل الشعور ابلكربايء وتدؿ عبلقة اللغة ابلتنشئة االجتماعية 

  .47متفق عليها اجتماعيا د عند اإلنساف قدرة االتصاؿ والتفاعل من خبلؿ رموز ربمل معافحُت توج
ضرورة عدـ  "يرى أصحاب ىذه النظرية وعلى رأسهم "جوف جاؾ روسو :نظرية سياسة عدم التدخل -و

واذباىاتو، خرباتو وغَتىا( بتشكيل شخصية الطفل و  )األسرة، ادلدرسة،تدخل اجملتمع ومؤسساتو ادلختلفة
 . 48ومحايتو من عمليات التطبيع االجتماعي لينمو منسجما مع طبيعتو األصلية اخلَتة

ودبعٌت آخر إاتحة الفرصة لنمو الطفل الطبيعي دوظلا تدخل للمجتمع، ألف الطفل قادر على استثمار 
العثرات ويزيد من قدراتو  استعداداتو الفطرية لينمو حبرية تقيدىا مسؤوليتو عن تقدمو يف النمو على ضلو غلنبو

آلابء وادلربُت وغَتىم يف اجملتمع يف هتيئة بيئة مناسبة أيخذ فيها الطفل حريتو اوإمكانياتو وفعالياتو، ويقع دور 
 ابلتوجو ضلو النشاطات واألىداؼ احملددة.

                                                 
 .116ص  خليل عمر6 مرجع سبق ذكره،معن  45

 .159، 158 ص ،2001األردف،  ،، دار ادلسَتة، عمافعلم االجتماع العائلة 6علياء شكري وآخروف 46

 .57 ،56ص ،ذكره بقمرجع سأبو جادو،  علي صاحل دمحم 47

 .80، ص ذكره بقمرجع س 6عمر أمحد علشري 48
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ل إذل من ىذا ادلنطلق، يتضح أف ىدؼ التنشئة االجتماعية من وجهة نظر ىذه النظرية ىي ربويل الطف
راشد من خبلؿ استغراقو يف شلارسة نشاطاتو واستمتاعو هبا. وتعوؿ ىذه النظرية على ضلو أساس على دور 
القوى الفطرية لديو كدوافع وحوافز على النمو ادلستمر يف مقابل التقليل من دور األبوين ما أمكن وبقدر ما 

لرضا تًتؾ فيو للطفل احلرية يف شلارسة تكوف الظروؼ بناءة بقدر ما يهيئ الوالداف جوا من القبوؿ وا
 . 49النشاطات، فإف ذلك يساعده على النمو ويصقل خرباتو

وعلى ضلو عاـ، فإف عملية التنشئة االجتماعية حبسب ىذه النظرية تقـو على الدور االغلايب للطفل 
 مقابل الدور السليب لؤلبوين. 

صاحبها ىو سيد أمحد عثماف، ومن أىم األسس اليت قامت عليها  :نظرية التعاىد االجتماعي ادلتبادل -ز
 506ىذه النظرية ما يلي

أف التعاىد االجتماعي ادلتبادؿ ىو أساس التفاعل االجتماعي الذي يقـو على تعاىد ضمٍت أو صريح بُت  -
 أطراؼ ىذا التفاعل. ودبعٌت آخر أف الطرؼ الذي يعطي يتوقع مقاببل ذلذا العطاء.

أي تنظيم اجتماعي متكامل البد أف يكوف توجو أعضاء ىذا التنظيم ضلو توقعات اآلخرين تبادليا، نو يف أ -
دبعٌت أف يعمل كل فرد يف مجاعة منظمة على ربديد سلوكو بناءا على توقعات اآلخرين منو، بينما ػلدد 

 اآلخروف سلوكهم يف ضوء توقعات أعضاء اجلماعة ابلنسبة لبعضهم بعضا متبادلة.
ف مطابقة سلوؾ أعضاء اجلماعة لتوقعات أعضائها بعضهم أماـ بعضهم  اآلخر، يؤدي إذل رضاىم، وزايدة إ -

درجة مسايرهتم لتوقعات اجلماعة وقيمها، ومعايَتىا، والعكس صحيح، إذ يؤدي االضلراؼ عن التوقعات إذل 
  .ودرجتو حبسب طبيعة اجلماعةعدـ الرضا والقلق، وتقابلو اجلماعة بنوع من الرفض أو العقاب ؼلتلف نوعو 

 :نقد وتقييم -
ية عمليدرؾ مدى تعقد  ادلتأمل يف القضااي واألفكار اليت جاءت هبا سلتلف ىذه الطروحات النظرية،إّف 

، من جهة ال سيما وأهنا ترتبط أساسا ابإلنساف الفاعل وادلتفاعل هبا ومعهاالتنشئة االجتماعية وخصوصيتها، 
فعل  إذففهي  ؛فات جاىزة ؽلكن تعميمها على مجيع األفرادوص إغلادومن جهة اثنية أهنا عملية يصعب 

 إذلبشري يباشر يف رلتمع بشري غايتو أنسنة ىذا الكائن البشري والعمل على ربويلو من كينونتو البيولوجية 
 ،َت زائف دبراحل حياة ىذا اإلنسافبوعي حقيقي غ إالونعتقد أف ىذا ادلبتغى لن يتأت  ،وجوديتو االجتماعية
 بدوه وحضره. سنو،ية عبلقاتو وخصوصية عرقو وجنسو و ومجيع مكوانتو وتراتب

نعتقد أف التنشئة االجتماعية غلب أف تفهم يف إطار مشورل أوال، قبل أف تتماىى يف جزئيات  إننا
 .فية لؤلفرادقاوتتماثل يف اخلصوصيات السيكولوجية والسوسيوثادلمارسة 

                                                 

49  .80ص ذكره، بقمرجع س عمر أمحد علشري 
  

.57، صذكره بقمرجع س6 أبو جادو دمحم عليصاحل   50
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يف كل مرحلة، من شأنو أف يؤسس  اإلشباعف استحضار مجيع مراحل ىذا الكائن ومراعاة خصوصية إ
فأوؿ مرحلة يف اعتقادان اليت غلب أف تعٌت ابلتنشئة االجتماعية ىي ادلرحلة  ؛اإلنسانيةلبداية وضوح الرؤية 

ت الكثَت من من األحياف ما تفلت منا دالالإال أنو ويف كثَت  و ما يصطلح عليها مرحلة احلمل،اجلنينية أ
ياة ىذا الكائن البشري ، لذلك فمن األعلية دبا كاف التعرؼ بداية على التصور الشامل حلادلفاىيم ومضامينها

ن تُػرَابم مُثَّ ِمن نُّْطَفةم مُثَّ  لَِّذيٱُىَو " يقوؿ هللا تعاذلاإلسبلمية  الرؤية أقرتو، كما )اإلنساف( ِمْن َعَلَقةم مُثَّ  َخَلَقُكْم مِّ
ُلُغۤوْا َأُشدَُّكػْم مُثَّ لَِتُكػونُوْا ُشُيوخًا َوِمنُكْم مَّن يُػتَػَوَّفَّٰ ِمن قَػْبُل وَ  ُلُغۤوْا َأَجبًل مَُّسمِّى َوَلَعلَّػُكْم ؼُلْرُِجُكْم ِطْفبًل مُثَّ لِتَػبػْ لِتَػبػْ

 .67اآلية  6سورة غافر" تَػْعِقُلوفَ 
اخلالق سبحانو وتعاذل قد  أفّ  -دبا ال يدع رلاؿ للشك -ادلتأمل يف دالالت ىذه اآلية الكرؽلة يدرؾ  إفّ 

إال أنو إذا ما نظران إذل التحليبلت األكادؽلية يف  ،كائن البشري وحقيقة توارل مراحلوصور لنا حياة ال
بُت إذ ال يكاد يفرؽ الكثَت  احل؛ر تشخيصها دلراحل الكائن البشري نلمس تلك اذلوة يف فهم حقيقة ىذه ادل

 .ذلك يف النصوص الشرعية اإلسبلمية، برغم وضوح مفهومي الوالدة واإلصلاب
اللفظ  أي سلتلفُت يف والًتبوية أف ادلصطلحُت مًتادفُت؛نفسية -ادلتعارؼ عليو يف اآلدبيات السيوسو إفّ 

وىو ما أثبتو العلم  -ريفة يدرؾ نة النبوية الش؛ غَت أف ادلتفحص للقرآف الكرصل والسمتساويُت يف داللة ادلعٌت
ل الشهر ىناؾ فرقا جليا بُت ادلفهومُت، ففي فًتة احلمل الواقعة قبي أفّ  -احلديث يف رلاؿ اذلندسة الوراثية 
، سمع مث البصر وبقية احلواس؛ فيتكوف لو الئتو البشرية ادلعروفة شيئا فشيئاالثالث يبدأ اجلنُت يتشكل على ىي

وقد  ،ف حديثا يف عصر التقنيات احلديثة، وىذا األمر اكتشلقت فيو كل أعضاء الكائن البشريزب بعد أف
6 الباطل من بُت يديو وال من خلفو يف قولو تعاذل أيتيووردت تفاصيل كل ىذا يف كتاب هللا العزيز الذي ال 

6 السجدة سورة "قَِليبًل مَّا َتْشُكُروفَ  ألَْفِئَدةَ ٱوَ  ألَْبَصارَ ٱوَ  لسَّْمعَ ٱمُثَّ َسوَّاُه َونَػَفَخ ِفيِو ِمن رُّوِحِو َوَجَعَل َلُكُم "
 .09اآلية

ادلرأة احلامل إذا أجهضت بعد الفًتة السالفة الذكر فإف اجلنُت ادلتوَّف ذبرى عليو مراسيم  أفّ  ومعلـو
ف القوانُت الوضعية لبعض الدوؿ ػلاسب فيها قاتل اجلنُت يف ىذه إ؛ بل ادليت كاملة من صبلة ودفن وغَتىا

 .عقوبة أقصى، كل ذلك ألف فيو روح؛ بل وتكوف الادلرحلة على أنو قاتل إنساف ابلغ
م األجنة دلا يف مطابقة عليف حبثو " ركيث مو ومن بعده   1983عاـ  عبد اجمليد الزنداشلىذا وقد أكد 

احلديث يف رلاؿ اذلندسة قره العلم أو اإلنساف خبلؿ مرحلة اجلنُت ، وىذا ما مراحل تطور ظلالقرآف والسنة "
، وقد زبلقت أجهزة من عمر اجلنُت يكوف قد أكمل زبصص خبلايهنو يف اليـو الثاشل واألربعوف أ ،الوراثية

نساف فيكوف أكثر انسجاما بشكل اإل ،، حىت شكلو اخلارجي يكوف متغَتا عن اليومُت السابقُتجسمو مجيعا
ليلة بعث  وأربعوف اثنتافإذا مر ابلنطفة "؛ وىذا ما قصده احلديث الشريف يف قولو ملسو هيلع هللا ىلصرلادلصغر يف تكوينو األو 

أنثى؟ فيقضي  أـ، مث قاؿ اي ريب أذكر وبصرىا وجلدىا وحلمها وعظامها هللا إليها ملكا فصورىا وخلق مسعها
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ويف ىذه ادلرحلة من عمر اجلنُت تنفخ فيو الروح من قبل ادللك اخلاص فيكتب  ربك ما شاء ويكتب ادللك".
ن تُػرَابم مُثَّ  لَِّذيٱُىَو " ه الدنيا إبذف ربو، يقوؿ جل شأنومث ؼلرج اإلنساف إذل ىذ  .51شقي أـ سعيد َخَلَقُكْم مِّ

ُلُغۤواْ ِمن نُّْطَفةم مُثَّ ِمْن َعَلَقةم مُثَّ ؼُلْرُِجُكْم ِطْفبًل مُثَّ لِتَػبػْ  ُلُغۤوْا َأُشدَُّكػْم مُثَّ لَِتُكػونُوْا ُشُيوخاً َوِمنُكْم مَّن يُػتَػَوَّفَّٰ ِمن قَػْبُل َولِتَػبػْ
 .67اآلية  6غافرسورة  "تَػْعِقُلوفَ َأَجبًل مَُّسمِّى َوَلَعلَّػُكْم 

من اليـو الثاشل واألربعوف    اجلنُت؛ أي ابتداءتبدأ مع نفخ الروح يف الوالدةوبناءا على ىذا كلو فإف  
وىو هبذا ػلتاج إذل رعاية خاصة تتطلب ضرورة وجود ثقافة صحية لدى الوالدين ، وذلك دلا ذلذه ادلرحلة من 

أي خبروج ىذا اجلنُت من  اإلصلابمث أتيت بعدىا مرحلة  .ى صحة وسبلمة اجلنُت بل وحىت أموحساسية عل
بعدـ التفرقة ادلفاىيمية ىاتو )بُت الوالدة  يرتبط ارتباطا وثيقاخر آ، وهبذا سنكتشف وعيا زائفا رحم أمو

، ومرة فيو حالذكر بنفخ الرو  أسلفنا، ويتعلق األمر بتاريخ ادليبلد احلقيقي لئلنساف والذي يبدأ كما واإلصلاب(
لتنجب  أخرى نسهب يف التحليل دبا ىو واقعي ونقوؿ أف ادلرأة يف شهور محلها تبدأ العد حىت الشهر التاسع

ا ينجب يف افًتاض ما غلب ؛ فالولد أو الطفل حينميبدأ العد من جديد عوض أف يستمر وبعد ذلك ولؤلسف
دولة كوراي اجلنوبية  . وىذا ما صلده يف كل منأشهر وليس شهرا 10، يكوف عمره يف بداية إصلابو أف يكوف

على اتريخ الوالدة يف رحم األـ وليس بعد حيث يعتمدوف يف تنظيم اإلجراءات ادلتعلقة ابدلواليد والشمالية؛ 
 اإلصلاب.

إذ ال يزاؿ الكثَت من الناس  ؛، دل تعط القدر الكايف من األعليةالواقع يكشف أف ادلرحلة اجلنينيةإف 
، وىو ما ينفيو العلم احلديث حيث يط اخلارجي وأتثَتاتو ادلختلفةيعتقدوف أف اجلنُت يعيش يف عزلة عن احمل

ها إف األشهر التسعة حلياة اإلنساف يف رحم أمو تفوؽ من حيث أعليت"صامويل تولَتدجيقوؿ يف ىذا الصدد 
 . 52"وخطورهتا حياة الكائن  برمتها

مستمرة سلسلتها مًتابطة  إف الرؤية احلقيقية والوعي الصحيح للتنشئة االجتماعية يؤكد أهنا عملية 
 أما ادلرحلة الثانية لعملية التنشئة االجتماعية يف صورهتا ادلباشرة فتمتد من اإلصلاب حىت الوفاة، .قاتاحلل

الكهولة  ، الشباب وادلراىقة،)الطفولة تتضمن مراحل فرعية ىامة لكل مرحلة خصوصياهتا وطبيعة احتياجاهتا
التصور الشمورل واليت نعتقد أهنا ذلا عبلقة ىامة بفعل التنشئة  اىذ إطارأما ادلرحلة الثالثة يف . والشيخوخة(

؛ أو )واليت تبدأ من حلظة وفاة اإلنساف ودفنو إذل أف يبعث يـو القيامة(االجتماعية فهي مرحلة احلياة الربزخية 
لو هللا جعفهو يبقى يف علم  ما تسمى بعادل الربزخ والذي ىو عادل خارج عن حدود مداركنا وعقولنا وتصوراتنا

الصحيح الذي ال يشوبو شك  لئلؽلاف ا)علم الغيب( شرط يعد االؽلاف بو الذيسبحانو وتعاذل من علم الغيب و 

                                                 
51

 ،2005 (، بَتوت،11، دار الكتب العلمية، الكتاب )الوراثة واالستنساخ، ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبويةبيدي6 خالد فائق الع 
 .23ص
52

 .151، ص 1994، ديسمرب 6433 العدد ، الكويترللة العريب"، علم نفس اجلنُت"6 علي وطفة 
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يموف الذين يؤمنوف ابلغيب ويق أدل ذلك الكتاب ال ريب فيو ىدى للمتقُت،قاؿ تعاذل " .53ابهلل سبحانو وتعاذل
ا وجهلنا منها فاحلياة الربزخية حقيقة علمنا منها ما علمن (،3-1)اآلية، الصبلة وشلا رزقناىم ينفقوف" البقرة

كلمة   إهناجاء أحدىم ادلوت قاؿ رب ارجعوف لعلي أعمل صاحلا فيما تركت كبل  إذاحىت الكثَت قاؿ تعاذل "
وىنا قد يتساءؿ سائل كيف ذلذا (، 100-99)اآليةادلؤمنوف سورة  يـو يبعثوف". إذلىو قائلها ومن ورائهم برزخ 

 الذي تويف وأصبح رميما لو عبلقة بفعل التنشئة االجتماعية؟ سافاإلن
-قاؿ رسوؿ هللا 6قاؿعن أيب ىريرة  -ص-ذبعلنا ندلل حبديث الرسوؿعن ىذا التساؤؿ  اإلجابة إفّ 

إف ما يلحق ادلؤمن من عملو وحسناتو بعد موتو علما علمو ونشره أو ولدا صاحلا تركو أو مصحفا ورثو " -ص
ويف رواية أجراه أو صدقة من مالو أخرجها يف صحتو  ،أو هنرا أكراه بيتا البن السبيل بناه، ، أواهأو مسجدا بن

قاؿ6  -ض-ويف حديث أخر عن أيب ىريرة رواه ابن ماجة يف سننو إبسناد حسن. "وحياتو تلحقو من بعد موتو
علم ينتفع منو أو ولد  صدقة جارية أو دـ انقطع عملو إال من ثبلث6آإذا مات ابن "-ص-قاؿ رسوؿ هللا 
 ."صاحل يدعو لو

فالولد الصاحل الذي يدعو للوالدين بعد شلاهتما وقبوؿ الدعاء يدؿ على أف من ترؾ من خلفو ذرية 
اإلنساف الذي يستحق أف يؤجر  -ادليت-صاحلة علمها وأدهبا وأحسن بذلك تنشئتها دليل على صبلح ىذا 

  .54ا وأعمالو قد انتهتواف كانت حياتو الدني حىت  على ما قاـ  بو
 ،درؾ حقيقة وجوده وعظمة موجده وسر تواجدهي إنسافكل -دوف ريب-ىذا التصور سيجعل  إفّ 
 .115 اآلية 6ادلؤمنوفسورة " ال ترجعوف إليناأفحسبتم أظلا خلقناكم عبثا وأنكم "قاؿ تعلى 

)واليت  يف حياتو الدنيوية اإلنسافأما ادلرحلة الرابعة واألخَتة واليت تكوف ربصيل حاصل دلا قاـ بو 
وتكمن عبلقتها بفعل التنشئة  ؛فهي احلياة األبدية تتمظهر فيها التنشئة االجتماعية كعملية دينامكية مستمرة(

االجتماعية يف كوف أف اإلنساف سيثاب على كل األعماؿ اخلَتة اليت قاـ هبا ابخللود يف اجلنة، ويعاقب على  
 ر جهنم.كل أفعاؿ ادلعصية ابخللود يف ان

ف آبو القر كيات اإلنساف وأفعالو ىي ما جاء وتوجيو سلو  احلقيقية اليت يستند فيها لتقوصلولعل ادلرجعية 
وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن   اآلخرةوابتغ فيما أاتؾ هللا الدار "قاؿ تعاذل الكرصل والسنة النبوية الشريفة؛

ف تصور اإلنساف السليم ذلذا ادلآؿ ىو الذي سيوجو إيو فوعل .77 اآلية6 القصص سورة "إليككما أحسن هللا 
  فعل تنشئتو االجتماعية الوجهة الصحيحة والعكس صحيح.

                                                 
الرضواف  دار ،عامل الربزخ بني احلقيقة واألوىام: دراسة علمية واقعية لعامل الربزخ من خالل كتاب هللا والسنة النبوية 6ماىر أمحد الصويف 53

 .72-58صص  ،2001 ،دمشق ،2ط للطباعة والنشر،

 .130-127 ادلرجع نفسو، ص ص 54
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، جهاهتا العلمية وحقوذلا ادلعرفيةف ىذه الطروحات النظرية على اختبلؼ تو إف ما سبقوبناء على كل 
أهنا انطلقت من رؤية  إال، االجتماعية َت من حيثيات التنشئةورغم األفكار اذلامة اليت جادت هبا حوؿ الكث

نزعم أننا  فإننا، وعليو وطبيعة احتياجاتو اإلنسافذبزيئية ومقاربة غيبت فيها الرؤية التكاملية الشمولية حلقيقة 
تؤطره الرؤية الشمولية لكل مراحل ىذا الكائن البشري دبراعاة خصوصيات ثقافتو خلق تكامل معريف  إذلأحوج 

دوظلا ذباوز حلقيقة وجوده  (،العقل والقلب ،الروح، اجلسد، النفسمجيع مكوانتو ) حتياجاتوطبيعة إشباع ا
 وعظمة موجوده.

 طبيعة التنشئة االجتماعية للطفل ادلعاق: -7

يف بناء شخصيتو مستقببًل،  مفصليادورًا  تؤديإذ  ؛من أىم مراحل حياة اإلنساف تعد مرحلة الطفولة
على أساس مقومات النمو السليم وإشباع حاجاتو األساسية، سواء كانت حاجاتو اجلسمية البيولوجية، أـ 
حاجاتو النفسية ادلتمثّلة من حب وحناف وعطف وشعور ابألمن واألماف، وحاجتو إذل التقدير واالنتماء 

 .55ت حياتو يف األسرة واجملتمع اللذين يسهماف يف تنميتوواإلنتاج واإلدلاـ ابدلهارات األساسية دلتطلبا
األمور اليت قد تصيب األطفاؿ يف عمر مبكرة وذلك نتيجة للعديد من الظروؼ  وتعد اإلعاقة من

 األسر مصدرا وىذا األمر قد يشّكل لبعض ،اليت قد تكوف وراثية أو بيئية مكتسبة أو لظروؼ رلتمعية والعوامل
وتطبيقها لرعاية وتنشئة ىذا الطفل  تارل قد يفقدىا الكثَت من األساسيات الواجب إتباعهاوابل ،للقلق واخلوؼ

شلّا قد يدفع  ،من قبل األسرة ذلذا الطفل -الضمٍت أو ادلعلن-األمر الذي قد يؤدى إذل عدـ التقبل ؛ادلعّوؽ
 .ى دبختلف أشكالو على ىذا ادلعّوؽاألذ األسرة إذل إيقاع

أف اإلعاقة دبختلف أشكاذلا ومظاىرىا تعيق تواصل الشخص مع اآلخرين من حولو،  البيافغٍت عن و 
كما ؽلكنها أف  ،لطة اآلخرين واالنسحاب االجتماعيوتؤدي إذل درجة معينة من الشعور ابحلرج أو ذبنب سلا

 .دبجتمعوتؤثر على عبلقات الفرد أبسرتو و 
ء األشخاص ال ؽلثلوف فئة فهؤال ،ادلعاقُت شخاصاألصحيح أف اإلعاقة ليس ذلا التأثَت ذاتو على مجيع 

6 نوع قة زبتلف ابختبلؼ عدة عوامل منهاكما أف أتثَتات اإلعا  ،فلكل شخص خصائص فريدةمتجانسة، 
الفئة  أسباب اإلعاقة.، القدرات ادلتبقية للشخص ادلعاؽ، درجتها، عمر الشخص عند حدوث اإلعاقة ،اإلعاقة

وغَتىا من العوامل اليت  ...للمعاؽ نفسو ،ادلستوى التعليمية الشخص ادلعاؽاالجتماعية االقتصادية ألسر 
نفًتض  ،يقيمها الفرد مع أسرتو وابقي مكوانت بيئتو ىذه العوامل ثَت كبَت على نوع العبلقات اليتيكوف ذلا أت

 .، وسبيزىا خبصوصيات معينةأف تؤثر أيضا على التنشئة االجتماعية  للطفل ادلعاؽ

                                                 
55
العدد  القاىرة، 6رللة الطفولة والتنميةاسًتاتيجيات مستحدثة يف برامج رعاية وأتىيل األطفاؿ ذوي االحتياجات اخلاصة"، اج6 "عثماف لبيب فر  

 .13ص (، 2001)، 2
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لد الطفل ادلعاؽ ال يبدو عليو أي اختبلؼ عن الطفل "السوي" يف حاجاتو األساسية يو فعندما 
 اجة إذل تقبلكما أننا ضلس أبنو ال ؼلتلف عن غَته يف الشعور ابحل،  واالنفعالية ويف دوافعو وأىدافو  وتطلعاتو

أنو يف أحياف كثَتة حظ ىو لكن ما يبل، غَته  دلقدمو أو اىتمامهم بو وإشعاره ابحلب واأللفة واحملبة والصداقة
الطفل ادلعاؽ ابلرفض واالزدراء واخلجل من صحبتو مع الرغبة أحياان يف اخلبلص منو أو الشفقة يقابل اجملتمع 

وتتأثر شخصية الطفل ادلعاؽ يف احلالتُت  ،عليو والراثء حلالو وإبداء العطف عليو أو ادلبالغة يف رعايتو ومحايتو
فقد تتجو يف احلالة األوذل إذل تنمية النزعة العدوانية لديو وسيطرهتا على سلوكو أو إذل الشعور  ،بنوعية ادلعاملة

ابلشك واخلجل وفقداف الثقة ابلنفس كما قد تتصف  شخصيتو  يف احلالة الثانية ابلشعور ابلضعف وفقداف 
 َته وفقداف الشعور ابالستقبلؿ.الثقة ابلنفس والتهرب من ربمل ادلسؤولية مع شدة ادليل إذل االعتماد على غ

مث  ،إف عبلقات الطفل ادلعاؽ ابجملتمع تبتدئ منذ صرخة ادليبلد لكنها تتحد مع اإلعبلف عن اإلعاقة
تتبلور يف إطار صَتورات التنشئة االجتماعية اليت تتأثر بدورىا دبجموعة من ادلتغَتات ادلرتبطة ابلطفل ادلعاؽ 

رتبطة ثقافية واالقتصادية ادل-إضافة إذل اخلصوصيات السوسيو ...اقتو ودرجتهامثل جنسو  ونوعية إع ،وابجملتمع
 .دبؤسسات تنشئتو االجتماعية

من جهة أخرى يذىب البعض إذل اعتبار اإلعاقة نوعا من التفاعل بُت الشخص ادلعاؽ وبيئتو 
ولكن مثل  ،شذوذ أو مرضال ينظر دلفهـو اإلعاقة دبثابة  6تقوؿ ر صلد كيلي لُتيف ىذا اإلطا ،االجتماعية

 .بل جيدا ىذا االختبلؼقنتيجة تفاعل بُت شخص سلتلف عن ادلتوسط ونظاـ اجتماعي ال يت
ليست ىناؾ مشكلة أصعب من الشعور ابالختبلؼ ألنو غلعل الشخص ادلعاؽ عرضة لذلك نعتقد أنو 

فالطفل ادلعاؽ كل متكامل تتفاعل عناصر شخصيتو  ،لتحديد النظر فيو وسوء فهمو والسخرية منو أحياان
نو ينعكس على ابقي إف، الفيزيولوجية والعقلية والنفسية واالجتماعية وأي خلل يصيب أحد ىذه العناصر

 العناصر األخرى.
التنشئة االجتماعية سبكن الطفل ادلعاؽ من ربط عبلقات مع مجاعات سلتلفة تؤثر يف ظلوه وتوجو  إفّ 

قبل  ،حيث تنشأ عبلقات بينو وبُت ابقي أفراد أسرتو ؛مث تتطور إذل اجلماعة  األولية ،بعبلقتو أبمو تبدأ ،سلوكو
نشأ وتنتهي ابجلماعة الثانوية وت، وتنشأ من عبلقتو بزمبلئو يف الفصل الدراسي ،أف تتطور إذل اجلماعة الوسطى

ت اجملتمع وبطبيعة احلاؿ فاف التنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ ادلعاقُت تتأثر بتمثبل .من عبلقتو ابدلدرسة واجملتمع
 .56، خصوصا وأننا أماـ أطفاؿ يتميزوف بفروؽ فردية ويتطلبوف احتياجات خاصةوقيمو واذباىاتو

                                                 

.109 ،107 ص رشيد الكنوشل6 مرجع سبق ذكره،  56
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إعاقة أي فرد يف األسرة؛ ىي إعاقة ألسرتو يف نفس الوقت، ومن ادلسئوليات ادللقاة على عاتق  إفّ 
ة ذباه ادلعّوؽ مساعدتو يف النقل وهتيئة السبل ادلناسبة ليتمكن من االعتماد على نفسو يف قضاء حاجتو، األسر 

 .57والعبلقات االجتماعية داخل األسرة ذلا أثر ابلغ على توافق ادلقعد إذا كانت متماسكة
وأفكاره وحركتو سلوكياتو ف كائن اجتماعي بطبعو، ال ؽلكنو العيش دبعزؿ عن االخرين،  اإلنساف إفّ 

البد من مكمبلت أخرى تدعم وتبلور شخصيتو عربىا  ،العقبلنية داخل اجملموعة اإلنسانية ومع نفسو أيضاً 
والبد أف يكوف ىناؾ مواد متعددة تدصل صحتو اجلسمانية والعقلية والنفسية والفكرية وتغذيها دبا ىو مناسب 

 .58ذلا
عملية التنشئة االجتماعية للمعاؽ، على اعتبار أف زلوري يف تربز أعلية األسرة كنسق  على ما سبقأتسيسا 

 ىذه ادلؤسسة فطرية، ال ؽلكن أبي حاؿ العيش خارج وسطها احلميمي.
  :النسق األسري ودوره يف تنشئة ادلعاق :اثلثا

 :أمهية األسرة يف حياة الفرد ادلعاق -1
اإلنسانية بسبب قدمها وثباهتا واآلاثر اليت مكانة خاصة يف اجملتمعات تتبوأ االسرة كنسق اجتماعي 

وتكوينها، ئها ويشكل الطفل جانبا ىاما يف بنا حيث تقـو بواجبات متعددة زبدـ مصاحل أفرادىا، ؛تًتكها
ال يزالوف يف بيوهتم دوف أف تقدـ ذلم أية  ادلعاقُتوعلى الرغم من ذلك فإننا صلد عددا ال ابس بو من األطفاؿ 

ىيلية مناسبة، ونرى أف األسرة وحدىا تتحمل مسؤولية رعايتهم تربوية، أو إرشادية، أو أتية، أو خدمات نفس
سر ىؤالء األطفاؿ على ادلواجهة بطرؽ فعالة، كل ذلك لتسهيل عملية أوالعناية هبم، لذا البد من مساعدة 

وتقـو  .جاهتم اخلاصةاية حالتكيف والتماسك األسري بُت أفراد األسرة، وتطوير ادلظاىر النمائية ألطفاذلم وتلب
ىم يف حياة الطفل، لقياـ هبا، فهي ادلعلم األوؿ واألدوار ال ؽلكن ألي برانمج أف ينوب عنها يف اأب األسرة

نو أف ما يتعلمو فيها يبقى معو طواؿ حياتو، كما و، والصعوابت اليت يعاشل منها، ألواألكثر معرفة دبشكبلت
ومعايَت سلوكو، ويتأثر الطفل يف تنشئتو ابدلستوى االجتماعي، يكتسب عن طريقها قيمو االجتماعية 

وأالـ قبل والدة واالقتصادي ألسرتو، وكما يتأثر الطفل أبسرتو فانو يؤثر أيضا فيها، ولذا ؼلتلف سلوؾ األب 
  ة التنشئة األسرية عملية متبادلةتصبح عملي بعد والدتو، ولذلك الطفل عن سلوكهم

  6من زاويتُت رئيسيتُت علا األسرةإذل ينظروف علماء االجتماع  وذبدر االشارة اذل أف

  .اجتماعيا يكوف مع النظم األخرى يف اجملتمع نسقاابعتبارىا  -

                                                 
57

رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية )، جسمياً بقطاع غزة"اقي االنتفاضة دمحم حامد النجار6 "تقدير الذات والتوافق النفسي واالجتماعي لدى مع 
 .38ص ،(1997، سم علم النفس، اجلامعة اإلسبلمية، غزة، فلسطُتالًتبية، ق

.175، ص2010، 1، مؤسسة العروة الوثقى، طالكيان الثقايف للطفل 6 فاضل الكعيب  58 
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ابعتبارىا مجاعة اجتماعية أولية يرتبط أعضاؤىا ببعض عن طريق رابطة الدـ اليت تربط اإلابء واألبناء،  -
 .واإلخوة واألخوات، واألزواج ابلزوجات

عض عن طريق روابط الدـ أو عضهم البببعلى أهنا مجاعة اجتماعية يرتبط أعضاؤىا  األسرةتعرؼ و 
، ويعيشوف ربت سقف واحد، ويتفاعلوف معا وفقا ألدوار اجتماعية زلددة، وػلافظوف على ظلط ثقايف الزواج

 .59مشًتؾ
التكنولوجي، أثرت بدورىا على جوانب اجلوىرية العميقة وادلصاحبة للتسارع والتطور التغَتات  ولعلّ 

خاص، األمر الذي دفع لظهور دراسات متخصصة يف ميداف االستقرار  احلياة بشكل عاـ واألسرة بشكل
والتماسك األسري، غايتها التخفيف من اآلاثر ادلًتتبة على ذلك، مستندة إذل متغَتات متباينة يف مستوايهتا، 

جتماعية واالقتصادية، واخللفية الثقافية والتعليمية للوالدين وأفراد األسرة، وإسهاماهتا، كبحث ودراسة احلالة اال
والعبلقات الزوجية والتماسك األسري، وحجم األسرة، وإبراز الدور الذي تضطلع بو يف ميداف العبلقات 

يف إقداـ  التحوؿ الفعلي يف ىذا ادليداف ذبلى بيد أفّ  .االجتماعية والتفاعلية األسرية والتماسك األسري
أو ربليل دلا قد  ثر ادلتغَتات السابقة الذكر يف ترسيخ دعائم االستقرار والتماسك األسريأالدارسُت على حبث 

 .سر األطفاؿ ذوي احلاجات اخلاصةأتلعبو يف دور إحداث وتشكيل الضغوطات والتوترات ادلصاحبة ذلا، لدى 
ية، وما يرافقها من تقلبات شىت على مستوى الفرد وابلنظر إذل ما تفرضو طبيعة اخلربات واألحداث اليوم

ف الفرد ػلتاج إذل قدر من عمليات الضبط والتحكم الذايت ليتكئ عليها يف ربقيق حالة من إواجلماعة، ف
التوازف بُت طاقاتو، وإمكاانتو الشخصية، وادلؤثرات احمليطة بو لتفادي تفاقم ادلشكبلت النفسية والشخصية، 

ىذا ما يلـز  .والتوافق النفسي النسيب الذي تنتظم معو مقدرتو على التعايش مع الواقعووصوال لبلنسجاـ 
واليت قد  ،بعادىا وانعكاساهتا رلتمعة اليت هتدد االستقرار والتماسك األسريدلواجهة أعباء احلياة أب األسرة

أف تعمل على أف تكوف أكثر سباسكا، وذلك  األسرةحيث يتطلب ذلك من  ؛تتمثل يف والدة طفل معاؽ
للتخفيف من حدة التوترات ومشاعر القلق واالكتئاب الناذبة عن وجود ىذه اإلعاقة، شلا يقتضي العمل على 

وربقيق التفاعل االغلايب  ازباذ اإلجراءات ادلناسبة اليت تعيد التماسك واالستقرار والتوازف إذل البيئة األسرية،
من خبلؿ مساعدة فريق من ادلختصُت يف رلاؿ اإلرشاد األسري كل حسب  إالأت ذلك ، ولن يتالفعاؿ

األسرة  إبمدادزبصصو)طب، تربية وتعليم، علم النفس ، علم االجتماع، العبلج الطبيعي..( ىذا األخَت يقـو 
ـ أدوارىا ادلتعددة اذباه ابلقيا األسرة، اليت من شأهنا مساعدة اإلرشاديةابخلربات النظرية والتطبيقية، وادلعلومات 

                                                 

، الرابط، 1قراؽ للطباعة والنشر،طر ، دار أيب األحداث يف اجملتمع ادلغريبمشاكل الوسط األسري وعالقتها ابحنراف عبد اللطيف مصلح6  59
 .33، ص2004
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الدائم  اإلحساسالشخص ادلعوؽ حركيا، كي يستعيد توافقو النفسي واالجتماعي، وابلتارل التغلب على 
 .60ابلنقص الناشئ عن العجز احلركي

ف األسر اليت قد تتعرض دلثل ىذه اخلربة قد تضطر لتغيَت ظلط حياهتا، وقد تتعرض للعديد من إوىكذا ف
الضغوطات وادلشكبلت النفسية، واالجتماعية، واالقتصادية لوجود ىذا الطفل ادلعاؽ، وسبثل ىذا الظروؼ 

  .خبلؿ أدائها لوظائفها األسرةواخلربات أصعب ادلواقف اليت ؽلكن أف تواجهها 
تولد ليهم ردود فعل سلبية تتمثل ابلشعور ت امعاق ف لديهم طفبلأبنو عندما يكتشف اآلابء إف لذلك

هنم يبدؤوف يف إ، وعندما زبف الصدمة فتوقد ػلملوف أنفسهم مسؤولية والد ابحلزف على ذلك الطفل، أو
وكيف ؽلكن أف تؤثر يف ، عاقةىذه اإل، مث يتساءلوف عن ماىية تو معاقاث عن األسباب اليت أدت إذل والدالبح

، وىذا يدفعهم إذل البحث عن معرفة كيفية تقدصل أفضل اخلدمات دلساعدة طفلهم، أو معرفة ادلصادر األسرة
ف طفلهم ؼلتلف عن وذلك لشعورىم أب ،والبعض األخر ردبا يكوف لديهم إحساس ابلدىشة .ادلتوفرة لديهم

حد أفراد األسرة لديو مشكلة ما أف اؽ بشكل سريع ألتقبلوف طفلهم ادلعاألطفاؿ اآلخرين، وآابء آخروف ي
دعم يف تعلم التحكم بضغوطهم اليت من الوغلب مساعدتو على حلها، وبناءا على ذلك فاآلابء ػلتاجوف إذل 

  .األسرةادلمكن أف تنجم عن وجود طفلهم ادلعاؽ يف 
للفرد من حيث التوافق النفسي  اجتماعي-النفسيف البناء  األسرةضح أعلية دور تتمن كل ما سبق 

النواة والقالب االجتماعي األوؿ فهي دبثابة  ؛ودورىا يف حياة الفرد تهاواالجتماعي األمر الذي يؤدي إذل أعلي
 . 61ىذه األسرة إليوليتكيف ويتبلءـ مع ثقافة اجملتمع األكرب الذي تنتمي اليت تنمي شخصية الطفل 
أبي نوع من أنواع اإلعاقة، عندئذ  ىذا الفرد معاقا أو مصااب لدور عندما يكوفوتزداد أعلية ىذا ا

واجب على األسرة أف تؤدي دورىا ابلكامل ضلو ىذا الفرد ادلعاؽ دوف تقصَت أو إعلاؿ، وعدـ حرماف ىذا 
األطفاؿ  حيث أثبتت الدراسات أفّ ؛ ة البلزمة لوالو الديسبب من األسباب من الرعاية  يالفرد ادلعاؽ أل

ة كالعدوانية أو عددة أكثر استهدافًا لبلضطراابت النفسية واليت أتخذ مظاىر متالديالو  من الرعاية احملرومُت
يظهروف العديد من األعراض منها الصدمة ة قد الديالو فاألطفاؿ احملرومُت من الرعاية  ؛األاننية والسلبية

ة إاثبالناس مصدر  اهتم أف كافحيدل يسبق يف  واالنفعالية والقلق والتبلد االنفعارل، وعدـ االكًتاث ابلناس، ألن
 .62موجبة ذلم
 

                                                 
60
 .343، صسبق ذكره، مرجع اإلعاقات احلركية بني التشخيص والتأىيل وحبوث التدخل رؤية نفسيةالسيد فهمي علي دمحم6  

 ،2008 اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب، ،والتطبيقتنشئة الطفل وحاجاتو بني النظرية  شحاتة سليماف دمحم6سهَت أمحد كامل،  61
 .75ص
1981 السعودية، دار ادلريخ للنشر والتوزيع، الرايض، ،اإلرشاد النفسي والتوجيو الرتبوي6 "خروفآو "مصطفى يوسف القاضي  62

 .54،ص 



 املؤسسات االجتامعية وطبيعة التنشئة االجتامعية للمعاقني..................................................................الثالثالفصل 

150 
 

 

  :عاقة طفلهم ادلعوقإء سأسالي  التوافق مع ابتوعية اآل -2
أف ينتبها إذل عدد من  عليهما يينبغ لذلك، ادلعوقُت ارعاية أبنائهم يف مفصلياف دورا االوالد يؤدي

 6 يليبينها ما  نم واليتعاقة طفلهما إاألمور حىت يتكيفا مع 
ال يضر  ،عاقة الطفلإخر ىو ادلسئوؿ عن احتماؿ أف يكوف الطرؼ اآل يفميل الزوج أو الزوجة للتفكَت  فّ إ -

عاقة مسعية أو إولد الطفل ولديو  إذاف ،ادلستقبل يفيضا على الطفل أظلا ينعكس إو  ،فقط العبلقة الزوجية
وؽلكن أف يعتقد الطرؼ  ؟أسرتك يفخر6 ال بد أهنا حالة وراثية فمن السهل أف يقوؿ أحد الوالدين لآل ،بصرية

جداده أحبث كل شخص منا جيدا يف  إذاو  ،عاقة طفلو فعبلإويشعر أنو مسئوؿ عن  ،صحة ذلك يفخر اآل
  .عاقةطفالو بنفس اإلأ إلصابةف ذلك ليس مربرا أغَت  ،عاقةإفقد غلد من بينهم من كاف لديو 

ويف  الندـ  ،ف ضياع الوقت يف الذكرايت ادلؤدلةإو مرض فأالوالدة بسبب حادث عندما يصاب الطفل بعد  -
ف زلاولة النظر إذل الوراء إبالرغم من صعوبة ذبنب ىذه ادلشاعر فف ،ما يًتدد على لساهنم وبُت أنفسهمسى و واأل

عاقة الطفل إللحد من  إغلايبادلستقبل والقياـ بعمل  يفسبنع الوالدين من التفكَت  ،ضلو حلظة معينة أو يـو معُت
 أو تقدصل ادلساعدة البلزمة لو.

موف ىذا االسم مث يعمّ  ،عاقةهنم يعطوف امسا حلالة اإلأ ،ابء واألخصائيوفيقع فيو اآل الذيالشائع  أمن اخلط -
وىذا غَت  ،طفاؿ الذين يعانوف من مرض القلب ىم فئة واحدةاأل فيظنوا مثبل أفّ  ،على احلاالت ادلشاهبة

ف يعيش أأو نتيجة حلمى روماتيزمية ومع ذلك ؽلكنو  والدي،حيح فقد صلد طفبل يعاسل من مرض قلب ص
بينما صلد طفبل مصااب دبرض  ة،وقد سبتد حياتو إذل سن الشيخوخ ،عماال صعبةأبل ويؤدى  ،حياة طبيعية

الء ؤ اما ومع ذلك فهوطفبل اثلثا يكوف حبيس الفراش سب ة،لعاب الرايضيؾ يف األًت القلب ال ؽلكنو أف يش
 طفاؿ مجيعا يعانوف من مرض القلب.األ
يصاب  يفالطفل الذ ،السن اليت يتلقى فيها الطفل العبلج لو نتائج فيما بعد على قدر كبَت من األعلية فّ إ -

تكوف فرصة  ،و يف كلتا عينيو وال يبدأ والده يف عبلجو حىت سن اخلامسة أو السادسةأحبوؿ يف عُت واحدة 
بينما لو بدأ الوالداف عبلجو يف سن الثانية والنصف أو الثالثة ألمكنو استخداـ عينيو بطريقة  ة،عبلجو قليل

  .سليمة
نو ال يزاؿ ػلتفظ ابلكثَت إالقصور عند الطفل ادلعوؽ ومهما يكن من مقدار ما حـر منو ف يابلرغم من نواح -

ألف يؤكدوا ىذا ادلعٌت ابالىتماـ والًتكيز على القدرات الباقية لدى  ابءوالفرصة ساضلة أماـ اآل ،من القدرات
 .افعل ىذا وال تفعل ذاؾ"6 "يأف يركزوا على األوامر والنواى من بدالً ، الطفل

إذل تعاوف والديو. وقد  يماف النفسيشعر ابأل يعلى الوالدين أف يدركا أف طفلهما ادلعوؽ ػلتاج لك يينبغ -
 ،كثر تفهما وانسجاماأوجعلهما  ،بوينمن وسائل تدعيم العبلقة بُت األوسيلة عاقة الطفل وتصبح إتغدو 

 .نما تتوفر لديهما احلكمةيصابة طفلهما. ويتحقق ذلك ذلما حإجل مواجهة أوذلك من 



 املؤسسات االجتامعية وطبيعة التنشئة االجتامعية للمعاقني..................................................................الثالثالفصل 

151 
 

 

األبواف  فكر إذاف ،أف نساعد غَتان يفضل طريقة نساعد هبا أنفسنا ىأ أفّ  ،ذلايعلمنا اخلالق سبحانو وتع -
ثلوهنما يف وضعهما ػلرزاف صلاحا كبَتا يف خلق جو من الراحة اخرين الذين ؽلوصلحا يف تقدصل اخلدمات لآل

  .صدقاء وأبنائهم ادلعوقُتىل واألخرين من األالنفسية ذلما ولكل اآل
علماء الدين  ذلإوؽلكن ذلم الرجوع  ،ينا كبَتاعالوالد والوالدة ادلتمسكُت ابلدين سيجداف يف رهبما م فّ إ -
 .االبتبلءواجهة ذلك وحية دلر ساعدة الطلب ادلل

 خاص، احتياج ذو شخصا أفرادىا بُت تضم اليت األسرة يف منسيُت اآلخروف األطفاؿ يكوف ما وكثَتا

 االختصاصيوف يقدمها اليت االرشادية اجللسات يف مشاركتهم يتطلب الذي األمر ادلساعدة، إذل حباجة وىم

 الكافية ادلعلومات على األخوة ػلصل أف ادلهم من لذلك الكبار، األسرة أفراد بقية لدى احلاؿ عليو ىو كما

 يف ادلعاقُت األطفاؿ لدعم رلموعات تتشكل ادلثالية األوضاع ويف أصدقائهم، أماـ لتفسَتىا أخيهم إعاقة عن
 .63وحدىم ليسوا أبهنم على اإلحساس دلساعدهتم احمللية البيئة

 :اجتاه إخوهتم ادلعاقني لدين يف توعية أبنائهم العادينيادور الو  -3
 والديو، مع الطفل عبلقة بذلك ويلحق اإلنسانية، العبلقات مجيع بُت الفريد األمر ىي خوةاأل رابطة إف     

 والتبادؿ ادلنافسة اإلخبلص، للمشاركة، أساسية قاعدة بناء إذل تؤدي األطفاؿ بُت اخلاصة العبلقة وإف

 واألخوات األخوة معظم أف إال ألخرى، زمنية فًتة من تتغَت قد العبلقات ديناميات أبف الرغم وعلى العاطفي،

 العاطفي والدعم الشراكة، الذاتية، اذلوية البعض لبعضهم ويقدموف متكافئ، بشكل البعض بعضهم يرتبطوف

 64.الزمن عرب
 االجتماعية لألسرة حنو الطفل ادلعاق: االجتاىات النفسية -4

إهنا حاالت . والضابطة ادلنظمة للسلوؾة االجتماعية إحدى احملددات ادلوجه تعترب االذباىات النفسية
من االستعداد أو التأىب العصيب والنفسي الذي يكتسب خبلؿ التنشئة االجتماعية للفرد ويوجهها يف آف 

تكوف ذات أتثَت توجيهي ودينامي على سلوكاتنا واستجاابتنا جلميع ادلوضوعات ، وىي اثبتة نسبيا، واحد
 ،وقد يكوف موضوع اذباىات الفرد إما أشياء أو أشخاصا أو مجاعات .وادلواقف اليت تستثَت ىذه االستجاابت

نفسي   كما تكوف ذات الفرد نفسو موضوعا الذباه،  وقد يكوف فكرة أو مبدءا أو نظاما اجتماعيا أو مشكلة
ضرورة الرعاية والعبلج ، الشيء الذي يستدعي عنها أو استصغارىا ىكحب الذات أو احًتامها أو الرض

                                                 
63

كتاب ادلناؿ الثامن عشر، مدينة الشارقة للخدمات   ،على أخوة األشخاص ادلعاقني لإلعاقةاألاثر النفسية واالجتماعية روحي مروح عبدات6  
 .4ص ، االمارات العربية ادلتحدة،2007االنسانية للنشر،

.21ادلرجع نفسو، ص   64
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النفسي الذي يسعى يف ادلقاـ األوؿ اذل مساعدة ادلعاؽ على التكيف مع نفسو وأقرانو وإخوتو، وأبناء 
 .65رلتمعو

العقلية واإلدراكية واحلسية واحلركية ترتبط  ومن احلقائق الثابتة يف علم النفس للطفل وزل قدراتو ومهاراتو
ارتباطا شديدا بطبيعة وخصائص االذباىات التنشيئية اليت يعامل هبا ىذا الطفل داخل األسرة اليت تعترب 

كما تعترب ىذه االذباىات أساس خل معها الطفل يف تفاعبلت متنوعة ومعقدة،  اجلماعة ادلرجعية األوذل اليت يد
إذ من خبلؿ التفاعل االجتماعي  ؛ىيلو وصقل وتعديل شخصيتو عرب مراحل العمر ادلختلفةتنشئتو وتكوينو وأت

وينمي قدراتو  ،االغلايب للطفل داخل األسرة ػلقق الطفل االنتماء العاطفي واالرتباط االجتماعي أبسرتو
 اخل . ..وتتكوف اذباىاتو وسبثبلتو وقيموواستعداداتو 

ة االجتماعية يفوؽ دور كل ادلؤسسات التنشيئية األخرى على اختبلؼ دور األسرة يف رلاؿ التنشئ إفّ 
تسمح لو  ،ابعتبارىا أوؿ بيئة اجتماعية يتفاعل معها الطفل ويقيم معها عبلقات اجتماعية سلتلفة ،مستوايهتا

يم قوتعلمو نوعية التصرؼ والتعامل مع اآلخر ومع اجلماعة واكتشاؼ منظومة ال ،ابكتشاؼ العادل احمليط بو
وذلك ابزباذ مواقف  ،اآلابء دورا أساسيا يف ضبط ىذه العبلقات يؤديو  ، أينوادلعايَت السائدة يف رلتمعو

ما يطلق عليو عادة اسم ، واليت تتبلور يف سلوكية متنوعة ربقق يف نظرىم األىداؼ الًتبوية اليت ينشدوهنا
ىناؾ من االذباىات الًتبوية  معها القوؿ أبفّ لدرجة ؽلكن ، االذباىات الًتبوية اليت تتميز بتعددىا وتشعبها

 .تمع الواحد بقدر ما ىناؾ من آابءلآلابء داخل اجمل
عن رلموعة من األسرة كل لو ديناميتو وصفاتو اخلاصة اليت تنتج  نو غلب التأكيد أيضا على أفّ أغَت 

وابلتارل  ،األسرة منفردينىذه الصفات اخلاصة ليست حاصل مجع صفات أفراد  علما أفّ  .التفاعبلت الداخلية
 .وجودة داخل األسرة كاإلعاقة مثبلفهذه الدينامية اليت سبيز األسر عن بعضها تتأثر دبجموعة من العوامل ادل

ى األصح كيف تستقبل األسرة ميبلد ؟ أو علقع الطفل ادلعاؽ داخل األسرةما مو انطبلقا من كل ذلك، 
ميبلده؟ كيف تتعامل معو؟ دباذا يتميز خطاهبا التنشيئي ذلذا  حدوث إعاقة لدى طفلها بعدالطفل ادلعاؽ أو 

 ؟ىناؾ تنبم الذباه تنشيئي معُت إفّ  ـأ -العاديُت-؟ ىل ينشأ كباقي األطفاؿالطفل ادلعاؽ
غالبا ما يتمثل يف شكل شعور ابلعجز ، رد الفعل لدى اآلابء بشكل خاص ولدى األسرة عموما إفّ 

ف غَت أنو غلب أف ال ننكر أب ،ابآلابء إذل إنكار اإلعاقة وعدـ التصديق يف بداية األمرونقصاف اخلربة شلا يؤدي 
إذ ىناؾ من األسر من ترفض االعًتاؼ إبعاقة طفلها أو تقبل هبذه ؛ ردود الفعل ىاتو تتباين إذل حد كبَت

وىناؾ أسر أخرى تعمد إذل مضاعفة حناهنا  ،اإلعاقة على مضض مع خفاء ىذا الطفل ادلعاؽ عن األعُت
 .فة رغباتو وتدليلو أكثر من إخوتوعلى ىذا الطفل لدرجة تلبية كا

                                                 
 .43، مرجع سابق، صادلعاق جسميا)حركيا وانفعاليا( زينب زلمود شقَت6 65
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هنا بعض ردود الفعل النفسية ادلتوقعة ابلنسبة لوالدي الطفل ادلعاؽ بعد إعبلف إعاقتو واليت تؤثر على إ
فإهنا تلتقي يف اعتبار اإلعاقة وإعاقة  ، اىاتاالذباىات النفسية االجتماعية اليت نسجلها عند ربليل ىذه االذب

كثَتا من اآلابء  تبُت أف وآخرين  فففي دراسة ميدانية دلارات ؛طفلها ابلذات حداث خطَتا ؼللط حساابهتا
إذ يشعروف ابضطراب سيكولوجي ,ىوية أبوية ؛ يعتربوف أف اإلعبلف عن إعاقة أبنائهم ىو حدث غَت إنساشل

 .هزوزةمضطربة ,مشروع حياة م
إذ تتباين تبعا   ؛وضلو اإلعاقة يف حد ذاهتا ليست متجانسة ،اذباىات األسرة ضلو الطفل ادلعاؽ يتضح أفّ 

صلده أيضا يف أساليبها وانعداـ التجانس ، ثقافية واالقتصادية ادلرتبطة ابألسرة-جملموعة من ادلتغَتات السوسيو
 .التنشيئية

ومهما كانت  ،اقتصادي-اإلعاقة حدث سيء يف أي أسرة مهما كاف مستواىا السوسيو نعم إفّ 
الشعور  إذلصدمة تؤدي  إهنا تقضي على كل اآلماؿ واألحبلـ وتضع األسرة أماـ ،خصوصيات زليطها

اين ، وتتب ، وردبا الشعور ابخلزي أو النبذ، أو الرفض االجتماعيواإلنكارابالكتئاب والغضب واحلزف والقلق 
مابُت قبوؿ ورفض، وما بُت الرضا دبا قسم هللا، ومابُت الشعور ابلذنب  بذلك ردود األفعاؿ من قبل األبوين

 .66وعقاب هللا وغَت ذلك
فإذا دل تقدـ أية ، إحدى أتثَتات الصدمة على األبوين يف توقف عامل الزمن تتجلى من جهة أخرى

اإلعاقة تعمل على إيقاظ مشاعر اخلوؼ  كما أفّ   ،حرؾف كل شيء يبقى اثبتا وال شيء يتإمساعدة ذلما ف
6 ، بل إهنا سبتد يف اذباىُتفاإلعاقة تتجاوز الطفل ىنا وسبتد إذل التاريخ الشخصي لؤلبوين، واإلحساس ابلذنب

 .ن عبلمة  استفهاـوضلو ادلستقبل غَت ادلتوقع والذي يطرح أكثر م ،ضلو ادلاضي الذي يعود ويتم ربيينو
رد الفعل لدى اآلابء بشكل خاص ولدى األسرة عموما غالبا ما يتمثل يف شكل شعور ابلعجز  إفّ 

غَت أنو ال غلب أف ننكر ، شلا يؤدي ابآلابء إذل إنكار اإلعاقة وعدـ التصديق يف بداية األمر ،ونقصاف اخلربة
ؼ إبعاقة طفلها أو تقبل هبذه إذ ىناؾ من األسر من ترفض االعًتا ؛ف ردود الفعل ىاتو تتباين إذل حد كبَتأب

وىناؾ أسر أخرى تعمد إذل إضفاء احلناف على  ،ىذا الطفل ادلعاؽ عن األعُت إخفاءاإلعاقة على مضض مع 
 .ة  رغباتو وتدليلو أكثر من إخوتوالطفل لدرجة تلبية كاف

النفسية  األسرة ومشاكلهاتعامل مع إعاقة الطفل، وأماـ جهل من جهة أخرى أماـ عدـ االستعداد لل
واالجتماعية يلجأ اآلابء إذل األطباء بكافة اختصاصاهتم وخرباهتم آملُت يف حدوث معجزة شفاء الطفل ادلعاؽ 

ت يتجو اآلابء إذل ادلراكز واجلمعيا، ويف مرحلة اثنية .قل التخفيف من حدهتا ومن آاثرىامن إعاقتو أو على األ
أو على األقل اإلجابة عن  ،كفل أببنائهم وإدماجهم يف اجملتمعمساعدهتم يف التاخلاصة ابألطفاؿ ادلعاقُت قصد 

 .اقُت آخرين لبلستفادة من ذبارهبمكما ػلرص اآلابء أيضا على التعرؼ أبسر أطفاؿ مع،  تساؤالهتم البلمتناىية
                                                 

.334السيد فهمي علي دمحم6 مرجع سبق ذكره، ص 
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ما من أسرة تقدر دبفردىا أو حىت دبساعدة شبكة أصدقائها من مواجهة ادلشاكل اليت  ونإومهما يكن ف
نو ينبغي التأكيد على ، فإإذا كانت كل ذبربة معاشة ال تقل مقارنة أبخرى، يسببها التكفل بشخص معاؽ

من طرؼ أسرتو ف تنشئة الطفل ادلعاؽ إوطبعا ف .طريق شراكة بُت األسر وادلهنيُت ضرورة توحيد ادلبادرات عن
طرؽ إدماجو يف ، و إكسابو ادلهارات اليوميةا دبسألة تقبلو داخل خلية األسرة، و تطرح أكثر من موضوع بدء

  .األسرة واجملتمع عامة
ولكن ابلرغم  ،بعض االذباىات النفسية االجتماعية اليت تتكوف لدى األسر ذباه أطفاذلم ادلعاقُت إهنا

ليل ىذه االذباىات فإهنا تلتقي يف اعتبار اإلعاقة وإعاقة طفلها ابلذات من التباينات اليت نسجلها عند رب
، واذا حدث العكس، فاف على اعتبار أف ادلتوقع دائما ما ػلبذ أف يوافق ادلبتغى67.حداث خطَتا ؼللط حساابهتا

 حجم ادلعضلة سيكوف صادما صعب التقبل، وابلتارل أتثَته سلبيا عكسيا ابلضرورة.
اقًتح رلموعة  ،ت ادلعيقة لعملية التوافق األسرياالغلايب والفعاؿ مع مثل ىذه االذباىاالتعامل وقصد 

توثيق الرابط العبلئقي  إعادةالغرض منها  من ادلختصُت رلموعة من االذباىات يقـو عليها العبلج األسري،
 686يلي بُت أفراد األسرة نوجزىا فيما

 االجتاه السلوكي  يف العالج األسري :  -أ
الذي استخدـ ادلبادئ العبلجية السلوكية يف ادليداف  Liebermanمؤسس ىذا االذباه ىو ليربماف 

خلق ىذه  علىويدرب األسرة ى خلق األجواء األسرية ادلبلئمة، اىتمامو عل حيث يركز ادلعاجل األسري،
خلق  6قنيات مهمةمدا يف ذلك على ثبلث تمعت ،عزؿ عن السلوؾ ادلرضي للفرد ادلقصود ابدلرضاألجواء دب
وضع تشخيص و  ، شلا يتيح للمعاجل أف يلعب دور الداعم ودور ادلثاؿ.وف االغلايب بُت ادلعاجل واألسرةأجواء التعا

ج السلوكي إلصبلح ىذه تطبيق مبادئ العبلداخل األسرة من وجهة نظر سلوكية؛ و  دقيق لبلضطراابت
 العبلج السلوكي األسري وىي6وىناؾ فنيات عبلجية أساسية يقـو عليها  االضطراابت.

لتعبَت عن رأيو والوصوؿ لىي وسيلة نفسية سلوكية تدفع الفرد للقياـ بسلوؾ معُت  6التدري  على التوكيدية -
 .ىذا التصرؼ بعدوانية مع اآلخرين إذل حقو بطريقة ترضيو وزبفف من مشاعر القلق لديو، وال يعٍت

لبعض ادلثَتات بعد تشرطها دبدعمات طبيعية حلفز  استخداـ ادلعاجلي فنية تقـو على وى 6االقتصاد الرمزي -
الفرد على التعلم ودعم السلوؾ ادلرغوب لديو وإنقاص غَت ادلرغوب أيضا، وذلك ابستخداـ نقاط أو عبلمات 

 تزيد عندما يستجيب الفرد للسلوؾ ادلرغوب وتنقص كعقاب على السلوؾ غَت ادلرغوب فيو.

                                                 

.133-124 ص -ص 6 مرجع سابق،رشيد الكنوشل  67
  

ادللتقى  "طريقة جديدة للتكفل والعبلج النفسي ألسر ذوي االحتياجات اخلاصة6 العبلج األسري االغلايب"ن عبيد6 ، سعاد بدوافيوسف ع 68
جامعة  العمل،، التكوين، الًتبية علم النفس وعلـو الًتبية واألرطوفونيا6 سلرب الواقع ومتطلبات ادلستقبل، الدورل الثاشل للتكفل ابدلعوؽ يف اجلزائر6

  .2011نوفمرب 23-22، 2اجلزائر
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أكرب  أفراد األسرة من التعامل بكفاءة يلجأ ادلعاجل ذلذه الفنية هبدؼ سبكُت كالت:التدري  على حل دلش -
معتمدا يف ربقيق ذلك على عدة خطوات حلل ادلشكبلت منها6  ،ع مدى عريض من ادلشكبلت ادلوقفيةم

وضع تعريف زلدد وواضح للمشكلة دبصطلحات  موافقة أعضاء األسرة على وجود مشكلة يف عبلقاهتم،
كيز على مشكلة زلددة يف وقت بعدىا الًت  وقت زلدد للنقاش وليس يف وقت الشجار، واحلصوؿ على ة،سلوكي
وربديد عدد من احللوؿ السلوكية ابستخداـ العصف الذىٍت إذا لـز األمر دوف احلكم على أفكار الذات  ،زلدد

ادلناسب منها والعملي لكل أفراد ويف األخَت تقييم كل حل بديل بتحديد شليزاتو وعيوبو واختيار  أو اآلخر،
 األسرة.
 السيكودينامي يف العالج األسري:  االجتاه -ب

يقـو دور ادلعاجل  يف االذباه السيكو دينامي على مساعدة األسرة يف توسيع أدوارىا ادلعتادة يف نفس 
رد وأف يشعر كل ف، عدةوأهنا زلاطة بكل وسائل العوف وادلسا الوقت الذي ػلافظ على شعور العائلة أبهنا آمنة،

كما غلب أف يظل ىذا االىتماـ ابحتياجات وخواص أعضاء األسرة احملور  ،فيها أبنو موضع اىتماـ وتقدير
 .الرئيسي لذي تدور حولو العملية العبلجية

 االجتاه ادلعريف يف العالج األسري: -ج
استخداما يف رلاؿ العبلج  ادلعرفية األكثراالنفعارل واحدا من الفنيات العبلجية -يعترب العبلج العقبلشل

، حيث يقـو ادلعاجل بتقدير األطر ادلرجعية ادلختلفة سواء ادلعرفية أو السلوكية أو االنفعالية اليت ؼلربىا األسري
وذلك من خبلؿ االستبصار العقبلشل  ،ومن مث تقدصل التدخبلت ادلناسبة فراد األسرة لفهم وربديد ادلشكلة،أ

شكلة، احللوؿ اليت جربت ، الطريقة اليت تقيم هبا ادلذي يتضمن ثبلث مكوانت أساسية ىي6 ادلشكلةلادلعريف ا
 .للمشكلة

تقداهتم ضلو أنفسهم األظلاط االستجابة ادلعرفية لؤلسرة ليقف على معاجل ىنا على استخبلص وػلرص ادلع
 وابلتارل كيف يفكروف وكيف يتخذوف قراراهتم. ،وضلو اآلخرين

التحدي الذي يواجهو ادلعاجل واألسرة يف ظل ىذا االذباه ىو كيف يصبح التغَت الذي حدث أثناء  إفّ 
جلسات العبلج جزءا من نسيج حياة األسرة بعد انتهاء العبلج وعودة األسرة دلمارسة حياهتا الطبيعية يف 

شلارسة حياهتا بشكل صحيح قد  بثقة األسرة أبف العقبات اليت كانت حائبل دوف ويبقى النجاح مرىوان، اجملتمع
 .ؿ العبلجوأهنا قادرة على مواجهة ادلشكبلت اليت قد تعًتضها بفضل االستبصار الذي حققتو خبل ،زالت
ؽلثل يرتكز ىذا االذباه على أف األسرة عبارة عن نسق أو تنظيم  :االجتاه ادلنظومي  يف العالج األسري  -د

ن العبلقات اإلنسانية االجتماعية وقدـ ىذا االذباه هم البعض شبكة متربط بعض ،أفرادىا أجزاء ذلذا التنظيم
 6 عدة فنيات عبلجية ىي
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-حيث يطلب من الفرد االستمرار يف السلوؾ غَت ادلرغوب بدال من التوقف عنو : التدخالت ادلتناقضة -
 سلوكو ادلضطرب.وذلك جلعلو يدرؾ سخافة  -وىو الشيء غَت ادلتوقع

ف يستمر يف سلوكو بشكل يطلب من أحد أفراد األسرة أثناء اجللسة العبلجية  أ 6 وفيهاوصف العرض -
، وؼلتلف عن الفنية األوذل يف كونو ػلدث يف جلسة العبلج وذلك يفيد يف جلب انتباه الشخص مبالغ فيو

ا كما يساعد ادلعاجل يف التحكم يف ادلوقف عندما ػلدث تناقضا وىو أيض صاحب السلوؾ فيغَت من سلوكو،
 مدعم إلحداث التغيَت.

ويشَت ىذا  ،العلماء ادلهتمُت بنظرية التواصلوضع ىذا ادلفهـو دوف جاكسوف وىو واحد من  6اختالق أزمة -
 . الصحي وغلرب األسرة على التغيَتغَتوقف شديد ليوقف التوازف األسري أزمة أو استفزاز م ادلفهـو إذل خلق

أفراد األسرة بطلب كل شيء كانوا ػلصلوف عليو بتلقائية يف السابق،  وفيها يقـواستخدام طريقة مباشرة:  -
وبتغَت القواعد تتغَت األظلاط ادلضطربة  ،اليت كانت ربكم العبلقات األسريةومن الطبيعي أف تتغَت القواعد 

 الوظيفية وربل بذلك ادلشكلة.
راد األسرة عن ادلشكلة أو ادلوقف، يلجأ ادلعاجل ذلذه الفنية بغرض تغيَت وجهة نظر أف6 إعادة التشكيل -

وذلك إبعادة تعريف الشكوى مع ربديد ادلوضوعات اليت ؽلكن أف تستجيب للتغيَت ،وىو ما يزيد يف إرادة  
 للعمل هبذه ادلوضوعات .

6 فنية عبلجية تدفع األسر إذل تصرفات جديدة ذبعل أظلاط السلوؾ القدؽلة غَت التغذية ادلرجتعة ادلوجبة -
وعادة ما تستخدـ لتتفاعل عكسيا مع التغذية ادلرذبعة السالبة كميكانيـز ؼللق أزمة ربدث تقدما  واردة،

 عبلجيا وػلمي األسرة من ثباهتا على ادلوقف السليب.
 االجتاه البنائي يف العالج األسري: -ه

نبؤ هبا، واليت يتفاعلوف كل منهم مع اآلخر يف أظلاط ؽلكن الت ىامن أف أفراد تنبع مفاىيم عبلج األسرة
، كما ينبغي على األسرة أف تكوف قادرة ن من خبلؿ أتدية األسرة لوظائفهارىا مع الزماؽلكن أف تبلحظ بتكر 

وعدا  ،وأظلاط التواصل وذلك بتغيَت األدوار والوظائف ،روؼ ادلتغَتة مع درجة من ادلرونةعلى االستجابة للظ
 .ا يصبح أمرا حتمياسرة واضطراب أدائهىذا فإف حدوث صراع داخل األ

ادلسببة للمشكلة وذلك بتغيَت ساعدة األسرة على تغيَت األظلاط يعمل ادلعاجل على مويف ظل ىذا االذباه 
 . التنظيم أو البناء األسري

ادلتفحص لكل ىذه االذباىات، يدرؾ أف التماسك األسري بُت ادلعاؽ وأسرتو عامل مهم يف خلق  إفّ 
النواة الصلبة لبعض األشخاص الذين ؽلثلوف موردا رئيسا فهو دبثابة  اجتماعي،-التوافق واالنسجاـ النفس
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كفاءات، ة اليت سبكنهم من ربصيل ادلعلومات، ال(، والشبكة األوسع وادلهمللسند العاطفي للمرضى)ادلعاقُت
 .69، والوالدين ؽلكن أف يقوموا هبذا الدور ابمتيازويف حل مشكبلهتم ادلادية

ف خصوصية إف ،غىادلداخل واالذباىات يف توصيف وتشخيص آليات ربقيق ىذا ادلبتومهما تعددت 
السياؽ االجتماعي والظروؼ احمليطة حباالت اإلعاقة تبقى متغَت مفصلي يف صلاح أي توليفة عبلجية و أتىيلية 

 إدماجية. 
 : للمعاقني الوالديةادلعاملة  واجتاىات أسالي  -5

اذباىات  ةاليت يظهرىا اآلخروف ذباىو، خاصشلّا يضاعف من مشكلة ادلعوقُت، االذباىات السالبة 
إلعاقة الطفل وعلى دراية بكيفية التواصل معو؛   قببلتم -خاصة الوالدين-الوالدين، فكلما كاف النسق األسري 

 .70ادلعاؽ اغلايب على ذات الشخصكلما كاف لذلك أتثَت 
معظم الثقافات تعترب الناحية اجلسمية وادلظهر العاـ للفرد من األمور اذلامة واليت ذلا ومن الواضح أنو يف 

أتثَت على فكرة الفرد على ذاتو، ومع أف ىذا التأثَت قد يكوف غَت مباشر، فإنو يكوف حلقة الوصل بُت تقييم 
ف أحيث  ؛النفسي واالجتماعي فاإلعاقة تؤثر على التوافق الوالدين لطفلهما ادلعوؽ واستجابتو ذلذه األحكاـ.

ونقص بعض القدرات ىي دبثابة عوائق أماـ إشباع   -سيما عند فئة ادلعاقُت حركيا-العيوب والنقائص اجلسمية
ا يسّبب اإلحباط والصراع والشعور ابلنقص وما احلاجات الشخصية واالجتماعية؛ شلكثَت من الظواىر و 

 .71ينتج عنو سوء التوافق الشخصي واالجتماعي امن توتر وقلق أو اضطراب وضيق؛ شليصاحبهما 
 رد الفعل فبل بد من وجود أسلوب أو اذباه معُت يسلكو الوالداف للتعامل مع ىذا الطفل، مهما كافو 

الستجابتهما إلعاقة الطفل ومدى  ادلعاؽإذ يتحدد نوع أسلوب ادلعاملة الوالدية من جانب الوالدين ذباه 
جية ومدى تقبلهما أو رفضهما لو، وكذا اخلربات اليت مرا هبا خبلؿ ادلراحل احلياتية السابقة وأثناء حياهتما الزو 

 . وتوافقهما معا ،ارتباطهما ببعضهما بعضا
ضمن ويت :ادلكون ادلعريفىي6  ادلكوانت6رلموعة من ف ىذه االذباىات تتمظهر يف إوعموما ف 

ويتمثل يف مدى أتثر الفرد دبوضوع االذباه  وادلكون الوجداينيكتسبها الفرد،  اليتادلعلومات واألفكار 
واالنفعاؿ بو، حبيث يكوف وجهة نظر معينة عنو تستقر يف نفسو وتؤثر يف سلوكو حياؿ ىذا ادلوضوع يف 
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دلوضوع االذباه بناء على ما سبق من  استجابتويتضمن سلوؾ الفرد أو  يالذ وادلكون النزوعيادلستقبل، 
 أفكار وآراء تتعلق بو ومدى انفعالو لو. 

، فيتضح أف ادلكوف ادلعريف ادلعاقُت وإذا مت ربليل تلك ادلكوانت وطبقت على معاملة اآلابء ألطفاذلم 
نشئة صغارىم صل عليها اآلابء أثناء حياهتم، فاآلابء قبل أف يكونوا مسئولُت عن تػل اليتيتضمن ادلعلومات 

فقد مروا بتجربة التنشئة على أيدي آابئهم، ومن مث يكسبهم ذلك خربة تساعدىم على تنشئة أوالدىم فيما 
كوانىا قبل أف يولد ذلما طفل لو   اليتبعد ىذا إذل جانب فكرهتما عن األطفاؿ ذوى اإلعاقة، واالذباىات 

حياهتما السابقة. ىذا ابلنسبة للمكوانت ادلعرفية، أما مرا هبا يف  اليتغَت ذلك من اخلربات  نفس اإلعاقة، وإذل
يعايشها ىؤالء اآلابء أثناء تعرضهم لصدمة  ابلنسبة للمكوف الوجداشل فهو يتضمن التأثَتات االنفعالية اليت

استجاابت وانفعاالت أعضاء  ابء واألمهات أفّ األخصائيوف شلن يعملوف مع اآل ىحيث ير  ؛إعاقة طفلهم
تنتاهبم إابف معرفتهم حلالة اإلعاقة تكوف ذات أتثَت مباشر بعيد  واليت -خاص استجاابت األـ وبوجو -األسرة

 ادلدى على شلارسات تنشئة ىؤالء األطفاؿ ذوي اإلعاقة، وعلى العبلقات األسرية فيما بينهم.  
عن  اجلانب التطبيقي يف ىذا اخلط ادلتصل دلكوانت االذباه ابعتباره يعرب بينما ؽلثل ادلكوف النزوعي 

وعلى ىذا فإف  .ابء من معطيات ودلا تعرضوا لو من خربات وجدانيةالسلوكي، دلا كونو اآل-التطبيق العملي
أو دبعٌت آخر أف دلا يشعر بو الوالداف من اذباه إداركي عقلي ضلو أبنائهم،  املة الوالدية تكوف نتاجاأساليب ادلع

االذباىات الوالدية حينما تًتجم إذل حيز التنفيذ الفعلي يف شكل أداء سلوكي يقـو بو أحد الوالدين أو كبلعلا 
 أثناء تعاملو ادلباشر مع األبناء فإف ىذا ما يطلق عليو أساليب ادلعاملة الوالدية. 

من عوامل  ةبعانوامل شىت ؽلكن أف تكوف أساليب ادلعاملة الوالدية تتوقف على ع ؽلكن القوؿ إذف6 إفّ  
والثقافة اليت  نشأ فيها كل منهما،  ةشعورية أو الشعورية لدى الوالدين منها استعدادعلا الفطري، ونوع الًتبي

الزوجية. فاالذباىات الوالدية ىي  ة، ومدى توافقهما يف احلياةوما مرا بو من ذبارب يف مراحل النمو ادلختلف
أي ربويلهم من رلرد كائنات  ؛تطبيق وتنشئة أبنائهما اجتماعيا اليب اليت  يتبعها الوالداف يفاإلجراءات واألس

 بيولوجية إذل كائنات اجتماعية، وما يعتنقاه من اذباىات توجو سلوكهما يف ىذا اجملاؿ. 
تبادلة وقد لوحظ أف األطفاؿ ادلعوقُت يستطيعوف إدراؾ اذباىات الوالدين ضلوىم عن طريق ادلشاعر ادل 

تظهر للطفل مشاعر اخلوؼ أو الغضب أو اليأس أو الرفض أو  شارات ادلستنبطة اليتبينهما، واحلركات واإل
 الوالداف من إعاقة طفلهما.  واألدل النفسي الذي يعاني

وزبتلف أساليب التنشئة وكذلك أىدافها ومعايَتىا بُت اجملتمعات، بل ؽلكن أف يكوف االختبلؼ يف  
شئة داخل اجلماعات اليت  يتكوف منها نفس اجملتمع، وداخل اجملتمع الواحد من وقت إذل آخر،  أساليب التن

كما زبتلف ىذه األساليب من أسرة إذل أخرى ومن األب إذل األـ، بل زبتلف أساليب أحدعلا من وقت 
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أبنائهما  إزاءالوالدين  أساليب ادلعاملة الوالدية اليت  تعرب عن اذباه ضلاوؿ التطرؽ لبعض أىمفيما يلي و آلخر. 
  726ادلعاقُت

يقـو بو اآلابء ذباه طفلهما ادلعوؽ على نوعُت سلتلفُت، أوذلما6 رفض شبو  الذيينطوي الرفض : الرفض-أ
دائم منذ البداية، ويف مثل ىذه احلاالت ال يشعر اآلابء حببهم ألبنائهم، ويوصف ىذا النوع من اآلابء أبهنم 

يرجع السبب يف ذ مقاييس تتسم ابلصرامة والقسوة، وقد اػلاولوف إخضاع أبنائهم لبعض القواعد السلوكية ابزب
إذ إف  ذلك إذل عدـ تقبلهم ذلؤالء األبناء "ذوى اإلعاقة". واثنيهما6 رفض يف صورة ذباىل لرغبات األبناء،

العربة  وقد تكوف ىذه ادلظاىر السلوكية، واحتياجاهتممن اآلابء يهملوف أبنائهم وال يلبوف طلباهتم  ىناؾ نوعا
جتماعية يف صورهتا الرمزية واليت يظنوف أهنا قد تتزعزع بوجود عن الرفض والنكراف للحفاظ على ادلكانة اال

سباب ألعلق األمر ابتي دلاخاصة  ،ادلعاقُت أبنائهم ازاءابلذنب  اإلحساسشعور األولياء  يراودكما قد  .73ادلعاؽ
 .74يف حق أبنائهم فعبل اجراميا ارتكبواصلد الكثَت منهم ػلسوف وكأهنم  حيث،وراثية لئلعاقةال

األقل يف مرحلة الطفولة  من الوالدين على اإلعاقةكاف ىذا ىو حاؿ ردود األفعاؿ الرافضة حلالة   وإذا 
أي أثناء ادلرحلة اجلنينية على اعتبار أف الوسائل التقنية  ،نيا يكوف قبليانؤكد أف ىذا األسلوب زم فإننا ،ادلبكرة

الذي يؤكد  الشيء ،اإلعاقةمن حاالت  العلمية أصبحت قادرة على التشخيص ادلبكر للكثَت واإلمكانيات
أجراىا  اليتالبداايت ادلبكرة لسلوكيات الرفض لدى الوالدين؛ وىذا ما مت أتكيده لنا من خبلؿ ادلقاببلت 

 األخصائيُتبعض وكذا مع  لوالية برج بوعريريج سقة دبديرية النشاط االجتماعينالباحث مع الطبيبة ادل
  .للتضامنالنفسانيُت ابخلبلاي اجلوارية 
؛ البيولوجي أببنائها ادلعاقُت ارتباطها أف بعض األسر أصبحت تتنصل حىت من إذلويف نفس السياؽ نشَت 

وىي صورة معربة وذلا أكثر من داللة يف تبياف ال  ،75ادلعوق ولد الدولةحيث تردد الكثَت من األسر عبارة 
 شلا سينعكس سلبا على التكيف النفسي واالجتماعي للمعاقُت. ،التعامل لدى بعض األولياء إنسانية
 أسلوب إاثرة الشعور ابلنقص:  -ب

عاقة عند طفل ما، قد يعٍت أف نسبة كبَتة من زلاوالتو ونشاطاتو سيكوف مصَتىا الفشل، وجود اإل 
إذا كاف الوالداف قليلي الصرب أو دائمي االنتقاد لتصرفاتو، ومعايَت  ةوىذا ابلطبع سيكوف مثبطا لعزؽلتو، خاص

األداء ادلتوقعة من الطفل يف سن معينة يكوف مرجعها توقعات الوالدين لتطور الطفل وظلوه. وىذه التوقعات 
                                                 

72
  albakhiet/DocLib21-lahhttp://faculty.ksu.edu.sa/sa  ، متوفر على ادلوقع اإللكًتوشل6حوؿ اإلعاقة صاحل البخيتحبث  أنظر6 

-239ص  ص ،2003 األردف، ،عماف ،1ط األىلية للنشر والتوزيع، سيكولوجية األطفال غي العاديني )اإلعاقة احلركية(، حابس العواملة6 73
240. 

74
 COUPEUR (B), Les handicapés et leur problème, 1er EDITION, PARIS, 1975, P84. 

دراسة ميدانية ابدلركز الطيب للمعوقُت حركيا بعُت البيضاء أبـ البواقي" )مذكرة ماجستَت عاية االجتماعية للمعوقُت حركيا6 العمري عيسات6 "الر  75
  .      162(، ص2003/2004 يف علم اجتماع التنمية ،قسم علم االجتماع ،جامعة دمحم خيضر بسكرة ، حبث غَت منشور،

http://faculty.ksu.edu.sa/salah-albakhiet/DocLib21/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3/260%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9%20%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89.doc
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و وأداءه، عند والديو يقيس عليو تصرفات الذيوادلعايَت يتبناىا الطفل ابلتدريج حبيث يصبح عنده نفس ادلعيار 
حدده لنفسو غلده دوف ادلستوى ادلطلوب، شلا يؤدي  الذيوعندما يقارف الطفل ذو اإلعاقة أداءه هبذا ادلعيار 

حسب مدى -إذل ضعف يف شخصية وعدـ الثقة ابلذات، وبعد وقت يقصر أو يطوؿ-خاصة مع التكرار-
ى الثقة ابلذات، والفشل يف تتكوف لدى الطفل حلقة مفرغة من ضعف الشخصية واطلفاض مستو  -اإلعاقة

 .األداء، ويصبح كل منهما يقود اآلخر 
بُت الوالد وصغَته، واستطالة  يقوامها فرط االتصاؿ ادلاد الزائدةاحلماية الوالدية  :ةأسلوب احلماية الزائد -ج

اعتماده أو تعويلو على نفسو، مث فرط ربكم الوالد أو رقابتو، وال يسمح اآلابء ادلبالغوف يف  عرعاية طفولتو أو من
ذباه حبهم للطفل، لكن تصرفاهتم  إالاحلماية ألي فرد أف يتدخل يف واجباهتم األبوية كما يؤكد اآلابء يف ىذا 

ذي قد يفهمو الطفل ىنا أف أمك أو ابلقلق قد ال تعكس ذلك، واخلطاب ال ةوادلبالغة يف احلماية لو وادلشوب
 اإلصلاز دبفردؾ.  أف ربسن أابؾ، ال يثقاف بك، أهنما يعتقداف أنك ال تستطيع

 أسلوب التفرقة:  -د
أو األنوثة(  ويقصد هبا التفضيل والتمييز بُت األبناء يف ادلعاملة ألسباب غَت منطقية كاجلنس )الذكورة 

والًتتيب ادليبلدي أو أبناء الزوجة أو الزوج احملبوب. ويكوف ذلك بعدـ ادلساواة والتعاطف يف معاملة بعض 
 ةاألكرب أو األصغر أو سبيز البنت على األوالد الذكور أو أبناء الزوج االبناألطفاؿ عن بعضهم كأف سبيز األسرة 

 .اجلديدة على غَتىم و يكوف ذلك تعمدا
 أسلوب القسوة:  -ـى

يستخدموهنا لتشجيع أو حفز  يف نوع الضوابط والعقوابت اليت ؼلتلف اآلابء واألمهات فيما بينهم 
مهات ؽليلوف الستخداـ األسلوب التسلطي فيما يتعلق أطفاذلم للقياـ ابلسلوؾ ادلرغوب فيو، فبعض اآلابء واأل

للقواعد ويتوقعوف أف يطاعوا ومنطقهم يف ذلك ىو "ألنٍت ابلضوابط والنظاـ، دبعٍت أهنم ادلتحكموف الواضعوف 
، ومن يلوف إذل استخداـ العقاب البدشلاآلابء ؽل ءالراشد قلت ذلك، وألنٍت الراشد أرى ذلك.." ومثل ىؤال

التهكم، وأحكاـ الدونية والتبخيس، وغالبا ما يؤدي ذلك اذل امراض مظاىر ذلك6 القمع، االزدراء واالحتقار و 
   76تمظهر يف شكل عقد نفسية من قبيل6 عقدة الذنب، عقدة النقص، عقدة فقداف األماف...نفسية ت
طفل ادلرغوب فيو )ابلنسبة يتبعها اآلابء لضبط سلوؾ ال عرب عن رلموعة من األساليب اليتوالقسوة ت 
يتسم ىذا (، ويتضمن العقاب اجلسمي كالصفع والضرب، أي كل ما يؤدي إذل آاثره األدل اجلسمي، و لآلابء

 ،اتحة الفرصة يف التعبَت عن مشاعرهإومداومة عقاب الطفل بصورة مستمرة وعدـ  ةاألسلوب ابلشدة ادلفرط
وصده وزجره كلما حاوؿ االقًتاب من الوالدين. وقد يكوف مصحواب ابلتهديد اللفظي أو احلرماف، وقد يلجأ 

                                                 
76

، جامعة االسًتاتيجية، مركز الرافدين للدراسات والبحوث إضاءة نقدية ميدانية :لتنشئة االجتماعيةاألسس العلمية يف اعلي أسعد وطفة6  
 .12، ص2012 الكويت،
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قد يعدؿ السلوؾ حسب نظرية التعلم اليت   اآلابء للضرب أحياان عندما يسئ الطفل التصرؼ، فالعقاب ىنا 
ساليب األخرى، لكنو يتضمن نتائج سلبية أظهرت أنو اذباه أساسي لتغيَت السلوؾ غَت ادلرغوب فيو مقارنة ابأل

 أكثرىا وضوحا تعلم السلوؾ العدواشل. 
العقاب كأسلوب من أساليب الًتبية أتيت خطورتو من انحيتُت، علا نوع العقاب ودور  والواقع أفّ 

ف كثَتًا من اآلابء يتجهوف يف أساليب عقاب االبن إذل استخداـ إالعقاب، فأما من حيث نوع العقاب ف
طأ معُت، لتوقيع نوع من األذى أو األدل على الطفل نتيجة سلوؾ معُت أو خ ةالعقاب البدشل الشديد كوسيل

بُت النوعُت، أما من حيث  بينما ؽليل البعض اآلخر إذل توقيع العقاب النفسي، وغلمع بعض اآلابء أحياانً 
 .    ةدرجة العقاب، فإف بعض اآلابء قد يفرط يف العقاب ويصل إذل درجة بعيدة يف الشد

ل قدرة اآلابء على احلكم الشخصية االنفعالية لآلابء والتوتر ادلصاحب للعقاب البدشل قد يعط كما أفّ 
ادلوضوعي حلل ادلوقف، ويؤدي دلزيد من النتائج السلبية سواء يف مستوى ظلو الطفل النفسي واالجتماعي، أو 

 على مستوى طبيعة العبلقة بُت اآلابء واألبناء والدخوؿ يف دائرة من التفاعل السليب. 
 -على سبيل ادلثاؿ-ذا حدين، فهو غلعلو يف عقاب الطفل يف أنو ؽلثل سبلحاومن ىنا أتيت اخلطورة 

للسلوؾ العدواشل الذي ػلتمل أف يقلده يف مواقف  لكنو يف الوقت نفسو يعطيو ظلوذجايكف عن العدواف و 
 . وأخرى، أو مع أشخاص آخرين وخاصة يف غيبة من يقـو بعقاب

غضب والضيق هبذا على الطفل ابلضرب يعرب عن حالة داخلية من االستياء وال اعتداء الوالدين إف 
الطفل، ويعرب عنها ظاىراي يف شكل عدواف عليو يتمثل يف مظاىر سلوكية مثل الضرب والسباب واالستهزاء 

 معو. اجلارحةبو، واستخداـ األلفاظ النابية 
بقسوة والديو من األطفاؿ األسوايء العاديُت،  ذو االحتياجات اخلاصة أكثر شعوراوقد يكوف الطفل 

ذلك ألف كثَتا من األوامر والنواىي اليت يفرضها والداه عليو ال يفهم كثَتا منها، وماذا تعٍت، ولذا يكوف عقاب 
والديو نتيجة سلالفة ىذه األوامر فيو شعور ابإلجحاؼ والظلم شلا يؤثر على نفسية الطفل، فالقسوة الشديدة 

تقوية النواحي اذلدامة يف الضمَت، وكذا إضعاؼ الذات، وأتخَت نضجها، وخلق شخصية على  تؤدي إذل
من احلساسية ادلرضية، دبا غلعلها حساسة لكل أمر حىت لو كاف بسيطاً، ويعتقد الطفل أف صغائر  ةدرجة كبَت 

 كل أشكاؿ السلطة.    األمور هتديد لكيانو، ومن مث صلده يتشبث بضرورة مقاومة ما يتعرض لو وخاصة مقاومة
 أسلوب التدليل:  -و

يتمثل ذلك األسلوب يف تشجيع الطفل على ربقيق معظم رغباتو ابلشكل الذي ػللو لو وعدـ توجيهو 
لتحمل أية مسئولية مع مرحلة النمو اليت ؽلر هبا، وقد يتضمن ىذا أيضًا تشجيع الطفل على القياـ أبلواف من 

فيها اجتماعياً، وكذلك قد يتضمن دفاع الوالدين عن ىذه األظلاط  السلوؾ الذي يعرب عن عادة مرغوب
،ويؤكد علماء النفس أف الرعاية أو نقد يصدر إذل الطفل من اخلارجالسلوكية غَت ادلرغوب فيها ضد أى توجيو 
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تعاشل من  وانطوائية ،ليست لديها القدرة على ربمل ادلسؤلية الزائدة عن احلد زبلق شخصية أسلوهبا طفلي
 .77صعوابت التوافق

 أسلوب التذبذب يف ادلعاملة:  -ز
واحدة يف ادلوقف الواحد، بل  ةأهنما ال يعامبلنو معامل -من خبلؿ معاملة والديو لو-ىو إدراؾ الطفل

قد يصل إذل درجة التناقض يف مواقف الوالدين وىذا األسلوب غلعل الطفل ال يستطيع أف  ىناؾ تذبذاب إفّ 
معاملة والديو تعتمد على ادلزاج  يتوقع رد فعل والديو إزاء سلوكو. كذلك يشمل ىذا األسلوب إدراؾ الطفل أفّ 

الدية اليت يدركها الطفل ادلواقف الو  أبرز منو الشخصي والوقيت، وليس ىناؾ أساس اثبت لسلوؾ والديو ضلوه. 
 وسبثل ىذا األسلوب ما يلي6

 لوالديو يف حلظة معينة، ألهنما يتسماف بتقلب ادلزاج.  ةالطفل ال يقدر على معرفة احلالة ادلزاجي أفّ  -
 إدراؾ الطفل أنو قد يعاقب على سلوكو يف مرة، وال يعاقب على نفس السلوؾ مرة أخرى.  -
 أعلناىا، إذا وجدا أف ىذا التغيَت يناسبهما.غَتاف من اآلراء اليت لوالدين يإدراؾ الطفل أف ا -

 وذبدر اإلشارة إذل أف ادلعاؽ حباجة إذل عطف الوالدين ورعايتهما على أمت وجو وكلما كاف أفراد األسرة
 .78؛ كلما سّهل ىذا عملية تقبلو لذاتوابنهما العاقة  متقببلفمتوافقُت  )األبوين(

 أسلوب السواء:  -ح
... ةوالتعاوف وادلشاركة الوجداني ةإف السواء ؽلثل األساليب السوية ومنها التقبل والتسامح والدؽلقراطي

 796كاآليت  فالدور السليم والسوي للتنشئة يكوفوعليو وغَتىا، 
 إشباع احلاجات النفسية للطفولة خاصة احلاجة إذل احلب والعطف واألماف. -
 احلاجة إذل االنتماء وىي من احلاجات ادلهمة اليت تشعر الفرد أبنو جزء من مجاعة معينة. إشباع -
 تنمية قدرات الطفل ومهاراتو وتعليمو التمييز بُت السلوكيات ادلختلفة. -
 تعليم الطفل ادلبادئ األوذل لكيفية العيش مع اآلخرين والتكيف معهم. -
اخل اإلطار االجتماعي العريض من خبلؿ وعيها دبوضعها يف السلم ترسم األسرة ألفرادىا حدود احلركة د -

 االجتماعي.
 تكسب الطفل أىم أداة تساعده على احلياة داخل أي رلتمع وىي اللغة اليت يستعملها يف تلبية احتياجاتو. -
 تعليم الطفل معظم ادلظاىر الثقافية للعادات والتقاليد وأظلاط السلوؾ ادلختلفة. -
 سرة بتصفية ما يتلقاه األبناء من خربات وأفكار جديدة من خارجها.تقـو األ -

                                                 
 .86ص  ،سبق ذكرهمرجع  ،تنشئة الطفل وحاجاتو بني النظرية والتطبيق شحاتة سليماف دمحم6 سهَت أمحد كامل، 77

78
 Gregory, Martha: Sexual Adjustment A. guide for the Spinal Cord Injured Bloomington, ILL, Accent 

on Living Inc. 1974 ,p20.    
  .141 ،140، ص2010، مصر، تنشئة الطفل العريب، "وآخروف"علي صاحل جوىر  79



 املؤسسات االجتامعية وطبيعة التنشئة االجتامعية للمعاقني..................................................................الثالثالفصل 

163 
 

 

ويعترب مبدأ النضج النوعي أوذل ادلبادئ الًتبوية اليت تساعد الكائن البشري على أف ػلقق يف ذاتو 
يت أف يشًتؾ الفرد يف حياة اجلماعة ال ووى ،أما ادلبدأ الثاشل للًتبية فهو مبدأ االندماج االجتماعي بيولوجيا.

اكتشاؼ القيم احلضارية ادلوجودة يف من أما ادلبدأ الثالث للًتبية )احلضارة( وىو سبكُت الفرد  ينتمي إليها.
ف أف يعرؼ نفسو وػلاوؿ بناء أي مساعدة اإلنسا ؛أما ادلبدأ الرابع للًتبية )الفردية(؛ الثروات الثقافية ادلختلفة

اجملتمع ادلفروضة عليو يبدأ يف ازباذ مكاف لو يف اجملتمع وهبذا فالطفل أثناء مروره دبرحلة فرض مطالب ذاتو، 
 .80ينتقل من دور الفردية البيولوجية لدور اإلنسانية االجتماعية

6 الًتبية اجلسدية والًتبية العقلية، والًتبية 81تتمثل يف أىم الوظائف الًتبوية اليت تقـو هبا األسرة إفّ 
 الًتبية الدينية.ة النفسية، والًتبية الًتوػلية، و اخللقية، والًتبية اجلمالية، والًتبي

ال سيما  ،واألحباث أف وجود معاؽ يف األسرةتؤكد الدراسات  اخلدمات اإلرشادية للمعاقني وأسرىم: -6
وأف  ،إرشادايأنو أف يستثَت لدى الوالدين استجاابت وردود أفعاؿ سلبية تستلـز تدخبل يف مرحلة الطفولة من ش

 826احسب العوامل ادلختلفة، واليت من أعله ،أسرة إذلىذه االستجاابت زبتلف من أسرة 

 .وخصائصها اإلعاقةدرجة  -
 نوع اجلنس والًتتيب يف ادليبلد)لدى األطفاؿ ادلعاقُت(. -
 التسهيبلت وادلصادر ادلتاحة لرعايتو وتعليمو وتدريبو. -
، ومدى نضجهما النفسي وخصائصهما الشخصية اآلابء،ودرجة تدين  الوالدين للموقف وتفسَته، إدراؾ -

  واالجتماعي وذباوهبما يف احلياة.
 وادلستوى االقتصادي واالجتماعي. ،مدى التماسك األسري -
 وتكامل احلياة األسرية. ،مدى توافق الزوجُت -
 ومدى مساندهتم. ،ىل واألقارب واجلَتاف ضلو ادلعاؽاذباىات األ -
 ردود أفعاؿ األطباء واألخصائيُت وادلعلمُت. -
ويسعى  ،اجملتمعيالدمج  آلياتودعامة أساسية من جزءا ىاما  اإلرشاديعد  :اإلرشاديةأىداف العملية  -أ

ربقيق رلموعة من األىداؼ تعكس حاجات ىامة لؤلفراد بشكل عاـ ادلعاقُت بشكل خاص نوجز أعلها  إذل
  836ما يلي يف

                                                 
 .17-15ص  ص 2009األردف،  ، دار ادلسَتة، عماف،الرتبية البيئيةحسن دمحم علي جاد،  80

 .92، العراؽ، دوف سنة، صأسس الرتبية 6حسُت الطرػلي، حسُت ربيع فاىم 81

ندوة األسرة السعودية "، دور أسر ذوي احلاجات اخلاصة يف بناء شخصية أبنائهم وواجب اجملتمع ضلوىم" أمساء بنت دمحم صاحل اخلزامي6 82
  .13ص ،2008ماي  10/12 يومي6 الرايض، ،اإلسبلميةدمحم بن سعود  اإلماـجامعة  والتغَتات ادلعاصرة،

رللة فصلية عن اإلعاقة يف الشرؽ ، "، رللة األمل للرعاية والتنمية االجتماعيةاحلاجة إذل إرشاد ذوي اإلعاقة" عصاـ عبد اللطيف الفليج6 83
 6dsc.org-www.alamal على ادلوقع متاح .5-4،ص  2012، العدد الثالث ،أيلوؿ  األوسط
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على امتصاص صدمة وجود معاؽ أو معاقُت بينهم وتقبل األمر والتعامل معو  ادلعاقُت أسرمساندة -
 غلابية.إب

 والتكيف والتعايش معها. اإلعاقةعلى تقبل حقيقة  األشخاص ادلعاقُتمساعدة العمل على  -

 فهم حقيقة قدراهتم واذباىاهتم واستعداداهتم. -

 عبلجات وحلوؿ ذلا. اغلادمهاراهتم الذاتية دلواجهة ادلشكبلت و  تنمية -

 فهم البيئة اليت يعيشوف فيها بكافة أبعادىا. -

 الدمج والتكيف مع البيئة احمللية )على ادلستويُت األسري واجملتمعي(. -

تنظيم حصوؿ أسر ادلعاقُت على ادلعلومات الضرورية ومصادر احلصوؿ على اخلدمات من قبل ادلراكز  -
 اؿ.ادلتخصصة وكذا اجلمعيات الناشطة يف ىذا اجمل

 مساعدة األسر على االستقرار األسري وتقوية عرى التماسك بُت أفرادىا. -

ال سيما على مستوى رلتمعهم احمللي، شلا  ،لتدريب والتأىيل والعبلج ادلتاحةإرشاد ادلعوقُت إذل فرص ا -
 يتيح ذلم فرص االندماج يف احلياة االجتماعية وادلشاركة يف العملية التنموية.

األسري على العديد من ادلبادئ واليت تدخل ضمن  اإلرشاديعتمد  األسري: اإلرشادمبادئ وأساسيات  -ب
ونوجز أبرز ىذه  ، وتسهيل عملية التكيف واالندماجالًتبية الشاملة اليت تساعد ىذه الشرػلة على تيسَت إطار

 846ادلبادئ يف مايلي
 واألخوات  يف عملية اإلرشاد.إشراؾ الوالدين ومجيع أفراد األسرة وخاصة اإلخوة  -

 توفَت الدعم للوالدين يف اجلانبُت العاطفي والعملي يف التعامل مع طبيعة اإلعاقة ألبنائهم. -

استخداـ احلقائق العلمية اخلاصة ابلشخص ادلعاؽ من حيث طبيعة اإلعاقة وأسباهبا والعوامل ادلؤثرة  -
 فيها.

 عر الوالدين يف كل مرحلة تكيفية ؽلراف هبا.ادلوضوعية واحلياد يف طرح األفكار ،وتفهم مشا -

تقبل الوالدين واحًتامهم ومساعدهتم على التعبَت عن عواطفهم ومشاعرىم،خاصة األولياء ذوي  -
 ادلستوى التعليمي ادلتدشل.

 :دور النسق األسري يف عملية أتىيل ادلعاقني -7
وؽلكن تلخيص دور ومسؤولية األسرة يف لؤلسرة أعلية ودور كبَت يف عملية التأىيل ألبنائها ادلعاقُت، 

أف يدركوا أبف عليهم واجبا ذباىو يبدأ ويتقبلوه والتسليم دبا ىو واقع؛ و  أف يقتنعوا بولدىم6 85عملية  التأىيل يف
مساعدة ادلعوؽ بتعليمو بعض األشياء ليخدـ نفسو. ويعملوا على  ابالبتسامة الدافئة واحلماية ادلطمئنة وينتهي

                                                 
 .240، 239ص  ،سبق ذكرهمرجع  سيكولوجية األطفال غي العاديني )اإلعاقة احلركية(، العواملة6حابس  84

.229ص ،2008 ،القاىرة ،1ط ،، مكتبة األصللو ادلصريةعلم نفس اإلعاقةرشاد علي عبد العزيز6   85  
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ينبغي ذبنب ادلواقف اليت أظهرت اخلربات و الداخلية بطرؽ مقبولة اجتماعيا. كما ارج النفعاالتسل إغلادعلى 
احملبة عاطفة الوالدين بُت عبلقات الغلب أف تسود أهنا تثَت غضب ادلعوؽ وانفعاالتو، ابإلضافة إذل أنو السابقة 

يف جو ىادئ بعيدا عن الصراعات  والتعاوف والتقدير، حىت يتمكنا من مساعدة ابنهما ادلعوؽ على النمو
 ألنو األسر،أف ال يعزلوه على الناس وعن ادلشاركة وخباصة خبلؿ حياتو االجتماعية داخل و  االنفعالية.

ألف ذلك ػلرمو من  ،ماية الزائدة واخلوؼ الزائد عليوأف يتجنبوا احلابدلعايشة يكتسب ادلبادئ والقيم؛ و 
أف يثبتوا لو أبسلوب لبق أنو ه على روح ادلبادرة واالستقبللية؛ و ليت تساعدإمكانياتو وقدراتو اخلاصة الكامنة ا

عدـ تركو فريسة للفراغ وأحبلـ اليقظة حُت فضل من عدد كبَت من غَت ادلعوقُت، وكذا إبمكانو أف يكوف أ
 تاريخ.يكوف وحيدا، بل يستحسن مده ابلكتب والقصص اليت تدوف سَتة العديد من ادلعوقُت العباقرة عربا ال

حيث يبدأ  ؛ولعل أىم مرحلة غلب أف ربرص عليها األسرة يف مرافقة أبنائهم ادلعاقُت ىي مرحلة الشباب
يف الفضاء االجتماعي اجملتمعي  ىؤالء يف التفكَت خارج حدود الفضاء األسري الغلاد مساحة للتموقع

ملزموف ابلضرورة أف غلدوا خارج اإلطار ادلرجعي األسري، العناصر اليت سبكنهم من بناء ىويتهم  فهمالعاـ،
 .86ومكانتهم

لئلعاقة توضح منظومة من القيم واالذباىات  صنا لتمثبلت اجملتمعتفحّ  إفّ  :لمعاقلمتثالت اجملتمع  -8
فاف اجملتمع يتجو إذل  ،فمهما كانت نوعية إعاقتهم  أو درجتها الجتماعية ذباه األشخاص ادلعاقُت،النفسية وا

 :وىي عبارة عن، الًتكيز على اإلعاقة بدال من االىتماـ ابلفرد ذاتو وما لديو من قدرات
 أنساؽ زلددة البنية وليس رلرد قائمة أفكار متقاربة. -

 تعمل على مستوى عارل من العمومية. -

 .قابلة للتعميم يف رلاالت سلتلفة -

 .دلعارؼ الواقعية البسيطة احملليةقابلة للتحيُت يف الوضعيات اخلاصة اليت تزود وتنظم ا -

 اتبعة للمجتمع يف أصلها , مضموهنا ,حامليها ووظيفتها . -

إف أعلية موضوع سبثبلت اإلعاقة يف أي رلتمع تكمن يف كوف ىذه التمثبلت ربدد نوع احلياة اليت ؽلكن 
كما أهنا توجو  ...الًتبوية أو التأىيلية اء تعلق األمر ابخلدمات الصحية أوأف تقدـ لؤلشخاص ادلعاقُت سو 

ف إوابلتارل ف .زلدد مع ىذه الشرػلة االجتماعية اجملتمع دبختلف مكوانتو ومؤسساتو وبنياتو ضلو تعامل
ىذا األخَت طبع اندماج العبلقات ادلقامة مع الشخص ادلعاؽ تنطلق مسبقا من ىذه التمثبلت وتنبٍت عليها وت

 .بطابع خاص

                                                 
86

 Olivier Galland, Sociologie de la jeunesse, Armand Colin, Paris, 4eme édition, 2007, p165. 
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اص التمثل االجتماعي لشخصية األشخاص  ادلعاقُت يندرج يف منطق سبثبليت ؽلفصل سبثل األشخ إفّ 
األشخاص ادلعاقُت كأهنم حاملُت لشخصية خاصة تقودىم  إذلوبذلك ينظر  ،مثالية-وسبثل النماذج السوسيو

  طبيعيا ضلو نوع خاص من التوافق االجتماعي.
ع أف يكوف طفلو أو وال أحد يريد أو يتوق ،من أانس سليمُتيرغب دائما يف أف يكوف مكوان إف اجملتمع 
على  ،ى أف يكوف أطفالنا أطفاال عاديُتبل إننا ال نرض ،ليس ذلك فحسب .معاقا ...حفيده أو أخوه

وال ولباقي حدود إعاقة ما تكوف صفعة قوية لؤلسرة أ فإفلذلك  ،إننا ضللم أبطفاؿ أذكياء وأقوايءالعكس 
ذلك أهنا ربدث ردود فعل نفسية شديدة تشكل أزمة حقيقية وزبلخل البنيات  ،ع اثنيامؤسسات اجملتم

اثبتة ال تبذؿ أي رلهود يف سبيل التكيف مع الوضعيات اجلديدة وتلبية اليت تعودان عليها  اجملتمعية
 . تفرزىا اإلعاقة دبختلف أنواعهااالحتياجات اخلاصة اليت

حينما اعترب أف النظرة االجتماعية لئلعاقة تشكل أحد كوفماف لتصور ىو الذي عرب عنو  ىذا ا إفّ 
 .خاص ادلعاقُت ضحية إقصاء للمجتمعاألش لونوارلذلك يعترب ساسية الندماج األشخاص ادلعاقُت، العوائق األ
سبثل اجملتمع لئلعاقة وللشخص ادلعاؽ ػلدد إذل حد كبَت نوع العبلقات ادلمكن ربطها مع ىذا  إفّ 

 ،اعتباره مقصي أو ىامشي أو غَتىا من األحكاـ ادلسبقة توجو تفاعبلت اجملتمع مع الشخص ادلعاؽ، األخَت
ك االنصهار عكس ذل وابلتارل فإهنا ربدد مستقبل ىذا الشخص ضلو االنعزاؿ واالنطواء أو االضلراؼ أو

 .واالندماج يف اجملتمع
ف ىذه إف، إذا كانت العبلقات االجتماعية تتجسد يف رلموعة من التفاعبلت ادلتبادلة بُت األفرادو 

يرغبوف فيو وبُت ما ػلصلوف  أو ما األفرادالتفاعبلت قد تتحوؿ إذل صراع عندما يوجد اختبلؼ بُت ما ػلتاجو 
بل تًتؾ آاثرا على ديناميكية النمو ، اإلعاقة ال ربدث فروقا فيزيولوجية فحسب إف .عليو أو ما ىو مسموح بو

 .فعملية النمو االجتماعي عملية تفاعلية يشًتؾ فيها األشخاص اآلخروف بفعالية، االجتماعي
دورا ابلغا يف النمو االجتماعي،  تؤديف ردود فعل اجملتمع ذباه الشخص ادلعاؽ إوبناءا على ذلك ف

 ابلتارل عبلقات األشخاص ادلعاقُت وتفاعبلهتم.وربدد 
ذلك أف احلدود بُت األان االجتماعي واألان اخلاص ؽلكن أف تكوف مغلقة أو مهملة حبسب األشخاص 
واجلماعات االجتماعية. فهي تعكس االسًتاتيجيات الواعية أو غَت الواعية للتقييم أو الدفاع، محاية الذات.... 

تعدؿ حبسب الصور االجتماعية، السياؽ، درجة الثقة،  ميكانيزمات الدفاع لؤلفراد،  إف ىذه احلدود ؽلكن أف
احلميمية تسمح  بتقليص احلدود. الفارؽ بُت األان اخلاص واالان االجتماعي يسبب التوترات،  كبح االتصاؿ 
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تفاعبلت بُت ىذه ادلسافة العبلئقية ىي احملك والبارومًت الذي يقاس بو مستوى وحجم ال.87يف العبلقات
 .الذات واالخر 

وإذا ما قوبل ابحلرماف االجتماعي ، الشخص ادلعاؽ ىو أكثر أفراد اجملتمع تعرضا لرفض اجملتمع إفّ 
ثر أتثَتا كما يؤ   ،فاف كل ذلك يؤثر على شخصيتو من خبلؿ التأثَت على خرباتو وعبلقاتو ابآلخرين، وابلصدود

 .سلبيا على سبثلو لذاتو
إف االعتماد على الغَت ؽلكن أف ؼللق لديو مشاعر االكتئاب ونقصاف الدوافع ، من جهة أخرى

،شلا يعطل ميكانيـز يصاب جبمود االستجابة االنفعاليةوغموض االذباىات واالذباه إذل العزلة واالنطواء إذل أف 
تمعي كهدؼ الفعل التشاركي للمعاؽ على مستوى تفاعبلتو األولية أبسرتو، وعلى اندماجو االجتماعي واجمل

 منشود.
مايفوت اجملتمع فرصة التكيف، االندماج فادلشاركة، فالعطاء على ىذه الفئة، بفعل االذباىات  اغالب ويف

 .88السلبية واألحكاـ التصنيفية الذي ؽلارسها اجملتمع حياذلم
 :: مؤسسة ادلدرسة وتنشئة ادلعاقنيرابعا

د احملافظة على ثقافتو ونقل ىذه الثقافة من جيل تعد ادلدرسة مؤسسة اتفق اجملتمع على إنشائها بقص
 الذيإذل ادلستوى ادلناسب  سبة للطفل كي ينمو جسيماً وعقليا وانفعاليا واجتماعياإذل جيل وتوفَت الفرص ادلنا

يتفق مع ما يتوقعو اجملتمع من مستوايت وما يستطيعو الفرد، وإذا كاف يتفق مع ما يتوقعو اجملتمع من مستوايت 
يستطيعو الفرد، وإف كاف دور ادلدرسة مع ادلعوقُت يتفق مع اخلطوط العامة السابقة إال أف ىذا الدور  وما 

واحتياجات  من متطلبات -ادلعوقُت-يتصف ابلنوعية واختبلؼ إجراءات التطبيق، وذلك دلا ذلذه الفئات
 خاصة.

، فإذا كانت اذباىات إدارة االذباىات وتكوينها لدى ادلتعلمُت يف تطوير ادلدرسة دورا مهماؤدي وت
ادلدرسة وادلعلمُت إغلابية ضلو ادلعوقُت فسوؼ ينسحب ذلك على اذباىات األطفاؿ العاديُت وتنعكس آباثرىا 
اإلغلابية على األطفاؿ ادلعوقُت، وإف كانت عكس ذلك فسوؼ يكوف لتلك االذباىات السلبية أضرارًا ابلغة 

  .على احلالة النفسية لؤلطفاؿ ادلعوقُت
تعد ادلؤسسات التعليمية إحدى القوى االجتماعية اذلامة ادلؤثرة يف تربية الفرد وإعداده للحياة و 

ويقصد ابدلؤسسات التعليمية ىنا البيئة التعليمية ادلقصودة وادلنظمة خصيصا من قبل اجملتمع للقياـ  .االجتماعية

                                                 
87

 André Guittet, Développer ses compétences relationnelle. 50 fiche pour mieux communiquer, Edition 

DUNOD, Paris, 2006,p93. 

 
 .112 -110 ص ص ،ه6 مرجع سبق ذكر رشيد الكنوشل 88
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تشمل ادلدرسة وادلعهد واجلامعة أي كل ما من  ومن مث فهي ،دبهمة تربية األفراد وتعليمهم وإعدادىم للمجتمع
 .تعليما أو تربواي  منظما ومقصوداشأنو أف يؤد ي عمبل 

ودبعٌت أخر فإف ىذه ادلؤسسة التعليمية قد أوجدىا اجملتمع لتنقل إرل أجيالو القادمة مثلو العليا وخرباتو 
وأتيت خطورة الدور الذي تؤديو ادلؤسسة  .انيولو الصاعدة لتحقيق آمالو وأموتراثو ومعتقداتو مث أهنا هتيئ أجيا

غَت كافية لتلبية حاجات األبناء ومزاولة أنشطتهم يف بعض  إمكاانت األسرة يف غالب األحواؿ من أف ميةالتعلي
فتتلقاىم  ،شلا يدفع هبم غالبا خارج البيت بعيدا عن األسرة ،اجملاالت االجتماعية والثقافية والرايضية وغَتىا

ولذلك فهي ادلؤسسة االجتماعية والسياؽ الذي  ،ادلدرسة ويقضوف فيها معظم أوقاهتم وأمجل سٍت عمرىم
 اجلهة اليت سبنحهم شهادة ورخصة ربدد علىكما أهنا   ،قلوهبم ، وأقرهبم إذلؽلارسوف فيو أغلب نشاطاهتم

  .اآلخرين ودورىم يف رلتمعهم رنظ أساسها قيمتهم يف
وتعترب  ،من الًتبية نعرفو أكثر من غَته ونقرنو دائما ابدلدارس وادلعاىد والكليات واجلامعات وىذا النوع

 ب اخلربات وادلهارات واالذباىات.بط والتوجيو لعملية التعلم واكتساللضالًتبية النظامية اتمة 
ـ واألدوار الًتبوية وادلهاتضطلع ادلدرسة بتحقيق رلموعة من األغراض  :ةأىداف ادلدرسة وأبعادىا الرتبوي -1

 896أعلها حسب وجهات النظر ادلتعددة فيما يليوؽلكن إمجاؿ 
أساس أنو تطوير للقدرة العقلية  سي للًتبية ؽلكن أف ينظر إليو علىإذا كاف اذلدؼ الرئي تدري  العقل:-أ

ىذا  إهنا تقًتح أفّ  بل ،لؤلفراد فإف ىناؾ العديد من االذباىات اليت تركز علي الذكاء كهدؼ أورل للمدرسة
أما ابلنسبة لؤلىداؼ األخرى فإنو غلب أف تكوف  ،اذلدؼ ىو اذلدؼ الرئيسي الذي أنشأت من أجلو ادلدرسة

الًتبية ادلتعلقة ابدلواطنة أو الناحية  برانمج ادلدرسة غلب أال يركز على أف قل أعلية. وتشَت ىذه االذباىات إذلأ
وعندما يتم إصلاز ىذه ادلهمة فإف موضوع  ،الناحية الذكائية ركز على، ولكن غلب أف يادلهنية بشكل مباشر

  .معاجلة ادلوضوعات اليت ذلا عبلقة ابلعمل سوؼ ربدث بشكل طبيعي الصاحلة والقدرة علىادلواطنة 
ربقيقو يرتبط دبسئولية ادلدرسة عن تطوير  دؼ الثاشل الذي تسعى الًتبية إذلاذل إفّ : تعليم األساسيات -ب

إف اىتماـ اآلابء ورلتمع الًتبية يتمثل يف تعليم  .عمليات التعلم األساسية لبقاء الثقافة وانتقاذلا لؤلجياؿ القادمة
ادلدرسة أف  ناؾ أشياء أساسية وضرورية غلب على من يذىب إذلى وىذا يعٍت أفّ  ،األطفاؿ األساسيات

 قافة غلب أف يتم نقلها من جيل إذلة األساسية ىنا تتمثل يف أف ىناؾ عناصر أساسية يف الثوالفكر  .يتعلمها
ىناؾ اتفاؽ حوؿ األشياء ولكن غلب أف يكوف  ػجيل إذا أريد للمجتمع أف يعيش أو يستمر يف البقاء

 .األساسية

                                                 

 
 متوفر على ادلوقع اإللكًتوشل6 ،2004 ،واالقتصادية االجتماعية، الثقافية، أصول الرتبية 6ؼ عامرعبد الرؤو  طارؽ89

155http://up.sef.ps/2013/do.php 611.25 الساعة6 31/07/2014مت زايرة ادلوقع بتاريخ. 
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، ويقـو يفهم االجتماعيأىم أغراض الًتبية تتمثل يف تعلم األطفاؿ ويف تك إفّ  :التكيف مع اجملتمع -ج 
الفرد أف يتعلم كيفية  يث أف ىناؾ عادلا موضوعيا غلب علىح ؛الواقعية االجتماعية التكيف االجتماعي على

نو يتم إإذ  ؛أف ادلدارس غلب أال تغفل وقائع احلياة االجتماعية . ىذا ويشَت أصحاب ىذا االذباه إذلمواجهتو
 .ولذلك فمن واجب ادلدرسة أف تعلمهم كيفية التكيف مع الواقع االجتماعي ،إعداد األفراد للحياة يف اجملتمع

عملية مسح وربليل للمجتمع دلعرفة  اجة إذلوابلنسبة لعملية بناء ادلناىج فإف ادلهتمُت ابلواقع االجتماعي حب
تلبية مثل ىذه دلناىج لذلك غلب تعديل ا ، وبناء علىالوقائع االجتماعية اليت ؽلكن أف تواجو خرغلي ادلدرسة

 .ادلتطلبات
إف اذلدؼ الرئيسي للًتبية من وجهة نظر الذين يتبنوف فكرة حل  حل ادلشكالت والتفكي الناقد: -د

تطبيق إجراءات الطريقة العلمية بطريقة  إعداد األفراد ليكونوا قادرين علىىو  ،ادلشكبلت والتفكَت الناقد
ت يف ولكي يتعلم األطفاؿ التفكَت الناقد وحل ادلشكبل ،معإبداعية حلل ادلشكبلت اليت تواجههم يف اجملت

ار بوحب االستطبلع واخت ،أف يوضعوا يف بيئة تشجعهم علي االكتشاؼ السياؽ االجتماعي فإهنم غلب
 .الفرضيات

ة كثَتا ما يضع اجملتمع عند حدوث مشكبلت اجتماعي :م من أجل إحداث التغي االجتماعيالتعلي -ه
سئولية ووضع اإلجراءات الوقائية،  ومن مث يطالبها أبف تسهم يف تصحيح الوضع وربمل ادل ،ادلدرسة اللـو على

 .اث التغَت االجتماعي ادلرغوب فيومن واجب ادلدرسة العمل من أجل إحد كما يرى اجملتمع أفّ 
الشخص للتعديل  إف عملية الًتبية لتحقيق الذات تركز بشكل أساسي علي قابلية :الرتبية لتحقيق الذات -و

 ،التعليم كعملية ظلو ذلوابلتارل يشَتوف إ ،وادلربوف الذين يدعموف ىذه الفكرة يتحدثوف عن الفرد الذي سيكوف
الًتبية أف تزود ادلتعلم بفرصة لكي  وابلتارل على ،تركز علي النمو الذايت لدى الفردويروف أف الًتبية غلب أف 

 .ر إبداعيا حوؿ ماذا ؽلكن أف يصبحيفك
ال وىذا  ،ربقيق الذات علىما ضلتاجو يف ىذا اجملاؿ ىو تطوير برامج تدريسية شليزة تساعد ادلتعلمُت  إفّ 

األطفاؿ دبا فيهم  ولكن أيضا على ،فاؿ القادرين على عملية التعلماألط يعٍت أف تكوف العملية مقتصرة على
الًتبية   ربقيق الذات ال تنظر إذل اذلادفة إذل ، إف الربامجالذين يعانوف من إعاقات عقلية أو فسيولوجية خطَتة

 .ي ولكنهم هتتم ابلفرد ككل متكاملكعملية هتتم فقط ابلنمو العقل
ج يف ىذا وألف كثَت من الربام ،دور ادلعلم كموجو ومسهل للعملية ػلددت التعليم ألغراض ربقيق الذا إفّ 

إف علي ادلعلم أف يزود البيئة التعليمية ابإلمكاانت اليت ف ،العديد من البدائل واخليارات اجملاؿ فردية وربتوي على
عدىم ليتمكنوا من وأف يسا،سبكن من اختيار ادلوضوعات وادلشكبلت اليت تعترب ذات أعلية ابلنسبة للمتعلمُت 

يفكر يف كيفية مساعدة ادلعلم أف  وعلى ،م مسئولُت عن نتائج ىذه القراراتومن مث يعتربىازباذ القرارات، 
 .االجتماعية واجلسمية واالنفعاليةومن مث قدراهتم الذكائية و  ،األطفاؿ على زايدة طاقاهتم للنمو
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يرى البعض من ادلربُت أف احلكم علي مدى فاعلية ادلدرس يظهر يف  :الرتبية من أجل اإلعداد للمهنة -ز
لية  التحضَت دلهنة معينة البعض منهم يرى أف عمأف إال  ،مدى قدرهتا علي إعداد الطبلب دلهنة ادلستقبل

ويتم ذلك من خبلؿ أرابب العمل الذين يعرفوف نوع ادلهارات  ،تكوف أفضل ما ؽلكن بعد التخرج من ادلدرسة
إال أف البعض اآلخر يرى أف عملية اإلعداد األفضل دلهنة ادلستقبل ؽلكن أف ينجز من قبل ،اليت ػلتاجوهنا 

ومتنوعة تؤدي إرل جعل الطبلب أكثر مرونة وأكثر قدرة علي ادلدرسة وذلك من خبلؿ وضع برامج واسعة 
، وجدير ابلذكر أف فئة ادلعاقُت ربتاج التفكَت وأكثر قدرة علي التكيف للوضعيات ادلختلفة اليت تنظمها ادلهن 

 إذل إعداد خاص يتناسب وطبيعة اإلعاقة وخصوصية االحتياج .
ومن بُت أىم ىذه األدوار نذكر على سبيل الجتماعية: أدوار ومسؤوليات ادلدرسة يف عملية التنشئة ا-2

 906يلي ما -ال احلصر-ادلثاؿ
 .كلوتقيم الرعاية النفسية للطفل ومساعدتو يف حل مشا  -
 .ئمة تتفق مع ادلعايَت االجتماعيةتعليمو كيف ػلقق أىدافو بطريقة مبل -

 .ا يتعلق بعملية الًتبية والتعليممراعاة قدرات الطفل يف كل م -

 .واإلرشاد الًتبوي وادلهٍت للطالباالىتماـ ابلتوجيو  -

أعلية قصوى،  ،التعاوف مع ادلؤسسات االجتماعية األخرى خاصة األسرةايبلء عملية التساند الوظيفي و  -
وذلك ألعلية دورىا يف تنمية ادلهارات الًتبوية وادلعرفية للطفل يف اطار فهم احلقوؽ والواجبات واالسهاـ يف 

 .91راراتصنع الق

 مراعاة كل ما من شأنو ضماف ظلو الطفل ظلوا نفسيا واجتماعيا سليما -
يف الواقع  :االجتماعيةة من ادلدرسة يف عملية التنشئة أبرز األسالي  النفسية واالجتماعية ادلمارس -3

 926ادلمارسي لعملية التنشئة االجتماعية ؽلكن أف نلحظ
 .مباشر وصريح يف مناىج الدراسةل دعم القيم السائدة يف اجملتمع وبشك -
توجيو النشاط ادلدرسي حبيث يؤدي إرل تعليم األساليب السلوكية االجتماعية ادلرغوب فيها وتعلم   -

 .جتماعية واألدوار االجتماعيةادلعايَت اال

 .االجتماعيةت وادلعايَت واألدوار الثواب والعقاب وسبارسهم السلطة  ادلدرسية يف تعلم القيم واالذباىا -

 .ي فطاـ الطفل انفعاليا عن األسرةالعمل عل -

 .صل ظلاذج للسلوؾ االجتماعي السويتقد -

                                                 
 .سبق ذكرهرجع مطارؽ عبد الرؤوؼ عامر6  90

91
 HALLAHAN,D,P and KAUFFMAN,D,P:  Exceptional Learners introduction to special education, Boston, 

2003,P126,127. 
 .رجع سابقمطارؽ عبد الرؤوؼ عامر6  92
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 .اجتماعي دائم التأثَت يف التلميذقياـ ادلدرس بدور  -

 .رس ؽلثل سلطة يقدـ القيمة العامةادلد -

أعلها استمرار اجملتمع  االجتماعيةة تنشيئية ذلا رلموعة من الوظائف ف ادلدرسة مؤسسإوبناء على ىذا ف
 الذي تتواجد فيو،كما أهنا تساعد الطفل على سبثل قيم ومعايَت اجملتمع وتدربو على أنواع السلوؾ ادلقبولة.

احًتاـ  إذل إضافة ،ادلدرسيةهم التمدرس يف اكتساب ىذا األخَت رلموعة من ادلعارؼ وابلنسبة للمعاؽ يس
 .اسية لتأىيلو واندماجو االجتماعيمعينة، وىي بذلك قناة أس دلزاولة مهنة وإعدادهالقواعد اجملتمعية 

سببا يف حرمانو من ىذا  اإلعاقة، وال ينبغي أف تكوف احلق يف ولوج ادلؤسسات التعليميةللمعاؽ  إفّ 
ويسعى اإلدماج ادلدرسي للمعاقُت لتحقيق  الدولية. واإلعبلانتاحلق الذي أكدت عليو رلموعة من ادلواثيق 

وربسُت قدراهتم واصلازاهتم يف اجملاالت  ،ساعد ىؤالء على التكيف االجتماعيذ ي؛ إاألىداؼرلموعة من 
كما ؽلكن من معاملة ادلعاؽ كانساف لو قيمتو وكرامتو  ،اليت يعانوف من قصور وظيفي فيها اجلسمية والعقلية

 واحًتامو وحقو الطبيعي يف احلياة.
دلتكافئة للمعاقُت يف الًتبية والتعليم والتأىيل حىت وؽلكن ىذا االندماج أيضا من إعطاء الفرص ا

حسب ما  ،االعتماد على النفس يف كسب العيش، و القياـ بواجبات احلاجات اليومية يصبحوف قادرين على
صياهتم ونضجهم ابإلضافة إذل أف االندماج ادلدرسي للمعاقُت يساىم يف بناء شخ تؤىلو ذلم قدراهتم ادلتبقية،

 .93وكذا تدريبهم على أنواع النشاط وادلهن ادلختلفة ،اعيالنفسي واالجتم

قياـ ادلدرسة بدورىا التنشيئي رىُت دبدى مشاركة ابقي  وإمكانية ،ادلدرسي للمعاقُت اإلدماجصلاح  إفّ 
أو تعليمية أو ادلعاقُت، سواء تعلق األمر ابحتياجات طبية  الء ؤ ذل ادلتنوعةمؤسسات اجملتمع وتلبية االحتياجات 

ال يكف وحده ادلدرسي الناجح  االندماج حُت يقوؿ " ديشوب إليويشَت  ، وىذا مامهنية أو اجتماعية
بقدرة اجلميع على ادلدى البعيد ، ابسبامو انو مشروط النجاح؛ فحسنب وال يعتمد عليو يف مرحلة واحدة فقط

  .94"فحسب شكبلت ادلدرسةيتجاوز م نعتقد أنو ىذا كل ،على العيش اجلماعي
، إال أف لية التنشئة االجتماعية للمعاقُتاألسرة وادلدرسة رغم زلورية دورعلا يف عم فّ إوأتسيسا لذلك ف

اإلعبلـ ادلختلفة وكذا  وسائلمثل  ،ال يستهاف بدورىا يف ىذه العمليةىناؾ مؤسسات اجتماعية أخرى 
 يف ابقي العناصر. إليووىذا ما سنتطرؽ  .مجعيات اجملتمع ادلدشل

اذباىات بُت بعض علماء النفس  وقد بدأت تظهر حديثا :وقضااي اإلعاقة وادلعاقنيوسائل اإلعالم  :خامسا
نوايت أسرىم استخداـ وسائل اإلعبلـ ادلسموعة وادلرئية يف ربسُت إنتاجية ادلعاقُت ورفع معتنادي أبعلية 

                                                 
93

 .139 ،138 ، صرشيد الكنوشل6 مرجع سابق 

 
94

 DESCHAMPS(JP) ,L’enfant handicapé et l’école ,France :Flammarion  médecine-sciences,1981,p228  
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تعينو على ربمل  معنوية وحسية وترى أف يف التثقيف والتوعية قوة سبد اإلنساف بطاقة ،واجملتمع احمليط هبم
  .95ادلشاؽ وذبنب االضطراابت النفسية اليت يتعرض ذلا كثَت من الناس يف العصر احلديث

حبيث يتمشى فيها  ؛م بتنمية وتكوين حالة نفسية متكاملةيهت القائم على التوعية التثقيفيةاإلرشاد  إفّ 
تكامل معها دبا يؤدي إذل توافق الشخصية الصحية ، ويواألعراؼ السائدة يف اجملتمعالسلوؾ مع ادلعتقدات 

يف ذباوز  ادلعاقُتيف التوعية ومساعدة وسائل اإلعبلـ ادلختلفة  ومن مث فيجب تفعيل دور للمعاؽ، والنفسية
إعداد الربامج اإلذاعية والتليفزيونية اليت تعتمد على أسس علمية  مشاكلهم وتعزيز وجودىم وذلك من خبلؿ

 هبذا الدور.للقياـ متخصصة 
مع تطور وسائل االتصاؿ التكنولوجية، دبا يف ذلك ظهور التلغراؼ واذلاتف واإلذاعة والتلفزيوف و 

وأجهزة الكمبيوتر، وصواًل إذل شبكة االنًتنت، حظي موضوع وسائل اإلعبلـ على الدواـ ابىتماـ العلماء 
والنفس وغَت ذلك( دلا لو من  االجتماع)علم  والباحثُت ادلهتمُت بعلـو االتصاؿ، واإلعبلـ والعلـو اإلنسانية

خل(، إ.. )سياسيا، واقتصاداي، واجتماعيادور يف إاثرة اىتماـ اجملتمع دبختلف القضااي وادلشكبلت ادلطروحة 
وعلم االجتماع اإلعبلمي ىو من بُت العلـو اليت انبثقت عن أطروحات العلماء والباحثُت مع ازدىار وسائل 

حيث سبّيزت دبوجة من التغَتات والتطورات، من بينها التنوع يف وسائل  ؛يف القرف العشريناإلعبلـ واالتصاؿ 
 .االتصاؿ اجلماىَتية كالتلفزيوف، راديو، الصحافة وغَتىا

بدور وقدرة وسائل اإلعبلـ يف آف واحد  عبلـ االجتماعي الذي يعٌت أساسامن ىنا كاف مفهـو اإل
دلا تشكلو وسائل اإلعبلـ من مصدر رئيسي يستقي  اجملتمع وقضاايه، وذلك نظراذباه على تشكيل رؤية الفرد 

منو أفراد اجملتمع معلوماهتم عن سلتلف القضااي، وكوهنا تشارؾ األسرة وادلؤسسات التعليمية الًتبوية، ومؤسسات 
.ويف تشكيل الرأي العاـ االجتماعياجملتمع ادلدشل عملية التنشئة والتفاعل 

96 
  ربديد مفهومو6االجتماعي حري بنا  اإلعبلـدور وأعلية  إبرازوقبل 

  االجتماعي:اإلعالم يف مفهوم  -1
اإلعبلـ االجتماعي مصطلح مؤلف من كلمتُت علا6 اإلعبلـ وىو أداة لبلتصاؿ والنشر مثل اجلرائد 

اإلعبلـ االجتماعي ـو والراديو والتلفاز، أما الكلمة الثانية االجتماعي فهي توصيف لئلعبلـ. لكن مفه
مع الثورات العربية اليت دفعت اإلعبلـ االجتماعي إذل واجهة االىتماـ، فمع ثورة  اكتسب بعدا جديدا

اليت سبثل ذروة تطور ثورة االتصاؿ أفرزت الشبكة الدولية للمعلومات)االنًتنت( ادلعلومات التكنولوجية
عي التقليدية )كالصحف والتلفزيوف واإلذاعة( أدوات وادلعلومات، انضمت إذل رلموعة وسائل اإلعبلـ االجتما

                                                 
 . 112ص  ،1980 ، مطبعة جامعة دمشق،2، طالتوجيو واإلرشاد النفسيحامد زىراف6   95

ورقة عمل بعنواف6 )اإلعبلـ االجتماعي وذوو اإلعاقة بُت ، "لبناف ظلوذجا6 وذوي اإلعاقة بُت احلقوؽ والواقعاإلعبلـ االجتماعي " 6سنا احلاج 96
 6متاح ابدلوقع،  .2012 ،مايو  ،الشارقة  ،قسم اإلعبلـ  ،احلقوؽ والواقع ػ لبناف ظلوذجاً( قدمت إذل ملتقى ادلناؿ )اإلعاقة واإلعبلـ االجتماعي( 

 http://www.almanalmagazine.com 
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انت" و"الربيد جديدة سبثلت يف مواقع التواصل االجتماعي مثل "الفيس بوؾ" "تويًت" "اليوتيوب" و"ادلدو 
.. اخل. إذل جانب ادلواقع االلكًتونية ومواقع األخبار وادلعرفة ادلختلفة، اليت ابتت تعد أبرز االلكًتوشل الشخصي

اإلعبلـ االجتماعي اليت تدمج التكنولوجيا، والتفاعل االجتماعي ابستخداـ الكلمات والفيديو والصورة أنواع 
والصوت، وأصبح يعّرؼ أبنو6 رلموعة وسائل اإلعبلـ اجلديدة اليت انتشرت على االنًتنت، وكلها أدوات 

 .ينجديدة متقدمة وجزء من التقدـ ومن الثورة العلمية يف القرف احلادي والعشر 
االجتماعي أبنو6 رلموعة جديدة من اإلعبلـ ادلوجودة أوف الين أو  اإلعبلـمفهـو   ػلدد أنتوشل مايفيلد

:على الويب عموماً واليت تشًتؾ ابخلصائص اآلتية
97  

من اذباه واحد فقط فهي تضم  عي رببذ ادلشاركة فهي ليست مصدرا6 دائما مواقع اإلعبلـ االجتماادلشاركة -
 .رلموعة من ادلهتمُت بشي معُت وغلمعهم ىذا االرتباط، فهي تطمس اخلطوط مابُت ادللقي وادلتلقي

الرأي وادلشاركة، فهي تشجع التصويت  إلبداء6 معظم مواقع اإلعبلـ االجتماعي ذلا كامل احلرية اآلراء -
ات ادلختلفة، فهي قليلة احلواجز وأكثر حرية الستخداـ احملتوى ألشياء معينة وكذلك التعليقات ومشاركة ادلعلوم
  .لكنها يف نفس الوقت ربًـت خصوصية أصحاهبا

فهي ليست  ،6 دائما ما تتمتع ىذه ادلواقع حبس التحدث أو الكبلـ وما يقابلو من الطرؼ اآلخراحملاداثت -
 أو اإللقاءموجة من اذباه واحد أحدىم ملقي واآلخر متلقي، فكبل الطرفُت ذلما القدرة على ادليزتُت سواء 

  .االستماع

وىي ذبمع ذوي  ز مواقع اإلعبلـ االجتماعي عمومامن أىم األشياء اليت سبي 6 ىي دائمااجملتمعات -
 .االىتمامات ادلتشاهبة بطريقة سهلة وأكثر فاعلية، فعلى سبيل ادلثاؿ ذبمع زليب التصوير، أو رأي سياسي معُت

6 معظم ىذه ادلواقع تزدىر يف ترابطها أبشياء أخرى، فيمكنك استخداـ لينكات دلواقع ومصادر الرتابط -
 .أخرى خارجية

ذلذا التعريف يتسم اإلعبلـ االجتماعي بقدرتو على التواصل مع العديد من ادلستخدمُت يف آف  ووفقا
 واحد عن طريق تطبيقات ادلواقع االجتماعية ادلتعددة وادلتنوعة. 

 :وادلعاقني اإلعاقةيف قضااي  دور وأمهية اإلعالم االجتماعي -2
ترتبط أعلية اإلعبلـ االجتماعي بقدرتو على الوصوؿ إذل أكرب عدد من األفراد والتأثَت فيهم من خبلؿ 
بث رسائل معينة قادرة على إحداث تغيَت على الصعيد االجتماعي، االقتصادي، السياسي والثقايف، وخلق 

ماعي ويتجلى يف طرح القضااي رأي عاـ حوؿ القضااي وادلشاكل اجملتمعية، من ىنا أييت دور اإلعبلـ االجت

                                                 

.نفسو ادلوقع 
97
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االجتماعية ادلتعلقة حبياة اإلنساف والتوعية بدور ومشاركة األفراد يف سلتلف رلاالت احلياة، ومحايتها، وبينها 
   .تماـ بقضااي األشخاص ذوي اإلعاقةاالى

حبيث حررهتم من  جذرية يف حياة ادلعوقُت عموما،لقد أحدثت وسائل اإلعبلـ االجتماعية ثورة 
العديد من العراقيل ومسحت ذلم ابندماج أفضل، وىي أكثر بكثَت من رلرد عائلة وأصدقاء للمعوقُت، أو 
دردشة، بل ىي مشاركة العادل وزلاولة لتعزيز حرية التعبَت عن النفس وتشجيع ادلهمشُت خاصة كي يعربوا عن 

رسائلهم وآرائهم إذل أكرب شرػلة شلكنة من الناس، أفكارىم وأف يستخدموا اإلعبلـ كوسيلة وأداة إليصاؿ 
ابإلضافة إذل زايدة معارفهم ومفاىيمهم، واالستفادة من التقنيات اجلديدة واإلبداعية اليت تتضمن اختيارات 
واسعة وشاملة لكل ما ػلتاجونو من معلومات، أو تواصل دوف االستعانة أبفراد معينُت، أو متفرغُت 

. زايدة يف استقبلليتهم دوف حواجز اإلعاقة واحلركة واالنتقاؿدلساعدهتم، وىذا يعٍت
98 

يكتسي أعلية قصوى يف التعريف  -كثر من أي وقت مضىأ -ور وسائل اإلعبلـ أضحى اليـوإننا د
خاصة  ،بقضااي اإلعاقة وربسيس وتوعية كل الفاعلُت االجتماعيُت والسياسيُت ،اعيةبواقع ىذه الشرػلة االجتم

 واإلمكانيات التكنولوجية يف ىذا اجملاؿ أصبحت متطورة ومتعددة.وأف الوسائل 
؛ فطريقة تعامل ىو كائن يعطي صورة مغايرة سباما ذلذا التصور ف ماإف ،كاف ىذا ما غلب أف يكوف  وإذا

)الربامج احلوارية يف ادلعاقُت سواء يف برارلها اجلادةمع قضااي اإلعاقة و  -بشكل عاـ-سائل اإلعبلـ العربيةو 
)ادلسلسبلت واألفبلـ (، أو من خبلؿ الربامج الًتفيهيةإلذاعة أو التلفيزيوف أو ادلقاببلت والتحقيقات الصحفيةا

 .99وإعالم ادلناسبات، التشويو، )البلمباالة( التعتيم وادلسرحيات( ال ؼلرج عن ثبلث طرؽ للتعامل6
وعدـ االىتماـ( عن التغطية  ةابالمتناع )البلمباال اإلعبلـ6 ونقصد هبذا األسلوب أف تقـو وسائل التعتيم-

دلوضوعاهتم  إاثرةدلا ػلتاجو ىؤالء من  وعدـ تسليطها الضوء ،وادلعاقُت اإلعاقةأو ادلعلوماتية لقضااي  اإلخبارية
قضاايىم  اأو مكانية )اجملبلت والصحف( لكي يربزو  وتلفيزيوف( إذاعةادلساحة الزمنية ) إعطائهمأو  وقضاايىم،

وعموما ىناؾ أسباب  ، والدور الذي ؽلكن أف يؤدوه خلدمة أنفسهم وأسرىم وبلدىم.اإلعاقةمن توعية دلفهـو 
 يلي6  ذلذا األسلوب نذكر أعلها فيما اإلعبلـعديدة يف اتباع وسائل 

 .وادلعاقُت اإلعاقةاجلهل ادلعريف دلفهـو  -
 ذات الصلة ابدلعاقُت قصور مجعيات النفع العاـ -

                                                 
 .موقع سبق ذكرهسنا احلاج6  98
99

 لدوؿ رللس التعاوف بدوؿ اخلليج  لئلعاقةادللتقى السابع للجمعية اخلليجية  ،"عبلقة تفاعلية ومسؤولية متبادلةواإلعاقة6  "اإلعبلـ خالد القحص6 
 .19-10ص  ص 2007 مارس 06/08 ،البحرين ،ادلؤسسة الوطنية خلدمات ادلعوقُتالعريب ابلتعاوف مع 
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يف حُت أف معظم اإلعبلميُت غَت متخصصُت يف مثل ىذه  ، اإلعاقة ربتاج إذل إعبلـ متخصصقضااي -
ترقى إذل الفهم احلقيقي ادلعرب عن الواقع ادلعيش ذلذه  وابلتارل فادلعاجلة تكوف سطحية وعامة ال القضااي،
 . الشرػلة
حقيقية أو انقصة عن ونقصد ابلتشويو ىنا أف يتم عرض صورة غَت التشويو يف عرض صورة ادلعاقني:  -

، حبيث تبدو ىذه الصورة اليت تقدمها وسائل اإلعبلـ )وربديدا التلفيزيوف والسينما( ادلرجعية يف شخصية ادلعاؽ
 تعامل األصحاء مع ادلعاقُت.

مشوىة عن األعماؿ الدرامية العربية يف أغلبها تغذي أذىاف ادلشاىدين وتزودىم بصورة ظلطية سلبية  إف
، بل بعضهم قد يتخذ ادلعاؽ مادة ى غَته وال يستطيع فعل شيء لوحدهالشخص ادلعاؽ حبيث يبدو عالة عل

  .واستجداء الضحك ءللتندر واالستهزا
 اإلعبلـقيمنا دور وسائل  إذا" شعيب الغباشىيقوؿ اي ادلعاقُت ويف تقيمو لدور وسائل اإلعبلـ إزاء قضا

وتتغافل وهتمش فئات أخرى وىذا لوف من الضعف  يف خدمة ادلعوقُت صلدىا تركز على فئات رلتمعية معينة،
، ومن ىذه الطوائف ادلهمشة فئات ادلعاقُت، فبل نكاد نراىم يف وسائل وقلة التوازف يف تناوؿ ىذه الوسائل

 .يظهروف بصورة سلبية مشوىة تقزز ادلشاىد وتدفعو لعدـ االكًتاث فإهنم،واف حدث  اإلعبلـ
غلابية عن ادلعاقُت على إأعطت صورا  -على قلتها-ف بعض األفبلـ إف ،وماداـ أف لكل قاعدة استثناء

وىو   بربيطانيا، 1994ل دلايك نيوي أربعة أعراس وجنازةفيلم  ادلستويُت العادلي والعريب نذكر على سبيل ادلثاؿ6
ذليو  األخ األطرشوىناؾ فيلم  كوميدي لعب فيو ادلعاؽ دورا رئيسيا كشخصية متوازنة ليس رلرد ظلوذج،

وتعرب حيث صور لنا صورة فنانة معاقة تعيش حياهتا ؛ أمريكي كندي(-جلورل تيمور 2002غرانت، فيلم فريدا )
والذي كاف  ،قاىر الظبلـومن األفبلـ العربية اجليدة فيلم  الفنية.وكانت إعاقتها جزء من حياهتا  ،نفسهاعن 

غلابية واقعية إأين أعطى صورة  ،عريب والذي مثل دوره زلمود ايسُتشبو سَتة ذاتية لطو حسُت عميد األدب ال
 للمعاؽ.

التهكمية غَت أف ادلتتبع للتصوير اإلعبلمي ذلذه الشرػلة يف معظم األعماؿ اإلعبلمية يدرؾ األبعاد 
والذي لعب بطولتو نور الشريف ومعارل زايد؛  الصرخة الفيلم العريب فيلم التصنيفية والدونية، ونذكر من بينها6
الذي مثلتو مسَتة أمحد الذي عرض  اخلرساء، وفيلم الناقمة على اجملتمعوالذي عرض  لنا شخصية األبكم 

د الدرامية عن اجلاشل.وىناؾ الكثَت من ادلشاى اإلفصاحصورة امرأة معاقة تعرضت لبلغتصاب ودل تستطع 
، واألخطر من ىذا أف ىذه الصور تبقى راسخة يف ذىن ادلشاىد وتسوؽ لو قيما سلبية السلبية عن ىذه الفئة

 وأحكاما قيمية ظلطية عن ادلعاقُت على حد تعبَت نظرية الغرس الثقايف.
فنجد العديد من الربامج تبث  ،مع ىذه الشرػلة اإلعبلميويف اجلزائر ال زبتلف األساليب يف التعامل 

سطحية ملفوفة ابلكثَت من مشاعر الشفقة والعطف ال ترقى للتوصيف الواقعي  إخباريةبرامج مناسباتية بتغطية 
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ولعل من بُت الربامج اليت حاولت .  جبد عن حقيقة وواقع احلياة اليومية لؤلشخاص ادلعاقُتوالعلمي الذي يعرّب 
والذي يتم من  وب مغاير مع ىذه الفئة صلد برانمج سهرة األحبلـ الذي تذيعو التلفزة اجلزائرية،أف تقف أبسل

ال  فإهنا ىذه الرغبات واف كانت مهمة على مستوى االحتياج ادلادي، ،خبللو ربقيق رغبات عينة من ادلعاقُت
 لتصنيفية.بل أكثر من ذلك تزيد من الرؤية ا ؛عن حقيقة االحتياجات غَت ادللباةتعرب 

ئري الزاؿ يرى يف فئة ادلعاقُت "العار" الذي غلب ويرى أمقراف عبد الرزاؽ يف ىذا الصدد أف اجملتمع اجلزا
سجينة  اإلعبلـىذه النظرة ذبعل من وسائل  أف ؼلفف وقعو على أفراد اجملتمع. ف ظهر فيجبإو  ،حجبو

أكثر شلا ػللل وينتقد، ومن جهة أخرى تبقى ىذه الوسائل  اخلطاب الرمسي الذي ؽلجد ويربر أفعاؿ احلكومات
القوالب االجتماعية والثقافية اجلاىزة السائدة يف اجملتمعات العربية واليت ال تزاؿ تنظر للمعاقُت نظرة  إنتاجتعيد 

ل وبذلك تفضح ىذه الوسائ ذلك التحرؾ ادلناسبايت ادلرتبط دبا ىو سياسي... إذل فأض متجذرة يف التخلف،
نفسها أماـ الرأي العاـ من حيث أهنا تفتقد النظرة الشاملة والعمل ادلتواصل الذي ؼلدـ ىذه  اإلعبلمية

 .100الفئة
وادلعاقُت، على  اإلعاقةويقصد إبعبلـ ادلناسبات كأسلوب يعتمد يف التعاطي مع قضااي : ادلناسبات إعالم -

تنظم من قبل مجعيات ادلعاقُت أو أي  اليتدلختلف األنشطة والفعاليات  اإلخباريةمن خبلؿ التغطية  ؛ادلناسباتية
للمشاركات يف الدورات  اإلخبارية، إضافة إذل التغطية العادلي لئلعاقة أو اليـو الوطٍتمؤسسات أخرى يف اليـو 

كثقافة ينبغي تكريسها ال   ،ف ىذا التعاطي يف صورة نقل للخربالرايضية 6كاأللعاب األودلبية ذلذه الفئة،ويكو 
يف اجملتمع، وىذا ما ىو رلسد يف التعاطي االعلمي مع قضااي االعاقة وادلعاقُت من خبلؿ اليـو العادلي الوافق 

 مارس اليـو الوطٍت )يف اجلزائر(.  14ديسمرب من كل سنة )عادليا(، و 3ؿ
 :بقضااي اإلعاقة وادلعاقني رىان البعد التوعوي لالىتمام -3

كثَت من ادلهتمُت بقضااي اإلعاقة وادلعاقُت على دور التوعية، سواء فيما يتعلق ابحلد من اإلعاقة، يراىن  
أو توعية اجملتمع ذباه ادلعاقُت، فبالنسبة للتوعية للحد من اإلعاقة، فإف ادلعوؿ األوؿ على اإلعبلـ الصحي، 

فإف محبلت التوعية ادلستمرة ادلوجهة لعمـو  ابعتبار أف أكثر أسباب اإلعاقة ذات صلة وثيقة هبذا اجملاؿ، ولذا
 .اجملتمع، بصدد مسائل زلددة، من شأهنا أف تعدؿ بعض السلوكيات الضارة، اليت ؽلكن أف تؤدي إذل إعاقات

على سبيل ادلثاؿ القيادة السريعة اليت تسبب حوادث السَت؛ والتوعية الصحية؛ والتوعية عن كيفية تبليف 
ؿ الفحص الطيب قبل الزواج... اخل. سبة لؤلطفاؿ؛ تبليف األمراض أو الوقاية من خبلاحلوادث ادلنػزلية ابلن

وابلتارل فإف التوعية ال يكوف ذلا أثر عاـ وبعيد ادلدى وحسب، بل ؽلكن أف يكوف ذلا أثر ملموس يف مسألة 
 . مدى زمٍت متوسط )أو قصَت( أيضازلددة ويف

                                                 
 .176 -172ص  ص ،2008 اجلزائر، ،قسنطينة دار هباء الدين للنشر والتوزيع، ،دراسات يف علم االجتماع عبد الرزاؽ أمقراف6 100
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لصحية والتفاعلية والتواصلية مع اجلمهور، شلا ربرص القنوات وتعد الكثَت من الربامج احلوارية واحلصص ا
حلمل قضية  جو ضمػن شبكتها الربرلية، إعبلما صحياالتلفزيونية العمومية واخلاصة وادلتخصصػة على إدرا

كما تؤدي القنوات التعليمية   .التوعية ابألسباب ادلؤدية لئلعاقة، مع مناسبة ربطها بشكل مباشر وواضح هبا
 ا.وقنوات األطفاؿ أيضاً دوراً مهماً يف ادلوضوع، مع ضرورة التكييف والربط مع موضوع اإلعاقة وأسباهب

ية يف التوع ضوره على القنوات التلفزية خصوصااستثمار اإلعبلف دبختػلف أنواعو وصور ح وؽلكن أيضا
اإلعبلانت ادلتعلقة ابحػًتاـ واالنضبػاط بقوانُت السػَت وادلرور يف ببلدان أو  الصحية أبسباب اإلعاقة؛ فمثبل

ربطها بصورة واضحة دبا ينجم  ادلهم جدا التعامل غَت الصحي مع بعض ادلنتجات الغذائية واالستهبلكية من
 إلعبلنية، خصوصابلت اإلعبلمية واعنها من إعاقات سلتلفة. وذبػدر اإلشػارة إذل أعلية اجلمع بُت منهج احلم

 .يف مناسبات وأايـ عربية أو قطرية زلددة، وأسػلوب ومنهج محبلت التوعية ادلستمرة
   يلي6 ومن بُت ادلرتكزات احملورية لعملية التوعية طلص ابلذكر ما

   . زايدة وعي اجملتمع وأفراده بوجود ذوي االحتياجات اخلاصة، واحتياجاهتم وإمكاانهتم -

   .قة واالحتياجات اخلاصة وأنواعها وأسباهبا، وكيفية اكتشافها والوقاية منهاالتعريف ابإلعا -

تعزيز مكاف ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع والتعريف حبقوقهم واحتياجاهتم، وقدراهتم، وإسهاماهتم  -
   .واخلدمات ادلتاحة ذلم

إزالة التفرقة والتحيز االجتماعي ضد ذوي االحتياجات اخلاصة ابلعمل على تغيَت مواقف الناس إزاء  -
 اإلعاقة، وىي مواقف يرجع غالبها إذل اجلهل وسوء الفهم. 

وقد شرعت بعض وسائل اإلعبلـ يف القياـ ببعض اخلطوات يف ىذا االذباه، من قبيل استخداـ لغة اإلشارة 
كما اعتاد قراءة ترمجة الربامج األجنبية   عتاد بعد فًتة ىذه الًتمجة سباماالتلفزيونية )وادلشاىد ي أثناء بعض الربامج

اس على رؤية اإلعاقة من انحية أخرى، فإذا كانت الفكرة ىي اعتياد الن .إذل العربية كتابة يف أسفل الشاشة
بل يتحقق ذلك عندما تعكس الربامج  من التنوع البشري، فإف الربامج ادلتخصصة ال ربقق ذلك، بصفتها جزء

ومقدـ برامج على سبيل  الحتياجات اخلاصة أف يكوف صحافياىذه احلياة ادلتنوعة )إبمكاف شخص من ذوي ا
ادلثاؿ(؛ وعندما ذبري كتابة وإخراج الربامج الدرامية أو احلوارية، فإنو من الطبيعي أف يكوف بُت شخصيات 

اخلاصة، وكذلك بُت ادلتحاورين. كل ذلك يساعد على رؤية احلياة  ادلسلسل أشخاص من ذوي االحتياجات
ل بصفتهم الواقعية وشخصياتػها كما ىي، وىكذا نتفػاعل مع األشخاص ادلعاقُت ال بوصفهم ذوي إعاقات ب

 .وأفكار وحياة ومواقف تشػكل جوىر وجودىم كبشرأشخاصاً لديهم مسؤوليات 
ـ منظور احلقوؽ، ىي من الشروط الضرورية من أجل كفالة إعماؿ إف التوعية الذكية واذلادفة، اليت ربًت 

احلقوؽ، نظراً ألف اإلعاقة تنشأ عن تفاعل النقص يف القدرات اجلسدية أو احلسية مع مواقف وحواجز موجودة 
اجملتمع نفسو ويف الناس األفراد، ويعد الدور التوعوي ذلذه الوسائل االعبلمية على اختبلؼ توجهاهتا  يف



 املؤسسات االجتامعية وطبيعة التنشئة االجتامعية للمعاقني..................................................................الثالثالفصل 

178 
 

 

واعها بقضااي االعاقة وادلعاقُت من األولوايت الراىنة، ذلك أف ادلشهد التحورل احلاصل يف الكثَت من وأن
األنساؽ االجتماعية عادليا واقليميا، وحىت وطنيا كاف لئلعبلـ احلصة األكرب يف صياغة فصوؿ ىذا التحوؿ 

 .101تو واغلابياتوابسلبي
 -اإلعاقة وادلعوؽ-ثنائية االىتماـ إذليبقى مهم ػلتاج  اإلعبلـوبناء على ما تقدـ فاف دور وسائل 

 .،وال مناسباتية يف االىتماـواالستمرارية يف التوصيف للواقع ادلعيش دوظلا تصنيف وال تفيئة
 دور اجلمعيات يف رعاية ادلعاقني: :سادسا

ذلك أنو  ،يف رلاؿ ادلعاقُت أعلية ابلغة وييكتسي العمل اجلمع: أمهية العمل اجلمعوي يف رلال ادلعاقني -1
، هاـ يف برامج التنمية يف اجملتمعواإلس ،وتوفَت العديد من خدمات الرعاية يقـو بدور ال يستهاف بو يف ادلساعدة

ودل يقتصر ذلك على اجملاؿ  ،ذبهت حديثا لتبٍت سياسات اخلصخصةال سيما وأف العديد من الدوؿ قد ا
 .102اجملاؿ االجتماعياالقتصادي بل طاؿ أيضا 

 كبَت جزء يقع بل الدولة وحدىا، أو احلكومة عاتق على تقع ال ادلعاقُت وأتىيل رعاية مسؤولية إف
 والتكفل بذاتو اجملتمع وعي مدى عن تعرب اليت ادلدنية، وادلؤسسات واجلمعيات ادلنظمات كاىل على منها

                 .خاص بشكل االجتماعية القضااي معاجلة يف ادلبادرة زماـ أخذ أي أعضائو، دبشكبلت التلقائي
 معها، والتعاوف التكامل دائرة إذل يتعداه بل الدولة، مع الصراع دائرة يف اجلمعوي العمل مفهـو ينحصر وال

 أساسي جسر فهي ذلذا االجتماعية، والتنمية احلداثة ضلو اجملتمع تقود اليت القاطرة ىي اجلمعيات ابعتبار
 يف الدولة وأجهزة اجلمعيات بُت فالتكامل ،توكفيل حسب احلديث اجملتمع إذل التقليدي اجملتمع من للعبور
 ىو بل استقبلليتها، مستوى من يقلل الذي ابلعيب ليس احملرومة الفئات برعاية ادلتصلة والربامج اخلطط وضع

 للمواطنُت الفاعلة ادلشاركة ربقق اليت الرئيسية القناة ىي اجلمعيات أف كما التدخل، نتائج قوة لزايدة السبيل
 ومجاىَتاي اجتماعيا وجها يعطي شلا وتنظيما، ربضرا الطرؽ أبكثر شؤوهنم وإدارة التنموية، اجلهود يف

 والتكفل للرعاية األوؿ ادلصدر ىي اجلمعيات تعد أمريكا ففي .السياسي وجهها جانب إذل للدؽلقراطية
 التنظيم بفضل التقدـ، أبو ىو الدؽلقراطية البلداف يف" اجلمعيات إنشاء فن "أصبح حىت االجتماعية، ابلقضااي

 التطوعي. اجلماعي والعمل االجتماعي

 البنية يف اذليكلي ابلتغيَت ادلتميزة ادلراحل يف اجملتمع، يف ديناميكية مجعوية حركة وجود أعلية وتربز
 من يًتكو وما للمؤسسات، الوظيفي للفراغ نتيجة كبَتة، فجوات تظهر حيث السياسي؛ النظاـ أو االقتصادية

 الفئات على سلبا ذلك فينعكس االجتماعية، اخلدمات من العديد تقدصل من الدولة انسحاب أخرى جهة

                                                 
 6اإللكًتوشل ادلوقعمتاح على  ،"لؤلشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة إعبلمية رؤية 6حسينة عمرعبيد 101

 ?phttp://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.ph 

.2004 النيل العربية، القاىرة، ،اجلمعيات األىلية يف رلال أتىيل ذوي االحتياجات اخلاصة إدارة أبو النصر مدحت6  102
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 يف االطلراط على احلية اجملتمع قوى غلرب شلا أصنافهم، دبختلف ادلعاقُت فئة رأسها وعلى الضعيفة االجتماعية
 وتعويض الفراغ وسد احملرومة، الفئة ىذه مطالب بتلبية والقياـ السلبية، اآلاثر تلك إلزالة اجلمعوي العمل

 ربقيق على قدرة األكثر ىو اجلماعي العمل ابعتبار ادلنظمة، التطوعية ادلبادرات خبلؿ من النقائص،
 مجاعتو وطموحات طموحاتو ربقيق يستطيع ال ومواىب قوة من أويت مهما الفرد ألف العامة، األىداؼ

 ودوف ،العاـ للصاحل اجلمعوي والعمل اجلماعية، اإلدارة عن للتعبَت صوت أقوى تعترب فاجلمعيات ذلذا دبفرده،
 .103ادلتطوع لئلنساف نفسي مسو حالة ؽلثل ادلقابل انتظار

 :أىم وظائف وأدوار اجلمعيات -2
ادلعتمد قانونيا يف وذلك حسب طبيعة وخصوصية نشاطها  ،قـو اجلمعيات ابلعديد من الوظائفت

 1046يلي فيماأبرز وظائفها  تلخيصها ؽلكن، و اجملتمع ادلوجودة بو
 ادليادين يف االجتماعي للعملمجاعيا  وتوجيهها للمواطنُت التطوعية اجلهود وتنسيق وتنظيم ذبميع -

 ة.ادلختلف
 ا.حله على والعمل اجلماىَتية ابدلشاكل اإلحساس -

 إذل هبا والوصوؿ الكفاية، دلبدأ ربقيقا قاعدهتا وتوسيع اخلة.... احلكومي اخلدمات يف الفراغات سد -

 وادلساواة. العدؿ دلبدأ وفقا منها احملرومة ادلناطق

 ادلصلحة مع والتجاوب اجلماعية ابدلسؤولية الشعور وتنمية ذاتيا، دلواطنُت االجتماعية الًتبية ربقيق -

 .العامة

 .ومنتجة قادرة طاقات إذل اضطراراي أو اختياراي العاجزة أو اخلاملة الطاقات ربويل -

 .احمللي ابجملتمع العاملة ادلنظمات بُت تعاونية عبلقات إقامة -
والقضاء علي القيم على اخلدمة الذاتية وحثهم  أفراد اجملتمع  لدى روح احلس اجلمعي ادلشًتؾتنمية  -

 . 105السلبية واالغًتاب واالنعزالية االجتماعية
صلاح اجلمعيات يف أداء وظائفها مرىوف دبدى اإلشراؾ الفعلي ذلذه الشرػلة يف عملية ونشَت إذل أف 

 ادلتاحة يف اجملتمع احمللي ابلعمل اجلواري التشاركي، -حد سواء-ادلوارد ادلادية والبشرية على مارالتنمية ابستث
 .ذات أغراض سياسوية ومأرب شخصية -مناسباتية-بية ألنشطة يف الكثَت من األحيافبعيدا عن التقارير ادلكت

 

                                                 
منتوري   جامعة 6 رللة الباحث االجتماعي، "والية قادلة ظلوذجا-اخلاصةدور اجلمعيات يف رعاية وأتىيل ذوي االحتياجات " عبد هللا بوصنوبرة6 103

 .284-283ص  ،(2010) ،10 العدد ،قسنطينة، اجلزائر
.285ص ادلرجع نفسو،  104

  
105

  Basil ,Serious D, Naria K,  Mekdes G ;The Role of  local  NGOs in promoting  participation in CBR , 

CBR participatory strategy in Africa, chapter 2 ,p: 141. 
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 خالصة: 
إف ىذا الفصل سعى فيو الباحث من خبلؿ ادلوضوعات ادلدرجة إذل التعريف ابدلؤسسات االجتماعية 
اليت تؤدي دورا ىاما يف التنشئة االجتماعية للفرد ادلعاؽ، من ىنا فإف ادلقاربة اليت يتم تبينها تنطلق من زاوية 

ل والرعاية والتكفل ابلفرد ادلعاؽ. وىو إعادة التعريف ذلذه ادلؤسسات اليت أتخذ يف احلسباف خصوصية التأىي
 غلعل الفضاء االجتماعي مرتبا ومستجيبا ذلذه احلاجة .

من انحية اثنية، يلـز الفواعل االجتماعية ادلوجودة اليـو يف السياؽ احمللي إف القرايب منو أو اجلواري من 
كما أف تعميم ىذه ادلمارسة سيسمح   أف تتوعى وتتبٌت  رؤية خاصة يف التعامل االجتماعي مع ىؤالء ادلعاقُت.

مستقببل من تغيَت أظلاط التفكَت والسلوؾ لكل فاعلي اجملتمع، شلا سيسمح من زبطي االعتبار السليب للمعاؽ 
 إذل التعامل معو من ابب اإلنساف الكامل من حيث البنية التفكَتية والوجدانية.
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 دتهيد:
التأىيل اؼبؤسسي يعد عزال عن سياؽ اغبياة االجتماعية اليومية العادية للمعاؽ، ىذه اؼبقاربة 

 اعبديدة ، ؽبذا تتحدث األدبياتضمن شروط اغبياة الطبيعيةالكبلسيكية عجزت عن إعادة إدماج اؼبعاؽ 
بديلة يتم من خبلؽبا الًتكيز على ؿباولة تثوير جهد اجملتمع ذات الصلة دبوضوع اإلعاقة واؼبعاقُت عن رؤية 

احمللي دبا ىو اجملاؿ الذي يعيش فيو اؼبعاؽ من خبلؿ توثيق صلتو بو عرب تفعيل دور اؼبؤسسات االجتماعية 
لتنمية احمللية وإعطائهم فرصة اؼبشاركة فيها بعيدا عن الرؤية احمللية يف استثمار جهود فئة اؼبعاقُت ضمن سَتورة ا

، إهنا رؤية تنظر لئلعاقة على أهنا مشكلة اجتماعية يف اليت زبتزؿ اؼبعاؽ يف صورة الشخص الضعيف غَت اؼبنتج
  اؼبقاـ األوؿ، قبل أف تكوف طبية.

اإلشارة إذل واقع رعاية  إف مسعى ىذا الفصل ىو عرض وفحص األدبيات ذات الصلة هبذه القضية مع
 اؼبعاقُت يف اعبزائر وحضهم من ىذه الرؤى. 
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 :أوال: رعاية ادلعاقني حركيا وأتىيلهم
 :اخللفية التارخيية لرعاية ادلعاقني حركيا -1

أقدـ  اإلعاقة اغبركية منذ قد تعرؼ على اإلنساف اؼبتفحص لتاريخ االىتماـ البشري ابالعاقة يدرؾ أف 
إال أف أوؿ  وصف عيادي واضح لو ، منذ أكثر من طبسة آالؼ سنة عرؼ، فشلل األطفاؿ مثبل ،العصور

نفذت عاـ   (SALLK Vaccine)وأوؿ ضبلة واسعة النطاؽ للتطعيم بلقاح السالك ، ـ 1789ظهر عاـ 
فقد مت القضاء  ،يناتوبعد أف كاف شلل األطفاؿ أكثر أسباب اإلعاقة اغبركية شيوعا يف عقد األربع ،1954

أما الشلل الدماغي فقد عرؼ من قبل اؼبصريُت القدماء ومت  ،ـ1966عليو تقريبا يف بعض دوؿ العادل يف عاـ 
إال أف جراح  ،ـ1497سبييزه عن شلل األطفاؿ وقد ظهرت بعض الكتب الطبية عن الشلل الدماغي منذ عاـ 

ونسبة إليو فقد ظبي ىذا  ،ـ1843العظاـ الربيطاين ولياـ لتل قدـ أوؿ وصف عيادي للشلل الدماغي منذ عاـ 
وسلر أقاـ كل من ولياـ جاورز وولياـ  ،لسنوات طويلة بعد ذلك (letele's Disease)اؼبرض ابسم مرض )لتل(

وبعد ذلك طور برونسوف كروتوز بعض  ،لل الدماغيإبجراء بعض الدراسات وإلقاء احملاضرات الطبية حوؿ الش
أسس مستشفى للرعاية والعناية ابألطفاؿ  مفقد 1863أما جيمس انيت  ،األساليب ؼبعاعبة الشلل الدماغي 

مث  ،علم ىؤالء األطفاؿ داخل اؼبستشفىاؼبعوقُت حركيا يف مدينة نيويورؾ ليقـو بتقدًن اؼبساعدات الطبية ,وي
ويقدـ ؽبم عبلجا  ،كز رعاية األطفاؿ اؼبعوقُت حركياحيث مت أتسيس مر ؛ حركياتواذل االىتماـ بوضع اؼبعوقُت 

وكذلك أتسيس اؼبركز الوطٍت للرعاية والعناية ابؼبقعدين سنة  ،م مهارات العناية ابلذات والتنقلطبيعيا ويعلمه
ويعترب االىتماـ ابلًتبية اػباصة  ،ة والدوؿ الناميةالدوؿ األوروبي كما نشطت االىتمامات يف ـبتلف ،ـ1900

سية والطبية والسياسية يف يف القرف العشرين ويف الوالايت اؼبتحدة وغَتىا من الدوؿ شبرة للتيارات الًتبوية والنف
 ات طرؽوالقانوف وتطور  ،النفس والًتبية واالجتماع والطب وكذلك نتيجة لتقدـ العلـو يف ميادين علم ،أورواب

 .داد الربامج الًتبوية واؼبهنيةوإع ،القياس والتشخيص لئلعاقات
ويف القرف العشرين كاف ىناؾ شعور عاـ يف األوساط الطبية بعدـ كفاية وفاعلية أساليب العبلج الطيب 

وقد  ،تكفيافراحة والرعاية اعبسمية ال ف اعبولذلك انبثقت الربامج الًتبوية والتدريبية نتيجة القناعة أب، التقليدية
تطورت الربامج الًتبوية التأىيلية ػبدمة األفراد اؼبعوقُت جسميا الذين كانوا يبكثوف لفًتات طويلة يف 

 .شلل األطفاؿ والسل وغَتىا :اؼبستشفيات بسبب إصابتهم أبمراض مثل
رامج ة الشديدة إذل بوبعد ذلك أصبح ىناؾ إحساس تدعم وازداد تدرهبيا حباجة ذوي اإلعاقات اغبركي

وقد  ،يبكثوف يف اؼبستشفيات أو البيوت وىكذا كاف األشخاص ذوو اإلعاقات اغبركية الشديدة، تربوية خاصة
حيث بدأت بعض الدوؿ إبنشاء صفوؼ خاصة  ؛تغَتت الصورة تدرهبيا مع بداية القرف الواحد والعشرين

اػباصة تعليمها للحاجات الًتبوية ومع إدراؾ اجملتمعات اإلنسانية و  ،معاقُت حركيا يف اؼبدارس العاديةلل
وكانت  ،األطفاؿانبثق االىتماـ إبعداد وأتىيل اؼبعلمُت للعمل مع ىذه الفئة من  ،لؤلطفاؿ اؼبعاقُت حركيا

، حيث اؼبداخل واألبواب واغبمامات وىذه اؼبدارس مكيفة من ،م متنوعة لؤلطفاؿ اؼبعاقُت حركيامباذج التعلي
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س اػباصة للمعاقُت حركيا موجودة إال أف التوجو ر ااؼبد قل دوف حواجز ومازالتوالتن، تسمح للطبلب ابلتحرؾ
 .الء يف اؼبدارس العادية اغبكوميةيتمثل بدمج ىؤ 

أي أهنا أدت  ؛عن حقوؽ اؼبعوقُت اليت مارستها اعبماعات اؼبدافعة يعكس قباح الضغوط ىذا االىتماـ
 .الربامج واػبدماتتشريعات وتفعيل إذل تعجيل االذباىات وإصدار ال

( والذي سم الًتبية لكل األطفاؿ اؼبعوقُتواؼبعروؼ )اب 1975سنة  94/142كاف القانوف لعاـ ىذا وقد  
 .عاية والتعليم والتشغيل للمعاقُتتبنتو األمم اؼبتحدة من أىم القوانُت اليت اندت ابلر 

بقصد لفت أنظار  ،يا للمعاقُتعاما دول 1981األمم اؼبتحدة أبف يكوف عاـ  ويف ىذا الصدد فقد أقرت
والتشجيع على تقدًن ، التكيف النفسي واغبسي مع اجملتمعشعوب العادل ودولو إذل مشكلة اؼبعوقُت على 

مُت دؾبهم الشامل يف وأت ،وإاتحة فرص العمل اؼبناسب ؽبم، والتدريب واإلرشاد إذل اؼبعوقُت اؼبساعدة والرعاية
وتوعيتو حبقوؽ اؼبعوقُت يف اؼبشاركة يف ـبتلف نواحي اغبياة االقتصادية  ،ابإلضافة إذل تثقيف اعبمهور ،اجملتمع

واليت أظهرت االىتماـ ، التقدـ يف الديبقراطيات العاؼبيةواإلسهاـ فيها وكذلك  ،واالجتماعية والسياسية
ومنهم اؼبعاقُت حركيا ، اغباجات اػباصةخاصة األفراد ذوي ابلتشريعات اػباصة واليت تعٌت حبقوؽ اإلنساف ,و 

كذلك  ،يف رعاية وأتىيل اؼبعاقُت حركيا أو التغَت الذي حدث يف اذباىات معظم اؽبيئات واعبهات اؼبختصة
أف سرعة التقدـ الطيب والتشخيص الذي ساىم إذل حد كبَت يف زايدة التشخيص الدقيق واؼبعاعبة السريعة 

 .1ابلتأكيد سرعة االىتماـ والرعاية ابؼبعاقُت حركيا لبعض اإلعاقات اغبركية فبا سهل
ال يبكن إغفاؿ الدور الذي أصبحت تؤديو اؽبيئات واؼبنظمات الدولية واإلقليمية  ويف ىذا الصدد

السبل الكفيلة ابالىتماـ  يف البحث عن...( اإلنساف، منظمات حقوؽ منظمة الصحة العاؼبية )األمم اؼبتحدة،
النظر يف التشريعات والقوانُت الذي تنظم أطر الرعاية والتأىيل واإلدماج ؽبذه الفئة ؛ وما وكذا إعادة  ،النوعي

 قرار اعبمعية العامة: ، ولعل من أبرزىاعن ىذه اعبهود ت اغباصلة يف ىذا الشأف إال دليل واضحاالتفاقيا
غبقوؽ األساسية لبلرباد ميثاؽ ا، 1993اػباص ابلقواعد اؼبوحدة بشاف تكافؤ الفرص للمعوقُت لسنة  96/48
اعتمد من قبل القمة  الذي العريب غبقوؽ اإلنساف واؼبيثاؽ ،2000الذي بدأ العمل بو يف ديسمرب  األورويب

، والربوتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ 2004ماي   23يف العربية السادسة عشرة اليت استضافتها تونس
 A/RES/61/106االتفاقية الدولية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة رقم  ، وكذا 2006لسنة األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .2008 اليت دخلت حيز التنفيذ سنة، و 2006الصادرة عن اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة سنة 
 مسببات اإلعاقة احلركية والكشف ادلبكر ذلا: -2
هبمع الدارسُت واؼبهتمُت بقضااي اإلعاقة، ال سيما ما تعلق بعواملها  أسباب حدوث اإلعاقة احلركية:-أ

ومسبباهتا، على أف ىذه األخَتة تتشابك يف إحداثها العديد من العوامل، وال يبكن أف كبصر مسببات 
                                                           

1
 .37-34ص-، ص2003 ،األردف ،1ط األىلية للنشر والتوزيع، سيكولوجية األطفال غري العاديني )اإلعاقة احلركية(،: حابس العواملة 
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حدوثها يف عامل واحد. من ىذا اؼبنطلق فقد وجد شبو إصباع على أف ىناؾ نوعُت أساسيُت من األسباب 
باب الوراثية، واألسباب البيئية، وتتفرع عن كل نوع ؾبموعة من العوامل واألسباب الفرعية؛ وسنحاوؿ نبا: األس

 أف نتعرض ألبرز ىذه األسباب والعوامل بناء على ىذا التصنيف كما يلي:
 العوامل الوراثية اجلينية:-

تعد العوامل الوراثية أكثر األسباب شيوعا بُت اؼبعاقُت، ويفسر الكثَت من األطباء العديد من حاالت 
اإلعاقة لؤلمراض اليت تكوف انتقلت للجنُت نتيجة لتقارب الزوجُت من حيث النسب أو لبلنغبلؽ الزواجي 

 يف عائلة أحد الزوجُت. كما جملموعة إنسانية معينة، أو يف حاالت أخرى تفشي مثل ىكذا إعاقة بشكل كبَت
ال ىبفى أف ىذا النوع من األسباب ال ينحصر يف العبلقة القرابية للزوجُت أو شيوع اؼبرض يف أىلهما، ولكن 
ىناؾ أساب أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا ابلنزاعات واغبروب. إذ أف استخداـ القنابل والذخائر الكيميائية 

يف تشوىات كبَتة وإعاقات ـبتلفة انتقلت إذل أجياؿ متتالية بعد تشوه  والنووية يف مناطق من العادل تسببت
الكرموزمات لؤلفراد الذين تعرضوا ؽباتو القنابل أو الذين ال يزالوف يسكنوف يف نفس اؼبكاف الذي وبوي على 

 بقااي إشعاعية.
صيب ما يقرب عن تؤثر العوامل الوراثية إذف بشكل جلي يف طبيعة العمليات النمائية للجنُت، وىي ت

. يف ىذا اإلطار نرى ضرورة توضيح الكيفية اليت يتشكل هبا اعبنُت لدى األـ 2ابؼبائة من الوالدات يف العادل 03
والعمليات اؼبرافقة ؽبا. إذ أف اػبلية اعبنسية )اغبيواف اؼبنوي للذكور والبويضة لئلانث( تتكوف من نواة واحدة 

وجًا من الكرومزومات، ووبوي كل كروموزـو على آالؼ اؼبوراثت اليت ثبلثة وعشرين ز ربتوي بداخلها على 
ستنقل كل أو بعض اػبصائص اإلنسانية للجنُت. وىذا األخَت يتشكل يف اللحظة اليت وبصل فيها اإلخصاب 

 .حيث تلتقي الكرومزومات اؼبتشاهبة لتولوين الزهبوت اؼبسؤوؿ عن ربديد جنس اؼبولود
ويشار ىنا إذل وجود اثنُت وعشرين زوجا متشاهبا من الكروموزومات، حامل للصفات العادية، بينما 
وبدد الزوج الثالث والعشروف جنس اعبنُت، ويطلق عليو كروموزـو اعبنس، وذبدر اإلشارة أف احتماالت اػبطأ 

وجدير ابلذكر أف . 3قة اغبركيةيف كلتا اجملموعتُت من الكروموزومات ينتج عنها إعاقات ـبتلفة منها اإلعا
اعبينات ىي اؼبسؤولة عن ضبل الصفات الوراثية؛ وبواسطة عمليات حيوية متعددة تنتقل من خبلؿ شفرة الوراثة 
من أنوية اػببلاي إذل خارجها ما يبكن من إقباز عديد عمليات البناء يف اعبسج، كمثل تكوين الصبغات وبناء 

 الربوتنُت ...إخل.
وتتضمن ؾبموعة من العوامل اؼبكتسبة )البيئية( واليت تؤثر على اعبنُت يف ىذه  البيئية ادلكتسبة:العوامل  -

 اؼبرحلة، وال تقل ىذه العوامل يف أثرىا عن العوامل اعبينية يف إحداث اإلعاقة ، وأىم ىذه العوامل ىي: 

                                                           
 .67، ص2008، اإلسكندرية، 1لدنيا الطباعة والنشر، ط، دار الوفاء التأىيل اجملتمعي لذوي االحتياجات اخلاصةدمحم سيد فهمي:  2
3

 .20، ص2007،، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمافاإلعاقة احلركية والشلل الدماغيعصاـ ضبدي الصفدي:  
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ض اؼبيكروبية والفَتوسية، األمراض إصابة األـ ابألمراض يف اؼبرحلة اعبنينية )قبل الوالدة( كمثل األمرا -
التعرض  التهاب الكبد،، أمراض ضغط الدـ العضوية )السكري، أمراض القلب، اضطراابت الغدة الدرقية،

 لؤلشعة واإلشعاع.
سوء التغذية لؤلـ اغبامل الناتج عن نقص اؼبواد والعناصر الغذائية اؽبامة يؤثر بشكل كبَت على مخ اعبنُت  -

 .4ئف أعصاب اؼبخوعلى كفاءة وظا
وتشَت الكثَت من الدراسات الطبية والصحية بكثَت من القطع أّف اؼبولود الذي يتغذى على الرضاعة  
الطبيعية ىو أقل عرضة لئلصابة ابألمراض اؼبختلفة واليت قد تكوف من بينها اإلعاقة. أما األطفاؿ الذين 

األكثر تعرضا لؤلمراض كمثل التسمم  يعتمدوف بشكل نسيب أو مطلق على الرضاعة االصطناعية فهم
والسبب الرئيسي غبدوث ىذه اغبالة ىو التلوث الذي يصيب غذاء الطفل، وىذا التلوث واإلسهاؿ والقيء، 

قد يكوف يف اللنب الصناعي أو زجاجة الرضاعة نفسها، فخبلؿ ربضَت الرضعة قد يؤدي بعض اإلنباؿ إذل 
َواْلَواِلَداُت "فأين كبن من قولو تعاذل. 5أو القيء أو االثنُت معاحدوث التلوث الذي قد ينتهي: ابإلسهاؿ، 

   .233سورة البقرة اآلية " يُػْرِضْعَن أَْواَلَدُىنَّ َحْوَلُْتِ َكاِمَلُْتِ ِلَمْن أَرَاَد َأْف يُِتمَّ الرََّضاَعة

 .تناوؿ األـ للعقاقَت واألدوية -

قبل وأثناء وبعد اإلقباب، وما  )الوراثية، والعواملوابإلضافة إذل ما تقدـ من توصيف ؽبذه األسباب 
واإلعاقة اغبركية  ،رة يف تنامي ظاىرة اإلعاقة عموماف ىناؾ عوامل أخرى ال تقل خطو إ، فابألـ وجنينها( يرتبط

حبيث يبكن أف ينجب األفراد أصحاء وسليمُت ولكنهم يكتسبوف إعاقاهتم نتيجة ىذه  على وجو التحديد،
 مل اليت نلخص أنبها فيما يلي:األسباب والعوا

وتسهم ىذه  يشَت مفهـو اغبوادث إذل معاين ودالالت متعددة يف الوقت الراىن؛ احلوادث ادلختلفة: -
رقات من أىم ىذه األنواع األخَتة بصورة كبَتة يف زايدة معدالت اإلعاقة بصورة عامة،وتعد حوادث اؼبرور والط

وتعد  . 6مليوف معاؽ يف العادل 30ػػػابؼبائة عاؼبيا واليت تقدر ب 8.5ذلك أهنا مسؤولة عن إعاقة حوارل  ؛وأخطرىا
حيث ؛ اعبزائر من بُت دوؿ العادل اليت تعاين من تنامي حوادث اؼبرور والطرقات

مقارنة جريح15635 و قتيل 594إذل ،2013لسنة األوذل أشهر التسعة خبلؿ اؼبرور، حوادث ضحااي عدد ارتفع
 اػبسائر وبلغت ،اجروب 15768 أيضا  فيها سجل واليت الفًتة، نفس يف 2012 سنة سجل قتيل  548بػ 

 اؼبدير  فبثل  كشفو حسبما دينار،  مليار 40 من أكثر السنة، ىذه  وقعت  اغبواداثليت تلك كاليفتاؼباديةو 
 بوالية وفد يالذ  للشرطة األوؿ العميد العمومي، األمن دبديرية األمنية الوقاية مسؤوؿ الوطٍت لؤلمن العاـ
 على للموقف سيدا الطرقات إرىاب تبقي ـبيفة إحصائيات عن األخَت ىذا كشف حيث ،بوعريريج برج

                                                           
4
 Alloy, Lauren, B, and Others : Abnormal Psychology, Current Perspectives , New York, Mc G. Raw- 

Hill , Inc.,1996,p468. 
 ، بَتوت، لبناف.07/10/2011اؼبؤسبر الثامن عشر الرباد صبعيات أطباء األطفاؿ العربية اؼبنعقد بتاريخ:  توصيات اعبمعية اللبنانية لطب األطفاؿ، 5
 .146 ،145 مرجع سبق ذكره ،ص ،سياسات الرعاية االجتماعية للمعوقني يف اجملتمعات النامية عبد هللا دمحم عبد الرضبن: 6
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 مقارنة مرور حادث 13259  ،2013 سنة من األوذل أشهر التسعة سجلت كما اعبزائر، يف الطرقات مستوى
  .قتيبل 594 خلفت ،واليت2012سنة من الفًتة نفس يف حادث13328 بػ

 خبلؿ بوعريريج، برج والية أمن رئيس رفقة العمومي األمن دبديرية األمنية الوقاية مسئوؿ وكشف ،ىذا
 األوذل العشر الوالايت ترتيب عن بوعريريج، بربج اؼبرورية والسبلمة التوعية أسبوع افتتاح دبناسبة ألقاىا مداخلة

 التسعة خبلؿ حادث 866 بتسجيلها الرايدة يف سطيف والية أتيت حيث اؼبرور، دثحوا عدد حيث من وطنيا
 حادث، 560:ػػب بوعريريج برج مث حادث 854 بػ العاصمة اعبزائر والية تليها ،2013 سنة من األوذل أشهر

 معسكر وأخَتا،406قسنطينة 415الشلف ،427 ،ابتنة ،475 تلمساف ،492 مسيلة ،511 بسكرة
 االعاقة غباالت ىيب الر للتنامي واقعيا مؤشرا تعد شك دوف اغبوادث ىذه .7مرور دثاح 403 بتسجيل
 ميداف -بوعريريج برج بوالية سواء االعاقة، معدالت تزايد يف احملورية األسباب من منها هبعل فبا اغبركية،
ندرج ىذا إبعاقة حركية  اؼبرشحُت لبلصابةولتوضيح تنامي عدد اعبرحى،  عاؼبيا. وحىت أووطنيا -الدراسة
سنة ؼبناطق الريفية واغبضرية من ابحوادث اؼبرور يف اعبزائر  جراء رحىاعب تنامي أعدادالذي يبُت  ،اعبدوؿ
 :8يتأي كما  الطرقات عرب واألمن للوقاية الوطٍت اؼبركزحسب  2010إذل  1990

 0101اىل 0991يوضح تنامي عدد جرحى حوادث ادلرور يف اجلزائر من  (01جدول رقم)
 السنة الوسط الريفي الوسط احلضري اجملموع

36955 14703 22252 1990 

35484 12637 22811 1991 

35726 12594 23132 1992 

21689 12023 20666 1993 

26191 9775 16423 1994 

26768 9933 16835 1995 

31952 11561 20391 1996 

34534 12956 21578 1997 

38092 14374 23718 1998 

43765 15438 28327 1999 

51506 18874 32632 2000 

54633 21535 33098 2001 

57013 21551 35462 2002 

63699 21741 41958 2003 

64714 21521 43193 2004 

58082 19225 38857 2005 

60120 19029 41091 2006 

61139 19440 41699 2007 

64708 20499 44209 2008 

64979 21197 43782 2009 

52435 18173 34262 2010 

 .2010 السنة الطرقات، عرب واألمن للوقاية الوطٍت اؼبركز :ادلصدر

                                                           
  http://www.ennaharonline.com متاح على اؼبوقع: 2013نوفمرب  11يـو االثنُت  4338 جريدة النهار: العدد 7
 .2010 ،عدد اجلرحى جراء حوادث ادلرور إحصائيات اؼبركز الوطٍت للوقاية واألمن عرب الطرقات: 8

http://www.ennaharonline.comليوم/
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 اإلعاقة ظاىرة تنامي يف كبَت  أثر ؽبا اؼبرور حوادث أف يدرؾ واإلحصائيات األرقاـ ؽبذه اؼبتأمل إف
 أصبح ما أو اؼبرور، حوادث يف عاؼبيا األوذل اؼبراتب يف اعبزائر تصنيف على أتكيد وىذا اعبزائر، يف اغبركية
 الطرقات. إرىاب يسمى

  :عدالت اإلعاقة واليت تسهم حبوارلوتعترب حوادث العمل أيضا من أىم اغبوادث مسانبة يف زايدة م
أما حوادث اؼبنازؿ فينتج عنها  مليوف معاؽ يف العادل، 15.5 أي ما يقدر حبوارل:؛ ابؼبائة من اؼبعاقُت عاؼبيا 4.5
، ضف إذل ذلك اغبوادث الناذبة عن الكوارث الطبيعية من الزالزؿ 9ابؼبائة من حاالت اإلعاقة عاؼبيا 6.5

ما تشهده بعض الدوؿ العربية يف ما أصبح يعرؼ  ىذاو  ؛واغبروب، واعبرائم وأعماؿ العنف، والفيضاانت
يف تنامي معدالت ونسب  -دوف شك-، والذي سيزيدصر، اليمن(، العراؽ، مسوراي )ليبيا، ابلربيع العريب

 هبذه الدوؿ. بصفة عامة واإلعاقة اغبركية على وجو اػبصوص اإلعاقة
 :والنماذج األسباب األمهية لإلعاقة احلركية الكشف ادلبكر -3

مرحلة مبكرة، يعد التدخل اؼببكر من األساليب اؽبامة اليت يبكن أف يشخص ويتنبأ دبسار مبو الفرد يف 
 .فبا يساعد يف ذبنيبو االصابة ابؼبرض ومنو االعاقة، أو حىت التخفيف من مضاعفاهتا السلبية اف حدثت فعبل

يف ربديد وانتشار معظم العلماء إذل أنبية اؼبتغَتات اليت ربدث ما قبل عملية اؼبيبلد وأثرىا  ىذا وقد أكد
وكأحد العوامل اؽبامة يف القصور والعجز إال أف بعض العلماء اآلخرين أمثاؿ سامَتوؼ  ،اإلعاقات

(Sameroff)  والباحث شاندلر(Chandler 1975)  توصلوا إذل أف األدلة اؼبتوفرة ضعيفة على وجود صلة
أو الوالدة  ،دالبفاض وزف الطفل عند اؼبيبل أو ، Perinatal  anoxiaمباشرة بُت نقص األوكسجُت عند اؼبيبلد

 قبل اؼبوعد الطبيعي ،وبُت الوضع النهائي للفرد يف اؼبراحل البلحقة .
التقليل من أتثَت ويؤكد الباحثاف يف نتائج دراساهتم إذل أف اؼبكانة اؼبرتفعة يف الطبقة االجتماعية مالت إذل    

م حجم اؼبشكبلت النمائية ضخأدت إذل ت الجتماعية اؼبنخفضةيف نفس الوقت كانت الطبقة ا، القصور اؼببكر
ىذا النموذج اؼبتداخل عند ربليلهم لآلاثر بعيدة اؼبدى لعوامل ما بعد  ( وزمبلؤهWerner، ويؤيد )ويرنراؼببكرة

 اؼبيبلد والعوامل األسرية اؼببكرة على كبو األطفاؿ .
ومن خبلؿ الدراسة توصلت النتائج إذل أف األفراد الذين نشئوا يف بيئات أسرية مرغوبة ومفضلة حققوا 

نقطة يف نسب الذكاء خبلؿ سنتاف من العمر مقابل ذلك وابؼبقارنة مع زمبلئهم  34يف اؼبتوسط ارتفاعا يبلغ 
اؼبيبلد أو أثناء عملية الوالدة تتوقف  الذين نشئوا يف بيئات فقَتة ؛دبعٌت آخر فاف أتثَت اؼبضاعفات يف غبظة

 .مو لؤلطفاؿ خبلؿ السنوات البلحقةعلى اؼبتغَتات البيئية اليت ت الن
لغا على اؼبسار توصلت إذل أف حدة اإلصاابت اؼببكرة تؤثر أتثَتا اب  (Smith 1977)أما دراسة ظبيث 

حادة وبليغة مبكرة ظهرت عليهم  حيث توصل إذل أف األطفاؿ الذين تعرضوا إلصاابت ،النهائي لؤلطفاؿ

                                                           
 .146ص، مرجع سابقعبد هللا  دمحم عبد الرضبن:  9
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بعض اؼبشكبلت اعبسمية والسلوكية والتعليمية بفروؽ ذات داللة يف األعمار مابُت سن العاشرة ولغاية الثامنة 
؛ دبعٌت آخر نستطيع أف إصاابت أو مشكبلت أثناء الوالدة عشر عندما قورنوا بزمبلئهم الذين دل يعانوا من

وكسجُت أو تعرض لسوء أو نقص األ، شكبلت مثل الوالدة القيصريةنقوؿ أنو ليس كل طفل يتعرض ؼب
ابؼبقابل ال نستطيع أف نقوؿ أف كل طفل يولد  ،القصور يف النواحي اعبسمية حتما قد تظهر لديو ،التغذية

دبعٌت آخر ىذه العوامل تتفاعل معا كعوامل ما قبل اؼبيبلد وعوامل  ،ية طبيعية ال يتعرض للقصور اعبسموالد
، أي أف االعاقة اغبركية ىي ؿبصلة اغبركية ديد وانتشار اإلعاقاتاء اؼبيبلد وعوامل ما بعد اؼبيبلد يف ربأثن

 .10لتفاعل كل ىذه العوامل مشًتكة
العمليات اؽبامة اليت يقـو هبا فريق األخصائيُت  يعد التدخل اؼببكر من: أمهية التدخل ادلبكر وأسبابو -أ

  .11اإلعاقة ، وأاثرىا السلبية على اغبياة الشخصية واالجتماعية للمعاقُتللحد أو التخفيف من وطء 
 :إدراج أنبية ىذه العملية يف النقاط التاليةويبكن 

األنبية األوذل يف التدخل اؼببكر لذوي اؼبعاؽ حركيا وذلك لتقبل الفرد اؼبعاؽ داخل األسرة والقبوؿ  تعترب -
دل يكن عظوا أو ابألمر الواقع ليستطيعوا تقدًن الرعاية والعناية والعبلج للفرد الدخيل والزائر اؼبفاجئ والذي 

 .متوقعا يف األسرة
ؽ والوسائل السلمية يف التعامل مع اإلعاقة ,لذا وجب التدخل حىت إف ذوي اؼبعوؽ حركيا يفتقدوا إذل الطر  -

انُت وإجراءات علمية يتعرؼ األىل على طبيعة الوسائل والطرؽ اؼبناسبة يف التعامل مع اإلعاقة واليت زبضع لقو 
 .دقيقة

ة يف سن حرج إف الطفل اؼبعاؽ حركيا قد تظهر لديو اإلعاقة يف سنوات الطفولة وابلتارل فاف ظهور اإلعاق -
رجة حىت يتهيأ وفًتة حرجة قد وبتاج منا التدخل اؼببكر لتقدـ اؼبساعدة والعوف للطفل أثناء ىذه الفًتة اغب

 ال سبر ىذه اؼبرحلة اغبرجة دوف أف يكتسب أمباطا من التعلم أثناء ىذه اؼبرحلة قد تؤدي، ألمباط تعلم الحقة
 .إذل إعاقة النمو يف مراحل الحقة

اقات اغبركية تؤثر سلبا على مسارات النمو من الناحية اعبسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية معظم اإلع -
,لذا البد من التدخل السريع لتعديل وتصويب  وتقدًن اؼبساعدة ابلشكل السريع لتفادي النقص والعجز الذي 

 وأثرىا على اؼبسارات اؼبذكورة سابقا . اإلعاقةينتج عن طبيعة 
أخَت يف تقدًن التعرؼ والتدخل السريع قد يؤدي إذل تفاقم اإلعاقة وازدايد أعراضها ,وتؤدي إذل إف الت -

أو قد يؤدي إذل ، دية يف تعديل وتصويب اإلعاقةإصاابت وإعاقة أكثر وىذا ابلتارل يؤدي زايدة التكلفة اؼبا
 قببل.تفشل اعبهود الطبية والتعليمية يف إمكانية التخفيف من ىذه اإلعاقة مس
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، اجمللد األوؿ، مكتبة "االذباىات اؼبعاصرة يف التشخيص التكاملي والتعليم العبلجي والرعاية لذوي االحتياجات اػباصة"زينب دمحم شقَت:  
 .11ص، 2003،النهضة اؼبصرية، القاىرة
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لذا البد من التدخل يف ىذه اؼبرحلة حىت ، ة ىي األساس يف صبيع مراحل النمومن اؼبعلـو أف مرحلة الطفول -
 ال يفقد الطفل كثَتا من اعبوانب النمائية يف اؼبراحل البلحقة .

إف التدخل السريع يف اإلعاقة يكثف اعبهود احمليطة ابلطفل اؼبعاؽ من حيث جهود اآلابء واألمهات  -
واألطباء اؼبختصُت واؼبعلمُت واحمليطُت ابلطفل يف اغبد من اإلعاقة والتخفيف قدر اإلمكاف فبا لو بفي التدخل 

 .للتخفيف من اإلعاقة متأخرا ال نستطيع بعدىا أف نتعاوف يف اؼبشاركة
كن أف تثمر معلومات التدخل السريع يف اإلرشاد الوراثي أو اإلرشاد األسري حوؿ الطلب من األسرة أو يب -

 .الطيب السريري غباالت إقباب أخرىالتدخل الطيب أو اإلشراؼ 
إف التدخل اؼببكر يساعد الًتبويُت يف إهباد الطرؽ التعليمية اؼبناسبة وقد تعطي ىؤالء الوقت الكايف  -

 .عليمية اؼبناسبة لئلعاقة اغبركيةشف عن اقبح الوسائل والطرؽ التللك
قد يعفي الوالدين من اؼبشكبلت اليت تًتتب على وجود الطفل اؼبعاؽ مثل الطبلؽ واالنتحار  ابإلضافة اذل أنو

 .ألسرة بوجود اؼبعاؽأو اؼبشكبلت النفسية اليت تعًتض أفراد ا، والتخلص من الطفل اؼبعاؽ حركيا
 :12ومن بُت أبرز ىذه النماذج :مناذج التعرف ادلبكر على اإلعاقة احلركية -ب
 منوذج الفرز ادلبكر: -

يقـو على أساس تتبع اؼبشكبلت النمائية يف وقت مبكر ,شأنو شأف اؼبنحى الطيب الذي يركز على 
ف ىدؼ إو ، اػبسائرمتابعة اغبالة اؼبرضية واإلشراؼ عليها للسيطرة على األعراض يف أسرع وقت فبكن وأبقل 

، مبكرة لتكوف أكثر فعالية وأتثَت الفرز اؼببكر ىو استخداـ كافة األساليب العبلجية أبسرع وقت وبفًتة
ف ترؾ إو  .ذل تدىور اغبالة من سيئ إذل أسوأويفًتض يف ظل ىذا النموذج أف ترؾ اؼبشكلة دوف عبلج يؤدي إ

 .وية خطَتةاثناؼبشكبلت األولية تؤدي إذل مشكبلت ومظاىر قصور 
ىذا النموذج من التحليل اؼبوجو كبو مظهر الضعف يتطلب أف يستخدـ أشخاص ذوو كفاءة عالية 
ومدربوف تدريبا عاليا واستخداـ أدوات متطورة تستطيع أف سبيز وربدد األشخاص الذين يعانوف من مشكبلت 

ـ ىذا النموذج للتعرؼ اؼببكر على وقد استخد .ال يواجهوف من مثل ىذه اؼبشكبلت وبُت غَتىم فبن، مبائية
، اؼبنحى درجات متفاوتة من النجاح وقد حقق ىذا، احتماؿ وجود مشكبلت جسمية أو انفعالية أو معرفية

الفرز  :مثل،لكنو أثبت من خبلؿ نتائجو أنو من األساليب الفعالة لقياس مظاىر القصور الفسيولوجي اغباد 
وإاثرة اػبطرة اغبادة يف والدات تكوف شكل  Thelidomideاليدوميد اؼببكر ؼبشكبلت مثل استخداـ عقار الث

كذلك يف تعرض األـ ،أدت إذل تفادي مضاعفات كبَتة ألاثر ىذا العقار ، أطرافها على شكل زعانف
للحصبة األؼبانية أو تعرضها ألشعة أكس وآاثرىا على صحة األجنة فاف الفرز اؼببكر أدى إذل زبفيف اآلاثر 

 .ذه اؼبشكبلت أثناء اغبملسلبية ؽبال
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 منوذج الفحص النهائي: -
يف ربليل معظم العمليات يبدو أف مبوذج الفحص النمائي للتعرؼ اؼببكر أكثر مبلئمة من مبوذج الفرز 

ألسرة ومواطن الضعف يف الفرد ويف ا، فربامج الفحص النمائي تؤكد على التقدير الشامل ؼبظاىر القوة، النمائية
ومثل ىذه اعبهود للتعرؼ اؼببكر تعمل على ربديد اؼبتغَتات البيولوجية  .االجتماعي أيضاويف النظاـ 

وزبتلف مبوذج الفحص النمائي عن مبوذج الفرز يف أف األوؿ يؤكد على ، سيكولوجية واالجتماعية والثقافيةوال
الفرد وابختبلؼ مبو إجراء تقييمات متكررة للعمليات اليت زبتلف مكوانهتا وتفاعبلهتا ابختبلؼ مراحل 

 .التغَتات البيئية
ومن اؼبعلـو أف مظاىر القصور اؼبتعددة تشَت إذل اغباجة لصور من التدخل اؼبتخصص لتعضيد وتثبيت 

ىذا النوع من الفحص النمائي يضع يف االعتبار الفروؽ بُت األفراد  جوانب القوة وزبفيف مظاىر الضعف.
على أف االكبرافات عن اؼبعايَت اإلحصائية للحاالت العادية يف ؾباالت ، أكرب فبا يتوافر يف مبوذج الفرز بدرجة

واؼبهارات اغبركية ال تؤخذ على أهنا مشكبلت ربتاج ، اط العاـ وحدة اإلدراؾ واالنتباهمثل مواقف مستوى النش
 بُت متغَتات ىامة أخرى من النوع الذي يؤديو ، أشكاؿ التفاعل بُت ىذه اؼبتغَتاتإذل عبلج إال إذا كانت 

االجتماعية أو مثبل على سبيل اؼبثاؿ إذل مشكبلت يف العبلقات ، إذل مشكبلت أكرب يف ؾباالت أوسع
 .مشكبلت يف التعليم

ولعل من الواضح أف أاي من مبوذجي الفرز والفحص النمائي ال يقدـ إجاابت على مسارات التنبؤ 
 ؼبستوى النهائي ؽبذا النمو.دبجرى النمو وتقدير ا

من  (لفحص النمائيفنموذج الفرز يعاين من مدى ؿبدود يف الوقت الذي يعاين منو النموذج اآلخر )ا
ويًتتب على ذلك أنو من األفضل استخداـ ، الستخدامو استخداما فعاال ومؤثرانقص اؼبعرفة البلزمة 

من أىم مشكبلت عملية التعرؼ  لّ ولع، ن القصوراألسلوبُت معا للكشف عن اؼبشكبلت واؼبظاىر اؼبعينة م
، تشخيص بعض حاالت اإلعاقة اغبركيةاػبطأ يف ؛ و تشاؼ بعض األطفاؿ اؼبعاقُت حركياالفشل يف اك :ىي

 .أساليب التقييم التتبعي لئلعاقاتعدـ مبلئمة بعض ؛ و التسميات ووصم األطفاؿ اؼبعوقُت إلصاؽو 
عمليات الكشف والتشخيص والتدخل اؼببكر ثبلثة أساليب مهمة جدا يف التعامل مع اؼبعاقُت  فإ

؛ والكشف يسبق التشخيص، والتشخيص ىو أوؿ عمليات التدخل اؼببكر، ويعترب الكشف إجراء احركي
ية، بينما ، اؼببلحظة، ورصد اػبطة الطباإلحالة: لة مسحية أوذل تستند على إجراءاتتقويبي موجز أييت كمرح

التشخيص أييت كتكملة لعملية الكشف ويقـو على ربديد اغباالت اؼبراد تشخيصها كفئة اؼبعاقُت حركيا مثبل، 
 اإلجراءات، لتأيت مرحلة التدخل اؼببكر، وىي عبارة عن ؾبموعة مث ربديد األخصائي الذي يقـو هبذه العملية
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صد منع حدوث اإلعاقة، أو اغبد منها واغبيلولة دوف اؽبادفة اؼبنظمة واؼبتخصصة، اليت يكفلها اجملتمع بق
 .13إذل عجز دائم -ايف حالة وجودى-ربوؽبا

جوارية يف تقدمي خدمة الرعاية  كاسرتاتيجية (Portage)الربانمج ادلنزيل للتدخل ادلبكر البورتج  -ج
ذوي اإلعاقات دوف طفاؿ وسيلة للتدخل اؼببكر من خبلؿ تدريب أمهات األ تعد منهجية البورتج للمعاقني:
ويقـو الربانمج بتدريب األـ على كيفية تعليم طفلها والتعامل معو ويؤىلها لتصبح اؼبدرسة اغبقيقية  التاسعة،
 .بيئة الطفل الطبيعية ويف اؼبنزؿ من خبلؿ زايرات منزلية أسبوعية تتم يف ،ألطفاؽبا

1969صمم ىذا الربانمج يف الوالايت اؼبتحدة عاـ  :مشروع البورتج تعريف -
وقد ترجم إذل العديد من  ،14

مشروع تعليمي للتدخل اؼببكر لتثقيف أمهات األطفاؿ اؼبعوقُت منذ اؼبيبلد وىو  اللغات منها اللغة العربية،
ها لتصبح اؼبعلمة ويؤىل ،يقـو اؼبشروع بتدريب األـ على كيفية تعليم طفلها  والتعامل معو  التاسعة، وحىت سن

وطبق الربانمج على الطفل  ،وذلك من خبلؿ زايرة منزلية أسبوعية ؼبدة ساعة وربع ،اغبقيقية لطفلها اؼبعوؽ
وىبدـ الربانمج األطفاؿ ذوي اإلعاقات اؼبختلفة مثل  ،واألـ داخل اؼبنزؿ ألنو أكثر مبلئمة للطفل وبيئتو

وأثبت قباحو  1997وقد طبق يف األردف منذ عاـ ، عاقات ..إلمتعددي ا، عاقات اعبسميةاإل ،عاقة العقليةاإل
ويقـو الربانمج بعمل تقييم لؤلطفاؿ ذوي ، من خبلؿ التطور الذي طرأ على األطفاؿ اؼبلتحقُت ابلربانمج

ومن مث وضع منهاج متسلسل حوؿ التحاؽ الطفل  ،اإلعاقات ؼبعرفة العمر العقلي وربديد نقاط القوة والضعف
 ف التجربة األردنية ىي األوذل عربيا، وقد عرفت قباحا ىاما مقارنة بباقي التجارب العربية.إولئلشارة ف .بو
تقدًن برانمج التأىيل اؼببكر تتمثل يف  األىداؼؾبموعة من يصبو ابألساس إذل ربقيق  أىداف ادلشروع : -
إجراء التقييم لؤلطفاؿ فبن يعانوف من  االكتشاؼ اؼببكر لئلعاقة وذلك من خبلؿ؛ و خل بيئة الطفل اؼبألوفةدا

إشراؾ األىل بشكل مباشر يف ج التدخل اؼببكر يف أصغر سن فبكن؛ و مشاكل النمو وإدراجهم ضمن برانم
وتزويده ابؼبهارات  ،وىي إحدى الوسائل الفعالة للتأثَت على الطفل ،العملية التدريبية والتعليمية لطفلهم اؼبعوؽ

ئل الضرورية تزويد األـ ابلتدريب اؼبستمر فيما يتعلق ابلوسا وكذا يف حياتو اليومية. اليت ستساعده على التكيف
إضافة إذل  ،تقدًن مناىج تتبلءـ والثقافة احمللية متضمنة مواضيع يف التعليم اػباصلرعاية طفلها اؼبعوؽ، و 

عوؽ هبدؼ تصميم ل اؼبربديد نقاط القوة والضعف لدى الطفوالعناية ابلنفس، و  اؼبؤثرات اغبسية واعبسمية
، ؤلسرةق اػبطوات العملية للربانمج دوف إرابؾ لتطبيقدراتو ابلتعاوف مع األـ، و بعلى اؼبعرفة  برانمج خاص مبٍت

طفاؿ من الوالدة إذل األفئات يستهدؼ يث التطور ويستخدـ كأداة للتعليم، استخداـ منهج متسلسل من حو 
 .ملوف يف مؤسسات وصبعيات اؼبعوقُتالعايف اغبي نفسو؛ و وأقارهبم واألىارل  همأىالي؛ و سن التاسعة

                                                           
13
 .51-43صص ، سبق ذكره: مرجع اإلعاقات احلركية بني التشخيص والتأىيل وحبوث التدخل رؤية نفسيةالسيد فهمي علي دمحم:  

14
، 2006 عماف، ، دار اغبامد للنشر والتوزيع،1، طآليات تنفيذه، جتاربو(التأىيل اجملتمعي)مفهومو، فلسفتو، مبادئو، داوود ؿبمود اؼبعايطة:  
 .242 ص
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 :15أييت وتتمحور ىذه األخَتة حوؿ ما بعاد ادلشروع:أ -
شرح برانمج البورتج بشكل مبسط مبلئم لؤلـ وإعطائها فكرة عن دورىا يف ويقـو على  البعد التعليمي: -

 .ـ لتعبئة مبوذج النشاط بشكل صحيحاؼبدرسة واألإهباد رموز مشًتكة بُت ، و إقباح الربانمج ابلنسبة لطفلها

من خبلؿ التعامل مع األـ والطفل يبكن إيصاؿ معلومات معينة تفيدىا ابلنسبة ويتم  البعد التثقيفي: -
اؼبساعدة يف اإلجابة عن بعض التساؤالت اليت  من االتصاؿ ابألـ يبكن عمليةو األسرة، لطفلها وثقافة أفراد 
 الرجوع للمتخصصُت. تواجو األـ عن طريق

 من قبل اؼبدرسة ابلتعاوف مع األىل. ىابعد ربديد اؼبشكبلت يتم وضع خطة وتنفيذ: البعد التأىيلي -
احملاولة يف مساعدة األىل على تقبل فكرة الطفل اؼبعوؽ على دمج الطفل واألـ يف  البعد االجتماعي: -

 ، دبا يساعد اعبميع على التكيف.اجملتمع
تشَت ماجدة حرصا على إقباح سياسة ىذا الربانمج  :لربانمجابإرشادات خاصة أبسر األطفال ادللتحقني  -

 من ىذا اؼبشروع ؾبانية.ضاػبدمة اؼبقدمة  :16التدابَت واإلرشادات التالية ن االستفادة منكيبهباء الدين إذل أنو 
 .ىو العمل على تدريب األـ والطفل اؽبدؼف ،اؼبشروع غَت مسئوؿ عن صرؼ أي معوانت ألسر الطفل

 ألف ىذا واجبهن وعملهن. ،تقدًن أي ىدااي أو مكافآت مادية للزائرات اؼبنزليات يبنع -

 الضيافة فبنوعة منعا ابات خبلؿ الزايرة ابستثناء اؼباء فقط. -

ذباوب الطفل،  افلتهوية اؼبناسبة ؼبكاف التدريب لضموذلك اب األسرة هتيئة اعبو العاـ للتدريبيطلب من  -
 .سبة للعمل مع الطفل خبلؿ التدريباختيار الغرفة ذات اإلضاءة اؼبناو 

وتنفيذ )ساعة وربع أسبوعيا (،  ابلتفرغ الستقباؿ الزائرة اؼبنزلية والعمل معها فًتة الزايرة :االلتزاـ من قبل األـ -
االلتزاـ ابلوقت واليـو اؼبتفق عليو وكذا  تليها.األىداؼ احملددة للعمل مع الطفل ما بُت الزايرة والزايرة اليت 

إشغاؿ ، مع ضرورة للزايرة اؼبنزلية واإلعبلـ اعبهة اؼبسئولة يف حالة وجود أي طارئ قبل وقت من موعد الزايرة
 .أبي نشاط آخر خبلؿ فًتة الزايرة األطفاؿ اآلخرين يف األسرة

منع وجود جارات(؛ و  ،)أقاربلتدريب خبلؿ الزايرةيب يف غرفة امنع وجود أي ضيف ليس لو عبلقة ابلتدر  -
 أي رجل داخل غرفة التدريب أثناء الزايرة اؼبنزلية حىت ولو كاف والد الطفل.

اقتصار اػبدمة على األطفاؿ حىت سن التاسعة،  إذل أفّ  صيفنا ؽبذا النموذج يبكن اإلشارةويف ضوء تو 
اؼبعاقُت تصبح غَت ؾبدية، خاصة إذا ما عرفنا أف ىناؾ يعد أحد عيوبو، على اعتبار أف متغَت السن مع فئة 

بعض أنواع اإلعاقات اغبركية ما تتطلب االستمرارية يف تقدًن مثل ىذه الربامج واػبدمات، حىت يف ابقي 
اؼبراحل العمرية البلحقة، أي يف صبيع السنوات اليت يعرب فيها اؼبعاؽ على احتياجاتو، ىذا إضافة إذل استحضار 

                                                           
15
 .199ص ،2007 عماف ،2ط دار صفاء الدين للنشر والتوزيع، ،أتىيل ادلعاقني :ماجدة هباء الدين 

16
 .200اؼبرجع نفسو، ص 
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عبنس والذي يكوف مؤثرا لدى فئة اؼبعاقات من اإلانث، أين يعرفن تغَتات بيولوجية وفيزيولوجية، هبب متغَت ا
 مراعاهتا أثناء تقدًن مثل ىذه اػبدمات.

اض واؼبؤشرات لعل ظهور بعض األعر  :حلركية يف مرحلة الطفولة ادلبكرةادلؤشرات التحذيرية لإلعاقات ا -4
، الدوار والغثياف :17ومن ىذه األعراض، إلعاقة اغبركية قبل تقدًن اغبالةعن ظهور اقد تساعد يف الكشف 

ستوايت الشديدة من اعبوع اؼب، و تشوش الوعي أو فقداف الوعي، و اؿ اؼبتكررالسع، و العطاس وضيق التنفسو 
عظمات تشوه ، وكذا فقداف الوزف أو البدانة اؼبفرطة، و لشديد بعد أتدية األنشطة البدنيةاإلعياء ا، و والعطش

راؼ تشنج األط، و الشحوب للوف البشرة، و ازرقاؽ الشفتُت، و أو األصابع أو العنق الصدر )القفص الصدري(
، خروج اللساف من الفم بشكل متكرر، و اؼ العلوية أو السفلية أو العنقارزباء األطر ، و العلوية والسفلية

تقييم وربديد ىذه األعراض من قبل األطباء ويف العادة يتم  .ؼ أو الرعشة اؼبستمرة يف األصابعاالرذباو 
وأيخذ ىؤالء االختصاصيوف دائما عمر الطفل بعُت االعتبار وطبيعة ،  الطبيعيُت واؼبعاعبُت اؼبهنيُتواؼبعاعبُت

ندرج اعبداوؿ التالية كنموذج لربانمج  ىذا الصددويف  .االكبراؼ اغبركي أو التأخر والتآزر اغبركي لدى األطفاؿ
 يلي: تقييم وأساليب التدخل لؤلطفاؿ اؼبعرضُت لؤلخطار النمائية حسب اؼبراحل العمرية كمااؼبسح وال

 

                                                           
 .163 ،162 ص ،رجع سابقمحابس العواملة :  17
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 منوذج لربانمج ادلسح والتقييم وأساليب التدخل لألطفال ادلعرضني لألخطار النمائية حسب ادلراحل العمرية يوضح (10جدول رقم )
 مرحلة ما قبل احلمل:

 
 السن

ن مل إدرجة مرضية من التقدم ف -
 تتحقق

إن كانت نتائج ادلسح أو  مسح وتقدير للخطر -
 اخلطر إجيابية عوامل

 التقييم -
 مالحظة وثيقة وتشخيص -

 أساليب التدخل   وادلتابعة

 
 
قبل  ما

 احلمل

 -  توفر الرغبة يف اغبمل 
 -  التهيؤ الفسيولوجي واالستعداد

 للتكيف.
 -  التاريخ العادي لؤلـ واألسرة 

 
 

 .أو أكثر من عوامل األمومة اػبطرةوجود عامل  -
 - عوامل جسمية طبية: 

 .سوء التغذية -
 عاما. 35أو أكثر من  16السن أقل من -
 اتريخ سيئ يف اإلقباب  -
 أواالشتباه يف وجود مرض من األمراض األيضية  -

 اعبنينية .

فحوص التغذية والفحوص  -
 األيضية

 استنباط النسب اعبيٍت. -
 اختبارات األمية التعليمية . -
تقييم السلوؾ التكيفي  -

 للكبار

 اإلرشاد اعبيٍت )العقم( -
 العبلج ابلتنظيم الغذائي  -
إرشاد تنظيم األسرة ومنع  -

 اغبمل 
التدريب على القياـ بدور  -

 األمومة

 :مرحلة األشهر الثالثة األوىل واألشهر الثالثة األخرية لفرتة احلمل
ن إدرجة مرضية من التقدم ف- السن

 مل تتحقق
كانت نتائج   إن مسح وتقدير للخطر

 ادلسح أو عوامل اخلطر إجيابية
 التقييم-
 مالحظة وثيقة وتشخيص-

 أساليب التدخل   وادلتابعة

 
 
 

  طلب اػبدمات )التثبت من
 وجود اغبمل(.

 اؼبنتظم لػ الفحصOB/GYN  
 .التقدـ العادي

 مضاعفات أثناء اغبمل: 
 العدوى -
 اغبصبة األؼبانية  -
 التسمم. -

 االختبارات والفحوص الطبية لتقييم  استخداـ
 حالة األـ وحالة اعبنُت يف اؼبرحلة األمربيونية.

 

 اإلرشاد  -
  اإلجهاض العبلجي.

 النفسي العبلج
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األشهر 
الثالثة 
 األوىل

 االستخداـ السيئ للعقاقَت -
 شاعاتالتعرض لئل -
 عدـ صبلحية الدـ -
 سوء التغذية  -
 الذىانية عند األـ  األعراض -
 عدـ الرغبة يف بقاء اغبمل -

األشهر 
الثالثة 
 األخرية

 الفحص اؼبنتظم لػOB/GYN  
 التقدـ العادي

 . اؼبظاىر السابقة 
 OB/GYNالطلب األوؿ ػبدمات لػ

 اإلرشاد.  تقييم حالة األـ وحالة اعبنُت يف اؼبرحلة الفينوسية
 والدة  االذباىات االهبابية(

 (طبيعية للطفل
 الشهر األول من ادليالد وفرتة ادلهد: مرحلة
درجة مرضية من التقدم فان مل  - السن

 تتحقق         
 

إن كانت نتائج  مسح وتقدير للخطر -
 ادلسح أو عوامل اخلطر إجيابية

 التقييم  -
 مالحظة وثيقة وتشخيص-

 
 أساليب التدخل   وادلتابعة 

     ↓ 
 

الشهر 
األول من 

 ادليالد

 دخوؿ اؼبستشفى 
 اتريخ طبيعي للحمل 

 OB/GYNفحوص روتينية لػ لػ

 :مضاعفات أثناء الوضع 
 النزيف -
 الوالدة العسَتة -
 اإلفراط يف التخدير -
 اعبروح والرضوض -

االختبارات والفحوص الطبية اؼببلئمة لتقييم حالة 
 كل من األـ والطفل الوليد 

األساليب الضرورية لضماف 
 حياة األـ وقابلية الوليد للنمو
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 تلف اؼبشيمة -
 العملية القيصرية  -
 الوالدة قبل اؼبوعد الطبيعي  -
 الوالدة بعد  اؼبوعد الطبيعي  -
 دخوؿ اؼبستشفى دوف وجود فحوص -
 OB/GYN 

 
 
 
 
 
 

 فرتة ادلهد

 
 
 

فحص شهري للحالة اعبسمية 
للطفل واؼبظاىر اؼبختلفة للنمو 

 )السنة األوذل(

 اؼبظاىر اعبسمية: 
 اعبروح والرضوض  -
 العدوى  -
 األمراض -
 سوء التغذية  -
 اإلبصار  -
 السمع -
اكتئاب  األـ قبل الوالدة أو رفضها  -

 إنباؽبا أو سوء معاملتها للطفل  أو
صاؿ طويل األمد بُت الطفل االنف -

 واألـ
 اؼبظاىر النمائية: 

 - ( للنمو اغبسمقاييس )اغبركي-الربت إنشتُت 
 - نيفيس للتفضيل البصري-تبار فانتزاخ 

ؾ والفهم اؼبوجو ىيلد لئلدرا-اختبار وايت -
 عن طريق اإلبصار

 -  مقياس"جيزيل" النمائي 
 األطفاؿ  مقياس"ابيلي"لنمو  -

 - قاييس الًتتيبية للنمو اؼبعريف اؼب 
 - مقياس "جريفيث"للنمو العقلي 
 -  اختبارات "كاىن" للذكاء 
 -  بينية" لؤلطفاؿ–مقياس"كاؼباف 
 - مقياس ذكاء األطفاؿ 

 أداة البحث لبلذباىات الوالدية  -

 أسلوب  العبلج الطبيعي
لتنميط استجاابت الكبار 

 واألطفاؿ )كالدويل(
 جوردوف(مركز التعلم اؼبنزرل( 

لؤلطفاؿ  الرعاية النهارية
 )لكيسًت(

  الربانمج اؼبنزرل لؤلـ والطفل
 )ليثنستُت( 

مج مراكز الوالدين برا
نظاـ  واألطفاؿ)كوستيلو(

تعليمي لؤلطفاؿ األكثر 
 عرضة للخطر   
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 القائمة السريعة للفرز النمائي )يف سن -
 وسن سنة( شهور 6

 شهرا( 18استفتاء الفرز النمائي)سن  -1
 24- 18-12مقياس التقدـ النمائي)سن  -2

 شهرا(
-18- 12اختبار"دنفر"للفرز النمائي)سن -3

 شهرا(  24
 شهرا(. 24قائمة مشكبلت السلوؾ )سن -1

 

 .مقياس االذباىات الوالدية -
 -  اختبار"إروين"ألصوات الكبلـ 
 - ند الطفل التحليل الصويت ؼبا قبل اللغة ع

 )رقبويل وآخروف(
 -  مقياس)شيلد(لنمو الكبلـ واللغة 
 -  )مقياس التقييم اؼببكر للغة  )ىونج 
 -  )مقياس اللغة االستقبالية التعبَتية )زوش 
 - دوؿ(اؼبدرسة  قبل سجل اإلقباز يف سن ما( 
 - برازلتوف فيزيولوجي-لنفسالنضج العصيب وا(

 وكرويل(
 - )مقياس)فينبلند( للنضج االجتماعي.  )دوؿ 
 -   مقياس النضج االنفعارل والسلوؾ التكيفي

 )نيهَتا(
 )مَتسر(التقييم اعبمعي  -

 مرحلة الطفولة ادلبكرة: 
   
 لسنا

درجة مرضية من التقدم فان مل  -
 تتحقق         

كانت نتائج   إن مسح وتقدير للخطر -
 ادلسح أو عوامل اخلطر إجيابية

 التقييم 
 مالحظة وثيقة وتشخيص-

 أساليب التدخل   وادلتابعة 
     ↓ 

 النماذج اؼبختلفة لربامج ما  استفتاء ماقبل اؼبدرسة  )كالويل( - فحوص جسمية من جانب طبيب  فحوص دورية جسمية ومبائية  فًتة الطفولة 
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 اؼببكرة
 

 )كل ستة شهور تقريبا(
 تقدـ مبائي عادي.

 األطفاؿ .
 أعبله(-4-5-6فحوص مبائية.)البنود 

 اختبار رسم الرجل.

 اختبار)سولسن ( للذكاء -
 - )اؼبصفوفات التقدمية اؼبلونة )رايفن 
 - بينيو للذكاء. -مقياس ستانفرد 
 -  اختبار إلينوي للقدرات النفس لغوية )كريك

 ومكارثي(
 - )مقياس مبو اللغة اللفظية )ميشاـ 
 - اغبركي -تكامل البصرياالختبار النمائي لل

 )بَتي( 
 - )االختبار النمائي لئلدراؾ البصري )فروستنج 
 -  اختبارات "ديًتويت" لبلستعداد للتعلم 
 - مينوسوات" ؼبا قبل سن اؼبدرسة  مقياس" 
 - اختبارات كاليفورنيا للنضج العقلي 

قبل اؼبدرسة ومن بينها ما 
 وبَتمسًت أندرسوف  :أييت

 ببلنك 
  ىوبر 
 كامي 
  كَتنز وآخروف 
 ماير 
 ميلر وكامب 
 مونتيسوري 
 ابؼبر 
 شيفر وآرنسوف 
 ويكارت 

 ويتٍت وابركر
 .169-164ص  ص ،سيكولوجية األطفال غري العاديني ،حابس العواملة: صدرادل
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 أنواع اإلعاقات احلركية:-5
نواع االعاقات، ذلك أف العملية متشابكة ومعقدة أمن الصعب الوقوؼ على ربديد وحصر شامل جململ 

ردود أفعاؿ سلوكية  يف شكل حركية، واليت تتمضهر فيما بعد-اؼبؤدية اذل حدوثها من الناحيتُت العضو العوامل
( كهربية تصدر ارات )شحناتىناؾ إشتوجد  حيث االنفعالية واالجتماعية للمعوؽ، النواحي النفسية تشمل

، ومن خبلؿ األلياؼ العصبية تتحرؾ إذل األجزاء األخرى من الدماغ، القشرة اغبية اغبركية- الدماغمن خبلاي
البلإرادية يف صبيع أجزاء  )الطرفية( إذل العضبلت اإلرادية والعضبلتغببل الشوكي مث األعصاب احمليطيةوإذل ا
د انتهاء الشحنة وبدث ؽبا إذل العضلة احملددة وبدث ؽبا انقباض وعن، وعند وصوؿ تلك الشحنات اعبسم
، تلك الشحنات الكهربية عبميع العضبلت ت متتالية فإف مدة االنقباض تزيد، وعندما تكوف الشحناارزباء

كما أف ىناؾ . ، ولكن زبتلف شدهتا من وقت ألخرار طواؿ اليـو يف اليقظة واؼبناـاعبسمية موجودة ابستمر 
، غ عن وضعها بُت اغبركة واالنقباضات كهربية تصدر على مدار الساعة من العضبلت إذل الدماغ للتبليشحن

والدماغ يقـو بتحليل تلك اؼبعلومات وربطها مع بعضها البعض ؼبعرفة الوضع العاـ للجسم واالحتياج للتغيَت 
 :18الشكل يوضح كل ىذه العمليةوىذا  وحفظ التوازف، كل ذلك يتم ابلتنسيق مع األجزاء األخرى للدماغ،

 حتليل الدماغ البشري للمعلومات الواردة من العضالت (44شكل رقم)

 
 
 

                                                           
 زايرة اؼبوقع يـو سبت ، http://www.gulfkids.comمتاح على اؼبوقع: ،ذوي االحتياجات اخلاصةأطفال اخلليج عبد هللا الصيب:  18
 10.25الساعة: 30/11/2014
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 ولعل من أبرز أنواع اإلعاقة اغبركية قبد:
 شلل األطفال:-أ

سنة(،وتقل نسبة اإلصابة بو  15-1وىو نوع من اإلعاقة ينتشر بُت األطفاؿ، وبصفة خاصة بُت سن)
وىو التهاب فَتوسي يهاجم اػببلاي اغبركية يف النخاع الشوكي، ويدخل الفَتوس إذل  ؛19فيما بعد ىذا السن

اعبسم عرب القناة اؽبضمية وينتقل عرب ؾبرى الدـ ويستقر يف اػببلاي اغبركية يف النخاع الشوكي، وتكوف النتيجة 
فإذا نتج عن  الشلل(،كة )قود إذل عدـ القدرة على اغبر تعطل وظائف ىذه اػببلاي اليت تتحكم ابلعضبلت فبا ي

الفَتوس ؾبرد انتفاخ يف اػببلاي العصبية اغبركية واألنسجة احمليطة هبا، فإف الشلل ال وبدث حيث أف الطفل 
 20. بينما وبدث الشلل يف حالة التلف الدائم للخبلاييستعيد عافيتو بعد فًتة، 

يف اؼبرحلة األوذل من  أنو من الصعب التنبؤ ابألعراض قبل مضي عاـ ونصف، وجدير ابلذكر
االلتهاابت )وىي مرحلة االلتهاب اغباد( ربدث ضبى وانقباضات عضلية مؤؼبة وعدـ قدرة على ربريك عضلة 
معينة أو طرؼ أبكملو، ومع هناية ىذه اؼبرحلة تبدأ مرحلة الشلل والذي أيخذ أشكااًل كثَتة وذلك اعتماداً 

لشوكي؛ فبعض العضبلت تشل كامبًل وبعضها اآلخر قد على طبيعة التلف الذي حدث يف خبلاي اغببل ا
 .يضعف فقط، ويف ىذه اؼبرحلة ال وبدث تدىور إضايف يف الوظائف اعبسمية

ويبكن الوقاية من اإلصابة بشلل األطفاؿ إبعطاء الطفل اللقاح البلـز يف ثبلث جرعات تكوف على 
 : النحو التارل

 . ناعبرعة األوذل: عندما يكوف عمر الطفل شهري -
 . اعبرعة الثانية: عندما يكوف عمر الطفل ثبلثة أشهر -
 . اعبرعة الثالثة: عندما يكوف عمر الطفل أربعة أشهر -

وىناؾ جرعات أخرى إضافية لتعزيز اؼبناعة عندما يكوف عمر الطفل سنة ونصف مث عند دخوؿ اؼبدرسة بُت 
 . اػبامسة والسادسة مث عند سن العاشرة إذل الثانية عشرة

 :دبجرد ظهور البوادر األولية لشلل األطفاؿ أين  هبب القياـ دبا يلي مرحلة العبلج وأتيت
 .زبفيف األدل وذلك ابستخداـ كمادات ساخنة -
 .إبقاء األطراؼ اؼبصابة يف وضع طبيعي وذلك ؼبنع حدوث التقلصات اؼبشوىة يف العضبلت اؼبتليفة -
ألطراؼ بشكل خفيف وسبرين العضبلت من توفَت برامج العبلج الطبيعي الذي يشتمل على ربريك ا -

 .خبلؿ توفَت الربامج الرايضية اؼبناسبة
توفَت األجهزة اؼبساندة لئلصابة هبدؼ مساعدة العضبلت الضعيفة، وإصبلح التقلصات، ومنع حدوث  -

أية تقلصات أو تشوىات أخرى، وربسُت قدرة اؼبريض على اؼبشي والوقوؼ .وقد تسهم ىذه اإلجراءات 
                                                           

 .220 ص ،2008 القاىرة، ،1ط ، مكتبة األقبلو اؼبصرية،اإلعاقةعلم نفس  رشاد علي عبد العزيز: 19
 . 10.35الساعة : 30/11/2014سبت زايرة اؼبوقع يـو   byotna.kenanaonline.comhttp//: متاح على اؼبوقع االلكًتوين: 20

http://byotna.kenanaonline.com/
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اؼبريض أو على األقل ربسن يف صحتو يف فًتات اإلصابة األولية، ولذا فمن اؼبهم أف يستمر يف شفاء 
 .اؼبريض أبداء التمارين الرايضية حىت سبنع حدوث التقلصات والتشوىات يف العضبلت اؼبصابة

هتدؼ إذل تثبيت اؼبفاصل، إصبلح التشوىات ابؼبفاصل، عمليات نقل األواتر، و  :العمليات اعبراحية -
 . تعويض فرؽ قصر أبحد الطرفُت السفليُت ابغبذاء أو االكبرافات الداخلية واػبارجية لؤلقداـ

يهدؼ إذل التخلص من التشوىات والتقلصات وإعادة القدرة  وبصورة عامة فإف عبلج شلل األطفاؿ -
 .ب اؼبصابةالوظيفية لؤلعصا

 الشلل الدماغي: -ب 
من األعراض تتمثل يف ضعف الوظائف العصبية الناتج عن خلل يف بيئة اعبهاز العصيب اؼبركزي أو  وىو ؾبموعة

 21.مبوه
يصنف ىذا األخَت على أنو اضطراب حركي، يرتبط ابلتلف الدماغي، وغالبا ما يظهر على صورة شلل 

إذل ربسُت وظائف وىو من األمراض اؼبستقرة اليت يتجو أسلوب التعامل معها  أو ضغط، أو عدـ توازف حركي،
 .22، واستغبلؿ اإلمكاانت اعبسمية اؼبتوفرة لدى اؼبصاب أبفضل صورة فبكنةاػببلاي العصبية

يف الدوؿ النامية من األطفاؿ خباصة، ويتميز  %5وتصل إذل نسبة  %3وتقدر نسبة انتشاره 
األشخاص اؼبصابوف هبذا النوع من اإلعاقة أبف لديهم حالة من العجز يف القدرة العضلية العصبية الناذبة عن 

 إذلأين يؤدي االضطراب العصيب  ،لى التحكم يف العضبلت البلإراديةلنقص يف القدرة ع، فبا يؤدي اؼبخ إصابة
 . 23ؼبهارات اغبركية لدى الشخص اؼبصابعدـ تناسق يف ا

  اإلقعاد: -ج 
نتيجة لفقد أو خلل أو عاىة يف  الشخص الذي لديو سبب يعوؽ حركتو،اؼبقعد بصفة عامة نعٍت بو"

 .24العضبلت أو العظاـ تؤثر يف قدرتو على التعلم أو أف يعوؿ نفسو"
يؤثر ذلك اػبلل  حبيث ،قدراهتم اغبركيةُت من خلل ما يف حالة يعاين منها اؼبصاب"ويعرؼ أيضا على أنو

 .25، األمر الذي يستدعي اغباجة للًتبية اػباصة"ىم االجتماعي والعقلي واالنفعارلعلى مظاىر مبو 
اغبركية يف حدهتا وأعراضها، تبعا غبدة ونوع األمراض اليت  اإلعاقاتوزبتلف مسببات ىذا النوع من 

 :يلي ماحسب مسبباهتا يف  قعاداإلحاالت  إصباؿويبكن  ذاتو، اإلقعادتسبب 

                                                           
21

 .31: مرجع سابق، صاإلعاقة والشلل الدماغيعصاـ ضبدي الصفدي:  

22
 .75 ، ص2006 ، دار الوفاء للطبع والنشر،مصر،1، طمدخل يف التأىيل البدين -ذوي االحتياجات اخلاصةحسن دمحم النواصرة:  

23 Chris B, Enver B, &others; Cerebral Palsy, an Information Guide, for Parents, the Educational 

Resource Centre, Women’s and Children’s Health Care Network, Second edition, 2000, p02. 
 .84 ،ص2008 االسكندرية، ،1ط دار الوفاء لدنيا الطبع والنشر، ،اجملتمعي لذوي االحتياجات اخلاصةالتأىيل دمحم سيد فهمي:  24
، مكتبة النهضة اجمللد اػبامس ،-فرط النشاط -الشلل الدماغي -شلل األطفال-ادلعاق جسميا )حركيا انفعاليا(،ادلقعدزينب ؿبمود شقَت:  25

 .12ص ،2005 القاىرة، اؼبصرية،
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 .اإلصابةبسبب العدوى أو  اإلقعاد -
 شلل أعصاب اؼبخ. -
 (.اإلقبابأثناء عملية الوضع) اإلصابة -
 حاالت متصلة ابلقلب ووظائفو. -
 اغبوادث اؼبختلفة. -
 واألوراـ اػببيثة. األوراـ -

 % 03 وىي حوارل بعض الدراسات عن وجود نسبة تقريبية غباالت اؼبقعدين يف أي ؾبتمع ما، وتشَت

وخاصة يف اجملتمعات  %09 إذلعدد السكاف، بينما ترى بعض الدراسات أف ىذه النسبة تصل  إصبارلمن 
 26النامية واألكثر زبلفا.

 البرت: -د
  أوأو بعضها  يفقد الفرد فيها أحد أطرافو،حالة من العجز " البًت من الناحية الطبية أبنو يعرؼ

أو  ،حدى األطراؼ العلوية أو جزء منهاوىو استئصاؿ طرؼ أو أكثر من أطراؼ اعبسم، سواء إ .27كلها"
فبا يؤدي إذل ابلنقص،  إحساسوومن بُت أاثره على الشخص اؼبصاب  األطراؼ السفلية أو جزء منها؛
سينعكس على االتزاف االنفعارل للفرد اؼبصاب من خبلؿ رفضو وىذا ما  الضعف العاـ والنقص يف اغبركة،
ابإلضافة إذل اىتزاز وخلخلة عبلقاتو االجتماعية أبفراد أسرتو وأصدقائو  للوضع اعبديد، ومقاومتو للواقع،

 أتيت ،َت من األحياف ابغبوادث اؼبختلفةوىذا النوع عادة ما يكوف نتاجا ؼبسببات ترتبط يف الكث .28واحمليطُت بو
 حوادث اؼبرور كأبرز العوامل إسهاما يف انتشار وتنامي ىذا األخَت. 

 :أمراض القلب -ه 
انتشرت يف اآلونة األخَتة من القرف اغبارل أمراض القلب العضوية والوظيفية، ألسباب وبصرىا العلماء 

عضو يف جسم  يف أسباب حضارية ونفسية ومعيشية، وىي نتعدد ومتنوعة تتمثل خطورهتا يف أهنا سبس أىم
اإلنساف يتحكم يف حياة الفرد وسبلمتو، ومثلها مثل الكثَت من األمراض فإهنا ترتبط ابلسن، واالستعداد 
الوراثي والظروؼ الشخصية واالجتماعية للمريض، فقد تظهر يف مرحلة الطفولة أو يف مرحلة اؼبراىقة، أو يف 

 .29النضوج أو يف حالة الشيخوخة

                                                           
 .123ص مرجع سابق، ،سياسات الرعاية االجتماعية للمعوقني يف اجملتمعات الناميةعبد هللا دمحم عبد الرضبن:  26
 .46ص ،2007 اؼبملكة األردنية اؽبامشية، ، دار اغبامد للنشر والتوزيع،1ط ،طرق التعامل مع ادلعوقني: عبد اجمليد حسن الطائي 27
مكتبة األقبلو  ،-أتىيل، رعاية-ة لذوي االحتياجات اخلاصةالرتبية البدنية واإلعاقات احلركي ىشيمو:مٌت سامح أبو  مٌت أضبد األزىري، 28

 .163-161 ص ص ،2010 القاىرة، اؼبصرية،
 .88، 87ص ،التأىيل اجملتمعي لذوي االحتياجات اخلاصةدمحم سيد فهمي:  29
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تنتج عن إصابة يف الشرايف اإلكليلي، الذي يغذي القلب فبا يؤدي إذل انقطاع  وقد يتعرض القلب لنوبة
تدفق  الدـ يف أنبوبة صغَتة يف الشبكة اؼبتواجدة يف الشرايف، أو قد يصاب اإلنساف بذحبة صدرية ربدث 

فإنو نتيجة غبرماف جزء من عضلة القلب للقدر الكايف من األكسجُت؛ حيث يف حالة قياـ اإلنساف دبجهود 
وبتاج إذل كمية كبَتة من الدـ يلجأ خبلؽبا القلب لزايدة عملو، فتفتح صبيع فروع الشرايف اإلكليلي حىت أدؽ 

، فإنو يؤدي غبرماف جزء من عضلة القلب من القدر يتمكن أحد فروع الشرايف من الفتحالشعَتات وإذا دل 
 .30ى ابلذحبة الصدريةفبا يسبب اآلالـ يف الصدر،وىذا ما يسم الكايف من األكسجُت،

 العمود الفقري والنخاع الشوكي: إصاابت-و
يعترب النخاع الشوكي)اغببل الشوكي( اؼبركز الرئيس لكل األعصاب الطرفية وىو اؼبسئوؿ عن اغبركة يف 

 .صبيع أكباء اعبسم، وكذلك اإلحساس أبنواعو اؼبختلفة مع القدرة على التحكم يف البوؿ والرباز واالنتصاب
ود الفقري، ويعترب أكثرىا يف شدهتا وخطورهتا حسب مكاف اإلصابة من العم إصاابت النخاع الشوكي وزبتلف
اؼبتعددة اليت ربدث نتيجة إصابة الفقرات العنقية والصدرية مع إصاابت أعلى  النخاع الشوكي إصاابت تعقيدا

  .الرقبة وأسفل اعبذع اؼبخي
يف مستوى أعلى؛ واليت غالبا يصاحبها  اإلصابةيف العمود الفقري ، كلما كانت  اإلصابةوتزداد شدة 

 .31ابلوضع العاـ للجسم اإلحساسفقداف القدرة الوظيفية واغبسية ،وخاصة فقداف 
 :32وتتنوع إصاابت اغببل الشوكي من حيث اؼبكاف كالتارل

اإلصابة مع ضعف كامل ابلعضبلت ينتج عنها شلل كامل ربت مكاف  إصاابت كاملة ابلعمود الفقري: -
اليت ينتج عنها توقف  (Spinal shock) واألطراؼ. وتكوف مصحوبة دبا يسمى ابلصدمة العصبية النخاعية

  ع.بوط حاد ابلضغط يستمر لعدة أسابيشامل للخبلاي العصبية ابلنخاع الشوكي، إضافة إذل ى
 :يف األشكاؿ، ومنهاوىذه اإلصاابت تتنوع  :إصاابت جزئية ابلعمود الفقري -
إصابة نصف القطر للنخاع الشوكي )إصابة نصفية( تؤدي إذل شلل جزئي للحركة يف اعبانب اؼبصاب مع  -

اليت  (anterior cord syndrome) إصابة اعبزء األمامي للنخاع الشوكيو  .عدـ اإلحساس يف اعبانب اؼبعاكس
اػبلفي اؼبسئوؿ عن أحساس مكاف العضو  تؤدي إذل شلل اتـ أسفل اإلصابة مع االحتفاظ ابإلحساس

تؤدي إذل اليت  posterior cord syndrome إصابة اعبزء اػبلفي للنخاع الشوكي؛ و وإحساس الًتدد والضغط
 .ضعف ابإلحساس اػباص لتحديد اؼبكاف أو الًتدد مع إحساس الضغط على العضو

                                                           
 ،58 ص ،1989 اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، ،-االجتماعيةدراسة يف اخلدمة -السلوك االجتماعي للمعوقني: دمحم سيد فهمي 30
59. 
 .22، ص2001 ، بَتوت،دار الفكر العريب ،1ط ،القياس والتأىيل احلركي للمعاقني أسامة رايض، انىد أضبد عبد الرحيم: 31
 .مرجع سبق ذكره 32
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ابألطراؼ العلوية مع االحتفاظ ابلقوة تؤدي إذل ضعف  :النخاع الشوكيإصاابت اجلزء الوسط من  -
 .ابألجزاء السفلى مع عدـ التحكم يف البوؿ والرباز وغالبا ما تصيب كبار السن

وىي أخطر اإلصاابت، وتندرج ربتها إصاابت اعبزع اؼبخي السفلي،  :إصاابت أعلى النخاع الشوكي -
ـ ابألطراؼ األربعة مع عدـ القدرة على حيث ينتج عنها شلل ات ؛وتعترب أخطر أنواع اإلصاابت على اإلطبلؽ

التنفس مع صعوبة ابلكبلـ أو البلع. واؼبريض ىنا ال وبرؾ من أعضائو إال العينُت ويستطيع فهم الكبلـ ولكنو 
؛ locked in syndrome تسمى ىذه اغبالة متبلزمة االنغبلؽ .ال يستطيع التعبَت بواسطة الكبلـ أو اغبركة

لعصبية السفلية تتأثر ابإلصابة ويستطيع اإلنساف التفكَت والفهم وعنده كامل حيث أف صبيع األعصاب ا
اإلدراؾ ولكن بدوف القدرة على اغبركة أو التعبَت ويكوف معتمدًا على جهاز التنفس الصناعي وال يستطيع 

 .العيش بدونو ويستمر على ذلك لفًتات طويلة
التشخيص مع العبلج الفوري فور حدوثها ابتداء من تتطلب سرعة  الفقري والنخاعإف إصاابت العمود 

موقع اغبادث، ويتطلب نقل اؼبريض يف ىذه اغبالة وجود فريق طيب خاص مدرؾ إلسعافات مثل ىذه 
اإلصاابت حىت يكوف نقل اؼبصاب من اؼبوقع إذل اؼبستشفى بطريقة مهنية ال تسمح حبدوث مضاعفات 

 .للمصاب
 :السل)الدرن( -ز

ا اؼبرض إثر تعرضو ؼبكروب الدرف وىو نوع من الباسبلت متعددة األنواع منها يصاب الشخص هبذ
 إال أنو يبوت مباشرة بتعرضة ألشعة الشمس أو اغبرارة أو اؼبطهرات. ،النوع اإلنساين ومنها النوع البقري

لئلنساف اؼبصاب دبرض الدرف الرئوي النشط، وزبرج  إف أىم مصدر للعدوى ىو الرئتُت والتشعيبات
وذلك  ،أو أي ؾبهود تنفسي ابسبلت الدرف مع إفرازات اعبهاز التنفسي مع الكحة، أو السعاؿ أو العطس،

وقد تكوف صغَتة معلقة ابعبو  ،قد يستنشق ىذه اؼبكروابت مباشرة على شكل رذاذو ، عن طريق األنف والفم
كما تتم العدوى عن طريق األيدي اؼبلوثة من اإلفرازات   ،بذرات الغبار عند الكنسإذل أف تستنشق أو تلصق 

اؼبريض حيث أهنا  وتنتقل مباشرة إذل الفم، أو تلوث الطعاـ وأدوات األكل كما قد تنتقل العدوى من اغبيواف
 :ربدث بثبلت طرؽ

 الغدد اللمفاوية.حيث تصل اؼبكروابت إذل اللوزتُت ومنها إذل  ؛عن طريق اعبهاز اؽبضمي -
 .التنفسية على األوعية اللمفاوية حيث تصل اؼبكروابت عن طريق األعضاء ؛عن طريق اعبهاز التنفسي -
 عن طريق اعبلد، وىي اغباالت النادرة وإف كاف ؽبا نفس اػبطورة. - 

لغزير اوالعرؽ  ،، مع ارتفاع يف درجة اغبرارةابإلجهاد اإلحساسأعراض اؼبرض يف  إهبازوعموما يبك 
، فقداف الشهية ويعتمد  مع الشعور ابألدل يف الصدر، السعاؿ أحياان وظهور الدـ يف البصاؽ. ،أثناء النـو
 يولوجي.االختبار البكًت ، و الكشف أبشعة اكس، و اختبار التيوبركلُت التشخيص ؽبذا اؼبرض على
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اجملتمعات اؼبتقدمة،  ىذا ويقدر العلماء وجود أربعة حاالت درف رئوي ،يف كل ألف من السكاف يف
حاالت يف األلف من  6 إذل 5 هبذا اؼبرض تكوف أكرب تًتاوح بُت اإلصابةبينما يف اجملتمعات النامية، احتماؿ 

 السكاف.
يكوف يف بداية اكتشاؼ مستوى العبلج ابؼبنزؿ) ث مستوايت:وعادة ما يكوف العبلج وفق ثبل 

وأخَت مستوى العبلج ابعبراحة،  اليت تستلـز عناية خاصة،األعراض(، العبلج ابؼبصحة، ويكوف يف اغباالت 
وعادة ما ينصح  ،يف حالة عدـ جدوى الطرؽ السابقة يف العبلج إليهاوىي اؼبرحلة األخَتة اليت يتم اللجوء 

 .33قواعد صحية تتناسب مع حالتو حىت ال تتفاقم وضعيتو الصحية إتباعاؼبريض بضرورة 
ا أف عملية التصنيف هتيمن  ، يتبُت لناغبركية اإلعاقةوبناء على ما تقدـ من ذكر ؽبذه التصنيفات وأنواع 

على سبيل - اجتماعية-يف حُت أف اؼبقارابت األخرى النفس ،يف التشخيص والعبلج اؼبقاربة الطبية عليها
ي أيخذ يف اغبسباف البعد التوعو  ، على األقل يف مستوى التوصيف الذيدل ربض ابالىتماـ البلـز -اؼبثاؿ

وفق مقاربة إنسانية تتمظهر فيها صورة ىذا اؼبعاؽ  ،التثقيفي يف إطار يعكس التموضع القيمي الثقايف للمجتمع
 اإلنساف الكائن العضوي االجتماعي.

ىبتلف  (اإلعاقةعاملو مع اؼبرض )وتيف تعاطيو  -على سبيل اؼبثاؿ- cultural contextفاحملتوى الثقايف 
وحىت من حيث سبل  ،ؤية السكاف للمرض من حيث األسباب، الشيء الذي سيؤثر على ر أخرى إذلمن بيئة 

 ، وكل ىذا تبعا لطبيعة التباين والتمايز يف اؼبعتقدات السوسيو ثقافية.34ونوع الرعاية الصحية
فيشعر ابلتوتر والقلق  ،منهااغباجات أشياء ضرورية يشعر الفرد أبنو ؿبرـو  احتياجات ادلعاقني حركيا: -6

، وتتطلب منو بعض األنشطة اليت تؤدي إذل إشباعها، ويصاحبو شعور قوي بضرورة إشباعها، وعدـ االتزاف
علما أبف ىذه اغباجات ال يبكن إشباعها سباما ، انو ويزوؿ الشعور ابلتوتر والقلقوإذا مت إشباعها يعود إليو اتز 

 .35ألهنا تتجدد بصورة دائمة
وكذلك من الصعب قياسو ألف  ،إف مفهـو اغباجة يعترب مفهـو معقد ومن الصعب ربديده بدقة       

أبهنا حالة من النقص أو " عزت راجحواغباجة يعرفها  اغباجات اإلنسانية متعددة ومتغَتة يف اؼبواقف اؼبختلفة.
الفرد نوعا من التوتر أو الضيق ال  أاثرت لدى ،إف دل تلق إشباعا ،االفتقار أو االضطراب اعبسمي أو النفسي

 .36زوؿ مىت أشبعت اغباجة"ييلبث أف 

                                                           
 .95-92 ص ص ، مرجع سبق ذكره،التأىيل اجملتمعي لذوي االحتياجات اخلاصة: دمحم سيد فهمي 33
غَت  أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع) ،"سوسيو انثروبولوجية على أسر األطفاؿ اؼبعاقُت دبدينة سوىاج-ثقافة االعاقة دراسة" دمحم لطفي: ظباح 34

  www.gulfkids.comعلى اؼبوقع: متوفرة ،92ص(، 2007 مصر، ،بقنا، جامعة جنوب الوادي اآلدابعلم االجتماع، كلية  قسم ،منشورة

ص  ،2003االسكندرية،  اؼبكتب اعبامعي اغبديث، رعاية الفئات اخلاصة يف زليط اخلدمة االجتماعية)رعاية ادلعوقني(، دمحم سبلمة غباري: 35
50. 
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"حالة من التوتر أو عدـ اتزاف تتطلب نوعا معينا من النشاط يؤدي إذل إشباع  كما تعرؼ اغباجة أبهنا
نظاـ مركب تعتمد على وعادة ما تعمل اغباجات يف  ،واغباجات تشبع بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة ،اغباجة

 .37"وتؤثر إحدانبا يف األخرى ،بعضها اآلخر
جل اغبصوؿ أويشَت مفهـو اغباجة أيضا إذل أنو ؾبموعة اؼبطالب اليت يشعر هبا الفرد ويبذؿ اعبهد من 

 وقد يغَت من سلوكياتو وتصرفاتو يف ؿباولة للوصوؿ إليها. ،عليها
ووبتاج ىذا  ،يف إقباز  ىدؼ معُت وكما تعترب اغباجة حالة من عدـ التوازف يشعر هبا الفرد نتيجة رغبت

 .لتعبَت عنها وؿباولة ربقيق اؽبدؼظروؼ شخصية وبيئية مناسبة ل، إذل توافر إمكاانت
 دبا يؤدي إذل  ،رغبة  طبيعية يهدؼ الكائن اغبي إذل ربقيقيها وعلماء النفس يعرفوف اغباجة أبهنا

شيء نريده من قبيل اكتساب صفة  أبهنا-أيضا-ازف النفسي واالنتظاـ يف اغبياة. كما تعرؼ اغباجةالتو 
 .أو تكوين عبلقة بزمبلئنا ،أو التزود خبربة إنسانية ،شخصية

واؼبعاقُت حركيا على وجو التحديد، بطبيعة ونوع احتياجات اؼبعاقُت بصفة عامة، ترتبط وزايدة على ىذا 
ربديد بدقة  ذلك فمن الصعبل اخل، ابإلضافة إذل متغَتي اعبنس والسن للمصاب... ،وشدهتا اإلعاقة

، وعموما هبمع اؼبهتمُت هبذا الشأف أف االحتياجات اػباصة ابؼبعاقُت حركيا تشمل االحتياجات اؼبناسبة
 مايلي:

 : 38أنواع ثبلثة إذل حركيا اؼبعوقُت احتياجات تقسيم يبكن -أ
، التعويضية األجهزة وتوفَت البدنية اللياقة استعادة مثل بدنية احتياجات يف وتتمثل :فردية احتياجات -أ
 احتياجات؛ و الشخصية وتنمية التكيف على واؼبساعدة النفسية ابلعوامل االىتماـ مثل إرشادية احتياجاتو 

 إذل وبتاجوف فهم الكبار، بتعليم االىتماـ مع التعليم سن يف ىم ؼبن اؼبتكافئ التعليم فرص إفساح مثل تعليمية:
 التدريب ؾباالت فتح مثل تدريبية احتياجات؛ و االحتياجات تلك ؼبقابلة وفعالة منظمة وتربوية تعليمية طرؽ
 .وبقصد اؼبهارات ؼبستوى تبعاً 
 وتعديل دبجتمعو اؼبعوؽ صبلت توثيق عبلئقية مثلاالحتياجات ال  يف وتتمثلاجتماعية:  احتياجات  -ب

 الضريبية واإلعفاءات واالتصاؿ االنتقاؿ واؼبادية، الًتبوية اؼبساعدة اػبدمات مثل تدعيميةو  .إليو اجملتمع نظرة
 .اؼبعرفة وؾباالت الثقافية والوسائل األدوات توفَت مثل ثقافية؛ و واعبمركية

 فيو واالستمرار مبكرا اؼبهٍت التوجيو سبل هتيئة مثل توجيهيةاؼبستلزمات ال يف وتتمثل مهنية، احتياجات -ج
 فرص وتوفَت اؼبعوقُت تشغيل ؿبيط يف التشريعات إصدار مثل تشريعية؛ ومستلزمات التأىيل عملية انتهاء غبُت

 . حياهتم وتسهيل تناسبهم اليت العمل

                                                           
 .51اؼبرجع نفسو: ص 37
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ولن يتأت  ،39، والتفاعل اؼبتكافئ مع بقية اؼبواطنُتوذلك بتوفَت فرص االحتكاؾ :احتياجات اندماجية -د
فبا سيمكن ىذه الشروبة من اؼبشاركة يف  ،ثقافية على حد سواء البيئة اؼبادية والسوسيو ذلك إال بتسهيل

 أنشطة وفعاليات اغبياة اليومية، وابتعادىا عن ما يسمى التهميش واالنسحاب االجتماعي.
، يتبُت لنا أف مسألة خصوصية احتياجات ىذه الشروبة ؿ توصيفنا ؼبختلف ىذه االحتياجاتومن خبل

،غاية يف األنبية، وكل جهد سيجان م طاقاهت أفعلى اعتبار  ب الصواب إذا دل يعَت ىذا األمر االىتماـ البلـز
لتارل ذبنيبها الوجهة ، وابنتاجية اجملتمعإيف زايدة ، حبيث يبكن تطويعها وجهودىم ال يبكن االستهانة هبا

 .40، اليت ستؤثر سلبا على اجملتمعاالكبرافية
 احلركية: اإلعاقةادلشكالت ادلرتتبة عن  -7
 :Psychosomaticsمشكلة االضطراابت النفس جسمية  -أ 

مشكلة االضطراابت النفس جسمية من اؼبشكبلت اليت يعاين منها بعض اؼبعوقُت وخاصة الذين يعانوف 
اليت تعد من أقوى اؼبؤثرات ، أو الذين يعرضوف أنفسهم لبلنفعاالت الشديدة ،من بعض الصراعات النفسية 

أي  (مراض النفس جسمية )السيكوسوماتيةاؼبعوقُت واليت تعرض الكثَت منهم إذل بعض األالنفسية على كياف 
 . ألمراض اعبسمية ذات األصل النفسيا

اليت تلعب فيها ، من االضطراابت ذات األصل النفسي واالضطراابت النفس جسمية ىي ؾبموعة
، ظوبشكل مبلح ،وربدث يوميا ،حاضطراابت ليس ؽبا سبب عضوي واض وىي ،األسباب النفسية دورا ابرزا

على الرغم من عدـ وجود سبب  ،والشكوى من أوجاع جسمية متعددة ،مثل الشعور ابلصداع والدوخة
وىذه  ،بسبب أصلها النفس جسمي ،آالما حقيقيةإال أهنا تسبب لصاحبها  ،عضوي ؽبذه األعراض

أو التعبَت عن  ،ناأو تدبر سلوكا معي ،وفر لصاحبها اغبصوؿ على االىتماـاالضطراابت ىي وسائل ىروبية ت
ادة ما تكوف وظيفة وع ،الشعور ابلقلق اليت يعيشها الشخصوىي تؤدي بدورىا إذل البفاض حدة  ،عدـ الرضا

على الرغم من  ،أو الصراع النفسي لدى الفرد ،ىي اإلشارة إذل وجود نوع من االضطراابت ،العضو اؼبضطرب
 .النفس جسمي أسباب عضوية لبلضطرابعدـ وجود 

وىذه االضطراابت اعبسمية ذات األصل النفسي قد تتطور وتصل إذل أعراض أكثر شدة من األعراض       
: قرحة قيقية ولكنها ذات أصوؿ نفسية مثلوقد تصل إذل إصابة الفرد إبمراض جسمية ح ،السابق ذكرىا

واضطراابت الشرايف التاجي يف  ،وأمراض الربو واغبساسية ،وضغط الدـ العارل ،ثٌت عشروقرحة اإل ،اؼبعدة
اعبنسية لدى الرجل واالضطراابت  ،وبعض األمراض اعبلدية ،واإلسهاؿ اؼبزمن ،واإلمساؾ اؼبزمن ،القلب

 .اخل واؼبرأة...
                                                           

 ص ،2005 ،مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، 2ط ،ادلمارسة العامة للخدمة االجتماعية يف اجملال الطيب ورعاية ادلعاقنيعلي ماىر أبو اؼبعاطي:  39
252. 
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 والتعبَت عن ،والتعبَت عن اؼبشاعر السلبية وزبفيفها ،التنفيس عن االنفعاالت وتصريفها لذلك البد من
 .41حىت ال تكوف سببا ؼبثل ىذه االضطراابت النفس جسمية ،الضغوط البيئية وإزالتها

واليت تسبب ؽبم  ،بعض اؼبشاكل النفسية األخرى اليت يعاين منها اؼبعوقوفىناؾ  ابإلضافة إذل ذلك
 :نوجزىا فيما يلي ،واػبوؼ واغبزف والقلق ،الكثَت من الضيق واألدل

 وخيبة األمل. ،الشعور ابليأس واغبسرة -
 .التكالية واالعتماد على اآلخرينالشعور اب -
 .ابغبرماف من اغبب والعطف واغبنافالشعور  -
 .لشعور ابلذنب واالستسبلـ لئلعاقةا -
 .والرفض وعدـ تقبل اآلخرين لو ،الشعور ابلنبذ -
 وعدـ الرغبة يف ـبالطة اآلخرين.، والعزلة ،الشعور ابالنطواء -
 وعدـ الرضا عن النفس.، ـؤالشعور ابلتشا -
 .واالستسبلـ للفشل ،والغَتة ،وؼالشعور ابؼبخا -
 وتوجس الشر منهم. ،شعور بعدـ القدرة على حب اآلخرينال -
على التعامل مع اؼبواقف وعدـ القدرة ، وعدـ ذبمل اؼبسؤولية، عدـ القدرة على النظر لؤلمور بواقعية -

 .اؼبختلفة
م ال يواجهوف كل ىذه إهنيبكن القوؿ ، نفسية اليت يواجهها اؼبعوقوفبعد عرض ىذه اؼبشكبلت ال       

كما   ،واحتماؿ اغبرماف، ولكن ىبتلف بعضهم عن بعض من حيث درجة اغبساسية والتأثَت ،اؼبشاكل ؾبتمعة
، عاقة على مضاعفة اعبهدفمنهم من ربفزه اإل ؛ودرجة أتثرىم هبا ،ىبتلفوف من حيث استجاابهتم لئلعاقة

ومنهم من ال يرى يف العجز  ؛واستعادة تكيفهم، ومنهم من يستسلم وال وباوؿ بذؿ أي ؾبهود لتحسُت حالتهم
 ؛منهم  من تقبل العجز تقببل قدرايو  ؛ومنهم من يسبب ؽبم العجز اضطرااب انفعاليا مزمنا ؛خطرا يهدد كيانو

؛ ويستسلموف للفشل واليأس وبعضهم تنهار نفوسهم ؛نيخر وينقموف على اآل ومنهم من يثوروف ويسخطوف
ومنهم من يتحدى اإلعاقة  ؛ومنهم من يصمد ويقاـو ؛ومنهم من ينحرفوف ويعمدوف إذل أساليب سلوكية شاذة

 ،ويدفعهم  التعويض إذل االمتياز والتفوؽ على اآلخرين، ويعتمد على نفسو ويرفض أي معونة  من الغَت
 .42النفسية  وغَت النفسية شكبلتؼبين بذلك كل امتحدّ 
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 ادلشكالت االجتماعية : -ب
وىي مرتبطة  ،إف اؼبشكبلت االجتماعية اليت يعاين منها اؼبعوقوف ال تقل أنبية عن اؼبشكبلت النفسية

وفيما يلي عرض موجز ألىم ، فكل منهما يؤثر ويتأثر ابآلخر ،وال يبكن فصلها ،ومتداخلة ومتفاعلة معها
 :43االجتماعيةاؼبشكبلت 

 :و تفكك شبكة العالقات االجتماعيةضعف أ -
فهي اليت تساعد على تدعيم شخصية  ،للروابط والعبلقات االجتماعية أنبية خاصة ابلنسبة للمعوقُت

الذي يساعد اؼبعوؽ على  ،والشعور ابألمن ،وىي اليت هتيء لو اعبو اؽبادئ ،اؼبعوؽ يف بيئتو األسرية واجملتمعية
فإهنا ، فإذا ضعفت عبلقات اؼبعوؽ دبن يتعاملوف معو .والثقة يف العادل الذي يتفاعل معو ،الشعور ابلثقة ابلنفس

تفرض  اآلابءفالضغوط اليت تقع على  ،وخاصة عبلقاتو أبسرتو ،وتؤثر أتثَتا سلبيا على شخصيتو ،هتز كيانو
 .44ة وعبلقاهتم الشخصيةعليهم مبط نظامي يف حياهتم اليومي

وما يًتتب عليها من عدـ -بينو وبُت الذين يتعاملوف معو  وإذا تفككت شبكة عبلقات اؼبعوؽ أو سبزقت      
: دافعا إذل أف يرد على سلوكهم ىذافسيكوف ذلك -أو معايرتو بعاىتو أو عجزه ،أو السخرية منو ،تقبلهم لو

 .االكبرايفى ذلك من أنواع السلوؾ وما يًتتب عل ،أو بسلوؾ تعويضي سليب مبالغ فيو ،أما بسلوؾ عدواين
 ،فستضطرب بيئتو األسرية واػبارجية ،اؼبعوؽ مع عاؼبو الذي يتعامل معووإذا اهنارت عبلقات 

 وعندئذ يلجأ إذل ،وسيشعر أبنو ضائعا غريبا بينهم ،وسيعجز عن التوافق معهم ،وستضطرب حالتو النفسية
 ،فيكره اعبميع ،الثائرة الناقمة  على كل من حولو ،وتنتابو اغبساسية الشديدة ،أو السلبية واػبجل ،االنطواء

نشطة يف إغباؽ األذى  ،ويصبح شخصية ال اجتماعية ،وقد يندفع للسلوؾ اؼبضاد للمجتمع ،ووبقد عليهم
زة عن التوافق مع مريضة عاج ،عصابيةوقد يصبح شخصية ، وكل من حرمو من أمنو واستقراره ،بكل من حولو

 .نفسو أو ؾبتمعو
ولن يتحقق التوافق النفسي واالجتماعي للمعوؽ إال إذا توفرت لو شبكة قوية من العبلقات االجتماعية 

وأوجو الرعاية ، واالنفعالية بينو وبُت بيئتو األسرية واجملتمعية , لذلك وبتاج إذل العديد من اػبدمات اؼبختلفة
الذي  يعمل يف  -لبلستفادة من شبكة عبلقاتو مع اآلخرين , ولذلك يتدخل األخصائي االجتماعي البلزمة

وخدماتو الفنية اليت تساعد اؼبعوؽ على تكوين شبكة عبلقات جديدة  ،أبدواره اؼبهنية --ؾباؿ رعاية اؼبعوقُت
 وتدعيمها وتقويتها.

 :تزاز واهنيار ادلكانة االجتماعيةاى -

                                                           
 

44
 Singhi PD, Goyal L: Psychosocial problems in the families of disabled children, British J Med 

psychology, 1998, p 63. 
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إف ضعف عبلقات اؼبعوؽ مع صباعتو األسرية أو االجتماعية ينعكس انعكاسا سلبيا على مكانتو      
أف كل إنساف يعيش يف صباعة البد وليم شوتز "ويف ذلك يقوؿ  ،أو االهنيار ،ويسبب ؽبا االىتزاز ،االجتماعية

الجتماعي الطبيعي الذي يدفعو لتحقيق أو تكوينو ا ،أف يقيم عبلقات تتصف ابلتوازف بينو وبُت بيئتو اإلنسانية
واليت هبب أف  ،حاجات معينة من اعبماعات اليت ينتمي إليها وخاصة فيما يتعلق ابلعبلقات اؼبتبادلة مع األفراد

 .شأنو أف يهدد مكانتو يف اعبماعة ويف نفس الوقت يتجنب ما من ،وبققها بدرجة ما
فإذا كانت اإلعاقة تسبب  ، هتز مكانة اؼبعوؽ أو تدمرىاوتعترب اإلعاقة أو العجز من أىم اؼبعوقات اليت

وكذلك ما  ،قـو بو من أفعاؿيستنعكس سلبيا على ما يؤديو وما  فإهنا ،تفكك يف عبلقات اؼبعوؽ ابآلخرين
وأيضا ما وبيط هبذه اؼبواقف من مشاعر وأحاسيس من  ،يؤديو ويقـو بو من يتعاملوف معو يف اؼبواقف اؼبختلفة

أي أهنا ستهز مكانتو االجتماعية دبا ربتويها من حقوؽ وواجبات متوقعة يف  ،لو مع اآلخرينخبلؿ تفاع
 .ؼبواقف اليت يتفاعل معها اآلخرينا

وما سببتو لو من عجز عن التكيف مع  ،وقد تتغَت مكانتو بسبب ما حدث من قصور يف قدرات الفرد
 اؼبواقف اعبديدة اليت فرضتها اإلعاقة.

فإف فشل أدوار اؼبعوؽ داخل  ،وإذا كاف اىتزاز مكانة اؼبعوؽ أو اهنيارىا تسبب لو الكثَت من اؼبشكبلت     
اليت ربتاج على تدخل األخصائي االجتماعي  ،أسرتو أو خارجها يؤدي أيضا إذل العديد من اؼبشكبلت

 .اعدتو على النجاح يف أداء أدوارهؼبس
 :احمليط األسري وخارجو داخلفشل األدوار االجتماعية مشكلة  -

فانو سيفشل يف أداء  ،كانت اإلعاقة تؤثر أتثَتا سلبيا على اذباه وسلوؾ ومشاعر اؼبعوؽإذا  من الطبيعي 
 ،سواء داخل األسرة أو خارجها ،وسيواجو الكثَت من مشكبلت فشل األدوار االجتماعية ،أدواره االجتماعية

واليت قد تتسبب يف عدـ تكيفو مع أسرتو ومع اآلخرين  ،يواجهها اؼبعوؽوكثَت من الصعوابت واؼبشاكل اليت 
وصراعات األدوار الناشئة عن قصور األدوار وفشلها   ،الذين يتفاعل معهم تكمن يف عدـ توافق أدواره وصراعها

وقت  حيث أف لكل معوؽ دور أو أكثر من األدوار اؼبختلفة , واليت من اؼبمكن أف تتغَت من ؛كثَتة ومتعددة
 وقد ،أو التكيف معها بسب إعاقتو أو عجزه ،صعوبة يف تعلم األدوار اؼبتغَتة وكثَت من اؼبعوقُت هبدوف ،آلخر

 .تكوف األدوار ذاهتا صعبة األداء
تتم يف تعاقب  ،وبعضها متناقض ،دوار اجتماعية بعضها صعب  متصارعأوقد يبارس اؼبعوؽ عدة        
ويصبح يف حاجة  ،وعندئذ ىبتل أداؤه االجتماعي ،قادات حادة من اآلخرينحبيث يتعرض اؼبعوؽ النت؛ سريع

هبعلو ال يستطيع أف يبارس بعض أو كل  ،وأتـز أتزما شديدا، إذل عوف ومساعدة بعد أف فقد ثقتو بنفسو
 فيتعرض ؼبواقف يصعب عليو مواجهتها. ،أدواره االجتماعية على النحو األكمل

حيث يواجو اؼبعوؽ صراع بُت  ؛اره بسبب ما يعرؼ بصراع األدواردائو ألدو وقد يفشل اؼبعوؽ يف أ       
 ؾبموعة من اؼبعايَت اليت تتكوف فيها األدوار االجتماعية.
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وخاصة عندما تسبب لو  ،تتصارع أدواره فيما بينها ،ومع اختبلؼ  متطلبات أدوار اؼبعوؽ وتعارضها      
بعدما ربدث اإلصابة أو اإلعاقة وينتقل اؼبعوؽ من حياة طبيعية  وكذلك، إلعاقة تغيَتا اجتماعيا يف حياتوا

وقد يصعب  ،لتتناسب مع إعاقتو وعجزه ،وما يًتتب عليها من تغيَت يف أدواره ،سوية إذل حياة العجز والقصور
فيحدث ما  ،عليو االمتثاؿ لتوقعات ىذه األدوار اليت قد تتعارض مع توقعاتو ىو واستجابتو بعد اإلصابة

وعندئذ وباوؿ اؼبعوؽ  ،. يف الوقت الذي دل أيخذ الفرص اؼببلئمة لتعلم أدواره اعبديدةمى بصراع التوقعاتيس
كبلتو فبا يزيد من صراعاتو ومش ،حل صراعات أدواره عن طريق التحايل واؼبناورة واػببث والتملق والكبت

اليت تساعده يف  ،وأساليبو الفنية ،ةوعندئذ وبتاج اؼبعوؽ إذل جهود األخصائي االجتماعي اؼبهني .ومتاعبو
كما تساعده على حل ىذا الصراع القائم بُت   ،التغلب على الصعوابت اليت تعوؽ أدائو ألدواره االجتماعية

 حىت يستطيع اؼبعوؽ النجاح يف أداء أدواره ابلصورة اؼبناسبة. ،األدوار
 مشكالت عدم االنتماء: -

جتماعية ىو شعوره ابالنتماء للجماعات اليت يتفاعل معها يف حياتو من أىم حاجات اؼبعوؽ النفسية واال      
وكذلك انتمائو  .وامن اجتماعي ،ؼبا ربققو لو من دؼء عاطفي، مثل انتمائو عبماعة األسرة وأفرادىا ،اليومية

تكوين وتساعده على إشباع حاجتو ل ،وتقبلو ؽبم عبماعة األصدقاء اليت تشبع لو اغباجة إذل تقبل اعبماعة لو
وكذلك وبتاج اؼبعوؽ إذل االنتماء ، اليت يتحقق من خبلؽبا التفاعل واالنتماء ،عبلقات اجتماعية مع أصدقائو

 .واالعتماد على النفس والثقة هبا ،للجماعة اؼبهنية اليت ربقق لو األمن اؼبادي
 ،وعندما يعاين من اػبوؼ والقلق ،وتزداد رغبة اؼبعوؽ يف االنتماء عندما تواجهو بعض اؼبواقف الغامضة

ويتبادلوف معو  ،ويهتموف بو ،الذين يهتم هبم ،وعندىا يشعر برغبة شديدة يف تواجده مع اآلخرين ،وعدـ األمن
وربقق  ،وتدعم ذاتو ،وتقلل من ـباوفو ،اليت زبفف من قلقو ،دبا يشعره بدؼء العبلقات الودية ،العوف والتأييد

 .عي والنفسيأمنو اؼبادي واالجتما لو
 ،نو يصاب ابليأس والضيقإف ،ؿبروما من دؼء االنتماء وأمنو أما إذا وجد اؼبعوؽ نفسو وحيدا منعزال       

وعندئذ تنتابو مشاعر  ،وقصوره الوظيفي ،وتضاؼ ىذه اؼبعاانة إذل معاانتو من إعاقتو وعجزه ،والقلق واألدل
ويصبح  ،و وحيدا ومنعزال غَت قادر على االستمتاع حبياتوفيشعر أبن ،وفقداف الثقة ابلنفس ،القلة والدونية

، فبا يدفعو إذل االكبرافات السلوكية ،انقما على حياتو ،انقما على ؾبتمعو ،انقما على كل من حولو ،ايئسا
وغَت  ،واالنطوائي ،واؼبنحرؼ ،وما تؤدي إليو من أمباط ـبتلفة من السلوؾ العدواين ،واالضطراابت النفسية

 .ذلك من مظاىر عدـ التوافق
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 :ت عدم التوافق االجتماعي والنفسيمشكال -
عادة ما تصاحب اإلعاقة العديد من اؼبشاعر السلبية، مثل الشعور بوصمة العار، أو الشعور ابلرفض للذات 

مظاىر السلوؾ  ، وعدـ الشعور ابألمن وعدـ االتزاف االنفعارل،وسيادةإذل جانب الرفض االجتماعي
 .45الدفاعي
وعدـ قدرتو  ،كثَتا ما تسبب اإلعاقة عدـ قدرة اؼبعوؽ على النظر إذل نفسو بشكل واقعي وموضوعيو 

وعدـ قدرتو على إرضاء  ،دـ  قدرتو على االنسجاـ مع بيئتوعلى تقبل مناطق قوتو وضعفو على حد سواء وع
شكلة مادية أو آو م ،ندما يواجو موقفا جديداع ،أغلب حاجاتو وعدـ قدرتو على تغيَت سلوكو وعاداتو

 .وبذلك يصبح سيء التوافق ،عبديدةتغيَتا يناسب ىذه الظروؼ ا ،اجتماعية أو نفسية
 ،ىو أف اؼبتوافق قادر على النجاح يف مواجهة اؼبشكبلت اليت تعًتضو ،وسيء التوافق ،والفرؽ بُت اؼبتوافق     

ؿباوال حل مشكلتو ابلصورة اليت ترضيو  ،وربرر طاقاتو وتفكَته ،سلوكو ألنو عندما تتحداه ىذه اؼبشكبلت تنبو
، فيعجز عن حل مشكبلتو اليومية على اختبلفها ،أما سيء التوافق ،دوف أف يضر ابآلخرين وربقق رغباتو

 قائق اؼبتعلقة بعبلقاتوأو ما ينتظره من نفسو كما أنو يعجز عن تقبل اغب ،عجزا على ما ينتظره الغَت منو
وغَت قادر ، وغَت قادر على ربمل اؼبسؤولية ،وما يستطيعو وماال يستطيعو ،واستعداداتو الشخصية ،وقدراتو

 ،فهناؾ سوء التوافق االجتماعي ،ودائما منطواي متخوفا من اغبياة بوجو عاـ ،على تقبل حياتو والتجاوب معها
ب أتكيده أف سوء التوافق يف ؾباؿ معُت يكوف لو وفبا هب ،وسوء التوافق الدراسي والديٍت ،وسوء التوافق اؼبهٍت

أف اضطرب جانب منها اضطرب  ،فاإلنساف وحدة جسمية نفسية اجتماعية ،صداه وأثره يف اجملاالت األخرى
لذا فغالبا ما ذبتمع ضروب سوء التوافق لدى الشخص سيء التوافق على اختبلؼ يف حدهتا  ،لو سائر جوانبها

ذل حد قليل يف اجملاؿ إو  ،إذل حد كبَت يف اجملاؿ اؼبهٍتيكوف الشخص سيء التوافق ف، وظهورىا من ؾباؿ آلخر
 .تفرع على شجرة سوء التوافق العاـوبعبارة أخرى فضروب سوء التوافق اؼبختلفة أغصاف ت ،أو األسري، الديٍت
ابلتعامل مع اآلخرين : سوء التوافق االجتماعي الذي يتعلق بلت سوء توافق اؼبعوؽ كثَتة منهاومشك      

توافقا يشعره  ويصبح غَت قادر على التوافق مع ؾبتمعو, ،الذي يؤدي إذل عدـ استقرار العبلقة بينو وبُت بيئتو
 .ابلسعادة والكفاءة

فبا يدفعو إذل  ،وأما سوء التوافق النفسي فهو يعٍت عدـ قدرة اؼبعوؽ على التوافق واالنسجاـ مع نفسو
ن شعوره ابؼبذلة، والضعف، وىكذا تعمل نفسو جاىدة ربت ضغط ىذا الشعور البحث عن وسائل زبفف م

لذلك وبتاج اؼبعوؽ إذل مساعدة األخصائي  ،أو قد وبدث العكس،46إذل زايدة القدرة على اإلنتاج والعمل
 ،وتتم مساعدتو عن طريق جهود الفريق العبلجي ،االجتماعي لعبلج حاالت سوء التوافق اليت يعاين منها

واألخصائي االجتماعي الذي  ،لف زبصصاتو حىت يعود إذل قدرتو على االنسجاـ مع نفسو ومع ؾبتمعودبخت
                                                           

45
 .222، مرجع سابق، صعلم نفس اإلعاقةرشاد علي عبد العزيز:  
46

  .اؼبرجع والصفحة نفسهما 
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وأساليبو الفنية اليت من خبلؽبا يستطيع مساعدة اؼبعوؽ يف ، يعمل يف ؾباؿ رعاية اؼبعوقُت لو أدواره اؼبهنية
 .والتفاعل االهبايب مع اآلخرين ،إمكانية التعامل الصحيح

 ادلعاملة وعدم الثبات: مشكالت تذبذب -
إف وجود سياسة اثبتة لؤلسرة يف تعاملها مع اؼبعوؽ, وعدـ تذبذهبا يف معاملتو تشعره ابألمن 

 ،يف وجود سلطة أسرية ضابطة ،وتقلل من قلقو وـباوفو, وتساعده على تقبل عاىتو ومعايشتها ،واالطمئناف
وحيث أف اإلعاقة تسبب للمعوؽ حساسية  وقادرة على إشباع حاجتو للعطف واغبب. ،قادرة على توجيهو

 ،ف ضعف السلطة األسرية الضابطةإف ،تسبب لو الكثَت من اؼبشكبلت عند تفاعلو مع اآلخرين ،شديدة
وال تساعده على الوصوؿ ألحكاـ خلقية  ،ذبعلو يقيم سلوؾ من حولو بطريقة خاطئة ،وتذبذهبا يف معاملتو

وعندما ، وترفض ىذا السلوؾ يف موقف آخر ،توافق أسرة اؼبعوؽ على سلوؾ معُتفمثبل عندما  ،حيحةص
 ،مث تنبذه وترفضو عندما تضيق بعاىتو وعجزه ،وزبفيفا ؼبعاانتو ،شفقة عليو ، األسرة يف بعض األحيافدهللت

 ،فعو إذل السلوؾ العدواينفبا يد ،يشعرونو ابغبرماف من عطفهم وحبهمو  ،فإهنم بذلك يهزوف ثقتو بنفسو
 والرغبة يف االنتقاـ منهم. ،والكراىية

، تسبب لو االضطراب والقلق ،ولينها وتذبذهبا يف معاملة اؼبعوؽ إف ضعف السلطة األسرية الضابطة      
وما  ،واهنيار وتفكك عبلقتو األسرية ،وضعف عزيبتو ،وعدـ قدرتو على ربمل اؼبسؤولية ،وضعف ثقتو بنفسو

ويصبح مهزوزا  ،وبغض وكراىية لكل من حولو ،واهنيارات عصبية ،يًتتب على ذلك من اضطراابت نفسية
 وال التوافق مع ؾبتمعو .، ال يصلح للتفاعل مع بيئتو ،عالة على غَته خائفا، سلبيا
كوف ىناؾ حـز ولكن خَت من ىذا وذاؾ أف ي ،الثابتة خَت من اللُت والتذبذب أف الشدة ىادفيلدويرى       

 .والكبت وكراىية مصادر السلطة وبذلك قبنب اؼبعوؽ اػبوؼ ،وثبات مع عطف معقوؿ
 يلي: يف ما أنبها كبصر ،األخرى االجتماعيةىناؾ العديد من اؼبشكبلت  ،كل ىذا  إذل ابإلضافة

 مشكبلت صعوبة التوافق األسري. -
 .واالتصاؿ ابآلخرين ،مشكبلت صعوبة التفاعل -
 .عدـ االنتماء لؤلسرة مشكبلت -
 مشكبلت عدـ وجود فرص لبلحتكاؾ والتفاعل اؼبتكافئ مع اآلخرين. -
 .ت عدـ التقبل والرفض من اآلخرينمشكبل -
 .وعدـ إشباع اغباجات ،مشكبلت عدـ كفاية الرعاية االجتماعية -
 .عوبة التفاعل واالتصاؿ مع األسرةاؼبشكبلت السرية اؼبًتتبة على ص -
 ويبكن أف قبملها يف اؼبشكبلت الفرعية اآلتية: اجملتمعية: ادلشكالت-ج
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 ادلشكالت التعليمية: -
عدـ كفاية  ،وعدـ كفاءة اؼبوجود منها ،عدـ توافر اؼبدارس اؼبناسبة لتعليم اؼبعوقُت الصغار والكبار       

 ،وعدـ توافر الفصوؿ التعليمية للمعوقُت الكبار ،اإلمكانيات البلزمة لتعليم اؼبعوقُت الصغار داخل اؼبؤسسة
مشكبلت نقص اإلمكانيات  ،يف اؼبدارس العاديةقُت عل مسايرة زمبلئهم العاديُت مشكبلت عدـ قدرة اؼبعو 

وقت أطوؿ  إذلأف عملية تعليمهم ربتاج  إذل إضافة ،اليت تتطلبها العملية التعليمية اؼبادية الفردية واألسرية
 .47أقراهنم العاديُت، وتكرار مستمر وبطرؽ متنوعة تتطلبها عملية استيعاهبموجهد أكثر من 

 ادلشكالت االقتصادية: -
مشاكل  اإلعاقةحيث تًتؾ  يؤثر ىذا النوع من اؼبشكبلت بصورة كبَتة على حياة اؼبعوؽ وأسرتو،

االقتصادي، وزايدة تكاليف فبا يؤثر على الدخل ، العملالبطالة، أو فقداف  إذلعديدة،فقد تؤدي أحياان 
 .48فبا يزيد األمر سوءا العبلج والتأىيل...

 مشكالت العمل: -
ومن . 49منذ بدء اػبليقة ابإلنسافارتبط  إذ ،اإلطبلؽعلى  اإلنتاجيعترب عنصر العمل من أىم عناصر 

مدى  ،مشكبلت التشغيل وصعوابت اغبصوؿ على العمل، التأىيل والتدريب للعملقبد:  أىم اؼبشكبلت
مدى استعدادات واستجاابت  ،مدى مناسبة العمل للقدرات اؼبتبقية لكل معوؽ ،مناسبة العمل لكل معوؽ

مشكبلت التنافس  ،مشكبلت التفاعل والعبلقات والتفاعبلت مع زمبلء العمل ورؤسائو ،اؼبعوؽ للعمل
 .خلإ والتفاعل اؼبتكافئ مع اآلخرين..

وعدـ وجود  ،لربامج الًتووبية داخل مؤسسات رعاية اؼبعوقُتعدـ االىتماـ اب ادلشكالت الرتوحيية: -
عدـ وجود ، و مع اختبلفها وتعددىاويح اؼبناسبة لقدراهتم اؼبتبقية الكافيُت لتصميم برامج الًت  اؼبتخصصُت

وقلة األنشطة والربامج اليت تصمم  للًتويح ، اؼبؤسسات الًتووبية اليت تسمح للمعوقُت ابالستفادة من خدماهتا
االكبراؼ عن التوازف يف  إذلقد يؤدي  ،هبابيةإوعدـ استغبلؿ وقت فراغ اؼبعوقُت وشغلو بصورة  ،عنهم

 .50األنشطة
 ادلشكالت الصحية: -

وعدـ كفاية  ،عدـ توافر الرعاية الصحية البلزمة للمعوقُت ابلصورة اؼبناسبة والكافية الحتياجاهتم الصحية
، وطوؿ فًتات العبلج وكثرة تكاليفو ،لكل أنواع اإلعاقات ابلصورة الكافية اؼبناسبة ،اػبدمات الطبية اؼبناسبة

                                                           
 .31 ، ص2006، دار الفكر العريب، القاىرة ،منهاج اخلدمة االجتماعية لرعاية ادلعاقني نظيمة أضبد ؿبمود سرحاف: 47
 .130ص ،2004 ،كلية الًتبية، جامعة طنطا، القاىرة ،نداء من االبن ادلعاقزينب ؿبمود شقَت:  48
، اؼبؤسبر العلمي العاشر، كلية للعاملني كمؤشرات ختطيطية اإلنتاجيالعوامل االجتماعية ادلؤثرة يف زايدة الوعي عبد الرضبن صويف عثماف:  49

 .255ص ،1997 ،مصر مة االجتماعية، جامعة حلواف،اػبد

 .191ص ،1997 االسكندرية، دار اؼبعرفة اعبامعية، ،من منظور اخلدمة االجتماعية اإلعاقةمتحدو عبد احملي ؿبمود حسن صاحل:  50
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وعدـ وفرهتا دبا يناسب صبيع أنواع  ،واألجهزة التعويضية اليت وبتاجها اؼبعوؽ ،وعدـ وفرة اؼبعدات الطبية
 .51اإلعاقة

ضرية الكربى، فبا هبعل اغباؼبناطق ، وسبركزىا يف عد اؼبراكز العبلجية عن مقر السنضف إذل ذلك ب
 فئات كبَتة تقطن ابألرايؼ واجملتمعات احمللية تبقى بعيدة عن االستفادة من ـبتلف ىذه اػبدمات. 

 : إلعاقتهم حركيا   ادلعوقني ادلؤثرة الستجابة أبرز العوامل -8
 :منها حركياً، اؼبعوؽ استجابة على تؤثر اليت اؼبتشابكة العوامل من عدد ىناؾ

 إذل تؤدي فإهنا اؼببكرة فًتة الطفولة يف لو اإلعاقة ربدث الذي فاإلنساف :اإلعاقة حدوث عند السن -أ
 اعتمادية أكثر صاحبها ويكوف للشخصية البطيء  النمو ىذا يًتتب على وقد ابلبيئة، االحتكاؾ فرص تقليل

 فإنو كبَتة سن يف اإلعاقة أصابتوما  وإذا طويلة، لفًتة الطفولة بعادات ؿبتفظا يستمر أنو كما على اآلخرين،
 كية يف اؼبراحل البلحقة )الشباب،الظروؼ اعبديدة، أما إذا أصيب إبعاقة حر  مع التكيف يف صعوبة هبد

 ف الشخص اؼبصاب يبكن أف يتأثرإف الكهولة، الشيخوخة(، فاف اؼبعوقات والصعوابت زبتلف يف االستجابة،
 تغَت السن لو عبلقة وثيقة بنوعيةمع اؼبصابُت يف مرحلة الطفولة؛ فمنفسيا واجتماعيا بدرجات أقل ابؼبقارنة 

 االستجابة لدى اؼبعاؽ.
 يف التشوه فبعض منها، يعاين اإلعاقة اليت لقيمة تقويبو على يؤثر اؼبعوؽ جنس أف الطبيعي من :اجلنس -ب

 قاـ هبا الباحث اؼبغريب شكريليت ؛ وقد كشفت الدراسة االذكر يف عنو يف ألنثى أتثَتا أشد يكوف العاـ الشكل
منتميات عبمعية الكرامة دراسة استطبلعية لل شبتبلت اعبسد عند الفتاة اؼبعاقة جسداي: حوؿ عبد الداًن

، فحضور سبثل اعبسد لدى ابلقنيطرة، أف ؼبتغَت اعبنس دورا مفصليا يف عملية االندماج االجتماعي للمعاقُت
اؼبعاقات يكوف ذو داللة رمزية ينعكس يف صورة عنف رمزي إزاء الذات ،أيخذ مربراتو وشرعنتو نتاج  الفتيات

العنف الرمزي الذي يبارسو النظاـ االجتماعي العاـ،كل ىذا يؤدي إذل إعادة إنتاج النظرة الدونية كبو اعبسد 
 .52اؼبعاؽ عند الفتاة

 االجتماعي الوعي من درجة متماسكة على أبسرة عوؽاؼب ارتباط :للمعوق واالجتماعي النفسي ادلوقف -ج
 استجاابت اؼبعوؽ من وبد فبا اإلعاقة صدمة امتصاص من سبكنو اليت واؼبساندة السوية الدعم لو توفر والثقايف
 .وثقافيا اجتماعياً  انضجة غَت مفككة أسرة إذل ينتمي الذي اؼبعوؽ عكس السلبية،

 وضبط االنفعارل ابالستقرار ويتصف مناسبة عقلية قدرات يبلك اؼبعوؽ كاف كلما:  الشخصية السمات -د
 .تقل السلبية استجابتو فإف واؼبشاركة، إذل ا لتعاوف يبيل صحية، وقيم اذباىات لديو النفس،

                                                           
 .129ص دمحم سبلمة غباري: مرجع سبق ذكره، 51

متوفر على  ،"دراسة استطبلعية للمنتميات عبمعية الكرامة للمعاقُت ابلقنيطرة شبتبلت اعبسد عند الفتاة اؼبعاقة جسداي:"شكري عبد الداًن:  52
 .14:55 الساعة: 07/12/2014سبت زايرة اؼبوقع يـو : ،http://www.ahewar.org، متاح:  2008،  اغبوار اؼبتمدف :اؼبوقع االلكًتوين

http://www.ahewar.org/
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 عاـ، بوجو إهبايب اؼبعوؽ كبو اذباه اؼبعوؽ أف الدراسات أثبتت:  اإلعاقة حنو ادلدرسة يف الزمالء اجتاه -ه
 تواجد إذا أما ،اؼبعوقُت ؾبتمع يف واالجتماعي النفسي التوافق من مستوى مناسب إذل منهم الكثَت ويصل
 فبا مناسبة، غَت بصورة لو العاديُت ومعاملة كبوه العاديُت اذباه من تبدأ فاؼبشكلة العاديُت مدارس يف اؼبعوؽ
 .سلبياً  اؼبعوؽ واستجابتو فعل رد هبعل

 إهبابيا يؤثر اإلعاقة كبو ىؤالء من جانب اإلهبايب االذباه: ادلعوقني حنو اإلعاقة برامج يف العاملني اجتاه -و
 .السلبية اؼبعوؽ استجابة من يزيد أف شأنو من والتجهيزات اإلمكاانت والنقص  يف اؼبعوؽ، استجاابت على

 :   اإلعاقة حنو عام بوجو اجملتمع اجتاه -ز
والتفهم  ابإلهبابية النظرة ىذه اتسمت وكلما ودينية، وحضارية ثقافيةمتغَتات  بعدة اجملتمع نظرة تتأثر

 قلل الكريبة، اغبياة من سبكنو اليت البلزمة التسهيبلت لو ووفرت واالجتماعية، النفسية وحالتو للمعوؽ السليم
 .53يولد السلبية االذباىات من ذلك

مبٍت  تعاطي اجملتمع مع ىذه الفئة سلبيا،كلما كاف  ،التو النفسية الصحية واالجتماعيةوقد تتعقد ح
 خبصائص ترتبط حركيا اؼبعاؽ الفرد ىوية تشكيل وإعادة تشكيل إفالبياف ؛ وغٍت عن على النظرة التصنيفية

 لئلعاقة متجاوزة ورموز معاين من اجملاالت ىذه ترسلو وما حركيا، اؼبعاؽ إليها ينتمي اليت االجتماعية اجملاالت
 ىذه يف تفاعلو خبلؿ ومن ،حركيا اؼبعاؽ معها يتفاعل ومعقدة متعددة اجتماعية االتؾب ىناؾ توجد حيث

 يعطيو الذي اؼبعٌت وحسب ،جهة من اجملاؿ ؽبذا الثقافية مُتاؼبضا حسب ىويتو تشكلت ادوتع تشكل اجملاالت
 وىذه ،اثنية جهة من اجملاؿ ىذا عن اؼببادرة درجةو  االستقبللية درجة من ذلك يبيز وما ذاتو عن لذاتو الفرد

 :54ىي اجملاالت
 اجملاؿ مع تكيف أو توافق حالة يف حركيا اؼبعاؽ فيها يكوف منسجمة ىوية أو لئلعاقة متجاوزة غَت اؽبوية -

 فيو. يتفاعل الذي
 لئلعاقة. متجاوزة اؼبستقلة اؽبوية -
 .االجتماعية والذات النفسية غبالةا بُت تًتاوح اؼبتشتة اؽبوية -

 تتوقف هبابيةإ بصورة إلعاقتهم حركيا اؼبعاقُت استجابة فإ القوؿ يبكننا العوامل ىذه أىم ذكر وبعد
 عامل أبثر اعبـز الصعب من لذلك واالقتصادية...، ،ثقافية والسوسيو النفسية العوامل من الكثَت تفاعل على
 األخرى. العوامل دوف

                                                           

اؼبكتب  ،اإلعاقة السمعية واحلركية-قضااي ومشكالت الرعاية االجتماعية للفئات اخلاصة: دين كماؿ عبده، أضبد السيد حبلوةبدر ال 53 
 .74-75، ص 1999اإلسكندرية،  ،والتوزيعكومبيوتر للنشر العلمي لل

، رللة العلوم اإلنسانية واالجتماعية "مقاربة سوسيولوجية-ذباوز اإلعاقة بُت آليات الدمج وتشكيل اؽبوية" بوسحلة: إيناس عيسى، بن اؼبهدي 54
، جامعة قاصدي مرابح ورقلة عبزائري،ثقافية يف اجملتمع ا عدد خاص ابؼبلتقى الدورل األوؿ حوؿ اؽبوية واجملاالت االجتماعية والتحوالت السوسيو

 .446ص ، 2011فيفري  27/28يومي 
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 ابجملتمع احمللي:نمية االجتماعية الت اسرتاتيجية: اثنيا
 :اجملتمع احمللياالجتماعية و  تنميةاليف مفهوم  -1

 اؼبخطط، التغيَت وقضااي موضوعات حوؽبا تدور اليت احملورية اؼبصطلحات أىم ع احمللياجملتم مفهـو يعترب

 واألنثروبولوجيا، االجتماع علم ونبا االجتماعية العلـو ميادين من ميدانُت إذل ابلضرورة استعمالو تطور ويرجع

 اجملتمع أف إال ،زائوأج بُت العبلقات ولطبيعة اجملتمع من كبَتة أجزاء يدرسوف االجتماع علماء أفّ  من وابلرغم

 .السوسيولوجي التحليل يف الرئيسية والوحدة األكمل ىو مبوذجيا فاجملتمع ،اجتماعية وحدة أكرب يعترب
ىذا اؼبفهـو الكثَت من اؼبعاين والدالالت، غَت أهنا تدور صبيعا حوؿ العمل اؼبخطط لتحقيق  وبمل

األىداؼ اؼببتغاة للمواطنُت، والذين يعيشوف سواي يف اجملتمع احمللي، وينتموف إذل ثقافة واحدة، ويشًتكوف يف 
 عبلقات اقتصادية ثقافية واجتماعية.

 والتاريخ اؼبمارسات نفسيشًتكوف يف  أفرادا يضم بشري ذبمع و:داللة تؤكد على أن اجملتمع صطلحؼبو 

 .55واضحةضوابط و  قوانُتتنظمهم و  اؼبشًتكة واللغة
يرى البعض اؼبهتمُت بقضااي اجملتمع احمللي، أف ىذا اؼبفهـو أيخذ أبعاد ثبلثة أساسية ال يبكن  اوعموم

ذباوزىا، وىي: اؼبنطقة اعبغرافية) البعد اؼبكاين(، والتفاعل االجتماعي، والروابط اؼبشًتكة بُت أفراد اجملتمع 
د اإلبعاد الذي يعاجل مسألة اجملتمع احمللي احمللي، وىذا ما يشتمل عليو اؼبدخل السوسيولوجي التكاملي اؼبتعد

وفق منظورات ثبلثة أساسية، قد تبدو متمايزة،ولكنها يف حقيقة األمر متكاملة ومتسقة وىي:اجملتمع احمللي  
. 56اجملتمع احمللي كوحدة نفسية وثقافية اجملتمع احمللي كوحدة للتنظيم االجتماعي، كوحدة مكانية وإقليمية،

ارتباطا وثيقا بقضااي التنمية االجتماعية احمللية، ذلك أف قباح ىذه العملية من شأنو أف يرقى وللمجتمع احمللي 
أين  دبستوى حياة األفراد ووبقق رفاىيتهم على مستوى بيئتهم احمللية، ومنو على مستوى ؾبتمعهم الوطٍت.

التنمية ىذه أساسا إذل ربسُت الظروؼ اغبياتية، وزايدة أتثَت أو تفضيل التنظيمات البنائية الوظيفية  هتدؼ
داخل اجملتمع، وربقيق االستخداـ األفضل للتكنولوجيا، وربسُت العائد االقتصادي من اؼبشروعات، فهي 

فئة اؼبعاقُت حركيا( من خبلؿ عملية  بذلك إسًتاذبية مأمونة لزايدة قدرات وإمكاانت أعضاء اجملتمع) دبا فيهم
 .57اؼبشاركة من داخل اجملتمع نفسو

النهوض ابجملتمع احمللي، وذلك لكوهنا: أسلوب  اسًتاتيجيةوتعد التنمية االجتماعية عملية ؿبورية يف 
حديث يف العمل االجتماعي، تقـو على إحداث تغَت حضاري يف طريقة التفكَت والعمل واغبياة، عن طريق 

                                                           
55 François Gresle et Michel Panouff : Dictionnaire des sciences humaines, édition Nathan,1994, p1218.   

56
  .46ص ،2003 اعبزء األوؿ، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، علم االجتماع احلضري،السيد عبد العاطي السيد:   

57
اعبامعي   اؼبكتب  -حبوث العمل وتشخيص اجملتمع :االجتاىات ادلعاصرة واالسرتاجتيات -تنمية اجملتمعات احملليةأضبد مصطفى خاطر:  

 .18، 17ص، 2005، اغبديث، اإلسكندرية
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رة وعي الناس ابلبيئة احمللية من أجل اؼبشاركة يف تنفيذ برامج التنمية، إلحداث التغَت البلـز لتطوير إاث
 .58اجملتمع

 :التنمية االجتماعيةوأىداف أمهية -2
يرجع االىتماـ ابلتنمية االجتماعية إذل حقيقة مؤداىا أنو ابلرغم من اجملهودات اؼبتزايدة ابلتنمية 

إال أف الظروؼ االجتماعية األساسية ظلت على ما ىي عليو لدى كل ، من نصف قرفكثر أاالقتصادية منذ 
فراد يعانوف من حالة الفقر ، ظروؼ السكن السيئة ، سوء األسرة ، اجملتمع احمللي ،بل ظل من الفرد ، األ

قتصادي اال ستقبلؿاالمامهم لتحقيق أحيث وقفت تلك اؼببلمح اليت يتصف هبا اجملتمع عائقا  ...،التغذية
وأمبل يف اغبصوؿ على  ،على اجملهودات اغبديثة للتنمية الرضاىذا االىتماـ إذل عدـ يعزى كما   ،جتماعيواال

تصبح التنمية االقتصادية عامبل مساعدا للتنمية االجتماعية مع توجيو مزيد من االىتماـ  ، كأفبدائل أفضل
 .59للقيم اإلنسانية يف اجملتمع

  ؛االجتماعي يشعروف شعورا حقيقيا بوجود الدولة واإلنعاشابإلضافة إذل أف األفراد يف ظل التنمية  
، وىي تؤكد يف نفوس األفراد الشعور ابلوجداف اعبمعي م يف ربقيق معٌت اجملتمع والدولةحيث أف الرعاية تساى

ا اغبقيقي وال وجودا شعوراي إال إذا ارتبط ، ألف الدولة ال تكتسب كياهنواؼبوطنة أو اؼبشاركة الوجدانية اعبمعية
 مشًتؾ يوحد روح انتمائهم ويعززه. مواطنوىا بوعي صبعي

 أفرادىا إذل أنبية التنمية االجتماعية يف ربقيق وأتمُت اجملتمع وضماف استقراره وعدـ جنوح وتتجلى
ُت أفراده، وربقق يف النهاية وحدة ف تشيع الفرقة بأأو االذباه إذل اؼببادئ اؽبدامة اليت من شأهنا  االكبراؼ

فراد اجملتمع اؼبادية واؼبعنوية ، ألف سبلمة الدولة واستقرارىا يقـو على قوة الروابط والعبلقات اليت تربط بُت األ
 فكارىم ومشاعرىم وتعمل على تكامل وظائفهم.أوتوحد 

جهات النظر يب و ر ومعايَتىا وتق وتعترب التنمية االجتماعية عامبل من عوامل ربقيق االرتقاء ابإلنسانية
واؼبثالية واؼبعاين  األخبلقيةاالجتماعي من الناحية  واإلنعاش، كذلك فكرة التنمية بُت ـبتلف دوؿ العادل

ف ، أللرقي بوعي اجملتمع وأذواؽ أفرادهاإلنسانية الرفيعة تغرس يف أفراد اجملتمع الفضائل الروحية اليت من شأهنا ا
ىبرج الفرد من حدوده  ،االجتماعي واإلصبلحواؼبسانبة يف ميداف اػبدمات  اإلنعاشيف برامج  شًتاؾاال

 .60يف فضاء ؾبتمعي متماسك ومتكامل اؽ أوسعنطالضيقة وحياتو اػباصة إذل 
التنمية االجتماعية أصبحت ضرورة الزمة للتنمية االقتصادية لدفع عجلة التنمية ، وضماف قباحها  إف
لنمو االقتصادي يف الدوؿ اؼبتقدمة تعتمد يف والوقت اغباضر على اؼبهارات اإلنسانية فعمليات ا  ،واستمرارىا

                                                           
  .20، ص2009، ، القاىرة1ايًتاؾ للطباعة والنشر والتوزيع،ط، دتويل التنمية احملليةالسبيت وسيلة:  58

59
  25، ص  1988 ، مكتبة هنضة الشروؽ ، د ط ، القاىرة ، ادلنظور التنموي يف اخلدمة االجتماعيةعبد اؽبادي اعبوىري :  
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، فاإلنساف ذو الكفاية االجتماعية اؼبرتقبة الذي يناؿ قسط من التعليم أكثر من اعتمادىا على رأس اؼباؿ
اغبياة اآلمنة يف و والذي يتمتع بصحة جيدة ويعيش يف سكن مريح ، وتتوفر لو الضماانت الكافية اليت تكفل ل

ف يساىم يف بناء اجملتمع وتنميتو ، وتشَت كثَت من الدراسات وتقارير اؼبنظمات أ، يستطيع حاضره ومستقبلو
يوسع قاعدة االنتفاع من  الدولية أف اؽبدؼ النهائي للتنمية االجتماعية ىو ربسُت مستوى اإلنساف دبا

رفاىية  فهدفها،  مربر ؽبا اليت يتمتع هبا البعضاي اليت اليضا ؿباربة اؼبزاأ، كما من بُت أىدافها اػبدمات
فراد واعبماعات ابستمرار لتحقيق التقدـ استغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة ودفع األ واإلنساف والعدؿ االجتماعي 

، كما أف أىداؼ التنمية االجتماعية تتنوع حسب تنوع شباع اغباجات اإلنسانيةإاالجتماعي واالقتصادي ، و 
يضا مساعدة األفراد على أا يف كل من الًتبية والتعليم والصحة والسكن والتكوين  والنقل واالتصاؿ ، و ؾباالهت

 .61تلبية حاجاهتم اؼبتغَتة حىت يبكنهم القياـ ابألدوار اؼبتوقعة منهم يف اجملتمع
ما ارتبطت ىذه األىداؼ ابجملتمع احمللي، فإهنا ستزيد يف توثيق عرى التعاضد االجتماعي بُت أفراد  وإذا 

 ىذا اجملتمع، فبا سيساعدىم على ربقيق متطلبات اغبياة الكريبة.

 للتنمية احمللية: مرتكزات وعناصر التخطيط -3
ىداؼ اؼبطلوبة، حىت لطبيعة األ ضحا وا اتصور  ضلى تفًت حملية اجملتمع انملت اسًتاتيجية يأ وضعإف  

لطبيعة النظاـ  احضتتبلءـ معها وىذا ال يتأتى إال إذا كاف لدينا تصورا وا اليتياسات سيبكن رسم ال
اىات وطبيعة السلوؾ واالذبومباذج ، االستهبلؾككل ونوع العبلقات وأمباط   واالجتماعي االقتصادي 

ملة، ألف شاجزء متكامل مع التنمية االجتماعية ال يتمع احمللى ىية اجملنمألف ت ذلك، اؼبؤسسات االجتماعية
، يلو اكل على اؼبدى الطشمزبلق متوازنة  غَتؼ يبكن أف يؤدى إذل تنمية ابادئ واألىدؼباانفصاؿ عن  يأ

 يفتقد  الذياؼبنعزؿ  اعبزئياؼبتكامل لعلم االجتماع والتصور  اؼبنهجييفرؽ بُت التصور  الذيولعل ىذا ىو 
يل صافيذ تفأو اؼبعاونة على تن ذفينت يفوتسهم اػبدمة االجتماعية  ،ااي اجملتمعضمواجهة ق يفلنظرية واؼبنهج ا

 يف ُتأدوارا معينة للعاملزبصص  اليتوىى اؼبشروعات اؼبربؾبة  ،ليةحملياسات التنموية العامة أو اسات العمشرو 
ال  وابلتارلا، تقدـ تكنيكات لتنفيذ التوجهات التنموية هن مهما كانت أنواعهوؽبذا يقاؿ اليـو أف اؼب ،ميداهنا

االستماع إذل خرباهتم وتقييمهم  اانيأحاؼبفيد تها، فهذا عمل آخرين، وإف كاف من سياستستطيع أف ترسم 
 :62ال بد من مراعاة احملاذير اآلتيةؾباؿ التطبيقات النوعية. ومن أجل ىذا  يف اعبزئي

وىو األمر ، سياسات التنمية  نيو كثَت مجوتو  رسم يفط بغموض للتصور زب يأعلى  يبكن أف يًتتب -
شل واحملصلة النهائية لذلك ف ي،لحملتمع ااجملتتناسب وحاجات  فبلعلى رسم سياسات التنمية  سينعك الذي

لتنمية  اسًتاتيجية أيومعٌت ذلك أف  ؛إحداث التغيَت اؼبستهدؼ يف شاركة ية واؼبَت عمليات التعبئة اعبماى يف
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اجملتمع   يفة االقتصادية واالجتماعية والثقافية فتلخاعى التكامل بُت جوانب التنمية اؼبتر أف  ينبغي، يلحملاجملتمع ا
 تمر.سككل وىذا يعٌت تدخل الدولة وتوجيهها اؼب

لكل قافية ثمسألة اػبصوصية االجتماعية وال اعتبارىا يفاحمللية البد وأف تضع  ميةنللت اسًتاتيجية أيإف  -
عن وضوح دور اغبكومة وسلطات اجملتمع  ، فضبلَتتربطو ابجملتمع الكب اليتواألبعاد الوظيفية  يؿبل عؾبتم

 لية.حملية امنتعملية ال يفاحمللى 
: ، األوذلفاتأساسينتيجتاف  االجتماعية واالقتصاديةية تنمواضحة لل اسًتاتيجيةب على غياب تقد يًت  -
خلفة عن تأو م ،يَت اع اعبماىتنبعيدة عن االقعمليات التنمية تظل  ف: أوالثانية التنمية  اقض سياساتتنت

 يفية تنمروعات الشؿ وقوع مماتحمع ككل، مع اتاجمل يفجديد تَت والتغيب اغبيوية األساسية إلحداث الالاؼبط
ية لية احملتنمتكوف لل فوؽبذا البد أ ،يَت بع اعبماىاشاكل ذات الطمواجهة اؼب فية، دو تنمو ظهرية الاؼب (شراؾ )

إهناء  فية أتنمال ططوم ـبيعل فبلئم أومن اؼب ؛ياتئاعبز  إرل  ، وتنتهيدأ من العموميات أوالبرؤية علمية ت
 اىامشي اجاتنكانت   اليتالصغرى اؼبشاكل من  ثَتإذل إهناء ك ف من األحياثَتك  يف ااكل الكربى سيؤدى آليشاؼب
 .ؽبا
من جوانب كثَت  يفكتاابت علم االجتماع واالقتصاد عن ضرورة االعتماد على الذات   يف يثاغبديكثر  -

لطات احمللية سالبد من أف أتخذ ال ي مع احمللجملتا يفولكن ، الدولة  رؤية  يفحيحا صالتنمية وقد يكوف ىذا 
 لوطنية.دبعية الدعم واؼبساعدة اؼبركزية للحكومات الى الذات عللتنمية بنفس مبادئ االعتماد 

 .رية اؼبتاحةشحشد كافة اإلمكاانت لبلستخداـ األمثل للموارد الطبيعية والب رة دبا كافالضرو  وعليو فمن
 عناصر التخطيط للتنمية االجتماعية احمللية : -4

سواء على اؼبستوى  موؿ والتكامل بُت كافة األبعادشف يتم يف إطار من الألتنمية هبب لر النظ حصبأ
فوا األبعاد عر هنم هبب أف يأيث صعب ح أُتل اؼبهمة أماـ اؼبخططعهبلى فبا أو احملاألقليمى و أالقومى 

تخطيط ؼبشروع أو الل البدء يف بجيدا ق ماا إؼبالموف هبيو ة يفوااسة ر رسوهنا ددية ويملتنلاسية سانت األو كؼباو 
 :63ومن أىم ىذه العناصر، برانمج على اؼبستوى احمللى

النظر إليها ف يتم من الضروري عند التخطيط إلحداث التنمية أ حصبأ :للتنمية احمللية ادلتكاملة تخطيطال -أ
ىة وغَت و شم ةققفبا هبعل التنمية احمل األخرىنُت وترؾ األبعاد ثدوف الًتكيز على بعد أو ا، اؼبختلفةمن أبعادىا 

 .كتملة اغبدوثم
 سبثل يف أربع عناصر خطة تنموية متكاملة واليت ولتحقيق ذلك هبب النظر إذل العنصر األساسية ألي

 ذ.اػبطط القابلة للتنفيو  ات البنية التحتيةمدخ، البينة الطبيعية، اجملتمع اؼبراد تنميتو: أساسية وىي
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وارد اإلبقاء على األراضي واؼب يتمة لذا هبب أف ينمللت ططيخادئ اؽبامة للتباؼب نة مئيبوال: ةعية الطبيئلبي ا-ب
ين داؼبزارع واؼبيا، مثل الريفيةؼبناطق ا يفاظ على اؼبوارد الطبيعية فهبب اغب كما .ويف حالتها الطبيعيةكما ىي 

ل اجملتمع داخكيل عملية التنمية شا يف تدهتئالريفي وؽبا أنبيتها وفا بعو الطاأتغَت اجملاؿ  اليتفهي  ،ةمالعا
والوحدات السكنية على مناظر صبيلة ومسطحات زبطيط وتصميم اؼبواقع أو األماكن  ابإلضافة إذل .يفير ال
 .مزروعة يراضأية و ئما

 وفد اؼبختلفة التنمية تلياعم مع تتناسب حىت دةدؿب موارد ذاهتا حد يف وىي الطبيعية اؼبوارد على اغبفاظ -
 اؼبوارد على وبافظ تزفم شكل وأ أسلوب يف ميةتنال عملية تتم فأ هبب لذا واإلىدار ابلضرر ؽبا التعرض
 .ةئالبي يف اؼبوجودة الطبيعية

يف كل  يبعضهامتصلة ساؽ نأاالعتبار أف اؼبوارد الطبيعية ىي  يفأف يضع  يبغنياحمللي جتمع مللخطيط الت -
فراد أتصلة بكل فرد من مية عليها وإمبا ىي لحملتصلة فقط حبدود السلطة ام َتعمليات ومشروعات التنمية وغ

تمع اجمل دفراأاعد سك يلوف تدىور كل ذدعليها واستخداـ أساليب ترشيد وب ظ عليها واإلبقاءااجملتمع فاغبف
 .على النمو والتقدـ والرقي

 :ية التحتيةبنال  -ج
 .الصحيلصرؼ ق وافاه واؼبرايواؼب ؽالطر  تل شبكامثق اليت ليس هبا خدمات طط للمنايطخلتا -

كلها عمليات   فهيتسعى إذل التوسع والرقى ابلطرؽ العامة وشبكات اؼبياه والصرؼ  اليتلتنمية اعمليات  -
 .هبب أف ىبطط ؽبا لتحقيق النمو على اؼبدى الطويل

ينة ؼبدوأماكن العمل ومراكز ا ؿز ت حبيث تربط وسائل النقل العاـ بُت اؼبناصبلواؼبل واقالتخطيط لوسائل الن -
 .والتعليمية واؼبؤسسيةوالًتفيهية ؼبراكز الثقافية وا

 ثل وضع خطط لكيفية االنتفاع ابألرض واستخدامها االستخداـ األم -
فيها ف و اؼبواطنيشرؾ ب أف اليت يتم وضعها قابلة للتنفيذ هب طتكوف اػبط لكي: قابلية اخلطط للتنفيذ  -د
، وأف دافها وغاايهتاىاجملاورة وأاجملتمعات  يف األراضياستخداـ آاثر ف تضع يف اعتبارىا أ، و سعواعلى نطاؽ و 

 .لمجتمعليسية العامة رئال االسًتاتيجيةى مع اػبطط شتتما
ف أو ، ملية التنميةعالقياـ ب ؿح خبلضالوا ولمجتمعات احمللية بناء إداري يقدـ التوجيل أف يكوفوال بد 

على التساوي  اؼبواطنُتلكل  ااحأف يكوف متو  ،افهاىدات عن طبيعة اؼبشروعات وأمو لىذا البناء معمل شي
 .ومتابعتها وتنفيذىاق اؼبشاركة يف وضع خطط التنمية حيُت للية التنمية واؼبوظفُت احملمقائمُت بعلوأيضا ل
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  :أمهية التخطيط للتنمية احمللية -5
رجع يعلى اؼبستوى احمللى و  ةينو أكثر أنبأإال  ف اؼبستوايتتللتخطيط على ـبلة ر رغم وجود ضرو 

 :64 سباب اآلتيةؤلك للذ
يط خطالتيف  ك كبتاجللذخر ى، ومن ؾبتمع آلر ن منطقة ألخمص االجتماعية ئاػبصا بلؼتخال انظر  -

نو من الصعوبة ألهبذه اػبطط اؼبوضوعة   أثرتيت تلق واطك اؼبنالتفصيلية عن تمعرفة ؼبعلومات و  االجتماعي
ذلك دبعلومات  لذلك يستعاض عنمثبل ( ا الدولة كله)دبكاف اغبصوؿ على معلومات من اؼبستوايت العليا 

 ياجتماعراء زبطيط جإلؼباـ كوادر عملية التخطيط بكل ما يتصل ابؼبنطقة احمللية اؼبراد إ، على مستوى اؼبنطقة
 .ؽبا

ؽبا وتتضمن كذلك  اؼبصاحبةت بلوربديد اؼبشك، يذ تلك اؼبشروعاتتنف وأيف ىذا اؼبستوى يبكن تطبيق  -
 .طراؼ لنجاح اؼبشروعاتألتضافر جهود كل ا

ية يف لتجلى اؼبشاركة احملتو  تخطيط االجتماعي تشتمل يف مضموهنا على عنصر اؼبشاركة اجملتمعيةالعملية  -
 .يذفصبيع عمليات التخطيط والتن يفاد تنميتها وكذلك ر عملية اغبصوؿ على اؼبعلومات عن اؼبنطقة اؼب

بد من بلوللظروؼ اؼبتغَتة فلبلرذباؿ ف نًتؾ عملية التنمية أن ظل ىذا العادل سريع التقدـ والنمو ال يبك يف -
ى يف عملية و قص ةنبيأل ثن يبلزمداؼ، فعامل اىوؿ إذل ىذه األصلو لفًتات زمنية  ديدة وربدوضع أىداؼ ؿبد

ؼبا تسمح بو اؼبوارد اؼبالية  افيو طبق متصار الزمن والتحكخنمو واغبضارة إال ابليبكن اللحاؽ بركب ا بلمية فتنال
لتنمية احمللية يسمح ابستثمار جيد لوالتخطيط  ت فبكن قأقصر و  يفشرية اؼبتاحة لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة بوال

 .لعنصر الزمن

غياب التخطيط فإف  ـ التأكد من الوصوؿ إذل نتائج فعالة ففيدلل من فرص عقإف التخطيط احمللي ي -
ذه اغبالة تقود إذل األىداؼ غَت اؼبطلوبة حيث تتيح لكل ىو  ، تأكدين دبا هبب عملوتنفيذيُت يكونوف غَت مال

فرد أف يضع أىدافو الشخصية كأىداؼ اجملتمع أو اؼبنظمة اليت يعمل فيها والتخطيط للتنمية احمللية يقـو يف 
 .تبلواؼبشك لبلحتياجاتاألساس على خلق رؤية ؾبتمعية 

فالتخطيط يكشف كل الوسائل  القرار عنصسائل العلمية غبل اؼبشاكل وطرؽ ـ لنا الو قدالتخطيط احمللي ي -
ة على الربامج واؼبشروعات من دفرصة اؼبراقبة اعبي والتنفيذيُتى لكل من اؼبسئولُت طويع ،والغاايت اؼبستهدفة

 .ق عليهايمت اؼبوافقة والتصد اليتدة داؼ احملداألىداؼ االجتماعية واألى بلؿخ

 :التنمية احملليةقات يمع -6
دوف  ةوليلالعوامل اليت تؤدي إذل اكبراؼ عن النموذج اؼبثارل للتنمية واغب؛ قات التنميةيقصود دبعاؼبإف 

اليت تقف ومعوقات التنمية ىي من األسباب  ،اذباىا سلوكيا سلبيا فهي ،هايربقيق األىداؼ اليت تسعى إل
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 . 167،168مرجع سبق ذكره، ص أضبد عبد الفتاح انجي: 
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فاؼبخطط الذي  ،افية اليت تواجو عملية التخطيطثقالوكذلك نوع من اؼبناىضة ، حاجزا أماـ تقدـ الشعوب
ؾ اليت يريد يرسم خطط التغيَت قد يصطدـ أبفراد اجملتمع وسلوكهم الذي قد يعوؽ عن ربقيق أمباط السلو 

 .65هااؼبخطط أف يسَت وفق
بُت  اؼبعوقاتىذه  وتتوزع، اوالت التقدـ للمجتمعات اؼبتخلفةوبوجو عاـ تشكل اؼبعوقات ربدايت أماـ ؿب

ارتفاع معدالت الزايدة السكانية ابلنسبة لئلنتاج مع عدـ االستغبلؿ األمثل اؼبتمثلة يف  ادلعوقات االجتماعية
والنمو وسوء توزيع األفراد  االزدىارسوء توزيع السكاف جغرافيا والتفاوت يف ؛ وكذا ة اؼبتزايدةلتلك القوى البشري
حي الصو  األمية والبفاض اؼبستوى التعليميظواىر انتشار ، و للمجتمعيا بُت اؼبناطق اؼبختلفة واؼبؤسسات مكان

اصة فيما يتعلق خبيف الثقافة االستهبلكية اؼبلحوظ نقص ، ابإلضافة إذل الوسوء التغذية وانتشار األمراض
َتوقراطية لرشوة والبانتشار السلوكيات اإلدارية والفساد كامع ظواىر سلبية ك .ابستهبلؾ الكهرابء والطاقة واؼبياه

االقتصادية  البٌتوىشاشة قلة ، و البطالةمعدالت مرتفعة من انتشار ك اؼبعوقات االقتصاديةو ؛ والبلمباالة
ادلعوقات اإلدارية ، والتبعية اؼبالية للخارج فيما ىبص سبويل اؼبشاريع احمللية عن طريق القروض، و التحتية

عد عن األساليب وزبلف يف أساليب العمل اإلداري والبسوء إدارة اؼبنشآت أشكاؿ متعددة من  اؼبتجسدة يف
ىذا إضافة إذل  تضارب القرارات اإلدارية يف بعضها البعض وتناقضها يف البعض األحياف.، و اإلدارية اغبديثة

سيطرة العبلقات التقليدية و اؼبناخ الديبقراطي  اؼبعوقات السياسية اليت تغطي كامل اؼبشهد اجملتمعي كغياب
 .66ركز القرارات السياسية يف أيدي بعض اعبماعاتسبو  ،والعشائرية على العبلقات الرظبيةوالقبلية 

إف التنمية يف مفهومها الواسع تعٍت ابلدرجة األوذل تنمية اإلنساف، وتعزيز فرص مشاركتو يف تنمية 
ؾبتمعو، بصرؼ النظر عن حالتو اعبسمانية أو مكانتو االجتماعية، إف دوره ىو الذي وبدد مكانتو االجتماعية 

 ويعزز كرامتو اإلنسانية. 
 :عقبات تنمية اجملتمع احمللي -7

فهو إذف  وىو يف نفس الوقت وسيلة من وسائل ربقيق أىدافها، ،نساف غاية أي برانمج للتنميةيعترب اإل
 عامل قوة وعامل ضعف لكثَت من مشروعات وبرامج التنمية واليت يكوف مصدرىا اإلنساف ذاتو.

ربقيق  ، وربوؿ دوفراؼ عن النموذج اؼبثارل للتنميةصبلة العوامل اليت تؤدي لبلكب ابلعقبات ونقصد ىنا
 األىداؼ اليت يسعى اجملتمع لتحقيقها.

أحد العوائق األساسية اليت تقف يف طريق خطط التنمية الشاملة للمجتمعات  يبغرايفالعامل الديعد 
فبل  النامية، إذ أف مبو السكاف دبعدالت سريعة ومتزايدة يف معظم الدوؿ يلغي اثر الزايدة يف اإلنتاج والدخل،

                                                           
  58ص، 2000 ،اإلسكندرية ،ار اؼبعرفة اعبامعيةد ،تنمية اجملتمع احمللي: أضبد مصطفى خاطر 65
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 :أضبد مصطفى خاطر  وأيضا:؛ 32ص ،1980، القاىرة، مكتبة هنضة الشروؽ ،التنموي يف اخلدمة االجتماعيةادلنظور عبد اؽبادي اعبوىري:  

دمحم  ،دمحم عاطف عيث ؛ وأيضا:157ص، 1999 ، سكندريةاإل، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، منوذج ادلشاركة يف إطار ثقافة اجملتمع :تنمية اجملتمعات احمللية
 .50 ص، 1976 ،بَتوت ،النشردار النهضة للطباعة و ، التنمية و التخطيط االجتماعيدراسة يف : علي دمحم
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بذولة يف اجملاالت اؼبختلفة، وال يبكن التغلب على اؼبشكلة السكانية إال بتحقيق الزايدة يف ذبٌت شبار اعبهود اؼب
 اإلنتاج والدخل دبعدالت كبَتة تفوؽ كثَتا معدؿ الزايدة يف السكاف.

، بل يعٍت أيضا العدالة يف توزيع ال يعٍت الزايدة يف اإلنتاج فحسبوجدير ابلذكر أف التقدـ االقتصادي 
ذلك أف عدالة التوزيع شرط أساسي وجوىري يف ربفيز اؼبواطنُت على العمل التشاركي  لدخل،الثروة وا

 .يفتقد يف كثَت الدوؿ النامية واإلسهاـ االهبايب يف فعل التنمية الشاملة، وىذا ما
 فنظاـ اؼبلكية قد يتعلق ابلنظم االجتماعية السائدة، ماتها ومن صبلابإلضافة إذل العوامل االجتماعية 

، ونظرا لتشابك حقوؽ اؼبلكية وتعقدىا ة وذبسيد برامج ومشروعات التنميةيعوؽ يف ؾبتمع معُت إقام
 واختبلؼ األسس اليت تقـو عليها فاف األمر سيزداد صعوبة دوف شك.

، فقد يرجع رفض أفراد اجملتمع اعية اليت تعرقل ؾبهودات التنميةكما يعترب نظاـ القرابة من النظم االجتم
ليت سوؼ تقع عليهم دات الفنية واؼبالية اليت تزيد من قدراهتم اإلنتاجية لتنمية ؾبتمعهم إذل االلتزامات اللمساع

 إذ يعٍت زايدة اإلنتاج ابلضرورة زايدة اؼبسؤوليات كبو األقارب. اذباه أقارهبم؛
ها أثر أو ما يصطلح علي ،بك العبلقات االستهبلكية الفرديةكما أنو توجد طريقة أخرى تفسر تشا

، أو النماذج األفضل ؾبتمع ما على صلة ابلسلع األفضل  تفيد أنو عندما يصبح الناس يفيتوال التقليد،
لبلستهبلؾ وابألشياء اعبديدة فاف الثقافة االستهبلكية ستهيمن على السلوؾ الغذائي فبا ينجم عنو تقلص 

 حجم رأس اؼباؿ، والذي يعد عصب التنمية.
فبا هبعلها تبعثر  ،لتعليمي والصحي يف ىذه اجملتمعاتاألمية والبفاض اؼبستوى اىذا إضافة إذل انتشار 

 واىتماماهتا التنموية.  جهودىا
سيما إذا ما اقًتف ابجملتمع  ال برز اؼبعوقات التنموية،أكما يعترب النظاـ السياسي القائم يف اجملتمع من 

تدخل السلطة اإلدارية لتنفيذ برامج ومشروعات التنمية دبثابة إضعاؼ لدور السلطة التقليدية  يعدّ  إذ ؛احمللي
وف إذل ئذلك أف الكثَت من أفراد اجملتمع يلج احمللية، واليت تكوف يف الغالب فبثلة من رؤساء اعبماعات القرابية،

وىذا على عكس ما كاف عليو اجملتمع  اإلدارة اعبديدة لفض اؼبنازعات واحملافظة على اؼبمتلكات واغبقوؽ،
احمللي قبل تعرض ىذا األخَت لعملية التنمية، حيث كانت السلطة التقليدية ىي اؼبلجأ لفض كل أشكاؿ 

 اؼبنازعات.
ومن دوف شك سيحدث أف تقـو السلطة التقليدية ابلدفاع عن مكانتها ونفوذىا يف اجملتمع ،إما إبعاقة 

 .وؼ مع السلطة اإلدارية اعبديدةوقاؼبشروعات والربامج ،أو ابل
و نويف كل اغباالت فاف مظاىر الصراع ستقف حجر عثرة يف وجو األىداؼ التنموية على اؼبستوى احمللي، وم

 على اؼبستوى الوطٍت.
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ذلك ألهنا تفرض أدوارا اجتماعية  كما تؤدي اؼبنزلة االجتماعية دورا ىاما يف التنمية االجتماعية،
ف يؤديها ،وربتم عليو االبتعاد عن أداء أدوارا أخرى ،حيث أف أتديتو ؽبذه األدوار قد أمعينة هبب على الفرد 

 تضعف منزلتو االجتماعية.
وتتدخل اؼبنزلة االجتماعية للشخص يف اجملتمعات التقليدية احمللية بوجو خاص يف رفض أو قبوؿ أداء 

 ؛ فالبدو الذين يقيموف يف اؼبناطق الصحراوية يرفضوف سباما العمل يف الزراعة ،على اعتبار أف عمل معُت
تدخل يف قائمة األعماؿ اليت يبكن أف يقـو هبا البدوي؛ فقياـ الرجل ابألعماؿ الزراعية يضعف  الزراعة ال

 منزلتو االجتماعية على الرغم من اختبلؼ الظروؼ العامة يف اجملتمع.
 ذا التحوؿ سيؤثر على تفعيل العمل التنموي هبذه اؼبناطق.إف ى

ىذا ابإلضافة إذل العوامل الثقافية اؼبنبثقة عن القيم والتقاليد السائدة يف اجملتمع، واليت كثَتا ما تقف 
 يف وجو تنفيذ ـبططات التنمية، لتشبث أفراد اجملتمع احمللي بعاداهتم وقيمهم اليت يصعب عليهم التنازؿ عنها،

 .67لتدين مستوى وعي الساكنة، دبتطلبات التنمية ومضامينها واسًتاذبياهتا
وأماـ ىذه اؼبعضبلت وجب تدخل األخصائيُت للعمل على توعية وإرشاد اؼبواطنُت قصد االلتفاؼ 

 وراء اعبهود اؼببذولة من قبل الدولة.
  :للمعاقني احمللي يالتأىيل اجملتمعفلسفة  :اثلثا

 التارخيية ذلذه الفلسفة: اخللفية -1
إذل أف إجراءات التأىيل تطورت خبلؿ  ،تقودان القراءة السريعة لتاريخ العمل مع األشخاص اؼبعوقُت

حبيث يبكن القوؿ أف اإلجراءات اغبقيقية تبلورت بشكل واضح مع بداايت ، القروف اؼباضية بشكل تدرهبي
وعزز ىذا االىتماـ مع هناية اغبرب  العاؼبية  ،اية مصايب اغبربىذا القرف وربديدا بعد اغبرب العاؼبية األوذل لرع

ابستحداث  والتأىيلالثانية من خبلؿ عهد جديد سبثل يف التوجو الشعيب واغبكومي لتطوير برامج الرعاية 
تدين  قلة اؼبوارد و فاف أما يف الدوؿ النامية الفقَتة  ،اعية الغنيةاؼبئات من اؼبؤسسات التأىيلية يف الدوؿ الصن
إال من خبلؿ بعض التسهيبلت اؼبؤسسية احملدودة العدد  ،ىيليأاألىلية كانت أسبااب حاظبة لتخلف الواقع الت

 .68اؼبتمركزة يف اؼبدف الكربى واليت دل تكن لتفي ابغباجة كما ونوعا
بشكل لتأىيلي احيث شهد النصف الثاين من عقد الستينات بداية تقييم الواقع  ،وىكذا كانت البداية

عدادىا اؼبتزايدة دل أحيث أظهرت النتائج أف اؼبؤسسات يف الدوؿ الصناعية رغم ميزانياهتا الباىظة و  ؛شامل
د من تستطع أف تستوعب كافة  احملتاجُت ػبدماهتا ابإلضافة لًتكيبها الذي يعزز مواقف العزؿ الذي وب

 .التعامل مع اؼبعوؽ كانساف وقدره إمكانيات
                                                           

67
 ص ،سبق ذكرهمرجع ، االجتاىات ادلعاصرة واالسرتاجتيات حبوث العمل وتشخيص اجملتمع :تنمية اجملتمعات احملليةأضبد مصطفى خاطر:  

167 ،177. 
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 .181ص، : مرجع سبق ذكرهأتىيل ادلعاقني :ماجدة هباء الدين 
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الواقع أكثر مأساوية للمبليُت من األشخاص اؼبعوقُت اؼبهملُت  يف الدوؿ النامية  كذلك اغباؿ فقد كاف
. وىكذا فاف النقد اؼبوجو ىيلية اؼبتزايدةأاجو اغباجات التاليت دل تستطع دبواردىا وإمكانياهتا احملدودة أف تو 

الصناعية والنامية لضرورة البحث ىو النقطة اؼبركزية لبللتقاء مابُت الدوؿ  ظاـ اؼبؤسسي كاف يف حقيقة األمرللن
حيث صدر علنا وللمرة األوذل نقدا  مباشرا للنموذج اؼبؤسسي  ؛عن بديل انجح لنموذج خدمات مناسبة

( وأقر االجتماع لضرورة البحث عن نظاـ 1969خبلؿ انعقاد اجتماع اعبمعية الدولية إلعادة التأىيل يف ديب)
تبنتو منظمة الصحة العاؼبية من خبلؿ إعادة التأىيل اجملتمعي يف  ذبديدي لتقدًن اؼبساعدة الشاملة وىو ما

 : 69إطار ضبلة )الصحة للجميع( بقبوؿ مبدأين ىامُت نبا
حبيث توفر اػبدمة جملموع السكاف تبقى أفضلية على توفَت  ؛إف إدخاؿ ربسينات طفيفة على النظاـ القائم -

 .ة من السكافالرفيع ألقلية ؿبظوظ الرعاية الصحية ذات اؼبستوى
 من التدريب فانو غَت اؼبتخصصُت يبكنهم أف يقدموا خدمات ابلغة األنبية جملتمعهم. لنو بقليإ -

ويغلب عليها ، تقـو الدوؿ اؼبختلفة بتقدًن اػبدمات التأىيلية ؼبواطنيها اؼبعوقُت بطرؽ وأساليب ـبتلفة
ف اػبدمات وقد أثبتت التجارب واػبربات أب ،اػبدمات اليت تقدـ من خبلؿ اؼبؤسسات اليت تنشأ ؽبذه الغاية

اؼبؤسسية ال تكفي لتقدًن تلك اػبدمات عبميع اؼبعوقُت يف بلد ما حيث أهنا تستطيع خدمة عدد قليل وؿبدود 
 .اىم وؾبتمعاهتم احملليةوال زبدـ اؼبعوقُت يف أماكن سكن ،جدا منهم

ىيلية من خبلؿ برامج أإذل تقدًن اػبدمات التاؼبي يبيل فقد بدأ االذباه والتوجو الع ،وبناء على ذلك
تعتمد على مشاركة اجملتمع احمللي يف عملية أتىيلهم وأصبح التأىيل اؼبؤسسي يتبلشى تدرهبيا مع االستمرار 

 .ز ومصادر دعم فٍتعلى تقدًن اػبدمات اؼبؤسسية كمراك
لو مراكز أتىيل أصغر ( فاف التأىيل اؼبؤسسي أصبح يتبلشى تدرهبيا وحل ؿب1955إذف منذ عاـ )

 وأقرب إذل ؾبتمع اؼبعوقُت. ،أحسن إدارة ،حجما
ف عزلة اؼبؤسسات الضخمة اػباصة ابلتأىيل بدأ ابالضمحبلؿ وحلت ؿبلها مراكز فإهبذا الشكل 

 .لتوفر للمحتاجُت اػبدمات البلزمةالتأىيل اليومية أو مراكز التأىيل ذات اإلقامة اؼبؤقتة 
سية للتأىيل مركزه يف اؼبدف الكبَتة يف حُت أف الغالبية من اؼبعوقُت والشامل لقد كانت اػبدمات اؼبؤس

 للمرأة اؼبعوقة واإلانث من األطفاؿ الصغار يعيشوف يف اؼبناطق الريفية.
وحىت يعود اؼبعوقُت الذين عاشوا ؼبدو طويلة يف اؼبؤسسات الكبَتة إذل اغبياة النشيطة بعد أتىيلهم 

واػبدمات ، على كل منهم أف يبروا يف مراحل وخدمات ـبتلفة واليت تشمل التحاليلنو يتطلب إف، جملتمعهم
 اؼبهنية يف اجملتمع .ىيلية أو أالت ومن مث التخطيط إلفساح اجملاؿ أمامهم وإهباد اؼبراكز اؼبناسبة ،التأىيل، الطبية
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كمشكلة اجتماعية ابلدرجة تنظر لئلعاقة  التأىيل اؼببٍت على اجملتمع احمللي،  إسًتاذبيةفلسفة أو  إف
 .70األوذل، أكثر من أهنا طبية؛ ويعٍت ذلك أهنا ربتاج تدخبل اجتماعيا أبشكاؿ عديدة

 :CBR) )يف مفهوم التأىيل اجملتمعي احمللي -2
التأىيل اجملتمعي أو التأىيل اؼبرتكز على اجملتمع دبثابة أسلوب أو اذباه حديث يف أتىيل اؼبعاقُت  يعد

يقـو على أساس تضافر اعبهود احمللية يف اجملتمع يف سبيل تدريب اؼبعاقُت وأتىيلهم. فأسلوب التأىيل اجملتمعي 
تمع احمللي وتسخَتىا من أجل أتىيل أو إعادة يعتمد على االستفادة من صبيع مصادر اػبدمات اؼبتوافرة يف اجمل

وأبقل اعبهود والتكاليف اؼبمكنة ويهدؼ التأىيل اؼبرتكز على اجملتمع  ،أتىيل اؼبعاقُت ضمن إطار اجملتمع احمللي
إذل اؼبزيد من دمج اؼبعاقُت يف اجملتمع احمللي وإعطائهم الفرص يف التدريب والتأىيل وإعادة التأىيل يف اجملتمع  

ىو اغباؿ مع األسوايء، كذلك يوفر ؽبم تكافؤ الفرص يف اغبقوؽ واغبصوؿ على اػبدمات اؼبختلفة سواء   كما
 .71كانت صحية أو تربوية أو ترفيهية أو مهنية إذل غَت ذلك

 مشًتكا مع منظمة العمل الدولية واليونيسكو 1994اليت أصدرت بياان سنة أما منظمة الصحة العاؼبية 

وربقيق الدمج  ،تطبق ضمن اجملتمع إلعادة أتىيل ومساواة الفرص اسًتاتيجيةتمعي أبنو فتعرؼ التأىيل اجمل
ويتم تنفيذه من خبلؿ اعبهود اؼبشًتكة من قبل األشخاص اؼبعاقُت أنفسهم وأسرىم  ،االجتماعي لكل اؼبعاقُت

 .72العبلقة وؾبتمعاهتم احمللية ، ذاتوتوفَت اػبدمات الصحية والًتبوية واؼبهنية واالجتماعية اؼبناسبة ،وؾبتمعاهتم
ىيلية للمعوقُت يف ؾبتمعاهتم وبيئاهتم أأبنو: توفَت وتقدًن اػبدمات الت ويعرؼ التأىيل اجملتمعي أيضا

أما منظمة العمل الدولية ومنظمة ، احمللية مستفيدين من صبيع اؼبوارد اؼبادية والبشرية اؼبتوفر يف اجملتمع احمللي
ىو إسًتاتيجية  تندرج يف إطار تنمية  :يعرفوا التأىيل اجملتمعي دبا يليلصحة العاؼبية فاألمم اؼبتحدة ومنظمة ا

واالندماج االجتماعي عبميع األشخاص الذين يعانوف ، اجملتمع احمللي وهتدؼ إذل ربقيق والتكافؤ يف الفرص
وللمرافق  ،عاهتم احملليةوجملتم ،وألسرىم، وينفذ من خبلؿ اعبهود اؼبتضافرة للمعوقُت أنفسهم ،من إعاقة ما

 .73الصحية والًتبوية  واؼبهنية واالجتماعية اؼبعيشية
الرظبية أف ربيل معظم اؼبسؤوليات واؼبوارد البلزمة إذل تلك  ويقتضي من اغبكومات واؼبؤسسات

اجملتمعات احمللية، فاجملتمع احمللي نفسو يصبح اعبهة اؼبسؤولة عن تلبية احتياجات أغلبية األشخاص ذوي 
 .ماج يف كافة مناحي اغبياة العامةاإلعاقات ومن إبراز ىوية ىذه الفئة وأتىيلها ومساعدهتا على االند

 ضمن اغبي أو اجملتمع الصغَت.، و ضمن األسرة للتأىيل اجملتمعي نبا: اذباىُتوىناؾ 
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يتمثل اؽبدؼ العاـ من التأىيل اجملتمعي يف الوصوؿ  :للمعاقني التأىيل اجملتمعي احمللي فلسفة أىداف -3
 مع العمل على استثمار كامل اؼبوارد واإلمكانيات اؼبتاحة يف ؾبتمعاهتم. ،إذل اكرب قدر من اؼبعوقُت يف بيئاهتم

وتستند فلسفة وأىداؼ التأىيل اجملتمعي احمللي ابعتباره مشروعا تنمواي شامبل للمعوقُت بدال من اؼبفهـو 
 :74التقليدي للمساعدة على ما يلي

 .ا ومستواىا يف اجملتمعات احملليةوربسُت نوعيته( للمعوقُت ت التأىيلية )الوقائية والعبلجيةتعميم اػبدما -
 التأىيل بعد حدوث اكتشاؼ اإلعاقة. -
قدًن الربامج إشراؾ األسرة واجملتمعات احمللية واعبهات الرظبية والتطوعية واػباصة يف ربمل مسؤولياهتا لت -

 .التأىيلية للمعوقُت
لقائمة يف اجملتمع مع االستفادة من اؼبراكز التحويلية دمج األشخاص اؼبعوقُت وخدماهتم يف الربامج التنموية ا -

دبعٌت أف برانمج التأىيل اجملتمعي هبب أف تكوف جذوره يف  اؼبتخصصة على مستوى اؼبنطقة واحملافظة والدولة.
اجملتمع احمللي وأف تتم صبيع التدخبلت من خبللو على أف تتم االستفادة من خدمات اإلحالة.. يف اؼبستوايت 

ا عند اغباجة فقط حبيث تقـو مؤسسات التأىيل يف ىذه اؼبستوايت بتقييم الربامج وتدريب الكوادر احمللية العلي
 .قياـ هبا من خبلؿ اجملتمع احملليىيلية اليت يتعذر الأوتنفيذ اػبطوات الت

اء تقـو فكرة ىذا االذباه على أساس أف اندماج األشخاص اؼبعوقُت يف اجملتمع لو األولوية على إنش
ف على اجملتمع أف يتكيف طبقا غباجات اؼبعوقُت وأف تتبلشى وإ بيئات خاصة وخدمات خاصة للمعوقُت.

 اػبدمات اػباصة تدرهبيا.
وبناء على ىذا فإف اؽبدؼ الرئيسي واألساسي للتأىيل اجملتمعي احمللي ىو إدماج اؼبعوقُت يف اجملتمع عن 

شرية واؼبادية )كما أنو يسعى إذل إشراؾ اؼبعوقُت وأسرىم وؾبتمعاهتم طريق االستفادة من صبيع اؼبواد واؼبوارد الب
 (.ارل يهدؼ إذل عدـ فصلهم أو عزؽبميف عملية التأىيل وابلت

أما أىم ىدؼ ؽبذا االذباه ىو تغَت أو تعديل اذباىات اجملتمع كبو اؼبعوقُت وابلتارل يؤدي ىذا اؽبدؼ 
 . عملية أتىيل اؼبعوقُتؼبساعدة يفإذل قياـ اجملتمع بتقدًن خدمات ا

ومن أىداؼ التأىيل اجملتمعي ىو ضماف قدرة اؼبعوقُت على الوصوؿ إبمكانياهتم البدنية والعقلية إذل 
 ،وربقيق االندماج االجتماعي الكامل يف ؾبتمعاهتم ،واالنتفاع ابػبدمات والفرص العادية ،مستواىا األقصى

أي اؼبفهـو اؼبنطوي على ربقيق اؼبساواة يف الفرص ؛ للتأىيل ويستند ىذا اؽبدؼ إذل اؼبفهـو األوسع مشوال
يعترب هنجا شامبل يصم الوقاية من حدوث  ،والتأىيل اجملتمعي يف مفهومو الواسع ،واالندماج يف اجملتمع احمللي

وتوفَت فرص  ،وإدماج األطفاؿ اؼبعوقُت يف اؼبدارس العادية ،اإلعاقة والتأىيل يف أنشطة الرعاية الصحية األولية
 .قتصادي اؼبربح للراشدين اؼبعوقُتالنشاط اال
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والتأىيل اجملتمعي بوصفو عنصرا من عناصر السياسة االجتماعية , يعزز حقوؽ اؼبعوقُت يف اغبياة داخل 
ينية واالجتماعية والثقافية والد ركة الكاملة يف األنشطة التعليمةواؼبشا ،والتمتع ابلصحة والرفاه، ؾبتمعاهتم احمللية

 .ادية والسياسية صبيعاواالقتص
وجدير ابلذكر أف سياسات وبرامج التأىيل اجملتمعي توجها جديدا لبلوغ درجات أعلى من األىداؼ 

 التالية:
 .الوقاية من اإلعاقة -
 .لتأىيل بعد حدوث واكتشاؼ اإلعاقةا -
 .التكافؤ يف الفرص -
 اإلعاقة يف كافة مناحي اغبياة العامة يف إطار اجملتمع احمللي. دمج اإلنساف ذي -

وتنفذ الربامج من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم ابلتعاوف مع أسرىم وؾبتمعاهتم احمللية اؼبتمثلة 
 جبهات عديدة اغبكومية منها والتطوعية وغَت اغبكومية.

 أىم األىداؼ اليت تسعى لتحقيقها ىذه الفلسفة يف مايلي: إدراجوعطفا على كل ىذا، يبن 
 توفَت اؼبتطلبات األساسية للفرد اؼبعاؽ يف ؾبتمعو)اغبقوؽ(.-
 مشاركة اؼبعاقُت وأسرىم يف برانمج التأىيل.-
 توفَت اػبدمات التأىيلية ألكرب عدد من اؼبعاقُت يف اجملتمع.-
 ة.اغبث على دمج اؼبعاقُت يف ؾبتمعاهتم احمللي-
اغبرص على مشاركة اجملتمع احمللي، وتوعيتو وتغَت اذباىاتو السلبية كبو اؼبعاقُت يف اجملتمع، ونظرا ألف  -

 أوقاتىيلية من طرؼ كوادر فنية متخصصة تعمل يف تأالتأىيل التقليدي اؼبؤسسي زبطط وتنفذ خدماتو ال
أف فئة اؼبعاقُت اؼبستفيدة من ىذه  وظروؼ ؿبددة ابستخداـ طرؽ وأدوات ذات كلفة اقتصادية عالية، حيث

الذي كاف مربرا قواي  الشيء، ، كما أف أكرب أعداد اؼبعوقُت يتواجدوف ابلبيئات الريفية...اػبدمات ؿبدود
لظهور سياسة رعاية اؼبعاقُت وإدماجهم وأتىيلهم ابجملتمع احمللي، دبا يتيح إشراكهم وأسرىم يف صبيع األنشطة 

 75صوصية بيئتهم اجملتمعية.اجملتمعية اليت ترتبط خب
 :ألساسية للتأىيل اجملتمعي احملليادلبادئ ا-4

 :76يلي ىناؾ مبادئ أساسية ومسلمات يف عملية التأىيل اجملتمعي احمللي وأنبها ما
دية برامج التأىيل اجملتمعي هبب أف تسَت وتنظم وتدمج مع الربامج واؼبشاريع والسياسة االجتماعية واالقتصا -

جميع اجملاالت الصحية واالجتماعية والًتبوية والتدريبية والزراعية والصناعية ومشاريعها التنموية فللدولة 
 .اخل.والتشغيلية ..التجارية اإلنتاجية 
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وليس كربانمج عاـ  ،أو عدد من اؼبناطق اؼبختارة التأىيل اجملتمعي يف منطقة واحدةهبب أف يبدأ برانمج  -
اجات ىناؾ تقييم ومراجعة دورية ؽبذه الربامج وتطويرىا دبا يتبلءـ مع احتي واف يكوف ،شامل عبميع البلد

 .اؼبعوقُت وإمكانيات اجملتمع
هبب دراسة احملتوى االجتماعي والثقايف واالقتصادي الذي سيتم فيو برانمج التأىيل اجملتمعي للتأكيد من انو  -

 موف.سيتم أتىيل اؼبعوقُت يف ؿبيط اجتماعي وثقايف واقتصادي مأ
هبب أف يكوف أي برانمج أتىيل ؾبتمعي ذبريبيا وأف يبقى ربت اؼبراقبة واؼبراجعة وأف نتعلم من الدروس  -

 والعرب لتطويره وربسينو وزايدة فعاليتو.
 هبب أف يستخدـ برانمج التأىيل اجملتمعي موارد اجملتمع احمللي القائمة أفضل استخداـ فبكن. -
ب اغبالة االجتماعية إذل آخر حبس خر ومن ؾبتمعآلل اجملتمعي من بلد ىبتلف أي برانمج للتأىي -

 .واالقتصادية
إلقباح أي برانمج أتىيل ؾبتمعي هبب أف يكوف ىناؾ ضماف واستعداد ورغبة من اؼبسؤولُت واجملتمعات  -

 .وأف يتم تدريب أشخاص للقياـ بذلكواألفراد للتنفيذ وللتطبيق واؼبشاركة يف مثل ىذه الربامج 
ىيلية اجملتمعية من خبلؿ ارتباطها خبطط التنمية االجتماعية أأنبية دعم السياسات اغبكومية ؽبذه الربامج الت -

 واالقتصادية والًتبوية .
 .تمعي على التعاوف الدورل واحملليارتكاز برامج التأىيل اجمل -
اػباصة  لتطبيق برانمج التأىيل اجملتمعي ضرورة اعتماد مبدأ التنسيق بُت ـبتلف الربامج اغبكومية والتطوعية و  -

من خبلؿ اعبهود التنسيقية على مستوى اجملتمع احمللي واؼبنطقة واحملافظة والدولة مع أمية تشكيل ؾبلس أعلى 
 .م هبدؼ التخطيط على مستوى الدولةدائ
 وابإلمكافتطويرىا وتنشيطها،  ابإلمكافبرامج التأىيل اجملتمعي على أهنا برامج ذبريبية، أي  إذلالنظر  -

ضرورة مشاركة  أثبتت فعالية خدماهتا، مع األخذ بعُت االعتبار إذابلداف وؾبتمعات أخرى،  إذلتعميمها 
 .77اؼبعاقوف أنفسهم يف تلك األنشطة

سقاطية لواقع فلسفة التأىيل ابجملتمع احمللي يف اعبزائر، فإننا يبكننا القوؿ أف ما تقـو بو إلة او وكمح
ػببلاي اعبوارية للتضامن من جهود وخدمات حياؿ فئة اؼبعاقُت على مستوى أسرىم وؾبتمعهم احمللي، يبكن ا

 .بلؼ اإلمكانيات واؼبوارد اؼبتاحةإدراجو ضمن ىذه الفلسفة، مع اإلقرار ابخت
 أىم مبادئ فلسفة التأىيل ادلرتكزة على احلياة ادلستقلة للمعاق: :رابعا -

اؼبنفرد الذايت لؤلشياء من قبل الشخص اؼبعاؽ فحسب، اذل   اؼبستقلة ؾبرد الفعل يتجاوز مدلوؿ اغبياة
وقد ظهر مفهـو اغبياة اؼبستقلة يف  ،القدرة على فعل ذلك ابلطريقة اؼبرغوبة اليت سبكنو من األداء ؽبذه األشياء
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 .53: مرجع سبق ذكره، صداوود ؿبمود اؼبعايطة 
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ؽ اؼبعاقُت واؼبدافعة، وقد وأيضا مع ظهور حركة حقو  ،الوالايت اؼبتحدة األمريكية يف سبعينيات القرف العشرين
ظهرت حركة اغبياة اؼبستقلة كتطور طبيعي للحركات السابقة ؽبا مثل التأىيل الطيب والتأىيل اؼبؤسسي 

، مث التأىيل البلطيب Model medicalحيث تطورت اغبركة التأىيلية من النموذج الطيب التقليدي  ؛التقليدين
De-medicalizationمث التأىيل البلمؤسسي ، De-institutionalization وىذا يعٍت أف أتىيل اؼبعاقُت .

تطور من النظرة الطبية العبلجية لئلعاقة إذل النظرة اؼبؤسسية اليت تعترب ىؤالء اؼبعاقُت ىم عجزة وغَت قادرين 
ومن مث فهم يعيشوف بشكل انعزارل وؾبرد  ،على فبارسة حياهتم الطبيعية وغَت مشاركُت يف أنشطة اغبياة اؼبختلفة

نظرا إلقصائهم عن فبارسة أنشطة اغبياة  ،أي أهنم يبارسوف الدور السليب وليس اإلهبايب ؛متلقُت للخدمات
كما أهنم ال يبارسوف حياهتم ابلطريقة اليت يفضلوهنا وال يتخذوا قراراهتم   ،مثل أقراهنم من غَت اؼبعاقُت ،اليومية

وأيضا ال يسانبوا يف عملية صنع القرارات اؼبرتبطة هبم وال يف تقدًن اػبدمات والربامج  ،همالشخصية أبنفس
ألمثاؽبم من اؼبعاقُت، وال يسانبوا أيضا يف وضع سياسات وخطط وبرامج هتدؼ إذل رعايتهم وأتىيلهم 

 :78علىترتكز أساسا اؼببادئ  صبلة من واندماجهم يف اجملتمع، وعموما تنبٍت ىذه الفلسفة على
، وحريتو يف اختيار أسلوب وحقو يف تقرير مصَتىن ومشاركتو يف صنع القرارات  استقبللية الشخص اؼبعاؽ

حياتو،وسبكنو من اغبصوؿ على اػبدمات والربامج واستخداـ االجهزة يف الفضاء العاـ، اي تفعيل دور االعتماد 
 من ذلك.على الذات الشاعرة ابالستقبللية لديو، يف بيئة مرنة سبكنو 

أف فلسفة اغبياة اؼبستقلة تتقاطع يف العديد من اؼببادئ واألسس اليت تقـو عليها فلسفة  ابإلشارةوجدير 
؛ فهما يهدفاف ابألساس إذل تفعيل دور اؼبعاؽ يف ؾبتمعو، واستثمار قدراتو يف عملية تمع احملليجملالػتأىيل اب

 التنمية، دبا وبفظ ويصوف كرامتو وإنسانيتو.
 واقع رعاية ادلعاقني حركيا يف اجلزائر: :خامسا
والسياسية  ،ئل اجملتمعية األخرى )االقتصاديةاىتمت اعبزائر ابؼبسألة االجتماعية على غرار اؼبسا 

وجدت نفسها أماـ ربدايت  ، وكسب رىاف التحرير،اسًتجاع السيادة الوطنيةإذ وبعد ؛ والثقافية...اخل(
ىذا  ، وظروؼ اجتماعية معيشية متدىورة...ستعمار؛ من اقتصاد ىشاالبعد  ورىاانت كربى فرضتها تركة ما

 اسًتاتيجيةابشرت جهودىا ضمن  إذ ؛الواقع جعل اعبزائر تضع قضية التنمية بكل أبعادىا ضمن أولوايهتا
يت ظمن أبرز اعبوانب اليت ح ولعلّ  .تلف اعبوانب نصيبها من االىتماـأخذت فيها ـب ؿبددة األولوايت

ىذه األخَتة ذبلت يف رفع ربدي ربسُت الظروؼ االجتماعية واؼبعيشية  ،خاص قبد اؼبسألة االجتماعيةابىتماـ 
أىم الذي يشكل ، ا وأف ىذه اغبقوؽ يكفلها الدستورسيم ،ألفراد اجملتمع وشرائحو اؼبختلفةوالصحية 

نو أظبى القوانُت والذي يضم أبار اغبرايت العامة لؤلفراد ابعتة اؼبعنية حبماية حقوؽ اإلنساف و التشريعات الوطني
كل " على أف 1996 من دستور 29اغبرايت لؤلفراد، وقد عربت اؼبادة بادئ العامة اليت تكفل اغبقوؽ و اؼب
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فبا هبعل اإلعاقة مهما   ،اؼبواطنُت سواسية أماـ القانوف بدوف سبييز خاصة ما تعلق بشرط شخصي أو اجتماعي
 ."بُت األفراد كاف نوعها غَت قابلة للتمييز

فإنو وذبسيدا غبق اؼبساواة بُت  ،مباشرة ابألشخاص اؼبعوقوفإذل جانب ىذه اغبقوؽ اؼبتصلة كما أنو و  
 و اغبق يف التمتع جبميع اغبقوؽ اليت أقرىا ىذا األخَت يف الفصل الرابع منُتفإف لؤلشخاص اؼبعوق ،األفراد

انوف حق اؼبساواة أماـ الق" ومنها: 59ذل إ 29واؼبتضمنة يف اؼبواد من  اغبقوؽ واغبرايتبعنواف: والذي ورد 
 ،حرية الرأي ،حرية اؼبعتقد حق الرعاية الصحية، اؼبعنوية،حق السبلمة البدنية و  ،اغبق يف اعبنسية بدوف سبييز،

اػباصة وحرمة االتصاالت حق حرمة اغبياة و  العلمي،حرية االبتكار الفكري والفٍت و  الصناعة،حرية التجارة و 
اغبق يف  ،اغبق يف اغبقوؽ اؼبدنية والسياسية األحزاب السياسية،حق تكوين اعبمعيات واالجتماع و  ،اؼبنزؿ

 .79اغبق يف العمل" التكوين اؼبهٍت،التعليم و 
ذ وبعد االستقبلؿ مباشرة إ ؛ت ؿبل اىتماـ قبد شروبة اؼبعاقُتومن الشرائح االجتماعية اليت كان

من اؼبعطوبُت واؼبعوقُت بسبب اغبرب أو ألسباب اية والتكفل بضحااي حرب التحرير ربد الرعواجهت اعبزائر 
 أخرى.

 أفريل 12 اؼبؤرخ يف 63/99اغبرب ربت رقم:  ويف ىذا الصدد فقد أصدرت الدولة قانوان خاص بضحااي
خاص ابغبماية االجتماعية  08/06/1963مؤرخ يف  63/200 :وبعده بشهرين مت إصدار قانوف رقم، 1963

 .80للمكفوفُت ابعبزائر
 إذلال سيما من الناحية التشريعية يبكن تقسيمو  ،اؼبعاقُت يف اعبزائر ةاالىتماـ بفئأف  اإلشارةوذبدر 

  يلي: طبس مراحل كما
 اؼبساعدة لسياسة األساسية النصوص بوضع سبيزت وقد ،1980و 1962 بُت فبتدة :األوذل الفًتة -

 .االجتماعية
 واإلدماج التأىيل إلعادة جديد نظاـ وضع إذل سعت وقد ،1987و 1981 بُت تدة: فبالثانية الفًتة -

 .للمعوقُت واؼبهٍت االجتماعي
 وإثراء توسيع سياسة لغياب وذلك والتجاىل، ابلركود وسبيزت ،1992و 1988 بُت فبتدة: الثالثة الفًتة -

هتاوي أسعار البًتوؿ يف الثمانينات، القتصادي والسياسي غَت اؼبستقر)الواقع ا إذل، ابإلضافة السابقة النصوص
كلها عوامل جعلت الدولة سبر دبرحلة فراغ يف ؾباؿ سياسات التكفل واغبماية  ...(1988أحداث أكتوبر 

 االجتماعية.
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ستقرار تتباب األمن واالوربدي اس الوطنية اؼبأساة دبواجهة سبيزت ،1999و 1993 بُت فبتدة: الرابعة الفًتة -
 .الذي كاف مطلبا ذا أولوية

وما بعدىا: وىي اؼبرحلة اليت بدأت الدولة فيها تستعيد  2002 وحىت 2000 من فبتدة :اػبامس الفًتة -
؛ فبا كاف لو االنعكاس االهبايب يف بروز سياسات ش االقتصادي ابرتفاع أسعار النفطوبداية االنتعااستقرارىا، 

اقتصادية واجتماعية مست العديد من القطاعات اإلسًتاذبية التنموية، لعل أبرزىا مسألة اغبماية االجتماعية 
 والتكفل ابلفئات احملرومة واؼبعوزة.

بعُت  ىاخذأما ربملو من طموحات يف سبثل فئة اؼبعوقُت يف اعبزائر و : حقوق ادلعاق يف اجلزائرتوصيف  -1
يت أخذت على عاتقها اإلدماج االجتماعي انشغاال دائما للسلطات العمومية الاالعتبار من حيث التكفل و 

            .81الًتتيبات لفائدة ىذه الفئةىذا التحدي وذلك بوضعها صبلة من السياسات و 
صدار صبلة من ترقيتهم ترتب عنو إاص اؼبعوقُت و ضرورة ضباية األشخ ىذا التحدي القائم على أساس إفّ 

ولضماف  .التنظيمية ذات مواضيع متعددة لتغطية حاجيات ىذه الفئة اآلخذة يف التزايدالنصوص القانونية و 
ف إيف اجملتمع ف فعاال ااػباصة ابعتبارىم عنصر التكفل الفعاؿ ابؼبعاقُت وانشغاالهتم وضماف حقوقهم العامة و 

حبماية  اؼبتعلق 08/05/2002اؼبؤرخ يف:  02/09ال سيما القانوف القانونية اليت مت إصدارىا و صوص ؾبمل الن
يبكن لنا من و  ،د هبا ىؤالء بعد إثبات إعاقتهمترقيتهم جاءت دبجموعة من اغبقوؽ يستفياألشخاص اؼبعوقُت و 

دارة اؼبعنية بتحقيقها تلتـز اؽبيئات واإل بلث عناصر مهمةخبلؿ ىذه النصوص أف كبدد حقوؽ اؼبعاؽ يف ث
اغبق يف التكفل اؼبؤسسايت واؼبهٍت ؛ و اإلداريق يف التكفل االجتماعي و اغب  :ىيوالتكفل هبا على أرض الواقع و 

  .اإلجراءات اػباصة بقطاع العدالة يف تعاملها مع اؼبعاقُت؛ وكذا اإلدماجو 
تنظيمي طار تشريعي و على إ ابؼبعاقُتتعتمد سياسة التكفل  :اإلدارياحلق يف التكفل االجتماعي و  -أ

  :يتمحور حوؿ
اؼبؤرخ يف:  02/09من قانوف  02يقصد ابلشخص اؼبعاؽ طبقا للمادة  :احلق يف االعرتاف بصفة ادلعاق -

كل شخص مهما كاف سنو و جنسو يعاين من إعاقة أو أكثر وراثية أو خلقية أو أبنو: " 08/05/2002
فبارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية يف حياتو اليومية الشخصية و االجتماعية مكتسبة ربد من قدرتو على 

 ".اغبسية -نتيجة إلصابة وظائفو الذىنية أو اغبركية أو العضوية
من خبلؿ ىذا التعريف يتبُت لنا أف ربديد صفة اؼبعاؽ يكوف بناء على خربة طبية من ذوي  

ف التصريح ابإلعاقة إلزامي لدى اؼبصاحل الوالئية و من ينوبو ألاالختصاص بناء على طلب من اؼبعٍت أو أوليائو أ
بناء على قرار اللجنة الطبية و ، 02/09من القانوف  03اؼبكلفة ابغبماية االجتماعية كما نصت على ذلك اؼبادة 

الصادر عن  31/01/1993اؼبؤرخ يف:  01يتم ربديد صنف اإلعاقة حسب أحكاـ اؼبنشور الوزاري اؼبشًتؾ رقم 
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  :ىيوزاريت العمل واغبماية االجتماعية والصحة و 
ىي الفقداف الكلي غباسة البصر أو الرؤية غَت القابلة للتصحيح و لو بوضع نظارات طبية بصرية: و العاقة اإل -

   .للقدرة العادية لئلبصار لكلتا العينُت 20إذل  01دبا يعادؿ نسبة عجز تساوي أو تفوؽ من 
  .فقداف كلي غباسة السمع مع ؿبدودية القدرة على االتصاؿ مع اآلخريناإلعاقة السمعية:  -
 .%50اإلعاقة اغبركية: فقداف الشخص القدرة على استعماؿ اليدين أو الساقُت بعجز يساوي أو يفوؽ  -
 .%80اإلعاقة الذىنية: فقداف الشخص اؼبصاب ؼبؤىبلتو العقلية أو الفكرية بنسبة عجز تساوي  -

وبعد إثبات اإلعاقة تسلم للمعٍت ابألمر بطاقة اؼبعاؽ اليت تسمح لو ابالستفادة من االمتيازات اؼبكتسبة اليت 
  .02/09من القانوف  09يبنحها لو القانوف طبقا للمادة 

اؼبتعلق ابلتأمينات  1983جويلية  02اؼبؤرخ يف  83/11تطبيقا ألحكاـ القانوف  :مني االجتماعيأاحلق يف الت -
االجتماعية فانو يقع على عاتق الدولة فبثلة يف مصاحل النشاط االجتماعي إدماج الشخص اؼبعاؽ غَت اؼبؤمن 
اجتماعيا يف منظومة الضماف االجتماعي ابعتباره من الفئات اػباصة فيستفيد من التعويض عن العبلج والدواء 

ستفيد من ـبتلف االمتيازات اليت يبنحها الصندوؽ ؽبذه الفئة  حىت بعد بلوغو سن الرشد كما يبكن لو أف ي
   .كاغبصوؿ على األعضاء االصطناعية والكراسي اؼبتحركة وإجراء العمليات اعبراحية ومواصلة اؼبتابعة الطبية

يستفيد األشخاص اؼبعوقُت بدوف دخل من " نوأعلى  02/09من القانوف  05نصت اؼبادة  :احلق يف ادلنح -
وتطبيقا ؽبذه اؼبادة جاء اؼبرسـو التنفيذي رقم  ،" التكفل هبم و/أو يف منحة ماليةمساعدة اجتماعية تتمثل يف

ونص على منحة كبار اؼبعوقُت ابعتبارىا منحة موجهة إذل كل شخص  2003جانفي 16اؼبؤرخ يف  03/45
 احتياج كلي لغَته للقياـ مصاب بتخلف ذىٍت عميق ومتعدد اإلعاقات وكل شخص يوجد يف وضعية ذبعلو يف

بنشاطات اغبياة اليومية بسبب إصابة وظائفو الذىنية أو اغبركية أو العضوية أو اغبسية تؤدي بو إذل عجز كلي 
دج شهراي  4000.00عن فبارسة أي نشاط وقد عرؼ مبلغ ىذه اؼبنحة عدة زايدات حىت وصل إذل حد 

كما توجد صيغة أخرى إذل ىذه اؼبنحة  .31/10/2007 اؼبؤرخ يف 07/340دبوجب أحكاـ اؼبرسـو التنفيذي 
وللمكفوفُت أو الصم  %100اعبزافية للتضامن وىي موجهة إذل األشخاص اؼبعاقُت عجزا تقل نسبتهم عن 

 دج 3000.00سنة ويقدر مبلغ اؼبنحة بػ 18والبكم أو العائبلت اؼبتكفلة أبطفاؿ معاقُت تقل أعمارىم عن 
  .اؼبرتبطة ابلتامُت االجتماعييضاؼ إليها االمتيازات 

اللجنة الوالئية للخربة الطبية بطلب من مدير  أتنش: حق الطعن يف قرارات اللجنة الوالئية للخربة الطبية -
وأمراض  ،النشاط االجتماعي اؼبوجو إذل مدير الصحة لتعيُت أطباء ـبتصُت يف األمراض العقلية والعصبية

للتكفل ابؼبلفات اإلدارية الطبية اػباصة  ،واألذف واألنف واغبنجرة ،وأمراض جراحة العيوف ،وجراحة العظاـ
جل أوتصدر قراراهتا يف  ،02/09من القانوف  10ابغبصوؿ على بطاقة معاؽ أو منحة كما جاء يف نص اؼبادة 

بقة الذكر وأحكاـ اؼبرسـو السا 10 على أحكاـ اؼبادة ولو بناء ،ابتداء من إيداع يسلم للمعٍت أشهر 03أقصاه 
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03/175التنفيذي 
أف يطعن يف قراراهتا على مستوى اللجنة الوطنية للخربة الطبية التابعة لوزارة التضامن  82

  .الوطٍت
  :احلق يف التكفل ادلؤسسايت وادلهين واإلدماج -ب

ومنهجيات التدريس اإلجباري يقصد ابلتكفل اؼبؤسسايت العمل القاعدي واؼبتابعة الدائمة لربامج         
  .واالختياري يف الفروع واألقساـ اليت تنشا للتكفل هبذه الفئة

فيجب ضماف التكفل اؼبدرسي اؼببكر ابألطفاؿ اؼبعوقُت بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن طاؼبا بقيت 
ارس اؼبتخصصة اػباصة ويف ىذا اإلطار مت إنشاء العديد من اؼبؤسسات واؼبد .حالة الشخص اؼبعوؽ تربر ذلك

وىبضع كذلك األطفاؿ واؼبراىقوف اؼبعوقوف إذل التمدرس اإلجباري يف مؤسسات التعليم  ،ابؼبعاقُت ذىنيا
السيما يف الوسط اؼبدرسي واؼبهٍت  ،وهتيأ عند اغباجة أقساـ وفروع خاصة هبذا الغرض ،والتكوين اؼبهٍت

رض على ىذه اؼبؤسسات زايدة على التعلم والتكوين وتف ،والوسط االستشفائي حسب حالة ومؤىبلت كل فئة
وتسمح ىذه  .والتكفل هبم نفسيا وطبيا ابلتنسيق مع األولياء ،اؼبهٍت وعند االقتضاء إيواء اؼبتعلمُت واؼبتكونُت

وىو  ،اإلجراءات للمعوقُت كسب اؼبعارؼ اؼبهنية والعملية لدخوؿ سوؽ الشغل واإلدماج داخل اجملتمع
خذ بعُت االعتبار ىذه الفئة وذلك حىت يتسٌت أالتحدي والتوجو اعبديد الذي يفرض على السلطات اؼبعنية 

فبموجب اؼبادة  .ؽبؤالء فبارسة نشاط مهٍت مناسب أو مكيف يسمح ؽبم بضماف استقبللية بدنية واقتصادية
قة أو اختبار أو امتحاف مهٍت يتيح هبوز إقصاء أي مًتشح بسبب إعاقتو من مساب ال 02/09من القانوف  24

لو االلتحاؽ بوظيفة عمومية أو غَتىا إذا أقرت اللجنة الوالئية للًتبية اػباصة والتوجيو اؼبهٍت عدـ تنايف إعاقتو 
كما يفرض  .ويتم ترسيم العماؿ اؼبعوقُت ضمن نفس الشروط اؼبطبقة على العماؿ اآلخرين ،مع ىذه الوظيفة

على األقل من مناصب العمل لؤلشخاص اؼبعوقُت اؼبعًتؼ  %01ـ أف ىبصص نسبة القانوف على كل مستخد
ؽبم بصفة العامل وعند استحالة ذلك يتعُت عليػػػو دفع اشًتاؾ مارل ربدد قيمتو عن طريق التنظيم ويرصد يف 

 .حساب صنػػدوؽ خػػػاص لتمويل نشػػػاط ضبػػػػاية اؼبعػػػػوقُت وترقيتػػػهم
تشغيل األشخاص اؼبعوقُت وتشجيع إدماجهم واندماجهم االجتماعي واؼبهٍت يبكن جل ترقية أومػػػن 

السيما عرب الورشات  ،إنشاء أشكاؿ تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراهتم الذىنية والبدنية
  .83كز اؼبساعدةأو مرا  ،ومراكز توزيع العمل يف اؼبنزؿ ،احملمية

القانوف ؾبموعة من التدابَت من عية لؤلشخاص اؼبعوقُت ورفاىيتهم فرض وإلعادة بعث اغبياة االجتما
  :هنا القضاء على اغبواجز اليت تعيق اغبياة اليومية ؽبؤالء األشخاص السيما يف ؾباؿأش
تسهيل اغبصوؿ على األجهزة االصطناعية واؼبساعدات التقنية اليت تضمن االستقبللية البدنية وتسهيل  -

                                                           
82

اؼبتعلق ابللجنة الطبية الوالئية اؼبتخصصة واللجنة  2003أفريل 14، اؼبؤرخ يف 03/175 اؼبرسـو التنفيذي رقم الرظبية للجمهورية اعبزائرية:اعبريدة  
 .27الوطنية للطعن، العدد

83
  .اؼبتعلق بتشغيل اؼبعوقُت وإعادة أتمينهم اؼبهٍت 1982ماي 15اؼبؤرخ يف  82/180أنظر: اؼبرسـو التنفيذي  
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  .استبداؽبا
 يق بطاقة اؼبعوؽ اليت ربمل إشارةتسهيل الوصوؿ إذل األماكن العمومية واستعماؿ وسائل النقل عن طر  -

  .من أماكن التوقف يف اؼبوافق العمومية للمعوؽ أو مرافقو %4"األولوية يف االستقباؿ وأماكن التوقف بنسبة 
   .تسهيل اغبصوؿ على السكن الواقع يف اؼبستوى األوؿ من البناايت -
وحيازة رخصة سياقة  ةاإلعفاء من دفع الرسـو والضرائب عند اقتناء السيارات السياحية ذات األعداد اػباص -

   .خاص ابؼبعوقُت حركيا
دج حسب اؼبادة  15000إعفاء اؼبعاقُت اإلجراء من الضريبة على الدخل اإلصبارل لذوي الدخل األقل من  -

  .2005من قانوف اؼبالية لسنة  06
يف تسعَتات النقل  %100ؾبانية وزبفيضات يف ؾباؿ النقل لفائدة األشخاص اؼبعاقُت بنسبة عجز قدرىا  -

كما يستفيد بنفس التدابَت اؼبرافقوف لؤلشخاص اؼبعوقُت اؼبنصوص عليهم أعبله   ،اعبوي العمومي الداخلي
ية النقل أو التخفيض يف وتتكفل الدولة ابلتبعات الناصبة عن ؾبان ،دبعدؿ مرافق واحد لكل شخص معوؽ

 .تسعَتاتو
صدرت عدة نصوص  ،ودائما يف إطار إدماج اؼبعاؽ يف اغبياة العامة ،ابإلضافة إذل ىذه االمتيازات 

سواء على  ،قانونية تنص على إنشاء صبعيات وأجهزة هتتم هبذه الشروبة وىو ما يسمى ابغبركة اعبمعوية
االجتماعية على مستوى الوالايت أو اجمللس الوطٍت لؤلعضاء الوطٍت ؼبديرايت اغبماية  ـمستوى احمللي أ

واجمللس الوطٍت لؤلشخاص  09/02/1988اؼبؤرخ يف  88/27االصطناعية ولواحقها دبوجب اؼبرسـو التنفيذي 
واؼبركز الوطٍت  26/04/2006اؼبؤرخ يف  06/145اؼبعوقُت وكيفيات سَته وتنظيمو دبوجب اؼبرسـو التنفيذي 

زايدة على  26/12/1987اؼبؤرخ يف  81/391ختصُت ؼبؤسسات اؼبعوقُت دبوجب اؼبرسـو التنفيذي للموظفُت اؼب
  .اعبمعيات اؼبتعددة النشاطات على مستوى كل بلدية

التكفل بو واؼبطالبة ابنشغاالتو عيات ىو االىتماـ حبقوؽ اؼبعاؽ و واؽبدؼ من إنشاء ىذه األجهزة واعبم
تتمكن من تعديل التشريعات اػباصة هبذه الفئة حسب تطورات اغبياة وتوصيلها للجهات اؼبختصة حىت 

   .االقتصادية
لة االىتماـ ابلوقاية من اإلعاقة من أىم اؼبسائل اليت تقع على عاتق اؼبواطن أنشَت يف األخَت إذل أف مس
ت اإلعبلـ وضببل ،وبرامج الوقاية الطبية ،وذلك عن طريق أعماؿ الكشف ،والسلطات العامة على حد سواء

خاصة اؼبرضية منها  ،وتقليص أسباهبا ،حوؿ العوامل اؼبسببة لئلعاقة قصد تشخيصها والتكفل هبا ،والتحسيس
وكذا كل ، خدمي الصحة أثناء فبارسة وظائفهمأو مست ،عن طريق التبليغ من طرؼ األولياء أو من ينوب عنهم

ا ربت طائلة العقوابت اؼبنصوص عليها قانوان شخص معٍت فور ظهورىا لتمكُت اعبهات اؼبعنية من التكفل هب
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  2002.84ماي 08اؼبؤرخ يف  02/09من القانوف 13وفقا ؼبا جاء يف نص اؼبادة 
 كنموذج إلدماج ادلعوقني حركيا يف اجلزائر   التجرييب الرتبوي ادلنهج -2

 توحيد إذل الوصوؿ ىو اؼبتخصصة، للمؤسسات التجرييب الًتبوي اؼبنهج إعداد من األساسي اؽبدؼ إف

 للمناىج بديبل يعترب أف األحواؿ من حاؿ أبي يبكن وال ،يف النظاـ الًتبوي العادي هبا اؼبعموؿ العمل خطة

 ىي وأىدافو ابإلعاقة، اػباصة اعبوانب يف ؽبا ومكمل منها، مستوحى نوأ حيث الًتبوية، للمنظومة اؼبدرسية

نوع من  لكل اعبسمية، السيكولوجية واالجتماعية اػبصوصيات مراعاة مع اعبزائري، الًتبوي النظاـ أىداؼ
  أنواع اإلعاقات.

 برانمج يتضمنها اليت الكربى احملاور حوؿ والتصورات الرؤى توحيد إذل أيضا  يهدؼ أنو أف كما

 اؼبعوقُت رعاية ؾباؿ يف واؼبتدخلُت اإلطارات ـبتلف استثارةو ، اؼبتدخلُت جملهودات فعلي بتنظيم التكفل،

 وذلك فيها، اؼبسجل النقص ذباوز وسبل التكفلية، العملية ربسُت سبل حوؿ واقًتاحاهتم آبرائهم لئلبداء

 .اؼبتخصصة اؼبؤسسات داخل للتمدرس متكامل تربوي منهج بناء من النهاية يف للتمكُت
 اؽبدؼ فأما موعة من األىداؼ اػباصة؛ ؾبو ـ ويهدؼ ىذا اؼبنهج ابألساس إذل ربقيق ىدؼ عا

 األىداؼ أما، الذاتية استقبلليتو وربقيق واجتماعيا، مهنيا اؼبعوؽ الشخص دمج ربقيق ىو التكفل من العاـ

 .االجتماعي و النفسي التكيف و الذايت، التكيف تحقيقفتتعلق ب اػباصة
اإلشارة أنو قد مت مراعاة طبيعة نوع كل إعاقة يف إعداد مضامُت، وطرؽ وأساليب ىذا اؼبنهج، ومن بُت  وذبدر

 الفئات اؼبستهدفة قبد فئة اؼبعاقُت حركيا، واليت حظيت بربامج تتماشى وخصوصية احتياجاهتا، 
 :85وذلك لتحقيق صبلة من األىداؼ العلمية والعملية، نلخص أبرزىا يف ما أييت

 .حركيا للمعوقُت النفسي ابعبانب االىتماـ -
 األطراؼ، عضبلت وخاصة للعضبلت ركيح اغبس اعبهاز تنمية طريق عن حركية،-النفس الًتبية إعادة -

 .سليمة عصبية عضلية ارتباطات واكتساب

 .وؿبيطو بنفسو االىتماـ على حركيا اؼبعوؽ مساعدة -
 .الرايضية والنشاطات واعبماعية الفردية اغبركية األنشطة خبلؿ من والدقيقة العامة اغبركية اؼبهارات تنمية -

 .اليومية اغبياتية للمفاىيم اإلدراؾ تنمية -
 .اؼبهن بعض على وتدريبهم العضوية اؼبهارات بعض تعليمهم -

 :86اآلتية واػبطوات اؼبراحل وبتوي على حركيا اؼبعوقُت ابألشخاص التكفل برانمج فإلئلشارة فو 
                                                           

84
 .34 اؼبتعلق حبماية وترقية اؼبعوقُت يف اعبزائر، العدد، 2002 ماي 08 اؼبؤرخ يف 02/09 اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية: القانوف رقم 

85
-275ص ، صسبق ذكره، مرجع "رعاية اؼبعوقُت وأىداؼ سياسة ادماجهم االجتماعي ابعبزائر من منظور اػبدمة االجتماعية"أضبد مسعوداف:  

281. 
86

 .280اؼبرجع نفسو، ص  
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 وذلك أرطوفوين(، بيداغوجي، عيادي، نفسي متخصص، طيب) اعبوانب متكامل يكوف حيث: الفحص -

 .واجتماعيا نفسيا تكيفا وأكثر استقبللية أكثر حركيا اؼبعوؽ ذبعل اليت العبلجية اػبطة لضبط

 .احمليط مع والتفاعل اإلعاقة وتقبل ابلنفس الثقة اكتساب هبدؼ: النفسية الرتبية -
 .التوازف وربقيق واحمليط الذات بُت البلسبايز مرحلة لتجاوز :احلركية النفسية الرتبية -
 .النقص وتعويض التفطُت إذل هتدؼ نشاطات ؾبموعة تضم :التمدرس قبل ما -
 .اؼبدارس يف بو اؼبعموؿ العادي األساسي التعليم على يعتمد التمدرس: -
 طريق عن العبلج :منها العبلج، من أنواع ويتضمن :والكالم النطق عيوب وعالج النفسي العالج -

 ابستخداـ العبلجو  اعبماعي، العبلجو  اؼبوسيقى، طريق عنوالعبلج  السلوكي، النفسي العبلجو  اللعب،

 .الكبلـ أثناء والتوتر االضطراابت من التخلص إذل هتدؼ ربفيزية تقنيات
 طريق عن والعبلج اغبركي، التدريب أجهزة ابستخداـ: والتدليك احلركي التدريب طريق عن العالج -

 .التدليك طريق وعن اؼباء، طريق عن العضلي، االسًتخاء

 ألعاب، فنية، نشاطات يدوية، فكرية، نشاطات تتضمن :والرتويح البيداغوجي الدعم نشاطات -

 ...رايضية

 والعبلج، الدراسة برامج مع وابلتوازي حركيا اؼبعوقُت األطفاؿ يتلقى حيث: ادلهين التكوين قبل ما مرحلة -

 الطرز، منها نذكر الورشات بُت ومن الفراغ، أوقات يف وذلك اػباصة، اؼبدارس داخل ورشات يف تكوين شبو

 جيد مستوى يتطلب حيث التحصيل، مستوى حسب الورشات وبعض اخل،... اػبشب على النقش الرسم،

 .االلكًتونية األجهزة وتصليح اآلرل كاإلعبلـ

 مراكز إذل الدراسة متابعة يف يوفقوا دل الذين حركيا، اؼبعوقُت األطفاؿ يوجو حيث: ادلهين التكوين مرحلة -

 على اغبصوؿ قصد اؼبعرفية، ومؤىبلهتم واستعداداهتم قدراهتم حسب التخصصات ـبتلف كبو اؼبهٍت، التكوين

ـبتلف  يف سامي تقٍت شهادة ،2درجة ،1درجة اؼبهنية الكفاءة شهادة: مثل مؤىلة مهنية شهادات
 ىناؾ أف كما .ؿباسبة آرل، إعبلـ اؼبعماري، الرسم البشرية، اؼبوارد تسيَت: اؼبثاؿ سبيل على التخصصات،

 إسباـ أجل ولغواي( من نفسيا ،حركيا، ومتكامبل )معرفيا شامبل يكوف أف ينبغي الذي التقييم أساليب إذل إشارة

 شبكة والقدرات، االستعدادات سلم اليومية، التمارين يف: التقييم أساليب وتتمثل تعديلها، أو العبلجية اػبطة

 .الفصلية لبلختبارات التحصيل
وذبدر اإلشارة يف األخَت، أنو ورغم أنبية مثل ىذه الربامج يف إدماج ىذه الفئات، إال أف تنفيذ ىذه 

لها تعيش نوع من الربامج دبراكز متخصصة، من شأنو أف يزيد من عزؿ ىذه الشروبة عن واقعها اؼبعيش، وهبع
االغًتاب عن خصوصية حياهتا اليومية وبيئتها اليت ستعود ؽبا مهما طالت فًتة مكوثها يف ىذه اؼبراكز، وىذا ما 

حيث بدأ الًتكيز  ؛جعل الكثَت من الدوؿ تعيد النظر يف مسألة نظاـ الرعاية اؼبؤسسي)ابؼبراكز اؼبتخصصة(
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على فلسفة الرعاية والتأىيل ابجملتمع احمللي، واليت تعتمد أساسا  -كما أشران إليو سابقا يف ىذا الفصل  -مؤخرا
على إشراؾ الكثَت من الفاعلُت االجتماعيُت ابلبيئة احمللية دبعية اؼبعاؽ وأسرتو، ويف إطار اإلمكاانت واؼبوارد 

استثمار جهودىا يف اؼبتاحة ؿبليا، قصد سبكُت ىذه الفئة من التكيف واالندماج يف اغبياة االجتماعية، وابلتارل 
 خدمة وتنمية اجملتمع. 

 :ادلعوقني وقضاايقطاع العدالة  اسرتاتيجية -3
 06قد انطلق فعليا على مستوى  ،الربانمج اؼبوجو لذوي االحتياجات اػباصة يف إطار عصرنة العدالة إفّ 

ؾبلس قضائيا  27ؿبكمة و 193مؤسسات قضائية ابعتبارىا مشاريع مبوذجية يف انتظار تعميمو على 
 .87مؤسسة عقابية قبل هناية السنة اعبارية127و

وعدد من اعبمعيات واؼبنظمات اؼبهتمة  ،وتعمل وزارة العدؿ على إشراؾ وزارات وىيئات حكومية أخرى
وسبكينهم من الوصوؿ  ،هبدؼ تكييف مؤسسات القطاع وفقا الحتياجاهتم ،بشروبة ذوي االحتياجات اػباصة

من خبلؿ إجراءات مادية كتزويد احملاكم واجملالس  ،ومعرفة حقوقهم وكيفية اؼبطالبة هبا ،ونيةإذل اؼبعلومة القان
وزبصيص  ،القضائية دبمرات وشبابيك خاصة ؽبذه الفئة يشرؼ عليها موظفوف يتقنوف لغة االتصاؿ ابإلشارات

بلؿ قاعات سبريض عبلوة على ضماف التغطية الصحية الضرورية من خ ،قاعات للراحة واالستقباؿ مكيفة
ومت  ،كما مت وضع ربت تصرؼ األشخاص اؼبكفوفُت استمارات إدارية وواثئق مكتوبة خبط الرباي .ابحملاكم

 .أيضا تكوين ؾبموعة من كتاب الضبط يف لغة اإلشارات للتواصل مع الصم والبكم
كما مت تزويد ؿبكمة عُت الًتؾ   ،، اعبزائرقد مت تفعيلها دبجلس قضاء وىراف، قسنطينة وىذه اإلجراءات

وؿبكمة قسنطينة ببعض اؼبعدات اػباصة بفئة ذوي االحتياجات اػباصة واألميُت الطاعنُت يف السن  ،رزيوأب
سيما  ،الذين يعتربوف كذلك من ذوي االحتياجات اػباصة أو الفئة الضعيفة من اجملتمع اليت هبب التكفل هبا

واغبفاظ على صبيع حقوقها اؼبشروعة بطريقة قانونية يف  ،ثر من العدالةيف اؼبؤسسات القضائية لتقريبها أك
 .انتظار تعميم ىذه اإلجراءات على كافة احملاكم عرب الًتاب الوطٍت

اػباصة، ويهدؼ اليـو  تفل العادل يف الثالث من ديسمرب من كل عاـ ابليـو العاؼبي لذوي االحتياجاتوب
وربريك الدعم  ،إذل تعزيز فهم القضااي ذات العبلقة ابإلعاقة 1993بو عاـ الذي بدأت األمم اؼبتحدة االحتفاؿ 

 . غبصوؿ ذوي االحتياجات اػباصة على حقوقهم يف كافة أكباء العادل
 :اجلزائر يف ومعاانهتم ادلعاقني مشاكل -4

 واالقتصادية واالجتماعية النفسية اغبياة يف كبَتة صعوابت إذل اؼبعاقُت لفئة اؼبعيشي الواقع يشَت
 وتربز اإلعاقة، وقساوة معاانة مواجهة يف معهم والوقوؼ ؼبؤازرهتم كاؼ اجتماعي وعي لغياب نظرا ألغلبهم،

 النفسي توازهنم فقدوا الذين أو ذىنيا، اؼبعاقُت لؤلشخاص اجملتمع أفراد معاملة طريقة يف أكثر الصعوبة ىذه

                                                           
87

 : مرجع سبق ذكره.خَت الدين بقزيز 
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 التهميش معاانة تضاؼ وابلتارل والبلإنسانية، االحتقار من بكثَت تتسم حيث وتقلباهتا؛ اغبياة لظروؼ نتيجة
  .اإلعاقة معاانة إذل االجتماعي والنبذ

 شخصا تعتربه نظرة أو ازدراء، نظرة أو جياشة وعاطفة شفقة نظرة كانت سواء للمعاؽ اجملتمع نظرة إف
 عنها وينتج اؼبعاقُت، معنوايت على وطأة األكثر ىي االقتصادية دوارواأل االجتماعية اؼبهاـ أداء عن عاجزا

 والتعمَت البناء وشركات واإلدارات والًتبوية االقتصادية اؼبؤسسات مواقف ذبسدىا أخرى سلبية انعكاسات
 ورغم .احتياجاهتم لقضاء التنقل يف خاصة االعتبار، بعُت اؼبعاقُت األشخاص احتياجات أتخذ ال اليت والتهيئة،

 حق أنو رغم اؼبعروضة، العمل فرص من يستفيدوا دل معظمهم فإف عمل، دبنصب ظفروا اؼبعاقُت من عدد وجود
 أف ضرورة 02  قانوف وحىت الدولية، اللوائح -أقر 2002 ماي 08 يف الصادر 09 طرؼ من ؽبم بو معًتؼ
 وحىت كبَتة صعوبة هبد اؼبيداين التطبيق لكن للمعاقُت، عمالتها من  01%نسبة وطنية مؤسسة كل زبصص

 ػال عن عماؽبا عدد يقل اليت اؼبؤسسات على تطبيقها يبكن ال النسبة ىذه أف إذل إضافة والتقبل، التفهم عدـ
 بطاقة على بسهولة حصوؽبم لعدـ نظرا الشهرية للمنحة افتقادىم من اؼبعاقُت من الكثَت يعاين كما .عامل100

 .األدوية شراء عن التعويضات حق من لبلستفادة التأمُت بطاقة على ابغبصوؿ كذلك ؽبم تسمح اليت اؼبعاؽ
 رغم واالجتماعية والتعليمية الطبية مالحتياجاهت كافية غَت اؼبنحة اؼبعاقُت جل يعترب أخرى جهة من لكن

 اغبد مستوى إذل برفعها صبعياهتم طريق عن اؼبعاقوف يطالب حيث دج، 4000 إذل دج 3000 من ارتفاعها
 لؤلطفاؿ يعطي ال القانوف أف كما دج، ألف 12  وىو العمومي الوظيف يف اؼبطبق األجر من اؼبضموف األدىن

  .الرشد سن بلوغهم حىت اؼبنحة يف اغبق اؼبعاقُت
 مع يتماشى دبا العامة، والطرقات العمرانية البيئة هتيئة عدـ من كذلك اعبزائر يف اؼبعاقوف ويعاين

 بسبب النقل مشكلة من يعانوف كما واؼبكفوفُت، حركيا اؼبعاقُت اصةخب إعاقاهتم، أصناؼ بعض حاجيات
 خاصة أماكن وجود عدـ وادعائهم واغبافبلت األجرة كسيارات للنقل اؼبخصصة اؼبركبات أصحاب رفض

 تصبح لكي السيارة تكييف إمكانية هبد ال فإنو بو خاصة سيارة يبتلك أف اؼبعاؽ أراد وإذا .اؼبتحركة ابلكراسي
 يوجد ال حيث معينة؛ ذبهيزات أو إكسسوارات إضافة خبلؿ من إعاقتو، ونوع درجة حسب لقيادهتا صاغبة

  .اؼبكلف العمل هبذا تقـو ابلعاصمة واحدة ميكانيكية ورشة سوى اعبزائر يف
 إال تتوفر ال حيث كايف؛ بشكل ابؼبعاقُت اػباصة السياقة تعليم ؼبدارس اعبزائر تفتقد أخرى جهة ومن

 أىراس، وسوؽ والطارؼ قاؼبة والايت من اؼبًتشحُت أغلب أييت الوطٍت، اؼبستوى على فقط مدارس 08 على
 .مضاعف شبنها ألف معظمهم متناوؿ يف وليست مرتفع جد ابؼبعاقُت اػباصة السيارات سعر أف كما

 من عليهم خوفا اؼبعاقُت، أبنائهم سبدرس يرفضوف األولياء بعض فإف معاانة، من سبق ما إذل ابإلضافة 
 على غبصوؽبم فرص وجود بعدـ لقناعتهم وأيضا إضافية، ؼبصاريف اوتوفَت  القاسية االجتماعي احمليط نظرة

 إنباؿ بسبب منهم، لكثَت اؼبدرسي والتسرب األمية ظاىرة تفشي زايدة إذل أدى ما وىذا اؼبستقبل؛ يف وظائف
 وبسنوف ال األساتذة أف كما هبا، اؼبعاقُت سبدرس لتسهيل اؼبدارس هتيئة وغياب، اؼبتابعة وعدـ اؼبسؤولُت
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 لغياب وكذا األمر، ؽبذا بيداغوجيا مكونُت غَت ألهنم حركيا، واؼبعاقُت والبكم الصم من اؼبعاقُت مع التعامل
  .تربواي ومرافقتهم الصعبة اغباالت هبذه للتكفل ابؼبدارس واجتماعيُت نفسانيُت أخصائيُت

 كل فإف الوطٍت، اؼبستوى على صبعية80  تضم واليت حركيا اؼبعاقُت صبعيات فدرالية هبا قامت دراسة وحسب
 واؼبكاف حركيا اؼبعاقُت اػباصة االحتياجات ذوي لفائدة مهيأة غَت ابعبزائر العمومية واؼبؤسسات األماكن
 استبلـ تقبل ال اليت اؼبتقدمة الدوؿ عكس على عكنوف، بنب ىوما ألكسندر ة"الدولي اؼبدرسة"ىو اؼبهيأ الوحيد

 يف الدراسة توصلت كما .اؼبعاقُت ػبدمة اؼبكيف العمراف ؾباؿ يف الدولية للمقاييس مطابق غَت مشروع أي
 اعبزائر، ابلعاصمة طفبل250  حوارلإال  الًتبوية اؼبؤسسات تقبل دل 2008 سنة خبلؿ أنو إذل التمدرس ؾباؿ
 إذل وإحالة إقصاء عنو ينتج كبَت رقم وىذا ، الدراسي الربانمج رةبإ مس على قدرهتم وعدـ إعاقتهم حبجة

 .88ذلك إذل وما واالكبراؼ األمية مقدمتها يف أخرى مشاكل

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                           

، 10، العدد ؾبلة الباحث االجتماعي" مبوذجا قاؼبة والية: اػباصة االحتياجات ذوي وأتىيل رعاية يف اعبمعيات دور":بوصنوبرة هللا عبد 88
 .279-277، جامعة قاؼبة اعبزائر،ص ص2010سبتمرب 

 



فلسفة تأهيل وإدماج املعاقني حركيا باملجتمع املحيل ..........................................................................الرابعالفصل   

243 
 

 خالصة:
يقدـ ىذا الفصل رؤية جديدة للتكفل ابإلعاقة، فبعد تقييم موضوعي لكيفيات التعامل اغبكومي، 

السياسات، كما يتأكد أف التعامل الذي يقـو على وباوؿ الباحث التعريف دبواطن الضعف اليت تعًتي ىذه 
التدخل يف اإلعاقة والذي يكتسي الطابع اؼبؤسسي، دل يؤدي يف النهاية إال ؼبضاعفة النظرة السلبية اليت ترى 

 بعدـ جاىزية ىؤالء األفراد اؼبعاقُت على ربمل اؼبسؤولية االجتماعية واؼبهنية.

اؼبقابل يبُت الباحث أف التصور الذي تقدمو األمم اؼبتحدة عرب براؾبها اؼبختلفة، ينبغي إعطاؤه  يف
األنبية مع ؿباذير يف االقتصار على الرؤية األفبية، أو سجن اػبطط اغبكومية كبو اؼبعاقُت برؤية منفردة، واليت 

 فحسب، لى فكرة اؼبعاؽ وليس اإلعاقةتغّيب السياؽ االجتماعي احمللي. ؽبذا فإف فلسفة التأىيل تقـو ع
واؽبدؼ اؼبتوخى ىو السعي إلدماج ىؤالء ليس فقط يف وسطهم االجتماعي احمللي، بل وأيضا إخراج ىؤالء 
من ىيمنة الوىم اإلعاقي الذي تنسجو العقلية االجتماعية االنتقاصية، إذل اجملتمع اؼبواطٍت الذي يسعى إذل 

 الثقافية والسياسية واالجتماعية.اعبسمانية، مهما كانت تبايناهتم االجتماعي لكل فواعلو  اإلدماج
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قراءة  :إلاجراءات املنهجية للدراسة

  ثحليلية للبيانات ومناقشة النتائج
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 :سبهيد
من ادلهم اإلشارة إذل أف ىذه ادلرحلة ىي زلصلة العمل ادليداين ادللتـز ابلضوابط ادلنهجية، كما أف طريقة 

كانت بدورىا زلكومة   ادلعنية ابلدراسة،اختيار العينة اليت اعتمدت ألجل ربديد مفردات اجملتمع األصلي 
التمثيل واحلجم ادلطلوب ألجل مقاربة  ىدؼدبجموعة معايَت استجابت يف رلملها ذلدؼ الباحث يف ربقيق 

وتقنية االستمارة   كادلقابلةادلوضوع يف ادليداف. من ىنا فإف التحليل اإلمبَتيقي اعتمد يف بناءه على تقنيات حية  
حوؿ موضوعات صيغت كأبعاد ذبريبية دلفهومات  ادلبحوثُت جاابتإكأداتُت رئيسيتُت استقى منها الباحث 

الدراسة. نسجل يف ىذا اإلطار أف الباحث زاوج خالؿ عملية التحليل بُت الطريقة الكمية من حيث العرض 
جمل واألفكار طريقة التكاثف األفقي لل اعتمادا علىادلرئي للبياانت وجدولتها، وأيضا صاغ يف كل مرة 

 حاوؿ فيها ادلبحوثوف التعبَت عن ادلوضوعات اليت استجوبوا فيها.  والصيغ اليت

نتائج الدراسة قدمت  منطوقات للفهم ادلوضوعي لواقع ادلعاقُت حركيا يف اجملتمع احمللي، كما  أخَتا إف
 أهنا مثّلت من انحية أخرى فهما وأيضا تدخال سيوضع يف أيدي ادلختصُت ألجل التعامل االجتماعي وادلواطٍت

الذي ينبغي أف يتم يف السياؽ االجتماعي ألجل تشبيك دور الفواعل االجتماعية ضمن إسًتاتيجية اجتماعية 
الجتماعي ذلاتو الفئة يف اجملتمع، دبا يعود ابإلغلاب على فعل اإلسهاـ التشاركي زللية وقومية تفيد يف االندماج ا

 لفئة ادلعاقُت حركيا يف تنمية اجملتمع ورقيو.
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 :ورلاالتو التعريف دبيدان إجراء الدراسة ادليدانية: أوال
 بل أملتو رلموعة من ادلربرات، ،دانية من زلض الصدفةدل يكن اختيار الباحث دلكاف إجراء الدراسة ادلي

باحث يف شلا ساعد ال وبناىا ادلادية، ،ادلنطقة ومكوانهتا السوسيوثقافيةلعل من أعلها معرفة الباحث خلصوصية 
والبياانت الذي يقتضيها البحث يف  اإلحصائياتتعلق ابحلصوؿ على  ال سيما ما ،ذباوز العديد من العقبات

 موضوع لو ىو األخر خصوصية تكتنفها الكثَت من احملاذير يف التناوؿ والتعامل.

تماعي ، ومديرية النشاط االجبنا التعريف بوالية برج بوعريريجوقبل التطرؽ حلدود ىذه الدراسة، حري 
مع احمللي ه على عينة من ادلعاقُت حركيا ابجملتؤ جراإعتبار أف البحث ادليداين مت التابعة إلقليم ىذه الوالية؛ على ا

 ، وكانت مديرية النشاط االجتماعي ادلصدر األساسي لتحديد مسار وخطوات اصلاز ىذا البحث.ذلذه الوالية
 اجملال ادلكاين: -1

 :بوعريريجالتعريف بوالية برج  -1.1
وىي من  ،ما يتميز ابحلركية االقتصاديػة والنشاط التجػاريربتل والية برج بوعريريج موقعا اسًتاتيػجيا ىا

والايت اذلضاب العليا الشرقية، تقع يف الشرؽ اجلزائري وتعترب علزة وصل بُت الشرؽ الغرب واجلنوب انبثقت 
 .( بلديػػة45( دوائػر وأربعػة وثالثػوف )41إداراي إذل عشرة )مقسمة  4:95ىذه الوالية عن التقسيم اإلداري لسنة 

 ؛كلم مربػع  4:31253نسمة، تًتبػع على مساحة إصباليػػة تقػػدر بػػ:  74:484يقدر عدد سكاف الواليػة بػ:
 .ن ادلسػاحػة اإلصبػاليػة للوطػػنمػ 4/711  أي

ابجلزائر كوهنا تضم وحدات اقتصادية وصناعية موقعها جعل منها قطبا اقتصاداي مهما يف إطار التنمية 
ىامة  ففي إطار عملية اخلوصصة واقتصاد السوؽ أصبحت ىذه الوالية قبلة لبعض الشركات األجنبية قصد 

 .االستثمار خاصة يف ميداف الصناعات اإللكًتونية والكهرومنزلية
خَت الدين قلعة أوبرجا جلمع معسكره  بٌت حسن بن سهل رلانة  األتراؾأثناء دخوؿ  أصل تسمية الوالية: -أ

)الشرؽ( إذل الغرب دار السلطاف العاصمة )اجلزائر(  اتمُت القوافل القادمة من قسنطُتبغرض مراقبة ادلنطقة و 
وللربج عالقة تربطو بتسمية مدينة برج بوعريريج وىناؾ اسطورة تروي أف احلارس الًتكي الذي كاف يضع خوذة 

ريش أضبر على شكل عروج الديك فأطلق سكاف ادلنطقة ىذه التسمية على ادلدينة  ضلاسية على رأسو وعليها
 "برج" تعٍت قلعة و"بو" تعٍت صاحب بوعريريج تصغَت للعروج وبذلك فهي تعٍت قلعة صاحب العوج.ػػػػػف

والية  :الشماؿومن  .والية البويرة: الغرب، ومن والية سطيف: الشرؽ ػلدىا كل من :اجلغرايفادلوقع  -ب
 .والية مسيلة: اجلنوب، ومن جباية

 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  للوالية االداري التقسيم وضحت (01) رقم خريطة 

 
 اخللية اجلوارية للتضامن رلانة . وزارة التضامن الوطٍت واألسرة وقضااي ادلرأة، وكالة التنمية االجتماعية،ج.ج.د.ش ادلصدر:

 .5ص اخلريطة االجتماعية لوالية برج بوعريريج،
 اآلتية:تتشكل والية برج بوعريريج من الدوائر والبلدايت  :التنظيم اإلداري -ج
 برج بوعريريج بوعريريج: برج -
 اتسرة عُت ابراىم، أوالد الوادي، رأس الوادي: رأس -
 غيالسة تقلعيػت، بليمػور، العناصػر، الغديػر، برج الغدير: برج -
 حسنػاوة النصر، ثنيػة اليشيػر، رلانػة، رلانة: -
 الرابطـة القصـور، العـش، ، احلماديـة :احلمادية -
 براىيم سيدي أوالد داود، بن حرازة، ادلهَت، ، منصورة :منصورة -
 امبػارؾ سيػدي خلػيل، علي، قصد بئر علي: قاصد بئر -
 تكستػار اتغػروت، عيػن اتغروت: عني -
 دضبػاف أوالد ، اتمسػرت زمػورة، برج زمورة: برج -
 تفػرؽ ادلايػن، القلػة، اجلعافػرة، اجلعافرة: -
  (:مناخ-التضاريس) الوضعية اجلغرافية-د

تتشكل تضاريس الوالية  ،قسنطينة–اجلزائر زلور حيث سبتد على تقع على مرتفعات ىضاب شرؽ البالد
منطقة السهوؿ العليا، منطقة اجلباؿ ومنطقة السهوب، أّما مناخها فهو مناخ قاري : من ثالث مناطق كربى

 .شبو جاؼ، حيث يتميز فصل الشتاء ابلربد الشديد ويكوف الصيف جافا وحارا
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  :ادلوارد الطبيعية -ىـ
تتميز الشبكة اذليدروغيافية للوالية بوجود اذباىُت متعارضُت جلرايف ادلياه، يفصلهما خط  :ادلائيةادلوارد  -

 .تقسيم ادلياه. ويطابق ىذا احلد الطبيعي حد األحواض ادلنحدرة الكربى من الصوماـ وشط احلضنة
 .تعترب الوالية ذات طابع فالحي وزبتص يف إنتاج احلبوب الفالحة: -

ىكتارا ، من ادلساحة  187.000ىكتارا من األراضي الزراعية منها  246.154تشمل القدرات الفالحية 
ىكتار من  87.000من أراضي االنتجاع والرعي، و ىكتار48.600 ىكتار مسقية و 7.300الفالحية ادلستغلة و

من  307.000رأس منها  383.000ادلساحة الصاحلة للزراعة سلصصة إلنتاج احلبوب. أّما تربية ادلواشي فتضم 
 .الغنم

 :ادلوارد ادلنجمية -
مليوف طن( و طينية على مستوى وادي الشعَت، وادي  4887توجد ابلوالية شبكة عدة مناجم كلسية )

مليوف طن. وتشكل  28ىكتارا ويقل احتياطها بػ 50صياد ، سبثل مساحة ىذه األخَتة ما ال يقل عن 
ىكتارا احتياطيا معتربا إلنتاج الرمل  100مراء إذل منصورة البالغة مساحتها دولوميت ادلمتدة من شلك احل
 .واحلجارة واآلجر ادلقاـو للحرارة

 ²كلم  4ؽلكن استغالؿ دوف صعوبة ادلساحات اليت ربتوي على حجارة رملية صوانية البالغة مساحة 
ببلدية تنيات النصر، كما مت أخَتا ابإلضافة إذل مساحات جبل مواتف  3مليوف ـ 100بعُت الدفلى ذات قدرة 

اكتشاؼ دبنطقة العش وربطة والقصر وادلنصورة معادف ىامة لصناعة حجارة التلبيس واآلجر السيليسي ادلقاـو 
 للحرارة ادلخصص ألفراف االنصهار.

 :القدرات االقتصادية -و
عرفت الوالية برج بوعريريج يف السنوات األخَتة إقباؿ واىتماـ ادلستثمرين دلوقعها االسًتاتيجي 
والتسهيالت اإلدارية ادلتاحة شلا يشجع على ازدىار االستثمار حيث بلغ عدد ادلصانع وادلؤسسات اخلاصة 

لبناء واألقمشة وادلالبس وفرت مؤسسة تنشط يف عدة رلاالت كاإللكًتونيك والكهرابء وادلواد الغذائية وا 468
 4581منصب عمل فيما قدر عدد ادلصانع العمومية بسبعة وحدات إنتاجية تشغل أزيد من  4344 أكثر من

 .ئدة يف رلاؿ الصناعة اإللكًتونيةوتبقى والية برج بوعريريج را عامل.
قتصادية للنشاطات اال مصدرا 12 ربتوي والية برج بوعريريج على نسيج صناعي يتمحور حوؿ

وتستقطب ادلنطقة الصناعية دلقر الوالية أىم النشاطات الصناعية. وىذه ادلنطقة اليت مت شغل معظم أراضيها قد 
)اجلاري  فطيمة مشتةيف موقع  ىكتار 500 قة صناعية جديدة تبلغ مساحتها حوارلطمن إبنشاءتوسعت 

 هتيئتها حاليا(.
ادلوزعة عرب الوالية. وتوفر ىذه ادلساحة  (ZEA) التخزين والنشاطأما ادلراكز األخرى فتتمثل يف مناطق 

 .ىكتارا مهيئة 371االقتصادية دلختلف ادلستثمرين أكثر من 
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 :ادلنشآت االقتصادية واإلدارية واالجتماعية -
كلم  415433سبتلك والية برج بوعريريج شبكة طرؽ ىامة متشكلة من طرؽ وطنية بطوؿ  شبكة الطرق: -

رلموع طوؿ الطرؽ يقدر بػ  % 88.68كلم ما يعادؿ   47546وطرؽ والئية بطوؿ  45.67أي ما نسبتو 
كلم كما يوجد ابلوالية زلطتاف للنقل   4:كلم إذل جانب الطريق السيار )شرؽ/غرب( على مسافة   3193483

واسطة تسع زلطات للسكك الربي للمسافرين وزلطة نقل بري للبضائع.أما النقل ابلسكك احلديدية فهو يتم ب
مسيلة . -كلم على خط العاصمة عنابو، ابإلضافة إذل طريق السكة احلديدية الربج   41444احلديدية وبطوؿ 

كلم عن مقر الوالية مرفقا ىاما يف اذلياكل القاعدية8 الطريق الوطٍت رقم 81ويعد مطار سطيف الواقع على بعد 
 امتيازا آخر يشجع ادلستثمرين.  16
مراكز  41اثنوية؛ ابإلضافة إذل  59إكمالية و  :44مدرسة ابتدائية و  586تتوفر الوالية على   :بيةالت -

 .( للتكوين ادلهٍت13للتكوين ادلهٍت ومعهد وطٍت متخصص للتكوين ادلهٍت وملحقتُت )
 .قاعة عالج 459وعيادة متعددة اخلدمات  55و، مستشفيات( 15تتوفر الوالية على أربعة ) الصحة:

 :التعريف دبديرية النشاط االجتماعي -1-2
خلارجية لوزارة التضامن الوطٍت واألسرة مصلحة من ادلصاحل ا 1التضامنو  تعترب مديرية النشاط االجتماعي

 ، يتمثل دورىا يف ازباذ صبيع التدابَت اليت من شأهنا أتطَت النشاطات ادلرتبطة ابلعمل االجتماعيوقضااي ادلرأة
ادلخصصة للفئات اذلشة  كما أهنا تسَت بعض الربامج  ،حركة اجلمعيات ذات الطابع االجتماعيترقية للدولة و 

 7/584: :وقد أنشئت مديرية النشاط االجتماعي و التضامن من خالؿ ادلرسـو التنفيذي رقم ،يف اجملتمع
 41/439 :احملدد للقواعد اخلاصة بتنظيمها و سَتىا، ادلعػدؿ ابدلرسـو التنفيذي رقػم 7::49/43/4 :ادلؤرخ يف
39/15/3141 :ادلؤرخ يف

االجتماعػي للوالية، وانطالقا من الواقع ادلتضمػن تعديل تنظيػم مديرية النشػاط  2
األشخاص ادلعوقُت اية كل فئات اجملتمع بصفة عامة و االجتماعي تبنت الدولة ميكانزمات حلماالقتصادي و 

لك من األشخاص ادلسننُت بصفػة خاصػة وذوضع اجتماعي صعػب، من األطفاؿ و  األشخاص ادلوجودين يفو 
رؼ عليها وزارة مساعػدات اجتماعية سلتلفة للعمليات التضامنية اليت تشافقة و مر خالؿ تسطَت برامػج تكػفل و 

األخرى سواء كانت من أجهزة الدولة أو احلركة األسرة ابلتنسيق مػع صبيع القطاعات التضامن الوطٍت و 
الربامج ادلتنوعة من آليات اإلدمػاج ك من خالؿ النشاطات التضامنية، و اجلمعوية ادلتواجدة يف الساحػة وذل

مراكػز متعددة للتكفل هبذه الفئة، يف صبيع يػة، كما أصلزت الدولػة مؤسسات و االجتماعي و ادلشاريػع التنمو 
 كانت تربوية أو تعليمية أو صحية.ادليادين سواء  

                                                           

3145/3146ج.ريمديرية النشاط االجتماعي لوالية برج بوعري 
1
  

.:3،العدد  39/15/3141 يف: ادلؤرخ 41/439رقمادلرسـو التنفيذي  :اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  2
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اية األشخاص ادلعوقُت و من بُت ادلصاحل ادلهمة على مستوى مديرية النشاط االجتماعي مصلحة ضبو 
حيث يلعب ىذا ادلكتب دورا كبَتا يف حياة  ب ضباية األشخاص ادلعوقُتيتبع ىذه ادلصلحة مكت ترقيتهم

 .وانشغاالهتم اهتمتلبية احتياج الشخص ادلعوؽ فهو يعمل جاىدا على
 :مهاـ مديرية النشاط االجتماعي و التضامن للواليةومن 

تتكّفل مديرية النشاط االجتماعي والتضامن للوالية بتطوير وتنفيذ صبيع التدابَت اليت من شأهنا أتطَت 
 النشاطات ادلرتبطة ابلنشاط االجتماعي للدولة والتضامن الوطٍت وضماف متابعتها ومراقبتها.

 :شاط االجتماعي للدولة، تتكَلف بػوبعنواف الن
 السهر على تطبيق التشريع والتنظيم يف ادليادين ادلرتبطة بنشاطات النشاط االجتماعي، -
، جهاز إعالمي يتعلق بتقوًن احلاجات يف رلاؿ جهاز إعالمي وضعيتم  ابالتصاؿ مع السلطات احمللية، -

 مة واألشخاص يف حالة اإلعاقة،النشاط االجتماعي وإحصاء الفئات احملرو 
 تنظيم جهاز تسيَت ادلساعدة االجتماعية للدولة، -
 .أتطَت تطبيق جهاز ادلساعدة والدعم ادلباشرين لصاحل الفئات االجتماعية احملرومة أو ادلعوقة -
 السهر على تطبيق تدابَت وبرامج احلماية والًتبية والتعليم ادلتخصص والتكفل بكل فئات األشخاص -

 .ادلعوقُت
هٍت تنفيذ صبيع التدابَت اليت من شأهنا ترقية نشاطات اإلدماج واالندماج الدراسي واالجتماعي وادل -

 .لألشخاص ادلعوقُت وتنميتها
 .السهر على متابعة برامج التكوين اليت تبادر هبا اإلدارة ادلكلفة ابلنشاط االجتماعي والتضامن الوطٍت -
 .واإلداري للمؤسسات ادلتخصصة وتقييمو ومراقبتوتنسيق السَت البيداغوجي  -
 .تطوير برامج ادلساعدة وإعانة األشخاص يف وضع صعب ال سيما النساء يف وضع صعب وتنفيذىا -
السهر على تنفيذ تدابَت االستعجاؿ االجتماعي وما بعد االستعجاؿ ادلوجهة للفئات االجتماعية يف وضع  -

 .صعب
 .عات ادلعنية برامج وتدابَت ادلساعدة والدعم ادلوجهة للعائالت احملرومةتنفيذ ابالتصاؿ مع القطا -
 إعداد البطاقة االجتماعية للوالية وربيينها. -
ططة يف لمخضماف، ابلتنسيق مع ادلؤسسات ادلعنية، ويف إطار اإلجراءات ادلعموؿ هبا، متابعة العمليات ا -

 .تضامن الوطٍت وهتيئتها وذبهيزىارلاؿ إصلاز ادلشاريع واذلياكل التابعة لقطاع ال
 .ساعدة واإلعانة االجتماعية وتنميتهاادلتنظيم نشاطات اإلعالـ واالتصاؿ ادلتعلق بربامج وأجهزة  -
على ادلستوى الوالئي، نظاـ إعالـ وتسيَت الربامج اليت تطورىا اإلدارة ادلكلفة ابلنشاط االجتماعي  وضع -

 .والتضامن الوطٍت
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توفَت الوسائل الضرورية وىياكل التكفل ابألطفاؿ احملرـو من العائلة العمومية واخلاصة وضماف السهر على  -
 .متابعتها ومراقبتها والعمل على إعادة إدماجهم االجتماعي والعائلي

يف وضع اجتماعي صعب أو يف خطر  ُتراىقدلائل الضرورية الستقباؿ األطفاؿ االسهر على وضع الوس -
 م.معنوي والتكفل هب

 :ػبعنواف التضامن الوطٍت، تكَلف ب -
 .ادلرتبطة بنشاطات التضامن الوطٍتالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم يف ادليادين  -
يقها وتقييم تنفيذىا وقياس أتطَت برامج التضامن الوطٍت ادلوجهة للفئات االجتماعية احملرومة وتنشيطها وتنس -

 .أثرىا
 .شأهنا ترقية التعبَت عن التضامن الوطٍت من خالؿ اذلبات والوصااي وأتطَتىا تشجيع كل التدابَت اليت من -
 .ربديد ابالتصاؿ مع القطاعات ادلعنية االحتياجات يف رلاؿ التضامن الوطٍت وتقييمها -
 ،تنظيم توزيع ادلعلومات ادلتعلقة ابلربامج احمللية للتضامن -
َت احلسن للهياكل التابعة للقطاع ال سيما تلك ادلوضوعة السهر على التسيَت العقالين للممتلكات والس -

 دبا فيها دور اجلمعيات، ليت تنشط يف ميداف اختصاص القطاعربت تصرؼ احلركة اجلمعوية ا
 إذل التنمية اجلماعية التساعلية السهر على تنفيذ الربامج اذلادفة -
 واذلشاشة واإلقصاء وتنظيمها،ترقية نشاطات توعية ادلواطنُت من أجل مكافحة الفقر  -
 الوطنية دلكافحة الفقر واإلقصاء، اإلسًتاتيجيةضماف التنسيق بُت القطاعات يف إطار تنفيذ  -
 ادلشاركة يف ترقية النشاطات االجتماعية والتضامنية لصاحل اجلالية الوطنية ابخلارج، -
 اؿ االجتماعي واإلنساين،لمجقطاع يف اتشجيع مشاركة احلركة اجلمعوية يف النشاطات اليت يقـو هبا ال -
 السهر على تسيَت الرصيد الواثئقي واحلفاظ على األرشيف. -
 :عينة الدراسة وطريقة اختيارىا اجملال البشري، -2

غٍت عن البياف أف البحوث والدراسات يف العلـو االجتماعية، وعلم االجتماع على وجو التحديد 
وسبظهرات ظواىره العيانية  ،على رصد حقائق الواقع االجتماعي تركزتكتسي أعلية قصوى ،وذلك لكوهنا 

ونظرا الرتباط الظواىر االجتماعية الوثيق  الظاىرة ادلتجلية ،والكامنة ادلستًتة، سواء كانت مرضية أو صحية.
يها وتعقد وتشابك العوامل ادلرتبطة هبا؛ فاف مسألة البحث ف -كونو دارسا ومدروسا يف آف واحد-ابإلنساف

 وتشخيصها وتقصي حقائقها يرتبط أساسا دبحاذير منهجية ومقارابت تصورية نظرية ال ؽلكن ذباوزىا.
على ادلستوى  إف ؛مناىجها وأدواهتا واسًتاذبياهتا من ىذا ادلنطلق فقد تباينت البحوث والدراسات يف

تصميم ادلنهجي لبحوثهم ودراساهتم مربيقي، ودلا كاف األمر كذلك فاف إلزامية قياـ الباحثُت ابلأو اإلالنظري 
 وفق خطوات متناغمة ومنسجمة أمر ال مناص عنو.
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: سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقُت حركيا يف اجلزائر،دراسة ػودلا كانت دراستنا الراىنة ادلوسومة ب
فإننا  ،الدراسات الوصفية، تنتمي إذل حقل ميدانية على عينة من ادلعاقُت حركيا ابجملتمع احمللي بربج بوعريريج

سواء يف اجلانب النظري -يف عديد ادلراحل البحثية *سًتاذبية وتصور واضح سبيز ابدلرونةاحاولنا منذ البداية رسم 
مث األىداؼ ادلتوخاة  ،فرضيات اليت انطلقت منها دراستنابداية من ربديد اإلشكالية إذل ضبط ال -أو ادليداين

 .ادليداين إبجراءاتو وخطواتو ادلختلفة اجلانب يف اليت تصبو إليها،
يتوقف حجم العينة ادلختارة على عدة اعتبارات أعلها: درجة تباين أو ذبانس وحدات رلتمع البحث، و 

أما إذا كاف التباين واضحا يف اجملتمع  فإذا كاف اجملتمع األصلي متجانسا أمكن أف تكوف العينة صغَتة احلجم،
ودلا كانت الدراسة الراىنة تبحث يف سياسة الرعاية االجتماعية  .3كبَتة احلجم  فمن الضروري أف تكوف العينة

إف على  للمعاقُت حركيا ابجملتمع احمللي، فإننا نعتقد أف وحدات رلتمع البحث على قدر عاؿ من التجانس؛
 الشرػلة.أو حىت خصوصية البيئة )اجملتمع احمللي( اليت تعيش فيها ىذه  مستوى الوحدة)ادلعاؽ حركيا(،

وقد مشلت ادلعاقُت حركيا ابعتبارىم سلرجات  من ىذا ادلنطلق فقد اعتمد الباحث على العينة القصدية
القائمُت على تقدًن سلتلف خدمات الرعاية والتكفل هبذه عينة من الفاعلُت  إذل ابإلضافةسياسة الرعاية، 

لتضامن..(حيث مت إجراء مقابالت معهم، وذلك الشرػلة)مسئولُت،رؤساء صبعيات، العاملُت ابخلالاي اجلوارية ل
  بغية رصد أرائهم وربليل وجهات نظرىم حوؿ سياسة الرعاية االجتماعية ادلعتمدة حياؿ فئة ادلعاقُت حركيا.

 ففيما يتعلق بعينة ادلعاقُت حركيا فقد كانت عملية ربديد حجمها وفق ادلراحل اآلتية: -أ
 معاقا  9868 اإلصبارل للمعاقُت حركيا على مستوى والية برج بوعريريج والذي بلغيف البداية مت ربديد العدد  -

يف ىذا اإلطار احلصوؿ على القائمة  أين مت ،4إصبارل عدد ادلعاقُت ابختالؼ طبيعة اإلعاقات ابلوالية من
فحص كما نسجل يف ىذا اإلطار أنو من خالؿ ت  واإلحصائيات من مديرية النشاط االجتماعي للوالية،

 .من إصبارل اإلعاقات ادلختلفة ** %53.55األرقاـ اجملدولة نالحظ أف نسبة اإلعاقة احلركية سبثل ما نسبتو 
بعد ربديد النسبة اإلصبالية لعدد ادلعاقُت حركيا على مستوى الوالية، مت االعتماد بصورة قصدية على حصر  -

 )وىي سبثل نسبة معاقا 987 البالغ عددىم اجلنوبية للواليةعدد ادلعاقُت حركيا من اإلانث والذكور ابدلنطقة 

                                                           
*

دل تكن -العتبارات وعقبات ؽلكن أف تواجو الباحث  إمكانية تعديل بعض اجلوانب ادلعدة سلفا، ،دلرونة يف تصميم ووضع تصور للبحثيقصد اب 
فيلجأ الباحث ىنا لتجاوز ىذه ادلعيقات إبحداث تعديالت تتالءـ واألىداؼ األساسية للبحث، وىو أمر طبيعي يف البحوث  -يف احلسباف
وأتسيسا على ىذا، فإف موضوع   دبوضوعية.غلايب مادامت الغاية يف النهاية خدمة البحث العلمي إبل ىناؾ من يؤكد على أنو أمر  االجتماعية؛
من خالؿ تعديل بعض اجلوانب ال سيما  ،تنا يف اصلاز ىذا البحثوىذا ما ذبلى يف عديد ادلعيقات اليت واجه دل يشذ عن ىذه القاعدة؛حبثنا احلارل 

للمجتمع احمللي )البلدايت اليت تتوزع هبا  وذلزايرات األديرية النشاط االجتماعي ،وكذا الدببعد الدراسة االستطالعية األولية اليت قاـ هبا الباحث 
 ، واليت سنأيت على ذكرىا الحقا.أي ادلعاقُت حركيا مفردات أو وحدات رلتمع البحث(،

 .555، القاىرة، ص7، مكتبة وىبة، طأصول البحث االجتماعي عبد الباسط دمحم حسن: 3
 3144/31454تقرير حصيلة النشاطات لسنةمديرية النشاط االجتماعي لوالية برج بوعريريج:  4

  .بقائمة ادلالحق أنظر جدوؿ اإلحصائيات ادلتعلق ابدلعاقُت بربج بوعريريج، 
**
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القصور، العش،  :موزعُت على البلدايت األربع اجلنوبية وىي ،من إصبارل اإلعاقة على مستوى الوالية( 41%
  ، والرابطة.احلمادية

بل كاف  ؛ والذي دل يكن اختياره عشوائيااجملتمع احمللي وىو رلتمع البحث وىي البلدايت اليت سبثل
 مقصودا العتبارات أعلها:

 )ادلناطق: التجانس للشرػلة ادلراد دراستها متوفرة بشكل جلي مقارنة بباقي مناطق الوالية األخرىمواصفات  -
 .الشرقية والغربية( ،الشمالية

وأىداؼ مواصفات اجملتمع احمللي الذي مت ربديده بصورة إجرائية يف ادلفاىيم اليت انطلق من الباحث تتوافق  -
سبظهراهتا يف احلياة اليومية ابلبيئة احمللية للمعاقُت واقع سياسة الرعاية االجتماعية و تعلق ب سيما ما ،الدراسة

التجانس يف الظروؼ االجتماعية  -ال احلصر-حركيا ابجملتمع ميداف الدراسة؛ ونذكر ىنا على سبيل ادلثاؿ 
الثقافية من عادات وتقاليد وقيم اليت سبيز سكاف ىذه ادلنطقة واالقتصادية) مناطق فقَتة تنمواي( وحىت الظروؼ 

فنعتقد أف ىذه ادلواصفات كفيلة للتأكيد على التجانس ادلربر الختيار  على غرار ابقي مناطق الوالية األخرى،
 رلتمع وعينة البحث.

الدراسة اليت تبحث  سنة فما فوؽ، وذلك سباشيا وطبيعة وأىداؼ 31كما مت أيضا ربديد الفئة العمرية من  -
تكيفا  يف مسار عملية سياسة الرعاية االجتماعية ادلنتهجة ابجملتمع احمللي ذلذه الفئة يف أبعادىا ادلختلفة:

 وأتىيال وإدماجا، وىي األبعاد اليت نعتقد أف عملية قياسها تتوافق وطبيعة متغَت السن لدى ادلبحوثُت.   
 امعاق 150صدية من ادلعاقُت حركيا إاناث وذكورا تكونت من وأتسيسا لكل ىذا فقد مت اختيار عينة ق

استمارة  448احلصوؿ علىاألربعة؛ وذبدر اإلشارة أننا سبكنا من  موزعُت على بلدايت ادلنطقة اجلنوبية احركي
وعليو فقد اشتملت عينة الدراسة يف صورهتا .قط العتبارات سنأيت على ذكرىا الحقا يف أداة االستمارةف

 مبحواث من ادلعاقُت حركيا. 448النهائية على 
، ديرية النشاط االجتماعي ابلواليةوقد استأنس الباحث دبكتب ضباية األشخاص ادلعوقُت وترقيتهم دل

يت سهلت من مهمة وكذا دبكاتب الشؤوف االجتماعية ادلوجودة ببلدايت ادلنطقة اجلنوبية السالفة الذكر، وال
 ،ة مشفوعة بعناوين وأماكن اإلقامةالباحث من خالؿ احلصوؿ على قوائم امسية ذلذه الشرػلة من العينة ادلختار 

انت ادلتعلقة ابستمارة الشيء الذي ساعد على تسهيل عملية االتصاؿ ابدلبحوثُت للحصوؿ على البيا
صعوابت كبَتة يف  إذ واجهتنا يف ىذا الصدد ،عها الباحثتكن ابلسهولة اليت توق؛ غَت أف العملية دل االستبياف

ال سيما مع فئة ادلعاقات من اإلانث وذلك نظرا خلصوصية البيئة الثقافية واالجتماعية؛  ،ملء االستمارات
فعدـ تقبل اإلعاقة وعزؿ  حبيث ال تزاؿ األسر هبذه ادلنطقة أسَتة قيم وعادات موروثة من الصعب التنازؿ عنها،

ادلعاقات عن احمليط االجتماعي والتسًت...اخل ظواىر موجودة ربد لألسف الشديد من استجابة ادلبحوثُت وىو 
أو حىت عند بعض من أجرينا معهم مقابالت من  من ادلواقف البحثية مع بعض األسرما دلسناه يف العديد 

 ادلعوقُت. األخصائيُت ورؤساء ادلصاحل ادلشرفة على شؤوف
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؛ "إذ تشَت الكثَت من البحوث أف درجة استجابة ادلبحوثُت ألمر بغريب يف البحوث االجتماعيةوليس ا
ا حبرية ترتبط إذل حد كبَت ابلقيم االجتماعية والثقافية السائدة يف اجملتمع، فهناؾ مسائل ؽلكن التحدث فيه

. ىذا إذل جانب 5"لتسًت يف رلتمعات أخرىبشيء من ا ، على حُت أهنا تقابلوصراحة يف بعض اجملتمعات
ىو  عامل قلة الوعي أبعلية البحوث االجتماعية يف كثَت من الدوؿ النامية وىيمنة القيم ادلادية على حساب ما

 علمي وحىت إنساين، وكذا صعوبة احلصوؿ على األرقاـ واإلحصائيات بصورة رمسية.
انة ابخللية اجلوارية للتضامن ادلتواجدة إبقليم ادلنطقة وأماـ ىذه الصعوابت فقد عمد الباحث إذل االستع

ىذا إذل جانب االستعانة يف توزيع وملء االستمارات  ،أين تلقينا الكثَت من الدعم -اسةميداف الدر -اجلنوبية 
دبجموعة من ادلساعدين ذلم مستوى علمي يؤىلهم ألف يقوموا دبثل ىذه األعماؿ البحثية)من ذوي ادلستوى 

، ومت ذلك بشرحنا معيات الناشطُت يف رلاؿ اإلعاقة(القاطنُت ابجملتمع احمللي وحىت بعض رؤساء اجل اجلامعي
 .الوايف ألىداؼ ىذه الدراسة وفحوى ومضامُت ودالالت األسئلة اليت تضمنتها استمارة االستبياف

، فقد تعمد الباحث وادلعاقُتأما خبصوص عينة العاملُت وادلسؤولُت، والفواعل الناشطة يف رلاؿ اإلعاقة  -ب
إجراء مقابالت نصف موجهة معهم، وذلك للكشف عن أرائهم ادلعربة عن خرباهتم وذبارهبم يف رلاؿ رعاية 

 ادلعاقُت، وىذا ما كاف لو األثر االغلايب يف رصد عديد احلقائق ادلرتبطة دبسائل اإلعاقة وادلعاقُت.
  :اجملال الزمين للدراسة -3

اؿ ابلفًتة اليت استغرقها الباحث وادلراحل اليت مر هبا  يف اصلاز دراستو بشقيها النظري يقًتف ىذا اجمل
واالمربيقي، ودلا كاف موضوع دراستنا يتضمن بعدين نظري وتطبيقي، فاف مسار اصلازه مت وفق مرحلتُت: حيث 

الشروع يف صبع ادلادة  3117/3118مت يف ادلرحلة األوذل واليت كانت من بداية التسجيل األوؿ يف الدكتوراه: 
العلمية، أين استفاد الباحث يف ىذا اجملاؿ من رلموعة من الًتبصات العلمية قصَتة ادلدى، واليت مكنتو من 
احلصوؿ على الكثَت من ادلراجع واليت وظفت يف إثراء الرصيد النظري للبحث وادلعريف للباحث، ومناقشة 

وضوع والتصور العاـ دلسار الدراسة. ليبدأ الباحث بعدىا يف اصلاز األستاذ ادلشرؼ يف سلتلف جوانب ادل
الفصوؿ النظرية، حيث كاف مت ذلك على فًتات دل تكن متعاقبة، ألسباب ودواعي منها ما ىو علمي معريف 
مرتبط ببعض التعديالت اليت مست موضوع الدراسة يف بعض حيثياتو التصورية، والبعض األخر مرتبط 

 االجتماعية. ادلعيقات ابلظروؼ وبعض
أما ادلرحلة الثانية وادلتعلقة ابجلانب ادليداين فقد مت فيها االتصاؿ األورل دبديرية النشاط االجتماعي لوالية 

أين  31444وكاف ذلك مع هناية شهر أكتوبر  ،ىذه الدراسة إبجراءخيص ًت برج بوعريريج بعد حصولنا على ال
بط تصور واضح عن ادلوضوع دبا يتماشى وأىدافو والفرضيات اليت مت خالؿ ىذه الزايرة االستطالعية ض

                                                           
 57:4، صمرجع سبق ذكرهعبد الباسط دمحم حسن:  5
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وضوح الرؤية النظرية وادلنهجية للموضوع،  يف انطلقت منها الدراسة الراىنة؛ وقد كاف ذلذه الزايرة األثر االغلايب
 حيث تفرغ بعدىا الباحث لتكملة اجلانب النظري .

من اصلاز ىذه الدراسة من خالؿ ربديد رلتمع وعينة الدراسة، وكذا إعداد  األخَتةمث جاءت ادلرحلة 
صياغة التقرير النهائي  إذلوتطبيق أدوات صبع البياانت فتبويب معطياهتا وربليلها وتفسَتىا، لنخلص يف األخَت 

 .3146إذل غاية أفريل  3145والنتائج العامة للدراسة، وقد امتد ذلك زمنيا من شهر فيفري 
 :وتقنيات البحث ادلستخدمةمنهج الدراسة  :نيااث
 منهج الدراسة: -1

يرتبط اختيار ادلنهج يف الدراسات والبحوث االجتماعية ارتباطا وثيقا بطبيعة وموضوع الدراسة 
دراسة -جتماعية للمعاقُت حركيا ابجلزائروأىدافها، ودلا كاف موضوع دراستنا وادلوسـو بػ: سياسة الرعاية اال

يهدؼ إذل كشف ورصد واقع سياسات  -على عينة من ادلعاقُت حركيا ابجملتمع احمللي بربج بوعريريجميدانية 
الرعاية االجتماعية ومدى إسهامها يف ربقيق التكيف وأتىيل وإدماج ىذه الفئة دبجتمعها احمللي. فقد اعتمدان 

نتمي إذل حقل الدراسات الوصفية، على ادلنهج الوصفي، وذلك لكونو ادلنهج ادلناسب دلثل ىذه البحوث اليت ت
واليت تستهدؼ عادة تقرير خصائص الظاىرة ادلدروسة ابالعتماد على صبع احلقائق وربليلها وتفسَتىا 

 .6الستخالص دالالهتا، مث الوصوؿ إذل إصدار تعميمات بشأف الظاىرة اليت قاـ الباحث بدراستها
بظاىرة أو موضوع ما، من خالؿ وصف الظاىرة زلل فهو طريقة منتظمة لدراسة ووصف حقائق متعلقة 

الدراسة وتشخيصها ووصف عناصرىا وخصائصها ومعرفة العوامل ادلرتبطة هبا، وإلقاء الضوء على سلتلف 
جوانبها وذلك قصد الوصوؿ إذل حقائق جديدة أو إيضاح حقائق وفق صبع ادلعلومات أبدوات حبث وربليلها 

 .7ئج مستهدفةاليالت السابقة بغية الوصوؿ إذل نتأو تفسَت الواقع من خالؿ التح
من ىذا ادلنطلق فقد مت توظيف تقنيات وأدوات ىذا ادلنهج من صبع ادلادة العلمية وربليل وتفسَت 
دلختلف البياانت، واستخداـ األدوات ادلناسبة يف ذلك، ال سيما وأننا بصدد تشخيص واقع سياسة الرعاية 

ُت حركيا ابجملتمع احمللي،األمر الذي يتطلب الكشف والوصف والتحليل والتفسَت ادلنتهجة إزاء شرػلة ادلعاق
للكثَت من القضااي ادلتعلقة بواقع الرعاية وجدوى السياسات، وادلعيقات اليت تعكس خصوصية الواقع ادلعيش 

 للمعاقُت ابعتبارىم سلرجات ىذه السياسات.
، وذلك من خالؿ ادلنهج اإلحصائي يف بعض طرقوعلى  ، فقد اعتمد الباحث أيضاوابإلضافة إذل ىذا

 جدولة وتبويب وتفريغ البياانت، خاصة بياانت االستمارة واليت مت تفريغها عن طريق برانمج احلزمة اإلحصائية
 وكذا إدراج بعض الرسومات واألشكاؿ البيانية.، spssيف العلـو االجتماعية

 
                                                           

.93ص ، القاىرة،3119، 4، مكتبة األصللو ادلصرية، طلياقة التصميم ادلنهجي للبحث االجتماعي دمحم زكي أبو النصر: 6
 

7
 914، ص2004، اإلسكندرية ، ادلكتب اجلامعي احلديث،البحث العلمي أسس اإلعداددمحم شفيق:   
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 الدراسة:تقنيات البحث ادليداين ادلستخدمة يف  -2
قد مت رلموعة من أدوات صبع البياانت واليت زبدـ أغراض البحث، و اعتمد الباحث يف ىذه الدراسة 

 الواثئق كأدوات اثنوية بينما مت االستعانة ابدلالحظة وادلقابلة والسجالت و  داة رئيسية،أاد االستمارة كماعت
 : كن حصر ىذه األدوات كما يليؽلو   

 :االستمارة -1.2

"الفائدة األساسية للتحقيق ابالستبياف ىي ذبميع  لالستبياف أعلية كبَتة يف رلاؿ البحوث االجتماعية
عدد كبَت من ادلعلومات،...وقياس تكرار اخلصائص )وضعية، سلوؾ، رأي أو موقف...( يف رلتمع معُت، غَت 

 .8ىذه اخلصائص" أنو يف العلـو اإلنسانية واالجتماعية يهتم ابخلصوص بتحليل العالقات بُت
 وجدير ابلذكر أف استخدامنا ذلذه األداة كاف على مراحل كما يلي:

علقة حيث مت إعداد ظلوذج مبدئي اشتمل على رلموعة من احملاورات تضمنت األسئلة ادلت :اإلعداد األويل-
قد ، و منها البحثالتساؤالت اليت انطلق  ذا األسئلة اليت تًتجم الفرضيات كابلبياانت العامة للمبحوثُت، و 

3سطيفبرج بوعريريج و استأنس الباحث يف ىذه ادلرحلة ببعض الزمالء األساتذة يف علم االجتماع جبامعيت 
9. 

الصياغة النهائية أسهمت إذل حد كبَت يف اإلعداد و  ،وقد كانت وجهات نظرىم وآرائهم قيمة ومثمرة
  اإلشارةكما ؽلكن   وحىت إلغاء بعض األسئلة. بعض احملاور،لاء بعض التعديالت من خالؿ إجر  ،ذلذه األداة

 استخدمت يف الدراسات اليتأيضا ببعض النماذج من االستبياانت  الباحث قد استعافكذلك إذل أف 
 .كانت مفيدة يف توجيهنااألخرى، و 

 دلعاقُتمن ات ، حيث مت ذبريبها على سبع حاالياـ ابالختبار ادلبدئي لالستمارةبعد ىذه اخلطوة مت القو 
ذلك ديالت لبعض ادلفاىيم ادلستخدمة، و قد مسحت ىذه العملية إبجراء بعض التع، و كوراوذ  إاناثحركيا 

 التأويل يف اإلجابة ألسئلة ادلطروحة، وذبنب الفهم اخلاطئ و من ابحوثُت للمراد لتسهيل عملية فهم ادل
مبحواث، غَت أننا دل  461على حيث مت توزيعها  ،ة ابلتطبيق النهائي ذلذه األداةمث أتيت اخلطوة األخَت 

نتمكن من استعادة كل االستمارات ادلوزعة، مع استبعاد بعض االستمارات غَت ادلكتملة أيضا، وقد كاف العدد 
ى احملاور ادلتضمنة فيها  سؤاال موزعة عل 64على  اشتملت وقد استمارة، 448النهائي جملموع االستمارات ىو 

 : كما يلي
 .ية العامةزلور البياانت الشخص -

                                                           
8 Isabelle Parizot, "L’enquête par questionnaire", Sous la direction: Serge Paugam, L’enquête sociologique, 

PUF, Paris, 1
er
 Edition, 2010.p93. 

األستاذة الدكتورة زرارقة فَتوز، الدكتورة ضبادوش نواؿ، الدكتور أنور مقراين، الدكتور  احملكمُت. لألساتذة: القائمة االمسية أنظر قائمة ادلالحق 9
 ، واألستاذ الدكتور أضبد مسعوداف من جامعة برج بوعريريج.3الطاىر سعود من جامعة سطيف 



     اإلجراءات املنهجوة للدراسة، قراءة حتلولوة للبواىات ومناقشة النتائج  ....................................................الفصل اخلامس

257 
 

الصحي ركيا يف تكيفهم النفسي و زلور يتعلق دبدى إسهاـ سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقُت ح -
 . االجتماعي على مستوى أسرىمو 

 .إدماجهم ببيئتهم احملليةأتويلهم و قُت حركيا يف تكيفهم وزلور مدى إسهاـ سياسة الرعاية االجتماعية للمعا-
لقد توجهت ىذه التقنية إذل رؤساء اجلمعيات الناشطة يف اجملتمع ادلدين،  وجهة:ادلنصف ادلقابلة  -2.2

وابخلصوص تلك ادلهتمة ابدلعاقُت يف الوسط احمللي)والية برج بوعريريج(، كما مت استخدامها لدى ادلشرفُت 
ص . وقد تضمنت األسئلة موضوعات أساسية زبللتضامن اجلوارية ايالعلى مديرايت النشاط االجتماعي واخل

التأىيل االجتماعي، التكفل االجتماعي، العمل االجتماعي اجلواري، العالقة مع ادلعاقُت، العالقة مع األسر، 
ويستخدـ ىذا النوع من التقنيات ألجل توجيو ادلبحوث ضلو موضوعات ادلتابعة االجتماعية وادلهنية للمعاقُت. 

وضوعات واألفكار اليت ينبغي ربصيلها منو،  زلددة من طرؼ الباحث أو ألجل تركيز ذىن ادلبحوث على ادل
كما أهنا مفيدة من حيث ادلرونة يف توجيو ادلبحوث ضلو ادلوضوعات احملددة مع احتفاظو حبرية يف التعبَت عن ما 

  .يراه من مواقف وأراء
 متكونة من: 10وبناء على ما تقدـ فقد كانت العينة ادلستهدفة من خالؿ ادلقابلة النصف موجهة

 .االجتماعي  لوالية برج بوعريريج مدير مديرية النشاط -
 .ضباية ترقية ادلعواقُت ابدلديريةرئيسة مصلحة  -
 رئيس مكتب ضباية ترقية ادلعواقُت ابدلديرية. -
 .ديرية الصحة لوالية برج بوعريريجرئيس مصلحة الوقاية دل -
 .ج بوعريريجكوين ادلهٍت لوالية بر مستشارة التكوين ادلهٍت دبديرية الت -
 رئيسة مكتب اإلحصائيات  دبديرية التكوين ادلهٍت لوالية برج بوعريريج. -
 بعض رؤساء اجلمعيات ادلهتمة بشؤوف ادلعاقُت حركيا على مستوى والية برج بوعريريج. -
رية البعض من منسقي اخلالاي اجلوارية للتضامن واألخصائيُت النفسانيُت واالجتماعُت، وبعض األطباء دبدي -

 .تماعي واخلالاي اجلوارية للتضامنالنشاط االج
 .للمجلس الشعيب البلدي ابحلمادية رئيسة مكتب الشؤوف االجتماعية -
تماعية، وعضو أعضاء منتخبُت ابجمللس الشعيب الوالئي لوالية برج بوعريريج )رئيسة جلنة الشؤوف االج -

 (.-معاؽ حركيا-ابجمللس
 ة ابجملتمع احمللي ميداف الدراسة.ربج بوعريريج من فئة ادلعاقُت حركيا قاطنباء زلامية معتمدة لدى رللس القض-

                                                           

.أنظر دليل ادلقابلة وزلاوره ابدلالحق 
10
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وذبدر اإلشارة إذل أنو مت مراعاة جانب الوظيفة اليت يشغلها كل من أجرى الباحث معو ادلقابلة، وذالك 
احلقائق اليت ابلتعمق والًتكيز معو على األسئلة اليت ذلا عالقة هبذه الوظيفة وتفيد الباحث يف كشف بعض 

 زبدـ أغراض البحث.
جاء  ماباحث من اإلحصائيات والتقارير و حيث أفادت ىذه األخَتة يف استزادة ال :والواثئق السجالت -3.2

، كما أمكن لنا أيضا احلصوؿ على معطيات تتعلق ابلتعريف من أرقاـ وبياانت حوؿ رلتمع و عينة الدراسة
سبت عملية التفحص دلختلف ىذه البياانت على مستوى مديرية و  ،ئف مديرية النشاط االجتماعيدبهاـ ووظا

ادلديرية العامة للتكوين  شؤوف االجتماعية بلدية احلمادية،، مكتب اللوالية برج بوعريريجالنشاط االجتماعي 
 .ةت العناصر، رلانة واحلمادي، اخلالاي اجلوارية للتضامن ببلدايية برج بوعريريج، مديرية الصحةادلهٍت بوال

 :أداة ادلالحظة -4.2
طريق  ، اليت دل يتسن للباحث صبعها عنمفيدة يف رصد العديد من ادلعطياتحيث كانت ىذه األداة 
مت يف رصد مكوانت الفضاء العاـ وما مشلو من: طرؽ، أرصفة، قد استخدأدوات صبع البياانت األخرى، و 

إذل مالحظة العديد من ادلواقف التفاعلية  ابإلضافة، وخاصة، ووسائل النقل و ادلواصالت مؤسسات عموميةو 
ذا مكتب الشؤوف كاالجتماعي، و للمعاقُت حركيا على مستوى ادلكتب اخلاص بشؤوف ادلعوقُت دلديرية النشاط 

مالحظة بعض ادلواقف التفاعلية ، ىذا إذل جانب رصد و اخللية اجلوارية للتضامن ببلدية احلماديةاالجتماعية و 
ىامة وظفت يف  وعموما كاف ذلذه األداة فائدة .ابجملتمع احمللي ميداف الدراسة يف حياهتا اليومية ذلذه الشرػلة

  .نتائج الدراسةربليل البياانت وتفسَتىا و 

 :ربليل البياانت وتفسريىا: اثلثا
 :البياانت العامةربليل ومناقشة  -1

 ادلبحوثني وحالتهم العائلية جنسيبني العالقة بني (: 33)دول اجل

 النوع            
 احلالة العائلية

 اجملموع أنثى ذكر

 59,34% أعزب

65 
%76,08 

35 
%64,96 

89 

 40,65%    متزوج

48 

%15,21 

07 

%32,12 

44 

 04,34% / مطلق

02 

%01,46 

02 

 04,34% / أرمل

02 

%01,46 

02 

 %411 اجملموع

:4 

%100 

46 

%100 

137 
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العازبُت من ادلبحوثُت شكلت  عدديتبُت لنا من خالؿ األرقاـ اإلحصائية الواردة يف ىذا اجلدوؿ أف 
، بية ( لدى اإلانث أكثر من الذكور، و قد كانت ىذه الظاىرة )العزو  ذكوراإاناث و  ،64,96% :ػأعلى نسبة ب
، فإنو ذلذه األرقاـ الكميةسوسيولوجية بقراءة ى ىذه الشرػلة من عينة ادلبحوثُت، و لد% 87419 حيث مثلت 

حينما سيما ، ال اذباىات األفرادبط أساسا بقيم و ؽلكننا القوؿ أف ظاىرة عدـ الزواج يف اجملتمع اجلزائري ترت
اذباه ادلرأة يف إطار اجملتمع ال زالت سلبية تصنيفية  ة؛ فنظر دى ادلرأة اليت تعاين من اإلعاقةيتعلق األمر ابلزواج ل

مليوف  12يف اجملتمع اجلزائري اليت فاقت )العنوسة ظاىرة ىو ما تعكسو حىت إحصائيات عاـ، و  رلتمعي
، أي اليت ال تعاين من أي اعتالؿ جسدي الصحية ، ىذا إذا تعلق األمر ابدلرأة يف أحسن أحواذلا عانس(

ت والتقاليد والقيم ، ومن جهة اثنية فإف العاداكوف )معاقة(. ىذا من جهة، فما ابلك حينما تمورفولوجي
توارثتها  الزالت زلافظة على خصوصيات -ميداف الدراسة-، اليت سبيز سكاف اجملتمع احمللي االجتماعية

نا مقابلة أجراىا فىنا تستوقادلتعاقبة تعكس اذليمنة الذكورية، وقيم وطقوس ربط من قيمة ادلرأة، و األجياؿ 
عن شليزات الثقافة يف سياؽ احلديث و  .اجلوارية بربج بوعريريجخلالاي إبحدى ا اجتماعيةالباحث مع أخصائية 

 ، على أف ادلرأة )ادلعاقة ( يفادليدانية لألسر ابجملتمع احمللياحمللية أكدت على أهنا وقفت يف العديد من الزايرات 
حد تعبَت على حىت وإف كاف )معاقا( "الراجل ما فيهش العيب " أف الرجلنظرة أفراد اجملتمع ىي "عورة "، و 

 .الشعبية ادلتداولة هبذا اجملتمع األمثاؿ

إذل التشريع اإلسالمي يف ( أي يفًتض أف ػلتكم الزواج حىت وإف كاف )ظاىرة دينيةمن ىذا ادلنطلق فإف 
يمنة تستمد قوهتا وإلزاميتها من العادات والتقاليد سبارس عليو ى -يف إطار ما ىو كائن-؛ إال أف ادلقدساجملتمع

 .الراسخة يف اجملتمعاألعراؼ و 

، فإننا ؽلكننا القوؿ أف ىناؾ بعض 40,65% ػػػاليت تقدر با قراءة نسبة ادلتزوجُت الذكور و ولناإذا ما حو 
 :ىذا ما سنوضحو يف اجلدوؿ ادلوارل تؤثر بشكل كبَت على عدـ الزواج، و أنواع اإلعاقات احلركية ال

 لدى ادلبحوثني العازبني(: أتثري اإلعاقة على عدم الزواج 04دول رقم )اجل
 النسبة التكرار فئة اإلجابة

 56,20% 61 نعم

 43.80% :4 ال

 100% :9 اجملموع

 

أف أشران يف اجلدوؿ ادلتعلق ابحلالة العائلية للمبحوثُت حسب اجلنس أف نسبة العزوبية كانت سبق و 
 .(دبقارنة حاالت ) الزواج، الطالؽ، واألرمل مرتفعة
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تشَت معطيات اجلدوؿ أعاله ( وبيةز َت نوع اإلعاقة على عدـ الزواج )العأتثوقصد الوقوؼ على 
أقرت أبف اإلعاقة كانت سببا رئيسيا يف عدـ زواجها،  %67431اإلحصائية أف ىناؾ نسبة مهمة من ادلبحوثُت 

اإلقباؿ ؽلكن أف يعزى ذلك إذل أف ىناؾ من اإلعاقات فعال ربوؿ دوف  سيما عند فئة ادلبحوثُت اإلانث، و ال
الطفولة الشخص يف مرحلة يصيب ىذا النوع ؛ و شلل األطفاؿ -ال احلصر- على الزواج نذكر على سبيل ادلثاؿ

وظائفو العضوية تتعطل الكثَت من إف احلالة الصحية للمعاؽ تتعقد و ف ،إذا دل ػلظ ابلتشخيص ادلبكرادلبكرة، و 
الية ما أكده لنا رئيس مصلحة الوقاية دبديرية الصحة لو ىذا حىت البيولوجية، شلا سيؤثر على زواجو مستقبال؛ و و 

احلاالت الصحية ابعة العديد من ادللفات الطبية و أف أشرؼ على متبرج بوعريريج وىو طبيب عاـ، سبق و 
 للكثَت من ادلعاقُت حركيا.

عاقة إلكذلك من أنواع اإلعاقة احلركية ؽلكن أف ػلوؿ دوف الزواج ذلذه الشرػلة ىو: اوىنا نوع آخر   
 .احلركية ذات ادلصدر العصيب

على  (نوع اإلعاقة )من الناحية الصحية ف ىذا التوصيف لألثر الذي تًتكو طبيعة أووإذا أجزمنا أب
رغم أعلية -ال ؽلكن استبعاد أتثَت عوامل أخرى قُت حركيا، فإننا نؤكد أف األمر معقد، و ظاىرة الزواج لدى ادلعا

وبعض ، سبق وأف أشران يف اجلدوؿ السابق(، وأثر متغَت السن اجلنس )كماكمتغَت -دور العوامل الصحية و 
االجتماعية األخرى اليت ربيط بظاىرة الزواج اليت ال ؽلكن رصد كل و  االقتصاديةالعوامل الثقافية والنفسية و 

 عواملها.

، فإف ىناؾ واجهمَت اإلعاقة على عدـ أتثَت ز دبقابل ىذا التحليل إلجاابت ادلبحوثُت الذين أقروا بتأثو 
ما يؤشر على أف ىناؾ من أنواع  ،%54491أتثَت العالقة على زواجهم نسبة ىامة من الذين عربوا على عدـ 

    ،نقص يف ظلوىاأصابع األطراؼ أو بًت : حاالت مثل %61اليت ال تتجاوز نسبة و اخلفيفة اإلعاقات احلركية 
 . يوب اخللقية اجلسدية غَت ادلؤثرةأو حىت بعض الع

ريقة ىذا إذل جانب ذكر جانب مهم يرتبط ببعض السمات الشخصية اليت سبيز بعض ادلعاقُت يف ط
ف ، وىذا ما وق، وربديهم وإرادهتم القويةلذواهتمحىت تقديرىم اإلغلايب تفكَتىم و نظرهتم لإلعاقة واحلياة، و 

ذكر على سبيل ادلثاؿ فن .كاجلامعيُت، ال سيما ذوي ادلستوى التعليمي العارل  عليو الباحث عند بعض ادلبحوثُت
ىي زلامية و  -ميداف الدراسة-القاطنات ابجملتمع احمللي ات يإحدى اجلامع مقابلة أجراىا معيف أف الباحث و 

البًت عزؽلة فريدة من نوعها ذباوزت حدود إعاقة و رادة إقوة و دلس معتمدة لدى رللس قضاء برج بوعريريج 
كانت فعال من ذوي القدرات و  ،على الذكورحكرا طريقا للنجاح يف مهنة كانت بذلك سم ًت ، لألحد ذراعيها

 ال من ذوي االحتياجات اخلاصة. ،اخلاصة
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 (: يبني فئات أعمار ادلبحوثني35دول )اجل

 النسبة التكرار األعمار فئات
 32,80% 56 سنة 31-41

 43,10% :6 سنة 44-51

 18,20% 36 سنة 54-61

 05,80% 39 وأكثر سنة 64

 100% 448 اجملموع

 

أف فئات أعمار ادلبحوثُت مشلت أربع فئات  ،يتضح لنا من خالؿ ادلعطيات اإلحصائية ذلذا اجلدوؿ
الذي اعتمده الباحث خلدمة و لعينة ادلبحوثُت القصدي  االختيارىذا ما يؤكد على ، و سنة31عمرية بداية من 

يف مدى إسهاـ يبحث  ة الذياسكذا طبيعة موضوع الدر و  تسعى الدراسة الراىنة لتحقيقها، األىداؼ اليت
 فئة ادلعاقُت حركيا ابجملتمع احمللي حياؿ لرعاية االجتماعية ادلعتمدة من طرؼ الدولة اجلزائرية سياسة ا

 نسبة سنة41-31تليها الفئة العمرية  ،%54441 ػسنة أكرب نسبة ب 51-44قد حازت الفئة العمرية من و 
 .%16491سنة فأكثر بنسبة 64أخَتا فئة و  %49431 بنسبة سنة 61-54الفئتُت ادلتبقيتُت  مث 43491%

حوثُت إذا جبمع الفئتُت األوذل الشبانية ىي ادلهيمنة على متغَت السن لدى ادلبما يالحظ أف الفئة و 
ء ادلنتج إبمكاهنا العطاىذه ادلرحلة العمرية نعتقد أنو سنة، و  51-31تًتاوح بُت  %864:1الثانية فإف مانسبتو و 

ة يعطبو  ،، دبراعاة خصوصيات اجملتمع احملليعجملتمإذا ما حظيت ابلرعاية والتكفل والتأىيل واإلدماج يف ا
 .كن استثمارىا يف جهود التنميةفالقوة البشرية الشبابية ىي طاقة ال تنضب ؽل ؛االحتياجات غَت ادللباة

ىامة تتجاوز العديد من خرباء التنمية أف العنصر البشري يساىم بنسبة  الصددىذا  حيث يؤكد يف 
ال تستثمر يف اعة رجل، و صنتو اجملتمع ادلنجز"استثمر يف ييف نظر  ماكليالند، يقوؿ التنميةملية عيف  76%
  .ال الطائرةال الرجل و  ؟نا ضلنصنعاعة طائرة ". فماذا صن
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 وطبيعة اإلعاقة اجلنس(: توزيع ادلبحوثني حبسب 36دول )اجل

 النوع           
 اإلعاقة  طبيعة

 اجملموع أنثى ذكر

 13,20% أمراض القلب

43 

%08,70 

04 

%11,70 

47 

 23,10% شلل األطفال

34 
30,28% 

13 
%24,80 

45 

 06,60% إقعاد

17 

%08,70 

04 

%07,30 

41 

 23,10% إعاقة ذات مصدر عصيب

34 
90,23% 

11 
%23,40 

43 

 %10,23 بت أحد األطراف

34 

%15,20 

07 
%20,40 

39 

 11,00% إعاقة حركية أخرى

41 

%15,20 

07 

%12,40 

48 

 %411       اجملموع

:4 
%100 

46 
%100 

137        
 

ىذا ما تعكسو النسب اإلعاقة متنوعة لدى ادلبحوثُت و  تبُت معطيات اجلدوؿ اإلحصائية أف طبيعة
يليو اإلعاقة  %35491ادلتقاربة يف توزيع ادلبحوثُت حسب نوع اإلعاقة، حيث أييت شلل األطفاؿ أوال نسبتو 

 ػمث أمراض القلب ب %31451بنسبة  بًت أحد األطراؼمث حاالت  %34451ذات ادلصدر العصيب نسبة 
حاالت لإلعاقة احلركية أخرى سبثلت يف  %43451وأخَتا  %8441بعدىا حاالت اإلقعاد بنسبة و  44481%

مصنف ضمن  السل( وىو: حاالت الدرف )لباحث يف اخليارات االغلابية مثلاليت دل يدرجها ابعض اإلعاقات 
، ىذا مرض يصيب اإلنساف، وىو من األمراض اليت تسبب العجز ادلزمن وىو عبارة عن أنواع اإلعاقة احلركية

ولوجيا )األدل الليفي يوميرب : الفمرضوىو  مرتبط ابإلعاقة احلركية أال حديث التصنيف إذل جانب نوع آخر
عادة ما يصيب وابلتارل إذل اإلعاقة احلر كية و  ،إذل ىشاشة العظاـ من األمراض يؤدي( وىو نوع العضلي
 يف ىذا اجملاؿ. أكثر من الرجاؿ حسب األخصائيُت النساء

أنواع اإلعاقة يصاب هبا الرجاؿ أكثر ، فإننا صلد أف بعض وإذا حاولنا توظيف متغَت اجلنس ونوع اإلعاقة
ما ارتبط أبسبابو )حوادث ادلرور، حوادث العمل، احلروب  ، إذ صلد ىذا النوع إذاالبًتمن النساء مثل حاالت 

 .ظائف اليت صلدىا حكرا على الرجاؿالو أكثر العتبارات ترتبط ابألدوار و ، فهو يصيب فئة الرجاؿ ...(

صلد أنواع أخرى تنتشر أكثر لدى النساء مثل شلل األطفاؿ لدى النساء وىو نوع منتشر لدى  ابدلقابلو 
ن ادلبحواثت ادلصاابت هبذا م %39441ىذا توضحو نسبة من ادلبحوثُت أكثر من فئة الرجاؿ، و فئة اإلانث 

لفئة اإلانث االىتماـ الذي تبديو بعض األسر يف اجملتمع احمللي و ىذا ؽلكن تفسَته بطبيعة الرعاية النوع. و 
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، شلا سيعكس سلبا على طبيعة االىتماـ ب اإلانث لدى الكثَت من العائالتالذي يرتبط بثقافة عدـ إصلاو 
 .اية يف مرحلة الطفولة لدى اإلانثوالرع

 سبب اإلعاقةاجلنس و  متغري (: توزيع ادلبحوثني حبسب37دول )اجل

 اجملموع أنثى ذكر اإلعاقة  سبب
 %37,40 فطري وراثي

34 

%32,60 

15 
80,35% 

49 

 09,90% إصابة األم يف فتة احلمل

09 
30,28% 

13 

%16,10 

22 

 06,60% إعاقة أثناء اإلصلاب

06 

%08,70 

04 

%07,30 

10 

 13,20% حادث سري

12 

%10,90 

05 

%12,40 

17 

 05,50% حادث عمل

05 

%04,30 

02 

%05,10 

07 

 %20,24 حادث منزيل

22 

%10,90 

05 
70,19% 

27 

 03,30% رىأسباب أخ

03 

%04,30 

02 

%03,60 

05     

 %411       اجملموع

:4 

%100 

46 

%100 

137 
 

ت اإلعاقة احلركية لدى ادلبحوثُت، وزبتلف مسبباأعاله توضح األرقاـ اإلحصائية لواردة يف اجلدوؿ 
 .اجلنستغَت تتباين إذ ما ارتبطت دبنسبتها و 

حيث صلد أف من أىم األسباب ادلؤدية لإلعاقة لدى ادلبحوثُت صلد األسباب الفطرية الوراثية بنسبة 
ادات العارتباط سبب اإلعاقة ببعض القيم و يفسر  ىذا ماالذكور، و بُت اإلانث و موزعة بتقارب  35.80%

، حيث صلد على سبيل ادلثاؿ أف بلدية الرابطة مركز  االجتماعية ابجملتمع احمللي، من خالؿ زواج األقارب مثال
ضوابط ال ؽلكن حياد أفرادىا عنها تتعلق إبجبارية قيما و كاف عبارة عن رلتمع يسمى )ادلرابطُت( مغلق ربكمو 

كن أف يتزوج إال يف إطار قرايب وىي ظاىرة أو الفىت الذي يصل إذل سن الزواج ال ؽل، أي أف الفتاة الزواج البيٍت
لدى  ، خاصةية، مع بروز عوامل غَتت القيم التقليداجع عنها إال يف السنوات األخَتةدل يًت مرت ألجياؿ، و است

 .جيل الشباب يف الوقت الراىن

حىت يف العاـ و  اآلخر  زلوري يف تنامي ظاىرة اإلعاقة احلركية مث أتيت حوادث السَت أو ادلرور تسبب ىو 
ادلرور، ىذا على ادلستوى حبوادث ادلراكز األوذل يف اإلحصائيات العادلية اخلاصة  لتتاحاليت و  ،يف اجلزائر

برج بوعريريج تؤكد أف ىذه الوالية ربتل الرتبة  حصائيات حوؿ حوادث ادلرور بوالية، أما زلليا فإف اإلالعادلي
 .رابعة وطنيا يف عدد حوادث ادلرورال
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، مث %12.40لية أيضا كأحد مسببات اإلعاقة احلركية بنسبة إذل جانب حوادث ادلرور أتيت احلوادث ادلنز و 
ىنا فإف االىتماـ دبرحلة احلمل يف  شارةولإل، %16.10اليت تشكل ما نسبتو األسباب ادلرتبطة دبرحلة احلمل و 

مقتصر على اجلانب الصحي )ادلتابعة الصحية للمرأة احلامل لدى األطباء ادلختصُت يف ثقافة األسر اجلزائرية 
، نفسية روحية، يف حُت أف ىذا اجلنُت يف إطار ما غلب أف يكوف ػلتاج إذل رعاية التوليد(أمراض النساء و 

، حيث يقوؿ سافالعمرية اذلامة من حياة اإلن احتياجات ىذه ادلرحلةشئة االجتماعية تعكس خصوصية و نللت
 رحم أمو تفوؽ من حيث أعليتها : "إف األشهر التسعة حلياة اإلنساف يفيف ىذا اإلطار صامويل تولَتدج

 .11برمتها "خطورهتا حياة الكائن و 

صعوابت تؤدي يف ما رباط يف الوقت الراىن بظروؼ و اليت عادة ة احلمل أتيت فًتة اإلصلاب، و بعد فًت و 
جراء ضغوط العمل  احلامل من، خاصة أماـ اإلجهاد الذي تتعرض لو ادلرأة احلركيةبعض األحياف إذل اإلعاقة 

 كذا تنامي ظاىرة اإلصلاب القيصري. ، و الطبيعية التغذيةعن  االبتعادو  األخرىكراىات احلياتية اإل و 

ثقافة عتقد أف أسباهبا ترتبط خبصوصية و ، فإف نمن تعدد مسببات اإلعاقة احلركية ابلرغمشلا تقدـ و و 
دبا أف ؛ و (، من جهة أخرىظروؼ ادلعيشةحىت مستوى ادلعيشية )ومستوى الرعاية الصحية و من جهة  اجملتمع

سباب مرتبطة يف األساس خبصوصية الدراسات ادليدانية أجريت ابجملتمع احمللي فإننا نعتقد ىذا النوع يف األ
 بدرجة كبَتة . -ميداف الدراسة-ظروؼ اجملتمع احملليو 

 إلعاقة ادلبحوثني شخيص ادلبكرالتيبني (: 08)دول اجل
 % التكرار التشخيص ادلبكر

 33,60% 57 نعم

 66,40% 4: ال

 100% 448 اجملموع

، الالـز االىتماـيعد التشخيص ادلبكر من أىم العمليات اليت يورل ذلا األخصائيُت يف رلاؿ اإلعاقة 
ابلتارل ابإلمكاف التخفيف من الصحية لإلعاقة و د من ادلضاعفات عامل حاسم يف اجلذلك كوهنا و 

يا يف االندماج للمعاقُت حركؤثر على عمليات التكيف التأىيل و االنعكاسات السلبية اليت من شأهنا أف ت
حلياة اليومية كانت فرص تسهيل عملية االندماج ابكاف التدخل مبكرا،  من ىذا ادلنطلق فإنو كلما  اجملتمع، و 

 .للمعاؽ حركيا أوفر

دل  %66.40 ػكبَتة من ادلبحوثُت تقدر ب  نسبة يتضح من خالؿ ادلعطيات اإلحصائية ذلذا اجلدوؿ أفو 
وا أبنو مت تشخيص إصاابهتم من الذين صرح %33.60على غرار ادلبكر التشخيص من عملية  هتميتم استفاد

                                                           

.464، صسبق ذكره، مرجع نفس اجلننيعلم علي وطفة:  
11
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اجملتمع  حينما ترتبط بظروؼ، ال سيما ادلبكرة عملية صعبة، ىذه األرقاـ تؤكد أف عملية التشخيص مبكرا
( الشيء الشرػلة ...اخل ادلتكفلة هبذهقلة ادلرافقة و ادلراكز و  ،احمللي )الفقر واحلرماف، النقص يف الثقافة الصحية

أف من جهة أخرى يتم تشخيص إصاابهتم بصورة مبكرة، و  الذي دلالذي يفسر النسبة ادلرتفعة لعدد ادلعاقُت 
؛ أي أف بعض أنواع اإلعاقات احلركية ال تتطلب تشخيص عميق ة ونوع اإلعاقةعملية التشخيص ترتبط بطبيع

 .السمعيةركية األخرى كاإلعاقات العقلية والبصرية و على غرار اإلعاقات احل

 (: يوضح انتشار اإلعاقة يف أسرة ادلبحوث09)اجلدول
 % التكرار فئة اإلجابة

 43,80% 71 نعم

 56,20% 88 ال

 100% 448 اجملموع

 

ارتفاع ىذه ، و %43.80تشَت بياانت اجلدوؿ أعاله أبف نسبة انتشار اإلعاقة يف أسر ادلبحوثُت شكلت 
أبف بعض أنواع اإلعاقات ومسبباهتا ترتبط ببعض  ،السابقالنسبة هبذا الشكل يؤكد ما أشران إليو يف ربليلنا 

الذي يعد عامال يف انتشار كزواج األقارب مثال، و   -ميداف الدراسة-العادات اليت تسود اجملتمع احملليالقيم و 
وىذا عكس الزواج االغًتايب، وىو ما أكدتو العديد من  عاقات احلركية يف األسرة الواحدةبعض أنواع اإل

أاثر سلبية على النسل كنقص اخلصوبة، وزايدة معدالت العقم،  إذلالبحوث العلمية ادليدانية، حيث يؤدي 
 .أكثر من فردين مصابُت إبعاقة ما ؛ إذ ىناؾ عديد األسر اليت يتواجد هبا12اإلعاقاتو  ابألمراض واإلصابة

نا عليو يف ف، و ىذا ما وقيف تنامي أعداد ادلعاقُت ةينيالعوامل البيولوجية والوراثية اجلأتثَت كما سجلنا 
ىذا على الرغم من أف و  .من اجلانب النظري للدراسة الرابعادلسببة لإلعاقة يف الفصل اجلينية الوراثية العوامل 

 .ية حسب ادلختصُت يف رلاؿ اإلعاقةزواج األقارب يكوف أتثَته أكثر من ذوي اإلعاقات الذىن

اإلعاقة، من ادلبحوثُت قد صرحوا أبف أسرىم ال تنتشر هبا  %56.20كما نود أف نشَت أيضا أف نسبة 
اإلعاقات ذوي  األشخاص، فمثال اإلعاقة وحىت أسباب حدوث اإلعاقةوىذا ؽلكن أف يفسر بطبيعة ونوع 

ال ترتبط عاقة متعلقة فقط ابلشخص ادلصاب و حوادث العمل أو حىت احلوادث ادلنزلية تكوف اإلالناصبة عن 
 .أف تنتقل إذل ابقي أفراد األسرةؽلكن بعوامل وراثية أو بيولوجية 

 
 

                                                           

.3:5ص، 4::4، دار النصر للتوزيع والنشر، القاىرة،-دراسات نظرية وحبوث ميدانية-األنثروبولوجيا الطبيةعلي دمحم ادلكاوي:   12
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 للمبحوثني حبسب متغري السنادلستوى التعليمي (: 13)اجلدول
 فئات األعمار

 
ادلستوى 
 التعليمي

 
 سنة 20-30

 
 سنة 31-40

 
 سنة 41-50

 
 سنة فأكثر 51

 
 اجملموع

ال يقرأ وال 
 يكتب

%33,33 

15 
5,52%

4 

32 

%32 

 

08 

50,37% 

 

03 

33,42% 

 

58 

 04,44% يقرأو يكتب

02 

%03,3

8 

02 

%04 

 

01 

 

/ 

%03,64 

 

05 

 08,88% ابتدائي

 

04 

%10,1

6 

06 

%20 

 

05 

25% 

 

02 

%12,40 

 

27 

 37,77% متوسط

17 
42,25% 

15 
%12 

03 

 

/ 
54,25% 

35 

 04,44% اثنوي

 

02 

%01,6

9 

01 

%16 

 

04 

25% 

 

02 

%06,56 

 

09 

 11,11% جامعي

 

05 

%05,0

8 

03 

%16 

 

04 

%12,50 

 

01 

%09,48 

 

13 

 %411       اجملموع

45 

%100 

59 

%100 

25 

%100 

08 

%100 

137 
 

جلية لدى الكثَت من  بصورةسائدة يتضح لنا من خالؿ األرقاـ الواردة يف ىذا اجلدوؿ أف نسبة األمية 
  %52.54سنة بنسبة  40إذل  31موزعة على فئتُت عمريتُت من  %42.33 الذين يشكلوف ما نسبتوادلبحوثُت و 

إذل ادلعوقات اليت ربوؿ دوف مزاولة الدراسة ابجملتمع احمللي لدى  القوؿ أنو عائدىذا ؽلكن فأكثر، و  51الفئة و 
اليت ال غلد صاحبها مثال الظروؼ ادلادية كعامل أساسي، مث طبيعة اإلعاقة، و فنجد  حركيا.ة ادلعاقُت ئف

 .بة لتمكينو من االلتحاؽ ابلتعليمالتسهيالت اذلندسية ادلناس

نية أييت ىذا ادلستوى يف ادلرتبة الثامن ادلبحوثُت و %25.54قد شكل ادلستوى ادلتوسط ما نسبتو ىذا و 
مث فئة ادلستوى اجلامعي بنسب  %12.40مستوى االبتدائي بنسبة ( مث أييت بعد الفئة األوذل )ال يقرأ وال يكتب

 .ادلستوى الثانوي يفمن ادلبحوثُت  %06.56، بينما مت تسجيل 09.48%

ا نصيب من التعليم رغم الظروؼ الشرػلة )ادلعاقُت حركيا( كاف ذلكل ىذه ادلعطيات تؤكد على أف ىذه 
 . عوقات اليت تسود اجملتمع احملليادلو 
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 يوضح الوضعية ادلهنية للمبحوثني(: 11)اجلدول
 % التكرار الوضعية ضلو العمل
 73,70% 414 عاطل عن العمل

 26,30% 47 عامل

 100% 137 اجملموع

 

، إذ تقتدر نسبة ادلبحوثُت جلدوؿ الوضعية ادلهنية للمبحوثُتاإلحصائية ذلذا اتبُت معطيات اجلدوؿ 
، ذلذه الفئة ابجملتمع تعكس صعوبة اإلدماج ادلهٍت ،جّداتعد ىذه النسبة كبَتة ، و %73.70العاطلُت عن العمل 

ؿ عل فرص احلصو ىذا ما غلبة كبَتة منهم تعاين من األمية وتدين ادلستوى التعليمي و احللي ال سيما وأف نس
لعمل تشًتط يف الكثَت ، على اعتبار أف ادلناصب ادلعربة عنها يف سوؽ اعلى منصب عمل تكاد تكوف منعدمة

        ف سواء ابلقطاع العموميوحىت ادلهنية يف عملية التوظياجلامعية توفر الشهادة  كلهاإف دل  -من وظائفها
 يعتقدوف أف-ال سيما اخلاصة منها-القائمُت على ادلؤسساتمن جهة اثنية ال زاؿ و ، أو اخلاص، ىذا من جهة

جية ، ألهنا يف نظرىم غَت قادرة على ربقيق أىداؼ مؤسساهتم اإلسًتاتيىذه الشرػلة ال جدوى من توظيفها
 .ادلبنية على القاعدة الرحبية

 اجلنسحبسب للمبحوثني يوضح الوضعية ادلهنية  (1-11)جدول
 النوع         

 العائليةاحلالة 
 اجملموع أنثى ذكر

 %60,73 عاطل

67 
90,73% 

34 
%73,70 

414 

 26,40% عامل

24 

%26,10 

12 

%26,30 

47 

 %411       اجملموع

:4 

%100 

46 

%100 

137 
 

تسمح لنا البياانت ادلعروضة يف اجلدوؿ من استنتاج أف البطالة ال سبيز بُت الفرد ادلعاؽ من حيث انتماءه 
تصنيفي للفئات االجتماعية، وأيضا اجلنسي. وىذا ما غلعلنا نفكر أف البطالة كوضعية اجتماعية وكتعبَت 

آخر، وىو مقًتف دبحموؿ البطالة الذي أصبح  ابعتبارىا مركزا للتحليل الثقايف، قد أعطتنا يف ىذه الدراسة بعدا
يتضمن اإلدلاـ واجلمع لكل الذين دل تسعفهم قدراهتم على ربصيل عمل مهما كانت انتماءاهتم اجلنسية. وعليو 
نقوؿ أف البطالة ليست ظاىرة تصنيفية للفئات ادلعاقة، وإظلا ىي عامل صبع لنقدية ىؤالء الذين دل ػلصلوا على 

 وظيفة
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 (: يوضح الوضعية ادلهنية للمبحوثني حبسب ادلستوى التعليمي2-11)اجلدول
            ادلستوى    

 التعليمي     
 الوضعية ادلهنية

ال يقرأ وال 
 يكتب

 اجملموع جامعي اثنوي متوسط ابتدائي يقرأو يكتب

 94,80% عاطل

  

 

                 55 

%100 

 

 

              05 

%58,80 

 

 

                 10 

%71,40 

 

 

25 

%44,40 

 

 

04 

%15,40 

 

 

02 

%73,70 

 

 

414 

 05,20% عامل

 

03 

/ %41,20 

 

07 

%28,60 

 

10 

60,55% 

 

05 

60,84% 

 

11 

%26,30 

 

47 

 %411 اجملموع

 

58 

%100 

 

05 

%100 

 

17 

%100 

 

35 

%100 

 

09 

%100 

 

13 

%100 

 

137 

 

رة مع الوضعية مباشليمي عالقة علمستوى التليدرؾ أف  ،اجلدوؿادلتأمل يف ادلعطيات اإلحصائية ذلذا 
، إذ نالحظ أف نسبة احلاصلُت على منصب عمل كانت مرتفعة لدى ذوي ادلستوى اجلامعي ادلهنية للمبحوثُت

يف حُت تنخفض النسبة كلما تدىن ادلستوى  ،%55.60 ػعلى ادلستوى الثانوي باحلائزين تليها نسبة  84.60%
، وىي حقيقية الفئتُت )يقرأ ويكتب( و)ال يقرأ وال يكتب( على التوارللدى  %94.80و %100التعليمي كنسبة 

ليت تتطلب قدر عارل من ادلعرفة حىت طبيعة الوظائف اادلتطلبات اليت تعرضها سوؽ العمل، و تعكسها 
 .التخصيص للقياـ هباو 

معطيات أخرى لشغل الوظائف، إال أنو ال ؽلكن إنكار حقائق و ابلرغم من أعلية ادلستوى التعليمي و 
والتشريعات ادلنظمة طبيعة القوانُت تمعية من اذباىات سلبية إزائها، و اجمل ترتبط بعملية التوظيف ذلذه الشرػلة

، الشيء الزراعي وتربية احليواانت، اليت يغلب عليها النشاط الفالحي لسوؽ العمل، وحىت طبيعة البيئة احمللية
 األنشطة من قبل ادلعاقُت حركيا.الذي يصعب من إمكانية القياـ هبذه 

يف اجلدوؿ ادلوارل على حصر األسباب اليت توجد البطالة لدى ىؤالء ادلعاقُت يف الوسط احمللي، سنأيت  
 واليت يصنفها ىؤالء كما يلي:

 العاطلني عن العمل ادلبحوثنيلدى اب البطالة ب(: يبني أس12)ولاجلد
 % التكرار أسباب البطالة

 77,20% 89 عجزك عن العمل

 09,90% 41 يرفضون تشغيلك

 12,90% 44 أخرى

 100% 414 اجملموع
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، ىو لدى ادلبحوثُت العاطلُت عن العملتوضح األرقاـ الواردة يف ىذا اجلدوؿ أف السبب الرئيسي 
، يف حُت صلد من إجاابت ادلبحوثُت %77.20ىذا ما تعكسو نسبة ، و سبب إعاقتهمبعن العمل عجزىم 

ابألساس دبتغَت اجلنس، مثلما يتضح البطالة إذل عوامل أخرى تتعلق من ادلبحوثُت يرجعوف أسباب  12.90%
، شلا االلتحاؽ ابدلؤسسات التعليمية والتكوينية لدى بعض ادلبحواثت من جنس اإلانث ابحلرماف األسري من

ىذا إذل ادلستوى ادلطلوب، مناصب عمل تقتضي توفر الشهادات و سيفوت عليهن الفرصة يف احلصوؿ على 
اإلمكانيات اجلسدية لشرػلة الفالحية على مناصب عمل تتوافق و جانب عدـ توفر اجملتمع احمللي ذو البيئة 

 للمبحوثُت اليت وردت يف فئة األسباب األخرى.  ادلعاقُت حسب بعض اإلجاابت

 ربليل ومناقشة الفرضية األوىل:-2
الصحي واالجتماعي على  ،للمعاقُت حركيا يف تكيفهم النفسيهم سياسة الرعاية االجتماعية دل تس"

 ."مستوى أسرىم

 (: يوضح التحاق دلبحوثني دبراكز الرعاية حبسب متغري اجلنس13)اجلدول
 النوع            

 فئة اإلجابة
 اجملموع أنثى ذكر

 20,90% نعم

19 

%39,10 

18 

%27 

48 

 79,10% ال

72 
%60,90 

28 
%73 

411 

 %411       اجملموع

:4 

%100 

46 

%100 

137 

 ؛إف قراءة معطيات ىذا اجلدوؿ تبُت أف نسبة ادلبحوثُت ادللتحقُت دبراكز الرعاية كانت ضئيلة جّدا
رصة الرعاية من رلموعة ادلبحوثُت دل يستفيدوا من ف %73، أي أف ادلبحوثُتفقط من  %27حيث شكلت 

وإذا ما استحضران متغَت اجلنس فإننا صلد نسبة الذكور الذين دل يلتحقوا هبذه ادلراكز  ،ادلؤسسية )ابدلراكز(
، مر السهلؽ هبذه ادلراكز ليس ابأل، شلا يؤكد أف االلتحا%60.90، بينما كانت نسبة اإلانث %79.10شكلت 
من جهة اثنية فإف مراكز دلبحوثُت يقطنوف ابجملتمع احمللي، والذي ال توجد بو مراكز للرعاية، و أف االسيما و 

 ابدلدف الكربى كاجلزائر العاصمة، قسنطينة ووىراف، فهذه القلة متواجدةو  ،ة فئة ادلعاقُت حركيا قليلة جّدارعاي
 .دلعاقُت حركيا غَت ادللتحقُت هباها عوامل تربز النسب ادلرتفعة لعدد اوذلك التوزيع غَت العادؿ ذلذه ادلراكز كل
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 يف ادلراكز عند ادلبحوثني ادلستفيدين من الرعاية  (: يبني تقييم اخلدمة14)اجلدول
 % التكرار تقييم خدمة الرعاية

 %80,56 21 جيدة

 %70,29 11 متوسطة

 13,50% 05 ضعيفة

 100% 37 اجملموع
 

ؽلثل فئة ادلستفيدين من برامج الرعاية ابدلراكز اليت الذي من خالؿ أرقاـ ىذا اجلدوؿ، و  ضح لنايت
منهم على  %56.80إذ أكد  ؛، حبيث جاءت آراءىم متباينة من تقييمهم لطبيعة اخلدمات ادلقدمةهبا تالتحق

أبف طبيعة ىذه اخلدمات كانت متوسطة بينما كانت  %29.70، يف حُت أقر البعض أف اخلدمات كانت جيدة
 صرحت أبف ادلستوى اخلدمات ادلقدـ من قبل ىذه ادلراكز كاف ضعيفا.  %13.50نسبة ادلبحوثُت الباقية وىي 

ابلرغم من اجلهود اليت ة ادلؤسسية )الرعاية ابدلراكز( و إف ىذا التباين يف اآلراء يؤكد أف خدمات الرعاي
تبقى بعيدة عن األداء ادلنوط ،  اإلمكانيات ادلادية من أجهزة ومعداتال سيما من حيث توفَتتبذذلا الدولة 

عنصر البشري )الكادر إعلاؿ تكوين اليز ادلفرط على اجلوانب ادلادية و ، وىذا مرده يف اعتقادان إذل الًتكهبا
رح ( أصبحت تطين ادلكوف، فمسألة )إعادة تكو اؿ الرعاية النفسية االجتماعية والصحية( يف رلادلتخصص

دلتسارعة يف رلاؿ ا: التغَتات السريعة و نذكر منها ذلك العتبارات عديدةنفسها إبحلاح يف الوقت الراىن، و 
تحديث ادلستمر لطرؽ كذا التتطلب القدرة التكوينية ادلناسبة، و آليات البحث العلمي ونتائجو من أساليب و 

الزاؿ الذي ، و تكوين الذي ؼلضع لو اإلطار ادلتخصص يف ىذا اجملاؿ، ىذا ابإلضافة إذل طبيعة التقدًن اخلدمة
، فهل يعقل مثال أف نوظف أخصائي تقد آلليات القدرة على التنفيذ وادلمارسةيفيغلب عليو الطابع النظري و 

راكز متخصصة دب( دوظلا إخضاعو لتكوين نوعي آخر ة اجلامعية )التكوين اجلامعي فقطنفساين مباشرة ابلشهاد
عمل على أتىيلو ميدانيا ليصبح قادرا على تقدًن نوعي دلختلف اخلدمات اليت يستفيد منها العمالء فيما بعد ت

 .ةكمخرجات لعملية الرعاي

   مدى مسامهة خدمة الرعاية يف ادلراكز من إشباع احلاجات النفسية  ( يبني1-14) اجلدول
 وادلتوسط الذين أجابوا ابلتقييم اجليد واالجتماعية للمبحوثني

 % التكرار فئة اإلجابة

 21,90% 18 نعم

 %10,78 36 ال

 100% 43 اجملموع
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تلف إشباع دلخىذه ادلراكز ىو ابألساس تلبية و  إف اذلدؼ من تقدًن خدمات الرعاية للعمالء داخل
ادلتعلق دبدى و من خالؿ األرقاـ اإلحصائية الواردة يف ىذا اجلدوؿ احتياجاهتم الصحية النفسية واالجتماعية، و 

تبُت لنا أبف نسبة كبَتة جّدا من ادلبحوثُت الذين  ،إسهاـ خدمات الرعاية ادلقدمة ابدلراكز لفئة ادلبحوثُت
وا عن عدـ إشباع حاجاهتم النفسية ربّ ع، ىؤالء %78.10 تفادوا من سلتلف خدمات الرعاية بنسبةاس
 . متوسطة وجيدةاخلدمات كانت يف رأيهم االجتماعية ابلرغم من أف طبيعة و 

كيا( عن طبيعة الرعاية النفسية حر  ُت)ادلعاق ادلرتفعة الدالة على عدـ رضا ادلبحوثُتإف ىذه النسبة 
قوي يؤكد لنا االجتماعية ىو مؤشر  ربسُت حالتو النفسية و االجتماعية ادلقدمة لو من خالؿ عدـ إسهامها يفو 

طرؽ الرعاية أعلها صلد أف سبل و ، ولعل من األمروامل الكامنة تقف وراء ىذا أف ىناؾ رلموعة من الع
  عاقة على حساب ادلعوؽ )اإلنساف(.ادلؤسسية تركز يف تقدؽلها للخدمات على اإل

التكوينية اليت ة و ياألساليب التنشيئافة رلتمعية استمدت من الطرؽ و إف ىذه ادلفارقة تعكس لألسف ثق
ىتماـ ابلفرد كإنساف لو اليت تتجاوز االاالجتماعي ادلختلفة، و التأىيل والتكفل يتلقاىا األفراد دبؤسسات 

  توظيفها إغلابيا.استثمارىا و  ؽلكن ، لو طاقات كامنةخاصة، لو قدرات عقلية مشاعر وأحاسيس

مع بعض ادلعاقُت رؤساء بعض إف الشخص ادلعاؽ )وىذا ما دلسو الباحث من خالؿ بعض ادلقابالت 
ف الدوين، ومشاعر الشفقة انية تتجاوز حدود التصنيتاج نظرة إنساإلعاقة( ػلمعيات اليت تنشط يف رلاؿ اجل

السياؽ االجتماعي عن رمزية يف ادلعاؽ ال، إف ىذه ادلسألة ترتبط بصورة اإلشعار ادلستمر بعدـ القدرةو  احملبطة،
رمسية أو غَت ال لدى ادلؤسسات االجتماعيةعوؽ لدى أفراد اجملتمع سلتصُت وغَت سلتصُت، وحىت ادلاإلعاقة و 

االجتماعي ا دبا يعزز إنسانية ىذا ادلصاب ويسهل من عملية تكييفو النفسي و ذباوزىالرمسية، ينبغي تغيَتىا و 
على قدر واحد من  اجلميعيف ظروؼ مشجعة على التواصل ذبعل و فاندماجو يف احلياة اليومية بصورة طبيعية 

( ؛ فالسوي )العاديديُت أو مصابُتء كانوا أفراد أصحاء عا، سوال أخذ احلقوؽبيف أداء الواجبات قادلساواة 
  . غدااليـو ؽلكن أف يصبح معوقا 
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خدمة الرعاية يف ادلراكز من إشباع  يبني رأي ادلبحوثني يف أسباب عدم مسامهة (1-1-14)اجلدول
 حاجاهتم النفسية واالجتماعية

 % التكرار ابباألس

 12,00% 03 الرعاية ابألسرةعدم االستمرارية يف تقدمي 

 %00,72 18 اخلدمة هبذه ادلراكز تعد عزال عن احلياة اليومية

 16,00% 04 تلقي ىذه اخلدمة يبقى غري كاف

 100% 25 اجملموع

 

حوؿ مدى إشباع حاجاهتم النفسية رأي ادلبحوثُت بتعلق يدوؿ سابق جأشران يف ربليلنا دلعطيات 
تساىم يف إشباع إذل أف ىذه اخلدمات دل  ،اخلدمات ادلقدمة ذلم دبراكز الرعايةلة واالجتماعية من خالؿ صب

، وىذا ما الدواعي اليت حالت دوف ذلكذي غلعلنا نبحث عن أىم األسباب و ، الشيء السلتلف احتياجاهتم
أبف السبب احملوري يف ذلك يعود إذل أف تقدًن   %72، إذ صرح أغلبية ادلبحوثُت  يوضحو اجلدوؿ أعاله

اخلدمة هبذه ادلراكز دبعزؿ عن حياهتم االجتماعية اليومية ىو الذي ساىم إذل حد كبَت يف عدـ فعالية ىذه 
 .كاف يًتاوح بُت ادلتوسط و اجلسد  اخلدمات رغم أهنم صرحوا أبف مستواىا

ندماج لفئة ادلعاقُت االدرا على تلبية وربقيق التكيف و عليتو دل يصبح قارغم أإف نظاـ الرعاية ادلؤسسي و 
ذلك يرجع ابألساس إذل أف مشكالت ادلعاؽ ابلدرجة األوذل بصفة عامة وادلعاقُت حركيا على وجو التحديد، و 

الظروؼ والسياقات االجتماعية ادلختلفة، والعقبات اليت ربد من  ال ترجع إذل اإلصابة أو اإلعاقة بل إذل
ادلدركات  فالعزلة عن سياؽ احلياة اليومية يعد سببا رئيسيا يف تنامي ،شاركتو يف احلياة اليوميةاندماجو وم

النفسية، من خالؿ أتكيدىا العديد من الطروحات االجتماعية و ىذا ما تنبهت إليو السلبية لدى ىذه الفئة، و 
ادلعاؽ إذل فضاء  أف يؤخذ ىذا ، بل غلب اخلدمات على مستوى ادلراكز فقطعلى ضرورة عدـ االكتفاء بتقدًن

عاقُت نذكر منها على سبيل ادلثاؿ: حركة التأىيل ادلهتمة حبقوؽ ادل *ىذا ما تبنتو بعض احلركاتاحلياة اليومية، و 
، وحركة احلياة ادلستقلة (De- Institionalization)التأىيل ادلؤسسي و  (،De- Médicalisation) الالطيب

(Independent Living Mouvement).                                           
، و إذل جانب ىذا األخَت فإف فئة أخرى من ادلبحوثُت لق بسبب العزؿ يف احلياة اليوميةىذا فيما يتع

ىذا ما عَتت عنو تقدًن الرعاية على مستوى أسرىم، و قد أشاروا إذل سبب آخر يتعلق بعدـ االستمرارية يف 
، إذ تشَت الكثَت من الدراسات ادليدانية إذل سبب ال يقل أعلية عن السبب األوؿنعتقد أف ىذا ال، و %12نسبة 

                                                           
*

ايت جيدة من الرعاية و التأىيل ( يف ربقيق مستو)النموذج ادلؤسسي(، )النموذج الطيب ظهرت ىذه احلركات نتيجة لعدـ فعالية النماذج التقليدية 
أف ىيل ادلرتكز على اجملتمع احمللي، والذي سبق وتأكنموذج ال   ؛تتبٌت طروحات مغايرة عن سابقتها ، شلا عجل بظهور فلسفاتواالندماج ذلذه الشرػلة

 .من الدراسة الرابعتناولناه يف الفصل 
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أف الكثَت من ادلعاقُت الذين استفادوا من خدمات الرعاية هبذه ادلراكز قد وجدوا صعوابت يف التكيف داخل 
واحتياجات ادلعاؽ من جهة  هة،زليطهم األسري نتاج غياب ثقافة تعامل أفراد أسرىم مع طبيعة اإلعاقة من ج

 التكفل هبذا ادلعاؽغياب االستمرارية يف االىتماـ و  ، الشيء الذي غلعل ىذه الرعاية تبقى غَت كافية يفأخرى
 .    االستقرار الطبيعي ىو اآلخروسط الطبيعي الذي ػلقق التوافق و أف األسرة ىي الوأسرتو، ال سيما و 

بحوثني وأسرىم من اخلدمات اإلرشادية اخلاصة بكيفية (: يوضح مدى استفادة ادل15)اجلدول
 التعامل مع اإلعاقة

 %  ك استفادة ادلبحوثني وأسرىم من اخلدمات اإلرشادية
 4649% :5 نعم

 64.2% 99 ال

 411% 137 وعــــــــــــــــــــاجملم

 

أسرىم من اخلدمات  استفادةعدـ عربوا عن مبحواث  99 توضح البياانت الواردة يف ىذا اجلدوؿ أف
إف ، النوع من اخلدمات من ىذا عن أف أسرىم استفادت يف حُت عَت بعض اآلخر ،%75431اإلرشادية نسبة 

، ضيقة أحادية اجلانب فن االىتماـ الرؤية لإلعاقة الزالت القراءة ادلتفحصة ذلذه النسب ادلئوية تؤكد على أف
على فعالية اخلدمات ادلقدمة  –دوف شك–فالًتكيز على الفرد ادلعاؽ وحده وتغييب أعلية أسرة ادلعاؽ سيؤثر 

 سلفا يف مراكز الرعاية .

اجلوارية مع منسق اخللية وحىت  ،بالت مع رؤساء اجلمعياتىذا ما أكد لنا من خالؿ إجراء بعض ادلقاو 
النفسية الظروؼ االجتماعية و طبيعة ، حيث أبرز لنا ىؤالء الدراسةة ابجملتمع احمللي ميداف للتضامن ادلتواجد

انعداـ جراء  -أثناء خرجاهتم ادليدانية لبعض األسر–الصعبة اليت يعاين منها ادلعاقُت حركيا يف وسطهم األسري 
 قادريُتحوا بألف يص  تؤىلهمكن أف تساعد أفراد ىذه األسر و اليت ؽلالربامج اإلرشادية الدورات و نقص  وأ

 .على التعامل االغلايب مع ادلعاؽ
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 (: مسامهة اإلعاقة يف بروز شعور القلق لدى ادلبحوثني حبسب متغري اجلنس16)اجلدول
 اجملموع أنثى ذكر فئة اإلجابة

 70,30% نعم

64 
%80,40 

37 
%73.70 

414 

 29,70% ال

27 

%19,60 

09 

%26,30 

36 

 100% اجملموع

91 

%100 

46 

%100 

137 
 

 ،ثر بشكل كبَت على حالتهم النفسيةاليت يعاين منها ادلبحوثُت تؤ  اإلعاقةتربز معطيات ىذا اجلدوؿ أف 
من ادلبحوثُت موزعة على الذكور  %84481 وادلتمثلة أساسا يف شعورىم ابلقلق، وىذا ما تؤكده إجاابت

 اإلانث .و 

ببا أساسيا يف إاثرة مشاعر تكوف سجدير ابلذكر يف ىذا الصدد أف ىناؾ الكثَت من العوامل اليت و 
االقتصادية و ؾ ما يرتبط ابلظروؼ االجتماعية و ىنااؾ من العوامل ما يرتبط بطبيعة ونسبة اإلعاقة، و ، فهنالقلق

ا يرتبط دبستوى التقدير ىناؾ أيضا من العوامل ميعيش فيو ادلعاؽ. و حىت الثقافة السائدة يف اجملتمع الذي 
نعتقد أهنا تزيد من مشاعر  االجتماعية إزاء الشخص ادلعاؽ ...اخل كل ىذه العوامل رلتمعةاالذباىات الذايت و 

 . القلق

، فإف شواىد اجلدوؿ اإلحصائية تؤكد على أف أثر اإلعاقة لو استحضران متغَت اجلنس يف التحليلإذا و 
 تادلبحواث إجاابت من %9145ىذا ما تؤكده نسبة خلق مشاعر القلق لدى فئة اإلانث، و  داللة قوية يف

 مقارنة مع أقراهنم من الذكور .

سابقة الذكر، -تشابك فيها العوامل ادلختلفةت بيئيةواقع يعكس خصوصية تعترب ىذه النسبة معربة عن و 
عن الفئات ادلعاقة،  ،ثقافة اجملتمع احمللي تعكسهاىذه األخَتة انصبة عن رؤية رلتمعية ترتبط ببعض القيم اليت 

، نتاج زلاولة على فئة اإلانث االستمارةتوزيع وىنا نود أف نشَت إذل أننا وجدان صعوبة ابلغة يف االتصاؿ و 
ىنا نذكر على سبيل ادلثاؿ أف ىناؾ أسرة تتواجد و  ؛ادلعاقات ناهتنبالتصريح بعن الكشف و  التسًتبعض األسر 

شلن  بل أكثر من ذلك أف بعض، درجن حىت يف سجل احلالة ادلدنيةي( دل هبا ثالث حاالت إعاقة )كلهن إانث
ىذا الواقع يكشف . !! ؟بوجود مثل ىذه احلاالت لدى جَتاهنمالبتة ، ال يعلموف غلاور ىذه األسرة يف ادلسكن

الزالت  رلتمع، يف بنوعية جنس ادلبحوث ادلشاعر النفسية السلبية هبا ارتباط وثيق وضوح أف حاالت القلق و ب
، فنسبة لدى شرػلة ادلعاقُت الذكور ىذا ال يعٍت أف ىذه ادلشاعر غائبة الذكورية متجذرة فيو، و اذليمنة 
من إجاابت الذكور ادلعربة عن شعورىم دبشاعر القلق نتاج اإلعاقة ىي األخرى ذلا داللة على حجم  81441%
 .( إاناث)ذكورا و  اجلنسُتلدى  ةادلعاان



     اإلجراءات املنهجوة للدراسة، قراءة حتلولوة للبواىات ومناقشة النتائج  ....................................................الفصل اخلامس

275 
 

 ادلبحوث لألسرة يف قضاء حاجياتو، وحالتو الشعورية(: يبني احتياج 17اجلدول)

 

لعل ، وذلك حسب درجة وطبيعة اإلعاقة، و  وزبتلف من معاؽ آلخرتتعدد احتياجات شرػلة ادلعاقُت
إذا تفحصنا معطيات ىذا اجلدوؿ ىذه االحتياجات ىو الوسط األسري، و  أىم وسط تفاعلي تتمظهر فيو

حالتو الشعورية فقد عرب يف قضاء سلتلف احتياجاتو، و اإلحصائية ادلتعلقة دبدى احتياج ادلبحوث ألسرتو 
توحي أبعلية العالقات االجتماعية األسرية نسبة ىي أبهنم يف حاجة إذل أفراد أسرىم و من ادلبحوثُت  6:441%

 ادلساندة ادلقدمة من طرؼ أفراد األسرة شلامن خالؿ الدعم و  ،ؽللمعا ياف الشخصيف احلفاظ على الكي
ذلك الدعم تلك ادلساعدة و  ؛ غَت أنو يف الكثَت من احلاالت ما يالـزيساعده على التكيف يف ىذا الوسط

اد تلقوا ادلساعدة من قبل أفر ىذا ما صرح بو ادلبحوثُت الذين لدى ادلعاؽ، و  احملبطة من ادلظاىر الشعورية العديد
رّبت رلموعة ، فيما عمنهم، أبهنم ػلسوف ابلنقص وأهنم عالة على أسرىم %59441، حبيث تشَت نسبة األسرة

من ادلبحوثُت  %34.61، يف حُت ا ابإلحباط نظَت تلقيها ادلساعدةعن شعورى %39.51نسبة  أخرى شلثلة يف
 .الذين عربوا عن شعورىم ابالرتياحفقط 

، يعايشها ادلعاؽ يف زليطو األسري العالئقية اليتيدرؾ مدى ادلعاانة النفسية و نسب إف ادلتأمل يف ىذه ال
، ومنو على ثقتو بنفسو وابآلخرين احمليطُت بو، ارلاالنفعسلوكو على اتزاف شخصيتو و  -دوف شك-شلا سيؤثر

الئقي األسري العاالنسجاـ ربقيق ، وابلتارل سيعجز عن التوافق و االنعزاليةويصبح بذلك ينزع إذل االنطواء و 
 .فاجملتمعي فيما بعد

ية األسرية على وجو اخلصوص أعلومن ىذا ادلنطلق فإف الروابط والعالقات االجتماعية بصفة عامة و  
اليت هتيئ ذلم الشعور ابألماف وتعزيز ثقتهم أبنفسهم وابآلخرين حوذلم،  ؛ فهيقصوى ابلنسبة لشرػلة ادلعوقُت
إف كل " ولياـ شوتزما أكده بعض ادلختصُت حيث يقوؿ يف ىذا الصدد ىذا فاإلنساف اجتماعي بطبعو، و 

 ك % الكليةالنسبة ادلئوية 
ىل ربتاج إيل مساعدة أفراد أسرتك يف قضاء احتياجاتك 

 ادلختلفة

%6:,41 

 

شعورك يف ىذه احلالة أحس ابلنقص أين عالة عليهم :4 %59,40
 

 نعم
 أحس ابإلحباط 34 %39,50

 أجد نفسي مراتحا :4 %34,60

%100               

81 
 اجملـــــموع اجلزئي

%51,:1 

67    
 ال

%411 

      137 
 اجملموع الكلي
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الطبيعي الذي أو تكوينو االجتماعي  ،اإلنسانيةبُت بيئتو و  البد أف يقيم عالقات بينواجملتمع إنساف يعيش يف 
ابلعالقات ادلتبادلة مع  خاصة فيما يتعلقنة من اجلماعات اليت ينتمي إليها، و يدفعو لتحقيق حاجات معي

شأنو أف يهدد مكانتو يف  يف نفس الوقت يتجنب ما مناألفراد، واليت غلب أف ػلققها بدرجة ما، و 
          .13"اجلماعة

 (: يبني مدى تقدمي األسرة الدعم واالىتمام الكايف للمبحوث18)دولاجل

 

لة صبتزداد أعلية ىذا النسق من خالؿ بناء االجتماعي للمجتمع اجلزائري، و تعد األسرة نسقا مهما يف ال
ذلك إذ يفوؽ دورىا دور كل ادلؤسسات التنشئة األخرى، و  ؛ائف اليت يؤديها مع فئة ادلعاقُتالوظار و األدو 

ألمر يعكس مقاربة ما غلب أف إذ كاف ىذا اادلعاؽ، و ا أوؿ بيئة طبيعية يتفاعل معها وفيها الشخص العتبارى
 على نسبة إذ كانت البياانت الواردة يف ىذا اجلدوؿ تعرّب و  ؛مر ؼلتلف فيما يتعلق دبا ىو كائن، فإف األيكوف

ىي حقيقة انصبة الدالة على مدى االىتماـ والدعم الذي يتلقونو من أسرىم و من إصاابت ادلبحوثُت  97441%
التكافل زلافظة على بعض أشكاؿ التضامن و  اليت الزالتمن خصوصية اجملتمع احمللي، و  -اعتقادانيف -

، ية يف اإلشباع دلختلف االحتياجاتيتها من انحية الفعالية يف صورهتا التكاملودا نقر دبحدإف كنّ االجتماعي، و 
فاإلنساف ادلعاؽ غلب -منو ال مناص  ...( يصبح أمراادلأوىأف ذباوز اإلشباع ادلادي )ادللبس، التغذية، و أي 

مع مراعاة جوانب -(ة، ادلهنية، الًتفيهياالجتماعية، النفسيةالروحية،سلتلف احتياجاتو األخرى ) أف تلىب
إذ صلد الكثَت من األسر اليـو تعتقد أهنا مهتمة أببنائها  ؛االحتياج ادلادية، وىذا واقع أصبحت ذبلياتو عيانية

؛ إف الرؤية ة ادلادية يف اإلشباع لالحتياجاتوىي مقاربة تعكس ىيمنة الرؤي ،(!!والو)أان والدي ما ؼلصهم 
 نبٍت على ادلكوانت اخلمس لإلنسافت-على حد سواء-التكاملية يف اإلشباع للشخص العادي أو ادلعوؽ

متطلبات )احتياجات( غلب أف  لو ، فكل مكوف من ىذه ادلكوانت)الروح، اجلسد النفس، القلب، والعقل(
 شواىد  غَت أف ،(...اخل، مسنذكر، أنثى، معاؽ، مع مراعاة خصوصية الشخص ادلعٍت ابإلشباع )تشبع وتلىب
ال دي على حساب ما ىو معنوي روحي، و دلاىيمنة االىتماـ الصوري ا -رلاال للريبيدع دبا -الواقع تؤكد

اليت و  دقيا" ابمتياز تراجعت فيو الكثَت من األدوار الطبيعية الذي أصبح وسطا "فنسيما يف الوسط األسري، و 
، ىذا ابإلضافة إذل تعدد أدوار ؿ، دور ادلسنُت، والعجزة ...اخل(أخرى )رايض األطفا بديلةأسندت دلؤسسات 

                                                           
 .431ص  سبق ذكره،، مرجع  ة االجتماعيةرعاية الفئات اخلاصة  يف زليط اخلدم:  سالمة غياريدمحم 13

 واىتمام األسرة  دعم ك %

 نعم 118 %86.1
 ال 19 %13.9

 اجملموع 137 %411
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فضاءات إذل مؤسسات العمل اجملتمعية، و  وطاقاهتمتوجيو اىتمامهم (، و فاعلُت يف األسرة )األـ واألبال
، نشئة االجتماعيةكاف طبيعيا أف زبلق بدائل للتالطبيعة البشرية، و ن بذلك الفطرة و متجاوزي ،عل االفًتاضيةالتفا

لكًتونية زلل التنشئة االجتماعية، وزادت معدالت التفكك األسري، واالنسالخ القيمي، فحلت التنشئة اال
 .مستوايت االضلراؼ ...اخلو 

ت مقاربة النهاايت على منطوؽ: طروحات اجتماعي طبيعي دخلفهل ؽلكننا القوؿ أف األسرة كنظاـ 
 .!!س....، هناية ادلقدضارة، هناية احلهناية التاريخ

 (: يوضح مدى وجود عالقات صداقة للمبحوثني19اجلدول)

 

، وبدوهنا تستحيل احلياة، "ىي روح واحدة تسري يف جسدين:عن معاين الصداقة فقاؿ أرسطوسئل 
 .14"إف امتلكت صبيع أسباب السعادةو 

د ىي أح، و شبكة العالقات االجتماعية نسيج عالقات الصداقة أعلية قصوى يفلف إمن ىذا ادلنطق ف
ومن ، ى اعتبار أنو كائن اجتماعي بطبعوعل، فهي احتياج طبيعي لدى اإلنساف أىم أنواع العالقات االجتماعية

أبس هبا من ادلبحوثُت تقدر  ال أف نسبةة ادلوضحة يف ىذا اجلدوؿ نالحظ األرقاـ اإلحصائيو  خالؿ ادلعطيات
ه النسبة مؤشرا إغلابيا على ، وتعد ىذوعربت على أهنا تربطها عالقات صداقة ابحلي الذي تقطن %75431ػب

، ولعل السبب يعود إذل بعض القيم اليت ال زالت ي اليت تنتمي إليو فئة ادلبحوثُتاحمللالوضع العالئقي ابجملتمع 
 .ه ادلناطقسبيز العالقات االجتماعية هبذ

                                                           
14

    47/15/46ادلوقع يـو  مت تفحص وقع االلكًتوينادلعلى متاح  ،"السعادة يف حياة اإلنساف العصري أعلية": أحالـ العتيب 
Kenanaonline.comwww. 

النسبة ادلئوية  الكليةالنسبة ادلئوية 
 اجلزئية

 فئة اإلجابة التكرار

%64,20 

99 
 نعم

%46,90 

 بسبب إعاقتك 46 %41,70

األسباب
 

 ال
 عدم تقبلهم لك 16 %41,30
 ال أثق يف احد :3 %59,20
%100                               

5:                         
 اجملـــــموع اجلزئي

411% 
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لعالقة الذين أكدوا على عدـ ربطهم و  %46491ؽلكننا ذباىل ما صرح بو ابقي ادلبحوثُت  الغَت أننا 
، يف حوؿ سبب انعداـ الثقة يف اآلخرين %31.:6، حيث سبحورت إجاابت نسبة أسبابذلك لعدة الصداقة و 

نما أكدت إجاابت ، بيلعامل اإلعاقة انتفاء عالقاهتم مع اآلخرينمن اإلجاابت  %41471حُت أرجعت نسبة 
 .ب يعود إذل عدـ تقبل اآلخرين ذلمأف السب %41.31ادلقدرة نسبتهم بحوثُت و ابقي ادل

وجود خلل تواصلي لدى ىذه الشرػلة، يدرؾ أف اليت أابنت عن ىذه األسباب رلتمعة و ادلتأمل يف إف 
ات الصداقة لدى فئة أتثَتىا اجللي على طبيعة عالق من ابلرغم ،تجاوز ىذه األسباب ادلذكورةىناؾ عوامل ت

أو بعدىا عن مقر  ،االتصاؿ ابجملتمع احملليبعضها إذل غياب فضاءات التفاعل و  يعازإ، ؽلكن ادلعاؽ حركيا
 إذل طبيعة االذباىات االجتماعية  ابإلضافة، ىذا ف األسري ال سيما لدى فئة اإلانثأو إذل احلرما ،السكن

حوؿ اليت تعد إحدى أىم ادلعوقات اليت تتو اليت تعكس النظرة االجتماعية لإلعاقة و ، الفئةإزاء ىذه السلبية 
إف الرؤية االجتماعية لإلعاقة تعد أحد يف ىذا الصدد " مافقوفحيث يقوؿ  ؛دوف اندماج األشخاص ادلعاقُت

  .15ندماج األشخاص ادلعاقُتال عوامل أىم
 زايرة ادلبحوث لألخصائي النفساين يبني(: 20دول )اجل

، أين ربتاج ىذه األخَتة إذل ا من جوانب التكفل ابدلعاؽ حركياأساسيعد الرعاية النفسية جانبا مهما و ت
ماء من تعزيز روح االنتالشرػلة من اجملتمع على التكيف و ىذه أخصائيُت نفسانيُت قادرين على مساعدة 

                                                           
15

 Goffman(Evring) ,Stignate ;Les usages Sociaux Des Handicaps, Les éditions De Minuit,1989,P464 

 

النسبة ادلئوية 
 الكلية

النسبة ادلئوية 
 اجلزئية

 ىل سبق أن زرت أخصائي نفساين التكرار

%18,20 

36 
 نعم

%81,80 

 عدـ معرفتك بوجود مثل ىؤالء األخصائيُت 38 %35,40

األسباب
 

 ال

 ال يوجد أصال أخصائيُت دبكاف إقامتك :6 %52,70

 بعد تواجد مصحاهتم على مكاف إقامتك 19 %08,40

 عدـ توفرؾ على تكاليف العالج 18 %07,40
 أسباب أخرى 44 90,:%0
%411 

  443                  
 اجلزئي اجملػػػػػموع

%411 

137  
 اجملموع الكلي



     اإلجراءات املنهجوة للدراسة، قراءة حتلولوة للبواىات ومناقشة النتائج  ....................................................الفصل اخلامس

279 
 

ابجملتمع احمللي الذي كنف احلياة اليومية   يفأتىيلهم لالندماج االجتماعي خالؿ غرس الثقة يف أنفسهم، و
 .أو اجملتمعي األسري ، إف يف  زليطهم يعيشوف فيو، ويتعاملوف مع احمليطُت بو

زايرة األخصائي  علىبحوثُت من خالؿ قراءتنا لألرقاـ الواردة يف ىذا اجلدوؿ ادلتعلق دبدى إقباؿ ادلو 
سبق ذلم زايرة أخصائيُت نفسانيُت، دل ي%94491ػاليت تقدر بإجاابت ادلبحوثُت و نسبة كبَتة من  النفسي، صلد أف

من إجاابت ادلبحوثُت إذل أف السبب يعود  %63.81تشَت إذ  ؛رلموعة من األسبابذلك راجع يف نظرىم إذل و 
صلد يف ىذا الصدد أبف الباحث قد أجرى مقابلة ُت ابدلنطقة اليت يعيشوف فيها، و عدـ وجود أخصائيُت نفساني

 ؛دراسة ادليدانية )بلدية احلمادية(اجلوارية للتضامن ادلتواجدة ابإلقليم اجلغرايف للللخلية مع األخصائية النفسانية 
 ،ببلدية الرابطةموزعُت عرب ادلراكز الصحية اجلوارية ادلتواجدة  ُتيالنفسان ُتحيث كشفت لنا أبف ادلختص

ابلتحديد غَت موجودين ابجملتمع ، غَت أهنا أكدت أبف ادلختصُت يف رلاؿ اإلعاقة ادية، العش، القصوراحلم
اليت داغوجية اخلاصة برعاية  ادلعاقُت، و يابدلراكز العالجية الب -يف نظرىا-بل صلدىم -ميداف الدراسة-احمللي

 .دلناطق احلضرية فقطيقتصر و جودىا على ا
بوجود أخصائيُت من عدـ معرفتو  %35441 ػمن ادلبحوثُت قدرت نسبتو ب عدد آخر قد عرّب ىذا و 

من ، و هةغياب التوعية الالزمة أبعلية ىؤالء األخصائيُت من جنفسانيُت أصال، وىو مؤشر على عدـ الوعي و 
ذا ، ىقد أهنا ساعلت يف غياب ىذا الوعيأفراد أسرىم نعتمية لدى شرػلة ادلعاقُت حركيا و جهة اثنية نسبة األ

كلها أسباب ستزيد من دوف ذي عادة ما ؽليز ادلناطق النائية، و الوالعوز والفقر، و ابإلضافة إذل الظروؼ ادلادية 
 . للمعاؽ حركيا يف بيئتو احملليةاإلغلايبدوف التكيف احليلولة شك يف 

 (: يبني استفادة ادلبحوث من ادلنحة ومدى كفايتها21اجلدول)

 

وجو اخلصوص تستفيد من ادلعاقُت حركيا على ادلعاقُت بصفة عامة، و  شرػلةأقر ادلشرع اجلزائري أف 
ترقيتهم يف ابألشخاص ادلعاقُت و ادلتعلق  :1-13من القانوف رقم  16 ىذا ما جاء يف ادلادة، و منحة مالية

 الكليةالنسبة ادلئوية 
النسبة ادلئوية 

 اجلزئية
 االستفادة من منحة ادلعوقني التكرار

%64,20 

 كافية 06 %07,90

مدى كفايتها
 

 82 93,20% عمن
غري  

 كافية

 اجملـــــموع اجلزئي 98 %411
%46,30 

  5:    
 ال

%411 
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شخاص ىي متعلقة ابألو ، ادلتصلة ابدلساعدة االجتماعية حيث تعد ىذه ادلنحة من بُت احلقوؽ؛ 16اجلزائر
 وقد حدد مبلغ ،%411أو خلقية بنسبة بدنية ويعانوف من مرض مزمن أو إعاقة  ،ادلعاقوف الذين ليس ذلم دخل

18/451دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم  دج5111، لًتفع إذل يف بداية األمر دج 4111
)ادلؤرخ يف  17

األقل  سنة على 49يبلغ من العمر ، و %411 ػشهراي سبنح لكل معوؽ تقدر نسبة عجزه ب (3118أكتوبر44
 .دوف دخلو 

مدى  ابستفادهتم من ادلنحة ادلالية و  من خالؿ تفحصنا إلجاابت ادلبحوثُت حوؿ سؤاؿ يتعلقو  
ايتها فك، غَت أف عددا كبَتا منهم أقر بعدـ  ستفدوف من ىذه األخَتةيمن أهنم  %75.31، أكد لنا كفايتها

 .عدـ كفاية ىذه ادلنحة من اإلجاابت الدالة على %4431:ىو ما جاء يف نسبة لتلبية سلتلف االحتياجات، و 

لرؤساء  لى تدمر ىذه الفئة من ىذا اجلانب، وىذا ما ذبلى يف الكثَت من اآلراءع إف ىذه األرقاـ تؤكد
على  -ادلنحة–( احملنةعن امتعاضهم من ىذه )عربوا ، حيث برج بوعريريجاجلمعيات الناشطة ابجملتمع احمللي 

ادلندوب اجلهوي لالرباد الوطٍت للمعوقُت اجلزائريُت أبف ىذه يف ىذا اإلطار فقد وصف أحدىم، و حد تعبَت 
ا من ، كما رأى أيضا أف ىناؾ نوعي حىت لتغطية تكاليف احلفاظات، ما ابلك دبصاريف العالجادلنحة ال تكف

ىم تقريبا و  %411تقل نسبة إعاقتهم عن يتجلى ذلك يف استثناء القانوف دلن التميز يف إعطاء ىذه ادلنحة، و 
 .18نفس االحتياجاتذلم 

لوالية شاط االجتماعي النشاط االجتماعي يف مديرية الن ويف نفس السياؽ أكد لنا بعض القائمُت على
ىذا ما جاء يف مقابلتنا القيمة ادلالية أبضعاؼ، و برج بوعريريج، أف التكفل ادلارل يف صورتو الفعلية يتجاوز ىذه 

، وىذا األمر أكده أيضا ط االجتماعي لوالية برج بوعريريجدلديرية النشاترقية ادلعوقُت مصلحة ضباية و مع رئيسة 
ستوى إذاعة برج و على ملرئيس الفرقة اإلقليمية للدرؾ الوطٍت أبمن الطرقات لوالية برج بوعريريج يف تدخ

مليوف سنتيم، جراء  75أشهر أكثر من  06، حيث صرح أبف ادلعاؽ يكلف الدولة كل بوعريريج اجلهوية
 .19األجهزة التعويضية اليت تكفلها الدولة رلاانريف الضماف االجتماعي، واألعضاء االصطناعية و مصا

، نود أف ديرية النشاط االجتماعي ابلواليةالوصاية شلثلة يف متباين يف ادلواقف بُت ادلعاقُت و أماـ ىذا الو 
رغم أعليتها تبقى غَت كافية يف غياب ثقافة التعامل مع ادلادية و أف ادلتطلبات وىو ، نراه مهمانشَت إذل شيئا 
 ىذا ما أشران يف التعاطي مع قضااي اإلعاقة، و االجتماعية اإلنسانية   الوضعيةاليت تعكس اإلعاقة وادلعاؽ 

                                                           
16
 .ترقيتهم يف اجلزائرو ادلتعلق بًتقية األشخاص ادلعاقُت  :1-13 ادلرسـو التنفيذي رقم: 

17
 14/564رقم للمرسـو التنفيذي  ادلعدؿ 18/451 :ادلرسـو التنفيذي  رقم 

 .:335، العدد 3119 مارس 46السبت ، ، جريدة الشروؽ اليومي"نحهماجملتمع يستغل مرة هتمش ذوي االحتياجات اخلاصة و لوزا"ا  18
 .مارس 45 ػ، دبناسبة إحياء اليـو الوطٍت للمعاؽ يف اجلزائر ادلوافق لصة خاصة حلوادث ادلرور واإلعاقة: حإذاعة برج بوعريريج اجلهوية  19
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 .النظرية ادلتعلقة ابإلعاقة إليو يف ادلنطلقات 

 للمبحوث ادلادية ادلصادر طبيعة يوضح(: 22)اجلدول

 
أهنا ىذه ، دلالية ادلرصودة ذلذه الفئةا ةاية ادلنحكفأفرز ربليلنا دلعطيات اجلدوؿ السابق ادلتعلق دبدى  

فئة تبحث عن مصادر ، شلا سيجعل ىذه الغَت كافية أماـ تعاظم ادلطالب واالحتياجات ادلادية ادلختلفةاألخَتة 
من ادلبحوثُت  %67431، حيث صرح أخرى لتلبية وإشباع سلتلف احتياجاهتا، وىذا ما يوضحو اجلدوؿ أعاله

ادلقدرة حُت أكدت إجاابت  ادلبحوثُت  ، يفكلفوف بتلبية احتياجاهتم ادلاديةعلى أف أفراد أسرىم ىم من يت
توزعت ابقي ادي من خالؿ مساعدات ذوي الرب واإلحساف، و الدعم ادل قىعلى أف تتل %33471بنسبة 

ادلعاقُت اليت غالبا ما تنحصر يف إقباؿ عديد اإلجاابت من مساعدات اجلمعيات وبعض ادلصادر األخرى و 
سلتلف ادلؤسسات )ادلساجد، البنوؾ،     أماـ من الشوارع و ما نراه يف الكثَت  ىذاحركيا على التسوؿ، و 

 (.ادلواصالت ...اخلومؤسسات الربيد و 
ما ؽلكن استنتاجو من خالؿ ىذه األرقاـ أف مظاىر التضامن ال زالت موجودة ابجملتمع احمللي ميداف و 

 وىي ظاىرة اجلمعوية، احلركةاف و اإلحسلق األمر ابلوسط األسري، أو حىت دور ذوي الرب و الدراسة سواء تع
 ادلنطقة.تعرفو اليت ترتبط ابلنسق القيمي الذي صحية تعكس قيم التضامن احمللي و 

  

 

 

 

 

 ادلصادر ادلادية لتلبية احتياجاتك ك %

 أفراد األسرة 78 %56.9
 مساعدات ذوي الرب و اإلحسان 31 %22.6
 مساعدات اجلمعيات 04 %2.9

 مصادر أخرى 24 %17.5
 اجملموع 137 %100
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 اطالع ادلبحوثني على القوانني والتشريعات(: يوضح 23اجلدول)

 

شرائح للكثَت من ال ،االجتماعيةلدوؿ بتنظيم السياسات يعكس اجلانب التشريعي مدى اىتماـ ا
، ا ما حرصت عليو الدولة اجلزائريةىذيتعلق بفئة ادلعاقُت، و  مانيزداد ىذا األمر أعلية حيوالفئات االجتماعية، و 

ا وجود القانوف فإنو همّ وإذا كاف م   .التشريعاتإذ أولت أعلية قصوى ذلذا اجلانب سبثل يف العديد من القوانُت و 
 .، أو ما يعرؼ ابلثقافة القانونيةكاف االطالع عليومن األعلية دبا  

ادلبحوثُت على سلتلف التشريعات والقوانُت ادلتعلقة دبدى إطالع األرقاـ الواردة يف ىذا اجلدوؿ و بقراءة و 
، فقد أكدت نسبة معتربة من باب اليت ربوؿ دوف االىتماـ بذلكاألساخلاصة ابإلعاقة وادلعاقُت ابجلزائر، و 

والقوانُت اخلاصة هبم، مرجعُت ذلك لعدة على أهنم غَت مطلعُت على ىذه التشريعات  %9:441ادلبحوثُت 
، مث ىناؾ من يرجع السبب إذل أف االطالع عليهاجدوى عدـ  %43491، كما جاء يف نسبة أسباب أعلها
من  %384:1، يف حُت أعترب نسبة من ادلبحوثُت %43، وىذا ما عَتت عليو إجاابت متاحة غَتىذه القوانُت 

اابت جاءت مشفرة أبحكاـ جبنظرة ربليلية ذلذه األرقاـ يتبُت لنا أف بعض اإل. و ادلبحوثُت أبهنا ال هتمها
...كلها توحي أبف ال هتمٍتعكس الواقع ادلعيشي ذلذه الشرػلة، فعبارة عدـ جدوى اإلطالع عليها، و ت

الواردة يف القوانُت على أرض الواقع،  احلقوؽىذه ذبسيد بتنفيذ و  االلتزاـاإلشكاؿ مرتبط يف األساس دبدى 
لذي ىذا ما وقف عليو الباحث من خالؿ ادلقابلة اليت أجراىا مع إحدى احملاميات الناشطات ابجملتمع احمللي او 

بذلتها الدولة اليت اليت أقرت أبف اجلهود و  .تعلق األمر ابألستاذة حَتش عائشةيأجريت فيو الدراسة ادليدانية، و 
أرجعت  ستوى ادلطلوب، حيثذبسيدىا على أرض الواقع تبقى دوف ادلتعد معتربة، غَت أف آليات تنفيذىا و 

فئة ، ليستفيد منها صبة ىذه القوانُت على أرض الواقعالوقوؼ ادليداين على تر السبب يف ذلك إذل عدـ ادلتابعة و 
كما ىو احلاؿ اجملتمع احمللي الذي أجريت فيو الدراسة تنمواي  الفقَتة ادلعاقُت، ال سيما يف ادلناطق النامية و 

ادلبادالت القومية اإلعالمية دت على أعلية ادلستوى التعليمي والتكويٍت الثقايف، و من جهة اثنية أكو  .ادليدانية
 ادلعاقُت على وجو التحديد.و  نشر الثقافة القانونية لدى اجملتمع عامة يف

 اإلطالع على القوانني والتشريعات التكرار النسبة ادلئوية اجلزئية الكليةالنسبة ادلئوية 
%10,90 

 نعم 15 

%89,10 

 ال هتمك 34 %27,90
األسباب

 

 ال
 جدوى االطالع عليهاعدم  40 %32,80
 غري متاحة 39 %32,00
 أسباب أخرى 09 %07,40
 اجملـــــموع اجلزئي 122 %100

%100 
 اجملموع الكلي         137
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، من الثقافة القانونية لدى ىذه الشرػلةليل أف ىذه األسباب ادلتعلقة بغياب نعتقد يف هناية ىذا التحو 
منها لشخصية الذاتية ادلرتبطة ابلبحوث، و رصدىا مع اعتبار احتكامها للعديد العوامل منها او الصعب حصرىا 

ليات تنفيذىا دلختلف آها أيضا ما يرتبط سياسة الدولة و مندبستوى الوعي األسري واجملتمعي، و احمللية ادلرتبطة 
 القوانُت . التشريعات و 
 اجتماعية، الصحية واالقتصادية-: يوضح رضا ادلبحوثني عن وضعيتهم النفس(24)اجلدول   

 

لبيئة اليت اندماجهم يف حياهتم اليومية ابللمعاقُت حركيا، مدى تكيفهم و ية تعكس احلياة االجتماع
، االجتماعية، الصحية ،النفسيةناحية ال، من عد مؤشر رضاىم عن واقعهم ادلعيشيييعيشوف فيها، و 

واجملتمعية اوزىم للعديد من ادلعوقات من جهة، وفعالية الدعم وادلساندة األسرية ( دليال على ذب..اخل.االقتصادية
الرعاية اليت تعتمدىا الدوؿ يف ىذا اجملاؿ لتمكُت ىذه سياسات التكفل و  أخرىمن جهة و ، من جهة اثنية
يف الفعل التنموي زلليا  ابلتارل اإلسهاـولوج فضاء ادلشاركة والتفاعل االجتماعي االغلايب، و الشرػلة من 

 ووطنيا. 

صرحوا بعدـ رضاىم  %74441 ػمن ادلبحوثُت يقدر ب اكبَت ا  أف عدد نالحظإذا تفحصنا معطيات ىذا و 
تراتبيا حسب نسب أتثَتىا   ىا، مرجعُت ذلك إذل عدة أسباب نذكر االقتصادية، الصحية و النفسيةعن حالتهم 

 : كما يلي

من اإلجاابت على أف السبب يف عدـ الرضا يعود إذل عدـ كافية اخلدمات اليت  %65491عربت نسبة  -
  .احملليرعاية ادلعاقُت حركيا ابجملتمع تقدمها الدولة من خالؿ سياستها ادلنتهجة يف رلاؿ 

النسبة ادلئوية 
 الكلية

 فئة اإلجابة التكرار النسبة ادلئوية اجلزئية

%38,70 
 راض  53  

%61,30 

%04,80 04 
عدم االىتمام الكايف من أفراد 

األسباب األسرة واحمليطني
 

غري 
 راض

 عدم توفري اإلمكانيات الالزمة 31 %36,90

%54,80 46 
عدم كفاية اخلدمات اليت 

 تقدمها الدولة يف رلتمعك احمللي
 أسباب أخرى 03 %03,60
 اجملـــــموع اجلزئي 84 %100

%100 
 اجملموع الكلي  137 
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 .عن عدـ توفَت اإلمكانيات الالزمة %474:1 ػادلقدرة بو نسبة أخرى من أراء ادلبحوثُت تصرح كما  -
 .االىتماـ الكايف ألفراد األسرة واحمليطُتمنهم السبب إذل عدـ  %4491يف حُت أرجع بعض ادلبحوثُت  -

 احمللي،، يدرؾ الوضعية الصعبة اليت يعيشها ادلعاقوف حركيا ابجملتمع دلتمعن يف ىذه األرقاـ اإلحصائيةإف ا
جتماعية واالقتصادية، وىي عوامل سبق ي األوضاع النفسية، والصحية واالابلدرجة األوذل إذل ترديعود و ذلك 

ذلذه  نتيجة طبيعيةغلعل ىذه الوضعية )عدـ الرضا(  األمر الذي. يف ربليلنا لبعض اجلداوؿ السابقةأف أثرانىا و 
 .تمعيةاجملالعوامل 

ملحة أكثر من أصبحت ضرورة اجتماعية، من ىذا ادلنطلق فإف سياسة التأىيل ابجملتمع احمللي كفلسفة 
ىذا ما أكدت عليو وزيرة التضامن الوطٍت سعاد بن جاب هللا دبناسبة إحياء اليـو الوطٍت مضى، و أي وقت 

ظافرة اجلمعوية دلاحلركة كافة الفاعلُت احملسنُت وادلؤسسات و حُت دعت   2013مارس 14ػللمعاقُت ادلوافق ل
الصدد لى البلدايت يف ىذا ... وال بد أف يتم الًتكيز عتشجيع التمكُت لصاحل ىذه الشركة جهودىم من أجل

 .تعاوف السلطات احمللية على

  :ةنيالثاربليل ومناقشة الفرضية  -3
نقل تسياسة الرعاية االجتماعية للمعاقُت يف أتىيلهم وإدماجهم ببيئتهم احمللية من خالؿ: ال دل تسهم"

  .وادلواصالت، الصحة، التعليم واإلدماج ادلهٍت"

 يوضح استفادة ادلبحوثني من خدمات الضمان االجتماعي (:25)اجلدول

يعد الضماف االجتماعي من اخلدمات األساسية يف حياة األشخاص ادلعوقُت حيث يتم إدماجهم بصفة 
، أين هبا يف منظومة الضماف االجتماعي يعملاليت ؛ أو اذليئة ة من طرؼ مصاحل النشاط االجتماعيآلي

العالج، واحلصوؿ على اللواحق االصطناعية، وإجراء العمليات ك من التعويض عن الدواء و يستفيد دبوجب ذل
الشروط القانونية ادلعموؿ هبا يف استيفاء ، كما يستفيد منة التقاعد وفق اإلجراءات على ادلوظفُت بغد اجلراحية

من  %80اإلحصائيات إذل أف خدمات الضماف االجتماعي يف اجلزائر تغطي ما يقارب  ، وتوردىذا الشأف
 .اماليُت مؤمن اجتماعي( 08)شبانية ، أي حوارل السكاف

 فئة اإلجابة ك %
 نعم 19 13,9%0
 ال 118 86,10%

 اجملموع 137 100%
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ادلتضمن مدى استفادة ادلبحوثُت من خدمات الضماف ومن خالؿ معطيات اجلدوؿ أعاله، و 
ىي نسبة معتربة و  ، الضماف االجتماعي فيدوف من خدماتمن يست %88.10األرقاـ أف  أكدت االجتماعي،
باقي الشرائح االجتماعية األخرى  كالدولة على تقدًن خدمات التأمُت االجتماعي ذلذه الشرػلة   تؤكد حرص

 .سنُتكادل

 التعويضيةاألجهزة (: يوضح استفادة ادلبحوثني من 26اجلدول)

 

عية احتياجا لألجهزة التعويضية ولواحقها، وذلك لطبيعة تعد فئة ادلعاقُت حركيا من أىم الفئات االجتما
 3:يف ىذا اإلطار نصت ادلادة  بعض ادلعدات واألجهزة التعويضية، إذ كثَت من اإلصاابت ربتاج إذل ؛اإلعاقة

األجهزة و إعادة التدريب شخاص ادلعوقُت ابلعالج ادلالئم و ترقيتها على أف ينتفع األمن القانوف ضباية الصحة و 
عوقُت وترقيتهم ادلتعلق حلماية األشخاص ادل :13/1من قانوف  4يف نفس السياؽ عربت ادلادة و  ادلعدة ألجلهم.

األجهزة االصطناعية التعويضية ولواحقها، وادلساعدات التقنية الضرورية وكذا األجهزة  على ضماف ،ابجلزائر
القوانُت تعرب عن ما غلب أف إذا كانت ىذه و  ،ضماف استبداذلا عند احلاجةوالوسائل ادلكيفة مع اإلعاقة، و 

ليت تقدر نسبتهم ، حيث صرح أغلبية ادلبحوثُت ائية تعكس ما ىو كائن، فإف معطيات اجلدوؿ اإلحصايكوف
منهم عن  %444:1نسبة ضئيلة أبهنم دل يستفيدوا من ىذه األجهزة التعويضية يف حُت عَتت  %97.41ػب

 .استفادهتا

خاصة يف ظل الظروؼ اليت و  اجملتمع،ىذه ادلعطيات ستزيد من دوف شك يف معاانت ىذه الشرػلة من 
 سبيز اجملتمع احمللي. 

 

 

 

 

 فئة اإلجابة ك %
 نعم 19 %13,90

 ال 118 %86,10
 اجملموع 137 %100
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 التأىيل الطيب واحلركي(: يبني استفادة ادلبحوثني من 27اجلدول)

 

دل يستفيدوا من التأىيل الطيب واحلركي  اإلحصائيات أف عدد كبَت من ادلبحوثُتبُت معطيات اجلدوؿ يت
يف حُت عرب بقية ادلبحوثُت عن استفادهتم من ىذا النوع من التأىيل شلثلُت يف نسبة  ،%88451نسبتو  ما

33.71% . 

تكوف على على أف استفادهتم  %75.61عدد كبَت من ادلبحوثُت ادلستفيدين بنسبة  صرحىذا و قد  
على أهنا تستفيد من   %46461بينما عربت نسبة  اخلاصة،  إذل العبادات يلجئوف، أي أهنم حساهبم اخلاص

 .مة رلاان أي يف ادلراكز العموميةىذه اخلد

احلركي ذلذا العدد الكبَت االستفادة من التأىيل الطيب و دـ أف نرجع ع ،وبقراءة واقعية ذلذه األرقاـ ؽلكن
ذلك ارتفاع التكاليف  ف إذلأسرىم، ض حوثُت غَت ادلستفيدينإذل قلة اإلمكانيات ادلادية لدى الكثَت من ادلب

مت أتكيده لنا يف ادلقابلة اليت  ىذا ماو  .احلركيو  ادلصحات اخلاصة اليت تقدـ خدمات التأىيل الطيبابدلراكز و 
نا على أف عملية التأىيل الطيب واحلركي إذ أكد ل ؛لية اجلوارية للتضامن ابحلماديةأجريناىا مع السيد منسق اخل

، ابإلضافة إذل ت أرجعها ابلدرجة األوذل للعوز والفقر الذي يعاين منو ادلعاؽ، العتباراغَت متاحة جلميع ادلعاقُت
حيث يلجأ يف الكثَت من ادلرات إذل مركز التأىيل  ؛الواليةية يف ىذا اجملاؿ إبقليم عدـ تواجد مراكز عموم

وىذا ما أشار إليو ، يستضيف أعباء مادية تتعلق ابلنقلالذي رأس ادلاء ادلتواجد بوالية سطيف، و  احلركي
 .اليت ربوؿ دوف ىذه االستفادةاجلدوؿ ادلوارل ادلتعلق ابلصعوابت ادلبحوثُت يف 

، على اعتبار أف ىذا ندماج لصاحل ىذه الفئة غَت فعالةاالكيف و لق ستكوف عملية التمن ىذا ادلنط
 .ن أثر اإلعاقةمالتخفيف ىو فقط للحد و النوع من التأىيل 

النسبة ادلئوية 
 الكلية

 فئة اإلجابة التكرار النسبة ادلئوية اجلزئية

%22,60 

كيفية االستفادة دبقابل تدفعو أنت 20 %64,50
 

 11 35,50% نعم
بدعم رلاين من 

 الدولة
 اجملـــــموع اجلزئي 31 %411

%77,40 

106 
 ال

%411 

      448     
 اجملموع الكلي
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 التأىيلية(: يبني مدى وجود صعوابت تنقل ادلبحوثني للمراكز العالجية 28اجلدول)

 

تفيدوا من خدمات التأىيل إذل أف نسبة كبَتة من ادلبحوثُت دل يس (38)أشران يف اجلدوؿ السابق رقم 
من  %6:4:1، فإف اجلدوؿ أعاله يوضح أف األسباب احلقيقية وراء ىذا األمر، للوقوؼ على الطيب واحلركي

 : جية التأىيلية مرجعُت ذلكالعصعوابت سلتلفة حالت دوف تنقلهم للمراكز الوجدوا ادلبحوثُت 
 . %68441عن مقر سكناىم بنسبة بعد ىذه ادلراكز  -
 4%35451عدـ توفر وسائل النقل ادلخصصة بنسبة  -
 4%49441يف حُت عرب عدد من ادلبحوثُت شلثال يف نسبة  -

التنقل على دفع تكاليف توجد صعوابت أخرى كعدـ القدرة  ىذه ادلعوقات إذل ابإلضافة أنو إال  
 .العالج التأىيلي لدى البعض منهمإلضافة إذل غياب ثقافة الوقاية و والعالج اب

التكفل  ، يف عمليةكد أف خدمات التأىيل تبقى ىامة وأساسية، فإننا ؽلكن أف نؤ وكنتيجة ذلذا اجلدوؿ
اج ندماالابدلعاقُت حركيا، ال سيما على مستوى بيئتهم احمللية، وذلك قصد مساعدهتم على التكيف و 

الصعوابت وتذليلها والسهر ذلك إاّل ابلعمل على ذباوز ىذه يتم ، ولن االجتماعي والتخفيف من أثر معاانهتم
 .ذبسيدىا ميدانياعلى تطبيق القوانُت و 

النسبة 
ادلئوية 
 الكلية

النسبة 
ادلئوية 
 اجلزئية

 ىيليةوبة التنقل للمراكز العالجية التأصع التكرار

%59,90 

 بعد ىذه ادلراكز 47 %57,30

األسباب
 

 عمن
 عدم توفر وسائل النقل  20 %24,40

 أسباب أخرى 15 %18,30

 اجملـــــموع اجلزئي 82 100%
%40,10 

 ال 55                                                  
%100 
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 ادلبحوث خبالاي جوارية موجودة يف رلتمعو احمللييوضح معرفة (: 29اجلدول)

 

تقـو اخلالاي اجلوارية للتضامن بعديد ادلهاـ والوظائف ذات الطابع اإلنساين، وىي عبارة عن وحدات 
لم االجتماع، ، أخصائي يف عطبيب، أخصائي يف علم النفس مرنة متحركة تظم فريق سلتص يتشكل من:

دلنطقة ادلتواجدة هبا ىذه اخللية، ومن أىم اقتصادي حسب متطلبات ا ، ومهندس زراعي أو مساعد اجتماع
 :20وظائفها

سيما يف حاالت  ،والنفسي ،ذات الطابع اإلنساين :االجتماعي، الطيب اإلسهاـ يف تنفيذ النشاطات -
 الكوارث.

 إعداد واصلاز تقارير خاصة حوؿ الفقر واآلفات االجتماعية.  -
وتقريبها من اإلدارة  ،ة االجتماعية والتضامن االجتماعي، ونشاطات التنميبربامج الدعمالـ الفئات ادلعنية إع -

 ربديد األقاليم وجيوب الفقر.و  ،، لضماف استفادهتا من ىذه الربامج والنشاطاتادلعنية
 ادلساعلة يف إعداد وربسُت اخلريطة االجتماعية البلدية والوالئية. -

 :21يوضح ذلك اآليتواجلدوؿ  ،9::4ىذه اخلالاي منذ  إنشاءوجدير ابلذكر أف اجلزائر عرفت تطورا يف 

 
                                                           

 .34، ص3119سبتمرب  39،بتاريخ  67، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةدلزيد من التفصيل ؽلكن االطالع على:  20
21

لية خلالاي اجلوار التضامنية التابعة لوكالة التنمية االجتماعية على مستوى دراسة وصفية ربلي -لة اجلزائريةالسياسة االجتماعية للدو ": سامية زبوج 
وعمل، قسم علم االجتماع، جامعة زبصص تنظيم  يف علم االجتماع، غَت منشورة أطروحة دكتوراه)، "جنوب غرب، وسط، )شرؽ، فروعها اجلهوية

  .456ص ،(3143/3144السنة اجلامعية  ،اجلزائر

النسبة ادلئوية 
 الكلية

النسبة ادلئوية 
 اجلزئية

 التكرار
أنت على دراية بوجود خالاي جوارية 

 للتضامن ابجملتمع احمللي

%21,90 

 كافية 07 %23,30
كفاية اخلدمات ادلقدمة

 

 نعم
 غري كافية 23 % 07,76

 اجملـــــموع اجلزئي 30 %100
                                                                        

%78,10 
       107     

 ال

%100 
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 اجلوار التضامنية يف اجلزائر اصلاز خالاي( تطور 33اجلدول )
 اخلالاي عدد السنة
4::9 14 

4::: 11 

3111 15 

3114 46 

3113 45 

3114 46 

3115 43 

3116 46 

3117 4: 

3118 37 

3119 39 

311: 31 

3141 47 

3144 16 

 353 اجملموع

 

 ،وابلرجوع إذل إجاابت ادلبحوثُت حوؿ مدى درايتهم بوجود اخلالاي اجلوارية للتضامن دبجتمعهم احمللي
يف حُت صرحت اجملموعة  78,10% معرفتهم بوجود ىذه اخلالاي بنسبةعدد كبَت منهم عن عدـ  فقد عرب

غَت أهنا رأت أبف اخلدمات اليت تقدمها  ،%1,34:بنسبة الباقية أبهنا على دراية هبذه اخلالاي اجلوارية للتضامن 
أف ؽلكن القوؿ  إنو، فاولنا تفسَت وربليل ىذه ادلعطيات، وإذا ما ح76,70% ةغَت كافية وىوما توضحو نسب

وىذا ما  ،(*)، من خالؿ عملها اجلواريميدانيا فهي تركز جهودىا ؛ها يعكس طبيعة العمل الذي تؤديوامس
ادلعتمد أساسا  –لنا بعض الناشطُت على مستوى ىذه اخلالاي من خالؿ ادلقابالت اليت أجريناىا معهم  أكده

ببعض  إمدادىم، وحىت سرىم من النواحي الصحية والنفسيةعلى مرافقة ومساعدة األشخاص ادلعاقُت وأ
وىو ما  ،وتوعيتهم إحصائهم إذل ابإلضافة، ىذا إعاقاهتماألجهزة التعويضية وادلعدات اليت تتناسب وطبيعة 

،  )أخصائيُت اجتماعيُت ونفسانيُتذبسد فعال يف سلتلف التدخالت ادلباشرة للفريق ادلشكل ذلذه اخلالاي
ميداف -ليت تنشط على مستوى اجملتمع احملليا -أطباء...(، على مستوى اخللية اجلوارية للتضامن ابحلمادية

 .-دراستنا الراىنة
جراء  ،غَت كاؼ -وحىت األخصائيُت ،منسقي ىذه اخلالاي يف اعتقاد-غَت أف ىذا العمل اجلواري يبقى

لصالحيات لدى ىذه منها نقص اإلمكاانت وا ،هها الفريق العامل يف ىذا اجملاؿادلعيقات ادلختلفة اليت يواج
، ومن جهة اثنية تتوقف فعالية التدخل على مدى إسهاـ ابقي ادلؤسسات الرمسية وصبعيات جهة اخلالاي من

                                                           
*

عدد اخلالاي مت اجراء العديد من ادلقابالت مع ادلنسقُت واألخصائيُت ، وحىت األطباء ادلنتمُت للخالاي اجلوارية بربج بوعريريج، وجدير ابلذكر أف  
)ؽلكن االطالع  بلدية. 45اجلغرايف الذي ػلوي  هاإقليمموزعة على  اف جديداتف سيتم فتحهما قريباسبعة، وخليتىو  هبذه الواليةاجلوارية للتضامن 

 على القائمة االمسية ذلذه اخلالاي بقائمة ادلالحق(.
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، بل سبس صبيع الشرائح االجتماعية نشطتها ال زبص فئة ادلعاقُت فحسباجملتمع ادلدنُت ىذا ابإلضافة إذل أف أ
  ....( ادلسنُت والعجزة ، األرامل)اذلشة يف اجملتمع

 ( يبني وجود صعوابت التنقل للمؤسسات اخلدمية ادلوجودة يف اجملتمع احمللي31اجلدول)

 ودلا  ،ركة واالندماج يف احلياة اليوميةمن شروط التفاعل وادلشا أساسيايعد التمكن من الوصوؿ شرطا 
 "ضرورة سبكُتعلى :1يف ادلادة  22اإلعاقةاالتفاقية الدولية حلقوؽ ذوي  أكدتكاف األمر كذلك فقد 

وضرورة ازباذ  ،كامل يف صبيع جوانب احلياةاألشخاص ذوي اإلعاقة من العيش يف استقاللية وادلشاركة بشكل  
 إبزالة، وذلك البيئة ادلادية إذل -غَتىمعلى قدـ ادلساواة مع -وصوؿ ىؤالء إمكانيةالتدابَت الالزمة اليت تكفل 

وادلرافق  والطرؽ ووسائل النقل ،والريفية على حد سواء؛ كادلباين صبيع احلواجز وادلعيقات يف ادلناطق احلضرية
 ، دبا يف ذلك ادلدارس وادلساكن وادلرافق الطبية وأماكن العمل...".ى داخل البيوت وخارجهااألخر 

                                                           
22

ادلتحدة ، واليت دخلت حيز التنفيذ  لألممالصادرة عن اجلمعية العامة  3117 اإلعاقةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي دلزيد من التفصيل راجع  
           311:4ديسمرب  15، وصادقت عليها يف  3118مارس  41على بروتوكوذلا االختياري يف  ابإلمضاء، وقد قامت اجلزائر 3119سنة 

النسبة ادلئوية 
 الكلية

 صعوابت التنقل إيل سلتلف ادلؤسسات اخلدماتية التكرار النسبة ادلئوية اجلزئية

%71,53 

 الطرق غري مهيأة دبا يتالءم مع إعاقتك 12 %12,20

طبيبعة الصعوابت
 منع 

 ادلمرات ال تتناسب مع ربركاتك اليومية 01 %01,02

%02,04 02 
انعدام مواقف االنتظار يف الفضاءات 

 اخلاصة ابدلعوقني حركياالعمومية 

 وسائل النقل غري رلهزة حلاالتكم 14 %14,28

 كل ادلعوقات السابقة 69 %70,40

                          100% 
 اجملـــــموع اجلزئي 98

                                        %28,47 
 ال   39

                                        100%      
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، فضاء العاـ والتسهيالت اخلاصة بوصدور ىذه االتفاقية على االىتماـ ابل ىذا وقد عملت اجلزائر قبل
ادلتعلق حبماية األشخاص ادلعوقُت وترقيتهم  :13/1من الفصل اخلامس للقانوف  41وىو ما جاء يف ادلادة 

 .23ابجلزائر
ىو  ، فاف معطيات اجلدوؿ اإلحصائية تعكس ماما غلب القياـ بوكانت ىذه القوانُت تعكس   وإذا
عن معاانهتا من صعوابت سلتلفة  % 71,35عربت رلموعة كبَتة من أراء ادلبحوثُت بنسبة  إذ؛ الموجود فع

 ، وسبثلت ىذه الصعوابت يف:خلدمية ادلوجودة ابجملتمع احملليسلتلف ادلؤسسات ا إذلحالت دوف سهولة وصوذلا 
 وهتيئة الطرؽ دبا يتناسب وطبيعة اإلعاقات للمبحوثُت. مالئمةعدـ  -
 عدـ وجود شلرات خاصة هبذه الفئة. -
 انعداـ مواقف االنتظار يف الفضاءات العمومية اخلاصة ابدلعاقُت حركيا. -
 انعداـ وسائل النقل اجملهزة دلثل حاالت اإلعاقة. -

 من إجاابت ادلبحوثُت. 70,40%وىذا ما أصبعت عليو نسبة 
وذبدر اإلشارة يف ىذا الصدد إذل أف مفهـو إزالة احلواجز وادلعيقات اذلندسية والبيئية الزالت يف أذىاف 

ادلمر ادلؤدي لولوج ادلعاؽ  إبحداثمرتبطة فقط  ،صلاز ادلرافق العمومية وحىت اخلاصةإالكثَت من القائمُت على 
ما رصدانه يف الكثَت من ادلؤسسات ؛ أي على مستوى الدخوؿ فقط، وىذا اتحركيا إذل داخل ادلؤسس

 أفوبنظرة توصيفية للفضاء العاـ يتبُت  إذ؛ الراىنة -ميداف دراستنا-العمومية واخلاصة ادلتواجدة ابجملتمع احمللي
ف إذل ذلك ضأو أماكن خاصة هبذه الفئة ،  ةالشوارع واألرصفة غَت مؤىلة وغَت رلهزة أبية لوحات إرشادي

، إذل جانب  ة هبم، وغياب مواقف خاصا من قبل أصحاب احملالت التجاريةاغتصاهبضيق الشوارع واألرصفة و 
كز ا : مر -ال احلصر-ونذكر على سبيل ادلثاؿ ،لنقل ادلكيفة دلثل حاالت اإلعاقةانعداـ وسائط ادلواصالت وا

الشباب وادلراكز دور  ،األسواؽ احلدائق .ادلساجد الطرقات واألرصفة، ،ةاجلواري ةالصحي ات، القطاعربيدال
  .الثقافية والرايضية، وكل ىذا يرجع ابألساس إذل عدـ احًتاـ ادلعايَت والتصاميم اذلندسية يف هتيئة البٌت التحتية

، وادلشاركة يف احلياة االجتماعية من فرص االندماج -دوف شك-ىذا ادلنطلق فاف ىذه الصعوابت  من
، األمر الذي يستدعي تدخل اذليئات اجملتمعية اذلامة من اجملتمعواإلسهاـ يف العملية التنموية ذلذه الشرػلة 

القائمُت على اصلاز وهتيئة  إللزاـ، ومديرايت التخطيط..( بلدايت، مديرايت األشغاؿ العموميةالوصية زلليا )ال
ص ادلعاقُت والبٌت التحتية ابدلعايَت وادلقاييس اليت أتخذ بعُت االعتبار طبيعة احتياجات األشخاالفضاء العاـ 

وىذا تطبيقا دلا ورد يف القوانُت  وتسهل عملية تنقلهم ووصوذلم دلختلف اخلدمات كغَتىم من ادلواطنُت.

                                                           
23

 3113ماي  19ادلؤرخ يف  ادلعوقُت وترقيتهم يف اجلزائر، األشخاصادلتعلق حبماية  02/09القانون رقم دلزيد من التفصيل يرجى االطالع على  
      .45العدد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، 
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من ادلرسـو التنفيذي  10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،2والتشريعات السارية ادلفعوؿ يف ىذا اجملاؿ ،ال سيما ما تضمنتو ادلواد
17/566رقم 

24 . 

اذلندسيي للمؤسسات مع حالة ادلبحوث وادلعوقات اليت يواجهها (: تناسب التصميم 32اجلدول)
 يف ذلك

 مالئمةبعد أف أثران يف اجلدوؿ السابق صبلة الصعوابت اليت يعاين منها الكثَت من ادلبحوثُت جراء عدـ 
معظم ادلبحوثُت عربوا على فاف معطيات ىذا اجلدوؿ توضح أف  الفضاء العاـ خلصوصية وطبيعة احتياجاهتم،

دبجتمعهم عدـ تناسب التصاميم اذلندسية دلختلف ادلؤسسات العمومية واخلاصة دبا يسهل قضاء احتياجاهتم 
واليت أكدت على أهنا ذبد العديد من الصعوابت ربوؿ  ،اإلجاابتمن   76,60%نسبة تضمنتو ، وىو مااحمللي

  69,52%بنسبة  ادلعيقات اليت أصبع عليها ىؤالء ادلبحوثُت، ومن بُتف ولوجها السهل إذل ىذه ادلؤسساتدو 
 :صلد

 .غياب شلرات تسهل الدخوؿ واخلروج -

 .السالدل ادلؤدية للمكاتبكثرة الطوابق و  -

                                                           

41،:،3،7،8;ادلواد ، 91 ;العدد ،3117 ديسمرب 44 ادلؤرخ يف 17/566 ;ادلرسـو التنفيذي رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية: 
4 24  

النسبة ادلئوية 
 الكلية

النسبة ادلئوية 
 اجلزئية

 التكرار
 مناسبة التصميم اذلندسي للمؤسسة

%23,40                   
32 

 نعم

 %76,60 

 غياب شلرات تسهل الدخول واخلروج 08 %7,61

ادلعوقات
 

 ال

 كثرة الطوابق و السالمل ادلؤدية للمكاتب  07 %6,66
 االكتظاظ و الزمحة   01 %00,95
 غياب مكاتب خاصة ابدلعوقني   06 %05,71

%09,52 10 
القائمون على ىذه ادلؤسسات ال يعريون 

 اىتمامهم للمعاق 
 كل ادلعوقات السابقة  73 %69,52

                    100% 
 اجملـــــموع اجلزئي 105 

%100                                          
137 

 اجملموع الكلي
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  .الزضبةاالكتظاظ و  -

 .ابدلعوقُتغياب مكاتب خاصة  -

 .القائموف على ىذه ادلؤسسات ال يعَتوف اىتمامهم للمعاؽ -

، ادلتمثل دين، يتعلق األوؿ ابجلانب ادلاديذلا بع أفادلتأمل يف طبيعة ىذه احلواجز وادلعوقات يدرؾ  إف
يف طبيعة التصاميم اذلندسية والتجهيزات اليت تتوفر عليها ىذه ادلؤسسات، واجلانب الثاين يتعلق ابلكادر 

وىذا ما مت رصده من خالؿ زايراتنا ادلتكررة ، ء دبا فيهم شرػلة ادلعاقُت حركياالبشري الذي يقدـ اخلدمة للعمال
الذين تواجدوا ، وتقربنا من بعض ادلعاقُت حركيا من جهةدلختلف ىذه ادلؤسسات عن طريق أداة ادلالحظة 

بحت عرب لنا الكثَت منهم عن استيائهم من الوضعية ادلزرية اليت يعيشوف فيها واليت أص إذ ،ىناؾ أثناء وجودان
ابدلعيقات اذلندسية وعدـ زبصيص مكاتب اخلدمة دبا يتماشى  األمرسواء تعلق  ،م اليوميةفصوؿ قارة يف حياهت

       ( واليت ا)شفقة أو ال اىتمامت اليت يلقوهنا من بعض ادلوظفُت، أو ابلعالقات وطبيعة ادلعامالوإصاابهتم
ال لطادلا أكد عليها ادلسئولوف ال تعكس البعد اإلنساين وروح ادلسؤولية، وال حىت القوانُت والتشريعات اليت 

3117ديسمرب  44 :ادلؤرخ يف 566-17 رقمسيما ادلرسـو التنفيذي 
25

الذي ػلدد كيفيات تسهيل وصوؿ  
 يلي: جاء فيو ما األشخاص ادلعوقُت إذل احمليط ادلادي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف، ومن أىم ما

مقاييس تقنية ذبعلها سهلة  إذلوهتيئة البناايت واألماكن العمومية غلب أف زبضع الًتتيبات اذلندسية  -
 الوصوؿ ابلنسبة لألشخاص ادلعوقُت.

الء األشخاص ال سيما أولئك ؤ يسهل لألشخاص ذوي التنقل احملدود الوصوؿ اذل كل منشأة تتيح ذل -
 خلدمات ادلتوفرة.واالستفادة من صبيع ا إليهاالوصوؿ  إمكانية،  كرسي متحرؾالذين يتنقلوف على  

العمومية أحكاما يف رلاؿ تسهيل  والتهيئةغلب أف يتضمن دفًت الشروط البناءات والتجهيزات  -
،كما ينبغي مراقبة مدى احًتاـ ىذه تو أثناء دراسة طلبات رخص البناءالوصوؿ لألشخاص ادلعوقُت، تتم مراقب

 األحكاـ أثناء االصلاز.

، بلدية احلماديةل اجمللس الشعيب البلدي جراء مقابلة مع رئيسولالستفسار عن ىذا الواقع قمنا إب
، حيث أكد لنا ىذا األخَت أنو وبقية أعضاء اجمللس واعوف ألوؿ على سلتلف ادلشاريع ادلنجزةا ادلسئوؿابعتباره 

 .بضرورة إعادة النظر يف تكييف احمليط والبيئة دبا يتناسب واحتياجات ادلعاقُت

                                                           
 .مرجع سبق ذكره ،17/566 :ادلرسـو التنفيذي رقم: للجمهورية اجلزائريةاجلريدة الرمسية  25
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 حيث دل يؤخذ بعُت االعتبار ؛ىذه ادلقابلة تزامنت وهتيئة طرؽ البلدية مركزغَت أف ما الحظناه أف 
وىذا ما يتعارض والقوانُت اليت ذكرانىا  !! التسهيالت اليت سبكن األشخاص ادلعاقُت من احلركة والتنقل بسهولة

 سابقا.

الشباب والتضامن الوطٍت ريت اجلنة مشًتكة بُت وز  تنصيبابجلزائر العاصمة  أنو مت مؤخراونود أف نشَت 
"البلدية للتحضَت للندوة الوطنية للشباب ادلعاؽ؛ حيث كشفت وزيرة التضامن عن مبادرة  واألسرة وقضااي ادلرأة
وىي عبارة عن زلاولة لتجهيز كل ادلرافق العمومية ببلدايت الوطن لتسهيل تنقل ، 26الصديقة للمعاق"

لية، مشَتة إذل أنو سيتم الشروع يف ىذه ادلبادرة إبحدى بلدايت وذلك ابلتنسيق مع اجلماعات احمل ،ادلعاقُت
 .الوطن لتعمم فيما بعد على سلتلف بلدايت ،ابلعاصمة مث والية بشار

 الصعوابت اليت يواجهها ادلبحوث يف ادلسجد(: يبني 33اجلدول)

 

                                                           
26

 .41;41الساعة  41/15/3146سبت زايرة ادلوقع يـو    http://www.radioalgerie.dz:  إلذاعة اجلزائريةل متاح على ادلوقع االلكًتوين 
 

                                                   
 

النسبة ادلئوية 
 الكلية

 الصالة والوضوءصعوابت التنقل إيل مكان  التكرار النسبة ادلئوية اجلزئية

%68,06 

%06,40 06 
غياب شلرات خاصة 

 حبالتك

األسباب
 

 نعم

 السالمل تصعب من تنقلك 20 %21,30

%09,60 09 

مكان الوضوء ال حيتوى 
على ذبهيزات تناسب 

 حالتك

 كل ىذه ادلعوقات السابقة 59 %62,80
%100 

 اجملـــــموع اجلزئي 94     
%31,40       

 ال      43      
%100                                                        
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http://www.radioalgerie.dz/


     اإلجراءات املنهجوة للدراسة، قراءة حتلولوة للبواىات ومناقشة النتائج  ....................................................الفصل اخلامس

295 
 

من ادلؤسسات تعد مؤسسة ادلسجد و  ،والتعاليم اليت توجو حياتنا وادلبادئالدين ىو رلموعة ادلثل والقيم 
غَت . وتوعية أفراد اجملتمع ابلعبادات وادلعامالتاالجتماعية اذلامة يف اجملتمع واليت تعمل على نشر ىذه القيم 

وىو احلاؿ الذي ينطبق على  ،رتيادىا بفعل العديد من ادلعيقاتأف ىذه األخَتة دل يعد إبمكاف بعض األفراد ا
من خالؿ ربليلنا دلعطيات اجلدوؿ أعاله يتبُت لنا أف نسبة عالية من  إذ؛ فئة ادلعاقُت حركيا من ادلبحوثُت

الكائنة دبجتمعهم بحوثُت عربت على أهنا تواجو صعوابت صبة يف أتدية فريضة الصالة ابدلساجد ادل إجاابت
 %79 6,;ػاحمللي قدرت ب

 :ه الصعوابت اليت ذكرىا ادلبحوثُتومن بُت ىذ

 كثرة السالدل ادلؤدية إذل قاعات الصالة وأماكن الوضوء.-

 غياب التجهيزات أبماكن الوضوء لتسهيل عملية الوضوء للصالة.  -

 غياب ادلمرات اخلاصة ابألشخاص ادلعاقُت. -

جعلتنا نرصد –دبيداف دراستنا -تنا ادليدانية للكثَت من ادلساجدف معاينإف ،إذل ىذه الصعوابت وابإلضافة
 دخوؿ ادلعاقُت حركيا ابلكراسي ادلتحركة: صعوبة ػتتعلق ب ،ابإلضافة إذل ما ذكره ادلبحوثُت معيقات أخرى

لُت، االزدحاـ يف الدخوؿ ، ابإلضافة إذل االنتشار العشوائي ألحذية ادلصلضيق عرض أبواب الدخوؿ والسالدل
 اخل. ...دورات ادلياه غَت رلهزة ،واخلروج

و على ، ومنسية وعالقات الشخص ادلعاؽ دبحيطوكل ىذه ادلعيقات نعتقد أهنا ستؤثر سلبا على نف
 تكيفو واندماجو يف اجملتمع.

وذبدر اإلشارة يف ىذا اإلطار أف الباحث قد وقف على حالة مؤثرة أثناء القياـ دبلء استمارة ذبريبية مع 
حيث عربت ىذه األخَتة عن حالة االستياء من وضعية ىذه  ،اليت تستعمل كرسي متحرؾإحدى ادلبحواثت 

 !! -أف أؤدي صالة اجلماعة ابدلسجد دوف مساعدة من أحد حلمي- ادلؤسسة الدينية بقوذلا

 . وبعض من يعانوف من بعض األمراضبل حىت ابدلسنُت فقط،واألمر ال يتعلق ابدلعاقُت 

توضحو ىذه  ، وىذا مابعض ادلساجد ببعض الدوؿ العربية يف حُت أف ىذه ادلعيقات قد مت ذباوزىا يف
 :بطريقة ميسرة لبعض األشخاص ادلعاقُت حركيا وىم يؤدوف فريضة الصالة 27الصورة
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(:صورة توضح أداء الصالة ابدلسجد لبعض األشخاص ادلعاقني أبجهزهتم ادلتحركة01رقم) صورة  

 
  (: يبني ارتياد ادلبحوث للمؤسسة التعليمية ألجل الدراسة34اجلدول)

النسبة ادلئوية 
 فئة اإلجابة التكرار النسبة ادلئوية اجلزئية الكلية

%56,20 

نوع ادلؤسسة  عمومية 69 %89,60
 

 خاصة 08 10,40% عمن
 اجملـــــموع اجلزئي 77 %100

%43,80 

 عدم توفر ادلؤسسة على سلتصني 09 %15

أسباب عدم القبول
 

 ال

%33,30 20 
انعدام التهيئة اذلندسية والوسائل 

 اخلاصة حباالت اإلعاقة

%51,70 31 
ادلؤسسة خاصة ابألفراد غري 

 ادلعاقني
%100 

 اجملمـــوع اجلزئي     60    
%100                                           
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      لظروؼ احمليطة بعملية التعليم لدى ابوادلتعلق  من خالؿ ادلعطيات الواردة يف اجلدوؿ أعاله 
؛ فمنهم من زاوؿ دراستو ابدلدارس دلزاولة دراستهم االتحقو أبهنم  اآلراءمن رلموع  %67431ادلبحوثُت فقد عرب 

ابدلؤسسات التعليمية العمومية والبعض األخر التحق ابدلؤسسات اخلاصة، غَت أف األغلبية صرحوا أبهنم زاولوا 
حاقهم من اإلجاابت عدـ الت %54491نسبة بينما أكدت  ،%9:471الدراسة ابدلدارس العمومية بنسبة 

 يلي: مرجعُت ذلك لعدة أسباب جاء ذكرىا تراتبيا بنسب متفاوتة كما ،ابدلؤسسات دلزاولة دراستهم
ا أف ادلؤسسات اليت تقربو  إذلمن ادلبحوثُت صرحوا أبف السبب الرئيسي يرجع ابألساس  64481% -

 فقط ابألشخاص العاديُت. ، أي أهنا خاصةمنها ال تقبل األشخاص ادلعاقُت
، والوسائل اخلاصة حباالت اإلعاقة يف حُت أرجعت رلموعة أخرى السبب لغياب التهيئة اذلندسية -

 من اإلجاابت. %44441وىو ما توضحو نسبة 
أف السبب يتعلق بعدـ توفر ىذه ادلؤسسات على  ،من إجاابت ادلبحوثُت %46بينما أكدت نسبة  -

 أخصائيُت يف رلاؿ اإلعاقة الشيء الذي حاؿ دوف التحاقهم وقبوذلم هبذه ادلؤسسات التعليمية. 
، فإننا نشَت إذل أف الفئة اليت مت قبوذلا ال سيما ابدلؤسسات حاولة لتفسَت وربليل ىذه األرقاـوكم

؛ أي أف نوع وطبيعة اإلعاقة أسهمت إذل حد كبَت إبعاقات حركية خفيفةمن ادلصابُت التعليمية العمومية ىي 
ات البنائية يف قبوؿ متابعة ادلبحوثُت لدراستهم من عدمو، يف حُت أف بعض العوامل اذلندسية شلثلة يف ادلعيق

دراسية،  ـ ال، وغياب ادلمرات اليت تسهل ولوج التلميذ ادلعاؽ حركيا لألقساتعدد الطوابق ،ادلادية من: السالدل
دلثل حاالت ادلتخصص  البشري جانب العوامل ادلرتبطة بغياب الكادر إذل، ىذا كانت عامال حامسا يف ذلك

اإلعاقة، من حيث طرؽ وأساليب التعليم وحىت الوسائل التعليمية والقدرة على توظيفها دبا ؽلكن التلميذ ادلعاؽ 
 ادلعاقُت.حركيا من التحصيل الدراسي كبقية أقرانو من غَت 

كل ىذه العوامل مت الوقوؼ عليها من خالؿ ادلعاينة ادليدانية لبعض ادلؤسسات الًتبوية العمومية الكائنة 
 ابدلناطق اليت أجريت فيها دراستنا ادليدانية.

من اإلعالف العادلي  37ادلادة  ، فافادلواثيق العادلية اخلاصة حبقوؽ اإلنساف وحقوؽ الطفلوابلرجوع إذل 
 .التعليم"على أف "لكل شخص احلق يف أكدت  :اإلنسافحلقوؽ 

دلن يعانوف من إعاقات  4:94يف عاـ  أقرت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ميثاؽ احلقوؽ اإلنسانية قدو 
ويعترب ذلك اعًتافا عادليًا حبق ادلعاقُت يف ،والذي يقضى أبف" ذلم احلق يف ادلشاركة وادلساواة يف ادلعاملة "

( ىو عقد 3::4إذل  4:94لكاملة يف كافة أنشطة اجملتمع الذي ينتموف إليو مع اعتبار الفًتة )من عاـ ادلشاركة ا
 األمم ادلتحدة لذوى االحتياجات اخلاصة.

ادة وتنص ادل ،أصدرت األمم ادلتحدة القواعد األساسية حلقوؽ األشخاص ادلعاقُت 4::4ويف عاـ 
أتكيد أسس ادلساواة يف التعليم األساسي والثانوي والفرص التعليمية على الدوؿ " السادسة من ىذه القواعد أنو
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على أف يكوف ادلعوقُت جزءاً  ؛ادلتكافئة لألطفاؿ والشباب والراشدين من ادلعوقُت والعمل على درلهم يف التعليم
 ."متكاماًل من العملية التعليمية

على ضرورة إاتحة فرص  أتكيدا 4::4ـ وكاف صدور ىذه القواعد من اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة عا
يف  5::4كما دعت مبادئ وأسس وإطار عمل مؤسبر سَتيالنكا عاـ   ،يف التعليم النظامي للمعاقُتالتعليم 

             إذل قبوؿ صبيع التالميذ بغض النظر عن حالتهم البدنية أو الفكرية  ،رلاؿ تعليم األشخاص ادلعاقُت
 .الوجدانية أو اللغوية يف مدارس التعليم العاـأو االجتماعية أو 

يز وإغلاد رلتمع متسامح تتوافر يكما أكد على أف ادلدرسة اجلامعة ىي أصلح وسيلة دلواجهة مواقف التم
 فيو الفرص ادلتكافئة للجميع.

وما صدر عن مؤسبر اليونسكو اإلقليمي للًتبية  ،حوؿ التعليم للجميع 3111وقد ورد عن منتدى داكار 
يف الدوؿ العربية ابلتعاوف مع منظمة رعاية األطفاؿ السويدية والربيطانية وادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلـو 

 يما 41–7من التالميذ يف التعليم النظامي )بَتوتادلعاقُت والثقافة يف ادلؤسبر العريب اإلقليمي حوؿ إدماج 
مع التأكيد على  ،للمعاقُت( من توصيات حوؿ توعية اجلهات ادلعنية وادلفكرين ابلتوجو الًتبوي ادلعاصر 3114

 دبعية أقراهنم من غَت ادلعاقُت. دمج التالميذ ادلعاقُت يف التعليم النظامي

على "العمل على حصوؿ  ه( قد نص يف زلاور 3144-3115كما أف مشروع العقد العريب للمعوقُت )
ادلعوؽ على كافة احلقوؽ واخلدمات ابلتساوي مع أقرانو من األطفاؿ وإزالة صبيع العقبات اليت ربوؿ  الطفل

  .دوف تنفيذ ذلك

ضماف فرص متكافئة للًتبية والتعليم ":على 3144-3115العريب للمعوقُت ) نص مشروع العقد وقد
 ،منذ الطفولة ادلبكرة ضمن صبيع ادلؤسسات الًتبوية والتعليمية يف صفوفها النظامية ،جلميع األشخاص ادلعوقُت

 .28"على االندماج أو التحصيل ادلناسبمؤسسات خاصة يف حالة عدـ قدرهتم  يفو 

ىذا وقد أولت اجلزائر أعلية ابلغة للجانب التعليمي ،ابعتباره حق من حقوؽ اإلنساف أقره 
أف الدولة أكدت وزيرة التضامن الوطٍت  3145ديسمرب 14للمعاقُتبمناسبة إحياء اليـو العادلي ف،الدستور

"نوعاف" تتمثل يف اإلدماج الكلي للمصابُت ، وىيادلدرلة لفائدة األطفاؿ ادلعاقُتالًتبية اجلزائرية تبنت سياسة 
اجلزئي الذي يقتضي فتح أقساـ داخل ادلؤسسة وكذا يف اإلدماج ،ابإلعاقات اخلفيفة يف األقساـ الًتبوية العادية 

، أف وزارة التضامن الوطٍت، تسهر يف ىذا اإلطار على الوزيرة وأضافت السيدة،الًتبوية زبصص لألطفاؿ ادلعاقُت
إذل جانب ادلرافق للطفل ادلعاؽ ابحمليط  توفَت كل الوسائل البيداغوجية الالزمة لإلعاقة من بينها كتاب الرباي،

وذلك حسب خصوصيات كل إعاقة دلساعدتو على  ادي كادلعلم ادلختص أو النفساين،العادلدرسي 

                                                           

 http://egypt.thebeehive.org    التعليمية مهدرة،حقوؽ ادلعاقُت  :كرًنإبراىيم : .  08:48، الساعة:07/05/2015مت زايرة ادلوقع يـو 28
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قسما  282 عدد األقساـ ادلفتوحة لفائدة األطفاؿ ادلعاقُت يف الوسط ادلدرسي العادي:وقد بلغ االستيعاب، 
 والية. 36، موزعُت عرب 2014مدرلا مع الدخوؿ ادلدرسي لسنة 

ا أبقساـ الوسط ادلدرسي العادي لفائدة األطفاؿ ادلعاقُت، كمعلم مستخدم 8:1وقد جّندت الوزارة 
وأخصائي نفساين، وأخصائي تربوي ومريب متخصص لفائدة األطفاؿ  أرطوفوينالتعليم ادلتخصص وأخصائي 

 طفال من سلتلف اإلعاقات. 3549بادلعاقُت ادلدرلُت يف الوسط ادلدرسي العادي، وادلقدر عددىم 
ادلتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطٍت اليت تعٌت بفئة األطفاؿ ادلعاقُت ذىنيا  أما خبصوص ادلؤسسات

مؤسسة  215فقد بلغ عددىا  ،وحركيا وبصراي، والصم البكم، وكذا الذين يعانوف من نقص يف التنفس
 .3146-3145متخصصة خالؿ السنة الدراسية 

ادلؤسسات ادلتخصصة قدرت  تسيَت ىذهليزانية مالوزارة  فقد خصصت  التضامن الوطٍت حسب وزيرةو 
طفال  4:994بػ بيداغوجيا للتكفل  ومؤ طرا مستخدما 44484، وجّندت 3145مليار دينار بعنواف  14حبوارل 

ويف األخَت نود أف نشَت إذل أنو ورغم اجملهودات اذلامة اليت تبذذلا الدولة يف ىذا الصدد، إال  .29ومراىقا معاقا
بينما تبقى ادلناطق النائية والريفية بعيدة عن مستوى  ،يبقى يف ادلناطق احلضرية الكربى أف تركيز الدعم والتكفل

وىذا  ،ناطق على ىامش االندماج اجملتمعياالىتماـ ادلطلوب، شلا يبقي الكثَت من األشخاص ادلعاقُت هبذه ادل
رورة االىتماـ ابلفئات اذلشة واجلزائر إحدى ىذه األخَتة اليت تفطنت لض ،بو مؤخرا ما بدأت الدوؿ االىتماـ

 واحملرومة القاطنة ابجملتمعات احمللية.
 (: يبني رضا ادلبحوث عن مستواه الدراسي35اجلدول)

 

                                                           
:ت سب ،  http://www.djazairess.com :متاح على ادلوقع االلكًتوين  29   .4:466الساعة:  ،81/16/3146 زايرة ادلوقع يـو

 فئة اإلجابة التكرار النسبة ادلئوية اجلزئية الكليةالنسبة ادلئوية 

%30,70 
 نعم  42

%69,30 

 الظروف ادلادية 17 %17,90

 األسباب

 ال

 ادلؤسسات التعليميةبعد  14 %14,70
 رفض األسرة 30 %31,60
 أتثري اإلعاقة 29 %30,50
 أسباب أخرى 05 %05,30

                                %100              
 اجملــــموع اجلزئي  95 

%100 
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أف  دبدى رضا ادلبحوثُت على مستوايهتم الدراسية،يتبُت لنا من خالؿ معطيات ىذا اجلدوؿ وادلتعلق 
دة أسباب جاء ذكرىا بنسب ، مرجعُت ذلك لععربوا عن عدـ رضاىم 69,30%: ػنسبة كبَتة منهم تقدر ب

؛ فمنهم من يرى أنو كاف يرغب يف مواصلة دراستو غَت أف إمكاانتو ادلادية دل تكن كافية شلا حاؿ دوف متفاوتة
يف حُت أرجع البعض عدـ مواصلتو للدراسة لبعد  .17,9%1 وىذا ما توضحو نسبة ،مواصلة الدراسة

من اآلراء  31,6%1أكدت نسبة  بينما ،14,7%1ادلؤسسات التعليمية عن مقر السكن وىو ما عرب عنو بنسبة 
غَت  ومنو عدـ الرضا عن ادلستوى التعليمي، ،أف رفض األسرة كاف سببا مباشرا يف عدـ االستمرار يف الدراسة

، وابلتارل على عدـ رضاىا دبستواىا اليت أثرت على عدـ مواصلة لدراسةأف رلموعة أخرى رأت أف اإلعاقة ىي 
 الدراسي.

اإلحصائية يتبُت لنا أف ىناؾ الكثَت من العقبات اليت ال زالت تقف وبرؤية ربليلية تفسَتية ذلذه األرقاـ 
رغم ادلبادرات اجلهود  -ميداف دراستنا-ادلستوى التعليمي لدى شرػلة ادلعاقُت حركيا ابجملتمع احمللي وراء تدين

ديسمرب   14ػػػػ ل ادلوافق للمعاقُتإحياء لليـو العادلي  حيث ،لى ادلستوى الوطٍت أو حىت احمللياليت تبذؿ إف ع
الذي أطلقو اجمللس الشعيب  أخلقة اجملتمعو  ادلواطنةشروع ضمن م ويةضادلنيف إطار النشاطات و  ،من كل سنة

التنموي، الرامي إذل إشراؾ كل شرائح اجملتمع يف احلراؾ و عهدتو؛ الوالئي لوالية برج بوعريريج يف بداية 
ديسمرب  15نظم اجمللس الشعيب الوالئي لوالية برج بوعريريج يـو األربعاء  ؛االقتصادي، االجتماعي والثقايف

مت خالؿ ىذا اليـو  حيث ؛30ادلعاقُتابلتنسيق مع مديرية النشاط االجتماعي يوما دراسيا حوؿ و  ،3144
ثري بعد مت فتح نقاش بناء و  أين، بوالية برج بوعريريجادلعاقُت التطرؽ إذل أغلب ادلشاكل اليت تعاين منها فئة 

وكذا السيدة  ،النشاط االجتماعيوالسيد مدير ،  الوالئيرلموعة من ادلداخالت قدمها رئيس اجمللس الشعيب
السيد ساعد السعود عبد العزيز عضو اجمللس، ابإلضافة إذل ثالثة نة الشؤوف االجتماعية ابجمللس و رئيسة جل

ىيئات ذات عالقة مباشرة و  ،مداخلة دلدراء تنفيذيُت ومدراء صناديق التأمُت وأجهزة التشغيل ادلختلفة ةعشر 
بلدية  34ذا اليـو الدراسي كل رؤساء جلاف الشؤوف االجتماعية على مستوى ، كما شارؾ يف ىادلعاقُتحبياة 

اليـو الدراسي بقراءة اختتمت ادلناقشات و و  ،ذات طابع اجتماعي مهتمة ابدلوضوعابإلضافة إذل بعض صبعيات 
 توصيات جد ىامة من شاهنا التقليص من معاانة ىذه الفئة .

 يلي: ومن أىم ىذه التوصيات نذكر ما

 تسهيل إيصاؿ ادلعلومة.ماية و ترقية األشخاص ادلعاقُت و تفعيل القوانُت اخلاصة حب -

                                                           
: ،bba.dz-http://www.apwاجمللس الشعيب الوالئي برج بوعريريج: مأخوذ عن ادلوقع االلكًتوين:  30 الساعة  ،15/3116/:1 سبت الزايرة يـو

44;314       

http://www.apw-bba.dz/
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  ضرورة تعميم ادلشروع النموذجي الوطٍت للسكنات جبميع الصيغ على غرار السكنات االجتماعية العشرة -
اليت تعد ظلوذجا فريدا من نوعو لوالية برج بوعريريج و التسيَت العقاري صلازىا من طرؼ ديواف الًتقية و إ اليت مت

 مقاييس دولية للشخص ادلعاؽ.، الذي أصلز وفق معايَت و الوطٍتعلى ادلستوى 

 ادلرافق العامة.تسهيل الوصوؿ إذل احمليط و  -

 التخفيض يف سعر الكراء.وتفعيل القانوف يف ىذا اجملاؿ و التخفيض يف كلفة شراء ادلباين لألشخاص ادلعاقُت  -

الوسائل ادلالئمة دلزاولة الدراسة لذوي االحتياجات اخلاصة ادلتواجدين يف وضع صحي الظروؼ و توفَت  -
دعم ادلدارس عن طريق التواصل بشبكة ذلك بتحفيز و و  ،من مزاولة الدراسة بصفة عادية صعب ؽلنعهم

 االنًتنيت.

 دلتمدرسُت.ابتوفَت وسائل نقل مكيفة وفق سلتلف اإلعاقات خاصة  -

 .ادلعاقُتدراسية للجمعيات ذات الطابع االجتماعي ادلهتمة بفئة  أايـرات تكوينية و تنظيم دو  -

 تفعيل اللجنة الوالئية للتضامن. - 

 ابألشخاص ادلعاقُتإنشاء موقع الكًتوين على مستوى مديرية النشاط االجتماعي خاص  -

التجسيد الفعلي فاف األىم من ىذا ادلهم ىو  ،دلبادراتبناء على ما تقدـ ورغم أعلية مثل ىذه او 
ال سيما وأف التعليم ىو حق ، وىذا ما ة من االندماج يف الوسط ادلدرسيوعدـ استبعاد ىذه الشرػل، للقوانُت

 من حقوؽ اإلنساف أقرتو الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية.
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 يوضح موقف ادلبحوث من فرص التعليم(: 36اجلدول)

 

حة ذلم مقارنة التعليم ادلتايتضح لنا من خالؿ معطيات ىذا اجلدوؿ وادلتعلق دبوقف ادلبحوثُت من فرص 
هم وبُت من ادلبحوثُت صرحوا أبف فرص التعليم ادلتاحة ذلم غَت متساوية بين 65,70% ، أفأبقراهنم العاديُت

: إنشاء مؤسسات ، ومن بُت ادلقًتحات اليت يروف أهنا كفيلة ابستعادة حقهم يف التعليمنظرائهم من غَت ادلعاقُت
أقساـ  إنشاءمن اإلجاابت، يف حُت ىناؾ من اقًتح  41,10% ت عنو نسبةعرب  ، وىو ماتربوية خاصة هبم

انُت والتشريعات ، بينما رأت رلموعة أخرى أنو غلب إعادة النظر يف القو ادلدارس العادية خاصة داخل ىذه
 .اخلاصة ابلتعليم

 ،:االستبعاد، والفصل ثالث ظلاذج ، واليت عادة ما تتمظهر يفا ذبنبا ألشكاؿ التمييز ادلنتهجةوىذ
        حيث صلد العديد من الدوؿ تتبٌت يف سياستها التعليمية حياؿ فئة ادلعاقُت أحد ىذه النماذج ؛واإلدماج

اؿ بُت التلميذ و عندما فيقع  االستبعاد فأما أو بعضها أو حىت صبيعها؛  إاتحة ، دوفإعاقةوجود لادلدرسة ػل 
ذو اإلعاقة من  التلميذنع ؽل    من خالؿ ىذا النهجو  التالميذ اآلخرين؛فرصة تعليم أخرى على قدـ ادلساواة مع 

لرعاية االجتماعية يف بيئة ل فيودعأو التشخيص  النمولسن أو ألسباب تتعلق اب التعليمينظاـ الاالنضماـ إذل 
 التعليم. نيل حظو منأو الرعاية الصحية دوف 

النسبة ادلئوية 
 الكلية

 فئة اإلجابة التكرار النسبة ادلئوية اجلزئية

%65,70 

 إنشاء مؤسسات تربوية خاصة ابدلعاقني 37 %41,10
مقتحات ادلبحوث

 

 نعم

 إنشاء أقسام خاصة بفئة ادلعاقني 26 %28,90

%27,80 25 
التشريعات إعادة النظر يف القوانني و 

 ادلعاقنياخلاصة بتعليم 

 أخرى 02 %02,20

                              %100        
 اجملـــــموع اجلزئي  90

%34,30                                                     
   

 47  
 ال

%100 
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ما يكوف  إعاقة معينة، وعادة دلعاجلة أ عدتإذل مدرسة  التلميذىذا  ي رَسلعندما فيحدث  فصلالوأما 
يف مدرسة  ذو إعاقة تلميذوضع يعندما  اإلدماج ػلصل أخَتاً و  ،اخلاص للتعليم ينظاـ مدرس إطار يف ذلك
على تعزيز قدرة  إال اإلدماجيركز هنج ال و  النموذجية، التكيف مع ادلدرسة بشروطها، طادلا أنو قادر على عامة

 .31دلعايَت ادلعموؿ هبااعلى امتثاؿ  التلميذ

 إعاقة ادلبحوثني وقدراهتم  مع طبيعة(: يبني مدى تالءم اختصاصات التكوين ادلهين 37اجلدول)

 

من أراء ادلبحوثُت عربوا على أف االختصاصات اليت تتوفر  52,60%تبُت معطيات ىذا اجلدوؿ أف 
يف حُت أقر ابقي ادلبحوثُت بنسبة  ،تتناسب وطبيعة إعاقتهم وقدراهتمدبراكز التكوين ادلهٍت ابجملتمع احمللي ال 

 ادلهٍت .بتالـؤ التخصصات ادلفتوحة دبراكز التكوين  %47,40

إف ىذا التقارب يف النسب ادلعرب عنها من طرؼ ادلبحوثُت يؤكد على أف فئة ادلعاقُت حركيا إبمكاهنا 
االلتحاؽ هبذه ادلراكز قصد مزاولة تكوينها يف التخصص الذي يتناسب ورغبة وقدرات ادلعاؽ حركيا، غَت أف 

شخاص العاديُت، واندرا ما يتم قبوؿ عادة ما تكوف موجهة لألادلشكل يكمن يف أف التخصصات ادلتوفرة 
ف إذل ذلك طبيعة الوعي أبعلية التكوين ادلهٍت لدى ىذه الشرػلة ابدلناطق الريفية، ضادلعاقُت للتكوين فيها، 

ىذا إذل جانب فقداف األمل يف التوظيف بعد االنتهاء من التكوين واحلصوؿ على الشهادة، على اعتبار أف 
لشهادات يف مثل ىذه ادلراكز، وحىت أصحاب الشهادات اجلامعية دل يظفروا دبناصب حاب ااألفراد العاديُت أص

دبديرية  مكتب التنسيق بُت القطاعاتوىذا ما أكدتو لنا رئيسة  .فكيف ذلؤالء أف يتمكنوا من ذلك؟ ،عمل
فاف شرػلة وحسب وجهة نظرىا  ،(*)2014 أوت 05التكوين ادلهٍت بربج بوعريريج يف مقابلة أجريناىا معها يـو 

إبمكاف إدماجها يف ىذه ادلراكز ابلعديد من التخصصات  -خاصة ذوي اإلصاابت اخلفيفة-ادلعاقُت حركيا
وكذا توفَت الوسائل ادلساعدة على تسهيل مباشرة  ،شريطة أف يعاد النظر يف شروط التهيئة اذلندسية هبذه ادلراكز

                                                           

 ،دراسة مواضيعية عن حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم -اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة:التقرير السنوي للمفوضية السامية حلقوؽ اإلنساف  31
  http://www.un.org، متاح على ادلوقع االلكًتوين: 3144 نيف،ج
أين وقف الباحث على الكثَت من احليثيات ادلتعلقة بواقع التكوين ادلهٍت  أجريت ىذه ادلقابلة ابدلديرية العامة للتكوين ادلهٍت بربج بوعريريج، *

سنة يف العمل  :3 ةأقدميأف رئيسة ىذه ادلصلحة ذلا  إذل اإلشارةال سيما لدى شرػلة ادلعاقُت حركيا ابعتبارىا عينة دراستنا، وذبدر  ابلوالية،
 .الشأفأين اشتغلت بعدة مصاحل خاصة ابلنشاط االجتماعي بوالية برج بوعريريج، وىذا ما أفادان يف فهم العديد من القضااي يف ىذا  االجتماعي،

 اختصاصات التكوين ادلهين تتالءم مع إعاقتك التكرار النسبة ادلئوية 
 نعم 65 %47,40
 ال 72 %52,60

 اجملموع 137 %100
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ة ابلذات لتجنيبها أعباء قامي لدى ىذه الشرػلرص على التكوين اإلا إذل جانب احلالعملية التكوينية، ىذ
 .التنقل

فقد أجرى  ،بوالية برج بوعريريج ادلهٍت وللوقوؼ ميدانيا على بعض ادلعطيات اإلحصائية حوؿ التكوين
دبسار واليت عرفتنا  ،السيدة براىيمي 41/17/3145مستشارة التوجيو ابدلديرية يـو الباحث كذلك مقابلة مع 

حيث أكدت يف  ؛وادلعاقُت حركيا على وجو اخلصوص ،ائدة األشخاص ادلعاقُت بصفة عامةعملية التكوين لف
، واليت تبدأ عادة ابلتعرؼ على الظروؼ ادلراكز ؼلضعوف لعملية ادلرافقة ىذا الشأف أف ادلعاقُت ادللتحقُت هبذه

ؽلكن أف يلتحق هبا ىؤالء وتتناسب وطبيعة  اليت مث التعريف ابلتخصصات ،الصحية واالقتصادية وحىت النفسية
، وقد يقتضي األمر أحياان توجيههم خارج الوالية عن طريق االتصاؿ مث أتيت مرحلة توجيههم ميوذلم وقدراهتم،

جهود التنسيق بُت  إطارابدلراكز التكوينية اليت تتناسب والتقييم العاـ حلالة ادلعاؽ، وىذا ما ىو معموؿ بو يف 
، الكائن خبميسيت والية  للتكوين ادلهٍت للمعاقُت بدنيا)كادلركز الوطٍت ادلراكز التكوينية سواء ادلتخصصةسلتلف 

تيبازة(، أو ادلراكز العامة غَت ادلتخصصة، وابعتبارىا مستشارة توجيو فقد أكدت لنا أف العملية ليست ابلسهلة 
يف رلاؿ التكوين ،وحىت مع قطاعات أخرى كقطاع بل تقتضي ادلتابعة ادلستمرة للكثَت من األطراؼ الناشطة 

 .الصحة والتضامن الوطٍت

جانب القاطنُت  وقد أكدت أيضا أف فئة ادلعاقُت الذكور ىم األكثر إقباال مقارنة ابإلانث ىذا إذل
التكوينية ؛ دبعٌت أف متغَت اجلنس ومكاف اإلقامة ذلما دور أساسي يف االلتحاؽ هبذه ادلراكز ابدلناطق احلضرية
 ادلهنية من عدمو.

كاف ،  41/17/3145غاية  إذل، أنو اليت يقبل عليها ادلعاقُت حركيا االختصاصات أىمويف سؤالنا عن 
( موزعُت 3145خالؿ السداسي األوؿ لسنة ) متكوف 44: اإلقباؿ ضعيف لفئة ادلعاقُت؛ حيث مت تسجيل

ادليكانيك، أمانة عامة، صناعة  ،رجاؿ، وحالقة سيداتيارات، حالقة على االختصاصات التالية: كهرابء الس
 ادليكرومعلوماتية. :ابإلضافة إذل زبصص جديد يتعلق بػػػ ،احللوايت
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 (: حيازة ادلبحوث لشهادة يف التكوين ادلهين، ومدى استفادتو من منصب عمل38اجلدول)

 

لى شهادة من رلموع إجاابت ادلبحوثُت صرحت بعدـ حيازهتا ع 73% ىذا اجلدوؿ أفتوضح بياانت 
أبهنم قد حصلوا على شهادات من ىذه  27% حوثُت بنسبة، يف حُت أجاب بقية ادلبمن مراكز التكوين دلهٍت

مبحواث فقط  46د ، صلاستفادوا من فرص التكوين ادلهٍت ، ومن بُت ىؤالء ادلبحوثُت الذينادلهنية ادلركز التكوينية
بينما دل يتحصل   ،%5051, ، وىو ما تًتصبو نسبةيالءـ زبصصاهتم وقدراهتممن منصب عمل  استفادوا
 .من ادلبحوثُت على مناصب عمل % 59,50

 يلتحقوا دبراكز وبقراءة واقعية ربليلية ذلذه ادلعطيات يتبُت لنا أف األغلبية الساحقة من ادلعاقُت حركيا دل
ادلتعلق دبدى  ت اجلدوؿ السابقيا، وذلك لعدة أسباب وعوامل مت ذكر أعلها يف ربليلنا دلعطادلهٍتالتكوين 

 .تالءـ اختصاصات التكوين ادلهٍت ادلوجودة ابجملتمع احمللي مع طبيعة إعاقة ادلبحوثُت وقدراهتم

 

 
 

 
 
 

النسبة ادلئوية 
 الكلية

النسبة ادلئوية 
 اجلزئية

 ربصلت على شهادة من مراكز التكوين ادلهين التكرار

%27 

%40,50 15 
مستفيد من منصب عمل يالءم 

 وقدراتكزبصصك 

االستفادة من عمل
 

 مل تتحصل على منصب عمل 22 59,50% عمن
      %100 

 اجملـــــموع اجلزئي    37
%73 

 ال               100   
%100 

 اجملموع الكلي 137   
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 يوضح موقف ادلبحوث من شغل أفراد عاديني دلناصب عمل خاصة ابدلعاقني(: 39اجلدول)

 

ى عن عادل ادلعاقُت، الذين ال يظهروف أي قطع مع إف بياانت احملصلة يف ىذا اجلدوؿ، سبدان دبعرفة أخر 
تمادا على الفئات االجتماعية انطالقا من مركزية الذات. دبعٌت آخر إف ادلعاقُت ال يستأثروف حبيازة الفضاء اع

نقديتهم للوضع االجتماعي وادلهٍت العاـ، حيث أف البطالة كحالة اجتماعية يعيشوهنا ومن مث اإلكراىات اليت 
تعًتضهم بشكل يومي ابلنظر لعدـ قدرهتم على تلبية حاجاهتم ادلعيشية دل تستطع أف تصطنع ىذا القطع، 

بياانت اجلدوؿ أف ادلبحوثُت يعربوف  تظهر. ذلذا الذي كاف من ادلفًتض أف ػلصل يف تفكَت وشلارسة ادلعاقُت
وادلالحظ أف تعداد (4 83,20%) إبغلابية عن شغل أفراد عاديُت دلناصب عمل كاف من ادلفًتض أف تعود إليهم

، وىذه ادلرونة نعّدىا حالة (49,10%كاف من ادلفًتض على ادلعاقُت حيازهتا كانت متنوعة )  ادلناصب اليت
التواصل واالعًتاؼ الذي يعتقدوف أنو موجود بُت صبيع  يف آف واحد، لكوهنا تعبَت عننفسية واجتماعية 

 الفئات بغض النظر عن انتماءاهتم اجلنوسية أو التعليمية أو اجلسدية.

 

 
 
 

النسبة ادلئوية 
 الكلية

النسبة ادلئوية 
 اجلزئية

 فئة اإلجابة التكرار

%83,20 
 

 حارس وبواب 26 %22,80
نوع الوظائف

 

 نعم
 زلول ادلكادلات اذلاتفية 32 %28,10
 مناصب شغل أخرى 56 %49,10

%100                       
 اجملـــــموع اجلزئي  114

%16,80 
 ال                         23 

100% 
 اجملموع الكلي         137         
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 مدى اىتمام وسائل اإلعالم بقضااي ادلعاقني واإلعاقةيبني (: 40)اجلدول

 

من خالؿ اجلدوؿ أف االذباه العاـ للمبحوثُت يقر ابالىتماـ الذي زبص بو وسائل اإلعالـ ىذه يظهر 
(، أي أف احلضور 79,70%)لكن ىذا االىتماـ ال يظهر إال يف مواعيد زلددة من السنة (، 50,40%الفئة )

احتفائية مقًتنة ابألايـ االجتماعي واإلعالمي للمعاقُت يف الكتاابت والصور والتلفيزيوف، ما ىو إال وسيلة 
ومن شأف ىكذا تعاطي مع احلدث اإلعاقي على ادلستوى اإلعالمي  الوطنية والعادلية اليت زبص اإلعاقة.

ادلعروؼ بتمدده العاطفي والوجداين وادلعريف يف الوسط االجتماعي العاـ واحمللي، أف تركز على احلالة السلبية 
 من حالة االنسحاب االجتماعي ذلا من الفضاء العاـ.ذلاتو الفئة، ويعزز بذلك  االنتقاصيةو 

 
 

 
 
 

 
 

 فئة اإلجابة التكرار النسبة ادلئوية اجلزئية الكليةالنسبة ادلئوية 

%50,40 

%79,70 
 يف ادلناسبات فقط 55

طبيعة 
االىتمام

 

 مهتمة
 أو

مهتمة 
 نوعا ما

%20,30 
 على مدار السنة 14

     %100                         
 اجملـــــموع اجلزئي      69

%49,60 
 غري مهتمة      68

%100 
 اجملموع الكلي     137
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 يف األنشطة الرايضية والثقافية والتفيهية يف اجملتمع احمللي ادلبحوثمشاركة  (:41اجلدول) 

 

من خالؿ اجلدوؿ، يتضح أكثر االنسحاب االجتماعي ذلاتو الفئة من الفضاء االجتماعي العاـ، وذلك 
ف أف ىذا االنسحاب غَت مفسر حبالة ادلبحوث ولكنو مقًتف بًتتيب العناصر الفكرية إذا أخذان يف احلسبا

وادلادية للمجتمع احمللي. فالعمل الًتفيهي والرايضي ىي حالة يعيشها كل األفراد ومتعرفوف عليها  واالجتماعية
من حالة الطفولة، من ىنا فالتنشئة الرايضية اليت أخذت حيزا يف التاريخ االجتماعي للمبحوثُت، ال بد وأهنا 

ال  (47,40%)التظاىرات ادلختلفة  حاضرة يف حالة الشباب وما بعدىا. ولعل ادلالحظ أف عدـ ادلشاركة يف
سؤولُت الذين يرتبوف عناصر احمليط لميعود إذل حالة ادلعاؽ، بقدر ما ىو نتيجة حتمية للبنية الفكرية والثقافية  ل

على أساس الفرد السليم. وىذه الوضعية ذبعلنا نستنتج أف اإلعاقة ال تعٍت حالة بدنية زبص الفرد، بقدر ما 
 أهنا عدـ جاىزية السياؽ االجتماعي العاـ واحمللي على استقباؿ والتعاطي اإلغلايب مع الفرد.اإلعاقة معرفة على 

 

 
 
 

 
 
 

 التكرار النسبة ادلئوية اجلزئية الكليةالنسبة ادلئوية 
 فئة اإلجابة 

%15,30 
21 

 نعم

%84,70 

أساب عدم ادلشاركة نشاطاهتا وبرارلها ال تتناسب وإعاقتكم  55 %47,40
 

 
أسباب عدم ادلشاركة

 

 ال
%20,70 24 

ادلؤسسات غري رلهزة ابلوسائل اليت تتيح 
 لكم ادلشاركة 

 أسباب أخرى  37 %31,90
          %100          

 اجملـــــموع اجلزئي      116    
%100 

     137 
 ياجملموع الكل
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 (: يبني معرفة ادلبحوث بوجود مجعيات انشطة يف اإلعاقة واطلراطو فيها42اجلدول)

 

لقد حاولنا يف التحليالت السابقة التأكيد على خاصية االنسحاب االجتماعي، وأكدان يف كل مرة أف 
دافع االنسحاب ليس خاصا ابدلعاؽ، ولكنو ادليكانيـز االجتماعي للمجتمع احمللي الطارد للمعاؽ، والذي من 

السوي، وكأنو حالة من الرفض خاصيتو أف كل االسًتاتيجيات والسياسات تبٌت على فكرة اإلنساف والسليم و 
و التغافل عن وجود تناقضات اجتماعية وجسمية وعرقية يف كل اجملتمع. على ىذا األساس أأو االكًتاث 

تناضل وأيضا تتعامل بشكل يومي ومستمر مع ادلعاؽ، صلد أف نسجل أف ما نعتقد وجوده من حركة صبعوية 
وثُت غلهلوف وجود ىذه اجلمعيات يف اجملتمع معطيات اجلدوؿ تدلنا على وضع آخر، وىو أف ادلبح

(%66,40) . 

وىذا النفي ال نعده حالة سلبية لدى ادلبحوثُت أو تعزيزا حلالة االنسحاب، بقدر ما نعتربه مشكلة 
تواصلية بُت اجلمعيات واجملتمع احمللي، حيث أف العمل مع ىؤالء ادلعاقُت يفًتض أف تتجند ىذه اجلمعيات يف 

د يف الوسط ادلديٍت. ولعل ادلالحظة الٍت نسجلها ىنا، ىو تباين التعاطي جنيدية والريفية مثلما تتاألوساط التقل
 معاؽ ادلدينة ومعاؽ الريف.  عاؽ:اجلمعوي بُت الفضائُت احلضري والريفي، والذي يولد ظلوذجُت من ادل

عتمد على ادلتقابل، ويف وىذه التصنيفية والثنائية نسجل حضورىا يف ادلخياؿ االجتماعي العاـ الذي ي
 الواقع إف ىذا التهميش واإلقصاء ىو من يولد ىذا التصنيف.

 

 

النسبة ادلئوية 
 الكلية

 التكرار النسبة ادلئوية اجلزئية
 فئة اإلجابة

%33,60 

اطلراط ادلبحوث منخرط  20 %43,50
 

 غري منخرط  26 56,50% عمن
%100                       

 اجملـــــموع اجلزئي            46      
%66,40 

      91      
 ال  

%100 
     137    
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 النتائج العامة للدراسة: :رابعا
كشفت لنا ربليالت الدراسة النظرية والشواىد الواقعية اإلمبَتيقية دلوضوع سياسة الرعاية االجتماعية 

، أف ىذا -ادلعاقُت حركيا ابجملتمع احمللي بربج بوعريريجدراسة ميدانية على عينة من -للمعاقُت حركيا ابجلزائر
ادلوضوع يكتسي أعلية قصوى يف تبياف جدوى رسم السياسات االجتماعية وسن التشريعات من قبل الدولة 
ذباه أفرادىا، سيما حُت ترتبط ىذه األخَتة بشرػلة ال يستهاف بنسبة وجودىا وسبثيلها يف النسيج اجملتمعي، أال 

 ادلعاقُت عموما وادلعاقُت حركيا على وجو اخلصوص. وىي فئة

وبعد التوصيف النظري للقضااي ادلتعلقة ابلسياسة االجتماعية يف رلاؿ الرعاية ودور سلتلف ادلؤسسات 
االجتماعية يف عملية التكفل هبذه الفئة، ورصد بعض أىم الدراسات واألحباث العلمية اليت سبقت ىذه 

جلوانب اخلاصة دبسائل اإلعاقة وادلعاقُت إف على ادلستوى العادلي أو اإلقليمي أو حىت الدراسة يف إبراز عديد ا
احمللي، وكذا االختبار ادليداين للتساؤالت والفرضيات اليت انطلق منها ىذا البحث من خالؿ اإلجراءات 

سَت معطياهتا ادلنهجية ادلتعارؼ عليها يف مثل ىذه األحباث، وبعد جدولة وتبويب سلتلف البياانت وتف
اإلحصائية، والوقوؼ على شواىدىا الواقعية بشيء من التحليل والتفسَت، وىذا سعيا لتحقيق األىداؼ اليت 

 سطرت يف ىذا البحث.

وبناء على كل ىذا، فقد مسحت لنا ىذه الدراسة التوصل إذل صبلة من النتائج واالستنتاجات اذلامة، 
ض اليت كانت منطلقا ذلاتو الدراسة، مث طللص إذل استنتاج عاـ  سنحاوؿ التعرض إليها حبسب معطيات الفرو 

 كإجابة عن الفرضية الرئيسية اليت وجهت مسار ىذا البحث يف كل مراحلو.

 نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية الفرعية األوىل: -1
على  "دل تساىم سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقُت حركيا يف تكيفهم النفسي، الصحي واالجتماعي

 مستوى أسرىم".

إذ وبعد ادلقابالت اليت أجراىا الباحث مع بعض القائمُت على تقدًن سلتلف أشكاؿ التكفل والرعاية 
للمعاقُت حركيا من أخصائيُت نفسانيُت واجتماعيُت، وحىت أطباء سواء على مستوى مديرية النشاط 

ب اليت تسهر على تنفيذ السياسات احلكومية االجتماعي لوالية برج بوعريريج شلثلة يف بعض ادلصاحل وادلكات
ادلرتبطة ابلرعاية االجتماعية ومع سلرجات ىاتو السياسة أال وىم ادلعاقُت  أو على مستوى سلتلف اخلالاي 
اجلوارية للتضامن وابألخص اخللية اجلوارية للتضامن اليت تتواجد إبقليم اجملتمع احمللي ميداف الدراسة والذي يضم 

ت: احلمادية، الرابطة، والقصور. وكذا مسؤورل ادلكاتب االجتماعية ذلذه البلدايت، ابإلضافة إذل كل من بلداي
 شلثلي اجملتمع ادلدين من رؤساء اجلمعيات ادلهتمة والناشطة يف إطار الرعاية والتكفل ابدلعاقُت. 



     اإلجراءات املنهجوة للدراسة، قراءة حتلولوة للبواىات ومناقشة النتائج  ....................................................الفصل اخلامس

311 
 

اء العاـ الذي ىذا ابإلضافة إذل صبلة ادلالحظات اليت وقف عليها الباحث من خالؿ معاينتو للفض
تتواجد بو الفواعل االجتماعية ادلختلفة. ومن خالؿ ادلعاجلة اإلحصائية لبياانت االستمارة اليت طبقت على 

 عينة من رلتمع البحث الذي ىم من ادلعاقُت حركيا، سبكن البحث من رصد ما يلي:

الثقايف والعالئقي للفواعل االجتماعية أف طبيعة اإلعاقة ترتبط ارتباطا وثيقا ابلظروؼ االجتماعية وابلسياؽ  -
)ادلعاقُت حركيا(، وخصوصية ادلنطوؽ االجتماعي األسري الذي يتنّشأ فيو ادلعاؽ ويتفاعل مع ظروفو ادلختلفة 
مهما كانت طبيعة إعاقتو مكتسبة كانت أو وراثية. وابلرجوع إذل ادلؤشرات اليت رصدت خالؿ الدراسة يتبُت 

 لنا ما أييت:

ب اإلعاقة لدى ادلبحوثُت ترتبط ابألساس بعديد العوامل، كما ىو احلاؿ عندما تقًتف ابلعوامل أف أسبا -
( ادلتعلق 8مثلما ىو موضح يف اجلدوؿ رقم ) 35%الوراثية اليت جاءت نسبة إسهامها يف حدوث اإلعاقة بػ 

قرابة الذي كاف عامال بتوزيع ادلبحوثُت حبسب متغَت اجلنس وسبب اإلعاقة. ونسجل ىنا دور مؤشر زواج ال
مهما يف حدوث الكثَت من حاالت اإلعاقة نتاج ىيمنة بعض العادات والقيم االجتماعية ادلنتشرة لدى أسر 
ادلعاقُت حركيا ابجملتمع احمللي. وىنا نذكر على سبيل ادلثاؿ أف إحدى البلدايت األربع اليت تنتمي إليها عينة 

القريب حريصة على التشبث بضوابط ؼلضع ذلا كل من ينتمي ذلذا  ادلبحوثُت)بلدية الرابطة( كانت ابألمس
اجملتمع ادللقب بػػػ "ادلرابطُت" الذي يقتصر فيو زواج البنت عندىم على أحد أفراد العائلة، وال غلوز للفىت أف 

االنفكاؾ يتزوج إال من داخل العائلة القرابية. وقد عّمرت ىذه الضوابط لعدة أجياؿ ودل يتسن ألفراد اجملتمع 
عنها إال مؤخرا مع تغَت ادلخياؿ االجتماعي للشباب ضلو الزواج وما اصلر عن التحوالت ادلدينية من توسيع يف 
دائرة العالقات االجتماعية. وقد كاف ذلذا العامل أتثَت واضح على ارتفاع معدالت اإلعاقة ذات ادلصدر 

يف األسرة الواحدة. ففي بعض العائالت ادلتواجدة يف الوراثي. وىو ما ذبلى يف وجود عديد األشخاص ادلعاقُت 
بلدايت الرابطة والعش والقصور واحلمادية، وىو ما أكده منسق اخللية اجلوارية للتضامن بدائرة احلمادية 
واألخصائيُت العاملُت هبا، والذين ىم يف اتصاؿ مباشر مع ادلعاقُت، وىم يقوموف بعمل جواري تضامٍت تًتصبو 

 يدانية ومبادراهتم ادلستمرة ضلو أسر ادلعاقُت.خرجاهتم ادل

كشفت الدراسة غياب الوعي لدى عديد األسر، يف كيفية التعامل مع الشخص ادلعاؽ وانعداـ الثقافة  -
إذ  ؛على التوارل 07,30%و 16,10% الصحية لدى أفراد أسر ادلعاؽ، خاصة إذا علمنا أنو مت تسجيل نسبة

ابجلوانب الصحية والتنشيئية يسهم يف احلد من تنامي حاالت اإلعاقة احلركية،  نشَت يف ىذا الصدد أف الوعي
وذلك من خالؿ الوقاية والتشخيص ادلبكر الذي سجل الباحث انتفاءه لدى أغلب ادلبحوثُت، الذين عرب 

جة ( عن عدـ استفادهتم رعاية التشخيص ادلبكر، شلا سيؤدي ابلنتي9يف اجلدوؿ رقم) 66,40%أغلبهم بنسبة 
 إذل صعوبة تكيفهم واندماجهم يف أسرىم ابلدرجة األوذل. 
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وإذل جانب ذلك فإف مسألة الوعي حبقيقة التنشئة االجتماعية لإلنساف سواء كاف سواي أـ معاقا تكاد 
 اتقتصر على جوانب صورية ال ترؽ إذل ادلستوى ادلطلوب من اإلشباع دلختلف االحتياجات اإلنسانية، وإذً 

وبرؤية واقعية ومن خالؿ إشراؼ الباحث على تدريس التنشئة االجتماعية لعدة سنوات، وكذا أتطَت الكثَت من 
البحوث وادلواضيع ادلرتبطة بذلك، وادلشاركة يف عدد من احلصص اإلذاعية اتضح لنا أف اجلوانب ادلادية يف 

أصبح الًتكيز على ىذه االحتياجات من اإلشباع دلختلف االحتياجات ىي ادلهيمنة يف الوقت الراىن. حيث 
، وتراجع اإلشباع يف بعده الطبيعي الذي يعرّب عن مقاربة الينبغيات، فاإلنساف ىو  اخلملبس ومأوى وغذاء...

كل مركب من الروح، العقل، القلب، اجلسد والنفس، ىذه ادلكوانت ربتاج إذل إشباع حبسب كل مرحلة ؽلر 
 (.هبا الفاعل االجتماعي )اإلنساف

إف الشواىد الواقعية تؤكد بوضوح الًتاجع الكبَت لدور األسرة كنسق اجتماعي عن كثَت األدوار الواجب 
القياـ هبا، فكم من الوقت الذي غلمعنا أبفراد أسران ووالدينا وزوجاتنا وأوالدان وأقاربنا. إف بيوتنا أصبحت أقرب 

 ي والوجداين.دلبيت نلتقي فيو يف جو يسوده الفتور العالئقي والعاطف

من رلموع  42,30%كما اتضح من خالؿ البياانت اخلاصة ابجلوانب التعليمية أف نسبة األمية شكلت  -
ادلبحوثُت، وىي ظاىرة كثَتا ما ترتبط ابلظروؼ االقتصادية واالجتماعية وحىت الثقافية. إذ صلد مثال أف اإلعاقة 

ة عار سيما عندما يتعلق األمر ابإلانث، ىذا األمر ىو سبثل وصم -إف دل نقل أغلبها-ال تزاؿ عند بعض األسر
ف بعض العائالت إما يفسر حجب البنات عن الوسط االجتماعي العاـ، ومن مث حرماهنن من الدراسة. بل 

   تلجأ إذل احلجب التاـ عن إخبار أي كاف لتواجد معاقة لديها وقد يبلغ األمر حىت عن األقارب.
عدـ التصريح بوجود معاقات يف األسرة قد يدفعنا إذل استنتاج أف ىذه األخَتة  ىذا الكتماف الذي نسجلو يف

اترؼلي متشكل عن األنوثة يف الوسط االجتماعي -ذبسد يف واقع احلاؿ إنتاجا اجتماعيا دلوقف ثقايف
ة وادلدينية، حبيث التقليدي، الذي ال زاؿ إذل اليـو يتدفق إذل البٌت التفكَتية والقيمية مزيال حىت العوائق التحديثي

نلحظ انغالقو يف الوسط الريفي احمللي.. وقد أوضحت األخصائية النفسية ابخللية اجلوارية للتضامن ابلعناصر 
واليت تتعامل مع ىذه احلاالت بوجود حاالت إعاقة أنثوية غَت مصرح يف الوسط االجتماعي القرايب كما 

 اجملتمعي.

من ادلبحوثُت الذين دل ( 77%)سة زلل التحليل، وجود نسبة كبَتة من انحية أخرى، أظهرت مؤشرات الدرا -
يلتحقوا دبراكز ومؤسسات الرعاية، وشكلت فيها اإلانث حضورا مكثفا. ويرجع ذلك ابألساس إذل غياب 
الوعي ابألدوار اليت تلعب مثل ىكذا مراكز، وأيضا نسجل البعد ادلكاين ذلذه ادلؤسسات االجتماعية عن 

ذه احلاالت يف الوسط احمللي، واليت ال تتوفر على الوسائل الكفيلة لالتصاؿ والتنقل للمراكز مكاف تواجد ى
احلضرية الكربى. وعليو نسجل ىنا، غياب مركز رعاية خاص هبذه الفئة )ادلعاقُت حركيا( بوالية برج بوعريريج، 
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ودة يف الوالايت اجملاورة، على غرار فيما تتمكن عائالت ميسورة أو مستطيعة من التنقل إذل ىاتو ادلراكز ادلوج
 ـ البواقي.أب سطيف، وحىت ادلركز الطيب البيداغوجي بعُت البيضاء، مركز التأىيل احلركي الكائن برأس ادلاء

أما ادلعاقُت الذين استفادوا من خدمات الرعاية من ادلراكز اليت التحقوا هبا، فقد كشفت الدراسة أف 
وى اخلدمات ومدى إسهامها يف تلبية سلتلف حاجاهتم، وىو ما تبينو األرقاـ الواردة أرائهم متباينة يف تقييم مست

من إجاابت ادلبحوثُت  78,10% ، حيث صلد على سبيل ادلثاؿ أفّ (4-4-45(، )4-45(، )45)وؿايف اجلد
ادللتحقُت دبراكز الرعاية عرّبوا عن عدـ إسهاـ سلتلف خدمات الرعاية من إشباع حاجاهتم النفسية، الصحية 

 (. 45واالجتماعية، رغم أهنم صنفوا مستوى ىذه اخلدمات بُت اجليد وادلتوسط )اجلدوؿ 

من زاوية ربليلية سوسيولوجية، ألف  ىذا التباين يف ادلوقفُت والذي يقع على طريف نقيض لو ما يربره
ىؤالء ادلعاقُت ال يوجهوف نقديتهم على الوجود واإلمكاف الذي ؽلثلو تواجد ادلراكز واخلدمات، ولكنهم 
يصيغوف فهما آخر ذلذا الوجود من انحية العزؿ االجتماعي الذي سبارسو ىذه ادلراكز على ىؤالء ادلعاقُت يف 

 . (4-4-45ؿ يف اجلدو  72%حياهتم اليومية )

ىذه النسبة تعكس بوضوح أف نظاـ الرعاية االجتماعية)ادلؤسسي( دل يعد قادرا على التكيف ومن مث 
اإلسهاـ اإلغلايب والفعاؿ يف رعاية وتقدًن اخلدمات ذلذه الفئة االجتماعية لتمكينها من التكيف واالندماج 

 األسري ومن مث االجتماعي. 

من الرعاية، ىذه األخَتة دعت إذل إغلاد  مناىضة ومقاومة ذلذا النوعوىذا األمر عجل بربوز سياسات 
بدائل للسياسات القائمة على ادلراكز ادلتخصصة، ولعل أىم ىذه البدائل ظلوذج الرعاية اجلواري، القائم على 

ق وأف أشران تقدًن اخلدمات ابجملتمعات احمللية اليت تتواجد وتعيش يف كنفها ىذه الفئة االجتماعية. وىذا ما سب
لو يف الفصل اخلامس من اجلانب النظري للدراسة، سيما العنصر ادلتعلق ابلتأىيل يف إطار خدمات اجملتمع 
احمللي، والذي يؤكد على تفعيل فلسفة االىتماـ ابدلعاؽ اإلنساف قبل اإلعاقة الظاىرة، وعليو فادلطلوب ىنا 

اطٍت، حبيث ينظر إذل ادلعاؽ ومن مث غلري التعامل تكريس مبدأ احلقوؽ والواجبات يف إطار اجملتمع ادلو 
 االجتماعي معو ليس من ابب اإلنساف الناقص احملتاج ولكن من ابب حق ادلواطن. 

ولعل ىذا ادلدخل الذي ػلتاج يف واقع األمر إذل تنشئة مواطنية ورلتمعية لتغيَت القيم وادلعايَت االجتماعية 
واستحالؿ قيم ومعايَت تنتزع ىذا الفرد ادلعاؽ من السياؽ االجتماعي اليت شكلت نظرة عدـ الكماؿ للمعاؽ، 

 الذي تشكل من خالؿ احلس الساذج إذل ادلعاؽ الذي ينبغي أف يتشكل يف البنية االجتماعية ادلواطنية.

( أسباب عدـ فعالية سلتلف اخلدمات اليت استفادوا منها هبذه 12%)ىذا وقد أرجع بعض ادلبحوثُت 
ىذه األخَتة، إذ دل يتم تقدؽلها على مستوى أسر ادلعاقُت دبراعاة خصوصيات وظروؼ  عدـ جدوى ادلراكز إذل

األسر خاصة ابدلناطق الريفية اليت تفتقر للعديد من ادلرافق والفضاءات، شلا غلعل فرص التكيف واالندماج 
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قُت إلصلاح وتفعيل اخلدمات ىو األسري صعبة إف دل تكن مستحيلة. فأعلية التنسيق بُت ىذه ادلراكز وأسر ادلعا
 العامل الفارؽ فقي صلاعة سياسات الرعاية.

شلن صرحوا بعدـ إسهاـ خدمات الرعاية اليت تلقوىا ابدلراكز، إذل أهنا غَت كافية على  16%كما عرّب 
ىتماـ اعتبار أف اإلعاقة ترتبط ابلعديد من العوامل ادلتشابكة وادلعقدة يف آف واحد، واليت تفًتض عناية وا

خاص من قبل أخصائيُت ومرشدين يف ىذا اجملاؿ سواء للمعاؽ نفسو أو ألفراد عائلتو. ويف نفس السياؽ صرّح 
من ادلبحوثُت أهنم دل يسبق ذلم االستفادة سواء ىم أو عائالىم من خدمات إرشادية خاصة  64,20%ما نسبتو 

لنواحي النفسية، الصحية واالجتماعية. وىذا ما بكيفيات التعامل مع اإلعاقة وآاثرىا ادلختلفة، السيما من ا
سينجر عنو نتائج سلبية على احلياة اليومية للمعاؽ دبحيطو األسري والفضاء االجتماعي الذي يتفاعل فيو، 
وىذا ما تؤكده بعض ادلؤشرات الّدالة على احلالة النفسية والصحية واالجتماعية للمعاؽ يف زليطو األسري، 

من ادلعاقُت عرّبوا عن إحساسهم  73,70%ف نسبة ؛ إذ إتؤكد ذلك (31، :4، 48، 47) فنتائج اجلداوؿ
ػلسوف ابلنقص، وأهنم عالة على أسرىم، وىذا رغم الدعم وادلساندة األسرية اليت  48,10%بشعور القلق، و

، واليت (49)الواردة يف اجلدوؿ رقم  86,10%أكد غالبيتهم أهنم غلدوهنا لدى عائالهتم، وىو ما تًتصبو نسبة 
ؽلكن إيعازىا إذل بعض القيم اليت سبيز ىذه اجملتمعات احمللية، واليت ال تزاؿ ربافظ على بعض أشكاؿ التضامن 
والتكافل االجتماعي، وإف كّنا نقر أبف رصيدا معتربا منها قد بدأ يف االنكفاء حىت يف ىذه اجملتمعات بفعل 

الذي كانت لو انعكاسات سلبية على بعض أنواع العالقات التغَت االجتماعي احلاصل يف شىت ادليادين، و 
 االجتماعية، ونذكر على سبيل ادلثاؿ العالقات القرابية.

(، ادلتعلق بنسبة الذين يقوموف بزايرات لألخصائيُت النفسانيُت، 31وابلرجوع إذل بياانت اجلدوؿ رقم )
ابلتقرب من األخصائي النفسي، وذلك من اإلجاابت أفصحت على أهنا دل يسبق وأف قامت  81,80% فإفّ 

ألسباب سلتلفة منها من أرجع عدـ وجود األخصائي النفساين دبكاف اإلقامة، وب عد ادلصحات اليت تقدـ مثل 
ىذه اخلدمات، إذل جانب تكاليف العالج. يف حُت عرّبت فئة أخرى عن عدـ معرفتها أصال بوجود مثل 

فإف حالة الصحية النفسية والروحية تبقى مهّمة جبانب الصحة  ىؤالء األخصائيُت. ومهما تعددت األسباب
البدنية. ويف نفس اإلطار فقد قمنا ببعض ادلقابالت مع بعض األخصائيُت النفسانيُت، حيث أكدوا ابإلصباع 

يف -على أف اإلقباؿ يبقى زلتشما من قبل ادلعاقُت، وحىت األشخاص غَت ادلعاقُت، وىذا راجع ابلدرجة األوذل
إذل غياب الوعي والثقافة الالزمة ذلذا النوع من العالج واخلدمات اليت يقدمها ىؤالء األخصائيُت  -ىمنظر 

 النفسانيُت.

أغلب ادلبحوثُت يستفيدوف من ادلنحة ادلالية ادلخصصة  (، فإفّ 34بناء على البياانت الواردة يف اجلدوؿ رقم ) -
ف أهنا غَت كافية لتلبية سلتلف احتياجاهتم، وىذا ما كشفو ، غَت أهنم يرو 64,20%حلاالت اإلعاقة وذلك بنسبة 

، وىي يف نظرىم زىيدة ال توفر حىت شبن بعض ادلقتنيات الضرورية، شلا جعل الكثَت 93,20%غالبيتهم بنسبة 
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من اجلمعيات تدخل يف احتجاجات تطالب برفع ىذه ادلنحة، وىذا ما صرح بو أيضا رؤساء اجلمعيات الذين 
 قابلناىم.

 89,10%، على أف نسبة معتربة من ادلبحوثُت أي (34)كما أكدت لنا البياانت الواردة يف اجلدوؿ رقم  -
ليس لديهم اطالع على سلتلف التشريعات والقوانُت اخلاصة ابدلعاقُت، وىذا ؽلكن أف يرجع إذل ادلستوى 

ىذه الفئة فحسب، وإظلا حىت التعليمي ادلتدين للكثَت منهم، وأيضا حىت المباالهتم، وىي ظاىرة ال زبص 
 الفئات النخبوية األخرى للمجتمع.

تعكس طبيعة احلياة االجتماعية للمعاقُت حركيا مدى تكّيفهم واندماجهم. ويعّد مؤشر رضاىم عن واقعهم  -
-ادلعيش دليال على استقرارىم. وابلرجوع إذل البياانت اخلاصة دبدى رضا ادلبحوثُت عن وضعيتهم النفس

عن عدـ رضاىم، مرجعُت   عرّبوا 61,30%الصحية واالقتصادية، فإف العديد من ادلبحوثُت بنسبة  اجتماعية،
السبب يف ذلك إذل عدـ كفاية اخلدمات اليت تقدـ ذلم من طرؼ الدولة على مستوى أسرىم بوجو خاص، 

 ورلتمعهم احمللي على وجو عاـ.

 ضية األوذل، ؽلكن القوؿ أبهنا ربققت.وأتسيسا على ما تقدـ من ربليل للنتائج ادلتعلقة ابلفر 

  :الثانيةنتائج الدراسة يف ضوء الفرضية الفرعية  -2

اليت مفادىا "دل تساىم سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقُت حركيا يف أتىيلهم وإدماجهم ببيئتهم احمللية 
 من خالؿ رلاالت: النقل وادلواصالت، الصحة، التعليم واإلدماج ادلهٍت".

خالؿ البياانت ادلتحصل عليها ابستخداـ أدوات صبع البياانت )ادلقابلة، ادلالحظة، االستمارة(، مت من 
التوصل إذل صبلة من النتائج، صيغت من خالؿ صبلة من ادلؤشرات ىي: النقل وادلواصالت، الصحة، التعليم 

 واإلدماج ادلهٍت.

فيما يتعلق ابجلوانب الصحية، فقد صرح معظم ادلبحوثُت أبهنم يستفيدوف من خدمات الضماف  -
من إجاابهتم، شلا غلعلهم يستفيدوف آليا من خدمات التعويض  86,10%االجتماعي، وىذا ما عرّبت عنو نسبة 

جهزة االصطناعية عن الدواء والعالج، وحىت العمليات اجلراحية، ىذا إذل جانب احلصوؿ على اللواحق واأل
واليت تعد جد مهمة ابلنسبة لشرػلة ادلعاقُت حركيا، خاصة حاالت البًت واإلقعاد. ىذا وتؤكد البياانت الواردة 

من ادلبحوثُت دل يستفيدوا من ىذه األجهزة رغم حاجتهم ادلاسة ذلا،  86,10%أبف نسبة  (37)يف اجلدوؿ رقم 
 لتسهيل حركيتهم وتنقالهتم.

، أف معظم ادلبحوثُت دل يستفيدوا من خدمات التأىيل (38)كما تشَت البياانت الواردة يف اجلدوؿ رقم 
منهم من ىذه  22,60%من اإلجاابت. يف حُت استفاد فقط  77,40%الطيب واحلركي، وىو ما تبينو نسبة 
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ادلالية ذلاتو ادلراكز اخلاصة. اخلدمات، حيث أف ما نسبتو  من ادلبحوثُت ادلستفيدين استطاعوا دفع ادلستحقات 
من  35,50%فيما استفادت البقية من ىذه اخلدمة بصورة رلانية ابدلراكز العمومية، وىذا ما عرب عنو 

ادلبحوثُت. ويف استفساران حوؿ ىذا األمر، أكد لنا أحد األطباء الذين يعملوف مع ىذه الشرػلة على مستوى 
العمومية ادلتخصصة يف رلاؿ التأىيل الطيب واحلركي غَت كافية، خاصة وأف  اخللية اجلوارية للتضامن، أبف ادلراكز

الطلب عليها يف تزايد مستمر، فلم تعد تستوعب األعداد الكبَتة اليت ربتاج ذلذه اخلدمات، ابإلضافة إذل أف 
يُت أصبحوا ىذه العملية ال تقتصر على فئة ادلعاقُت حركيا فحسب، بل إف شرائح أخرى كادلسنُت وحىت الرايض

 ىم أيضا من طاليب االستفادة منها.

أما فيما ؼلص مؤشر النقل وادلواصالت، فقد مت رصد عديد احلاالت اليت تعرب عن الواقع ادلعيش ذلذه الفئة  -
ابجملتمع احمللي ميداف الدراسة. حيث كشف لنا استخداـ أداة ادلالحظة أبف الفضاء العاـ للمجتمع احمللي ال 

لحد األدىن من التسهيالت اليت ذبعلو مران، ؽلّكن ىذه الفئة من احلركة والتنقل بسهولة، ويتجلى يزاؿ يفتقر ل
ذلك يف صور ألوضاع الشوارع واألرصفة ومداخل اإلدارات وادلؤسسات واذليئات واألحياء السكنية، ويف 

إذل تسديد مبلغ إضايف الطرقات، ووسائل النقل حيث وعلى ذكرىا، فإف الكثَت من ادلعاقُت حركيا يضطروف 
عن الكراسي ادلتحركة اليت يستعملوهنا، وقد يرفض نقلهم يف عديد ادلرات. وىي مشاىد قارة يف احلياة اليومية 
للمعاقُت حركيا، ىذا إضافة إذل التكاليف الباىضة القتناء السيارات اخلاصة واجملهزة دلثل حاالت اإلعاقة، وىو 

 ُت دبديرية النشاط االجتماعي.ما أكدتو لنا رئيسة مكتب ادلعاق

من  59,90%حيث أكد  ؛(39)ويتضح لنا ىذا الواقع أكثر من خالؿ البياانت الواردة يف اجلدوؿ رقم 
ادلبحوثُت أهنم غلدوف صعوبة يف تنقالهتم للمراكز العالجية التأىيلية، ومن أىم ىذه األسباب عدـ توفر وسائل 

(، اليت تؤكد أف معظم 38فة إذل النتائج ادلتضمنة يف اجلدوؿ رقم )النقل ادلكيفة حلاالت اإلعاقة، ابإلضا
من أراء  71,53%ادلبحوثُت يروف أبف الطرؽ غَت مهيأة وانعداـ مواقف االنتظار اخلاصة، وىو ما عرب عنو نسبة 

ئج ادلبحوثُت شلا صعب من تنقلهم دلختلف ادلؤسسات اخلدماتية ادلوجودة دبجتمعهم احمللي. كما عرّبت نتا
 ، بوضوح عن عدـ تناسب التصاميم اذلندسية للمؤسسات مع حاالت ادلعاقُت حركيا.(43)رقم  اجلدوؿ

من  56,20%، أف (45)وفيما يتعلق دبؤشر التعليم فقد أوضحت البياانت ادلتعلقة ابجلدوؿ رقم 
ادلبحوثُت قد استفادوا من اخلدمات التعليمية، فمنهم من زاوؿ دراستو ابدلؤسسات التعليمية العمومية وىم 

، منهم فقط التحقوا دبؤسسات تعليمية خاصة. يف نفس 10,40%، بينما 89,60%أغلبية شكلت نسبتهم 
ت التعليمية، وذلك لعدة من ادلبحوثُت صرحوا بعدـ التحاقهم ابدلؤسسا 43,80%الوقت نسجل أف نسبة 

أسباب من بينها عدـ توفر ىذه ادلؤسسات على سلتصُت وكوادر مؤىلة خاصة هبم، إضافة إذل انعداـ التهيئة 
اذلندسية والوسائل اخلاصة حباالت اإلعاقة، فكثَتا ما صلد ادلؤسسات الًتبوية هبا سالدل وطوابق تعيق عملية 

 الحظناه يف سلتلف ادلؤسسات التعليمية ادلتواجدة ابجملتمع احمللي. الوصوؿ إذل األقساـ الدراسية، وىذا ما
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من إجاابت ادلبحوثُت عدـ رضاىم عن  69,30%، أف (46) ىذا وتؤكد األرقاـ ادلتضمنة يف اجلدوؿ رقم
مستواىم الدراسي، ويظهر عدـ الرضا أكثر لدى ذوي ادلستوايت التعليمية الدنيا كاالبتدائي وادلتوسط وبدرجة 
أقل الثانوي. وذبدر اإلشارة يف ىذا السياؽ، إذل أف النسبة األكرب اليت دل تزاوؿ دراستها ىي اإلانث ادلعاقات، 
وذلك العتبارات تعكسها نظرة اجملتمع واذباىاتو إزاء شرػلة ادلعاقُت السيما اإلانث منهم، وىذا ما حـر العديد 

 وقف عن متابعة الدراسة يف مراحل مبّكرة.منهن من االلتحاؽ ابدلؤسسات التعليمية أو حىت الت

ولتجاوز ىذه العقبات خصوصا اإلقصائية يف إاتحة فرص التعليم لفئة ادلعاقُت مقارنة أبقراهنم السليمُت، 
من ادلبحوثُت أكدوا عدـ تكافؤ فرص التعليم اجملاين بينهما، واقًتحوا يف ذلك إنشاء  65,70%فقد اتضح أف 

ئدة ادلعاقُت أو زبصيص أقساـ مدرلة يف ادلؤسسات التعليمية العادية، بل ىناؾ من مؤسسات تربوية خاصة لفا
اقًتح إعادة النظر يف سلتلف القوانُت والتشريعات اخلاصة بتعليم ادلعاقُت، على اعتبار أف التعليم ؽلثل حقا من 

 حقوؽ اإلنساف أقرتو الشرائع السماوية والقوانُت الوضعية.

اج ادلهٍت، فقد اتضح بعد تبويب البياانت ادلتعلقة هبذا اجلانب، أف نسبة وفيما ؼلص مؤشر اإلدم
من ادلبحوثُت أكدوا على أف مراكز التكوين ادلهٍت ادلوجودة دبجتمعهم احمللي ال تتوفر على  %52,60

انت االختصاصات والفروع ادلهنية ادلناسبة حلالتهم، شلا سيسمح ذلم بولوج عادل الشغل. وابلرجوع إذل البيا
على شهادات من مراكز  وا، من ادلبحوثُت دل ػلوز 73%، فقد بينت معطياتو أف (49)رقم  الواردة يف اجلدوؿ

منهم فقط حبصوذلم على إجازات من ىذه ادلراكز، استطاع بعضهم من  27%التكوين ادلهٍت، يف حُت عرّب 
حلاصلُت على شهادات من رلموع ا 59,50%خالذلا من احلصوؿ على منصب عمل، يف حُت دل يتمكن 

 تكوين من الظفر دبنصب عمل يتوج جهودىم التكوينية.

وفيما يتعلق ابلنسبة اليت خصصها التشريع الوطٍت لصاحل فئة ادلعاقُت يف سوؽ العمل وادلقدرة بنسبة 
أهنم غلهلوف ىذا األمر، يف حُت عرّب آخروف وىم أقلية أهنم على ( 82,50%)، فقد صرح أغلب ادلبحوثُت %01

علم هبا. واليت يعتقد الكثَت من رؤساء اجلمعيات وحىت ادلستخدمُت دبصاحل مديرية النشاط االجتماعي أف ىذه 
 النسبة تعد إجحافا يف حق  من تؤىلو قدراتو للقياـ ابلعمل الذي يتناسب وطبيعة إعاقتو ومؤىالتو خاصة يف

، أنو مت إسنادىا لألشخاص العاديُت على غرار منصب 83%بعض الوظائف، اليت يرى أغلبية ادلبحوثُت بنسبة 
حارس وبواب، زلّوؿ ادلكادلات ابدلؤسسات اخلدمية العامة أو حىت اخلاصة، ابإلضافة إذل وظائف أخرى ال 

 تتطلب قدرات بدنية كبَتة. 

ا عاطلُت عن العمل، ابستثناء بعض من اذبهوا لألعماؿ احلرة ىذا األمر جعل الكثَت من ادلعاقُت حركي
اخلاصة ببعض ادلهن اليت تؤىلهم قدراهتم البدنية ألدائها، ونذر على سبيل ادلثاؿ حاالت سبكنت من النجاح يف 
عملها احلر، يتعلق األمر يف األوذل ابلسيد فريد حريزي الذي امتهن عمل إسكايف منذ سنوات وىو اآلف يعوؿ 

سرتو. كما توجد حالة اثنية وىي من العنصر األنثوي وىي اآلنسة رايح اليت افتتحت زلل متعدد اخلدمات أ
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للهاتف، ابإلضافة إذل حالة األستاذة حَتش عائشة )معاقة مبتورة أحد الذراعُت( احلائزة على دبلـو الكفاءة 
افتتحت مكتبا ذلا يف مدينة احلمادية، وقد ، واليت دبجلس قضاء برج بوعريريج ادلهنية يف احملاماة وادلعتمدة 

استطاعت أف ربقق لنفسها صلاحا مهنيا يف الكثَت من القضااي اليت تولت ادلرافعة فيها. ىذه النماذج ؽلكن 
 تسميتها بذوي القدرات اخلاصة وليس ادلعاقُت ذوي االحتياجات اخلاصة.  

 نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية الفرعية الثالثة: -3

سياسة الرعاية يف  إسهاـتعاين شرػلة ادلعاقُت حركيا من صبلة من ادلشكالت وادلعوقات ربوؿ دوف 
تكيفهم وأتىيلهم وإدماجهم دبجتمعهم احمللي. ومن خالذلا ػلوؿ الباحث الكشف عن طبيعة ادلعوقات 

لي لسياسات الرعاية الفعلي والعم اإلسهاـوادلشكالت اليت تواجو ىذه الفئة دبجتمعها احمللي، وربوؿ دوف 
االجتماعية يف عمليات التكيف والتأىيل واإلدماج لألشخاص ادلعاقُت حركيا ابعتبارىم سلرجات ىذه 
السياسات، وبناء على ربليلنا دلضامُت سلتلف البياانت اليت مت رصدىا ابستخداـ سلتلف وسائل صبع البياانت 

 د ادلشكالت وادلعوقات اآلتية:) ادلالحظة، ادلقابلة واالستمارة( فقد أمكن لنا رص
 اجتماعية: -ادلشكالت النفس -

أكدت الشواىد اإلمربيقية ادلستقاة من الواقع ادلعيش ذلذه الفئة أهنا تعاين من صبلة من ادلشكالت 
عن اآلخرين  واالنعزاؿحالت دوف تكيفها وتفاعلها اإلغلايب يف حياهتا اليومية؛ فمظاىر اإلحباط، والدونية 

وفقداف الثقة ابلنفس وابآلخرين تكاد تكوف فصوال قارة يف حياهتم، وذلك يرتبط أساسا ابلنظرة واالذباىات 
والتمثالت السلبية اليت ػلملها أفراد اجملتمع يف سلياذلم حياؿ ىؤالء األشخاص من شفقة وازدراء وسبييز، وأهنم 

اجلنس يف التحليل فإف فئة اإلانث يف ادلعاقُت حركيا ىي األكثر أعباء على اجملتمع، وإذا ما استحضران متغَت 
 معاانة يف بيئة زللية الزالت ربتكم إذل اذليمنة الذكورية.

فإف حلقتها األوذل دوف شك ىي األسرة، وبناء  يالتكيف واالندماج ضرورة دينامية ال تنتهكاف وإذا  
على شواىد الواقع ذلذه ادلؤسسة فقد أثبتت عدـ قدرهتا على ربقيق األماف النفسي واالجتماعي لألفراد 

االحتياجات  إشباعادلعاقُت نتاج العديد من العوامل أعلها االىتماـ ادلفرط جبوانب االجتماع ادلادي وإعلاؿ 
وذلك لتدين مستوى الوعي احلقيقي لدى ىذه األسر دبا يؤىلها للقياـ أبدوارىا ووظائفها، النفسية والروحية، 

وعادة ما يعود ذلك إذل أف سياسات الرعاية ادلعتمدة ترتكز فقط على ادلعوؽ دبعزؿ عن أسرتو، مثاؿ ذلك أف 
 اخلدمات اإلرشادية اليت يقـو هبا األخصائيوف يف معظمها توجو للمعاقُت.

 ت ادلتعلقة ابجلوانب الصحية:ادلشكال -
تعد ادلشكالت الصحية من أبرز ادلعوقات اليت تواجو ادلعاؽ حركيا، وذلك ما مت رصده لدى العديد من  

احلاالت، حيث مت تسجيل صعوابت يف احلصوؿ واالستفادة من التأىيل الطيب واحلركي، وذلك يف ادلدف 
أىيلية، وتزايد الطلب عليها شلا جعلها غَت قادرة على استيعاب احلضرية الكربى للنقص يف ادلراكز العالجية الت
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صبيع ادلتقدمُت من ادلعاقُت، ومن جهة أخرى مازاؿ العديد من ادلعاقُت ػلتاجوف دلختلف األجهزة االصطناعية 
ادلساعدة على أتىيلهم وتكيفهم، ىذا ابإلضافة إذل عدـ توفر العديد من األسر على دخل مادي كايف نتاج 

عاانة من الفقر وىي الظاىرة اليت عادة ما ترتبط ابجملتمعات احمللية اليت تفتقر بدورىا للمشاريع التنموية اليت ادل
 ؽلكن أف تسهم يف خلق حركية اقتصادية واجتماعية تنعكس إغلااب على الظروؼ ادلعيشية ألفراد ىذا اجملتمع.

 ادلشكالت ادلرتبطة ابجلوانب االقتصادية والتعليمية: -
تعد مشكلة التكوين والتأىيل ادلهٍت من ادلعضالت اليت يعاين منها ادلعاقُت حركيا، وىذا ما ذبلى يف 
نقص ادلراكز التكوينية ادلتخصصة يف ىذا اجملاؿ، وقلة إمكاانهتا ادلادية وعدـ توفرىا على الكادر البشري ادلؤىل 

تتالءـ مع طبيعة إعاقة ادلبحوث، شلا جعل  وكذا ادلعدات والتجهيزات، ابإلضافة إذل قلة التخصصات اليت
فرص اإلقباؿ على ىذه ادلراكز ضئيلة جدا، وما زاد من حجم معاانهتم أيضا واقع سوؽ العمل وقلة فرص 

حبيث ال يزاؿ الكثَت منهم يعانوف من البطالة، رغم أف معظمهم عربوا عن قدرهتم على أداء  ؛العمل ادلتوفرة
طبيعة إعاقتهم، وقد أرجع بعض ادلختصُت شلن أجرى الباحث معهم مقابالت بعض الوظائف اليت تتناسب و 

إذل عدـ التجسيد الفعلي للقوانُت ادلتعلقة إبدماج ىذه الشرػلة يف سوؽ العمل، فلو مت فقط تطبيق القانوف 
  نظرىممن مناصب الشغل لفائدة ادلعاقُت ابدلؤسسات العمومية واخلاصة يف  %14 ادلتعلق إبلزامية زبصيص

 ألمكن القضاء هنائيا على البطالة لدى ىذه الشرػلة.
ويف ما ؼلص اجلوانب التعليمية فقد مت تسجيل صعوابت سلتلفة حالت دوف االندماج يف الوسط الًتبوي 

وكذا عدـ توفر ىذه ادلؤسسات على سلتصُت مؤىلُت يف تقدًن  ،ومن بينها ادلعيقات اذلندسية ،والتعليمي
وىذا على الرغم من أف شرػلة ادلعاقُت حركيا تسهل عملية إدماجها  ،ية ابدلدارس العاديةاخلدمات التعليم

على اعتبار أف طبيعة إعاقتهم ال تتطلب إمكانيات   ،الًتبوي من أقراهنم العاديُت يف نظر الكثَت من ادلختصُت
 ية.كبَتة إذا ما قورنت أبنواع اإلعاقات األخرى على غرار اإلعاقة الذىنية والبصر 

 ادلادية والفضاء العام والتنقل وادلواصالت: ابلبيئةادلعيقات وادلشكالت ادلتعلقة  -
تعد مكوانت الفضاء العاـ ضرورية لتمكُت األفراد ادلعاقُت من التنقل واحلركية لقضاء سلتلف 

اإلعاقة االحتياجات غَت أف واقع احلاؿ يؤكد على أف ىذه ادلكوانت أصبحت تشكل إعاقة أخرى تضاؼ إذل 
البدنية اليت يعاين منها ىؤالء األشخاص، فعلى الرغم من أف القوانُت والتشريعات سواء الدولية أو احمللية تؤكد 
على ضرورة االلتزاـ ابلشروط ادلنصوص عليها، إلصلاز ادلشاريع وهتيئة الفضاء العاـ إال أننا الحظنا أف ىذا 

( إذل االستفادة من اخلدمات اليت توفر Accessibilitéؿ )الفضاء ال يزاؿ يفتقر ألدىن التسهيالت للوصو 
سلتلف ادلرافق العمومية واخلاصة، سيما ما تعلق ابلطرقات واألرصفة ادلغتصبة من طرؼ التجار وعلو ارتفاعها، 

ابق دبختلف ادلؤسسات اخلدمية، الثقافية و ىذا إذل جانب العوائق اذلندسية ادلتمثلة يف كثرة السالدل والط
ايضية، ودل تسلم حىت ادلؤسسات الدينية من ذلك كادلساجد وادلدارس القرآنية وما أاثر انتباىنا أف بعض والر 

ادلؤسسات اآلف ابجملتمع ميداف الدراسة، قد تنبهت إذل ىذا األمر، وبدأت يف إصلاز شلرات خاصة لتسهيل 
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ات، أي أف فلسفة تسهيل الوصوؿ ولوج فئة ادلعاقُت، غَت أهنا اقتصرت فقط على مستوى مداخل ىذه ادلؤسس
للدخوؿ فقط، وىذا ما يعكس النظرة الضيقة دلفهـو التمكُت واإلدماج، فادلعاؽ ػلتاج إذل  -يف نظرىم -مرادفة

 تسهيل التنقل والدخوؿ  فاالستفادة من اخلدمة وادلشاركة يف سلتلف فعاليات احلياة االجتماعية.
 طة الثقافية والتفيهية والرايضية:ادلعيقات ادلرتبطة ابدلشاركة يف األنش -

أنو وابلرغم من توفر بعض  -ميداف الدراسة-تعكس شواىد واقع األنشطة الثقافية والرايضية ابجملتمع
ادلرافق الرايضية والثقافية، غَت أهنا ال تستقطب اىتماـ ىذه الفئة، وذلك لعدة اعتبارات من أعلها: الًتكيز على 

لقدـ وىي خاصة فقط ابألشخاص اتنظيم بعض الدورات الرايضية واليت عادة ما تكوف يف رايضة كرة 
غَت مدروسة كثَتا ما ترتبط ابدلناسبات، كما أف  -على قلتها-الثقافية العاديُت، ابإلضافة إذل أف ابقي أنشطتها

وال  )عقود ماقبل التشغيل(القائمُت على ىذه ادلؤسسات معظمهم من ادلستفيدين من صيغ التشغيل ادلؤقت
يتوفروف على مؤىالت ذبعل من نشاطاهتم تراعي صبيع االىتمامات دلختلف الشرائح االجتماعية دبا فيهم 

ىذا اذل جانب تغييب اشراؾ فئة االانث ادلعاقات العتبارات سلتلفة مت ذكرىا يف ربليل  ة ادلعاقُت حركيا،شرػل
أبف الكثَت من ادلالعب  كما نود أف نشَت إذل نقطة نراىا يف غاية األعلية تتعلق  بعض اجلداوؿ السابقة، بياانت
يد من األشخاص إبعاقات حركية ػ وىذا يف ادلنجزة ابإلمسنت ادلسلح قد ساعلت يف إصابة العد اجلوارية

اعتقادان ػ مؤشر على أف السياسات الزالت تتسم برؤية سطحية تقتصر على اجلوانب اذليكلية التقنية، وهتمل 
ما يرتبط ابإلنساف وخصوصية احتياجاتو، ونتساءؿ ىنا ما جدوى إنشاء مثل ىذه ادلالعب اليت هتدر فيها 

 اإلعاقة؟ ثإحدا أمواؿ كبَتة وتساىم يف
فلماذا ال تنجز بدذلا مسابح على اعتبار أف السباحة ذلا فوائد صحية كثَتة تساىم يف التكوين والنضج 

 العقلي والنفسي والروحي.

حيث الزالت وسائل اإلعالـ ؛ ومن أبرز ادلعيقات أيضا الدور احملتشم لوسائل اإلعالـ واحلركة اجلمعوية
تيا مقًتان فقط ابليـو الوطٍت ااجملتمعية يقتصر اىتمامها بفئة ادلعاقُت مناسب ورغم دورىا اذلاـ يف عديد القضااي

ديسمرب من كل سنة، وىذا ابلرغم من أف احلق يف اإلعالـ  14مارس أو اليـو العادلي ادلوافق لػ  45للمعاؽ 
 واحلصوؿ على ادلعلومة من حقوؽ اإلنساف األساسية.

رلاؿ اإلعاقة وادلهتمة بشؤوف ادلعاقُت يبقى دورىا يف غَت مستوى  يفف احلركة اجلمعوية الناشطة كما أ
تطلعات ىذه الفئة، وذلك راجع إذل قلة إمكاانهتا ادلادية ابلدرجة األوذل ػ حسب آراء بعض رؤساء ىذه 
اجلمعيات الذين أجرينا معهم مقابالت ػ وكذا عدـ كفاءة بعض مسؤورل ىذه اجلمعيات واستغالؿ مناصبهم 

بعض األغراض وادلآرب الشخصية، وكل ىذا سيؤثر على مردود ىذه األخَتة يف اإلسهاـ يف عملية لتحقيق 
 التكفل ورعاية ىؤالء األشخاص.

 وبناء على ما تقدـ فإنو ؽلكنا أف نقر بتحقق الفرضية الفرعية الثالثة.



     اإلجراءات املنهجوة للدراسة، قراءة حتلولوة للبواىات ومناقشة النتائج  ....................................................الفصل اخلامس

321 
 

ئة ادلعاقُت حركيا ابجملتمع علينا القوؿ أبف سياسة الرعاية االجتماعية اليت تقـو هبا الدولة إزاء فعموما، 
احمللي ميداف الدراسة متمثلة يف سلتلف اخلدمات النفسية، الصحية االجتماعية التأىيلية وابلرغم من إقراران 
أبعلية اجلهود ادلبذولة إف على مستوى التشريعات والقوانُت أو حىت اذلياكل ال تزاؿ تفتقد إذل الرؤية 

وادلتابعة ادلستمرة والتجسيد ادليداين ذلذه  ،ف التخطيط العلمي والتنفيذ العملياإلسًتاتيجية اليت أتخذ يف احلسبا
 اخلصوصية الثقافية واالجتماعيةتطلبات ادلعرب عنها واليت تعكس السياسات ومراعاة طبيعة االحتياجات وادل

ليست نفسها ابجملتمع  ، فطبيعة ظروؼ وخصائص ادلعاقُت ابجملتمع احمللي الريفيللبيئة اليت يعيش فيها ادلعاقُت
احلضري، وطبيعة اخلدمات ابدلراكز ادلتخصصة تبقى غَت كافية ػ رغم أعليتها ػ على اعتبار أهنا ستزيد من عزلة 

 التفاعل يف احلياة اليومية. منتبعادىم عكس سبكينهم ومشاركتهم ىؤالء األشخاص وتعمل على اس
دلعاؽ )اإلنساف( قبل إعاقتو، فهو فاعل اجتماعي إف ادلقاربة اإلنسانية اذلادفة تقتضي االىتماـ اب

ابإلمكاف استثمار طاقاتو وأتىيلو وإدماجو، وابلتارل سبكينو من اإلسهاـ وادلشاركة اإلغلابية الفعالة يف عملية 
، ومسألة اإلعاقة ابلتارل ىي مشكلة التنمية االجتماعية على اعتباره قوة بشرية وطاقة فكرية ال ؽلكن ىدرىا

أي أف السياسات غلب أف تضع يف ادلقاـ ية ابألساس وال ؽلكن حصرىا فقط يف ماىو طيب بيولوجي.اجتماع
ى بفرص احلياة الكرؽلة كغَته من أفراد اجملتمع، وال ؽلكن اؽ االنساف الذي يريد أف ػلظاألوؿ اىتمامها ابدلع

ذبعلو عالة على اجملتمع، بدؿ  مات اذل االعاقة على حساب ادلعاؽ، واليتفقط أف توجو ىذه السياسات واخلد
 أف يساىم يف حدود قدراتو وامكاانتو يف تنمية اجملتمع.
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 خامتة:

البشري يف كل اجملاالت، أصبح اليوم من األساسات اليت تعتمد عليها  إن االىتمام ابلعنصر
اخلطط التنموية. وال ميكن بذلك تصور جناحها سوى يف الوقت الذي يصبح فيو اإلنسان زلور 
السياسات اليت تتتبناىا احلكومة كما مؤسسات اجملتمع ادلدين بشكل تكاملي ألجل حشد وحفز ىذه 

 ادلوارد.
وية اليت تصيغها احلكومة، كما ىو حال ادلخيال االجتماعي الذي ينظر إىل إن اخلطط التنم

مفردات التطور والتقدم من خالل اإلنسان السوي والسليم، وىذه النظرة اليت دتثل انتقاصا من ثراء احلياة 
ابلتايل التناقضات  وإخفاءاالجتماعية وتنوعها، وتفرض بذلك أدجلة قائمة على الكمال االجتماعي 

االختالفات، واليت دتثل عنصرا دافعا ألجل حتقيق من جهة التماسك االجتماعي للمجتمع احلديث و 
الذي يتشكل مبناسبة مفردات العصرنة والتقدم واجملتمع اإللكًتوين. ومن انحية اثنية تصبح ادلشروعات 

هتا. ومن شأن ىكذا التنموية قابلة للتمدد واالخًتاق لكل الفئات االجتماعية اليت نقبلها بكل تباينا
مقاربة أن تعزز روح االنتماء لدى كثري من الفئات من خالل مبدأ ادلواطنة، وأيضا إن احلرية واالختالف 
وادلساواة ومن مث رلتمع ادلواطنة قابل للحياة يف اللحظة اليت يستطيع فيها حتويل كل القدرات والطاقات 

 ات إىل أجزاء يرتكز عليها العمل اجملتمعي.ورتاع أفراداالكامنة والظاىرة جلميع ادلواطنني 
عطفا على ما سبق، ميثل ادلعاق وفقا للمداخل النظرية ادلختلفة عنصرا قادرا على االخنراط 

ف مع احلياة اجملتمعية بكل جتلياهتا. يف ادلقابل تسعى حكومات غربية وإسالمية إىل أتسي يوالتك
ل تعزيز الدور االجتماعي للدولة، او ما يطلق عليو بتعبري ادلفهومات اليت ترتكز عليها ىذه ادلداخل ألج

الدولة الراعية. ىذه األخرية اليت تسعى إىل سن قوانني وخطط زتائية وأيضا توعوية ختدم حشد رتيع 
الفئات والطبقات االجتماعية ألجل اذلدف ادلواطين، وىذه النظرة اليت تكرس التدافع اذلادئ على 

 م إجاابت واضحة عن ماىية اإلنسان يف اجملتمع ادلعاصر.ادلشروعات واخلطط وتقد
مة الفكرية العربية لإلعاقة سوى من زوااي شفقية أو شعرية كما ىو حال و يف ادلقابل، مل تنظر ادلنظ

األدابء والشعراء والفالسفة، فيما جند اىتماما زلتشما هبا بعد حركة التحرير يف كثري من الدول، ومع 
نية احلديثة، اليت كانت مهماهتا القومية منكفأة على زلاربة العتاقة وسللفات أتسيس الدولة الوط

االستعمار يف رتيع مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية. من ىذه الزاوية خططت احلكومات 
لتقليد لربامج إمنائية كبرية وإبمكانيات مالية وبشرية رصدت ألجل النقل االجتماعي من حالة البداوة وا

إىل حالة التقدم والعصرنة. غري أن ىذه اخلطط القت يف أثناء تطبيقها الكثري من ادلشاكل أوذلا طبيعة 
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التكوين االجتماعي القائم على التمايزات العرقية واللغوية والطائفية وحىت الدينية، فيما أغلقت النخب 
فلت من خالذلا على استقراء الواقع ادلفكرة نزاعيتها مع التاريخ ادلتشابك يف قضااي وموضوعات، غ

احلقيقي الذي يعرفو اجملتمع. ولعل ىذه ادلشاكل الفكرية واإليديولوجية اليت غاصت فيها النخب ألجل 
صناعة افًتاضية لينبغيات اجملتمع العريب العام واخلصوصي)جزائري، مصري، مغريب،....(، مل تفض إال 

تمولوجية عاقت التفكري النقدي والعقل التطبيقي  وأفرطت لبناء أصنام ومسلمات وحدود معرفية وايبس
 يف تقدير حجم التحدي الذي كان ينتظر األمة واجملتمع يف العصر احلديث.

ابلنظر إىل سللفات االستعمار والتخلف، وأيضا ما اعتقدت النخب احلاكمة أنو واجب دوالين    
مت اجلزائر منذ السنوات األوىل لالستقالل وحكومي ينبغي التكفل بو جتاه رتيع اجلماىري، فقد اىت

مبشكالت ما بعد ثورة التحرير، وأوذلا وضعية الالجئني، النازحني، األرامل واليتامى، ادلعطوبني... كل 
ىذه ادلشاكل لدولة االستقالل عززت توجو الدولة للتكفل االجتماعي هبؤالء الذين ىم ضحااي اإلرىاب 

لدولة بكثري من اخلطط والربامج، اليت أصدرىا رللس الثورة، مث االستعماري. وعلى ذلك تقدمت ا
احلكومات ادلتعاقبة، خصوصا يف عشرييت الستينيات والسبعينيات من القرن ادلنصرم. وىذه ادلعاجلة 
االجتماعية تدعمت أكثر فأكثر مع تبين الدولة للمسار االشًتاكي، الذي أعطى فلسفة إيديولوجية 

ه الفلسفة مست رتيع الفئات من دون استثناء، لكن ما يعاب إليها نظرهتا ادلادية لدولة اجلماىري. فهذ
 الصرفة اليت غلبت ادلنطق ادلايل واالجتماعي على حساب ادلنطق اإلنساين.

قد يتخيل ادلرء أن احلديث عن ادلعاقني ىو يف واقع األمر حديث عن ادلرض، وىي صورة   
مربرىا على األقل يف العالقة اليت يربطها اإلنسان مع احلاالت  ملتصقة يف ادلخيال االجتماعي، وجتد

ادلرضية اليت حتصل يف الواقع، غري أن ىذه النظرة اليت تسقط يف فخ التعميم، الناتج ابألساس على 
غموض مفهوم اإلعاقة الذي ال يعين حصريتو يف احلالة ادلرضية من حيث السبب ومن حيث اإلصابة يف 

ن اإلعاقة ىي حالة مرضية أو عرضية ميكن أن حتصل يف أي دورة زمنية يكون عليها الزمن، بقدم ما أ
 ادلرء.

تكتسي سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقني حركيا، أمهية قصوى يف رلال الدراسات واألحباث 
السوسيولوجية، ودلا كان األمر كذلك فقد أولت العديد من الدول اىتماما خاصا بظاىرة اإلعاقة ومن 
خالذلا للمعاقني، واجلزائر تعد إحدى ىذه الدول اليت قامت بعديد اجملهودات يف ىذا الصدد، حيث 
سنت العديد من التشريعات والقوانني، وأنشئت ادلراكز ادلتخصصة بغية التكفل األمثل هبذه الشرحية 

 العامة من اجملتمع.
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عية للمعاقني حركيا رعاية االجتمامن ىذا ادلنطلق جاءت الدراسة الراىنة وادلوسومة ب: سياسة ال
كمحاولة للوقوف ، -دراسة ميدانية على عينة من ادلعاقني حركيا ابجملتمع احمللي بربج بوعريريج-يف اجلزائر

على واقع سياسة رعاية ادلعاقني حركيا ابجملتمع احمللي ابعتبارىم سلرجات ىذه السياسة ،ومن ذتة معرفة 
ئتها احمللية،حيث تكمن سياقات يمدى  إسهامها يف عمليات التكيف، التأىيل واإلدماج ذلذه الفئة بب

الفعل التنموي اجملتمعي، على اعتبار أهنا وظروف حياهتا اليومية، وذلك قصد دتكينها من ادلشاركة يف 
 !! بال من ذوي االحتياجات اخلاصة فحسموارد وطاقات بشرية من ذات القدرات اخلاصة ،

وبناء على ما تقدم ويف ضوء التناول النظري للموضوع واالختبار االمربيقي لفرضيات الدراسة، 
ا واصطالحاهتا ىي فئة إنسانية يف ادلقام فإنو ميكننا القول أن ىذه الشرحية ومهما اختلفت تسمياهت

األول، جيب تفعيل دورىا وإدماجها يف احلياة االجتماعية، السيما ببيئتها احمللية حيث تكمن الظروف 
اليت تعكس خصوصية واقعها ادلعيش، مبا يضمن إسهامها اإلجيايب يف عملية التنمية، وىو اذلدف 

 حتقيقو. األساسي واحملوري الذي سعت دراستنا إىل
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متــاح علــى ادلوقــع االلكــرتوين لألمــم ادلتحــدة ، 2007نيويــورك، فيفــري  بعة،ا، الــدورة الســعــاقني وكــرامتهمحقــوق ادل

www.un.org. 

ادلوقع:  متاح على 2006قوق ذوي االعاقة حاألمم ادلتحدة: اتفاقية منظمة  -9
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www.worldenable.net  

ــر ادلتعلــق ابلدراســة االستشــاريةمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطــي  والتنميــة: األ -12 دمــج  : إمكانيــةالتقري
 2007 الكويت، ،الفئات اخلاصة يف اجملتمع الكوييت

 .2010 عدد اجلرحى جراء حوادث ادلرور، إحصائيات ادلركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقات: ج.ج.د.ش-13
- 14 Conseil of Europe: Conseil of Europe adopts Disability Action Plan .2006/2015. 
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http://www.un.org/
http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?navid=14&pid=655
http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?navid=14&pid=655
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
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احملور الثالث: مدى إسهام سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقني يف أتهيلهم وإدماجهم ببيئتهم احمللية من  -
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 ال        نعم    ىل استفدت من أجهزة تعويضية لتسهيل عملية تكيفك واندماجك االجتماعي ؟  -24
 ال          نعم       ىيلية ادلوجودة مبنطقتك؟ أىل ختضع للتأىيل الطيب واحلركي ابدلراكز الت -25
          مبقابل تدفعو أنت  -   : فهل العملية دتت إذا كانت اإلجابة بنعم ، -25-1

      بدعم رلاين من الدولة -                                    
 ال           نعم   نقل للمراكز العالجية التأىيلية؟ىل جتد صعوبة يف الت –26
    فهل ىذا يرجع إىل:  نعم ،إذا كانت اإلجابة بـ  -26-1
 عدم توفر وسائل النقل ادلخصصة لذلك                   بعد ىذه ادلراكز عن مقر إقامتك   
 ..............................................................................................................................أسباب أخرى أذكرىا 

حلركة اليت تتالءم وطبيعة طريقة ا ىل سبق وأن تلقيت تدريبا من قبل إحدى ادلؤسسات ادلتخصصة على -27
 ال         ؟  نعم إعاقتك

 ىل أنت على دراية بوجود خالاي جوارية للتضامن ابجملتمع احمللي الذي تعيش فيو؟ نعم           ال -28
 كافية                غري كافية     فهل اخلدمات اليت تقدمها؟     إذا كانت اإلجابة نعم، -28-1

العمومية واخلاصة يف  اخلدماتية ىل تواجهك صعوابت يف التنقل من مسكنك إىل سلتلف ادلؤسسات -29
 ال          نعم  ش فيو؟اجملتمع احمللي الذي تعي

 ىي ىذه الصعوابت؟  األرصفة والطرقات غري مهيأة مبا يتالءم وإصابتك  ما ،يف حالة اإلجابة بـ نعم -29-1
انعدام مواقف االنتظار يف الفضاءات العمومية اخلاصة ابدلعاقني         اليومية  تكوحتركاتتناسب  ادلمرات ال

 كل ىذه الصعوابت            وسائل النقل غري رلهزة دلثل حالتك        حركيا 

هيالت ىندسية واستقبال ىل جتد تس يف حالة زايرتك للمؤسسات العمومية واخلاصة مبجتمعك احمللي، -31
 ال        نعم  ب بك؟ مناس
غياب شلرات تسهل الدخول واخلروج من واىل   ، حدد ادلعوقات اليت تواجهك:يف حالة اإلجابة بـ ال -31-1

االكتظاظ والزمحة لتواجد            كثرة الطوابق والسالمل ادلؤدية إىل ادلكاتب        مكاتب ىذه ادلؤسسات 
القائمني على ىذه           غياب مكاتب خاصة بفئة ادلعاقني        كل الفئات أبماكن وفرتات واحدة

 كل ىذه ادلعوقات             يعريون اىتماما الئق بنا  ادلؤسسات ال

مكان الوضوء وقاعة  فهل جتد صعوبة يف الوصول إىل ،ادلساجد لتأدية الصالة يف حالة ذىابك إىل -31
 ال                       نعم      ؟ الصالة
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غياب شلرات خاصة حبالتك تسهل ولوجك إىل ىذه  فهل ىذا يعود إىل:  ،ـ  نعمإذا كانت اإلجابة ب -31-1
الوضوء هبا سالمل تصعب من تنقلك           قاعة الصالة ومكان       ادلمرات موجودة وغري مستعملة  األماكن 

 كل ىذه الصعوابت   ك       ات تناسب حالتمكان الوضوء ال حيتوي على جتهيز 

 ال            نعم  ؟لراحة يف تنقالتك مبجتمعك احملليىل تشعر ابألمان وا -32
               ومت قبولك؟ ،مية للتسجيل فيها دلزاولة دراستكىل سبق لك وأن تقربت من مؤسسات تعلي -33

 نعم           ال 
 خاصة       مت قبولك فهل ىي مؤسسة:   عمومية     إذا -33-1
عدم توفر ادلؤسسة على سلتصني تربويني دلثل    فهل عدم قبولك يرجع إىل: ،ة بـ الإذا كانت اإلجاب -33-2

 ادلؤسسة خاصة فقط ابألفراد  أن        التهيئة اذلندسية والوسائل اخلاصة حباالت اإلعاقة مانعدا       حالتك
 ............................................................................................أسباب أخرى أذكرىا – ادلعاقني          غري

 ال          نعم     ؟ ىل أنت راض على مستواك الدراسي -34
  سمح ت مواصلة دراسيت وظرويف ادلادية الفهل ىذا يرجع إىل: كنت أرغب يف  ،ـ اليف حالة اإلجابة ب -34-1

          كنت ارغب يف مواصلة دراسيت وادلؤسسات الرتبوية بعيدة عن مكان إقاميت                يل بذلك 
أسباب أخرى  -           أثرت على مشواري الدراسي إعاقيت                 حرماين من طرف أسريتمت 

 ................................................................................................................................................أذكرىا
 ؟بني ادلعاقني واألفراد غري ادلعاقني ىل تعتقد أن فرص التعليم اجملاين غري متاحة بشكل متساوي -35
 ال                                                      نعم                                    
إنشاء أقسام         إنشاء مؤسسات تربوية خاصة بكم   فماذا تقرتح؟  ،اإلجابة نعمإذا كانت  -35-1

           إعادة النظر يف التشريعات والقوانني اخلاصة ابلتعليم إلعطائكم فرص أكرب         بفئتكم  خاصة 
 .....................................................................................................................مقرتحات أخرى أذكرىا  -

.............................................................................................................................................................. 
ىل ترى أن االختصاصات والفروع ادلوجودة مبراكز التكوين ادلهين اجملودة مبجتمعك احمللي تتناسب  -36

 ال         نعم  وإصابتك؟ 
.................................... ............................عدد ىذه التخصصات ،ـ نعميف حالة اإلجابة ب -36-1

............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 ال            نعم    ؟ى شهادة من مراكز التكوين ادلهينىل حتصلت عل -37
 ال        نعم   ؟لى منصب عمل يناسب ختصصك وقدراتكفهل حتصلت ع ،ـ نعميف حالة اإلجابة ب -37-1
لفائدة  من ادلناصب ابدلائة 1ؤسسات العمل ملزمة قانونيا بتخصيص نسبة مىل أنت على علم أبن  -38

 ال             نعم    نعم                   ال     ؟ادلعاقني األشخاص
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 ...........................................إذا كانت اإلجابة ب:نعم،فمارأيكم يف ىذه النسبة؟ -38-1
............................................................................................................................. 

، ومت توفرة بسوق العمل مبجتمعك احملليىل ترى أبن بعض مناصب الشغل اليت تتالءم وإعاقتك م -39
 ال            نعم   توظيف أشخاص عاديني فيها؟

 عدد بعض ىذه الوظائف اليت تتناسب وقدراتك وإبمكانك أتديتها؟:  ،نعم إذا كانت إجابتك -39-1
        احلالة ادلدنية ابدلؤسسات العمومية  مبكاتبزلول مكادلات        العمومية واخلاصة حارس وبواب ابدلؤسسات

 ..............................................................................................................................وظائف أخرى أذكرىا

 غري مهتمة          نوعا ما       ؟ مهتمة    موانشغاالتك مىل ترى أن وسائل اإلعالم مهتمة بقضاايك -41
يف ادلناسبات فقط)اليوم الوطين والعادلي  ىذا االىتمام يكون:، فهل مهتمةإذا كانت وسائل اإلعالم  -41-1

 للمعاقني(         على مدار السنة

تشاركون يف سلتلف النشاطات والربامج اليت تقوم هبا ادلؤسسات الرايضية والثقافية والرتفيهية ادلوجودة ىل  -41
 نعم             ال       ؟ مبجتمعكم احمللي

ا      نشاطاهتا وبرارلها التتناسب وإعاقتكم - ىذا راجع إىل؟: فهل ،ب:ال إذا كانت اإلجابة -41-1
 .......................أسباب أخرى أذكرىا -ادلؤسسات غري رلهزة ابلوسائل اليت تتيح  لكم ادلشاركة           

...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 ال             نعم     ؟للمعاقني حركيا مبجتمعكم احمللي ىل توجد مجعيات -42
 ال        نعم    نتم منخرطني فيها ؟أ، فهل نعم إذا كانت اإلجابة -42-1
 ال           ؟ نعم خدمة مصاحلكم والدفاع عن حقوقكم ىل ترى أن ىذه اجلمعيات تساىم يف -43
         ختدم مصاحلها اخلاصة       نقص إمكاانهتا ادلادية  إىل:فهل ىذا راجع  ،ـ الكانت اإلجابة بإذا   -43-1

 .....................................................................................................................أسباب أخرى أذكرىا
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

ـ  2سطيف ـ دمحم ملني دابغني جامعة     

اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم   

 قسم علم االجتماع 

 دليل املقابلة لبحث بعنوان:

 

 

 

ادلوارد البشرية إدارةأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علم اجتماع التنظيم والعمل :  

ستاذ الدكتوراأل إشراف   الباحث إعداد        

    العمري عيسات           عبد العايل دبلة

 مالحظة  ادلعلومات الواردة يف ىذه ادلقابلة سرية، وال تستخدم إال لغرض البحث العلمي

 

3102-3102السنة اجلامعية :   

 سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقني حركيا يف اجلزائر

 دراسة ميدانية على عينة من ادلعاقني حركيا ابجملتمع احمللي بربج بوعريريج
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 دليل املقابلةأسئلة   

   السن:   -اجلنس:                    -

 :املستوى التعليمي -                :اتريخ املقابلة  -            : رقم املقابلة -

 مؤسسة االنتساب: -

 الوظيفة : -

       األقدمية يف الوظيفة : -

كيف ترى واقع التكيف النفسي واالجتماعي لشرحية ادلعاقني حركيا ابجملتمع احمللي على مستوى  ـ1
 أسرىم ؟

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 ؟ببيئتهم احمللية ماىو تقييمكم للواقع الصحي ،التعليمي والتأىيلي للمعاقني حركياـ  2

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

..............................................................................                           ..................................................... 

 ماىو تقييمكم للمنظومة التشريعية والقانونية لفئة ادلعاقني يف اجلزائر؟ـ 3

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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ماىو تقييمكم لواقع الفضاء العام ابجملتمع احمللي ،وىل ترون أنو يتالءم وحركية التفاعل  ـ4
 االجتماعي للحياة اليومية للمعاقني حركيا؟

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 كيف تقييمون الواقع ادلهين وسوق العمل ابجملتمع احمللي ذلذه الشرحية اذلامة من اجملتمع؟-5 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 كيف تقييمون دوروأنشطة اخلالاي اجلوارية للتضامن ادلوجودة ابجملتمع احمللي؟  -6

...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

ت وواقع ادلعاقني ابجلزائر ،السيما على ىل ترون أن وسائل اإلعالم واالتصال مهتمة ابنشغاال -7
 ؟ادلستوى احمللي

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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يف رلال سياسة الرعاية والتكفل حلماية ماىو تقيمكم جلهود الدولة اجلزائرية ادلبذولة  -8
 ؟شرحية ادلعاقني وإدماجها يف اجملتمع

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  
سلوب الرعاية ادلؤسسي )على مستوى ادلراكز وادلؤسسات ماىو رأي سيادتكم يف القول أبن أ -9

 ؟يزيد من عزل ادلعاقني عن الواقع ادلعيش وسياقات احلياة اليومية ادلتخصصة(

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 ادلعاقني  إلدماجماىي أبرز ادلعوقات وادلشاكل اليت ترون أهنا حتول دون التكفل الفعال  -01

 ........................................................................................؟ جلزائراب اجملتمع حركيا يف

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................                       

ماىي احللول اليت تروهنا مناسبة ألجل ترقية ومحاية األشخاص ادلعاقني يف اجلزائر، ال سيما  -11
 ؟ ماليني معاق 33وأن أن نسبتهم تقارب 
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 لكم منا جزيل الشكر على كرم تعاونكم                                                     



 منوذج خطاب التحكيم

 احملرتم)ة( ....................................:  األستاذ)ة(الدكتور)ة( 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاتو
 : حتكيم استمارة حبثاملوضوع

 
 الدراسة امليدانية اليت جيريها الباحث لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علم اجتماع التنظيم والعمل: إطاريف 

دراسة ميدانية : سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقني حركيا يف اجلزائرحول موضوع: املوارد البشرية  إدارة
 على عينة من املعاقني حركيا ابجملتمع احمللي بربج بوعريريج

 عبد العايل دبلة :األستاذ الدكتور رافإشحتت 
 

 وتفضلوا بقبول أمسى معاين االحرتام والتقدير. نلتمس من سيادتكم التكرم بتحكيم ىذه االستمارة،
طبيعة سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقني حركيا مل تساىم يف تكيفهم وأتىيلهم  إن: الفرضية الرئيسية

 ابجملتمع احمللي ميدان الدراسة. وإدماجهم
 الفرضيات الفرعية:

واالجتماعي على مل تساىم سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقني حركيا يف تكيفهم النفسي ،الصحي  -1
 مستوى أسرىم.

مل تساىم سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقني حركيا يف أتىيلهم وإدماجهم ببيئتهم احمللية من خالل  -2
نقل واملواصالت ،الصحة ،التعليم واإلدماج املهين.تال :جماالت  

تعاين شرحية املعاقني حركيا مجلة من املشاكل واملعوقات حتول دون إسهام سياسة الرعاية االجتماعية يف  -3
.تكيفهم وأتىيلهم وإدماجهم ابجملتمع احمللي  

 
 الباحث العمري عيسات 





























 



 ابلخلغة العربية خلص امل
أمهية قصوى يف جمال الدراسات واألحباث  ،تكتسي سياسة الرعاية االجتماعية للمعاقني حركيا

وملا كان األمر كذلك فقد أولت العديد من الدول اهتماما خاصا بظاهرة اإلعاقة ومن خالهلا  ة،السوسيولوجي
حيث سنت العديد من  ،واجلزائر تعد إحدى هذه الدول اليت قامت بعديد اجملهودات يف هذا الصدد ،للمعاقني

 وأنشئت املراكز املتخصصة بغية التكفل األمثل هبذه الشرحية العامة من اجملتمع. ،التشريعات والقوانني
لخلمعاقني حركيا يف  سياسة الرعاية االجتماعيةاملوسومة ب: و من هذا املنطلق جاءت الدراسة الراهنة 

كمحاولة للوقوف ، -دراسة ميدانية عخلى عينة من املعاقني حركيا ابجملتمع احملخلي بربج بوعريريج -اجلزائر 
مدى  على واقع سياسة رعاية املعاقني حركيا ابجملتمع احمللي ابعتبارهم خمرجات هذه السياسة ،ومن مثة معرفة 

سياقات وظروف حياهتا حيث تكمن ،التأهيل واإلدماج هلذه الفئة ببئتها احمللية ،إسهامها يف عمليات التكيف
اليومية، وذلك قصد متكينها من املشاركة يف الفعل التنموي اجملتمعي، على اعتبار أهنا موارد وطاقات بشرية من 

 !! ذات القدرات اخلاصة ،ال من ذوي االحتياجات اخلاصة فحسب

 

Résumé : 

La politique de protection sociale des handicapés est  d'une importance primordiale 

dans le domaine des études et de recherches sociologiques. De ce fait de nombreux pays , 

ont donné une attention particulière au phénomène du handicap et aux  personnes 

handicapées,  l'Algérie est l'un des pays qui fournissent de nombreux efforts à cet égard , 

elle a édicté plusieurs législations et les lois , et mis en place des centres spécialisés pour 

une  prise en charge optimale de cette souche importante  de la société. 

C'est à partir de ce point qu'a commencé notre étude intitulée:" Politique de prise en 

charge sociale des handicapés en Algérie- cas d'un groupe de handicapés de Bordj Bou 

Arréridj. 

Il s'agit d'un essai de faire un état des lieux de la politique de la prise en charge des 

handicapés dans la société locale, puis savoir son degré de contribution à l'adaptation, la 

rééducation et l'intégration de cette catégorie dans son environnement immédiat et 

quotidien; cela pour lui permettre de contribuer au développement sociale en la considérant 

comme une ressource humaine à capacités spécifiques non pas seulement comme une 

catégorie de personne à besoins spécifiques.  
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