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بجميع  رايوأخ أوال لىااهلل سبحانه وتع إلىتوجه ، فإننا نهذا العمل بإنجازبعد أن من اهلل علينا 
راجين منه دوام ن فيه نح ما إلىألوان الحمد والشكر على فضله وكرمه الذي غمرنا به فوفقنا 

من ال يشكر " :عليه وسلم صلى اهلل حديث الرسول الكريم محمد، وانطالقا من نعمه وكرمه
فضيلة "األستاذة المشرفة  إلىفإننا نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان  ،"يشكر اهلل  الناس ال
ى   ، وعليلى الجهد الكبير الذي بذلته مععلى إشرافها على هذه المذكرة وع ،"صدراتة

، فائق التقدير واالحترام يريق إلتمام هذه الدراسة، فلها منالط ينصائحها القيمة التي مهدت ل
توجه في هذا المقام بالشكر الخاص ألساتذتنا الذين رافقونا طيلة المشوار الدراسي ولم أ كما

 وخاصة يبخلوا في تقديم يد العون لنا

شوقيستاذ قاسمي األو  األستاذ ميدني شايب ذراع،  

ى ولو وساهم في هذا العمل سواء من قريب أو بعيد حت يشكر كل من ساعدنأوفي الختام 
  .بكلمة طيبة

 

  



 فهرس المحتويات

 

   
 التي تواجه فئةالسوسيولوجية والفيزيقية التعرف على الصعوبات والعراقيل  إلىتسعى هذه الدراسة             

منها رفض المجتمع لهذه الشريحة وعدم تقبلهم أو التعامل معهم بشفقة و  المعاقين حركيا في مدينة بسكرة،
حتى ولو كان ذلك بصورة غير مباشرة، مما يخلق لهم العزلة وعدم االنتماء وغيرها من العراقيل االجتماعية 

و األرصفة المخصصة للمشاة، أو الصعوبات الفيزيقية سواء على مستوى الشوارع أ إلىاألخرى، إضافة 
حيث تمحورت إشكالية دراستنا على التساؤل المباني الحكومية والعامة والمرافق والمؤسسات اإلدارية وغيرها، 

 : الرئيسي التالي
 ما هي المعوقات السوسيومجالية للمعاقين حركيا في الوسط الحضري؟ -

 :  أما فرضيات الدراسة كاألتي
 .صعوبات سوسيولوجية يعاني منها المعاقين حركيا في الوسط الحضريتوجد  -           

 .توجد صعوبات فيزيقية يعاني منها المعاقين حركيا في الوسط الحضري  -
 

مته لطبيعة الموضوع، وأداة االستبيان على عينة قصديه منهج الوصفي نظرا لمالءالوقد استخدم الباحث 
مفردة من المعاقين حركيا، وتم كذلك تفريغ البيانات في جداول بسيطة وتحليلها باالعتماد على  02قوامها 

نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات والدراسات السابقة انتهاًء  إلىالتكرارات والنسب المئوية، بغية التوصل 
 .ةعامبنتائج 

 الملخص بلغة أجنبية                                               

yrmmmuS : 

                   This study seeks to indentify the sociological and physical difficulties 

and obstacles that face the group of the physically disabled in the city of  Biskra 

,including the community's rejection of  this segment and their lack of  acceptance 

or dealing with them with compassion , even if this is indirect , which creates 

isolation , lack of affiliation and other social obstacles . In addition to the physical 

difficulties , whether at the level of streets or sidewalks designated for pedestrians , 

or government and public buildings , facilities administrative institutions and 

others , where the problem of our study focused on the following question :  

 what are the socio-societal obstacles for the physically disabled in urban are as ? - 

       -as for the hypotheses of the study as follow :  

- there are sociological difficulties experienced by the physically disabled in the 

urban environment . 

- there are physical difficulties experienced by the physically disabled in urban are 

as. 
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 :مقدمة
واجبات المتاحة الالحرمان من الحقوق و  :مشاكل منهامنذ القدم تعاني من عدة فئة المعاقين كانت        

لكن مع تقدم وتطور المجتمعات  ،لتخلص منهم عن طريق قتلهم ونبذهملالمجتمع السلبية  وكذا نظرة للعادين،
دماجهم في المجتمع  تغيرت تلك المعاملة السيئة للمعاقين وأصبحت الدول تسعى جاهدة للتكفل بهذه الفئة وا 

، ومنظمة اليونيسيف ،عالمية للصحةالو  دوليةال اتمنظموال هيئاتال تصدرهاالتي  قوانينلاوذلك من خالل 
برامج  ووضعقوانين لحماية هذه الفئة ال الكثير من والتي حاولت سن ،حكوميةالغير الوغيرها من المؤسسات 

ورعايتها خاصة في الجانب الصحي والقانوني من خالل  هاوترقية مستوا خاصة إلدماجهم في المجتمع
هم إصدار العديد من المواثيق والعهود الدولية التي تسعى لتحقيق كرامة واستقاللية هذه الشريحة وعدم تمييز 

من خالل إدراج مسألة اإلعاقة  على دمجهم ضمن المجتمع والعمل بينهم واحترام الفوارق عن الفئات العادية
خطط االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وكذلك تهيئة وتكييف الوسط الذي يعيش فيه المعاق، في صميم ال

سواء كان الوسط المنزلي أو المدرسي أو التكويني أو الوسط المهني أو الحضري، وكذلك تسهيل استخدام 
 .للتنقل واالنتقالوسائل المواصالت 

 
ومن بينها الجزائر  ،خرىأ إلىتم ذكره على أرض الواقع من دولة  ولكن هناك اختالف في تجسيد ما      

خالل العمل على دمجهم في الحياة االجتماعية التي اهتمت بهذه الشريحة وخاصة فئة المعاقين حركيا، من 
الحق في الصحة والتعليم والتربية والعمل : )وذلك عن طريق إدراج تشريعات خاصة بحماية حقوقهم منها

 (.جهزة المساعدة على التنقل في الوسط الحضريدعمهم باألو 
بسبب  دون جدوى وذلك ألن هذه الفئة الزالت تعترضها معيقات اجتماعيةإال أن هاته الجهود ظلت      

 عدم دمجهم اجتماعيا وكذا معيقات فيزيقية بسبب عدم تهيئة الفضاءات والمرافق الخدماتية والحكومية والعامة
 .صعوبة التنقل والحركة دون مساعدة األخر مما يشعره كونه عالة على غيره إلىوهذا ما يؤدي بهم 

 
وتسليط الضوء على  ،وضعية المعاق داخل الفضاء الحضريوهذا ما لفت انتباهنا ودفعنا لمحاولة دراسة     

 واقع ومختلف العراقيلالجل التعرف على أبمدينة بسكرة من  ،حركيا في الوسط الحضري همتطلبات تنقل
 .همالتي تواجه والفيزيقية االجتماعية

األول اإلطار  الفصل في تناولنا حيث فصول، خمسة إلىالدراسة  يمقسألجل معالجة هذا الموضوع تم تو    
وأهمية الدراسة  فوضوع، أهداالم اختيار أسبابالدراسة،  شكالية وفرضياتاإلعرض العام للدراسة وفيه تم 

 .المشابهة الدراسات وعرض المفاهيم وتحديد
 



 مقدمة

 

 أ

 ،الحركية اإلعاقةتطرقنا فيه لمفهوم  حيث ،اإلعاقة الحركية والذي جاء بعنوان ثانيالفصل ال احتوىوقد      
حركيا، وكذلك  للمعاق تماعيةت االجمشكالالو  ،اإلعاقة الحركيةوتصنيف وكذا أنواع  ،هاوأسباب هاخصائصو 

 .مكانة المعاقين في التشريع الجزائر من جانبين االجتماعي و المعماري 
وقد  تنقل المعاقين حركيا في الوسط الحضري الوسط الحضري ومتطلبات فكان بعنوانالفصل الثالث أما     

عاقين الم مفهوم الوسط الحضري، خصائص المجتمع الحضري، متطلبات تنقل: تضمن العناصر التالية
ركيا في دول نماذج رعاية المعاقين حتشريعات الخاصة بالنقل و  إلىإضافة  حركيا في الوسط الحضري،

 .لمعاقين حركيا في الجزائرواقع اكذلك  الخليج، و
 مجتمع الدراسة والعينة تحديدتم  فيهو  للدراسة، المنهجية لإلجراءات فقد خصص رابعلا الفصلأما     

 .واألساليب اإلحصائية المستخدمة البيانات جمع وأدوات والمنهج
 

وقد تم عرض وتحليل االستمارة ونتائج التحليل في  الدراسة نتائج وتفسير تحليل فيه تم األخير الفصل أما   
 . نتائج العامة والخاتمة والتوصياتال إلىال و وصوفي ضوء الدراسات السابقة ضوء الفرضيات 
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 : اإلشكالية: أول

تعتبر ظاهرة اإلعاقة من بين الظواهر االجتماعية التي عرفتها مجتمعات دول العالم وهي حتى اآلن ال تزال  
أو  ،النفسية أو االجتماعيةالمشكل المعرقل لكثير من األفراد بكل انعكاساتها السلبية سواء من الناحية 

نمو تأثير هذه الشريحة على استقرار و من ناحية  يعاجتماالتمس محيطهم الصحية أو التربوية، وكذلك 
اتهم، والتعامل مع هذه فهي بذلك تفرض طريقة معينة لحي ،تمع باعتبارها طاقة بشرية معطلةوتطور المج

عطائها العناية واالهتمام لذلك تخص لها بعض التسهيالت وتسن لها  الشريحة يكون بحساسية وضعها وا 
دول المتقدمة من خالل سن قوانين وتشريعات القضايا التي اهتمت بها الوهي من أهم  بعض القوانين، 
ورات العلمية والتكنولوجية التي عرفتها تلك ، ومع التطإدماجها في المجتمعمن أجل وذلك لضمان حقوقها 

ت خطوات نحو تصميم وسط بال عوائق وقد كلفت خبراء ومعماريين ومهندسين ومخططي مدن الدول خط
تأهيل المعاقين وتذليل المعوقات من خالل التصميم السياسية وغيرها من أجل إعادة هيئات الوممثلي 

زالة الحواج  .خرينم و التنقل بدون االعتماد على اآلللتكيف مع إعاقته ز أمامهمالهندسي المناسب للمعاقين وا 

عالم بسبب الالجزائري، بحيث أنها تفوق نسبتها في غالبية دول ة معتبرة في المجتمع ة تمثل نسبفهذه الفئ  
وخاصة  كما ساهمت العشرية األخيرة في تضاعف هذه الشريحة ،األوضاع التي خلفها االستعمارو الحروب 

المتعددة من  التشريعاتمن خالل مختلف بالمعاقين على االهتمام الجزائر  فقد حرصت، اإلعاقة الحركية
ت زال تعليمية، إال أنها ماال، كالمراكز الطبية والتربوية و حركيا مراكز المختصة برعاية المعاقينالبينها إعداد 
والتي تتفرع واقع  تكيف المعاق حركيا في الوسط الحضري،  إلىمر الذي يحيلنا ، األنقائص عدة  تعاني من

منها العديد من اإلشكاليات، منها المعوقات التي تعترض فئة المعاقين حركيا في ممارسة حياتهم االجتماعية 
وكذلك المعوقات الفيزيقية التي تواجه هذه الفئة داخل الوسط الحضري الذي يحتوي على كل المرافق 

ستشفائية وتجارية واقتصاديةاألساسية لحيا  . ة الفرد من مؤسسات تعليمية، وا 

" الحق في المدينة"الذي يؤكد على ضرورة " هنري لوفيفر"فإذا سلمنا بمنظور العالم االجتماعي الفرنسي   
 أهمية خاصة ألنهله  " الحق في المدينة"وهو استخدام جميع األفراد للمدينة وتمتعهم بها على قدم المساواة و 

عوقات سوسيولوجية تعرقل يتعلق بالفئات المهمشة خاصة فئة المعاقين حركيا، سنصطدم حقا بالواقع بوجود م
بل ستعترضهم أيضا معوقات حركية مرتبطة  ،لمرفقي للمعاقين حركيا، ليس هذا فحسبا المدينيالتفاعل 

تسهيالت مرفقية للتمكن من  تتطلبحتياجات هذه الفئة التي بفاعلية المرافق التي تتعلق بمدى مالءمتها مع ا
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لىمزاولة نشاطاتهم المختلفة في المؤسسات التي ينتمون إليها و  دعم اجتماعي من األفراد المحيطين بهم  ا 
 : ومنه يمكننا تحديد زاوية اإلشكال التالية

 ما هي المعوقات السوسيومجالية للمعاقين حركيا في الوسط الحضري؟

 :فرضيات الدراسة: ثانيا

 :الفرضية األولى -0

 .حركيا في الوسط الحضري ينتوجد صعوبات سوسيولوجية يعاني منها المعاق -

 :الفرضية الثانية -9

 .حركيا في الوسط الحضري ينتوجد صعوبات فيزيقية يعاني منها المعاق -

 :أسباب اختيار الموضوع: ثالثا

 : األسباب الذاتية -0

 .و صلة بتخصص الدراسةباعتباره موضوعا هاما وذفي هذا المجال الولوج رغبة الباحث 

 :األسباب الموضوعية -9

الفيزيقية التي يعاني منها المعاقين حركيا في واقعهم الصعوبات والعراقيل االجتماعية و تعرف على ال -9-0
 .المعيشي اليومي داخل الوسط الذي يعيشون فيه

 .االحتياجات الخاصة في المجتمعطبيعة هذا الموضوع ألنه يمس فئة خاصة من ذوي  -9-9

 :الدراسةوأهمية أهداف : رابعا

تحقيق األهداف  إلىلكل دراسة أو موضوع أهداف يسعى الباحث الوصول إليها وترمي دراستنا الراهنة  -
 :التالية

البحث  بمواصلة يسمح مستوى فيكون ت نأو  ،أساتذتي استحسان تلقى أن أطمح ماستر رسالة إعداد -
 . والتحصيل

 . التعرف على واقع المعاق حركيا في مدينة بسكرة  -

 .التعرف على الصعوبات االجتماعية التي يعاني منها المعاقين حركيا -
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 .التعرف على الصعوبات الفيزيقية التي يعاني منها المعاقين حركيا -

 . حلول تساعد على دمج المعاقين بصفة عامة إلىالوصول  -

 تحديد المفاهيم: خامسا

 متغيرات يعتبر تحديد المفاهيم وشرح المصطلحات في أي بحث أمرا ضروريا وذلك لضرورته في تحديد
حيث أن عملية تحديد المفاهيم تساعد على الفهم األمثل للموضوع فهي تشكل إطارا تصوريا  ،الموضوع

معالجة  إلىفهم الموضوع والتوصل وبذلك فهي تساعد الباحث على ، يل وتقصى واقع الظاهرة المدروسةلتحل
 :دراستنا عدة مفاهيم من بينها تتضمنو .دروسة بطريقة موضوعيةالظاهرة الم

 

 :السوسيولوجية المعوقات -0

 أو طبية أو نفسية كانت سواء حركيا المعاقين يواجهها والمشكالت التي وهي الصعوبات االجتماعية
 .1تشريعية أو مهنية اقتصادية أو أو اجتماعية

جتماعية التي تقف حاجز بين اال ات السوسيولوجية هي تلك الصعوباتنقصد بالمعوق :وكمفهوم إجرائي  
ت مشكالال ،لة في ضعف العالقات االجتماعيةالمعاقين حركيا وبين اندماجهم في الحياة االجتماعية والمتمث

 .هؤالء إلىالنظرة المجتمعية  إلىالمهنية إضافة والعالجية و ، مشكالت الترفيهيةال ،التعليمية
 

 :المعوقات المجالية -9

خاصة ) اختلفت التصورات حول مفهوم المجال على مر العصور فهناك من استعمل المكان والفضاء
فكل يعرفه  ،ى ومفهوم المجال بداللته الواسعةفقد تعددت الرؤى في تحديد معن ،عوضا عن المجال( الهندسة

 .حسب زاويته الخاصة ووفق منظور خاص
 

كان له معالم واضحة مهو  ،الفضاء أو المجال لغة: فيعرف كما يلي" OREBOR"حسب معجم :المجال
 .جزء أو كل محدد من مساحة األرضويعني  ،أو أقل وضوحا
 

                                                             
التحديات التي تواجه الشباب ذوي اإلعاقة في  ،ورقة مؤتمر) ،اسعد تقي عبد محمد العطار ،مها عبد المجيد جواد العاني - 1

الخدمات  ،عاقة الملتقي الرابع عشر بعنوانالجمعية الخليجية لإل ،(دراسة ميدانية)خاص بسلطنة عمان مؤسسات القطاع ال
 . 6ص ،اإلمارات العربية المتحدة ،دبي ،م0266ابريل  66-66أيام  ،(الواقع والطموح) من ذوي اإلعاقةالمقدمة للشباب 
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 إلىفهي تستعمل لإلشارة  البعد الفيزيقي المادي إلىفي اللغة الفرنسية تشير بوضوح ( ecppse)إن 
أقوى من كلمة فضاء من حيث " مجال"،ولكنها أشمل منها، ولكن في اللغة العربية نجد أن كلمة أماكن

 .1البعد المادي والفيزيقي إلىاإلشارة 
المعوقات المجالية نقصد بها الصعوبات  الفيزيقية  التي تواجه المعاقين حركيا في شتى : وكمفهوم إجرائي   
واألجهزة واألدوات الالزم  ،والمصاعد والدرج ،واألرصفة ،النقل الت الخدمية تتمثل في المواصالتاالمج

 .استخدامها من قبل المعاق حركيا 
 

  :gmapnamddnah :تعريف اإلعاقة -3

 .أي صرفه وثبطه وأخره عنه ،أعاقه، عاق، عوق :لغة -

واإلعاقة هي التأخر  ،أي صرفه وأخره عنهعاقه عن الشيء نقول أ ،عوق ،كذلك فهي مأخوذة من أعاق 
 .2والمنع

 وحبسه، صرفه : يعوقه عوقاً  الشيء عن عاقه، و تعويق ذو أي عوق، رجل ،عوق :العرب لسان في ورد    
 : الدهر وعوائق الشاغل، األمر :والعوق صارف، عنه أًمرا فصرفه أراد إذا وذلك واالعتياق، لتعويق ومنها

 . 3أحداثه من الشواغل
 

في " عادي"أو " سوي"قعد الذي يختلف عمن يطلق عليه لفظ هو الم   اإلعاقة ،"أحمد زكي بدوي"وحسب     
الدرجة التي تستوجب عمليات التأهيل الخاصة  إلىالنواحي الجسمية أو العقلية أو المزاجية أو االجتماعية 

 .4استخدام أقصى ما تسمح به قدراته ومواهبه إلىحتى يصل 
 

 :اصطالحا -

 :يلي ما منها نذكر تعريفات اإلعاقة بعدة عرفت

                                                             
ة كلي، الحضري تخصص علم االجتماع، (لة الماجستيررسا) ،الجزائريةاستعمال المجال العام في المدينة  ،دريس نوري - 1

 . 62ص ،(0220،0226)، مد منتوري قسنطينةجامعة مح ،العلوم االجتماعية واإلنسانية
 . 666، ص 6606، بيروت، لبنان، 6دار المشرق، المنجد األبجدي، ط - 2
 .1990، بيروت العلمية، الكتب دار العرب، جمال، لسان الفضل منظور،أبو ابن -  3
 . 666، ص6666، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 0أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات العلوم االجتماعية، ط - 4
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كل من يعانون من نواحي ضعف طويلة األجل بدنية أو عقلية أو  :عرفت منظمة حقوق اإلنسان الدولية   
ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع 

 .1ينعلى قدم المساواة مع اآلخر 
 

المؤرخ ( 66)رقم  القانون نم (66)تعريف اإلعاقة في مادة  جاء :الجزائري التشريع اإلعاقة في مفهوم  
ا بالغ شخص أو مراهق أو طفل معوق كل شخص يعد"  :يلي كما بالصحة المتعلق1985 فيفري 60في

 للكائن عادية تكون حدوده بنشاط القيام عن عجز إما فيزيولوجي، أو نفسي إما نقص :ييل بما مصاب مسن
ما، البشري  .2تمنعها أو عادية حياة اجتماعية دون تحول عاهة وا 

 
ذلك النقص أو القصور أو العلة المزمنة التي تؤثر على قدرات الشخص  ،"عبد المنصب حسن رشوان"وعند 

األمر الذي يحول بين الفرد  ،ية أو حسية أو عقلية أو اجتماعيةفيصيب المعوقين سواء كانت اإلعاقة جسم
 .واالستفادة الكاملة من الخبرات التعليمية أو المهنية التي يستطيع الفرد العادي االستفادة منها

ئف التي تعتبر تعني عدم قدرة الفرد على اكتساب الطاقات الكاملة أو انجاز المهام أو الوظا :واإلعاقة
قدرته ألداء دوره االجتماعي كنتيجة للضعف أو التدريب انخفاض في  إلىمما يؤدي  ،طبيعية لهذا الشخص
 .3غير المالئم لهذا الدور

  

 :مفهوم اإلعاقة الحركية - 2 

ه الحركية بشكل طبيعي نتيجة عرفت اإلعاقة على الحركية بأنها عائق جسدي يمنع الفرد من القيام بوظائف
ضمور في العضالت أو فقدان القدرة الحركية أو الحسية أو كلتيهما معا في  إلىو إصابة أدت أمرض 

 .4اإلطراف السفلى أو العليا مصحوبة باختالل في التوازن الحركي

 
                                                             

، منظمة األمم (فني المرافقال 0كتيب ويبينار)هولنويجر، ت، بسمير فيداهيتش، تعريف اإلعاقة وتصنيف أنواعها  جوديث - 1
 . 6، ص0266المتحدة للطفولة اليونيسيف، استراليا، 

 66، العدد (مجلة العلوم االجتماعية)اإلعاقة والمعوقين في الجزائر، مقاربة تحليلية،  عيسات، مسائل يالعمر  -2
 . 666، ص0266ديسمبر

االحتياجات الخاصة من وجهة نظر اإلداريين واألساتذة، نجاة ساسي هادف، دور التكوين المهني في تأهيل ذوي  - 3
في تنمية الموارد البشرية، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر ( أطروحة دكتوراه)

 . 66-62ص  .، ص0266/  0266بسكرة، 
، "أساليب التدريس -التشخيص-المفهوم" ي الحاجات الخاصة التربية الخاصة األطفال ذو  إلىسعيد حسني العزة، مدخل  - 4
 666ص، 0220ثقافة، األردن، ، اإلصدار األول، الدار العلمية ودار ال6ط
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وترى بعض التعريفات األمريكية أيضا بان اإلعاقة الحركية هي عبارة عن عائق خلقي أو مكتسب يصيب 
قادر على القيام بالوظائف الجسمية المطلوبة منه قياسا مع  أطراف الفرد أو عضالت جسمية تجعله غير

 .1األسوياء

 
الجهاز العصبي و خلل في أ ،و قصورأذين أصابهم عجز هم األشخاص الالمعاقين حركيا : وكمفهوم إجرائي
إصابة جسدية لها صفة  ،عدم القدرة على الحركة وأعلى الحركة الطبيعية  و خلل يؤثرأ ،أو العمود الفقري

م جزئيا مثل عدم أسواء أكان التأثير نسبيا يعية ممارسة الفرد لحياته الطبثر تأثيرا حيويا على ؤ ت ،الديمومة
 .جهاز تعويضي  إلىمكتسب ويحتاج  وا أقد يكون سببها وراثي ف السفليةتحريك طرف أو أكثر من األطرا

 
 :-المدينة –مفهوم الوسط الحضري -5
 

 عناصرها بين ، فالعالقاتوحركيةي ديناميكية ه اجتماعي كنظام المدينة أن" :"السيد العاطي عبد السيد" يرى
 .للتغير عرضة دائم نحو على هي األشمل باألنظمة وعالقتها ومكوناتها،

 وبدرجة نسبيا عالية وبكثافة الحجم بكبر يتميز دائم موقع نهاأ" على  المدينة فيعرف "ويرث لويس" أما
 .سكانها بين الالتجانس ملحوظة من

 
 ظهرت إذ االجتماعية، الحياة أنماط كل عن متميز نمط هي المدينة أن إلى نخلص أن يمكننا وعموما    
 الحضرية تمثل بحيث أساليبها، وتعقد أشكالها بتطور والثقافية واالقتصادية النظم االجتماعية جميع فيها

 االجتماعي والتغير والتحضر التمدن درجات بأعلى األخيرة هذه والمركزي، وترتبط األساسي المتغير
 .2المعاصر الحضري عن المجتمع تحدثنا إذا السيما التحديث، ومتطلبات

 
بما تنطوي  ،والفراغات الموجودة في مدينة بسكرة األماكن ةالوسط الحضري هو كاف: وكمفهوم إجرائي     

من التجهيزات المؤسساتية والمرافق  اغيرهشوارع وأرصفة و و ت إدارية آني ووحدات سكانية ومنشعليها من مبا
بحثا عن قضاء مصالحهم  أرجائها يها المعاقين حركيا ويتحركون بينوالتي يعيشون ف ،العامة والخدماتية

 .اعتمادا على ما هو متاح لهم من وسائل مساندة ،المختلفة
 

                                                             
 .666سعيد حسني العزة، مرجع سابق، ص - 1
 66واالجتماعية، العدد هادفي سمية، سوسيولوجيا المدينة و أنماط التنظيم االجتماعي الحضري، مجلة العلوم اإلنسانية - 2

 . 666، ص 0266سكيكدة، الجزائر،  66أوت  02ديسمبر، جامعة 
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 الدراسات السابقة: سادسا
الحالية امتدادا لجهود علمية سابقة سواء على مستوى الرسائل الجامعية أو على مستوى  تعتبر الدراسة       

البحوث والدراسات العلمية وسوف يتم تناول بعض الدراسات السابقة التي ترتبط بموضوع الدراسة الحالية، مع 
 .مراعاة ترتيب الدراسات ترتيبا تصاعديا

 :الدراسات المشابهة-

  :األولىالدراسة  - 
دراسة حالة في " المحلي بيئيا واجتماعيا دمج المعاقين حركيا في المجتمع : "محمد صبحي عوادة رنا"دراسة 

 .(0226)جامعة النجاح الوطنية فلسطينب" محافظة نابلس
يعيشها المعاقون الفلسطينيون في محافظة  التي جاءت هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على الظروف    

 .مجاالت التنقل والمواصالتلمعاق في الحياة المختلفة تبعا لنابلس من وجهة نظرهم والتعرف على واقع ا
 
 البيئي واالجتماعي للمعاقين حركيا في محافظة نابلس؟ واقعالما  :مشكلة الدراسة

 :وقد تناولت الدراسة التساؤالت التالية
 الظروف التي يعيشها المعاقون الفلسطينيون في محافظة نابلس؟ما ( 6
 نابلس؟ محافظة في المؤسسات مدراء نظر وجهة من حركًيا للمعاقين البيئي ما الواقع (0
 ؟واجتماعيا المعاقين فيزيائيا دمج نحو نابلس محافظة في المعاقين تأهيل في العاملة المؤسسات واقع ما( 6
 

واستخدم  ،وأما العينة قصدية، خدمت هذه الدراسة المنهج الوصفياست التساؤالت فقدومن أجل معالجة هذه 
 :أدوات جمع البيانات التالية

 استمارة مقابلة -
 . ةالتكرار، والنسب المئوية، والرسوم البياني: واستخدام اإلحصائيات 

 :عرض بعض  نتائج الدراسة  -
 العامة، واألرصفة، والمرافق الشوارع، من المعاقين نظر وجهة من متوفرة غير المعاقين احتياجات إن -

 .المساعدة  ألدوات صناعها وكذلك
 .محافظة نابلس  في والجامعات المدارس في أماكن توفر عدم على يجمعون المعاقون الطلبة -
 ( .السكني العامة، التجمع الحدائق مساجد،)العامة المرافق أهلية عدم على عام بشكل العينة أفراد يجمع -
 وجود المتخصصة، وعدم الفنية الكوادر نقص ومن التمويلية المصادر قلة من تعاني المؤسسات أغلب -

 .وظيفيال للعالج أخصائيين
 ( .المواصالت،الرسوم)المؤسسة خدمة على الحصول من تحرمه بالمعاق خاصة مالية عوائق هناك -
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 .واضح  بشكل المؤسسات تلك بين والتنسيق التشبيك ضعف -
 .بعد التأهيل  المعاقين ترعى مؤسسات توافر وعدم البالغين بالمعاقين المعنية المؤسسات وجود قلة -
 .للمعاقين  صحي تأمين توفير عدم -

حيث كانت مع  ،في العينة النمطية دراسة رنا محمد صبحي عوادةمع  الحالية الدراسة اختلفت وقد    
مؤسسات التأهيل دور  فيو  المؤسسات العاملة مع المعاقين وغير العاملة، منالمعاقين حركيا ومع مجموعة 

الواقع وتسليط الضوء على الحياة الخارجية للمعاق وعدم حصرها  إلىأردنا الخروج حين الخاصة بالمعاقين، 
 دفق بحثنا أما في حياة اليومية للمعاق حركيا داخل الوسط الحضريالفي زاوية محددة والتقرب أكثر من 

ولكن هذا االختالف ال يستثني نقاط التشابه بين  ،مدينة بسكرة في فقط المعاقين حركيا علىعينة ال تاقتصر 
من الدراسة استفدت وقد والعراقيل الفيزيقية التي يعاني منها المعاقين حركيا،  الدراستين حول المعاقين حركيا

 .وكذلك من الجانب النظريمن الناحية المنهجية 
 
 :الدراسة الثانية -
دراسة  -قرينات بن شهرة، باهي سالمي، المشكالت النفسية واالجتماعية والصحية لدى المعاقين حركيا -

مارس، جامعة عمار ثليجي / 06ميدانية ببعض واليات الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
 .0260باألغواط، الجزائر، 
 في الجزائرية الواليات ببعض االحركي معاقينالت مشكال على التعرف إلى الدراسة هذهجاءت هذه الدراسة 

  .والصحي واالجتماعي النفسي المجال
 

 بعض في حركياً  المعاقين تعترض التي المشكالت عن الكشف في البحث إشكالية وتكمن: الدراسة مشكلة 
 . والصحي واالجتماعي النفسي المجال في (ورقلة ،غرداية، األغواط) الجزائري تالواليا

 :وتناولت الدراسة التساؤالت التالية
 ؟ الصحي المجال في الجزائرية الواليات بعض في حركيا المعاقين منها يعاني التي المشكالت طبيعة ما -6
 المجال في الجزائرية الواليات بعض في حركيا المعاقين منها يعاني التي المشكالت طبيعة ما -0

 ؟ االجتماعي
 النفسي؟ المجال في الجزائرية الواليات بعض في حركيا المعاقين منها يعاني التي المشكالت طبيعة ما 3-
 : البحث فرضيات 3-
 .صحي طابع ذات الجزائرية الواليات بعض في مشكالت من حركيا المعاقين يعاني 1-
 .اجتماعي طابع ذات الجزائرية الواليات بعض في مشكالت من حركيا المعاقين يعاني 2-
 نفسي طابع ذات الجزائرية الواليات بعض في مشكالت من حركيا المعاقين يعاني 3-
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موزعة على أما العينة قصدية  ومن أجل معالجة هذه التساؤالت فقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي، 
 بوالية حركياً  معاق  ( 60 )األغواط، بوالية حركياً  معاق(   ( 60: التالي النحو على موزعينمفردة ( 662)

  . ورقلة بوالية حركياً  معاق  ( 60 )غرداية،
 :أداوت جمع البيانات التاليةاستخدم 

 .استمارة االستبيان  لقياس المشكالت تتوفر فيها شروط الصدق والثبات -
 " المشكالت المعاقين حركيا" مقياساعتمد على  -

  :عرض نتائج الدراسة
 .النفسية المشكالت األخير وفي االجتماعية مشكالت ثم األولى المرتبة في الصحية المشكالت أن -
 
بحيث تمت في عدة الواليات الجزائر ، عن الدراسة الحالية (قرينة بن شهرة، باهي سالمي)وتختلف دراسة   

 : مع الدراسة الحالية في الفرضية التالية وتتفقبسكرة فقط، في حين دراستنا  تمت في مدينة 
 .اجتماعي طابع ذات الجزائرية الواليات بعض في مشكالت من حركيا المعاقين يعاني - 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظري الفصل

 



 

 

 

 

 

اإلعاقة : الفصل الثاني
 الحركية

 تمهيد
 . مفهوم اإلعاقة الحركية: أول

 . خصائص المعاقين حركيا: ثانيا

 . أسباب اإلعاقة الحركية: ثالثا

 . أنواع اإلعاقة الحركية: رابعا

 . مشكالت الجتماعية للمعاقين حركيا: خامسا

 -اجتماعيا)التشريع الجزائري مكانة المعاقين حركيا في : سادسا
 . (معماريا

 خالصة  
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 :تمهيد
اإلعاقة الحركية، حيث  إلىالتطرق  النظري بعد تحديد اإلطار العام للدراسة، سوف يتم في هذا الفصل     

وخصائص وسمات سيتم تناول الموضوع من جانبه النظري، من خالل توضيح مفهوم اإلعاقة الحركية 
 .أسباب وراثية وأخرى بيئية إلىسم التي تنق أسباب اإلصابة باإلعاقةكذلك لمعاقين و ا

من  التشريع الجزائريمكانة المعاقين في  إلىيتم التطرق س المشكالت االجتماعية كماثم سيتم توضيح أهم 
 . الجانب االجتماعي، والمعماري

وواقع في المجال الحضري  حركيا ذي يتناول متطلبات المعاقينويعتبر هذا الفصل كمدخل للفصل الالحق ال
 .المعاقين في الجزائر

 

 rmetoMm cidnru :مفهوم اإلعاقة الحركية:أوال 

بأنها كل ضرر يمس فردا معينا وينتج عنه اعتالل أو عجز يحد من تأدية دوره : "ماهر أبو المعاطي"عرفها 
 .1االجتماعية والثقافيةالطبيعي حسب عوامل السن والعوامل 

 
معين في قدرتهم الحركية بحيث  شكالإت األشخاص الذين يعانون من فقد عرفها بأنها حاال: "لروسانا"أما 

تنطوي حاالت االضطرابات الحركية أو اإلعاقة  و. يؤثر ذلك على نموهم االنفعالي والعقلي واالجتماعي
 .2التربية الخاصة إلىالعقلية تحت هذا المفهوم مما يتطلب الحاجة 

 
فاإلعاقة الحركية هي ذلك النقص أو القصور المزمن أو العلة المزمنة التي تؤثر : "حسين محمد"أما حسب 

الخبرات  الفرد وبين االستفادة الكاملة مناألمر الذي يحول بين  ،على قدرات الشخص فيصير معوقا جسميا
كما تحول بينه وبين المنافسة المتكافئة مع غيره  ،ستفادة منهاطيع الفرد العادي االالتي يست ،التعليمية والمهنية

عادة التدريب أهيوالت، نوع من البرامج التربوية إلىمن األفراد العاديين في المجتمع ولذلك فهو بحاجة  لية وا 
 وتنمية قدراته رغم قصورها حتى يعيش ويتكيف مع مجتمع العاديين بقدر المستطاع ويندمج معهم في الحياة

 .3طبيعي للمعاق حق التي هي
 

                                                             
م، 0226ماهر علي، الخدمة االجتماعية في مجال الفئات الخاصة، مكتبة الزهراء، الشروق، القاهرة،  طيالمعاأبو  - 1

 . 06ص
 . 666، ص0226، 6قحطان أحمد الظاهري، اإلعاقة الجسمية والصحية، دار وائل، ط - 2
ص ،6660اإلسكندرية، مصر،  ،وتربيتهم، دار الفكر الجامعي العاديين سيكولوجية غير محمد عبد المؤمن، حسين -3

66،60 . 
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 :خصائص المعاقين حركيا: ثانيا
 :ومما سبق من التعريفات تتحدد بعض الخصائص وسمات المعاقين حركيا في النقاط التالية

 .آلخر فرد ومن آلخر مجتمع من آلخرون شخص من تختلف مطلقة وليست الحركية نسبية اإلعاقة -6
 تجعل شاملة أو كلية وليست قدرة أو عضو أو جزء أصابت كلية، وليست جزئية اإلعاقة الحركية -0

 .تماماً  عاجزا صاحبها
 الكيماويات واستخدام واألوبئة والكوارث الحروب زيادة نتيجة الحديث العصر في الظاهرة زادت هذه -6

 . والجراثيم
 باالجتماعي الطبي الجانب فيها يتشابك حيث جوانبها في ومتداخلة أبعادها في متعددة مشكلة إلعاقةا -6

   .والتأهيلي والتعليمي والنفسي
 فهذا بها االهتمام وعدم تركها إما كبير بشكل عليها التغلب يمكن األمر بداية في ظهورها عند اإلعاقة -6

 1.تتأصل اإلعاقة يجعل
 

 

 :الحركية أسباب اإلعاقة: ثالثا
 وراثيالالمختلفة التي يمر بها الفرد، منها  عاقة الحركية واختلفت، وذلك حسب الظروفلقد تعددت أسباب اإل

ومنها ما هو بيئي ولكن مع التطور الطبي زاد الكشف عن هذه الحاالت والكشف  كالعوامل الجينية والوراثية
عن ارتفاع عدد المعاقين وذلك حسب  لةمسئو ة الوفيات، هناك عوامل كثيرة عن أسبابها مما يقلل من نسب

 : فرد ومنهالمرحلة التي يمر بها الا

 :عوامل ما قبل الولدة -0

ومن المعروف أن  ،ت النهائية للجنين وللطفل الرضيعد قدرا كبيرا من طبيعة العملياعإن العوامل الوراثية ت
عليه في تركيب يطلق ( الحيوان المنوي والبويضة)مكونات الجينية للجنين مركبة من نواة الخاليا ال

الوراثية والتي تعرف  عددا من الجسيمات الدقيقة التي تحمل الصفات وزومكرومويحمل كل  الكروموزومات
 2م تنتظم في ثالث وعشرين زوجا من هذهو ولى للجنين من ست وأربعين كروموز تتكون الخلية األ، بالمورثات

                                                             
 .62 – 06، ص ص 0226، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 6أبو النصر مرضي، اإلعاقة الحركية والشلل الدماغي، ط - 1
 . 66، ص6666ماجدة السيد عبيد، اإلعاقة الحسية الحركية، دار الصفاء، عمان، األردن،  - 2
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الخطأ في كلتا المجموعتين من  احتمال ،تماما ويطلق عليه كروموزوم الجنسالكروموزومات متشابهة 
 .مات ينتج عنها إعاقة متنوعة منها اإلعاقة الحركيةالكروموزو 

 :وتسبب حاالت من اإلعاقة الحركية:عوامل تحدث أثناء الولدة -9
 الوالدة المبكرة -6
 ميكانيكية عملية الوضع -0
 وضع الجنين أثناء الوالدة -6
 الوالدات المتباعدة والدة التوأم -6
 وضع المشيمة -6

 :عوامل ما بعد الولدة -3

نه لم أإال هناك بعض اإلعاقات يتعرف عليها الوالدان بعد والدة أطفالهم لكنها في الحقيقة حدثت قبل الوالدة 
ثار سلبية قد آتحدث بعد والدة الطفل وتكون لها والدة الطفل بفترة ولكن هناك حاالت يتم اكتشافها إال بعد 

 :فقدان حياته ومن هذه الحاالت إلىتؤدي 
 .تيجة العدوى أو بعض األمراض العصبية العجز الدائم ن -

 1.بتر األطراف إلىتعرض الطفل لبعض الحوادث خصوصا في منطقة الرأس أو الحوادث التي تؤدي  -

 

 :أنواع اإلعاقة الحركية: رابعا
 :منها ونذكر الحركية اإلعاقة أنواع من العديد توجد 
 في أكثر أو إصابة نتيجة كليهما أو القوام شكل في أو الجسم حركة في خلل هو :الدماغي الشلل -0

 أداء وقصور والعصبي كفاءة الجهازين العضلي في خلل إلى يؤدي، (المخ) المركزي العصبي الجهاز
حاالت  فهي الوقت مرور مع وال تزداد شدتها لها عالج التي ال األمراض من وهو الالإرادية، العضالت

الجسمية  اإلمكانات واستغالل العصبية الخاليا وظائف تحسين إلى التعامل معها أسلوب ويتجه مستقرة
 :2إلى بالشلل المتأثرة لألجزاء وفقا الدماغي الشلل ويقسم  ممكنة بأفضل صورة المتوافرة

                                                             
 . 66ماجدة السيد عبيد، مرجع سابق، ص - 1
 06ص ،0226،ردناأل ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،ط.د،اإلعاقة الحركية والشلل الدماغي، عصام حمدي ألصفدي - 2
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 وظيفتها العليا تؤدي األطراف حين في فقط السفلى األطراف بالشلل وتتأثر :: الشلل النصفي السفلي. أ
 .أفضل بشكل

 معا، والسفلي الطرف العلوي متضمنا الجسم من واحد جانب بالشلل ويتأثر  :الجانبي النصفي الشلل. ب
 . األيمن الجانب يتأثر األحيان أغلب وفي

 .ذراعالو  نيالرجل العادة في أطراف من الجسم تكون ثالثة شللب ويتأثر : الثالثي الشلل .ج
 .نسبيا الحدوث نادر وهو واحد، طرف شللب تتأثر :األحادي الشلل. د
 .للجسم األربعة األطراف جميع شللب تتأثر :الرباعي الشلل. ه
 في المغذية الدموية أحد األوعية انفجار ويحدث نتيجة العالم، في الحركية لإلعاقات مسبب أكثر أحد وهو .ذ

 أو الشرايين، كتصلب أخرى عدة أمراضو أ أو مرض السكري الضغط في ارتفاع نتيجة الدماغ حجيرات
 يبدأ النصفي، بالشلل يسمى وبذلك اإلنسان جسم من واحدة في جهة شلل إلى وبالنتيجة يؤدي بالدماغ نزيف

 األطراف المصابة وتصبح بالتيبس العضالت تبدأ ثم تدريجيا ومن بشلل رخوي الحادة  الحالة الشلل في
 وقد بطيئة التحسن نسبة ولكناإلصابة  بعد المريض يتحسن قد غير إرادية، حركات تؤدي وقد كليا، متيبسة

 .الكامل إلى التحسن تصل ال
بة اإلصابة به سنة وتقل نس66تنتشر بين األطفال وبصفة خاصة سن عبارة عن إعاقة : شلل األطفال. و

 ركي للفرد مماحالنمو ال اضطرابات إلىيرجع ن شلل األطفال أوأثبتت الدراسات العلمية  ،فيما بعد هذا السن
عام أو شلل عام أو تشنجات وتحدث هذه اإلصابة نتيجة اإلصابة بفيروس شلل األطفال   يؤدي إلى ضعف

ويشكل هذا المرض مشكلة تربوية  ،األنسجة الخاليا العصبية الحركية في الجزء القطني من النخاع الشوكي 
قدراته على  قدرة الطفل على الحركة بسهولة وصعوبة التآزر ويؤثر علىومن عالماته عدم  ،يلية خطيرةهأوت

 .1التوافق والتكيف النفسي واالجتماعي
 

 
 :المفاصل التهاب -9

 خاصة تيبس وهي تورمه عن ينجم ما بها، المحيطة واألنسجة المفاصل في ومؤلم حاد مرض
 بها، الدموية المحيطة واألوعية واألنسجة العظام إتالف إلى الشديدةل المفاص إصابة الصباح وتؤدي في

 وحدوث اآلالم المستمرة، إلىوتؤدي  واألنسجة المفاصل تورم ظهور خالل من المفاصل التهابات وتظهر
 2.التهاب المفاصل من يعاني الذي الفرد لدى وعاهات تشوهات

 

                                                             
 06ص ,، مرجع سابقعصام حمدي ألصفدي - 1
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 الذين األفراد عند والمتوسطة، وبخاصة المتأخرة العمر مراحل في تحدث التيي وه :مالعظا التهاب -3

 إلى بااللتهابات اإلصابة وتؤدي ،ةللحوادث المختلف يتعرضون ومن العظمي، الهيكل إصابات من يعانون

 1.وتآكله  الغضروفي نزالقاال

 
 مظاهر من آخرا مميزا مظهرا الفقري العمود اضطرابات تمثل حاالت :الفقري العمود اضطرابات -2

 ويقصد للفرد، الحركية في القدرة خلل من االضطراب هذا يتصلب لما نتيجة وذلك الحركية، اإلعاقة
 نهاية حتى الرأس منطقة من الفقري للعمود لسويالنمو ا يصيب الذي الخلل ذلك الفقري العمود باضطرابات

 .لعمود الفقريا
 .2القطنية فقرات المنطقة الصدرية، المنطقة فقرات العنقية، مستوى المنطقة على بها اإلصابة وتكون 

 
 نتيجة كليا أو جزئيا إما انفصاله، إلى يؤدي وبالتالي العظمي، النسيج تماسك تخلخل وهي :الكسور-5

 3ميكانيكية إلصابات تعرضه
 :وهي الكسور من أنواع ثالثة هناكو .
 :المغلقة البسيطة الكسور.أ

 عدم يعني وهذا خارجي، بجرح مصحوبا يكون ال الخارجي أي بالمحيطل اتصا أي لها يكون ال التي وهي
 .المحيط به الجلد لخارج الكسر إيصال

 
 :المفتوحة المضاعفة الكسور.ب

 الخطورة من درجة على الكسر يكون الحالة هذه وفي وتمزق الجلد، تلف يصاحبها التي الكسور تلك وهي
 .للعدوى والتلوث تعرضه بسبب

 
 :المختلط الكسر. ح

 .4عضلية وأنسجة وأعصاب أوردة بقطع مصاحب عظمي كسر وهو الكسور، أنواع أشد من وهو
                                                             

مصر ، ار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرد ،6ط ،والتشخيص لذوي االحتياجات الخاصةالتقسيم ، سعيد كمال عبد الحميد - 1
 . 066ص  ،0226

 ،ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيعدا ،6ط ،(مقدمة في التربية الخاصة)فال غير العاديين سيكولوجية األط ،فاروق الروسان - 2
 . 060ص  ،عمان

 . 626، ص6666دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن، الجسمية، مجموعة النيل العربية، ماجدة السيد عبيد، اإلعاقة  - 3
 . 66، ص 0226اإلعاقة الحركية والشلل الدماغي، د ط، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن،  ،لصفدياعصام حمدي  - 4
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  :البتر -6

 من كنوع وذلك الجسم، عن كامل جزئي أو شكلب نأو العلويي السفليين الطرفين أحد فصل بأنه طبيا يعرف
 أو أو بعضها أطرافه أحد فيها الفرد يفقد العجز من بأنه حالة ويعرف عاهة،ال من الجسم لتخليص أو العالج
 :هي حاالتللبتر و  .كلها

 .العلوي الطرف بتر .أ
  .السفلي الطرف بتر .ب
 .السفليين الطرفين بتر .ج
 .العلويين الطرفين بتر .د
 .السفلي مع العلوي الطرف بتر .ه
وهو اضطراب عضلي يحدث فيه ضعف شديد في العضالت اإلرادية والشعور : الوهن العضلي -7

تعرف األسباب  فردا وال( 62.222)لكل ( %6) هتونسب.عياء وخاصة عدم القيام بنشاط مابالتعب واإل
 .1المسئولة عنه
 

ومن أعراض المرض قابلية العظام للكسر الفتقار العظام للبروتين وهو مرض نادر : العظام الهشة -1
 .يصيب واحد لكل أربعين ألف

صة الركبة اضطراب عظمي مزمن يؤثر على المفاصل وخا :اضطرابات المفاصل الروماتيزمي -2
ويصيب اإلناث أكثر من الذكور وغالبا ما يحتاج الشخص للعالج الطبيعي  ،والكاحل والحوض والرسغ

 .2للوقاية من التشوهات والعقاقير المسكنة
 

 :يوجد تصنيفين لإلعاقة الحركية منها: تصنيف اإلعاقة الحركية: خامسا
 

 الوالدة بعد أو الوالدة منذ وتكتشف الطفل مع تولد التي اإلعاقات تلك وهي :الخلقية الحركية اإلعاقة -0
 أطراف من أكثر أو عضو وظيفة عليها يترتب عضوية إعاقة عن عبارة وهي الوراثة إلى غالبا أسبابها وتعود
 األطراف العظام، هشاشة الحنفاء، الساقين القدم تقوس مثل ألطراف ناقصا والدته أو والدته، منذ الجسم

 .3ذلك وغير أنواعه بكافة والشلل والمشوهة، والمعقودة القصيرة

                                                             
 . 602، ص 0222، دار الفكر العربي، مصر، 6رياضة المعاقين األسس الطبية والرياضة، ط: أسامة رياض - 1
 626ص  0220اهرة،مكتبة االنجلو المصرية، الق،علم النفس اإلعاقة  ،رشاد علي عبد العزيز موسى - 2
 00ص .0226 ،مصر ،دار الجامعة الجديدة، اإلعاقة الحركية: فهمي علي محمدالسيد  - 3
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 الطفولة مراحل في له وتحدث الطفل مع تولد ال التي اإلعاقات تلك وهي :المكتسبة الحركية اإلعاقة -9
 .1بيئية أسبابها وغالبا للكبار حتى أو المختلفة
 :المشاكل الجتماعية التي يواجهها المعاقين حركيا : سادسا

عدة  إلىيواجه المعاق حركيا معيقات مختلفة في نوعها وكمها عما يواجه الطفل السوي وتصنف المشكالت 
 :أنواع 

 
 :الجتماعية العالقات شبكة تفكك أو ضعف مشكالت -
 
 األسرية بيئته في المعوق شخصية تدعيم على تساعد حيث خاصة، أهمية االجتماعية للعالقات إن

 بالنفس بالثقة الشعور على المعوق يساعد الذي باألمن والشعور الهادئ الجو له تهيئ التي وهي والمجتمعية،
 تؤثر فإنها معه يتعاطون الذين الناس مع المعوق عالقات ضعفت فإذا معه، يتفاعل الذي العالم في والثقة
ذا, بأسرته عالقته وخاصة شخصيته، وفي كيانه في  العائلي أمنه يفقد فإنه بمحيطه عالقاته ضعفت ما وا 

ذا واالستقرار، والثبات والهدوء والتعاطف المحبة من بالحرمان يشعره مما ،باالنتماء شعوره ويختفي   ما وا 
 

 معايرته أو منه السخرية أو له تقبله عدم عليه ترتب معه يتعامل ومن المعوق بين العالقات شبكة تمزقت
 إلى يدفعه الشعور وهذا فيه، ومبالغ سلبي تعويضي عدواني بسلوك مردودا ذلك فسيكون عجزه، أو بعاهته
 يجعل ذلك وكل حوله من كل على والناقمة الثائرة الشديدة الحساسية وتنتابه الخجل، أو السلبية أو واءاالنط
  .اجتماعية ال شخصية منه

 ولن مجتمعه مع التكيف أو نفسه مع التوافق عن عاجًزا المعاق ستجعل العالقات شبكة انهيار فإن وهكذا،
 واالنفعالية االجتماعية العالقات من قوية شبكة له توفرت إذا إال للمعوق، االجتماعي النفسي التوافق يتحقق

 .المختلفة الخدمات من العديد إلى يحتاج لذلك والمجتمعية، األسرية بيئته مع

 
 :وخارجها األسرة داخل الجتماعية األدوار فشل مشكالت -9
 أنواع إلى اإلشارة في الدور مفهوم ويستخدم معينة، مكانة يشغل ممن المتوقع السلوك يعني الدور مفهوم إن

 . 2معينة مكانة شغل لشخصي والمحددة المقررة السلوك

                                                             
 00السيد علي فهمي، مرجع سابق، ص  -1
 رسالة) ،دمج المعاقين حركيا في المجتمع المحلي بيئيا واجتماعيا دراسة حالة في محافظة نابلس ،رنا محمد صبحي عوادة -2

 66ص ،0226 ،فلسطين ،جامعة النجاح الوطنية ،التخطيط الحضري واإلقليميفي ( يرماجست
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 حدوث بعد وكذلك حياته، في اجتماعيا تغيًرا له تسبب إعاقته فإن قاالمع أدوار متطلبات اختالف ومع
 من عليهاب يترت وما والقصور العجز حياة إلى سوية طبيعية حياة من قاالمع وبنقل اإلعاقة أو اإلصابة

 التوقعات بصراع يسمى ما فيحدث اإلصابة بعد استجابته وتختلف توقعاته مع يتعارض التي األدوار في تغير
 أدواره صراعات حل يحاول وعندئذ الجديدة أدواره لتعلم المالئمة الفرص يأخذ الذي الوقت في ،األدوار في
 ومتاعبه مشكالتهو  صراعاته من يزيد مما والكبت والتملق والمناورة التحايل طريق عن
 
 :النتماء عدم مشكالت -3

 واالجتماعية النفسية حاجاته من اليومية حياته في معها يتفاعل التي الجماعات إلى باالنتماء المعاق شعور
 جماعة إلى انتمائه أو اجتماعي أمن و عاطفي دفء من تحققه وما وأفرادها األسرة لجماعة انتمائه مثل

 مع اجتماعية عالقات لتكوين حاجاته إشباع على وتساعده الجماعة تقبل إلى الحاجة له تشبع األصدقاء
 النفس على واالعتماد المادي األمن له تحقق التي المهنية الجماعة إلى لالنتماء الحاجة وكذلك ،أصدقائه

 وتحقق ذاته، وتدعم ومخاوفه قلقه من تخفف ألنها المعاق حياة في مهمة الودية العالقات وتعتبر بها، والثقة
 واألمن االنتماء دفء من محروًما زوال مع نفسه المعاق وجد إذا أما, والنفسي واالجتماعي المادي أمنه له

 على ناقًما يائًسا فيصبح وعجزه إعاقته إلى المعاناة هذه وتضاف واأللم والقلق والضيق باليأس يصاب فإنه
 .1المجتمعي التوافق عدم إلى به يؤدي مما مجتمعه، في حوله من كل

 
 :الجتماعيةمشكالت ال

جملة من المشاكل داخل محيطه االجتماعية والتي تؤدي إلى قطع عالقاته مع تعترض المعاق حركيا 
  :وهي كاألتي إدماجه االجتماعي اآلخرين إضافة إلى صعوبة تكيفه مع أفراد المجتمع وتحول بينه وبين

الوالدين بع أساسا من نظرة عاق حركيا في أسرته عدة مشكالت تنيواجه الطفل الم :المشكالت األسرية (أ
 .ق إما أنها نظرة ألم أو سخرية من اآلخرين واإلخوة نحو الطفل المعا

ة األسرة ومصدر شقائها واعتباره هو مشكلوقد تتمثل في السخرية واالستهزاء والرفض والحط من القيمة،    
عليه واالنتقاص من  حيث تنعكس هذه النظرة على ظهور مشاعر الرفض واإلهمال أو التستر ومعاناتها،

 .أو الشفقة عليه مما يخلق لديه مشكالت تكيفية في محيط أسرته  قيمته وحقوقه،
 

مصادر ومواد تعليمية  إلىرعاية خاصة فقد يحتاج معها  إلىفالمعاق حركيا بحاجة  :التربويةمشكالت ال( ب
مكانات علمية ومادية مع األجهزة المساعدة والتعويضية كما تقتضي إعدادا تربويا خاصا للمدرسين  2خاصة وا 

                                                             
 66ص , رنا محمد صبحي، مرجع سابق - 1
 .6، ص0266محمد سالم، وآخرون، قضايا ومشكالت ذوي االحتياجات الخاصة، مدارس نور الغد األهلية، قطر،  السيد - 2
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والمتخصصين المؤهلين في الطرائق التربوية العامة الخاصة ومناهج التعليم العام والمهني لهؤالء المعوقين 
 :ص ومراحل العمر الزمني والعقلي، ومن أهم المشكالت التي يعاني منها هؤالء حسب التخص

 .عدم توفر مدارس خاصة ومهيأة لهذه الفئة  -

 .عدم توفر الكوادر التعليمية المتخصصة  -

 .العاديين التالميذاآلثار النفسية إللحاق الطفل المعاق حركيا بالمدارس العادية والناتج عن قلة الوعي لدى  -

ق التالميذ عند رؤية زميلهم المعاق، وانعكاس ذلك على سلوك المعاشعور الرهبة والخوف الذي ينتاب  -
 .إنسحابيا أو عدوانيا كعقلية تعويضية  كونيالذي 

ة التكيف عدم مراعاة قدرات اإلعاقة الجسمية واالضطرابات المصاحبة لمثل هذه الحاالت في عملي -
 .المباني المرافق العامة أو وسائل المواصالت و المدرسي سواء بالمناهج أ

ميا ضمن البرامج التربوية العادية لفئات يق وتأهيله أكادالتربوي الذي ينص على تعليم المعاغياب التشريع  -
 .المعوقين وخاصة ذوي اإلعاقة الحركية

االنطواء  إلىن شعور الفرد المعاق حركيا بالعجز والنقص والضعف يدفعه إ :جتماعيةالمشكالت ال( ج
ما أن يدفعه ذلك الشعور  الغيرة والحقد  إلىوالعزلة، فيشعر باألسى والحسرة وكراهية نفسه والحياة ومن حوله وا 

عاق عاني المبروز الميول العدوانية كالتخريب واإليذاء وأحيانا ي إلىعلى اآلخرين العاديين وقد يؤدي ذلك 
عدم التكيف السليم االنفعالي مع  إلىويعتبر ذلك تجريحا وكل ذلك يؤدي  حركيا من حساسية الشفقة عليه،

 .إعاقته 

التشوهات  لوظائفها، أو اإلصابات واألورام، تتمثل في الضعف في أداء الحواس :صحيةالمشكالت ال( د
 .ذلك مما يسبب له سوء التوافق االجتماعي الخلقية والجلدية وأمراض القلب والفشل الكلوي وغير 

 إضافة إلى بعض المشكالت الصحية األخرى   

 .عدم معرفة األسباب الحاسمة لبعض أشكال الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية بشكل عام  -

طول فترة العالج الطبي لهذه الحاالت والتكاليف الباهظة لعالج هذه الحاالت وما يلزمها من األجهزة  -
 .1المساعدة تعويضيةال

 

                                                             
1
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عدم توفر المراكز المتخصصة والكافية لعالج الشلل الدماغي وخاصة في المناطق النائية عن المدن مثل  -
 .مراكز العالج الطبيعي والنطقي والمعالجة المهنية 

 .عدم توفر األخصائيين المعالجين واألجهزة الفنية لهذا العالج  -

حد ما، أما اإلعداد  إلىتعد من أشد المشكالت عمقا، فالتعليم العام قد يكون ميسورا  :مشكالت مهنية( و
المهني المناسب فهو مشكلة عميقة السيما في المجتمعات النامية، حيث النظرة العامة هي اإلهمال لهؤالء 

 .المعاقين أو تقديم إعانات مادية تضمن لهم وسائل العيش الضروري 

للمهنة فكيف الحال فهذا عسير للفرد العادي الذي يشكو البطالة أو عدم إعداد سليم  أما تقديم فرص العمل
 ؟للفرد المعاق

قل إنتاجا وأكثر تعرضا مل عن تشغيل المعوقين باعتبارهم أثم أن هناك فكرة سائدة لدى أرباب الع
 .1إلصاباتل
 

 (معماريا ،اجتماعيا) : مكانة المعاقين حركيا في التشريع الجزائري: ثامنا

 :الجتماعي  الجانب -0

 في تجلى ما وهو المجتمع في والهشة الخاصة بالفئات والعناية االهتمام على الجزائرية الدولة حرصت
 اهذ ضمن خاص باهتمام حركيا  قيناالمع فئة وحظيت المجال، بهذا المتعلقة التشريعات مختلف

 طبي مركز إنشاء والية كل في يتم ٔاين 1980 مارس 26المؤرخ في   66 - 80 المرسوم بموجبالسياق 
 .خمسة مراكز في كل والية حركيا المعاقينلألوالد  أكثر أوومراكز تعليمية , تربويو 

 .2االجتماعي النشاط مديريات أنشئت المعاقين رعاية وتثمينا لسياسات وتجسيدا   

بتخصيص المتعلق بعالقات العمل يلزم المستخدمين  66-62قانون العمل رقم  إن :اإلدماج -0-0
من األشخاص المعاقين دون  %60وذلك محاولة من الدولة تخفيض نسبة  مناصب عمل مكيفة للمعوقين،

من خالل إعداد الدراسات واألبحاث المتعلقة  لمؤسسة العمومية إلدماج المعاقين،كما تم إنشاء ا عمل،
 .3مع البحث في كيفيات تهيئة وتكييف مناصب العمل االجتماعي والمهني لهم،باإلدماج 

                                                             
 6، 6ص .صمرجع سابق، السيد محمد سالم،  - 1
 666ص , مرجع سابق, العمري عيسات -0
األنشطة البدنية والرياضية ودورها في االرتقاء بالمعاقين حركيا دراسة مقارنة بين الممارسين وغير  ،عبد النور لعالم -6

 ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،قسم علم االجتماع والديمغرافيا ،في إدارة الموارد البشرية( أطروحة دكتوراه)الممارسين
 066ص  ، 0266/0266 ،0سطيف ،جامعة محمد لمين دباغين
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 .كما كلفت كذلك باستقبال وتسويق المنتجات التي ينتجها المعاقون في إطار الجمعيات التي تنظمهم
هذا كما اتخذت الدولة الجزائرية إجراءات تحفيزية لفائدة المعاقين من خالل إعفاء أرباب العمل وأصحاب 

 .في الغالب أشخاص معاقين من الضريبة على الفائدة الصناعية والتجاريةلمصانع الذين يوظفون ا
حماية األشخاص المعوقين والمتعلقة ب ،0220ماي  26المؤرخ في  26-20كما قد صدر القانون 

حيث أكد  ،المجتمعن لهذه الفئة الخاصة من ر سبل وكيفيات اإلدماج واالندماج االجتماعييد أكثوترقيتهم، ليج
يما خالل ممارسة نشاط مهني مناسب، أن يتم إدماج األشخاص المعاقين واندماجهم ال س رقم 06في المادة 

 .و مكيف يسمح لهم بضمان استقاللية بدنية واقتصاديةأ
 :والتي أكدت فيها على التوالي ،06-06-06-00-06-06المواد  إلىفة هذا باإلضا

االلتحاق بوظيفة ح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح ال يجوز إقصاء أي مترش -
 .عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة 66إذا ما أقرت اللجنة المنصوص عليها في المادة  عمومية أو غيرها،

يتم ترسيم وتثبيت العمال المعوقين ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال اآلخرين طبقا للتشريع  -
 .المعمول به

ببها بعد فترة إعادة يتعين على المستخدم إعادة تصنيف أي عامل أو موظف أصيب بإعاقة مهما كان س -
 .خر لديهالتدريب من أجل تولي منصب عمل آ

المعوقين المعترف  على األقل من مناصب العمل لألشخاص% 6يجب على كل مستخدم تخصيص نسبة  -
يرصد في  مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم،ك يتعين عليه دفع اشتراك وعند استحالة ذل لهم بصفة عامل،

 .1حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم
بما في ذلك  جهيز مناصب عمل لألشخاص المعوقين،يستفيد المستخدمون الذين يقومون بتهيئة وت -

 .المعمول بهطبقا للتشريع  ات من تدابير تحفيزية حسب الحالةالتجهيز 
نجد أن الدولة الجزائرية  0220ماي  26المؤرخ في  26-20ون من خالل كل هذه المواد التي تضمنها قان  

لكن يبقى  ي الترسانة القانونية الخاصة بهم،أعطت أهمية كبيرة إلدماج المعاقين في الحياة بكل جوانبها ف
هة وكذا تغيير الذهنيات لدى أرباب هذه الفئة من جتهيئة الوسط الستقبال وتفعيل هذه القوانين رهين تطبيق 

 .2جل هذه الفئة في إدماجها في الحياة العمليةالعمل والمستخدمين من أ
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                    

 
  060، 066. ص .ص ،مرجع سابق ،عبد النور لعالم -1
 060،066 ص.ص ،مرجع سابق -2
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 :التربية الخاصة والحياة العامة -0-9
 

اهتم التشريع الجزائري برعاية المعاقين حركيا من خالل المواد التي تتضمن مجانية التعليم وتكافؤ الفرص 
جب طفال فقد ذكرت أن األ 66، أما المادة من الدستور 66وكذا ما جاء في المادة  ،ارية التعليم األساسيوا 

التي تهيئ عند  ،في مؤسسات التعليم والتكوين المهني التمدرس اإلجباري إلى والبد أن يخضعالمعاقين 
 .الحاجة

 
 :على التوالي 60-66-26-20-26كما تنص المواد   
 .أو في منحة مالية ،المعاقون بدون دخل من مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم يستفيد األشخاص -
لىو  ،أبنائه القصر إلىتؤول المنحة المالية للشخص المعاق بعد وفاته  - ودون دخل  ،أرملته غير متزوجة ا 

 .طبقا للنسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به
األشخاص المعاقين بدون دخل  إلىأعاله  26عليها في المادة تمنح المساعدة االجتماعية المنصوص  -

 :السيما
 % 622ـ األشخاص الذين تقدر نسبة عجزهم ب -
 .األشخاص المصابون بأكثر من إعاقة -
 .األسر التي تتكفل بشخص واحد أو عدة أشخاص معاقين مهما كان سنهم -
على األقل والمصابون بمرض مزمن  66م األشخاص ذو العاهات والمرضى بداء عضال الذين يبلغ سنه -

 .ومعجز
عن  ،%622األشخاص المعاقين بنسبة عجز تقدر ب  إلىيجب أال يقل مبلغ المنحة المالية الممنوحة  -
 .شهريا( دج6222)
تخفيضا من مبلغ إيجار وشراء السكنات % 622يستفيد األشخاص المعاقون الذين تقدر نسبة عجزهم ب  -

 .للدولة والجماعات اإلقليمية االجتماعية التابعة
 .حق أولوية االستقبال على المستوى اإلدارات العمومية والخاصة -
 .أولوية األماكن المخصصة في وسائل النقل العمومي -
 .1اإلعفاء من تكاليف نقل األجهزة الفردية للنقل -
 
 :التأهيل المهني -0-3
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من خالل تحفيز اإلمكانيات الخاصة  ،تحقيقه إلىيعد التأهيل المهني العنصر الهام الذي تسعى الدولة  
المتعلقتين بالعمل  66-66وتتجلى ذلك من خالل المادتين  ،وذلك لمساعدته ومساعدة نفسه ،الداخلية للمعاق

 .المتعلقة بالتوجيه المهني 66وكذا المادة 
انشاء مركز وطني  ،الخاص بالتدريب المهني 00/60/6666المؤرخ في  666-66حيث يتضمن المرسوم 

 .1للتكوين المهني للمعاقين جسديا
 
بل امتد أيضا ليمس تأهيل الفضاء عند ذلك الحد، يتوقف االهتمام بالمعاقين لم :المعماريالجانب  -9

التشريع الجزائري استجاب لذلك في ن جات هذه الفئة من المجتمع، فنجد أوتكييفه ليتالءم مع احتيا المديني
ذا اإلطار المتعلق بحماية األشخاص المعاقين وترقيتهم، حيث نصت في ه 26 - 20عدد من المواد القانون 

جل تشجيع إدماج واندماج األشخاص المعوقين في الحياة االجتماعية، على أنه من أ( 62)مثال المادة 
نه تطبق تدابير من شأنها القضاء على الحواجز التي يتهم، فإتحسين ظروف معيشتهم ورفاهوتسهيل تنقلهم و 

، وتهيئة المحالت السكنية ةالمعماري لمقاييساتعيق الحياة اليومية لهؤالء األشخاص، السيما في مجال 
والمدرسية والجامعية والتكوينية والدينية والعالجية، وكذا األماكن المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية 

األماكن العمومية واستعمال وسائل النقل، وتيسير حصول  إلىجانب تسهيل الوصول  إلىيهية، والترف
األشخاص المعوقين، أو المكلفين  إلىالراغبين في السكن على ذلك في المستوى األول من البنايات بالنسبة 

 .بهم عند االستفادة من مقرر منح السكن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما 
من تخفيض في  %622 سبة عجزهم بـحين مكنت المادة التي تليها األشخاص المعوقين الذين تقدر نفي 

 .شراء السكنات االجتماعية التابعة للدولة أو الجماعات اإلقليميةمبلغ إيجار و 
من أماكن التوقف في المواقف العمومية % 26من ذات القانون فقد خصصت ما نسبته ( 60)أما المادة 
 .المعوق أو مرافقه للشخص 

 إلىباعتبار أنه لم يترجم بعد ذلك  ،انون السالف الذكر يبقى غير كافهذا التمكين الذي نص عليه الق
 ت تصاميم المعمارية للمباني والمنشآاشتراطات معمارية ومقاييس فنية يستوجب مراعاتها في عمليات إعداد ال

لعمراني يفسر لنا حجم القصور الذي تعاني منه المدن العامة والخاصة، حيث مازال التشريع المعماري وا
 .2الجزائرية اليوم في هذا الشأن 
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 خالصة الفصل
لمعاقين حركيا لهم خصائص تجعلهم مختلفون عن األشخاص من خالل ما تطرقنا إليه يتضح بأن ا      

والعوامل الوراثية والعوامل األسرية، غير المعوقين تلك الخصائص تعتبر حصيلة التفاعل بين العوامل الفطرية 
تمكن من إشباع  مختلف االحتياجات الاألخرى، فإن عدم عية الخارجية وغيرها من العوامل والبيئية واالجتما

جل تمكين  إدماجهم اجتماعيا في الوسط الت اجتماعية تستدعي تلبيتها من أيخلق  للمعاقين حركيا مشك
 .تية وتمكينهم من االعتماد على أنفسهم الحضري وتحقيق استقالليتهم الذا

وفضال عن تلك القوانين والقرارات، لم نجد بخصوص تصميم الفضاءات الفراغية والعمرانية سوى إشارة 
من ( 60)المتعلق بحماية المعاقين وترقيتهم، وجاء في المادة  20 - 26من قانون ( 62)بسيطة في المادة 

ماكن التوقف في المواقف العمومية للشخص المعوق وهذه الفكرة نفس القانون الذي ينص على تخصيص أ
كما أنها لم توضح  ،تصميم المعماري ولكنها غير ملزمة بأي حال من األحوال إلىالوحيدة التي إشارات 

حركي في الشوارع  يأهمية تعديل المباني القائمة فعليا، واالهتمام بالفضاءات الخاصة بالمعرضين لتحد
متطلبات الفراغية في الوسط الوهذا ما سنتطرق إليه في الفصل الثالث حول  ،امة وغيرهاوالساحات الع

 . الحضري 
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 .خصائص الوسط الحضري  -ثانيا 
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 :تمهيد
يه مصطلح يطلق عل وعادة ما اإلنسان ألغراض معينةالوسط الحضري هو تلك المجاالت التي شيدها    

في هذا و .ويأتي هذا التميز من طبيعة الناس ميز للحياة االجتماعية اإلنسانية،وهو عبارة عن طراز م المدينة،
ضافةمفهوم الوسط الحضري وخصائصه، إلى الفصل سنتطرق  المدينيلفضاء لمتطلبات الفراغية ال إلى وا 
وكذلك  اء وبدون مساعدة اآلخرين له،والحركة داخله دون عن المعاقين حركيا لسالمة التنقلالتي يحتاجها 

 إلى إضافةنماذج رعاية المعاقين حركيا في دول الخليج للقوانين الخاصة بالنقل معاقين والتطرق إلى  التطرق
 .واقع المعاقين في الجزائر

 
 :مفهوم الوسط الحضري: أول

 .مدائن ومدن هو مدينة وجمع بالقاطنين، اآلهلة الكبيرة القرية هي:لغة -
تعريف ) .ة كبيرة ولها أهمية معينة تميزهاهي مستوطنة ذات كثافة سكاني ":نيازي يوسف"حسب : اصطالحا-

 . (جغرافي
بالرجوع للسلطة العليا  ،تعريف قانوني) .ني بواسطة الميثاقأنها المكان الذي له وضع قانو وتعرف كذلك على 

 1.(والتباين بين سكان الحضر والريف
وب متميز للحياة إن التعريف السوسيولوجي للمدينة البد أن يسعى النتقاء عناصر الحضرية التي تميزها كأسل

لذلك يمكن تعريف المدينة ألغراض سوسيولوجية على أنها مكان دائم لإلقامة يتميز نسبيا  ،عية لإلنساناالجم
 .لكبر والكثافة يسكنه أفراد غير متجانسينبا
 
 :المدينة كمجتمع محلي -0

من  مجموعة أعضائها بين تجمع اجتماعية وحدة أنه" على المحلي المجتمع Maciver" رماكيف" يعرف
 الظروف في المشاركة من تمكنهم التي بالدرجة باالنتماء وشعور عامة، قيم بينهم وتسود المشتركة المصالح

 . "مشتركة األساسية لحياة
 دالالت إلى يشير المفهوم معاني أوسع في المحلي المجتمع أن" بارك روبرت" يضيف أخرى ناحية ومن

 من بينها ما رغم كلها تعتبر بأسره والعالم بل ،والقرى والكبرى الصغرى المدن وأن جغرافية، مكانية وارتباطات
 2.األول المقام في محلية مجتمعات إلخ،...والمصالح والتنظيم الثقافة في االختالفات

                                                             
1

 ،كلية تصاميم البيئة ،قليميقسم التخطيط الحضري واإل ،علم االجتماع والمجتمع الحضريفي محاضرة ، يوسف نيازي - 
 . 66ص  ،0260، السعودية،جامعة الملك عبد العزيز

 ،قسم العلوم االجتماعية ،0266ديسمبر  ،66العدد  ،وأنماط التنظيم االجتماعي الحضريسوسيولوجيا المدينة ، هادفي سمية-2
 . 662ص( الجزائر)سكيكدة -66أوت  02جامعة  ،نسانيةكلية علوم اإل
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  :المدينة كظاهرة اجتماعية -9
 ية،الحضر  لعناصر المحددة االجتماعية األبعاد النتقاء يسعى أن البد للمدينة السوسيولوجي التعريف إن   

 نأ الحضرية األدبيات من الكثير تؤكد لذلك المحلية، والمجتمعات االجتماعية التنظيمات لدى مختلف
 من مجموعة من يتكون اجتماعي تنظيم أنها على األحيان، غلبأ في تشير للمفهوم السوسيولوجية المقاربة 

 .1معين إيكولوجي تنظيم داخل واألنساق االجتماعية النظم
يها النشاط ويقوم ف ،إدارات إلىحدودة المساحة ومقسمة بأنها وحدة اجتماعية حضرية م ،"الخشاب"يرى و   

نوع فيها الخدمات والوظائف والمؤسسات تقل فيها نسبة المشتغلين بالزراعة وتتو  ،على الصناعة والتجارة
 2.وتمتاز المدينة بكثافتها وسهولة مواصالتها وتخطيط مرافقها ومبانيها

 وحركية يةكدينام حالة في هي اجتماعي كنظام المدينة أن" على "السيد العاطي عبد السيد" ويعرفها   
 . للتغير عرضة دائم نحو على هي األشمل باألنظمة وعالقتها ومكوناتها، عناصرها بين فالعالقات مستمرة،

 ارتباط طبيعة إلى يرجع اجتماعية، ظاهرة المدينة بأن الباحثين جزم أن جليا يبدو سبق ما إلى وباالستناد    
 بين تتراوح المعيشية، األنماط من مختلفة أشكاال يأخذ الذي المتعدد ،الوظيفي االجتماعي المدينة بالتنظيم

 امتداد على الحياتية ونشاطاتهم األفراد وتوزيع ممارسة طبيعة في أساسا وتتجلى التقليدية والمعاصرة األنماط
 3.يشغلونه الذي المكان

 
 :حياة كأسلوب المدينة -3

 التنظيم بأنماط وكيفا كما بدورها ارتبطت والتي فيها، الحياة أساليب بتنوع المدينة مفهوم ارتبط لقد    
 الباحثين بعض انطلق لذلك الريفي، االجتماعي التنظيم أساليب عن تماما يختلف الذي الحضري، االجتماعي

 نمطين بين للمقابلة االجتماعية الثنائيات منظور من الحضرية، الحياة أنماط تصوراتهم حول بناء في
 متغير على ركز من ومنهم الحضرية سماتها وتحديد المدينة فهم واقع بهدف الحياة، أسلوب في مختلفين
 . الحضري االجتماعي والبناء النمط
فقد عرف المدينة بأنها المركز الذي تنشر فيه تأثيرات الحياة الحضرية إلى أقصى جهة  ،لويس ويرثأما    

 .وفيها أيضا القانون الذي يطبق على الناس, في األرض
 في إال كاملة بصورة تتحدد لم خاصة حياتية أنماط له اجتماعيا كيانا بوصفها المدينة إلى النظرة أن حيث   

 ويرث لويس ويعد بالمدينة، التحضر قضايا بدراسة المهتمين الكتابات بعض خالل ومن نسبًيا وقت متأخر
 ":4المشهورة مقولته خالل من وذلك اجتماعيا، كيانا بوصفها مباشر بشكل المدينة تناول قضية من أول

                                                             
 666هادفي سمية، مرجع سابق، ص  - 1
 .00، ص 6666حسام صالح، علم االجتماع الحضري، مكتبة صدى الحروف، جامعة الملك فيصل، السعودية،  - 2
 .660هادفي سمية، مرجع سابق، ص -3
 . 02مرجع سابق، ص - 4
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 االجتماعي البعد أهمية إلى الباحثين أنظار توجيه إلى يهدف وكان،  "أسلوب للحياة إال هو ما التحضر
  .1للحياة الحضرية المهمة المقومات من باعتباره

في  تحدد التي واإلدارية والجغرافية واالقتصادية االجتماعية العوامل بين الوطيدة العالقة تعكس مقولته لكن   
  .الحياة نوعية من األسلوب هذا نوعية النهاية

 عدد وزيادة الحجم كبر أن مؤداها الحجم، متغير على استنادا القضايا من مجموعة "ثر وي" ويستنبط   
 يؤدي الذي األمر األفراد، بين االجتماعي التمايز معدل وارتفاع الفردي التنوع نطاق اتساع يزيد من السكان

 العالقات تزيد وبذلك المكانة، أو المهنة أو الساللة أساس على والجماعات المكاني لألفراد العزل إلى
 . 2والثقافي والسياسي االقتصادي النسق في ذلك يؤثر مما أكثر نفعية وتصبح انقسامية االجتماعية

 
 

 خصائص مجتمع الوسط الحضري :ياثان
أنشطة مختلفة غير الزراعة معات التي تربط معظم السكان بها تلك التج يعرف المجتمع الحضري بأنه

فمن المتوقع أال تكون الخصائص الحضرية بالوضوح نفسه في  ،وغيرها...اعة، والتجارة والخدماتكالصن
 توجد مجموعة من السمات التي يتميز بها المجتمع الحضريو ،جميع أنحاء العالم أو داخل المجتمع الواحد

 :منها
 أثر وأبعد لهم صلة أهم ذلك أن ومهني الطبيعة عن واضح بشكل منعزلون الحضريون السكان إن :البيئة -
 . اإلنسان صنعها التي البيئة هي حياتهم في
 والصناعية، التجارية والنشاطات والمهنية اإلدارية األعمال هي المدن لسكان الرئيسية المهن تعتبر: المهنة -
 والقانون والهندسة الطب مجال في وخاصة الدقيق والتخصص العمل تقسيم على السكان المدينة تفرض كما

 األعمال التخصصية من وغيرها والمحاسبة
 المقنعة البطالة تكثر أحيانا أنه إال العام طيلة باالستمرارية المدينة في العمل يتصف :والبطالة العمل وقت -

 . منهم المؤهلين غير خاصة السكان لجميع العمل فرص توفر عدم بسبب الحقيقية والبطالة
 والمعاهد المدارس وكثرة بالتعليم لالهتمام نظرا الثقافي المستوى بارتفاع المدن سكان يتميز :الثقافة -

 . والمسموعة المرئية اإلعالم و وسائل الثقافية والمراكز والجامعات
 المجتمع حجم يتناسب الريف، ولهذا من بكثير أكبر هو الحضري المجتمع :المجتمع سكان وكثافة حجم -

 3.الواحد المربع متر الكيلو في السكان وهي ارتفاع عالية بكثافة وتمتاز الحضرية مع المحلي

                                                             
 .02هادفي سمية، مرجع سابق، ص - 1
 .666مرجع سابق، ص - 2
 . 6، ص(ب ، س ) علم االجتماع الحضري، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية،,صابر عبد الباقي - 3
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 االجتماعي السلم على مستوى وهذا الحضرية المجتمعات في بوضوح يظهر :الجتماعي والتدرج التباين -
 . والمهن والوظائف

 وبالتالي واجتماعيا نفسيا المرتبط سكانه الريف من أكثر والحضرية الالتجانس ارتباطين يوجد :الالتجانس -
 .الحضر من تجانسا أكثر

 ارتباطا بالحضرية يرتبط التنقل ولهذا الكثيف االجتماعي التنقل مكان أنها على المدينة تعرف  :التنقل -
ذا معدالتها ترتفع حيث وقت الكوارث إال في الحضر إلى الريف من الهجرة تحدث وال إيجابيا  المدينة كانت وا 

 العالقة بين تصور يمكننا هنا فمن محيطها استوجبها ألغراض اعتباطا، بل يظهر الحضري لم المجتمع أو
 .1والمدينة الريف

  
 :مجتمع الوسط الحضريلخصائص  آخر هناك  تصنيف -    

 زادت لماك أنه أساس على يقوم تمعاتلمجا من مجتمع أي في المدن دراسة إن  :درجة مسألة الحضرية -
 تكون التي جذب للسكان والمناطق مركز تصبح  بحيث وتنوعت، فيها الخدمات اتسعت كلما سكاًنا المدينة
 تتناسب الحضرية أن وضوًحا، أي أكثر وأصبحت فيها الحضرية نسبة زادت إذا إال يكون ال وهذا حولها،
 . نسبة الحضرية فيه ارتفعت السكان عدد زاد كلما بحيث السكان عدد مع طردًيا

  
 تقسيم العمل وتخصصه، ظاهرة الحضري الوسط مجتمع خصائص أهم من :العمل وتقسيم التخصص -

 الحياة عكس وهذا أو منتوج، سلعة من فقط جزء يعمل المتقدمة الحضرية تمعاتلمجا في العامل نجد حيث
 . الزراعة طبيعة حسب العمل فيها يتحدد التي الريفية

 
 بحرية يتمتع الحضري الفرد أن على الباحثين بين اتفاق هناك :األسرية السيطرة وضعف الفردية وضوح -

 معارفه حصيلة تعتبر يدافع عنها، التي خاصة وآراء مستقلة بشخصية ويمتاز الريفية، الحياة في منها أكبر
 أنه كما جديدة، قيم وامتصاص آرائه تحديد على يعمل بما والمتجدد المستمرة اتصاالته عن الناتجة الشخصية

 دون يرفضه أو يقبله فيما فرديته المتميزة فله كبير حد إلى استقالله الحضري للفرد بالنسبة المالحظ من
  . ورغباته وميوله التجاهاته بالنسبة وكذلك األسرة تدخل

 
 كل اإلمكان بقدر ويقاوم قيمه على يحافظ الريفي تمعلمجا أن المالحظ من  :الحضرية الحياة يةكدينام -

 2المدينة المدينة، حيث طبقات في الحال هو كما واضًحا ظهوًرا فيه الطبقات تظهر ال ولهذا فيها، تغيير

                                                             
 . 0سابق، صالمرجع ، الصابر عبد الباقي - 1
تخصص علم االجتماع  ،(رسالة ماجستير)، لقيم االجتماعية في الوسط الحضريثر االنترنيت على اأ ،مخلوف بومدين - 2

 . 66ص ،مسيلة، جامعة محمد بوضياف، داب والعلوم االجتماعيةاآل ،كلية ،قسم علم االجتماع والديمغرافيا ،الحضري
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 الحياة فإن ولهذ أسباب معينة، أو بنتائج متأثر أو لإلجراءات محدد فيها والخروج الدخول أن بمعنى مفتوحة
 والقابلية بالمرونة فيه تتميز الناس عالقات يجعل الذي األمر الواضح، االجتماعي بالحراك تتميز الحضرية
 . المختلفة المواقف مع والتكيف للتغيير

 فكرة بقبول وذلك الحضر سكان بين اإلنجاب معدالت تنخفض  :والوفيات اإلنجاب معدلت انخفاض -
 والديني البناء الثقافي أن حيث الريفية تمعاتلمجا في نجده ما عكس وهذا األسرة، وتنظيم النسل تحديد

 في الرجولة وأن مخالف للتعاليم الدينية، أنه إلى استناًدا النسل تحديد فكرة كبير حد إلى يرفض واالجتماعي
 هم األوالد هؤالء وأن األوالد مع كثرة يقوى الرجل االجتماعي مركز وأن الرزق مصدر هم اللذين األوالد كثرة

 إذ مجتمعًيا، اتجاًها النسل لتحديد نظرا الحضرية في الثقافة تتجه بينما بالزراعة، عملهما في للوالدين سواعد
 باالتجاهات ما حد إلى تأخذ النامية أن العقلية نقرر يجعلنا مما تمعلمجا اتجاهات لمسايرة وسيلة فيه ترى

  . تمعلمجا تطور يستخدمها التي والقيم الجديدة
 
 للرجل بالنسبة قيمة الحضري تمعلمجا في للمرأة بالنسبة االجتماعي المركز  :للمرأة التقدمية النظرة -

 الرجل العمل بجوار في الريفي تمعلمجا في المرأة دور ينحصر إذ الريفي، للرجل بالنسبة منها أكثر الحضري
 في للمرأة الدور الوظيفي بينما الزراعي، العمل حدود في إنتاجي بدور تقوم الناحية هذه من فهي الحقل، في

 للعمل المرأة اتخذ خروج وقد للرجل، الدور بالنسبة نفس لها أصبح والتي قيمتها ارتفاع مع يتغير الحضر
 سياسات إلى أدت التي التحديات الجديدة من يعتبر الذي الحضرية األسرة في للمرأة الجديد الوضع تغيرات
 يبين والزوجة الزوج من كل لدراسة أدوار لألسرة والوظيفية البنائية للخصائص بالنسبة االجتماعي اإلنماء

 بالرجل أدت الحضرية األسرة دخل في أن المساواة بل والواجبات، والطاعة السلطة ناحية من متساويان مانهأ
 العمل طريق عنلك ذا تحقق أن وعليها تمعلمجخدمة ا في إيجابًيا دوًرا لها  نأ على المرأة إلى ينظر أن إلى
 .1 للرجل الحضري بالنسبة المرأة قيمة من يرفع العمل أن أساس على

 
 :  خصائص األسرة الحضرية -

يوجد ارتباط قوي وفعال مابين نوعية األسرة الحضرية ونمط البناء االجتماعي بأساسه وبنائه القوي وما 
من شكلها البنائي وأبرز خصائص األسرة الحضرية هي  يم وثقافات ولعل أهمقيضمه من عالقات وأفكار و 

 :الذي يعتمد على الشكل البسيط أو الصغير والذي يتميز بمجموعة من المظاهر تتضح على النحو التالي
وال تقوم األدوار االجتماعية على السن والنوع  ،ي نحو تنظيم األسرة وخفض اإلنجابيتجه المجتمع الحضر  -

 . 2يفكما هو الحال في الر 
                                                             

 . 60مرجع سابق، ص مخلوف بومدين،  - 1
ورقة مقدمة في االجتماع الثاني، حول تعدادات السكان والمساكن، ( ورقة تعريفية، مفهوم الحضر والريف)ماجد عثمان،  -0

 . 60ص  ،0220مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، األمم المتحدة، يوليو 
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سرة كالحضانة ات المختلفة بالكثير من وظائف األوظائف األسرة وقيام المؤسسكثير من الضعف  -
 .والمدارس والنوادي وأماكن اللهو الترفيهية

 .ارتفاع معدالت الطالق في األسر الحضرية عنها في األسر الريفية نتيجة الظروف البنائية للمجتمع -
تنوع مظاهر التفكك والسلوك  ،المدينة بخالف القرية نتيجة االتجاه نحو الفرديةضعف الروابط األسرية في  -
 .1داخل األسرة في الحضر عن الريف النحرافيا
 

 :حركي في الفضاءات والفراغات العمرانية يمتطلبات المعرضين لتحد: اثالث

 :السكنية الوحدات في الفراغية المتطلبات -0

 اجتماعي تفاعل أول يحدث وفيه حركي لتحد المعرض الطفل معها يتعامل معمارية وحدة أول المسكن يعد

 على قدرته مع الطفل هذا فيه يعيش الذي المسكن تصميم يتناسب أن ينبغي لذا األسرة، أفراد بينه وبين

 أن بد ال فالمدخل نفسه على معتمًدا يصبح حتى المساعدة، أجهزته بواسطة أو بمفرده سواءً  الحركة واالنتقال

ذا العصي المساعدة، أو المتحرك الكرسي بواسطة خالله من والدخول الخروج عليه يسهل كي واسًعا يكون  وا 

 التحدي ذوي يد الفرد متناول في المقابض وتوضع ،جالدر  جوار إلى منحدر عمل فينبغي مرتفًعا المدخل كان

 التي المختلفة، والردهات والممرات المنزل ومرافق الغرف أبواب مع الحال وكذلك السليم، الفرد قبل الحركي

 كافية تكون بمساحة أن فينبغي المرافق للتحرك أما مسانده بمقابض الجدران تزود كما يكفي، بما واسعة تكون

 بالنسبة ذلك كان سواءً  اليد متناول محتوياتها في وتكون المساعدة بأجهزته حركي لتحدي المعرض لتحرك

 حركي لتحد المعرض إغاثة حتى يسهل الخارج، إلى األبواب تفتح أن مراعاة مع المياه، دورات أو للمطبخ

 يتالءم بما المسكن يكون تأثيث أن كذلك ويراعي المياه دورات أبواب سيما وال له، مكروه حدوث عند

 .2المسكن أرجاء في تحركه من تحد ال كي الفرد هذا وحاجات

                                                             
 60ماجد عثمان، مرجع سابق، ص -1
فراغية والعمرانية ومدى توافرها لألطفال المعرضين لتحد حركي في المدن اليمنية، نجاة حسن حسن الفقيه، المتطلبات ال - 2

 . 6قسم العلوم االجتماعية، كلية التربية، جامعة صنعاء، اليمن، ص
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في  معهم تدمجه أنها كما أسرته أفراد حركيا مع المعاق اتصال عملية في تساعد التسهيالت هذه إن   
 .1 به المحيط بالمجتمع دمجه سهولة في يساعد الذي األمر المنزل داخل اليومية الحياة فعاليات

 
 الشارع فضاء في الفراغية المتطلبات -9

 ويمتد المسارات أو الممرات من عدد على يحتوي الذي الفضاء من الحيز ذلك بأنه الشارع تعريف يمكن    
 وظيفة وممرات للمركبات أما للمشاة ممرات إلى الممرات هذه وتقسم العمرانية، الكتل من بين خطين ما

جميع  الفضاء هذا على تتركز إذ المختلفة، الفعاليات بين ما الربط بعملية القيام فهي الرئيسية الشارع
 التي تمارس االستخدامات من وغيرها والحكومية والترفيهية والصحية والتعليمية السكنية األرض استخدامات

 .  المختلفة واألنشطة الفعاليات فيها
 التقدم أن غير المشاة، احتياجات وكذلك المتحركة النقل لوسائط وفًقا تتم الشارع مسارات تصميم إن   

 في ممثلة شوارعها،في  كبرى مشكالت من تعاني المدن جعل النقل وسائط في حدث التكنولوجي الذي
 ألفراد كبيرة مشكلة تمثل آخر إلى مكان من الوصول إمكانية أصبحت لقدا، و عنه والتلوث الناتج االزدحام
 في تساهم الوسائط هذه أصبحت بل الخاصة، االحتياجات ذوي على ذلك عن صعوبة ناهيك المجتمع،
 يتم أن لزاًما كان هنا من الشوارع، في المرور حوادث جراء المجتمع أفرادمن  كبير لعدد اإلعاقة حدوث
 :  التالي مراعاة خالل من وذلك وغيرهم،اإلعاقة حركية  ذوي احتياجات األفراد وفق الشوارع تصميم

 تهمبأدوا عليها السير ليستطيعوا الشوارع جوانب على بهم خاصة مسارات تخصيص :تالمسارا -6
 المسارات بعرض هذه وتكون آلخر مكان من انتقالهم أثناء واألمان األمن عامل لهم توفر أنها كما ،ةالمساعد
يابا ذهاًبا الشارع جانبي على مرورها ليسهل المساعدة األجهزة مع يتناسب  .وا 

توفير  فيتم الحركي التحدي بذوي خاصة نقل وسائل فيها يستعمل ال التي الحاالت في :النتظار محطات -0
 النقل سواءً  وسائل إلى هؤالء دخول في لتساعد العامة، المباني في أو االنتظار محطات في خاصة بسطات
وتكون بعرض  سم، 00 األرض عن البسطة هذه ترتفع كما ،ةالمساعد بالعصي أو المتحرك بالكرسي
   .م6.62

من  لالنتقال واحتياجهم ،عالشوار  في حركي لتحد المعرضين األفراد تواجد تراعي أن يجب :التقاطعات -6
 في اإلشارات السيارات توقف فترة فتكون بذلك، فيها المسموح التقاطعات خالل من الشارع في أخرى إلى جهة

 .  الشارع من اآلخر الطرف لىإ ووصوله هؤالء سير لسرعة مناسبة الضوئية
لهم  تسمح بحيث وتصمم الخاصة لسياراتهم مساحة السيارات مواقف في تخصص: السيارات مواقف  -6

  2. كان العرض فإذا، الرياح واألمطار من الحماية فيها وتتوفر المتحرك الكرسي لدوران كافية وتكون بالركوب
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 ومعه كرسي متحرك يستعمل شخص لركوب المطلوب العرض فإن م0 هو مغلقة سيارة لوقوف المطلوب
 . م6.62وطول الموقف ال يقل عن  ،م6.02-6بين ما يتراوح مرافق

احتياجات  مع تصميمها يتفق خاصة منحدرات توجد أن يجب للمشاة المخصصة نفاقاأل في  :األنفاق –6
درابزين  المنحدر جانبي احد على نثبت وأن مناسبين وانحدار بعرض تكون أن من حركي لتحد المعرضين
الكراسي  مستخدمي قبل من استخدامه يمكن الذي بالشكل الساللم تكون وان الحركي التحدي ذوي لمساعدة
 . المساعدة والعصا المتحركة

كبائن  مثل الشارع أثاث من تعد التي الخدمات بعض الشارع فضاء في عادة توجد :التلفون كبائن -0
 : أن يشترط الحركي التحدي ذوي قبل من استخدامها ولمراعاة العامة، التلفونات

 
 .  داخلها والتحرك الكابينة الى المتحرك الكرسي لدخول كافية بمساحة تكون (6
 . أتوماتيكيا يكون ان ويستحسن فتحة يسهل الذي النوع من الكابينة باب يكون أن (0
 الحركي التحدي ذي للشخص مناسب ارتفاع على التلفون عليه الموضوع الرف مستوى يكون أن (6
 .  سم  62وهو المتحرك الكرسي يستعمل الذي (6
 . سم 62 وعرضه سم 62 حوالي الرف طول يكون أن (6
  1. م 6.62 الكابينة حجرة ارتفاع يكون أن (0
 

 

 
 
 

 األدوات المساعدة للمعاق حركيا -0الشكل           
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 :المتطلبات الفراغية في الحدائق العامة وأماكن اللعب -3
 بل ووسائله المختلفة، للعب احتياجه في السليم الطفل حركًيا عن يختلف ال حركي لتحد المعرض الطفل    
 الترفيهية األنشطة ممارسة في اآلخرين لألطفال المتاحة الفرص نفس على يحصل أن من حقه إن

 الحركي التوافق على والمحافظة الجسم تقوية في فعال اثر من للرياضة ما احد على ال يخفى ذإ والرياضية،
  . سواء حد على حركي لتحد والمعرض السليم للفرد ونفسية اجتماعية من فوائد لها ما لىإ إضافة
 ذإ ،مبانتظا الرياضة ممارسة على حركي لتحد المعرضين حث اإلعاقة ضرورة مجال في العاملون ويرى    

 إقامة على وتشجعه للمعوق النفسي االتزان إعادة على تعمل أن الرياضة كما نموهم، على يساعد ذلك نأ
 النفسي الحاجز وكسر المجتمع في الدمج أساليب من فهي أسلوب به، المحيطين مع اجتماعية عالقات
  .لديهم
 في أو األندية في أو المدرسة في سواءً  للعب الفراغات المخصصة تتناسب أن بد ال ذلك ولتحقيق    

 سهولة تحققت إذ إال ذلك وال يتم وغيرهم، حركي المعرضين لتحد األطفال وقدرات يتناسب بما العامة الحدائق
 بما اللعب وأجهزة الرياضية األجهزة مناسبة إضافة إلى المختلفة، الرياضية األنشطة فعاليات إلى الوصول
 ممارسة عليهم ويسهل الرياضة، أو في اللعب أقرانهم مع المشاركة لهم ويحقق المعاقين وقدرة يتناسب
  . الفعالة الرياضية هواياتهم

 نصب ذلك نضع أن بد ال المدرسية اللعب وساحات العامة الرياضية والحدائق األندية تصميم فعند لذا   
 .1فعال مشارك إلى مشاهد من ونقله وتنميتها هواياته لممارسة الحركي التحدي بذي الدفع يتحقق حتى أعيننا

 
 

 :تشريعات النقل العام الخاصة بالمعاقين حركيا: رابعا
هنالك العديد من الدول التي اهتمت بإيجاد تشريعات خاصة لحماية المعاقين حركيا، تتمثل بقوانين      

في كندا، والقانون الوطني  مانيتوبياتشريعية تغطي مختلف األنظمة والقوانين المساعدة، ومنها قانون 
التجاري، وقانون هيئة التنمية الهولندي، والفرنسي، وكودات البناء الوطني األردني، ودليل وسط مدينة بيروت 

التي يمكن أن يستفيد من تجاربها التي يتم تحديثها . الوطنية الدولية السويدية وغيرها من البلدان المختلفة
بشكل مستمر لتغطي كامل جوانب الحياة العصرية والتقنية، العديد من هذه القوانين والتشريعات، تتضمن 

 .2تلفة الخاصة بخدمة المعوقينعن أنظمة النقل المخ معلومات هامة
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من أهم التشريعات، تشريع حركة النقل الذي يتضمن وثيقة التعليمات الخاصة بمرونة الحركة للمعاقين     
عدد من  إلىوالتعريفات العامة للوثيقة تقسمهاحركيا صادرة عن إدارة النقل في الواليات المتحدة واألهداف 

 :قين وفق  ما يليواصفات وسائل النقل المتاحة للمعاالعناوين الرئيسية تتعلق هذه التشريعات بم
 .أنظمة الحافالت وسيارات النقل المتوسطة والصغيرة ضمن المدن وعلى الطرق السريعة -    
 .أنظمة النقل في حافالت السكك السريعة والخفيفة ضمن المدن -    
 .نقل في حافالت سكة الحديدأنظمة ال -    
 .والناقالت البحرية والقوارب وغيرهاأنظمة النقل في الحافالت المعلقة  -    

من مساعدات الحركة للمعوقين، األبواب  لخاصة بكل من هذه األنواع على حدىتتضمن الوثيقة التعليمات ا 
شارات الجلوس وأولويتها، التوزيع اقابلة لالنزالق الغير الصعود، نوعية األرضيات  مناسيبوالتعامل مع 

معلومات الالداخلي، وقبضات وسالسل االستناد اإلنارة موقع صندوق دفع أجرة الركوب، موقع أنظمة 
توضيحية للطرق وأماكن التوقف، طلب إشعار التوقف وغيره من التعليمات المختلفة لكل نوع من الخرائط الو 

 .   1أنواع النقل
 
 

 :نماذج رعاية المعاقين حركيا في دول الخليج: اخامس
 
 :دولة دبي -0

 وصول إلتاحة شموالً  أكثر اإلمارة لجعل  »للجميع مكان...مجتمعي «مبادرة 2013 عام في دبي أطلقت   
 حمدان الشيخ التي أطلقها المبادرة هذه وترّكز 0202  عام بحلول مرافقها جميع إلى اإلعاقة ذوي األشخاص

 باإلعاقة والتوعية المادي الوصول إمكانية تحسين على دبي، عهد ولي مكتوم، آل راشد بن محمد بن
 االجتماعي، التماسك على والحفاظ الفرص، تكافؤ تعزيز خالل من االجتماعي الوصم حدة من للتخفيف

 إستراتيجية مع الحملة هذه تنفيذ ويترافق, االجتماعي اإلقصاء على والقضاء االجتماعي، المال رأس وبناء
 والخدمات الحقوق في المساواة لتحقيق 2015 عام في أطلقت التي 2020 اإلعاقة ذوي لألشخاص دبي

 التعليم، أي الخمس الرئيسية الركائز إلى باالستناد اإلعاقة قضية معالجة خالل من اإلعاقة، ذوي لألشخاص
مكانية االجتماعية، والحماية والعمل، الصحية، والرعاية  .2للجميع ولالوص وا 
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 اإلعاقة ذوي األشخاص احتياجات النقل لتلبية أساليب في التحويل هو المبادرة هذه عناصر أبرز وأحد  
 تجهيز على عملت المجال، إذ هذا في إقليمياً  الرائدة الجهات من دبي في الطرق والمواصالت هيئة وت عتبر
احتياجات  يلّبي بما والبري البحري النقل وطرق وسيارات األجرة، العامة، والحافالت األنفاق، قطارات

 الوصول يمكن التي التذاكر األنفاق حجيرات قطار في المتاحة التسهيالت وتشمل ،اإلعاقة األشخاص ذوي
اللمس،  وعن طريق بريل بلغة اإلرشادية والمسارات والدرابزين، المتحركة، والمصاعد، بالكراسي إليها

 قرب اإلعاقة ذوي لألشخاص المخصصة ومواقف السيارات البصرية، - السمعية التحذيرية والعالمات
 على مدربة وأطقماً  المتحركة مخصصة للكراسي أماكن البحري النقل وسائل تشمل فيما المداخل الرئيسية،

 ذوي الخدمات لألشخاص أفضل توفير على موظفيها دبي في والمواصالت هيئة الطرق وتدّرب ،المساعدة
 بلغة ضليعين موظفين( 62) عشرة من أكثر كان لديها المثال، سبيل على 2016 عام ففي ،اإلعاقة

 . اإلشارات
 حضرية بيئات لبناء أساسي واالجتماعي واالقتصادي المكاني الشمول تحقيق أنّ  إلى اإلشارة من بدّ  وال   

 والمسكن، مثل المياه، الحيوية التحتية البنى إلى ميسورة بأسعار الوصول يتطّلب توفير مما مستدامة،
 ،االقتصادي النمو في للمشاركة متساوية وفرصاً  حقوقاً  جميع السكان إعطاء إلى باإلضافة والنقل، والكهرباء

 البيئة شمولية بمدى مباشراً  ارتباطاً  المدن واالستقاللية داخل التنقل على اإلعاقة ذوي األشخاص قدرة وترتبط 
 . بهم المحيطة

 واإلشارات إليها، الوصول التي يسهل النقل ووسائل المائلة، الممرات مثل اإلضافات بعض وتساهم   
 العوائق البيئية إزالة خالل من ملحوظ، بشكل األفراد لدى اإلعاقة تخفيف مستوى في للمشاة الصوتية
  .الشائعة

 تسمح إذ اإلعاقة، وطأة من التنقل على القدرة تخّفف إتاحة قد اإلعاقة، ذوي األشخاص إلى وبالنسبة   
 .1واألسواق الترفيه، والمدارس، ومراكز العمل، وفرص الصحية، الرعاية إلى مستقل بالوصول بشكل

 
 :السعودية - 0

لفائدة فئة  على تقديم دعم مادي ومعنوي معتبرواحدة من الدول العربية التي حرصت  تعد السعودية    
ت التقليدية من ءاجراباإلضافة لإلنه أحيث نجد  ،الجسدية بشكل خاص المعاقين بشكل عام وذوي اإلعاقة

تخصيص إعانات مالية سنوية تقدم ألسرهم أو عبر إنشاء مؤسسات ومراكز رعاية األطفال المشلولين : شاكلة
 .2الجتماعي أو مراكز الرعايةمراكز التأهيل المهني الشامل أو مراكز التأهيل ا: المختلفة
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هجري على جميع الجهات  06/26/6620في  6/6/66026تم كذلك إصدار المقام السامي للتعميم رقم   

و مالحظة ذلك عند تصميم وتجهيز المباني  ،ر الخدمات للمعوقينيالحكومية والقاضي بضرورة مراعاة تيس
خاصة مع توطين األنشطة التي لها عالقة مباشرة  التي يتعامل معها الجمهور سواء كانت حكومية أو

 ،بالجمهور في األدوار السفلى حتى يتسنى لهم الوصول إليها بسهولة وتكليف موظف يكون مقره عند مدخل
كتيب  إلىترجمته وزارة الشؤون البلدية والقروية عمليا  ار أمورهم وهو ميخدماتهم وتيس سهيلتلالمبنى 

لشروع في ألخذها بعين االعتبار عند ا ،هجري 6660خاصة بالمعاقين في رجب االشتراطات العامة وال
اسبة له بهدف تيسير وتسهيل حركة المعاق وتهيئة األوضاع واألبعاد والفراغات المن ،إعمال التصميم والترميم
 6606كما سارت وزارة المعارف على نفس النهج تقريبا حيث أصدرت في سنة  ،في األماكن التي يرتادها

تضمن االشتراطات ومواصفات الواجب مراعاتها في تصميم وانجاز ، عاما للبيئة التعليمية هجري إطارا
 .المباني المدرسية المخصصة لذوي اإلعاقة الحركية

تكشف العديد من الدراسات  ،ن سنة على صدور التعميم الملكيير اليوم وبعد مرور أكثر من عش    
لالستخدام من ن معظم المساكن والمرافق العامة في المدن السعودية غير مؤهلة المختصة التي تم القيام بها أ

دورات المياه  ،والمنحدرات ،ا النقص الفادح في موقف السياراتوهي التي يطبعه ،طرف المعاقين حركيا
دام حيث مازال منح شهادات إتمام البناء للعشرات من المباني العامة والخاصة غير مؤهلة لالستخ ،الخ...

" د بن سعد الجويرإبراهيم بن راش"من طرفهم وقد ال يكون ذلك غريبا عندما يتعلق األمر حسب الدكتور 
كان أو خاصا ماذا تكون ردة الفعل عندما يكون المبنى معلما معماريا من معالم المدينة  بمبنى صغير عام

 .كلف تشييده مئات الماليين من الرياالت وغير مؤهل الستخدام المعاقين حركيا له
 
 :األردن -3

والفضاء  ني لتصميم المبانيالوط اإلرشاددليل  إعدادمن الدول العربية التي تمكنت من  أيضا األردنيعد 
مخططات المباني والطرق والفضاء العام والذي  بإقرارملزما للهيئات والمجالس المعنية  أمراواعتبرته  ،العام

رض أعلى  حدث فرقا حقيقياأنه أذلك ال يبدو  أن إال،صياغته وتداوله حوالي عشرون عامامضى على 
اليوم ال يزال مفتقرا للحدود الدنيا من التسهيالت التي تجعل منه مسرحا ممكنا  األردنيةففضاء المدن  ،الواقع

اني والمساحات والمواقف والمب واألرصفةالشوارع  أوضاعيتضح في  وذلك ما اإلعاقةذوي  لألشخاص
 .والمتنزهات والمسارح والمالعب وغيره من مفردات الفضاء الخارجي ،والحدائق

تحت  ،الجنوب والشمال للحوار والتنمية مركز أعدهااللثام عنه الدراسة التي  أماطتهذا الواقع الذي     
 أسبابترجع " واندماجهم في المجتمع اإلعاقةذوي  األشخاصالعقبات والحواجز التي تعترض مشاركة "عنوان 
 1المهندسينتنفيذ بين المجالس البلدية من جانب ونقابة التوزع مسؤوليات  إلىالمختصين  رأيحسب  الفشل
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ت والطرق بقواعد آوالمنش المبانيالمعنية بالرقابة والتفتيش للتحقق من التزام  األجهزةوغياب  أخرمن جانب 
 .الدليل

 
 :اليمن -2

والتطاحن الداخلي الذي دام  األهليةجانب ظروف الحرب  إلىالفقر  أنهكهاتعد اليمن من الدول العربية التي 
الشعب السيما  أبناءعموم  من عشر سنوات وهو ما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا  والمصابين من أكثر

 أطفالبين  لإلعاقةنسبة الوسطية ب اإلطارالمتاحة في هذا  اإلحصائيةحيث تكشف البيانات  ،منهم األطفال
 .وهي نسبة معتبرة في تقديرنا% 66–6تتراوح مابين ، دون سن الثامنة عشر

     
هذا الوضع لم يمنع الحكومة اليمنية من المصادقة على العديد من التشريعات والمواثيق الدولية         

العديد من القوانين  بإصداروالتي في ضوئها قامت  6666تتقدمها اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت سنة 
 ،لجنة الوطنية لرعاية المعوقينال إنشاءوالقرارات الوزارية التي تكفل بعضها من حقوق هذه الفئة حيث تم 

 إنشاءتشغيل ذوي االحتياجات الخاصة وتمكين عمليات بالسماح  ،المعوقين وتأهيلواعتماد صندوق لرعاية 
 ،من التشريعات والمواثيق الدولية جمعيات هذا الوضع لم يمنع الحكومة اليمنية من المصادقة على العديد

العديد من القوانين  بإصدارضوئها قامت على والتي  6666تتقدمها اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت سنة 
 ،اللجنة الوطنية لرعاية المعوقين إنشاءحيث تم  ،والقرارات الوزارية التي تكفل بعضا من حقوق هذه الفئة

اجات الخاصة وتمكين عمليات السماح بتشغيل ذوي االحتي ، والمعوقين وتأهيلواعتماد صندوق لرعاية 
 أنللدمج في المجتمع على اعتبار  وتأهيلهمتدريبهم  إمكانيةفضال عن  ،وتأهيلهمجمعيات لرعايتهم  إنشاء

وجد يحيث ال  ،يتعدى مجال االهتمام حدود ذلك أندون  ،أفرادهذوي االحتياجات الخاصة جزء من  األطفال
من ( 62)البسيطة في مادة  اإلشارةعدا  ،الفراغية والعمرانية الفضاءات وتصميملة تعديل أاهتمام يذكر بمس

 إلزالةمن قرار مجلس الوزراء واللتان نصتا على ضرورة العمل  06والمادة  ،6666لسنة ( 60)القانون رقم 
الرسمية العامة ولكنها  األبنية إلقامةعند وضع التصاميم والخرائط  ،سير المعاقينالحواجز التي تعيق حركة 

تعديل المباني القائمة فعليا وكيفية  أهميةلم توضحا  أنهماهيئة كما  أوطرف  أليظلتا غير ملتزمتين 
 .1االهتمام بالفضاءات الخاصة بالمعرضين لتحد حركي في الشوارع والساحات العامة وغيرها
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 :الجزائر واقع المعاقين حركيا  في: سادسا
   

المعاق حركيا في الجزائر عدة عراقيل أثناء تنقالتهم اليومية داخل الوسط الحضري، ومن بينها تعترض     
ة في مختلف مشكالت التنقل والمواصالت وذلك لغياب مواقف خاصة بالحافالت بحيث تفتقر هذه األخير 

ألة محاطة بمشقة أو تدبير من هذا النوع، وهو يجعل استعمالها من طرفهم مسالمدن الجزائرية ألية تهيئة 
ما يتنافى مع وهذا  ابها رهينة رحمة ومساعدة اآلخرينيها أصحكبيرة في عملتي الصعود والنزول، يكون ف

غياب مسالك سير خاصة بهم في الطرق، وكذلك  إلىإضافة . الدولية لرعاية المعوقين مبادئ االستراتيجية
إال  ،عدم تهيئة األرصفة التي بالرغم من نفقات الدولة الضخمة التي صرفت في هذا المجال من التهيئة إلى

الحركة ونهايتها  احتياجات المعاقين حركيا، جراء افتقادها لمنحدرات بدايةإلى أنها مازالت ال تستجيب 
والالفتات اإلشهارية، وهو ما يجعل ازدحامها بأشجار الزينة وأعمدة الكهرباء الرصيف وكذا  متناسبة مع علو

 .استخدامها أمر غير ممكن في الكثير من األحيان
ولوج أي معاق حركيا إليها  اإلدارية والحكومية، وهو ما يصعبوكذا غياب المنحدرات عند مداخل المباني    

 .الكراسي المتحركةخاصة أصحاب 
جات المعاق حركيا، فالمنازل الخاصة بأسر مة السكن الجماعي أو الفردي مع احتياوكذلك عدم مالء  

المعاقين ال تراعي غالبا خصوصية متطلباتهم وهو ما يعني أنهم يواجهون مشكلة حقيقية على صعيد ممارسة 
 .الحق في السكن

عدم تهيئة المؤسسات العلمية والتعبدية  كالمدارس و المساجد وذلك في ظل رداءة التهيئة إلى إضافة   
 المنشآتإلىجانب وجود عوائق هندسية تمنعهم من الدخول  إلىنظام المواصالت  استخدامبة الخارجية وصعو 

 .تعليمية واستعمالها بسهولةال
وكذلك غياب التهيئة الخاصة بالمعاقين في األماكن الترفيهية والمتنزهات، بحيث طبيعة التهيئة المتبعة في   

تصميم جل هذه المرافق تجعلها إقصائية لهم، وتصبح عملية استخدامها مسألة حصرية فقط على فئة 
ج إليها والتجول في أرجائها األصحاء، في حين يقوم منها في المقابل المعاقين حركيا جراء صعوبة الولو 

 .واالستفادة من مرافقها وذلك بفعل عدم مراعاة أن يكون من بين زائريها معاقين حركيا
 

اغبين في تحدي حرمان قطاع عريض من المعاقين حركيا الر  إلىوكل هذه المعوقات أدت بهذه الفئة     
بقائها في دائوبالتالي التسبب في تذ إعاقتهم والمضي قدما في مسار حياتهم، رة المعاناة ليل إرادتهم وا 

 .1ما يجره ذلك عليهم من شعور بالنقص العضوي وتدني المكانة االجتماعيةواإلحساس بالعجز، و 
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 الفصل  خالصة
أو الفضاء الداخلي  المدينيالوسط الحضري له تأثير على المعاقين حركيا في تنقالتهم داخل الفضاء    

خاصة عندما تواجههم عراقيل في المدينة كمشكلة النقل والمواصالت ومشكلة عدم تهيئة الشوارع والممرات 
اتخاذ إجراءات لتكيف  إلىوهذا ما دفع بالعديد من الدول  الخ،...ة والمرافق الحكومية والعامةواألرصف

دماجهم في المحيط الخ تاحة التنقل لهم كسن قوانين إجرائية خاصة المعاقين في الوسط الحضري وا  ارجي وا 
 .لهذه الفئة المعرضة لتحد حركي 
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 :اإلجراءات المنهجية للدراسة
 مشروع االجتماع علم كون من وانطالقا علمية، معرفة أي إلنتاج التنظيمي اإلطار بمثابة المنهجية تعتبر
 تفضيل مجرد من أكثر المتبناة المنهجية الخيارات تصبح بعلمية، االجتماعي الواقع وتفسير لفهم يهدف
 ما وطبيعة البحثية، الممارسة من الهدف تخدم لرؤية توظيف بل سواها، دون لقضية أو أخرى، على لطريقة
 .1" الميداني البحث عن بعيدا االجتماع عالم مهمة تحديد اليوم الصعب من أصبح" وأنه خاصة حوله، يبحث

 
 مجالت الدراسة : أول

 :المجال المكاني -0

 قشر  تقع وبالتحديد ي،و ار حالص سلاألط سفوح لأسف تقع إذ تيجياار تاس طبيعيا موقعا بسكرة مدينة لتحت     
 .5 2 66و  2 66عرض خطي نوبي شماال،  2 0و 2 6بين خطي الطول  غرينتش خط
 . واليةلل اإلجمالية المساحة نم % 0,26 بنسبة أي ،0 كم 446 مساحة ىلع المدينة تتربعو      

 ذو منبسطل مجا ىلع تتوضع اهأن إذ ترسيبي حوض نضم يةهلس منطقة ىلع تتوضع بسكرةفمدينة 
 لنسيجل مميزى شكل أعط موقعها االستراتيجي حيث مائية، ومجاري نوديا هتخترق متفاوتة، انحدارات

  .2نيار مالع
 

وقد تم إجراء الدراسة في مدينة بسكرة وكل ما ضمه مجالها الحضري من المرافق العمومية وزيارة      
شتمة، وكذلك الشوارع والمرافق الحكومية  -لطرقات وكذلك جامعة بسكرة وبالضبط األسواق الشعبية وا

 .كمؤسسة الضمان االجتماعي وذلك لتردد فئة المعاقين حركيا لقضاء مصالحهم االئتمانية

 :لمجال البشري ا -9

بعد تحديد المجال المكاني للدراسة والمتمثل في فضاءات مدينة بسكرة، يمكننا تحديد المجال البشري     
مجتمع األصلي للدراسة والذي تطبق عليه تقنيات جمع البيانات الواقعية منهم، وانطالقا منه الوالمتمثل في 

                                                             
في علم االجتماع  ماستر ، مذكرةاقع المعاق في المدينة المحمديةبخماس يوسف، المعاق حركيا في المدينة دراسة ميدانية لو - 1
، 0266/0266باديس، مستغانم،  الحميد ابنحضري، قسم علم االجتماع، كلية علوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة عبد ال

  6ص
في علم ( أطروحة دكتوراه) بوزغاية باية، توسع المجال الحضري ومشروعات التنمية المستدامة، مدينة بسكرة نموذجا، - 2

، 0266/0260ة محمد خيضر بسكرة، االجتماع الحضري، قسم علم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامع
 . 060  - 066ص.ص
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دون على المعاقين حركيا الذين يعتم فئة وقد اعتمدت الدراسة الحالية على يتم تحديد نوع العينة المطلوبة،
 .ة في تنقالتهم داخل كل فضاءات وشوارع مدينة بسكرةاألجهزة المساندة المختلف

 
 : جال الزمني للدراسة الم -3

والمتمثل في مدينة بسكرة، وذلك كل  0202ميدان الدراسة في شهر مارس  استطالعتم : الفترة األولى -
ن أن المؤسسات التعليمية والطرقات التي يمكوالعامة واألسواق والشوارع و مية ما تضمه من المرافق الحكو 
 .حيث كانت أولى الخرجات االستطالعية لميدان الدراسة يتواجد فيها المعاقين حركيا، 

 .0202-66/26 - 60وتم جمعها في  0202-26-62قمنا بتوزيع استمارة االستبيان يوم  :الفترة الثانية

 الدراسةمنهج : ثانيا 
يعتبر المنهج هو مجموعة الخطوات العلمية والواضحة والدقيقة التي يسلكها الباحث في مناقشته أو معالجة 

 .1ماظاهرة اجتماعية 
ويمكن تعريفه بأنه وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو  ،وتم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي

ما يفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أموضوع محدد على صورة نوعية أو كمية رقمية، فالتعبير الك
التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجة ارتباطها مع الظاهرات 

 2.أسلوب التحليل والتفسير وكشف العالقة بين المتغيرات ى، فهو يعتمد علىالمختلفة األخر 
وكما ذكرنا سابقا اعتماد الباحث على هذا المنهج الذي يعمل على  وصف الظاهرة المدروسة وتحليل جوانبها 
وأبعادها المختلفة وصفا كميا وكيفيا وصف الصعوبات والعراقيل االجتماعية والفيزيقية التي تعترض المعاقين 

ومدى تأثيرها على المعاقين حركيا في تنقالتهم اليومية في جميع المنشآت العمرانية والطرقات حركيا 
 .واألرصفة والمنحدرات داخل الوسط الحضري 

 عينة الدراسة: ثالثا 
باإلضافة إلى األدوات السابقة لجمع البيانات توجد العينة كواحدة من هذه العينات، وهي أحد اإلجراءات  

المنهجية التي يجب أن يعتمدها كل باحث في موضوع دراسته وهي عبارة عن مجتمع مصغر من المفردات 
 .ةمهما كان نوعه يمثل مجتمع الدراسة وبنسب مختلفة ومتفاوتة حسب نوعية العين

                                                             
 الستراتيجيةلالمركز الديمقراطي العربي ، ي وتقنياته في العلوم االجتماعيةمنهجية البحث العلم ،وآخرون،بوحوش عمار -1

 .66ص ،0266 ،ألمانيا، برلين ،ياسة واالقتصاديةوالس
، 0266، قسنطينة، الجبلرأس حسني  مؤسسة، بحث العلمي في العلوم االجتماعيةمنهجية ال ،نادية سعيد عيشور -2

 .066ص
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أوهي جزء أو شريحة من المجتمع تتضمن خصائص المجتمع األصلي الذي نرغب في التعرف على 
 1.خصائصه ويجب أن تكون تلك العينة ممثلة لجميع مفردات هذا المجتمع تمثيال صحيحا

 
تقاده وتم اعتمادنا على العينة القصدية وهي العينة التي يتم اختيار وحداتها وفق وجهة نظر الباحث الع     

وكما سبق الذكر كان التصور األولي للعينة هو العينة العشوائية البسيطة، ونظرا . 2أنها تعطي نتائج مرضية
اضطررنا لتطبيق العينة القصدية والتي ساعدتنا في ( وباء كورونا)للظروف الصحية التي مرت بها البالد 

 .الوصول إلى مفردات العينة بصورة يسيرة أكثر
    
ناث) سفلى وتشمل العينة الجنسين إعاقة حركية ينة الدراسة في األشخاص ذويعوتمثلت    ( ذكور وا 

المكيفة الكهربائية ويعتمدون في تنقالتهم على أحد األجهزة المساندة لهم مثل الكراسي المتحركة أو الدراجات 
لدراسة، وذلك من أجل إثراء أو العكازين، ويقيمون في مدينة بسكرة، وتم اللجوء إليهم لمعرفة سابقة بمجتمع ا

 .مفردة  02موضوع الدراسة بالمعطيات البيانية وكان العدد المتحصل عليه هو 
 

 ت أدوات جمع البيانا: رابعا
 . طبيعة البحث وخصائص الظاهرة المدروسة والمنهج المطبق نوعية األدوات المستعملة في البحثتفرض 

 :بحيث تم االعتماد على أداتين وهما  

تعد المالحظة طريقة مهمة من طرق تجميع البيانات، يستخدمها الباحث للوصول  :المالحظة البسيطة  -6
 .المعلومات المطلوبة والمتعلقة بموضوع الدراسة  إلى

حيث، تم االستطالع على مدينة  وتم استخدام المالحظة البسيطة في أولى الخرجات االستطالعية للدراسة   
بسكرة ككل بأرصفتها وطرقاتها لمعرفة مدى تخطيطها وتهيئتها للمعاقين حركيا، حيث لوحظ تجهيز عديد من 

المحالت لتلك  أصحاباألرصفة بالمنحدرات ال كنها ال توافق الشروط الخاصة بالمنحدرات ومنها استغالل 
ات السجائر وغيرها بمحاذاة هذه المنحدرات وكذلك حشد وعرض فيها منتجاتهم أو بيع منتج األرصفة
 .وهذا ما أدى إلى إعاقة المعاق  واألشجاربالفتات اشهارية  األرصفة

-كذلك تم اختيار بعض المؤسسات الحكومية بطريقة عشوائية مثل الجامعة منها جامعة محمد خيضر بسكرة
كثر فيها حركة الناس األصحاء فلوحظ غياب أدنى شتمة ومركز البريدي وسوق البخاري وطريق الزاب والتي ت

                                                             
 .66هدي محمد القصاص، مرجع سابق، صم - 1
أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي، التخطيط للبحث وجمع وتحليل البيانات يدويا  داوي،عبد الحميد عبد المجيد ب - 2

 .62، ص0226، دار الشروق، عمان، spspوباستخدام 
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لمسة تخطيطية لصالح المعاق إضافة إلى وجود منحدرات ترقيعية، كذلك غياب هذه الشريحة المعاق حركيا 
 .سواء على مستوى الحضور أو تجهيز

عية، هذا ما تعد استمارة البحث أكثر أدوات جمع البيانات شيوعا في البحوث االجتما: ستبيانال استمارة -9
 .تحقيق أهداف الدراسة  إلىجل صياغة استمارة البحث بصورة تؤدي بذل الجهد من أ إلىيدفع الباحث 

أداة لجمع البيانات، وهي عبارة عن استمارة بحث، تضم عددا من األسئلة  إلىفمصطلح االستبانة تشير   
مرتبة حول موضوع معين، يطلب من المبحوث أن يجيب عنها بنفسه، وترسل إما عن طريق البريد وتسمى 

 .1البريدية، أو يجري تسليمها باليد تمهيدا للحصول على أجوبة عن األسئلة الواردة فيها  االستبانة
 

التعرف على مختلف العراقيل  المغلق في البحث تسعى من خاللها قد تم إعداد االستمارة وفق النوعو      
 .التي يعاني منها المعاق حركيا داخل مدينة بسكرة 

 :ستبيان االاستمارة حيث اعتمدنا على ثالثة محاور في ب
 .البيانات الشخصية : المحور األول  -

 .السوسيولوجية التي يعاني منها المعاقين حركيا في الوسط الحضري  خاص بالصعوبات: المحور الثاني  -

 .خاص بالصعوبات الفيزيقية التي يعاني منها المعاقين حركيا في الوسط الحضري : المحور الثالث  -

إن استمارة االستبيان هي األداة التي تسمح للمبحوثين بالتعبير عن احتياجاتهم التي تعوق تفاعلهم 
والتي تعرق تنقلهم في فضاءات المدينة، وهذا ال يمكن أن يسجل كتابيا وبالتالي ال يمكن للوثائق االجتماعي 

 .أو السجالت أن تقدم وصفا وتحليال لذلك 
لجمع البيانات وهو التوجه  تمارة استبيان هي أفضل الطرق مالءمةولهذا تم اختيار الباحث لالس

يد في إلقاء الضوء لدراسة وتوجيه األسئلة إليهم واإلجابة عنها وتفأفراد العينة المعنيين بموضوع ا إلىبنفسه 
 .ملموسة في الموقف أو يتعذر مالحظتها الغير على الجوانب 
استبانة على المعاقين حركيا بمدينة بسكرة والمتمثلين في حي الرمايش وأشخاص مقيمين  02وقد تم توزيع 

استبانة نظرا لمعرفتنا  02وتم استرجاع . بن رمضان في حي البخاري وآخرون في طريق الصحراء، وزقاق
و تم اختيارنا للعينة بطريقة قصدية بسبب ظروف الحالة الصحية للبالد بدال من العينة .بمفردات العينة 

 .العشوائية، والتي كنا في أول األمر خصصناها لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة
 

 :األساليب اإلحصائية  :خامسا

                                                             
 . 66بوحوش عمار، منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعية، مرجع سابق، ص - 1
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 جدولالوالمقصود ب ومركبة بسيطة جداول في وتفريغها المئوية النسب على الدراسة هذه في اعتمدنا قدو   
 البسيط هو ذلك الجدول الذي يتم وضع قيم الدرجات في عموده األول أما العمود الثاني فيسمى بعمود التكرار 

 واألساليب الطرق من بمجموعة االستعانة تمت وقد ،1ويرصد فيه عدد مرات تكرار كل درجة أو حدث
 . االستمارة بيانات تفريغ في الوصفية اإلحصائية

 الحاالت هذه لظهور تكرارات اعتبارها ب معينة فئة أو مجموعة في الحاالت عدد على تطلق :التكرارات -
 .( %) ب المئوية النسبة عن التعبير تم كما ، مجموعة، 2ةالعين داخل األفراد أو القيم أو

اعتمدنا على العرض البياني وذلك بوضع البيانات في شكل دوائر بيانية حيث تمكن من إعطاء وكذلك  -
 .رة سريعة عن الظاهرة المدروسةصورة وفك

 

 

                                                             
 .606 – 606ص ،، ص0226ي، جامعة المنصورة، مصر، مهدي محمد القصاص، مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماع - 1
 ،0222 اإلسكندرية، االيزاربية، الجامعية، المكتبة ،واالجتماعي التقني اإلحصاء علم في محاضرات :منصور هالة - 2

 . 06ص
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 :تمهيد
 للمجال وصفنا العام خالل ومن للدراسة، المنهجية لإلجراءات الثالث الفصل في إليه تطرقنا ما خالل من

المعوقات االجتماعية والفيزيقية  دراسة فيه الزمني الذي تمت والمجال الدراسة لمجتمع والجغرافي البشري
 للمعاقين حركيا في الوسط الحضري

 .واستنتاجات الدراسة الميدانية تلتحليالد خصصنا هذا الفصل فق
 البياناتعرض وتحليل :  أول

 وتحليل نتائج البيانات الشخصية  عرض (0

 : توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنسيبين : (0)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %  65 03 ذكر
 % 35 7 أنثى

 % 011 91 المجموع
 

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنسوضح ت( 0)رقم دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

بأن نسبة الذكور والذي ( 6)يتبين لنا من خالل استقرائنا للنسب المتحصل عليها في الجدول رقم : التحليل
 بلغ حيث% 66 تمثل في حين نسبة اإلناث% 06حيث تقدر ب  ،أعلى نسبة مفردة وهي 66بلغ عددهم 

 ذكر

 انثى
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إناث وهذا التباين في الجنس يرتبط بمدى زيادة تعرض المبحوثين بالمعيقات  6المبحوثات  عدد
 إلىلديهم ارتباطات كثيرة و يترددون أن التنقل الكبير للرجال مقارنة بالنساء، و  إلىالسوسيومجالية ذلك يرجع 

امل ثقافي اجتماعي في الشارع بكثرة في حين قلة خروج األنثى للشارع إال للضروريات، كما أن  هناك ع
 .بعض األسر التي ال تسمح لإلناث بالخروج إال للدراسة والعمل 

 

 :توزيع أفراد العينة حسب متغير الفئة العمرية ( :9)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الفئات
[02-35] 2 91 % 
[36-59] 01 51 % 
[53 -62] 6 31% 

 % 011 91 المجموع
 

 وضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الفئة العمريةت( 9)رقمالدائرة النسبية 

 

 

بأن اإلعاقة تمس جميع ( 0) يتبين لنا من خالل استقرائنا للنسب المتحصل عليها في الجدول رقم :التحليل
وهي % 02سنة والتي تقدر نسبتها ب  66 إلىسنة  66، من في فارق السن لتباينلالفئات العمرية وذلك 

سنة والتي تقدر  06 إلى 66وهي أعلى نسبة، ومن % 62والتي تقدر نسبتها ب 60 إلى 60أقل نسبة، ومن 

20% 

50% 

30% 

 35الى  19من 

 52الى  36من 

 69الى  53من 
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المعاقين حركيا،  العمر دور محوري في بداية تعرضفارق  وهي النسبة المتوسطة، حيث يلعب% 62نسبتها 
ل في مرحلة التعليم االبتدائي يحتاج إلى رعاية خاصة من طرف ومثال ذلك أن الطف عراقيل االجتماعيةلل

ياجاته،  وفي وكذا إلى تهيئة الفضاء المدرسي وفق احت، ...أسرته ومحيطه المدرسي من معلمين و زمالء
غياب ذلك يضطر المعاق حركيا لالنفصال عن تعليمه المدرسي وهذا ما يؤدي بالمعاق مستقبال  للعديد من 

 .الخ...مشاكل كاألمية والبطالةالصعوبات وال
 
 :سةاالدر  لعينة الجتماعية الحالة يوضح: (3)لجدول رقم ا

 النسبة المئوية التكرار الحالة الجتماعية

 %31 6 متزوج

 %65 03 أعزب

 % 5 0 مطلق
 %  1 1 أرمل

%011 91 المجموع  
 

 :الدراسة لعينة الجتماعية للحالة النسب المئويةيوضح (: 3)رقم الشكل 

 
المتمثل في الحالة ( 6)يتبين لنا من خالل استقرائنا للنسب المتحصل عليها في الجدول رقم :التحليل

رجع هذا إلى وقد ي % 06 بـالعزاب هي أعلى نسبة والتي تقدر يتضح بأن نسبة للمبحوثين االجتماعية 
المعاق حركيا، أو تخوف المعاق من عدم صعوبة إيجاد شريكة الحياة نظرا للنظرة السلبية من المجتمع نحو 

30% 

65% 

5% 

0% 

 متزوج

 أعزب

 مطلق

 أرمل
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 المادية، ناحية من ال التقبل االجتماعي أو أسباب مادية مثل زواج االبن المعاق يشكل عبئ على األسرة
إلى  ما يؤديهذا و ونسبة األرامل منعدمة، % 6و نسبة المطلقين ، %62ة المتزوجين التي تقدر بوتليها نسب

النبذ االجتماعي للمعاق والتخوف منهم  ن خاللمعلى حياة المعاق حركيا االجتماعية عكاسات المعوقات نا
ج هذه المسؤولية الكبيرة والتي ربما من نوات معاق في حد ذاتهإزاء تأسيسهم لألسر، أو قد يعود لتخوف ال

، وقد تكون اإلعاقة سبب من أسباب فشل الزواج الشخص السليم قد يصعب عليه تحقيقها في بعض األحيان
ويرجع هذا إلى األسباب المادية حيث يشكل  ابغلبهم عز أأن  وأ ،وهذا ما يتضح من خالل نسبة المطلقين

وكذا االتكال على أسرته وكذا عدم ، وهذا ما يؤدي الشخص المعاق إلى العزلة زواج المعاق عبئ على األسرة
 .تأسيس أسرة 

 

 : يوضح المستوى التعليمي لعينة الدراسة :( 2)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 يوضح النسب المئوية للمستوى التعليمي لعينة الدراسة( 2)رقم دائرة النسبيةال

 

5% 

55% 
15% 

15% 

10% 

 أمي

 ابتدائي

 متوسط

 ثانوي

 جامعي

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي
 %   5 0 أمي

 %  55 00 ابتدائي
 %  05 3 متوسط
 % 05 3 ثانوي
 %    01 9 جامعي
 %   011 91 المجموع
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ينحصر  منخفض بحيث، لعينة المدروسةلمستوى التعليمي الأن ( 6)نالحظ من خالل الجدول رقم : التحليل
بينما نالحظ أن ، %66ثانوي بنسبة قدرت ب المتوسط و الوبين % 66 ـبين االبتدائي وذلك بنسبة قدرت ب

مستوى وهذا مؤشر يدل على أن ،  %6األميين قدرت ب نسبة ثم ، % 62منخفض التعليم العالي نسبة 
وذلك لتعرضه  ،تعليمهم دون إكمالاب المعاقين حإلى انسمنخفض، وذلك يرجع التعليم لدى المعاقين حركيا 

لجملة من العراقيل االجتماعية والفيزيقية تحول بين المعاق وبين إكمال الدراسة، وهذا يدل على أن مؤسسات 
عة هذه الفئة وكذلك غياب الوعي لدى اسر المعاقين حركيا حول ضرورة الدولة ووزارة التعليم لم تهتم بمتاب

 .تعليم المعاق 
 

 :يوضح الحالة المهنية لعينة الدراسة:( 5)الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار الحالة المهنية
 %  91 2 يعمل
 % 35 7 بطال

 عاجز عن العمل
 (ل يستطيع)

2 25% 

%011 91 المجموع  
 

 يوضح النسب المئوية للحالة المهنية لعينة الدراسة(  5) رقم النسبيةالدائرة 

 

20% 

35% 

45% 

 يعمل 

 بطال

 عاجز عن العمل
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 %66 ـب تهاوتقدر نسبالعمل ( ال تستطيع )ن هناك فئة عاجزة أب أعاله الجدول خالل من لنا يتبين :تحليل
وقد تكون هذه الفئة قادرة عن العمل  ةالبطالوهي نسبة % 66اإلعاقة، وتليها نسبة  ودرجة وهذا بسبب نوع

على جميع الفئات خاصة فئة  اغالب أو ترجع إلى أزمة البطالة التي تعاني منها الجزائر لكن ينقصهم الدعم
ثبات وجودها داخل المجتمع بالرغم من وجود  الشيء الذي يؤثروهذا  المعاقين حركيا على اندماج هذه الفئة وا 

 تكيف العمل حسب إلىهي الفئة التي تحدت إعاقتها ويرجع  %66 العاملين وان كانت قليلة ب نسبة
، وكل هذا يدل على أن الدولة لم تسطر أية برامج من أجل دعم فئة المعاقين من ناحية الشغل إعاقتهم

وهو محو  ودمجهم في المجتمع بصفتهم طاقة كامنة تحتاج إلى دعم وتفجير للوصول إلى الهدف األساسي
كل العراقيل االجتماعية والفيزيقية التي قد تزيد من العبء الثقيل للمعاق وضمه إلى فئة األصحاء ومشاركته 

كسابهفي بناء اقتصاد البالد   . بنفسه ثقته وا 

 

 : يوضح نوع العمل لعينة الدراسة  : (6)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار نوع العمل
يدوية فر ح  07 15 % 

 %  05 3 يةمؤسسأعمال 
 % 011 91 المجموع

 

 لمئوية لنوع العمل لعينة الدراسةيوضح النسب ا( 6)رقم دائرة النسبيةال

 

85% 

15% 

 أعمال حرفية

 أعمال مؤسسية
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%  66بأن أغلب عينة الدراسة يمارسون أعمال الحرفية وتقدر ب( 0) يتبين لنا من الجدول رقم :التحليل
أما نسبة العمل المؤسسي  ،الشخص المعاقالمعاق وتالءم المهن الحرفية مع وقدرات  ذا مرتبط بإمكانياتوه

، وهذا يرجع ظائف تتالءم مع إعاقتهم وتساعدهمال توجد و  هنألفهو مرتبط بالمحيط الخارجي % 66ونسبته 
الخاص عدم التقيد بقانون و االجتماعية واالقتصادية إلى إهمال الدولة لهذه الشريحة وحرمانها من التنمية 

وتوجب على أصحاب القرار إدراج خطة تنمية المعاق في المؤسسات الحكومية % 6بتوظيف المعاقين بسبة 
دماجه اجتماعيا وفيزيقيا ضمن السياسة العامة  . وا 

 

 د العينة الدراسة حسب نوع األسرةتوزيع أفرا: (7)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار نوع األسرة
 %31 6 ممتدة
 % 71 02 نووية

 %  011 91 المجموع
 

 مئوية لنوع األسرة لعينة الدراسةيوضح النسب ال( 7) رقم دائرة النسبيةال

 
سر نووية أ إلىمن خالل النسب الموجودة في الجدول أعاله نجد بأن أغلب المبحوثين ينتمون : التحليل
ومن المالحظ بأن أعلى نسبة هي األسرة النووية وهذا راجع  ،من أسر ممتدة% 62وبنسبة  ،%62بنسبة 

لكثافة السكانية في ا إلى خصائص المجتمع الحضري بحيث، أنه ال يحافظ على امتداد األسرة وذلك لزيادة
قد تقلل االهتمام ورعاية  أنها للمعاقين حركيا بحيث اجتماعيةويمكن لألسرة النووية أن تكون معيقات , المدينة

30% 

70% 

 ممتدة

 نووية
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الممتدة   لألسرةوهذا ما يجعله يعيش في عزلة داخل أسرته، ويمكن أن تكون داعما له، أما بالنسبة  اقللمع
بحيث كلما كانت األسرة  ذلك، عكسوقد تكون فيمكن أن توفر للمعاق جو مليء بالمحبة وتخرجه من الوحدة 

أن لألسرة دور كبير وهذا يدل على   ،وتشكل له جو ضاغط غير مريح ،عليها ائبعكبيرة كلما يشكل المعاق 
  . التي تعترضهفي تخطي المعاق للعراقيل االجتماعية والفيزيقية 

 

 دراسة حسب نوع المسكنالتوزيع أفراد عينة  :(1)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار نوع السكن
 % 01 9 عمودي
 %15 07 أرضي

 %011 91 المجموع
 

 وضح النسب المئوية لنوع المسكن لعينة الدراسةت( 1)رقم  دائرة النسبيةال

 
ن المبحوثين م% 66ن نسبة أيتضح لنا ب( 6)ها في الجدول رقم من خالل النسب المتحصل علي: التحليل

، إن النسب الكبيرة التي تدل بأن المعاقين حركيا مسكن عمودييقيمون في % 66رضي وأ سكنمون بمييق
بأن السكنات األرضية مهيئة وفق متطلبات المعاق والنسبة الضئيلة  قيمون في مسكن أرضي ويرجع ذلكي

خاصة من طرف الدولة  تماعي اجدعم ب يحضونالمعاقين  نأبالتي يقيمون في مسكن عمودي ويرجع ذلك 
وهذا يدل على أن نوع السكن يلعب دورا كبيرا في الحصول المعاق  ،معاق التي يكون فيها فرد األسرلتي ا

  .حركيا على الراحة داخل المسكن
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عرض وتحليل نتائج الصعوبات السوسيولوجية التي يعاني منها المعاقين حركيا في  (9
 الوسط الحضري

 عالقة المعاق حركيا مع أسرته يوضح مدى  :(2)الجدول رقم 

 المئويةالنسبة  التكرار التقديرات
 %35 7 جيدة
 %51 01 مقبولة
 %05 3 متوترة

 011 91 المجموع
 

 2 رقمالخاصة بالجدول  المئوية النسب وضحت( 2)رقم دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

عالقة األسرية البأن  أن إجابات المبحوثينالتي تمثل ( 6)الموجودة في الجدول رقم  من البيانات: التحليل
طبيعة األسرة  إلىويرجع هذا التباين % 66ومتوترة بنسبة  ،%66وجيدة بنسبة  ،%62مقبولة بنسبة 

وذلك وفق اختالف المستوى  ،أخرى إلىالجزائرية عامة وبسكرة خاصة التي تختلف فيها العالقات من أسرة 
ي مستوى عدد األفراد واختالف ف ،لتقبلياواختالف في مستوى المعيشي وكذلك اختالف في مستوى  ،الثقافي

بين المعاق حركيا وبين عالقة طبيعة  من المالحظ من خالل النسب المرتفعة التي تدل بأن. ونوع األسرة
التوافق  حركيا على فرصته فيأسرته عالقة تسودها المحبة والحنان وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا على المعاق أفراد 

بالتالي مساندة األسرية فإن ذلك يحقق لديه التوافق األسري و ، فعندما يشعر المعاق بالالنفسي واالجتماعي
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 جيدة
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االجتماعي وتحسن الصحة النفسية وتخطي العراقيل التي تعترضه في الوسط الذي يعيش فيه، تحقق التوافق 
والذين هم بحاجة إلى العون  حركيا وخاصة المعاقها وهذا يدل على أن األسرة تعطي االهتمام والمحبة ألفراد

  .والمساعدة لتخطي الصعوبات التي قد تواجهه والدعم

 ، حيث يرى الباحث بأن اإلعاقة الحركية (0260)وهذا ال يتفق مع دراسة قرينات بن شهرة، باهي سالمي،  -
ل يتؤدي إلى خلق مشكالت بين الفرد وذاته وبين الفرد واألسرة، التي تؤكد أن المعاقين حركيا يتميزون بالقل

 .إلى شعور بعض المعاقين حركيا بأن المجتمع ينظر إليهم بنظرة احتقارويرجع الباحث ذلك 

 

 (مناسبات، نزهة )ذلك  شابهأو ما  رحالت في المعاقين حركيااألسرة  مرافقةيبين : (01)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %31 6 نعم
 %71 02 ل

 011 91 المجموع
 

 . 01 رقملجدول الخاصة با المئوية النسب وضحت( 01)رقم دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

أكدت بأنها ال ترافق أسرتها في مختلف % 62تبين لنا بأن نسبة ( 62)رقم  من خالل الجدول :التحليل
تؤكد مرافقتها مع األسرة في مختلف % 62و نسبة ( الرحالت، النزهات، مختلف المناسبات) الخرجات 

) الخرجات، فالنسبة األكبر للمبحوثين في الدراسة التي أكدت عدم مرافقتها لألسرة في مختلف الخرجات 
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70% 
 نعم

 ال



 نتائج الدراسة

 
65 

أو وهذا راجع لطبيعة األسرة التي ال تتقبل وجود فرد معاق عندها ( ت، النزهات، مختلف المناسباتالرحال
أنها تشعر باإلحراج من نظرة المجتمع  الدونية لها أثناء مرافقة الفرد المعاق معها، ومن جهة أخرى تتدخل 

األسرة ال تكفي لذلك، في حين هناك عوامل المادية تتمثل في عدم امتالك األسرة لوسيلة نقل أو أن ميزانية 
 .أسر تسعى جاهدة في للترويح عن المعاق ودمجه اجتماعيا و عدم تحسيسه باإلعاقة لكن بنسبة قليلة

المعاق حركيا ألسرته تأثر عليه سلبيا وهذا ما يؤدي به إلى االنطواء على نفسه و المكوث فعدم مرافقة 
ور في حياة األشخاص العاديين بصفة عامة فما بالك في تخفيف بالمنزل، فال شك الترفيه على النفس له د

 .معاناة المعاقين حركيا بصفة خاصة

 

 ات الحياة اليومية للمعاق حركيايمثل مدى توفير األسرة لمتطلب: (00)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %95 5 نعم
 %75 05 ل

 %011 91 المجموع
 

 00  رقملجدول  الخاصة با المئوية النسب وضحت( 00)رقم  دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

 ةن األسرة ال توفر كل متطلبات الحياأترى ب% 66ن نسبة أب (66)نالحظ من خالل الجدول رقم : التحليل
 ،مسؤوليات عديدةلألسرة و  ،خرمر والمصاريف تختلف من معاق آلن االحتياجات في ازدياد مستاليومية أل

نتقل وكذلك درجة اإلعاقة يمكن أن تتطلب احتياجات أكثر وكذلك عدم توفر جميع متطلباته خاصة عندما ت
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وكذلك زيادة متطلبات المعاق حركيا خاصة إذا كان يتابع في مؤسسات إعادة  ،الكماليات إلىمن األساسيات 
وهذا يرجع إلى الوضعية االقتصادية  األجر ركي أو مؤسسات خاصة مدفوعةالتأهيل سواء النفسي أو الح

% 06ونسبة  ،ألسرة المعاق حركيا ليست جيدة بدليل أنها ال تستطيع تلبية جميع متطلبات المادية للمعاق
، وهذا يدل على الوضعية قد تكون متطلباته بسيطة هنوفر كل متطلبات الحياة اليومية ألن األسرة تأترى ب

على نفسية هذا الوضع  ويؤثراألسرة بابنها المعاق من الناحية المادية،  اهتمامك المادية لألسرة جيدة، وكذل
 .المعاق بحيث يشعر كونه عالة على أسرته وكونه عاجز على تلبية متطلباته بنفسه 

 

 اق حركيا  للمصاريف العالجيةالدخل المع يمثل مدى كفاية: (09)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %31 6 كافي

 %71 02 غير كاف
 %011 91 المجموع

 

 09 مرقلجدول الخاصة با المئوية النسب وضحت( 09)رقم  دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

 دخل غير كافن الأترى ب% 62 نسبة نأب نالحظ الجدول في الموضحة والنسبة المعطيات من: التحليل
الدخل  وهذا راجع إلى اختالف ،ا العالجيةلمصاريفه كافي الدخل ترى بأن %62للمصاريف العالجية ونسبة 

مما  ،لدى المعاقين حركيا فقد يكون الدخل مزدوجا ومرتبط بعمل المعاق والمنحة التي تمنح له على إعاقته
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والعكس تماما فقد تنحصر  ،يجعله قادرا على التكفل بمصاريفه العالجية خاصة إذا كانت إعاقته خفيفة
تتحكم في كفاية الدخل في كما  ،رمزيا مبلغاتعتبر  والتي فقط المعاق حركيا في منحة اإلعاقة مداخيل

وهذا مايؤدي إلى تدهور صحة المعاق  المصاريف العالجية مساعدة األسرة والمساعدات الخارجية االجتماعية
 .حركيا وزيادة درجة اإلعاقة لديه

 

 غير كاف  الجواب كان إذا ما يوضح:(03)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %25 2 األهل/األقارب

 %55 00 الجمعيات
 %011 91 المجموع

 

 03 رقملجدول الخاصة با المئوية النسب وضحت( 03)رقم الدائرة النسبية 

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

للتكفل  الجمعيات إلىتلجأ من المبحوثين % 66ن نسبة أيتبين من خالل الجدول أعاله ب: التحليل
حسب من معاق إلى آخر تختلف فالمصاريف  ،واألهل األقارب إلىتلجأ % 66ونسبة  بمصاريفهم العالجية،

يتعذر على األسرة لجمعيات عندما المعاق ل يلجأبذلك  و ،العالجية أو حجم كبر التكاليف عاقةطبيعة اإل
وبذلك تلعب الجمعيات دورا مهما في حياة المعاق حركيا من خالل تقديم  ،تلبية مصاريف المكلفة أحيانا
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ومما نالحظه في واقعنا بمدينة بسكرة أنه ال توجد جمعيات للتكفل المساعدات خاصة من الناحية المادية، 
 .بهذه الفئة ماعدا نداءات والتبرعات من ذوي البر واإلحسان مما يشكل على المعاق مشاكل صحية ومادية

 

 مثل مدى صعوبة العمل الذي يمارسهي: (02)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %55 00 مريح
 %25 2 شاق

 %011       91        المجموع 
 

 02 رقملجدول الخاصة با المئوية النسب وضحت (02)رقم دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

بحوثين يرون بأن العمل الذي الم من% 66نسبة  نأب( 66)الجدول رقمح لنا من خالل يتض: التحليل
نسانية طبيعة اإلال يرون من المبحوثين يرون بأن عملهم شاق ويرجع هذا إلى %66ونسبة  يمارسونه مريح،

ن العمل أب ونير  ، والذين السليم أو المعاق حركيا الشخص سواء لدى شاق العملبأن يكون تقتضي التي 
المعاق، وكذلك إلى درجة اإلعاقة الحركية أو إلى  الفردية لدى الفرد قاتالفرو  إلىمريح يرجع  ونهيمارسالذي 

من المبحوثين يعلون في أعمال حرفية يدوية ال تتطلب جهد كبير وهذا ما يتضح في % 66نوع العمل فنسبة 
 .0الجدول رقم 

 مريح

 شاق 
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لذلك فعلى الدولة توفير مناصب شغل تتالءم مع  فطبيعة العمل لدى المعاق تلعب دور في استمراره في عمله
 .قدرات المعاق وطبيعة اإلعاقة لديه وبذلك يصب المعاق حركيا يعمل بكل إرتياح

 

 للقيام بنشاطاته اليومية احتياج المعاقين حركيا للمساعدة يمثل مدى :( 05)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %51 01 نعم
 %05 3 ل

 %35 7 أحيانا
 %011 91 المجموع

  05رقملجدول الخاصة با المئوية النسب وضحت( 05)رقم  دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

األعلى التي تؤكد على نسبة الهي و % 62نسبة أن يتبين لنا ( 66)من خالل الجدول رقم : التحليل
تحتاج  بأنها ال تؤكد نسبة التيالوهي % 66ونسبة ، قيام بنشاطاتها اليوميةفي الللمساعدة  هااجيحتا

فهي نسبة المعاقين حركيا التي تحتاج للمساعدة % 66وأما نسبة ، قيام بنشاطاتها اليوميةفي الساعدة للم
ما إلى  %62تقدر نسبتهم ب  62والتي بلغ عددهم رجع النسب األكبر للفئة التي تحتاج للمساعدة وت، أحيانا

اإلعاقة من سلبيات تحول دون قدرة المعاق على خدمة نفسه، والنسبة المتوسطة التي ال تحتاج تفرضه نوعية 
إلى المساعدة لقيام بنشاطها اليومي ويرجع ذلك إلى قدرة المعاق على االعتماد على نفسه سواء في البيت أو 

المعاق إلى المساعدة المقدمة إلى المساعدة أحييانا فهذا يرجع إلى رفض  ه والنسبة القليلة التي تحتاجخارج
ويرجع إلى توفر أدوات المساعدة لديه وهذا يؤدي إلى اعتماد المعاق على ذاته وبالتالي فرض أنفسهم في 
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االعتماد على اآلخرين بشكل كبير مما يجعله شخص اتكالي إلى حركيا المعاق بؤدي هذا ما ي المجتمع، و
 معة وبالتالي تأثر في نفسيته على أسرته وعلى مجتو عاق الشعور بأنه عبئ 

 

 يمثل األشخاص الذين يساعدون بشكل رئيسي المعاق حركيا: (06)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %95 5 األب
 %35 7 األم
 %91 2 األخ
 %05 3 األخت

 %5 0 الزوجة/الزوج
 %011 91 المجموع

 

 06الرقمالخاصة بالجدول  المئوية النسب وضحت (06)رقم دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

من المبحوثين تؤكد بأن مصدر الدعم الرئيسي % 66نسبة  نأتبين لنا بأعاله من خالل الجدول : التحليل
تؤكد بأن % 66و% 02تؤكد أن مصدر الدعم الرئيسي هو األب، ونسبتي % 00لهم هي األم، ونسبة 

أكدت بأن الدعم يرجع للزوجة أو % 6مصدر الدعم هو األخ و األخت وهذا راجع للعالقة األخوية وأن نسبة 
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فعندما يشعر المعاق بالمساندة األسرية تحقق لديه ة المدنية للمعاق حركيا، الزوج وهذا حسب طبيعة الحال
 .التوافق األسري وبالتالي يتحسن مستوى الصحة عنده

 

 ا ق حركييمثل مدى مساعدة المحيط الخارجي للمعا: (07)الجدول

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %21 1 نعم
 %61 09 ل

 %011 91 المجموع
 

  07رقملجدول الخاصة  با المئوية النسب وضحت( 07)رقم  دائرة النسبية ال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

نالحظ بأن أعلى نسبة من المبحوثين ال يتلقون مساعدة من المحيط  خالل الجدول أعالهمن : التحليل
من  التي ال تتلقى مساعدة كبيرةال ةوالنسب ،يتلقون مساعدة% 62ونسبة ، % 02بنسبة  وتقدر الخارجي

من أفراد محيطه الخارجي وذلك  للمساعدة المقدمة لهرفض المعاق  يرجع ذلك إلى المحيط الخارجي 
في كثير من  نفسهمأكون لديهم القدرة على االعتماد على قد ي وأبهذا الدعم نابع من شفقة  المعاق حساسإل

ة القليلة التي تتلقى مساعدة فهي ال تستطيع خدمة نفسها النسبو  وبالتالي فرض أنفسهم في المجتمع، األحيان
 فيجتمع عدم ثقافة المودائما تبقى بحاجة لآلخرين واالعتماد عليهم في لقيام بنشاطاتها اليومية وهذا يؤكد 

 .عجزهون إحساس المعاق بالشفقة و تضمن المساعدة د الدعم المالئمة التيتقديم  طرق
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 مكان آخر إلىيمثل مدى تلقي المعاق حركيا صعوبات أثناء تنقله من المنزل :( 01)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %25 02 نعم
 %5 0 ل

 %011 91 المجموع
 

 01مرقلجدول الخاصة با المئوية النسب وضحت( 01)رقم دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

توجد صعوبات عند  من عينة الدراسة أكدت بأنه% 66ة بأن نسب( 66)يوضح الجدول رقم : التحليل
ن ال توجد صعوبات عند أب التي ترى% 6بنسبة وتقدر  خروجهم من المنزل في حين هناك مفردة واحدة 

، فبنسبة لهذه المفردة قد تكون ال تتنقل كثيرا خارج المنزل، وبالنسبة للنسب الكبيرة التي من المنزل اخروجه
طريقة تصميم الطرقات والمباني وكافة المنشآت ذلك يرجع ف مواجهتها للصعوبات أثناء خروجهم،تؤكد 

 .العمرانية هي لصالح األصحاء وعدم وجود أي تسهيالت للمعاقين حركيا في هذا الجانب
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 يوضح مدى حرمان المعاق حركيا من تحقيق أهدافه المستقبلية: (02)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %21 01 نعم
 %01 9 ل

 %011 91 المجموع
 

 02 رقملجدول الخاصة با المئوية النسب وضحت( 02)رقم دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

تؤكد بأن من المبحوثين % 62والتي قدرت ب بوضح الجدول أعاله بأن أغلب عينة الدراسة  :التحليل
ترى بأن اإلعاقة لم تحرمهم من تحقيق أهدافهم، % 62تحقيق أهدافهم المستقبلية، ونسبة اإلعاقة حرمتهم من 

يؤكده جل المبحوثين  وهذا راجع إلى أن طبيعة اإلعاقة شديدة قد تحرم المعاق من تحقيق أهدافه وهذا ما
 .يث أن أغلبهم لم يكملوا دراستهم وبذلك أصبحوا يعانون البطالةبح

 

 خاصة للمعاق حركيا بطريقة   المجتمع معاملةوضح ي: (91)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %011 91 نعم
%1 1 ل  
 %011        91        المجموع

90% 

10% 

 نعم

 ال
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 91 رقملجدول الخاصة با المئوية النسب وضحت( 91)رقم  دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

أكدت  %622ب  قدرت التي الساحقة النسبة نأب المئوية والنسب المعطيات خالل من الجدول يبين: التحليل
لنظرة المجتمع الدونية لهذه الفئة كونها فئة  ذلك ويرجع ،بطريقة خاصةالمعاق حركيا يعاملون  المجتمع بأن

 وهذه النظرة تنعكس جليا على قد تكون نظرة احتقار،و وكذلك بنظرة اإلحسان والشفقة غير منتجة عاجزة 
يشعر بالحقد والكراهية هذا يجعل من المعاق شخص محبط و فعالة على غيره عاجز و  نفسية المعاق بإحساسه

 .اتجاه اآلخرين وهذا ما يؤكد وجود معيقات اجتماعية في الوسط الحضري

 

 يوضح مدى تعرض المعاق حركيا للمضايقات بسبب إعاقته من طرف محيطه: (90)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %21 01 نعم

 %01 9 ل

 %011 91 المجموع
 

 

50% 

50% 
 نعم

 المجموع
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75 

 

 90 رقملجدول باالخاصة  المئوية النسب وضحت( 90)رقم دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

من المبحوثين تتعرض العديد من المضايقات، % 62نسبة   نأيبين ب( 06)من خالل الجدول رقم : التحليل
ال تتعرض للمضايقات، وهذه األخيرة ترجع إلى طبيعة التركيبة النفسية للشخص المعاق وقدرته % 62ونسبة 

على المقاومة والتحمل، والنسبة المرتفعة التي تتأثر بالمضايقات اللفظية والرمزية اإليحائية من المجتمع الذي 
معاق وصمة وهذا ما ينعكس سلبا على نفسية المعاق وعلى حياته وهو ما يؤدي به إلى االنعزال عن يكون لل
   . المجتمع

 

 يوضح مدى اندماج المعاق حركيا مع أصدقائه:( 99)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %91 2 اندماج كلي

 %11 06 اندماج جزئي

 %011 91 المجموع
 

 

90% 

10% 

 نعم

 ال
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 99 رقم لجدول الخاصة با المئوية النسب وضحت( 99)رقم لدائرة النسبية ا

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

لم يستطيعوا االندماج بشكل كلي مع محيطهم ونسبة  % 62أن نسبةأعاله تبين من خالل الجدول : التحليل
من المبحوثين مندمجون مع محيطهم وهذه األخيرة ترجع إلى قدرة المبحوث الذي تغلب على إعاقته % 02

وبالتالي يفرض نفسه في المجتمع، والنسبة الكبيرة التي لم تستطع االندماج مع محيطهم ويرجع ذلك إلى عدة 
عرضها للمضايقات كذلك النظرة الدونية من المجتمع  الغير واعي الذي يزيد من سوء أسباب منها الوصمة وت

 .انطوائي وانعزالي ويفقد مكانته االجتماعيةوضع المعاق وهذا ما يؤدي به إلى  جعله شخص 

 

 يوضح مدى مشاركة المعاق حركيا  أصدقائه في المناسبات:( 93)الجدول رقم 

 المئويةالنسبة  التكرار اإلجابة

 %95 5 نعم

 %75 05 ل

 %011 91 المجموع
 

 

 

20% 

80% 

 نعم

 ال



 نتائج الدراسة

 
77 

 

  02رقملجدول الخاصة با  المئوية النسب وضحت( 93)رقم  دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

، ال يشاركون في المناسباتمن المبحوثين  % 66أن نسبة يتضح لنا  (06)من خالل الجدول رقم  :التحليل
األصدقاء في المناسبات ألن غالبا ما يكون األصدقاء من األقارب مما يساعده على تشارك % 06ونسبة 

الحضور، والنسبة األكبر ممن ال يتمكنون من الذهاب إلى مثل هذه المناسبات وترجع إلى كون عدم دعوتهم 
دوره  وهذا ما يؤدي بالمعاق إلى كونه شخص غير اجتماعي و بذلك يغيب ،لكونهم فئة مهمشة من المجتمع

 . كفرد فعال في المجتمع

 

 يوضح مدى إحراج المعاق حركيا من طلب المساعدة من اآلخرين: (92)الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %75 05 نعم

 %95 5 ل

 %011 91 المجموع
 

 

25% 

75% 

 نعم

 ال
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 92لجدول رقم  الخاصة با المئوية النسب وضحت 92رقم  دائرة النسبيةال

 
 إعداد الطالبةمن : المصدر

من المبحوثين يشعرون بإحراج عند طلب  %66ن نسبة أمن خالل الجدول أعاله يتبين ب: التحليل
ال يشعرون بإحراج، ويرجع ذلك إلى أن األشخاص المعاقين ال يحبون أن يكون % 66المساعدة، ونسبة 

لب على مضض أو بغير عبئ على اآلخرين ألنهم يخافون من ردة فعل المجتمع أو الرفض أو تلبية الط
 . وهذا ما يؤدي بالمعاق إلى مواجهة العراقيل بنفسه وفوق جهده طيبة خاطر 

 

 من محيطه الجتماعي طريقة التعامل مع المعاق حركيا يوضح: (95)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %71 02 شفقة

 تقبل بصورة
 عادية

6 31% 

 %011 91 المجموع
 

 

 

19% 

81% 

 نعم

 ال
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 95 رقملجدول الخاصة با المئوية النسب وضحت( 95)رقم  دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة :المصدر

من المبحوثين  يتم التعامل معهم بشفقة من قبل المحيط % 62نأنالحظ من خالل الجدول ب: التحليل
اآلخرين وكذلك بتحسيس اآلخرين بها وال يستطيعون التخلص  إلىاالجتماعي وهذا ألنهم دائما بحاجة ماسة 

يساهمون في إعانتهم وهذا يفسر بحيث قبل بصورة عادية مل معهم بتيتم التعا% 62من هذا الشعور ونسبة 
وعي هذه الجماعات وهذا النوع من العالقات بين المجتمع الحضري في مدينة بسكرة وكذلك الشعور 

وهذا ما يؤكد غياب برامج توعوية ريحة ولكن رغم ذلك يبقى نقص فالمعامالت بالمسؤولية نحو هذه الش
 .وتحسيسية عن كيفية معاملتهم داخل المجتمع

الصعوبات الفيزيقية التي يعاني منها المعاقين حركيا في الوسط عرض وتحليل نتائج  (3
 الحضري

 في تنقالته اليوميةيوضح نوع الجهاز الذي يعتمد عليه المعاق حركيا : (96)لجدول رقم ا

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %75 05 كرسي متحرك

كهربائية دراجة 
 مكيفة

3 05% 

 %01 9 عكازين
 %011 91 المجموع

70% 

30% 

 شفقة

 تقبل بصورة عادية 
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 96 رقملجدول الخاصة  با لمئويةا النسب وضحت( 96)رقم  دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

ونسبة  ،يعتمدون في تنقالتهم على كرسي متحرك% 66 ن نسبةأأعاله يوضح ب من الجدول: التحليل
هذا  ،يعتمدون في تنقالتهم على العكازين% 62تليها نسبة و  ،مكيفةكهربائية  يعتمدون على دراجة% 66

 .تنقلهم والحركة في المدينةأي وسيلة يعتمدونها لينعكس جليا على 

 

المساندة للمعاق حركيا أثناء تنقل المعاق حركيا مدى صعوبات استخدام األجهزة :( 97)الجدول رقم 
 اليومي

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %25 02 نعم

 %5 0 ل

 %011 91 المجموع

 

 

75% 

15% 

10% 

 .كرسي متحرك

 دراجة كهربائية مكيفة

 عكازين
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  97رقملجدول الخاصة با  المئوية النسب وضحت( 97)رقم دائرة النسبيةلا

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

تؤكد على وجود صعوبات في استخدام % 66ن نسبة أبيتضح لنا   (06)ومن خالل الجدول رقم : التحليل
امتالك  إلىوهذا التباين يرجع  ،ال تجد صعوبة في ذلك% 6نسبة مساندة أثناء تنقالتهم اليومية و األجهزة ال

وأما النسبة القليلة  ،للتنقل مساعدة شخص آخر إلىعلهم يحتاجون جل المبحوثين للكراسي المتحركة وهذا يج
 خدام األجهزة المساعدةواغلب المعاقين يجدون صعوبة في است ،معبد طريقود المبحوث في وج إلىقد يرجع 

وهذا يؤكد إهمال الدولة لهذا الجانب في توفير  ،حيث أن نسبة كبيرة تعاني من عدم تكييف تلك األجهزة
، أو عدم التفكير في المعاقين أثناء اقتناء نوع معين هذه أجهزة مجهزة بما يسهل عملية استعمال المعاقين لها

 .  في الوسط الحضرياألجهزة الذي يجعل المعاق حركيا يعاني من صعوبات التنقل اليومي 

 

 المرافق العامة لستقبال المعاقين حركيا ئةيهيوضح مدى ت: (91)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %95 5 نعم

 %75 05 ل

 %011 91 المجموع

 

95% 

5% 

 نعم

 ال
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 91 رقملجدول الخاصة با  لمئوية النسب وضحت( 91)رقم  دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة :المصدر

ن المرافق العامة غير مؤهلة الستقبال أتؤكد ب% 66ن أب نجد نا للجدول أعالهئن خالل استقرام: التحليل
مؤهلة الستقبال المعاقين حركيا وهذا يدل على وجود ترى بأن المرافق العامة % 06المعاقين حركيا ونسبة 
، ومن خالل النسبة المرتفعة نالحظ بأن المرافق العامة غير مؤهلة الستقبال المعاقين مرافق مجهزة وأخرى ال

حركيا وهذا راجع إلى أن مختلف المرافق على مستوى المدينة خاصة باألسوياء وال يتمكن المعاق من 
ت فراغه وهذا ما يوضح غياب المعاقين وعدم الحضور في الحياة  اليومية داخل استخدامها ليقضي وق

 .الوسط الحضري

 

 يوضح مدى تجاوب قوانين السير لحتياجات المعاقين حركيا: (92)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %01 9 نعم

 %21 01 ل

 %011 91 المجموع

 

25% 

75% 

 نعم

 ال
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 92رقم لجدول الخاصة  با لمئوية النسب وضحت( 92)رقم  دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

يؤكد بأن قوانين السير ال تلبي حاجات المعاقين حركيا بينما % 62ن أمن خالل الجدول أعاله ب: التحليل
بغض النظر عن المعيقات الفيزيقية للمعاقين أن مدينة بسكرة  ،فيرون بأنها تلبي حاجات المعاقين% 62

ضافة  ية وبالنسبة ذلك عدم احترام قوانين المرور وهذا ما يفسر المخالفات  المرور  إلىلديها أزمة السير وا 
 ذلك لقلةركيا فمعرفتهم للموضوع محدودة و ن قوانين السير تلبي حاجات المعاقين حأالقليلة التي  ترى ب

 . على تنقل المعاقين حركيا يشكل خطري ذظم من المعيقات الفيزيقية المنالغير يعتبر السير  ، تهمانتقاال

 

 يوضح مدى تجاوب الشوارع والممرات مع احتياجات المعاق حركيا: (31)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %01 9 نعم

 %21 01 ل

 %011 91 المجموع

10% 

90% 

 نعم

 ال
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 31الرقم الخاصة بالجدول  لمئويةا وضح النسبت( 31)رقم  دائرة النسبيةال

 
 بةلمن إعداد الطا :المصدر

ن الشوارع والممرات في الحي ال تتجاوب مع أتؤكد ب% 62ن أخالل استقرائنا للجدول نالحظ ب من: التحليل
جميع الطرق والشوارع والممرات في المدينة  إلىوذلك يرجع  %62ونسبة احتياجات المعاقين حركيا 

مخصصة الستخدام المركبات على اختالف أنواعها وذلك ما يجعل مسألة تنقل المعاقين حركيا خاصة 
النارية المكيفة محاطة بصعوبات ومخاطر، وهذا يدل على أن أصحاب الدراجات الكهربائية أو الدراجات 

عمول بها في هذا الشأن والتي تم تخصيص مسالك خاصة لسير الدولة لم تستفد من تجارب الدولية الم
 .المعاقين حركيا على جانب الطريق األيمن

 يوضح مدى توفر مدارس خاصة ومؤهلة بالمعاقين حركيا في مدينة بسكرة: (30)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %011 91 ل

 %011 91 المجموع

10% 

90% 

 نعم

 ال
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 30الرقم الخاصة بالجدول  لمئويةا وضح النسبت (30) رقم دائرة النسبية ال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

تؤكد عدم وجود مدارس خاصة ومهيأة لذوي % 622ن نسبة أبنالحظ الجدول أعاله  من خالل: التحليل
، وهذا أمر صعب جدا على هذه الفئة التي تحتاج إلى قدر أكبر من االهتمام إعاقة حركية في مدينة بسكرة

حقهم في التعليم من أجل تسهيل دراستهم ومواصلتها من دون عناء، وهذا ما  إعطائهممن خالل وخاصة 
، ويدل على مدى تهميش الدولة في عدم التكفل بهذه الفئة من المعاقين يفسر انقطاع فئة كبيرة منهم مبكرا

بالرغم من وجود كافة التسهيالت واإلمكانيات التي تسمح بتوفير لتكفل الالزم لهم لبناء مدارس خاصة 
 .وبالشكل الكافي الذي يتماشى مع خصوصياتهم ومتطلباتهم الحركية

 

 امة ليتعامل معها المعاقين حركيايوضح مدى تهيئة المباني الحكومية والع:(39)الجدول رقم 

 %النسبة  التكرار   اإلجابة  

 %1      %1        نعم    

 %011      %91        ال     

 %011    %91        المجموع

50% 

50% 
 ال

 المجموع
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 39رقم الخاصة بالجدول  لمئويةا وضح النسبت( 39)رقم  دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر
 أكدت %622 ـب قدرت التي الساحقة النسبة نأب المئوية والنسب المعطيات خالل من الجدول يبين :التحليل

، فمن مدينة بسكرة ة  ليتعامل معها المعاقين حركيا داخلأمباني سواء حكومية أو عامة مهي وجود عدم على
في تصميم المباني اإلدارية على اختالف أنواعها افتقارها إلى العديد من التجهيزات وعدم مراعاتها مالحظتنا 

حركيا غياب المنحدرات عند المداخل المباني كما أن هذه المؤسسات الحكومية تفتقر  لحاجيات فئة المعاقين
إلى شبابيك خاصة بفئة المعاقين حركيا والتي تتسم بارتفاع مستوى الشبابيك مما يصعب عليه إنهاء معامالته 

ائية لهم وتصبح عملية ، كذلك طبيعة تهيئة المتبعة في تصميم المرافق العامة تجعلها إقصاإلدارية أو المالية
استخدامها غير ميسرة لهذه الفئة جراء صعوبة الولوج إليها والتجول في أرجائها واالستفادة من مرافقها وهذا 

بقائهم في دائرة المعانات  .يؤدي إلى حرمان المعاقين حركيا منها وبالتالي تسبب في تذليل إرادتهم وا 
 

 حركيا من صعوبات أثناء التجول والتنقل داخل المدينة يوضح مدى تعرض المعاقين: (33)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %011 91 نعم

 %011 91 المجموع

50% 50% 

 المجموع ال
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 33رقم  لمئويةا وضح النسبت( 33)رقم  الدائرة النسبية

 
 من إعداد الطالبة: المصدر
 أكدت  %622ـب قدرت التي الساحقة النسبة نأب المئوية والنسب المعطيات خالل من الجدول يبين :التحليل

تصميم المدينة  إلىجع ار أماكن مختلقة داخل المدينة وهذا وجود صعوبات أثناء التجول والتنقل في  على
وازدحامها وكذلك نقص الفضاءات وأماكن الترفيه خاصة بهم وكذلك سوء التخطيط للمدينة وتهيئة الطرقات 

يعيش فيه المعاقين حركيا داخل الوسط الحضري مما يجعل هذه  هي ترجمة لواقع  الذيكل هذه العراقيل 
 .الفئة مهمشة ومنعزلة عن غيرها في المجتمع

 

 يوضح مدى توفر فضاءات مخصصة للمعاقين حركيا في مدينة بسكرة: (32)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %91 2 نعم

 %11 06 ل

 %011 91 المجموع

 

 

50% 50% 

 المجموع نعم
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 32رقم الخاصة بالجدول   لمئويةا يوضح النسب( 32) النسبيةالدائرة 

 
للمعاقين  فضاءات مخصصة وجودعلى عدم  أكدت %62نسبة نأب الجدول خالل من نالحظ: التحليل
 ،المدينةي ف للمعاقين وجود فضاءات مخصصة على أكدت 20% نسبة ونجد ،بسكرة مدينةداخل  حركيا
استخدام هذه  استطاعوا وذلك ألنهم ،للعاديينالفضاءات العامة  نفس النسبة القليلة فهي تقصدفهذه 

 ،ولكن بنسب قليلة جدا تسمح له بزيارتها والتوجه إليها االندماج والتكيف والتنقل إليها وبأن إعاقته الفضاءات
 ، وهذا يدل على غياب سياسةفمعظم الفضاءات الموجودة في مدينة بسكرة خاصة بالعاديين أي األصحاء

تخطيطية محكمة وغياب ثقافة الترفيهية إن لم نقل انعدامها في مجتمعنا وهذا يؤثر تأثيرا سلبيا على المعاق 
إلى االنطواء على نفسه والمكوث بالمنزل فال شك بأن الترفيه يلعب دورا في حياة األشخاص ما يؤدي به 

الحياة اليومية داخل المدينة مما  ، ويؤدي بغياب المعاق فيالعاديين بصفة عامة والمعاقين بصفة خاصة
 . يعرقل عملية دمجهم في المجتمع

 
 يوضح مدى موائمة المسكن مع نوعية الجهاز المستخدم للمعاقين حركيا :(35) الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %5 0 نعم

 %25 02 ل

 %011 91 المجموع
 

6% 

94% 

 نعم

 ال
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 35الرقم الخاصة بالجدول  لمئويةا وضح النسبت :(35)رقم  دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

المسكن مع  مةمالئ عدم على أكدت% 66 نسبة نأبيوضح الذي  الجدول خالل من نالحظ :التحليل
 نالحظ من خالل مع الجهاز المستخدم، على أن المسكن مالئم أكدت  %6 نسبة، و إليهالجهاز الذي يستند 

ويرجع إلى أن نوعية الجهاز الذي يستخدمه  المسكن مع مةمالئعدم  على أكدت التي المرتفعة المئوية النسبة
المنزل مصمم لصالح العاديين دون التفكير في انه قد يسكنها معاق مما يجعل بعض المستلزمات المعاق 

ففي المسكن العمودي نالحظ عدم وجود منحدرات أو مصاعد داخل  حركيا أو انعدامها داخل هذه المنازل،
كان  النزول خاصة إذا الصعود أووخاصة أصحاب الكراسي المتحركة العمارة مما يصعب على المعاق 

نوع هذا يرجع إلى فأما الذين يرون بأن المنزل مالئم مع نوع الجهاز المستخدم ، و ويعليسكن في الطابق ال
عملية تصميم المنزل لصالح المعاق وبالتالي توفير حاجيات المعاق في تدخل األسرة لك المسكن أرضي وكذ

فصعوبة تنقل المعاق داخل المنزل يرجع إلى نوع الجهاز الذي يستخدمه وأغلب المعاقين  حركيا داخلها،
للمنزل ل يملكون كرسي متحرك فهو بحاجة إلى أماكن ذات أبعاد متكاملة ومريحة من خالل الحيز المتكام

باإلضافة إلى أرضية دون عوائق لكي تسمح للسير الحسن للمعاق وذلك فتحة األبواب الضيقة وكثرة الجدران 
ومن هنا يمكننا القول بأن الدولة ال  داخل المنزل األمر الذي يجعل مناوراته لكرسيه المتحرك ال تكون حرة،

في التدخل  األسررات على عكس ما تقوم به بعض تراعي وال تهتم أثناء عملية تخطيط هذه المساكن والعما
  .وجود ما يتطلبه معاقيها فيها رضوففي عملية تخطيط مساكنها 

 

 

5% 

95% 

 ال نعم



 نتائج الدراسة

 
90 

 

 

يوضح مدى تواجد لوحات إرشادية تدل على المنحدرات الصعود والهبوط في المدينة  :(36)الجدول رقم 
 خاصة بالمعاقين حركيا

 

 

 

  

 

 36رقم الخاصة بالجدول  لمئويةا النسب وضح ت( 36)رقم  دائرة النسبيةال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

وجود لوحات إرشادية تدل على  عدم على أكدت% 66 نسب نأب الجدول خالل من نالحظ: التحليل
وهذه األخيرة  والتي ، لوحات إرشادية وجود على أكدت %6 نسبة ونجد الصعود والهبوط خاصة بالمعاقين،

وجود لوحات  عدم على أكدت التي المرتفعة المئوية النسبومن خالل تكون فقط داخل مؤسسات حكومية، 
وهذا راجع إلى افتقار المدينة ألماكن الخاصة بالمعاقين منها الممرات والمنحدرات واألرصفة  إرشادية

5% 

95% 

 ال نعم

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %5 0 نعم

 %25 02 ل

 %011 %91 المجموع
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والمواقف الحافالت التي تكون فيها الفتات اإلرشادية وبغياب هذه األخيرة يجد المعاق نفسه في  مواجهة 
 .صعوبات فيزيقية  خالل تنقله داخل المدينة 

 
 

 المدينيأرصفة خاصة بالمعاقين حركيا في الفضاء  يوضح مدى وجود:( 37)الجدول رقم
 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %01 9 نعم

 %21 01 ل

 % 011 91 المجموع
 

 37الخاصة بالجدول رقم  لمئويةا وضح النسبت( 37)رقم  دائرة النسبية ال

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

على عدم وجود أرصفة خاصة بالمعاقين داخل  أكدت %62 نسبة نأب لنا يتضح الجدول خالل من:التحليل
، وهذا يرجع إلى طريقة إعداد وتصميم األرصفة تعيق حركة أكدت وجودها% 62ونسبة  المدينيالفضاء 

غياب سياسة التخطيط خاصة على عدم المعاق وخاصة مستخدمي الكراسي المتحركة، وهذا يدل على 
كيا انتقاله من الرصيف إلى أخر دون مساعدة األخر، وفي حالة احتوائها على منحدرات تسهل للمعاق حر 

وجودها تكون غير مصممة لصالحهم بدليل شدة ارتفاعها أو انحدارها ووجودها في أماكن ال يحتاجها المعاق 

10% 

90% 

 نعم

 ال
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وبالتالي تؤدي بالمعاق حركيا إلى التخلي عن الحركة بين أرجاء المدينة الشيء الذي يؤدي إلى غيابه في 
 .لحضريالوسط ا

 

 

 يوضح مدى مساعدة أرضيات المدينة لتنقل عليها المعاق بسهولة :(31)الجدول رقم 

 النسب  المئوية التكرار        اإلجابة        
 %1           1             نعم    
 %011         91            ل     

 %011         91            المجموع  
 

  31خاصة بالجدول رقم  لمئوية وضح النسبت (31)رقم لدائرة النسبية ا

 
تنقل أرضيات المدينة غير مساعدة لتؤكد بأن % 622من خالل معطيات الجدول أعاله بأن نسبة : التحليل

تعبدة عدم ذلك  إلىوالتية في هذا األمر إضافة قع األعمال المقوذلك مرتبط بوا ،عاقين حركيا عليها بسهولةمال
في التنقل داخل  ةمما يجعل المعاق حركيا أكثر معانا هذه الطرق وتركها مكسورة وكذلك صغر الطرقات،

 .المدينة

 

 

50% 
50% 

 ال

 المجموع
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 المعاقين حركيا في المكان العمل مدى وجود مداخل خاصة ب :(32)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %35 7 نعم

 %65 03 ل

%011 91 المجموع  
 

  32الخاصة بالجدول رقم   لمئوية يوضح النسب( 32)رقم  لدائرة النسبيةا

 
 من إعداد الطالبة: المصدر

% 66تؤكد عدم توفر مداخل خاصة بالمعاقين، ونسبة % 06بأن نسبة ( 66)يبين الجدول رقم : التحليل
طريقة تصميم  المؤسسات الحكومية لصالح األصحاء  إلى جع هذاار رى بأنه يتوفر مداخل خاصة بهم، و ت

وعدم وجود أي تسهيالت في هذا الجانب للمعاقين حركيا،  فمن مالحظتنا للمؤسسات في المدينة غياب 
ل أمرا صعبا و المنحدرات عند مداخل هذه المباني، مما يجعل على أصحاب الكراسي المتحركة عملية الدخ

35% 

65% 

 نعم

 ال
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ألدنى تجهيزات خاصة  ن اآلخرين أو طلبها هم منهم وكذلك افتقارهامما يضطرهم النتظار المساعدة م
منهم للقيام ببعض الحلول الترقيعية والتي وبالنسبة للتي ترى بوجود مداخل خاصة فذلك فمن بادر  بالمعاقين

تتمثل  في إقامة منحدرات عند مدخل بواباتها في محاولة لتسهيل الدخول وخروج المعاقين حركيا لكن جل 
ه التحسينات تنجز بشكل عشوائي، وهذا ما يؤكد إهمال وال مباالة من قبل القائمين على شؤون هذه هذ

 .  المؤسسات والهيئات غالبا
 راسة الميدانية في ضوء الفرضيات نتائج الد :ثانيا

 األولى الفرضية مستوى على نتائج - أ

 المعاقين حركيا في الوسط الحضري توجد صعوبات سوسيولوجية يعاني منها
ين تتعامل مع المعاقبعض أسر إذ أن  تحققت نسبيا، لالختبار الدراسة في المتضمنة الفرضية مؤشرات إن

المعاق حركيا بوعي وعقالنية، كما تعمل جاهدة على أن تؤمن له الرعاية والعناية الخاصة والمناسبة له، إال 
 :تعترضه معيقات اجتماعية أخرى ومنها هأن

ت من عينة الدراسة أكد %66.06أصدقائه وبمحيطه الخارجي حيث نالحظ نسبة طبيعة العالقة بينه وبين 
بين محيطه والخارجي وهذا ما انعكس على واقعه االجتماعي و العالقة بين المعاق حركيا  عدم توافقعلى 

 .العامة للدراسةنتائج الوهذا ما سنتطرق إليه في 

 ةالفرضية الثاني مستوى على نتائج - ب
 توجد صعوبات فيزيقية يعاني منها المعاقين حركيا في الوسط الحضري

جابة الميدانية دراستنا في المستعملة الثانية الفرضية مؤشرات خالل من  تهاه جل الدراسة على عينة وا 
أكدت على وجود صعوبات فيزيقية أثناء تنقلها داخل المدينة وذلك  % 622 نسبة نالحظ حيث، المؤشرات

ن مدينة بسكرة لمعاقين حركيا مما يصعب عليهم االندماج في المحيط الخارجي أللعدم توفر بيئة مالئمة ل
ظم غير المنبالمعاقين حركيا ويعتبر السير  مدينة غير مؤهلة للمعاقين حركيا وذلك لعدم توفر أماكن خاصة

ثر على عملية التنقل داخل الوسط الحضري وكذلك عدم تجهيز األماكن العامة ؤ المعيقات الفيزيقية التي تمن 
  .جل ذلك ويجعله شخص اتكاليأومال من  التنقل وقد يكلفه جهد ووقت عبءللمعاق حركيا مما يشكل عليه 

 
  :السابقة سةاالدر  ضوء في سةاالدر  نتائج-ج

 خراآل بعضال في وتختلف عديدة جوانب في تتطابق التي النتائج من جملة إلى ستناادر  توصلت لقد      
 .منها جانبا عرضنا التي المشابهة سةار دال إليه توصلت ما مع
جتماعية ا يعانون من معيقات اإن المعاقين حركي :وهي نتائجإلى مجموعة من ال بحثناتوصلنا في  -  

دمج المعاقين حركيا بيئيا )وفيزيقية في الوسط الحضري، بينما الدراسة المشابهة والتي تندرج تحت عنوان 
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ن احتياجات المعاقين غير متوفرة من وجهة نظر نتائج مفادها أ إلىحيث توصل الباحث ( واجتماعيا ومحليا
 .صناعة األدوات المساعدة المعاقين حركيا من الشوارع واألرصفة والمرافق العامة وكذلك

 المشكالت النفسية واالجتماعية)وتوصلت دراسة قرينات بن شهرة وباهي سالمي والتي تندرج تحت عنوان  - 
 ثم األولى المرتبة في الصحية المشكالت أن والتي توصلت للنتائج مفادها( والصحية لدى المعاقين حركيا

  .النفسية المشكالت األخير وفي االجتماعية مشكالت
 .البيئيةتنا من حيث المعوقات االجتماعية و وهذا ما يتطابق مع نتائج دراس   
 

 نتائج العامة للدراسةال: ثالثا
   
من خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بها بمدينة بسكرة والتي تمحورت حول الصعوبات السوسيومجالية  

نتائج مفادها وجود معيقات اجتماعية وفيزيقية للمعاقين  إلىللمعاقين حركيا في الوسط الحضري توصلنا 
 :حركيا داخل المدينة موضحة كما يلي

تحيل بين المعاق حركيا وبين تكوينه للعالقات  المجتمع البسكريعدم وجود ثقافة المساعدة لدى  -
 .االجتماعية

 .بسكرةفي مدينة  اإلناثب مقارنة السوسيومجالةللمعيقات  الذكور هم أكثر عرضة -
من طرف بعض أفراد شفقة الب ة التي توحيمعاملالوطريقة السلبية نظرة المجمع  يعاني المعاق حركيا من-

 .األصحاء وبحكم حالة العجز والنقص التي يعيشها بسبب اإلعاقة همجتمع
لمعاق حركيا مما تجعله ال يستطيع االلتحاق بالعمل أو البحث ا لحاجات عدم توفر مناصب عمل مالئمة -

 . عنه
ثار نفسية بعة من هذه الوصمة، مما يترك له آيعاني المعاق حركيا من الوصمة وينظر له بنظرة دونية نا  -

 .ن تكيفهم بشكل ايجابي في المجتمعواجتماعية تحد م
 .من الوحدة االجتماعيةعزوف المعاق عن أي نشاطات مع أصدقائه مما يعاني  -
 .العجزاعية يواجهها إذا يشعره بالنقص و اعتماد المعاق حركيا على اآلخرين من أكثر صعوبات االجتم -
 .عدم تهيئة الطرق والممرات للمعاقين حركيا مما يصعب عليهم استخدام األجهزة المساعدة -
 مواصلة التعليم بفعل هم لعدميضطر حركيا في مدينة بسكرة مما وفق احتياجات المعاق مدارس ال هيئةعدم ت-

 .المدارس إلىأجل الوصول العراقيل والمعاناة التي يتكبدونها مع أسرهم من 
 .عدم وجود أماكن مالئمة وخاصة بالمعاقين حركيا في مدينة بسكرة للترويح عن النفس-
لىو تزيد من عرقلة حركة السير  بسكرة مما بصفة عامة في مدينةعدم انتظام قوانين السير  - حوادث  ا 

 .في التنقل في الطرق ناهيك عن شدة الخطر على المعاق حركياالمرور 
 .مما يتكبد عناء التنقل والحركةبسكرة مدينة من غياب مسالك السير في طرقات  يعاني المعاق حركيا -
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احتياجات المعاق حركيا بعين االعتبار ( أرضيعمودي، ) تصميم المساكن على غرار نوعها عدم مراعاة-
 .في الحركة للمعاق حركيا ة شديدةسبب في معاناتوهو ما ي

ات مكيفة، كراسي متحركة، دراج)لمختلف مكونات هذه الفئة  هاحاجياتعدم تهيئة األرصفة وعدم استجابة  -
امها يجعل استخد لمنحدرات بداية الحركة ونهايتها متناسبة مع علو الرصيف وهو ماا جراء افتقارها( عكازان

.أمر صعب بالنسبة لهذه الفئة



 

 

 
 

 خاتمة



 خاتمة
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شكاالت التي تواجه فئة المعاقين حركيا في اإلهذه الدراسة التي تناولت إحدى  ونخلص في األخير في
 التي تعترضهم في حياتهم اليومية أال وهي المعوقات االجتماعية والفيزيقية حياتهم االجتماعية والخارجية،

واقع المرير الهذه إلى  من خالل دراستنا وتعرفنا،يا في المجتمعالتي تقف كعائق أمام دمج المعاقين  حركو 
عدم تهيئة البيئة الحضرية من الناحية العمرانية وتصميم و خاصة في وسط ال تتوفر فيه اإلمكانيات الالزمة 

التنقل أو الحركة مما يزيد معاناتهم وتكبد المشقة المعاقين حركيا الطرقات واألرصفة مما ال يسهل على 
 .تهم وعزيمتهم اإمكانيالتي تحد من و  عليهم

 والتضامن مع المعاق وأسرتهوالتقدير هذه الفئة يجب أن تكون مبنية على االحترام  إلىإن النظرة 
ها تعاني من عدة إال أنفي الجزائر رغم التشريعات الخاصة برعاية المعاقين ، و باعتبارهم ذو حقوق خاصة

الدولة لذا على  .هذه الفئةمما يزيد من شدة معاناة  في التهيئة المجالية في المجتمع خاصة ونقائص عراقيل
من خاصة ما تعلق بالجانب الفيزيقي و  اجتماعيا ورعايتهاتكفل الجهود من أجل ال تجمعوالسلطات المحلية أن 

مكانيات عالية ولكن ما يحتاجونه هو توظيفمن بالرغم تهيئة مجالية داخلية وخارجية،  ها أن لديهم قدرات وا 
الحكومة الجزائرية وتطبيق القوانين التي تساعد هذه الفئة على العيش طرف من  منها وكذا رعايتهمواالستفادة 

 .ممارسة نشاطاتها وتوظيفها حتى ال يشعروا بأنهم عالة على المجتمعو 
التخطيط والتنفيذ، وتهيئة األماكن عملية جب مراعاة هذه الفئة واألخذ بعين االعتبار عند ذلك و كو 
عاقتهموالمرافق الحكومية، وكذلك دمجهم في المدارس من خالعامة   .الل تهيئتها بما يتالءم وا 
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 :توصيات  

 تهاه من التخفيف األقل على أو الحد جلأ ومن استنتاجات من له توصلنا وما ذكره سبق ما خالل من    
 :يلي ما نقترحقيا يفيز و  اجتماعيااقيل التي تواجه المعاقين حركيا العر 
وذلك لتحقيق اندماجهم ضمن المجتمع داخل الوسط  ،العمل على توفير الدعم االجتماعي للمعاقين حركيا -

 .الحضري
 .سر األشخاص المعاقين حركياأبمعالجة ضعف القدرة المالية لدى وضع السبل الكفيلة  -
 .سهولةوالتنقل بكل  فئة المعاقين حركياصالح تهيئة الفضاءات واألماكن العامة ل -
 ،ضرورة عقد برامج خاصة تهدف توعية المجتمع وشرائحه المختلفة حول اإلعاقة وطريقة التعامل معها -
 .نشر الوعي في المجتمع بصورة عامةو 
 .اتصميم أماكن العمل المكتبية والصناعية بشكل يسمح باشتراك المعاقين حركي -
 .المرافق العامة والخاصة المختلفة بدون عوائق إلىتوفير الشروط المناسبة إلمكانات الوصول  -
 لب التوعية والتثقيإن وجود أنظمة وتشريعات قياسية يتط -
مع المعاقين حركيا، وخاصة من سيكون لهم احتكاك مباشر حول أسلوب التعامل األمثل  اآلخرين لألفراد ف

 .معهم
 .مدينة بسكرة بشكل يسهل التحركتصميم ممرات المشاة داخل -
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 قائمة المراجع
 القواميس والمعاجم  -
 . 6662دار الكتب العلمية، بيروت،  ابن منظور، أبو الفضل جمال، لسان العرب، (6
 .6666مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ، 0أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات العلوم االجتماعية، ط (0
 .6606، بيروت، لبنان، 6األبجدي، طدار الشروق، المنجد  (6

 الكتب -

 .0222ار الفكر العربي، مصر، ، د6أسامة رياض، رياضة المعاقين األسس الطبية والرياضية، ط(6

ق للنشر مكتبة الزهراء، الشرو  ،الخدمة االجتماعية في مجال الفئات الخاصة أبو المعاطي الماهر علي، (0
 .0226والتوزيع، القاهرة، 

 .0226عة النيل العربية، القاهرة، ، مجمو 6أبو النصر مرضي، اإلعاقة الحركية والشلل الدماغي، ط (6
المراكز الديمقراطي بوحوش عمار، وآخرون، منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعية،  (6

 . 0266ن، ألمانيا، العربي اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية، برلي
 .0226، دار الفكر، عمان، 6اقين، طبرنامج تدريبي لألطفال المع ،جمال الخطيب، منى الحديدي (6
الفني  0ويبنار  الكتيب) بسمير فيداهش، تعريف اإلعاقة وتصنيف أنواعها. هولنويجر، ت جوديت (0
 .0266، منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، استراليا، (لمرافقا
 . 6666حسام صالح، علم االجتماع الحضري، مكتبة صدى الحروف، جامعة الملك فيصل، السعودية،  (6
 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة6حسن محمد النواصرة، ذوي االحتياجات الخاصة مدخل في التأهيل البدني، ط (6

 .0220والنشر، مصر، 
حسين محمد عبد المؤمن، سيكولوجية غير العاديين وتربيتهم، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  (6

6660 . 
 .0220األنجلو المصرية، القاهرة،  العزيز موسى، علم النفس اإلعاقة، مكتبة رشاد علي عبد (62
 -التشخيص -لمفهوما)ذوي الحاجات الخاصةالتربية الخاصة األطفال  إلىسعيد حسني العزة، مدخل  (66

فة للنشر والتوزيع، األردن، ، اإلصدار األول، الدار العلمية للنشر والتوزيع، دار الثقا6، ط(أساليب التدريس
0220 . 
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لدنيا الطباعة ، دار الوفاء 6سعيد كمال، عبد الحميد، التقسيم والتشخيص لذوي االحتياجات الخاصة، ط (60
 .0226والنشر، مصر، 

 .0226دار الجامعة الجديدة، مصر،  محمد، اإلعاقة الحركية،السيد فهمي علي  (66
ارس نور الغد األهلية، السيد محمد سالم، وآخرون، قضايا ومشكالت ذوي االحتياجات الخاصة، مد (66

 .0266قطر، 
 .ت. فيصل المملكة العربية السعودية، دصابر عبد الباقي، علم االجتماع الحضري، جامعة الملك  (66
داوي، أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي، التخطيط للبحث وجمع مجيد بعبد الحميد عبد ال (60

 . 0226، دار الشروق، عمان، spspوتحليل البيانات يدويا وباستخدام 
مد للنشر والتوزيع، األردن، ط، دار الحا.عصام حمدي الصفدي، اإلعاقة الحركية والشلل الدماغي، د (66

0226. 
، دار الفكر 6، ط(مقدمة في التربية الخاصة)طفال غير العاديين فاروق الروسان، سيكولوجية األ (66
 . باعة والنشر والتوزيع، عمان، د تللط
 .0226، 6ر وائل للنشر والتوزيع، طقحطان احمد الظاهري، اإلعاقة الجسمية والصحية، دا (66
زيع، األردن، نشر والتو ماجدة السيد عبيد، اإلعاقة الجسمية، مجموعة النيل العربية، دار الصفاء لل (02

6666. 
 .6666دار الصفاء، عمان، األردن،  ماجدة السيد عبيد، اإلعاقة الحسية الحركية، (06
متطلبات البيئة الخارجية، كلية التعمير والتخطيط، جامعة  -مأمون بدر الدين الورع، التصميم للمعوقين (00

 (ت.د)الملك سعود، 
 .0226جامعة المنصورة، مصر،  ماعي،مهدي محمد القصاص، مبادئ اإلحصاء والقياس االجت (06
ة حسني رأس الجبل، قسنطينة، نادية سعيد عيشور، منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية، مؤسس (06

0266. 
 .0222ماعي، المكتبة الجامعية، اإلسكندرية، هالة منصور، محاضرات في علم اإلحصاء التقني واالجت (06

 ذكرات وأطروحات م -
، رسالة (دراسة ميدانية لواقع المعاق في المدينة المحمدية)حركيا في المدينة بخماس يوسف، المعاقين  (6

ماستر، في علم االجتماع الحضري، قسم علم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة عبد 
 .0266/0266ابن باديس، مستغانم،  الحميد
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، أطروحة (مدينة بسكرة نموذجا) لمستدامة باية، توسع المجال الحضري ومشروعات التنمية ا بوزغاية (0
دكتوراه، في علم االجتماع الحضري، قسم علم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد 

 . 0266/0260خيضر بسكرة، 
دراسة ميدانية في )رنا محمد صبحي عوادة، دمج المعاقين حركيا في المجتمع المحلي بيئيا واجتماعيا  (6

عة النجاح الوطنية، فلسطين، ، رسالة ماجستير، في التخطيط الحضري واإلقليمي، جام(ظة نابلسمحاف
0226. 

دراسة مقارنة بين )عبد النور العالم، األنشطة البدنية والرياضية ودورها في االرتقاء بالمعاقين حركيا  (6
قسم علم االجتماع والديمغرافيا، كلية  ، أطروحة دكتوراه، في إدارة الموارد البشرية،(الممارسين وغير الممارسين

 .0266/0266، 0د لمين دباغين، سطيفالعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محم
ثر االنترنيت على القيم االجتماعية في الوسط الحضري، رسالة ماجستير، في علم مخلوف بومدين، أ (6

ماعية، جامعة محمد بوضياف، والعلوم االجت االجتماع الحضري، قسم علم االجتماع والديمغرافيا، كلية اآلداب
 (ت.ب) ، مسيلة

 المجالت والمقالت -

، مجلة العلوم االجتماعية، العدد (مقاربة تحليلية)العمري عيسات، مسائل اإلعاقة والمعوقين في الجزائر( 6
 .0266ديسمبر، الجزائر،  66

، مقال منشور في مجلة المدينيقاسمي شوقي، عثمان فويل، صعوبات تنقل المعاقين حركيا في الفضاء ( 0
 .0266مارس، الجزائر  06دي، العدد الدراسات والبحوث العلمية، جامعة الشهيد حمى لخضر، الوا

عرضين لتحد حركي في نجاة حسن حسن الفقيه، المتطلبات الفراغية والعمرانية ومدى توافرها لألطفال الم( 6
 .ت.المدن اليمنية، مجلة قسم العلوم االجتماعية، كلية التربية، جامعة صنعاء، اليمن، د

، في المنطقة 66اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، اإلعاقة وهدف التنمية المستدامة رقم ( 6
 .0266ة، األمم المتحدة االسكوا، العربية، نشرة التنمية االجتماعي

هادفي سمية، سوسيولوجيا المدينة وأنماط التنظيم االجتماعي الحضري، مجلة العلوم اإلنسانية ( 6
 .0266الجزائر،  سكيكدة، 66أوت  02ديسمبر، جامعة  66واالجتماعية، العدد 
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 الملتقيات-

الشباب ذوي مها عبد المجيد العاني، اسعد تقي عبد محمد العطار، ورقة مؤتمر، التحديات التي تواجه ( 6
، الجمعية الخليجية لإلعاقة، الملتقىالرابع (دراسة ميدانية)ؤسسات القطاع الخاص سلطنة عمان اإلعاقة في م

ابريل، دبي، اإلمارات  66-66، أيام (الواقع الطموح)عشر بعنوان الخدمات المقدمة للشباب من ذوي اإلعاقة
 .0266، العربية المتحدة
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 (0)الملحق رقم 
 العلمي والبحث العالي التعليم رةاز و 

 بسكرة خيضر محمد جامعة
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم علم االجتماع
 تخصص علم االجتماع الحضري

 
 استبياناستمارة                           

 
 

 

 

 

 

 

 :تحت إشراف -                                                         :          من إعداد الطالبة

 صدراتة فضيلة/ د -                                                                     فتحية جعيدر -

 

 موضوعية نتائج إلى للوصول مساعدتنا بغرض صدق بكل االستبيان هذا على اإلجابة سيادتكم من نرجو

 .المناسبة الخانة في (x) عالمة  وعلمية،بوضع

 .ةألغراض علمي إال تستعمل ولن، سرية االستمارة بهذه الواردة المعلومات أن علما ونحيطكم

 

 

 

 

 المعوقات السوسيومجالية للمعاقين حركيا في الوسط الحضري

 - مدينة بسكرةميدانية في  دراسة -

 9191/ 9102: الدراسيةالسنة  
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 : البيانات الشخصية -0

 أنثى   -ذكر               -:   الجنس-1

 السن-2

 :  الحالة العائلية-3

 أرمل   -مطلق                 -أعزب                     -متزوج                    -

 :  مستوى التعليميلا -4

 جامعي  -ثانوي          -متوسط              -ابتدائي           -أمي            - 

 :  الحالة المهنية-5

 (ال يستطيع ) عاجز عن العمل  -                بطال -يعمل                   -   

 مؤسسي                  -     دوي                            حرفي ي -:  نوع العمل -6

 : نوع األسرة -7

 أسرة نووية-             أسرة ممتدة  -

 أرضي   -عمودي                     -:   نوع المسكن -8

لصعوبات السوسيولوجية التي يعاني منها المعاقين حركيا في الوسط خاص با  :المحور األول  -2

 :الحضري

 متوترة            -           -       مقبولة -جيدة           -ما طبيعة العالقة بينك وبين أفراد أسرتك؟  -1

 ال     -نعم             -مناسبات؟    ،نزهة،هل ترافق  أفراد أسرتك  في رحالت  -2

 ال -                  نعم -متطلبات حياتك اليومية؟  كل  ة بتوفيرسراأل هل تقوم -3

 غير كاف -كافي               -:  العالجيةن دخلك يكفي لمصاريفك ترى بأ هل -4

 األهل-               جمعيات     -كيف تتصرف ؟  افغير كفي حالة ما إذا كانت اإلجابة ب

 شاق -    مريح              -طبيعة العمل الذي تمارسه ؟                      ما -5

 أحيانا-            ال    -نعم            -بنشاطاتك اليومية؟ مساعدة أية شخص لقيام    إلىهل تحتاج  -6
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 ممن تتلقى هذه المساعدة بشكل رئيسي؟   -7

 الزوجة/الزوج-األخت             -األخ            -األم             -األب              -

 ال -نعم                -تتلقى مساعدة من محيطك الخارجي ؟      هل  -8

 ال            -نعم                   -؟خر هل تواجه صعوباتان آمك إلىفي حالة تنقلك من منزلك  -9

 ال -ترى بأن اإلعاقة حرمتك من  تحقيق أهدافك المستقبلية ؟  نعم                هل -11

 ال -نعم                 -هل تتلقى معاملة خاصة من طرف أصدقائك؟                   -11

 ال-نعم                 -مضايقات  بسبب إعاقتك  في محيطك ؟      إلىهل تعرضت  -12

 اندماج جزئي  –   اندماج كلي              أو    -:  ما مدى اندماجك مع أصدقائك  ؟  -  13

 ال -نعم               -ك  في المناسبات ؟            هل تشارك أصدقاء -14

 ال           -نعم              -هل تجد إحراج عند طلب المساعدة من اآلخرين ؟  -15

 :ـهل ترى بأنه يتم التعامل معك من قبل أفراد محيطك االجتماعي ب -16

 تقبل بصورة عادية  -شفقة               -

خاص بالصعوبات الفيزيقية  التي يعاني منها المعاقين حركيا في الوسط : المحور الثاني /3

 الحضري؟

 في تنقالتك اليومية على أي وسيلة تعتمد؟  -1

 عكازين  -                      مكيفةكهربائية   دراجة -كرسي متحرك              -

العكازين في تنقالتك / المتحرك/ الكرسي الكهربائي. هل تجد صعوبة في استخدام األجهزة المساعدة -2

 ال -نعم               -اليومية ؟  

 ال -نعم              -هل المرافق العامة مؤهلة الستقبال المعاقين ؟  -3

 ال -  نعم                -حركيا؟     كمهل قوانين السير تلبي حاجات -4

 ال   -نعم             -هل الشوارع والممرات في الحي تتجاوب واحتياجات المعاقين حركيا؟     -5

 ال -نعم              -    لذوي إعاقة حركية في مدينتك؟ ومهيأةهل تتوفر مدارس خاصة  -6

 ال -نعم          -هل المباني الحكومية والعامة مهيأة ليتعامل معها المعاقين حركيا؟     - 7

 هل تتلقون صعوبات أثناء التجوال والتنقل في أماكن مختلفة  داخل المدينة؟     -8

 ال -نعم               -         

 ال   -نعم             -هل هناك فضاءات مخصصة تتالءم مع وضعيتك  داخل المدينة؟        -9
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 ال -نعم            -م مع نوعية الجهاز الذي تستخدمه؟    هل المسكن الذي تعيش فيه يتالء -11

 ؟ بكمخاصة تدل على المنحدرات الهبوط والصعود ال لوحاتهل يتوفر في المدينة -11

 ال -نعم                    -          

 ال -       نعم           -؟  بكمعلى أرصفة خاصة  المدينيالفضاء  هل يتوفر -12

 ال -نعم                 - بسهولة؟  فيهاأرضيات المدينة مساعدة للتنقل  هل -13

 ال -             نعم   -  مداخل خاصة بالمعاقين؟  عملكهل يتوفر في مكان  -14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9)الملحق رقم                      

  

 

 

 

  

 

 

  



 قائمة المالحق

 
110 

 

 
 معانات المعاق حركيا مع الرصيف -( 10)الصورة

  

 

 

 معانات المعاق حركيا داخل المنشآت اإلدارية  -( 19)الصورة
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 .جةالمنته الترقيعية لولالحعن  نموذج  -(13)الصورة 

 

 
 .معانات المعاق حركيا في استخدام وسائل النقل -(13)الصورة رقم 


