


 شكر وتقدير

 قال هللا تعالى " وقل ربي زدني علما"

 

 نشكر األستاذ المشرف الدكتور " طيب إبراهيم علي"

 

 على توجيهاته وعمله معنا طيلة انجاز هذا البحث.

 

كما ال ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذة 

قسم علم االجتماع بجامعة عبد الحميد ابن باديس  

الذين لم يبخلوا علينا بمعلوماتهم  بمستغانم

 القيمة طوال سنوات الدراسة.

 إلى كل من ساعدنا في انجاز هذا العمل المتواضع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إهداء

الحب ومعنى  إلىمالكي في الحياة...  إلى

بسمة الحياة  إلىالحنان والتفاني... 

  إلىوسر الوجود، 

من كان دعاؤها سر في نجاحي وحنانها 

 جراحيبلسم 

 

 الغالية. أميالحبايب  احلي إلى

 إلىمن كلله هللا بالهيبة والوقار ...  إلى

من  إلىمن علمني العطاء بدون انتظار... 

 احمل اسمه بكل

 افتخار والدي العزيز .

ورفقاء دربي وهذه  وأخواتي إخوتي إلى

 أنا أكونمعكم  شيءالحياة بدونكم ال 

 وبدونكم

 أن أريد في نهاية مشواري شيءمثل أي 

 على مواقفكم النبيلة. أشكركم



أمي... إلى اللذين لم تلدهم  إخواني إلى

من لم تلدهم أمي ... إلى من تحلوا 

باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى 

ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم سعدت، 

وبرفقتهم في دروب الحياة الخلوة 

والحزينة سرت، إلى من كانوا معي على 

جاح والخير ، إلى من عرفت كيف طريق الن

 .أجدهم وعلموني أال أضيعهم



 الفهرس

 

 1....................مقدمة عامة.......................................................
 4.......................................منهجية البحث.................................

 6..............................الدراسة..........................................مفاهبم 
 املدينية الفضاءات يف مواجهة حركيا املعاق  :األول الفصل

 12.............................................مقارابت حول املدينة واملعاق..........1-
 21.................................للمعاق........................املدينة تدير ظهرها -2
 30....................................................وسائل النقل.................-3
 33........................................ التهيئة العمرانية..........خصوصية ومعايري-4

 املدينة داخل للمعاق االجتماعية احلياة:  الثاين الفصل
 38.........................................................خصائص اجملتمع احلضري-1
 44...................................................طبيعة جمتمع احملمدية..........-2
 45...........................................................حياة كأسلوب  اإلعاقة-3
 50...........................................اإلعاقة اجلسدية كوصم................-4
 54...............................................................األسرة واملعاق....-5
 59.................................................................شفقة أمتضامن -6
 

 

 

 63............................................................خامتة عامة..............
 65....................................................قائمة املصادر واملراجع............

 68............................................................................املالحق 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة عامة

 

1 
 

لقدر ها اتعتبر فئة المعاقين كغيرها من الفئات االجتماعية األخرى أصاب -

و أدى أ ،جهبإعاقة أدت إلى التقليل من قيامها بأدوارها االجتماعية على أكمل و

ية وهذه الفئة هي أحوج إلى أن نتفهم بعض مظاهر الشخص ،إلى هجرها كليا

لديها نتيجة لما تفرضه اإلعاقة من ظروف جسمية ومواقف اجتماعية 

ذا هر من تفهم أساليبها السلوكية التي تعبر عن كثينوإلى أن  ،وصراعات نفسية

ير بام الكهتمورغم كل ذلك فإن هذه الفئة لم تلقى حتى اآلن اال .التعقيد والتشابك

قين لمعووطبيعي أن لفئة ا ،وحتى المسؤولين ،المناسب من الباحثين االخصائين

ي ه، كما ل استرجاع قدراتها أو بعض منهامتطلبات نفسية واجتماعية من أج

 . بحاجة أيضا إلى تهيئة الوسط الذي تعيش من أجل اندماجها في المجتمع

 ،ذاهلمنا تشاًرا في عاأن اإلعاقة الحركية أحد أنواع اإلعاقة أكثر ان إذ 

 رور،وهي في تزايد مستمر باعتبار تزايد األسباب المؤدية لها كحوادث الم

 يضا تمسأنها وغالبا ما تؤثر اإلعاقة الحركية على األفراد من ناحية النفسية ،لك

ة نوعيومحيطهم االجتماعي سواء القريب أو الممتد ، وبذلك فهي ترسم حدودًا 

اخل دلهم باعتبارهم فاعلين من نوع خاص  ادد أدوارً لطريقة حياتهم كما تح

 مجتمعاتهم .

العناية الكافية و  المعاقين كفئة خاصة وهي إعطاؤها غالبا ما يعامل

التعامل معها تبعا لحساسية وضعها ، لذلك تخصص لها بعض التسهيالت ، 

وتسن من أجلها بعض القوانين لحماية مصالحها ويتم إبداع برامج خاصة 

اجها وترقية مستواها ، لكن هناك اختالف كبير من حيث تجسيد ما تم ذكره إلدم

على أرض الواقع ، ومن بلد آلخر ، وطالما أن الحياة الحضرية أصبحت شكال ً 

المعاق داخل  على كوكبنا؛ فإن البحث حول وضعية مهيمنا  من األشكال الحياة 

كيز على لذلك وبالترالفضاء الحضري تؤسس حتما إلشكاليات متنوعة وثرية، 
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، نحاول تسليط الضوء على طبيعة حياة المعاق حركيًا الواقع المدينة الجزائية

 معتمدين  خصوصية البيئة الفيزيقية واالجتماعية لمدينة الجزائر. 

انطالقا من معايشتنا اليومية لفئة المعاقين حركيًا واتصالنا الدائم بحكم 

من جانب التجهيزات والمرافق وأن هناك عملنا ، ال حظنا أن هناك نقص فادح 

،  ومن جانب آخر نالحظ انتشارا راكهم فيما يمس واقعهم ومستقبلهمإهمال إلش

تكون إلى مفهوم  لنظرة خاصة لدى المجتمع فيما يخص هذه الفئة أقرب ما

الذي يرى أنه عملية اجتماعية تحدد مدى تأثر هوية  ؛الوصم عند المفكر جوفمان

لمجتمع إليه اعتمادا على معيار سلوكي أو جسدي ،  فالمجتمع الشخص بنظرة ا

تضبط  اإلنساني مهما كانت طبيعته يؤسس للعديد من القواعد العامة التي 

الصورة  ل استقرار الوضع العام وتوازنه وتكرس عالسلوك اإلنساني وتحافظ 

 1المثالية له .

ال ينطلق بحثنا هذا من فراع ألنه يستفيد من دراسات سابقة اهتمت كل منها 

بجانب من الجوانب المرتبطة بموضوع اإلعاقة الحركية ، نجد أن دراسة 

األستاذ ، محمد مسعودان بالمركز الوطني للتكوين المهني للمعاقين بدنيا بوالية 

ت واستمرارها بربط هذه تيبازة ، تركز على أهمية التنمية في تقدم المجتمعا

العملية بالعنصر البشري، كما تحدث أيضا عن العراقيل والمشاكل التي تواجه 

والتي تحد من تكيفه الشخصي و االجتماعي، وانه يجب  ،المعاق في المدينة

حصر عملية الرعاية االجتماعية في المؤسسات المتخصصة، ولذلك لما تقدمه 

فئة المعوقين في الجزائر بتوفير أكثر من من الخدمات حيث تجسد االهتمام ب

، غير أن هذه الدراسة كان مجالها داخل  2000مؤسسة متخصصة سنة  186

في حين أننا أردنا الخروج إلى الواقع وتسليط  ،المؤسسات الرعاية االجتماعية

                                     
امعة نايف رويلي ، الوصم االجتماعي وعالقة بالعودة للجريمة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جمسعود ابن محمد  1

 . 32، ص 2008للعلوم األمنية ، 
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والتقرب   ،لمعاق وعدم حصرها في زاوية محددةالضوء على الحياة الخارجية ل

لمعاق في المدينة في حين هناك  دراسة أخرى لألستاذ لة اليومية أكثر من الحيا

العمري والتي كانت حول اهتمامات الحكومة في توفير وإنشاء  هيسات

قصد تأهيلها  ،مؤسسات أسندت لها مهمة الرعاية والتكفل بفئة المعاقين حركيًا

لحياة ودمجها في المجتمع ، حيث توصل الباحث إلى العمل على تحسين نوعية ا

 ،وإشباع الحاجات المتعاظمة باستمرار لهذه لفئة وفقا لمبدأ العدل االجتماعي

الشيء الذي يراه الباحث أنه يحقق حالة من التوازن الدينامكي بين كافة القوى 

ألنها عالجت الدراسة تعتبر األقرب إلى بحثنا  والطبقات االجتماعية، فهذه

 زيقية للمدينة .موضوع المرافق والمؤسسات والبنية الفي

ة واليبالعودة إلى موضوع بحثنا فإننا ننطلق من واقع مدينة المحمدية ب

لي واجتماعي لمتطلبات امعسكر لنتساءل حول مدى استجابتها كتجلي مج

 وخصوصيات المعاق حركيا ؟

 ولإلجابة عن ذلك التساؤل قمنا بصياغة الفرضيات التالية :

ق المعا حياةالمجالية بيئة غير مالئمة ل ( تمثل مدينة المحمدية من الناحية1

 حركيا .

ياة حداخل مدينة المحمدية تأثيرها الخاص على  للبيئة اإلجتماعية ( 2

 .المعاق
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 وانطالقاتعتبر المنهجية بمثابة اإلطار التنظيمي إلنتاج أي معرفة علمية،    

ية، لمبع االجتماعيير الواقع فسمشروع يهدف لفهم وت االجتماعمن كون علم 

تصبح الخيارات المنهجية المتبناة أكثر من مجرد تفضيل لطريقة على أخرى، أو 

طبيعة ،والهدف من الممارسة البحثية خدملقضية دون سواها، بل توظيف لرؤية ت

 االجتماعما يبحث حوله، خاصة وأنه "أصبح من الصعب اليوم تحديد مهمة عالم 

 1بعيدا عن البحث الميداني".

 ،إطار الواقع المعاق في المدينةمن خالل طبيعة الموضوع المدروس في و

ط الحضري من أجل التقرب أكثر من الحياة اليومية للمعاق حركيا داخل الوسو

 بر"ة الكيفية ومثل ما قال ماكس فيبونظرة المجتمع لهذه الفئة، إعتمدنا على المقار

 االجتماعيبضرورة البحث عن المعنى الذي يعطيه الفرد لسلوكه، ألن فهم الفعل 

ن قوموالتي ي الختياراتالواقع يتضمن شرح وتوضيح لماذا يقوم األفراد  نتجالذي ي

 2بها؟

جمع لاة دعلى تقنية المقابلة نصف الموجهة كأ اعتمدناف ولتحقيق هذا الهد

 المعطيات.

بحيث تعتبر أحسن وسيلة الختبار وتقويم  حول أفراد مجتمع الدراسة

لة لجمع البيانات والحصول على المعلومات ممك الشخصية وتزودنا بمعلومات

بالموضوع، ا بتحضير مجموعة من األسئلة المرتبطة منوقد ق 3بطريقة مباشرة

 وكذلك مع محيطه الخارجي أي المدينة ، كذلك أسرتهالمعاق داخل  عالقة ولح

ف ض، مقابالت مع زمالئي في العمل وهم بمثابة مسؤولين عن هاته الفئة لناكانت 

                                                           
دراسة سوسيو انثروبولوجيا  بين أرض جاربو" وحي النور" بوهران،  ،الميداني طيب إبراهيم علي، التحوالت االجتماعية وممارسة الفضاء  1

 .24ص  2016،2017أطروحة الدكتورة، تخصص علم االجتماع الحضاري، جامعة وهران 
 .127، ص 1،2010جتماعية والممارسة البحثية، مصر العربية للنشر والتوزيع القاهرة، ط فليب جونز، النظريات اال  2
 39،بسنة،ص2عمار بوحوش، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،ط 3
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العديد من  وينقمنا بتدكما إلى ذلك مقابلة مع مسؤول في مديرية التهيئة والعمران، 

 ر جيد ومفيد.المقابالت والتي جرت في إطا

ن لك مومن بين التقنيات المستعملة في هذا البحث، المالحظة المباشرة، وذ

اربة لمقلذلك فإن ا .وإلمام أكثر وإعطاء دقة أكبر لكل التفاصيل دقأجل معرفة أ

 م.، خاصة وأننا نسعى لمحاولة الفهتساؤالتنا الكيفية كفيلة باإلجابة عن

ة، مدينم ما يحدث داخل نطاق محدود بالألن بحثنا هذا يرمي إلى محاولة فهو

 وعة مننمطية مع تنويع يسمح بتحقيق فهم ثري لمجم عينة . على  انصب اهتمامنا

أسر  من بينهم 15كما توزعت عينتنا المتكونة من أسر المعاقين والمسؤولين، 

 .المعاقين وبعض المسؤولين

ثنا هذا يتمحور حول موضوع له عالقة بما هو حضري وإختيارنا حوبما أن ب

نموذج لهذه الدراسة فإن خيارنا للعينة كان بشكل مقصود أي كلمدينة المحمدية 

 4.ةعينة قصدي

 

 

 

 

                                                           
4 2Cf. PIRES A-P ، « Echantillonnage et recherche qualitative : Essai théorique et méthodologique » ، 
In - POUPART J ، DESLAURIERS J-P ، GROULUX L-H ، LAPERRIERE A ، MAYER P & PIRES 

A-P ، La recherche qualitative . Enjeux épistémologiques et méthodologiques ، Gaétan Morue éditeur ، 
Montréal ، 1997، P85 
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 مفهوم اإلعاقة احلركية : -1

احلركية شلل إنساين ليس حكرا على فئة دون األخرى،  اإلعاقة: حتديد مفهوم اإلعاقة -1-1
كل اجلنسني و من بني أهم   سكل فئات األطفال املراهقني والراشدين، كما إهنا مت  سبل مت

 التعارف اليت تطرقت اإلعاقة احلركية ما يلي: 

( يف نفس إجتاه التعريف اللغوي لإلعاقة، وعرفوها 2001ذهب عبد الرمحان سيد سليمان وزمالئه )
 اآلتية: ابملفاهيم 

اخللل أو العيب احلادث من إصابة أو العيب اخللقي أو  (Impairemnt  :  الضعف: -أ
 التكويين والذي يتعرض له الطفل أثناء أو بعد امليالد.

النقص يف مستوى أداء الوظيفة أو الوظائف اليت أتثرت  : (Disability) العجز -ب
 ابلسبب أو ابإلضافة احلادثة مقارنة ابلعاديني.

اليت يقابلها الفرد من جزاء عدم القدرة على  : العسر أو الصعوبة (Handicap)اإلعاقة  -ج
يتعرضه عمره وجنسه وتعب اخلصائص  تلبية متطلباته، يف أداء دوره الطبيعي يف احلياة الذي

أشخاص مصابون يف اجلهاز  وحسب املفهوم الطيب فإن املعوقني حركيا 1والثقافية املهنية. االجتماعية
. ويعرف 2مييزهم هو صعوبة التحرك أو إستحالةاحملرك ويعانون قصور وظيفي والشيء الذي 

OLERON و صعوبة استخراج أحد أ أوبعدم القدرة  يتصفونبعجر حركيا أهنم  األفراد املصابني
العصيب )شذوذ يف اهليكل العظمي أو املفصل( أو  نتج حالتهم بسبب إصابة يف اجلهازعدة أطراف وت

عن إصابة يف العضالت، والسيطرة العصبية أو كالمها أو قد تنتج عن عيب يف عضو مصدره خلقي 
 3أو انتج عن قطع ألحد األطراف.

                                                           
 .12، ص 2001القاهرة، راء الشرق وآخرون، اإلعاقة البدنية مكتبة زهعبد الرمحان سيد سليمان  1
 .39، ص 1999عبد العزيز جالل، اإلعاقة احلركية، مكتبة الشرق، بريوت،  2

3          Oleron(p),l’éducation des enfants physiquement handicapée,edition,p.u.f,paris,196  
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وتناول اآلخرون إلعاقة على أهنا ذلك النقص أو القصور أو كلمة مزمنة اليت تؤثر على قدرات 
، األمر الذي اجتماعيةمعوق، سواء كانت اإلعاقة جسمية أو حسية أو عقلية أو الشخص فيصري 

منها، كما  االستفادةحيول بني قدرات الفرد الكاملة من اخلربات التعليمية اليت يستطيع الفرد العادي 
مع غريه من األفراد العاديني يف اجملتمع، وهلذا فهو يف أشد احلاجة إىل  حيول بينه وبني منافسة املتكافئة

الرتبوية والتأهيلية وإعادة تنمية قدرته، حىت يستطيع أن يعيش ويتكيف  الربامج نوع خاص من إجراء 
 يف احلياة اليت هي حق طبيعي للمعوق. مع جمتمع العاديني، بقدر املستطاع ويندمج معهم

ختتلف اإلعاقة احلركية حسب أنواعها، فهناك اإلصابة اجلزئية  اقة احلركية:أنواع اإلع -1-2
للعضو أو العضو أبكمله أو لعدة أعضاء أو إصابة مثل الشلل أو سوء التماسك التناسق احلركات 

 للجهاز احلركي. العادية وهي تتمثل يف القصور الوظيفي

قد يصيب املراهق يف إحدى أجهزته أمهيته، ف نسبةفالعائق احلركي هو عجز وظيفي ختتلف  
 كالتايل: اإلصاابت النخاعية كالعجز احلركي الدماغي.  REUCHLINاحملركة أو أكثر ويصنفها 

  اإلصاابت النخاعية: -1-3

 خلقية مثل: إستسقاء والرأس. -

 جرحية مثل الكساح وشلل األطفال السفلي والعلوي بسبب احلوادث. -

 األطفال.محوية مثل الشلل  -

 من بني غري معروف مثل: أمراض اإلحنالل اخللوي للنخاع الشوكي أو األعصاب احلركية. -

 اإلصاابت القصلية: كاحلثل اإلعتدائي العضلي التديرجيي. -

املصابون بشلل األطفال: وهم املصابون يف جهازه العصيب مما يؤدي إىل شلل بعض أجزاء  -
 اجلسم، وخاصة األطراف العليا والسفلى.

يت عصيب حيدث من وجهة نظري بسبب األعصاب ال طراباملصابون ابلشلل املخي: وهو اض -
تصيب بعض مناطق املخ، وغالبا ما يكون مصحواب ابلتخلف العقلي على الرغم من أن كثري من 
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العناية أبنفسهم للوصول إىل حمتوى  املصابني به قد يتمتعون بذكاء عادي، كما قد يون إلمكاهنم
 .قتصاديةاالالكفاية 

العمل: وهؤالء قد يعانون من  تإجراءات واحلروب والكوارث الطبيعية وإصااب بسبوقون باملع -
غلى القدرة على حتريك عضوا أو جمموعة من أعضاء اجلسم  وافتقارهمفقد طرف أو أكثر من أطرافهم 

أو بسبب الصعوابت  األنسجةبسبب عجز العضو املصاب عن احلركة أو بسبب فقر بعض  اختياراي
 .1اليت قد تواجهها الدورة الدموية أو ألي سبب آخر

كثريا،   وإنه الصعب أن نقر طيبا أصناف للمعوقني عن احلركة ألن اإلعاقات احلركية ختتلف -
وقد جيدر تصنيعها حسب اجلهة أو اجلهات املصابة من اجلسم او حسب األصل اإلصابة أي حسب 

، تصلب ENCORDINATIONو نوع الضرورة الشلل، عدم التناسق أسباهبا وابعتبار اإلصابة أ
أو حسب  ANLEYOSE، التجمد لقسط من املفصل أو املفاصل MAIDEURالعضالت 

اجلهاز املصاب العصيب العضلي أو العظمي، ونكتفي ابإلشارة إىل بعض اإلعاقات احلركية شيوعا 
 :وانتشارا

بد السالم حممد قد تكون هذه اإلعاقة اإلصاابت ذات املنشأ العظمي املفصلي: حسب ع -
ف اجلسم أو الظهر أو املفاصل خمتلفة يف أطرا طراابتدية أو مكتسبة وتظهر على شكل االضوال
 2جد األفراد املصابون هبذه اإلعاقة صعوبة اجللوس أو الوقوف أو املشي.ويو 

عضالت الفرد واليت تعين تدهور اإلعاقات ذات املنشأ العضلي: حيدث كنتيجة هلذه اإلعاقات ضمور 
أهزاهلا، نتيجة اإلصابة أبمراض لسوء التغذية، وهو مرض متطور  النمو يف أحد عضالت اجلسم

ومنتشر يف مجيع عضالت اجلسم، ويتصف أبنه يعمل حتليل عضالت اجلسم وإستبداهلا أبنسجة 
قد القدرة على أداء حلماية اتلفة ويف هذا املرض حيدث ضعف تديرجيي لعضالت الطفل حىت تعت

 وظيفتها بصورة سليمة وغالبا ما يرتبط هذا أعراض ابلعوامل الوراثية.

                                                           
 .43-44ج ، ص  199ماجدة السيد عبيد :اإلعاقات اجلسدية واحلركية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  1
 .62، ص 2000حممد عبد السالح: اإلعاقة احلركية والشلل الدماغي، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، األردن،  2
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  مفهوم الوصم : -2

، وكتسوس  1993ظهر مفهوم الوصم يف نظرية التسمية أو الوصم جلوفمان يف كتابه الوصمة ، سنة 
الكامل وقد  االجتماعيل وقد أشار إىل العالقة الدولية اليت جترد الفرد من أهلية القبو  1962سنة 

تركز البحث يف هذا اجملال ، بصفة أساسية على املشاكل النامجة عن وصم األفراد واجلماعات ، وعلى 
آليات التكيف اليت يستخدموهنا جملاهبة هذه املشاكل ، وقد تكون الوصمة اليت يوصم هبا الفرد 

يئة سواء كانت منسوبة أو مكتسبة ، و جسيمة العدوى أبمراض اجلنسية أو وراثية أو قرينية  صحبة س
ابلفرد ، فتصفهم بصفات بغيضة جتلب هلم سلبية   ليت تسبب إلصاق معانالوصمة هي العملية ا

الشعور ابلنقص . وتتضمن عملية الوصمة أكثر من جمرد الفعل الرمسي من اجلانب املؤسسات الرمسية 
  .1أي إختالف ملحوظ عن بقية األعضاءوالغري رمسية جتاه الفرد الذي أساء التصرف وكشف عن 

 مفهوم املدينة:  -3

 االجتماعإذا كنا بصدد وضع تعريف حمدد للمدينة فنقول أن علماء  تعريف املدينة: 3-1
وغريهم من الباحثني يف خمتلف التخصصات، قد وضعوا هلا جمموعة من الصفات 
واملواصفات، على حنو حيدد منط وظائفها وخصائصها احلضرية كل إعتبار أهنا ظاهرة 

 ابحمللية وتتنوع أساليب احلياة فيها. تتسم اجتماعية

اد الوظيفية واملرفولوجية ملا كان مفهوم اجملتمع احمللي يرتبط ابألفر  املدينة كمجتمع حملي: -3-2
ملفهوم املدينة  حتديديف تدعيم السياقات الداللية يف  استخدامهميكن  للحياة اليومية، فإنه

احمللي بناء على معطيات الشواهد الواقعية، أو  ولقد تعرت تعاريف الباحثني للمجتمع
 حسب مواقفهم وتوجهاهتم النظرية ومن أهم تلك التعاريف مايلي:

                                                           

، عدد 9، اجمللد  واالجتماعيةرقة للعلوم اإلنسانية ايف اجملتمع الغريب ، جملة جامعة الش االيدزمبرض  االجتماعيذايب البداينة ، تطوير املقياس للوصم  1 
 . 48، ص  2012،  2
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جتمع بني أعضائها  اجتماعيةجملموعة احمللي على انه وحدة   MACIVERر كيفيعرف ما  
جمموعة من املصاحل املشرتكة، وتسود بينهم قيم عامة، وشعور ابإلعتماد ابلدرجة اليت ومن انحية 

 وارتباطاتك" أن اجملتمع احمللي يف أوسع معاين املفهوم بتسيري إىل دالالت ر اب أخرى نضيق روبرت
أبسره تعترب كلها رغم ما بينها من مكانية جغرافية وأن املدن الصغرى والكربى والقرى، بل والعامل 

 1جمتمعات حملية يف املقام األول. اخلاإلختالفات يف الثقافة والتنظيم واملصاحل...

يبدو من خالل هذين التعريفني أن مفهوم اجملتمع احمللي إذا ما ارتبط ابلبعد اإليكولوجي) 
يوازي مفهوم اجملتمع احمللي احلضري الذي املكاين( والبعد البشري )إسكاين( والبعد التنظيمي فهو 

، تعيش داخلها مجاعات من األفراد خيضعون إىل نظم وقوانني يعين يف التداول العام وحدة مكانية
 وجتمعهم عالقات وقيم.

 : اجتماعيةظاهرة كاملدينة   -3-3

 العناصر احلضرية االجتماعيةاألبعاد  نتقاءيف السوسيولوجي ال بد من أن يسعى ابإن التعر 
واجملتمعات احمللية، لذلك تؤكد الكثري من املنهجيات احلضرية أن  يةاالجتماعلدى خمتلف التنظيمات 

على أهنا تنظيم إىل يتكون من جمموعة من  األحياناملقارنة السوسيولوجية للمفهوم كثري يف أغلب 
 ، داخل تنظيم إيكولوجي معني.يةاالجتماعالنظم واألنساق 

يف حالة دينامكية حركية مستمرة  ياجتماعويعرفها السيد عبد العاطي " أن املدينة كنظام 
 2فالعالقات عناصرها ومكوانهتا، وعالقتها ابألنظمة األمشل هي على حنو دائم عرضة للتغري.

  املدينة كأسلوب حياة: -3-4
ياة فيها واليت ارتبطت بدورها كما وكيف أبمناط حلارتبط مفهوم املدينة تنوع أساليب القد 

 انطلقالريفي، لذلك  ياالجتماعاحلضري، الذي خيتلف متاما عن أساليب التنظيم  ياالجتماعالتنظيم 

                                                           
 .16، ص 2007احلضري ونظرايته، منشورات جامعة منشورة، قسنطينة،  االجتماعقرية إمساعيل، علم  1
 .143، ص 2006احلضري، مدخل نظري، دار املعرفة اجلامعية،  االجتماعالسيد عبد العاطي السيد، علم  2
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للمقابلة  يةاالجتماعبعض الباحثني يف بناء تصوراهتم حول أمناط احلياة احلضرية، من منظور الثنائيات 
ب احلياة هبدف فهم الواقع املدينة وحتديد مساهتا احلضرية منهم من ركز بني منطني خمتلفني يف أسلو 
 احلضري. ياالجتماععلى تغيري النمط و البناء 
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 حول املدينة واملعاق:مقارابت  .1

سندا علميا للدراسات األوىل اليت تطرقت إىل مفهوم املدينة واملعاق  عاملواضيتعترب    

السوسيولوجية امليدانية حيث تفيد الباحث يف حتديد وتوجيه وتدعيم مسارات حبثه العلمي، كما 

تتطرق للمشكلة اليت هو بصدد حبثها من نفس الزاوية وال ابملنهج نفسه وابلتايل  أبهناتؤكد له  أهنا

وهكذا يستفيد من اجيابيات منهاجها  ،اتزود الباحث ابملعايري واملقاييس اليت حيتاجههاته املفاهيم 

 1وجتنب سلبياهتا.

اليت اهتمت ابلبحث يف موضوع الفئات اخلاصة كاملعوقني النظرايت وهناك العديد من 

العديد من اجلوانب  وأمهلتعلى جانب معني يف معاجلة هذه املشكلة  نظريةحيث ركزت كل 

اليت كان جمال دراستها  األوىل ظريةكن  .جماالت للدراسة ةفيها عد أبرزت اأهنهلا، كما  األخرى

تنموي )أي علم االجتماع التنمية( والثانية اليت كان جمال دراستها هو اخلدمة االجتماعية، كما 

واضح على  أتثريعقلية ذات  أوحسية  أوسواء كانت جسمية  اإلعاقة النظرايت أناثبت هذه 

سلوك الفرد وتصرفاته ، فالشعور الناشئ عن القصور العضوي يصبح عامل مستمر وفعال يف النمو 

  النفسي للفرد. 

 

 

 

                                                           
 104فضيل دليو واخرون: أسسس املنهجية يف العلوم االجتماعية ، منشورات جامعة منتوري قسنطينة،ص 1
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 :األوىلالنظرية  .1.1

ركزت هذه النظرية حيث املفاهيم اليت تناولت مفهوم اإلعاقة، على  النظريةاعتمدان يف هذه     

التنمية يف تقدم اجملتمعات واستمرارها بربط هذه العملية ابلعنصر البشري الذي يعترب  أمهيةعن 

الرعاية االجتماعية جانبا هاما من جوانب ت للتنمية االجتماعية، كما اعترب  األساسيالعامل 

حتقيقها واليت تندرج يف هدف عام  غاىلاليت تسعى  األهداف أمهية إىلالتكفل هبم وهذا راجع 

الرعاية االجتماعية يف  عمليةت قيق االندماج املهين واالجتماعي هلم حيث حصر وهو حت

  املؤسسات املتخصصة ولذلك ملا تقدمه من خدمات.

 الثانية: النظرية . 2.1

اليت يكتسبها العنصر البشري يف عملية التنمية ابعتباره  أمهيةمن  هذه النظرية  تانطلق

، ومنه الوقوف علي طبيعة املشكالت حجر الزاويية لكل تغري وتقدم وازدهار يف اجملتمع 

االجتماعية واملادية اليت من شاهنا احليلولة دون حتقيق قفزة نوعية يف املسار التنموي للمجتمع ، مث 

تعرقل املسار التنموي خاصة مع  أنهي احد هذه املشاكل اليت ميكن  إلعاقةا أن إىل تذهب

حجم هذه ت أبرز يف البلدان املتخلفة، بعد ذلك  اإلعاقةنسبة  إليهاالرتفاع املذهل اليت وصلت 

عدة مؤسسات  إنشاءاملشكلة يف اجلزائر واهتمامات احلكومة اجلزائرية هبذه الشرحية من خالل 

 ودجمها يف اجملتمع . أتهيلهاالرعاية والتكفل ابملعاقني حركيا قصد هلا مهام  أسندتومراكز 
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 مدينة احملمدية ) والية معسكر( .2

، تعداد سكاهنا أكثر من مائة ألف نسمة، منطقة  والية معسكر تقع يف جزائرية مدينة

 .املنطقةملتقى جتاري يف .الربتقال وخصوصا احلمضيات أشتهرت بزراعة بسهل هربة فالحية غنية

 :ةـالتسمي1-2 

 اجلزائر و الفرنسي مث بعد استقالل الروماين مسيت البلدة بتسميات خمتلفة منذ الوجود

وكانت حممية رومانية  احلصن اجلديد وتعين (Castra-Nova :كاسرتا نوفا ابلرومانية •

 .يف القرن األول بعد امليالد الوندال  اندثرت إثر غزوات

 نسبة إىل املارشال (Perrégaux :ابلفرنسية) وهو النطق العريب احملرف لإلسم ابريقوا •

 (Alexandre Charles Perrégaux :الكسندر مارشال بريقو ابلفرنسية 

بعد استقالل اجلزائر مت تغيري اسم املدينة من ابريقو، كان قد طلب سابقًا أن  احملمدية •

الذي قتل ولكن مت ابلفعل تعيني االسم لبلدة  أمحد بن بلة وزير خارجية حممد مخيسيت حتمل املدينة

 .اجلزائر العاصمة. غري بعيد عنبومساعيل  ساحلية صغرية قرب

 اتريخ املدينة:2-2 

يعتقد بعض املؤرخني الفرنسيني أن احملمدية بنيت على أطالل حممية رومانية اندثرت إثر 

يف القرن األول بعد امليالد. ومل تولد من جديد اال بعد دخول الفرنسيني يف الوندال   غزوات

أي احلصن  "Castra-Nova"(املنطقة. و كانت تسمى يف العهد الروماين )كاسرتا نوفا
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 "Petit Paris " ولقبوها "Perrégaux" اجلديد ومساها املعمرون أثناء االحتالل الفرنسي

 .أي ابريس الصغرية وعرهبا العرب احملليون بباريقو بنطق القاف كاجليم ابللهجة املصرية

ربجية وقبيلة سكن املنطقة السهلية قبائل عديدة من أمهها الالعثماين  قبل وأثناء احلكم

سجرارة اختصت يف تربية املواشى وزراعة القمح واألعالف. نظرا لكون موقع املدينة وما حوله كان 

عبارة عن مستنقعات متتلئ ابملياه شتاء وابألحراج صيفا سهل اهلربة تتخلله أدغال كثيفة وسبخات 

ملدينة  فل التجارية املتجهةال جتف حىت يف أايم الصيف. موقع املدينة كان عبارة مكان ملبيت القوا

 . مستغامن وارزيو و ابقي اجلنوب اجلزائري واآلتية من ميناء معسكر 

 26يف  االمري عبد القادر ضد جيش معركة املقطع إثر هزمية القوات الفرنسية يف

 جندي وأقفلو قاصدين عاصمة دولة األمري 10000، مللم الفرنسيون جيشا قوامه 1835 جوان

ما أدى هلروب جل سكاهنا معسكر   عركة شرسة أدت ابحتالل عاصمتهقامت ممعسكر 

 .ونزوحهم مع أمريهم

 أقام الفرنسيون حممية ومرتع للقوافل ومسوها حممية ابريقو1838 سنة •

  قسنطينة نسبتا للجنرال الذي مات متأثرا جبراحه يف حصار ("Perrégaux" :ابلفرنسية

ابلقرب سهل هربة   الفرنسي، تقرر إنشاء قرية يفووفقا ملخططات االستعمار 1853 •

 من احملمية الفرنسية
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عائلة أوربية حتت محاية العساكر جلها قادمة  80أتت السلطات الفرنسية ب1855 •

كم من القرية احلديثة املنشأ مهها األستحواذ على األراضي 20من مدينة سيق اليت تبعد 

 .اخلصبة اليت كانت حتيط ابلقرية

مرسوما يقرر فيه إقامة جممع انبليون الثالث    يصدر األمرباطور1858 جويلية 29 •

 ."حضري حتت اسم "ابريقو

وهران   إىلاجلزائر   و يف السنة اليت تليها يقرر الفرنسيون فتح خط للسكك احلديدية من

 .ويعرب املدينة اجلديدة املنشأ 

بعد سنوات قليلة من استقرار األوربيني ابملنطقة بدؤوا يف تشييد سد فرقوق الكبري الذي ال  •

لالستفادة منه يف 1871   إىل1865 كم على مدخل املدينة اجلنويب ما بني  6يبعد سوى ب 

الري الزراعي فكان املفجر احلقيقي للمديند إذ بدأت الزراعة تزدهر واليد العاملة تفد بكثرة والناس 

ايل بلديته تضم دار للبلدية، مدرستني، كنيسة 1871  تستقر أكثر فاكثر حىت حتولت بعد

  احلديدية حيث قدر تعداد سكاهنا يفللمعمرين، مساجد للسكان األصليني وحمطة للسكك 

 نسمة 2100ب 1876

وصديقه "جياليل القاطع" هي أسطورة حملية حتكي كيف أن فردا واحدا  بوزاين القلعي   •

عرب عن رفضه األمر الذي حاول أن يفرضه املستعمر الفرنسي ابلقوة من سلب لألراضي حبجة 

 . ات للسكان احمللينيابحلديقة العمومية ليكون عرب 1876  القانون أعدم يف
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سد فرقوق يتحطم للمرة الثانية وتدمر املياه الطوفانية املدينة اليت  1881  ديسمرب 15 •

 .قتيل 250خّلفت أكثر من 

فيها مفصولني عن سكنت قبائل بين شقران املنطقة وأستقروا ابملدينة اجلديدة وعاشو  •

 1914 السكان األوربيني ورفضهم لوضعية االستعمار ترمجت يف تورة بين شقران يف

  و االقدام اللسوداء. نسمة نصفهم من املعمرين فرنسيون 14000املدينة تضم 1914  •

 .عامل 800بناء أول ورشة لصيانة السكة احلديدية والقاطرات جبنوب املدينة هبا 1925  •

يتحطم السد للمرة الثانية وشدة التدمري كانت أكرب من املرة السابقة 1927 نوفمرب 25 •

 .بكثري

ومن أشهر  1954 شارك سكان املدينة اجلزائريني يف تورة التحرير منذ اندالعها يف •

 االخوة حجال. الشهداء الذين قدمتهم املدينة هم

 النقل واملواصالت: 3 -2 

 و مير جبانبها الشمايل 4و الوطنية رقم  17الوالئية رقم املدينة مربوطة بشبكة الطرقات 

، معسكر ، سعيدة، النعامة السكة احلديدية تنطلق عربها حىت مدينة الطريق السيار شرق غرب 

واد تليالت ، وهران  سيق، شرقا و غليزان،شلف، اجلزائر مشاال و مستغامن أرزيو  جنواب و بشار 

ب  وهران كم و  45أرزيو  كم و ميناء  40يبعد ب  مستغامن للمدينة هو ميناءغراب أقرب ميناء  

كم شبكة النقـل و   80كم و مطار السانية بوهران ب   45ب  معسكر   كم أقرب مطار  80

مابني الغرب و الشرق ابلنظر إىل اجلنوب و احملمدية مهزة وصل بني الشمال و  الت تعترب بلديةاملواص
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الطريق الوطين رقم  -متر عليها أمهها: ية كانت أو اثنوية اليت حتوزها و شبكة الطرق الوطنية رئيس

الطريق الوطين  -الذي يربط اجلزائر العاصمة بوالية وهران و الذي يعرب وسط مدينة احملمدية.  04

 -و الذي يعرب أيضا وسط مدينة احملمدية. الذي يربط والية معسكر بوالية مستغامن  17رقم 

غرب و الذي يعرب بلدية احملمدية و الذي يعترب متنفس إضايف لتسيري حركة -الطريق السيار شرق

 .املرور

 سكان املدينة:  4 -2

سكان املنطقة قبل أتسيس املدينة كان قبائل بين شقران العربية مبجيئ الفرنسيني للمنطقة 

  أوال ملكها قطعات أرضية سرعان ما تنازلو عنها لصاحل ا االلزاسحتديد فرنسا جاء بعائالت من

اسسو كنيستا هي اليوم  املرياي   املتكونون أساسا من إسبان من منطقة اجلزيرة و االقدام السوداء 

غري موجودة حيث هدمت يف أواخر السبعينات و بين مكاهنا بنك مث مبجيئ السكة احلديدية 

استقر هبا الكثري من العمال السودانيني من اجلنوب اجلزائري الذين اشتغلوا أساسا ابلسكة 

ينة من خالل التجارة و كان هلم معبد يدعى ابللهجة احلديدية العنصر اليهودي كان متواجدا ابملد

بعد االستقالل فضل العنصر األوريب و اليهودي اهلجرة لفرنسا اساسا و ما تبقى  الشنوغة   العامية

 84750فقط سوى اجلزائريون عدد السكان: بلغ عدد سكان احملمدية حسب آخر إحصاء 

 نسمة

 

 :العمران 2-5
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عمراين حديث مقارنتا ابملدن القدمية حيث ال جند بناء اتريخ بناؤه ينتشر ابملدينة نسيج 

النسيج األوريب يرتكز يف وسط املدينة بينما البناءات املبنية على منط القصبات  1860أقدم من 

 العتيقة جندها يف اهلضبات اجملاورة من أشهرها يف املدينة حي القوادرية

 :أهـــم الدواويـــر

 .02و  01سامل دوار سيدي  •

 .02 01دوار الشاديل  •

 قرية سي خلفي •

 دوار توامة •

 دوار أوالد توامة •

 دوار الربامهية •

 دوار سيدي علي •

 دوار أوالد مالك •

 دوار أوالد بلحسنة •

 دوار أوالد بوهالل •

 دوار لقواس •

 دوار أوالد بورايح •

 دينة:ـامل املـمن مع 2-6
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 .متحف األمري عبد القادر •

 (العمومية )وسط املدينةاحلديقة  •

 .كم  5سد فرقوق املائي يبعد عن املدينة ب  •

 غابة البلونتار و هي غابة تقع يف اجلبل الذي حتيط به املدينة حاليا •

 (قبة سيدي عبد القادر ) مول الفايدة •

 قبة سيدي دحو •

 العني •

 .حمطة السكة احلديدية بشار •

 .أقواس وسط املدينة •

 .جامع السي بغداد •

 .اإلخوة مرابطيجامع حي  •

 1(ساحة أول نوفمرب )وسط البلدة •

 

 

 

 

                                                           
1 Recensement 2008 de la population algérienne, wilaya de Mascara, sur le site de l'ONS. 

http://www.ons.dz/collections/w29_p1.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohammadia,_Mascara_Algeria_19.jpg
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 املسجد العتيق

 املدينة تدير ظهرها للمعاق : .3

، شباب  األسوايء األفرادمن جمتمع  يتجزأذو االحتياجات اخلاصة جزءا ال  األفراد يعد

اليت ستناط هبم  ألعباءحتمل  فق برامج وخطط معينة ، ليستطيعواو  إعدادهماملستقبل الذين يتم 

 لتكملة مسرية البناء و التنمية يف أي جمتمع من اجملتمعات 

يعانون  فإهنميشكلون نسبة ال ابس فيها يف اجملتمع  األطفالمثل هؤالء   أنعلى الرغم من و 

 أهنمتلك ، مع  اإلعدادمج ايف بر  األسوايء الت مجة تعيقهم عن االشرتاك مع األطفالمن مشك

عمليا تطبيقها  أثناءعليهم  األمراحلركية تصعب  همتإصاب أن، غري ذهنياا يستطيعون استيعاهب

مستقبال يف  واإلسهاماجملتمع يف ممارسة احلياة الطبيعية  أفرادوبذلك حيرمون من املسامهة مع بقية 

 قدرة من اجملتمع شاءت أفرادالذي يؤثر عليهم من الناحية النفسية ، فهم  األمرخدمة اجملتمع ، 

 األفرادالذهنية اليت انعم هللا هبا على غريهم من  أواحلسية  أوحيرموا من بعض النعم احلركية  أنهللا 

 . األسوايء
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سة ممار  أو األعمالعن عمل من  أعيقالفرد الذي  أبنهكلمة معاق ميكن االستدالل منها   إن

دخل له  ، ال إنشائية أوعمرانية  أوجتماعية ا أوطبيعية  دمن املمارسات وذلك بسبب وجود قيو 

ال عن مسامهة اجملتمع يف تطور هذه يام مبا يقوم به الفرد السوي ، فضعاقته عن القيف وجودها أ

 اغلب اجملتمعات ال تستطيع استيعاب هؤالء املعاقني و التكيف معهم . أن، السيما  اإلعاقة

من الناس ابلتوقف عن النمو و العجز الكامل عن  الكثري أذهانيف   اإلعاقةلقد ارتبطت 

بقدر ما يعكس سلبية االجتاهات و تدين التوقعات،  األداءالتعلم ، وهذا ال يعرب عن حقيقة 

 أوهر تكون حالة من الضعف يف مظ أنتعدو هي ال  إذ وانب ،ال تعين تعطل كل اجل فاإلعاقة

  1من مظاهر النمو و ليس التوقف عنه. أكثر

تتسبب يف  األساسيةاجملتمعات ووحداهتا  أن إىلهذه النظرة تشري الدراسات العملية  ولتأكيد

وطرق الوقاية  لإلعاقةالرئيسية  ابألسباباجلهل  إىلدون قصد منها ، ويعزى ذلك  أطفاهلا إعاقة

 2لو توافر الوعي االجتماعي هبا. األطفالملالين  اإلعاقةمن ممكن تفادي حاالت  إذمنها ، 

من هنا تتحدد مشكلة املعاق يف مدى جتهيز املدينة على الوجه املطلوب ومدى توافر 

 احملمدية ابلتحديد.املخططات احلضرية للمدن اجلزائرية مع الرتكيز على مدينة 

  املتطلبات الفراغية يف فضاء الشارع )الطرقات(. 1.3

                                                           
 م 2000، كانون االول ديسمرب  5اخلطيب مجال،من هم املعوقون ، جملة الطفولة،اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة، العدد  1
،  5،جمللة التنمية والطفولة ، اجمللس العريب للطفولة والتنمية، العدداألطفالبني  اإلعاقةاهلييت هادي نعمان ، االتصال اجلماهريي حول ظاهرة  2

 . 43م، ص2002، 2جملة
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 أوذلك احليز من الفضاء الذي حيتوي على عدد من املمرات  أبنهميكن تعريف الشارع 

ممرات للمشاة وممرات  املسارات وميتد مابني خطني من الكتل العمرانية ، وتقسم هذه املمرات اىل

 للمركبات .

لشارع الرئيسية فهي القيام بعملية الربط بني فعاليات املختلفة ، اذ ترتكز على أما وظيفة ا

السكنية والتعليمية والصحية و الرتفيهية واحلكومية ...  األرضهذا الفضاء مجيع استخدامات 

 املختلفة . األنشطةوغريها من االستخدامات اليت متارس فيها الفعاليات و 

 أن، غري لوسائط النقل املتحركة وكذلك احتياجات املشاة  تصميم مسارات الشارع وفقا إن

تكنولوجي و الذي حدث يف وسائط النقل جعل املدن تعاين من مشكالت كربى يف التقدم ال

شوارعها ، ممثلة يف االزدحام والتلوث الناتج عنها . انهيك عن صعوبة ذلك على ذوي 

 أفرادلعدد كبري من  اإلعاقةاالحتياجات اخلاصة * بل أصبحت هذه الوسائط تساهم يف حدوث 

يتم تصميم الشوارع وفق احتياجات  أنالشوارع ، من هنا كان لزاما  اجملتمع جراء حوادث املرور يف

 التالية: األمورذو االحتياجات اخلاصة وغريهم وذلك من خالل مراعاة  األفراد

 

 

 املسارات :-أ

املساعدة  أبدواهتمالشوارع ليستطيعوا السري عليها  جوانبختصيص مسارات خاصة هبم على 

و تكون هذه املسارات  أخر انتقاهلم من مكان إىل أثناء واألمان األمنتوفر هلم عامل  أهناكما ،  
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ولكن ما  وإاياباملساعدة ليسهل مرورها على جانيب الشارع ذهااب  األجهزةبعرض يتناسب مع 

وجدانه على ارض الواقع ينايف متاما ما قيل وان هناك نقص فادح يف هتيئة الشارع عموما و 

، وهنا تكمن أمهية الطرقات واملسارات يف تسهيل عملية الطرقات على وجه اخلصوص أواملمرات 

و هذا ما   ، اآلخرينتنقل املعاق حركيا يف وسطه احلضري بكل راحة وعدم االعتماد على 

وي كاين صعوابت بزاف ماحتس روحك أالز ال من انحية الطرقات صرحت به أحد املبحواثت "

ري ابه توصل للبالصة لراك ابغي تروح هلا وهناك غياب اتم للتجهيزات تبذل جمهود كبوال النقل 

 1"داخل املدينة

 

 

 

 

 

 

 

 الرصيف داملعاق يف صعو  ةانامع

 حمطات االنتظار:-ب

                                                           
 03املقابلة : 1
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خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة فيتم توفري يف احلاالت اليت ال يستعمل فيها وسائل النقل 

وسائل  إىليف املباين العامة ، لتساعد يف دخول هؤالء  أوبسطات خاصة يف حمطات االنتظار 

سم  62 األرضابلعصى املساعدة ، كما ترتفع هذه البسطة عن  أوابلكرسي املتحرك  سواءالنقل 

 م.1.80، وتكون بعرض 

 التقاطعات: -ت

واحتياجاهتم لالنتقال من  املعرضني احتد حركي يف الشوارع ، األفرادتراعي توجد  أنجيب 

يف الشارع من خالل التقاطعات املسموح هبا يف ذلك ، فتكون فرتة توقف  أخرى إىل جهة 

 من الشارع. األخرالطرف  إىلمناسبة لسرعة سري هؤالء ووصوله  الضوئية اإلشاراتالسيارات يف 

 ت:مواقف السيارا-ث

ختصص يف مواقف السيارات مساحة لسياراهتم اخلاصة وتصميم حبيث تسمح هلمم ابلركوب 

كان العرض   فإذا، األمطاريها احلماية من الرايح و وتكون كافية لدوران الكرسي املتحرك وتتوفر ف

م فان العرض املطلوب لركوب شخص يستعمل كرسي  2املطلوب لوقوف سيارة مغلقة هو 

 م.5.10ال يقل عن  م وطول املوقف3.60-3ما بني  يرتاوحمتحرك ومعه مرافق 

 

 : األنفاق-ج

توجد منحدرات خاصة يتفق تصميمها مع  آناملخصصة للمشاة جيب  األنفاقيف 

تكون بعرض واحندار مناسبني وان نثبت على احد جانيب  آنمن احتياجات املعرضني لتحد حركي 
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املنحدر درابزين ملساعدة ذوي التحدي احلركي وان تكون السالمل ابلشكل الذي ميكن استخدامه 

 من قبل مستخدمي الكراسي املتحركة و العصى املساعدة .

 املتطلبات الفراغية يف احلدائق العامة و املساحات اخلضراء:. 2.3

للعب دورا هاما يف تنمية القدرات العقلية لدى الفرد  آن إىلاحلركية  ابإلعاقةيرى املهتمون  

تتضمن أنشطته كافة  إذاملتنامية ، وأداة دافعة للنمو فهو وسيلة الكتشاف الفرد لذاته وقدراته 

العمليات العقلية ، كما يعد وسيلة للتحرر من التمركز حول الذات ، ووسيلة تعلم فعالة تنمي كافة 

املهارات احلسية و احلركية واالجتماعية واللغوية واملعرفية و االنفعالية وحىت القدرات االبتكارية ، 

و  وظائفهتعددت ف طبيعي مهما ، فضال عن انه موق االنفعاالتوهو كذلك مساحة لتفريغ 

 .1استخداماته

والفرد املعرض لتحد حركي ال خيتلف حركيا عن الفرد السليم يف احتياجاته للعب ووسائله 

يف ممارسة  األخريني فرادحيصل على نفس الفرص املتاحة لأل أنمن حقه  إناملختلفة ، بل 

للرايضة من اثر فعال يف تقوية اجلسم ال خيفى على احد ما  إذالرتفيهية و الرايضية ،  األنشطة

ما هلا من فوائد اجتماعية و نفسية للفرد السليم و املعرض لتحد حركي  إىل إضافةوالتوافق احلركي 

ضرورة حث املعرضني لتحد حركي على ممارسة  اإلعاقةعلى حد سواء . ويرى العاملون يف جمال 

االتزان  إعادةالرايضة تعمل على  أنما ذلك يساعد على منوهم ، ك أن إذالرايضة ابنتظام ، 

 أساليبمن  أسلوبفهي  عالقات اجتماعية مع احمليطني به ، إقامةالنفسي للمعوق وتشجعه على 
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  إنمعرفة رأي املبحوثني فيما  أردانيف اجملتمع وكسر احلاجز النفسي لديهم ويف هذا االجتاه الدمج 

كالتايل   إحداهن إجابةفكانت  األسوايء األفرادمع  ابالختالطاملعاقني  ألوالدهمكانوا يسمحون 

واه الزم خنليه حيتك مع االخرين الن هذا املرض ما الزملهش يكون جابد روحه وممكن خيلقله "

 1ة نفسية وال كاش حاجة من االحسن خنليه خيرج برا ويشوف بعينيه."دعق

 األنديةيف  أوتتناسب الفراغات املخصصة للعب سواء يف املدرسة  أنولتحقيق ذلك البد 

 إالاملعرضني لتحد حركي وغريهم ، وال يتم ذلك  األفراديف احلدائق العامة مبا يتناسب وقدرات  أو

توفر ومناسبة  إىل إضافةالرايضية املختلفة ،  األنشطةفعاليات  إىلحتققت سهولة الوصول  إذا

الرايضة  أويف اللعب  اقرأهنمب مبا يتناسب وقدرة املعاقني وحيقق هلم املشاركة مع اللع وأجهزةاملرافق 

فكان تدخل احدهم على النحو التايل ويف هذا السياق  ويسهل عليهم  ممارسة هوايتهم املفضلة ، 

احملمدية مدينة صغرية وخاصها بزاف صواحل من بينها املنشات والتجهيزات اليت ختص هذه " ، 

" و يقول أخر  "الفئة من املعاقني ويال لقيت تلقى حاجة قليلة ماتكفيش ابه ولدك يتجول غاية.

 2 ايخواي خاص بزاف صواحل انقصني مليي خترج من دار وانت تعاين."

بعيدة كل البعد عن توفري املرافق  الزالتمدينة احملمدية  أناحلكم  ميكنومن هذا 

والتجهيزات هلذه الفئة اليت تبقى تعاين يف صمت وال جتد من خيفف عليها القليل من أعباء هذه 

نضع  نالبد أالرايضية واحلدائق العامة وساحات اللعب املدرسية  األندية، لذا عند تصميم اإلعاقة

                                                           
 03املقابلة : 1
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ركي ملمارسة هواايته وتنميتها ونقله من حىت يتحقق الدفع بذي التحدي احل أعينناذللك نصب 

 مشارك فعال. إىلمشاهد 

 :املتطلبات الفراغية يف الوحدات السكنية )املباين(. 3.3

 أولوحدة معمارية يتعامل معها الفرد املعرض لتحد حركي وفيه حيدث  أوليعد املسكن 

يتناسب تصميم املسكن الذي يعيش فيه  أن، لذا ينبغي  األسرة أفرادتفاعل اجتماعي بينه وبني 

املساعدة ، حىت يصبح  أجهزتهبواسطة  أوهذا الفرد مع قدرته على احلركة واالنتقال سواء مبفرده 

 معتمدا على نفسه .

ه اخلروج والدخول من خالله بواسطة الكرسي يكون واسعا كي يسهل علي أنفاملدخل البد 

جوار الدرج ،  إىلاملدخل مرتفعا فينبغي عمل منحدر  كان  وإذاالعصى املساعدة ،  أواملتحرك 

 أبوابوتوضع املقابض يف متناول يد الفرد ذوي التحدي احلركي قبل الفرد السليم ، وكذلك مع 

د الغرف ومرافق املنزل املختلفة ، والردهات و املمرات اليت تكون واسعة مبا يكفي ،ن كما تزو 

 1اجلدران مبقابض مساندة للتحرك .

املساعدة  أبجهزتهتكون مبساحة كافية لتحرك املعرض لتحدي حركي  أناملرافق فينبغي  أما

يف متناول اليد سواء كان ذلك ابلنسبة للمطبخ او دورات املياه ، مع مراعاة ان  حمتوايهتاوتكون 

املعرض لتحد حركي عند حدوث مكروه له ،  إغاثةاخلارج ، حىت يسهل  إىل األبوابتفتح 

                                                           
 .180م،ص1990،اإلسكندريةاخلدمة االجتماعية يف جمال رعاية الفئات اخلاصة ،املكتب اجلامعي احلديث، إسهاماترمضان السيد:  1
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املسكن مبا يتناسب وحاجات هذا  أتنيثيكون  أندورات املياه ويراعي كذلك  وابأبوالسيما 

 املسكن . أرجاءالفرد كي ال حتد من حركته داخل 

  أسرته أفرادهذه التسهيالت تساعد يف عملية االتصال الفرد ذي التحدي احلركي مع  إن

الذي يساعد يف سهولة دجمه  مراألتدجمه معهم يف فعاليات احلياة اليومية داخل املنزل  أهناكما 

 ابجملتمع احمليط به .

ومن خالل التحدث مع بعض اسر املعاقني حركيا وسؤاهلم عن مدى تواجد مثل هذه  

ابن مثل هذه التسهيالت غري  اإلصابةالتسهيالت يف مساكنهم أفاد اغلبهم والسيما شديدي 

 أخر إىللالنتقال من مكان  األسرة األفرادمساعدة احد  إىلحيتاجون  وأهنممتوفرة يف مساكنهم 

يبقون يف غرفهم اخلاصة  فإهنموجود صعوبة يف ذلك وابلتايل  إىلداخل املنزل وخارجه وهذا يؤدي 

الذي يؤدي  األمريف الفعاليات اليومية داخل املنزل ، أسرهم أفرادلفرتات طويلة واليشاركون بقية 

امليل حنو االنطواء والعزلة وعدم التكيف مع  إىلويدفعهم  أسرهم أفرادالتباعد بينهم وبني  إىل

اان مني كنت ساكنة يف نعم كاين صعوابت "لنا أحد املتدخلني أكدهاجملتمع احمليط به ، وهذا 

الباطيمات كنت مغبونة مع الدرج فل طلوع والتهواد مكانش السونسري ، زيد داير الداخل 

 1ضيقني ومشي خمدومني غاية"

يكون عليه  أنالكافيني مبا ينبغي  واإلدراكمتلك الوعي  اليت ال األسرذلك يف  إىلضف 

 التعامل مع الفرد ذي التحدي احلركي.
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 وسائل النقل: .4

عندما يتم التحدث عن اتمني خدمات النقل العام للمعوقني حركيا ، البد من التعرف    

 لألمملعمل الدولية للجمعية العامة ا أولوايتعلى ميثاق الثمانينات ، الذي شكل حتوال هاما يف 

. بدا االهتمام املنظمة الدولية حبقوق  وأتهيلهماملعوقني  األشخاصاملتحدة ، يف جماالت مساعدة 

صدور الكثري من القوانني والتشريعات املنظمة الحتياجات  إىل وأدىم  1975املعوقني منذ عام 

وببعد منشورات  1املعوقني . األشخاصيل خدمات والبيئة املبنية لتسه األبنيةالوظيفية واستعمال 

ودولية وضع ميثاق  إقليميةنطاق دويل دامت ثالث سنوات ، تضمنت اجتماعات ومؤمترات  على

هيل الذي متر الدويل الرابع عشر لتأؤ حيز التنفيذ ووضع الربانمج النهائي املقرتح يف اجتماعات امل

نة الدولية ، واعتربت الس 1981امليثاق عام  إقرار وأعلن 26/01/1980عقد يف كندا 

 .شعار املشاركة الكاملة واملساواةاملعوقني ، حتت  لألشخاص

رئيسية تتعلق حبقوق املعوقني يف التدريب والتوجيه ،  أهدافينص امليثاق على تبين مخسة 

حيز التنفيذ . ويهمنا  األهدافعامة وخطط العمل لوضع هذه جمموعة من املبادئ ال إىل ابإلضافة

 واألحباثتشجيع الدراسات  إجراءاتمن التقرير والذي يركز على  36يف هذا البحث اجلزء 

العامة ،  األبنيةالوظيفية لسهولة حركة املعوقني ضمن  اإلمكاانتواملشاريع التخصصية لتامني 

،  واملنشآتظيم املباين السكنية ملعمارية اهلندسية ، وتنا األنظمةوخمتلف وسائل النقل وحتديث 

                                                           
ابرك افنيو  432،مؤسسة التأهيل الدويل للمعوقني، 1980منشورات التأهيل الدويل"املؤمتر الدويل الرابع عشر للتأهيل ، بنيوم،كندا  1

 ت،نيويورك.سار 
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تطوير جمموعة  إىل إلضافةاملشاريع اهلندسية املستقبلية اب هنائيا يف وإزالتهاوختفيف احلواجز القائمة 

 املعوقني. لألشخاصاحلركة والتنقل  إمكاانتالدالة للمساعدة يف حتسني  اإلشاراتمن 

 العام اخلاصة ابملعوقني:تشريعات النقل  4-1

تشريعات خاصة حلماية املعوقني ،تتمثل  إبجيادهنالك العديد من الدول اليت اهتمت   

ن قانون مانيتوبيا يف كندا، والقانو نها موالقوانني املساعدة ، و  األنظمةبقوانني تشريعية تغطي خمتلف 

ل وسط مدينة بريوت التجاري ، ،ودلي األردينالوطين اهلولندي ،والفرنسي ،وكودات البناء الوطين 

يستفاد من  أناليت ميكن  ون هيئة التنمية الوطنية الدولية السويدية وغريها من البلدان املختلفة،وقان

. العديد من التقنيةل جوانب احلياة العصرية و جتارهبا اليت يتم حتديثها بشكل مستمر لتغطي كام

النقل املختلفة اخلاصة خبدمة  أنظمةهذه القوانني والتشريعات ، تتضمن معلومات هامة عن 

 املعوقني .

هذه التشريعات ، تشريع حركة النقل الذي يتضمن وثيقة التعليمات اخلاصة  أهممن    

والتعريفات  واألهداف،  1يف الوالايت املتحدة . النقل إدارةعوقني صادرة عن مبرونة احلركة للم

عدد من العناوين الرئيسية تتعلق هذه التشريعات مبواصفات وسائل  إىلالعامة ، تقسم الوثيقة 

 النقل املتاحة للمعوقني وذوي االحتياجات اخلاصة وفق مايلي:

 السريعة . أنظمة احلافالت وسيارات النقل املتوسطة والصغرية ضمن املدن وعلى الطرق -

 النقل يف حافالت السكك السريعة واخلفيفة ضمن املدن. أنظمة -
                                                           

 .1996، 1،عدد12ورع مأمون،االحتياجات الوظيفية للمعوقني،جملة جامعة دمشق،جملد 1
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 النقل يف حافالت سكة احلديدية . أنظمة -

 . األنفاقمرتو  أنظمة -

على حدة من مساعدات احلركة  األنواعتتضمن الوثيقة التعليمات اخلاصة بكل من هذه 

الغري القابلة لالنزالق ،  األرضياتمع مناسيب الصعود، نوعية والتعامل  األبوابللمعوقني ، 

، موقع صندوق  اإلانرة، التوزيع الداخلي ، وقبضات وسالسل االستناد ، وأولويتهاشارات اجللوس 

 إشعار، طلب التوقف وأماكناملعلومات وخرائط توضيحية للطرق  أنظمةالركوب ، موقع  أجرةدفع 

 النقل.  أنواعاملختلفة لكل نوع من  التوقف وغريه من التعليمات

لدول على النهوض ابلنقل نرى من خالل هذه التنظيمات والتشريعات حرص  خمتلف ا

اخلاصة على اخلصوص ،  االحتياجاتكي يكون يف خدمة اجملتمع عامة ولفئة ذوي وحتسينه ل

التنظيمات على واقع املدن اجلزائرية وابخلوص مدينة احملمدية فهي  هذهمن  بعض  إسقاطحاولنا 

."كاين صعوابت كبرية يف مدينة املبحوثني الزلت تعاين من هذا اجلانب وهذا ما  صرح به احد 

موفرة ال نقل وال باليص ويني  اوهلا مشكلة اتع النقل نتا وزهرك يال حيبسولك ، الدولة ماراهيش

   يروح اوالدان ."

اوالد معوقني ابش هنودو للمدينة نعاين ابه نركبهم ومايبغوش  03اان عندي ."يضيف أخرو 

 1حيبسويل احياان شعال واان نقارع مشكلة كبرية."
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 خصوصية ومعايري التهيئة العمرانية: .5

 متطلبات التصميم يف البيئة اخلارجية: -1

ارنة مق اإلعاقاتالفيزيقية ، ومتطلبتها الوظيفية مبفهوم تنوع  اإلعاقةمت حتديد طبيعة  أنبعد 

من املفيد يف هذه املرحلة التحدث عن املعوقني .  األشخاصاحلركة واالنتقال لدى  اعتباراتمع 

تصميمية ، ودور  كأهدافت الوظيفية  لبات التصميم ، كرد فعل لالحتياجاتعريف متط أمهية

 . األهدافاملهندس املعماري واملخطط يف حتقيق هذه 

واملخططني ، كانوا دائمي االهتمام بضرورة اتمني  املعماريني أنبشكل عام، جند 

املعرفية اليت متت فيي  األحباث، ومت بشكل خاص استثمار  األبنيةاالحتياجات الوظيفية ملستعملي 

تفهم االحتياجات  إىل، وخاصة التحول اهلام حنو احلاجة  خرييناألهذا اجملال ، خالل العقدين 

واحمليط املبين، حيت  األبنيةمع  اإلنسانالوظيفية، مبحتواها العام واليت تعكس كيفية التعامل 

 1.لتشمل اختصاصات متعددة وشاملة  اإلنسانيةالتخصصية يف العلوم  األحباثتوسعت 

متطلبات  أولوايتهذه االختصاصات يف حتديد مناهج التعامل مع اختالف وتعدد  إن

بيئة إجياد اظهر مناهج وطرق جديدة يف العمل اهلندسي احلايل، مت استثمارها لصاحل  اإلنسان

 املعوقني يف معظم بلدان العامل . لألشخاصمناسبة 
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واملرافق العامة ، من قبل )املركز الدويل  األبنية ومستعملي اإلنسانمت حتديد معايري متطلبات 

كي يعيش ويعمل براحة   لإلنسان( على انه" املستوى والشروط الضرورية األبنيةودراسات  لألحباث

 .1"، وفق املعايري الصحية واملؤهالت االقتصادية املطلوبة وأمان

للبناء  )املركز العلمي والتقين CSTBمن قبل  اإلنسانوقد استعمل مصطلح متطلبات 

تعمال متطلبات التأقلم واس إىلابإلضافة الفرنسي( مبعىن اتمني "مجيع املتطلبات النفسية والفيزايئية 

البيئة املبنية" يف املفهوم اهلندسي ولتحديد متطلبات املعوقني التصميمية يف البيئة املبنية البد من 

من معايري وقياسات نظامية يف هذا اجملال رغم ما جنده من  اآلنالبحث فيما مت اجنازه حىت 

 املعوقني. شخاصاألاهلندسية واهلندسية الطبية اليت ختدم  األحباث أولوايتاختالف واضح يف 

عدد من الصفحات لتحدي  إفراديف بعض املراجع اهلندسية املتداولة بشكل واسع مت 

هذه املعلومات املتوفرة  أنت املعوقني الوظيفية ، ورغم اتطلبستعملة ملاهلندسية امل القياسات

امل مع يف حتديد طبيعة التعتبدو غري واضحة  فإهنااهلندسية اهلامة  األسئلةعلى بعض  أجابت)

املختلفة وتعكس سلبا العالقة املرتابطة ما بني البيئة املبنية ومتطلبات حماور االنتقال  اإلعاقات

هذه املراجع ختصصية ومفيدة لتحديد املتطلبات الوظيفية للمعوقني مبعناها  اعتبارواحلركة وال ميكن 

 الشامل .

 

                                                           
 .1مرجع سابق، العدد  1
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 هتيئة املباينصورة توضح العوائق اليت تواجه املعاق من انحية 

جمموعة املراجع البحثية املتخصصة ، فهي مفيدة يف التعرف على طرق حل الكثري من  أما

املعوقني ، ولكنها ال تزال غري مفيدة للعديد من البلدان  ابألشخاصاملشاكل التصميمية اخلاصة 

 عديدة منها : ألسبابالتطور  إىلاليت تسعى 

بعني  أتخذدرت عنها ، لكوهنا القياسية خاصة ابلدول اليت صاألنظمة اعتبار هذه  -أ

 اهلندسية املستعملة يف تلك البلدان . واألنظمةاالعتبار القوانني 

يف  اإلنسانعلى معدل مقياس ت القياس املستعملة ، واعتمادها تنوع واختالف وحدا -ب

نتيجة العوامل الطبيعية والبيئية والوراثية  أخرى إىلهذه البلدان ، واليت ختتلف من منطقة جغرافية 
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 املعمارينيتزال مسؤولية  ة العربية ملراجع حبثية ختصصية يف هذا اجملال والببشكل عام ، تفتقر املكت

اخلاصة على الرغم من واملخططني غري واضحة يف جمال املعوقني على صعيد املؤسسات العامة و 

تشريعات هتتم ابلنقل وحرية  إصدار، وحمولة  املعوقني بتأهيلمشاريع هندسية هتتم  إنشاءتسارع 

  إن، ولتسليط الضوء على مدينة احملمدية ومعرفة املعوقني يف البيئة اخلارجية  األشخاصحركة 

حاولنا التقرب من اهليئات  لفئة املعاقني حركيالية امن الناحية اجمل مهيأة األخريةكانت هذه 

حول وضعية املدينة من انحية التصميم والتهيئة ،  أكثراملختصة يف البناء والتهيئة العمرانية للتعرف 

"بصراحة اليوجد أماكن خمصصة للمعاقني ، تفتقر مدينة احملمدية هلاته املرافق و التهيئة منذ يقول 

 أنومن هنا نستنج     هلذه الفئة يف السابق ."املسؤولني زمان وهذا رمبا راجع لعدم اهتمام 

جماليا لتتماشى وخصوصية املعاق حركيا(  مهيأةالفرضية اليت طرحناها )مدينة احملمدية ليست 

 حد بعيد . إىلحتققت 

اهليئات  بدأتبل  اإلطالقيعين ان هناك عدم وجود اهتمام هبذه الفئة على  ولكن هذا ال

تعليمات ختص  األخرية اآلونةنعم نتلقى يف ."وهذا ما صرح به احد املسؤولني إليهاالنظر املعنية يف 

من الناحية  األمورتتحسن  بدأتبتهيئة العمرانية اجلديدة واليت تنص على االهتمام هبذه الشرحية، 

 1يف انتظار جتسيدها على ارض الواقع ." اإلدارية

 

                                                           
 02املقابلة رقم 1
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  :خصائص اجملتمع احلضري .1

أو  تمع املدينةجمقى وهو ر أر إذا كان اجملتمع البدوي مثل الطور الطبيعي النتقال اجملتمع إىل طو 

لضروري إىل جتاوز ادي و االقتصااحلضر فإن ذلك ال أييت إال بعد حتول اجملتمع احلضري إىل النمط 

عة، فرد أو اجلماستوى اللى مالكمايل وهو ما يؤدي ابلضرورة إىل تعيري يف منط وأسلوب احلياة سواء ع

 الدخول يف عوهم إىلت تدومن مث تبدأ العوامل األخرى يف البناء االجتماعي وما تربطها من عالقا

سلوكيات قيات و أخال ما تتطلب هذه املهن منمفاهيم جديدة حول السوق أو الصناعة والتجارة، و 

 .ةة جديدور مساملصلحة ابلدرجة األوىل، والعالقة غري املباشرة بني املتعاملني مع ظه

مالصقة و هي احلياة التعاقدية اليت تنظم العالقات االجتماعية واالقتصادية بني أفراد اجملتمع 

على جوانب احلياة الكمالية وبذلك يبدأ الناس وكذلك تربز ظاهرة اإلنفاق من الفائض االقتصادي 

مييلون إىل حسب االستقرار والتفكري يف إنشاء املدن، بعد أن يكونوا قد مالوا إىل الرتف و سعة من 

العيش واحلياة الناعمة ودخلوا ابب التحضر الذي خيتلف عن النمط األويل من احلياة وكلما تقدم 

يف املدن ترتب عن ذلك أيضا ازدهار العلوم جبميع أنواعها،  الناس يف التحضر والذي ال يكون إال

لتكوين وهو ال يكون إال بكثرة ألن الصناعة والتجارة يف احلقيقة مثرة تفكري ليس ابلعادي مبني على ا

 1.العلم و طالبه دور

  

                                                           
 81، ص  1977، تونس ،  علي الوردي: منطق ابن خلدون ، الشركة التونسية للتوزيع 1
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وحسب ابن خلدون فإن من خصائص سكان احلضر انغماسهم يف امللذات الدنيوية والتباهي 

اليت تصبح يف معايري التمايز االجتماعي، فهذه األوضاع تشكل حياة األفراد واجلماعات يف املدن، 

جارة، وحىت يف اختيار املهن واألعمال تراهم مييلون إىل امتهان الصناعات واحلرف مبختلف أنواعها والت

وعلى صعيد التدرج االجتماعي يرى ابن خلدون أن أفراد اجملتمع احلضري كلما توغلوا يف حياة املدينة  

كلما ازداد التغري االجتماعي والثقايف والفكري ويبدأ ارتباطه ابألرض، يتقلص كمصدر اقتصادي 

 1.ورافد للعالقات االجتماعية وما تفرضه من التزامات بصور متنوعة 

بد أن نعلم أن هذا الرأي البن خلدون مل جيعل االنتقال من احلياة الريفية والبدوية  ولكن ال

بشكل مفاجئ بل جند تدرجا بني املوقفني البداوة والتحضر وذلك عرب عدة حتوالت مير هبا اإلنسان 

ادا أو اجملتمع، فهو يرى أن التدرج موجود داخل كل نوع من العمران البشري، فهو ال يقيم تناقضا ح

التناقض ميكن بني القطبني وهو " القفار والعضو الزائد عن  وإمنا 3بني اجملتمعني " الريفي واحلضري "

حده وابلتايل يرى ابن خلدون أن التحضر مرتبط ابالستقرار على أرض حمددة وهذا جيعل اإلنسان 

ية واقتصادية وسلوكية يفكر يف زايدة ثروته وتغيري حياته إىل األحسن وهذا ينتج عنه عالقات اجتماع

واجلماعات على التغيري يف كل شيء ابتداء من  األفراد ثع مغاير حيتوي على ميكانيزمات حتمن نو 

اللغة لكي يستجيب للمعطيات اجلديدة وغريها من املوقف واالجتاهات الفكرية املتباينة نتيجة للعوامل 

كما ميتاز أفراد اجملتمع  .احلياة يف الريفاليت يفرضها العيش يف املدينة املتغرية واليت ختتلف عن 

احلضري ابلنفعية والعالقات الرمسية يف قضاء مصاحلهم وابلتايل فإن ما يربطهم ببعضهم يف الغالب 

                                                           
  .243،ص  1982وحنا قمري: ابن خلدون ، دار الشروق ، بريوت ، ي 1
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املصاحل املشرتكة وهو أمر طبيعي ألنه يتماشى واملناخ الكلي حبياة املدينة، كما ميتاز ابلتنافس والصراع 

يف سبيل حتسني ظروف احلياة العائلية وظهور الفردية وهو ما يرتتب عنه تغيري يف األدوار واملراكز و  

إحالهلا حمل الضرورايت وهو ما كذلك البناء العائلي حيث تبدأ العالقات فيه جتري وراء الكماليات و 

يولد بذل املزيد من اجلهد املبذول للحصول على املال لتوفري هذه احلاجات وإشباع الرغبات املتعددة،  

كما أن أهل املدن متبدلون يف موقفهم ومعامالهتم وهي خاصة من خصائص ثقافتهم وإذا كانت 

دن ولدى سكان احلضر هو اختالف يعود إىل قضية املعايري والقيم متفق عليها يف الريف فإنه يف امل

تعقد الثقافة،مما يفسح اجملال للتفسريات الفردية وجل السلوكيات إمنا هي تعبري عن وضعية اجتماعية 

معينة أقرت على اإلنسان وطبعت حياته بطابع خاص وشدته إليها وهو ما جعل حياة سكان احلضر 

خصائصه سيادة القانون اإلداري واملدين واالعتماد فيه يقوم متتاز بعدم االستقرار واجملتمع احلضري من 

على تساند اجلماعة االجتماعية وما يتخللها من تفسريات فردية للمفاهيم األخالقية واملعيارية 

والعاطفية، زايدة على ذلك فإن التضامن االجتماعي إجيابيا نظرا ملا يتمتع به الفرد من االختيار 

جتماعية، ذلك ألن شكل التضامن الذي حيكم عالقات اجلماعات ببعضها يف اإلرادي يف عالقاته اال

اجملتمع احلضري إمنا هو التضامن العضوي الذي يعتمد على تقسيم العمل وتنوع الوظائف 

والتخصصات وهو ما يكسب اإلنسان خربات جديدة وتتطلب منه الدخول يف عالقات تتباين 

العالقات الواسعة أن تدفع ابإلنسان إىل بدل جهود أكرب  وختتلف عن األوىل كما أن من شأن هذه

للتكيف السريع مع الشروط االجتماعية واالقتصادية املتغرية، وهو ما يوحي أبن يكون اإلنسان فيه 
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العشائرية اليت هي من  طف القبلية أو"اجملتمع احلضري " أكثر عقالنية ونظرة واقعية جمردة عن العوا

 كما يعد  مسات اجملتمع الريفي،

ر لراقية ويبتكماعية االجتاجملتمع احلضري جمتمع حياول أن ينشئ لنفسه كل ما ييسر له احلياة ا

ادية االقتص ئفهامن األدوات مما جيعل حياته أكثر رفاهية وازدهار، فاملدينة تتحدد بوظا

 تعريف املدن لجأ إىلني يواالجتماعية...إخل أكثر ما حتدد حبجمها هذا ما جيعل الكثري من الباحث

 :التايل لنحواوتصنيفها حسب وظائفها وهذا ما مييز املدينة خبصائص ميكن إدراجها على 

 1-1 :إن السكان احلضر يون منعزلون بشكل واضح عن الطبيعة ومهىن ذلك أن أهم  البيئة

وم على املهنة: اجملتمع احلضري يق - .صلة هلم وأبعد أثر يف حياهتم هي البيئة اليت صنعها اإلنسان

تنوع املهن وغالبية سكانه يعملون ابلصناعة وما يتصل هبا من عمليات، ويف التجارة والتبادل 

والوظائف املتخصصة واإلدارة واحلكم وبصفة عامة اجملتمع احلضري يعمل أفراده بكل املهن عدا 

ذا يتناسب حجم وكثافة سكان اجملتمع: اجملتمع احلضري هو أكرب بكثري من الريف، وهل - .الزراعة

 .حجم اجملتمع احمللي مع احلضرية ومتتاز بكثافة عالية وهي ارتفاع السكان يف الطيلو مرت املربع الواحد

–  
 1-2 :مستوى  ذا علىية وهيظهر بوضوح يف اجملتمعات احلضر  التباين والتدرج االجتماعي

 .السلم االجتماعي والوظائف واملهن 

 1-3 :انه نفسيا رتبط سكف امليوجد ارتباطبني الالجتانس واحلضرية أكثر من الري الالجتانس

 – .واجتماعيا وابلتايل أكثر جتانسا من احلضر
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 1-4 :تعرف املدينة على أهنا مكان التنقل االجتماعي الكثيف وهلذا يرتبط التنقل  التنقل

 يف وقت الكوارث حيث ترتفع ابحلضرية ارتباطا إجيابيا وال حتدث اهلجرة من الريف إىل احلضر إال

معدالهتا وإذا كانت املدينة أو اجملتمع احلضري مل يظهر اعتباطا ،بل ألغراض استوجبها حميطها فمن 

 .1هنا ميكننا تصور العالقة بني الريف واملدينة

  :خصائص األسرة احلضرية .2

وأم وأطفال يف غالب األحيان وتبعا ذلك  أبمتتاز األسرة احلضرية ابلبساطة حيث تتكون من 

ضعفت العالقات نوعا ما، بني األفراد املباشرين وبني األقارب البعيدين نتيجة املطالب املادية 

شغل تفكريهم ويرى ج. بالندي أنه عندما تتفيد جهود األفراد ومتأل وقتهم و والضغوط الثقافية اليت تس

ألفرادها ابلتخلي  غوط وتتغري العالقات القرابية فتسمح املدينةتدخل األسرة إىل املدينة تتحرر من الض

والضوابط التقليدية وتسمح هلا ابالختيار واألسرة احلضرية ليست وحدة اتمة تقوم 2 عن االلتزامات

جبميع الوظائف اليت تقوم هبا األسرة الريفية فيتقلص وظائفها واألدوار اليت كانت تقوم هبا أصبحت 

ألسرة احلضرية ليست احمليط الوحيد للفرد هناك مؤسسات أخرى تنافسها تقوم أكثر ختصصا، فا

اليت تقوم هبا األسرة من قبل، فاألسرة احلضرية ال تراقب وحدها الفرد فاألسرة احلضرية 3ابلوظائف 

من أجل تقدمها وتطور 4غري املنعزلة يف اجملتمع الكبري، بل تظهر أمهيتها يف الدور الذي تقوم به 

                                                           
 67،ص  2003خنبة علم االجتماع . علم اجملتمعات،  1

2Andrée Michel. Sociologie de la famille. 1972. p97  
3  R. Benkhelil. Definition et reproduction socio- demographique in reflescion surtes structures. Inpeap 

. Mat,1982,p48 

  
 13،ص  1968ا، دار املعارف، ھحسن حممود. األسرة ومشكالت 4
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تمع واألسرة واملدرسة هي أقوى املنافسني للرتبية والتنشئة االجتماعية للطفل زايدة على دور الغعالم اجمل

اليت تفرض نوعا من االستهالك ونوعها من السلوك وأصبحت عالقات الفرد مع أسرته تزداد ضيقا 

ة وضعفا من حيث وظائف األسرة احلضرية خاصة التنشئة جعلها ال تتدخل يف تنظيم احليا

اجلماعية وتعويضها ابلتنظيمات املختلفة جعل من الوقت احملدد لألسرة ضيق جدا 1االجتماعية 

وتتصف األسرة احلضرية أبهنا تعمل إىل جانب املؤسسات األخرى وأهنا تساهم معها مسامهة عضوية،  

رة من طرف اجملتمع الكبري واألس2كما أن األسرة احلضرية ختضع للتنظيم االجتماعي املفروض 

احلضرية ليس جمتمعا صغريا تتوفر فيه كل مقومات اإلكتفاء الذايت بل هي وحدة ذات ختصص يتسع 

واالجتماعية...إخل، أو جمتمعا صغريا متكامال أكثر  تدرجييا، فهي ليست الوحدة الكاملة االقتصادية

من نظامه يشمل عدد من الوظائف اخلاصة كما هو احلال ابلنسبة لألسرة الريفية واألسرة احلضرية 

 .تسكن املدينة تلك اليت 

قاءات ركز اللمينة أن املد اعتبارومن خصائصها أهنا أصبحت أكثر من األسرة الريفية على 

 األسرة اليت ختضع للضوابط االجتماعية التقليدية.واالحتكاك عكس 

 

 

 

                                                           

1 Jean Remy : La ville et l’urbanisme. E D Duculot 1974 p 131 

2 Placid Rambaud.: Societe rural et urbanisation 2 eme edition de seuil, 

1989 p 40 
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 :االجتماعية واحلياة واحلضر الريف بني العالقة  .3

 تصور ميكننا هنا فمن حميطها استوجبها ألغراض وإمنا اعتباطا هكذا تظهر ال املدن كانت إذا

 األفعال وردود األفعال نم تتكون االثنني بني وثيقا تفاعال هناك أبن والريف املدينة بني العالقة

 فهي واحمللية، واجلهوية واألحداث العصور مع متطورة ولكنها جامدة ليست العالقة فهذه تبادلة،امل

 حىت بساطته درجة نتكا مهما اإلنتاج يف التبادل أساس على العالقة قامت فقد اترخيية، عالقة

 القرى، سكان من بل دنامل سكان من يكونوا مل إذ العالقة هذه يف ابرزا دورا لعبوا قد احلرفيني

 املواصالت، فيه تطورت عيالصنا العصر يف .الصنائع بعض من إليه حيتاج مبا يزودوهنا كانوا ولكنهم

 إىل تعدت بل الضرورية شياءواأل الغذائية املوارد غلى تفتقر ال فأصبحت االثنني بني العالقة تغريت

 أي هبا خاصة ليةحم أحدامها وظيفتني تؤدي املدينة أصبحت إذ ،الكربى االقتصادية العالقات

 واحلضر الريف بني عالقةال محدان مجال قسم وقد اخلارجي مبحيطها خاصة إقليمية والثانية لسكاهنا

 إال يزدهر أن ميكنه ال الثقايف اجلانب فيه جند الذي قتالو  يف .والسكانية الثقافية منها حماور عدة إىل

 والفكرية العلمية راكزوامل الثقافية النشاطات وأهم معظم فيها ترتكز اليت حضري أو مدين وسط يف

 طبيعي شيء  وهذا العليا املعاهد أو الكربى واملدارس واجلامعات
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 طبيعة جمتمع احملمدية: .4

ذه سرتاتيجي هلملوقع االا إىل من اجملتمعات املنفتحة ، وهذا راجع رمبا أبنهيعرف جمتمع احملمدية 

البشري  هم يف التنوعليت تسارية اوكثرة احملالت التجا األوىلاملدينة اليت تعترب منطقة جتارية ابلدرجة 

متتاز دينة داخلية و م أبهنا مديةوتعدد الثقافات املوجودة هبا ، ومن الناحية احلضرية تشتهر مدينة احمل

هو على شكل  د والذيلفريعتربة ، كذلك طابعها املعماري امن الناحية العمرانية بكثافة سكانية م

ا يسهل من ستوية ممرض مسكنات متقاربة من بعضها البعض و ما مييز هاته املدينة اهنا تقع على ا

ثري من وجد الكيال و ون ابلطيبة عملية التحرك يف شوارعها ضف اىل ذلك ان سكان املدينة ميتاز 

 ملشاكل االجتماعية. ا

 حياة: كأسلوب  اإلعاقة .5

 أوىل اللحظات: 5-1

تعترب والدة طفل يف العائلة من األحداث اليت متتزج فيها مشاعر خمتلفة عادة ما تتوجها الفرحة 

ويعلمون ابن به اعاقة، فحني يفكر واألمل،  . وقد تكون صدمة اآلابء شديدة عندما يولد هلم طفال 

ويتخيلون مستقبلهم، فهم يرمسون هلم صور حاملة يف أذهاهنم، ومع وجود اإلعاقة يف الطفل، قد  اإلابء

قد اهتز، وأنّ  حياة إبنهم صارت يف وضع صعب، وقد يشعروا ابحلزن  أحالمهميرى اآلابء  أنّ  قصر 

ل واملقربني ، فحىت الزايرة يف املستشفى قد يعتليها األسى من األهواإلحباطواألسى ورمبا  الغضب 

وليس حني والدة الطفل  ال خيتلف كثريا اذا ماعرف اآلابء بوجود اعاقة الحقاواألصدقاء. والوضع 

شديدة حينها أيضا  فالبداية هبا حتدي وصعوبة، وقد ختتلف نظرة  .مباشرة، فالصدمة قد تكون  ا 



املدينة داخل للمعاق االجتماعية احلياة                            :              الثاين الفصل  

 

46 
 

اليت يعيشوهنا، ومهما تكن،  األهل لوجود اإلعاقة حبسب شخصياهتم واملعتقدات اليت  حيملوهنا والبيئة

حوله ولدوره يف احلياة، واليت قد حيملها  رئيسيا وأتثريا هاما يف نظرة الطفل لنفسه وملن فهي هلا دورا

معه كما هي يف مجيع سنوات عمره التالية، ما مل يعمل هو على تغيريها بوعي.ّ  وفيما يلي بعض 

طفل معاق، واليت لكل منها أتثري خمتلف يف التعامل  املشاعر الشائعة اليت قد يعيشها اآلابء مع وجود

 1.مع الطفل والتواصل معه

 الشعور ابلشفقة على النفس.  

 الشعور ابخلوف على الطفل والتوجس من مستقبله والشفقة عليه. 

 الشعور ابإلحراج يف األسرة أو اجملتمع.  

 الشعور أبهنم يدفعون مثن عقاب هللا لشيء ما. 

 الشعور ابلذنب. 

 الشعور أبن هذا امتحان إهلي عليهم الصرب عليه. 

تبين اللبنة األوىل هلوية األبناء من نظرة والديهم إليهم، وال خيتلف يف ذلك الطفل املعاق عن 

غريه. ومن اآلابء من يكونوا مشفقني على الطفل املعاق، ويفرطوا يف مراعاته وتلبية طلباته لتعويضه 

ز هذا الشعور لديه بشكل أكرب، فهو يفهم أن هذه املعاملة ما ز يععن شعوره  ابلعجز والنقص، مما 

هي إال نتيجة إعاقته،  ومع أنّ  ذلك انبع من حمبّ  ة أبويه إليه، إالّ  أن أتثريها السليب ينعكس على 

الطفل بشكل كبري. فمن الصعب  على هذا الطفل أن يرى جماالت لتطوّ  ره وأن تكون لديه 
                                                           

 2000، دار الصففاء للنشر والتوزيع، عمان، 1ماجدة عبد السيد،تعلييم االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة،ط  1
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، فمنهم من هم ينظرون إىل إعاقة طفلهم بشكل أساسي أيضا  .طى إعاقتهطموحات مستقبلية تتخ

وبعض اآلابء يتعاملون بشكل خمتلف مع أن يرفض اخلروج مع الطفل املعاق إىل اخلارج واصطحابه 

لزايرات عائلية او اجتماعية ألسباب خمتلفة،  ، والتوجس من الصعوابت اليت قد تواجههم حلاجة 

عن اجملتمع،ّ  خاصة، واخلوف من نظرات   أحياانة كالشعور ابخلجل واإلحراج الطفل لعناية ومراقب

الشفقة او النظرات الطويلة لآلخرين. وهذا الطفل يعيش مفصوال  وقد يعتقد أبنّ  اجملتمع عاجز عن 

احتضانه كما هو، ويشرتط لقبوله وضع معني ال يستطيع هو تلبيته، فقد يكون جلّ  طلب هذا 

له يف اجملتمع حني يكرب، فقد يتقوقع   مه يف اجملتمع والذي هو يف األصل حق مسلالطفل هو قبول

 .على نفسه، وقد  تنتابه مشاعر ال تساعده وال تساهم يف أي تطوير لشخصه أو ملن حوله

ستقبل جيد، مله فرصا لأبن  الكايف للطفل املعاق، فقد ال يؤمن االهتمامومن اآلابء من ال يويل 

ن آلابء الذيا نخاصة إذا كا فقط،   ةاليومي   ةهتمام ما يتناسب مع احتياجاته احلياتياال فيعطيه من

تاجون حيآخرون  بناءأ قليلة دون دعم، ولديها ياتّ يعتقدون بذلك يعيشون يف  أسر لديها إمكان

ون يكعادل حبيث  شكل غريباحة للرعاية، فقد يتم اعطاء األولوية هلؤالء األبناء وتقسيم املصادر املت

  .الطفل املعاق يف اجلانب األضعف

ويف مجيع احلاالت السابقة، فالسمة األكثر أتثريا هي حماولة إعاشة املعاق والتعامل معه  

لتمضية أايمه بصورة أفضل. ويف سبيل ذلك، كثريا ما حياول اآلابء إعطاء أبناؤهم املهارات اليت 

إعاقتهم ابحلد األدىن من الصعوابت، واحلرص  ، والتعامل مع  اتتساعدهم يف حتمل  بعض املسؤولي

على تسليتهم ومتضية  أن يتعلم األطفال مهارات من املهم أيضا أوقاهتم بشكل يبعدهم عن امللل 
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ويف حماولة فهم دور األسرة يف معاملة طفلها املعاق كان رأي احداهن  ذلك، يةوالضجر.ّ  ومع أمه

رية جدا، نبغي نوفرله قاع الوقت ابش نعاونه حنس بلي ." نعم معامليت مع طفلي املعاق كبكالتايل

 01راه مغبون و مايطيقش يدير صواحل روحه هداك تصيبين قاع الوقت معاه." القابلة رقم 

ى أن م تدريبهم علوأن يت وليةاحلياة وحتمّ  ل املسؤ  ه من املهم ان يتعلم االطفال مهاراتإال أن 

ين أيضا ، ة اآلخر  مساعديفدرين على العطاء ، ويؤمنوا أبن  هم قابل يكونوا ليس فقط اقل اعتمادا 

الابء اقل ة حىت لوفعال وهذه املهارات ممكنة يف مساعدة االخرينما أمكن، بل أن يكون هلم دورا 

هو   ةسانيفل اإلنالط  ة يكون هاجس التمكني وبناء شخصيفالعامل االول هو انّ ،.  تعلما وثقافة 

ق الطفل املعا مينحوا ، وأنبتسليط الضوء عليه  ةعلى اآلابء أن يقوموا ،  املهيمن األول، وهذا ما

خصيته شيف    زلتمياوا على جوانب ز يرك  وا له مستقبال مشرفا،احملبة ال الشفقة، وأن يستشف

وا هم األمل أن يعيش، و ، إليه ليهومهاراته، وأن يستثريوا فيه حب العمل والوصول إىل ما يصبو ا

ا فيه حبّ  يستثريو و  ك،زوا الطفل ذلحلياة بشكل يرتضيه لنفسه، وأن يؤمنوا به وحيفبقدرته على ا

 معنواي.و  اديماملتاحة لديهم  اتالعمل واالجتهاد للوصول لذلك وأن يساندوه ابإلمكاني

   :املشكلة اليت حتتاج إىل حل 5-2

للمعاق يف مجيع مراحل حياته بنظرة املشكلة اليت حتتاج إىل حل، وقد يتم  فيه ما يتم النظر

، وكلّ  منها هلا  رطالشفقة أو أداء الواجب أو التو  ةالتفكري يف كثريا هذه احللول من خالل بواب

بشخصية املعاق. وقد تكون مراحل الطفولة هي أكثر املراحل  االرتقاءجوانب سلبية ال تساهم يف  

فيها التعامل مع املعاق ووضعه كمشكلة أو سلسلة من املشكالت املتعددة اليت حتتاج إىل  اليت يتم
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الذي  صحل، كالعناية اخلاصة اليت يستلزمها،  والتعليم املختلف الذي حيتاجه، والتدريب املتخص

هذه  يساعده يف احلياة اليومية واالندماج، والتعامل مع اجلانب النفسي له ولذويه.ّ  وتتغري هيئة

ً  مع إضافة بعض اجلوانب األخرى  .املشكالت يف ظاهرها حبسب عمر الطفل، ويبقى مضموهنا 

 كتحدايت فرتة املراهقة وما تصاحبها من تغيريات طبيعية مثال متشاهبا .ّ  

ال تفضل  الغالب ،ففيوحينما يكرب املعاق، ختتلف جماالت التحدايت كالزواج والعمل مثال ّ 

وعية العمل نهم على تشغيلل راملعاقني حىت يف تلك األعمال اليت ال تؤثّ تشغيل الشركات واملؤسسات 

ارات العمل قة كوز العال حتت ضغط اجلهات احلكومية ذات إيل يقومون به ، وترضخ أحياان لتشغيلهم 

إعاقته ،  لنظر عناه بغض مطلوب ملهارتما يتم النظر إىل املعاق يف العمل على فقليال مثال به،ُ  

 اد بعمله مقارنة أبخر ليس لديه إعاقة.ويش

 ىدانه لو كان لولو ضمنية، إشارةهذه النظرة تولد حتداي كبريا للمعاق،حيث تعطيه  إن

 فسه وضيقانرجا يف حسبب ياملؤسسة اليت تشغله خيارا أخر ،ّ  عدا تواجده لكان أفضل هلا، وهو ما 

ات والفرص، ملسؤوليا من املعاق احلدّ  األدىن إعطاءومن جانب آخرا ،فإنّ  هذه النظرة تساهم يف 

واستثمار  به رتقاءاال حيث يكون الغالب على  بقاءه هو اخلروج من حيز املشكلة، وليس ابلضرورة

 ا لديه يفمطور وإعطاء أفضل لإلبداع والت وهذا ال يعطي املعاق حتفيزا  .وجوده للدفع بنمو اجملتمع

  .جمال العمل
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 :اجلسدية كوصم اإلعاقة .6

 : نظرية الوصم

تعاجل نظرة اجملتمع  ألهناعملية الوصم هي دمج لكل من نظرية الدور ونظرية التفاعل الرمزي، 

واملمارسة يف اجملتمع بناء على النظرة اليت حيملها اجملتمع جتاهه ،  ابلسلوك األخريحنو الفرد، ومبادرة 

وهكذا حيدث التفاعل بني الفرد واجملتمع بناء على االنطباع الذي حيمله اجملتمع حنو الفرد، وهذا 

 1ن انطباعا اجيابيا أ سلبيا بناء على السلوك الذي يقوم به الفرد يف اجملتمع.و االنطباع قد يكون

 العوامل إىلم لى اجلسعرتكيز يركز على حتويل الرتكيز من ال اإلعاقةاالجتماعي العالجي  يف النموذج 

ليس  ميزون ابلعجزاقون يتمع ادفاألفر املعوق ،  اليت حتول دون املشاركة لإلعاقةاالجتماعية والثقافية 

 م على املعاقالوص يةعمل روال تقتصذاهتا ولكن من املعوقات البنائية و اجملتمعية ،  اإلعاقةلسبب 

يف  اجلندريز للتماي رب نظراواليت تعاين الذكور فيها بصورة اك أسرته أفرادمجيع  إىلنفسه بل متتد 

 اجملتمع.

ف ن الوقو مالبد  وإجرائيةلغوية  تعاريفمبكان تعريف الوصمة ، فهناك عدة  األمهيةومن 

 ا :بية منهيس عر عدة قوام ىلإ)موقع الباحث العريب( املستند  أشارعليها، فمن اللغة فقد 

يعرف الوصم لغواي: الصدع يف العود ، والعيب يف اجلسد ،ن والعيب يف الكالم والعار والكسل 

 2من املرض . األمل، 
                                                           

للعلوم  ةني مبرض االيدز ، اجمللة األردنيحنو املصاب األردنيةواخرون،الوصم االجتماعي واجتاهات طلبة اجلامعات  البداينة،دايب وعبد هللا الدراوشة 1
 .5،ص2010االجتماعية، العدد االول،

 .3019-3016ص  1996ثالث،، األردن، جامعة مؤتة ، العدد الواألحباث، مؤتة للدراسات  واإلعاقةالبداينة،،دايب: االوصمة االجتماعية  2
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( تعين قلة 2010نة،لبداييف دراسة )ا إليهكما وصفه جوفمان واملشار   اإلجرائييف التعريف  أما

 إىل ل، وتشريف خمجسليب بسبب فعلة مشينة والرفض االجتماعي وموق ورأياالحرتام لشخص ما ، 

 ألشخاصل قيةاألخالحية وسيئ من الناوجود عالمات جسدية تكشف عن كل ما هو غري عادي ،

وذلك  اخللق، سيئوو منحرفون،  أشخاصالذين ميارسون سلوكا غري سوي من اجل متييزهم على لنهم 

خلونة، وان ا بيد ووالع اجملرمني أجساداحلفر ، يف  أوابحلرق  بوضع عالمات يف صورة وشم مث وضعه

الشراء من  ذلك عدمة وكالعام األماكنجتنبه و االبتعاد عنه خاصة يف  الضرورة تتطلب من األفراد

 الزواج من بنتاهم. أووخمالطتهم  أسواقهم

مية، ر م اجلعلي، و وان استعماالت مفهوم الوصمة متنوعة وتشمل حقول علم النفس االجتماع

 جتماعيةامل اعو  أوختلفا عقليا  أو املرغوب فيها جسميا وتعين العديد من اخلصائص غري

 عوامل دميغرافية )كالشيخوخة والبدانة(. أو)كاالعتقال(، 

الجتماعي جلانب الى اعفا ، فتعتمد صم الفرد فيها بوصفه معاقا ومنحر الدرجة اليت مت و  أما

ة حيث طبق املائع ويةللفرد من خالل عملية الوصم واليت امساها )جوفمان( اهل وما حيدثللوصم ،

حالتهم  ومات عني معلأ وال يظهرونموصومني  األفراداملعاقني وقال حيصرون تفاعلهم مع  ذلك على

 .وأبنائهوجته مثل ز  تهأسر  دأفرا إىلعملية الوصم تتعدى يف جمتمعنا املوصوم  إنللمن يثقون هبم. إال

ن قبول اجملتمع للموصوم )املعاق( وقبول املعاق للوصمة له اثر كبري على الدور املتوقع له وا

وعلى التكيف واالندماج يف اجملتمع ، وهذا يتطلب تغيريا جوهراي يف الثقافة السائدة، ومن خالل 

لشخص ي، كما أن ظروف الوصمة لالتهيئة و الوعي االجتماع إىل ابإلضافةوتشريعات خمتلفة  آليات
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احمليطني واملقربني من املعاق  أنتفاعله االجتماعي ، وبناء شخصه وسلوكه وهذا يعين  أتثرعاق امل

ويف هذا االجتاه حاولنا ربط هذه األفكار .أيضاصمة أسرته وزوجته يعانون من هذه الو  وخصوصا

فكان تصريح  والنظرة االجتماعية اليت أصبحت تالزم كل من يعاين من إعاقة على اختالف أنواعها

."نعم أان ولدي عطينه وحد االسم يعايروه به برا أحياان الناس ما حتشمش أان معاه أحد املبحوثني

وهذا  ويعيطوله هبداك االسم مما يؤدي به اىل حالة من هيجان وسب مانطيقش حىت نسكته."

شخصية ذلك راجع اىل نقص الوعي االجتماعي وعدم مراعاة مشاعر االخرين وحمولة االنقاص من 

  املوصوم.

سقط هذه ية جنده لوصماظر له نظرة دونية انبعة من هذه نفكما يقوم اجملتمع بوصم املعاق وي

يب يف كل اجيايفهم بشنفسية واجتماعية حتد من تك أاثرامما يرتك  أنفسهم األفرادالوصمة على 

والو  جة اتعحا افبز ."شوف املعاق انسان حساس يقول أحد املتدخلني الصددويف هذا اجملتمع.

زعق عاه وكاين لييزعق ملاين كرع  اان وايه نتلقى معا الناس يف الشااتثر فيه مني خنرج برا وندور 

 مره."غيضه عوا تعليه هذه حقيقة مام هو يقويل هذا شيئ ،اان تغيضين كيعايروه مام ه

 صورة عن املعاق التتغري) االلعاب(

 النظرة الدونية للشخص املعاق:

 أفرادالشخص املعاق يعاين من نظرة االزدراء واالحتقار من طرف بعض  أنسف له فما يؤ 

 أفرادالكثري من  أنجند  اإلعاقةب الة العجز والنقص اليت يعيشها بسوحبكم ح األصحاءاجملتمع 

 األمر أنالدونية واالزدراء وانه شخص اقل من العادين ، بل جند  املعاق بنوع من إىلتمع ينظرون اجمل
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ابمسه بل على  مناداتهعدم  إىل اآلخرين األعضاء أو أسرته أفراداجملتمع سواء  أعضاءقد وصل ببعض 

ما يطلق عليه يف اللغة الشعبية  أواملعوق  أو( للشخص الضرير األعمىكاملناداة بلفظ )  إعاقته أساس

الذي ال على الشخص  األصم) العايب( للشخص املعاق حركيا كما يستعمل لفظ)لطرش( مبعىن 

 يسمع.

هذه العبارات اجلارحة على ذوي االحتياجات اخلاصة ليتسبب يف جراحات عميقة  إطالق إن

هتم جند تنه يزيد منها بل ومعاان أالمهماجملتمع من  أفرادخيفف  إنداخلية هلم اذ جند انه عوض  وأالم

مازال يوجد به نوع من   اجملتمع أننرى ومن هنا مثل هذه املسميات. إطالقويفاقمها بسبب 

املصلحية دون االهتمام  أوسوى العالقات االجتماعية  أفرادهالفردانية وان اجملتمع املديين التربط 

هذا من خالل  أتكيدوميكن   ، هذا ما يؤرق حياة املعاق يف مدينته.أمسىالذي هو  اإلنساينابجلانب 

يزعقوا وماخيموش  الزم تلقى اشخاص :"راك عارف اجملتمع اتعنا كيداير،تدخل احد املبحوثني

 1الفيك ال يف ولدك معوق عيب كبري"

 : حمدودية جمال التفاعل االجتماعي مع املعاق

 األفرادجمال تفاعله مع  أنجيد املعاق  إذ األوىلولعل هذه النقطة شديدة االرتباط ابلنقطة 

الذي يدفع  ألمراالعائلة واجلريان وهو  أفرادابستثناء  اآلخرينضيقا بل قد جيد رفضا من  اآلخرين

اجتماعي ، ويف هذا اجملال فقد اعتربت السيدة عتيقة معمري  تأقلمالالشعور بنوع من  إىلابملعاق 

                                                           
 05املقابلة رقم  1
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التحدايت اليت ال تزال تقف  أهم أنحتياجات اخلاصة ذوي اال ألشخاصرئيسة الفدرالية اجلزائرية 

هتيئة احمليط، على اعتبار  وإعادةمتكني املعاق ن االندماج يف اجملتمع هي مسالة املسلكية  أمامعائقا 

الذي يساهم يف عزلته  األمريصعب عليه عملية االندماج ، املعاق  إليهاحمليط الذي ينتمي  إن

 العزلة . إىل اإلعاقةويضاعف معاانته أي من 

 :واملعاق األسرة  .7

يوما  ساسيةاألياة احل اءأعبوحدة الناس الذين يعيشون معا ويشاركون يف  إىل األسرةتشري وحدة 

 ىأبقصون ن يعملالذي األفرادمناخ لنمو ونضج  أوكوحدة هو خلق حميط   األسرةبيوم ، وهدف 

ل مولد الطف أن إال دته.نذ والمللتنشئة االجتماعية للطفل  األساسيةتقوم ابلوظيفة  فاألسرةطاقاهتم ، 

ا لعالقة بينهملدين والى الوابشكل كبري ع اإلعاقةكوحدة اجتماعية، وتؤثر   األسرةما يغري معاق عادة 

 .األطفالن مكغريه   فل سويط إجناب، ابعتباره حلمهما املفقود يف  األسرة أفرادمن غريمها من  أكثر

الل خالطفل  ة حولالكمال احملاك األحالماهنيارا يف  ويسبب وصول طفل معاق إىل األسرة

حللم، اطفل  بداأكون ياملستقبلية، الن هذا الطفل لن  األسرةأشهر، ويعطل كثريا من املشاريع 

 .األملو لقلق ا أبحاسيسالفرح اليت من املفرتض ان ترافق والدة الطفل  أحاسيسبدل تفتس

األسرية ملا ينجز عنه ويغري مسار احلياة األسرة يهز عامل اإلعاقة عن تشخيص  اإلعالن أنكما 

، مما يؤثر على التوازن النفسي األسرةد فعل مرتابطة واضطراب يف الشبكات العالئقية داخل ردو  من

، بغض النظر عن ألفرادهاخلل يف التنظيم النفسي واالجتماعي واالقتصادي  وأحداث، األسرةيف 
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 واألم األبوجود الطفل املعاق حركيا على  أتثرييقتصر  للطفل ، وال األسرةدرجة تقبل هذه 

 1الذين يتم تزويدهم بفرص غري اعتيادية للنضج. واألخوات اإلخوة إىلفحسب، بل يتعداه 

كما ان وجود طفل معاق يسبب توترا مستمرا ومزمنا يف حياة الزوجني، ويؤثر هذا التوتر سلبا 

، مما يسبب هلا  األحيانعلى اتزاهنما العاطفي وقدرهتما على التكيف مع التحدايت يف الكثري من 

املزمن،وان هذا الشعور يزداد يف فرتات النمو املعروفة مثل مرحلة املشي،  واألسى ابلكآبةلشعور ا

ت العالقة بني الزوجني ليست قوية مبا فيه رحلة بدئ دخول املدرسة ، وان كانومرحلة الكالم ،ويف م

 إىليلة يؤدي ، ويف حاالت قلأكثرهذه العالقة  إضعاف إىلالكفاية فان وجود هذا الضغط قد يؤدي 

 2تقويتها.

 العيش مع الطفل املعاق يعترب جتربة فريدة من نوعها،تؤثر على مجيع جوانب  أداء أنذلك 

بقوهتم الداخلية، وتعزيز متاسك  أفرادها، وزايدة وعي  األسرة أفاق، حيث ميكن من توسيع األسرة

على اجلانب السليب فان تكاليف الوقت و املال ، واملطالب املادية  أما على اجلانب االجيايب ، األسرة

بعيدة املدى ،  أاثراتكون هلا  أنوجيستية املرتبطة برتبية الطفل املعاق ميكن لوالعاطفية ، والتعقيدات ال

 فرة.واملوارد املتو  لألسرةوشدهتا ، فضال عن احلالة العاطفية واملالية  اإلعاقةعلو نوع  اآلاثروتعتمد 

 أفراد، يعاين منها املعاق نفسه  ومجيع اآلاثرينتج جمموعة من  األسرةوهكذا فان وجود طفل معاق يف 

، ويكون عبئا عليها  اإلعاقةتعاين من  األسرةمجيع  أنيعين  األسرة، فوجود طفل معاق يف األسرة
                                                           

، جملة التعاون لدول األبناءمرمي عيسى الشرياوي،فتحي السيد عبد الرحيم،الضغوط الوالدية يف اسر متالزمة الداون واتثرها ابلتدخل املبكر يف رعاية   1
 .92.ص2010. 70اخلليج العربية، العدد 

 
2 reichman,nancy e, hope corman and kelly noonan.impact of child disability on the familly ».maternal 

and child health journal 12.6.2008,p 679 
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 إحباطمما يرتتب عليه  يف تدريب وتوجيه الطفل املعاق لألسرةبسبب عدم وجود الدراية الكافية 

  األسرة أفراديتفاعل هبا  وك أفرادها وابلتايل الطريقة اليتالوالدين وترد ملحوظ يف سلوك الطفل وسل

 كوحدة اجتماعية.

 اليت ترتكها جيابيةاال اثراآلليست ابلضرورة كلها سلبية ، فهناك الكثري من  اآلاثرهذه  أن إال

 ،اإلعاقة

 من غريها؟ لإلجهادعرضة  أكثرئالت لذي جيعل بعض العاا ما 7-1

 أو، ةعاقاإلبعوامل الضعف املتعلقة ابلطفل من حيث مستوايت شدة  قد تكون تعلقت

جود ت ، وو تصاالمستوايت مرتفة من النشاط ، ووجود املشكالت السلوكية ، وصعوابت يف اال

 إىل،  جتماعيةاال من العزلة واألسرةمشاكل صحية جسدية، وقد تكون عوامل مرتبطة ابلوالدين 

ياة احل أحداثو ،  رةاألس أفرادبني ب الصعوابت االقتصادية، واملشاكل الزوجية ، وعدم التقار 

 لولد خمتلفا(يكون ا نأين يجيات مواجهة أكثر سلبية مثل التمين )أي متالضاغطة واستخدام االسرتات

 .ألسرةاوتر اخنفاض ت أو يؤدي الزايدة أن أماموقف املهنيني  أنالتجنب، كما  أو

تعزيز القدرة على التكيف مع الضغط لدى اسر املعاقني : وجود  إىل ومن العامل اليت تؤدي 

، الرضا الزواجي ، املوارد املالية  اإلعاقةاليت تعاين نفس  األسرشبكة اجتماعية داعمة ، التواصل مع 

الطفل،  إلعاقةفاظ على نظرة واقعية اجيابية ، القدرة على احلاألسرة أفراداجليدة، التواصل اجليد بني 
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واستخدام تقنيات جيدة للتعامل مع الضغط واسرتاتيجيات املواجهة أكثر نشاطا، مثل طلب 

 1.إليهااملساعدة والدعم عند احلاجة 

 االجتماعية:  اآلاثر 7-2

تلك الوصمة  اأمههعل ، ولتوجد الكثري من املشكالت االجتماعية اليت تعاين منها اسر املعاقني

راء نظرات االزد حتيط بهو نبذ، واملعاق الذي يواجهه اجملتمع ابلرفض وال ابإلعاقةاالجتماعية احمليطة 

يد صدر هتدمق يشكل املعا أنيف هذا اجملال  األدبيات، وتؤكد  واإلشفاقاخلوف  أوواالحتقار 

 .وأدوارها األسرةؤثر على العالقات وي األسرةلوحدة 

 : األسرةعلى  لإلعاقة االجيابية اآلاثر 7-3

وقد ركزت  ،عاق قبل الباحثني حول معاانة والدي الطفل امل كان هناك اهتمام كبري من

ابية جلوانب االجيادال من ب اقةاإلععلى اجلوانب السلبية املرتتبة على  األحيانالدراسات يف الكثري من 

نه يف ا إالت، صعوابو ي عليه من حتدايت تقدمها هذه التجربة على الرغم مم تنطو  أناليت ميكن 

اليت ميكن ، و واألسرةين الوالد عة علىاالجيابية الواق لآلاثرقد مت ايالء مزيد من االهتمام  األخرية اآلونة

م حياة هلملعاقني ا أنار االجيابية ابعتب اآلاثر، حيث درس الباحثون اإلعاقةتتحقق يف حاالت  أن

 مؤقتة.

القت اهتمام كبريا متاشيا مع ظهور  األسريةاملعاقني يف احلياة  لألطفالاالجيابية  اإلسهامات

املفاهيم النفسية االجيابية، وطرق التفكري ، وخصائص الشخصية ، ومساعدة الناس على التكيف و 
                                                           

1 dabrowska,a,and e.pisula.parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school 

children with move syndrome.journal of intellectual disabilitu research 54.3 2010.p 266. 
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ومن هنا ميكن ان نشري اىل بعض الفئة من اجملتمع املتغرية يف احلياة. واإلحداثمع الصعوابت  التأقلم

:"وي كاين الوعي االجتماعي ما ميكنها من احرتام هذه الفئة ومد يد العون هلا فيقو ل احدهمهلا من 

معاانة مي احياان كاين جانب اجيايب ، مثال نلقى الناس تبغي تعوين كنخرج برا،خيلصوا على ولدي 

 1املعوقني." يشروله صواحل صراحة كاين فئة تبغي هدو

له  األسريةالتقييم االجيايب ملطالب تقدمي الرعاية  أن إىل"فوكمان وموسكوفيتش"  أشارحيث 

 2من الزمن. التأقلم على مدى فرتات طويلخاصة يف مساعدة الناس على مواصلة جهود  أمهية

 16نة من نة متكو ة لعيحول النظم العقائدي وآخرونوهذا يتفق مع دراسة نوعية قام هبا كينغ 

فاؤل ابلت ت تتعلقتقييما اعتمدت األسر أن إىل التوصل احلركية، مت اإلعاقةلديها أطفال ذوي  أسرة

كما كنا،  ممان ذلك كلما  ك  أطفاهلمتغيري البيئة ، وتلبية احتياجات والقبول والتقدير ، والسعي ل

 القوة و املرونة لدى األسر يف مواجهة احملن. إىلأشارت النتائج 

 شفقة: أمتضامن  .8

عاق( 
ُ
جيب علينا كأفراد وجُمتمع أن ال نتعامل مع أي شخص من ذوي االحتياجات اخلاصة )امل

واحلديث عن ُمعاانته على أساس أنه إنسان أقل قيمة )درجة اثنية( أو على أساس أنه إنسان عاجز 

تمع، ال تُرجى منه أية فائدة وأنه ال ميلك أي طموح خاص به أو حىت على أنه ُيشّكل عالة على اجمل

                                                           
 04املقابلة رقم  1

2 folkman,susan,and Judith tedlie moskowitz”positive affect and the other side of coping”American 

psychologist55.6.2000.p647. 
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عاق( بل تكُمن يف هذه النظرة السطحية )للُمعاق(، حيث إن 
ُ
فاملشكلة ال تكُمن يف شخص )امل

َوصف وُمصطَلح اإلعاقة الذي نِصف به ذوي االحتياجات اخلاصة يوجد أوال  وقبل كل شيء يف 

 
ُ
عاقني( وجمتمعاهتم، فالشخص من ذوي االحتياجات اخلاصة )امل

ُ
عاق( عقلّية وفكر ُأَسر هؤالء )امل

 .يصطدم ابتداء بعقلّية أهله واليت ال خترج عن دائرة تفكري اجملتمع اخلارجي وهي عقلّية اإلعاقة

عاق(
ُ
العكس من  هنا على، فإفبَدل أن حتاول األسرة زرع الثقة والطموح واألمل يف نفس )امل

ياته أكثر ة حعرقليم و ذلك حتاول حتطيم معنوايته والقضاء على طموحه من خالل هذا الواقع األل

عاق( ختتلف من أسرة إىل أخرى إال أن 
ُ
ظرة لب منها هي ند والغالسائاوأكثر، ورغم أن النظرة إىل )امل

 .الشفقة واحلزن والعطف

لكن هذا ال مينع من أن بعض اأُلَسر اليت تضّم يف كنفها فردا  أو أكثر من ذوي االحتياجات 

تعمل جاِهدة على أن تؤّمن له الرعاية والعناية اخلاصة  تتعامل معه بوعي وعقالنية، كما اخلاصة أهنا 

ناِسبة له، فيما أن البعض اآلخر منها ولألسف رمبا منعته الظروف االجتماعية أو املادية أو النفسية 
ُ
وامل

 .1من تقّبل هذا الواقع والتكّيف مع حال اإلعاقة هذه أو التسليم هبا

عاجلة تؤثر أتثريا  كبريا  على حياة هذا 
ُ
ويُذكر هنا أن ردود الفعل هذه وطريقة التفكري وامل

صاب، فتّفهم األسرة حلال اإلعاقة ومعاملة صاحبها معاملة طبيعية إىل حٍد ما سوف 
ُ
الشخص امل

ل دون ُتساعده على مواصلة حياته بشكل سليم، كما أن شعوره ابلقبول واالندماج داخل األسرة حيو 

الزايدة يف عجزه أو حىت حتّول حياته إىل عجز كامل ودائم، هلذا فإن توعية األسرة بكيفّية التعاُمل مع 
                                                           

 45،ص1،1996حسني اخلطيب، النظرة إىل ذوي االحتياجات اخلاصة،دار الراينة للنشر والتوزيع ، القاهرة،ط 1
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عاق( تُعترَب مهمة وحاجة ُملّحة جدا ، لذلك جيب أن حتصل هذه األَسر على اإلرشادات الالزمة 
ُ
)امل

ختلفة جتاهه، ِلما ُيسه
ُ
عاق( وواجباهتا امل

ُ
عاق( يف لتعريفها حبقوق )امل

ُ
م هذا الوعي والتفّهم حلال )امل

التقليل أو حىت القضاء على الشعور لديه ابلنقص، كما تعمل على تنمية الشعور ابلذات والقدرة 

عاق( والذي 
ُ
على املشاركة واملساواة داخل اجملتمع، هذا اجملتمع الذي ُيشّكل جانبا  مهما  يف حياة )امل

ل معه على أنه إنسان عادي له أحاسيس ومشاِعر وأنه ُعنصر جيب أن يعمل على استيعابه والتعامُ 

 .قادر على التفاُعل والعطاء واإلبداع

اليت فرضت  النفسيةية و وهذا كله جيب أن يدفعنا إىل أن نتجاوز احلواجز االجتماعية والطبيع

عاق( عن جمتمعه ومنعته من ممارسة حقوقه الطبيعية
ُ
ما كالثقافية،  ة و جتماعيواال علينا عزل وفصل )امل

جِحف 
ُ
فكرة العجز  ته داخلحّجمو حّدت من إمكاانته واليت قوبَلت إما ابلتجاُهل أو ابلتحاُمل امل

عاق( يُعاين يف جمتمعاتنا من التهم
ُ
ل حياته، تقريبا  طوا النسيانيش و واإلعاقة، خاصة أن هذا الفرد )امل

ناسبة له لبيئة اايئة ي ومن عدم هتحيث ال يكتفي اجملتمع بعرقلة مُمارسته حلياته بشكلٍ طبيع
ُ
عدم و مل

رات ات العطف ونظليه كلمإّجه ُمراعاة ظروفه النفسية واجلسدية واالجتماعية بل يزيد األمر سوءا  ويو 

حيان على كثري من األ  ربه يفد جتُ قالشفقة اليت ُتسيء إليه وتؤمله أكثر مما ُتسعده وُتساعده، واليت حىت 

 .زلة عن اجملتمعاالنطواء على نفسه والعُ 

هتمة بشؤون 
ُ
وهنا جيب أن أييت دور الدولة واجملتمع املدين ابلتعاون مع اهليئات واملنظمات امل

هذه الفئة يف العمل على ُمساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة يف التغّلب على اجلوانب السلبية كافة 
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عاقني وحقوقهم وحاجاهتم اليت تواجههم، ابإلضافة إىل القيام بتوعية اجملتمع بوجود هؤالء 
ُ
األشخاص امل

 .وكذلك بُقُدراهتم وُمسامهاهتم، والعمل على ضرورة احرتامهم بشكٍل كامٍل من سائر أفراد اجملتمع

مل على الع ويكون ذلك من خالل االهتمام والعناية هبم بشكٍل خاص، وذلك من خالل

عاق يف التعليم من خالل دجمه يف املدارس التع
ُ
كة لتنّقل واحلر تسهيل او ية ليمية العادضمان حّق امل

 
ُ
عّلمني على طريقة تدريس األطفال امل

ُ
اديني بنفس ني والععاقداخل هذه املدارس وعلى تدريب امل

عاق يف الع
ُ
ل له فوذلك أبن تك طاء،الطريقة ومن دون متييز عفوي أو عمدي، وكذلك توفري حّق امل

ثقيف ت العمل على ضافة إىلإكل، يُعطي ويُغين اجملتمع ك فُ َرص استغالل ُقدراته الفكرية واإلبداعية ما

عاق ليس عاجزا  وليس عالة على أحد بل
ُ
ال قادر على نصر فعّ عهو  اجملتمع واجلمهور العام أبن امل

 .العطاء واإلبداع إذا تسّنت له الفرصة احلقيقية

عاقني ع
ُ
 كل طبيعي مثللعيش بشلى اوهلذا جيب أيضا  أتمني الُسبل اليت ُتسِهم يف ُمساعدة امل

م، تسهيل تنّقلهب هلم لناسمُ تواجد املمرّات اخلاصة بذوي اإلعاقة احلركية، وتزويد املركبات مبكان 

ل كا يتناسب مع  غريها مري و ووجود إشارات ُمعّينة لذوي اإلعاقة البصرية يستطيعون تتّبعها يف املس

 
ُ
م وقهم وواجباهتارسة حقممُ  عاقني إمكانيةنوع أو شكل إعاقة، واليت هتدف إىل أن يكون لألشخاص امل

 .مثل غريهم من األشخاص العاديني

صطلحات الشائعة يف 
ُ
رادفات وامل

ُ
وأخريا  جيدر التذكري هنا أنه جيب التخّلص من بعض امل

التعاُمل مع ذوي االحتياجات اخلاصة واليت تكون جارِحة هلذه الفئة، مثل كلمة )مكرَسح( بدال  من 

ركية، و)عرابية( بدال  من كرسّي ُمتحّرك، و)أخرس( بدال  من يواجه صعوبة يف الُنطق ذوي إعاقة ح
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وغريها الكثري، وهلذا فإنه من األفضل أن نضّم صوتنا إىل صوهتم ولنأخذ أبيديهم لننهض مبجتمعنا 

 (.ولنصنع معا  جمتمع املساواة وجمتمع يقّدم الواجب ويُعطي احلق )جمتمع األصّحاء
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 المشاكل دراسة و للكشف محاولة على جوهره في البحث هذا عبر لقد

 اإلعاقة عن المترتبة

ة الفئ لهذه المعاق في الوسط الحضري واقع على للوقوف كذلك و الحركية

 في المعاقين دمج دون تحول التي العراقيلالتي تعاني الكثير من العديد من 

 ، المجتمع

 خلهدا تحصر صعب واقع من تعاني الجزائر في المعاقين فئة أن لوحظ لقد و

 .لهم اإلجتماعية صفوالحياة تعكر مشاكل عدة

مع  والتضامن ،االحترام أساس على تقوم أن يجب الفئة هذه إلى النظرة إن

 جميع المعاق في

 ذلك و ، القطاعات مختلف في و االنشطة كل في تهشاركم و مجاالتال

 .أهميته و المعاق بعطاء لإليمان

 مورد بارهباعت التنمية لعملية قوية دفعة إلعطاء به يقوم أن يمكن الذي الدور

 بيئته و هأسرت و المعاق بين الطبيعية العالقات على المحافظة كذلك و ، هام بشري

 بدال لهاح في الفعلية مساهمتهم و مشاكلهم على التغلب في المعاقين دور إبراز و

 أن تساعدهم تسهيالت وضع طريق عن ذلك و ، غيرهم من المساعدة انتظار من

 سياسات وفق لهم السليم التخطيط طريق عن ذلك و ، كريمة حياة يحيوا

 . المدينة في إجتماعيا دمجهم و رعايتهم أجل من محكمة استراتيجيات

لمحمدية مدينة اا أن تبين الدراسة هذه في إليها المتوصل النتائج خالل من و

 لشكلبامازلت تعاني من عدة نقائص على مستوى التجهيزات والتهيئة العمرانية 

 المدينة في المعاقين عدد يساير الذي
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 الحضرية البيئة أن أيضا تبين كما ، جدا ضئيل منها االستفادة نسبة يجعل مما

 و األرصفة و الطرقات تصميم و العمرانية احيةالن من جيد بشكل مهيئة غير

 إشتراك بلغيا هذا و معها والتكيف ا فيه المعاقين دمج عملية يسهل ال مما غيرها

 .التخطيط عمليات في اإلجتماعيين المتخصصين

 فقمو تسجيل هو الدراسة هذه إليه توصلت ما أن القول يمكن النهاية وفي

 السير عن فشيك

 القلقب مليئة حياة من حركيا المعاق حياة نحول أن هو و الجوهري و الكامن

 معالمجت في دمجهم محاولة و كريمة حياة إلى ، وغيرها التهميش و واإلحباط

 .التنمية عملية في بشري كمورد منهم لالستفادة
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 المقابالت
 الجنس السن

الحالة 

 االجتماعية
 مكان االقامة المهنة

 المدينة ربة بيت متزوجة انثى 40 01المقابلة 

 المدينة معلمة متزوجة انثى 45 02المقابلة 

 المدينة عاملة نظافة متزوجة انثى 35 03المقابلة 

 المدينة ربة بيت متزوجة انثى 56 04المقابلة 

 المدينة ادارية متزوجة انثى 64 05المقابلة 

 المدينة معلمة متزوجة انثى 60 06المقابلة 

 المدينة ربة بيت متزوجة انثى 57 07المقابلة 

 المدينة مربية متزوجة انثى 66 08المقابلة 

 المدينة بناء متزوج ذكر 62 09المقابلة 

 المدينة مربي متزوج ذكر 43 10المقابلة 

 المدينة استاذ الرياضة متزوج ذكر 51 11المقابلة 

 متزوج ذكر 64 12المقابلة 

التهيئة العمرانية 

مسؤول في 
 مجال

 المدينة

 المدينة مربية متزوجة انثى 47 13المقابلة 

 متزوجة انثى 55 14المقابلة 
تعمل في مصنع 

 الخياطة
 المدينة

 

 15المقابلة 
 المدينة تاجر متزوجة انثى 63
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 ثالثا: مالحق الصور

 

 

 مدينة المحمدية وسط البلدة- 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohammadia,_Mascara_Algeria_19.jpg
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 المعاق في محاولة صعود الرصيف-1

 

 

 معاناة المعاق مع الدرج
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 معاناة المعاق مع النقل


