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 تتجاوز هتمام خالل العصر الحدیث بمشكلة المعاقین في كافة دول العالم، لیتحول إلى مسألةزاد اإل

 المنظمة العالمیة للصحة،: الحدود السیاسیة للدول، بعد أن باتت ترعاها العدید من الهیئات الدولیة ك 

إلى جانب عدد كبیر من المؤسسات غیر الحكومیة النشطة في مجال  ومنظمة العمل الدولیة، الیونسیف

ه الفئة، ذه ت على عاتقها مسؤولیة أخطار وتحسیس الرأي العام العالمي بمشكالتذحقوق اإلنسان والتي أخ

وتعبئتهم لترقیة الشروط الصحیة والنفسیة واالجتماعیة للبیئات الحاضنة لهم، األمر الذي سمح ببلورة وعي 

ه الفئة ، بشكل أنجر عنه إصدار العدید من المواثیق والعهود الدولیة ذي وٕانساني وقانوني دولي إزاء هسیاس

لك حریة ذحترام كرامة األشخاص المتأصلة واستقاللهم الذاتي بما في إا الشأن، الناصة على وجوب ذفي ه

وي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة ذاص عدم التمیز، كفالة مشاركة األشخ تقریر خیاراتهم بأنفسهم واستقاللیتهم،

  .في المجتمع واحترام الفوارق

وي االحتیاجات الخاصة ، دفع الكثیر من الدول ذا التحول الطارئ في نظرة المجتمع الدولي لفئة ذه

العربیة إلى عدم البقاء بمعزل عنه ومحاولة مواكبته ، حیث سارعت إلى تبني حزمة من اإلجراءات لصالح 

لك كنوع من الترجمة العملیة لمصادقتها على العدید من المواثیق والمعاهدات الدولیة التي جرى ذو ه الفئة ذه

ا المضمار، والتي كان هدفها رفع الغبن ذطرحها من طرف مختلف المنظمات الدولیة النشطة في ه

اعها والسعي لك من خالل محاولة االرتقاء بأوضذاالجتماعي والتجاهل الذي ظل ممارسا علیها طویال ، و 

 اذإلدماجها في الحیاة االجتماعیة، كما هو علیه الحال بالنسبة لفئة المعاقین حركیا موضوع اهتمامنا في ه

ي أثمر ذالبحث ، والتي استفاد المنتسبین إلیها من التطور التكنولوجي الحاصل في مجال الرعایة الصحیة وال

 الكراسي المتحركة ،: مجال الحركة والتنقل، من شاكلة بتوفیر جملة من األجهزة والوسائل المساعدة في 

ه الدول في تسهیل حصول مواطنیها ذالخ ، حیث لم تتأخر ه...والمساند، الدراجات الناریة المكیفة   العكازات

ماكن التعلیم هاب ألذنه من حق المعاقین حركیا الأا النوع من اإلعاقات علیها، من منطلق ذالمتعرضین له

  .الخ والعودة منها...لعبادة والترفیه والعمل وا

ه الفئة من أفراد المجتمع ذستخدام هإر ذ، بفعل تع ه الجهود على أهمیتها العملیة ظلت دون جدوىذه

صطدامهم بنوعیة تهیئة الفضاءات والمرافق والخدمات في المباني إیجابي وسلس، جراء إلتلك الوسائل بشكل 

، والتي ظلت تغفل محدودیة قدرتهم على الوصول إلیها واستخدامها ، لعامة والخاصة التي یفیدون علیهاا

ندوات، التظاهرات (جتماعیة ي یتسبب في حرمانهم من المشاركة في الكثیر من الفعالیات اإلذمر الاأل

لك على درجة تفاعلهم مع مختلف مؤسسات المجتمع ذینعكس سلبا بعد  ، وهو ما...)الریاضیة والثقافیة 

  . ن فیه ي یعیشو ذال
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ستجالء واقع تهیئة الفضاءات المعماریة والعمرانیة في إنتباهنا، ودفعنا إلى محاولة إا الواقع لفت ذه

ستجابة لمتطلبات تنقل فئة المعاقین حركیا ومكانتهم ضمن عملیة تخطیط المدینة الجزائریة ومدى أهلیتها لإل

  .  مخططات الحضریةنجاز للوتصمیم الفضاء الحضري لهم ومن خالل التنفیذ واإل

  : هذا وقد كان محتوى فصول الدراسة المقترحة على النحو التالي 

قد خصص للبناء المنهجي للدراسة ، حیث تضمن  اإلشكالیة وتساؤالت الدراسة ،  :الفصل األول 

السابقة ختیارها، باإلضافة إلى بعض المفاهیم ذات الصلة بالموضوع المعالج ، فضال عن الدراسات إوأسباب 

  .األجنبیة والعربیة والجزائریة

قد تم من خالله التعرض إلى المعاقین حركیا من حیث مفهوم اإلعاقة الحركیة وأسبابها  :الفصل الثاني

حتیاجات المعاقین حركیا ، ثم واقع المعاقین حركیا في مجال السكن والعمل واألماكن العامة ، ثم إهم أو 

، وصوال إلى مكانة المعاقین في التشریع  ا في تخطیط المدن الجزائریةتطرقنا إلى واقع المعاقین حركی

  . الجزائري المعماري

هم مبادئه ، أستعراض مفهومه وخصائصه و إتناولت فیه التخطیط الحضري من خالل : الفصل الثالث  

الحضري  ثم التطرق للتخطیط العمراني لفئة المعاقین حركیا وفي األخیر إلى بعض النماذج عن التخطیط

  .ذه الفئة له

مجاالت الدراسة والعینة  عرضت فیه اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة حیث بینت فیه :الفصل الرابع

  .، والمنهج واألدوات المستعملة في جمع البیانات البحثیة

ة كان من المفترض محور الدراسة المیدانیة وذلك لتحلیل البیانات المیدانی :فصل الخامسأما ال

  . ستخالص النتائجإوصوال إلى في ضوء تساؤالت الدراسة  المتحصل علیها وتفسیرها

نه تعذر علینا النزول إلى أ المستجد" 19كوفید " إال أن الوضع الراهن للبالد وذلك سبب جائحة وباء

الدراسات  به تواستنادا لما جاء الدراسة  موضوعحول  ظبنظرة تصوریة حیال ما لوحالمیدان فقد قمنا 

 . ، فقد توصلنا إلى بعض اإلستنتاجات العامة حول موضوع إشكالناالنظریة، والفصول السابقة
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  :اإلشكالیة - 1

هتمام في كل المدینة من أهم حقول البحث والدراسات في هذه األلفیة األخیرة والتي جلبت اإل رتعتب

من ممیزات وخصائص  ختصاصات وهذا حسب تنوعها وتنوع مجاالت بحثها وعملها نظرا لما تتمتع بهاإل

طار نجد المدینة قد قطعت عدة أشواط  في ، في هذا اإلعمرانیة وثقافیة وكذلك جتماعیةاو  قتصادیةاو سیاسیة 

وأشكال وتوفر عدة وظائف  جعلها تكسب عدة أوجه تحوالتها ومكوناتها والمراحل والفترات التي مرت بها ما

هتمام بشكل عتبار واإل، لذا فالمدینة اآلن لها مكانة حضریة واسعة النطاق وجب أخذها بعین اإلوخدمات

. خاص أكثر من قبل نظرا للنمو والتطور والشكل الضخم والهائل التي أصبحت تتمیز به في الوقت الحالي

بها وكذا نمط معیشتهم  فالتحول الذي تعرفه المدینة ساهم في التعرف على طبیعة سلوكات األفراد القاطنین

جتماع والحاجة الماسة إلیه في التعرف على علم اإل دور ومتطلباتهم وتطلعاتهم هذه السلوكات أبرزت

ودور الفرد في تغییر وتطویر شكل ومحتوى وخصائص المدینة حسب توجهاته هذا  جتماعیةاالالعملیات 

ل خضوع المدینة لمحددات تنظمها وتعمل جتماع الحضري وذلك من خالتبلور من خالل علم اإل هتماماال

  . على حسن سیر مرافقها

حد األسالیب المستخدمة في مجال التخطیط الحدیث أو المعاصر والذي أوالتخطیط الحضري هو 

لهم  ، وتوزیعها من أجل توفیر المرافق المختلفة للسكان وضمان حیاة آمنةند على الكثافة السكانیة للمدینةیست

ى التراث المعماري األثري والحدیث للمدینة وبالنظر إلى الواقع المعاش في المدینة الجزائریة مع المحافظة عل

هتمام السلطة بالجانب السیاسي إهتمام الواجب في ظل نجد أن عملیة التخطیط الحضري ال تحظى باإل

على األجهزة اإلداریة بل تعدى  لم یقتصر ، هذا اإلهمالمال الجانب التخطیطي بكل مضامینهواإلداري وٕاه

إلى كل المجاالت المرتبطة بالعملیة خاصة إهمال ضرورة إشراك الفرد في إعداد المخططات األساسیة للمدن 

  .إعداد المخططات األساسیة للمدینةأراء األفراد في  عتبارخذ بعین اإلأوالتي من شروطها 

جتماعیة خاصة فئة المعاقین حركیا، فهي تعتبر إلعتبار كل أنواع الفئات افهذا األخیر یأخذ بعین اإل

كبر شرائح المجتمع التي تعاني من سوء تصمیم وتخطیط المدن سواء التصمیم بصورة عامة والتخطیط أمن 

حتیاجات الخاصة غلب متطلبات ذوي اإلأالمدیني بصورة خاصة ودوره الهام في المساعدة على تلبیة 

ت تلك المتطلبات في بیئتهم السكنیة أو ضمن أسرهم أو في محل أداء بمختلف أنواع إعاقاتهم سواء أكان

وقد بینت عدة دراسات أن المعاقین حركیا هم أكثر األشخاص حاجة إلى  .وظائفهم في مختلف المجاالت

أبعاد خاصة بحركتهم خصوصا أصحاب الكراسي المتحركة ألن حركة هذا األخیر تحتاج إلى أبعاد ومقاییس  

من أجل رعایتهم ودمجهم في المدینة وتقدیم  لهم وفق سیاسات إستراتیجیة محكمةخطیط السلیم مناسبة والت

التجهیزات والتهیئة العمرانیة بالشكل الذي یسایر عددهم في المدینة وتجهیز البیئة الحضریة لهم من الناحیة 

عتبار خالل بعین اإلوأخذهم ، الخ...وأرصفة ومنحدرات العمرانیة وتصمیم الفضاء الخارجي من طرقات

  .نجاز للمخططات الحضریة اإلعملیة التنفیذ و 
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في حین قامت حكومات عدیدة في مختلف أنحاء العالم بشن قوانین وتشریعات وتكلیف خبراء 

ومعماریین ومهندسین ومخططي مدن وممثلي هیئات سیاسیة على إعادة تأهیل هذه الفئة من خالل إیجاد 

طریق تصمیم الفراغات الوظیفیة للفضاء الخارجي وتكیفها بما یتناسب ودرجة بیئة خالیة من العقبات عن 

  ؟ة ضمن عملیة تخطیط المركز الحضريهل للمعاقین حركیا مكان :ومن هنا نطرح إشكالنا التالي. إعاقاتهم

  :تساؤالت الدراسة - 2

إن التساؤل الرئیسي للدراسة یتمحور حول مكانة المعاقین حركیا أثناء عملیة تخطیط المركز الحضري 

  : للمدینة وهو كمایلي

  ضمن عملیة تخطیط المركز الحضري ؟هل للمعاقین حركیا مكانة 

  :وتحت التساؤل العام یندرج تساؤلین فرعیین 

  ملیة التصمیم والتخطیط الحضري ؟ ركیا خالل ععتبار لفئة المعاقین حهل یتم األخذ بعین اإل – 1

  نجاز للمخططات الحضریة ؟عتبار فئة المعاقین حركیا خالل التنفیذ واإلهل تؤخذ بعین اإل – 2

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



المنهجي البناء  

 

6 
 

  :  أسباب الموضوع - 3

الخاصة وخاصة ذوي اإلعاقة الحركیة  حتیاجاتنظرا للتهمیش الذي تعرفه شریحة ذوي اإل -1

           .      یقة حركتهم وتنقلهم داخل المدینةفي كل المجاالت والصعوبات التي تواجههم في طر 

 .قتهم وطبیعة األنشطة الموجهة لهمعدم توفر بیئة تصمیمیة تتماشى مع طبیعة إعا -2

 .في الوسط الحضري الصعوبات والعراقیل التي یعاني منها المعاق حركیا -3

 .العملیة التخطیطیة للمركز الحضريواقع المعاق حركیا ضمن  -4

  

  : دراسةال أهداف - 4

اعاة التعرف على مكانة المعاقین حركیا ضمن عملیة تخطیط المركز الحضري ومدى مر  -1

 .حاجیاتهم ومتطلباتهم الخاصة

هذه الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على دور شریحة هامة في المجتمع أنا وهي  أن -2

  .هي تطویر المجال الفضائي للمدینةشریحة المعاقین حركیا وطریقة استغاللها بشكل جید 
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  : مفاهیم الدراسة - 5

واإلنسانیة، لما لها من   جتماعیةاالتعتبر المفاهیم المفتاح األساسي للبحوث العلمیة، خاصة البحوث 

میداني في المسلك الصحیح أهمیة علمیة كبیرة في توضیح اإلطار النظري للدراسة، وتوجیه وترشید اإلطار ال

عانیها ودالالتها في هذه صطالحیة وثالثة إجرائیة إلبراز مإإلى تقدیم تعاریف لغویة وأخرى  سأسعى ومن هنا

  :تي، هذه المفاهیم كاآلالدراسة

  :المعاقین حركیا –أ

 بمساعدة إال السوي النمو على الخاصة قدراته تعوقه من كل على یطلق مصطلح المعوق: لغة 

  .التعویقر أو التٔاخی أي اإلعاقة، من مشتق وهو لفظ خاصة،

 من القانون 89 المادة في المعاق - 16 في المؤرخ 05تعریف  جاء :فقد عرفه التشریع الجزائري -

 أو بالغ شخص أو مراهق أو طفل كل معوق شخص یعد: یلي كما بالصحة المتعلق 1985 فیفري 85 رقم

للكائن  حدوده عادیة تكون بنشاط القیام عن عجز إما فیزیولوجي، أو نفسي نقص إما :یلي بما مصاب مسن

   1.تمنعها أو عادیة جتماعیةإ حیاة دون تحول عاهة وٕاما ،البشري

هو الشخص الذي لدیه عائق جسدي : المؤمني والصمادي كل منتعریف  حسب أما المعاق حركیا 

 ، نتیجة مرض أو إصابة أدت إلى ضمور في العضالت أوقیام بوظائفه الحركیة بشكل طبیعيیمنعه من ال

ي التوازن ختالل فإ إلى، أو معا في األطراف العلیا أو السفلىالحسیة أو كلیهما  فقدان في القدرة الحركیة أو

  2.بتر األطرافالحركي أو 

 الحیوي ونشاطه حركته تعوق الذي الفرد ذلك بأنه: " حركًیا المعاق  "فهمي محمد سامیة" وتعرف -

  3.العادیة وظیفتها تحد من بطریقة عظامه أو مفاصله أو عضالته أصاب مرض أو عاهة أو فقدان أو خلل

 في ضعف أو تلفنه شخص یعاني من أالمعاق حركیا : Marschner مارشنر" یعرف بینما -

  4.مكتسًبا أو خلقًیا لعیب راجًعا ذلك كان إذا عما النظر بصرف ، البدنیة أو الجسمیة الوظائف إحدى

                                                           
دیسمبر  19، 168، العدداالجتماعیةمجلة العلوم  ،ئل اإلعاقة والمعوقین في الجزائر، مقاربة تحلیلیةمسا، عیسات العمري 1

2014 .  
ذكرة ماجیستیر في ، ماراء المدربین والمتدربین نحو برامج التأهیل المهني للمعوقین حركیا: عبداهللا بن صالح العنزي -  2

  . 30، ، ص2006اإلدارة العامة، جامعة الملك سعود، الریاض، 

، 1997 والتوزیع، والنشر للكمبیوتر العلمي المكتب اإلسكندریة، ،والحركیة السمعیة اإلعاقة :وآخرون فهمي محمد سامیة  - 3 

  .52ص 
4  -  Marschner, G.: Handicapped Person in H.J. Eysench, Encyclopedia of Psychology, (Vol.2ed, N.y.1972) P: 
46. 
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 على توفیر كافة القادر غیر الشخص ذلك هوأن المعاق حركیا  : Hallahanبینما یرى هیلیان  - 

  1.والحركیة الجسمیة قدراته في لعجز نتیجة بمفرده الیومیة حیاته ضروریات

 في أو قصور بعجز أصیب الذي الشخص بأنه: " حركًیا المعاق "غباري سالمه محمد" ویعرف كما -

 بأنه یشعر ویجعله بل الطبیعیة، حیاته على اثر مما الداخلیة، الجسم أعضاء وظائف في أو الحركي جهازه

 المقعدین أو الحروق أو بالكسور المصابین المشوهین، المبتورین، ذلك أمثلته ومن غیره، من قلأ في مكانة

  2.القلب أمراض أو المفاصل روماتیزم أو الكساح أو األطفال لشل مثل مزمنة بأمراض المصابین أو

 أو خلل أو فقدان الحیوي ونشاطه حركته تعوقت الذي الفرد ذلك به نعني حركیا المعوق والشخص

 یمتد ویشمل بل العادیة، وظیفتها من تحد بطریقة عضامه مفاصله أو أو عضالته أصاب عاهة أو مرض

 أي لها المقابلة العضلة األخرى وانبساط العضالت إحدى انكماش الحركة وتنشأ والالإرادیة الحركات اإلرادیة

 تزید التي الطاقة ببذل المهارات الحركیة تكوین بدء ویتمیز والدفع، بذالج قوى بین القائم اإلختالف من

المفاصل  أو العضالت یصیب الذي الحركیة بالخلل اإلعاقة ربط لقد المهارة لكسب الالزم الجهد بكثیر على

 وذالك ببذل الحركیة المهارات تكوین في البدء بدورها علیها والتي سوي غیر حركي سلوك عنها ینتج والتي

     3.تحصیلها أجل من أكبر طاقة

من مشروع النظام األساسي لجمعیة رعایة تأهیل المعاقین حركیا في  03المادة  في حین تعرفه -

الیمن بأنه كل شخص مصاب بشلل كلي أو نصفي أو جزئي أو فقدان عضو كاألیدي واألرجل مما یجعله 

ستمراره في التعلیم والحصول على عمل إتأثر فرص  ، ویترتب هذا الوضع الطارئ بعد ذلكمعاقا عن الحركة 

ستخدام بعض غلب األحیان إلى اللجوء إلأنتقاله من مكان ألخر األمر الذي یضطره في إ وحتى إمكانیة

ألمت به وكذا قدرته على  خر تبعا لطبیعة نوع اإلصابة التيوسائل المساعدة والتي تختلف من شخص آل

  4.لوسائلا ستخدام تلكإ

عائق  خلل أو نقص أو الذین یعانون من هم كل األشخاص :للمعاقین حركیاالمفهوم اإلجرائي  - 

نتقالهم وتنقلهم من مكان إمما یصعب علیهم عملیة ام بوظائفهم الحركیة بشكل طبیعي جسدي یمنعهم من القی

  . خر داخل الوسط الذي یعیشون فیهآل

                                                           
1  - Hallahan, D & Kouffman, J.: Exceptional Children,(2nd ed, N.J Prentice Hall Inc..1991) p:1100 

 الجامعي الحدیث، المكتب اإلسكندریة، ،االجتماعیة الخدمة محیط في الخاصة الفئات رعایةغباري،  سالمة محمد - 2 

  .39 :ص ،2003
ة رسال، ، دراسة میدانیة بمدینة سطیفدور سیاسة الرعایة االجتماعیة في تأهیل ودمج المعاق حركیا، لعالم عبد النور - 3

  . 27 :ص ،2009 - 2008،ماجیستیر في علم اجتماع الحضري، جامعة محمد منتوري قسنطینة
- 07-28 ، تاریخ استقبال المقالصعوبات تنقل المعاقین حركیا في الفضاء المدیني، فویل عثمان. قاسمي شوقي و د. د-  4

  .373 :، ص2018 -  03-01، تاریخ نشر المقال 2018 -02-02، تاریخ قبول نشر المقال 2017
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  :  urbain planningالتخطیط الحضري – ب

ونظرا ألنه یتوجه إلى بیئة معینة مختلفة  ،یط في المجتمعحد أهم أنواع التخطأیعد التخطیط الحضري 

له صفات  ذإعن البیئات األخرى، فأصبح للتخطیط الحضري طبیعة وصفات ممیزة عن أنواع التخطیط 

  .وطبیعة ممیزة مستمدة من بیئة المدینة

والتخطیط  للعمارة وهیأه قسمه المكان، وخطط خطط، الفعل من :اللغوي للتخطیط الحضري التعریف

   1.وحدوًدا  خطوًطا لها جعل والبالد األرض خطط والتهذیب ویقال التسطیر

ستراتیجیات التي تتبعها یقصد بالتخطیط الحضري اإلستراتیجیة أو مجموعة اإل: صطالحيالتعریف اإل

، بحیث یتاح لألنشطة والخدمات وضبط نمو وتوسع البیئات الحضریة تخاذ القرارات لتنمیة وتوجیهإمراكز 

كبر الفوائد من األنشطة الحضریة، وتتضمن اإلستراتیجیة عادة أوللسكان  توزیع جغرافي،الحضریة أفضل 

  . علمیة واضحة أن یحدث بناءا على مجموعة معاییرتصورا لما یمكن 

، بحیث تكون أكثر للعناصر المتعددة للبیئة الحضریةنه التكوین النهائي أ :ویقصد بالتخطیط الحضري

، والتجمیل المعماري والتصمیم المدني: هي في تناسق بین ثالث جوانب للجمیع،عطاء وٕانتاجیة ومالئمة 

  2.التصمیم الطبیعي للمرحلة األخیرةوهذا ما یشكل القاعدة التي ینهض علیها  يالمعمار 

 للمدن األمثل التوزیع أي الوطنیة، كافة األراضي تشمل متكاملة عملیة هو :بأنه األخیر هذا یعتبر

 وٕادارة المتخلفة المناطق وتنمیة المدن هذه على والسكان النشاطات وتوزیع، والصغرى والمتوسطة الكبرى

 والثقافي والسكني والتجاري الصناعي التخطیط تضم شمولیة عملیة فهو إذن العمراني التوسیع حركة وتوجیه

   3.اإلستشفائي و

ستخدام األمثل یمكن الحدیث عن الشكل العام للتخطیط الحضري بأنه محاولة لرسم سیاسة علمیة لإل

قتصادیة إ جتماعیة و إه الموارد بشریة أو طبیعیة أو مادیة ، لتحقیق أهداف ذللموارد المتاحة سواء كانت ه

   4.ر إلى تحقیق حیاة أفضل للمواطنینخختلفت من مجتمع آلإتهدف مهما 

یعرف التخطیط الحضري بأنه وضع خطة لتحقیق أهداف المجتمع في میدان وظیفي معین كما 

، وحتى یكون التخطیط سلیما یجب أن یكون واقعیا محققا للهدف في طقة جغرافیة ما في مدى زمني محددلمن

                                                           

  .   9911:ص ،الخاء باب ،العرب لسان ،منظور ابن - 1 
المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ، دار التخطیط  و التنمیة االقتصادیة، احمد عارف العساف، محمود حسین الوادي -  2

  . 235 :ص ،2011عمان،
توراة في علم االجتماع تخصص بیئة، دك ،التنمیة المستدامةواقع سیاسة التهیئة العمرانیة في ضوء ، میدني  شایب ذراع  3

  . 14 :، ص2014- 2013جامعة محمد خیضر، بسكرة 
  . 95:، ص1976 العراق، ،، جامعة بغدادالتخطیط والمجتمع ،متعب مناف جاسم -  4
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درجات  ، ومستمر الصالحیة طوال المدى الزمني المقدر لتنفیذه بأعلى درجة منالوقت المناسب والمحدد له

  1.الكفایة

محاولة لتهیئة المناخ الذي یسمح للتجمعات بإیجاد الوسائل الضروریة  یه التخطیط الحضري هووعل

األدوات  وٕایجاد، ما لتنظیم البیئة التي یعیش فیهافاإلنسان یسعى دائ لتحقیق إطار معیشي مالئم لسكانها ،

جل ضمان نسیج عمراني متوازن أالتي یمكن أن تحقق االنسجام األفضل بین جمیع أفراد المجتمع من 

  2.تناسق  وظیفیا وجمالیا واجتماعیاوم

  :اإلجرائي لمفهوم التخطیط الحضري وبالتالي یمكن التوصل إلى التعریف

عیشي یة للمدینة وتحقیق إطار منه آلیة وأسلوب عمل یتم من خاللها ضبط التوسعات العمرانأعلى 

  .مالئم للسكان وتنظیم البیئة

، تضمن التنمیة الحضریة جتماعیة للسكان داخل بیئة مالئمةحد األدوات المترجمة للحاجیات اإلأفهو 

التعلیم والراحة والعمل ، الطرق والمواصالت والصحة و ل التسییر لمجاالت النقل والتنقلبشتى أشكالها من خال

والحدیث وهو المشاركة   إال من خالل المقومات األساسیة، وال یكون التخطیط الحضري متكامالوالخدمات

جل الشعور أوهذا من ، )الخ...مجتمع مدني، تنظیمات، هیئات ،مؤسسات(القرارات  تخاذإالجماعیة في 

  3 .بالفرد والجماعة هتمامواإل نتماء والمسؤولیة وروح المبادرةباإل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .10 :، ص1994، مركز الدلتا للطباعة، مصر، تخطیط المدن والقرىحیدر فاروق،  -  1
  . 46 :، ص1981، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب، سوریا،علم االجتماع العمرانوتي، مصطفى  -  2
، 1996،، السعودیة44، المجلد 02، العدد ، مجلة القافلة، أزمة التخطیط العمراني في المدن العربیةحواس سلمان محمود -  3

   .37 :ص
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  :الدراسات السابقة - 6

 في تحدید الباحث تفید حیث المیدانیة السوسیولوجیة للدراسات علمیا سندا السابقة الدراسات تعتبر

 من بصدد بحثها هو التي للمشكلة تتطرق انهبأ له تؤكد اهكما أن مي،العلم بحثه مسارات تدعیم و وتوجیه

 اإلجرائیة بالمعاییر والمقاییس والمفاهیم الباحث تزود السابقة الدراسات بالتاليو  نفسه بالمنهج وٕاال الزاویة نفس

 الدراسات من العدید هناكو ا تهوتجنب سلبیا منهاجها إجابیات من یستفید هكذاو  یحتاجها التي واإلصطالحیة

وي االحتیاجات الخاصة حیث ركزت كل دراسة على جانب معین في ذإهتمت بالبحث في موضوع  التي

ه الدراسات على أساس جغرافي حیث سوف نبدأ بالدراسات ذسوف یتم عرض ه .المشكلةه ذمعالجة ه

راسة األجنبیة ثم تلیها العربیة لنصل في األخیر إلى الدراسات الجزائریة والتي یمكن القول أنها األقرب للد

 .الحالیة من حیث میدان البحث

  :الدراسات األجنبیة: أوال

  ) 2002دراسة نمساویة (مة بال حواجز حریة الوصول للفراغات العا – 1

هدفت الدراسة إلى إعداد بیئة بال حواجز بهدف تمكین المعاق حركیا إلى الوصول إلى جمیع األماكن 

ذات العالقة بنشاطاته الیومیة فالفراغات المخصصة للمواصالت العامة هي ضرورة ملحة للكثیرین من 

ا فقد وضعت الحكومة النمساویة نصب ذالحیاة االجتماعیة لیعیشون في النمسا لیتمكنوا من المشاركة في 

ا المجال ففي األول من شهر كانون ذأعینها العمل على تحقیق مكانة مرموقة على المستوى العالمي في ه

خرج إلى حیز الوجود القانون االتحادي الجدید لمساواة المعاقین بغیرهم حیث تم إعداد  2006الثاني عام 

، والقانون ال یسمح باحتقار أي إنسان ألسباب تتعلق بإعاقته، كما یكفل من المعاقین المعنیین ركة العدیدبمشا

القانون استخدام المباني العامة وضمنها المواصالت والمساحات المخصصة له دون عوائق أما فیما یتصل 

لیها أن تراعي بالمواصالت فإن على تصمیم المباني والمنشآت الخاصة بالمواصالت وحتى القاطرات ع

  1.القانون المتعلق بالوصول إلیها بدون عوائق من قبل جمیع األشخاص بال استثناء 

  

  

  

  

  

                                                           
1 Htfp://www.binvit.gv.at/gesamtverkehr/barriere freiheit.html. 
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 :الدراسات العربیة :ثانیا

 :الدراسة األولى - 1

 التطبیقات المعماریة الخاصة بالمعوقین حركیا في التصمیم المعماري في األردن، ،غضیبات خالد

  .1997سنة األردن،  ،عمان رسالة ماجیستیر،

، ا في التصمیم المعیاري في األردنتبحث الدراسة في التطبیقات المعماریة الخاصة بالمعاقین حركی

وتهدف إلى الربط بین مشكلة اإلعاقة وحاجات الفئة المصابة بها، إضافة لدور المعماري في التعامل معها 

العناصر المعماریة الداخلیة والخارجیة من خالل تطبیق المعالجات المعماریة الخاصة بالمعاقین حركیا في 

  .اكل المعاقین في كل نواحي حیاتهمضمن المتطلبات واالشتراطات لذلك وهو بهذا یساهم في حل مش

وحددت الدراسة مجموعة من أهم المشاكل التي یواجهها المعاقین حركیا في البیئة المبنیة والتي تحد 

م وعملهم إضافة للمشاكل المتعلقة بصعوبة الحركة والتنقل من فرص تعایشهم واندماجهم وتعلمهم وتأهیله

  .والوصول إلى الفعالیات المختلفة وصعوبة استخدامها

، ولتحقیق هذا الهدف لمقدمة للمعاقین حركیا في األردنوهدفت إلى توضیح الخدمات المعماریة ا

 ،الحدائق ،الشوارع(حضریة فراغات أجریت هذه الدراسة العملیة المیدانیة المطبقة على مباني عامة متعددة و 

المتطلبات الخاصة بالمعاقین حركیا  على إلى تقییم هذه المعالجات اعتماداوالتي ترمي ..) .األرصفة

المأخوذة من كونه البناء الوطني األردني الخاص بالمعاقین والمقاییس والمواصفات العالمیة ومن خالل هذا 

  . التقییم یمكن قیاس مدى تفاعل المعماري األردني مع مشكلة المعاقین

في البیئة العمرانیة التي تجعل من وتظهر الدراسة الصعوبات والحواجز التي یواجهها المعاقین حركیا 

حركتهم وتنقلهم واستخدامهم لها أحیانا مهمة صعبة وفي بعض األحیان مستحیلة وهذا عائد إلى عدم تطبیق 

المتطلبات واإلبعاد والمواصفات الخاصة بالمعاقین في عناصر البیئة العمرانیة وبصورة عامة فإن البیئة 

غلقة أمام المعاقین حركیا، ولكن بوادر الحلول المستقبلیة والوعي لمشكلة المبنیة في األردن الزالت تعتبر م

، وانتهت الدراسة المباني التي طبقت هذه المتطلباتالمعاقین وحلولها بدأت تظهر من خالل عدد قلیل من 

تفعیل ال یتعامل مع هذه المتطلبات للمعاقین في مبانیه، والزالت الحاجة ملحة ل لمعماري األردنيإلى أن ا

 العاملین في هذا الحقل والترابط والتنسیق بین اهتمامأكثر لمثل هذه المتطلبات في البیئة العمرانیة من خالل 

  .المؤسسات المختلفة القائمة علیه

الخاص بالمعاقین حركیا من التوصیات التي قدمتها الدراسة ضرورة العمل على تفعیل متطلبات البناء 

العامة بكل أنواعها والبیئة العمرانیة المحیطة بها وٕادخال التعدیالت الالزمة على  ، لتشمل المبانيفي األردن

المباني القائمة لتأهیلها إلستخدام المعاقین ووضع التشریعات المتعلقة برعایة المعاقین لضمان تطبیقها بصورة 

 .الجات للمعاقینمن خالل هذه المع صحیحة وشاملة لكل الفعالیات لخلق ترابط في البیئة العمرانیة
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 :الدراسة الثانیة - 2

، ق متطلبات ذوي االحتیاجات الخاصة، تصمیم البیئة الداخلیة للمساكن الحدیثة وفنمیر قاسم خلف

  . 2015سنة  ، العراق،كلیة الفنون الجمیلة، جامعة دیالي

العراقیة في محافظة  انطلق الباحث من دراسة وتحلیل التصمیم الداخلي للفضاءات السكنیة لألسر

دیالي والتي لدیها أفراد من ذوي االحتیاجات الخاصة و التعرف على مدى مالئمة التصمیم الداخلي لمساكنهم 

، ومدى إهتمام تلك التصمیمیة الالزمة لحاجات المعاقالخاصة المشیدة حدیثا والعمل على تجدید التعدیالت 

  .اییر التصمیمیة الخاصة بالمعاقیني والمعاألسر بمراعاة أسس التصمیم الداخلي والمعمار 

عدم توافر البیئة الداخلیة المناسبة والمتوافقة مع نشاطات ذوي االحتیاجات الخاصة  - :مشكلة البحث

العراقیة فضال عن عدم تلبیتها احتیاجاتهم النفسیة والسلوكیة والجسدیة من حیث  في المساكن الحدیثة لألسر

  .یم الداخليع األسس العلمیة للتصمتطوی

حتكام تصمیم الفضاءات الداخلیة السكنیة لألسر العراقیة بمساحاتها وأشكالها لألسس العلمیة إعدم  -

  .المستمرة لذوي االحتیاجات الخاصةوالوظیفیة التي تحقق مفاهیم التصمیم الداخلي والتي تسایر المتطلبات 

  :أهداف الدراسة

 محافظة في لألسر العراقیة السكنیة للفضاءات الداخلي التصمیم وتحلیل دراسة -:إلى هدفت الدراسة

 .وي االحتیاجات الخاصةذأفرادا من  لدیها والتي دیالى

 االحتیاجات ذوي لمتطلبات حدیثا المشیدة الخاصة لمساكنهم الداخلي التصمیم مالئمة مدى تعرف -

  .الخاصة االحتیاجات ذوي لحاجات الالزمة التصمیمیة التعدیالت تحدید على والعمل الخاصة،

ستمارة إ( ستخداماوبحیث اعتمد الباحث المنهج الوصفي المسحي من حیث جمع المعلومات میدانیا  

لمسح العینات ومن ثم تحلیل تلك المعلومات والبیانات وتفسیرها بقصد الوصول إلى نتائج دقیقة في ) مالحظة

  .فقرة 72محاور بواقع  4تمارة على سحتوت اإلإالبحث 

مجتمع البحث بالفضاءات الداخلیة للمساكن في مدینة بعقوبة مركز محافظة دیالي والتي تم  شتملإ

  .سنة 40إلى  10بإعاقة حركیة ومن  ولألسر التي لدیها معاق 2014 - 2011تشییدها لفترة من 

بطریقة  عتمادهاإمسكن لدراسة وتحلیل فضاءاتها لمدینة بعقوبة تم  30ختیار إعینة البحث تمثلت في 

عتماد القیاسات العالمیة في تصمیم الفضاءات إعدم  - :دراسة إلى النتائج التالیة أهمهاقصدیة وقد توصلت ال

الداخلیة للمساكن في حدود عینات البحث والتي تتم عن عدم الوعي بموجبات مراعاة ذوي االحتیاجات 

  .اتهم الحركیة في المساكن الحدیثةالخاصة وحدود حاج
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   : الدراسةنتائج 

 المحلیة أو العالمیة القیاسات وحسب الخاصة االحتیاجات ذوي بحاجات األخذ مبدأ إعتماد عدم   -

 ككل المساكن تشیید عند بالحسبان المعاق عجز ودرجة الحركیة الفئة من الخاصة االحتیاجات بذوي الخاصة

 . لفضاءاتها الداخلي التصمیم أو عند

 الداخلیة الفضاءات تهیئة في والمعرفة تمتلك الدرایة ال دیالى محافظة في العراقیة األسر أغلب إن   -

 مجال في السیما الخاصة، االحتیاجات ذوي متطلبات یراعي الذي التنظیمي بالمستوى تكون لكي لمساكنها

 . الصحیة الفضاءات تصامیم

 معالجات علیها تجري أن غیر من لآلخر الداخلیة الفضاءات تصامیم في المحاكاة أسلوب یعد   -

 الشریحة هذه تساعد التي المهمة التفاصیل تهمل بوصفها سلبیة حالة الخاصة، االحتیاجات ذوي تخدم تقنیة

  . والتصمیم بالبناء الشروع قبل األمثل والتخطیط التصورات غیاب بسبب

  :الدراسة الثالثة

، كلیة الدراسات المجتمع المحلي بیئیا واجتماعیا رنا محمد صبحي عوادة، دمج المعاقین حركیا في

  .2007، سنة بفلسطین، جامعة النجاح الوطنیة برنامج التخطیط الحضري واإلقلیميالعلیا في 

انطلقت إشكالیة الدراسة من أوضاع المعاقین من فئة اإلعاقة الحركیة في منطقة نابلس والتي ترجع 

إلحتالل الصهیوني وذلك بالتطرق إلى األسباب التي تؤثر على أسبابها للمواجهات المستمرة مع قوات ا

نطلق الباحث من إجتماعي ودور المجتمع المحلي في مساعدتهم حیث ندماج المعاق مع بیئته ومحیطه اإلإ

للمعاقین حركیا في محافظة نابلس من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر مدراء  جتماعيالواقع البیئي واإل

وفي األخیر  ....)تنقل، مواصالت، احتیاجاتهم(المعاق في حیاته المختلفة  المؤسسات والظروف التي یعیشها

  .جتماعیاإ تطرق إلى واقع المؤسسات العاملة في تأهیل ودمج المعاق فیزیائیا و 

  :فيتساؤالت الدراسة تمثلت 

   من وجهة نظرهم؟ نابلس محافظة في الفلسطینیون المعاقون یعیشها التي الظروف ما -1 

 والمجال والمواصالت، التنقل :اآلتیة للمجاالت تبعا المختلفة الحیاة في المعاق واقع ما  2-

   ؟ المعاقین واحتیاجات االجتماعیة والعالقات والنفسیة، االجتماعیة والنواحياالقتصادي 

  ؟ نابلس محافظة في المؤسسات مدراء نظر وجهة من حركًیا للمعاقین البیئي الواقع ما -3 

 فیزیائیا المعاقین دمج نحو نابلس محافظة في المعاقین تأهیل في العاملة المؤسسات واقع ام  4-

  ؟   واجتماعیا
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 ومساعدته إنساًنا باعتباره المعاق شملت التي اإلنسان حقوق مفاهیم على الحاصل التطور ظل في  

 نابلس منطقة مدینة في الحیاة نواحي كافة في الدمج باتجاه الجهود تضافر خالل من وجوده إثبات على

  :التالیة األهداف تحقیق إلى الدراسة سعت البحث

 .نظرهم وجهة من نابلس محافظة في الفلسطینیون المعاقون یعیشها التي الظروف إلى التعرف  -

 التنقل والمواصالت، والمجال اآلتیة للمجاالت تبعا المختلفة الحیاة في المعاق واقع إلى التعرف  -

 . المعاقین حتیاجاتإ و  جتماعیةاإل والعالقات والنفسیة، جتماعیةاإل والنواحي االقتصادي،

 .نابلس محافظة في المؤسسات مدراء نظر وجهة من حركًیا للمعاقین البیئي الواقع إلى التعرف  -

 المعاقین دمج نحو نابلس محافظة في المعاقین تأهیل في العاملة المؤسسات واقع إلى التعرف  -

 .فیزیائیا واجتماعیا

ستمارة عبر ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المیداني وذلك من خالل تعبئة اإلإأما منهج الدراسة فقد 

الفلسطینیة    ومسؤولي المؤسساتالمعاقین  :ئها على عینة الدراسة المكونة منالمقابالت والتي تم إجرا

  ).الحكومیة واألهلیة (

  :مجتمع الدراسة تكون من شقین هما

  .185سنة بمحافظة نابلس عددهم  30 - 15المعاقین من الفئة العمریة : أوال

مؤسسة بطریقة عشوائیة  26ختیار إمسؤولي المؤسسات العاملة في محافظة نابلس تم : ثانیا

  .)مستشفیات –جامعات  -مدارس  - تیة خدما –حكومیة مؤسسات  –مؤسسات تأهیل (

 3ستمارة األولى بالمعاقین والمقسمة إلى ستمارتین للدراسة حیث خصت اإلإ قامت الباحثة بتطویر

  .محاور

  .ستمارة الثانیة موجهة إلى مسؤولي المؤسساتواإل

  :صلت الدراسة إلى النتائج التالیةتو 

المعاقین المتعلمین یكونون على وعي أكثر وٕادراك أوسع وهذا یساعد على رضا المعاق نفسه  أن -

ویزید من تكیفه االجتماعي والنفسي فالتعلیم بالنسبة له یعتبر مؤشر في زیادة فرصة اندماجه في 

 .المجتمع

یاته واعتماد إذا كان منزل المعاق مهیأ لحاجاته األساسیة في التحرك بما یناسب إعاقته یسهل ح -

 .على نفسه كذلك في دمجه االجتماعيیته 
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ندماج في كفلت التشریعات والقوانین حق المعاقین بالرعایة والتأهیل لیصل المعاق فیما بعد إلى اإل -

التشریعات مازالت تعاني من عدم عنایة المشروع الكافیة بشمولیتها  لكن. أنشطة المجتمع المختلفة

 .تي تتضمن تطبیقها على أرض الواقعوعمقها وتنقصها السیاسات والخطط ال

  .جتماعي الكامللى مرحلة الدمج اإلإ المعاقین في محافظة نابلس لم یصل و  -

   :الدراسات الجزائریة: ثالثا 

  :الدراسة األولى – 1

جتماعیة في تأهیل ودمج المعاقین حركیا، قسم علم ، دور سیاسات الرعایة اإلرالنو عبد لعالم 

  .2009 – 2008، السنة الجامعیة جتماعیة، جامعة محمد منتورياالجتماع، كلیة العلوم اإلنسانیة واإل

خي جتماعیة للمعاقین ثم تطرق إلى التطور التارینطلقت إشكالیة الدراسة من سیاسات الرعایة اإلإقد 

لك تناول الرعایة االجتماعیة الخاصة ذ، بعد لرعایة المعاقین بجمیع مستویاتهالها كذلك سیاسات التخطیط 

جتماعیة للمعاقین بالمعاقین ثم تناول التخطیط لرعایة المعاقین في الوسط الحضري من ثم إلى الرعایة اإل

لك من حیث تحدید ذتماعي للمعاقین و ه الدراسة حول التأهیل والدمج االجذحركیا وفي األخیر تمحورت ه

  . جتماعيوتأهیله في الدمج اإل الحركیة حجم المعاقین عالمیا ومحلیا وتصنیف شامل لإلعاقة

  :  ندرجت منها عدة فرضیات عامةإه الدراسة فرضیة رئیسیة ذتبنت ه

في الوسط تؤدي سیاسات الرعایة االجتماعیة إلى تأهیل ودمج المعاق حركیا : الفرضیة الرئیسیة

  .الحضري

  :فرضیات عامة

د من صحتها من لك بالتأكیذتؤدي خدمة الرعایة االجتماعیة إلى التقلیل من درجة اإلعاقة و  –/ 1

  :خالل بعض المؤشرات

 خدمات الرعایة الصحیة.  

 خدمات الرعایة النفسیة.  

 خدمات الرعایة االجتماعیة.    

 خدمات الرعایة التكوینیة والمهنیة.    

وسیتم التأكید من صحتها یساعد الوسط الحضري على تسهیل عملیة الدمج االجتماعي للمعاقین  - /2

  :على أساس

  اإلجراءات الهندسیة للوسط الحضريالنسیج العمراني و.  

 نظرة المجتمع للمعاقین.    
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 ق نفسه في التحدي وعملیة اإلبداعدور المعا.    

   :أهداف الدراسة

الوقوف على مدى فعالیة سیاسات الرعایة اإلجتماعیة للمعاقین حركیا في تحقیق التأهیل والدمج  

     .الالزم لهم في بیئة إجتماعیة حضریة

هذه  وتأهیل أولى بدرجة العلمي البحث إثراء إلى دفتهه الدراسة ككل الدراسات العلمیة السابقة ذإن ه 

 هي الدراسة هذه أن وبما للمجتمع الشاملة التنمیة عملیة في لهااستغال أجل من المعطلة البشریة الطاقات

 التخصص لهذا والمعرفي العلمي الرصید زیادة إلي دفته فهي الحضري االجتماع علم إطار في محددة

 معها التعامل وكیفیة اإلعاقة ظاهرة دراسة أهمیة بتوضیح وذلك عام، بوجه االجتماع علم وٕالي خاص بوجه

 تمعالمجونظرة  ثقافة إطار في والمعوقین اإلعاقة لموضوع أكثر فهما إعطاء وأیضا حضري مجال ضمن

  .في المجتمع التنمیة تحقیق في المساهمة على قدرتها ومدى الفئة لهذه

 :إلى العملیة الناحیة من الدراسة هذه دفته 

 التأهیل تحقیق في حركیا للمعاقین االجتماعیة الرعایة سیاسات فعالیة مدى على الوقوف  -

  .الحضریة بیئتهم في الالزم والدمج

 لجمیع المعاقین إستخدام عملیة تسهیل في العمراني النسیج یلعبه التأثیر الذي مدى تحدید  -

  .الدمج عملیة تسهیل وبالتالي العمرانیة المنشآت

 درجة من والتقلیل المعاقین تأهیل في االجتماعیة الرعایة تلعبه الذي الدور على الوقوف  -

 .لدیهم اإلعاقة

 تقربه كوسیلة اإلبداع خالل من ذاته حد في المعاق یلعبه الذي الدور أهمیة على التأكید  -

 .العادي المواطن من

   .الدمج عملیة في جیدة دفعة تعطي أن یمكن التي للمعاقین نظرة المجتمع إبراز  -

 للبیئة التطور السریع ظل في حركیا المعاق منها یعاني التي الحقیقیة المشكالت إبراز  -

 االجتماعیة، األنشطة االقتصادیة، األنشطة العمراني، النمو (اتهمجاال في جمیع الحضریة

  .)...السیاسیة

  :اإلطار المنهجي

ه العینة بطریقة عشوائیة باإلضافة إلى بعض ذمعاق حیث تم إختیار ه 140شملت عینة الدراسة على 

م استعمال اإلعاقة حیث تم التعامل مع المعاقین عن طریق توجیه االستمارة لهم أما األسر فقد ت ويذاألسر ل

  . المقابلة المقننة معهم
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ة حیث إستخدم ه الدراسة على عدة أدوات من أجل جمع البیانات الالزمذاعتمد الباحث في ه

تتضمن عدة أسئلة فرعیة مقسمة على سؤال  32، االستمارة حیث إحتوت اإلستمارة على المالحظة، المقابلة

المحور الثاني تضمن بیانات خاصة حول واقع الرعایة  ،ن المحور األول البیانات الشخصیةمحاور تضم 3

إلدماج االجتماعي للمعاق االجتماعیة وتأهیل المعاق أما المحور الثالث فقد تمثل في بیانات حول ا

  ).، حضوره في الوسط الحضريوضعیته(

   :ت الدراسة إلى النتائج التالیةصلوقد تو 

  یة إلى التقلیل من درجة تؤدي خدمات الرعایة اإلجتماع: ٌبعد صدق الفرضیة األولى

 . اإلعاقة

  یساعد الوسط الحضري على تسهیل عملیة الدمج  :بعد صدق الفرضیة الثانیة بشكل سيء

  .اإلجتماعي للمعاقین حركیا

  تماعیة بأنه سيء بحكم أنها غیر كافیة مقارنة بعدد بعد معرفة واقع سیاسات الرعایة اإلج

 .م المعاقین في المدینة الجزائریةوحج

   َت بأنه یعاني من التهمیش والعزلةه السیاساذبعد معرفة واقع المعاق في ظل ه . 

  إلى  تؤدي سیاسات الرعایة اإلجتماعیة: استنتاج بأن الفرضیة العامة للدراسة والتي مفادها

ه السیاسات حیث أن الرعایة المقدمة للمعاقین ذتأهیل ودمج المعاق حركیا لم تتحقق بحكم واقع ه

قلیلة جدا مقارنة بحجم وعدد المعاقین الموجودین في المدینة الجزائریة بحیث ال یستفید منها غالبیة 

 . المعاقین مما یؤدي بهم إلى االنطواء والعزلة والهروب من المجتمع
 

  :ثانیةالدراسة ال – 2

عیسات العمري، الرعایة االجتماعیة للمعاقین حركیا، دراسة میدانیة بالمركز الطبي البداغوجي 

قسم علم االجتماع كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،  –ام البواقي  –للمعاقین حركیا بعین البیضاء 

  . 2004 -2003جامعة محمد خیضر بسكرة سنة 

حجر الروایة لكل  باعتبارهالبشري في عملیة التنمیة  همیة التي یكتسبها العنصرمن األ نطلق الباحثإ

التي من شأنها الحیلولة  االجتماعیةتغییر وتقدم وازدهار في المجتمع ومنه الوقوف على طبیعة المشكالت 

دون تحقیق قفزة نوعیة من المسار التنموي للمجتمع ثم ذهب الباحث إلى أن اإلعاقة هي أحد هذه المشاكل 

التي یمكن أن تعرقل مسار التنمیة خاصة مع اإلرتفاع المذهل التي وصلت إلیه نسبة اإلعاقة في البلدان 

لة في الجزائر واهتمامات الحكومة الجزائریة بهذه الشریحة من المتخلفة بعد ذلك أبرز الباحث حجم هذه المشك

خالل إنشاء عدة مؤسسات ومراكز أسندت لها مهام الرعایة والتكفل بفئة المعاقین حركیا قصد تأهیلها ودمجها 

، كما یرى الباحث أیضا انه یجب تحسین نوعیة الحیاة أجل استغاللها في عملیة التنمیة في المجتمع من
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حیث یرى . ل االجتماعي والرعایة االجتماعیةة وٕاشباع الحاجیات باستمرار لهذه الفئة وفقا لمبدأ العدالحضری

  . نه یجب على الدولة رعایة وتأهیل ودمج هذه الفئة في المجتمعأالباحث 

  :فرضیات الدراسة

اإلجتماعیة للمعاقین یقوم المركز الطبي البیداغوجي على جملة من خدمات الرعایة : الفرضیة العامة

   .في تأهیلهم وٕادماجهم في المجتمع حركیا تساهم

  :الفرضیات الفرعیة

الطبي الصحي والنفسي للمعاقین حركیا بالمركز : تماعیة في المجالتقدم خدمات اج -1

 .البیداغوجي للمعاقین حركیا

بالمركز الطبي  حركیا خدمات اجتماعیة في المجال اإلجتماعي للمعاقین تقدم -2

 .البیداغوجي

ساهمت خدمات الرعایة االجتماعیة المقدمة للمعاقین حركیا بالمركز الطبي البیداغوجي  -3

  . و اإلدماج اإلجتماعي لهذه الفئة في التأهیل

، عراقیل تحول دون توفیر خدمات الرعایة اإلجتماعیة للمعاقین حركیا تؤدي هناك عوائق -4

  .توزیعها وتسییرها بمیدان الدراسةإلى سوء 

 30ن الدراسة أجریت على معاقا إال أ 49مجتمع الدراسة فقد بلغ عدد المعاقین بمركز میدان الدراسة 

، اختار دد المعاقین بمركز میدان الدراسةمنهم أثناء عملیة الدراسة ونظرا لقلة ع 19، نظرا لغیاب منهم فقط

م حول لمعاقین وتحلیل انطباعاتهالباحث طریقة المسح الشامل كطریقة من طرق البحث للتعرف على أراء ا

  .طبیعة الخدمات المقدمة لهم

ق اعتمد الباحث في هذه الدراسة على عدة أدوات من أجل جمع البیانات الالزمة حیث استعمل الوثائ

محاور  4سؤاال مقسمة إلى  34حیث احتوت اإلستمارة على . المالحظة ،والسجالت، المقابلة، االستمارة

في  االجتماعیة، المحور الثاني تضمن بیانات خاصة بخدمات الرعایة شخصیةبیانات تضمن المحور األول 

في  االجتماعیة، أما المحور الثالث فقد تضمن بیانات خاصة بخدمات الرعایة المجال الصحي والنفسي

، و المحور الرابع تضمن بیانات خاصة بمدى مساهمة هذه الخدمات في عملیة تأهیل المجال االجتماعي

، باإلضافة إلى اعتماده للمقابلة بنوعیها المقننة وغیر المقننة وذلك من أجل إعطاء لمعاق حركیامج اود

  . خالله أدوات ووسائل جمع البیاناتالدراسة  بعدا تتنوع من 

  :صلت الدراسة إلى النتائج التالیةوقد تو 

الطبي  في المجال الصحي والنفسي للمعاقین حركیا بالمركز تقدم خدمات إجتماعیة - 

 . البیداغوجي لهم
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المقدمة للمعاقین حركیا بالمركز في التأهیل واإلدماج  االجتماعیةساهمت خدمات الرعایة  - 

   . االجتماعي

هناك عوائق وعراقیل تحول دون توفیر خدمات الرعایة االجتماعیة للمعاقین حركیا وتؤدي  - 

  :وء توزیعها وتسییرها بمیدان الدراسة حیث تمثلت فيإلى س

  النقص الواضح في الموارد المادیة والبشریة .  

  ة التشغیل وٕادماج المعاقین حركیامشكل.  

 اقین حركیا میدان الدراسة عدم وجود التعاون والتنسیق المستمر بین مؤسسات رعایة المع

  .نموذجا

  وباقي المؤسسات الحكومیة الخاصة غیاب التنسیق بین المركز الطبي.  

   التي الزالت تتعرض لها هذه الفئةالنظرة الدونیة والتصنیفیة.   

   :تقییم للدراسات السابقة

الدراسة األولى هدفت إلى إعداد بیئة بال حواجز وذلك لتمكین المعاق حركیا للوصول لجمیع األماكن 

الفراغات المخصصة للمواصالت العامة وهذا بتصمیم المباني ذات العالقة بنشاطاته الیومیة وذلك بدراسة 

والمنشآت الخاصة بالمواصالت والوصول إلیها بدون عوائق وهذا ما یتوافق مع دراستنا الحالیة باإلشارة إلى 

  .  أثناء عملیة تنقله من مكان آلخر الصعوبات والعراقیل التي تواجه المعاق حركیا

هي دراسة غضیبات والتي أشارت إلى دور المعماري في تطبیق المعالجات الدراسة الثانیة والثالثة و 

المعماریة الخاصة بالمعاقین حركیا في الفضائین الداخلي والخارجي والى أهم المشاكل والصعوبات التي 

یواجهها المعاق حركیا في بیئته وصعوبة الحركة والتنقل أما دراسة نمیر قاسم فقد أشارت للتصمیم الداخلي 

للفضاءات السكنیة المشیدة حدیثا والعمل على تجدید التعدیالت التصمیمیة الالزمة لحاجات المعاق أي أن 

التصمیمیة الخاصة بالمعاقین وهو نفس  میم الداخلي والمعماري والمعاییرهذه الدراسة راعت أسس التص

   .رجي فقط ال الداخليى الفضاء الخااالعتبار الذي انطلقت منه دراستنا إال أنها كانت على مستو 

أشارت دراستها إلى واقع المعاق حركیا في حیاته في مجال التنقل : رنا محمد صبحي الدراسة الرابعة

والمواصالت والمجال االقتصادي والعالقات االجتماعیة واحتیاجاتهم و واقعهم البیئي وهذا ما تم اإلشارة إلیه 

   .لعمل والدراسة واألماكن العمومیةفي دراستنا واقع المعاقین حركیا في مجاالت ا

أما الدراسة الخامسة للعالم عبد النور فقد تناولت التخطیط لرعایة المعاقین في الوسط الحضري وأن 

الوسط الحضري یساعد على تأهیل والدمج االجتماعي للمعاق حركیا وهذا من خالل النسیج العمراني 

   .اإلجراءات الهندسیة للوسط الحضريو 
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الباحث إلى تحسین نوعیة الحیاة وٕاشباع  یرة وهي دراسة عیسات العمري أشارراسة األخأما الد

، وأن هناك عراقیل تحول دون توفیر خدمات لفئة وفقا لمبدأ العدل االجتماعيالحاجیات باستمرار لهذه ا

ة وٕاعطائها أبعاد الرعایة لهم تؤدي إلى سوء توزیعها وتیسیرها كانت الدراسة من وجهة نظر علم اجتماع التنمی

تنمویة  أما دراستنا فقد كانت من وجهة نظر حضریة وٕاعطائها أبعاد حضریة أي من ناحیة تأثیر الوسط 

المدینة من أرصفة وطرقات  الحضري على المعاق وتأثیر النسیج العمراني علیه باإلضافة إلى تخطیط

   .الخ...ومنشآت

النظري والمیداني للدراسة الحالیة خاصة في الجانب  تم استخدام هذه الدراسات من أجل إثراء اإلطار

  . رها المیداني إلشكالیة الدراسةالمنهجي حیث ساعدت الباحثة على بناء تصوُ 

 

 



  . اإلعاقة الحركیة:  الفصل الثاني 
  

  .مفهوم اإلعاقة الحركیة وأسبابها : أوال 

  

  .إحتیاجات المعاقین حركیا : ثانیا 

  

  .واقع المعاقین حركیا في مجال االسكن واالعمل واألماكن االعامة  : ثالثا 

  

  .الجزائریة المدنواقع المعاقین حركیا في تخطیط : رابعا

  

  .مكانة المعاقین في التشریع الجزائري المعماري  :خامسا 
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   :مفهوم اإلعاقة الحركیة وأسابها: أوال

 :Motor Disability Conceptمفهوم  اإلعاقة  الحركیة   -1

حاالت  عن ناتجة وهي الحركي الجهاز في أوعجز قصور عن تنتج التي تلك هي الجسمیة اإلعاقة

 العظام،في  تشوه إلى یؤدي حادث مرض، أو بسبب الجسم أعضاء ، أو بترالشلل الدماغي شلل األطفال

من  تجعل الحالة مكتسبة، هذه أو وراثیة عوامل إلى ذلك ویرجع في عضالت الجسم أو ضمور المفاصل

 تعّبر كما ، العادیین األفرادبها  یقوم ووظائف بأنشطة عن القیام كاملة أو قادر بصفة جزئیة غیر الفرد

 قدراته وتحد من المعاق للفرد العجز المزمن، التي تسبب األمراض الجسمیة عن حاالت  الحركیة اإلعاقة

 سنعرض النامیة حیث المجتمعات خاصة في المنتشرة الجسمیة مجموعة من األمراض تشمل كما ، الطبیعیة

 القلب إلى أمراض اإلقعاد باإلظافة األطفال، شلل تمثل وهي المثال الحصر سبیل على هذا العنصر في

    1 .والدرن

اإلعاقات  ، وتتضمن العدید من أنواعالجسمیة أو البدنیة صنوف اإلعاقاتحد تعد اإلعاقة الحركیة أ 

الجهاز العضمي والجهاز : لحركي وما یرتبط به من أجهزة مثل، وأهمها الجهاز االتي تصیب أجهزة الجسم

   2.المفصلي والجهاز العصبي المركزي العضلي والجهاز

 على الخلل ذلك یؤثر بحیث الحركیة القدرات في ما خلل من تعاني التي الحاالت بأنها تعرفكما 

   3لها  واالنفعالي واالجتماعي العقلي النمو مظاهر

ا النوع من اإلعاقة بأنه اإلصابة الجسدیة التي لها صفة الدیمومة والتي تأثر تأثیرا ذه: مامسر هاعرف- 

الل عدم القدرة على الحركة أم اإلعت:، سواء أكان التأثیر كامال مثل لى ممارسة الفرد لحیاته الطبیعیةحیویا ع

  4.ر من األطراف السفلیة أو العلویة، مثل عدم تحریك طرف أو أكثعلى األقل أم نسبیا أم جزئیا

لق ه اإلعاقة تتسبب في ظهور فئة من األشخاص یعانون من قصور أو عجز جسمي أو حركي، یطذه

    .حركیا علیهم إصطالحا المعاقین

                                                           

  .92 :، صمرجع سابق لعالم عبد النور، 1-
سة تقویمیة في درا: وي االعاقة الحركیةذمدى مالئمة مباني المدارس المستقلة بدولة قطر ل، ولید محمود محمد السید  -2

  - 04/ 31، الخلیجیة لإلعاقة، الدوحةمس عشر للجمعیة الملتقى الخا :ضوء معاییر الجودة، ورقة عمل مقدمة ضمن اشغال

   . 02 :، ص02/03/2015
، دراسات اإلعاقة بفئة وعالقتها المعوقة المرأة تواجهها التي االنفعالیة االجتماعیة ، الصعوباتالریماوي محمد أمیرة - 3

  . 562 :ص، 2008، -  558 - ، ملحق  35المّجلد التربویة، العلوم
اتجاهات المعامین نحو دمج االطفال  ذوي االعاقة الحركیة  في المدارس الحكومیة في : الرویليأسامة بطاینة ومد اهللا   -  4

  .148 :، ص2015،عمان،  02العدد  – 11المجلة األردنیة في علوم التربیة، مجلد : شمال المملكة العربیة السعودیة
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من  یعاني أصحابها التي الحاالت بأنها " : الحركیة اإلعاقة "علي محمد العابدین زین" عرف بینما - 

 الوظیفي األداء في خلل المركزي أو العصبي الجهاز نمو في قصور أو خلل عن ناتجة في الحركة مشكالت

 یؤثر مما صاحبها وحیویة نشاط من درجة تحد إلى اإلصابة هذه وخطورة شدة تصل أجهزة الجسم لبعض

   .وٕانتاجه الحركي على أدائه واضًحا تأثیرا

ببعض  على القیام القدرة فقدان أنها على :الحركیة اإلعاقة (La Berger )البرجیر العالم عرفها - 

 وهذا القصور یرجع ،األطراف العلویة أیضا وظائف تشمل بل التنقل، بالذكر هنا نخص ال حیث ،األعمال

  1.العصبي الجهاز في خلل وهذا نتیجة اإلرادیة في العضالت التحكم ضعف ٕالىو  خلقي تشویه أو إصابة إلى

 الحركیة اإلعاقة ختالف نوعإ مع حركیا المعاقین األفراد أن :وبالخ رولوند العالم من كل وعرفها - 

ألشخاص  منظم عالم في فیها والتحكم الیومیة النشاطات أعمال على غیر قادرین أفراد فهم التي أصابتهم،

  . ذاتیا متحركین ومستقلین

 أو عن إصابة ناتج ضرر عن عبارة بأنها  :الحركیة اإلعاقة للصحة العالمیة المنظمة وتعرف - 

 بشتى وضعیته أو والمناسبة لنفسه العادیة بأعماله القیام من كلیا أو جزئیا اإلنسان تمنع حیث قصور،

ویقصد باإلعاقة الحركیة هنا أي إصابة سواء كانت بسیطة أو شدیدة تصیب الجهاز . ةمجاالته الحیاتی

    2.ت الصحیة التي تستدعي خدمات خاصةالعصبي المركزي، أو الهیكل العظمي، أو العضالت أو الحاال

 عطب عن أو عجز ناتج عضویة، هي الحركیة اإلعاقة أن لنا یتضح السابقة التعریفات خالل ومن - 

مجتمعه  داخل نشاطه تأدیة من ومنه یمنع العادیة، نشاطاته ممارسة من كلیا أو جزئیا الفرد یمنع أو قصور

  . الحیاة في دور معین كشخص له

أو العظام  العضالت أو األعصاب في وظیفي خلل عن الناتجة اإلعاقة وهي :الحركیة اإلعاقة - 

وضمور  الفقري، العمود  وٕاصابات البتر، نتیجة للجسم الحركیة فقدان القدرة إلى تؤدي والمفاصل، والتي

   .والروماتیزم وموتها، العضالت وٕارتخائها

خالل  من توضیحها یكمن ولكن الحركیة لإلعاقة وشامل عام تعریف وضع یمكن الصعوبة من - 

 :یلي كما طبیاً  تعریف مسببا

 للجسم الالإرادیة بالعضالت التحكم على القدرة في نقص أو ضعف وهو :المخي لشللا. 

 المشي على القدرة لفقدان یتطور العضالت في تدریجي ضعف وهو :العضلي الضمور.   

                                                           
االجتماعیة للتغلب على المشكالت التي تحد من منظور للممارسة العامة في الخدمة ، احمد محمد محمد الرنتیسي - 1

  .27: ، ص2008، بغزة المعاقین حركیاً  جمعیة على مطبقة ، دراسة التحاق المعاقین حركیا بفرص العمل
العقبات والحواجز التي تعترض مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة واندماجهم في ، الجنوب والشمال للحوار والتنمیة مركز -2

  .  2011،، األردن، عمان"ة األردنیةدراسة میدانیة في البیئ" ،المجتمع
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 العضالت في وضعف اإلحساس فقدان أو شلل في تسبب وقد :يالشوك الحبل إصابة.  

 كسرها إلى یؤدي الفرد لدى العظام نمو في قصور وهو: العظام هشاشة.  

 األطفال  شلل فیروس عن ینتج العضالت في وضمور األطراف في ضعف وهو: األطفال شلل

  1.أكثر أو الجسم في طرف ویؤدي إلى شلل

 من ضعف یصاحبه وما السن كبر یكون فقد سبق ما على مقصورة لیست الحركیة اإلعاقة أن كما - 

     .الدرج منوالنزول  الصعود أو المشي عند في الحركة الشدید للبطء مسبباً  والعضالت والبصر في السمع

 أو الجسمیة اإلعاقة لفئة تنتمي التي الخاصة اإلحتیاجات ذوى فئات من فئة هي :الحركیة اإلعاقة -

 مکتسب أو خلقي سببه یکون قد والذي الحركة عن المسؤولة األعضاء في خلل أفرادها بوجود یتمیز البدنیة

 بحاجة یجعله مما طبیعي بشکل الیومیة الحیاتیة بنشاطاته القیام على القدرة الفرد المصاب یفقد الخلل وهذا

  2.ونفسي واجتماعي طبي تدخل إلى

 نتیجة طبیعي، بشكل الحركیة بوظائفه القیام من الشخص یمنع مسیري عائق :الحركیة اإلعاقة - 

 في مًعا كلیهما أو الجسمیة أو القدرة الحركیة في فقدان أو العضالت ضمور إلى أدت إصابة وأ مرض

إلى  الشخص هذا ویحتاج ، األطراف في بتر الحركي،أو التوازن اختالل في أو والعلیا، السفلى األطراف

من  قدر بأكبر والعیش أهدافه الحیاتیة، تحقیق في لمساعدته ومهنیة وتربویة واجتماعیة برامج طبیة ونفسیة

  .3االستقاللیة

 :الحركیة اإلعاقة مفهوم

 أو خلل أو فقدان الحیوي ونشاطه حركته تعوقت الذي الفرد ذلك به تعني حركیا المعوق الشخص

یمتد ویشمل  بل العادیة، وظیفتها من تحد بطریقة عضامه مفاصله أو أو عضالته أصاب مرض أو عاهة

 أي المقابلة لها العضلة األخرى وانبساط العضالت إحدى إنكماش الحركة وتنشأ والالإرادیة الحركات اإلرادیة

 تزید الطاقة التي ببذل المهارات الحركیة تكوین بدء ویتمیز والدفع، الجدب قوى بین القائم اإلختالف من

المفاصل  أو یصیب العضالت الذي الحركیة بالخلل اإلعاقة ربط لقد المهارة، لكسب الالزم الجهد بكثیر على

                                                           

، العامة في المباني المعاقین بخدمات والخاصة العامة االشتراطات تطبیق مدى، رالجوی سعد بن راشد بن إبراهیم الدكتور - 1 

تعلیم العلوم، جامعة أسیوط،  سعود، مجلة جامعة الملك البناء، وعلوم العمارة قسم والتخطیط، العمارة الریاض كلیة بمدینة

   . 2010، نوفمبر 06، العدد 38المجلد 
  . 03 :، صمرجع سابق ،دالسی محمد محمود ولید -  2

 ، رسالةالغربیة الضفة شمال االجتماعیة في التنمیة تحقیق في حركًیا المعاقین تأهیل برامج دور، العمري بكر أمین أسماء 3 

  . 1 :ص ،2007 ،فلسطین – ماجستیر القدس
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 وذالك ببذل الحركیة المهاراتتكوین  في البدء بدورها علیها والتي سوي غیر حركي سلوك عنها ینتج والتي

  1. تحصیلها أجل من أكبر طاقة

   اإلعاقات أنواع العدید من وتتضمن ، البدنیة أو الجسمیة اإلعاقات صنوف أحد الحركیة اإلعاقة تعد  

والعضلي  الجهاز العضمي: أجهزة مثل من یرتبطبه وما الحركي الجهاز وأهمها الجسم، أجهزة تصیب التي

   .والجهاز المفصلي والعصبي والمركزي

هذه اإلعاقة تتسبب في ظهور فئة من األشخاص یعانون من قصور أو عجز جسمي أو حركي   

  .یطلق علیهم اصطالحا تسمیة المعاقین حركیا

  :  الحركیة اإلعاقة أسباب - 2

 الحركیة بصفة اإلعاقة عامة، وأسباب بصفة اإلعاقة أسباب حول العلماء آراء وتنوعت تعددت

مجتمع  كل یوفره ومدى ما ،واالقتصادیة االجتماعیة الظروف تفاوت نتیجة اإلعاقة أسباب خاصة، وتختلف

ویمكن  المعاقین، أعداد عن ارتفاع مسؤولة تعتبر كثیرة عوامل هناك توجد حیث ألفراده، لتحقیق الرعایة

 :یلي كما ذلك توضیح

 :لإلعاقة العامة األسباب  

  :الوراثیة العوامل - 1

 من في الكروموزومات الموجودة الجینات طریق عن جیل إلى جیل من تنتقل التي الحاالت وتشمل

إلى  واألم األب من كل من وشذوذ الجینات الكروموزومات شذوذ شاذة وراثیة صفات نتقالإ الخالیا مثل

  .الحمل أثناء األم دم في RHعنصر في واختالل الصماء، الغدد الجنین واضطرابات

  : التالیة الوراثیة أو بآخر بالعوامل بشكل الرتباطها أیضا التالیة العوامل إضافة ویمكن

 .لإلشعاع والتعرض الجنین، لمخ األكسجین وصول توقف أو نقص - 

  .ببعض الحمیات األم إصابة - 

  .األنیمیا أو السمنة من األم معاناة - 

  2.العشوائیة الحضریة والمناطق والبدویة الریفیة المناطق في خاصة بصفة یكثر والذي األقارب زواج - 

 

                                                           
  . 25:مرجع سابق، ص، لعالم عبد النور -  1
  ،النیل العربیة القاهرة، مجموعة ،)المفهوم واالنواع وبرامج الرعایة (اإلعاقة الجسمیة ، رمدحت محمد أبو النص -  2

  . 36 -35: ص 
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   : البیئیة العوامل - 2

   :الحمل وأثناء الوالدة قبل ما تحدث عوامل 

والمسكنات المختلفة            الحیویة كالمضادات الطبیب، دون إستشارة العقاقیر لبعض الحامل األم تناول - 

  .المثال سبیل على كاألسبرین

   . المخدرة والمواد للكحولیات األم تعاطي - 

األشهر األولى   خالل األلمانیة بالحصبة إصابتها مثل الجنین على یؤثر معدي بمرض األم إصابة  - 

  .من الحمل

  .الحمل من األولى شهور الثالث في الصینیة باألشعة والعالج للكشف المتكرر اإلستخدام  - 

 .الحمل أثناء لألم یقع حادث أو لصدمة نتیجة للخطر الجنین تعرض  - 

  .بالدم الصفراء نسبة وزیادة الدم تسمم حاالت في كما الحمل فترة أثناء بالتسمم األم إصابة  - 

 1.الحمل أثناء الفیتامینات في الشدید والنقص لألم الحادة واألنیمیا العامة الصحة سوء  - 

  Immaturity .ناألوا قبل ووالدته الطفل نمو إكتمال عدم تعني التي: الوالدة أثناء تحدث عوامل -3

   .الخراج أطفال والدة - 

   . الوالدة أثناء الحادة اآلالت استخدام - 

   .الجنین مخ إلى األكسجین وصول تأخر - 

  .الوالدة أثناء الجنین وضع -

 :الوالدة بعد تحدث عوامل - 4

والزالزل والحروب  المرور كحوادث أو ،المخي بالتلف األطفال إصابة إلى تؤدي التي كالحوادث - 

 .والخدمات الصحیة كفایة البرامج الوقائیة وعدم ،والفق والمجاعات، واألوبئة المختلفة، والدمار أشكال العنف

  .الضارة والعقاقیر لألدویة الطفل شرب - 

   2.السامة الكیماویة المواد تناول  - 

  

                                                           
  ،2006العربي،، القاهرة، دار الفكر ، منهاج الخدمة االجتماعیة لرعایة المعاقیننظیمة احمد محمود سرحان -  1

  .25 - 24: ص
  .132 :، ص2004، القاهرة، كلیة التربیة، جامعة طنطا، نداء من االبن المعاق، زینب محمود شقیر -  2



الحركیة اإلعاقة                                                               الثاني الفصل  

 

28 
 

 :خاصة بصفة الحركیة اإلعاقة أسباب - 5

 :یلي فیما ذلك توضیح ویمكن الحركیة اإلعاقة حدوث إلى تؤدي التي العوامل بعض هناك

  :الدماغي بالشلل اإلصابة/ 1

 األمراض الخطیرة ببعض الحامل األم إصابة الحامل، تسمم عن ینتج المخ في تلف أو خلل نتیجة

لدى الطفل   خبیثة ظهور أمراض الرأس، إصابات المتعسرة، الوالدة والسكري، والزهري األلمانیة مثل الحصبة

 .الخ...الدم في السكر نسبة انخفاض المخ، في میكروبیة التهابات وجود

  :العظمي الهیكل إصابات/ 2

الحامل  األم األلمانیة، تسمم بالحصبة األم إلصابة نتیجة العظام، ، كسورالحروق األطراف، تشوه مثل

 هشاشة في المسكنات وجود للمخدرات أو الحامل األم إدمان لألشعة، الحامل األم تعرض بالمواد الكیمیائیة،

 المنزل السن، حوادث  لكبر نظًرا أو بسبب الحمل أو التغذیة لسوء أما بها الكالسیوم نقص نتیجة العظام

  .الحروق البراكین، ،، الزالزلالسقوط حوادث العمل، حوادث حوادث الطرق،

  : العضالت إصابات/ 3 

 مرض یصیب أنه المالحظ من كان وٕان معروف، غیر العضالت بضمور اإلصابة سبب یعتبر

 حالة في أما ،جینات متنحیة إلى الذكور عند الوراثیة اإلصابة اإلناث، وتعود من أكثر الذكور األطفال

 في مشكلة وجود إلى ضمور العضالت یرجع وقد ،السائدة الجینات إلى تعود اإلصابة اإلناث فإن إصابة

 أو العضلة حالة عن المخ إخبار عن الحسي المسئول العصب في أو العضلة تغذیة العصب المسؤول عن

 1.العضلة تغذیة في التحكم المسؤول عن العصب في

  :األطفال شلل/ 4

العادیة،  بأدق المیكروسكوبات یرى ال أنه لدرجة الحجم وصغیر الدقة في غایة لمیكروب نتیجة یحدث

الجسم عبر  إلى الفیروس ویدخل النخاع الشوكي، في الحركیة الخالیا یهاجم فیروسي إلتهاب بسبب ویحدث

تعطل  وتكون نتیجة الشوكي، النخاع في الحركیة في الخالیا ویستقر الدم مجرى عبر وینتقل الهضمیة، القناة

  2.الحركة عدم إلى یقود مما بالعضالت تتحكم التي الحركیة الخالیا وظائف

  

 

                                                           
  .78 :، صمرجع سابق، أبو النصر مدحت محمد -  1
  . 132 :، صزینب محمود شقیر، مرجع سابق -  2
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  :األطراف بتر/ 5 

، حوادث  حوادث المالعب ، الصناعة حوادث الحرائق، حوادث ، الطرق لحوادث نتیجة یكون قد وذلك

 األورام واألمراض ، والزالزل البراكین مثل الطبیعیة الكوارث ، والحروب القتال میادین في اإلصابات السقوط

  1.السرطان مثل الخبیثة

  :احتیاجات المعاقین حركیا :ثانیا

اإلجتماعیة  فإن الحاجات ونوعه، الفرد بقاء على للمحافظة ضروریة الفسیولوجیة الحاجات كانت إذا

كثیر من  إلى ویؤدي القلق نفسه یثیر في فإحباطها وطمأنینته، الفرد لسعادة ضروریة والنفسیة واإلقتصادیة

بها الفرد  یشعر اإلشباع عدم أو التوتر من حالة جتماع أنهااإل علم قاموس ویعرف الشخصیة، إضطرابات

 ونظًرا ألن2اإلشباع  له یحقق سوف انه یعتقد الذي الهدف نحو الحاجة متجًها Need التصرف إلى وتدفعه

 إحتیاجات للمعاقین حركًیا تجعل بالتالي فإنها اإلعاقات من كثیرة أنواع من واحد تمثل جانًبا الحركیة اإلعاقة

لتضع  في مضمونها وتختلف العادیین، األفراد إحتیاجات مع العام شكلها في تتفق خاص ذات طابع

  3.حركًیا المعاقین بفئة خاصة إحتیاجات

 :یلي فیما االحتیاجات هذه توضیح ویمكن 

 :  في وتتمثل فردیة حاجات/ 1

 .التعویضیة األجهزة وتوفیر البدنیة اللیاقة استعادة مثل: بدنیة حاجات  - أ

 .الشخصیة وتنمیة التكیف على والمساعدة النفسیة بالعوامل االهتمام مثل :إرشادیة  - ب

 .بتعلیم الكبار االهتمام مع التعلیم سن في هم لمن المكافئ التعلیم فرص توفیر مثل :ةتعلیمی  - ت

 المناسب للعمل المهني اإلعداد وبقصد المهارات لمستوى تبًعا التدریب مجاالت فتح مثل :ةتدریبی  - ث

 4 .للعائق 

  

 

                                                           
ل الطبي مریم إبراهیم حنا و آخرون، الخدمة االجتماعیة في المجافي  ،المعاقون جسمیا مبتوري األطراف،إبراهیم حنامریم  - 1

  . 203 – 202 :ومجال رعایة المعاقین، ص
 ،سكندریة، دار المعرفة الجامعیة، اإلمتحدوا اإلعاقة من منظور الخدمة االجتماعیة، عبد المحي محمود حسین صالح -  2

  . 187، ص 2002
مطابع  ،، القاهرةمهارات الخدمة االجتماعیة في المجال الطبي والمعاقین، كمال عبدهرشاد احمد عبد اللطیف، بدر الدین  - 3

  . 209 :، ص2001الطوبوجي،
    .118 :، ص1998، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث السلوك االجتماعي للمعوقینمحمد سید فهمي،  -  4
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 : في وتتمثل اجتماعیة حاجات/ 2

 .إلیه المجتمع نظرة وتعدیل بمجتمعه المعاق صالت توثیق مثل :عالقیة  - أ

           واإلتصال واإلعفاءات اإلنتقال وٕاستمارات والمادیة التربویة المساعدة الخدمات مثل :تدعیمیة   -  ب

 . والجمركیة الضریبیة

 1.المعرفة ومجاالت الثقافیة والوسائل األدوات توفیر مثل ::ثقافیة   -  ت

 .الصحیحة األسریة الحیاة من المعاق تمكین مثل :ةأسری  -  ث

  :في وتتمثل مهنیة حاجات/ 3

  . عملیة التأهیل انتهاء لحین فیه واإلستمرار مبكًرا المهني التوجیه سبل تهیئة مثل: ةتوجیهی  - أ

 .  حیاتهم وتسهیل المعاقین تشغیل محیط في التشریعات إصدار مثل: تشریعیة   -  ب

  مع  عمل لهم إیجاد یتعذر المعاقین من لفئات المنافسة من المحمیة المصانع إنشاء مثل :محمیة   -  ت

  .  األسویاء   

هذا  2إلى جنب جنًبا المواطنین بقیة مع المتكافئ والتفاعل حتكاكاإل فرص توفیر مثل :ندماجیةإ - ث

 والجیران والجمعیات ذات واألسرة واألقارب المعاق بین مشتركة مسئولیة المعاقین حاجات ومسؤولیة إشباع

 الصحة ووزارة التربیة ووزارة االجتماعیة نؤو والش وزارة العمل مثل المعینة الحكومیة والوزاراتالعام  النفع

  3 .الشأن هذا في هاما دورا تلعب المعینة والدولیة اإلقلیمیة المنظمات حتى أن والتعلیم

  : اآلتي في یتمثل حركًیا المعاقین إلحتیاجات آخر تصنیف وهناك

األخرى وعواملها  المشكالت وبقیة النفسیة المشكالت لمواجهة :وٕارشادیة توجیهیة إحتیاجات -

  . واالجتماعي النفسي التوافق على حركًیا المعاقین لمساعدة المسببة

المجتمع كأعضاء  إلى للعودة حركًیا المعاقین لمساعدة: وتشغیلیة وتأهیلیة تدریبیة إحتیاجات -

 .منتجین عاملین

اإلنتقال واإلتصاالت  في المختلفة المادیة، والتسهیالت المساعدات مثل: تدعیمیة إحتیاجات -

 .والضریبیة الجمركیة واإلعفاءات

                                                           
  .262، ص 2003اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث،  ،اإلعاقة في محیط الخدمة االجتماعیة ،بدر الدین كمال عبده -  1
، القاهرة، مكتبة زهراء الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة في المجال الطبي ورعایة المعاقین، ماهر أبو المعاطي علي - 2

  .  252: ، ص2005 ،2ط ،الشرق
  . 262: ، صمرجع سابق ،مریم إبراهیم حنا -  3
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تشغیل المعاقین  محیط في المناسبة التشریعات مثل :تشریعیة لخدمات حركًیا المعاقین إحتیاجات -

  . حیاتهم وتسهیل حركًیا

 لفئات المعاقین والمجتمع الدولة تقدمها التي الممكنة توفیر الخدمات مثل: مجتمعیة إحتیاجات - 

إلى  وما واألندیة، والمحالت التجاریة، العامة والمواصالت الترویح كأماكن رمزیة بأجور أو حركًیا بالمجان،

  .ذلك

یعدها ویصممها  ترفیهیة برامج طریق عن حركًیا المعاقین فراغ أوقات لشغل :ترفیهیة إحتیاجات -

 . وقدراتهم وٕاستعدادهم ظروفهم لتناسب اإلخصائي اإلجتماعي

 من المعاق حركًیا لتمكین ، واإلجتماعیة والصحیة اإلقتصادیة مشكالتهم لمواجهة :أسریة إحتیاجات -

  . السلیمة األسریة الحیاة

حاجات  فرد ولكل فیه، یعیش الذي والمجتمع الشخص حیاة جوانب مختلف على آثاًرا اإلعاقة تترك

 ،لألفراد غیر المعوقین األساسیة الحاجات عن حركًیا للمعوقین األساسیة الحاجات تختلف وال یسعى لتلبیتها

 العیش لهم حتى یتسنى تلبیتها یجب أخرى حاجات حركًیا المعوقین لدى ینشأ اإلعاقة حدوث وبسبب إال أنه

 هذه تحدید من البد لذلكطاقاتهم وقدراتهم،  به تسمح والتعلم النمو من درجة أقصى إلى والوصول باستقاللیة

 ویمكن اإلعاقة عن ،من اآلثار الناتجة أجل التخفیف من اإلحتیاجات، من أجل تلبیتها والعمل على إشباعها

   :التالیة بالنقاط تحدیدها

 المختلفة المساندة الطبیة والخدمات الصحیة الخدمات إلى الحاجة.    

 المداخل الممرات، والحمامات، وتوفیر  تشمل والتي المختلفة البیئیة والتسهیال الحاجة إلى التعدیالت

 . ةواإلعاق یتناسب بما السیارات وتعدیل المقاعد،

  كرسي متحرك مثل التأهیل أو للتنقل الضروریة المساعدة واألجهزة األدوات توفیر إلى الحاجة ، 

 . اإلصطناعیة واألطراف التقویم، وأجهزة المشي، وعكاكیز

  للوسائل واألدوات األنسب والتعلم التواصل لعملیة الالزمة التعلیمیة واألجهزة األدوات إلى الحاجة  

  .المساعدة

  اإلعاقة وظیفة یناسب بما المهنیة والتهیئة المهني التأهیل خدمات إلى الحاجة .  

  والعمل على اإلعاقة وتقبل النفسي اإلرشاد خدمات توفیر طریق عن النفسي الدعم إلى الحاجة 

 .حركًیا المعاق الفرد قدرات تطویر

 حركًیا وجعلها المعاقین نحو المجتمع في السلبیة اإلتجاهات وتعدیل اإلجتماعي الدعم إلى الحاجة 

 . المعاق حالة وتقبل إیجابیة أكثر
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 التربویة والعالجیة  الخدمات وتقدیم حركًیا المعاقون فیه یعیش الذي المجتمع في الدمج إلى الحاجة

  1.المعاقین غیر من أقرانهم مع المجتمعي اإلطار ضمن و التأهیلیة

  : ال السكن والعمل واألماكن العامةواقع المعاقین حركیا في مج: ثالثا

 : السكن مجال في المعاقین واقع - 1

ال  المعاقین الخاصة بأسر فالمنازل المالئم، السكن بتأمین المتصلة المعاناة من الكثیر المعاقون یواجه

 ذلك وكل التسهیالت على تلك المنازل، إلدخال ومشاریع برامج توجد وال بهم، الخاصة االحتیاجاتتراعي 

 في الخاصة ، فالمنازلالسكن في الحق ممارسة صعید على حقیقیة مشكلة یواجهون  أن المعوقین یؤكد

المجتمع  ثقافة إلى ذلك نرد أن ویمكن اإلنشاء، من المعیشیة المواصفات فیها تتوفر وال غیر سهلة الغالب

 القدیمة القدیمة البلدة المباني في المشكلة وتظهر كافة العمر لمراحل مناسبة منازل تشیید تتجه نحو ال التي

 مكلًفا یكون هذه التسهیالت من جزء إدخال وٕانّ  علیها، التسهیالت إدخال الفنیة الناحیة من یصعب التي

 یمكن أماكن إلى أسر المعوقین لتحویل منازلهم تدعم التي المؤسسات من ومع وجود عدد كبیر، بشكل

 المعوقین حاجات بأخذ تقوم ال المختلفة اإلسكان والجمعیات وزارة أن األمر في بسهولة والغریب استعمالها

   الشقق توزیع عند للمعاقین حصص تخصیص بالتالي یتم وال الخاصة بالسكن، المشاریع لدى تصمیم الحركیة

 :الحركیة اإلعاقة بفئة الخاصة التعلیمیة المشكالت واقع - 2

 األخرى أصحاب اإلعاقات من غیرهم من أقل حركًیا المعوقین الطلبة معاناة أن األولى للوهلة یبدو

 التقلیدیة التعلیم أسالیب وطرائق من اإلفادة أو المعلمین، مع اإلتصال في مشاكل كونهم ال یواجهون

 التي تلك عن مختلفة طبیعة مشاكل ذات یواجهون حركًیا المعاقین أن والحقیقة المستخدمة في المدارس،

شدیدة  معاناة وأسرهم ویعانون جًدا عالیة المعاقین حركًیا بین األمیة فنسبة والمكفوفین، زمالؤهم الصم یواجهها

 ولمن الدخ تمنعهم التي الهندسیة العوائق ووجود نظام المواصالت، رداءة بسبب المدارس، إلى الوصول في

 كثیرا یدفع ما القاسیة الطلبة زمالئهم معاملة من هؤالء یعاني كما واستعمالها بسهولة، المنشآت التعلیمة، إلى

 مستویاتها على اختالف ،2التعلیمیة المؤسسات على القائمین تقصیر ویالحظ من المدارس، إلى التسرب منهم

 لدمجهم في المناسبة المادیة واإلجتماعیة البیئة كتهیئة الالزم، بالشكل حركًیا المعاقین تجاه القیام بدورهم في

 یشعر صحیة توفیر أجواء التعلیمیة مسؤولیة المؤسسات على القائمین عاتق على یقع بحیث كل المؤسسات،

 دون تمییز والمعاملة التعلیم في متكافئة فرص خاللها من لهم وتتاح واإلحترام، والتقدیر باألمان فیها الطلبة

 مرافق المدرسة الحركة واستعمال في المدرسة وصعوبة إلى البیت من وصولهم في صعوبة المعاقون ویواجه

                                                           
  .  76 - 75 :مرجع سابق، ص ،محمد سالمة غباري -  1
، ، دراسة حالة في محافظة نابلسدمج المعاقین حركیا في المجتمع المحلي بیئیا واجتماعیا، رنا محمد صبحي عوادة -  2

  .27 -25: ، ص2007اح الوطنیة كلیة الدراسات العلیا، جامعة النج
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  أو التمییز السیئة، الزمالء معاملة عن الناجم ضعف التفاعل اإلجتماعي وكذلك. إلیها وصولهم حال في

الطلبة  بین الفجوة تعمیق في المعلمون یساهم كلتا الحالتین وفي قبل المعلمین، من السلبيي أو اإلیجاب

   .المدرسة التسرب من إلى النهایة في یؤدي مما وأقرانهم المعاقین

اختیار  ال یستطیع من فمنهم العالي، التعلیم صعید على خاصة مشاكل من حركیا المعاقون ویعاني

 حركیا عن المعاقون الحاالت یعزف من كثیر وفي البیانات، مالئمة عدم بسبب فیه یرغب التخصص الذي

   .الحركیة لمتطلباتهم مالئمة غیر مبانیها ألن االلتحاق بالجامعة،

 :العمل مكان مجال في المعاقین واقع - 3

 أمام العمل عائًقا أماكن في اإلنشائیة التسهیالت وجود عدم في تمثل التي الهندسیة الحواجز تقف

 على التسهیالت بإدخال هذه یكترثون ال العمل أصحاب أن كما العمل، مجتمع في المعاقین في اإلندماج

 إلستعمال وتطویرها یمكن تحویرها التي والمعدات األجهزة بعض على بالتعدیالت عدم القیام األبنیة، وأن

 إلصابات تعرضهم إمكانیة من متخوفین العمل أرباب ویجعل المعاقین تشغیل من إمكانیة یحد المعاقین

  .عمل

 : ةالعام األماكن مجال في المعاقین واقع  - 4

طبیعة  إذ تؤثر النقل، ووسائط التجاریة واألسواق والمرافق والشوارع األرصفة تشمل العامة األماكن

 وبالتحدید حركیة لدیهم إعاقات الذین أولئك وخاصة المعاقین إنتفاع مدى على والمنشآت تصمیم المباني

 إلدخال التسهیالت تسعى التي والمشاریع البرامج وجود عدم والعكازات، ویالحظ المتحركة الكراسي مستعملي

تراعي  منها ال كثیر ولكن محدود كهربائیة مصاعد بها تتوفر التي العمارات وعدد األماكن العامة، على

قبل  یجب المرور بها التي األدراج تتواجد حیث حركیة بإعاقات المعاقین إلستعماالت المعاییر المطلوبة

 الترفیه ومكاتب المحامین ودور والمطاعم التجاریة األسواق یشمل وهذا الكهربائیة، إلى المصاعد الوصول

 لألرصفة أما بالنسبة والمدارس والجامعات، والوزارات واألهلیة العامة الخدمات ومؤسسات وعیادات األطباء

 وأحیانا التجاریة وبسطاتها واألدراج و إمتدادات المحال المختلفة األعمدة دبوجو  تمتاز فهي في الشوارع

 بدأت خاص، وقد حركیا بشكل احتیاجات المعاقین وال تراعي مسهلة غیر دائما فهي النقل وسائل الحفر، أما

 بتصمیم مخططاتها لدى الشروع اإلعتبار بعین المعاقین إحتیاجات بأخذ والشعبیة الرسمیة بعض الجهات

   1.اإلنشائیة من العوائق ة خالیةجدید مرافق أو مباني أي إلنشاء حًدا تضع لم أنها إال العمرانیة

  

  

                                                           
  . 34 - 33: ، صسابق مرجع ،فویل عثمان. و د يققاسمي شو  -  1
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    :حركیا في تخطیط المدن الجزائریة واقع المعاقین: رابعا

 وهي آخر، إلى فضاء من عملیة تنقلهم في جمة صعوبات الجزائر في حركیا المعاقین یواجه

 لنا أتیحت التي المدن من العدید لفضاءات البسیطة المالحظة طریق عن رصدها لنا تسنى الصعوبات التي

 التقاءهم من تمكنا الذین المعاقین بعض إفادات دعمتها والتي المختلفة، تنقالتنا خالل بها فرصة النزول

بشكل  معاناتهم حول استنتاجاتنا تعمیق من مكننا ما وهو معهم، مقننة غیر مقابالت واجراء بشكل عارضي

 : األتیة المحطات في معنا سیتضح ، كما أفضل

مصالح  بنوك،( أنواعها إختالف على اإلداریة المباني تشكل :اإلداریة المباني تصمیم في - /1

 الهامة الخدمات رظین المواطنین طرف من إقباال األماكن أكثر أحد ،)الخ...دتقاع صنادیق ، بلدیات تأمین،

أغلب  وٕانجاز تصمیمها عملیات في للنظر الالفت الیومي لكن بمعاشهم المباشرة الصلة ذات لهم التي تقدمها

  :وهما نسجل نقطتینن هامتین حیث حركیا، المعاقین فئة لحاجیات مراعاتها عدم هو والمؤسسات هذه الهیئات

خاصة  إلیها حركیا ولوج أي معاق عملیة یجعل ما وهو :المباني هذه مداخل عند المنحدرات غیاب - 

المحسنین  أحد تبرع إلنتظار یضطرهم مما مستحیلة، تكن لم إن صعبة عملیة المتحركة الكراسي أصحاب

إحساسه  حجم من ویزید المعني یتكبده حرج من ذلك یرافق من مع منهم هم طلبها أو، المساعدة لتقدیم

 في التفكیر قبل معین تدبر محاولة إلى لقاءات معهم لنا كانت الذین من العدید أجبر الذي األمر بالعجز،

المؤسسات  هذه شؤون على القائمین قبل من والمباالة إهتمام عدم خالل في وذلك المؤسسات، التنقل إلى تلك

الحلول  ببعض القیام حد له بالنسبة یتعدى لم األمر فإن ،بذلك للقیام منهم بادر والهیئات غالبا أما من

وخروج  دخول محاولة لتسهیل في بواباتها مدخل عند منحدرات إقامة في خاصة والتي تتمثل الترقیعیة،

 األحیان وبأبعاد أغلب في عشوائي بشكل تنجز التحسینات هذه جل أن هنا نسجل منها لكننا حركیا المعاقین

 ما وهو جانبیة لإلسناد، مرافق إلى إفتقارها جانب إلى میلها درجة في تلمسه ما یمكن وهو1 نظامیة، غیر

 لم إذا النزول عند سالمتهم یتهدد وخطر الصعود، حالة في مستخدمیها یواجه معوق آخر تتحول إلى یجعلها

      .الحالتین في من یساندهم إلى جوارهم یكن

 بانخفاض تتسم والتي ،حركیا المعاقین بفئة خاصة شبابیك إلى تفتقر المؤسسات هذه جل أن كما

معامالته اإلداریة  بإنهاء له یسمح ما وهو حركیا، المقعد مع الموظف تواصل بسهولة لیسمح الشباك مستوى

معهم  الزالت تتعامل والتي األخرى، وبعض الهیئات للبنوك بالنسبة الحال هو كما وسهولة بسرعة أو المالیة

الشبابیك،  هذه مستوى على واألفضلیة التسبیق باعاطائهم الموظفین تكرم العادیة فرغم الشبابیك طریق عن

على  لهم ومرضیا مجدیا حال یبدو ال أنه إال إیجابي، نحو على إنجاحه في ومساهمتهم لذلك المواطنین وتفهم

                                                           
  .328: ، ص، مرجع سابقفویل عثمان. و د قاسمي شوقي  1
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هذه  إلى الولوج أجل من ، سواءراآلخ إلى دائمة بحاجة وأنهم غیرهم عالة على بأنهم یشعرهم كونه األقل،

  .بالمغادرة یهمون عندما ثم بها الخدمة إلنهاء أو الهیئات،

 من العدید لفائدة الحدیثة، اإلداریة المرافق من الكثیر لبناء الفارطة السنوات في الجزائر اتجاه ورغم

عرفته  الذي الكبیر المالي اإلنتعاش من ذلك في مستفیدة الوطن، ربوع عبر الحكومیة والقطاعات الهیئات

 أن إال العمومیة، الخدمة تسمیته بتحسین على أصطلح ما إطار في وذلك النفطیة، مداخیلها ارتفاع جراء

 إغفال أن ویبدو الطریقة، بنفس تصمم الهیئات الزالت هذه حیث كثیرا، تغیر قد أنه یبدو ال السابق الوضع

وهو أمر  یومیا، الهیئات هذه على تتردد حركیا المعاقین من كبیرة أعداد وجود عدم على مرده المراهنة ذلك

 یتعرض أي قد الذین كذلك، موظفیها حتى المؤسسات هذه زبائن فقط یمس ال كونه كثیرا خاطئ تقدیرنا في

   .الحركیة اإلعاقة لمخاطر منهم أحد

المدن،  في حركیا المعاقون یتكبدها التي للمعاناة األخر الوجه :العام الفضاء في السیر حركة في/ 2

أو  للعمل تنقلهم مجال في سواء المختلفة، المدینة وأرجاء فضاءات داخل تنقلهم عملیة في یمكن تبینها

 یمكن التي المعوقات من لجملة تنقالتهم تتعرض ما كثیرا حیث التجوال، فیها بما المختلفة لقضاء حوائجهم

  :یلي فیما أن نرصدها

فنیة محددة،  ومعاییر شروط وفق تهیئتها یتم خاصة ممرات األرصفة تمثل :تهیئة األرصفة عدم - 

 إختالف على المشاة حركة تأمین وبالتالي السیارات، مع الطرق شبكة استعمال في بغرض تفادي التداخل

 النفقات رغم الجانب، هذا في الیوم الجزائریة المدینة تشهده فیما للنظر لكن الالفت الصحي، سنهم ووضعهم

 مختلف لحاجیات تستجیب ال أنها مزالت إال التهیئة من هذا المجال في صرفت التي المالیة الضخمة

 مع متناسبة ونهایتها الحركة بدایة لمنحدرات افتقادها جراء ،...)عكاكیز متحركة، كراسي( هذه الفئة مكونات

 یجعل ما وهو لخ،ا...ةاإلشهاری الكهرباء والالفتات وأعمدة الزینة بأشجار ازدحامها الرصیف، وكذا علو

 للتهیئة األحیان جل في السیئة النوعیة أن ذلك إلى األحیان، أضف من الكثیر في غیر ممكن أمر استخدامها

 حركیا المعاقین ولیس المشاة لحركة یجعلها منفرة ما وتهشم بالطها، أرضیتها تصدع في تتسبب المنجزة،

 في األرصفة لهذه الشرعي اإلستغالل غیر أن اإلطار هذا نسجل في فإننا البشري، للجانب بالنسبة فقط، أما

 للحركة أنها مخصصة یفترض التي الفضاءات من یجعل ،الخ...السیارات التجاریة، وركن المنتجات تسویق

  .األساسیة وظیفتها عن بعیدة جوانب في مستغلة

بأنها  الجزائریة المدن كل والمحوریة في الرئیسیة الطرق شبكة تتسم :بهم خاصة سیر مسالك غیاب -

تنقل  مسألة من یجعل ما وهو أنواعها، إختالف على المركبات أصحاب طرف من فقط لإلستخدام مخصصة

بصعوبات  محاطة فیها بالبطاریة المتحركة الكراسي أو المكیفة الناریة الدراجاتأصحاب  حركیا المعاقین

هذا  في بها المعمول الدولیة التجربة من هذا مسعاها في بعد لم تستفد الجزائر أن الذي یعكس األمر جمة،

على  حركیا والمعاقین الهوائیة الدراجات أصحاب خاصة لسیر مسالك لتخصیص الیوم إتجهت والتي الشأن،
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محفوفة  المدیني عملیة الفضاء داخل المعاقین تحرك مسألة یجعل فتقاراإل هذا ،الطریق األیمن جانب

 حاجیاتهم لقضاء واالنتقال التحرك على وتثنیهم علیها من اإلقبال المعاقین الكثیر من تنفر بالمخاطر،

   .المختلفة

طرف  من ستخداماإل الممكنة النقل وسائل إحدى الحافالت تشكل :بالحافالت خاصة مواقف غیاب - 

ذلك  تحقق ، لكنالداخلي فضائها إتساع نتیجة وذلك المتحركة، الكراسي أصحاب خاصة المعاقین حركیا فئة

مواقف  من الكثیر الیوم تفتقر حیث الغرض، لهذا مكیفة مواقف بوجود األحیان من الكثیر في رهین یبقى

طرفهم  من إستعمالها یجعل ما وهو النوع، هذا من تدبیر أو ألیة تهیئة الجزائریة المدن مختلف في الحافالت

اآلخرین،  ومساعدة رحمة رهینة أصحابها فیها والنزول، یكون الصعود عملیتي في كبیرة بمشقة محاطة مسألة

أنفسهم  على إعتمادهم لتعزیز والتي تسعى المعاقین، لرعایة  الدولیة اإلستراتیجیة مبادئ مع یتنافى ما وهو

  1.لآلخر والحاجة بالنقص اإلحساس أشكال كل وتالقي أكثر

واسع  مفهوم أنه على السكن في المعوق حق إلى ینظر :والجماعیة الفردیة المساكن تصمیم/ 3

ووضع  تتناسب المساكن تلك في خاصة تجهیزات توفیر لیتضمن ،واإلقامة غرفة للعیش توفیر حدود، یتعدى

أن  اإلطار هذا في القول ویمكننا الیومیة حیاته أمور تسییر في نفسه على  اإلعتماد على وتساعده المعاق،

التحرك  من تمكنهم عدم في تتمثل الحق، هذا ممارسة على صعید خطیرة جد مشكالت تواجه المعوقین فئات

والخروج  واستعمالها المباني دخول أثناء معاناة، وكذلك أو تعب دون ذواتهم على معتمدین وسهولة باستقاللیة

مع  المساواة قدم على الحیاة الطبیعیة في للمشاركة لهم الفرصة إتاحة دون یحول ذلك كل أن حیث ، منها

 یعني ما وهو حتیاجاتهم،إ خصوصیة تراعي غالبا ال المعوقین بأسر الخاصة فالمنازل ، العادیین نظرائهم

 أو الفردیة للمساكن بالنسبة سواء وذلك السكن، في الحق ممارسة على صعید حقیقیة یواجهون مشكلة أنهم

 حیث الثانیة، من أفضل بشكل للتدارك قابل األولى في أن الوضع مؤداه فارق مع السواء، على حد الجماعیة

 المستجد للوضع یستجیب حتى علیه، التعدیالت وٕادراج بعض رالعقا ملكها في التصرف أسرة حریة كل تملك

 حركیا، المعاق للشخص األرضي في الطابق غرفة مثال كتخصیص عالقة، سابق به لهم لم یكن إذا علیها

 فالمساكن إلخ،...تهیئة الحمام إعادة أو المستخدمة، المساندة وسیلة نوع لیناسب السكن تعدیل مدخل أو

 بها یمر المختلفة التي الصحیة واألوضاع العمریة المراحل متطلبات مع تناسبا األكثر تعد في تقدیرنا الفردیة

  .اإلنسان

حدیثا،  المنجزة تلك حتى أو قدیما المشیدة بشقیها الجماعیة المباني في وأعقد أكبر تبدو المشكلة لكن

ألي عملیة  كلي غیاب نسجل حیث الفئة، هذه ومتطلبات إحتیاجات أدنى مع طریقة تصمیمها تتنافى بسبب

ومواقف  مدروسة، بمنحدرات تزویدها خالل من وذلك الحاالت، هذه لوجود مثل وتحضیرها للمداخل تهیئة
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 السكن عملیة إنجاز تأطیر على المشرفة الهیئات أن ذلك ومرد، إلخ...المعاقین سیارات خاصة لركن

أثناء  عتباربعین اإل الفئة هذه تأخذ حاجیات ال ،)إلخ...الدراسات مكاتب البلدیات، العقاریة، الوكاالت(

هذه  ویالتها تتجرع معاناة شدیدة في ذلك بعد یتسبب ما وهو إلیها، الموكلة المشاریع وانجاز تصمیم عملیات

من خالل  وذلك األخطاء، هذه بعض محاولة تدارك إلى سعى قد الجزائري المشرع أن رغم الشریحة،

   :في الوارد التنصیص

 السكن العمومي من لقواعد والمحدد 2008 مایو 11 في المؤرخ  142-08رقم  التنفیذي المرسوم 

 الطابق األرضي في تقع التي السكنات من االستفادة في المعوقین صلألشخا األولویة یعطى االیجاري والذي

  .ذلك یطلبون عندما

أصحاب  نظرائهم من نسبیا أهون حركیا الطلبة المعاقین معاناة تعد :ةالمدرسی المباني تصمیم/ 4 

من  االستفادة أو المعلمین مع االتصال في مشاكل یواجهون ال كونهم ،)المكفوفینم، الص(األخرى  اإلعاقات

 حسب العدید تضل صفوفهم بین األمیة نسبة أن المدارس إال في التقلیدیة المستخدمة التعلیم وطرائق أسالیب

 المعاناة الشدیدة بفعل التعلیم، مواصلة من لالنسحاب منهم یضطر الكثیر حیث جدا، عالیة الدراسات من

 الخارجیة وصعوبة التهیئة رداءة في ظل وذلك إلى المدارس، الوصول أجل من أسرهم بمعیة یتكبدونها التي

 المنشآت التعلیمیة إلى الدخول من هندسیة تمنعهم عوائق وجود جانب إلى المواصالت، نظام استخدام

 على الجزائریة الدولة سهر رغم والذین أیضا، الجامعات طلبة كذلك الوضع هذا بسهولة، ویشمل واستعمالها

 وصولهم یعتر إشكال إلى یتحول بدوره هو أنه نجد بل المشكل یحل ال أن ذلك إال لهم، النقل الجامعي توفیر

 مكیفة أماكن إلى الحافالت لتوقف المخصصة المواقف من افتقار سلفا إلیه أشرنا ما جراء إلى مقاصدهم،

   .ألداء ذلك

إختالف  على التعلیمیة المؤسسات على القائمین تقصیر أیضا فیالحظ الداخلي، المستوى على أما

 المناسبة واإلجتماعیة المادیة البیئة كتهیئة الالزم، بالشكل حركیا المعاقین تجاه بدورهم القیام في مستویاتها

اإلرتیاح  الطلبة استشعار في یسهم أن بذلك القیام شأن من حیث التعلیمیة، المؤسسات كل في لدمجهم

   .تمییز دون والمعاملة التعلیم في متكافئة فرص خاللها من لهم تتاح وبالتالي واإلطمئنان،

 من كالتوجه تحوزها التي المرافق إستغالل صعوبة الشأن، هذا في المسجلة المالحظات أهم ومن

 حتى منها یتحركون ال أماكنهم حبیسین یجعلهم ما وهو ،الخ...ةالجامع نادي المكتبة أو إلى قاعات الدراسة

 في فقط لیس صعوبة یجدون المیاه دورات حتى أنه بل الدراسیة، الحصص تتخلل التي الراحة أثناء فترات

 خاصة الشأن هذا في خصوصیتهم ال تراعي أنها بإعتبار كذلك، إستعمالها في حتى بل الوصول إلیها

 ومؤسسات والتعلیم التربیة ومؤسسات من المدارس تفتقر الكثیرالزالت  حیث أصحاب الكراسي المتحركة،

 یمكن أنه طالما شيء، في أثر التهیئة المجالیة من ینقص ال وجودها أن رغم تدابیر، لهكذا التعلیم العالي

    .التالمیذ العادیین طرف من إستغاللها حتى
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ألعاب  حدائق من العامة المتنزهات تعتبر: الریاضیة والهیاكل اللعب ومتنزهات المساجد تصمیم /5  

أوقات  في علیها یقبلون الذین، السكان من عریض لقطاع بالنسبة ستمتاعواإل للترفیه تسلیة أماكن وحظائر

أن  یمكن أنه یعني ما وهو الفراغ، وقت وقضاء النفس عن للترویح من فرص لهم توفره ما نظیر مختلفة

 الوضعیة من إخراجهم في تسهم حیث كذلك، حركیا للمعاقین بالنسبة والتنفیس للتعویض فضاء تشكل أیضا

 أن الصحي، إال واقعهم مع تكیف سوء یعانون من الذین ألولئك بالنسبة خاصة فیها یقبعون النفسیة التي

 عملیة إستخدامها وتصبح معها لهم، إقصائیة تجعلها المرافق هذه جل تصمیم في المتبعة طبیعة التهیئة

 الولوج جراء صعوبة حركیا المعاقین المقابل في منها یحرم حین في األصحاء، فئة على فقط حضریة مسألة

معاقین  من بین زائریها یكون أن مراعاة عدم بفعل وذلك مرافقها، من واإلستفادة أرجائها في إلیها والتجول

إلى  تفتقر نجدها والتي ها،أنواع إختالف على الریاضیة المالعب في حتى أیضا نتلمسه األمر حركیا، هذا

إلى  ولوجهم إستحالة یعني ما المدرجات، في بهم خاص جناح حتى أو حركیا خاصة بالمعاقین مداخل

األحیان  أغلب في یستوجب ذلك تحقیق عن البحث وأن المباریات، مقاعدها لمشاهدة في والجلوس المالعب

للمعاق  كبیر إجتماعي حرج من ذلك یستجلبه ما على إنجاح األمر، في خارجیة للمساهمة مساعدة تجنید

 قیل دائم، ما بشكل للتكرار قابل غیر األمر نجد أن أخرى جهة ومن جهة، من األخر على بالعبء وٕاحساس

 في تكون غالبا والتي مداخلها ومخارجها تشكل حیث المساجد، على أیضا یسري والمالعب المتنزهات عن

  1.الصلوات كل في ارتیادها من المعاقین من الكثیر یمنع تصمیمي عائق ساللم شكل

   :المعماري مكانة المعاقین في التشریع الجزائري :خامسا

،هذه  حقوقهم وترقیة المعاقین بحمایة الخاصة والعهود الدولیة المواثیق من العدید على الجزائر صادقت

 في جسد فعلیا والذي أصنافها، بكل الفئة هذه بالتكفل بمشاكل صرى محلي التزام ألیا عنها انجر المصادقة

 عشریة مطلع الفئة منذ هذه لفائدة الحقوق من لمجموعات كبیرة والقرارات المكرسة المراسیم من العدید إصدار

  :األتي نذكر جملتها من والتي الثمانینات،

  1980مارس  8هجري الموافق ل 1400ربیع الثاني 21المؤرخ في  59-80 المرسوم رقم 

  .طفال المعاقین وتنظیمها وسیرهاوالمتضمن أحداث مراكز متخصصة في تعلیم األ

  والمتعلق  1982ماي  15هجري الموافق ل  1402رجب  21المؤرخ في  180-82المرسوم رقم

  . بتشغیل المعاقین وٕاعادة تأهیلهم

  دیسمبر  1ل الموافق ، هجري 1408 الثاني ربیع 30في  المؤرخ  257- 87المرسوم رقم

  . االختصاصیین في مؤسسات المعوقینلمتضمن إنشاء مركز وطني لتكوین الموظفین ا  1987
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  والمتضمن 1989ماي 2الموافق ل  1409رمضان  26المؤرخ في  257- 89المرسوم رقم 

   .الملحقة بالمرسوم القائمة ویتمم المعوقة للطفولة تربویة مراكز و متخصصة تعلیم مراكز إنشاء

  المتعلق بحمایة 2002ماي 8الموافق ل  1423صفر  25المؤرخ في  09- 02القانون رقم 

  .وترقیتهم المعاقین األشخاص

وتكییفه  المدیني الفضاء تأهیل لیمس أیضا أمتد بل الحد، هذا عند یتوقف لم حركیا بالمعاقین اإلهتمام

مواد  من عدد في لذلك إستجابالجزائري  التشریع أن فنجد المجتمع، من الفئة هذه إحتیاجات مع لیتالءم

 30المادة  مثال اإلطار هذا في نصت حیث وترقیتهم، المعاقین األشخاص بحمایة المتعلق 09-02القانون 

تنقلهم وتحسین  وتسهیل اإلجتماعیة الحیاة في المعوقین األشخاص وٕاندماج إدماج تشجیع أجل من أنه على

الیومیة  الحیاة تعیق التي الحواجز على القضاء شأنها من تدابیر تطبق فإنه ورفاهیتهم، معیشتهم ظروف

والجامعیة  والمدرسیة السكنیة المحالت وتهیئة المعماري، التقییس مجال في السیما األشخاص، لهؤالء

إلى جانب  والترفیهیة، الثقافیة والریاضیة للنشاطات المخصصة األماكن وكذا والعالجیة، والدینیة والتكوینیة

ذلك  السكن على في الراغبین حصول وتیسیر النقل، وسائل واستعمال العمومیة األماكن إلى الوصول تسهیل

مقرر  اإلستفادة من عند بهم المكلفین أو المعوقین، األشخاص إلى بالنسبة البنایات من األول المستوى في

الذین  المعوقون األشخاص تلیها التي المادة مكنت حین في ،بهما المعمول والتنظیم للتشریع طبقا السكن من

أو  للدولة اإلجتماعیة التابعة السكنات وشراء إیجار مبلغ في تخفیض من % 100 ب عجزهم نسبة تقدر

في  التوقف أماكن من % 04 نسبته ما خصصت فقد القانون ذات من 32المادة  أما ،اإلقلیمیة الجماعات

 . مرافقه أو المعوق للشخص العمومیة المواقف

إلى  ذلك بعد یترجم لم أنه بإعتبار كافي، غیر یبقى الذكر السالف القانون علیه نص الذي التمكین هذا

للمباني والمنشآت  المعماریة التصامیم إعداد عملیات في مراعاتها یستوجب فنیة ومقاییس معماریة اشتراطات

 وهذا ، بهذا الجانب التكفل عن بعید الجزائر في والعمراني المعماري التشریع الزال  حیث والخاصة، العامة

  1.الشأن هذا في الیوم الجزائریة المدن منه تعاني الذي القصور حجم لنا ما یفسر
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   :مفهوم التخطیط الحضري :أوال

 من خاصة بعنایة إرساءها بدایة ذمن تحضى الحضري، للمجتمع نموذجا الواقع في هي المدینة إن

  .خاص بشكل الحضري والتخطیط عام بشكل آلیة التخطیط خالل

 أجل من معینة لرؤیة الفعلي التطبیق هو الحضري التخطیط لمفهوم تداوال التعاریف أكثر بین ومن

  .الحضریة المناطق وتنمیة بنمو ترتبط مسبقا محددة بلوغ أهداف

 إلى الحضري التخطیط یشیر حیث والمدارس، المفكرین بإختالف المفهوم هذا حول التعاریف واختلفت

  .متوازن بشكل اإلنسانیة الشخصیة بنمو یسمح إطار إجتماعي لبناء أنه محاولة

 والتجمعات المدن داخل األرض إستخدام في الضبط ممارسة إلجراءات إلى آخر مفهوم یشیر

  . الحضریة

 إستخدام في أسلوب یتجلى وفن علم أنه على الحضري التخطیط أن :"كیبلى لویس یشیر كما

  ".األرض

 إستراتیجیة اإلجتماعي ضمن للتغیر عملیة عن عبارة الحضري التخطیط أن إلى :بوسكوف ویذهب

  .الحضریة لحل المشكالت شاملة

 والثاني عالجي األول أساسیین شقین الحضري یتناول التخطیط أن إلى :هونت الجن ویصنف - 

  . وقائي

 للتجمع العام المعنوي حفظ على العمل هو الحضري التخطیط فیرى أن مهمة: جالس روث أما - 

 1.المجتمع بروح علیه ما یطلق أو اإلنساني

وهو تصور الحیاة المستقبلیة وأنه یربط بین السیاسة اإلقتصادیة واإلجتماعیة مع  :تعریف میرسون -

  .لمعضالت الحضریة كاإلسكان والنقلالتصمیم البیئي لحل ا

جیه هو إستراتیجیة أو مجموعة إستراتیجیات التي تتبعها الجهات المسؤولة إلتخاذ قرارات لتنمیة وتو  - 

وضبط نمو وتوسع العمران في المدینة بحیث یتاح لألنشطة والخدمات الحضریة أفضل توزیع جغرافي 

    2 .وللسكان أكبر فائدة

 قتصادیة تتجاوز المظهرتوجیه نمو المناطق الحضریة والذي یتحقق من خالله أهداف إجتماعیة وإ   -

الحضریة ویتم ذلك من خالل فعالیات حكومیة ألنه العام إلستعماالت األرض الحضریة أو طبیعة البیئة 

 .خاصة في المسح والتحلیل والتنبؤ یحتاج إلى تطبیق أسالیب

                                                           
1
، جامعة منتوري قسنطینة ر، رسالة ماجیستیالحروش نموذجا ،ادوات التهیئة والتعمیر اشكالیة التنمیة، ریاض تومي -  

  .60 :، ص2006
زیع ودار الثقافة للنشر ، الدار العلمیة للنشر والتو 1ط، ، التخطیط الحضري اسس ومفاهیمخلف حسین علي الدلیمي -  2

  . 60 :، ص2002، االردن، عمان، والتوزیع
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  م مدن رسم الصورة المستقبلیة لشكل وحجم المدینة من خالل تحدید المناطق المالئمة لقیا

الطبیعیة  الئم والعناصرتوبما ی) عمودیا وأفوقیا(األمثل لنموها  جدیدة وتوسع المدن القائمة، واألسلوب

 فيوالتي یترتب علیها تغیر  ومعالجة مشاكل المدن الحالیة قتصادیة والسیاسیةوالمتغیرات اإلجتماعیة واال

 1.ل رسم الخرائط والتصامیم الالزمةویتم ذلك من خال، القائمة األرضاستعماالت 

والتعمیر  اإلجتماعیة الهندسة نم نوع أنه على الحضري التخطیط تعتبر التي التعاریف إختلفت ومهما 

آراء  منها كل بین یجمع المدینة وتخطیط الحضري التخطیط فإن اإلجتماعیة التنمیة تخطیط وبین المخطط

 :منها ومتنوعة قریبة نظر ووجهات

 الحضریة والمشاكل التحضیر بقضایا اإلهتمام. 

 اإلجتماعیة إلى الفیزیقیة الجوانب من اإلهتمام إنتقال. 

 الحكومیة والمصالح بالهیئات أوال ترتبط مشتركة مسؤولیة الحضریة التخطیط. 

 اإلجتماعیة بالصبغة وٕاصطباغه الحضري التخطیط تطور. 

 والمساواة والحریة الدیمقراطیة مفهوم الحضري التخطیط عمل.  

  التخطیط على یرتكز الذي الضیق مفهومه من إنتقل قد الحضري التخطیط مفهوم أن جلیا لنا یتضح و

 إلى للتوسع، المجاالت أنسب ضمن سكانها وٕاحتیاجات ومرافقها بأوضاعها باإلهتمام المادي للمدینة

 2.وحضارته للمجتمع والثقافیة اإلجتماعیة بالجوانب واسع یهتم مفهوم

 إشكاالت وحل دراسة یتطلب الحضري التخطیط أن إلى والمفكرین الدارسین معظم یتفق عام وبشكل

 :أهمها أساسیة

 اإلجتماعیة الرعایة لمواجهة التخطیط .   

 الحضري النمو عن الناجمة المرأة مشكلة.  

 الصحیة المشكالت.  

 اإلقتصادیة مشكالت . 

 اإلسكان مشكلة .  

 والخدماتیة اإلداریة مشكلة .   

 والثقافیة التعلیمیة المشكالت .  

 3 .والتكدس كتظاظاإل من المدینة وقایة  

  

  

                                                           
   .60 :، صمرجع سابق، خلف حسین علي الدلیمي -  1
   .60 :ص ،مرجع سابق ،توميریاض  -  2
   .61 :، صمرجع سابق ،ریاض تومي -  3
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   : التخطیط الحضري خصائص - : ثانیا

في المخططات التي توضع  أساسیةمراعاة الجوانب االجتماعیة والثقافیة والنفسة كمكونات  .1

  .بین الجوانب المعماریة والسلوكیةللبیئة الحضریة وبذلك یؤكد التخطیط الحضري على الربط 

  .اهر المختلفة في المناطق الحضریةالتعامل مع الخصائص الطبیعیة والظو   .2

لجة المنطقة الحضریة كوحدة مترابطة في جمیع مكوناتها وعناصرها مع بعضها فمعالجة معا .3

 :أي جزء یشكل عنصرا أساسیا من النظام الحضري والتخطیط الحضري یتكون من عنصرین هما

  .الخصائص الطبیعیة المتمثلة بالتضاریس والتربة والمیاه وعناصر المناخ  - أ

 وثقافیة ونقل وكل ما واجتماعیة اقتصادیةو النشاط البشري من مؤسسات إداریة   - ب

                                                                              . نسانیمارسه اإل

   .إذ ینتج عن تفاعل هذین العنصرین نظام استعماالت األرض لألنشطة والخدمات المختلفة   

التخطیط األخرى بقرارات سیاسیة وٕاداریة إرتباط التخطیط الحضري كغیره من أنواع  -4

 1.ألمور الذي تمارسه أجهزة التخطیطومالیة والتي على ضوئها تحدد الصالحیات وا

، اإلقلیم ،الدولة ،عملیات مترابطة وعلى مستویات عدةالتخطیط الحضري عبارة عن  -5

  .المدینة

فوارق بین السكان في یتعامل التخطیط الحضري مع بیئة غیر متجانسة إجتماعیا لوجود  -6

ططات األساسیة والتصامیم العادات والتقالید والثقافة والدین وهذا ما یجب مراعاته عند وضع المخ

  .الحضریة

حقق التجانس تحقیق التوازن في توزیع السكان في المناطق الحضریة وبشكل ی -7

عة خصوصیة دون إقامة تكتالت إجتماعیة عرقیة التي تؤدي إلى إضا اإلجتماعي والحیلولة

  .المدینة األصلیة

تحقیق توازن إقلیمي بین جمیع المناطق الحضریة من حیث توفیر الخدمات  -8

 2.ستثمارات دون   حصرها في مكان واحد فینتج عن تركزها مشاكل عدیدةواإل

ینجز من خالل فریق عمل  التخطیط الحضري ال یمكن أن یكون عمل منفرد بل انه -9

 .والعمرانیة  واإلجتماعیة مختلف  اإلختصاصات التي تعتني بالجوانب اإلقتصادیة  یتألف من

التخطیط الحضري یتعامل مع بیئة تتصف بعدم التجانس من حیث الفروقات  - 10

اإلجتماعیة والطبیعیة والسلوكیة للجماعات التي تعیش فیها المدن التي صارت تستقبل موجات 

                                                           
  . 62 :، مرجع سابق، صخلف حسین علي الدلیمي -  1 

   . 63 -  62: ، صرجع السابقمنفس ال ،خلف حسین  2
  . 62: ، صرجع السابقمنفس ال ،خلف حسین  2
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ع هذه الجماعات نمو سكانها األصلي لذا فهو عمل یجم مهاجرة من مختلف البیئات إضافة إلى

 .ضمن بیئة متجانسة

كون التخطیط الحضري یرتبط بقرارات الدولة وسیاستها المعززة لها مادیا ومعنویا لذلك  - 11

صارت لهذا العمل أجهزة متخصصة تعرف بأجهزة التخطیط التي تتولى إعداد وتنفیذ المخططات 

    .التصمیم الحضريما یعرف ب األساسیة للمدن أو

من طبیعة التخطیط الحضري أن یستند إلى مكونات وعناصر البیئة الحضریة لذلك   - 12

وضوح األهداف اإلجتماعیة واإلقتصادیة والعمرانیة  یجب أن تكون الخطة الحضریة مستندة على

   .وسبل تحقیقها

یة قتصادواإلللعالقات اإلجتماعیة یمثل التخطیط الحضري عملیة إعادة بناء متحدة   - 13

   .والحضاریة في البیئة المدینیة

اإلجتماعیة والثقافیة والنفسیة كمكونات أساسیة في الخطط أو الخطة  فهم العناصر  - 14

الموضوعة للبیئة الحضریة فقد تقام وتنفذ خطة حضریة في مدینة دون دراسة غایتها وأهدافها 

ونتائجها المقصودة وغیر ا اإلجتماعیة والثقافیة التي رسمت لها كذلك دون متابعة أثاره

  1.المقصودة

  

  . مبادئ التخطیط الحضري: ثالثا 

  : الواقعیة – 1

إذ البد أن توضع الخطة على أساس من المعرفة الواقعیة بصورة المجتمع والحقائق القائمة فیه وأن 

الواقعیة للوصول إلى توضع الغایات لتتالئم مع حقیقة هذا الوضع القائم وبالتالي یمكن إختیار األسالیب 

  .األهداف المنشودة

  :  الشمولیة – 2

یجب أن تشمل الخطة أغلب المتغیرات األساسیة التي من شأنها العمل على تجدید اإلنتاج وأن تغطي 

كل المصادر واإلمكانات الرئیسیة مادیة كانت أم بشریة وقد ال یمكن الوصول إلى الشمولیة بخطوة واحدة 

إلیها بالتخطیط المتدرج وذلك بوضع إستراتیجیة تعبر عن األهداف بعیدة المدى  وٕانما ینبغي أن نصل

  .للمجتمع ثم وضع خطة مرحلیة ذات أبعاد زمنیة متوسطة تنبثق عنها الخطط السنویة قصیرة المدى

  

  

  
                                                           

1
الدكتوراة في علم اجتماع ، اطروحة مكملة لنیل شهادة التخطیط  الحضري والتنمیة المستدامة في الجزائر، لبعل امال -  

   .94 -93: ، ص2018بسكرة،  ،رالتنمیة، جامعة محمد خیض
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  : التكامل واإلتساق – 3

متناسقا وهذا یجب أن تكون أجزاء الخطة متكاملة عضویا وأن تشكل في مجموعها كل متكامال 

  .ف والوسائل المستخدمة في تحقیقهاالتناسق یجب أن یشمل األهدا

  : المرونة – 4

نظرا للتطور السریع في العلوم والتكنولوجیا یجب أن ال تكون الخطة قیدا یحد من تقدم المجتمع إذ ال 

  . بد أن تتصف الخطة بالمرونة وأن تتجاوب مع الظروف المتجددة في هذا العصر

  : إللتزام والدیمقراطیةا – 5

البد من توفیر مركز جهاز تخطیطي إلتخاذ القرارات وأن یكون لهذه القرارات صفة اإللزام على جمیع 

المستویات في القطاع العام بوصفة التوجیه للقطاع الخاص والتعاون إن وجد ومن ناحیة أخرى فالبد من 

  .صیاغة الخطة والقرارات التخطیطیة المتعلقة بهاالمشاركة الفعالة للقاعدة الجماهیریة ومنظماتها في 

  : المركزیة والالمركزیة – 6

التنفیذ یعني المبدأ توزیع العمل على أساس مركزیة قرارات التخطیط والمتابعة وتقییم األداء والمركزیة 

  1.ضمن عملیة واحدة مترابطة

  :توفیر الكوادر التخطیطیة – 7

وتدریبها أوال لضمان نجاح العملیة التخطیطیة حیث أن درجة  البد من توفیر الكوادر التخطیطیة

المركزیة في إتخاذ القرارات وٕاتساع حجم القرارات التخطیطیة المركزیة یتناسب عكسیا مع ندرة الكوادر 

   .عدد المؤسسات المشمولة بالتخطیط التخطیطیة المخلصة وكفاءتها وقلة

  : اإلستمراریة – 8

مول واالتساق والمرونة والمركزیة والدیمقراطیة كلها تساعد على تأمین هذا إن مبادئ الواقعیة والش

النسق المتناسق بین جمیع أجزاء الخطة وٕاستمراریة العملیة التخطیطیة إذ أن العملیة التخطیطیة البد وأن 

    .تكون عملیة مستمرة

على تمدید سنوات الخطة  رارباستموتطبیقا لهذا المبدأ فإن معظم الدول تتبعه وتأخذ به بمعنى العمل 

إلى األمام وتعدیلها حسب المتطلبات والمتغیرات المستجدة مما یضمن تحقیق مبدأ المرونة ویساعد 

المخططین على مواجهة الظروف الجدیدة ویضمن إستمرار العملیة التخطیطیة إال أن ذلك یتطلب قدرة 

لتسهیل مهمة وضع التعدیالت الالزمة على ناضجة في الممارسة التخطیطیة ووسائل تكنولوجیة متطورة 

  2.مة متابعة التنفیذ وتقییم األداءالخطة وتسهیل مه

    

                                                           
  . 96 :نفس المرجع السابق، ص ،لبعل أمال-  1
    .238 – 237: ص ،مرجع سابق ،احمد عارف العساف، محمود الحسین الوادي -  2
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  :العمراني لفئة المعاقین حركیا التخطیط: رابعا

 یعیش التي الیومیة البیئة تجهیز ضرورة الخاصة التربیة عن المسؤولین إعتبار في یوضع أن یجب

وبما  المختلفة إعاقتهم مستویات مع تتالءم التي الراحة سبل لهم وتوفر ،معماریة المعاقین بطریقة فیها هؤالء

في  خاصة وسائل یستخدمون والذین المعوقین األشخاص من الكثیر یعاني حیث1،الخاصة حاجتهم یشبع

مشكالت  ،الخ...العكازات ومستعملي الصناعیة األطراف وذوي الكراسي المتحركة من مستعملي متهتنقال

فضاء  تصمیم ضرورة في یجادل أن فرد ألي یمكن ال لذلك الصعبة، مع الحیاة الفئة هذه تكیف تعیق عدیدة

الممرات  تكون أن یراعى األشخاص من الفئة لهذه المعماري الشخصیة، فعند التخطیط مع راحتهم یتالءم

الراحة  أغراض تحقیق على والعمل األبواب، أمام الساللم تجنب درجات ینبغي كما بقدر اإلمكان قصیرة

تصمیم الممرات،  عند أیضا اإلعتبار بعین األخذ یجب ، كماالصعود والنزول عملیات وخاصة في المختلفة

 الجانبین وتحرك من درابزین على مشتملة تكون أن كانت ضروریة إذا الساللم درجات على المحتویة

   . العجالت ذو المتحرك وٕالى الكرسي من الوقوف أو الجلوس حیث من المعوقین

مقدار  وهي اإلعتبار في أخذها یجب اإلمتیازات، التي ضبع تتطلب المعاقین من مجموعة فهناك

 تعتبر شیئا الشریحة لهذه المساعدة التسهیالت الداخلیة، العمارة أو للعمارة التخطیط عند المساحات الالزمة

الطرق  المختلفة في اإلرتفاعات والمسالك عبورهم عند كذلكالمختلفة،  للمرافق إستعمالهم عند أساسیا وخاصة

للسماح  بقدر اإلستطاع تجنبها أو منها الحد یمكن والحواجز كاألسوار المعماریة العوائق أن كما والممرات،

للكرسي  بمفردهم م التنقلنهبإمكا الذین المعوقین فئة وهي باإلمتیاز المقصورة الحركة، والمجموعات لحریة

   2.الضرورة عند إستعمال ونصف العجالت ذو المتحرك

 صعوبة أو ا األفقیةتهمممرا في سواء المباني داخل الحركة هي حركیا المعاقین مشاكل أهم من إن

عن  یزید وال فقط أرضي واحد دور من المبنى یكون أن المساحة توفر حالة في یفضل الحركة الرأسیة لذلك

 . أقصى لالرتفاع  دورین كحد

  تزوید یفضل ذلك عن زادت سم، وٕاذا 250 عن األفقیة الممرات عروض تقل ال أن مراعاة 

   .متحركة بكراسي یتحركون الذین المعوقین إلستعمال سم 75 بإرتفاع الملمس الممرات بكوبستات جانبیة

  بتصمیم  عنها ویستعاض والطرقات المداخل في خاصة الدرج إستعمال تجنب مراعاة یجب كما

 12.1.3عن میولها درجة تزید أال المنحدرات ویفضل

 الفئة هذه لسالمة المثالي البناء متطلبات جمیع یعالجوا أن المعماري التخطیط مختصي على إن

 ككل المدینة وفي المعاقین مدارس في الداخلیة، وتوظیفها للعمارة العلمیة عن طریق األسس المعاقة،

 تصمیم معاییر، فعند بعدة األخذ مع المعاصرة الحیاة مع متماشیا التصمیم بالفكر الحدیث لیخرج وتطعیمها

                                                           
  .  134 :، ص2001،، مكتبة زهراء الشرق، القاهرةلدوي االحتیاجات الخاصةالهندسة الداخلیة ، عبد الرحیم الشراح -  1
  . 196 -195 :، صنفس المرجع، عبد الرحیم الشراح -  2
  . 136 :، صنفس المرجع السابق -  3
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 الطرقات أو الممرات سواء شيء كل المعاقة الفئة اإلعتبار بعین عند األخذ أو باألحرى المدینة المباني

 المدرسیة المباني الطعام، المنحدرات، تجهیزات التعلیم، قاعات والنوافذ والدرج وقاعات العامة واألرصفة

  .الخ... األبواب

 وخاصة بالمعاق الخاصة األبنیة لصباغة إستعمالها یجب التي األلوان حتى باإلعتبار األخذ كذلك

  . األطفال منهم

 في المؤثرین المعماریین أهم من واحدا " جازییه أدوار شارل  لوكوربوزییه "العالمي المهندس یعتبر  

یتبع  والذي المتزن المنسجم التصمیم یخص فیما عظیمة آراء له كانت والذي العشرین العمارة الحدیثة للقرن

 ساعد على والذي المودیولر نظام إستنبط سنة عشرین حوالي إمتدت دراسة وبعد قوانین ریاضیة وهندسیة

  .بالمعاقین الخاصة للمباني القیام بالعملیات التصمیمیة

 من تبدأ نسبة ، والثانیةالكلي الطول نسبة األولى نسبتین، إلى اإلنسان تقسیم عن عبارة المودیولر إن

اإلرتباط  طریق وعن لوكوربوزییه لنظریة طبقا الحجم مقاسات جمیع تحكمان النسبتین خط الوسط، وهاتین

في  الموهبة وجود مع التصمیمیة، ولكن المصمم عملیة یسهل نظام ، فهواإلنسان وحجم بالداخلي الخارجي

  . واإلبتكار التشكیل

 الذي التشكیلي الفن دور مع یتكامل ، دورالحدیث العصر في الداخلیة العمارة لمصمم یصبح ذابهو 

 للقضیة موفق حل بذلك للجمیع، ویتحقق والسعادة الرفاهیة فیها ، تتحققاإلنسان لمستقبل یصنع صورة

 أیضا وتتوافق معها، تتالءم وطرزا أشكاال المحیطة البیئة إستلهام خالل من والمضمون بین الشكل الدائمة

الحدیثة  واإلمكانیات الوسائل الداخل في واستخدامه البیئة تلك في یعیش المعوق، الذي مع إحتیاجات اإلنسان

  1 .المعاصرة علیه الظروف أملتها أو

 : للمعاقین العمراني التخطیط عن نماذج: خامسا

 بینها من المدینة البیئة مع التفاعل عملیة لتسهیل الدول بعض إنتهجتها التخطیط في نماذج عدة هناك

 :یلي ما

 یده متناول وفي لألطفال بالنسبة اإلستعمال سهلة لتكون منخفضة المقابض تكون أن یجب :األبواب -

 الدخول یمكن حتى الباب على معبرة عتب وجود عدم ذلك إلى یضاف، سم 110إلى 75 بإرتفاع من

 من دائما فتحه وٕامكانیة الباب على زجاج نظارة وجود أیضا ویراعى المتحرك بكرسیه معاق لطفل والخروج

    . للخارج تفتح التي لألبواب الحوائط في نماذج للتجاویف ویوضح الخارج

 .األقل على سم 122 المنحدر عرض یكون أن ینبغي :العرض:المنحدرات - 

                                                           
  . 401 :، صعبد الرحیم الشراح ، مرجع سابق-  1
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 القسم هذا طرفي وعلى متر 9.14 من أكثر المنحدر من المائل القسم طول تتجاوز أال یجب :الطول

 األقل على سم 173 بطول مستویة مساحة وجود من البد تحول نقطة أقل وعند أو متر 9.14یبلغ  الذي

  .المنحدر عرض نفس ویكون عرضها من

 لألطفال یمكن ، بحیث واضح بشكل مواقعها وتحدد النجاة مخارج تصمم :المدرسة مخارج  -

 النجاة مخرج وظیفة تحدد المدرسة أبواب باقي عن تمییزها لهم كما یمكن انهمكا معرفة المدرسة في المعاقین

 لذلك تحقیقه وطرق وسائل وبین وجوده من الهدف ما بین تعارضا لحظة أي المستمر في یجد ال بحیث

 رؤیته یمكن مكان في المخرج جانب إلى النجاة والمتواجدة مخرج على عبارة الدالة اإلشارة الهدف، وتوضع

 فراغات من فراغ أي من بسهولة إلیها یمكن الوصول أكثر، أو یخص مخرجین الممر نقاط من نقطة أي من

  .المدرسة صفوف

 ، یمكنللنجاة إثنین مخرجین تخصیص إلى الخاصة الطبیعة ذات التصامیم بعض في تحتاج قد

 بعد حتى األوقات كل وفي الداخل من النجاة أبواب ، تفتحالمدرسة صفوف من صف إلیهما من كل الوصول

 األمان، على للداللة اللون أبیض وأخر اللون، حمراء إشارة مصباح یوضع ،المخرج یحدد مكان الدوام إنتهاء

  .للعطب الرئیسیة الكهربائیة التغذیة تعرض یعمل تلقائیا، عند مولد كهربائي

 بممرات جیدا المصممة المدینة شوارع أي المدرسة خارج والفضاء المدارس تجهز: الحركة ممرات  -

 فیه تراعى خاصا تصمیما ،الضیقة الممرات تتطلب ،ومیسرة ، سهلةوالمعاقین حركة العادیین تؤمن للحركة

   .الحركة تدفق حسن على الجید اإلشراف له یكفل یأ له الظروف، بماته لتنظیمه األمور

 التدفئة، مناهل وحدات تراجع یراعى البارزة، نتوءاتاإل من خالیة الممرات جدران تكون أن ینبغي

 أو العادي سواء لحمایة وذلك الممر، جدران ضمن لتبنى الجدرانیة الخزائن ،الحرائق إطفاء السرب، أجهزة

تصمیم  في ، ویتبعللصوت الجدران ماصة بنیة وتكون الممرات، جدران سطوح عن بروزها المعاق من أخطار

المنتشرة  للضوضاء المزعجة التأثیرات من یقلل مما األصوات تشتت إلى تدعو تصمیم الممرات أسالیب

   .الممرات ضمن

 بحیث رصیف كل في بالمعاق خاص منحدر المدینة أرصفة ضمن وضع یتطلب :المدینة أرصفة -

   .نفسه معتمدا على بالتنقل له یسمح

 األخطار تسبب ال األبنیة، حتى في الدرج لمیدان النظامیة األبعاد تستخدم أن یجب :الدرج میدان -

 الصابون مثل اللزجة المواد أو الشمعیة، المواد تنتقل حیث البالغون له یتعرض كما المعاقین أو للعادیین

 أحذیة طریق عن الدرج نایمات على تستقر حیث والممرات، الصفوف ألرضیات الغسیل من الناتج

 إختیار الدرج، هي على من اإلنزالق رأخطا من التخلص على المساعدة الطرق إحدى كانت األشخاص، لذا

 النظر الشخص،  بصرف وحذاء السطح بین ما المتولد اإلحتكاك في زیادة تساهم الدرج، نایمات لتغطیة مواد

 الدرج نایمات على والمستقرة والممرات الصفوف أرضیات من اإلنزالق المتنقلة على تساعد التي المواد عن
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 نایمات السیلكون، ضمن من أساسا یتألف مركب وهو من مادة الكربوندیوم مصنعة قطع الغایة ، لهذه تحشر

  1.الدرج

المدینة  أي الخارجي الحضري أو المجال الداخلیة العمارة تصمیم لكیفیة جدا كثیرة مقاییس وهناك

وتجعل  الفئات جمیع تستوعب مدینة لبناء والفضاءات األبنیة كافة على اإلعتبارات هذه خارجیا، وتطبق

    .إختفائه من یحضر بدال المعاق

 العامة الجمعیة میثاق أقرها التي المبادئ واالعتبارات وفق حركیا، للمعاقین التصمیم عملیة تقتضي 

 بغرض تأمین ،راإلعتبا بعین أخذها الواجب المعاییر من متكاملة شبكة وجود ،1981 لسنة لألمم المتحدة

 على وذلك وسلیم، آمن بشكل والعمل اإلستعمال، یسر السریع، التوجه السهل، الوصول مرونة الحركة،

  :اآلن معنا تفصیله كما سیأتي الحضریة و الفضاءات كل المباني مستوى

 طرف من استخداما المرافق أكثر من تعد :اإلداریة والمنشآت السكنیة للمباني بالنسبة -1

 اإلنتباه یستدعي لها والمیسر الحسن فإن اإلستغالل  لذا السنیة، فئاتهم المعاقین حركیا على إختالف

  :التفاصیل اآلتیة إلى جیدا

المباني  داخل الحركة إیالء وجوب على المتخصصة الدراسات من الكثیر تشدد :المسكن تصمیم -أ 

الدورین  عن یزید وال فقط، واحد دور من المبنى یكون أن المساحة توفر حالة في حیث یفضل أهمیة بالغة،

عن  زادت وٕاذا سم، 250 عن األفقیة الممرات عروض تقل ال أن لإلرتفاع مع وجوب مراعاة أقصى كحد

الكراسي  أصحاب طرف من إلستعمالها سم 75 بإرتفاع بمساند جانبیة الملمس الممرات ینصح بتزوید ذلك

بتصمیم  عنها ویستعاض والطرقات، المدخل األدراج خاصة في إستعمال تفادي یجب كما المتحركة

  2.المیالن بسیطة المنحدرات

 حاجیاتهم لقضاء طریقهم في حركیا المعاقین یصادفها التي األبواب أصناف تتعدد :األبواب – ب

 من العدید مراعاة یستدعي ما وهو ،خإل...والغرف المساكن أبواب أبواب المراحیض، كأبواب المداخل،

 مستخدمي یواجهها التي الصعوبات فمن ،مرفق كل وطبیعة حتى تتناسب وذلك في كیفیة تجهیزها التفاصیل

 الغالب ال في األخیرة هذه موقع أن نجد حیث العامة والخاصة، المباني في األبواب مواقع المتحركة الكراسي

مواقع  تكون أن على الحرص ینبغي لذا ،ربسهولة ویس المتحركة الستعمالها الكراسي ألصحاب یتیح الفرصة

أو  العامة المباني في المیاه في دورات أما الجدار، بإتجاه الفتح یكون أن على الغرف زوایا عند األبواب

األبواب  خلف سقوط المعاق إلى تؤدي ال حتى وذلك الخارج، بإتجاه فتحها لیكون تصمم أن فینبغي الخاصة،

                                                           
  . 85 – 84: ، صمرجع سابق لعالم عبد النور، -  1
  . 79: مرجع سابق، ص، م عبد النورلعال -  2
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والمتأرجحة والقابلة  الدوارة األبواب إستخدام بتفادي ینصح كما الحاجة عند إلنقاذه إلیه الوصول وصعوبة

  1.الحركیة اإلعاقات ذو قبل من إستخدامها صعوبة عنه ینجم ذلك ألن المباني، أشكال جمیع في للطي

سیما  ال المعاقین جمیع طرف من إستعمالها لیسهل اإلرتفاع، منخفضة المقابض تكون أن یجب كما

 معبرة وجود عدم ذلك إلى یضاف سم  110 - 75إرتفاعها مابین  یتراوح حیث ینصح أن منهم، األطفال

على  زجاج نظارة توفر جانب إلى المتحرك، بكرسیه المعاق دخول وخروج یمكن حتى الباب على )عتبة(

   2. للخارج تفتح التي الحوائط في نماذج للتجاویف ویوضح الخارج، من دائما فتحه وٕامكانیة الباب

 المتحركة الكراسي مستعملي إلنتقال إنتشارا األكثر الوسیلة المنحدرات تعتبر: تالمنحدرا تهیئة - ت

المالعب  في الحال هو كما الناس، من الكبیرة لألعداد المتواصل للنقل جدا مفیدة كما أنها آلخر، من مستوى

 الفراغات من كبیرة مساحات تحتل أنها علیها یعاب ما أن غیر السكة الحدیدیة، ومحطات والمعارض

الدور حیث أنها تتحرك بشكل أوتوماتیكي وبسرعة ثابتة  منسوب إرتفاع حال في خاصة الخارجیة الداخلیة أو

ثا وهذا ما نحتاجه لضمان إستمراریة الحركة بسرعة ثابتة لجمیع مستخدمي /م 0.75قد تصل إلى العادي

 الكراسي أحد تأخر بسبب النزول أو الصعود عملیة في أي إعاقات حدوث تفادي الكراسي المتحركة وبتالي

 أنها كما، مشكلة المنحدر العادي على تتغلب وبالتالي خلفه، یقف من جمیع على یؤثر سلبا مما المتحركة،

 أنها إضافة إلى المصعد، أمام الناس إنتظار مشكلة على تتغلب حیث من المصاعد، كفاءة أكثر تعتبر

 أنها علیها یعاب أنه غیر الكهربائي، التیار إنقطاع أو المنحدر تعطل حال عادیة في منحدرات إلى تتحول

    . العادیة للمنحدرات بالنسبة هو الحال كما كبیرة مساحة تحتل

 األدوار، المتحركة بین الكراسي مستخدمي إلنتقال المخصصة الوسائل إحدى هي: دالمصاع - ج

نوعیة  على بناءا وعددها حجمها حساب یتم حیث السحاب، وناطحات العالیة في األبراج تستخدم وعادة ما

 في خصوصا وهبوطا صعودا المبنى داخل اإلنتقال وأوقات له، وحجم المستخدمین األدوار المبنى وعدد

      .الذروة ساعات

هذه   على یعاب ما أن إال أمامه،ر نتظااإل وقت لتقلیل ألي بشكل تتم بالمصاعد التحكم عملیة أن ورغم

 خاصة إلیه، وصوله وحتى للمصعد طلبه منذ اإلنتظار في الشخص الذي یقضیه طول الوقت هو الطریقة

 بوجهة الیقین لعدم للغایة معقدة مشكلة الوقت تقلیل المصعد، وأن على وكثرة الطلب األدوار تعدد في حالة

 نقل رئیسیة كوسیلة علیه اإلعتماد یمكن ال وبذلك یرید، الذي وطلبه للدور للمصعد دخوله لحظة الراكب حتى

 3 .الذروة أوقات خاصة في

                                                           
وي ذندوة نقل المعاقین و : ، ورقة عمل مقدمة ضمن أشغالتجهیزات المباني واألماكن المفتوحة، داود محمد المعایطة -  1

  . 06: ، ص 2003 حتیاجات الخاصة بوزارة المواصالت، الریاض،اال
  .  83، ص لعالم عبد النور، مرجع سابق -  2
حركة إلى المسجد محاكاة حركة الدخول والخروج للكراسي المت، وعبد السالم بن علي السدیريعظیم عائشة بنت حمد ال -  3

  . 17:، ص2011، السعودیة، دیسمبر 01، العدد4مجلة جامعة أم القرى والعمارة، المجلد : الحرام وتطویرها
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معا،  یتعلموا أن األطفال جمیع بحق والمنادیة المتزایدة للدعوات إستجابة :المدرسیة المنشآت - 2

من  العدید علیها نصت والتي اللغویة، أو اإلجتماعیة أو الفكریة أو البدنیة عن حالتهم بغض النظر

 األمم اتفاقیة: مثل الماضي، القرن من الثامن العقد نهایة منذ علیها المصادقةجرى  التي اإلتفاقیات الدولیة

وبیان ) 1990( بجومیتین "للجمیع التربیة"حول العالمي والمؤتمر، )1989 (الطفل لحقوق  المتحدة

 حیث التعلیم، مجال في اإلستبعادیة والممارسات لجمیع السیاسات تحدیا شكلوا والذین )1994(سالمنكا 

 دمج نحو الخطة تسارعت التعلیمیة، العملیة الخاصة في اإلحتیاجات ذوي صریحة لدمج دعوات قدموا

 العزل إستراتیجیة أن بإعتبار العادیة، بیئة التربیة في وسلوكیة تعلیمیة من مشكالت یعانون الذین التالمیذ

 أكثر بیئة تتطلب والتي الشدیدة، أصحاب اإلعاقات كبیرة بدرجة تناسب من الدول الكثیر قبل من المنتهجة

 من النوع هذا مع التعامل على القدرة لدیهم متخصصین معلمین جانب توفیر إلى وحرصا، سالمة

 یمكن حیث اإلحتیاجات البسیطة، ذوي من یعدون والذین حركیا بالنسبة للمعاقین الحال بخالف المشكالت،

 1.تقییدا األقل البیئات في وتدرجها قدراتهم طبقا إلختالف متسلسل شكل في إدماجهم

في  عملیا مترجما الیوم بات والتربویة، االجتماعیة الحیاة في ذو اإلعاقة دمج مفهوم في التحول هذا

 بغرض التعلیمیة، والمؤسسات المنشآت تصمیم مجال في سنها جرى التي المعاییر الفنیة من مجموعة

عدید  حسب تشكل والتي حركیا، المعاقین سبیل تعتر التيالمعوقات المعماریة  أشكال كل القضاء على

 وسائل وجود مع حتى بدني إكراه من لهم تمثله نظیر ما التعلم، عن عزوفهم أسباب أهم الدراسات أحد

 دلیل أصدر والذي ،األمریكیة المتحدة بالوالیات العادیین غیر األطفال مجلس أعده ما یتقدمها2 ،المساعدة

 التعلیمیة، بالبیئة معاییر خاصة عدة إیاه مضمنا الخاصة، االحتیاجات لذوي المختلفة الخدماتبتقدیم  خاص

الطلبة  وتمكین إستفادة المرجوة، األهداف تحقیق على قدرتها وضمان المدرسیة المباني االرتقاء بجودة بهدف

 كندا من كل الحقا به اقتدت الذي النهج وهو إلخ،...المختبرات كالمكتبة، التعلیمیة، مختلف مرافقها من

 فاألولى المجال، هذا في ائدتینوالمصریة ر السعودیة التجربتین فتبقى العربي، في العالم أما ،واسترالیا

 مواصفات والذي تضمن الحركیة، اإلعاقة لذوي التعلیمیة للبیئة العامار اإلط وزارة المعارف بها رتأصد

 واإلعتماد التعلیم جودة القومیة لضمان الهیئة فحددت الثانیة أما الفئة، المخصصة لهذه المدرسیة المباني

    3.خاص بشكل الحركیة اإلعاقة بذوي منها جزء واهتم بشكل عام، ذوي اإلعاقة مباني جودة معاییر بها،

نطاقها فقط  یقتصر ال حركیا المعاقین تنقل لتیسیر المراعاة التدابیر :ةالحضری للفضاءات بالنسبة - 3

 التنقل اتجاه أن باعتبار الخارجیة، الفضاءات حتى أیضا یطال بل السكنیة، والمباني المنشآت الخدماتیة على

                                                           
1
  .02 :، صمرجع سابق ،ولید محمود محمد السید -  
تصور مقترح لتفعیل دور الجمعیات األهلیة المصریة في مجال تأهیل المعوقین حركیا : عزة نادي عبد الظاهر عبد الباقي -2

  . 92 :، ص 2012،، مذكرة ماجیستیر في التربیة، جامعة الفیومالدول في ضوء خبرات بعض
 .  03: ص ،مرجع سابق ،ولید محمود محمد السید -  3
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 عامة، لذلك ومیادین وشوارع أرصفة من الفضاء هذا مكونات استخدام یقتضي ،الخ...وأماكن العمل المدارس

 . الغایة هذه یخدم األخرى بما هي تكییفها وجب

الخاصة  األرضیات نوع اختیار عند مراعاتها الواجب االشتراطات بعض توجد :األرضیات –أ 

 یأتي حركیا، والتي المعاقین وضع وخصوصیة تتناسب حتى وذلك عام، بشكل الحركة مسارات بالرصیف أو

 الحركة الخاصة تعوق ألنها الحصى، أو الزلط أو الرمل من األرضیات استخدام عدم مقدمتها وجوب في

 استخدام الرخام عند خاصة الزلق النوع من تكون ال أن یجب كما المتحركة، والكراسي األطفال بعربات

 ال أنه ذلك، إلى ، أضفللمساعادة كوسیلة والعكاكیز األعصیة على مستعملي تصبح خطرا ألنها ،والبالط

 غائرة الوحدات بین تكون الفواصل كأن لمستخدمیها، عائقا وطریقة تثبیتها األرضیات نوع تشكل أن یجب

  1. فیها تتعثر القدم تجعل أو المتحرك الكرسي أو العصا تعیق أنها لدرجة

داخل المدن   الطرق شبكة تصمیم عملیة في األهمیة بالغ عمراني عنصر الرصیف یعد :األرصفة –ب 

 سارعوا الذین والعمرانیین، المعماریین المهندسین من كل اهتمام من معتبرا حیزا جعله یأخذ الذي األمر

وخصوًصا  المجتمع فئات مختلف احتیاجات وتلبیة مظهرها لتحسین ومواصفاتها الهندسیة، لتطویر تصمیمها

مرورهم،  سهولة وضمان حركتهم لتأمین األرصفة تصمیم في معاییر خاصة إلى یحتاجون الذین المعاقین،

مستخدمي  یحتاجها التي الطاقة أن إذ ها،ویستخدم یمتلكها كالهما التي الجسمیة الطاقة في الفرق باعتبار

لقطع  العادي الشخص یبذلها التي ٪ الطاقة30بنسبة  تفوق معینة، لمسافة الكرسي لدفع المتحركة الكراسي

المسافة  لقطع إضافیة طاقة ٪ 70إلى  فیحتاجون والعكازات الصناعیة األرجل مستخدمي أما المسافة، ذات

تلك  من التقلیل بغرض الطرق، على للمعاقین المخصصة المسارات من العوائق إزالة وجب لذلك ،انفسه

 :األتي مراعاة یستوجب ذلك ولتحقیق .المقطوعة والمسافة الطاقة في المفارقات

 كرسي  بمرور أو ،بعضها بجوار متحركة كراسي لمرور كافیا یكون أن یجب األرصفة عرض

 .للخلف والدوران طفل عربة یقود شخص جانب متحرك إلى

 من االنتقال من المعاقین یتمكن حتى المشاة، ومعابر التقاطعات عند لألرصفة منحدرات 

  .موانع أو حواجز وجود أیة دون آخر رصیف إلى

 بهم الخاص بالرمز وتزویدها والمخارج المداخل من وقریبة قیاسیة أبعاد ذات خاصة مواقف.  

 بدرجة  خشنة أرضیة وذات حركتهم، تعیق التي والدرجات والبروزات العوائق من خالیة ممرات 

  . 2  الخاصة المواصفات حسب العربات اهتزاز یسبب ال سطح وذات االنزالق، مناسبة لمنع

                                                           
1
  -  Anonyme  :01، صالتصمیم المعماري لطرف دوي االحتیاجات الخاصة.site .iugaza.edu.ps/mfarra/files/ .

  .  12:35، ساعة 2020افریل 11:بتاریخ
 ، ، السعودیة، وكالة الشؤون الفنیة1، طاألرصفة والجزر بالطرق والشوارع دلیل تصمیم، وزارة الشؤون البلدیة والقرویة -  2

  .146: ، صه1426
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 شاحنات، سیارات،( النقل وسائل أنواع مختلف في الحاصل الكبیر التضخم :السیر مسالك -ت

حیث  السیر، حركة في كبرى مشكالت من تعاني المدن جعل ،)إلخ...التحاف وهوائیة، دراجات ناریة

یتم  أن كان الزما هنا ومن المجتمع، مرهقة ألفراد مشكلة تمثل إلى أخر مكان من التنقل أصبحت إمكانیة

 حواف على بهم خاصة مسارات تخصیص یتم المعاقین، كأن الحتیاجات یستجیب بما تصمیم الشوارع

نسبیا،  طویلة لمسافات التنقل المضطرین إلى األفراد علیها السیر یستطیع حتى الطرق، الشوارع وشبكات

عاملي  لهم أنها توفر حیث الناریة، كالدراجات الغرض لهذا المكیفة المساعدة أدوات ذلك مستخدمین في

المساعدة  األجهزة حجم مع یتناسب بعرض المسارات هذه تكون أن على انتقالهم، واألمان أثناء السهولة

  1...وٕایابا ذهابا الشارع جانبيعلى  مرورها لیسهل
 

                                                           
 ،الیمنیة المتطلبات الفراغیة والعمرانیة ومدى توافرها لألطفال المعرضین لتحد حركي في المدن ، حسن حسن الفقیه نجاة -  1

  . 129 :، صاألردن ،مؤتمر األطفال والمدینة: دراسة حالة مدینة صنعاء، ورقة عمل مقدمة ضمن أشغال



المنهجیة  اإلجراءات :الفصل الرابع

  .للدراسة المیدانیة

  
  .تحدید مجاالت الدراسة المیدانیة : أوال 

  .المجال المكاني  – 1

  .المجال البشري  – 2

  .المجال الزمني  – 3

  

  .منهج الدراسة : ثانیا

  

  . عینة الدراسة  : ثالثا
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   مجاالت الدراسة: أوال 

  :   المجال المكاني – 1

كمجال حضري متنوع بهیاكله اإلداریة  في مدینة بسكرة من المفترض أن الدراسة كانت ستجرى

والخدماتیة والثقافیة وحتى الترفیهیة باالضافة إلى اإلتصال بمجموعة أشخاص مهمتهم التخطیط وكیفیة 

واألماكن العمومیة  رافقللماإلحتیاجات الخاصة في عملهم التخطیطي وي ذلفئة  هم بعین اإلعتبارذأخ

والحدائق والفضاءات التي یمكن أن یتواجد بها المعاق حركیا بكثرة وزیارة بعض المؤسسات العمومیة الخاصة 

  .نجازهاإ كیفیة تصمیمها و  والعامة بمنطقة العالیة ومتابعة 

  :المجال البشري – 2

مكاني للدراسة والمتمثل في عدة أماكن متواجدة بمدینة بسكرة من المفترض بعد تحدید المجال  ال 

تحدید المجال البشري والذي یتمثل في المجتمع األصلي المستهدف من الدراسة والذي تطبق على وحداته 

الحالیة عتمدت الدراسة إتقنیات جمع البیانات الواقعیة منهم وانطالقا منه یتم تحدید نوع العینة المطلوبة وقد 

ضري على فئة من المهندسین المعماریین الخواص والعاملین في المؤسسات العمومیة المكلفة بالتخطیط الح

  :وهي

 .مدیریة التخطیط لوالیة بسكرة -

 .مدیریة مسح األراضي لوالیة بسكرة -

 .یریة البناء والتعمیر في البلدیةمد -

 .ة التخطیط على مستوى بلدیة بسكرةمصلح -

 .ندسة المعماریة والبناء والمدینةالتعمیر واله مدیریة -

  .رنجازات في التعمیمكتب الدراسات واإل -

   :للدراسةالمجال الزمني  – 3

ستمارة إوذلك بتوزیع . وع من المفترض أن تنطلق شهر مارسكانت الدراسة المیدانیة لهذا الموض  

 بالتخطیط الحضري على مستوى المدینة المكلفین دراسة على المبحوثین وهم األفرادالخاصة بال مقابلة

 . ثم جمع هذه االستمارات منهم ،)لعامةالمهندسین المعماریین والعمرانیین الخواص والعاملین في المؤسسات ا(
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  : منهج الدراسة: ثانیا

المفهوم في تحقیق واللذان یستندان علیهما  جتماعمن األهداف األساسیة لعلم اإل إن الوصف والتفسیر

إلمكان التنبؤ بها وبالكیفیة التي تحدث بها في المستقبل وهو الغرض النهائي للعلم لذا یهدف  العلمي للظواهر

إلحصائیة الدراسات ا: هتمام معین بصدق ودقة ومن أمثلتهإالمنهج الوصفي إلى وصف موقف أو مجال 

العمال الدراسات التي تشتمل  حول دراسة، المسح الذي یرمى إلى تحدید الحقائق للسكان مسح للرأي العام

  1.یل الوثائق ودراسة سجالت األحداثاالستمارة المالحظة مسح المراجع والمصادر وتحل: على

 المدروسة الظاهرة وصف على یعمل الذي الوصفي المنهج على الباحث إعتماد سابقا أكدنا كما

 عن إنتشار المسؤولة المختلفة العوامل على التعرف و كیفیا و كمیا وصفا المختلفة وتحلیل جوانبها وأبعادها

 تآالمنشستخدام المعاقین لجمیع إالنسیج العمراني في تسهیل عملیة  یلعبه الذي التأثیر ، وصف الظاهرة هذه

  .الخ....حدرات وأرصفة وأماكن عامةالعمرانیة  من طرقات ومن

 الظاهرة من خالل تحدید خصائصها وٕابعادهابما أن المنهج الوصفي یقوم على دراسة وتحلیل وتفسیر 

ستخدام كل إ ا فمن الممكنلذ بهدف الوصول إلى وصف علمي متكامل لها، ،ووصف العالقات بینها

  2.خالله وكذلك كل طرق جمع البیاناتاألسالیب البحثیة من 

   :عینة الدراسة :رابعا

على مجتمع المدینة والذي من خالل قبل تحدید عینة الدراسة ومفرداتها وجب علینا أوال الوقوف 

ن مجتمع الدراسة یتمثل في مجتمع األفراد الفاعلین في عملیة التخطیط إالموضوع المقترح وٕاشكالیة الدراسة ف

  : الحضري العینة تتمثل في األفراد المتواجدین ضمن اإلدارات العمومیة المعنیة بمصلحة التخطیط وهي

   .عماریة والبناء والمدینةندسة الممدیریة التعمیر واله – 1

   .یریة البناء والتعمیر في البلدیةمد – 2

   .مدیریة التخطیط بالوالیة – 3

   .الدراسات واالنجازات في التعمیر مكتب – 4

   .مدیریة مسح االراضي لوالیة بسكرة -5

   .ة التخطیط على مستوى بلدیة بسكرةمصلح -6

                                                           
 ،1997 ،اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مكتبة المنهج العلمي والعلوم االجتماعیة، السید علي شتا -  1

  . 30 :ص
  . 32 :، ص2003، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، منهج البحث العلمي ،خالد حامد -  2
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ضمن المهام هذه الدراسة على كل الفاعلین في آلیة التخطیط الحضري  كنا سنحاول الوقوف في

فقد  19، نظرا للظروف الصحیة التي تمر بها البالد بسبب فیروس كورونا كوفید والخدمات التي تخدمها

مجموعة من  ختیاراب) عینة كرة الثلج: (ختیار وتحدید العینة وهيإستعصى علینا هذا األمر ما سمح لنا بإ

 الخ،...الثانیة وهذه األخیر على الثالثة المفردة األولى والتي تدلنا على د المهندسین بحیث نتحصل علىاألفرا

بغیة الوصول إلى نتائج ومعلومات حول موضوع الدراسة إال أننا حاولنا االتصال بعینة الدراسة ألكثر من مرة 

االلكتروني بهذه األشخاص إال أنها لم تتجاوب لكن جائحة كورونا باءت دون ذلك حاولنا حتى باالتصال 

  . ى  بالتعامل معنا بالشكل البسیطمعنا ألنه یوجد أفراد لم یرغبوا حت

  : أدوات جمع البیانات: ثالثا

بعد الوقوف على منهج الدراسة وكذلك مجتمع الدراسة والعینة والتحدید المباشر لمجاالت الدراسة 

حدید أدوات البحث التي سوف نحاول من خاللها التحصل على معلومات األساسیة وجب اآلن الوقوف على ت

وطة ومنظمة هذه األدوات تمثلت وبیانات الدراسة بشكل كمي وكیفي ما یسمح لنا بالتوصل إلى نتائج مضب

   :في

  .المالحظة البسیطة – 1

   .المقابلة – 2

     :المالحظة البسیطة – 1

وما یطرأ  ،ملها اإلنسان في مالحظة الطبیعیةستعإتعتبر المالحظة من أهم وسائل جمع البیانات وقد 

هذا والمالحظة من األدوات التي  ،إلنسان  لما لها من أهمیة وفائدةعلیها من تغیرات ومازال یستعملها ا

ع البحوث والدراسات منها یستطیع الباحث أن یستخدمها في كل ما یتعلق بموضوع الدراسة وفي جمیع أنوا

  . لوصفیة والتجریبیة وكدا الكشفیةا

وهذا ونظرا لكون الدراسة الحالیة هي دراسة وصفیة لذا فقد تم اللجوء إلى هذا النوع من أدوات البحث 

، ویقصد اشى مع هذا النوع من أدوات البحث، وكذلك كون المنهج الوصفي یتمالنوع من المالحظة بالتحدید

بالمالحظة البسیطة مالحظة الظواهر كما تحدث في ظروفها الطبیعیة دون إخضاعها للضبط العلمي ودون 

ستعمال أدوات دقیقة للقیاس والتحلیل وعادة ما تستخدم هذه األداة للتعرف على الظواهر الطبیعیة بصورة إ

شتراك في أي نشاط اإلعن بعد دون  رادستخدامها بدون مشاركة حیث تم مالحظة سلوك األفإتلقائیة وقد تم 

مع  ومتابعة األفراد دون المشاركة الفعلیة،، ستماعمن النظر واإل فهي هنا ال تتضمن أكثر، من أنشطتهم

سمحت لنا بمالحظة مدى تخطیط الوسط  1،ما یتم مشاهدته وكذلك سماعه دون علم هؤالء األفراد تسجیل

                                                           
    67- 66:، ص2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أسس البحث العلمي، بلقاسم سالطنیة، حسان الجیالني -  1
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ستعماالت المعاقین لهذا الوسط الحضري حیث تم إ طلبات و الحضري بمدینة بسكرة بما یتوافق مع مت

ستطالع على مدینة بسكرة للتعرف على مدى تخطیطها لطرقها وأرصفتها وبیئتها لإلنسان المعاق حركیا اإل

حیث لوحظ تجهیز عدد من األرصفة بالمنحدرات لكنها ال تتوافق مع الشروط الخاصة للمنحدرات الخاصة 

وحظ غیاب هذه المنحدرات في بعض المدارس التعلیمیة منها مدرسة المجاهد مرزوق بالمعاق حركیا  كما ل

 حركة فیها تكثر والتي بالمدینة المغطاة األسواق وكذلك مسكن بالعالیة 300لخضر وحبة عبد المجید بحي 

 فیها التجول ، فعندالمعاقین لصالح األماكن لهذه تجهیز أدنى األسویاء وغیر األسویاء فلوحظ غیاب الناس

 مستوى على سواء كلیة المعاقة الشریحة غیاب المعاق، فلوحظ لصالح تخطیطیة لمسة أدنى غیاب جلیا یبدوا

  .التجهیز أو الحضور

  :وقد تم اللجوء إلى هذه األداة البحثیة لألسباب التالیة

  . عتمادها للمالحظة البسیطةإ ستنادا للدراسات السابقة و إ -1

المنهج تعتبر المالحظة األداة األولى التي تسمح لنا بمالحظة أثار ومظاهر الدراسة على  بعد –2

  . مستوى مجالها المكاني وربطها بشكل مباشر بمظاهر المحیط والبیئة

نستطیع من خالل هذه األداة محاولة تغطیة بعض الثغرات التي قد تطرأ أو تظهر في الدراسة  -  3

بالتالي سوف تحول هذه األداة دون حدوث ذلك وتعمل على تكملة ما سوف  انات،المیدانیة خالل جمع البی

   .تقدمه األدوات األخرى

التعامل مع موضوع الدراسة من خالل هذه األداة سوف یسمح لنا بالتعامل مع متغیرات  – 4

الدراسة  ومؤشرات الدراسة كما هي في الواقع دون تحریف أو تزییف أو حتى تعدیل وتغییر خاصة موضوع

   .المكتشف األول له هو أداة المالحظة

ستخدام هذه األداة سوف یكون بمثابة المحفز األول إلثارة معلومات وبیانات الدراسة إاللجوء إلى  – 5

   .ویتعذر علینا ذلك من خالل األدوات األخرى ستخدامها،إالتي یتم الحصول علیها بمجرد 

   :أداة المقابلة – 2

على األداة الثانیة وهي المقابلة من أجل التعامل بصورة مباشرة مع مجتمع الدراسة من  اإلعتمادتم 

لقاء مباشر ، فهي ات الالزمة لضبط تساؤالت الدراسةأجل التحصل على القدر الكافي من المعلومات والبیان

حصول على معلومات لل لكذو  یجمع ما بین الباحث العلمي، وأفراد العینة التي یراها مناسبة من وجهة نظره

تخص موضوع البحث العلمي، ویتم ذلك بصورة مباشرة دون وسیط، وتعد طریقة المقابلة من أكثر أدوات 

   .الدراسة صدًقا
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، تم وطة لجمع بیانات الدراسة الحقلیةأداة منظمة ومضب تعدوقد تم إستخدام إستمارة مقابلة فهي 

، وكانت أهم لمقابلة الشخصیة مع المبحوثین قاعلیها كأداة أساسیة لجمع البیانات وذلك عن طری عتماداإل

ستمارة المقابلة وسیلة مناسبة للحصول على إإن  -: عتماد علیها تتلخص فیمایليعتبارات التي دفعتني لإلاإل

آللیة عملهم وطرق متابعتها ، وكذاك تقدیم وصف لمبحوثین ونظرتهم لموضوع الدراسةبیانات تتعلق بآراء ا

وهي المسائل التي یجب التحدث عنها على نحو شخصي أو خاص ویصعب الحصول علیها من خالل 

    1.ظة ألنها أمور ال تالحظ بطبیعتهاالمالح

تجاهاتهم فیما یخص طرق إعن  اة التي تسمح للمبحوثین بالتعبیرستمارة المقابلة هي األدإإن  -   

التخطیط الحضري سواء بشكل رسمي أو بشكل غیر رسمي وهذا ال یمكن أن یسجل تدخل الفرد في آلیة 

  2.لكذكتابیا وبالتالي ال یمكن للوثائق أو السجالت أن تقدم وصفا وتحلیال ل

هنا وجد الباحث أن أفضل الطرق وأكثرها مالئمة لجمع البیانات هو أن یذهب بنفسه ألفراد  ومن

موضوع الدراسة لتوجیه األسئلة إلیهم التي تفید إجاباتهم علیها في إلقاء الضوء على هذه الجوانب الغیر 

  .الموقف، أو التي یتعذر مالحظتهاملموسة في 

المهندسین المعماریین (المكلفین بعملیة التخطیط الحضري رادستمارة كانت موجهة لألفإستخدام إتم 

  .)والعاملین الخواص والعوام والعمرانیین

األسئلة وتصنیفها على حسب محاور الدراسة التي تم ترتیبها حسب التساؤالت التي تحملها  تم تقسیم

  : الدراسة بحیث

  بیانات عامة : المحور األول

  . 4إلى  1حیث یشمل على أربعة أسئلة مصنفة من اول معلومات عامة حول المبحوثین یتن

  .عتبار بفئة المعاقین حركیا خالل عملیة التصمیم والتخطیط الحضرياألخذ بعین اإل: المحور الثاني

   .10إلى  1لى عشرة أسئلة مرتبة من حیث یشتمل هذا المحور ع

نجاز للمخططات لفئة المعاقین حركیا خالل التنفیذ واإل عتباراألخذ بعین اإل: المحور الثالث

   .الحضریة

   .10إلى  1تضمن المحور الثالث على عشرة أسئلة كذلك مصنفة من 

                                                           
1
صحراوي ،كمال بوشرف، سعید سبعون، دار  بوزید: ترجمة ،منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، موریس أنجرس -  

  . 206 :، ص2004الجزائر،  ،القصبة للنشر

  .  111 :، صمرجع السابق بلقاسم سالطنیة، حسان الجیالن، -  2
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تأثیرا كبیرا على نوعیة البیانات التي یمكن جمعها وعلى  مقابلةستمارة الإیمارس الشكل الذي تأخذه 

   .إمكانیة تحلیل البیانات وتفسیرها محال في مدى دقتها ومستوى تقنینها ، فهذا كله یؤثر ال

فقد تم : ستمارة من حیث طریقة توجیههاوفي هذا السیاق تنوعت األسئلة التي تم طرحها في اإل

ستمارة أسئلة مقیدة بمجموعة إجابات نظرا لكون اإل األسئلة المباشرة وغیر المباشرة، كذلك تضمنت ستخدامإ

جل ترك المبحوث یجیب بكل أني، كما تضمنت كذلك أسئلة غیر مقیدة من الموضوع یغلب علیه الطابع التق

 ، إما عن لغة األسئلة فقد تم مراعاة المستوى التعلیمي لمفردات العینةة وبأسلوبه الخاص عن هذه األسئلةحری

  1.المكلفون بعملیة التخطیط الحضري

                                                           
  .279 :، صمرجع سابق، لبعل أمال -  1



عرض وتحلیل البیانات :الفصل الخامس 

  .ومناقشة النتائج 

  
  .لمیداني  التصور ا -/ 1

  

  .لدراسة نتائج ا -/2

  

  .لخاتمة ا -/3

  

  .لمصادر قائمة المراجع وا -/4

  

  .لمالحق ا -/5
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  : التصور المیداني -/1

ستمارة الدراسة كانت موزعة على مجموعة من المؤسسات التي تنشط في مجال إمن المفروض أن 

  :   تخطیط المدینة من

   .دسة المعماریة والبناء و المدینةمدیریة التعمیر والهن – 

   .یریة البناء والتعمیر في البلدیةمد – 

   .مدیریة التخطیط بالوالیة – 

  .نجازات في التعمیرمكتب الدراسات واإل – 

   .مدیریة مسح األراضي لوالیة بسكرة -  

   .ة التخطیط على مستوى بلدیة بسكرةمصلح -  

الحظنا أن  واستنادا إلى الجانب النظري فقد ستطالعیة حول موضوع هذه الدراسةإإال أننا قمنا بدراسة 

عتبار رغم أن الدراسات التخطیطیة التي من المفروض حتیاجات الخاصة غیر مأخوذة بعین اإلفئة ذوي اإل

   .أنها تكون موجودة

عتبار لفئة المعاقین حركیا أثناء عملیة التصمیم عتمدنا في محاور الدراسة حول األخذ بعین اإلإ

جاءت به نجاز والتنفیذ وعلى منظور ما عتبار أثناء عملیة اإلوالتخطیط الحضري أو أخذهم بعین اإل

أنها موجودة في التصمیم لكن نوعا ما غائبة غیر مخططة بشكل سلیم كوجود منحدرات السابقة الدراسات 

ه الفئة لكن بعد اإلنتهاء من ذومصاعد وغیرها لكن بدون مقاییس ومعاییر تتناسب مع إعاقتهم ، یتم األخذ به

ا ذه الفئة لكن قبل هذمع هلك لتعاملهم ذإكمال المباني فبعض المباني توضع فیها إال بعد إنشائها بسنوات و 

تهیئة المنازل أو أماكن العمل أو األماكن العامة كاألرصفة والشوارع واألسواق لم توضع لهم مخططات في 

التجاریة ووسائل النقل وذلك بما یتناسب مع احتیاجاتهم الخاصة ووفقا لمتطلباتهم وهذا راجع إلى الحواجز 

   .قیننسبة للمعاالهندسیة التي تمثل عائق بال

هذا ماجعل عملیة الولوج إلیها  والخدماتیة تصمیم المباني اإلداریةما لوحظ غیاب المنحدرات في 

فتقار إبالنسبة للمعاق حركیا خاصة ذوي الكراسي المتحركة عملیة صعبة إن لم تكن مستحیلة باإلضافة إلى 

لة مستوى هذه الشبابیك لیسمح بسهو  نخفاضإهذه المؤسسات اإلداریة إلى شبابیك خاصة بهذه الفئة وذلك ب

خر للمعاناة التي یتكبدها المعاق حركیا في المدینة وهي ، أما الوجه اآلتواصل المقعد حركیا مع الموظف

حركة السیر داخل الفضاءات العامة وذلك بعدم تهیئة األرصفة وفقا لشروط ومعاییر فنیة محددة وافتقادها 

شهاریة صطدامها بأشجار الزینة واألعمدة الكهربائیة والالفتات اإلاو لمنحدرات متناسبة مع علو الرصیف 

أضف إلى ذلك النوعیة السیئة للتهیئة المنجزة والتي تتسبب في تصدع أرضیتها وتهشم بالطها مما یجعلها 
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،هناك غیاب للتخطیط الممنهج انطالقا من الدخول حتى الخروج  منفرة لحركة المشاة ولیس المعاقین فقط

     .دون اإلنتقال من مصلحة إلى أخرى المصاعد الهوائیة وحتى الممرات غیاب

المدن،  في حركیا المعاقون یتكبدها التي للمعاناة األخر الوجه :العام الفضاء في السیر حركة في

أو  للعمل تنقلهم مجال في سواء المختلفة، المدینة وأرجاء فضاءات داخل تنقلهم عملیة في یمكن تبینها

 یمكن التي المعوقات من لجملة تنقالتهم تتعرض ما كثیرا حیث التجوال، فیها بما المختلفة حوائجهملقضاء 

  :یلي فیما أن نرصدها

،  فنیة محددة ومعاییر شروط وفق تهیئتها یتم خاصة ممرات األرصفة تمثلة تهیئة األرصف عدم - 

 إختالف على المشاة حركة تأمین وبالتالي السیارات، مع الطرق شبكة ستعمالإ في بغرض تفادي التداخل

 النفقات رغم الجانب، هذا في الیوم الجزائریة المدینة تشهده فیما للنظر لكن الالفت الصحي، سنهم ووضعهم

 مختلف لحاجیات تستجیب ال مزالت أنها إال التهیئة من هذا المجال في صرفت التي المالیة الضخمة

 مع متناسبة ونهایتها الحركة بدایة لمنحدرات افتقادها جراء ،...)عكاكیز ، متحركة كراسي( هذه الفئة مكونات

 یجعل ما وهو إلخ، ..اإلشهاریة الكهرباء والالفتات وأعمدة الزینة بأشجار ازدحامها الرصیف، وكذا علو

 للتهیئة األحیان جل في السیئة النوعیة أن ذلك إلى األحیان، أضف من الكثیر في غیر ممكن أمر استخدامها

 حركیا المعاقین ولیس المشاة لحركة یجعلها منفرة ما وتهشم بالطها، أرضیتها تصدع في تتسبب المنجزة،

 في األرصفة لهذه الشرعي اإلستغالل غیر أن اإلطار هذا نسجل في فإننا البشري، للجانب بالنسبة فقط، أما

 للحركة أنها مخصصة یفترض التي الفضاءات من الخ یجعل...السیارات التجاریة، وركن المنتجات تسویق

  .األساسیة وظیفتها عن بعیدة جوانب في مستغلة

خاصة بهم وذلك باتسام شبكة الطرق الرئیسیة في كل المدن الجزائریة أنها  غیاب مسالك سیر -

تنقل  مسألة من یجعل ما وهوختالف أنواعها إستخدام من طرف أصحاب المركبات على مخصصة فقط لإل

بصعوبات  محاطة فیها بالبطاریة المتحركة الكراسي أو المكیفة الناریة  أصحاب الدراجات حركیا المعاقین

   .جمة

الكثیر  تنفر بالمخاطر، محفوفة عملیة المدیني الفضاء داخل المعاقین تحرك مسألة یجعل فتقاراإل هذا

   .المختلفة حاجیاتهم لقضاء نتقالواإل التحرك على وتثنیهم علیها من اإلقبال المعاقین من

 المدن مختلف في مواقف الحافالت من الكثیر الیوم تفتقر حیث غیاب مواقف خاصة بالحافالت -

 كبیرة بمشقة محاطة طرفهم مسألة من ستعمالهاإ یجعل ما وهو النوع، هذا من تدبیر أو ألیة تهیئة الجزائریة

    .اآلخرین ومساعدة رحمة رهینة أصحابها فیها والنزول، یكون الصعود عملیتي في

 تراعي غالبا ال المعاقین بأسر الخاصة فالمنازل والجماعیة الفردیة المساكن تصمیمأما عن 

 السكن، في الحق ممارسة على صعید حقیقیة یواجهون مشكلة أنهم یعني ما وهو ، حتیاجاتهما خصوصیة
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 تبدو المشكلة لكن ،اإلنسان بها یمر السواء التي على حد الجماعیة أو الفردیة للمساكن بالنسبة سواء وذلك

طریقة  تتنافى حدیثا، بسبب المنجزة تلك حتى أو قدیما المشیدة بشقیها الجماعیة المباني في وأعقد أكبر

للمداخل  ألي عملیة تهیئة كلي غیاب نسجل حیث الفئة، هذه ومتطلبات حتیاجاتإ أدنى مع تصمیمها

 ومواقف خاصة لركن مدروسة، بمنحدرات تزویدها خالل من وذلك الحاالت، هذه لوجود مثل وتحضیرها

 البلدیات، العقاریة، الوكاالت(السكن  عملیة إنجاز تأطیر على المشرفة الهیئات أن، إلخ...المعاقین سیارات

 المشاریع نجازإ و  تصمیم أثناء عملیات عتباربعین اإل الفئة هذه تأخذ حاجیات ال ،)إلخ...الدراسات مكاتب

 المشرع أن رغم هذه الشریحة، ویالتها تتجرع معاناة شدیدة في ذلك بعد یتسبب ما وهو إلیها، الموكلة

 المرسوم في الوارد من خالل التنصیص وذلك األخطاء، هذه بعض محاولة تدارك إلى سعى قد الجزائري

  .  كره ذي سبق ذوال 2008 مایو 11 في المؤرخ  142- 08رقم  التنفیذي

أصحاب  نظرائهم من نسبیا أهون حركیا الطلبة المعاقین معاناة تعد المدرسیة المباني تصمیم

من  ستفادةاإل وأ المعلمین مع تصالاإل في مشاكل یواجهون ال كونهم ،)المكفوفین الصم،(األخرى  اإلعاقات

 حسب العدید تضل صفوفهم بین األمیة نسبة أن المدارس، إال في التقلیدیة المستخدمة التعلیم وطرائق أسالیب

 المعاناة الشدیدة بفعل التعلیم، مواصلة من نسحابمنهم لإل یضطر الكثیر حیث جدا، عالیة الدراسات من

 الخارجیة وصعوبة التهیئة في ظل رداءة وذلك إلى المدارس، الوصول أجل من أسرهم بمعیة یتكبدونها التي

 المنشآت التعلیمیة إلى الدخول من هندسیة تمنعهم ئقعوا وجود جانب إلى المواصالت، نظام ستخدامإ

 على الجزائریة الدولة سهر رغم والذین أیضا، الجامعات طلبة كذلك الوضع هذا ویشمل ،بسهولة واستعمالها

 وصولهم یعتر إشكال إلى یتحول بدوره هو أنه نجد بل المشكل یحل ال أن ذلك إال لهم، النقل الجامعي توفیر

 مكیفة أماكن إلى الحافالت لتوقف المخصصة المواقف من افتقار سلفا إلیه أشرنا ما جراءإلى مقاصدهم، 

 على التعلیمیة المؤسسات على القائمین تقصیر أیضا فیالحظ الداخلي، المستوى على أما، ألداء ذلك

 جتماعیةواإل المادیة البیئة كتهیئة الالزم، بالشكل حركیا المعاقین تجاه القیام بدورهم في ختالف مستویاتهاإ

 من كالتوجه تحوزها التي المرافق ستغاللإ صعوبة الشأن، هذا في المسجلة المالحظات أهم ومن ،المناسبة

 حتى منها یتحركون ال أماكنهم حبیسین یجعلهم ما وهو ،إلخ...الجامعة نادي المكتبة أو إلى قاعات الدراسة

 في فقط لیس صعوبة یجدون المیاه دورات حتى أنه بل الدراسیة، تتخلل الحصص التي الراحة أثناء فترات

 خاصة الشأن هذا في خصوصیتهم تراعي ال أنها عتبارابكذلك،  ستعمالهاا في حتى بل الوصول إلیها

 ومؤسسات والتعلیم التربیة ومؤسسات من المدارس الزالت تفتقر الكثیر حیث أصحاب الكراسي المتحركة،

 یمكن أنه طالما شيء، في التهیئة المجالیة أثر من ینقص ال وجودها أن رغم تدابیر، لهكذا التعلیم العالي

  . العادیین التالمیذ طرف من ستغاللها حتىإ

 تشكل أیضا فضاء فهيالریاضیة  والهیاكل اللعب ومتنزهات المساجد تصمیمأما فیما یخص 

 خاصة فیها یقبعون النفسیة التي الوضعیة من إخراجهم في تسهم حیث والتنفیس بالنسبة لهم للتعویض
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 تصمیم في المتبعة طبیعة التهیئة أن إال ،الصحي واقعهم مع تكیف سوء یعانون من الذین ألولئك بالنسبة

 فئة على فقط حضریة مسألة ستخدامهاإعملیة  وتصبح معها لهم، إقصائیة تجعلها المرافق هذه جل

 أرجائها في والتجول إلیها الولوج جراء صعوبة حركیا المعاقین المقابل في منها یحرم حین في األصحاء،

 نتلمسه األمر هذاا، حركیمعاقین  بین زائریها من یكون أن مراعاة عدم بفعل وذلك مرافقها، من ستفادةواإل

 خاصة بالمعاقین إلى مداخل تفتقر نجدها والتي أنواعها، ختالفإ على الریاضیة في المالعب حتى أیضا

 مقاعدها في والجلوس إلى المالعب ولوجهم ستحالةإ یعني ما المدرجات، في بهم خاص جناح حتى أو حركیا

 خارجیة للمساهمة مساعدة األحیان تجنید أغلب في ذلك یستوجب تحقیق عن البحث وأن المباریات، لمشاهدة

 من األخر على بالعبء للمعاق وٕاحساس كبیر جتماعيإ حرج من ذلك یستجلبه ما على إنجاح األمر، في

 یسري والمالعب المتنزهات ما قیل عن ،دائم بشكل للتكرار قابل غیر األمر نجد أن أخرى جهة ومن جهة،

 یمنع تصمیمي عائق ساللم شكل في تكون غالبا والتي مداخلها ومخارجها تشكل حیث المساجد، على أیضا

  .الصلوات كل في رتیادهاإ من المعاقین من الكثیر

 العامة الجمعیة میثاق أقرها التي عتباراتالمبادئ واإل وفق حركیا، للمعاقین التصمیم عملیة تقتضي

 الفنیة التي  والمقاییس المعماریة شتراطاتالمعاییر واإل من متكاملة شبكة وجود ،1981لسنة لألمم المتحدة

 أخذها والواجب والخاصة للمباني والمنشآت العامة المعماریة التصامیم إعداد عملیات في مراعاتها یستوجب

 بشكل والعمل ستعمال،اإل سری السریع، التوجه السهل، الوصول مرونة الحركة، بغرض تأمین عتبار،اإل بعین

  . الحضریة والفضاءات كل المباني مستوى على وذلك وسلیم، منآ

 الحواجز على القضاء شأنها من تدابیر تطبق نهإف ورفاهیتهم، معیشتهم لك بما یتناسب مع ظروفذو 

 السكنیة المحالت وتهیئة المعماري، التقییس مجال في سیما ال األشخاص، الیومیة لهؤالء الحیاة تعیق التي

 الثقافیة والریاضیة للنشاطات المخصصة األماكن وكذا والعالجیة، والدینیة والجامعیة والتكوینیة والمدرسیة

حصول  وتیسیر النقل، وسائل واستعمال العمومیة األماكن إلى الوصول إلى جانب تسهیل والترفیهیة،

 المكلفین أو المعوقین، األشخاص إلى بالنسبة البنایات من األول المستوى ذلك في السكن على في الراغبین

  .بهما المعمول والتنظیم للتشریع طبقا السكن مقرر من ستفادة مناإل عند بهم

ما  وهذا بهذا الجانب، التكفل كل البعد عن بعید الجزائر في والعمراني المعماري التشریع نه الزالأإال 

  . الشأن هذا في الیوم الجزائریة المدن منه تعاني الذي القصور حجم لنا یفسر

 الفئة هذه لسالمة المثالي البناء متطلبات جمیع یعالجوا أن المعماري التخطیط مختصي على فإن

بالفكر  وتطعیمها ككل المدینة وفي المعاقین مدارس في العلمیة، وتوظیفها طریق األسس عن المعاقة،

أو  المباني تصمیم معاییر، فعند بعدة األخذ مع المعاصرة الحیاة مع متماشیا التصمیم الحدیث لیخرج

 العامة واألرصفة الطرقات أو الممرات سواء شيء كل المعاقة الفئة االعتبار بعین عند األخذ باألحرى المدینة

  .الخ...المدرسیة، األبواب المباني الطعام ، المنحدرات، تجهیزات ، قاعات التعلیم وقاعاتوالنوافذ والدرج 
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 وخاصة بالمعاق الخاصة األبنیة لصباغة استعمالها یجب التي األلوان حتى عتبارباإل األخذ كذلك

  .األطفال منهم

 حرمان قطاع عریض من المعاقین حركیا الراغبین في تحدي إلىهذه الوقائع على جملتها تؤدي 

في دائرة  إبقائهم و إرادتهموالمضي قدما في مسار حیاتهم من ذلك وبالتالي التسبب في تذلیل  إعاقتهم

 یجره ذلك علیهم من شعور بالنقص العضوي وتدني المكانة بالعجز على ما واإلحساسالمعاناة 

  . االجتماعیة

  

   :راسةنتائج  الد /2

مایتم التوصل إلیه من خالل الدراسة اإلستطالعیة ومن خالل إستخدامنا للمالحظة البسیطة عن  -

  .غیاب للتخطیط الممنهج للمباني والهیاكل التي یتعامل معها الفرد خاصة المعاق حركیا

حیث توجد  نستطیع القول أن مكانة المعاقین حركیا موجودة نظریا لكنها غائبة بشكل مهمش -

انها رغم أن المقاییس والقواعد العلمیة ، لكن بدون معاییر ومقاییس الخ...نحدرات وأرصفة ومسالك عبورم

  . موجودة بشكل وطني ودولي

  .ا ما غائبة غیر مخططة بشكل سلیمأن فئة المعاقین موجودة في عملیة التصمیم لكن نوع - 

هم بعین اإلعتبار لكن بعد اإلنتهاء من إكمال المبنى ذأما في عملیة التنفیذ واإلنجاز فیتم أخ - 

لك الجامعات ذه الفئة ومثال ذلك لسبب تعاملهم مع هذفبعضها توضع لها تعدیالت إال بعد إنشائها بسنوات و 

  . والمدارس وغیرها من األبنیة

 المحلیة أو العالمیة القیاسات حسب الخاصة االحتیاجات ذوي بحاجات األخذ مبدأ عتمادإ عدم -

وتصمیم   تشیید عند بالحسبان المعاق عجز ودرجة الحركیة الفئة من الخاصة االحتیاجات بذوي الخاصة

  . الوسط الحضري

  . للمدینة الحضریة فئة المعاقین حركیا تعاني من سوء التصمیم والتخطیط والتهیئة - 

 عدم عن فضال المعاقین حركة ودرجة وأبعادها ومساحتهاوالمنشآت  الفضاءات غلبأ مالئمة عدم - 

  . حركتهم أداء رتیسی مساعدة وسائل وجود

  . سهیل عملیة الدمج للمعاق حركیاالوسط الحضري المشید حالیا ال یساعد على ت - 

 . تؤدي إلى سوء توزیعها وتسییرها هناك عوائق وعراقیل تحول دون توفر خدمات للمعاقین حركیا - 
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 و الحركیة اإلعاقة عن المترتبة المشاكل دراسةو  للكشف محاولة على جوهره في البحث هذا عبر لقد

واقعهم المعاش والوقوف على أهم ركیا ضمن عملیة التخطیط الحضري و على مكانة المعاقین ح للوقوف كذلك

داخل فضاء المدینة جراء سوء تهیئة وتجهیز الوسط الحضري لهم بما  العراقیل والصعوبات التي تواجهم

أثناء عملیة تصمیم وتخطیط المشاریع  عتباراالومتطلباتهم الخاصة، وأخذهم بعین  حتیاجاتهمایتناسب مع 

 ومتبصرة جادة لوقفة مضى وقت أي من أكثر یحتاج بات الیوم الحضري ففضائنا وتجهیزها وتهیئتها لهم ،

 عملیتي أن عتباراب ،يف حركیا المعاقین لحاجیات استجابة أكثر یصبح حتى وذلك أدائه، ومستوى لوضعه

 تلك إدراك في نجاعتهما تقل قد ،الذي هم علیه الوضع لتقبل للمعاقین النفسي والتأهیل جتماعياال الدمج

 إلى الوصول نأو  ،وضعهم مع لهم التعایش تیسر داخلیة وخارجیة بتهیئة مجالیة مقرونة تكن ما لم  الغایة

 العمرانیة األنماط لصانعي وثقافي عالمي تأهیل أیضا بل تشریعي، جانب فقط یستدعي ال ذلك تحقیق

 بلمسات سلفا إلیها المشار النقائص هذه من الكثیر تدارك بإمكانهم كان الذین ،)المقررین (المشاریع وأصحاب

 في صراع یدخله الذي األمر معینة، لفئة فقط متاح الحضري المجال یصبح ال حتى وذلك بسیطة، هندسیة

 .إستغالله في تشترك التي الفئات باقي مع ذلك بعد مستدام
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  .األردن
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  .العمومي الفضاء في المعاقین معاناة : 01الصورة

  

  

  .الرصیف استعمال من والمشاة المعاقین حرمان : 02الصورة 
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  .اإلداریة المنشآت تتخلل لعراقیل نموذج:  03الصورة 

  

  

  .المنتهجة الترقیعیة الحلول عن نموذج : 04الصورة 
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الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة    

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

.بسكرة -جامعة محمد خیضر  

.كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  

. العلوم االجتماعیة: قسم  

 مقدمة لنیل شھادة الماستر في علم االجتماع 

.تخصص علم اجتماع حضري   

.یط  المدینة استمارة استبیان موجھة للمؤسسات التي تنشط في مجال تخط  

 

: العنوان   

.مكانة المعاقین حركیا ضمن عملیة التخطیط الحضري   

"مدینة بسكرة نمودجا "  

 

:إشراف                          :                                        تقدیم الطالبة   

لبعل أمال / د                              حسني جھاد                                        

           

إن االستمارة تهدف إلى معرفة مكانة المعاقین حركیا ضمن عملیة التخطیط الحضري لمدینة  

، وبما أنكم معنیون بهذا األمر نرجو لكذب بسكرة ضمن اإلدارات والمؤسسات العمومیة المكلفة

، ونؤكد لكم إنطبیعة كل سؤالمن سیادتكم اإلجابة على األسئلة الواردة بكل وضوح حسب   

.                  إجاباتكم ستبقى سریة وغیر عالنیة وان تستخدم إال ألغراض البحث العلمي  

.شكرا على التعاون                              

.2019/2020: امعیةالسنة الج  
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  . بیانات عامة  : األولالمحور 

: الجنس  

: السن  

: المستوى التعلیمي  

:الخبرة المهنیة   

:بعین االعتبار لفئة المعاقین حركیا خالل عملیة التصمیم والتخطیط الحضري  األخذ: المحور الثاني   

كیف تشاركون في عملیة التخطیط الحضري للمدینة ؟ – 1  

.المشاركة المباشرة في مصالح التخطیط                

.المشاركة الغیر مباشرة               

التصامیم والمخططات الحضریة هناك مراعاة لكافة شرائح المجتمع بما فیها  إعداد أثناءهل ترون  – 2

وي االحتیاجات الخاصة والخدمات المقدمة لهم ؟ذشریحة   

نعم                              ال                 

ذ احتیاجات المعاقین حركیا بعین االعتبار لدى الشروع بتصمیم مخططات عمرانیة ؟أخهل یتم   -  3  

نعم                               ال                

التصامیم  إعداداتها في عملیة ماهي االشتراطات المعماریة والمقاییس الفنیة التي یستوجب مراع – 4

العامة والخاصة ؟ والمنشآتالمعماریة للمباني   

........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................  

  ؟ اإلداریةبعین االعتبار الحتیاجات المعاقین حركیا في تصمیم المباني  األخذهل یتم  - 5

   ال        نعم                                     

  احتیاجاتهم ومتطلباتهم وتهیئتها؟هل یتم تصمیم المنازل وفق  - 1
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  نعم                               ال              

  

  ؟ واألصحاءالعمل بشكل یسمح باشتراك المعاقین  أماكنهل یتم تخطیط وتصمیم  - 7

  نعم                                  ال           

    ت وفق شروط ومعاییر فنیة محددة ؟والممرا األرصفةهل یتم تهیئة  - 8

     ال                             نعم                

 أسبابوي االحتیاجات الخاصة بكراسیهم مع توفیر ذكافیة وما شابهها ل أماكنهل تم تخصیص  - 9

  ؟إلیهاالراحة وسهولة الوصول 

  ال                           نعم                  

  .هل یتم تصمیم المباني الجامعیة بما یتالءم مع تخصصاتهم ومتطلباتهم الحركیة ؟ - 10

 ال                             نعم                

  

  .واالنجاز للمخططات الحضریة  ذبعین االعتبار لفئة المعاقین حركیا خالل التنفی األخذ: المحور الثاني

هل تم تجهیز البیئة الیومیة التي یعیش فیها هؤالء المعاقین بطریقة معماریة التي توفر لهم سبل  – 1

  ؟ إعاقتهمالراحة التي تتالءم مع مستویات 

  ال         نعم                                       

  .تصمیم وانجاز المشاریع الموكلة لهم ؟الفئة في عملیات هذه هل یتم أخد  – 2

  ال               نعم                             

  

من العوائق والبروزات  وٕاخالئهاهل تمت مراعاة عروض الممرات وتزویدها بمساند جانبیة الملمس  - 3

  التي تعیق حركتهم ؟

  ال                  نعم                                 
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  ؟ إعاقتهممسارات الحركة تتناسب مع نوع  أوالرصیف  أرضیاتهل نوع  – 4

      ال                              نعم                      

  على حواف الشوارع وشبكات الطرق ؟هل توجد مسالك سیر خاصة بهم   - 5

  ال                              نعم                       

 واألماكنهل تمت تهیئة المحالت السكنیة والمدرسیة والجامعیة والتكوینیة والدینیة والعالجیة  - 6

  . المخصصة للنشاطات الثقافیة والترفیهیة لهم ؟

  ال     نعم                                                

  .اللعب والهیاكل الریاضیة ؟هي طبیعة التهیئة المتبعة في تصمیم المساجد ومنتزهات  ما - 7

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................    

ا یشكل تصمیم المساجد من ناحیة مداخلها ومخارجها خاصة شكل الساللم عائق تصمیمي یمنع ذلما -  8

  . الكثیر من المعاقین من ارتیادها في كل الصلوات ؟

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................  

  حتى جناح خاص بهم في أوا یعود افتقار المالعب لمداخل خاصة بالمعاقین حركیا ذما إلى - 9

 ؟المدرجات

........................................................................................................

.......................................................................................................  .  

  .ة الیومیة لهم ؟هل تم القضاء على الحواجز التي تعیق الحیا – 10

  نعم                                      ال           

 



  :  ملخص

ه الدراسة إلى التعرف والكشف حول مكانة فئة المعاقین حركیا ضمن عملیة التخطیط الحضري ذتسعى ه

هم بعین االعتبار في عملیة التصمیم والتخطیط أو أثناء عملیة االنجاز والتنفیذ ذلمدینة بسكرة وٕامكانیة أخ

بما یتناسب مع واقعهم المعیشي الیومي ووفقا الحتیاجاتهم ومتطلباتهم  لكذللمشاریع والمخططات الحضریة و 

، أو األرصفة المخصصة لحركة المشاة أو كیفیة تصمیم المباني لخاصة سواء على مستوى شبكة الطرقا

األمر الذي جعلهم یتكبدون عناء مضاعف في عملیات  ،لمؤسسات اإلداریة بمختلف أنواعهاالحكومیة وا

لك من خالل الوقوف على العدید من النماذج والحاالت الواقعیة التي ذ، و یف مختلف شؤونهمر التنقل لتص

 . ه الدراسةذسوف نتطرق إلیها ضمن تفاصیل ه

 

 

Summary: 
This study seeks to identify and reveal the status of the mobility handicapped of Biskra and the 
possibility of taking them into consideration in the design and planning process or during the 
group with the urban planning process of the city  and implementation of urban projects and 
plans in a manner that is consistent with their daily living reality and according to their own 
needs and requirements, whether at the level of the road network, Or the sidewalks designated 
for pedestrian traffic, or how to design goverrnment buildings and administrative institutions of 
all kinds, which made them suffer double trouble in transportation operations to manage their 
various affairs, by examining many models and realistic cases that we will address in the details 
of this study. 

 


