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  بيئيا واجتماعيا  دمج المعاقين حركيا في المجتمع المحلي

  )محافظة نابلسفي دراسة حالة (

  إعداد

  رنا محمد صبحي عواده

  اشراف

  خيري مرعي.د

  ماهر ابو زنط.د

  صخلالم

تناقش هذه الدراسة أوضاع المعاقين من فئة االعاقة الحركية في منطقة نـابلس والتـي   

مـع   المسـتمره اجهات تتزايد يوماً بعد يوم خصوصاً عند االطفال والشباب ألسباب تتعلق بالمو

كما تبين الدراسة بأن هناك . قوات االحتالل االسرائيلي منذ االنتفاضة االولى وحتى هذه اللحظة

شخصـي   –منها ما هو ذاتـي   تؤثر على اندماج المعوق مع بيئته ومحيطة االجتماعي ، اسباب

أسـلوب حيـاة   مع بميزت المعاق عن بقية افراد المجت وهذه االسباب ،عام  –وأخرى مجتمعي 

تظهـر  فمن جهة فإن االعاقة تركت بصماتها السلبية في حيـاة المعـاق،    يتصف باإلنعزالية ،

حصلت هذه اإلعاقة في مقتبل عن المجتمع وفعالياته المختلفة، خصوصاً إذا ما  بوضوح في بعده

المجتمع  أما االسباب المتعلقة بالمجتمع والخارجة عن إرادة المعاق نفسه فتتمثل برفض العمر ،

له حتى لو كان ذلك بصـورة غيـر    ، بشكل عام،ومؤسساته المختلفة للتفاعل مع المعاق وتقبله 

  . مباشرة

نخراط المعـاق فـي   التي تسهل ا المناسبة االساليب تهدف هذه الدراسة الى التاكيد على

ـ      ل حياة المجتمع العامة وترى بان الوصول لهذه االهداف يـتم عبـر مـرحلتين متتـاليتين، ب

 االولى وهي اجتماعية الطابع وتتلخص بإخراج المعاقين من عزلتهم عـن طريـق  : متالزمتين

فريق  مجموعة من االنشطة والفعاليات التي تتيح لهم مساحة اكبر من المشاركة ، وتحت اشراف

. من المتخصصين ممن لديهم القدرة على تأهيل المعاقين وتسهيل دمجهم بالمجتمع مـن حـولهم  

، كما تتطلب تأهيـل المجتمـع   النفسي والبدني لعملية الدمج  تتطلب استعداد المعاق هذه المهمة

أما المرحلة الثانية فتتمثل بالعوائق  ن افراد المجتمع له خصوصية معينة،للقبول بالمعاق كفرد م



س 

البيئية على المستوى العمراني والمعماري، اذ ان عملية الدمج تتطلب من المعاق القـدرة علـى   

فعدم تطويع وتنظيم عناصر البيئة المختلفة بما ينسجم مـع امكانيـات المعـاق    . ل والحركةالتنق

  . تحول دون اندماج وانخراط فعلي وحقيقي في الفعاليات العامة المختلفة

الدراسة الى النتيجة بأن عملية تأهيل ودمج المعاق في حياة المجتمع هي بمثابـة مسـألة    تخلص

اق للدمج وتتطلب المآزرة المجتمعية االهلية والمؤسسـاتية، الجهـود   وطنية تتعدى استعداد المع

المالية، القانونية والقرار السياسي التي يستطيع المعاق عند توفرها التكيف مع حيـاة المجتمـع   

لذا فإن الدراسة توصي المعنيـين مـن االهـالي    . والمساهمة كغيره في التنمية الوطنية الشاملة

مثلة والمساندة للمعاقين لإلسراع في نقل تصوراتهم للممؤسسات العامـة  واللجان والمؤسسات الم

فقبول المجتمع الفلسـطيني بمبـدأ   . كالمجالس المحلية، البلديات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية

التعددية يلزمنا االعتراف بالغير والقبول به كشريك، وال يحق لنا عـزل شـخص او محاكمتـه    

  .لتنالمجرد انه ليس على شاك



 1

  

  

  لوالفصل األ

  

  الدراسة مقدمة 1 -1

  مشكلة الدراسة 2 -1

  أسئلة الدراسة 3 -1

  ومبرراتها  أهمية الدراسة 4 -1

  أهداف الدراسة 5 -1

  ةحدود الدراس 6 -1

  مصطلحات الدراسة 7 -1



 2

  لوالفصل األ

  الدراسةمقدمة  1 -1

 مـن مالحظـاتي   بعتضاع المعاقين ودمجهم في المجتمع قد نأوإن فكرة الوقوف على   

شعرت أن واجبي اإلنساني يحتم علّي تسليط الضـوء   إذفي مجال رعاية المعاقين،  بحكم عملي

على هذه الشريحة من المجتمع، وال شك أن عملي قد قّربني منهم وجعلني أسـمع كثيـراً مـن    

ـ وقد وجدت في كلماتهم تَ. سمعتهم يعبرون عن األحاسيس التي تكتنفهم إذشكواهم،  شـديداً   اًوقَ

  . لحياة تخلو من مظاهر االعتماد على اآلخرين

 إلىنه عملية إعداد الفرد المعوق عملياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً أتأهيل على ال يعرف

وهذا لن يتحقـق إال مـن خـالل    ،مع اآلخرين دمجه في المجتمع إلىأقصى درجة ممكنة تؤدي 

 رى الـبعض ويفي عملية البناء المجتمعي،  وشريكاً اًباعتباره مواطنالعمل والمشاركة في الحياة 

على استرداد أقصـى مـا   ) المعاقين(مساعدة  إلىتهدف التي أن التأهيل هو جملة من الخدمات 

    ).2001المعاق واألسرة والمجتمع، ( يمكن من قدرات جسمية وعقلية واجتماعية ومهنية

أن التأهيل يهـدف   ،1982عام ادر في قرارها الصالجمعية العامة لألمم المتحدة  وترى

الخدمات فـي   وذلم من خالل تقديم ،في المجتمع لمعاقيناة لأوتحقيق المشاركة الكاملة والمس إلى

تهيئـة الظـروف المالئمـة لهـم      ، ويسعى إلىالحقول التربوية والطبية واالجتماعية والمهنية

المعـاق واألسـرة والمجتمـع،    (ورية أنها ضربالتخطيط للخدمات التي يعتقدون  والمشاركة ،وألسرهم

2001.(   

لعملية الدمج  رئيساًتماعية والتربوية منطلقاً الطبية واالج عملية التأهيل بأشكالها تصبحو

تحقيق ذلك ال بد من ثقافة قابلـة  لبها في عصرنا الحاضر، وأصبحت دعوة ينادي التي  ،الشامل

وكما يشـير   ،باتجاه كسر الرفض االجتماعيلى وشكل الخطوة األتحيث  ،لمبدأ اإلعداد والتأهيل

مـن  % 8بلغـت   2004في فلسطين عام  المعاقيننسبة  فإنتقرير حقوق المعاقين في فلسطين 
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، وتحتل اإلعاقة الحركية أعلى نسبة مـن  )من سكان الضفة وحدها %6.1منها ( ،مجمل السكان

  .)2004تقرير حقوق المعاقين في فلسطين، (بين هذه اإلعاقات 

حرية الحركة والوضع االقتصادي ووسائل  :من أهمها ؛عدةاجه عملية الدمج مشاكل وتو

صعوبة توفير البيئة التعليمية المالئمة مثل المبـاني العامـة والمنـاهج     إلىإضافة  ،المواصالت

خاصـة  وتأمين مبانٍ ، )2000انتفاضة (األقصى انتفاضة المتمثل بالوضع السياسي و ،المناسبة

يجب األخذ بعين االعتبار احتواء المباني والشـقق السـكنية علـى     إذأمراً مهماً، للمعاقين يعد 

الوسائل والظروف المالئمة التي تساعد المعاق في الوصول إلى مسكنه والتكيف مع الظـروف  

   . الحياتية وممارسة األنشطة، حيث أن تجاهل ذلك من شأنه خلق الكثير من االحباط لدى المعاق

التطبيـع  : أساسيين همـا لدمج الشامل لذوي اإلعاقة الحركية على مبدأين وتعتمد أهمية ا

والمشاركة الوظيفية، فالتطبيع يتضمن الجوانب الطبيعية في حياة األشخاص المعاقين وظـروفهم  

ففي التربية والتعلـيم   ؛نماط الثقافية للمجتمع بشكل عامالحياتية كافة، والتي تعكس المعايير واأل

نتائج أفضل من  إلىأن تعليم المعاقين ضمن البرامج الدراسية العادية يؤدي  إلىتشير الدراسات 

التكلفة المادية األقل، ويقـوم   إلىحيث التحصيل العلمي والتكيف االجتماعي والشخصي، إضافة 

بـرامج  فـي  التي ينبغي أن تشارك بشكل فاعـل   جزء كبير من هذه العملية على عاتق األسرة

األهداف التربوية المطلوبـة، وذلـك ال يتـأتى إال بتشـجيعهم      إلىلوصول التدريب والتأهيل ل

 المعـاقين وتوعيتهم بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبة األسرة في إنشاء برامج أبنائها مـن فئـة   

بدالً من االستسالم لألمر الواقع وعدم االكتراث في المشاركة فـي عمليـة تطـوير    وتطويرها 

  ).1994ذوي االحتياجات الخاصة،  رعاية(البرامج التربوية 

فهو قادر على مساعدة المعاقين لالنتفـاع   ،للمجتمع المحلي اًكبيروهكذا فإن هناك دوراً 

من الخدمات والفرص العادية واالندماج االجتماعي الكامل، فالتأهيل المجتمعي يقوم على مبـدأ  

التي تعزلـه   لتخصص العاليا ذاتبالمؤسسات  هق في محيطه االجتماعي وعدم الحاقدمج المعا

مبدأ المشاركة الوظيفيـة  أما  )2004واألسرة والمجتمع،  المعاق(تفصله عن أسرته وبيئته ومجتمعة  أو
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 ء المعـاقين هارات التي من شأنها تحسـين أدا لمشاركة في برامج تسهل اكتساب المإلى ا فيسعى

  .الوظيفي بالبيئة العامة

 التصـميم بـال  أن  إذوفها أصبحت هدفاً عالمياً، وهكذا فإن تصميم المباني وتحسين ظر

في مختلف عديدة التي حظيت باالهتمام العالمي، قامت حكومات  قضاياعوائق هو من أحد أهم ال

خبراء ومعماريين ومهندسين ومخططي مـدن   وقد كلفت ،دول العالم بسن القوانين والتشريعات

من هنا؛ . للعمل على إعادة التأهيل دولة 17وممثلي هيئات سياسية ووفود منظمات المعاقين في 

موقع مدينة الشـارقة  (إيجاد بيئة خالية من العقبات ال تفيد المعاقين فقط بل جميع أفراد المجتمع فإن 

   .)2004للخدمات اإلنسانية، 

خطوات إيجابية نحو التصـميم  خطت فإننا نجد أن الدول المتقدمة  ،ومع نهاية هذا القرن

امات وغرف الراحة في معظم مبانيهـا  قامت انجلترا بتعديل الحّم ،سبيل المثالعلى ، فبال عوائق

عت سو ،تصميم مصانعهابسويسرا والواليات المتحدة األمريكية إهتمت وقديمها وحديثها،  ،العامة

ا في عالمنا أّم ،عناصر بشرية منتجةانطالقاً من كونهم  ؛المعاقينبالمتطلبات الخاصة إلى توفير 

الت جادة في بعـض الـدول   واناك محهف -وعلى الرغم من دخول هذا المجال متأخراً-العربي 

يوجد قانون يضـمن التصـميم    .العربية لتذليل العقبات المعمارية أمام المعاقين ففي األردن مثالً

عام  1991 الهندسي المناسب للمعاقين في البنايات والمرافق العامة، وفي اإلمارات فقد كان العام

  .)2004موقع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، ( الحواجز من أمام المعاقينإزالة 

ومع قدوم السلطة الوطنية قامت وزارة الشؤون االجتماعيـة بتأسـيس    في فلسطين،و 

 ،وتقديم الخدمات لهـم  ،متابعة قضايا المعوقينتهدف إلى حتياجات الخاصة والتي وي اإلدائرة ذ

ين الذي يحّمل المؤسسات الحكومية المسؤولية األساسية في تقـديم  ثم إصدار قانون حقوق المعاق

 ،)من قانون حقـوق المعـاقين   12و  2 ادةالم( الخدمات للمعاقين واحترام حقوقهم حسب ما تفيد

المؤسسات  نجدفي حين  ،من خدمات التأهيل للمعوقين% 20 نسبتهلكن ما زالت السلطة تقدم ما 

 .)2004/تقرير حقوق المعاقين في فلسطين أيلول( ن هذه الخدماتم  %80تقدم ما نسبته األهلية 



 5

وق المعاقين قنقلة نوعية للوفاء بح 1999شكل إصدار قانون حقوق المعاقين في العام يو

أن للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعـيش  : فيهالثاني  نص البند إذواالعتراف باحتياجاتهم، 

ودعـا   القانون على مراعاة تصميم المباني والمرافق العامة ثكما ح .الكريم والخدمات المختلفة

الحركـة   سـهولة  للمعـوقين تحقيق بيئـة مناسـبة تضـمن     فيمة ءالموا إلىالبند الثاني عشر 

حيـز   إلـى إال أن هذا القانون لم يـدخل   ماكن العامة،والتنقل واالستعمال اآلمن لألتها استقالليو

تتمثل بواقع االحـتالل وتـدميره    ،ا المجتمع الفلسطينيالتنفيذ في ظل ظروف ومستجدات يعيشه

ـ   لوياأومما تطلب العمل على  ،للبنية التحتية والمنشآت ات ت أكثر أهمية في ظـل تـدني اإلمكان

والدليل على ذلك أن بلدية محافظة نابلس قامت  ،ضاع األمنية والسياسيةواالقتصادية وتردي األ

مة المرافق والمبـاني العامـة الحتياجـات    ءلخارجية وموانوان تطويع البيئة ابع بإصدار قانونٍ

وزارة الحكم المحلي، مجلـس التنظـيم األعلـى    (ولكنه لم يطبق على معظم المباني ، 2002المعاقين سنة 

  .)9/11/2002تاريخ  1/9386بلدية نابلس كتاب رقم 

 بالمجتمع أمر ضروري يتمحور فيـه مشـاركة القطاعـات    المعاقينإن تنشيط إشراك 

االجتماعية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجماعات الدينية وخاصة خلق بيئة نابضـة  

بالحياة ومفعمة بالدفء للجميع من خالل تعديل االتجاهات االجتماعية واألسرية نحو األشخاص 

 المعاقينوتشجيع مشاركة المجتمع المحلي في تقديم الخدمات ألفراده  ،االحتياجات الخاصة يذو

تحسين أنماط الحياة اليومية لهم عن طريق البرامج التربوية واالجتماعية والطبيـة   إلىاإلضافة ب

  .)2001المعاق واألسرة والمجتمع،(

استحضـار  سـري لهـم ب  بمجتمعهم على دعم المحـيط األ  فرادوتعتمد درجة اندماج األ

والمختصـين لسـلوك    المهنـين  ائهم من قبـل بنأضاع أوهيلية ودراسة أمتطلباتهم العالجية والت

والتغلب علـى   ،بالنفس الثقةدرجة من رفع  همتوجهات مستقبلية تتوافق مع قدراتهم وكذلك تمكين

  .فكارأ أويدور حولهم من معتقدات  والمساعدة في فهم ما ،حباطات الذاتيةاإل

لى والثانية آثار واضحة فـي  وحتالل اإلسرائيلي لفلسطين في االنتفاضة األوقد كان لإل

ن نسبة االعاقة أأشارت اإلحصائيات األخيرة حيث فئة اإلعاقة الحركية من دة نسبة المعاقين زيا

، %28.1وفي الضفة الغربيـة  ، %29.8فلسطين  ي فلسطين شكلت ثلث المعاقين فيالحركية ف
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، الثانية في عدد المعاقين خالل االنتفاضة اًرتفاعإوأن هناك  ناث،بين اإل 2.1بين الذكور و 30.9

   ،)2006 لجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،ا(

 البلدة القديمة التي تقوم في وسط المدينة والمعروفة: وتتكون منطقة الدراسة من قسمين

جبلَّي عيبـال   بأزقّتها وأسواقها الضيقة، والبلدة الحديثة التي أقيمت على األطراف وعلى سفوح

ــرزيم ــم . وج ــة 130وتض ــدد  ،قري ــكانوع ــوالي  هاس ــغ ح ــمة  270يبل ــف نس أل

)http://www.insanonline.net( ويشـمل   معاقـا  4575عدد المعاقين في محافظة نـابلس   وبلغ

شباط  ،ةالهيئة المستقلة لحقوق المواطن الجاهزية المجتمعية لتاهيل معوقين االنتفاض(والقرى والمخيمات  المدينة

2001(.   

  مشكلة الدراسة  2 -1

حيث يشير تقريـر وزارة  زدياد عدد المعاقين بسبب االنتفاضة، إأشارت الدراسات الى   

 الثانية نتفاضةعاقة بالضفة الغربية منذ اندالع اإلإحالة  1.183ن هناك أ 2003الصحة السنوي 

لقياس انتشار  2004ديمغرافي ن التعريف الذي استخدم في المسح الصحي الأو 2003لغاية عام 

 الجهـاز المركـزي لالحصـاء الفلسـطيني،    (عاقة بشكل دقيق عاقة لم ينجح في رصد نسبة انتشار اإلاإل

والمخـيم   المدينـة بين  اًرتفاعإفي الضفة الغربية  -بشكل عام-عاقة وقد شكل انتشار اإل ،)2006

وبـالرغم   .)2006 لالحصاء الفلسطيني،الجهاز المركزي ( ريف 27.6مخيم و 30.5و مدينة 30.9 ةبنسب

من ازدياد أعداد االعاقة اال أنه ال يواكبها تغيير في الواقع البيئي واالجتماعي لتلك الفئة، ومـن  

  :،والتي تتمثل باالجابة عن السؤال الرئيس اآلتيهنا ظهرت مشكلة الدراسة

  ماالواقع البيئي واالجتماعي للمعاقين حركيا في محافظة نابلس؟

  أسئلة الدراسة 3 -1

  :االجابة عن االسئلة التالية هذه الدراسة ولاحوت

   ن في محافظة نابلس من وجهة نظرهم؟ون الفلسطينيوالظروف التي يعيشها المعاق ما -1
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المجال والتنقل والمواصالت، (اآلتية واقع المعاق في الحياة المختلفة تبعا للمجاالت  ما -2

ية والنفسـية، والعالقـات االجتماعيـة واحتياجـات     النواحي االجتماعواالقتصادي، 

  ؟)لمعاقينا

 البيئي للمعاقين حركياً من وجهة نظر مدراء المؤسسات في محافظة نابلس؟ واقعالما  -3

محافظة نابلس نحو دمج المعـاقين  في  تأهيل المعاقين المؤسسات العاملة في ما واقع -4

  فيزيائيا واجتماعيا؟

  رراتها ومب الدراسة ةأهمي 4 -1

  يتوقع من خالل االطار النظري للدراسة وما تتوصل اليه من نتائج  

دراسـات ذات  افادة الباحثين والمهتمين في مجال المعاقين حركياً في اجراء ابحـاث و  -1

  .عالقة بالموضوع

كذلك تزويد المؤسسات المعنية بالمعاقين حركياً مثل جمعية الشبان المسيحية، وجمعيـة    -2

ومركـز الشـيخ   ) CBRبرنامج (لفلسطيني واالغاثة الطبية الفلسطينية الهالل االحمر ا

  .خليفه والمراكز التأهيلية المختلفة في المحافظة

  أهداف الدراسة 5 -1

 اًفي ظل التطور الحاصل على مفاهيم حقوق اإلنسان التي شملت المعاق باعتباره إنسـان 

ه الدمج في كافة نواحي الحياة فـي  ومساعدته على إثبات وجوده من خالل تضافر الجهود باتجا

  :الى تحقيق االهداف التاليةسعت الدراسة ) منطقة البحث(مدينة نابلس 

ن في محافظة نابلس مـن وجهـة   ون الفلسطينيوالظروف التي يعيشها المعاقلى إالتعرف   •

   .نظرهم
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واصـالت،  التنقـل والم (اآلتيـة  واقع المعاق في الحياة المختلفة تبعا للمجاالت لى إالتعرف  •

النواحي االجتماعية والنفسية، والعالقـات االجتماعيـة واحتياجـات    والمجال االقتصادي، و

  .)لمعاقينا

البيئي للمعاقين حركياً من وجهة نظر مدراء المؤسسات فـي محافظـة    واقعاللى إالتعرف  •

 .نابلس

مـج  محافظـة نـابلس نحـو د   في  تأهيل المعاقين المؤسسات العاملة في واقعلى التعرف إ •

  . المعاقين فيزيائيا واجتماعيا

  الدراسة حدود 6 -1

  البشري المحدد

  .ة نابلسن حركيا في محافظوالمعاق*

  .)العاملة مع المعاقين وغير العاملة معهم(المؤسسات العاملة في محافظة نابلس *

  المحدد الزماني

- 2006/ 1/10( ربـع األخيـر  بـين ال الواقعـة  الزمنيـة   أجريت الدراسة في الفترة      

1/7/2007 .(  

  مصطلحات الدراسة 7 -1

ي فرد تقل فرصته بشكل ملحـوظ  أن الشخص المعاق هو أترى منظمة العمل الدولية  :عاقةاإل

 انجـيال،  جـاف، (. عقلي دائم أوي لتقدم لعمل مناسب نتيجة قصور جسدمين المحافظة على اأفي ت

1995(.  

مظـاهر   فـي ثر تؤ، ما في قدراتهم الحركيةحالة يعاني منها المصابون بخلل  :اإلعاقة الحركية

وتشمل  ،مر الذي يستدعي حاجة هؤالء للتربية الخاصةاأل ،نموهم االجتماعي والعقلي واالنفعالي
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الشلل الدماغي واضرابات العمود الفقري وضمور العضالت والتصلب المتعدد والصرع  حاالت

جسامهم أقدرتهم على استخدام  عصاب تحد منعجز في مجال العظام والعضالت واألحالة وهي 

كثـر مـن   أ أومر الذي يؤثر سلبا في مشاركتهم في واحـدة  األ ،سوياءبشكل طبيعي ومرن كاأل

وقـد تكـون    ،نشاطاتهم الحياتية وتفرض قيودا على مشاركتهم في النشاطات المدرسية الروتينية

 Acquired ذات مصادر مكتسـبة  أو Congenital Disabilitiesاعاقات ذات مصدر خلقي 

Disabilities  2000 العزة،(. تدخل طبي ونفسي واجتماعي ومهني إلىوهذه الحاالت بحاجة(.  

، وأساليب لتطـوير قـدراتهم ومهـاراتهم   هم أفراد بحاجة إلى أدوات  :االحتياجات الخاصة وذو

جزئي  أوبعجز كلي  ونص المصاباشخاألهم اإلحتياجات الخاصة فإن ذوي التشريعات  وبحسب

 إلـى العقلية  أوالنفسية  أوقدارته الجسدية  أوأي من حواسه كصفات دائمة غير خلقي  أوي خلق

ما أ ،مكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقينإالمدى الذي يحد من 

 أويعرف ذوي االحتياج الخاص بأنه الشخص المصاب بعجز كلي فالمجلس التشريعي الفلسطيني 

 أوالنفسـية   أوغير خلقي، وبشكل مستقر في أي من حواسه وقدارته الجسـدية   أوي خلقي جزئ

مكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غيـر  إالمدى الذي يحد من  إلىالعقلية 

 . )2003القاضي، ( المعاقين

يصـال  إ إلـى لتي تهدف تلك العملية المنظمة والمستمرة وا هنباهيل أعرف الزعمط الت :التأهيل

على درجة ممكنة من النواحي الطبيـة واالجتماعيـة والنفسـية والتربويـة     أ إلىالفرد المعوق 

هيـل  أوالت ،ليها حيث تتداخل خطوات هذة العمليـة إوالمهنية واالقتصادية التي يستطيع الوصول 

والعقليـة  يعني استعادة الشخص المعوق كامل قدراتة وذلك لالسـتفادة مـن قدرتـة الجسـمية     

  .)1999 ،دعبي( واالجتماعية والمهنية بطريقة اقتصادية قدر المستطاع

االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة والـذي   1978الدمج  Kauffman كوفمانعرف  :الدمج

معوقين في صـفوف  الوضع األطفال المعوقين والمؤهلين لالستفادة مع األطفال غير  إلىيهدف 

المسؤوليات للقائمين  اوموضحة فيه ينومبرمج ينبتصميم وتخطيط منظم وذلك ،المدرسة العادية

  .)1999عبيد، ( عليم األطفال العاديين والمعوقينعلى ت
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  االطار النظري 1 -2

مـواطن مـن    78000من مجموع السكان، أي حوالي % 2.4ما نسبته  المعاقونيشكل 

أي % 1.8وذلك وفقاً للمسوحات األهلية العامة في مجال التأهيل، وبلغت نسبتهم  الشرائحمختلف 

 مواطن وفقاً لمسوحات المجلس اإلحصائي المركزي الفلسطيني أن نسبتهم بلغت 60000حوالي 

فإن ذلـك ال  أياً كانت نسبة المعاقين في المجتمع و). من الضفة الغربية 1.9من غزة، و% 1.6(

يز التي تظهر بأشـكال  ييعانون من مختلف أشكال التميشكل مبرراً بغض الطرف عنهم وتركهم 

ح بين العزل والحرمان من التعليم والعمل، وبين التهميش والمنع من المشاركة في وامختلفة تتر

   .)2004، ملف الشباب في فلسطين(نشطة التعليمية والترفيهية األ

 اءاسـتقر خـالل  ومـن   ،ات عن عدد المعاقين صحياًوكما يتضح فإنه ال تتوفر احصاء

أن أعدادهم منخفضة جداً فالغالبية الساحقة منهم تقع تحت خط الفقـر، وال يتـوفر    يالحظلواقع ا

 .دفع رسوم التأمينات الصحية المتاحة في فلسـطين للكثير منهم مصادر دخل مناسبة تمكنهم من 

 ،للوقاية من أسباب اإلعاقـة  تطبيقهاال توجد سياسات واضحة ومحددة يمكن والجدير بالذكر أنه 

األمراض البيئيـة وال   أواألخطاء الطبية  أوكانت اإلعاقات الناجمة عن األسباب الوراثية أسواء 

، وعمـر (لمعاقين حركياً باألدوات المسـاعدة الالزمـة   تزويد افي تتمثل خدمات التأمين الصحي 

2001(.   

أن االعاقة الحركية تمثل يتضح االغاثة الطبية الفلسطينية وفي االحصاءات الصادرة عن 

 www.maannews.net( المختلفة داخـل المجتمـع الفلسـطيني    من مجموع االعاقات% 27

سـبابها  أنواعها المختلفـة و أعاقة وف باإلقوم هذا الفصل بالتعرييلذا س، )25/03/2007:التاريخ

يطـرح  و ،اجتماعيـة  أونفسية أكانت  المشكالت المصاحبة لالعاقة سواء الفصل يعرضوكذلك 

يلقـي  و ،طار المجتمع وميزات البرنامج في التعامل مـع المعـاقين  إهيل في أالفصل برنامج الت
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الجامعـات   سـكن خـل  داالوضع الراهن للمعاقين فـي فلسـطين    علىالضوء بشكل تفصيلي 

  .العامة واألماكن مكان العمل،و والمدارس،

ل أوتن حيث يتم  ،اإلعاقةلقضية  اًمصاحب اًمصطلحباعتباره كذلك يوضح الفصل الدمج 

 داخلالمعاقين  دمجواألساليب المتبعة في  ،تهاسلبيوته اايجابيو ،وأهميته مميزاتهو الدمج، أهداف

 .روبيةأوو دمج من دول عربيةلل تجاربٍإضافة إلى عرض  المجتمع،

  وأسبابها ومشكالتها وأنواعها  تعريف اإلعاقة 1 -1 -2

  تعريف االعاقة  2-1-1-1

تـدني مسـتوى    إلـى  هيختلف تعريف االعاقة من بلد الخر وقد يعود ذلك في جزء من

ت بهذا ن هناك ندرة في توحيد معايير المصطلحاإوبالتالي ف ،في القانون الدولي باإلعاقةهتمام اإل

وال يعتبر كذلك حسب مفهوم بعض الدول عاقة إنه ذو أخص ما فقد يعتبر شَهكذا و ،الخصوص

وهو يرى أن المعاق  ،ص بحقوق المعاقتخيلالمم المتحدة  اًهام اًلكن هناك تعريف ىخرأ في دول

ية الضرورات العادية للحياة الفردية واالجتماعية بنفسه بصورة كل العاجز عن تأمينهو الشخص 

ما منظمة العمـل  أ. العقلية أوالجسمانية  هغير خلقي في قدرات أوبسبب قصور خلقي جزئية  أو

ـ كل الشخص المعاق في ي ترى هالدولية ف مين المحافظـة  أفرد تقل فرصته بشكل ملحوظ في ت

  .)1995 انجيال،(عقلي دائم ومعترف بها  أوعلى التقدم لعمل مناسب نتيجة قصور جسديي 

حالة من عدم القدرة علـى تلبيـة الفـرد لمتطلبـات أداء دوره     عاقة هي وهكذا فإن اإل

وذلك نتيجة اإلصابة  ،بعمره وجنسه وخصائصه االجتماعية والثقافيةتصلة الطبيعي في الحياة الم

  . االجتماعية أوالعجز في أداء الوظائف الفسيولوجية  أو

  أنواع اإلعاقات 2-1-1-2

البد من وصفها ووصف سببها بشكل واضح ، عاقاتاإلنواع مختلفة ومتعددة من وتبرز أ

  :وجلي وهي
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 أوالعضـالت   أووهي اإلعاقة الناتجة عن خلل وظيفي في األعصـاب  : اإلعاقة الحركية -1

فقدان القدرة الحركية للجسم نتيجة البتر، وإصـابات   إلىوالتي تؤدي  ،العظام والمفاصل

 .)2003القاضي،( والروماتيزم ،وموتها ئهاإرتخاوضمور العضالت، والعمود الفقري، 

هي اإلعاقة الناتجة عن إصابة األعصاب الرأسية لألعضـاء الحسـية،   و: اإلعاقة الحسية -2

حيـث  . نطقيـة  أوسمعية  أو ،اللسان وينتج عنها إعاقة حسية بصريةأو نذاإل أو العينك

اضـة  ن خالل انتفمن إجمالي المصابي% 21.6بلغت نسبة اإلعاقة في الرأس والرقبة نحو 

 .)2003القاضي،( األقصى في فلسطين

كالتركيز والعد  ،هي اإلعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغو: اإلعاقة الذهنية -3

في خلل  أو ،صعوبة تعلم أووينتج عنها إعاقات تعليمية  ،والذاكرة واإلتصال مع اآلخرين

 .)2003القاضي،( التصرفات والسلوك العام للشخص

شلل دماغي  أوأمراض وراثية  أوهي اإلعاقة الناتجة عن أمراض نفسية و: عقليةاإلعاقة ال -4

لعقل عن القيام بوظائفه كل ما يعيق ا أونتيجة ألمراض جينية  أو ،نتيجة لنقص األكسجين

 .)2003القاضي،( المعروفة

 .)2003القاضي،( وهي وجود إعاقتين للشخص الواحد: اإلعاقة المزدوجة -5

. وهي عبارة عن مجموعة من اإلعاقات المختلفة لدى الشخص الواحـد : اإلعاقة المركبة -6

  .)2003 القاضي،(

  أسباب االعاقة 2-1-1-3

  :أسبابها في االتية اختصاريمكن فومهما كانت اإلعاقة التي يعانيها الفرد في المجتمع،  

ات ويحصل ذلك عن اضـطراب ، قد تكون أسباب االعاقة نتيجة لمجموعة من العوامل الوراثية •

يزيـد عـن العـدد المفـروض      أوتكون خلية ينقص عددها  إلىفي انقسام الصبغات فيؤدي 

  )1995شكور، ( ).المنغولي(حصوله مما يعطي الخلل في تشكيل الجنين 
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 أوحـوادث طـوارئ   ناجمة عـن   أوووسائلها المتعددة اإلعاقة الناتجة عن األعمال الحربية  •

عاقة خاصة تابعة للمنطقة إه رضة دماغية تسبب فتحدث عند حوادث منزلية يصاب بها الفرد

 . من جسمه اًيفقد جزء أوالشلل  أوكأن يصاب بالعمى  ،الدماغية

معالجة في كأن يهمل األهل الشروع  ،تقصير وجهل من الوالدين أوهمال اإلعاقة الناتجة عن إ •

 . عقلي منذ ظهورهأوابنهم المصاب بمرض نفسي 

ه فتزداد المشكلة سـوءاً كلمـا طـال    ؤالفرد ويصعب شفامرض يصيب قة الناتجة عن عااإل •

 .الزمن

 أوالحصـبة   أوداء السـكري   أوبفقدان الـدم  ة بالصاكااإلعاقة الناتجة عن أمراض الحمل   •

لالهمال الطبي  أو ،لها لألدوية والمهدئاتأوتن أو ،رهاقإلل أووسوء التغذية تعرضها لألشعة 

والحالة ) 35-20(أن العمر األنسب لألم الحامل من ب الحمل المتأخر علماً أوفي فترة الحمل 

سلبية في الجهاز العصبي الـذي   اًالنفسية التي تمر بها األم خالل هذه الفترة حيث تترك آثار

  )1995شكور، ( .فرازات الغدديةاضطراب في اإل إلىيؤدي 

في المنزل دون  الوالدة أو ،في المستشفى آآلالت تعمالما يرافق الوالدة من ظروف كسوء اس •

 . إشراف صحي

 ،حسب مدة هذه الصدمةف ،االنفعالية التي يتعرض لها الشخصاإلعاقة الناتجة عن الصدمات  •

 . وضعف البنية الفردية للفرد تتكون االعاقة بدرجات مختلفة

هذه اإلعاقة نتيجة ألصابة الطفل بمرض قاتل، ممـا  حصل ت: سوء التعذيةاإلعاقة الناتجة عن  •

 . اإلعاقة الدائمة إلىالعجز وأحياناً  أو فاإلصابة بالتخل إلىيؤدي 

  )1995شكور،  (.عاقة الناتجة عن تلوث البيئة وخاصة المتعلقة منها باالشعاعات النوويةاإل •

 . زواج األقارب •
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سـوء   أو ،قـات الممتـدة  وهمال تلقيح األطفال وتحصينهم ضد العديد من اإلصابات في األإ •

 .)1995شكور، (لطبية في حينها التعامل مع اإلرشادات ا

  مشكالت اإلعاقة 2-1-1-4

آخر حسب إلى قون متعددة في نوعيتها وحدتها من شخص االمشكالت التي يواجهها المع

جة الرعاية التي تبـذل لهـم   أووتختلف  ،وفردية الحاله نفسها وبيئتها ومجتمعها ،فردية اإلعاقة

لتعد  ،ع لهم الخطط المناسبة إلشباع احتياجاتهمحسب هذه الفروق الفردية التي على أساسها توض

  : سية واالجتماعية لالعاقة كاالتيثار النفناسبة حسب المواصفات الفردية واآلالبرامج الم

  المشكالت النفسية  -1

نجم عـن   إذاوخاصة  كثر المشاكل تعقيداًأالمشكالت النفسية التي يواجهها المعوقون من 

فكلما تم اظهـار   ،العطف أوللسخرية  ت ظاهرة قد تجعله معرضاعاها أواإلعاقة تشوهات هذه 

مـن   سلبية وبرزت استجاباتمجتمع نحو المعوقون حسان من الاإل أوالرفض  أوساليب الشفقة أ

  )1996عيد، ( هعاقتهم ونحو المجتمع الذي يعيشون فيإالمعوقون نحو 

عبرون في كثير من يا ياالحتياجات الخاصة جسم يذو على مساعدةن القائمين كما نجد أ

ـ ساليب الشـفقة واإل أستخدام أالرضوخ ب أوالستسالم ا عنبطريقة غير مقصودة  االحيان ان حس

ذلك ك ،عاقة من عدمهمدى تقبل الفرد لإل إلىن دون النظر يكطريقة لرفع الروح المعنوية للمعوق

بطة بدرجـة كبيـرة   ي تكون مرتمن المشكالت الت اًكثير جسمياً ةالخاص اتإلحتياجا ويعاني ذو

  )1996عيد، (خرين له التي تتسبب في تغير معاملة اآل هعاقتإبنوع 

ن تكـون  أ إلـى حتياجات الخاصة بـدنيا تميـل   اإل ون المشكالت التي يعاني منها ذوإ

ن عمليـة  أ إلـى شارت هذة الدراسة أية بقدر ما هي مشكالت بدنية كما جتماعإمشكالت نفسية و

وتخفـف   ،لمعوقـون بـدنيا  يجـابي ل التعويضية تدعم من السلوك اإل هزةجستخدام األإهيل وأالت

  .)1996عيد، ( االحتياج الخاص وواالجتماعية التي يعاني منها ذو المشكالت النفسية
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   :أهمها التاليثار النفسية اآليعاني المعاق من العديد من 

  .الشعور بالنقص واالحساس بالدونية -1

  .لى التكيف والتوافقثار سيئة عآن االنطوائية لما لها م -2

  .على شخصية المصاب بالشلل هثرأالعجز الخلقي و -3

وعدم القدرة على القيـادة والرغبـة    ،تكاليةواإل ،العتماد على النفسا القدرة على  عدم -4

  .لها عالقة بسوء التكيف ،جميعهاخرينالدائمة في االعتماد على اآل

  .المجتمع مع  وافق عدم تضعف الشعور باالنتماء مما يجعل المعوق في حالة  -5

  .من والخوف من المستقبلعدم الشعور باأل -6

قة بالنفس والتي تجعـل  نعدام الثخرين وتجنب المحيطين إلصعوبة تكوين عالقات باآل -7

  .قل مرتبة من االشخاص العادينأ يشعر بأنهالمعاق 

 إلـى وبالتالي يـؤدي   ،داء العقلينه يؤثر على األإثير المرض على المخ فأفي حالة ت -8

   .ة وضعف القدرة على التركيزثارابلية المريض للتهيج واإلق

  .نتيجة القيود التي يفرضها المرض الشعور بالعجز -9

  .هعاقة علينفعالي نتيجة سيطرة اإلالشعور بالتوتر الداخلي والتعاسة وعدم االتزان اال - 10

  .)1996عيد، (نتباة باالساليب المختلفة لة جذب اإلواستعطاف ومحاإل - 11

  اإلجتماعية تالمشكال -2

وهي مرتبطة ومتداخلة ومتفاعلـة   ،همية عن المشكالت النفسيةأوهذه المشكالت ال تقل 

  :معها
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  جتماعيةتفكك شبكة العالقات اإل أومشكالت ضعف  -أ

تدعيم شخصية المعـوق فـي    تساعد على حيث ،همية خاصةأجتماعية لعالقات اإلإن ل

من الذي يساعد المعوق الجو الهادئ والشعور باأل تهيئ لهوهي التي  ،سرية والمجتمعيةبيئتة األ

ضعفت عالقات المعوق مـع   إذاف ،معه على الشعور بالثقة بالنفس والثقة في العالم الذي يتفاعل

 مـا   إذاو .وخاصة عالقته بأسرته ،شخصيته فيكيانه و فينها تؤثر إف هيتعاطون مع الناس الذين

مما يشعره بالحرمـان   ،نتماءائلي ويختفي شعورة باإلد أمنه العيفق فإنه بمحيطه هعفت عالقاتض

عالقات بين المعـوق  تمزقت شبكة الما  إذا، وارمن المحبة والتعاطف والهدوء والثبات واالستقر

فسيكون  ه،عجز أو هبعاهت همعايرت أو هالسخرية من أو هل هعدم تقبل هترتب علي هومن يتعامل مع

ـ اإل إلـى  هوهذا الشعور يدفع ه،ومبالغ في وك عدواني تعويضي سلبيذلك مردودا بسل  أوواء نط

ه وكل ذلك يجعـل  الثائرة والناقمة على كل من حول وتنتابه الحساسية الشديدة ،الخجل أوالسلبية 

  )2002ابراهيم ،( .منه شخصية ال إجتماعية

  أوعـن التوافـق مـع نفسـه      اًالمعاق عاجز تجعلنهيار شبكة العالقات سإن إف هكذا،و

شبكة قويـة   هتوفرت ل إذاإال  ،جتماعي للمعوقولن يتحقق التوافق النفسي اإل همجتمعمع التكيف 

العديـد مـن    إلىلذلك يحتاج  ،بيئته األسرية والمجتمعية مععالية نفجتماعية واإلمن العالقات اإل

  .)2002إبراهيم، ( الخدمات المختلفة

  سرة وخارجهاجتماعية داخل األمشكالت فشل األدوار اإل  . ب

ويستخدم مفهوم الـدور   ،مفهوم الدور يعني السلوك المتوقع ممن يشغل مكانة معينةن إ

  )2002ابراهيم ،( .المقررة والمحددة لشخص يشغل مكانة معينة أنواع السلوك إلىفي اإلشارة 

 ،فـي حياتـه   جتماعياًإ تغيراً لهتسبب فإن إعاقته دوار المعوق أختالف متطلبات إومع 

حيـاة العجـز    إلـى اإلعاقة وبنقل المعوق من حياة طبيعية سوية  أوبة اإلصا حدوثوكذلك بعد 

والقصور وما يترتب عليها من تغير في األدوار التي يتعارض مع توقعاته وتختلف استجابته بعد 

يأخذ الفرص المالئمة في الوقت الذي  ،في االدوار  اإلصابة فيحدث ما يسمى بصراع التوقعات
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رة والتملـق  أوعن طريق التحايل والمن هل حل صراعات أدواروادئذ يحدة وعنالجدي هلتعلم أدوار

  )2002ابراهيم ،( والكبت مما يزيد من صراعاته ومشكالته ومتاعبه

 ماء نتمشكالت عدم اإل  . ت

لجماعات التي يتفاعل معها في حياته اليومية مـن حاجاتـه   إلى انتماء شعور المعاق باإل

مـن  أفرادها وما تحققه من دفء عـاطفي و أاعة األسرة ونتمائه لجمإجتماعية مثل فسية واإلالن

تقبل الجماعة وتساعده على إشباع  إلىجماعة األصدقاء تشبع له الحاجة إلى انتمائه  أوجتماعي إ

الجماعة المهنية التي  إلىنتماء وكذلك الحاجة لإله، تكوين عالقات اجتماعية مع اصدقائحاجاته ل

حيـاة   وتعتبر العالقات الودية مهمة في ،على النفس والثقة بهاتحقق له األمن المادي واالعتماد 

  .المادي واالجتماعي والنفسي هوتحقق له أمن ،وتدعم ذاته فهأوقلقه ومخالمعاق ألنها تخفف من 

نه يصاب باليـأس  إف األمننتماء ومن دفء اإل محروماً منعزالًنفسه المعاق  وجد إذاأما 

على كل مـن   ناقماً فيصبح يائساً هوعجز هعاقتإ إلىالمعاناة ق واأللم وتضاف هذه والضيق والقل

  .)2003غباري ( عدم التوافق المجتمعي إلىمما يؤدي به  ،مجتمعه فيحوله 

  المشكالت االجتماعية   . ث

جحاف بحق إنها أل في غالبيتها بتتمثو ،يعاني المعوقون العديد من المشكالت االجتماعية

متطلبات الحياة اليومية  نهم عبء على غيرهم في توفيرأب شعارهمإو ،االحتياجات الخاصة ذوي

ويمكـن   .هاء بتحركهم في البيئة المحيطة بمجتمعهمإنتالتهم المنزلية الداخلية وإبتداًء من تنق كافٍة

  :ليي توضيح هذة المشكالت كما

  المشكالت األسرية −

التوازن  لقاعدة األسرة بناء اجتماعي يخضع ه حيث أنسرتإعاقة أل تشكل إعاقة الفردإن 

ـ قبل تقابل من  االكتئاب أوالقلق  أووسلوك المعاق في الغضب  سـلوك مسـرف   ب هالمحيطين ب

وهذا يتوقف على مستوى تعلـم   ،مما يقلل من توازن األسرة وتماسكها ،بالشعور بالذنب والحيرة

  .)2002إبراهيم، (ومدى االلتزام الديني بين أفراد األسرة  ،الوالدين وثقافتهما
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  شكالت العملم −

 ،الجديـد  هما يتناسب مع وضع إلى هتغيير دور أو هترك المعوق لعمل إلىتؤدي اإلعاقة 

ـ فضال عن المشكالت التي ستترتب على اإلعاقة في عالق  هاته برؤسائه وزمالئه ومشكالت أمن

  )2002ابراهيم ،( .وسالمته

  مشكالت األصدقاء −

ديـة  المعوق وشعوره بعدم النِّ حياتاء واألصدقاء أهمية قصوى في تحتل جماعة الرفق 

التصادم مـع   إلىقين بعض المعّو أنطواء وقد يلجنعزال واإلاإل إلىقد يؤدي  ، وهذامع اآلخرين

فعـل أي شـي إلشـباع    ب أي صديق المعاق أن يقوم وربما يستعبد ،األصدقاء الجدد وإضرارهم

  ).2002 ، دهبعبيومي ،(خرين اآل من هجرة الناس ذت متطرفة كمإليرتبط أحيانا بجماعا لذا الحاجة

  المشكالت الترويحية −

سواء بالنشـاط الترويحـي    هستمتاع بوقت فراغاإلعلى قدرة المعوق  فيعاقة تؤثر اإل

الفرد مـن صـعوبات فـي     هما قد يجد إلىوقد يرجع ذلك  ،النشاط الترويحي السلبي أوالذاتي 

 ميكانيكيـاً  جهداً أومتلك مهارة خاصة خر يآن تحقيق ذلك يتطلب شخصا إ إذ، التعبير عما يريد

 لإل هيتج أوخر آجرامي إأي سلوك  أوالخاصة  أولتخريب المتعمد للمتلكات العامة ن اوم ،فعاالً

  .)2002ابراهيم ،(لتقديرا أخط أونشطة من حيث سوء التوقيت نحراف عن التوازن في األ

  المشكلة االقتصادية −

خالل تحمل الكثير من نفقات العالج وبخاصة وتظهر على سبيل المثال ال الحصر، من 

 أوخل نقطـاع الـدّ  إ إلىضافة إ اًباهظ اًعالجتحتاج  أومراض مزمنة أيعاني من  المعاقكان  إذا

سرة المعيل الوحيد لأل كان ذوي االحتياج الخاص ، ويكون األمر في غاية الصعوبة إذانخفاضةإ

   .دوار التي يقوم بهاؤثر في األعاقة تن اإلأل
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م وجود رغبـة لـدى   ببا في عدم تنفيذ خطة العالج وعدقد تكون الحالة االقتصادية سو

وإذا لم يـتم  . همية القيمة االقتصاديةأمما يقلل من  هطموحات لديال ، وتتالشىالمعوق في العمل

  . )2002ابراهيم ،( االنسان المعاق يشعر باإلحباط شغل فراغة بطريقة مناسبة، فإن

  ية المشكالت التعليم -

إن الباحث في شخصيات بعض المعاقين ما يعانونه من حرج في االتصال باآلخرين، إذ 

بالرهبة والخوف عند م، وتشعرهم خرين على رفضهيشجع اآلإن شعورهم بالغربة في مجتمعهم 

عـدوانيا كعمليـة    أووانعكاس ذلك على سلوك المعوق الذي يكـون انسـحابيا    ،رؤية المعوق

    .)2002ة عبدبيومي ،( تعويضية

  المشكالت الطبية -

سباب الحاسـمة  األتظهر المشكال الطبية من جوانب عدة، وتبدأ في صعوبة الترعف إلى 

وقلـة  رتفاع تكاليف العـالج  إمراض وة طول فترة العالج الطبي لبعض األعاقشكال اإلألبعض 

   .صة للعالج الطبيوكذلك المراكز المتخص ،لعالج المتميز للمعوقينالمراكز الصحية التي تقدم ا

  هيلأتالمشكالت المتعلقة بال -

المعـوق  ، فإتكاليـة  اً عنهبما هو خارج أو علقة بالتأهيل ترتبط بالفردإن المشكالت المت

المتصـلة  مـا العوامـل   أ ه كلها عوامل ترتبط بالفرد نفسه،ليإخرين من نظرة اآل هوقلق هوخوف

ـ   هاتا لطبيعة المجتمع وامكانغيرة تبعمتنوعة ومتعوامل خارج نطاق الفرد فهي ب  هودرجـة تقدم

  .)2002 عبدة،وبيومي ( هيليةأمي والفني للقائمين بالعملية التوالمستوى العل

  طار المجتمع المحلي إهيل في أالت  2 -1 -2

فادة من قدراته الجسمية والعقلية لإلكيانه من  اًستعادة الشخص المعوق جزءهو اهيل أالت

ية وبقدر المستطاع، وهو العملية المتسقة التي تهدف إلـى أن يسـتعيد   والمهنية بطريقة اقتصاد

ويطور الشخص المعوق جسمياً أو عقليا أكبر قدر ممكن من القدرة على العمل وقضـاء حيـاة   

مفيدة اجتماعياً وشخصياً، وهو أيضا تلك العملية المنظمة والمستمرة التي تهدف إلـى ايصـال   
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كنة من النواحي الطبيـة واالجتماعيـة والنفسـية والتربويـة     الفرد المعوق إلى أعلى درجة مم

  .)1999عبيد، (والمهنية واالقتصادية التي يستطيع الوصول إليها 

تفعيـل   إلـى طار المجتمع المحلي استراتيجية للتنمية االجتماعية يهدف إيل في أهالتيعدُّ 

ولتمكين أفراد  ،وسلوكهمالطاقات على صعيد المجتمع إلحداث تغيير في معارف الناس ونظرتهم 

 جتماعية والثقافية ولتقديم بيئة محيطـةٍ قتصادية واإلإلعاقة بجوانبها اإلإلى االمجتمع من التعرف 

 . )2006عبدات والبشتيني، ( أفضل مما هي عليه لذوي اإلعاقات وتحسين مستوى حياتهم

امجـا للتنميـة   يمكن اعتبـاره برن على المجتمع  الذي يعتمد ن برنامج التأهيلإفوهكذا 

على الذي يعتمد إن برنامج التأهيل فومن حيث الجوهر  .كافة جتماعية يصل قطاعات المجتمعاإل

إعطـاء   إلـى وإنما يهـدف   ،الخدمات لذوي اإلعاقات أوتقديم المساعدة  إلىالمجتمع ال يهدف 

وبما يعـود   ،القرارات المتعلقة بهم إذالمجتمع بما فيهم ذوي اإلعاقات الفرصة للمشاركة في اتخ

من نفع من خالل التفهم العميق الحتياجات المجتمع وتحديد هذه االحتياجات على أسـاس  عليهم 

 . )2006عبدات والبشتيني، ( لوياتواأل

  فلسفة التأهيل المبني على المجتمع المحلي 1 -2 -1 -2

فادة اإلالمعوقين في المجتمع عن طريق أهمية إدماج  إلىتستند فلسفة التأهيل المجتمعي 

  :من جميع المواد والموارد البشرية والمادية وذلك من خالل

إشراك المعوقين وأسرهم في والمجتمع المحلي والجهات الرسمية والتطوعية والخاصـة فـي    -

عملية التأهيل، وذلك كي تكون فلسفة التأهيل متكاملة ما بين المعـاق واألسـرة والمجتمـع،    

  .والمؤسسات األهلية والحكومية

عالم المرئي والمسموع لتحسين الصورة لمجتمع نحو المعوقين، من خالل اإلتعديل اتجاهات ا -

عن المعاق بأنه إنسان عادي ينقصه بعض االحتياجات والقـدرات وأن لـه الحـق بـالعيش     

  .بكرامة
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فـادة مـن   تنموية القائمة في المجتمع مع اإلدمج األشخاص المعاقين وخدماتهم في البرامج ال -

ز التحويلية المتخصصة في المنطقة، ويتبلور بناًء عليها إقامة المراكز التربوية لتفعيـل  المراك

  .الدور المجتمعي

الوصول بإمكانات األشخاص المعاقين البدنية والعقلية لحدها األقصى، واالنتفاع من الخدمات  -

ية المؤهلة تأهيلوالفرص العادية المتكافئة، وذلك من خالل برامج التأهيل وكذلك المؤسسات ال

  .)2006عبدات والبشتيني، ( للموضوع

  مبادئ التأهيل المبني على المجتمع المحلي 2 -2 -1 -2

  : هناك مجموعة من المبادئ التي يرتكز عليها التأهيل المبني على المجتمع المحلي أهمها

  اةأومبدأ المس: الًأو

عدم  إلىشر يجب أن ال تقود مات الشخصية بين بني البإن اإلختالفات في القدرات والّس

وعـن موقـف   , ولين عن هذه اإلختالفاتؤاإلنسانية، وإن المعوقين غير مس ي في القيمةأوالتس

المجتمع منهم، فهم ضحايا اإلعاقة التي قد تسببها عوامل بيئية كالمرض والحوادث والحـروب،  

م، ألسباب خارجـة عـن   ن يواجهون حساسية من المجتمع في عدم تلبية احتياجاتهيإال أن المعوق

التشغيل، لذلك فإن من أحد أهداف  أوالتعليم  أوإرادتهم، فقد يحرمون من فرص الرعاية الطبية 

، وتوسيع حقوقهم وواجباتهم، وكفاءاتهم البرامج التأهيلية أن يكون هناك إظهار لقدرات المعوقين

  .)2006 عبدات والبشيتي،( عن طريق إزالة التفرقة ضدهم

  عدالة اإلجتماعيةال: ثانياً

اإلسـتمرار بإصـدار    أوإن العدالة اإلجتماعية ال تستدعي إعطاء األفضلية للمعـوقين  

عـدم تطبيـق هـذه    الكامنة فـي  سباب األقوانين خاصة بهم، بل األهم من ذلك هو البحث في 

ـ  ين، واقضي العدالة اإلجتماعية الالقوان ل جميـع المعـوقين   أوتكون الخدمات والفرص في متن

عبـدات  ( س بعضهم، وأن يكون الهدف توفير العناية الفردية والتـدريب والتشـغيل للجميـع   ولي

  .)2006 والبشيتي،
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  التضامن: ثالثاً

إن التضامن هو أحد المبادئ اإلجتماعية األساسية وبدونه يصـعب ألي منـا العـيش،    

وا على غيرهم ليس سمة موجودة فقط عند المعوقين، فجميع البشر اعتمداآلخرين فاإلعتماد على 

ولية جماعية، لهـذا  ؤولية الحفاظ على حياة الناس هي مسؤلسنوات عديدة من عمرهم، لذلك فمس

يبرز دور التضامن في رعاية األفراد المعتمدين على غيرهم كاألطفال والشـيوخ والمعـوقين،   

  .)2006 عبدات والبشيتي،( عضهمبإحسان لمجرد متياز للجميع وليس إك هويجب أن ينظر إلي

  الدمج: رابعاً

عملية الدمج ليست مقتصرة على الخدمات والوظائف والتعليم والتنقل للمعاقين، بـل   إن

يشمل النواحي االجتماعية واالقتصادية، والصحية، والنفسية والتربوية، حيث أن القصـور فـي   

نبـوذة  معملية عزل المعاقين عن األنظار، وكأنهم فئة  إلىتطبيق قانون حقوق المعاقين، إضافة 

  .)2006 عبدات والبشيتي،( نافي أخالقيات العمل اإلنساني وحقوق المعاقيني أصابها المرض المعدي،

  الكرامة : خامساً

وهي الحياة التي يعيش فيها المعوقون، ويدرك فيها الجميع أن جميع البشر لهـم نفـس   

ـ  اًعضوباعتباره  ية، ويشارك المعوق فيها بفاعلية في حياة الناسأوالقيمة والحقوق المتس  اًمرحب

  .)2006 البشيتي،عبدات و( بوجوده بينهم

  الوضع الراهن للمعاقين في فلسطين  3 -1 -2

والفئة التي تعـاني مـن اسـتبعاد     ،كثر تهميشا في المجتمعالشريحة األ المعوقينبر يعت

يق بـين  المنظمة وفق تخطيط وتنستي التنمية نتيجة للجهود أوت ،واجحاف في الحقوق والواجبات

ات البشرية والمادية المتاحة في جمع معين بغية تحقيق مستويات أعلى للـدخل القـومي   مكاناإل

 إلـى والمداخل الفردية ومستويات أعلى للمعيشة والحياة االجتماعية في جوانبها المختلفة وصوالً 
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نتاج وفـي  تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية االجتماعية وتنمية اقتصاديه تعمل على زيادة في اإل

   )1995شكور، ( .الثروة القومية، وتنمية اجتماعية تعمل على رفع مستوى الحياة االجتماعية

اإلعاقة تشكل عقبـة فـي   ، فإن جهود أبناء المجتمع بكامله إلىلتنمية بحاجة وإذا كانت ا

تأهيـل  ، ويظهـر  طريق التنمية بقدر ما تكون أعداد المعاقين في الحجم كبيرة بضعف التنميـة 

 ثانيـاً المجتمعيـة  والً أوالمعاق وتدريبه ودمجه في المجتمع خطوة على طريق التنمية الذاتيـة  

بطاقاته األخرى الكامنة بمجاالت مختلفة تحقق للمجتمع المزيد  ةساهمالمبمقدوره ومنتجاً  ليصبح

نهـا  من منطلق أمع موضوع اإلعاقة  ىوبالمقابل فإن أي مجتمع ال يتعاط ،والتقدم من العطاءات

 تجميع طاقات كل أبناء المجتمـع ساهم في ت التنمية الفعلية التيلن يحقق مشكلة اجتماعية وطنية 

  .)1995شكور، (

 زدياد تفاقهمـا إ إنإحيث  ،زدياد مشكالت الفقرإم مشكلة اإلعاقة في أي مجتمع مع تتفاقو

اط صـحة األفـراد   لذا فإن ارتب ؛تأمين احتياجات المعاقيمنعها من على صعيد األسرة الفقيرة 

  .)1995شكور، (وتأهيل المعاق بخاصة وثيق بموضع التنمية 

إذ من كثير من المشكالت،  ةخاصبونابلس بعامة يعاني الكثير من المعاقين في فلسطين 

غالبية المعاقين تحت خط الفقر، وال يتوفر للكثير منهم مصادر دخل مناسبة تمكنهم من دفع  يقع

نشطتهم الحياتية اليومية كما أن أعـداد المـوظفين   أممارسة ولمتاحة رسوم التأمينات الصحية ا

  . الحكوميين من المعاقين ضئيلة للغاية مما يحرم الغالبية الساحقة منهم من التأمين الصحي

 ،سياسات واضحة ومحددة يمكن تطبقها للوقاية من أسباب اإلعاقـة ويالحظ عدم وجود 

 ،األمـراض البيئيـة   أواألخطاء الطبية  أوباب الوراثية كانت اإلعاقات الناجمة عن األسأسواء 

األطراف كتزويد المعاقين حركياً باألدوات المساعدة الالزمة عن خدمات التأمين الصحي وعجز 

توفير األموال الالزمة لشرائها غيـر أن  وعجز المعوقين عن مرتفعة التي تباع بأثمان الصناعية 

طبية األساسية للمعاقين وبعض هذه المؤسسات يقـدم هـذه   هناك مؤسسات أهلية تقدم الخدمات ال

. الدوليـة  أوبأسعار مدعومة من بعض المؤسسات الخيرية المحليـة   أواألدوات المساعدة مجاناً 

  .)2001 ،وعمر(
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  واقع المعوقين في مجال السكن 1 -3 -1 -2

نـازل الخاصـة   المالمعاناة المتصلة بتأمين السكن المالئم، فن الكثير من ويواجه المعاق

دخال التسهيالت وال توجد برامج ومشاريع إل ،ال تراعي االحتياجات الخاصة بهمالمعاقين أسر ب

، وكل ذلـك يؤكـد أن المعـوقين    )4، 3، 2، 1( لمنازل، وهذا ما تشير الية الصورعلى تلك ا

غير لمنازل الخاصة في الغالب اف. يواجهون مشكلة حقيقية على صعيد ممارسة الحق في السكن

ثقافـة المجتمـع   يمكن أن نرد ذلك إلى و ،سهلة وال تتوفر فيها المواصفات المعيشية من اإلنشاء

في المبـاني القديمـة   تظهر المشكلة و كافة ال تتجه نحو تشييد منازل مناسبة لمراحل العمر التي

هـذه  جزء من دخال إ ّنإو ،التي يصعب من الناحية الفنية إدخال التسهيالت عليها) البلدة القديمة(

تدعم أسـر المعـوقين   التي مؤسسات ومع وجود عدد من الالتسهيالت يكون مكلفاً بشكل كبير، 

ن وزارة اإلسـكان  أوالغريب فـي االمـر    ،أماكن يمكن استعمالها بسهولة إلىلتحويل منازلهم 

الخاصـة  ات المختلفة ال تقوم بأخذ حاجات المعوقين الحركية لدى تصـميم المشـاريع   يجمعالو

   .)2001 ،عمرو(وال يتم بالتالي تخصيص حصص للمعاقين عند توزيع الشقق  ،السكنب

 
فراد العينة ونالحـظ عـدم   ألنازل فيه ثالثة مدرج عام و هفي مدينة نابلس ب شارع :)1(صورة 

  .جرزيم وعيبالهما ن المدينة تقع على جبلين إتوفر المكان المناسب لحركة المعاقين حيث 
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 هيوجد سهولة في حركت وال ه،درج منزلمام أشخاص يقف بكرسية المتحرك األحد أ :)2( صورة

الشـارع  ومام المنزل، أز الدرج وان وقف واعبر حملة لتج هوالدا هويساعد .للخروج من المنزل

  .رصيف يأمن  خالٍ ي للمنزلذاالمح

  
بفـتح   هبمساعدت وهمام مدخل منزلهم بعد ان قام ذوأفراد عينة الدراسة يجلس احد أ :)3(صورة 

  . فيه همدخل المنزل كدكان صغير يقضي معظم وقت

   
الذي يقضـي معظـم   جهاز حاسوبه مام أيجلس  هفراد عينة الدراسة في منزلأحد أ :)4(صورة 

  .وقتة باستعمالة
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  : الخاصة بفئة اإلعاقة الحركية يةواقع المشكالت التعليم 2 -3 –1 -2

مـن أصـحاب    المعوقين حركياً أقل مـن غيـرهم   لى أن معاناة الطلبةويبدو للوهلة األ

فادة مـن أسـاليب   اإل أوتصال مع المعلمين، كونهم ال يواجهون مشاكل في اإل اإلعاقات األخرى

وطرائق التعليم التقليدية المستخدمة في المدارس، والحقيقة أن المعاقين حركياً يواجهون مشـاكل  

مية بين المعاقين الصم والمكفوفين، فنسبة األ الؤهمذات طبيعة مختلفة عن تلك التي يواجهها زم

المدارس، بسبب رداءة نظـام   إلىحركياً عالية جداً ويعانون وأسرهم معاناة شديدة في الوصول 

المنشآت التعليمة، واستعمالها  إلىمنعهم من الدخول تالمواصالت، ووجود العوائق الهندسية التي 

التسرب من  إلىئهم الطلبة القاسية ما يدفع كثيرا منهم كما يعاني هؤالء من معاملة زمال ،بسهولة

  . )2001عمرو،( المدارس

فـي القيـام   على المؤسسات التعليمية، على اختالف مستوياتها ويالحظ تقصير القائمين 

تهيئة البيئة المادية واالجتماعية المناسبة لـدمجهم  كتجاه المعاقين حركياً بالشكل الالزم،  بدورهم

يقع على عاتق القائمين على المؤسسات التعليميـة مسـؤولية تـوفير     ات، بحيثفي كل المؤسس

أجواء صحية يشعر فيها الطلبة باألمان والتقدير واالحترام، وتتاح لهم من خاللها فرص متكافئة 

  . )2001عمرو،(في التعليم والمعاملة دون تمييز

 حركـه فـي ال عوبة المدرسة وص إلىوصولهم من البيت في وقون صعوبة المّعويواجه 

وكذلك ضـعف  ). 5(توضح صورة رقم كما  واستعمال مرافق المدرسة في حال وصولهم إليها،

السلبي مـن قبـل    أوالتمييز اإليجابي  أوالتفاعل االجتماعي الناجم عن معاملة الزمالء السيئة، 

ين وأقرانهم مما المعلمين، وفي كلتا الحالتين يساهم المعلمون في تعميق الفجوة بين الطلبة المعوق

  . )2001عمرو،( التسرب من المدرسة إلىيؤدي في النهاية 

قون حركيا من مشاكل خاصة على صعيد التعليم العـالي، فمـنهم مـن ال    والمّعيعاني و

وفي كثير من الحـاالت   ،يستطيع اختيار التخصص التي يرغب فيه بسبب عدم مالئمة البيانات

ومن ألن مبانيها غير مالئمة لمتطلباتهم الحركية،  ،الجامعةيعزف المعاقون حركيا عن االلتحاق ب
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آلية لغرض تطبيق المواد الخاصة بموائمة األماكن لم تضع أن وزارة التعليم العالي الجدير ذكره 

على الجامعات ومعاهد التعلـيم العـالي،    1999العامة الواردة في قانون حقوق المعوقين لسنة 

بيت لحم التي عملت منذ عدة سنوات على إجـراء التعـديالت    هناك استثناء واحد هي جامعةو

  .)2001عمرو،( الهندسية الالزمة لتسهيل حركة المعوقين في معظم مرافقها

واضح في التعاطي مع المعاقين على صعيد النشاطات واألطـر  بشكل تقصير ويظهر ال

شـؤون الطلبـة فـي    فمجالس الطلبة ومكاتب عمداء  ،المنهجية والعمل التطوعي في الجامعات

مـا  م ،الجامعات ال تولي أهمية خاصة لمتابعة مدى تأقلم الطلبة المعوقين مع األجواء الجامعيـة 

من الجامعـة،   تسربحتى ال أوعلى الصعيد األكاديمي يتذمرون ويتراجعون الطلبة ل بعض يجع

المعـوقين  ورغم وجود مرشدين اجتماعيين في الجامعات إال أنهم ال يضعون قضية دمج الطلبة 

  .)2001عمرو،(لوياتهم أوضمن 

  
ن داخل المبنى غير أال إول الكرسي المتحرك لدخ أحد مدارس المدينة ومدخلها مهيأ :)5( صورة

دراج للوصول للصفوف والساحة الرئيسية كذلك الحمامات غير مهيئـة  من حيث كثرة األة مهيئ

  الستعمال المعاقين 

  لذكورناث واواقع التعليم لإل 3 -3 -1 -2

يالحظ أن نسبة إلتحاق اإلناث ) ذكوراً وإناثاً(إن المتتبع لواقع المعاقين من كال الجنسين 

ولعل ذلك يعزى إلى الثقافـة   ؛الذكور المعاقين المعاقات قليلة جداً إذا ما قورنت مع نسبة إلتحاق

ن اإلناث اليرسـلون  ولياء أمور المعاقات مإذ نجد أن أ. مور الطلبة المعاقينألولياء أجتماعية اإل

  ).2004 ،ملف الشباب في فلسطين(بناتهم المعاقات إلى المدرسة 
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إن النظرة السلبية النمطية ونقص الخدمات المقدمة للمعاقين، ووجود اإلعاقة في أسـفل  

سلم أولويات المجتمع ينعكس على السلوك العام المجتمعي لتلبية إحتياجات الشباب المعاقين فـي  

  .مجال التعليم

شـخاص المعـاقين للصـفوف    األن مستوى التعليم بين إوحسب العديد من الدراسات ف

وتظهر الصورة رقم  ساسي،شخاص المعاقين في سن التعليم األمن األ% 60ز واساسية ال يتجاأل

  .2006التوجيهي عام  انهوأعدد من الطلبة الذين  )6(

لمعـاقين فـي الجامعـات    ن نسبة الدارسين مـن ا أ ظهرلتعليم العالي فيما في مجال اأ

ـ لكليات المحلية قياساً بالعدد اإلوالمعاهد وا ز واجمالي للطلبة الدارسين في هذه الجامعات ال يتج

من حيث قـدرة المرافـق التعليميـة     أوفرص التعليم  توفير الضعف في إلىوهذا يشير % 0.5

الشـباب  (البيئة التعليمية ندماج في لإلشخاص المعاقين على تلبية االحتياجات الخاصة لأل المختلفة

  .)2002، في فلسطين آفاق وسياسات مقترحة

  
ن االتحاد لطلبة التوجيهي من المعاقين من جميع مناطق الضفة بتنظيم محفل تكريم  :)6( صورة

الجامعـات   للحفل للمطالبة بقبولهم في اهناك عدد من الناجحين حضرو أنالعام للمعاقين ونلحظ 

  . ةالفلسطيني
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  كاديمي في المدارسواقع الدمج األ 4 -3 -1 -2

تسـهيالت هندسـية تضـمن للمعـاقين     تحتاج لغالبية مؤسسات التعليم في فلسطين  إن

دوات التعليمية المعروفـة  لألهذه المؤسسات  وتفتقر ،استعمال مرافقها بحرية وسهولة واستقاللية

ضـاع المعـاقين فـي    أو فتختلجسمات والخرائط الالزمة، وال كأجهزة الكمبيوتر الخاصة والم

بالرغم مـن وجـود    .الحكومية فظروفهم متشابهة في كال القطاعينعنها في  المدارس الخاصة

لـم تحـدث    امجالبـر  هج المعاقين في المدارس إال أن هذبرامج لدى وزارة التربية والتعليم لدم

هذه البرامج لـم  والالزم الذي يضمن دخول أكبر عدد من المعاقين في المدارس العامة،  التغيير

البعيـدة  هيليـة  أتالمراكـز  ال أومعزولـة  ال تضع حلوالً تمكن المعاقين للوصول إلى المـدارس 

  .)2001عمرو،(

حيث تشـير  % 58ما فوق  إلىأما عن نسبة األمية في صفوف الشباب المعوقون ترتفع 

فـي األراضـي   ن يمن الطلبة المعوق% 41.7أن  97ام بيانات التعداد العام للسكان والمنشآت لع

. رتفاع العمرإالذين ال يلتحقون بالمدارسة مع  الفلسطينية ملتحقون بالمدارس وترتفع نسبة الطلبة

  ).2002 قزاز وآخرون،(

وخصصت الـوزارة   1995لطلبة المعاقين عام بااهتمامها  وزارة التربية والتعليم بدأت

بدأت  1997ي لدى األهالي وفي سنة دائرة التربية الخاصة التي تهتم بتعليم المعاقين ونشر الوع

الوزارة مشروع التعليم الجامع الذي يهتم ببرنامج المعاقين في العملية التعليمية والتـي اسـتمر   

مدرسـة تـم تحضـير تسـهيالت      89سنوات حيث بدأ المشروع بـ  3كمشروع تجريبي لمدة 

الطلبـة بـاألدوات    وخدمات وتدريب معلمين ومعلمات على التعامل مع المعاقين إضافة لـدعم 

طالبا وطالبة وأن أغلـب   2800المساعدة وتقدر الوزارة عدد الطلبة المعاقين بمدارسها حوالي 

عامالً في المرافق المتعلقة بالمعاقين هم معـاقون   12اإلعاقات التي يعانون من الحركة وهناك 

مقارنـة بالفئـات    وتعتبر الوزارة أن هناك تقدماً  حاصالً في خدمات فئات اإلعاقـة الحركيـة  

  .)2004قطامش، (االخرى 
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  في الجامعات كاديميواقع الدمج األ 5 -3 -1 -2

فـي الجامعـات   مجمـوع المعـاقين   من % 63ذوو اإلعاقات الحركية ما نسبته يشكل 

مجمل الطلبـة   من% 35اإلناث وو %65، ويشكل الطالب المعاقون الذكور ما نسبته الفلسطينية

المعاقـات  عدم تواجد االناث  إلىاألمر الذي يشير  لجامعات الفلسطينية،في ا المعاقين الدارسين

الصعوبات التي تواجه األشخاص المعاقين في  إلىأن هذه النسب تشير  .في الجامعات الفلسطينية

  .)2004، اللجنة المركزية الوطنية للتأهيل( الحصول على التعليم األكاديمي

ذوي اإلعاقات الحركيـة  تؤهل دمون أجهزة مساعدة ن الغالبية العظمى للطلبة ال يستخإ 

من الطلبة المعاقين لم يتقلوا أي نوع من الخدمة التأهيلية، بسبب % 57أكثر من ، إذ إن البسيطة

معاقين حاصلين على مـنح مـن   من عدد الطلبة ال% 43كما ويوجد  .عدم قدرته للوصول إليها

فقط من الطلبة المعاقين  %30نسبته و .راسيةال يتلقون أي نوع من المنح الد% 57و ات،الجامع

  . )2004، اللجنة المركزية الوطنية للتأهيل( مع مشاكلهم اتالجامع اتب إدارواتتج

في مسـتوى   فهناك تدنٍالجامعية ب من حيث المرافق التعليمية واأما من حيث نسبة التج

ين الدراسـية فـي الجامعـات    ا الحتياجات الطلبة المعـاق هافق التعليمة والترفيهية ومالئمتالمر

وقد لـوحظ أن مـا    ،من الطلبة المعاقين% 32حيث لم يتفاعل مع هذه المرافق إال  ،الفلسطينية

من الطلبة المعاقين لديهم استعداد للمشاركة في كافة األنشطة المتعلقة بقضايا الطلبة % 88نسبته 

ويالحـظ أن  . مكانية تفعيلهمإين وحيوية الطلبة المعاق إلىعموماً والمعاقين خصوصاً وهذا يشير 

فـإن تنـوع    الطلبة العاقين حركياً الذين يلتحقون بالجامعات ينخرطون في تخصصـات عـدة،  

مـن  % 47 إذ نجـد أن مـا نسـبته   مكانيات والقـدرات  اإل إلىالتخصصات لدى الطلبة يشير 

  .)2004قطامش، ( تندرج ضمن علوم قواعد البرمجيات التخصصات للطلبة المعاقين

ما في مجتمع الدراسة وهي مدينة نابلس حيث يوجد فيها جـامعتي النجـاح الوطنيـة    أ

اللجنـة  (%..6وفي جامعة النجاح % 12والقدس المفتوحة فإن نسبة المعاقين في القدس المفتوحة 

  ).2004، المركزية الوطنية للتأهيل
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محاضرة في الطابق طالبة في جامعة القدس المفتوحة تصعد الدرج للوصول لقاعة  :)7( صورة

  .غير مؤهلة للطلبة المعاقين الثالث ونلحظ ان مدخل ومرافق جامعة القدس المفتوحة

يشكل ذلك من صعوبة هيل مبنى جامعة القدس المفتوحة وما أدم تع هعالأتظهر الصورة 

  .عاقة الحركية في التحرك داخل وخارج المبنىللطلبة ذوي اإل

جراءات اإل بنية مثال هناك بعضاأل علوطنية لتطويجامعة النجاح ا لكن هناك تحرك من

الحرم  في جامعة النجاح 2006-2005خذت حديثا في الفترة الماضية نهاية الفصل الثاني أالتي 

دراج ففي الحرم القـديم تكثـر بـة األ    ،القديم والجديد لتحسين المرافق التعليمية داخل الجامعة

المجتمـع وال يوجـد حمامـات مسـهلة     صول لكلية حتى للو أوالكليات المختلفة  إلىللوصول 

رغم مـن الجهـود   وبال. كذلك المكتبة الرئيسية تخلو من التسهيالت الهندسية. ستخدام المعاقينإل

 صعوبات في نزول الـدرج،  مثل صعوبات في نزول المصعد، صعوبات، ن هناكاال إالمبذولة 

قاعات والكراسـي ال يسـمح   الن تصميم إلجلوس في المرسم والمحاضرات حيث صعوبات في ا

ن مبنى الجامعة أال إ .ذلك )8(المتحرك وتوضح صورة رقم  هيجاد فراغ لوضع كرسيإللمعاق ب

ما الطرق والمواصالت أ ،جراءات الهندسية من المصاعد والحماماتت الكثير من اإلخذأالجديد 

  .فال زال بها الكثير من الصعوبات

  
تنظـيم   يبـدو القـديم و الحرم رات في حرم جامعة النجاح لطالبة في قاعة المحاض :)8( صورة

  .ي المتحركئالقاعة الذي يحول دون وجود فراغ لكرسيها الكهربا
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الطلبـة  تجاهات اإلدارة وإير يلتغ الت خجولة من المؤسسات المختلفةواال محإوال يوجد 

  ..ر النظرة السلبية للمعاقينيلة تغيوالة لدمج الطالب المعاقين ومحوافي مح

  
لنزول الدرج في حرم جامعة النجاح  حد الطلبة المارينألطالب ينتظر مساعدتة من  :)9(صورة 

  .الوطنية

  اقع المعاقين في مجال مكان العملو 6 -3 -1 -2

تقف الحواجز الهندسية التي تمثل في عدم وجود التسهيالت اإلنشائية في أماكن العمـل  

 تمع العمل، كما أن أصحاب العمل ال يكترثـون بإدخـال  عائقاً أمام المعاقين في اإلندماج في مج

ن ن عدم القيام بالتعديالت على بعض األجهزة والمعدات التي يمك، وإهذه التسهيالت على األبنية

مكانية تشغيل المعاقين ويجعل أربـاب العمـل   إستعمال المعاقين يحد من تحويرها وتطويرها إل

   ).2001، عمرو( مكانية تعرضهم إلصابات عملإمتخوفين من 

  
  .وتصليح البلفونات حدى محالت بيعإعينة الدراسة في مكان عملهم في  فراد منأ :)10( صورة
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  ماكن العامةالمعاقين في مجال األ واقع 7 -3 -1 -2

 إذ ،واألسواق التجارية ووسائط النقل األرصفة والشوارع والمرافقتشمل  ماكن العامةاأل

لئـك الـذين لـديهم    أونتفاع المعاقين وخاصة إالمنشآت على مدى تصميم المباني وتؤثر طبيعة 

  . إعاقات حركية وبالتحديد مستعملي الكراسي المتحركة والعكازات

مـاكن  دخال التسـهيالت علـى األ  إلالتي تسعى مشاريع ويالحظ عدم وجود البرامج وال

هـا ال تراعـي   من عدد العمارات التي تتوفر بها مصاعد كهربائية محدود ولكن كثيـر و العامة،

عاقات حركية حيث تتواجد األدراج التي يجب المرور إستعماالت المعاقين بالمعايير المطلوبة إل

األسواق التجارية والمطاعم ودور الترفيه  شملوهذا ي ،المصاعد الكهربائية إلىبها قبل الوصول 

لوزارات والمـدارس  ومكاتب المحامين وعيادات األطباء ومؤسسات الخدمات العامة واألهلية وا

جود األعمـدة المختلفـة واألدراج   والجامعات، أما بالنسبة لألرصفة في الشوارع فهي تمتاز بو

أما وسائط النقل فهي دائما غير مسهلة وال  ،ال التجارية وبسطاتها وأحيانا الحفرحمتدادات المإو

قد بدأت بعـض  ذلك، و )11(وتظهر صورة رقم  تراعي احتياجات المعاقين حركيا بشكل خاص

عتبـار لـدى الشـروع بتصـميم     بأخذ احتياجات المعاقين بعـين اإل  الجهات الرسمية والشعبية

مرافق جديدة خالية من العوائـق   أومخططاتها العمرانية إال أنها لم تضع حداً إلنشاء أي مباني 

  .)2002ملف الشباب في فلسطين، ( اإلنشائية

بيانات جديـدة دون   أومرافق  يةُأيمنع إنشاء  صدار مرسومإوقد قامت به بلدية نابلس ب 

  ).بلدية نابلس(ستعماالت المعاقين للمعايير والمواصفات المطلوبة إل أن تكون مطابقة

  
  .صعاد فتاة على كرسي متحركمومي إلبين سائقي سيارات الع مشادة :)11( صورة
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مارسة الحق فـي  المعوقين الفلسطينيين يواجهون مشكلة حقيقية على صعيد موهكذا فإن 

ستقاللية فـي دخـول المبـاني    إتمكنهم من التحرك والتنقل بيسر وتتمثل في عدم  ، وهيالتنقل

 ،اة مع غيرهمأوستعمالها والخروج منها بما يتيح لهم المشاركة في الحياة العامة على قدم المسإو

كراسـي  لئك الـذين يسـتخدمون ال  أوخاصة بو ،وهذا ينطبق بشكل خاص على المعوقين حركيا

  . زاتالمتحركة والعكا

  
 فراد العينة تمشي بالكرسي المتحرك والشارع مكتظ بالمشاة والسـيارات وال أحد أ :)12( صورة

  .مكان مخصص للمشاة أويوجد بالشارع رصيف 

تـزدحم   األرصفة في المدن الفلسطينية نوواقع األرصفة غير مالئم لحركة المعاقين إذ إ

شر الحفر الكبيرة توتن ،لحفر واألدراجلأعمدة إشارات المرور إضافة بأعمدة الكهرباء والهاتف و

وغالباً ما تكون حفرت من أجل إقامة المباني وتترك دون وضع أي سياج  لى جانبي األرصفةع

مـاكن  لى طرفي خط المشاة في كثير من األمعدنية ع ونالحظ كذلك وجود حواجز ،حماية عليها

الرصيف اآلخر والخطوط البيضـاء   إلىجتياز هذه الخطوط إ مما تمنع المواطنين بشكل عام من

 أوالشوارع تنتهي بأدراج عالية ال يستطيع المعوقـون النـزول عنهـا    على  المخصصة للمشاة

ستخدام الشوارع للمشي وتعـريض حيـاتهم   ستعمال الرصيف مما يضطرهم إلالصعود إليها إل

  .ذلك )12(وتظهر الصورة رقم  للخطر

وفي حال وجودها فإنهـا   ،خاصة بالمعاقينالسيارات ال مواقفالنادر ل يالحظ الوجودو 

عتبات مرتفعـة علـى    أوتستعمل من قبل أشخاص غير معوقين وعادة ما تكون هناك درجات 

نايات المجمعات التجارية ومكاتب مؤسسات الخدمات العامة ما يمنع المعوقين حركياً من داخل ب
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وخاصة في ظل عدم وجود مصاعد كهربائيـة   ،خرينعدة اآلهذه البنايات دون مسا إلىالدخول 

المصاعد الكهربائية فإنها تكـون غالبـاً    توإن وجد ،في غالبية المباني وتحديداً الحكومية منها

التسـهيالت   إلـى أنها تفتقر  أوستعمالها إتتيح لمستخدمي الكراسي المتحركة صغيرة الحجم وال 

 إلـى ستطاع المعاق تخطي تلك الحواجز والوصول إن إو ،ليةستقالإستعمالها للمعاقين بالالزمة إل

المياه بشكل مستقل لصـغر مسـاحتها وصـغر     ستعمال دورةإحد الطوابق فإنه يواجه مشكلة أ

  .أبوابها

لقد تطورت الحركة العمرانية في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وبشكل كبيـر  

غلـب  ألكن  ،لتابعة لمؤسسات عامة وأهليةالعامة ا خيرة وشيدت العديد من المبانينة األوفي األ

ستعمالها فمعظـم المبـاني   إدخول هذه المباني و إلىهذه البنايات تجاهلت تماماً حاجة المعوقين 

سـتقاللية  إسـتخدامها ب إفات الالزمة لتمكين المعوقين من الخاصة والحكومية ال تتمتع بالمواص

   ).2001عمرو، ( وحرية

 صعوبات جمه في الحركة في إطار المرافـق العامـة،   قين يواجهونن المعامن هنا، فإ

قلة الرقابـة  والخاصة، و فالمباني غير مؤهلة للمعاقين وكذلك الشوارع، وتصميم المباني العامة

يخلق عشوائية في التخطيط للمباني وبخاصة التي تهتم بالمعـاقين،   الهندسية على هذا الموضوع

  .ضاع نفسية سيئةأوحباط واالنطواء، وخلق اإل إلىفجل هذا يؤدي بالمعاق 

  الدمج  4 -1 -2

  مفهوم الدمج 1 -4 -1 -2

ن في مدارس التعليم العام فهناك من ياء ووجهات النظر بشأن دمج المعوقلقد تعددت اآلر

هتمام وقبول إالدمج يحظى ب نة األخيرة بدأ أسلوبوعلى حين يوجد من ينتقده، وفي األ، يناصره

األمانة العامـة   عربياً، ففي المملكة العربية السعودية بادرت أورواد التربية عالمياً الكثيرين من 

ـ إالعادية  للتربية الخاصة في تفعيل دور المدارس فـي  اة، وأن المدرسـة  أونطالقاً من مبدأ المس

القضاء على المشكالت النفسـية  يهدف إلى هي المكان التربوي الطبيعي الذي الظروف الطبيعية 
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دمجهم تبعـاً  أن نسعى للذا يجدر بنا  ،المستقبل نتيجة لعزلهم في يواجهها المعاقون يمكن أن التي

  ).2003 ،بصالت( لإلعاقة

  مج وخلفياتهأنواع الد 2 -4 -1 -2

ن في المدارس يويقصد بذلك دمج األطفال المعوق: Mainstreaming)( الدمج في المدارس. 1

 خدمات التربية الخاصـة والخـدمات المسـاندة    ن مع تقديموالفصول العادية مع أقرانهم العاديي

 .)1998الجبار،(

فـي  الترتيبات  هذا المصطلح يستخدم لوصف (Inclusion): الدمج الشامل في النظام البيئي. 2

 يدرسون فـي فصـول   تهم وشدتها، إذنوع إعاق بغض النظر عنالمعاقين الطالب التعامل مع 

 أقصى حد ممكن مع توفير الدعم لهم إلىاديين في مدرسة الحي مناسبة ألعمارهم مع أقرانهم الع

  .)1998 الجبار،( في هذه المدارس

تكون هنـاك فتـرة   إذ دورة تأهيل خاصة لأن هناك الكثير من المعوقين بحاجة ويالحظ 

ومن ثـم   ،وقد ال يستطيعون إظهار كل ما لديهم من قدرات دفعة واحدة ،يقبلون فيها على العمل

لـة تـذليل أي صـعوبات    والى بمحواب العمل مساعدة هؤالء خالل هذه الفترة األيمكن ألصح

تواجههم مع تجنب المبالغة في معاملتهم بالقدر الضروري فقط الذي قد يحتاجون إليـه دون أن  

 أوفي العناية بهم وبإبداء استعدادهم دون إظهار أي تشكيك فـي قـدرتهم    أو هتماملغوا في اإليبا

أداء عملـه  من خالل تسهيل ويمكن أيضا تزويد الشخص المعوق بأدواره  ،تخوف من عاهاتهم

  .)2003 عبيد،(هذه األدوات قد أقرت قبل أن يبدأ العمل  إلىحتى لو لم تكن الحاجة 

  الدمج أهداف 3 -4 -1 -2 

من األفراد فـي  م ي مع أقرانهوان للتعليم المتكافئ والمتسيإتاحة الفرصة لجميع األفراد المعوق •

  .جتمعالم

 .مع اآلخرين نخراط في الحياة العادية، والتفاعلن لإليلمعوقإتاحة الفرص ل •
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 ن عـن قـرب وتقـدير   يالطالب المعوقإلى للتعرف  إتاحة الفرصة لطالب المدارس العادية •

إلضافة إلى ذلك فإن الدمج يساهم في محـو  با ،مواجهة متطلبات الحياةلمشكالتهم ومساعدتهم 

 .صائص أقرانهم وإمكاناتهم وقدراتهم من المعوقونالخاطئة حول خ ألفكارا

مما يهيء لهم المعنوية ون من جميع أنواع المعيقات المادية يتخليص المعوقفي  الدمجيساعد   •

 .في جميع مناحي الحياة الفاعلةالمشاركة 

 .قامـة الداخليـة  مؤسسات التربية الخاصة ومراكـز اإل قامة إفي  التقليل من التكلفة المادية  •

 .)2003األشقر، ( للمجتمع والثقافة تبرالدمج متسقاً ومتوافقاً مع القيم األخالقيةيع

  وأهمية الدمج مميزات 4 -4 -1 -2

يواجهونها سـواء   ن في بيئاتهم والتخفيف من الصعوبات التيييركز الدمج على خدمة المعوق •

 بعيدة والمحرومة منوينطبق ذلك على طلبة المناطق ال .في التكيف والتفاعل والتنقل والحركة

  .النائية الخدمات، كالمناطق الريفية

 .نيأكبر عدد ممكن من الطلبة المعوق يساعد الدمج في استيعاب •

 .ن من الشعور بالذنب واإلحباطييساعد الدمج في تخليص أسر األفراد المعوق •

رسـين  ومد العامة من مدراء في المدارسبخاصة العاملين تعديل اتجاهات أفراد المجتمع و   •

كتشاف قدرات وإمكانات األطفال المعوقون التـي لـم   إخالل  وذلك من ،لياء أمورأووطلبة و

 .تتاح لهم الظروف المناسبة للظهور

غالباً ما تنشئ وتنمو بين الطالب العاديين والطالب المعوقون في الفصل الدراسـي   الصداقة •

 .اصة المنعزلةلها المناخ المماثل في المدارس الخ العادي والتي ال يتوفر

 .منها فادةالمدرسة العادية ومناهجها لإل إلىالتربية الخاصة  يدخل مهارات وأساليب مدرسي •

  .نيالمعوق تقديم الخدمات الخاصة والمساندة للطالب من غير  •
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اآلخرين في بيئة أقـرب   ن ويؤهلهم للعمل والتعامل معيالطالب المعوق يساهم الدمج في إعداد •

 . )2000موسى ،(له  ر وأكثر تمثيالًالمجتمع الكبي إلى

  الدمج جابياتإي 5 -4 -1 -2

  . ةوالسلوكي ةنفعاليواإل ةالتعليمي ةالبيئ ضمن المعوق فرصه للطالب عطاءإ •

 بسـبب  تدعمت التي العجز بحالة الشعور جراء ) (Stigmaةالوصم من المعوق سرةأ تخليص •

  .خاص مركز في المعوق وجود

 . مع المحيط عالقات ويكون للتعلم دافعيته ويزيد ذاته تحقيق على ةيساعد •

  .ةالعام ةالمدرس في والطالب والمعلمين سرهواأل الناس اتجاهات تعديل في يساهم •

 ةموضوعي كثرأو فضلأ تقدير لهم ويتيح ،قرب عن لتعرفين لمعوقال غير الطالب فئات يساعد •

  .مساعدتهم وكيفية حتياجاتهمإو مشكالتهم لطبيعة ةوواقعي

لتحاق بالجامعات والدراسات العليا، ويتيح لهم الفرصة لاللتحاق اإل في يساعد الطلبة المعاقين •

 .بمواقع العمل

الموسـى  (لدى المعـاقين   ةوالسلوكي ةواالجتماعي ةالنفسي المشكالت عالج في فعال بشكل يساهم •

،2000(.  

 الدمج سلبيات 6 -4 -1 -2

بشكل خاص في التحصـيل   ةالمدرس وطالب المعوقين الطلبة بين ةالهو زيادة على الدمج يعمل •

 .األكاديمي والتأثيرات النفسية على الطلبة المعاقين وغير المعاقين
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 فكـرة  تطبيـق  عندوبخاصة  المدرسي المجتمع عن المعوق الطالب عزلة زيادة إلى يؤدي قد •

 .مدروس برنامج دون المصادر غرفة أو ةصالخا الصفوف

 الـتعلم  نحو دافعيتهم مستوى على ثيراالت وبالتالي المعوقين عند الفشل فكرة تدعيمفي  يساهم قد •

 .)2003القونس،( قدراتهم تفوق المدرسه متطلبات كانت نإ خاصةوب

  عملية الدمج في القطاع التعليمي مشاكل 7 -4 -1 -2

   :تصاحب عملية الدمج في محافظة نابلس، وهي كاآلتييمكن أن  هناك العديد من المشاكل التي

لبعـد   أوالمدرسة بأنفسهم بسبب اإلعاقـة   إلىالوصول من عدم قدرة بعض الطلبة المعاقين  •

 .موقع المدرسة

 . رفض المدارس العادية قبول بعض أنواع اإلعاقات •

 .عدم كفاية المشورة المقدمة لألهل فيما يتعلق بعملية الدمج •

 . يف مع الطلبة المعاقينعدم توفر معرفة كافية لدى المدرسين حول كيفية التعامل والتك •

 . المعاقينتجاه اإلساءة السلوكية لبعض الطلبة العاديين  •

وبة في الحركـة أثنـاء عمليـة    التعامل مع ذوي اإلعاقات الحركية الشديدة الذين يجدون صع •

  .الدمج

 . وضع التسهيالت داخل المدارس لتسهيل حركة المعاق الذي يعاني من صعوبة في الحركة •

الكرسي المتنقـل، مقاعـد، مكتبـات،    (حية األدوات التي يستعملها المعاقون التأكد من صال •

 . مناسبة للمعاقين في عملية الدمج ،)الحمام إلىالطريق 

 . ستقبال المعاق وحثهم على مساعدته وتقبلهتهيئة الطلبة إل •
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 .عالج طبيعي بين الحين واآلخر في المدرسة والمنزل إلىالمعاق الذي يحتاج  متابعة •

يـة  سيخ نظام لألتصال والتواصل بين المعاقين والمدرسـة واألهـالي والمؤسسـات األهل   تر •

  ). 2001، برنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي( والحكومية

بما أن دمج المعاقين في المجتمع يساهم بشكل كبير في عملية التنمية كما سـبق وذكـر   

المـدارس   عدة فـي تقبـل المعـاقين فـي    فمن الضروري المساعدة على العمل من أجل المسا

ها نمن أجل تطوير قدراتهم وحصولهم على حقوقهم المشروعة التي ضم ،والجامعات الفلسطينية

  . ومنها حق المعوقين في التعلم والتنقل بسهولة. 1999 لسنة )4(لهم قانون حقوق المعاقين رقم 

ألن هنـاك   الفلسطيني، لمجتمعالصورة النمطية السلبية السائدة للمعوقين في ا تتغيرفقد 

نشرة االتحـاد العـام للمعـاقين،    ( مة االحتاللواأعداد كبيرة من المعوقين حدثت لهم اإلعاقة بسبب مق

2004( .  

لهـم   هيـأت مـا   إذاالتعليم هو حق انساني لجميع البشر معاقين كانوا أم أصحاء، وألن 

نشـرة االتحـاد العـام    ( ئر أفراد المجتمعجنب مع سا إلىاألسباب التي تمكنهم من أخذ دورهم جنباً 

  . )2004للمعاقين، 

وذلـك ألن معظـم    ،ن من التمتع بحقهم في التعليميمحروممن المعاقين  ال يزال العديدو

الموائمة الخاصة بالمعاقين واألدوات والوسائل التعليمية  إلىالمدارس والمؤسسات التعليمية تفتقر 

من قانون حقوق المعوقين لتؤكد على حقهـم فـي    )3(بند ) 10(هم لذلك جاءت المادة الخاصة ب

متكافئة لاللتحاق بالمرافق التعليمية المختلفـة وتـوفير المنـاهج     التعليم والحصول على فرصٍ

سـتوياته  والوسائل التربوية والتعليمة والتسهيالت المناسبة وكذلك تـوفير التعلـيم بأنواعـه وم   

  . )2004نشرة االتحاد العام للمعاقين، ( حتياجاتهمإالمختلفة للمعوقين بحسب 

وهكذا ال يكفي أن نعترف بحق المعوقين في التعليم بل على الدولة أن تزيـل العقبـات   

والعراقيل التي تحول دون التحاق المعاقين بالمؤسسات التعليمة المختلفة مـن صـعوبة التنقـل    

  . ونقص الوسائل واألدوات وقلة الكوادر المدربة
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والخطط واألموال الالزمة في دعمه مثل تـوفير   توفير الوسائل في اضحو وهناك نقٌص

أن واقع الدمج في الميدان يمكن تصنيفه على أنه يسير  الفصول والغرف الدراسية بالمدارس، إال

البطيء يجب تقييمه كل فترة دراسية وتحديد العوائق والصعوبات  األفضل، ولكن هذا النجاح إلى

  . )2004 نشرة االتحاد العام للمعاقين،( .لوجود االختالفات بين المعاقين انفسهم وجهه التي قد تقف في

 أساليب دمج المعاق في المجتمع 8 -4 -1 -2

ولية دمج المعاق تقع على عاتق جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيـات  ؤال شك أن مس

الـوظيفي حسـب   حيث يتوجب على هؤالء توظيف المعاق بعد معرفة الوسيلة الممكنة ألدائـه  

تزويدها مـا   أوعلى أن تتوفر الخدمات الخاصة له في جميع المرافق العامة منذ إنشائها  ،قدراته

فيتحقـق   ،ليمارس حياته الطبيعية االجتماعية بسهولة ويسر) ساللم، مصاعد، كبائن(اكتمل منها 

يتم ذلك إال ال حرج، فيعطي ما يملك من مؤهالت وقدرات دون حرج و التفاعل االجتماعي دون

ختالط باآلخرين وتوسيع دائرة معارفه وعالقته منذ طفولته في محيط أسرته على اإلبعد تدريبه 

ويسـهم   ،لتنمو هذه العالقات في مجال المدرسة والمجتمع بعد ذلك فيعتاد بذلك الحياة االجتماعية

تعويضـية بصـفة    أجهـزة  إلىفي أداء دوره االجتماعي، وال نغفل حاجة المعاق  فعاالً إسهاماً

 ،بالمجـان  أوولين توفيرها بأسعار مخفضـة  ؤمستمرة وما في ذلك من تكاليف توجب على المس

توفير دور العالج وتزويدها بالمختصين لينال المعاق ما يحتاجه من رعاية عالجية دون لإضافة 

ي العـام  قام اإلعالم بدوره من خالل تنـوير الـرأ   إذاأي صعوبات، وال يكون الدمج كامال إال 

لهـم وتتنـوع    محبطسلوك  أوستقبالهم دون تحفظ إإمكانياتهم ليتم بقضايا المعاقين ونشاطاتهم و

 التي يمارسها المعاق مـا يؤهلـه   ولعل في األنشطة التربوية ،أساليب دمج المعاق في المدرسة

   .)//:www.alwazzan.com/alrajaa/handi.htmhttp( تربويا واجتماعيا ألداء دوره في الحياة

حد  إلىيجابية نحو دمج المعوقين بشكل عام بدرجة بسيطة تقترب اإلتجاهات الاالحظ يو

 وأن الحـديث  ،عدم وجود وعي كاٍف بقضايا اإلعاقة في العالم العربي إلىالمحايدة، وهذا عائد 

تجاهات نظـرة خيريـة   نقص في المعلومات الكافية، كما يشوب اإلعن اإلعاقة ما زال يكتنفه ال

تاً واضحاً وانالحظ بأن هناك تف تجاهات الدينية المرتبطة بالتعامل مع المعوقين، كمامنبثقة من اإل
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أنه كلما ارتفعت شـدة  إذ  ،تجاهات نحو دمج اإلعاقة الحركية واإلعاقات الحسية األخرىفي اإل

تجاهات نحو دمج الطالب المعوقين في التعليم العـام والحيـاة   ة في اإلاإليجابينقصت اإلعاقة، 

  .العامة

  : ج وتجارب الدمجذاوفيما يلي بعض نم

  وأمريكاروبية وتجارب الدمج في الدول األ -أ

تختلف الدول االوروبية في التعامل مع مشاكل المعاقين، فالمتتبع ألوضاع المعاقين فـي  

ونوعية الخدمات التعليمية سياسة حكومية تهدف الى دمج المعاقين، الدنمازك يجد أنها ال تتصل ب

في حين وجد . التي قدمت للمعوقين ترك تحديدها للمعوقين كما ترك تحديدها للمؤسسات المحلية

في إنجلترا وفرنسا قوانين فدرالية وفرت دعماً متعدد الجوانب للدمج في المدارس، بالرغم مـن  

وفي ألمانيا تم دمـج  . العقلية عن باقي أقرانهم في المدارس العاديةعزل الطالب ذوي اإلعاقات 

صل إحـدى عشـرة   أي مدارس الدمج في تسع واليات من األطفال ذوي اإلعاقة العقلية بنجاح ف

  .والية، والمدارس الحكومية قبلت طالبا معوقين من القادرين على متابعة المنهاج السائد

لمتحدة األمريكية القانون الفدرالي، والذي نص علـى  قر في الواليات اُأ 1975ففي عام 

وجوب توفر التربية الخاصة لكل من يحتاجها، وحق األطفال المعوقين في الحصول على التعليم 

أي دمجهـم فـي   ( )least restricted environment(المجاني في البيئة األقل حصراً وتقييداً 

الطالب ذوي اإلعاقات الخفيفة والمتوسطة تم دمجهم ن عدداً كبيراً من إ، حيث )المدارس العادية

مع زمالئهم الذين ال يعانون من إعاقة من نفس العمر، ولكن بقي الطالب ذوو اإلعاقات الشديدة 

  .)1998 ،فتيحة(ألكثر عزلة في المدارس األمريكية ا

  تجارب الدمج في الدول العربية  -ب

على قضية دمج المعوقون في التعليم العام،  يالحظ في الدول العربية تباينات في التركيز

ن يوالذي أنيطت بموجبه مهمـة تعلـيم المعـوق    ،1992ففي األردن صدر قانون المعوقين عام 

جتماعيـة،  ختصاص وزارة التنميـة اال إم بعد أن كانت هذه المسؤولية من بوزارة التربية والتعلي



 44

لذي قام بوضع مشـروعٍ مدتـه خمـس    وا ،ستحدثت وزارة التربية قسماً للتربية الخاصةإحيث 

أما في اإلمارات العربية المتحدة، فقد ضمت فصول التربية . سنوات تم تنفيذه على ثالث مراحل

ستحدثت غرف مصادر التعلم في المدارس العادية منذ إطالباً، كما  1060صة في المدارس الخا

ة جهـات منهـا وزارة   ن على عـد يالمعوق قضايا  البحرين فقد وزعتوفي . 1990مطلع عام 

تم تطبيق تجربة الـدمج فـي مدرسـة     1992التربية والتعليم في الفصول العالجية، وفي العام 

نص علـى كفالـة الدولـة     1972ليبيا عام  وصدر قانون للمعوقين في .للذكور وأخرى لإلناث

على ضمان الدولـة لحـق    1991للتعليم األساسي للمعوقين، ونص قانون في تونس صدر عام 

أمـا الطـالب   . مدرسة 35المعوقين في التعليم المدموج المجاني، حيث طبق في العام ذاته في 

المعوقون في سوريا، فإنهم يتلقون الخدمات المتعلقة بهم في مراكز ومؤسسات متخصصة، ومـا  

مصر والمغرب فهو يختلـف عـن    أما الوضع في. زالت أفكار الدمج في طور الدراسة والتقييم

العربية التي ذكرت سابقاً، حيث ما زالت مدارس التربيـة الخاصـة معزولـة عـن     بقية الدول 

ن في التعليم يالمدارس العادية، رغم وجود الكثير من الدعوات لتطبيق فكرة دمج الطالب المعوق

  .)2004بصالت، (العام 

تحـت   2001 يارأ/ مايو 10-7ربي الذي عقد في بيروت عرض المؤتمر اإلقليمي الع

في التعليم النظامي تجارب خمس دول عربية في قضية الدمج هي لبنـان،   المعاقينج عنوان دم

  :تها على النحو التاليالمغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن ومصر وقد تلخصت تجرب

مطلع الثمانينات من قبـل  في  دمج المعوقين في المدارس العامةبدأت تجربة في لبنان ف

. 1999مستوى الرسمي الحكومي، فقد بدأ العمل في هذا المجال سـنة  على الوالمجتمع األهلي، 

ة تطوير بـرامج تربويـة فـي    اولوفي نشاطات المجتمع األهلي حول هذه القضية، تضمنت مح

وبدأت المبـادرات  . لتحاق بالمدارس العاديةالد المعاقين لإلومراكز المؤسسات األهلية لتأهيل األ

لمؤسسات في دمج إعاقـات مختلفـة منهـا الصـم والبصـر      الفردية من قبل بعض األهالي وا

لة لتوثيق هذه التجارب بدراسة ميدانية، أظهـرت نتائجهـا   واوقد جرت مح. واإلعاقات الحركية

  :وجود صعوبات في المجاالت التالية
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  .إعداد وتدريب المربين -

  .صفوف المدارس العادية إلىقبول المجتمع األهلي لدخول المعاقين  -

مرحلـة   إلىالد المعاقين ونضمام األحلة األساسية بينما هناك سهولة إلفي المر تطبيق الدمج -

  .الرياض

تتابعت اللقاءات بعد ذلـك  و. 1993وقد طرحت هذه الحصيلة في مؤتمر عام أقيم عام 

للتفكير والعمل على السياسات المتبعة في الدمج وذلك فـي  وسعوا من قبل مجموعة من األفراد 

  .ستراتيجية الفضلى لنشر الدمج في المدارس النظاميةلة لتطوير اإلاومح

حين تدخلت وزارة التربية من خالل المركز  ،1999بقيت هذه الجهود مبعثرة لغاية عام 

ن مع منظمة اليونسكو، وطلبت من ثالث أخصـائيات إعـداد   واالتربوي للبحوث واإلنماء وبالتع

فتقار وزارة التربية لسياسة شـاملة  إتقرير أظهر هذا الإذ . في لبنان المعاقينتقرير حول وضع 

عدم توفر أخصـائيين  رأى مشكلة في تأهيل المعلمين وكما عّبر عن وجود ، المعاقينحول تعليم 

  .)2004 بصالت،( في هذا المجال

أقيم الذي  ،ل حول تعليم المعاقين في لبنانولتقرير التحضير للمؤتمر الوطني األورافق ا

بعض الخبرات الميدانية التي تسـاهم فـي    الله نتائج التقرير الوطنيخوقد أثيرت ، 1999عام 

ل تم تحديد ستة مجاالت إلجراء بحوث ميدانيـة  ووفي ختام المؤتمر األ. هذه القضيةالتعبير عن 

التنظيم والتشريع، التوعية واإلعالم، األبحاث والتوثيق، البرامج والوسائل التربويـة،  : فيها وهي

ن متطوعاً من كافة العـاملين  يثمانما يقارب الالرائدة، عمل على هذه البحوث التدريب، التجارب 

  .والمهتمين وأصحاب الخبرات على مدار سنة كاملة تقريباً

عرضت  إذ، أقيم المؤتمر الوطني الثاني حول تعليم المعاقين في لبنان، 2000وفي عام 

ستراتيجية إلتثبيت  ،لمجاالت الستةخالله نتائج الدراسات الميدانية وقدمت توصيات في كل من ا

نتقاء منطقة تربوية والقيام فيها بتجربة نموذجية من حيث بإ العمل على تعليم األشخاص المعاقين
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ن والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وكافـة فرقـاء المجتمـع المـدني واألهـل      واالتع

   :م علىواألشخاص أنفسهم، لتجسيد هيكلية عمل نموذجية تجريبية تقو

  .والتأهيل وتأمين التعليم في المدرسة النظامية الرسمية والخاصة ،التشخيص والتدخل المبكر -

  .تدريب العاملين في القطاع -

 .وتثقيفهم توعية األهل والتالميذ والمجتمع المحلي -

  .على أن يقيَّم المشروع بعد سنة من تنفيذه قبل القيام بالتعديالت الالزمة والتعميم

ولكن ما . ال توجد متابعة ميدانية لتنفيذ التوصيات وخطة العمل ألسباب كثيرة في الواقع

سـتطاع أن يصـل   إوجود مجتمع أهلي ناشط في لبنان  نستطيع استخالصه في هذا السياق، هو

وقد قامت لبنان، نتيجة ذلك، ببعض . أعلى المستويات الرسمية والوطنية إلىتعليم المعاقين واقع ب

عوائق كثيـرة فـي   وكل ذلك لم ُيزل لمأسسة شؤون األشخاص المعاقين، عى التي تسالخطوات 

من المدارس هي مدارس خاصة، ووضع المدارس الرسمية ضعيف % 70ن إذ إالنظام التربوي 

أقر قانون خاص بحقوق األشخاص المعاقين، كانت الجمعيات األهلية  6/6/2000وبتاريخ  .جداً

ستقبال المعاقين، ولكـن  إزم المدارس باك فقرة واضحة تلواألشخاص أنفسهم وراء إقراره، وهن

دون تحديد اآلليات المناسبة لتطبيق ذلك، علماً بأن بطاقة الشخص التي تعرف ببطاقة المعاق ما 

  .)2004 بصالت،( ادرة عن وزارة الشؤون االجتماعيةزالت ص

  مج في الجمهورية العربية السوريةتجربة الد -ج

ة السورية خطوات على طريق الدمج وكان ومن أهـم النتـائج   خطت الجمهورية العربي

  :التي تم استخالصها من هذه التجربة خالل الفترة الماضية

 .تقبل فكرة الدمج لدى العديد من المربين وتقبل العمل مع الحاالت الخاصة 

 أن إلـى الجو العاطفي الدافئ والصادق بين األطفال العاديين والمعوقين األمر الـذي يشـير    

 .الخطأ يكمن في داخل الكبار، فللصغار لغتهم التواصلية الخاصة
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 .تجاهات السلبية نحو المعوقينتعديل اإل 

حتياجاتهم غدا أكثر يسراً مما سبق األمر الذي إبقضايا المعوقين والسعي لتلبية  هتمامزيادة اإل 

 .)2006 عبد اللطيف،( ي وتقبل اآلخر بين أفراد المجتمعيوضح زيادة الوع

  ضاع المعاقينأوالحماية القانونية للمعوقين ودور المؤسسات في تحسين  5 -1 -2

ن التشريعات الفلسطينية أحقوق المعوقين إال ب المشرع الفلسطيني إهتمام على الرغم من

مادة توجب حقوقا للمعاقين  يتضمن القانون األساسي الفلسطينيف ،بقيت تعاني من بعض القصور

  .االقتصادية أوالسياسية  أواة سواء االجتماعية في مختلف مجاالت الحي

  :المواد التي عالجت موضوع المعاقين في القوانين الفلسطينيةأبرز 

اة الفلسطينيين أمـام  وامس إلىتطرقت المادة التاسعة من مشروع القانون األساسي الفلسطيني  •

 . القانون والقضاء دون تمييز بينهم بسبب اإلعاقة

اإلعالنـات والمواثيـق    إلـى نضمام اإلإلى السلطة الوطنية دعوة ة على نصت المادة العاشر •

 .الدولية التي تحمي حقوق اإلنسان

نص مشروع الدستور المؤقت على أن تكفل السلطات الفلسطينية الحقوق والحريات المدنيـة   •

 . اة وتكافؤ الفرصواعلى قاعدة المس اعتماداًالسياسية لكل مواطن، و

المواثيق واإلعالنات التـي   إلىنضمام الحكومة الفلسطينية على اإل وركما حث مشروع الدست •

 . تحمي حقوق اإلنسان

الذي كفل للمعاق مجموعة واسعة من الحقوق التـي   1999صدر قانون حقوق المعاقين لعام  •

 . المواطنينمن  غيره اة معواتسمح له بالعيش بكرامة وحرية ومس
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منه على أن يلتزم صاحب العمل بتشغيل ) 13(المادة  ت، فقد نّص2000أما قانون العمل لسنة  •

من حجـم  % 5عدد من المعاقين المؤهلين ألعمال تتالءم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة ال تقل عن 

 . القوى العاملة في المؤسسة

 .على األراضي الفلسطينيةوظروفه أي تمييز في شروط العمل ) 16(حظرت المادة  •

ذي اإلعاقة  أوفاقد البصر في إحدى عينيه  أوأجاز تعيين الكفيف  أما قانون الخدمة المدنية فقد •

 ،مشروع قانون المعاقين في فلسـطين ( اإلعاقة من القيام بتلك الوظيفة لم تكن تمنعه تلك إذاالجسدية 

1995( 

يعاني المعاقون من تمييز سلبي ضدهم في العمل، خصوصاً في نوعية األعمـال التـي   

ل إليها واالستفادة وال زالت المرافق العامة ال توفر للمعاق سهولة الوصو. يقبلون بها وفي األجر

فالبنايـات والمـدارس   . ذوي اإلعاقات الحركيـة من من إمكانياتها والتنقل في أقسامها، خاصة 

والجامعات والمرافق العامة األخرى، ال يستطيع األشخاص الذي يستخدمون الكراسي المتحركة 

ير منها، وال تتوفر وسائط النقل الخاصة بذوي اإلعاقات مما يحـد مـن   الدخول والتنقل في الكث

  .)2002االملتقى  الفكري العربي،( قدرتهم على االنخراط في مجاالت الحياة العامة

ئات العامـة المختلفـة مـن    يتعرض المعاقون لعملية تهميش تحد من مشاركتهم في الهي

منهم تشغل وظائف عامـة، وكثيـراً مـا يكـون     تحادات مهنية، كذلك فان نسبة قليلة إنقابات و

  .)2002،الفكري العربي الملتقى ا( المعاقون وخاصة األطفال والنساء عرضة لإليذاء واالستغالل

  ضاع المعاقينأودور المؤسسات العاملة في فلسطين في تحسين  5-1 -1 -2

بمقاومـة  ناتجة عن إصابات تتصـل  نسبة اإلعاقة المرتفعة لدى الشعب الفلسطيني  إن

لويات عمل السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها أو، لذلك شكلت رعاية المعاقين إحدى اإلحتالل

أصدر المجلس التشريعي العديد من القوانين التي تنص إذ . ألهليةوا ختلفة التشريعية والتنفيذيةالم

ه على الخـدمات  يز ضد المعاق، وتؤكد حقه في التمتع بالحياة الكريمة وحصوليعلى رفض التم

وعملت مختلف الوزارات علـى  . ستغاللولة بحماية حقوق هذه الفئة من اإلالمختلفة، وإلزام الد
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فادة مـن خـدمات المرافـق العامـة،     ينهم من إعالة أنفسهم وأسرهم واإلتشغيل المعاقين وتمك

ف على تأمين الظرو وزارة الشؤون االجتماعيةحرصت كما . كتخصيص أماكن لوقوف وسائلهم

  .)2002،الفكري العربيالملتقى ا( فرص متكافئة ما أمكنضمن العيش  التي تساعد في

طـاع المسـاعدات اإلنسـانية،    في ق) 2003 – 1999(خطة التنمية الفلسطينية حددت 

فـادة مـن   معاقين جسدياً وعقلياً وضرورة اإلستراتيجية إنشاء مراكز تأهيلية تشغيلية خاصة بالإ

ستراتيجية أخرى خاصة بالمعاقين في أي قطاع آخر إولم يتم وضع أية  .لدول المتقدمةخبرات ا

  :ضاع المعاقينأووفيما يلي سرد لدور المؤسسات العاملة في تحسين . له عالقة بالمعاقين

  المؤسسات األهلية -1

 .هتمت مجموعة من المؤسسات األهلية خالل المدة المنصـرمة بموضـوع المعـاقين   إ

المهمة بسـبب عـدم وضـوح     داد هذه المؤسسات صعوبة في هذهل حصر أعواويواجه من يح

تحـاد  ويقدر اإل ،ختالط في طبيعة العالقة بين المؤسساتقة بين المؤسسة األم وفروعها واإلالعال

فـي   41 مؤسسة منهـا  108بنحو  العام للمعاقين الفلسطينيين عدد مؤسسات التأهيل في فلسطين

 مؤسسة أخرى في الضفة الغربيـة  67موظفا وموظفة، 693قطاع غزة يبلغ عدد العاملين فيها 

  .)2002الملتقى الفكري العربي، (

مؤسسة تعمـل علـى المسـتوى     274ن ما مجموعة أفي حين يرى بعض المختصين ب

فيمـا تتـوزع البقيـة بـين      ،من هذه الخدمات %60المتوسط وتدير المنظمات األهلية حوالي 

كان هذا العدد مـن المؤسسـات ناشـط فـي      إذاف ،القطاعين الحكومي والخاص ووكالة الغوث

تتعلـق   فمن المعقول ان أعداد المؤسسات التي هيل،أى المتوسط في هرم نظام خدمات التالمستو

والتي لها نصيب األسد  من السكان، %50طار المجتمع والتي تغطي إبتقديم خدمات التأهيل في 

  .)2002لملتقى الفكري العربي، ا( ستكون أكثر ،%)70-60(من حيث هرم نظام الخدمات 

  :الخصائص والسمات لهذا القطاع األهلي على النحو التالي كتفاء بذكر أهمويمكن اإل
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الت تنسيقية ناجحة بين عدد من المؤسسات التي تتعامل مع اإلصابات الكبيـرة  واوجود مح  .1

 .والتي تقدم خدمات تاهيلية صحية

بو ريا والجمعية العربية للتأهيل في بيت يذكر في هذا الصدد ما حصل مع مركز خليل أ

ـ    .ن كامـل والحم ومركز األميرة بسمة في القدس حينما جرى تقسيم العمل والتخصص مـع تع

بينمـا   والعمود الفقري مـا دون الـرأس،   وإصاباته شوكيالالنخاع ل تخصص في عالج وفاأل

 همراضأابات الرأس ولتبقى إص المعاقون من األطفال أصبحوا من نصيب مركز األميرة بسمة،

وتغطيـة   تفاق على وجود هذه المؤسسـات، العربية للتأهيل وقد حافظ هذا اإلمن حصة الجمعية 

  .حاجات المعوقين ضمن عنوان واضح

غير أن  تقدم المؤسسات األهلية خدمات التأهيل والعالج والتدريب والتعليم والكشف المبكر،  .2

وحجم برامجها ال يكفـي لتغطيـة حاجـات كافـة     كوادر هذه المؤسسات وإمكانياتها المالية 

بحق تجمعـات سـكانية    ما يعكس غبناًمالمعوقين ناهيك عن عدم توازن توزيعها الجغرافي 

 .كبيرة في الريف وتمركز المؤسسات في المدن وخاصة تلك الكبيرة منها

 دوار العـاملين أسسات التأهيل األهلية كعدم وضـوح  هنالك مالحظات حول نشاط بعض مؤ  .3

وعـدم وضـوح األهـداف     هيلية،أير محددة تحكم تطبيق البرامج التوعدم وجود معاي فيها،

وتدخل الـداعمين   ستيراد األفكار والبرامج من خارج البيئة الفلسطينية وتطبيقها،إو هيلية،أالت

وصرف مبـالغ كبيـرة    عن الفئة المستهدفة، القرارات بعيداً إذتخإو هيلية،أتستراتيجيات الباإل

األبعـاد السياسـية فـي    وتدخل  مؤسسات تقدم خدمات لمجموعة قليلة من المخدومين،على 

 هتمام بالدعم المادي أكثر من تطوير األداء النوعي في تقديم الخدمات،واإل هيليه،أالبرامج الت

 .نتخاب مجالس إدارة بعض المؤسساتإوعدم  وقيام عدة مؤسسات بنفس النشاطات والبرامج،

ستمرار معاناة المعوقين من نقص كمي ونوعي في الخدمات المقدمة إكل ذلك يساهم في 

  .هيلية تذكرأية خدمات تأكبر منهم وعدم تلقي النسبة اال لهم،
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شة لدعم عدم نجاح المؤسسات والمراكز في تشكيل لوبي ضاغط من الشعب الفلسطيني وتجي  .4

ن حليفا لهم في تشكيل مثل هذا ن النجاح كاأولو  ،حتياجات المعوقين وإقرار الالئحة التنفيذيةإ

  .)2002الملتقى الفكري العربي، ( اللوبي في المجلس التشريعي أثناء إعداد القانون

  المحلي وزارة الحكم  -2

العامة  ةبنيألاو ةالتحتي ةات المعاقين في معظم مناحي البنيمين خدمأتقوم الوزارة على ت

علـى االلتـزام    المختلفة غير حريصة تماماً ن المجالس المحليةأويظهر ب ة،لرسمياوالمؤسسات 

ربما باسـتثناء بلديـه    ،بعد قدوم السلطة بتسهيالت كافيه للمعاقين في اإلنشاءات التي تنفذ حديثاً

بناية جديـدة   أوي منشاة أإجراءات معينه لسير عملية ترخيص إلى وجود وتجدر اإلشارة  .غزه

يـة ووزارة الحكـم المحلـي للتأكـد مـن االلتـزام       تبدأ بنقابة المهندسين وتنتهي باللجنة المحل

وقـد تـم   وأال يتم حجب التـراخيص،   ,تسهيل حياة المعاقينلخذ بالحسبان بالمواصفات التي تأ

الحصول على تعميم من مجلس التنظيم األعلى التابع لوزارة الحكم المحلي جرى توزيعه علـى  

ـ اة ومالئمـة المرافـق والمبـاني    كافة الوزارات والدوائر بعنوان تطوير البيئة الخارجي  ةلعام

كافـه الـوزارات    إلـى موجها  2001\8\15وقد صدر هذا التعميم بتاريخ  ,حتياجات المعاقينإل

التعميم على التقيد بالمواصـفات   وينص .والجهات المختصة األخرى واللجان المركزية والمحلية

  :المعتمدة لدى نقابه المهندسين في المجاالت التالية ةلعاما

رصفه وممرات المشاة وتواصلها والحدائق العامة والساحات ومواقف السيارات ووسـائل  األ -1

  .النقل العام

ـ   ة وبخاصة لعاماالمباني والمرافق  -2 رات والمصـاعد واألدراج  ما يتعلـق بالمـداخل والمم

  :والوحدات الصحية ومواقف السيارات وأجهزة اإلنذارات وتشمل واألبواب

  .سسات الحكومية ودوائرهاالوزارات والمؤ -

  .األسواق التجارية ومحطات الوقود والبنوك والفنادق -

  .والمالعب والمتاحف )السينما والمسارح( أماكن العرض -
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  .العيادات والصيدليات والمستشفيات -

 ).الجامعات والمدارس والمعاهد ورياض األطفال(فق التعليمية االمر -

  .ريبالنوادي الرياضية وقاعات التد -

  .المساجد والكنائس -

عاقـات السـمعية والبصـرية    حتياجات اإلإبما يتالءم مع  موائمة جهاز اإلنذار والطوارىء -3

  .والحركية

صـعيد المبـاني   ستجابات متصاعدة وحصول بعض التطورات الهامة على إمع وجود 

ـ  لتزام باالشتراطات كبناء مصاعدالعامة باإل إال أن  ،اقينخاصة وحمامات واسعة وممرات للمع

، لين والتجار الذي ال يلتزمون بالمقاييس والمعايير ويفضلون دفع الغراماتواالخلل يأتي من المق

على  الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية التي ال تساعد أحياناًويمكن أن يعزى ذلك ألسباب أخرى ك

هيك عن صعوبة إصالح نا ،ستجابة أصحاب المباني الخاصةإ ةقل أوللمعاقين  ةتوفير بيئة صالح

  .)2002الملتقى الفكري العربي القدس، ( التحتية للتكلفة الباهظة في هذا المجال ةلبنياضاع أو

  بكدار  -3

قامت بكدار ومنذ نشوئها بتنفيذ عدة مشاريع في قطاعي التعليم والصحة واألبنية العامـة  

عتبـار  خـذ باإل تـم األ وقد  ،1997في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصا منذ عام 

. ا يتعلق بتوفير الخدمات للمعاقينوالخاصة الصادرة عن نقابه المهندسين فيم ةلعاماالمواصفات 

  :وتتلخص هذه الخدمات فيما يلي

وتكون هذه الرمبات بأبعاد وميول محدده لتـأمين سـهوله    ةبنيألااصه في مداخل مداخل خ -1

  .دون عوائق ةبنيالدخول والخروج من تلك األ

معدنية يستعين بها المعـاق   سائل متعددة لمساعده المعاقين داخل الحمامات بتوفير مقابضو -2

ات مواصـفات  فرنجي كما يتم إضافة بطاريـات للمغاسـل ذ  ستخدامه للمرحاض اإلإخالل 
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يـتم   مـن المغاسـل   نوع خاص وهناك ،من قبل المقعد دونما عوائق ستخدامهاإخاصة ليتم 

لتكلفتهـا العاليـة فأنـه يـتم      ولكن نظـراً  ،ستخدامهاإتسهيل لتحكم به بشكل هيدروليكي لا

  .االستعاضه عنها بتركيب مغاسل على مستوى منخفض

نتقال المعاقين بين مختلـف الطوابـق داخـل    إالمصعد لتسهيل  ضافهإحيث يتم : المصاعد -3

  .المبنى

لفة بحيث لتسهيل حركه المعاقين داخل المناطق المخت ةرصففقد تم تنفيذ بعض األ: ةرصفاأل -4

آخر وخاصة في المناطق التجارية وداخل سـاحات   إلىتسهل على المعاق التنقل من موقع 

هذه عبر عمل كساحات بميل محدد فـي مواقـع مختلفـة مـن      ةرصفويتم عمل األ ،المدن

  .الرصيف حتى يتمكن المعاق من الدخول على الرصيف والخروج منه بسهوله

 وزاره التربية والتعليم  -4

التربية والتعلـيم بعـدم    ةوتقر وزار ,نومن المعاقين أمي %56ن أإلحصائيات بتظهر ا

وترى ان دمج المعاقين يتم بشكل فردي كما ان المعلمين غير  ،ستيعاب المعاقينهلية المدارس إلأ

حتياجات إمن الوزارة بضرورة متابعة  علما أن هناك قراراً ،للتعامل مع هذة الفئة مؤهلين تماماً

غلب المدارس مستأجرة أأن  علماً ؛مدرسة قديمة ةيأعند ترميم المدارس الجديدة أو في  المعاقين

عـن اإلمكانيـات الماليـة     فضـالً  ،األمر الذي يمنع الوزارات من إدخال التحسينات المطلوبة

  .المتواضعة للوزارة

وجود وحدات صحية يستفيد منها المعاقون حيث تتوفر وتحتوي كثير من الوزارات على 

رمبات خاصة وأبواب واسعة فيما الصفوف التي يلتحق بها المعـاقون تكـون فـي الطوابـق     

  .األرضية كما هو الحال في المكتبة والمختبرات

قبل قدوم السلطة غير المؤهلة ضاع المدارس أووتقارن مصادر هندسية في الوزارة بين 

حيـث تـتم مراعـاة     ،ريـب على وجه التق 1995والمدارس الجديدة التي تم تشيدها منذ العام 

حتياجات المعاقين ويتم مراعاة هـذه  لمواصفات العالمية التي تستجيب إلالمخططات الهندسية وا
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ن هنالك عدة مدارس جرى ترميمها وتصليحها على أكما  ،المتطلبات والمواصفات في العطاءات

وكـل   ،ليونسكودال ومدرسة بتمويل اأونفقة المشروع النرويجي واأللماني هي مدارس حواره و

  .عاقات الحركيةاإلمؤهلة ألصحاب هذه المدارس 

شـروط  والجامعات تلتزم بشكل جزئي بتطبيـق  التربية والتعليم هكذا نستنتج أن وزارة 

  .)2002الملتقى الفكري العربي القدس، ( كتنافها على التسهيالت الخاصة بالمعاقينإالمباني الحديثة و

  وزارة الداخلية  -5

جيه قرارات صارمة للشرطة بتطبيق التعليمات الخاصة لمواقف سـيارات  توتسعى إلى 

  .المعاقين

 وزارة المالية -6

المخصصات المالية التي تسـاعده  يستمر وجود عقبات تحول دون حصول المعاق على 

األمر الـذي   ،القول بأنها وزارة تنفيذية إلىوزارة المالية تذهب في تأمين حاجاته اليومية، إذ إن 

تواجهها التي مالية اللصعوبات ل نه وضع الوزارة في موضع حرج مع كافة الجهات نظراًأمن ش

  .)2002الملتقى الفكري العربي، القدس، ( وعدم قدرتها على اإليفاء بكافة االلتزامات المطلوبة منها

  المجلس التشريعي -7

تساعد صناع القرار على حتياجات المعاقين لإدائرة خاصة تقوم بدراسة لالمجلس التشريعي يفتقر 

  .تساعد في مواجهة متطلبات الحياةاإلجراءات التي تنفيذ القرارات و إذتخإ

ومع كل ما قام به المجلس التشريعي ومجموعات الضغط من النواب التي وجدت إلقرار 

  .القانون بعض المالحظات يمكن سوقها في هذا السياق

أي قانون وربما يمكن التأشـير علـى    إقرارعند لم تنته ن عمل المجلس التشريعي ولجانه إ .1

خلل في النظام الداخلي في المجلس في موضوع متابعة لجانه إعداد لوائح مشـاريع تنفيذيـة   
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مخولة لمتابعة اإلجراءات التـي   جنة القانونية ليستلوتفسيرات القوانين واآلليات وتطبيقه فال

شكالية تبرز في أداء بعض اإلن إين فقانون حقوق المعوق إلىوبالنظر  ،صل بتطبيق القانونتت

المؤسسات التي التزال تتعامل وتتصرف بناء على لوائح تنفيذية أردنية ومصرية في تطبيـق  

مما يخلق إرباكا في األداء ألنها بذلك ال تعبر عـن القـانون    ،قانون حقوق المعوقين الحديث

على توجيه كتب لديوان لجان المجلس ، ويقتصر عمل فلسطينيةالخصوصية الالفلسطيني ذي 

 .الفتوى والتشريع والوزارات ذات العالقة لإلسراع في إصدار اللوائح

الشـؤون  ن تباشـر وزارة  أن األصـل  إالقانونية في المجلس التشريعي ف وبرأي اللجنة

لتنفيـذ  قرار اللوائح التنفيذية والقطاعيـة  إل .تصاالتها مع الجهات المعنيةإجتماعية متابعتها واال

إلى تأكيد موقف لجنة التربية من حيث إقتصارها على إصـدار القـانون   ، وهكذا تذهب ونالقان

كونه األسـلوب  ورفع الكتب الرسمية لديوان الفتوى والتشريع والوزارات األخرى مثل الصحة 

جتمـاع لجنـة   إحتالل تحول وتعرقـل  ن إجراءات اإلأمع العلم  ،األنجع واألمثل لتفعيل القانون

ايا االجتماعية ومتابعتهم التطوعية للقوانين الصادرة التي تتكـون مـن أعضـاء    التربية والقض

  .يقطنون في قطاع غزة

، ويخرج إنما يناقش أرقاما صماء مطلقة ،ن المجلس التشريعي ال يناقش مشاريع وال برامجإ  .2

 .خاصة بالمعاقينالامج إقرار البر هأعمالالحيات المجلس وعن ص

 أوي وال اللوبي الضاغط فيه بالعمل على عقـد جلسـة اسـتماع    عدم قيام المجلس التشريع  .3

 .في المجال المدروس هاالجتماعية للوقوف على ما تقوم بستجواب لوزارة الشؤون إ

 ،ن السارية المفعـول يانوفي مجال الرقابة وتطبيق الق جاء أداء المجلس التشريعي متواضعا  .4

ذية وفي القضية نفسها يجوز سحبها علـى  لوائح تنفي إلىما يتصل منة لعدم الحاجة وبخاصة 

ـ ءليتوافق مع المعايير الدولية ومساأداء المجلس في تطوير وتعديل القانون بما  ولين ؤة المس

 .عن كل تقصير في قطاع المعوقين
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بعض الثغرات الواردة في قانون المعوقين السيما ما يتصل بعدم تـوفير   التباطؤ في معالجة  .5

لة والمحاسـبة وال  ءوعدم وضوح طبيعة المسا ،المعاقين ضد يحدث ذيال زيآلية مراقبة التمي

 .يزيلمن يمارس هذا التم اتماهية العقوب

ديوان الفتوى والتشريع من إعـادة الصـياغة والكاملـة     هما قام بوهكذا يمكننا حصر 

لمشروع الالئحة التنفيذية وأكثر من ذلك فلم، يقتصر األمر علـى إعـادة صـياغة المضـمون     

في المادة المقدمة ما حمـل اإلدارة العامـة للتخطـيط فـي وزارة      بل والتدخل الكبير، ني،المه

  .جهات قضائية عليا إلىالموضوع  رفعب التلويح الشؤون االجتماعية إلي

  وكالة الغوث -8

عـن دائـرة اإلغاثـة     منبثقـاً  1990في وكالة الغوث عام  عاقةتأسس برنامج اإلجاء 

وتعامل وكالة الغوث حاالت كحاالت اجتماعية وكانـت سياسـة    اصة،الخ والخدمات االجتماعية

وتسهل عملها وتقديم  ،الوكالة واضحة بخصوص تشكيل اللجان المحلية في المخيمات الفلسطينية

وتغطي الوكالة مـا ال  وتطويرهم، المهنية  الدعم المادي لبرامجها ودعم وتدريب قدرات العاملين

الملتقى الفكـري  ( بعد تقديرأمجموع المعوقين الفلسطينيين على ل لمن خدمات التأهي %10يزيد عن 

  .)2002العربي القدس، 

ودور المؤسسـات فـي   ص بالمعاقين امن بنود القانون الخ خالل استعراض بعضٍومن 

لقانون مـع أن القاسـم   اآراء العديد من المختصين تجاه هذا  ت فيأوالتفه، تنفيذة كل حسب دور

يسـهم   جيداً إطاراً  يتضمن نهأليس بالقانون المثالي رغم  هلنظر مؤداه بأناألعظم بين وجهات ا

وتخرجهم من  لتهميشهم دائرة الضوء ويشكل نقطة نوعية قد تضع حداً إلىفي إخراج المعوقين 

  .حد كبير إلىعتبار الذي يرتبط باإلعاقة دائرة الفقر وعدم اإل

 أن عنايتهم بشريحة المعوقين تقليديـة،  رغم هذا العدد الكبير من المؤسسات األهلية، إال

علـى حـد    وذلك نظراً لتركيزها في عملها على تأهيل المعوق دون االهتمام بالبيئة المحيطة به

تغيير المفاهيم المجتمعية الشائعة التي ال تتقبل المعوق  إلىالمعوقين أنفسهم، ودون السعي  تعبير
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هـا  تجديـد مفاهيم  إلـى ت في أمس الحاجـة  كما أن بعض المؤسسات ما زال. بالشكل الصحيح

الدعم وتمكين المعوق وحثه علـى  هتمام بتكالية بدالً من اإلالمتعلقة، حيث يعمل بعضها على اإل

  .ستقاللية وممارسة حياته بشكل طبيعياإل

ما من حيث التمويل فتنفق هذه المؤسسات على برامجها من خالل التمويل الذي يصـل  أ   

حكوميـة وغيـر    خالل المنظمات المختلفـة من  روبيةواأل أواء العربية من الدول المانحة سو

حكومية، كما تشكل الرسوم المالية التي تتقاضاها هذه المؤسسات من المعاقين مقابـل خـدماتها   

جدت بعض المراكز آليات داخلية إليجاد تمويل ألعمالهـا ومنهـا   أوجزءاً هاماً من تمويلها وقد 

  .مبيعات إنتاجها

 :عمل المؤسسات الحكومية واألهليةتواجه العقبات التي  2-1-5-2

رتفاع كلفتها، مما يحد من قدرة المؤسسات على إنقص األدوات المساعدة لتأهيل المعوقين و .1

التوصل مع المعوق، رغم قيام عدد من هذه المؤسسات بتوزيع كمية من تلك األدوات علـى  

  .المعوقين مؤخراً

وهذا النقص يتمثل في عدم قدرة العاملين فـي  . ي المتخصصالنقص الحاد في الكادر المهن .2

مجال الطب النفسي على تفهم الحاالت الخاصة بالمرض نظراً لغياب التخصص فـي هـذا   

 المجال، كذلك في مجال التربية الخاصة والتأهيل النفسـي والمهنـي والتأهيـل الـوظيفي    

  .والطبيعي

ن وعدم وجود مالعب وساحات، أو أماكن ستيعاب المعوقيإضيق األمكنة وعدم قدرتها على  .3

  .لتقديم الخدمات الترفيهية

عدم قدرة تلك المؤسسات على توفير أعمال خارجية للمعوقين والتي مـن شـأنها تخفيـف     .4

كبيـراً مـن تلـك     اًإن عدد. المعاناة التي يواجهونها في التنقل بواسطة وسائل المواصالت

 .واصالت خاصة بالمعوقينالمؤسسات ما زالت عاجزة عن توفير وسائل م
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اإلجراءات البيروقراطية والرسوم العالية في بعض األحيان، إضافة إلى استخدام الوسـطاء   .5

 .والمحاباة في تحويل المعوقين إلى المراكز المتخصصة أو توفير فرص العمل لهم

عدم تباعها في المراكز التي ينتسب إليها المعوقون، وإعدم وجود برامج أو خطط محددة يتم  .6

  )2001الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، شباط ( تزويد عائالتهم بمعلومات الزمة بهذا الخصوص

  االحتياجات الخاصة بالمعاقين 2-1-5-3

ستعراض السابق لحجم مشكلة اإلعاقة في المجتمـع الفلسـطيني وفئاتهـا    يتضح من اإل

ت ذات العالقة سواء تلـك  وعرض الوضع العام لخدمات التأهيل والمؤسسا وتوزعها الجغرافي،

  :هلية المالحظات التاليةالحكومية أو األ

تظهر الحاجة الملحة إلقرار مشروع الالئحة التنفيذية كونها تمثل الشرط األولـي للنهـوض    .1

باحتياجات المعاقين وقيام كل جهة يتصل عملها بهذه الفئة بإعداد لوائح قطاعية ونظم داخليـة  

من أجل تنفيذ مواد قانون حقوق المعوقين الذي يضمن كفالـة  صدار التعميمات والمراسيم إو

 .حقوقهم األساسية

عداد المعوقين وأصناف اإلعاقات ولمتابعـة  أالحاجة إلى اعتماد منهجية موحدة للوقوف على  .2

  .المتزايدة همأعداد

هيليـة  أضرورة رفع وتائر التنسيق بين كافة الجهات التي تعنـى نفسـها بتقـديم خـدمات ت     .3

 .ينللمعوق

الشؤون االجتماعية باألعباء الملقاة على عاتقها بمتابعـة مشـروع    ةالحاجة الملحة لقيام وزرا .4

ووضع فلسفة وطنية للتأهيل تنبثق منها خطـط   ،الالئحة التنفيذية في ديوان الفتوى والتشريع

للعاملين في نفس الحقل بحيث يتم مراعاة توزيع المؤسسات الخدمية الجغرافي لتغطية كافـة  

 .هيلية لكافة أنواع اإلعاقاتأالتجمعات السكانية مع خدمات ت
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المجلـس  والحاجة إلى تحرك وزارة الشؤون االجتماعية بالتعأون مع المؤسسـات األهليـة    .5

نخراط في التشريعي إلدارة حملة واسعة تشرك فيها أوساط اجتماعية مختلفة من المواطنين لإل

التنفيذية ووضع تصور مرحلي لتنفيـذ بنـود   بهدف إقرار مشروع الالئحة  ،حمالت للضغط

 .قانون حقوق المعوقين حسب األولويات

تفعيل دور وزارة الشؤون االجتماعية مع المؤسسات األهلية لمتابعة أداء الجهات المختلفة في  .6

 .مجاالت التسهيالت اإلنشائية والتوعوية الكافية

الج مشكالتهم لتمكيـنهم مـن   حد مرتكزات عأضرورة متابعة توظيف المعوقين كونه يمثل  .7

  .العيش بكرامة وأسرهم

  تعقيب على اإلطار النظري 2-1-6

ستعراض السابق لإلطار النظري وما يشمله من مفاهيم للدمج والمؤسسـات  اإلمن خالل 

   :ما يليالعاملة في الضفة الغربية والمتطلبات االجتماعية و الهندسية، نستنتج 

اقين، وذلك من أجل التنمية البشرية، وكـذلك الحـد مـن    عملية الدمج هامة وضرورية للمع  .1

  .بالمعاقين المشكالت الخاصة

حباط والتشتيت لـدى  ة واألهلية مما يخلق حاالت من اإلقلة التنسيق بين المؤسسات الحكومي  .2

 . المعاقين وأسرهم

 قلة التطبيق لنتائج المسوحات والدراسات عن المعاقين على أرض الواقع يجعـل االعتقـاد    .3

 . السائد لدى المعاقين بأنهم حقل للتجارب والدراسات فقط

ـ  إصحية، لدى عدد من أسر المعاقين وغياب المفاهيم االجتماعية والنفسية وال  .4 ن أعتقـادهم ب

 . ن تحل جميع المشكالت التي يعانون منهاأحتياجات المادية فقط يمكن اإل

 . من الطلبة المعاقين دون رقيب تسرب عدد إلىضعف المتابعة بين المدرسة واألسرة يؤدي   .5
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 أواإلعاقة بشكل عام سواء لألسرة التي يوجد بها طفـل معـاق   ب الخاصة قلة برامج التوعية  .6

 . المواطنين العاديين

 . بحق منتهكي حقوق المعاقين وتطبيقها األنظمة والقوانين الدور القانوني في متابعة غياب  .7

ق وتكامل العمـل بـين   بلس غير قادرة على التنسيهيل المعاقين في مدينة ناأن مؤسسات تإ  .8

 هيل والتشغيل وهذا بدورة يعوق عملية دمج المعاق بالمجتمع أالرعاية والت

  الدراسات السابقة 2 -2

  الدراسات العربية  1 -2 -2

الواقـع   مـع  الدراسات التي أجريت في األردن وذلـك لمقارنتهـا   نماذج من تم استعراض

  : الفلسطيني

  )2003( دراسة علي

دراسـة حالـة   (بعنوان الصعوبات االجتماعية البيئية التي تواجه الطفل المعوق حركيا 

  .)األطفال المعوقين بمدينة جدة

مستوى الصعوبات االجتماعية والبيئية التـي يواجههـا   إلى التعرف  إلىالدراسة  هدفت

ر كل من األسـرة  لفروق في مستوى تلك الصعوبات من وجهة نظلإضافة  ،الطفل المعاق حركيا

عاقة الحركية وعدد األفراد فـي األسـرة والـدخل    وسبب اإل والمدرسة وتبعا لمتغيرات العمر،

  .لهاالشهري 

ومـنهج   )المسح االجتماعي(المنهج الوصفي  :هما منهجين على واعتمدت هذه الدراسة

المعـوقين   مـن  طفـالً  95وقد شملت الدراسة وهدفها، دراسة الحالة لمواءمته لطبيعة الدراسة 

نسحاب االجتماعي الذي مقياس اإلإذ إستخدمت  حركيا من جمعية األطفال المعوقين بمدينة جدة،

الطفـل المعـوق   مستوى الصعوبات البيئية التي يواجهها إلى للتعرف ، )1993(عدتة الصباح أ

ي الـذ  المعـاقين ومقياس السلوك المدرسـي للتالميـذ   وإعتمدت  سرتة،أحركيا من وجهة نظر 
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مستوى الصعوبات البيئية التي يواجهها الطفل المعـوق   إلىللتعرف ، )1995(تخدمه الزبيدي سإ

د مجتمـع الدراسـة علـى    ستجابات أفـرا إتحليل تم ه وبعد ذلك حركيا من وجهة نظر مدرست

  ).SPSS( ستخدام برنامج الرزمة اإلحصائيةإالمقياسين ب

بتعاد عن اللعب مع اآلخرين خوفـا  دراسة أن اإللنتائج التي توصلت إليها هذه العبرت ا

ى من أكثر الصعوبات االجتماعية البيئية التي يواجهها الطفل المعوق حركيـا  ذمن التعرض لإل

قل مشكلة يعاني الطفل المعوق حركيا من وجهة نظـر  أفي حين كانت  من وجهة نظر األسرة،

  .سناً همن صغرأفي عمل األشياء المناسبة لمن هم األسرة هي رغبته 

كما تبين من نتائج تحليل التباين أحادي الجانب عدم وجود أي فروق ذات داللة إحصائية 

في مستوى الصعوبات االجتماعية البيئية التي يواجهها الطفل المعـوق حركيـا تبعـا لجميـع     

  .المتغيرات المستقلة في الدراسة

بات االجتماعية جار كان من أكثر الصعوأن إقحام النفس في الشّ ضحت النتائج أيضاًأوو

سـبب اإلعاقـة    :التي يواجهها الطفل المعوق حركيا من وجه نظر المدرسة تعزى لمتغيـرات 

الحركية وعدد األفراد في األسرة في حين تبين من نتائج تحليل التباين األحادي وجـود فـروق   

ـ    وق ذات داللة إحصائية في مستوى الصعوبات االجتماعية والبيئية التي يواجههـا الطفـل المع

ـ  من وجهة نظر المدرسة تعزى لمتغير العمر ولصالح الفئة العمرية، حركياً زداد إكلمـا   هأي أن

تعزى لمتغيـر الـدخل الشـهري    التي عمر صاحب اإلعاقة الحركية ازداد مستوى الصعوبات 

رتفع مستوى دخـل األسـرة   إكلما  هنأأي  لألسرة ولصالح األسر ذات الدخل الشهري المرتفع،

د مستوى الصعوبات االجتماعية البيئية التي يواجهها الطفل المعوق حركيـا مـن   زداإالشهري 

  .وجهة نظر المدرسة

لحركيـة  اصت الدراسة في النهاية بضرورة تسهيل إدماج الطفل صـاحب اإلعاقـة   أو

حتكاكـا جسـديا   إلعاب التي ال تتطلـب  ألاوذلك في النشاطات و مع األطفال اآلخرين، وتفاعله

على جعل الطفل صاحب اإلعاقة هو وحدة التحليل التي يتم من خاللهـا جمـع    والعمل ،مباشراً

  .المعلومات وذلك ضمن توصية لعمل دراسات أخرى مشابهة
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  )2003 (دراسة خنفر

وقد حاولت هـذه   ،لمعوقين حركياًلمدى مالئمة مؤسسات الخدمات العامة تبحث الدراسة في 

ستخدامهم لألبنيـة  إالعامة للمعوقين حركيا ب اتمدى كفاءة مؤسسات الخدمإلى الدراسة التعرف 

 العمـر،  الجـنس، (دراسة عالقة بعض المتغيـرات   إلىكما هدفت  ،والصعوبات التي تواجههم

جزأين  إلىالصعوبات التي تواجه المعوقين حركيا ولتحقيق أهدافها فقد قسمت ب )ودرجة اإلعاقة

لثاني الدراسة الميدانيـة وقـد تـم    الجزء ا أمااإلطار النظري فيها ل ول الجزء األواتن ،رئيسين

ختيار عينة عشـوائية مـن   إكما تم  ،المؤسسات العامة في الًومسؤ 40من  ةختيار عينة قصديإ

مجموعة مـن   إلىوقد توصلت الدراسة  ،وقد تم إعداد استبانتين لهذا الغرض حركياً معوقاً 140

  :النتائج من أهمها

ستخدام المعوقين حركيا مـن  ة إللمتطلبات الرئيسة الالزملؤسسات الخدمات العامة إفتقار م -1

  .وجهة نظر العاملين في هذه المؤسسات وكذلك من وجهة نظر المعوقين حركياً

تعـزى   التـي  كفاءة مؤسسات الخدمات العامة تدني مستوى المعوقين حركياًيرى كثير من  -2

سـتخدام هـذه   ة الالزمة إلالرئيس فراد العينة أكدوا على عدم توفر المتطلباتأفجميع  ،للجنس

  .وينطبق الشيء نفسه على العمر ودرجة اإلعاقة المؤسسات،

التي يواجههـا المعوقـون   لى في الصعوبات وحتلت وسائل المواصالت العامة المرتبة األإ -3

  .تساعاإل أوالنزول  أوستخدام هذه الخدمة سواء من حيث توافر الصعود إحركيا في 

 صت الدراسة بضرورة العمل علـى إزالـة الحـواجز،   أولدراسة فقد وبناء على نتائج ا

صـت  أوكمـا   ،وإيجاد تسهيالت للحياة اليومية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم اليومية

هيلية واالجتماعية المتكاملة لجميع فئات المعـوقين وفقـا   ألدراسة بضرورة توفير الخدمات التا

  .1993لسنة  )12(متابعة تفعيل قانون المعوقين رقم  ى، ودعت إلألسس األساليب العلمية
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  )1997( دراسة عضيبات

في التصميم المعماري  التطبيقات المعمارية الخاصة بالمعوقين حركياًتبحث الدراسة في 

ـ   بين مشكلة اإلعاقة وحاجات الفئة المصابة بها،وتهدف إلى الربط  ،في األردن دور إلضـافة ل

في  من خالل تطبيق المعالجات المعمارية الخاصة بالمعوقين حركياً ها،المعماري في التعامل مع

وهو بهذا يسـاهم   ،العناصر المعمارية الداخلية والخارجية ضمن المتطلبات واالشتراطات لذلك

  .مشاكل المعوقين في كل نواحي حياتهم في حل

ـ  أهم المشاكل التي يواجهها المعوقون حركياًوحددت الدراسة مجموعة من  ي البيئـة  ف

لمشـاكل  إضـافة ل  ندماجهم وتعلمهم وتأهيلهم وعملهـم، إو المبنية والتي تحد من فرص تعايشهم

ستخدامها وهدفت إالفعاليات المختلفة وصعوبة  إلىالوصول  أوالمتعلقة بصعوبة الحركة والتنقل 

ت ف أجرا الهدولتحقيق هذ ،توضيح الخدمات المعمارية المقدمة للمعاقين حركيا في األردن إلى

كالشـوارع  (الدراسة العملية الميدانية المطبقة على مباني عامة متعـددة وفراغـات حضـرية    

علـى المتطلبـات    عتماداًإتقييم هذه المعالجات  إلىوالتي ترمي ، )والحدائق واألرصفة وغيرها

اييس المأخوذة من كوده البناء الوطني األردني الخاص بالمعوقين والمق الخاصة بالمعوقين حركياً

ومن خالل هذا التقييم يمكن قياس مدى تفاعل المعمـاري األردنـي مـع     والمواصفات العالمية،

  .مشكلة المعوقين

ة في البيئة العمراني واجهها المعوقين حركياًيلصعوبات والحواجز التي وتظهر الدراسة ا

حيـان  وفـي بعـض األ   ،ستخدامهم لها أحيانا مهمة صـعبة إالتي تجعل من حركتهم وتنقلهم و

ـ   إلىوهذا عائد  مستحيلة،  يعدم تطبيق المتطلبات واألبعاد والمواصفات الخاصة بـالمعوقين ف

ن البيئة المبنية في األردن الزالت تعتبر مغلقة أمـام  إوبصورة عامة ف .عناصر البيئة العمرانية

ت تظهـر  ولكن بوادر الحلول المستقبلية والوعي لمشكلة المعوقين وحلولها بدأ المعوقين حركيا،

  .من خالل عدد قليل من المباني التي طبقت هذه المتطلبات

أن المعماري األردني ال يتعامل مع هذه المتطلبات للمعوقين فـي   إلىوخلصت الدراسة 

 فعيل أكثر لمثل هذه المتطلبـات فـي  والزالت الحاجة ملحة لت مبانيه بالوعي والجدية الالزمين،
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ن المؤسسـات  والترابط والتنسـيق بـي   لعاملين في هذا الحقل،ااهتمام البيئة العمرانية من خالل 

  .هالمختلفة القائمة علي

ضرورة العمل على تفعيل متطلبات البنـاء الخـاص   من التوصيات التي قدمته الدراسة 

لتشمل المباني العامة بكل أنواعها والبيئة العمرانية المحيطة بهـا   في األردن، بالمعوقين حركياً

ووضع التشـريعات   ستخدام المعوقين،على المباني القائمة لتأهيلها إل ت الالزمةوإدخال التعديال

المتعلقة برعاية المعوقين لضمان تطبيقها بصورة صحيحة وشاملة لكل الفعاليات لخلق ترابط في 

عامـة معـوقين   بوتوعية أفـراد المجتمـع    البيئة العمرانية من خالل هذه المعالجات للمعوقين،

والتأكيد على جـديتها وضـرورة تعامـل الكـل معهـا       اإلعاقة بكل جوانبها،وأصحاء بمشكلة 

  . بمسؤولية وحس جماعي وقومي ووطني

  الدراسات الفلسطينية 2 -2 -2

  )1997(اللجنة اإلقليمية للتأهيل في منطقة الجنوب 

هتمـام  إفي منطقة جنوب الضفة الغربية مع  فلسطينياً سكانياً مجتمعاًتسعة عشر دراسة ل   

وقـد   )1997( ،هيل في منطقة الجنوبألتلقليمية شخاص المعوقين، اللجنة اإلاص بحاجات األخ

بهـدف  في بيوت عدة من هذه المجتمعات ضمن اسر متفاوتة في عدد أفرادها، ستطالع إجرى 

ـ تمت زيارة ما مجموإذ  عدد االشخاص المعوقين وتقدير حاجاتهم االساسية، تحديد  15487 هع

  .منزالً

وهو ما  ،ستطالعفي المجتمعات الخاضعة لإل معوقاً شخصاً 2729إلى عرف وجرى الت

 هشخاص المعـوقين المقيمـين فـي هـذ    ن األأجمالي السكان وتشير النتائج إمن  %2,4يشكل 

داء مهارات الحيـاة اليوميـة مثـل    أفي  اتالحصول على مساعد إلىبحاجة  االمجتمعات الزالو

طار المجتمع بهدف إهيل في أنشطة التأالقيام ب إلىعلى الحاجة النتائج تدل  هوهذالتنظيف والتنقل 

  .نشطة الحياة اليوميةأسرهم على التعامل مع أشخاص المعوقين ومساعدة األ
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شـخاص المعـوقين   يمكن عمل الكثير في مجـال دمـج األ   هنأتدل نتائج الدراسة على 

في سن طفال المعوقين ن األم% 52ن أن من االستطالع فقد تبيمنهم،  طفالاجتماعيا وخاصة األ

ال  %7ن أو منهم ال يلعبون بتاتاً %12ن أو ،المجتمعات يواظبون على المدرسة هالدراسة في هذ

 ،نشطة اجتماعيـة أية أمنهم ال يشاركون في  %22 أنو ،نشطة العائلية المعتادةيشاركون في األ

  .ر للدخلمصد أوي عمل ألغين ال يملكون شخاص المعوقين البامن األ %77ن أو

طـار المجتمـع   إهيل فـي  أنشطة التأ إلىوجود حاجة  إلىوهنا تشير الدراسة بوضوح 

دية المهـارات  أمثل من تسرهم على الحفاظ على القدر األأشخاص المعوقين وبهدف مساعدة األ

عن االستمرار في السعي وراء الرعاية المؤسسـاتية التـي    بديالًندماج االجتماعي الحياتية واإل

  .سلوب متقطعأالجها السحري بتكاليف باهظة وبع تعرض

ة طار المجتمع الطريقة الوحيـد إهيل في أروف السائدة في البالد يعتبر التالظ إلىبالنظر 

  .نسانيإسلوب أدنى قدر من التكلفة وبأشخاص المعوقين بالتي تمكننا من تلبية حاجات األ

رتفـاع معـدل   إ إلـى لفقر يقود عاقة فارتباط ما بين الفقر واإلوتكشف الدراسة إلى اإل

سـر  ربـاب األ كان المستوى التعليمـي أل  فضل حاالًأسر وكلما كانت الحالة المادية لأل .عاقةاإل

  .فضل كذلكا

  :)2006( دراسة مسحية ،تحاد لجان الرعاية الصحية الفلسطينيةإ

متاخمـة  قريـة   27 حصائية مسحية فيإلية بعمل وتحاد لجان الرعاية الصحية األإقام 

 إلـى سرائيلي بهدف عزل المناطق الفلسـطينية وتحويلهـا   حتالل اإلاإل هالذي بنالجدارالفاصل ل

وقد  ،قرية في منطقة قلقيلية في جنوب الضفة الغربية 16و قرية 11في طولكرم  ،مناطق مغلقة

عاقـة والمجتمـع   من دورة تدريبية حول اإل )WHO(تحاد باستبانة معدة من منظمة ستعان اإلإ

 10147سر الذين تـم زيـارتهم   من سكان الضفة الغربية وعدد األ %2لعينة ما نسبتة وتشكل ا

  .سرةأ
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هيل المبني على المجتمع المحلي التابع للجـان الرعايـة الصـحية    أقام طاقم برنامج الت

. القرى قي منطقة قلقيلية وطـولكرم  داخل ينمعاقمن الأشخاص   806لية بعمل الدراسة مع واأل

قرية فـي قلقيليـة    16في  %50.1عاقة بمعدل إحالة  405ين بالطريقة التالية زعمووقد جاؤوا 

منطقة قرية فرعتا ب عاقة فيعلى نسبة لإلأن أوقد وجد % 49.9في طولكرم بمعدل  حالة 401و

  %.3.6 وهي قلقيلية

% 35.2قل مـن خمـس سـنوات و   في أ %12.5فراد العينة كالتالي أعمار أ حتواوتر

  .سنة 18بعمر فوق % 52.2سنة و 18-6عمارهم ما بين أ

مع تفهم واضح لمشـكلة   نثىأ %37.2ذكر و %62.8فراد العينة موزعين على أوكان 

  .عاقة بين االناثاإل

وقد  ،ونطقية وسمعية وصعوبة تعلم عاقة عقليةإعاقة حركية والبقية إلديهم  %34وكان 

   .في منطقة قفين %13.5ة عاقات المختلفة بنسبعلى نسبة بين اإلأعاقة الحركية حتلت اإلإ

  :ظهرت نتائج الدراسة ما يليأو. سن العاشرةعمارهم فوق أفراد العينة أمن  %42.2وكان      

شخاص المعـاقين لـديهم   من األ %60.4و ة،سرياأل نشطةمن المعاقين في األ %70يشارك  •

  .شطة اجتماعيةنأ

فكانت عدد السنوات التعليميـة   مهاتما األآسنوات  8باء كانت ن عدد السنوات التعليمية لآلإ •

  .سنة 4.4لهن 

مـن   %95بـاء و مـن اآل  %38 موظفين بنسبة رمهات غيأباء وآن هناك أظهرت النتائج أو •

  .مهاتاأل

من المعاقين يرون أن الصعوبات التي تواجههم تعزى إلى أسباب اقتصادية، ومـا  % 36إن  •

 %4.1صعوبات طبية وونها لينسب %5.7فسيولوجية جسمية ويعزونها ألسباب % 26.7نسبته 

   .سبابها مختلفةألديهم صعوبات  %15لديهم صعوبات اجتماعية و

  %.63.9 غلبها صعوبات اقتصادية بنسبةأسرة هي في جميع الصعوبات التي تواجهها األإّن  •
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 %23.7سباب وراثيـة و أ %27.5 إلىعاقة سباب اإلأسر رجعت األأعاقة فقد سباب اإلأعن و •

لحـوادث منزليـة    %4و لخلل طبـي، % 5.7مراض مختلفة وأالحمل وسباب تعقيدات في أ

حوادث  %2و معتقدات اجتماعية،% 2.1نتفاضة وات الناجمة عن االصاباإل %2.5و مختلفة،

بني على المجتمع المحلي هيل المأعاقة من وجهة نظر طاقم برنامج التب اإلسباأعن ما أ .سير

  %.36.2اب الوراثية بنسبة سبعلى نسبة يعزوها الطاقم لألأن أفقد بين 

 منهم يجلسون فـي المنـازل،   %90ن أظهرت النتائج أضاع المعاقين بشكل عام فقد أووعن  •

  .بائهمآيتلقونها من % 2بينما  مهاتهم،أيتلقون الرعاية من  %44منهم 

تلقوا خدمات رعاية صـحية   %60.5ن أظهرت النتائج أوعن مدة تلقي الخدمات المختلفة فقد  •

  .ي خدماتأنهم لم يتلقوا أ اظهروأ %13.9بينما  ا خدمات مختلفة،تلقو %19و

في تقديم الخدمات المختلفة في الغالب على العناية الطبية  ن التركيزأستنتجت الدراسة إو

غلب المؤسسات التـي  أن أو خدمات نفسية اجتماعية، أوهيل أالت أوكثر من التركيز على التعليم أ

سـر  من األ% 28 يرىسباب عدم تلقي الخدمات وبالنسبة أل .يةهلأتقدم الخدمات هي مؤسسات 

يجـاد  إعـدم   أوعدم معرفـة   أولنقص في الخدمات  %7.2و سباب اقتصادية،ألأن ذلك يعزى 

عتماد إدمج والتنمية بإلى حاجة المعاقين لل الدراسة في النهايةخلصت و .خرىأسباب أ أوالوقت 

هميـة  أهيلية والعـالج الطبيعـي و  أعاية الصحية والتتمع المحلي والرهيل المبني على المجأالت

كثـر لقضـية الـدمج    أهتمـام  واإل .الوصول للمعاقين في مناطقهم المختلفة بالعيادات المتنقلـة 

  .االجتماعي

 الدراسات األجنبية 3 -2 -1

 Leben mit einem )1995 ،دراسـة ألمانيـة  (العالج والنقاهة أم تقوية دور الوالـدين  

körperbehinderten Kind  

ن الكثير من العروض الحكومية المقدمة ألهالي المعاقين ومـن بينهـا   أبينت التجارب ب

الحياة اليومية للمعاق حيث مجريات . العالج والنقاهة، بأنها مضرة وتشكل مجموعة من المشاكل
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أثناء فترة عالجه تكون مكرسة للعالج فقط، مما يزيد من حجم المشاكل التي تواجه كـل مـن   

يمكـن  فعالم العالج يفصل الوالدين عن أطفالهم، كما أن الكثير من الوقت يهدر و. عاق وذويهالم

 .استغالله من قبل العائلة لتطوير برامج ونشاطات مختلفة، والقيام بأعمال مشتركة كاللعب واللهو

  . ال يحقق أهداف النشاطاتالعالج والنقاهة عن الحياة اليومية االنقطاع عن فترة لكن بسبب 

ال يقصد من خالل هذه الرؤية التشكيك في صحة العالج وأهميته، لكن المقصـود مـن   

لبدني والنفسي لكـل  اذلك هو أن الفترة العالجية يجب أن تكون في أدنى حدودها وحدود التحمل 

فالوالدين ينبغي أن يبقوا والدين . من المعاق وذويه بحيث ال تتضرر العالقة بينهما على اإلطالق

يجوز على أي حال من األحوال تهميش دورهم كوالدين بحجـة أهميـة العـالج والفتـرة     وال 

  .همئية وتعكر صفو كال الوالدين وأبناالعالجية، التي تكون مقرونة بأعباء سيكولوج

أن األبنـاء   إذالعالج واإلرشاد،  الدهم تتعدىأولى من عمر وإن مهمة الوالدين في السنوات األ

ومهتمين بهم ماديا، وكأفراد تخصهم وتجمعهم بهـم عالقـة محبـة     اعمينيحتاجون لوالديهم كد

يتحقق من خاللها األمان والراحة النفسية لألبناء، كما أن ترك المعاق ليشارك بصورة نشطة في 

مجريات الحياة اليومية ودمجه في محيطه االجتماعي في أيامنا هذه أفضل بكثير مـن عمليـات   

بنها إتجاه تعاني وتتحمل المسؤولية من ي نهاية المطاف إن العائلة هي ف. إعادة التأهيل المنعزلة

فـي  المعاق، لذا فإن كل عملية عالجية وفترتها يجب أن تتناسب مع قدرة التحمل لحياة العائلة، و

القـة المميـزة بـين    بن المعاق مع العائلة أهم من العالج، فالعحالة الشك في ذلك فإن حياة اإل

م تعتبر من أهم الشروط المساعدة على تطورهم، ومن حق أهالي المعاقين حركيا هئالوالدين وأبنا

متخصصـين فـي   كوتخريجهم  وتعزيزه، وليس تطويرهم كأطباء أن ينتظروا منا تقوية دورهم

  )http://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/barrierefreiheit.html( أمور العالج

ـ  (حرية الوصول للفراغات العامة بال حواجز   Barrierefreier) )2002، يةوادراسـة نمس

Gesamtverkehr in Österreich )   

تمكين المعاق حركيا من الوصول إلى  بهدف" بال حواجزبيئة " هدفت الدراسة الى اعداد

الفراغات المخصصة للمواصـالت العامـة هـي    ف، ميع األماكن ذات العالقة بنشاطاته اليوميةج
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لذا  ؛ن المشاركة في الحياة االجتماعيةليتمكنوا مللكثيرين ممن يعيشون في النمسا  ضرورة ملحة

مكانة مرموقة علـى المسـتوى   تحقيق ية نصب أعينها العمل على وافقد وضعت الحكومة النمس

حيـز الوجـود    إلىخرج  2006ل من شهر كانون الثاني عام وففي األ. ي هذا المجالالعالمي ف

ين اة المعاقين بغيرهم، حيث تم إعداده بمشاركة العديد من المعـاق واتحادي الجديد لمسالقانون اإل

سـتخدام  إتعلق بإعاقته، كما يكفل القانون حتقار أي إنسان ألسباب تإوالقانون ال يسمح ب. المعنيين

صل أما فيما يت. ، دون عوائقباني العامة ومن ضمنها المواصالت والمساحات المخصصة لهالم

عليها أن  ن على تصميم المباني والمنشآت الخاصة بالمواصالت وحتى القاطراتإبالمواصالت ف

 سـتثناء إعوائق من قبل جميـع األشـخاص بـال     تراعي القانون المتعلق بالوصول إليها بدون

)http://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/barrierefreiheit.html .( 

طار إة الدمج مع مقارنة بين الطالب المعاقين في حالالعن  )Naugler،1999( دراسة ناجلير

  :ةالمدرسة المعزول

نوعيـة  و صـدقاء، ختيـار األ إ :ختالفـات فـي  التحقيق بين اإل إلىالدراسة  ههذهدفت 

 )25( العينة شملتو مفهوم الذات للمعاقين جسديا في المدارس المدموجة والمعزولة،و االصدقاء،

مـن   10(سنة بحيث شـملت العينـة    )14-10(من المعاقين جسديا ضمن الفئة العمرية  اًطالب

 مـن خاللـه   اموافي لقاء مع أفراد العينة قو )ن المدارس المعزولهم 15و المدارس المدموجة،

ومكان اإللتقاء  جنسهم،و صدقاء،خرى تخص عمر األأسئلة أ نجابو عأصدقاء وفضل األأبذكر 

وتبني أوليـاء األمـور    .طار المدرسةإوزيارات خارج  ومعدل االتصاالت الهاتفية بينهم،بهم، 

 .وتم تصميم استبانة لقياس مفهوم الـذات  طفال،جابات األإلى نسخة مقابلة ليؤكدوا عوالمعلمون 

طفال المعاقين جسديا في المـدارس  حصائية بين األاإلداللة الفروق ذات عدام الالدراسة انبينت و

قرانهم في المـدارس  أمن  كثر صداقةأاقين في المدارس المعزولة كانوا طفال المعألاو المعزولة،

ـ وإ كثر مودةأ الطالب المعاقين في المدارس المدموجة كانون اأ يضاًأووجد  .المدموجة اً خالص

 .من الطالب المعاقين في المدارس المعزولة صدقائهم المقربين منهمقل خيانة ألأكذلك ، ومحبهو

  .حصائيه بين الفئتين المذكورتين فيما يخص مفهوم الذاتإداللة  يي فرق ذأولم يكن هناك 
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عاقه الجسـمية  حول العالقه بين اإل ),Shurka,&Florian 1978(دراسه شاركا وفلوريان 

  والضغط النفسي واالجتماعي

مـن خـالل    عاقة على تقدير العاديين المعـاقين جسـمياً  سباب اإلأبدراسة  انقام الباحث

المعاقين بسبب نسبة ن أتضح إ .سرائيليةتالميذ الصف الحالي بالمدارس اإل من )206(تقديرات 

مفهـوم   وعبرا عن .العمل ونحوها أوى من المعاقين بسبب حوادث الطرق علأالمعارك الحربية 

 ،خـرى أمن المعاقين في حوادث  )24(من مصابي الحرب ومفهوم الذات لدى  )32(الذات لدى 

ذات داللـه   ن هنـاك فروقـاً  أضحت النتـائج  أوستخدم الباحثان مقياس تنسي لمفهوم الذات ووإ

  .الحرب ومصابي حوادث العمل لصالح مصابي الحربحصائية في مفهوم الذات بين مصابي إ

حول مفهوم الذات لدى االطفال  ),Harvey&Greenway 1984(دراسة هارفي وجرينواي 

  المعاقين جسميا

مفهوم الذات لدى المعاقين العاديين وذلك علـى   ةي دراسه لمقارناوجرى هارفي وجرينأ

طفـال مـن    )13(لملتحقين بالمدارس العادية،ا من المعوقين جسمياً طفالً )20(عينة بلغ قوامها 

سنة واستخدم  12-9عمارهم بين أحت واسوياء ترمن األ طفالً )18(المعاقين بالمدارس الخاصة 

سـوياء  بـين األ  هذات دالل ن هناك فروقاًأضحت النتائج أومقياس بيرس هارس لمفهوم الذات و

شـارت  وأ ،سوياءفهوم الذات لصالح األفي م )الملتحقين بالمدارس العادية والخاصه(والمعوقين 

رتفاع مسـتويي  إحساس المنخفض بتقدير الذات واإل إلىعاقه الجسمية تؤدي ن اإلأ إلى ةالدراس

  .القلق والنظرة غير المتكاملة للذات

  تعقيب على الدراسات السابقة 2-2-4

مون، إذ إن يالحظ أن هناك إختالفاً بين الدراسات العربية والدراسات األجنبية في المض

وتوصـلت   ،حركياً التي تواجة المعاق الصعوبات االجتماعية والبيئيةالدراسات العربية تناولت 

كـذلك سـلطت بعـض     ،ستعمال المواصالتهي إن اكثر صعوبة يواجهها المعاق أ إلىبعضها 

في تطبيق مقايسس  هعاقة ودورفي التفاعل مع مشاكل اإلالدراسات الضوء على دور المعماري 
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توضـيح الخـدمات المعماريـة     إلىوهدفت الدراسة  ،تطلبات كودة البناء الخاص بالمعاقينوم

   .المقدمة للمعاقين حركياً

هيـل المعـاق   أسرة في عمليـة ت همية دور األأفقد ركزت على  جنبيةما الدراسات األأ

وائـق  ستعمال المرافق العامـة بحريـة وبـال ع   إنسان إي عيل الجانب القانوني الذي يتيح ألوتف

  .معاقاً أو مسنه عاق اليومية بغض النظر عن كونجميع نشاطات حياة الم إلىللوصول 

بتعادة إوعدم  هسرتأفي بعض الدراسات األخرى على أهمية وجود المعاق كما وركزت 

 بناء يحتـاجون لوالـديهم  ن األأمال مشتركة معهم حيث أعوالقيام ب عن مجريات الحياة اليومية،

  . بناءلأل من والراحة النفسيةلتحقيق األ ، وذلكلى من عمرهموت األفي السنوا وبخاصة

هيـل  أهيل وبرنامج التأقد نفذت مع مجموعة من مؤسسات التما الدراسات الفلسطينية فأ

، الهدف منها هو الحصول على تمويل للمشـاريع بسـبب   )CBR( المبني على المجتمع المحلي

مثل القرى القريبة من الجدار الفاصـل  (ية المهمشة في القرى الفلسطيننقص مواردها إذا نفذت 

ستثنيت المدن والمخيمات وضمت العينـة  أو) يةبوقرى جنوب الضفة الغر في طولكرم وقلقيلية،

ندماج السمات التي تجمعهم ضمن مقايس اإلمن  عمار، وركزت الدراسات على بعضمختلف األ

 نشطة العائلية،في األالمشاركة و خرين،آلمع ا اللعبو بالمدراس، أو لتحاقوهي اإل ،االجتماعي

المختلفة التي تواجة المعاق، وتلقـيهم   والصعوبات .ملوالحصول على عنشطة االجتماعية األو

  .خدمة الرعاية الصحيةل
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  لثالثالفصل ا

  أجراءات الدراسة 

  منهج الدراسة 1 -3

 عبـر تعبئـة االسـتمارة    من خـالل استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الميداني وذلك 

المعـاقين ومسـؤولي    :ها مع عينة الدراسة والمكونة من شقين وهمـا ؤم اجراالمقابالت التي ت

  .بمحافظة نابلس) هليةأحكومية، (المؤسسات الفلسطينة 

  مجتمع الدراسة 2 -3

  :تكون مجتمع الدراسة من شقين وهما كاالتي

من ) 185(بِـ سنة بمحافظة نابلس والذي يقدر عددهم  35-15ن من الفئة العمرية والمعاق: أوال

  .المعاقين

  ).26(المؤسسات العاملة في محافظة نابلس ومسؤول: ثانيا

  عينة الدراسة 3 -3

 .المتعلق بالمعاقين ومن وجهة نظرهم :الجانب األول •

سماء المعاقين المسجلين أبعد التنسيق مع االتحاد العام للمعاقين تم الحصول على قوائم ب    

وقـد شـملت هـذة    مشمولة بقراها ومخيماتها، نابلس  ظةمحافاالتحاد العام للمعاقين بفي  رسمياً

جدول زمني لزيـارة كافـة    ، وقد تم تثبيتاالسم الرباعي ورقم الهاتف وعنوان المنزل :القوائم

وتحديـد مواعيـد مـع     ،زيارة كل منطقة في فترة زمنية محددة من خالل(المعاقين المذكورين 

  .توضح ذلك) 1،2(والجداول االتية ) عد الزيارةبالتنسيق المسبق هاتفيا لمو هعائلت أوالمعاق 
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  جنستوزيع عينة الدراسة حسب ال): 1(الجدول 

  الجنس التكرار %النسبة
  ذكر  120  64.9
  انثى  65  35.1
  المجموع  185  100

مـن العينـة انـاث    % 35.1من العينة  ذكور وان % 64.9يتضح من الجدول السابق ان نسبة 

  .يوضح ذلك) 1(والشكل رقم 
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  جنستوزيع عينة الدراسة حسب ال: )1(شكل 

  عمرتوزيع عينة الدراسة حسب ال): 2( الجدول

  العمر  التكرار  %النسبة 
 سنة فاقل 20من   71  38.4
 سنة 20أكثر من   114  61.6
  المجموع  185  100
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  .هليةالمتعلق بالمؤسسات الحكومية واأل :الجانب الثاني •

خدماتيـة،  / مؤسسات تأهيـل، مؤسسـات حكوميـة   (مؤسسة بطريقة عشوائية ) 26(تم اختيار 

  .)جامعات، مدارس، مستشفيات

  أداة الدراسة 4 -3

مـن  قامت الباحثة بتطوير استمارتين للدراسة حيث تختص االستمارة األولى بالمعاقين 

  جـزاء، الجـزء األول  أوهي مكونة من ثـالث   ،سنة بمحافظة نابلس )35-15(الفئة العمرية 

فـي  والثاني يختص بالمعلومات حـول االسـرة، و   ،يختص بالمعلومات الديمغرافية عن المعاق

  )2(انظر ملحق رقم .الثالث تتحدث عن مجاالت دمج المعاق في المجتمع الفلسطيني

  داةصدق األ 5 -3

داة من خالل عرضها على عدد من المحكمـين مـن ذوي   الباحثة من صدق األتأكدت 

جراء عدد مـن  إن تم أداة الدراسة وذلك بعد أشار المحكمين بصالحية أو ،ختصاصالخبرة واإل

  :تيالتعديالت والتي كانت كاآل

  .لغوية وتوضيحية لبعض الفقرات •

  .فصل بعض الفقرات حيث كانت بعض الفقرات تحمل معنيين •

ي تم التعديل في فحواها لكي تالئـم  أ(درة التميزية لعدد من الفقرات حول الموضوع الق •

  ).جلهأالمفهوم التي وضعت من 

  إجراءات الدراسة 6 -3

  :لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية -

 .تحديد أفراد عينة الدراسة -
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ي أستكشـاف  فراد العينة إلأتطبيق االستمارة على فردين من ستكشافية وذلك بإعمل دراسة  -

  هداف الدراسة أصعوبة في تعبئة االستمارة وفحص تسلسلها لما يفيد للوصول إلى 

  .توزيع االستبانة -

تجميع االستبانة من أفراد العينة وترميزها وإدخالها إلـى الحاسـب ومعالجتهـا إحصـائياً      -

 ).SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  متغيرات الدراسة 7 -3

 الجنس، العمر، التعليم، الحالة االجتماعية، العمـل،  :وتشمل جداول توزيع العينة حسب  

درجة االعاقة، نوع اإلعاقة، البيئة االجتماعية، تعلـيم األب واألم، عمـل األب واألم، عالقـة    

  .سرةعدد أفراد األسرة، ووجود شخص آخر معاق في األ القرابة بين األب واألم،

  المعالجات االحصائية 8 -3

  والرسوم البيانية التكرارات والنسب المئوية    

  ثناء الدراسة أصعوبات واجهت الباحثة  9 -3

  :ومن اهمها ،عدة صعوبات أثناء اجراء الدراسة واجهت الباحثة

كثـرة المؤسسـات    ؛سباب عديـدة منهـا  أل لمقابالت،فكرة إجراء االمعاقين  عدد منرفض  •

نعكس ذلك بسؤالهم عن الفائدة المرجـوة  او ،جروا معهم لقاءات ومقابالتأالذين  واالشخاص

 .سباب ذلكأتوضيح  تها دونرفضهم لتعبئ أوستمارة من تعبئة اإل

  .عادة السؤالإوت في المستوى التعليمي للمعاقين مما يضطر الباحثة االتف •

 .)اقينالمع االسر،(هم الخاصة تالتطرق في بعض المقابالت إلى مشكال •
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طر الباحثة في كثير مـن  ضترامي المنازل في اطراف المدينة والقرية والمخيم حيث كانت ت •

 .قدامحيان إلى المشي سيرا على األاأل

بين مدينـة نـابلس    سرائيلي مااالحتالل اإل المقامة على الطرق من قبل الحواجز العسكرية  •

 .والقرى المحيطة

 .عمال البحثأ الوزارات مما عطل الكثير ضراب المؤسسات الحكومية والرسمية فيإ •

مـن الجهـاز المركـزي    (عداد المعاقين وخاصة المعاقين حركيا أت بءاحصاوت في اإلاالتف •

ي قبـل حـدوث   أ) 1997حصائية المعاقين بمسـوح عـام   إصدر الجهاز أحيث  ،لالحصاء

الحكوميـة  عداد المعـاقين فـي المؤسسـات    أرقام بوت األاوتتف 2000عام  نتفاضة الثانيةاال

  .حصائية دقيقةإمما خلق صعوبة باعتماد  .هيلأهلية ومؤسسات التواأل
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت لها الدراسة وفيما يلـي عـرض لهـذه    

  : النتائج

  بالمعاقين النتائج المتعلقة 4-1

 راسةالنتائج المتعلقة بواقع المعاق الشخصية تبعاً للد 4-1-1

  سنة بمحافظة نابلس 35- 15المعاقين من الفئة العمرية المتعلقة ب عينة الدراسة

أفراد  وبلغ عددمن قوائم االتحاد العام للمعاقين، أجريت الدراسة على عينة تم اختيارها 

  :اآلتي) 3(هو موضح في الجدول رقم كما  )185(العينة 

  تعليمتوزيع المعاقين تبعا لعدد سنوات ال ):3(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات التعليم

 14.1 26 صفر

 18.4 34 سنوات) 6-1(من 

 15.1 28 سنوات) 9-7(من 

 36.8 68 سنة) 12-10(من 

 15.7 29 أكثر من ذلك

 100 185 المجموع

أن مستوى التعليم لدى المعاغقين من عينة البحث منخفضـة  ) 3(يتضح من الجدول رقم 

بينما كان عدد األفراد الذين أنهـوا عـدد سـنوات    %. 14.1نسبة االميين فيها الى حيث ترتفع 

  %.36.8سنة  12تعليمة 
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 توزيع المعاقين تبعا لعدد سنوات التعليم ):3(شكل 

  توزيع المعاقين تبعا ألسباب عدم إنتهاء الدراسة ):4(الجدول 

 النسبة المئوية لتكرارا أسباب عدم انتهاء الدراسة

 16.2 30 أسباب مادية

 18.4 34 اسباب اسرية

 21.6 40 عدم تقبل المحيط

 13 24 أسباب فيزيائية

 15.1 28 أخرى

 15.7 29 لم يستجب

 100 185 المجموع

من أفراد العينة عزو أسباب عدم إكمال المعـاقين  % 21.6أن )  4(يظهر الجدول رقم 

فـي أسـباب    وقد إحتلت األسباب األسرية السبب الثانيالمحيط االجتماعي، لتعليمهم، لعدم تقبل 

  %. 18.4كانت نسبة األفراد الذين يعزوها لذلك بنسبة عدم إكمال الدراسة حيث 

أما األسباب المادية فقد برزت عامالً يحتل الدرجة الثالثة في إستكمال التعلـيم ألفـراد   

  %.16.2ذين يعزونها لذلك العينة حيث بلغت نسبة أفراد العينة ال

والتي إحتلت الترتيب الرابع في أسباب عـدم إكمـال   % 13أما األسباب الفيزيائية كانت بنسبة 

  . الدراسة من وجهة نظر المعاقين
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  توزيع المعاقين تبعا ألسباب عدم إنتهاء الدراسة ):4(شكل 

  

  للحالة الزواجية للمعاقتوزيع المعاقين تبعا : )5(الجدول 

 النسبة المئوية التكرارالحالة الزواجية للمعاق

 75.7 140 أعزب

 22.2 41 متزوج

 0.5 1 أرمل

 1.6 3 مطلق

 100 185 المجموع

% 22.2من المعاقين من فئة األعـزب، و % 75.7ان نسبة ) 5(يتضح من الجدول رقم 

  .من فئة المطلق% 1.6من فئة المتزوج، و
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 للحالة الزواجية للمعاقتوزيع المعاقين تبعا  ):5(شكل 
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  حاله العمليةتوزيع المعاقين تبعاً لل: )6(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار حاله عملية

 30.3 56 يعمل

 25.9 48 عاطل عن العمل

 18.4 34 عاجز ال يستطيع العمل

 2.7 5 ربة بيت

 20.5 38 طالب

 -  -  قاعدمت

 2.2 4 مكتفي

 100 185 المجموع

% 25.9مـن المعـاقين يعملـون بينمـا     % 30.3أن نسبة ) 6(يتضح من الجدول رقم 

  .              طلبة في التعليم 20.5عاجزون ال يستطيعون العمل، ونسبة % 18.4عاطلون عن العمل ونسبة 

  قطاع العملتوزيع المعاقين تبعاً ل ):7(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار عملقطاع ال

 5.9 11 قطاع عام حكومي

 15.1 28 قطاع خاص

 3.8 7 منظمات أهلية

 0.5 1 وكالة الغوث

 4.3 8 )مصلحة خاصة(صاحب عمل 

 70.3 130 لم يستجب

 100 185 المجموع

% 15.1يعملون في القطاع الحكومي، بينما % 5.9أن نسبة ) 7(يتضح من الجدول رقم 

  .ون القطاع الخاصممن يعمل
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  ألسباب عدم العمل توزيع المعاقين تبعاً  ):8(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار أسباب عدم العمل

 0.5 1 ربة بيت

 16.8 31 إعاقتي تمنعني من العمل

 19.5 36 يرفضون تشغيلي بسبب اإلعاقة

 3.2 6 أخرى

 60 111 لم يستجب

 100 185 المجموع

إعاقتهم تمنعهم مـن العمـل، بينمـا    % 16.8أن نسبة ) 8(ل رقم أظهرت نتائج الجدو

لم يستجيبوا وذلك بسـبب  % 60يرفضون العمل بسبب اإلعاقة، كما أظهرت النتائج أن % 19.5

  .كونهم طلبة أو رفضوا اإلجابة بدعوى عدم الجدوى من المطالبة بالعمل

وهـذا  . بب اإلعاقـة رفض تشغيلهم بسمن أفراد العينه بطالتهم إلى % 19.5وقد عزى 

  .يعود للنظرة السلبية للمجتمع إتجاة المعاق

  لنوع العملتوزيع المعاقين تبعاً  ):9(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار نوع العمل

 16.8 31 مهني/حرفي

 4.9 9 مؤسسي

 4.3 8 أخرى 

 74.1 137 لم يستجب

 100 185 المجموع

% 4.9يعملون حرفيين ومهنيين بينما % 16.8أن نسبة ) 9(أظهرت نتائج الجدول رقم 

  . يعملون في مؤسسات
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  ملكية العملتوزيع المعاقين تبعاً ل ):10(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار ملكية العمل

 10.8 20 ملك عائلة

 2.2 4 ملك شخصي

 5.4 10 ملك حكومي

 5.4 10 أهلي

 76.2 141 لم يستجب

 100 185 المجموع

% 2.2يعود ملك عملهـم للعائلـة و   % 10.8أن نسبة ) 10(دول رقم أظهرت نتائج الج

 .ملك حكومي% 5.4ملك شخصي، و

  لمصدر االعالة الوحيد ألسرةتوزيع المعاقين تبعاً ): 11(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار هل عملك مصدر اإلعالة الوحيد ألسرتك

 30.3 56 نعم

 69.7 129 ال

 100 185 المجموع

من عمل المعاق هـو مصـدر اإلعالـة    % 30.3أن نسبة ) 11(لجدول رقم يتضح من ا

  . للعائلة

  الحالة الصحية

  سبب اإلعاقةتوزيع المعاقين تبعاً ل ):12(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار سبب اإلعاقة

 11.4 21 حادث سير أوعمل أو  لعب

 38.9 72 خلقي

 18.9 35 أثناء الوالدة

 21.6 40 إصابة

 9.2 17 اخرى

 100 185 المجموع
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من المعاقين تتصـل إعـاقتهم بسـبب    % 11.4أن نسبة ) 12(يتضح من الجدول رقم 

تتصل إعاقتهم بأسباب الوالدة ونسبة % 18.9تتصل بأسباب خلقية، بينما % 38.9حوادث سير و

  ..منهم جاءت إعاقاتهم نتيجة إلصابات% 21.6

  عاقة الصحية نوع اإلتوزيع المعاقين تبعاً ل ):13(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار نوع اإلعاقة

 16.8 31 شلل دماغي

 4.9 9 شلل نصفي سفلي

 19.5 36 شلل سفلي

 7.6 14 شلل رباعي

 5.9 11 خلع كتف

 13.5 25 خلع ورك

 3.2 6 فتحة أسفل الظهر

 7.6 14 بتر أحد االطراف

 21.1 39 أخرى

 100 185 المجموع

من المعاقين يعانون من شـلل نصـفي،   % 19.5أن نسبة ) 13(يتضح من الجدول رقم 

هـي   2000ويرجع ذلك إلى طبيعة الرعاية الصحية أثناء الوالدة، كذلك معظم إصابات انتفاضة 

يعانون من شلل دماغي بسبب ممارسات صحية خاطئة مثل نقـص  % 16.8شلل نصفي، بينما 

  .كيعانون من خلع ور% 13.5األوكسجين، في حين أن نسبة 

  درجة اإلعاقةتوزيع المعاقين تبعاً ل ):14(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار درجة اإلعاقة

 36.8 68 شديده

 44.9 83 متوسطه

 18.4 34 بسيطه

 100 185 المجموع
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من المعاقين يعانون مـن إعاقـة   % 36.8أن نسبة ) 14(تظهر النتائج في الجدول رقم 

  . من اعاقة بسيطه% 18.4وسطه، في حين يعاني من إعاقة مت% 44.9شديده، بينما 

  إلحتياج المعاق إلى معونة أي شخص للقيام بمهام جانبية توزيع المعاقين تبعاً ): 15(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار هل تحتاج إلى معونة أي شخص للقيام بمهام جانبية

 39.5 73 نعم

 28.1 52 ال

 32.4 60 أحياناً

 100 185 المجموع

إلى معونة أي شخص للقيـام  ون حتاجي% 39.5أن نسبة ) 15(يتضح من الجدول رقم 

تعزو الباحثة النتيجة . أحياناً يحتاجون% 32.4ال يحتاجون، بينما % 28.1في حين  بمهام جانبية

للمعاقين يحول دون إعتماد ) الوظيفي، الطبيعي(إلى أن غياب مؤسسات التأهيل وبرامج التدريب 

وأن طبيعة اإلعاقة الحركية تحتـاج مسـاعدة   . نفسه مما يجعله يعتمد على اآلخرين المعاق على

سواء على مستوى أدوات مساعدة أو حتى معونة األفراد اآلخرين المحيطـين، فـإذا تعـرض    

فقد وجد أن بعض من . األفراد لتأهيل جسدي بشكل جيد يحقق إستقاللية في اإلعتماد على الذات

، وعـدد  %7.6ديهم إعاقة مثل فقد أحد األطراف في اليد أو الرجل بنسـبة  أفراد عينة الدراسة ل

، وبعض الفئـات المـذكوره ال   %13.5، كذلك خلع الورك %5.9األفراد الذين لديهم خلع كتف 

يستعملون األدوات المساعدة وإن كان لديهم هذه األدوات يستطيعون القيام بمهامهم كـونهم قـد   

  . تدربوا عليها بشكل جيد

الذي في (ا توفر للشخص المعاق األدوات المتحركة المساعدة مثل الكرسي الكهربائي إذ

وكان داخل المنزل وخارجه وفـي  ) الغالب ال يستطيع المعاق وأسرتة شراءه بسبب إرتفاع ثمنه

الجسـدي أو  (أو مؤسسـة التأهيـل   ) المدرسة، الجامعة، المعهـد (الشارع العام ومكان التعليم 

العمل مؤهل فيزيائيا أو هندسيا فهذا يساعد على عدم إعتماد المعاق علـى أي  أو مكان ) الصحي

إذا التاهيل الجيد وتوفر األدوات المساعدة وتواجد . فرد وقيامه بمهام حياته اليومية بشكل طبيعي

  .  األماكن المؤهلة للمعاقين، يؤدي إلى إعتماد المعاق على ذاته، مما يسهل في عملية الدمج
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  تلقي المساعدة في الحياة اليومية بشكل رئيسيتوزيع المعاقين تبعاً ل): 16(الجدول 

النسبة المئوية التكرار ممن تتلقى المساعدة بشكل رئيسي

 9.7 18 أخ

 35.7 66 أم

 5.9 11 أب

 3.8 7 أخت

 8.6 16 زوجه/ زوج

 3.8 7 حدد/ أخرى

 32.4 60 لم يستجب

 100 185 المجموع

% 5.9يتلقون المساعدة من األم بينمـا  % 35.7أن نسبة ) 16( يتضح من الجدول رقم

  . الزوجة/ يتلقون المساعدة من الزوج% 8.6من األخ بينما % 9.7من األب في حين 

  البيئة االجتماعية توزيع المعاقين تبعاً لمتغير): 17(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار عدد أفراد األسرة

 11.9 22 أشخاص فأقل 3

 49.2 91 أفراد 7-4من 

 38.9 72 أفراد فأكثر 8من 

 100 185 المجموع

-4(من األسر يتراوح عدد أفرادها بين % 49.2أن نسبة ) 17(يتضح من الجدول رقم 

ومرد ذلك . فأكثر) 8(عدد أسرهم % 38.9أشخاص فأقل بينما ) 3% (11.9أفراد في حين ) 7

ني حيث أن غالبية األسر الفلسطينية تقع ضمن نسبة الخصوبة المرتفعة لدى المجتمع الفلسطيهو 

المسح الـديمغرافي،  (وهذا يتوافق مع نتائج الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) 4.6(عدد أفراد 

  ).2006التقرير النهائي، 
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  المستوى التعليمي لألب توزيع المعاقين تبعاً لمتغير ):18(الجدول 

 المئويةالنسبة التكرار المستوى التعليمي لألب

 14.6 27 )غير متعلم(أمي 

 31.9 59 إبتدائي

 30.8 57 إعدادي

 11.4 21 ثانوي

 4.9 9 دبلوم

 4.3 8 بكالوريوس

 2.2 4 دراسات عليا

 100 185 المجموع

أن نسبة كبيرة من آباء المعاقين حاصـلين علـى مؤهـل    ) 18(يتضح من الجدول رقم 

  %.31.9أعلى النسب للحاصلين على الدرجة االبتدائية  علمي أقل من الثانوية العامة، إذا كانت

  الحالة العملية لألب توزيع المعاقين تبعاً لمتغير): 19(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار الحالة العملية لألب

 55.1 102 يعمل

 21.1 39 عاطل عن العمل

 7.6 14 عاجز ال يستطيع العمل

 -  -  ربة بيت

 -  -  طالب

 4.9 9 متقاعد

 -  -  مكتفي

 11.4 21 متوفى

 100 185 المجموع

% 21.1من اآلباء يعملون فـي حـين   % 55.1أن نسبة ) 19(يتضح من الجدول رقم 

 . عاجزون عن العمل% 7.6عاطلون عن العمل بينما 
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  مستوى تعليم األم توزيع المعاقين تبعاً لمتغير): 20(الجدول 

 ةالنسبة المئوي التكرار مستوى تعليم األم

 19.5 36 )غير متعلمة(أمية 

 28.1 52 إبتدائي

 27 50 إعدادي

 16.8 31 ثانوي

 4.3 8 دبلوم

 4.3 8 بكالوريوس

 -  -  دراسات عليا

 100 185 المجموع

من األمهـات للمعـاقين ُأميـات بينمـا     % 19.5أن نسبة ) 20(يتضح من الجدول رقم 

أنهين التحصيل اإلعدادي % 27أن نسبة منهن حصلن على التحصيل اإلبتدائي في حين % 28.1

  . أنهين التحصيل الثانوي% 16.8بينما 

  الحالة العملية لألم توزيع المعاقين تبعاً لمتغير ):21(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار الحالة العملية لألم

 5.9 11 تعمل

 2.7 5 عاطلة عن العمل

 1.1 2عاجزة ال تستطيع العمل

 81.6 151 ربة بيت

 -  -  طالبة

 0.5 1 متقاعدة

 -  -  مكتفيه

 8.1 15 متوفاه

 100 185 المجموع

من األمهات عامالت بينما النسبة الكبيـرة  % 5.9أن نسبة ) 21(يتضح من الجدول رقم 

  . منهن غير عامالت أي ربات بيوت
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  عالقة القرابة بين األم واألب توزيع المعاقين تبعاً لمتغير): 22(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار القرابة بين األم واألبعالقة 

 18.9 35 أبناء عم من الدرجة األولى

 14.6 27 أبناء خال من الدرجة األولى

 8.1 15 أبناء حمولة واحده

 9.2 17 قرابة بعيده

 49.2 91 ال يوجد قرابة

 100 185 المجموع

ة األولى أبناء عـم أو  من األقارب من الدرج% 33.5أن ) 22(يتضح من الجدول رقم 

يرتبطون بقرابة بعيدة بينما % 9.2منهم من أبناء حمولة واحدة، في حين % 8.1خال وأن نسبة 

  . منهم ال تربطهم صلة قرابة% 49.2

  مدى وجود شخص آخر معاق في األسرة  توزيع المعاقين تبعاً لمتغير): 23(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار يه إعاقةلد)أخ، أخت، أحد الوالدين(هل يوجد في االسرة

 21.1 39 نعم

 76.8 142 ال

 2.2 4 ال أعلم

 100 185 المجموع

من المعاقين لديهم فـرد مـن   % 21.1أنه يوجد ما نسبتة ) 23(يتضح من الجدول رقم 

  . األسرة أو اكثر من المعاقين

  ةعدد المعاقين في العائل توزيع المعاقين تبعاً لمتغير): 24(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار عدد المعاقين في العائلة

 10.3 19 واحد

 3.8 7 إثنان

 1.6 3 ثالثة

 0.5 1 أربعة

 2.2 4 خمسة

 0.5 1 ستة

 2.2 4 سبعة

 78.9 146 لم يستجب

 100 185 المجموع
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يوجد لديهم معاق واحد في األسرة بينما % 10.3أن نسبة ) 24(يتضح من الجدول رقم 

  . ال يوجد لديهم معاقون% 78.9يهم معاقان في حين أن نسبة لد% 3.8

النتائج المتعلقة بواقع المعاق في الحياة المختلفة تبعاً للمجاالت احتياجات المعـاقين   4-1-2

  ):التنقل والمواصالت، والنواحي االقتصادية االجتماعية والنفسية، والعالقات االجتماعية(

  :ت الباحثة المتوسطات الحسابية النسب المئوية والتقدير اآلتيللتعرف على هذه الجوانب إستخدم

  .درجة قليلة جداً%) 20أقل من( 

  .درجة قليلة%) 39.99وحتى % 20من (

  .درجة متوسطة%) 59.99وحتى % 40من (

  .درجة مرتفعة%) 79.99وحتى أقل % 60من (

  .درجة مرتفعة جدا) فأكثر% 80من (

  : تبين ذلك) 28، 27، 26، 25(والجداول ذات االرقام 

  مجال التنقل والمواصالت

  يوضح المتوسطات النسب المئوية والتقدير تبعاً لمجال التنقل والمواصالت): 25(الجدول 

 التقدير النسبة المتوسط الفقرة الرقم
هل تلقيت تدريبا على التنقل والحركة من أحـدى   1

 ؟المؤسسات
متوسطة56.49 2.26

 مرتفعة61.08 2.44 ؟العامة بدون مساعدة أحدهل تستخدم المواصالت  2
متوسطة57.43 2.30  هل يتوفر عندك أنت أدوات مساعدة للتنقل؟ 3
متوسطة50.41 2.02 هل المرافق العامة مؤهلة الستقبال المعاقين؟ 4
متوسطة50.41 2.02 هل قوانين السير تلبي حاجات المعاقين؟ 5
تجـاوب  هل الشوارع والممـرات فـي الحـي ت    6

 واحتياجات المعاقين؟
متوسطة50.14 2.01

متوسطة54.32 2.17 الدرجة الكلية للمجال
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حصلت على تقدير مرتفع بينمـا بقيـة   ) 2(أن الفقرة رقم ) 25(يتضح من الجدول رقم 

وتعزو . فقرات المجال والدرجة الكلية لمجال التنقل والمواصالت قد حصلت على تقدير متوسط

ة إلى غياب التدريب الذي يحظى به المعاق في المؤسسات المحلية والحكومية حول الباحثة النتيج

الحركة والتنقل مما تقع على عاتق األسرة التدريب والتكفل بمصروفات نقل إبنهم المعاق، كمـا  

أن المعاق نفسه يحاول مساعدة نفسه من خالل اإلكتشاف الذاتي لكيفية التنقـل ممـا يعرضـه    

وتستنتج الباحثة أن مجال النقل والمواصالت قد أظهر أفراد العينية . ألحيانللمخاطر في بعض ا

وهذا ما يفسر عدم أهلية الشوارع والممرات والمرافـق العامـة   % 54.32رضا متوسطاً بنسبة 

  .لحركة المعاقين وعدم تلبية قوانين السير إحتياجات المعاقين في التنقل

  المجال االقتصادي

  المئوية والتقدير تبعاً للمجال االقتصاديالنسب ): 26(الجدول 

 التقدير النسبة المتوسط الفقرةالرقم
هل تحتاج اليجاد مشاريع عمل صغيرة خاصة  1

 بك؟
 مرتفعة 68.24 2.73

ايجاد صندوق يعنى بقروض ميسرة للمعاقين  2

 إلنشاء مشاريع صغيرة؟
 مرتفعة 67.84 2.71

معاقين هل تحتاج الى سوق داعم يعنى بدعم ال 3

 العالة أنفسهم؟
 مرتفعة 67.43 2.70

هل تحتاج لدورات تدريبية تأهيلية في المجال  4

 المهني؟
 مرتفعة 67.03 2.68

مرتفعة 67.64 2.71 الدرجة الكلية للمجال

أن فقرات المجال االقتصادي والدرجة الكلية للمجـال قـد   ) 26(يتضح من الجدول رقم 

الجدول  الحاجة المرتفعة لـدى المعـاقين لوجـود دعـم     ويوضح . .حصلت على تقدير مرتفع

  %.67.64اقتصادي أو مشاريع تشغيلية داعمة للمعاقين بنسبة 
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  واقع تلقي المعاق للخدمات النفسية االجتماعية 

  واقع تلقي الخدمات النفسية االجتماعية   يوضح النسب المئوية والتقدير تبعاً لمجال ):27(الجدول 

 التقدير النسبةتوسطالم الفقرةالرقم

هل تلقيت  دورات تدريبية  في تعلم مهارات التعبير اللفظي  1

 أو الحركي؟
متوسطة49.32 1.97

هل تلقيت  الدعم االجتماعي والنفسي من خـالل تعريفـك    2

 بحقوقك والعمل على الواجبات؟
 مرتفعة60.41 2.42

 هل تلقيت دورات تدريبية من بعض المؤسسات للتكيف مع 3

 المجتمع المحلي؟
متوسطة57.97 2.32

 مرتفعة62.70 2.51 هل تلقيت دعم  لتقبل اإلعاقة والتعايش معها؟ 4
هل مررت  واسرتك بجلسات إرشـاد فرديـة او جماعيـة  5

سرية لتعريف األسـرة باألبعـاد النفسـية واالجتماعيـة،     

المطلوب التعامل فيها مع المعاق؟                            

متوسطة55.00 2.20

هل هناك توفير وتشجيع ا الختيـار تخصصـات علميـة     6

 تتناسب وقدراتك؟
متوسطة57.84 2.31

هل يوجد تسهيل إجراءات قبـول المعـاقين حركيـاً فـي      7

 الجامعات؟
متوسطة47.84 1.91

هل تعتقد من المهم إقامة أندية وأنشطة مختلطة معاقين مـع   8

 أشخاص عاديين؟
2.65 66.22 

متوسطة58.78 2.35 هل هناك تشجيع المواهبك بأشكالها وتبنيها؟ 9
هل تلقى توجيه المشاعر الناجمة لدى المعاق اتجاه الجـنس   10

 اآلخر بطريقة تتالئم وقدراته؟ 
متوسطة55.14 2.21

هل هناك برامج توعية للمجتمع المحلـي حـول االعاقـة     11

 سية؟وتاثيراتها االجتماعية والنف
متوسطة57.84 2.31

 مرتفعة61.89 2.48 .تشجيع المعاقين على التعليم 12
 مرتفعة60.54  2.42  هل تشارك في ورش العمل والدورات المتخصصة؟ 13
متوسطة54.73 2.19 هل تدربت على التسوق وشراء الحاجيات؟ 14
متوسطة58.65 2.35 هل تدربت على األنشطة الحياتية اليومية كالنظافة وغيرها؟ 15
 مرتفعة65.14 2.61 هل تشارك  في األنشطة االجتماعية؟ 16
متوسطة58.51 2.34 هل تشارك  في األنشطة الرياضية؟ 17

متوسطة58.15 2.33 الدرجة الكلية للمجال
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قد حصلت على تقدير ) 16، 13، 12، 4، 2(ان الفقرات ) 27(يتضح من الجدول رقم 

وتعـزو  . الفقرات والدرجة الكلية للمجال قد حصلت على تقدير متوسط مرتفع في حين أن بقية

الباحثة هذه النتيجة إلى غياب مفهوم التنمية االجتماعية وتطوير ذاتية المعاق وجعله متكيفاً مـع  

المحيط االجتماعي، مما يخلق لديه الكثير من اإلحباطات وبخاصة االجتماعيـة منهـا، إذ إنـه    

جتماعية خوفاً من وصمة العار التي قد تلحق باألسرة من وجود إبن معاق يتسبب في المواقف اال

لديها أو أن يعطل زواج أخواته بسبب إعاقته، ونظرة الناس إلى أن اإلعاقة متوارثة وهي بمثابة 

الفايروس الذي ينتشر، وجل هذه تؤثر على نفسية حياة المعاق ومسارها تجعله محبطاً ال يشارك 

هارفي وجرينواي (وهذا ما أكدته دراسة . جتماعية وعرضة للمشكالت النفسيةفي المناسبات اال

حيث بينت أن اإلعاقه الجسمية تؤدي إلى اإلحساس المنخفض بتقدير الـذات وإرتفـاع   ) 1984

مستويي القلق والنظرة غير المتكاملة للذات، وتستنتج الباحثة أن واقـع النـواحي االجتماعيـة    

  :وترجع األسباب إلى اآلتية% 58.15رجة متوسطة بنسبة والنفسية للمعاق أظهرت د

إظهار األسرة إهتماماً مبالغاً فيه والشعور بالشفقة تجاه اإلبن المعاق، وهذا ما يحمل أفـراد  : أوالً

االسرة كافة على القيام جماعيا أو فرديا بكافة إحتياجاته وتقديم كافة الخدمات له حتى البسـيطة  

  .لق لدية شعور باإلتكاليةمنها، وهذا ممكن ان يخ

من الممكن أن تصاب األسرة بحالة من اإلحباط وإحراج تجاة اإلبن المعوق نفسة وتجـاه  : ثانياً

المجتمع، وهذه الحالة تخلق عند المعوق شعوراً بالالمسؤولية واإلتكالية، فمن جهه تـرى فيـه   

  .شخصية مرفوضة وغير مرغوب فيها من جهة أخرى

مع تجاه المعوق، إذ إن نظرة المجتمع للمعوق هي مجموع نظرات األسر في موقف المجت: ثالثـاً 

هذا المجتمع، لذلك فان المجتمع ينظر إلى المعاق على أنه ناقص وعاجز، فمثال نلحظ التمييز في 

المعاملة من قبل األفراد الذين يتعامل معهم المعاق في حياته اليومية فـي المدرسـة، الجامعـة،    

  )الخ... يرانمكان العمل، الج
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هنا تكمن أهمية تحقيق التكيف االجتماعي والنفسي بهدف تقبل المعاق إلعاقتة من خالل 

تدعيم مصادر القوة عنده ليصبح قادراً على اإلعتماد على نفسه في حياته قدر اإلمكـان ليسـهل   

  . إدماجه أو إعادة إندماجة في المجتمع الذي يعيش فية

  الخدمات الصحية والعالجية الوضع الطبي للمعاق مدى توفر 

الوضع الطبي للمعـاق مـدى تـوفر    يوضح النسب المئوية والتقدير تبعا لمجال  ):28(الجدول 

  الخدمات الصحية والعالجية 

 التقدير النسبة المتوسط الفقرةالرقم
 متوسطة 48.47 1.45 هل انت  بحاجة إلى عالج دائم؟ 1
 متوسطة 40.72 1.22 طبياً؟) حالياً(هل انت  بحاجة إلى عالج مؤقت  2
عمليـة  (هل انت  بحاجة إلى عـالج طـارئ    3

 ؟)جراحية
 قليلة 38.56 1.16

 متوسطة 51.71 1.55 هل انت  بحاجة إلى وسائل مساعدة؟ 4
 متوسطة 49.37 1.48 هل انت  بحاجة إلى عالج أو إرشاد نفسي؟ 5
هل انت  بحاجة إلى مساعدة في البـرامج مـع    6

 المجتمع؟
 متوسطة 49.37 1.48

هل انت  بحاجة إلى االنتقال من األسـرة إلـى    7

 مؤسسة؟
 قليلة 39.46 1.18

هل انت  بحاجة إلى نقـل مـن مؤسسـة إلـى      8

 أخرى؟
 قليلة 37.12 1.11

 متوسطة 44.35 1.33 الدرجة الكلية للمجال

 قد حصلت على تقدير منخفض في) 8، 7، 3(ان الفقرات) 28(يتضح من الجدول رقم 

مـدى  ويوضح الجدول أن .. حين أن بقية الفقرات والدرجة الكلية قد حصلت على تقدير متوسط

  .وهي نسبة متوسطة % 44.35توفر الخدمات الصحية والعالجية للمعاق قد حصلت على 
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  تقييم المعاق للعالقات االجتماعية

  قات االجتماعيةيوضح النسب المئوية والتقدير تبعاً لمجال التقييم للعال ):29(الجدول 

 التقدير النسبة المتوسط الفقرةالرقم
 مرتفعة 71.68 3.58 .معاملة أفراد األسرة مع المعاق 1
 مرتفعة 61.19 3.06 .احترام اآلخرين لقدرات المعاق 2
 متوسطة 52.54 2.63 .معاملة المؤسسة مع المعاق 3
 متوسطة 46.81 2.34 .الخدمات المقدمة في المؤسسة العالجية والتاهيلية 4
 متوسطة 43.24 2.16 .التنقل بين األسرة والمؤسسة 5
 مرتفعة 60.22 3.01 .عالقة المعاق بالمجتمع المحلي 6
 متوسطة 59.57 2.98 .عالقة المعاق مع المعاقين من نفس اإلعاقة 7

 متوسطة 56.46 2.82 الدرجة الكلية للمجال

قد حصلت على تقدير مرتفع بينما ) 6، 2، 1(أن الفقرات ) 29(يتضح من الجدول رقم 

وترجع الباحثة هـذه النتيجـة إلـى    . بقية الفقرات ودرجة المجال قد حصلت على تقدير متوسط

فصل األسرة إلبنها المعاق بعد أن خاضوا مرحلة الصدمة واإلنكار بوجود معاق وإلقـاء اللـوم   

جعل المعاق وكأنه أمـر واقـع   على الطبيب تارة وعلى الزوجة والزوج تارة أخرى، هذا كله ي

وإستنتجت الباحثة هنا أن افرد العينة . لألسرة فتحاول هذه األسرة قدر اإلمكان تقبل إبنها المعاق

) 29(، حيـث أظهـر الجـدول    %56.46تراوحت درجة إندماجهم االجتماعي بنسبة متوسطة 

أهيلية ومدى رضاه عن العالقات االجتماعية للمعاق داخل أسرتة ومجتمعه المحلي والمؤسسة الت

  :الخدمات المقدمة له وترجع الباحثة ذلك إلى

قد تقاربت النتائج بين عالقة الفرد مع المجتمع المحلي المحيط به حيث كانـت النسـبة   

من المعاقين وببين عالقة المعاق مع معاقين من نفس اإلعاقة حيـث كانـت النسـبة    % 60.22

المعاقين للعالقات االجتماعية كـان متوسـطاً بنسـبة    تقييم وعليه تستنتج الباحثة أن % 59.57

56.46% . 
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  مدى توفر االحتياجات التالية

  مدى توفر االحتياجات التاليةالنسب المئوية تبعا لمجال  ):30(الجدول 

 التقدير النسبة المتوسط الفقرةالرقم
 مرتفعة 61.98 1.86 يتوفر في المسكن مكان يتالئم واحتياجات المعاق  1
 منخفضة 36.58 1.10 يتوفر في المدارس مكان يتالئم واحتياجات المعاق 2
 منخفضة 34.95 1.05 يتوفر في الجامعة مكان يتالئم واحتياجات المعاق 3
 منخفضة 28.29 0.85 يتوفر في المساجد مكان يتالئم واحتياجات المعاق 4
يتوفر في الحدائق العامة مكان يتالئم واحتياجـات   5

 المعاق
 منخفضة 24.14 0.72

يتوفر في المسكن مصـعد أو مسـلك مخصـص     6

 .للمعاق
 منخفضة 21.26 0.64

 .يتوفر في الشارع مسلك مخصص للمعاقين 7
0.36 11.89 

منخفضة 

 جدا
 .يتوفر في مكان السكن أرصفة تساعد المعاقين 8

0.46 15.32 
منخفضة 

 جدا
 منخفضة 23.96 0.72 .يتوفر أماكن أنشطة رياضية خاصة بالمعاقين 9

كراسـي،  (يتوفر في المؤسسات أدوات مسـاعدة   10

 .الخ...وكر، عكازات
 منخفضة 36.94 1.11

يتوفر في المنطقة مصدر محلي لصناعة األدوات  11

 .المساعدة
0.32 10.63 

منخفضة 

 جدا
يتوفر في التجمع السكني مرافق عامـة تراعـي    12

 .احتياجات المعاقين
0.37 12.25 

منخفضة 

 جدا

 منخفضة 26.52 0.80 الدرجة الكلية للمجال

قد حصلت على تقدير مرتفع بينما الفقـرات  ) 1(أن الفقرة ) 30(يتضح من الجدول رقم 

) 10، 9، 6، 5، 4، 3، 2(قد حصلت على تقدير منخفض جداً، أما الفقرات ) 11، 10، 8، 7(

 .درجة المجال قد حصلت على تقدير منخفض
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  ة بالمؤسسات العاملة في محافظة نابلسالنتائج المتعلق 2 -4

قامت الباحثة بعد عملية تطوير االستمارة بتوزيعها على عدد من المؤسسات العاملة في 

حقل التأهيل للمعاقين والمؤسسات الخدماتية للمواطنين وذلك للتعرف على إحتياجـات المعـاقين   

ات المؤسسـات لمسـاعدة   والتعرف على الصعوبات التي يعانيها المعاق وللوقوف علـى قـدر  

  :المعاقين والخدمات المقدمة لهم

) 26(أجريت الدراسة على عينة تم اختيارها بالطريقة العشوائية وبلغ عددأفراد العينـة  

  :ومصنفة كاآلتي

  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس لمسؤولي المؤسسات : )31(الجدول 

 الجنس التكرار %النسبة
 ذكر 23 88.5
 انثى 3 11.5
 المجموع 26 100

  ان نسبة العملين من الذكور في المؤسسات هي اعلى من االناث )31(يتضح من الجدول رقم 
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ذكر
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  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس لمسؤولي المؤسسات): 6(شكل 

  

  نتائج الدراسة تبعاً تغطية خدمات المؤسسة ):32(الجدول 

 النسبة المئوية تكرارال تغطية خدمات المؤسسة

 7.7 2 مدينة

 7.7 2 مخيم

 -  -  قرية

 84.6 22 كافة المناطق

 100 26 المجموع
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أن نسبة كبيرة من المؤسسات تغطي كافة المناطق وهـذا  ) 32(يتضح من الجدول رقم 

  .مؤشر جيد

  نتائج الدراسة تبعاً لسهولة وصول المعاقين للموقع ):33(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار ين للموقعسهولة وصول المعاق

 61.5 16 بسهولة

 15.4 4 بسهولة جزئية

 19.2 5 بصعوبة

 3.8 1 بصعوبة بالغة

 100 26 المجموع

أن نسبة الذين يعانون من صعوبة للوصول إلى المؤسسات ) 33(يتضح من الجدول رقم 

  .ساتوهي نسبة منخفضة وهذا مؤشر جيد في سهولة الوصول للمؤس% 19.2هم 

  نتائج الدراسة تبعاً لقيام المؤسسة بدورات تأهيل ورفع كفاءة المعاقين ):34(الجدول 

النسبة المئوية التكرار القيام بدورات تأهيل ورفع كفاءة المعاقين

 30.8 8 نعم

 11.5 3 أحياناً

 23.1 6 ال

 34.6 9 لم يستجب

 100 26 المجموع

ين يعملون على عقـد دورات لرفـع كفـاءة    أن نسبة الذ) 34(يتضح من الجدول رقم 

لم يستجيبوا وهذا مؤشر واضـح لعـدم   % 34.6أجابو بال، و% 23.1المعاقين تظهر النتائج أن 

  .قيام المؤسسات بدورها
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  نتائج الدراسة تبعاً إللتزام العاملين من المعاقين بالعمل ):35(الجدول 

 ة المئويةالنسب التكرار إلتزام العاملين من المعاقين بالعمل

 26.9 7 جيد جداً

 23.1 6 جيد

 3.8 1 وسط

 -  -  سيء

 -  -  سيء جدا

 11.5 3 الأعرف

 34.6 9 لم يستجب

 100 26 المجموع

أشاروا بإلتزام العاملين مـن المعـاقين   % 26.9أن نسبة ) 35(يتضح من الجدول رقم 

، وتعزوه الباحثة هـذه  %34.6بالعمل هو بشكل جيد جداً، ونسبة المسؤولين الذين لم يستجيبوا 

  . النسبة لوجود نسبة قليلة من المعاقين يعملون في هذه المؤسسات

  نتائج الدراسة تبعاً لتأييد دمج المعاقين  ):36(الجدول 

النسبة المئوية التكرار هل تؤيد دمج المعاقين

 92.3 24 نعم

 -  -  أحيانا

 -  -  ال

 7.7 2 لم يستجب

 100 26 المجموع

  .يؤيدون دمج المعاقين% 92.3أن ) 36(الجدول رقم  يتضح من

  نتائج الدراسة تبعاً آللية دمج المعاقين ):37(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار كيف يمكن دمج المعاقين

 15.4 4 تسهيل فيزيائي

 3.8 1 خلق توعية مجتمعية

 -  -  تقديم المنح
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 النسبة المئوية التكرار كيف يمكن دمج المعاقين

 -  -  عم ماديد

 7.7 2 توعية أسرية

 65.4 17 كل ما ذكر

 7.7 2 لم يستجب

 100 26 المجموع

يؤيدون التسـهيل الفيزيـائي والتوعيـة    % 65.4أن نسبة ) 37(يتضح من الجدول رقم 

  .المجتمعية وتقديم المنح والدعم المادي والتوعية األسرية كسبيل للدمج

  قيام المؤسسة بالتقييم الّدوري إلحتياجات المعاقيننتائج الدراسة تبعاً ل ):38(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار هل تقوم مؤسستكم بالتقييم الّدوري إلحتياجات المعاقين

 57.7 15 نعم

 26.9 7 ال

 11.5 3 ال أعرف

 3.8 1 لم يستجب

 100 26 المجموع

قييم  الـّدوري  من المؤسسات تقوم بـالت % 57.7أن نسبة ) 38(يتضح من الجدول رقم 

  .إلحتياجات المعاقين

  نتائج الدراسة تبعاً لقيام المؤسسة بالتوعية حول قانون المعاقين ):39(الجدول 

النسبة المئوية التكرار هل تقوم مؤسستكم بالتوعية حول قانون المعاقين

 50 13 نعم

 30.8 8 ال

 11.5 3 ال أعرف

 7.7 2 لم يستجب

 100 26 المجموع

من المؤسسات تقوم بالتوعية حول قـانون  % 50أن نسبة ) 39(لجدول رقم يتضح من ا

  .المعاقين
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  نتائج الدراسة تبعاً لقيام المؤسسة بنشاطات مشتركة مع المجتمع المحلي ):40(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار هل تقوم مؤسستكم بنشاطات مشتركة مع المجتمع المحلي

 61.5 16 نعم

 19.2 5 ال

 15.4 4 فال أعر

 3.8 1 لم يستجب

 100 26 المجموع

من المؤسسات تقوم بنشاطات مشـتركة  % 61.5أن نسبة ) 40(يتضح من الجدول رقم 

  .مع المجتمع المحلي

  العاملة في محافظة نابلس واقع الدمج البيئي في المؤسساتالنتائج المتعلقة ب  4-3

اعي  للمعاقين حركياً من وجهـة  للتحقق من سؤال المطروح حول الواقع البيئي واالجتم

نظر مدراء المؤسسات قي محافظة نابلس إستخدمت الباحثة المتوسطات والنسب المئوية والتقدير 

  :االتي

  .درجة قليلة جدا%)  20اقل من(

  .درجة قليلة%) 39.99وحتى % 20من (

  .درجة متوسطة%) 59.99وحتى % 40من (

  .درجة مرتفعة%) 79.99وحتى % 60من (

  .درجة مرتفعة جدا) فأكثر% 80من (
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  يوضح النسب المئوية والتقدير تبعاً لمجال واقع الدمج الفيزيائي في المؤسسات): 41(الجدول 

  المتوسط  الفقرة الرقم
النسبة 

  المئوية
  التقدير

 مرتفعة 67.5 1.35  يتوفر لدى المؤسسة مداخل خاصة للمعوقين  1
يتوفر لدى المؤسسـة مواقـف سـيارات خاصـة       2

  بالمعوقين
 قليلة 36.5 0.73

 قليلة 31 0.62  يتوفر في المبنى لوحات ارشادية للمعوقين  3
 قليلة 38.5 0.77  يتوفر في المبنى اماكن خاصة النتظار المعوقين  4
تصميم المبنى يساعد المعوقين علىالوصول الـى    5

  جميع المرافق
متوسطة 52 1.04

 قليلة 31 0.62  يتوفر في المبنى درج خاص للمعوقين  6
متوسطة 46 0.92  يتوفر في المنى مقاعد مناسبة للمعوقين  7
متوسطة 57.5 1.15  يتوفر في المؤسسة وسائل حماية من عوامل المناخ  8
متوسطة 59.5 1.19  مواصفات ارضيات المبنى تمنع االنزالق  9
حـدرات الهبـوط   يوفر المبنى لوحات تدل على من  10

  والصعود
 قليلة 29 0.58

تصميم المبنى يوفر سهولة الوصول الى الخـدمات    11

  بالنسبة للمعوقين
متوسطة 56 1.12

يتوفر في صاالت المبنى هواتـف عامـة يسـهال      12

  الوصول اليها
متوسطة 50 1

يتوفر في المبنى ابواب حريـق للهـرب خاصـة      13

  بالمعوقين
 قليلة 27 0.54

المبنى لوحات ارشادية تدل على اسهل الطرق  يوفر  14

  للوصول الى باب الهرب
 قليلة 29 0.58

  يتوفر في المبنى االنارة الكافية  15
1.88 94 

كبيرة 

 جدا
متوسطة 46 0.92  يتوفر في المبنى متكات جيدة ومتينة  16

متوسطة 47  0.94  الدرجة الكلية للمجال
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، وهي %)47(مج الفيزيائي في المؤسسات بلغ أن واقع الد) 41(يتضح من الجدول رقم 

  . نسبة متدنية حيث أن بقية المؤسسات بحاجة إلى تأهيل

  واقع عمل مؤسسات التأهيل العاملة في محافظة نابلس النتائج المتعلقة ب 4 -4

وللتحقق من السؤال المطروح حول واقع المؤسسات العاملة في تأهيـل المعـاقين فـي        

  :ياً واجتماعياً إستخدمت الباحثة المتوسطات والنسب المئوية والتقدير االتيمحافظة نابلس بيئ

  .درجة قليلة جدا%) 20اقل من (

  .درجة قليلة%) 39.99وحتى % 20من (

  .درجة متوسطة%) 59.99وحتى % 40من (

  .درجة مرتفعة%) 79.99وحتى % 60من (

  .درجة مرتفعة جدا) فأكثر% 80من (

  ئوية والتقدير تبعاً لواقع عمل مؤسسات التأهيل العاملة في محافظة نابلس النسب الم ):42(الجدول 

المتوسط الفقرة الرقم
النسبة 

 المئوية
 التقدير

تقوم المؤسسة بتدريب للمعاقين حـول الحركـة وممارسـة     1

 .انشطة الحياة
3.20 64  

 مرتفعة

 طةمتوس 52 2.60 .تقوم المؤسسة بتامين المواصالت الخاصة للمعاقين 2
 مرتفعة 68 3.40 تقوم المؤسسة بتوفير أدوات مساعدة للحركة والتنقل 3
عملت المؤسسة على تاهيل وتعديل  المرافـق لكـي تكـون     4

 .مؤهلة لالستخدام المعاقين
3.30 66 

 مرتفعة

 مرتفعة 66 3.30 تقوم المؤسسة بعقد دورات تدريبية للتعريف بحقوق المعاقين 5
المجتمع المحلي بحقوق المعاق وقضايا  تقوم المؤسسة بتوعية 6

 االعاقة 
3.20 64 

 مرتفعة

 مرتفعة 70 3.50 تقوم المؤسسة بتشجيع المعاقين على التعليم 7
تقوم المؤسسة بتقديم الخدمات االرشادية النفسية االجتماعيـة   8

 .للمعاقين وذويهم
3.30 66 

 مرتفعة
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المتوسط الفقرة الرقم
النسبة 

 المئوية
 التقدير

 مرتفعة 64 3.20 تقوم المؤسسة بتفعيل عالقة المعاق بالمجتمع المحلي 9
تقوم المؤسسة باقامة انشطة مشتركة  لدمجبين المعاقين وغير  10

 المعاقين
3.60 72 

 مرتفعة

تقوم المؤسسة بتشجيع سياسة دمج االعاقـة الحركيـة فـي     11

 المجتمع
3.40 68 

 مرتفعة

توعية عن طريق الصـحف   تقوم المؤسسة بتشجيع حمالت 12

 واالذاعات 
2.90 58 

 متوسطة

تقوم المؤسسة بتدريب المعاقين  حـول اسـتخدام المرافـق     13

 .العامة
2.80 56 

 متوسطة

 متوسطة 52 2.60 .تقوم المؤسسة بتدريب المعاقين حول استخدام المواصالت العامة 14
تقوم المؤسسة بتتدريب المعاقين حـول ممارسـة االنشـطة     15

 .لرياضيةا
3.10 62 

 مرتفعة

 مرتفعة 70 3.50 .تقوم المؤسسة بتاهيل االسرة حول التعامل مع االبن المعاق 16
 مرتفعة 72 3.60 .تقوم المؤسسة بالمساعدة في اقامة ايام ترفيهية للمعاقين 17
 مرتفعة 60 3.00 .تقوم المؤسسة بالمساعدة في اقامة االندية الرياضة للمعاقين 18
 متوسطة 56 2.80 وم المؤسسة بتقديم خدمات ارشاد نفسي او اجتماعي تق 19
 مرتفعة 72 3.60 تقوم المؤسسة بتوفير أدوات وأجهزة مساعدة للتنقل 20
 متوسطة 48 2.40 .تقوم المؤسسة باقراض المعاقين النتاج مشاريع صغيرة لهم 21
 متوسطة 46 2.30 تقوم المؤسسة بتسويق منتجات ينتجها المعاقين  22
تقوم المؤسسة بالتاهيل الجسدي للمعاق بهدف دمج المعـاق   23

 اجتماعيا 
3.20 64 

 مرتفعة

 مرتفعة 68 3.40 تقوم المؤسسة بالتاهيل المهني بهدف دمج المعاق اجتماعيا   24
تقوم المؤسسة عقـد مـؤتمرات حـول حاجـات المعـاقين       25

 ومشكالتهم 
3.10 62 

 مرتفعة

 مرتفعة 72 3.60 .من طاقمها من المعاقين%5توظيف تقوم المؤسسة ب 26
بشكل عام، كيف تقيم خبرة المؤسسات العاملة مع المعـاقين   27

 في مجتمعك 
2.30 46 

 متوسطة

تقوم مؤسستكم بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات اخرى محلية  28

 .تاهيلية
3.40 68 

 مرتفعة

 مرتفعة63.29 3.16 الدرجة الكلية للمجال
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التأهيل العاملة في محافظـة  أن نسبة واقع عمل مؤسسات ) 42(ن الجدول رقم يتضح م

  . وهي نسبة مرتفعة بحاجة إلى تدعيم بعض اإلحتياجات بشكل افضل% 63.29بلغت نابلس 

  يوضح المؤشرات ونسبة إنطباقها على المؤسسات ): 43(الجدول 

ال ينطبق ينطبق المؤشرالرقم

 %66.4%33.3 .ول الكرسي المتحركواسعة لدخ أبواب المؤسسة .1

لتسهيل تحـرك الكرسـي بإتجـاه مـداخل      يوجد سطح مائل .2

 .المؤسسة

33.3%66.4% 

 %75 %25 .وبها مقابض للمساعدة دورة المياه واسعة .3

أجزاء الحيز التي يحتاجها المعاق في حركته وتواجده واسـعة   .4

 .تسمح بتحرك حر للكرسي المتحرك

33.3%66.4% 

األثاث كالطاوالت المخصصة للعمل أو الدراسـة أو األكـل    .5

 .مالءمة للمعاق مع كرسيه

25% 75% 

 للمعاقين مع وجود اإلشارة الدالـة علـى   مواقف خاصة يوجد .6

  ذلك

25% 75% 

 %50 %50 المباني ذات األدوار المتعددة يوجد مصاعد في .7

ات يوجد أدراج نجاة خاصة للمعـاقين مـع وضـع اإلشـار     .8

 الواضحة لذلك

16.7%83.3% 

قياسات وارتفاعات األثاث المستخدم أو الذي يمكن أن يستخدم  .9

 من قبل المعاق مدروسة وتلبي احتياجاته

16.7%83.3% 

يتضح بأنه توجد الكثير من األمور والمتطلبات والمتعلقـة  ) 43(من خالل الجدول رقم 

على أن التخطيط لفئة المعـاقين فـي عـدد مـن      بالمعاقين في مؤسساتنا غير ملبية، وهذا يدل

المؤسسات لم يكن بالحسبان حيث أن من ضمن عينة الرصد تمثلت في وزارات ومدارس، وهذا 

يعني بأن فئة المعاقين لم تحظى بحظ جيد في التخطـيط اإلسـتراتيجي للمؤسسـات الحكوميـة     

  . اإلستراتيجي للمؤسساتواألهلية وهذا يطرح توصية بإدماج موضوع المعاقين في التخطيط 
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  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة  4-5

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  4-5-1

ن والظروف التـي يعيشـها المعـاق    ما الذي نص على لإلجابة على السؤال االول

  : اظهرت الدراسة النتائج التالية ؟ن في محافظة نابلس من وجهة نظرهموالفلسطيني

تعليم لدى المعاقين من عينة البحث منخفضة، حيث ترتفع نسبة األميين أن مستوى ال -1

من مجموع عينة البحث، علماً بأن نسبة األميين بين أفراد المجتمع الفلسطيني % 14.1فيها إلى 

جتمع المعاقين في فلسطين أما نسبة األمية بين م. )www.elakbar.org.eg(%) 7.2(منخفضة جداً 

، كذلك نسبة التعليم العالي هـي كـذلك   )2000إحصاءات الجهاز المركزي لالحصاء، (% 48.3فقد بلغت 

منخفضة جدا للمعاقين حيث تشير نتائج الدراسة  إلى أن افراد العينة  الذين قضوا أكثر من إثني 

بين صفوف المجتمـع الفلسـطيني    ، علماً بأن التعليم العالي%15.7عشر سنة في التعليم بلغت 

من الطلبة الذين أنهوا الثانوية العامة فـي فلسـطين   % 61يحظى بإهتمام كبير جداً ويصل إلى 

  . )2005الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، (وإلتحقوا بمؤسسات التعليم العالي 

 12مـن   كما اظهرت النتائج  ان نسبة كبيرة من المعاقين من ذوي سنوات التعليم أقـل 

لم يتعلموا أي سنة والنسبة تظهر ان عدد من المعاقين في درجـة  % 14.1سنة وأنه يوجد نسبة 

  .األمي

  : ويعود أسباب تدني مستوى عدد سنوات التعليم إلى األسباب التالية

  . قلة إهتمام المؤسسات الحكومية ووزارة التربية والتعليم بمتابعة اإلشراف على تعليم المعاقين. أ

  . غياب الوعي لدى أهالي المعاقين حول فائدة التعليم للمعاق وأهميته. ب

غياب األسس والمفاهيم حول التأهيل والدمج لدى المعاقين في محافظة نـابلس والـذي أدى   . ج

  .بدوره إلى انخفاض في عدد سنوات التعليم الخاصة بالمعاق
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اب عدم إكمال المعاقين من أفراد العينة عزو أسب% 21.6أظهرت نتائج الدراسة أن  -2

لتعليمهم، لعدم تقبل المحيط االجتماعي، ويرجع ذلك إلى عدم وجود البيئة اإلندماجية التي تعمـل  

على زيادة التقبل االجتماعي من قبل أقرانهم العاديين وعدم إتاحة الفرصة للتفاعل االجتمـاعي،  

العاديين بعدم الرغبة بالتواصل  فالمعاق يعاني من حرج في اإلتصال باإلضافة إلى شعور األفراد

مع الشخص المعاق وبالتالي يكون سلوك المعاق إنسحابيا فيصبح لدية حالة من عدم القدرة على 

أداء دورة االجتماعي مما يدفعة إلى العزلة والوحدة والشعور بعدم الحيلة والنظـر إلـى نفسـة    

  .بإعتباره ضحية

النتائج التي توصـلت إليهـا هـذه     حيث أوضحت) 2003علي، (هذا ما أكدته دراسة 

الدراسة أن إبتعاد المعاق عن اللعب مع اآلخرين خوفا من التعرض لألذى من أكثر الصـعوبات  

االجتماعية البيئية التي يواجهها المعوق حركياً من وجهة نظر األسرة، في حين كانت أقل مشكلة 

ي عمل األشياء المناسبة لمن هم يعاني الطفل المعوق حركياً من وجهة نظر األسرة هي رغبته ف

  .أصغر منه سناً

من هنا، فإن نقص الوعي في مجتمعنا الفلسطيني في التعامل مع األفراد المعـاقين لـه   

دوره في طبيعة المعتقدات والمفاهيم التي يحملها األفراد لطريقة تعاملهم مع أية إعاقات بشـكل  

  .  عدوى أو تجلب الفال السيء وغيرةعام من حيث اإلعتقاد مثالً أن اإلعاقة تنتشر بال

ال يستطيع الشخص المعاق أن يستشعر بالتأقلم االجتماعي والتعليمي إذا لم يلق معاملـة  

  . جيدة من أقرانه الطلبة ومدرسيه

فقد ذكر أفراد العينة المتسربين من المدارس أثناء تعبئة االستمارة أنهم يتضايقون مـن  

  .إظهار التعاطف بالكلمات الدينية أو االجتماعيةكلمات طلبة المدرسة سواء كان ب

كانـت  في أسباب عدم إكمال الدراسة حيـث   وقد إحتلت األسباب األسرية السبب الثاني

  %. 18.4نسبة األفراد الذين يعزوها لذلك بنسبة 
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أو تطـوير  . أن األسرة تطور أنماطاً من التربية كالحماية الزائـدة أو اإلهمـال  يالحظ 

دى الفرد المعاق بعمل كل األشياء نيابة عنة وحرمانه من فرصة المشاركة واإلعتماد اإلعتمادية ل

  .على الذات خوفاً من الفشل أو التعرض لألذى

توضح الدراسات التي أجريت على األسر أن لألسرة دوراً مهما في مسـاعدة المعـاق   

ياضية والفنية، وذلـك عـن   على اإلندماج بالمجتمع واإلشتراك بالبرامج التربوية والثقافية والر

طريق تسهيل وصوله إلى هذه األنشطة، وبهذا يكون لألسرة دور في تحديد ما إذا كـان الفـرد   

  .)1997اللجنة اإلقليمية للتأهيل في منطقة الجنوب، (جزءاً من المجتمع وفاعالً فية أم غريباً عنه 

التعليمي للوالـدين   موقف األسرة من وجود إبن معاق يعتمد بدرجة كبيرة على المستوى

حيث أشارات نتائج الدراسة إلى وجود نسبة كبيرة من آباء المعاقين حاصلين على مؤهل علمي 

اتحـاد  (% 31.9أقل من ثانوية عامة، حيث كانت أعلى النسب للحاصلين على الدرجة االبتدائيـة  

  .)2006لجان الرعاية الصحية األولية، 

%  28.1من أمهات المعاقين أميـات، بينمـا   % 19.5كما تشير نتائج الدراسة أن نسبة 

حاصلين على التحصيل اإلعدادي % 27من الحاصلين على التحصيل اإلبتدائي في حين أن نسبة 

  )20، 18(انظر جدول .  حاصلين على التحصيل الثانوي% 16.8بينما 

لقـدرة  هذا يعني أن أغلب األمهات لم يكملن تعليمهن، وتبرز أهمية تعليم الوالدين فـي ا 

على توفير التنشئة االجتماعية المتكيفة، ونلحظ أن  أهم ركائز برنامج التاهيـل المبنـي علـى    

المجتمع المحلي تفعيل دور األسرة في توفير الدعم والمساندة وتقديم الخدمات من األسـر، ممـا   

مفهـوم  يسهم في تخفيف األعباء والعوائق ليكون دور المعاق فعال داخل األسرة وبالتالي يبرز 

  .الدمج

كما أن غالبية األسر تتعرض لضغوط مجتمعية بإتجاة التوصيم وبالتالي تختلـف ردود  

بعض أسـر  فعل األسرة تبعاً للعادات والتقاليد المختلفة والبيئة االجتماعية الداعمة أو المحبطة، ف
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ية الخاصة المعوقين ال ترغب بتعليم أبنائها في مدارس الدمج، وتفضل تسجيلهم في مدارس الترب

  .أو إبقاءهم داخل المنازل

حوادث سير أو اللعب من هنا يتضح لنا بأن أفراد العينة الذين حدثت لديهم إعاقة بسبب 

بسبب يتصل بالوالدة ونسبة % 18.9بسبب خلقي، بينما % 38.9، أما %11.4أو ما شابه نسبة 

رة مهيأة أكثر لتقبله، مما لو االبن إعاقة منذ الوالدة تكون األس إصابة، فإذا ظهرت على% 21.6

أصيب بحادث سير باللعب أو وقوع أو إصابة إحتاللية وهذا يعكس بأهميـة دور األسـرة فـي    

عملية دعم اإلبن المعاق، وإستكمال تأهيله الطبي بهدف إستعادة قدراته حتى ال تظهر هوة بـين  

الة اإلبن المعـاق إليهـا،   توقعات األسرة من التأهيل الطبي واالجتماعي والنتيجة التي ستؤل ح

وبالتالي تبرز أهمية تقبل األسرة لإلعاقة بهدف دعم اإلبن إلستكمال تعليمـه فـي المدرسـة أو    

وهذا ما أكدتة الدراسة األلمانية التي ركزت على العالقة المميزة بين الوالدين وأبنـائهم  . الجامعة

  .والتي تعتبر من أهم الشروط المساعدة على تطورهم

سباب المادية فقد برزت عامالً يحتل الدرجة الثالثة في إستكمال التعلـيم ألفـراد   أما األ

  %.16.2العينة حيث بلغت نسبة أفراد العينة الذين يعزونها لذلك 

ويمكن الخروج بنتيجة مفادها أن المستوى االقتصادي لألسر يؤثر في عدم إكمال اإلبن 

عاطل عن العمـل،  % 21.1في حين %. 55.1ن المعاق لتعليمه حيث كانت نسبة اآلباء العاملي

من األمهات عامالت بينما % 5.9ونسبة ). 22، 20(عاجز عن العمل انظر جدول % 7.6بينما 

ومن خالل المسح الميـداني للباحثـة بـدا    . النسبة الكبيرة من هن غير عامالت أي ربات بيوت

البيع في بقالة أمـام المنـزل أو   أغلب اآلباء يعملون في مهن بسيطة ال تدر الدخل الكثير، مثل 

أعباء العناية والرعايـة التـي يتحملهـا    سياقة تكسي أو ميكانيكي سيارات، ولعل ذلك مرده إلى 

اآلباء في سبيل توفير الحاجات ألبنائهم المعاقين، وهذا ما يحمل األسرة أعباء مادية عالية بمعنى 

  .توزيع الميزانية على أفراد العائلة تبعا ألولوياتها

كذلك يلعب إرتفاع كلفة العالج الطبي والتـأهيلي واألدوات المسـاعدة والمواصـالت    

والتنقل دورا في إرهاق ميزانية األسرة، ويؤثر على اإليفاء بإحتياجات بقية أفراد األسرة حيـث  
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د ، فالفرفأكثرأفراد ثمانية يبلغ عدد أفراد األسرة الذين يأكلون على مائدة واحدة من أفراد العينة 

المعاق يشكل عبئاً مالياً على بقية أفراد األسرة، واالسرة ذات الدخل المنخفض نتيجة كبر حجـم  

عدد أفرادها تقوم بتحويل الجزء المخصص من دخل أفرادها إلى الفرد المعاق، ولعل ذلك يعود 

  .إلى إنحدار أفراد العينة من أسر ذات دخل منخفض

كبيرة من أفراد العينة تعتمد أسرتهم في دخلها  من خالل المقابالت َوجدت أن هناك نسبة

على إعالة اإلبن األكبر وجزءاً من ميزانيتها من مخصصات الشؤون االجتماعية أو الزكـاة أو  

  .أهل الخير

والتي إحتلت الترتيب الرابع في أسباب عـدم  % 13أما األسباب الفيزيائية كانت بنسبة 

ير نتائج البحث الميداني الذي أجري إلى عدم تـوفر  تش. إكمال الدراسة من وجهة نظر المعاقين

الممرات الخاصة بالمعاقين، من المستعملين أدوات مساعدة مـن مصـاعد   (التسهيالت الفيزيائية 

وهذا ما يـؤدي  ) خاصة أو تسهيالت في األماكن العامة كالجامعات والمدارس والحدائق وغيرها

اقين وخاصة في المؤسسات التعليمية حيث تشـير  إلى عدم فاعلية نشاطات الدمج االجتماعي للمع

من مجمل مدارس محافظة نـابلس حسـب رأي   % 36.59النسب إلى إنعدام هذه التسهيالت في 

مـن أفـراد   % 34.95أفراد العينة، أما الجامعات فال يوجد تسهيالت تتالئم وإحتياجاتهم وأشار 

وأشارت النتائج بعـدم  . بنية والكلياتالعينة بعدم توفر أماكن داخل الجامعة تسهل حركتهم في األ

أنظر %. 21.26وجود مكان يسهل حركة المعاق خارج محيط سكنه من مصعد أو مسلك خاص 

وقد أكدت الدراسة النمساوية أهمية وجود الفراغات المخصصة للمواصالت العامة ). 30(جدول 

برزت العوائق في المبـاني  كونها ضرورة ملحة ليتمكنوا من المشاركة في الحياة االجتماعية، وأ

والمنشآت التي تمكن المعاق حركيا من الوصول إلى جميـع األمـاكن ذات العالقـة بنشـاطاته     

أن  2006وقد أكدت نتائج الدراسة المسحية التي قام بها إتحاد لجان الرعاية الصـحية  . اليومية

للصـعوبة   وإضـافة % 36أكثر الصعوبات التي تواجة المعاق هي الصـعوبات االقتصـادية   

  %.4.1االجتماعية بنسبة 

  :ويعود اختالف النتيجة إلى األسباب التالية



 112

اختالف مجتمع الدراسة حيث شملت عينة دراسة إتحاد لجان الرعايه مناطق قـرى قلقيليـة    -أ

  ).مدينة، مخيم، قريه(وطولكرم بينما شملت عينة الدراسه الحالية محافظة نابلس 

نية من حيث الطابع العام إال أن هناك خصوصـية فـي طبيعـة    مع تشابه المناطق الفلسطي -ب

  .العادات والتقاليد والمعتقدات الثقافية المختلفة في منطقة نابلس

، )قلقيلية، طولكرم(هناك نسب متفاوته في درجات التضرر االقتصادي لمناطق الجدار في  - ج

  .ن صعوبة اقتصاديةومن الوضع الطبيعي أن تكون الصعوبة األولى التي تواجة المعاقي

من % 1.6من فئة المتزوج، و% 22.2من المعاقين من فئة األعزب، و% 75.7إن  -3

  .فئة المطلق

المعاقين ال يوجد لديهم إستقالل اقتصادي، وهذا ما يؤثر الحقا على حيـاتهم  وإن غالبية 

ذويهـم، كـذلك   االجتماعية بطريقة أو بأخرى بمعنى أن غالبية المعاقين لديهم إعتماد كامل على 

ليكون أسرة مستقلة حـال لمسـاعدته علـى    ) تزويجه(تحاول األسر أن تدعم المعاق معتبرة أن 

وقد تجد األسرة صعوبة فـي ايجـاد الشـريكة    . التغلب على هواجسه من الخوف من المستقبل

عـاق  وإن وجدت يظل مجال رعاية أبناء الم. المناسبة نظراً للنظرة السلبية للمجتمع إتجاة المعاق

  :وتعزى أسباب ارتفاع نسبة العزوبية بين أفراد العينة إلىبإطار اإلعتمادية على أسرة المعاق 

سنة، وهذا يعني أن هناك عدد من المراهقين ليسـوا فـي    35-15أفراد العينة من األعمار  •

  .سن الزواج

 .عدم قدرة كثير من أفراد العينة العمل على تأمين متطلبات الزواج  •

 .م التقبل االجتماعي لإلرتباط بفتاة الخوف من عد •

  .اسباب مادية مثل زواج اإلبن المعاق سيشكل عبئاً اقتصادياً ومادياً على األسرة

% 18.4عاطلون عن العمل ونسبة % 25.9من المعاقين يعملون بينما % 30.3إن  -4

  .              طلبة في التعليم 20.5عاجزون ال يستطيعون العمل، ونسبة 
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يعود إلى قلة التقيد بنظام التوظيف المعروفة للمجلس التشريعي الفلسطيني بتعـين  وهذا 

من المعاقين في المؤسسات الحكومية الذي يحول دون إلتحاقهم بالوظائف أو إلتحاق بعضهم % 5

  .بمهن حرفية أو خاصة أو ضمن الباعة المتجولين

يعملـون القطـاع   ممـن  % 15.1يعملون في القطاع الحكومي، بينمـا  % 5.9إن  -5

  .الخاص

تدنياً في مستوى التعليم لدى المعاقين، حيث بلغ عدد األفـراد  ) 4(كذلك نلحظ في جدول 

وهذا مؤشر على عدم قدرة المعاقين الدخول إلى وظائف %15.7الذين أكملوا الدراسات الجامعية 

من أفراد العينـة   في المؤسسات الحكومية واألهلية، بحيث نلحظ أن نسبة األفراد غير المتعلمين

إذ يجدون عمـل عبـر   % 15.1وهذا ما يفسر عملهم في القطاع الخاص بنسبة %. 14.1بلغت

المعارف من عائالتهم أو مؤسسات التأهيل أو في قطاعات بعيـدة عـن القطاعـات الحكوميـة     

  . واألهلية

الة وهم من الموظفين على بند البط% 5.9وبلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي بلغ 

وبعضهم من المفرغين على كادر السلطة والمؤسسات الحكوميـة، بينمـا نالحـظ المحـاوالت     

الخجولة من المؤسسات األهلية والخاصة والتوظيف ضمن المهن المتدنية والتي تؤثر في سلوك 

  .نفسية المعاق وتجعله محبطاً من عملية الدمج والتأهيل

يرفضـون العمـل بسـبب    % 19.5مـا  إعاقتهم تمنعهم من العمل، بين% 16.8إن  -6

لم يستجيبوا وذلك بسبب كونهم طلبة أو رفضوا اإلجابـة  % 60اإلعاقة، كما أظهرت النتائج أن 

  .بدعوى عدم الجدوى من المطالبة بالعمل

ويرى المدخل التنموي للمعوقين كأفراد يمكن إستشارة قدراتهم الكامنة وطاقاتهم ليحققوا 

تحقيقها، وكذلك فهم اآلخرين والتفاعل معهم، واإلحساس بالمواقف درجة مناسبة من فهم الذات و

االجتماعية المختلفة، كما انة يتضمن تحرير المعوق من مشاعره السـلبية التـي تعـوق أدائـه     
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االجتماعي كالغضب والشعور بالخوف والقلق والشعور بالذنب أو النقمة على المجتمع وفي نفس 

  ).1981محمد،(لسلوكية اإليجابية لديه وتدعيمها الوقت من المهم تنمية المظاهر ا

وهـذا  . رفض تشغيلهم بسبب اإلعاقـة من أفراد العينه بطالتهم إلى % 19.5وقد عزى 

  .يعود للنظرة السلبية للمجتمع إتجاة المعاق

ولعل ذلك . يعملون في مؤسسات% 4.9يعملون حرفيين ومهنيين بينما % 16.8إن  -7

رفية مع قدراتهم، ويعمل كثير منهم في أعمال مثل النظافة واألذنة، أما يعود إلى تالؤم المهن الح

فئة طبيعة عملهم األخرى فهي تقع ضمن الباعة المتجولين، وهذه المهن السابقة تكفي ألن تكون 

دليالً على حرمان هذه الشريحة من التنمية وتوجب على أصحاب القـرار إدارج خطـة تنميـة    

وهذا ما أشارت له إحصاءات الجهاز المركـزي فـي سلسـلة    . امةالمعاقين ضمن السياسة الع

من بين المعاقين العاملين يعملون فـي المهـن األوليـة فـي     % 30.2أن  2000تقاريرها عام 

  .منهم فقط موظفو إدارة عليا ومشرعون% 1.4فلسطين، وأن 

. ملـك حكـومي  % 5.4ملك شخصي، و% 2.2يعود منزلهم للعائلة و % 10.8إن  -8

ذلك غياب خطط التطوير والتنمية بحق المعاقين إذ إن األسرة هي الشريك األكثـر فـي   ومرد 

العمل وهذا يجعل المعاق يعتمد على أسرته بشكل كبير في حين أن السياسة التي تعتمـد علـى   

  .الدمج تشير إلى المؤسسات الحكومية واألهلية

ذلك ناتج عن الحاجة  ولعل. من عمل المعاق هو مصدر اإلعالة للعائلة% 30.3إن  -9

االقتصادية والفقر الذي يعصف بالمناطق الفلسطينية مما يؤدي بدوره إلى عمل المعاقين في كثير 

  .من األعمال ومنها المهنية

تتصـل  % 38.9من المعاقين تتصل إعاقتهم بسبب حـوادث سـير و  % 11.4إن  -10

منهم جاءت إعاقاتهم % 21.6بة تتصل إعاقتهم بأسباب الوالدة ونس% 18.9بأسباب خلقية، بينما 

وهذا يعود إلى غياب دور التوعية والتثقيف حيث أن بعضها نتيجـه لحـوداث   . نتيجة إلصابات

وبعضها نتيجه لنواحٍ خلقية والزواج المبكر باإلضافة للممارسات الصحية الخاطئه أثناء الحمـل  
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ولى والثانية وما نتج عنه من قمـع  والوالدة، باإلضافة للتأثيرات السياسية المتصلة باالنتفاضة األ

  .قوات اإلحتالل

المسح الميداني للجان الرعاية الصحية األوليـة،  (وقد أكدت هذه النتيجة ما توصل إليه 

، حيث عزى طاقم برنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي أسـباب اإلعاقـه إلـى    )2006

% 2.5بة إصابات االنتفاضة حيث كانت وإختلفت مع نس% 36.2األسباب الخلقية الوراثية بنسبة 

ويعزى ذلك إلى أن مناطق الجدار الفاصل في قلقيلية وطولكرم مناطق معزولة، بحيث يتم زواج 

األقارب بشكل واسع نظراً لثقافة أسر القرى، وكذلك المناطق القروية بعيدة عن نقاط اإلحتكـاك  

  .مع اإلحتالل اإلسرائيلي

انون من شلل نصفي، ويرجع ذلك إلى طبيعة الرعاية من المعاقين يع% 19.5إن  -11

% 16.8هي شـلل نصـفي، بينمـا     2000الصحية أثناء الوالدة، كذلك معظم إصابات انتفاضة 

يعانون من شلل دماغي بسبب ممارسات صحية خاطئة مثل نقص األوكسجين، في حين أن نسبة 

  .يعانون من خلع ورك% 13.5

مـن إعاقـة   % 44.9ن من إعاقة شـديده، بينمـا   من المعاقين يعانو% 36.8إن  -12

وتعزى هذه النتيجـة إلـى أن التـأثيرات    . من اعاقة بسيطه% 18.4متوسطه، في حين يعاني 

المسببة لإلعاقة ومراحل إكتشاف اإلعاقة تؤثر في درجة اإلعاقة سواء كانت شديده أو متوسطه 

وقد بلغـت نسـبة   . كر لإلعاقةأو ضعيفه وهذا يؤثر على ضرورة التوعية حول اإلكتشاف المب

إعاقة بسيطه وهذا مؤشر % 18.4، ونسبة %44.9أفراد العينة الذين لديهم إعاقة متوسطه بلغت 

إيجابي يساهم في عملية الدمج بحيث من الممكن استثمار قدراتهم سواء في التعليم أو العمـل أو  

  .المشاركة في األنشطة المختلفة

% 28.1في حـين   ة أي شخص للقيام بمهام جانبيةإلى معونون حتاجي% 39.5إن  -13

وهذا يرجع إلى أن غياب مؤسسات التأهيل وبرامج . أحياناً يحتاجون% 32.4ال يحتاجون، بينما 

للمعاقين يحول دون إعتماد المعاق على نفسه مما يجعلـه يعتمـد   ) الوظيفي، الطبيعي(التدريب 

مساعدة سواء على مستوى أدوات مساعدة أو وأن طبيعة اإلعاقة الحركية تحتاج . على اآلخرين
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حتى معونة األفراد اآلخرين المحيطين، فإذا تعرض األفراد لتأهيل جسدي بشـكل جيـد يحقـق    

فقد وجد أن بعض من أفراد عينة الدراسة لديهم إعاقة مثل فقد . إستقاللية في اإلعتماد على الذات

، كذلك %5.9فراد الذين لديهم خلع كتف ، وعدد األ%7.6أحد األطراف في اليد أو الرجل بنسبة 

، وبعض الفئات المذكوره ال يستعملون األدوات المساعدة وإن كـان لـديهم   %13.5خلع الورك 

  . هذه األدوات يستطيعون القيام بمهامهم كونهم قد تدربوا عليها بشكل جيد

الذي في (إذا توفر للشخص المعاق األدوات المتحركة المساعدة مثل الكرسي الكهربائي 

وكان داخل المنزل وخارجه وفـي  ) الغالب ال يستطيع المعاق وأسرتة شراءه بسبب إرتفاع ثمنه

الجسـدي أو  (أو مؤسسـة التأهيـل   ) المدرسة، الجامعة، المعهـد (الشارع العام ومكان التعليم 

أي أو مكان العمل مؤهل فيزيائيا أو هندسيا فهذا يساعد على عدم إعتماد المعاق علـى  ) الصحي

إذا التاهيل الجيد وتوفر األدوات المساعدة وتواجد . فرد وقيامه بمهام حياته اليومية بشكل طبيعي

  . األماكن المؤهلة للمعاقين، يؤدي إلى إعتماد المعاق على ذاته، مما يسهل في عملية الدمج

  طرق الوصول إلى فرد مندمج في المجتمع  -14

  

  

  

  

  الى فرد مندمج في المجتمع  طرق الوصول): 7(شكل 

مـن  % 9.7من األب في حين % 5.9يتلقون المساعدة من األم بينما % 35.7إن  -15

ويعزى ذلك الثقافة العربية السائدة فـي  . الزوجة/ يتلقون المساعدة من الزوج% 8.6األخ بينما 

كبيـرة منهـا   وجود األم بالمنزل أكثر فترة ممكنة مع المعاق مما يكون المعاق قريب بدرجـة  

الدراسة المسحية للجان الرعاية الصـحية،  (وهذا ما اكدته . ويجعله يعتمد عليها أكثر من العائلة

يتلقون المسـاعدة  % 2يتلقون مساعده من األم و% 44حيث أوضحت نتائج الدراسة أن ) 2006

  .من اآلباء

أسرة متقبلة 
 لإلعاقة

التأھيل الجيد 
 وأدوات مساعدة

توفر أفراد 
 داعمين

توافر أماكن 
 ً  مؤھلة فيزيائيا

اعتماد المعاق 
 على ذاته

دمج اجتماعي 
 وفيزيائي  

 تنمية المعاق
  ختلف االتجاھات من م
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% 11.9أفراد في حـين  ) 7-4(من األسر يتراوح عدد أفرادها بين % 49.2إن  -16

نسبة الخصوبة المرتفعة ومرد ذلك هو . فأكثر) 8(عدد أسرهم % 38.9أشخاص فأقل بينما ) 3(

وهـذا  ) 4.6(لدى المجتمع الفلسطيني حيث أن غالبية األسر الفلسطينية تقع ضمن عـدد أفـراد   

  ).2006المسح الديمغرافي، التقرير النهائي، (يتوافق مع نتائج الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

إن نسبة كبيرة من آباء المعاقين حاصلين على مؤهل علمي أقـل مـن الثانويـة     -17

ومرد ذلك هو مستوى %. 31.9العامة، إذا كانت أعلى النسب للحاصلين على الدرجة االبتدائية 

تعليم اآلباء المتدني، والوضع االقتصادي والفقر الذي تعاني منه كثير من األسر باإلضافة إلـى  

فتعلم الوالـدين  . إلزامية التعليم في الفترة السابقة وبخاصة قبل قدوم السلطة الفلسطينيةأن غياب 

له أهميه كبيرة في حياة المعاق فاألسرة المتعلمة تعمل على تقبـل اإلبـن المعـاق وتحتضـنة     

وتساعدة وتوفر لة األدوات المساعدة وتعمل على تنشئة اجتماعية متكيفة وتعلـيم رب المنـزل   

يؤثر في عملية تقبل المعاق داخل األسرة والتواصل مع المؤسسـات وتقـديم الرعايـة    ) األب(

  .الصحية المختلفة لإلبن وكذلك تعزيز ثقة المعاق بنفسه وإشراكة في أنشطة مجتمعية مختلفه

% 7.6عاطلون عن العمل بينمـا  % 21.1من اآلباء يعملون في حين % 55.1إن  -18

لى تراجع فرص العمل بشكل عام إذ إن الحصار االقتصـادي  وهذا يعود إ. عاجزون عن العمل

على محافظة نابلس وبخاصة الحواجز اإلسرائيلية وقرارات منع بعض ذوي األعمار المتوسطة 

باإلضافة إلى حاالت منع التجوال التي كانت فيها المدينة، أثرت بشكل كبير إذ أصبح عدد مـن  

 .أرباب األسر بال عمل

ينة ينحدرون من أسر ذات دخل متدنٍ إلى متوسط وعمليـة تفعيـل   أفراد العيالحظ أن 

اإلبن المعاق بأنشطة مجتمعية تساعده على الدمج االجتماعي وتفعيل دوره كالدورات والتدريبات 

المختلفة تلقى عبئا اقتصاديا في التكلفة اليومية للمواصالت، إذ ال يسـتطيع المعـاق إسـتعمال    

خاص لذهابة وإيابة من وإلى المنزل، ونظراً ألن غالبية المراكز التكسي العمومي ويلزمة تكسي 

وفي الغالب ال توفر لـه الجهـة   . والجمعيات التأهيلية بعيدة عن وسط المدينة فالتكلفة مضاعفة

  .التأهيلية المواصالت، لذا تكون االسرة مضطرة إلبقائه في المنزل
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مـنهن حصـلن علـى    % 28.1من األمهات للمعاقين ُأميات بينمـا  % 19.5إن  -19

أنهـين  % 16.8أنهين التحصيل اإلعـدادي بينمـا   % 27التحصيل اإلبتدائي في حين أن نسبة 

وهذا يعزى إلى ثقافة الزواج المبكر والذي يحد من فرص التعليم لدى اإلناث . التحصيل الثانوي

راسة المسـح  وهذا ما تطابق مع د. مما يضطرها إلى اإلهتمام بأطفالها وأن تكون ربة بيت فقط

، حيث بلغت عدد السنوات التعليمية لألم 2006الميداني الذي أجراه إتحاد لجان الرعاية الصحية 

فتعليم األم له دور في . سنة وهذا يعني أن أعلى نسبة لتعليم أمهات المعاقين التعليم االبتدائي 4.4

  .كلعملية دمج اإلبن المعاق في مجتمع التعليم أو التأهيل أو المجتمع ك

من األمهات عامالت بينما النسبة الكبيرة منهن غير عامالت أي ربات % 5.9إن  -20

وهذا يرجع إلى تدني مستوى التعليم للمرأة الفلسطينية هذا باإلضافة إلى وجـود اإلبـن   . بيوت

وهذا ما . المعاق الذي يحتاج إلى الرعاية والعناية مما تضطر لترك عملها والتفرغ إلبنها المعاق

حيث بينت أن نسبة األمهات غيـر الموظفـات    2006دتة الدراسة المسحية للرعاية الصحية، أك

  .كما يالحظ أن أغلب أمهات المعاقين هن من فئة غير المتعلمات وغير العامالت%. 95

% 8.1من األقارب من الدرجة األولى أبناء عم أو خـال وأن نسـبة   % 33.5إن  -21

مـنهم ال  % 49.2يرتبطون بقرابة بعيـدة بينمـا   % 9.2حين  منهم من أبناء حمولة واحدة، في

وهذه النتائج تؤكد أن صلة القرابة لها تأثير على إنجاب المعاقين باإلضـافة  . تربطهم صلة قرابة

لعوامل أخرى تتعلق بالميالد ونقص األوكسجين والممارسات الصحية الخاطئة لألم الحامل أثناء 

  .التغذية خالل فترة الحملفترة الحمل وغياب الوعي الصحي و

من المعاقين لديهم فرد مـن األسـرة أو اكثـر مـن     % 21.1أنه يوجد ما نسبتة  -22

ومرد هذه النتيجة يعود لعدد من هذه الحاالت التي تكرر لـديها إعاقـة بسـبب زواج    . المعاقين

  . األقارب والزواج المبكر والمشكالت الصحية لدى األم الحامل أثناء فترة الحمل

لديهم معاقان في حين % 3.8يوجد لديهم معاق واحد في األسرة بينما % 10.3إن  -23

  .ال يوجد لديهم معاقون% 78.9أن نسبة 
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 4-5-2

المعاق في الحياة المختلفة تبعـاً للمجـاالت   ونصه، ما واقع السؤال الثاني لإلجابة على 

والمواصالت، والنواحي االقتصادية االجتماعية والنفسية، والعالقـات   التنقل(احتياجات المعاقين 

  ؟)االجتماعية

حصلت على تقدير مرتفع بينما بقية فقرات المجال  )25(من الجدول   )2(إن الفقرة رقم 

ويعزى ذلك إلى غياب . والدرجة الكلية لمجال التنقل والمواصالت قد حصلت على تقدير متوسط

به المعاق في المؤسسات المحلية والحكومية حول الحركة والتنقل مما تقـع   التدريب الذي يحظى

على عاتق األسرة التدريب والتكفل بمصروفات نقل إبنهم المعاق، كما أن المعاق نفسه يحـاول  

. مساعدة نفسه من خالل اإلكتشاف الذاتي لكيفية التنقل مما يعرضه للمخاطر في بعض األحيـان 

وهـذا مـا   % 54.32اصالت فقد أظهر أفراد العينة رضا متوسطاً بنسبة وفي مجال النقل والمو

يفسر عدم أهلية الشوارع والممرات والمرافق العامة لحركة المعاقين وعدم تلبية قوانين السـير  

  .إحتياجات المعاقين في التنقل

وهذا . إن فقرات المجال االقتصادي والدرجة الكلية للمجال قد حصلت على تقدير مرتفع  

يعود إلى أن المعاقين بحاجة إلى عمل مشاريع صغيرة لكي يشعر المعاق بأهميته، وأنه عنصـر  

منتج وليس مستهلك فقط باإلضافة إلى أن غياب المؤسسات الداعمة اقتصادياً لهذه الفئـة يوقـع   

  .المعاق فريسة لبعض األعمال المتدنية

اً أبدو حاجتهم إلى سوق داعـم  كما أن هناك الكثير من األفراد المعاقين من الطلبة أيض

لتأمين إعالة أنفسهم وقد لوحظ أن هناك العديد من التخوفات لدى المعاقين وأسرهم من المستقبل 

ففي مدينة نابلس يوجد مركز الشيخ خليفة الذي يسـاعد فـي   . االقتصادي واالجتماعي المجهول

حلة التدريب تأخذ من سنة إلى سنتين تهيئة المعاق حركيا بتأهيلة لإلندماج ببيئة العمل، إال أن مر

ويقضي المعاقون بعد إنهائهم التدريب والتأهيل في المنازل نظراً لعدم وجود سـوق يسـتوعب   

طاقاتهم العملية، ففي الغالب نجد أصحاب ورش العمل والمهن يفضلون الفـرد السـوي علـى    

علـى وظيفـة فـي     المعاق، وحتى لو كان المعاق قد حصل على شهادة علمية تؤهلة للحصول
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وظهر أن هناك حاجة . المؤسسات الحكومية واألهلية، فهي ال تخفف من وطأة النظرة السلبية له

  %.67.64مرتفعة لدى المعاقين لوجود دعم اقتصادي أو مشاريع تشغيلية داعمة للمعاقين بنسبة 

ـ   واقع تلقي المعاق للخدمات النفسية االجتماعيـة   اما عن  ة إن غيـاب مفهـوم التنمي

االجتماعية وتطوير ذاتية المعاق وجعله متكيفاً مع المحيط االجتماعي، مما يخلق لديه الكثير من 

اإلحباطات وبخاصة االجتماعية منها، إذ إنه يتسبب في المواقف االجتماعية خوفاً مـن وصـمة   

قتـه،  العار التي قد تلحق باألسرة من وجود إبن معاق لديها أو أن يعطل زواج أخواته بسبب إعا

ونظرة الناس إلى أن اإلعاقة متوارثة وهي بمثابة الفايروس الذي ينتشر، وجل هذه تؤثر علـى  

نفسية حياة المعاق ومسارها تجعله محبطاً ال يشارك فـي المناسـبات االجتماعيـة وعرضـة     

حيـث بينـت أن اإلعاقـه    ) 1984هارفي وجرينواي (وهذا ما أكدته دراسة . للمشكالت النفسية

ؤدي إلى اإلحساس المنخفض بتقدير الذات وإرتفاع مستويي القلـق والنظـرة غيـر    الجسمية ت

المتكاملة للذات، إن واقع النواحي االجتماعية والنفسية للمعاق أظهرت درجة متوسـطة بنسـبة   

  :وترجع األسباب إلى اآلتية% 58.15

لمعاق، وهذا ما يحمل أفـراد  إظهار األسرة إهتماماً مبالغاً فيه والشعور بالشفقة تجاه اإلبن ا: أوالً

االسرة كافة على القيام جماعيا أو فرديا بكافة إحتياجاته وتقديم كافة الخدمات له حتى البسـيطة  

  .منها، وهذا ممكن ان يخلق لدية شعور باإلتكالية

من الممكن أن تصاب األسرة بحالة من اإلحباط وإحراج تجاة اإلبن المعوق نفسة وتجـاه  : ثانياً

وهذه الحالة تخلق عند المعوق شعوراً بالالمسؤولية واإلتكالية، فمن جهه تـرى فيـه    المجتمع،

  .شخصية مرفوضة وغير مرغوب فيها من جهة أخرى

موقف المجتمع تجاه المعوق، إذ إن نظرة المجتمع للمعوق هي مجموع نظرات األسر في : ثالثـاً 

ناقص وعاجز، فمثال نلحظ التمييز في  هذا المجتمع، لذلك فان المجتمع ينظر إلى المعاق على أنه

المعاملة من قبل األفراد الذين يتعامل معهم المعاق في حياته اليومية فـي المدرسـة، الجامعـة،    

  )الخ... مكان العمل، الجيران
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هنا تكمن أهمية تحقيق التكيف االجتماعي والنفسي بهدف تقبل المعاق إلعاقتة من خالل 

ح قادراً على اإلعتماد على نفسه في حياته قدر اإلمكـان ليسـهل   تدعيم مصادر القوة عنده ليصب

  . إدماجه أو إعادة إندماجة في المجتمع الذي يعيش فية

  الوضع الطبي للمعاق مدى توفر الخدمات الصحية والعالجية 

قد حصلت على تقدير منخفض في حين أن بقية الفقرات والدرجة ) 8، 7، 3(ان الفقرات

ومرد ذلك هو ضعف فـي الخـدمات الصـحية المقدمـة     . تقدير متوسط الكلية قد حصلت على

للمعاقين حيث يرجع أحد أسبابها إلى األسرة في عدم اإلسراع في عالج ابنهم حتى ولـو كـان   

مريضاً بمرض عابر، وذلك خوفاً من مشاهدة الناس إلبنهم المعاق، كذلك صعوبة التنقل ونقـل  

هذا باإلضافة إلى غياب مفهوم اإلرشاد ) العمارات(رتفعة المعاق وبخاصة في البيوت السكنية الم

النفسي الذي من شأنه مساعدة المعاق وأسرته على التكيف مع اإلعاقة وتقبلها باإلضافة إلى دور 

فمدى توفر الخدمات الصحية والعالجية للمعاق قد حصلت . المؤسسات الحكومية في هذا المجال

  .وهي نسبة متوسطة% 44.35على 

  م المعاق للعالقات االجتماعيةتقيي

قد حصلت على تقدير مرتفع بينما بقية الفقرات ودرجة المجـال  ) 6، 2، 1(إن الفقرات 

وهذه النتيجة تعزى إلى فصل األسرة إلبنهـا المعـاق بعـد أن    . قد حصلت على تقدير متوسط

ـ   ى الزوجـة  خاضوا مرحلة الصدمة واإلنكار بوجود معاق وإلقاء اللوم على الطبيب تـارة وعل

والزوج تارة أخرى، هذا كله يجعل المعاق وكأنه أمر واقع لألسرة فتحاول هـذه األسـرة قـدر    

إن افرد العينة تراوحت درجة إندماجهم االجتماعي بنسـبة متوسـطة   . اإلمكان تقبل إبنها المعاق

لي العالقات االجتماعية للمعاق داخل أسرتة ومجتمعه المح) 29(، حيث أظهر الجدول 56.46%

  :والمؤسسة التأهيلية ومدى رضاه عن الخدمات المقدمة له ويعزى ذلك إلى

إختالف وعي األفراد المعاقين بذاتهم وطبيعة عالقتهم بالمجتمع بحيث يلعب ذلـك دوراً   •

  .أساسياً في تحديد عالقه الفرد المعاق باآلخرين
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 إختالف مفهوم الشخص المعاق لذاتة ونشأته االجتماعية  •

تماعي مرتبط بطبيعة الحاجات والتناقضات االجتماعيـة ولموقـع الفـرد    التكيف االج •

 .إلخ...وإنتماءة السرتة، عمره، جنسة

قد تقاربت النتائج بين عالقة الفرد مع المجتمع المحلي المحيط به حيث كانـت النسـبة   

من المعاقين وببين عالقة المعاق مع معاقين من نفس اإلعاقة حيـث كانـت النسـبة    % 60.22

وهذه النسبة تعود إلى أن معظم أفراد العينة من المعاقين في سن المراهقة والبلـوغ،  % 59.57

وبما أن النسبة األكبر منهم من الذكور فهم يقضون معظم أوقاتهم في الشارع أمـام المنـزل أو   

حيث ) االتحاد العام للمعاقين الفلسطينين(الحارات القريبة أو في المكان الذي يجتمع به المعاقون 

تقيـيم  وعليه نسـتنتج أن  . يتواصلون مع األفراد المعاقين وينتفعون من الدورات وبطاقة اإلعاقة

 . %56.46المعاقين للعالقات االجتماعية كان متوسطاً بنسبة 

قد حصلت على تقدير ) 1(فإن الفقرة ) 30(الجدول رقمف أما عن مدى توفر االحتياجات

، 3، 2(قد حصلت على تقدير منخفض جداً، أما الفقرات ) 11، 10، 8، 7(مرتفع بينما الفقرات 

تعـزى هـذه النتيجـة إلـى     . درجة المجال قد حصلت على تقدير منخفض) 10، 9، 6، 5، 4

اإلحتياجات التي ترتأيها األسرة والتي بموجبها تساعدها على التكيف مع إعاقة إبنها إضافة إلـى  

ة الذي يحصل من األمور الفيزيائيـة الصـعبة   غياب التخطيط في البلديات والمؤسسات الحكومي

  :من نستنتج التالي. للمعاقين وذويهم

إن احتياجات المعاقين غير متوفرة من وجة نظر المعاقين من الشـوارع، واالرصـفة،    •

  .والمرافق العامة، وكذلك صناعه األدوات المساعدة

ات فـي محافظـة   الطلبة المعاقون يجمعون على عدم توفر أماكن في المدارس والجامع •

 .نابلس

مساجد، الحدائق العامـة،  (يجمع أفراد العينة بشكل عام على عدم أهلية المرافق العامة  •

  ). التجمع السكني
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 4-5-3

كياً مـن وجهـة نظـر    البيئي للمعاقين حرونصه، ما الواقع  السؤال الثالثلإلجابة على 

 نابلس؟ في محافظةمدراء المؤسسات 

  .أن نسبة كبيرة من المؤسسات تغطي كافة المناطق وهذا مؤشر جيد •

وهـي نسـبة   % 19.2أن نسبة الذين يعانون من صعوبة للوصول إلى المؤسسات هـم   •

 .منخفضة وهذا مؤشر جيد في سهولة الوصول للمؤسسات

ـ  % 65.4أن نسبة  • دعم يؤيدون التسهيل الفيزيائي والتوعية المجتمعية وتقديم المـنح وال

المادي والتوعية األسرية كسبيل للدمج، إن عملية الدمج تحتاج إلى أكثر من مجرد تقديم 

خدمة جزئية بل تحتاج إلى خطة عمل شاملة ومتكاملة تعمل بها كافة المؤسسـات ذات  

 .العالقة بالتركيز على االسرة والمدرسة بداية

 .تياجات المعاقينمن المؤسسات تقوم بالتقييم  الّدوري إلح% 57.7أن نسبة   •

، وهي نسبة متدنية حيـث أن بقيـة   %)47(أن واقع الدمج الفيزيائي في المؤسسات بلغ  •

فطبيعة مباني المؤسسات في محافظة نابلس غير مؤهلـة  . المؤسسات بحاجة إلى تأهيل

وتم االعتمـاد  . إلستقبال المعاقين وهي بحاجة إلى تأهيل في كثير من الجوانب الهندسية

  .أعاله على دراسة أعدتها زين خنفر في رسالة ماجستير بالجامعة األردنيةفي الجدول 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4-5-4

واقع المؤسسات العاملة في تأهيل المعـاقين فـي   ما ونصه،  السؤال الرابعلإلجابة على       

  ؟بيئياً واجتماعياً نحو دمج المعاقين محافظة نابلس

وهي نسـبة  % 63.29مؤسسات التأهيل العاملة في محافظة نابلس بلغت إن نسبة واقع عمل  •

وقد خلص الفريق الـوطني لـدعم   . مرتفعة بحاجة إلى تدعيم بعض اإلحتياجات بشكل افضل

المعاقين في محافظة نابلس، بعد عقد إجتماعات وحلقات بحث ودراسات ميدانية إلى الحقيقـة  

  : التالية
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لمصادر التمويلية ومن نقص الكوادر الفنيـة المتخصصـة،   أغلب المؤسسات تعاني من قلة ا •

  .وعدم وجود أخصائيين للعالج الوظيفي

المواصـالت،  (هناك عوائق مالية خاصة بالمعاق تحرمه من الحصول على خدمة المؤسسـة   •

 ).الرسوم

 .إعادة تأهيل مواقع المؤسسات لتصلح إلستعمال المعاقين •

 .ات بشكل واضحضعف التشبيك والتنسيق بين تلك المؤسس •

قلة وجود المؤسسات المعنية بالمعاقين البالغين وعدم توافر مؤسسات ترعى المعـاقين بعـد    •

 .التأهيل

 .عدم توفير تأمين صحي للمعاقين •

 .عدم توفر مواءمة للبيئة •

يتكون الفريق الوطني من مجموعه مؤسسات عامله في مدينة نابلس وهـم الجامعـات       

تأهيل واإلتحاد العام للمعـاقين، والشـؤون االجتماعيـة، والهيئـة      والتربية والتعليم ومؤسسات

  .المستقلة لحقوق المواطن
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  الخامس الفصل 

  والتوصيات نتائج الدراسةمناقشة 

  شة النتائجمناق 5-1

الكثير من الصعوبات التي تواجة ) 6-1(واألشكال ) 30-1(ل واظهرت النتائج في الجدأ

حتياجـات لـدى   الكثير من اإلإذ تبرز الدمج الفيزيائي واالجتماعي والنفسي عملية المعاقين في 

   :، ونستنتج اآلن عرض هذه النتائجالمعاقين

  .بالمعاقين النتائج المتعلقة مناقشة  5-1-1

الظروف الواقعية التي جابة عن سؤال الدراسة المتعلق بستعراض النتائج اإلإمن خالل و

 ن في محافظة نابلس من وجهة نظرهم ون الفلسطينيويعيشها المعاق

إن اإلعاقات التي يعانيها المعاقون في محافظة نابلس تختلف في أسـبابها، إذ أن مـا نسـبته     •

ناتج عـن  % 18.9يتصل بإصابات طارئة و% 21.6منها ناتج عن أسباب خلقية، و% 38.9

 النتيجـة  هذهو .جاءت مرتبطة بحوادث السير% 11.4 تتصل بفترة الوالدة وما نسبته سبابأ

 إلى غياب دور التوعية والتثقيف حيث بعضها يرجع نتيجـة لنـواحي خلقيـة تتعلـق     تعزى

ة إلى التأثيرات السياسـية  الزواج المبكر والممارسات الصحية أثناء الحمل والوالدة، باإلضافب

 . حتاللمن قمع قوات اإل مااألولى والثانية وما نتج عنهالمتصلة باالنتفاضتين 

عاقـة بسـيطه   إ %18.4ونسبة  ،%44.9عاقة متوسطة بلغت إفراد العينة الذين لديهم أنسبة  •

أو  يجابي في عملية الدمج بحيث من الممكن استثمار قدراتهم سواء في التعلـيم إوهذا مؤشر 

 .نشطة المختلفةالعمل أو المشاركة في األ

المعاقون ذلك ألسـباب   اوقد عزكمال التعليم، كبيرة من المعاقين لم يستطيعوا إ هناك نسبة نإ •

 ،%21.6 السببذلك عزّوا لالمعاقين الذين  حيث كانت نسبة ،عدم تقبل المحيطمتعددة أهمها 

عللـوا ذلـك   % 16.2سرية، وما نسبته سباب أأن مرد ذلك يعود أل %18.4 ورأى ما نسبته
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سـباب عـدم   أ أمـا  .رأوا أن ذلك يتصل بأسباب فيزيائية% 13باألسباب المادية، وما نسبته 

هـذه   تواجـد  إلـى عـود  فتالجامعات  أوندماج المعاقين في التعليم العام سواء في المدارس إ

لكـي   المادية المحيطةوالبشرية  هيل البيئةأعادة تإفي  يكمن المشكلةاألسباب مجتمعة، وحل 

 .ندماجهم في المجتمعإتستوعب المعاقين وتسهل 

الدراسـات الجامعيـة    اكملـو أفراد الذين تدني مستوى التعليم لدى المعاقين حيث بلغ عدد األ •

هلية قدرة المعاقين الدخول إلى وظائف في المؤسسات الحكومية واأليبرز عدم وهذا  15.7%

  .%14.1 فراد العينة بلغتأمتعلمين من الر فراد غين نسبة األأبحيث نلحظ 

في مدى القبول االجتماعي للمعاق مـن   كبيراً يلعب دوراً) الوالدين( مب واألمستوى تعليم األ •

ن في محافظة نـابلس  وبناء معاقأسر ممن لديهم ن معظم األأفقد بينت الدراسة  ،هالمحيطين ب

هم وكيفية دمجهـم وتعـاملهم مـع    ئبناأوبالتالي هذا سيؤثر على  مستواهم التعليمي منخفض،

فقـد  مهات المعاقين هن من فئة غير المتعلمات وغيـر العـامالت   أغلب أ .المحيط الخارجي

بـن المعـاق فـي    دور في عملية دمج اإل هم لن تعليم األأوجد من خالل الدراسات السابقة و

ـ  عتماد المعـاق ع إ بلغت نسبةو. هيل أو المجتمع ككلأمجتمع التعليم والت بنسـبة   هلـى والدت

كثر فترة ممكنة مع المعاق ممـا  أإلى الثقافة العربية السائدة في وجود األم بالمنزل  35.7%

سـرة  تقبل المعـاق داخـل األ  يساهم في دمج ب تعليم األ .يجعله يعتمد عليها أكثر من العائلة

ـ والتواصل مع المؤسسات وتقديم الرعاية الصحية المختلفة لإل ة المعـاق  بن وكذلك تعزيز ثق

 .ةنشطة مجتمعية مختلفأفي  هشراكإبنفسة و

 %49.2 نأرت النتائج أظهناء لوالدين ال قرابة بينهم حيث أبراد العينة هم أفلمعاقين من إن ا •

من أفراد العينـة لـديهم زواج   % 42.5، وأن ما نسبته فراد العينة ال قرابة بين والديهمأمن 

 . اقارب

لمعـاق  لزمـة  الحتياجـات المختلفـة ال  توفير اإلفي درة يؤثر على الق سرةمستوى دخل األ •

بمـا يتماشـى    همية توفير العالج الصحي طبياًأو ).الخ... كاديمية،األ النفسية، االجتماعية،(

بحيـث تجعـل إمكانيـة دمجـه     على المعاق بحيث أن الدخل المتدني ينعكس  وحاجة المعاق
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المؤسسات العاملة في الضفة الغربيـة   ه دراسةكدتأما  وهذاوتقديمه للمجتمع صعبة وحرجة، 

 .عاقةرتفاع معدل اإلإعاقة فالفقر يقود إلى رتباط الفقر واإلبإ الدراسة

رفض تشغيلهم بسبب  بطالتهم تتصل بأسباب متعددة منهافراد العينه سبب أمن % 19.5 يرى •

رة المجتمـع  لنظ رباب العمل للمعاقين نظراًأالنتيجه إلى عدم تقبل  هرجعت هذأوقد  .عاقةاإل

 .تجاة المعاقإالسلبية 

إن معظم أرباب العمل ال يساهمون في دمج المعاق في المجتمع من خالل تشغيله، كما يالحظ  •

المعاقين مـن  اتفي منع عاقبعض اإلساهم غياب الرقابة في نظام توظيف المعاق، كما أنه قد ت

ة إلى غياب جودة التأهيـل  عاقة ودرجة شدتها، هذا باإلضافالعمل ويرجع هذا إلى طبيعة اإل

ن نسـبة  أمن بطالة المعاقين حيـث  التخفيف للمعاقين وغياب البرامج التنموية التي من شأنها 

  .مؤسساتي% 4.9من المعاقين يعملون حرفيين ومهنيين بينما % 16.8

يعملون في القطاع الحكومي  %5.9يعملون في القطاع الخاص و %15.1ظهرت النتائج ان أ •

من % 5عدم التقيد بنظام التوظيف المعروفة للمجلس التشريعي الفلسطيني بتعين وهذا يظهر 

لتحاق المعاقين بوظـائف المؤسسـاتية   إالمعاقين في المؤسسات الحكومية والذي يحول دون 

إلى غياب خطـط   يعوى ذلكو .لتحاق بعضهم بمهن حرفية أو خاصةإهلية أو الحكومية واأل

وهذا يجعله  ،كبر في حياة المعاقن األسرة هي الشريك األإذ إن التطوير والتنمية بحق المعاقي

يعتمد على أسرته بشكل كبير في حين أن السياسة التي تعتمد على الدمج تشير إلـى اعتمـاد   

  .سرهم على المؤسسات الحكومية واألهليةأالمعاق و

وتقديم  هعاقتإ رشاد االجتماعي في عملية المساهمة في دمج المعاق لتقبلهمية دور اإلتبرز أ •

 %55.00فراد المعاقين بمـرور  ظهرت نتائج عينة األأسرة فقد رشاد الالزم للتعامل مع األاإل

فـي عـدم   % 49.37بدى أسرة بينما لأل أو رشاد سواء للمعاقفراد العينة في تجربة اإلأمن 

ـ  أوفراد المعـاقين  عدم تقبل غالبية األ إلى يعزى رشاد النفسي وهذاحاجتهم لإل دور سـرهم ل

سرة والمعـاق  اعي الذي يساعدهم لتسهيل حياة األرشاد النفسي االجتمالخدمة االجتماعية واإل
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سـتعطاف  إ ههدف مادي بحت ينالون ب رشادن هدف اإلأيعتبرون  هن قبلوا بإو على السواء

 .المرشد ليجلب العون المادي

عتقدات في الم اًدور ينمعاقفراد المعنا الفلسطيني في التعامل مع األنقص الوعي في مجتإن ل •

فالشخص المعاق  عاقات بشكل عام،إي أطريقة تعاملهم مع في  فرادوالمفاهيم التي يحملها األ

دارة المدرسة إمن  ناًواوكذلك تع هالطلبة المحيطين بتعامال جيدا من  ن لم يلقإداخل المدرسة 

 .يضاًأتعليمي االجتماعي والقلم الطالب المعاق أن ذلك سينعكس على تإوالمدرسين ف

يحتاجون معونة أي شخص للقيام بمهام حياتهم ال  فراد العينةأمن  %28.1ن أظهرت النتائج أ •

 إلىرجع السبب يو ،لى المساعدة ويرفضون المعونات المقدمةإذ يبدون عدم الحاجة إ. اليومية

عتمـاد  إ إلى ماكن المؤهلة للمعاقين، يؤديلجيد، وتوفر االدوات المساعدة، واألهيل اأالت توفر

  .في عملية الدمج يسهل المعاق على ذاتة،مما

الحيـاة   واقع المعـاق فـي جوانـب   حول طرحه تم الذي جابة على سؤال الدراسة ولإل

التنقل والمواصالت، المجال االقتصادي، النواحي االجتماعية والنفسـية،  (للمجاالت  المختلفة تبعاً

 .لمعاقيناحتياجات إ )والعالقات االجتماعية

 ،%54.32التنقل والمواصالت (في مجال  متوسطاً بشكل عام تقديراً ظهرت نتائج الدراسةأ •

، والوضع الطبـي وتـوفر الخـدمات    %58.15للمعاق  )والنفسية وواقع النواحي االجتماعية

ـ العناصر التي تساعد الفـرد علـى اإل  توفر  نأبمعنى  )%44.35 الصحية والعالجية دماج ن

ـ  اًحتياجإظهرت النتائج أكما  ،ظهرت درجات متوسطةأابلس االجتماعي في محافظة ن   اًمرتفع

ياجهم لصـندوق يعنـى   حتإجاد مشاريع عمل صغيرة خاصة بهم ويإل%  67.64فراد العينةأل

نفسهم وتـدريبهم  أعالة غيرة وتوفير سوق داعم للمعاقين إلنشاء مشاريع صبقروض ميسرة إل

ممـا   .حتياجاتهم االقتصادية غير ملبيـة إن أعني وهذا ي هيلهم بدورات في المجال المهنيأوت

  :ما يليستنتج الباحثة نسبق 

 واالرصـفة،  الشـوارع،  مـن  حتياجات المعاقين غير متوفرة من وجة نظر المعـاقين إن إ .1

 .دوات المساعدةوكذلك صناعه األ والمرافق العامة،
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% 36.58 ي المدارسف حتياجاتهمإم مع ءماكن تتالأعلى عدم توفر أجمعوا ن والطلبة المعاق .2

 .في محافظة نابلس %34.94والجامعات 

التجمع  مه،الحدائق العا مساجد،(فراد العينة بشكل عام على عدم آهلية المرافق العامة أتفق إ .3

 .)إلخ...، السكني

ـ هيل المبني عأبرنامج الت نتيجة مفادها ضرورة التركيز على إلىصل وتتم ال • ى المجتمـع  ل

سرة مما مساندة وتقديم الخدمات من قبل األسرة في توفير الدعم والتفعيل دور األ المحلي في

سرة وبالتالي يبـرز دور  داخل األ والعوائق ليكون دور المعاق فعاالً عباءتخفيف األ يسهم في

على  هستقاللية المعاق واعتمادإن وهكذا فإ .المعاق الفعلي خارج المجتمع ويحقق مفهوم الدمج

  .هالسياسيات والبرامج تحقيق سعىساسي الذي تاأل ن يكون الهدفأيجب  هذات

نـدماج  االحتياجات التي تساعد المعـاق لإل فراد درجات منخفضة نحو مجال توفر ظهر األأ •

ن مشكلة عـدم  أؤكد ننا وه %.26.52وقد عبر عن ذلك ما نسبته  في محافظة نابلس فيزيائياً

سرية والمادية ووجود ومن ثم األ الًأو سباب االجتماعيةالمعاق في التعليم مرتبطة باألندماج إ

  .سباب مجتمعة سيكون هناك حل لمشاكل المعاقفلو توفرت تلك األ العوائق الفيزيائية،

) نقص كبيـر  ويشوبها غير محققة( عملية الدمج الشامل للمعاقين حركياًعتبرت ا هوعلي

حتياجـات المختلفـة   وذلك بتدني وضع المعاقين في المحافظة من اال ،في مجتمع محافظة نابلس

  ).هيلية الطبية والفيزيائية الماديةأاالجتماعية والت(لتوفر عناصر الدمج الشامل 

  مناقشة النتائج المتعلقة بالمؤسسات   5-1-2

  والتأهيل نتائج المؤسسات العامة

المؤسسات العامـة  من خالل البحث في واقع ليها الباحثه إظهرت النتائج التي توصلت أ

  مج المعاقين فيزيائيا واجتماعيا؟نحو دفي السعي  هاواتجاهات
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إن النتائج التي عبرت عنها المؤسسات التي تهتم بدمج المعاقين هي نتائج مبالغ فيها، إذ إن  :الًأو

ذلك يتضارب مع الوضع العام الذي عبر عنه المعاقون في استماراتهم التي تتنـاول الخـدمات   

مـن  % 84.6ال نجد هذه المؤسسات ترى أن ما نسـبته  المقدمة من المؤسسات، فعلى سبيل المث

وهذا يتناقض مع النتيجـة التـي   . المعاقين يحصلون على خدمات تساعدهم في تأمين متطلباتهم

من المعاقين عبروا عن رضاهم من الخدمات المقدمة % 54.54أظهرتها الدراسة إذ إن ما نسبته 

  . لهم وهي نسبة متوسطة

وسـهولة  % 84.6سـبة  نباً ايجابياً في تغطية المؤسسات كافة المناطق بنأظهر الدراسة جا: ثانياً

وتقـوم   ،%92.3فكـرة الـدمج بنسـبة     توتأيد المؤسسا% 61.5ليها بنسبة وصول المعاقين إ

مـن المؤسسـات   % 50، وتقوم بنشاطات مشتركة مع المجتمع المحلي من المؤسسات 61.5%

ت النتائج توجهاً ايجابيـاً نحـو عمليـة دمـج     بدورات توعية حول قانون المعاقين، حيث أظهر

  .المعاقين  من قبل المؤسسات

% 47فـي المؤسسـة بدرجـة     جوانب متوسطة لواقع الدمج الفيزيـائي  ةهرت الدراسأظ: ثالثاً

 الم يستجيبو %34.6ن إذ إالمعاقين  هيل ورفع كفاءةأضعف في مجال القيام بدورات توجوانب 

كتراث المؤسسة لـدورات  إعدم  أووجود معاقين داخل مؤسستهم جابة على هذا السؤال لعدم لإل

ـ  ن من هنا فإ .بعمل الدورات %30.8جاب أو ،هيل المعاقينأت ة ال تشـكل  التسـهيالت الفيزيائي

يمكن استيعاب المعاقين في التعليم والعمل بتعديالت  إذلة دمج المعاقين أالقضية الرئيسية في مس

ـ أات بقضية المعـاقين و المؤسس هساسية في وعي هذاأل لةأوتنحصر المس فيزيائية بسيطة،  ةهمي

ـ  ن غالبية المؤسسات العاملة ليس لديها رسالة واضحة نحو المعاقين حركيـاً إ، ودمجهم لة أومس

 سـئلة توجهـاً  قد اظهرت في بعـض األ  هعالأات حصائيرقام واإلن األأدمجهم على الرغم من 

عدم وجـود سياسـة    إلىوهذا يرجع  .يكون متوسطرض الواقع يكاد أن هذا على أال إ ،يجابياًإ

  .هيل للمؤسسات العاملةأوطنية في الت

هـم  هيل المعاقين في محافظة نـابلس نحـو دمج  أواقع المؤسسات العاملة في تما عن أ

  :واجتماعياً فيزيائياً
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سـبة  بن اًمرتفع اًهيل بشكل عام جانبأاالستبانة المتعلقة بمؤسسات الت ظهرت الدراسة من نتائجأ •

 :)44(والموضحة في الجدول  ت الخاصة بالمعاقينفي تقديم الخدما 63.29%

 الدرجات المرتفعة التي أظهرتها نتائج مؤسسات التأهيل ):44(الجدول 

 النسبة المئوية  الفقرة

  %64  نشطة الحياةأالتدرب حول الحركة وممارسة 

  %68  للحركة والتنقل هدوات مساعدأتوفير 

  %66  بحقوق المعاقينعقد دورات تعريف 

  %64  عاقةع المحلي بحقوق المعاق وقضايا اإلتوعية المجتم

  %70  تشجيع المعاقين على التعليم

  %66  االجتماعية للمعاقين وذويهمة رشادية النفسيت اإلاتقديم الخدم

  %72  لدمج بين المعاقين وغير المعاقينل ةنشطه مشتركأقامه إ

  %62  نشطة الرياضيهقين حول ممارسه األتدريب المعا

  %70  بن المعاقسرة حول التعامل مع اإلتاهيل األ

  %72  يام ترفيهية للمعاقينأقامه إ

  %60  نديه لرياضة المعاقينأقامه إ

  %64  هيل جسدي للمعاق بهدف دمج المعاق اجتماعياأت

  %68  هيل مهني بهدف دمج المعاق اجتماعياأت

  %62  تهمعقد مؤتمرات حول حاجات المعاقين ومشكال

  %72  من الطاقم من المعاقين %5توظيف 

  %68  هيليهأخرى محليه تأالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات 

 )45(نحو دمج المعاقين فيزيائياً واجتماعيـاً، والجـدول   جات متوسطة رت الدراسة درظهأو •

 :يوضح ذلك



 133

 الدرجات المتوسطة التي أظهرتها نتائج مؤسسات التأهيل ):45(الجدول 

 النسبة المئوية  رة الفق

  %52  مين المواصالت الخاصة للمعاقينأت

  %58  عاتذاقامة حمالت توعية عن طريق الصحف واإلإ

  %56  ةستخدام المرافق العامإتدريب المعاقين حول 

  %52  ستخدام المواصالت العامةإتدريب المعاقين حول 

  %56  رشاد النفسي واالجتماعيتقديم خدمات اإل

  %48  نتاج مشاريع صغيرة بهمن إلقراض المعاقيإ

  %46  هيل لخبرة المؤسسات في المجتمعأات التتقييم مؤسس

  : ومن النتائج السابقة يمكن أن نستنتج ما يلي

هيل مع أمؤسسات الت ءلية مما ضاعف من عبحتالعداد المعاقين نتيجة للمارسات اإلأزيادة   .1

 .المؤسسات هضعف الموارد المحققة لهذ

 .هيل الجسدي والطبيأركز على التلويات خاصه ببرامجها وتأوعلى  مؤسساتهذه ال تعمل  .2

ضاع السياسـية  والمؤسسات على التمويل الخارجي المرتبط كما هو واضح باأل هعتماد هذإ  .3

 )حتالليةاإل(

داء األ ةيجابي ورفع نسبداء اإلجل زيادة األأضرورة القيام بالتالي من  إلىتوصل وتم ال

  :المتوسط وهي

 .دة هيكلة عمل مؤسسات التاهيلعاإ •

 .تقييم الخطط وفقا للتطورات المتالحقة •

 .فضل للوصول إلى الدمج المجتمعيأهيليه ألية للمساهمة في تقديم خدمات تبوضع خطط مستق •

ننا إالمؤسسات فالذي يعيشه المعاقون في واقع الجابات الواردة في االستبانة مع لدى مقارنة اإل •

حتياجات المختلفة بهدف دمج المعـاقين فـي   لتلبية اإل ة لجهد وعمل،ن مؤسساتنا بحاجأ نرى
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فـي المؤسسـات    خلالً وهذا يعد ،في تقديم خدماتهاتبالغ بعض المؤسسات علماً أن  .المجتمع

هميـة خضـوع   أؤكد علـى  نهنا من  . الحصول على تمويلالتي تحاول هلية الفلسطينية األ

 هيليةأداء المؤسسات التأمؤشرات تقييم  إلىول داء موضوعي بهدف الوصأالمؤسسات لتقييم 

نشـطتها  أختالف إهيلية والخاصة على أالتي تشمل المؤسسات العامة والت ن مؤسسات العينةإ •

ساسـية  توفر فيهـا المتطلبـات الالزمـة واأل   االجتماعية ال توالخدماتية والتعليمية والصحية 

ذات سباب وفي مقـدمتها المـدارس   ن األالعديد م إلىويعود ذلك  ،ستخدام المعوقين حركياًإل

علمـاً أن   ،دسية في المداخل ال يمكن تنفيـذها ن التعديالت الهن، إمستاجرةالقديمة والمباني ال

ي أالموافقـة علـى   وأصدرت قراراً يربط  بنية العامةهتمام بمداخل األباإلبدأت  بلدية نابلس

ـ  أجمعو ،تسهيالت بنائية خاصة بالمعاقين مشروع يتضمن ن والمؤسسـات والمعـاق   وؤولمس

ستقبال المعاقين إل المؤسسات العامة في محافظة نابلس هليةأفراد العينة على عدم أمن  حركيا

 .حركيا

سـتقبال  إل هفـراد أو هية تهيئة المجتمع المحلي بمؤسساتهيل دور كبير في عملألمؤسسات الت •

ـ أمن  %57.97ن أظهرت النتائج أكيا، حيث المعاقين حر دورات  فـي  اة شـاركو فراد العين

هيلية في تفعيل عالقة المعـاق  أوكان دور المؤسسات الت تدريبية للتكيف مع المجتمع المحلي،

 أوقاتهم أمام منازلهم، أورى أن معظم أفراد العينة يقضون معظم ن، و%64 المجتمع المحليب

 .تحاد العام للمعاقين، مما يتطلب وعياً أكبر من األسرفي اإل

ساسي في عدم تطـور  شكل العامل األي عاقةلدى المؤسسات العامة بقضية اإلعي ن نقص الوإ •

مـثال تركـز فـي     هيلأفمؤسسات الت التعامل مع المعاقين من حيث العمل والتعليم وغيرها،

ـ وعلى المعوقين انفسهم   سياساتها وبرامجها ـ  أت البيئـة الماديـة    ةهيلهم وعالجهـم متجاهل

ندماجه وضرورة تعـديل  غمام أالتي تشكل العائق الحقيقي معاق وواالجتماعية التي يعيشها ال

حتياجات وحقوق جميع النـاس بمـن فـيهم    إتجاهات االجتماعية لتتالئم مع البيئة المادية واإل

 .المعوقين من منطلقات تنموية وحقوقية
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إّن اإلجراءات االسرائيلية المتمثلة في الحصار الشامل المفروض على الشعب الفلسطيني أدت  •

ى تفاقم مشكلة االعاقة في ظل التزايد الواضح لعدد المعاقين بمختلف أنواع االعاقات، األمر إل

فهي . الذي يزيد أعباء القطاع التأهيلي، إذ إن برامج مؤسسات التأهيل تعاني من مشاكل عدة

وتجـدر أهميـة هيكلـة عمـل     . تعتمد على التمويل الخارجي، وتعمل على البرامج الرئيسية

تأهيل وتقييم الخطط وفقا للتطورات المتالحقة، ووضع خطط مستقبلية للمسـاهمة  مؤسسات ال

  .في تقديم الخدمات التأهيلية بشكل أفضل للوصول بالمعاقين إلى الدمج المجتمعي

  استنتاجات عامة 2 -5

وهذا يساعد على زيادة رضـا   سع،أودراك إكثر وأيكونون على وعي  ن المعاقين المتعلمينإ •

وتكون خروجة للمجتمع خطوة علـى   فسة ويزيد من تكيفة االجتماعي والنفسيالمعوق عن ن

ستقاللية وبناء مستقبل شخصي ومهني في وقت الحق ويزيـد مسـتوى طموحـة    إلاطريق 

ندماجة في إفي زيادة فرصة  اًفالتعليم بالنسبة للمعاق يعتبر مؤشر ،في المجتمع ليصبح فاعالً

دلت علـى أن   بأن النتائج) 1999/ جودة، محمد (راسة وهذا يتفق مع ما جاء في دالمجتمع 

عاق في المجتمع ويعمل علـى  دمج الطفل المعاق في التعليم العام سوف يساعد على تقبل الم

  .نتهاء مرحلة الدراسةإالمجتمع بعد  ندماجه فيإتسهيل 

قرب (مثل  هعاقتإساسية في التحرك بما يتناسب واأل هلحاجات ًأمهيكان منزل الفرد المعاق  إذا •

 )ممرات داخل المنزل وسهولة الحركة داخـل المنـزل   الحمام المناسب، المنزل من الشارع،

  .االجتماعي هوكذلك في دمج هعلى نفس هعتماديتإو هيسهل حيات

فـي مؤسسـة    هيلهم فترة طفـولتهم أن الذين يتلقون توالمعاقتقل فرصة اإلدماج عند األفراد  •

ومن المقابالت الفردية  فراد العينةأعظم مإذ إن  سرهم،أن عن لية ويتعلمون داخلها ويبعدوداخ

جواء داعمة أندماج بوجود ى اإلكثر قدرة علأبمراكز نهارية هم  اكانوهم نأتضح لها إللباحثة 

 .سرةمن األ

 إلـى هيل ليصل المعـاق فيمـا بعـد    أوانين حق المعوقين بالرعاية والتكفلت التشريعات والق •

ما زالت تعـاني مـن عـدم عنايـة      ولكن التشريعات .جتمع المختلفةنشطة المأندماج في اإل
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ضـمن تطبيقهـا علـى    المشرع الكافية بشموليتها وعمقها وتنقصها السياسات والخطط التي ت

  .رض الواقع على جميع المستويات العمرانية واالجتماعيةأ

رض الواقـع  أ لم تظهر على هعمل ن ثمارأال إالفريق الوطني في محافظة نابلس  رغم وجود •

لما يعود بالفائدة في حلول بسيطة لمشاكل المعاقين  .مضاعفة الجهود المبذولة وهذا ما يتطلب

 .حتى الشارع العام أوعملهم  أوداخل بيوتهم 

والمعمـاري   )رسول االنسـانية ( داخل المؤسسات المختلفة يتحمل كل من المرشد االجتماعي •

مساعدة المعـاق  لبحيث  نجاح حلولهاإسهام في قين واإلفي حل مشكلة المعو اًوهام فعاالً دوراً

سهام واإل سري والجماعي،رشاد النفسي االجتماعي واألباليات اإل في مجاالت حياتة المختلفة

ـ ببرامج توعية المجتمع وت عاقـة،  لمسـاندة قضـية اإل   هشكيل لجان مساندة من المجتمع نفس

 نشطة المختلفـة ان المشاركة الفعالة في األفة لضموالمساعدة في تسهيل تقديم الخدمات المختل

بينما يكون دور المعمـاري التنبـة فـي     .ية والدينية والعلمية والترفيهيةالتعليمية واالجتماع

 .فئـة مسـتعملي الكراسـي والعكـازات     المعالجات المعمارية الخاصة بـالمعوقين حركيـاً  

 رصـفة والشـوارع،  األو بـواب واأل كالمنحدرات والممرات والمصاعد والوحدات الصـحية 

مهندسين ووزارة الحكم المحلـي  عتمد من نقابة الامع ما  نسجاماًإصول وتصميمها حسب األ

  .تفاق مع بلدية نابلسباإل

عاقة والتسهيالت الهندسية واالجتماعية الخاصة مام من قبل دول الخليج بموضوع اإلهتإهناك  •

 هالمختلفة الخاصة بهـذ  بة للمراجع الحديثةعبر مواقع االنترنت المختلفة بينما تفتقر المكتبها 

  .الدراسة

تحاد العـام للمعـاقين يبـذل    عاقة غير واضحة فاإلالمسؤوليات الملقاة على قضية اإل التزال •

نشطة مختلفة أشراكهم بإخراج المعاقين من منازلهم وإفي تفعيل دور المعاقين بهدف  مجهوداً

  .نفسهم تحول دون ذلكأفيما بين المعاقين  لخاصة بالدمجن نقص التمويل والثقافة اأال إ

مـن هنـا تبـرز     ن المعاقين في محافظة نابلس لم يصلوا لمرحلة الدمج االجتماعي الكامل،إ •

هيـل ومؤسسـات   أتالسر ومعاقين ومسؤولين ومؤسسـات  أتظافر القوى المختلفة من أهمية 

سهم بشكل كبيـر فـي   حكومي والمؤسسات التربوية واالجتماعية تالعام والخاص والقطاع ال

دوار ومن ثم القيام بمشاريع مختلفة تهدف توزيع األوشخيص الصعوبات ووضع خطة للتنفيذ ت
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ـ   ظرة السلبية المجتمعية وتمكين األتحدي الصعوبات بهدف تغير الن إلى ن سـر والمعـاقين م

فـي   فراد مشـاركين أو تنميةهيل وأليكون هناك في النهاية ت .التعامل مع الصعوبات المختلفة

 .هصنع قرار وتنفيذ

الرعاية الصحية والذي ينعكس على توجهات المعاقين نحو عالم وسائل اإلفي  اًهناك ضعفإن  •

د سياسة واضحة برعاية المعاقين عتماإؤكد على أهمية ن، ومن هنا هيلية والعالج الطبيعيأوالت

قضـية الـدمج   بكثـر  أهتمـام  واإل .المختلفة بالعيادات المتنقلةإلى مناطقهم همية الوصول أو

فضـل داخـل   أل ومن ثم سيكون لهم فرص تزويد المعاقين بالتعليم وفرص العمواالجتماعي 

وهناك حاجة طارئة للتنسـيق   همية حقوق المعاقين،أ إلىفهناك مؤشرات مهمة تشير  ،سرهمأ

  .هيل في فلسطينأوطنية في الت وتنظيم االمكانيات باعتماد سياسة

  التوصيات 5-3

  :تيوصي باآلنتائج الدراسة نبناء على 

ورسم السياسات والتشريعات الخاصـة بالمعـاقين   نشطة في األ سرة والمعاقمشاركة األ •

سـرة  داعمـين لأل  فراٍدسسات للخروج عن الروتين اليومي وإيجاد أالتي تفرزها المؤو

 .والمعاق

 وضع سياسة شاملة لتحسين الوقاية من اإلعاقة وتحسـين التأهيـل وتحقيـق األهـداف     •

 .المتمثلة في مشاركة المعوقين مشاركة كاملة في الحياة االجتماعية والتنمية الوطنية

حتفاظ العاملين المعوقين بالوظائف وتحديد الحصص لتشغيل المعوقين في ز إلإيجاد حواف •

من الوظائف  %5والتي كفلها قانون حقوق المعاقين بتوظيف  ،القطاعين العام والخاص

لقطاع العاملين في مجال التأهيل لضـمان رفـع جـودة العمـل      ، وايجاد حوافزالعامة

 . التأهيلي

التشديد على أهمية تحسين البيانات واإلحصاءات المتعلقة بـالمعوقين ألغـراض رسـم     •

وحث صناع القرار ذوي العالقة على . السياسات والتخطيط والتقييم من منظور اإلعاقة
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دعم أنشطة منظمات . العوائق المؤسساتية مواصلة تنفيذ خطط تتيح إيجاد بيئة خالية من

 إلىلوية في التمويل أووتوجيه . للتبرعات لحاالت اإلعاقة المعوقين عن طريق صندوق

المشـاركة فـي صـوغ    بناء قدرة المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على 

 .تفاقية الخاصة بحقوق المعوقين وكرامتهم وفي تنفيذها مستقبالًاإل

ة كافة المتطلبات حاب المؤسسات صناع القرار التي يرتادها المعاقين نحو تلبيصتوجه أ •

 .)1(حسب ما هو مرفق في الملحق  ،عاقةالهندسية في اإل

المناهج التعليمية المدرسية منها والجامعيـة  في  المعاقينعاقة ومشاكل إدخال مفاهيم اإل •

إنسانية كعلم االجتماع  ، والتركيز على تخصصات علميةنشطة بهذا الخصوصوتطبيق أ

 .والتربية وهندسة العمارة

وتعلـيمهم طـرق   لتوعية الطلبة  ة االجتماعي في المدرسة والجامعة/تفعيل دور المرشد •

 .عاقةالتعامل مع اإل

قطـاع  الهيل ومؤسسات تظافر القوى المختلفة من أسر ومعاقين ومسؤولين ومؤسسات تأ •

دوار ووضع خطة للتنفيـذ بتوزيـع األ   ماعيةوالمؤسسات التربوية واالجت العامخاص وال

ر النظرة السـلبية  يتحدي الصعوبات بهدف تغي إلىومن ثم القيام بمشاريع مختلفة تهدف 

   .تجاه المعاقين

عدة أسس  تعزيز مشاركة المعاقين في نشاطات المجتمع ترتكز على الحث على •

 ،وتكافؤ الفـرص  ،يةواة االجتماعاوالمس ،مبدأ تحقيق العدالة بين الجميع ؛أهمها

 .ثم تحقيق االستقاللية والعيش الكريم لكل فرد في المجتمع

تغيير اتجاهات المجتمع السلبية مثل االتصال المباشـر مـع   تحفيز المؤسسات ل •

فئة اإلعاقة الحركية وإعطاء معلومات حـول المعـاقين والتأهيـل     من المعاق

المعاقين فـي ضـوء   ومحو التمييز وإيجاد توجيه ونصح لألشخاص  ،األسري

، قدراتهم وإعدادهم للتعليم و للعمل والتدريب المهني للحصول على عمل مناسب
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ولة اعم والمساندة والمتابعة في الصحة والتعليم والدمج بالمجتمع ومحتوفير الّدو

تطبيق القوانين الخاصة بهم وتوسيع دائرة مساعدة المعاقين في جميـع منـاطق   

 .مجسكناهم وخاصة في مجال الد

بسبب جغرافية منطقة الدراسة الجبلية يعاني المعاقون صـعوبة فـي تـنقالتهم     •

وبموجب ذلك يقتضي أن تكون هناك دراسات تخصصـية فـي   اليومية داخلها، 

  .مجال رعاية المعاقين في المدينة

  .مقترحات 5-4

 .سر المعاقينأ :أوالً

 النفسي االجتماعي والعالج الطبيعيهتمام بالرعاية الطبية والتأهيل الطبي وزيادة الوعي، واإل •

وتشمل المجاالت المستهدفة توفير إمكانات المشاركة، والتعلـيم، والعمالـة،   . وخدمات الدعم

والمحافظة على الدخل والحماية االجتماعية، والحياة األسرية والسالمة الشخصية، والثقافـة،  

 . والترويح والرياضة والدين

بهـدف  أصحاء  اًفرادأفة الثقافية التوعوية التي تحوي لمختلمشاركة المعاق في ورش العمل ا •

 . وتسهل إندماجهم معهم لمعاقين هم لزيادة تقبل

لحياة عباء اأضفاء التشجيع لتحمل إفيما بينها تساعد في  للخبرات المختلفة سرة المعاقأتبادل  •

  ضاع مشابه أوسر في أاليومية وتشكيل صداقات مع 

 .)عاقة وغير العاملةالعاملة في مجال اإل(هلية واأل يةالمؤسسات الحكوم: ثانياً

مبادرات لتدريب المدربين والعاملين المتخصصين فـي األنشـطة المتعلقـة    الحرص على ال  •

تشجيع . بشأن إدماج المعوقين على جميع المستوياتوتنفيذها باإلعاقات وتقدم سياسات عامة 

غير الحكومية والقطاع الخـاص علـى   ت الدولية والمنظما المؤسسات الحكومية والمنظمات

 تدابير ملموسة من أجل إدراج منظور اإلعاقة في عملية التنميـة وحـث المؤسسـات    ذاتخإ
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وحث تلك المؤسسات علـى  . عتبارات اإلعاقة في أنشطتهاإوالهيئات ذات الصلة على إدخال 

ن الـذين قـد   جميع اإلجراءات لتوفير حماية خاصة للمعوقيتحسين معالجة وضع المعوقين ب

 .جسيمة أويعانون التمييز بصور متعددة 

وضع سياسة شاملة لتحسين الوقاية من اإلعاقة وتحسين التأهيل وتحقيق األهداف المتمثلة في  •

ـ   اة وامشاركة المعوقين مشاركة كاملة في الحياة االجتماعية والتنمية الوطنية وتمـتعهم بالمس

التقليدي الذي يركز على تدابير التأهيل الموجهـة  عن النهج  هاماً والعمل على إحداث تحوالً

 .األشخاص المعوقين إلى

ونشر األدلة بشأن حقوق المعوقين وإنشاء الفـرق   وطنيةالتنظيم الحلقات الدراسية والحمالت  •

وإطالق الحمالت الوطنية للتوعية، وتنفيذ برامج لزيادة المعرفة عن اإلعاقـة  . لقضايا اإلعاقة

وضـرورة  . ، وللكشف المبكر عنها وتعزيز حقوق األشـخاص المعـوقين  وأسبابها وأنماطها

ستراتيجيات والخطط وذلـك بإنشـاء   صياغة اإلمشاركة األشخاص المعوقين ومنظماتهم في 

على أن يضم ممثلين مـن الجهـات المعنيـة بإدمـاج     . مجلس وطني فاعل ومؤثر للمعوقين

  .منظمات األشخاص المعوقينالمعوقين من القطاعات الحكومية المختلفة وممثلين ل

جمع البيانات الوطنيـة، وبخاصـة شُـعبة    لضرورة مواصلة بناء القدرات الوطنية الالزمة  •

اإلحصاءات في عملية جمع منهجي ومنتظم لإلحصاءات المتعلقة باإلعاقة كجزء من أنشطتها 

التعداد وإنشاء فريق فرعي تقني بشأن األداء البشري واإلعاقة الستعراض وتحديث توصيات 

  . الحالية بشأن اإلعاقة فيما يتعلق بالمفاهيم والتعاريف وعمليات التصنيف

بإحتياجـات المعـاقين   المؤسسات العاملة في مجال رعاية  مكانية تجهيزإالعمل على دراسة  •

توزيع مراكز التأهيل من الناحية  عادةالحرص على إلعدم  ئالطوار تلمواجهة حاالوتأهيلهم 

العـاملين، و تـوفر البـرامج     ير المخزون من األدوات المساعدة، وتدريبالجغرافية، وتوف

األموال المرصودة لتمويـل بـرامج التأهيـل     المتخصصة والعاملين المتخصصين، وتوفير

  .الالزمة



 141

تجاه توزيع أفضل وأكثر إنصافاً للمراكز والمؤسسات على المنـاطق  إهناك ضرورة للعمل ب •

 .ليهاإأكد من وصول المعوقين المحتاجين للت )قرية، مخيم( في محافظة نابلس

عبر تحسـين  تصميم خطط صحية واجتماعية تساعد في التقليل من نسبة اإلعاقة في المجتمع  •

 .ير عناية أفضل لألطفالفدة، وتجنب زواج بين األقارب، وتوالعناية في مرحلة ما قبل الوال

عائالت المعوقين، لغـرض  مع تحسين عالقة المشاركة بين المراكز والمؤسسات المتخصصة  •

نفتاح المركز والمؤسسات على المجتمع مـن  إإن . ة في عمليتي التأهيل والدمجإشراك العائل

 .شأنه تعزيز قدراتها على تقديم خدمات أفضل

  .الكشف المبكر عن اإلعاقة، وتقديم المساعدة النفسية واالجتماعية للمعوقين وذويهم •

ى تعديل المساكن والمرافق العامة ليسهل علـى المعـوقين   المطالبة والمساهمة في العمل عل •

 .التنقل بدون عوائق

 .العمل على توفير األجهزة المساعدة للمعوقين بأقل التكاليف •

 .الوصول للمعوقين لغرض نقل الخدمات الالزمة لهم في أماكن تواجدهم •

  لمجتمع المحليا: ثالثاً

ل جميع وافؤ الفرص للمعوقين والتي تتنعتماد القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكااضرورة 

وتوفر سلسلة متصلة من التدخالت ذات األهمية الحاسمة لتحقيق تكافؤ الفـرص  تهم جوانب حيا

األمر الذي يسهم بدرجة كبيرة في نشر أحسن الممارسات بشأن تحقيق تكـافؤ  . لجميع المعوقين

كـرامتهم  هم في الحفاظ على وتعزيزها ويساحقوق المعوقين  فرص للمعوقين بضرورة حمايةال

النهج الكلي المتبع في األعمال المنجزة في ميادين التنمية االجتماعيـة، وحقـوق    إلىستناد باإل

  اإلنسان وعدم التمييز
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  للباحثين في المجال القانوني لمؤسسات القانونية وا: رابعاً

 يشـمل المعـوقين  إدخال تعديالت على التشريعات القائمة لتوسيع نطاقها لكي الحرص على  •

ة لصالح األشـخاص المعـوقين   تدابير إيجابي ذتخإاة أمام القانون، وذلك إلتاحة والتشمل المس

أي لصالح المعوقين ومراعـاة اإلعاقـة   (عقليا، وإيجاد آليات تعنى بالتمييز اإليجابي  أوبدنيا 

اإلسكان  أواعي بصفة منهجية في التشريعات المتعلقة بالقضايا العامة من قبيل الضمان االجتم

  .)بالتنسيق مع المؤسسات المعنية

الواقع في المؤسسات الحكومية رض أالقوانين الخاصة بالمعاقين على  ليات تطبيقآالبحث في  •

  .هليةواأل

  )جامعات ومدارس(التربية والتعليم  وزارة: خامساًُ

اتهـا وإعـداد   توفير التشخيص التربوي الالزم لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجالعمل على  •

  . المؤهلين تربوياً لتعليم المعاقين كل حسب إعاقته

علي توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيالت المناسبة وبحسب الحالـة،  العمل  •

  . توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعاقين بحسب احتياجاتهم إلىباإلضافة 

مسؤولية التربية والتعليم فـي   حالياً في البرامج التعليمية ال تلغي الخدمات التأهيلية المتوافرة •

  . حتياجاتهم التربوية والتعليميةإهتمام باألشخاص المعاقين واإل

متحانات الرسمية مثل للطالب المعاق في أثناء فترة اإل حتياجات الخاصةالعمل على توفير اإل •

  ". خص آخرمساعدة ش"  ،د الوقت المخصص، تأمين األسئلةتحدي

برامج التعليم المستمر والمساقات التعليمية، وضع البرامج المنهجية توفير الجامعات على حث  •

حول اإلعاقة والبرامج التدريبية الخاصة للكوادر الفنية التي تعمل في هـذا المجـال لرفـع    

 . مستوى الخدمات
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بغض النظر عن وضـع   نهاوقواني تطبيق قانون التعليم اإللزامي ضمن فلسفة التربية والتعليم •

  . الطفل وقدراته الذهنية والحركية والحسية والنفسية

لتحـاق  مدارس فرصاً متكافئة للمعاقين لإلتقديم مقترحات بهدف توفر الجامعات والمعاهد وال •

بالمرافق التربوية والتعليمية وفق رغباتهم ضمن إطار المناهج المعمول بها ضـمن دراسـة   

  . ى تالئم التخصصات العلمية مع طموحاتهم المستقبليةمعدة من باحثين تقيس مد

عقد مؤتمر عام حول مشكلة الدمج االجتماعي للمعاقين في المدارس والجامعـات بحضـور    •

لوضع اآلليات لتنفيـد   جميع المهتمين وأصحاب الشأن من متخذي القرارات ومنفذي القانون

ان مشاركة المعاقين البناءة في بنـاء  هذه البنود وغيرها التي لم يتم ذكرها، حتى نستطيع ضم

إزديادهـا   نسبةتجاه وطنهم وبخاصة في ظل ارتفاع جل القيام بوجباتهم أوذلك من  ،المجتمع

رتفاعاً ملحوظاً في نسبة إفي انتفاضة األقصى، والتي شهدت  مع ما يواجهه الشعب الفلسطيني

  .المعاقين خالله

  عالمإلا: سادساً

  .سبابها وطرق التعامل معهاأعاقة والمحلي حول اإل عية المجتمععقد برامج خاصة تهدف لتو •

ج من فئة المعاقين مبدعين في المجـاالت المختلفـة بهـدف تشـجيع المعـاقين      ذاعرض نم •

   .عاقةين وتحفيزهم نحو التغير وتقبل اإلالمشاهد

  .حاصل ياًاجتماعي اًواقعبإعتبارها عاقة براز اإلإ •

 .عامة وأسر المعوقين بصورة خاصةنشر الوعي في المجتمع بصورة  •

  .بث برامج اجتماعية وتعليمية وترفيهية ومهنية للمعوقين •
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  خرين لباحثين اآلا :سابعاً

في الضفة الغربية بمـا فـي    ستقبال المعاقيناستعداد المؤسسات الحكومية فقط إلدراسة مدى  •

   .عاقات الحركية السمعية البصرية وصعوبات التعلمذلك اإل

مناطق المخيم والمدينة والقريـة  ومن  عمارمختلف األ ي الناس منأستطالعي لرإعمل بحث  •

  .فراد المعاقين ومساعدتهمكانية تقبل االمإل

 .التعليمية الحديثة في تعليم المعاقين دخال البرامج والوسائل التكنولوجيةإدراسة مدى نجاعة  •
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  المراجعالمصادر و

  المراجع العربية : أوالً

الرعاية االجتماعية للفئات الخاصة تربويا نفسيا رياضيا ). 2002. (ن عبد المجيدبراهيم، مرواإ

  .عمان، األردن. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع .هيلياأت

اإلعاقة في محيط الخدمة االجتماعية، تدعيم  .)2003. (عبده، بدر الدين كمالو ،بيومي، محمد

  .مصر، سكندريةاإل ي الحديث،ب الجامعتالمك .لقيمي لجماعات المعوقيناالنسق 

 .، فلسطينالقدس ،الملتقى الفكري، ). 2002. (لمعاقينلتفعيل القانون ومشروع الالئحة التنفيذية 

 دار دمشق، ،11، ج)في سبيل موسوعة هندسية(بنيه سكنيه خاصه أ ).1985. (عماد تنبكجي،

  .الطبعة األولى

  .، فلسطينرام اهللا،الحق ، ، ي االعاقةنسان لالشخاص من ذوحقوق اإل). 1995( نجالأ جاف،

جامعة القدس المفتوحة، عمـان،   المعاق واألسرة والمجتمـع،  ).2001( جامعة القدس المفتوحة

  .األردن

ستراتيجيات التأهيل إواقع خدمات التأهيل في فلسطين، نحو سياسات و ).1998( حرامي، غادة

  .يةئع ورشة العمل الوطنالمركزية الوطنية للتأهيل، وقا ، اللجنةفي فلسطين

، دار الشـروق للنشـر   عاقات الجسـمية والصـحية  مقدمة في اإل ).1998. (الخطيب، جمال

  .األردن ،عمان والتوزيع،

، بيـروت،  الدار العربية للعلـوم  )دراسة توثيقية( معاقون لكن عظماء، ).1995( شكور، جليل

  .لبنان

  .، األردنار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، دعاقة الحسية والحركيةاإل ).1999( عبيد، ماجدة
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  .، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانتأهيل المعاقين .)2000( عبيد، ماجدة

، عمـان،  ، سلسلة التربية الخاصة، دار الثقافةعاقة الحركية والحسيةاإل ).2000( العزة، حسني

 .األردن

سلسلة  يعات السارية في فلسطين،حتياجات الخاصة في التشرذوي اإل .)2001( عمرو، زياد

  .، رام اهللا، فلسطينالهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، التقارير القانونية

رعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة االجتماعية رعاية المعوقين،  ).2003( محمد ،غباري

  .، مصرالمكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية

هيـل ذوي الحاجـات   أ، مقدمة فـي ت هيلأمبادئ الت ).1995( غانم البسطامي، مين،أالقريوطي 

   .الكويت ة، دولتوالتوزيع، الكويمكتبة الفالح للنشر  الخاصة،

 ملـف الشـباب فـي فلسـطين     .خرونآو، يونس، عصام، أبو رمضان، محسن، هديل، قزاز

ومنتدى شارك الشبابي ومعهد دراسـات   undpبرنامج االمم المتحدة االنمائي  ).2004(

  .ميةالتن

تقرير حقوق المعاقين فـي   الفلسطينيين،حقوق المعاقين تقرير حول  ).2004( قطامش ربحي

  .، رام اهللا، فلسطينالتحاد العام للمعاقين الفلسطينيينا، فلسطين

  .،لبنانبيروت دار النهار، نماء،عاقة والتحرر واإلاإل). 1995( كبيديج، بيتر

 سـكانياً  مجتمعـاً تسـعة عشـر   دراسة ل ).1997.(وبهيل في منطقة الجنألتلقليمية اللجنة اإل

شـخاص  هتمـام خـاص بحاجـات األ   إفي منطقة جنوب الضفة الغربية مـع   فلسطينياً

تحـاد لجـان   وإ الهالل االحمر الفلطسـيني، وهيل، أجمعية بيت لحم العربية للت المعوقين،

   .العمل الصحي
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ستطالعية لفحص العالقات بـين  إسة درا مخيم جنين،). 2005( هيل المعاقينأحلية لتماللجنة ال

طفال ذوي الشلل الدماغي في مهات األأالمؤشرات الديموغرافية والمؤشرات الصحية لدى 

  .وناتجمع مؤسسة التع محافظة جنين،

. ن. د ،العمل مع الجماعات في محيط الخدمـة االجتماعيـة  ). 1980( حمدأمحمد شمس الدين 

  .، مصرالقاهرة

. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع  ،مدخل إلى الصحة النفسية). 2003( عبد الحميد مرسي،

  .االردن ،عمان

تـاريخ   1/9386، مجلس التنظيم األعلـى بلديـة نـابلس كتـاب رقـم      وزارة الحكم المحلي

9/11/2002.  

، )2002( الشباب في فلسطين آفاق وسياسات مقترحـة  .، يونس، نهضه، وآخرونوليد، سالم

  .undpحدة اإلنمائي برنامج األمم المت

  رسائل الماجستير : ثانياً

عالقة مفهوم الذات بمستوى الطموح لدى المعاقين حركيا "). 2001( سماعيل جابرإ ،بو زيادةأ

جامعـة النجـاح    رسالة ماجستير غير منشـورة ، ."من مصابي االنتفاضة في قطاع غزة

  .نابلس، فلسطين. الوطنية

فال المشلولين نحو الخـدمات المقدمـة لهـم وعالقتهـا     تجاهات األطإ" ).1996( ميره، عيدأ

  .، السعودية، جدةجامعة الملك سعود رسالة ماجستير غير منشورة، ،"بالسلوك التكيفي

طفال المعاقين في المـدارس  توجهات معلمين المدارس نحو دمج األ" ).2003( نزار ،بصالت

 غيـر منشـورة،   ماجستير رسالة، "ساسية الحكومية في مناطق شمال الضفة الغربيةاأل

  .السودان جامعة الفاشر،
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تجاهات والدي طالب المرحلة االساسية في مدينتي رام اهللا والبيـرة  إ" ).1999( جودة، محمد

 رسالة ماجستير غيـر منشـورة،   ،"نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم العام

  .فلسطين ، القدس،جامعة القدس

، رسالة ماجسـتير  "كالت التكيف التي يواجهها المعوقون حركياًمش" ).1992( اهللا، سامي حرز

  .، عمان، األردن، الجامعة االردنيةغير منشورة

مدى مالئمة مؤسسات الخدمات العامة لالستخدام مـن قبـل المعـوقين    " ).2003( خنفر، زين

  . رسالة ماجستيرغير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن ."حركياً

اتجاهات معلمي المدارس األساسية ومديريها نحو دمج المعـوقين  " ).1998(اهللا  عبد، عثمان

  .، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، نابلسغير منشورة  ، رسالة ماجستير"في التعليم العام

التطبيقات المعمارية الخاصـة بـالمعوقين حركيـا فـي التصـميم      " ).1997( عضيبات، خالد

  .األردنعمان،  ،غير منشورة ة ماجستير، رسال"المعماري في األردن

دراسـة  (الصعوبات االجتماعية البيئية التي تواجه الطفل المعوق حركيا " ).2003( علي، ريم

ـ  غير منشورةرسالة ماجستير ،")حالة األطفال المعوقين بمدينة جدة ة، ، الجامعـة األردني

  .عمان، األردن

ألساسية في مدينة القدس نحو دمج الطلبـة  اتجاهات معلمي المرحلة ا" ).1998( فتيحة، أحمد

، جامعـة بيـر   غير منشورة ، رسالة ماجستير"ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم العام

  .، فلسطينرام اهللا ،زيت

  أورق عمل : ثالثاً

برنامج مقترح لتفعيل دور الشراكة بين األسرة والجمعيات األهلية  ).2006(عبد اللطيف، إذار

لمؤتمر األول للتأهيل المجتمعي في الدول العربية، جامعة ا ين بالمجتمع،في تأهيل المعوق

  .دمشق، سوريا 2006/ 24-22دمشق، 
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دور مؤسسات المجتمع المحلي في تأهيل وتشـغيل   ).2006( البشيتي، نضال ،عبدات، روحي

ـ الشارقة للخدمات االنسانية،  األشخاص المعاقين بدولة االمارات العربية المتحدة، ة مقدم

، الشـارقة،  5/2006/ 24-22ألول للتأهيل المجتمعي في الدول العربية، اضمن المؤتمر 

  .دولة اإلمارات العربية المتحدة

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعلـيم   ).2001( المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

   يـروت، ، بانيـة البريط/ ، مؤتمر عربي إقليمـي، رعايـة األطفـال السـويدية    النظامي

  .ن، بيروت، لبنا7-10/5/2001

  رابعاً النشرات

 1حتياجات الخاصة سلسلة التقـارير الوصـفية  فراد ذوو اإلاأل ،حليمة ،الصباح، بو خالد، خالدأ

   .،رام اهللا، فلسطينحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإل). 2002(

ين فـي  قخاصة بالطلبة المعـا  شرةن )2003(ريب، تحاد العام للمعاقين مشروع التوعية والتداإل

  .، فلسطينهيلأاللجنة المركزية الوطنية للت .ةالجامعات والمعاهد الفلسطيني

رشـادات  إنصـائح و ( الدمج المدرسـي  ).2001. (هيل المبني على المجتمع المحليأبرنامج الت

  .، نابلس، فلسطينغاثة الطبيةنشرة اإل ).لدمج المعاقين في المدارس االعتياديه

رام ، التقرير النهائي ،2004المسح الديمغرافي ). 2006. (حصاء الفلسطينيجهاز المركزي لإلال

  .، رام اهللا، فلسطينط فبرايراصدار شبإ ،فلسطين /اهللا

، الجهـاز  شخاص المعاقون في األراضـي الفلسـطينية  األ ).2000( صائيةحسلسلة التقارير اإل

  . ين، رام اهللا، فلسطالمركزي لالحصاء الفلسطيني

 دمج المعاقين فـي المجتمـع،  –وعي الشباب في محافظة بيت لحم  ).2003( القاضي، غيداء

  .، رام اهللا، فلسطينمنشورات بانوراما
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الصادر عن االتحاد العـام للمعـاقين الفلسـطينيين     1999لسنة ) 4(قانون حقوق المعوقين رقم 

  ).من قانون حقوق المعاقين 12و 2المادة (

دراسة خاصة بطلبة المعاقين في الجامعات والمعاهد ) 2004(، يلأهالوطنية للتاللجنة المركزية 

  .، فلسطينالفلسطينية

اللجنة المركزية الوطنية لتاهيل المعاقين القـدس   ).1995( مشروع قانون المعاقين في فلسطين

 .واالتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين

  مواقع اإلنترنت : خامساً

مدينـة الشـارقة   ، ألبنية ذوي االحتياجات الخاصـة   "ـوائـــقبــــال عــ  تصميم"

  http://sharjah-welcome.com/ar_html/e_sn.htm للخدمات اإلنسانية

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=51 

 .ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع مجد ).2003( االشقر، مريم صالح
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  عتبارات التصميمية في مجاالت اإلعاقةالمتطلبات الهندسية واال ):2(ملحق 

تتطلب تنقيذ  بمختلف أعمارها وإعاقاتهاومتطلباتها الفئات الخاصة  إن احتياجات

العوائق بهدف تسخير عناصر البيئة المادية في تأمين المرونة التصاميم التي تساعد على درء 

   .حركياً لمعاقينوالحركة ل

تتمثل المشكلة في نقص التدابير واإلحتياطات الخاصة بالمعوقين في المباني والمرافق 

ق بحيث تصلح التخطيط والمتطلبات العمل بقدر اإلمكان على تصميم المباني والمرافيقصد من و

ب أن لمعوقين وغير المعوقين وفي االعتبارات التصميمية تشمل المباني التي يجستخدام اإل

المعوقين المباني العامة والمرافق والمؤسسات الحكومية ومباني  يتوافق تصميمها مع متطلبات

والمطاعم  رافق الصحية والمؤسسات التعليميةوالمرافق التجارية والم ،والمباني السكنية ،المكاتب

ودور العبادة وكافة أنواع المباني األخرى التي يستعملها  ،ترفيه واألماكن الرياضيةوأماكن ال

  . العموم

هتماماً بالغاً في السنوات األخيرة سواء من الجوانب إنال مجال اإلعاقة والمعوقين لقد 

أضحت  كافة التقدم التكنولوجي، فيالحظ أن كافة العلوم الهندسية أوالتقنية المتعددة ذات العالقة 

هذا و تأخذ بالحسبان تغطية هذا الجانب اإلنساني في مراحل التخطيط والتصاميم ألي مشروع

قتناع المتزايد في اإل إلىهتمام ع الفترات السابقة، ويرجع هذا اإلة منيعتبر زخماً معتبراً بالمقار

وفي النمو  المجتمعات المختلفة بأن المعوقين كغيرهم من أفراد المجتمع لهم الحق في الحياة

هؤالء األفراد،  إلىبأقصى ما تمكنهم قدراتهم، ومن ناحية أخرى تغيرت النظرة المجتمعية 

النظر إليهم كجزء من الثروة البشرية  إلىعتبارهم عالة اقتصادية على مجتمعاتهم إوتحولت من 

  .أقصى حد ممكن إلىما يحتم تنمية هذه الثروة واالستفادة منها 

 أن يندمج في المجتمع ويتعايش معه ويستثمر طاقاته الدفينة، فإن ولكي يستطيع المعوق

يتطلب من صناع القرار والمسؤولين في المستويات المختلفة توفير بيئة صحية، اجتماعية،  ذلك

على حد سواء وهنا يظهر دور غيرهم و المعاقينستيعاب إفية ومادية مناسبة، بحيث يمكنها ثقا

عليه المجتمع المعاصر خلق بيئة تعمل على إزالة وتدمير العوائق المعماري المبدع الذي يفرض 

   .المادية، كما تعمل على خلق فراغات وأنساق وعناصر معمارية مناسبة
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 إن االحتياجات والمتطلبات الخاصة لهذه الفئة من المجتمع بمختلف أعمارها وإعاقاتها،

ية عناصر البيئة المادية من تسهيل تتطلب التعامل مع تصميم درء العوائق، والذي يسخر إمكان

  .ًحركة المعوقين معوقين حركيا

 من خالل ذلك التصميم توصيف األبنية والعناصر التي تخدم األمر ئوقد تم في باد

شمل المعايير التصميمية لألبنية الخاصة بذوي اإلعاقات  مستخدمي الكراسي المتحركة، ثم

ميم في خدمته لطيف واسع من ذوي اإلعاقات وتأتي أهمية ذلك التص, الوظيفية بشكل عام

على ارتفاع مناسب بحيث تناسب مستخدمي الكراسي  رفوفيفية، ويمكن وضع الدواليب والالوظ

أما األبواب ذات العرض الواسع وغير الدوارة . المتحركة والمسنين واألطفال في آن واحد

  .فتلعب دوراً هاماً في تسهيل حركة مستخدمي العصا والعكاكيز

تجاه تصميم درء العوائق كنتيجة إلصابة الكثيرين بمختلف أنواع اإلعاقـات  إوقد ظهر 

نتشر ببطء في فترة عمارة ما بعد الحـرب العالميـة   إتجاه إال أن هذا اإل ،في الحروب المختلفة

تجاه جديد يعمل على الحرية وعدم التقيد في التصـميم كنتـاج   إسيطر في هذه الفترة  إذ الثانية،

وقد تولدت هذه الثورة للتمكن من سـرعة   ،رة التكنولوجية الكبيرة لنظم اإلنشاء ومواد البناءللثو

إال أن سيطرة التكنولوجيا الحديثة علـى   ،إنشاء وتشييد المباني التي دمرت وخربت أثناء الحرب

أدى لظهور عديد مـن المشـكالت    ،حتياجات المستعملينإدون مراعاة  ئهاوإنشا المباني تصميم

تجاه التصميم بال عوائق للظهور مرة أخـرى  جتماعية والمادية الجسيمة، ما أعطى الفرصة إلإلا

  .على الساحة العالمية مع بداية الستينات

في مختلف عديدة هتمام العالمي، وقد قامت حكومات لقد حظي تصميم درء العوائق باإل

دورها في عقد " فيمتيك"لمعاقين دول العالم بسن القوانين والتشريعات وكان للرابطة الدولية ل

تحاد العام لضحايا الحروب ن مع اإلوامؤتمرات دولية حول إزالة العقبات المعمارية بالتع

ل في وتحاد العام لروابط اإلسكان فكان المؤتمر األوالمعاقين ومتقاضي الضمان االجتماعي واإل

وواترخت  1972لو عام سأوو, 1969مالموفي عام / ثم مؤتمر كوبنهاغن 1965 ستريزا عام

وشهد مشاركة خبراء إعادة " التخطيط للمعاقين تخطيط للجميع"الذي رفع شعار  1982عام 

التأهيل ومعماريين ومهندسين ومخططي مدن وممثلي هيئات سياسية ووفود منظمات المعاقين 
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بيئة خالية إيجاد مفادها نتيجة  إلىوتوصلت الدراسات المقدمة التي تمت مناقشتها , دولة 17في 

  .من العقبات ال تفيد المعاقين فقط بل جميع أفراد المجتمع

 يعيش فيها المعاق كالمنزل والمؤسسة والشـارع واألسـواق واألمـاكن    البيئة التي إن

تواجه من يعتني به وال يسـتطيع   أوالتي تواجهه  الترفيهية وغيرها تحوي الكثير من الصعوبات

في أغلب  حباطات تؤثر عليه وعلى عائلته، مع أن القوانينإ إلىمما يؤدي  ،عليها كليهما التغلب

 المعاق وإيجاد التسهيالت الالزمة له في األماكن العامـة  الدول تنص على وجوب تسهيل حركة

يعيش فيهـا المعـاق   الث من أهم البيئات التي وإن هذه الدراسة ستلقي الضوء على ث .والخاصة

  .وهي المنزل، المؤسسة والشارع

 زلـنالم

في المنزل تعتمد على نوعيـة ودرجـة    هاذاتخإخطوات والتغييرات الفنية الواجب إن ال

في معرفـة   سترشاد بتوجيهات أخصائي وظيفيالمنزل وترتيبه، ويمكن اإل اإلعاقه، وعلى نوعية

ختيـار الحـل األنجـع    إالموجودة مع  ليترتب على ذلك إزالة العوائق اإلحتياجات الفعلية للمعاق

فر إقتصادياً ما أمكن، ويتوجب مراعاة األمور التالية أثتاء التخطيط والتصميم لدرء ول واألوالفعا

  :العوائق المتعلقة بالمنزل

 .أية تجهيزات تخص المعاق أوالمتحرك  أن يكون الباب واسعاً بحيث يسمح لدخول الكرسي .1

الرئيسـي وأيـة مـداخل    الكرسي بإتجاه مدخله  أيجاد سطح مائل أمام المنزل لتسهيل تحرك .2

غيرها مـن األمـاكن    إلى أوالحديقة  إلى أوالساحات حول المنزل  إلىأخرى إن وجد كمدخل 

 ..الحيوية حول البيت والتي يحتاجها المعاق

  .المنزل تة فيأوتجنب وجود مناسيب وارتفاعات متف .3

  .بكرسيه دون عراقيل التأكد من أن الغرفة واسعة تسمح بتحرك المعاق. 4

  .أن تكون الرفوف واألدراج منخفضة بحيث يتمكن من الوصول إليها بسهولة .5

  .الكرسي أن يكون السرير بارتفاع .6
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 .للمساعدة أن تكون دورة المياه واسعة وبها مقابض .7

أن يكون توزيع األثاث المنزلي بطريقة تسمح للمعاق التحرك والتنقل بين غرف وصـاالت  . 8

  .ستخدامات المعاقإتخصيص جزء منه بقياسات تتالءم و رةدون عراقيل مع ضرو البيت

ن المتطلبات المذكورة أعاله تعتبر متطلبات الحد األدنى التي تمكن المعاق من العـيش  إ

حياةً باستخدام معظم الحيز المنزلي وما يعني ذلك من تلبية معظم احتياجاته كل وفق وظيفة كل 

   .ية والخارجية منهاجزء من الحيز والمساحات المنزلية الداخل

  المؤسسة 

على خدمة ما فيها  يحصل أوختالف المؤسسة التي يعمل بها المعاق إتختلف المتطلبات ب

وبناًء على ذلك، فإن المتطلبات الهندسية فـي مؤسسـة   . ختالف درجة اإلعاقةإوكذلك تختلف ب

المؤسسـات التـي   غيرها من  أوترفيهية  أوخدماتية  أوتعليمية تختلف عنها في مؤسسة صحية 

سـعياً   أوالتواجد بها وطبيعة ذلك التواجد لعمل  أوزيارتها  إلىيضطر أحياناً المعاق  أويرغب 

  .خدمة أوللحصول على حاجة 

  :ويمكن إجمال المتطلبات داخل المؤسسة باآلتي

  .واسعة لدخول الكرسي المتحرك أن تكون أبواب المؤسسة. 1 

  .تجاه مداخل المؤسسةإكرسي بلتسهيل تحرك ال يجاد سطح مائلا. 2

  .وبها مقابض للمساعدة أن تكون دورة المياه واسعة .3

أن تكون أحزاء الحيز االتي يحتاجها المعاف قي حركته وتواجده واسعة تسمح بتحرك حـر   .4

  .. للكرسي المتحرك

 ,رسيهمالئمة للمعاق مع ك األكل أوالدراسة  أوالت المخصصة للعمل واأن تكون األثاث كالط. 5

الذي يمكن أن يستخدم من قبل المعاق مدروسة  أورتفاعات األثاث المستخدم إن تكون قياسات وأ

   .وتلبي احتياجاته

   .ذلك للمعاقين مع وجود اإلشارة الدالة على لمواقف خاصة أن يتم التخطيط.6
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  .المباني ذات األدوار المتعددة وجود مصاعد في .7 

 .عاقين مع وضع اإلشارات الواضحة لذلكتوفير أدراج نجاة خاصة للم. 8

 الشارع

 فالشارع وتوابعـه المختلفـة كالرصـي    أن تتوفر السطوح المائلة والتي تربط بين مناسيب. 1

  .ومحطة إنتظار المركبات العامة

دون تعريض حيـاتهم للخطـر مـن قبـل      ونأن يتم توفير مسارات خاصة ليسلكها المعاق. 2

  .اعهااإلزدحامات بأنو أوالمركبات 

ية للشارع والتـي تمكـن المعـاق مـن     ذاأن يتم تركيب المقابض الخاصة في األماكن المح. 3

  .اإلستعانة بها في حركته بكرسيه

أن يتم تزويد كافة المرافق العامة التي لها عالقة بالنقل والتحرك بشكل عام على الشـوارع  . 4

مودية صـعوداً ونـزوالً وفـي كافـة     بكافة التجهيزات المساعدة للمعاق في حركته األفقية والع

   .اإلتجاهات

  

ومن الجدير ذكره أن هناك معايير فنية وقياسات للعناصر المستخدمة من قبل المعـاق   

  :يتمثل أهمها فيما يلي
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  المداخل

ن تكون نهاية للطريق الممتد كرصيف أية والتي يستخدمها المعاق ينبغي بنكل مداخل األ

  .دراجوال نستخدم عندها األ% 5يزيد عن  ئل بما الللمشاة ومتميز بسطح خشن وما

بواب دخول أقدام تسبق أال يقل عن ثالث  صغرأممرات بعرض  صيوبشكل عام تخص

تفادى بنية المخصصة للمعاقين نق مراكز التجمعات البشرية وفي األبنية متعددة الطوابق والشقاأل

ن كـان  إعلو عن االرضية بمنسوب ما ولتي تبواب المداخل عادة واأالبراطيش التي تتواجد عند 

ال يزيـد ارتفـاع   ن أل البناء والرصيف الخـاجي فينبغـي   النتوء ما بين داخ هالبد من مثل هذ

بواب ذات ستخدام األإن إنش إ 6و 5ح عرضها ما بين أونش وبحيث يترإالبراطيش عن نصف 

مان واليجوز لمقتضيات األ ماناًأكثر اقتصادية ومثل لمنازل المعاقين واألالمفصالت هو الحل األ

 يذومـن  العجـالت   اتن ذلك قد يعرض مستخدمي الكراسـي ذ إ إذبواب الدوارة ستخدام األإ

بنية بواب ذوات الفتح الذاتي في األستخدام اإلإحيانا أيفضل  ،صطناعية لخطر كبيرطراف اإلاأل

وهج مركب على رضي متأرضية وقفل أطوابق والشقق مزود بسجادة تحريض السكنية متعددة ال

لية ستغنينا عن التقيد بتصـميم ممـر ذي عـرض    ب القائمة مثل تلك التركيسبات اآلاستقامة البا

رها وعجزهـا  بواب الرئيسة بالكامل وفي حال قصوقدام فهي كفيلة بفتح األأ ةر والبالغ ثالثيصغ

  .بواب لتعمل يدوياعادة تلك األإعن ذلك لسبب ما يمكن 

بواب ذاتية الحركة حاطة األإبواب ذاتية الحركة بجهزة فتح األأقالل من صيانة يمكن اإل

مان ينصح بتفريغ ليستخدمها المعاقون لمقتضيات األ بواب ذوات معضالتأال الجانبين بوعلى ك

تخدم الباب ما يكون خلفه تصـمم  بعض الحشوات الخشبية لتشغلها الحشوات الزجاجية ليرى مس

 ،عددة الشقق ولمساعدة ضعاف النظـر بنية السكنية متل األبواب دخوأرضية التي تلي وتسبق األ

  .لوان متباينة وذلك لتميزهاأتكسى بمواد ذات  أو ما بشكل منحدر قليالًإ

والذي يمكن من خالله فتح البـاب  رتفاع المقبض الفعال لباب الدخول الرئيسي إح وايتر

 أويقـاف  إضية المبنى يمكننا رأقدام فوق منسوب أنشات وثالثة إغالقه ما بين قدمين وعشرة إو

ستخدمي الكراسـي  سلوب التحكم بنابض الشد وهذا كفيل بتقليص حاجة مأستخدام إغالق الباب بإ

  .المساعدة إلىصطناعية طراف اإلالمتحركة وذوي األ
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صيانة البـاب   ةنشا تساهم في تقليص كلفإثنى عشرة إمة والتي ترتفع لغاية وان الصفائح المقإ  

دوات ة الكراسـي المتحركـة وغيرهـا مـن األ    صدام الباب بمقدمإحت الناتج عن متها الوابمق

  . والتجهيزات الصلدة

  الرمبات

ن يتدربوا على صعود طريـق منحـدر   أتخدمي الكراسي المتحركة يستطعون معظم مس

صـطناعية  طـراف اإل شخاص ذوي األقل بدون مساعدة وكذلك بالنسبة لألأ أو% 5مائل بنسبة 

  .ضعيفولذوي النظر ال

ي ما يقـارب  واينبغي على درابزينات الحماية مع عناصرها المثبة تحمل قوة مطبقة تس

اد المعاقين بكامل ستنإبزين في حال انكليزي وهي القوة المقدرة والمطبقة على الدرإرطل  250

ما وراء  إلىنشا إربعة وعشرون أفضل نشا واألإثنا عشر إقل بزبن على األان الدرأثقلهم عليها و

نحـدار الرمـب   إز وان تجأبداية ونهاية الرمب ليحمي المعاقين وضعاف النظر منهم خاصة وا

  .ستعيق حركة وانتقال مستخدمي الكراسي% 5ية لواالنسبة المسموحه والم
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  مواقف السيارات

توضع قضبان معلقة كالدرابزونات تفصل بين الممشى الخلفي ومواقف السيارات وذلك 

رتطام إالممشى فيكتفي في هذه الحالة ب ةطروفأضعيف النظر من صدم  ة الشخص خاصةلحماي

  .واقي السيارات بالقضيب المعلق مما ينبه السائق فنمنع بذلك حادثاً

رتين ضمن واكمجاز ما بين سيارتين متج عشرة قدماً ىثنإ حياناًأحدى عشرة قدما وإنترك         

لسيارة والنـزول  اسي المتحركة ولصعودهم افراغ الموقف وذلك لتسهيل وصول مستخدمي الكر

  .بنيةمداخل األ إلىقرب ف األعرض المجاز تسعة اقدام يترك للمواق ىن يبقأمنها بينما يكفي 

  
  
  

  
  روقة والممراتاأل

بعـاده  أدام وبذا تصبح صالحة كفراغ تكفـي  قل عن سبعة اقيروقة بعرض ال تصمم األ

مسـتخدمي   أوب المتجولين وحملـة العكـاكيز   لجلوس السكان وكذلك كممرات تخديمية تستوع

  .الكراسي المتحركة

وحـدات الوظيفيـة ضـمن    يتجنب عادة في الروقة المخصصة للمعاقين بروز بعض ال

ك حركـة المعـاقين ضـمن    عمدة و المشعات وسبل المياه وغيرها قد يعيق ويربفراغاتها كاأل

  .روقةالممرات واأل
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  دراج النجاة أ

طالق عدا تلك المستخدمة في ى اإلبنية المعاقين علأدراج داخل األ ستخدامإينبغي تفادي 

عند تصـميم  دراج تصمم بشكل خاص لطوارئ حتى تلك األدراج النجاة والتي نستخدمها عند اأ

ن ال تقل عرض نائمة الدرجة عـن  أو 61 \2ل 6ع قائمته ما بين رتفاإح وان تترأالدرج ينبغي 

 نشا كفيالًإحدى عشر إقل درج المنصوحبه والبالغ على األن عرض نائمة الإ ،نشاإحدى عشرة إ

مينة هـي  ن حافة الدرجة األأو ،ل حافة الدرجةداخ إلىبابقاء قدم المعاق الهابط والصاعد للدرج 

جزاء نائمة الدرجـة ومـن   أللون عن بقية االتي ال تبرز فوق قائمة الدرج والتي يجري تميزها ب

نـش  إ إلـى نـش  إلمام بمعدل إم الدرج فينصح بميلها نحو ا قوائمأ ،فضل بلون مشع مضيءاأل

يستحسـن   ،مـان علـى نائمـة الدرجـة    أن يحط بأصف وذلك لتسمح لكعب مرتقي الدرج ون

لدرابزونات جدران الدرج ان تستمر حول ميدة الصعود الولى لتعين ضعاف النظر حيث يسـبق  

تلـي   أوالصعود الولى مباشرة لى سواء كانت تلي مصطبة والدربزون بقدمين قائمة الدرجة األ

حساس بما هـو  ابق البناء مما يكفل للكفوفين اإلميدات الدرج ذوات المناسيب المتعاقبة حيث طو

  .مقدم عليه قبل وقت

  المصاعد

مل عند ميـدات  ستواء كاإلخدمة بمعنى انها تقف تلقائيا وبن المصاعد المستخدمة ذاتية اإ

حدى واب المصعد تظل مشرة عند وصوله إلبأن أحركة كما نزالق تلقائية الإالطوابق ولها عربة 

  .المصعد إلىاك حركة عبور مستمرة من ونن لم يكن هإت الوقوف لثوان ثم تغلق تلقائيا ميدا

ال بمن لديهم تصيستطيع من خالله المعاق اإل هاتفذار كما يزود بإيزود المصعد بجهاز 

لك يصمم في مصاعد المعاقين درابـزون  ضاع الطارئة عند حصولها كذوخبرة على تدارك األ

فض زر لها على خألوحة التحكم فترتب وتنظم ويوضع  ماأ ،على جانبي ومؤخرة عربة المصعد

دارة مفاتيحهـا  إسـتعمالها و إتتيح لمستخدمي كراسي العجـالت مـن   قدام وذلك لأرتفاع ثالثة إ

بة الجانبي بعيـدة بمـا   زرارها وهم جلوس على كراسيهم توضع لوحة التحكم على جدار العرأو

ن كرسي العجالت سيغلق في هـذه الحالـة معظـم    إخرى فأومن جهة  ،يعادل قدما عن مقدمتها

  .مساحة الدخول
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  نوازل القمامة 

بنيـة  أخفض مما اعتيد عليه في أرتفاع بنية المعاقين إلأبواب نوازل القمامة في أترتفع 

ب المستخدم باب معلق على مفصـالت  ن والبارتفاع الباب عن القدميإز واالمعافين حيث ال يتج

ن تترك الفوهـة  أتحسن فمن المس ،شخاص الذين يستخدمون كراسي العجالت في تنقالتهمما األأ

رة ال تتواجد نوازل واتركب ضمن ركن ال تعيق جدرانه حاجة الجالس للمن أوضمن ممر مفتوح 

من  نومثل ما قد يتعرض له المعاق ماكن تلكت الكتيبات الخاصة تواجدها في األالقمامة حيث نه

غـالق  ها ذات اإلبوابأن إ إذخطار أصطناعية من طراف اإلاأل يمستخدمي الكراسي النقالة وذو

  .الذاتي تزيد من تعقيدات حركتهم

  تسهيالت غسل الثياب 

فضل توزيع المراكز المعنية بغسل الثياب وكيها ضمن طوابق البناء السكني حيث من األ

ن عائلـة وتجهـز غـرف الغسـيل بـبعض      يلة ونشافة تعمل تلقائيا لكل عشراحيث تركب غس

ي والذي يمكن تعديلة وضبطه بما يتناسـب  وح الكلو ،لة العملوامنها ط ،التجهيزات الضرورية

لـة  واحامل معلق لتعليق الثياب بعد كيها وط أوم واقفا منصب أحالة العامل لديه جالسا كان مع 

  .وكراسي للراحة والمؤانسة
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  الوحدات المعيشية للشقق السكنية

الفواصـل   أوستخدام الفواصل الخفيفة المتنقلة لفصل غرف الشقة عن بعضـها  إيمكن 

الخشبية المتنقلـة   زاناتالخ الثابتة ويمكن تحقيق الفصل الجزئي بين الغرف والفراغات باستخدام

المتحركة الواطئة والتـي   وأباستخدام الجدران الثابتة  أورتفاعها لحدود السقف إوالتي ال يصل 

  .تستخدم بنجاح في المناطق ذات المناخات الحارة

تفصل الحمامات بفواصل داخلية تصل السقف بينما يمكن مداراة فراغ الطبخ دون عزله 

سـتخدام طريقـة   إتساهم في تهوية الفراغ خاصة عنـد  وتزويده بمروحة طاردة للروائح  نهائياً

   .المسقط المفتوح في التصميم

  غرفة المعيشة 

ن توحيد وظيفتي المعيشة والطعام ضمن فراغ واحد في المنازل العائـدة لعـائالت ال   إ

فضل بكثير من توحيد وظيفتي الطعام والطبخ ضمن فراغ واحد يتـرك حـوالي   أالد لها هو أو

 وخر وذلك ليـتمكن مسـتخدم  لة وبين الجالس واآلوارجاء الطأحول نشات فراغا إقدمان وستة 

واطئة مطلة بحيـث ال  ذوات العجالت من الجلوس براحتهم ويزود ركن الطعام بنافذة  الكراسي

من كبار السـن  الطعام لب المتعة للجالسين حول مائدة لة الطعام مما تجوارتفاع طإتعلو جلستها 

  .والمعاقين

  المطبخ

  :بمجموعة من االمور واالجراءات وهيالمعوقين مطبخ يتميز 

ار العمل والجدار ما بين كنتو أوبينيا ما بين الكنتورات المتقابلة قدام فراغا أيترك خمسة  - 1

لتحركـه  العجالت المجال الحيوي الالزم  اتعطاء مستخدمي الكراسي ذالمقابل وذلك إل

  .السليم داخل الفراغ

 .نشاتإن وستة يز القدموارتفاع ال يتجإتوضع كنتورات العمل على  - 2

نشات حيـث  إرتفاع تسعة إنشات وبإبعمق ستة جزاء غائرة أرضية يترك في الكبائن األ - 3

 .قتراب من الكنتور الذي يعلوهاالكبائن تلك مما يسبب استحالة اإلقدام المستخدم بأ
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  .نشاتإربعة أن وييترك تحت المجلى فراغا ال يقل عرضه عن قدم - 4

معلقة ورفوف خشبية وذلـك لصـعوبة    ذوات درفات اًبوابأرضية ال تستخدم للكبائن األ - 5

ذوات رضـية  اط المواد لذا تستخدم الكبـائن األ لتقربة المنزل المعاقة بما يكفي إل ءنحناإ

وحدات تخزينية تدور حول محور شاقولي وقـد   أو ،عماقالدروج التخزينية متنوعة األ

شياء لتقاط األإحو الداخل ليسهل على ربة المنزل وزعت رفوفها التخزينية بشكل مائل ن

 إلـى متناع عن تركيب الوحدات الشـاقولية  اإل يضاًأتحسن ماكنها دون عناء كما يسأمن 

ربـة   كن تواجدامأمن وإلتقاطها ها المخزنة ئشياأانبي مركز العمل حيث يصعب رؤية ج

  .المنزل الجالسة على كرسيها ذو العجالت

كانت الشـقق   إذا ربعة انشات وهو بحوض واحد فيماأعمق مجلى مطبخ المعاقين يبلغ  - 6

كانت الشـقق مخصصـة    إذاحوضين فيما  أوصين وبحوض شخ أومخصصة لشخص 

الحوض وذلك للحصول علـى بعـد بينـي    كثر من ذلك يوضع المهرب عند مؤخرة أل

العجالت عن قسطل مهرب المجلى وللحصول  يعظمي يفصل ركبة مستخدم الكرسي ذأ

العجـالت ومنعـه مـن     اتستيعاب ذراعي الكراسـي ذ لمجلى إللعلى بعد بيني كاف 

المناسب للمجلى لتحيـق الغايـة    سفل المجلى يبلغ االرتفاعأبقسطل المهرب وب رتطاماإل

وبذا يمكن لربة  ،رضية المطبخأنشا عن إي الثالثين وادية الوظيفة دون عوائق ما يسأوت

ي جالسة على كرسيها كما لك وهن تلقى عناء في ذأطباق دون ن تقوم بجلي األأالمنزل 

  .نحاء كثيراال يضطر لإل إذطباق واقفا لمن يغسل األ يضاًأرتفاع هذا مناسب يعتبر اإل

بخرة الطـبخ  ألطالء المتواجد ذاك سيمنع تكاثف ن اإف" ستانلي ستيل"ستخدام مجلى إعند  - 7

والدهون وقطرات المواد الدسمة على سطح المجلى فيسهل بالتالي تنظيفة كما يكون لـه  

 .أضد الصد عزالً

ـ هذا في تسهيل فتح و هيساهم الخالط بشكليعمل كرافعة و يستخدم للمجلى خالط - 8 الق أغ

 .يديهمأالمياه خاصة لمن يعانون علل في  صنبورة

قذار مس للحوض بالماء وكذلك مرسبة األحامل المجلى المال يمأل عند فتح صنبور المياه - 9

الدرجة التـي   إلىوقد يكون هذا الماء حار وبالتالي سترتفع درجة حرارة تلك العناصر 

ومنهم بطبيعـة الحـال مـن     ،ع بحرارتها من هو جالس على كرسيه يعملن تلذأيمكن 
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لحروق فـي   في ساقيه وركبتيه مما سيعرضهحساس بالحرارة نتيجة لشلل ما يعوزه اإل

 ن وضع لوح عازل تحت المجلى ال يعتبر حـالً أو ،ن يدريأنسجة ساقية وركبتيه دون أ

قد تصـل   اء في الصنبور والمجلى معاًن حرارة الملحمايته من الحروق أل وكافياً مثالياً

ي حد ذاتـه علـى يـد    ف خطراً يضاًأوالتي تعتبر  ،درجة فهرنهايتية 140-130ما بين 

  .ثر وتستجيب للحرارةأه ولم تعد تتقد تكون شلت يدالمستخدم الذي 

سـتقدام المـاء   إما نرغبه هـو   إلىيصالها اة المثلى للتحكم بدرجة الحرارة ون الطريقإ

المطبخ والمزود بمنظم للحرارة يوقـف بـدوره    أوخزان الماء المتواجد في الحمام  الساخن من

  .ييرغدرجة الت إلىعملية تسخين الماء عند وصولها 

  :هناك تدابير معينة تتخذ لمراكز العمل الخاصة بمطابخ المعاقين وهي -10

يزيـد عـن قـدمين    وال ن يال يقل عن قدم) كنتوار العمل(لة العمل واسفل طأ يترك فارغاً -1

تتواجـد   ،نشات كفرجة تستوعب ركبتي ربة المنزل الجالسة على كرسيها ذو العجالتإربعة أو

نشـا  إثنا عشـرة  إشاقوليتان كل واحدة منهما بعرض  جانبي الفرجة هذه وحدتان تخزينيتان إلى

فرجة رسـغ قـدمي جالسـة     إلىن تصل أ إلىلة العمل مباشرة واوتمتد من الجانب السفلي لط

ـ    الكرسي في األ ل واسفل وبحيث تستطيع معه جالسة الكرسي مـن الوصـول والحصـول وتن

  .محتويات الوحدتين التخزينيتين حال فتحهما وذلك من موضعها عند فرجة الكنتوار

عية المعلقة على لـوح مسـمر فـي    ولى لحفظ األوتستخدم الوحدة التخزينية الجانبية األ

طعمـة ضـمن   نها تستخدم لحفظ المـؤن واأل إن وجدت فإرى خما الوحدة التخزينية األأ ،عالهاأ

  .رفوف

رضـية بـدروج وبعـرض    أيمين فرجة الجلوس كبائن  إلىن نجعل أخر الممكن التدبير اآل -2

مكن كبـائن  أن إجهة اليسار  إلىن تجعل أنشا دون إثمانية عشرة  إلىح ما بين ستة عشرة وايتر

ئن التخزينيـة  ما الكبـا أ ،نشاإن ين وثالثيثمانية وعشرما بين  إلىمقابلة وبذا تمتد الفرجة لتصل 

  .لف من رفوف مكشوفةأن تتأالعلوية فيمكن لها 
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شبي يقـع  سفل كنتوار العمل لوح الحضن وهو عبارة عن رف خأيوضع عند الفرجة و

سفل الكنتوار عند مركز العمل يمكن سحبه ويركب ليعطينا سـطحا صـالحا للخلـط والمـزج     أ

  .ار والفواكهولنقطع عليه الخض

نشين عن ي للقدمين واإلوارتفاع المسبتداء من اإلإرتفاع لوح الحضن هذا إيمكن التحكم ب

سـفل  أرتفـاع  إ إلـى ن نصـل  أ إلىإنشان بتعادات منتظمة يبلغ كل منها إرضية المطبخ وفق أ

  .الكنتوار

نشـات  إعاء ضمن تجويف يبلغ قطره ثمانيـة  ا ون نثبت على اللوح الخشبي هذأيمكن 

  .لهاوانتهى تحضيرها والجاهز لتنإالتي  أومكننا من تجميع المواد المقطعة ي

حدى الفراغات التخزينية والتـي  إضمن  أوسفل كنتوار العمل أن نجد عربة يد أيمكن  -11

تستخدم تلك العربة لنقل بضعة مواد دفعة واحدة  .نشاإ) 24*18(بعادها أن تبلغ أن يمك

  .لة الطعام وهكذاواط إلىنها مراكز العمل وم إلىمن البراد 

مـن كنتـوار    عتباراًإنشا إعشر  يثنإرتفاع إالكبائن التخزينية الجدارية على توضع  -12

بائن بسـهولة  كل محتويات تلك الوانه كفيل بتنأ إذرتفاع يبقى مناسبا ن هذا اإلأو ،العمل

  .من مكان تواجد ربة المنزل الجالسة على كرسيها ذو العجالت

ن تواجدها إ إذفران الغاز أو ية على موقدواب الكبائن فوق كنتوارات العمل الحال ترك -13

ل مستخدم الكبائن لتخزين المـواد  واذاك قد يهدد بخطر الحريق والذي قد ينتج عن تط

قد تتطاير  أورتفاع درجة حرارتها إشتعال فور س التي يرتديها قد تكون قابلة لإلفالمالب

قطرات من المواد الدسمة المحمية كالدهون والسمن والزيت  أوقطرات من الماء المغلي 

  .ويهدد بحريق مفاجىءيحدث إرباكاً المحمي مما 

ربعـة عشـر انشـا    أرضية المطبخ قاعدة لها وبعمـق  أيستحسن تركيب كبائن تتخذ  -14

 إلـى ن انشا وتمتد ارتفاعا لتصـل  يربعة وعشرأح ما بين ثمانية عشر وواوبعرض يتر

قد يستخدمها مسـتخدمي الكراسـي ذات العجـالت     إذالجدارية العلوية  ارتفاع الكبائن

  .فراد العائلةأخرين من واآل
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جلوس ربة المنزل حيث يتوقع  أوماكن وقوف أمثل تلك الكبائن من  إلىيمكن الوصول 

طعمة المونة المنزلية والمحفوظـة  أعية الطبخ الصحون وكميات من أوالعديد من  إلىن تحتاج أ

بوابا معلقة على مفصالت تفتح أغالق مثل تلك الكبائن عية عميقة الغور تستخدم إلأوعادة ضمن 

سفل من ما القسم األأ .يدي مستخدميهاى ألذأب ن حركتها تتم بتباطىء لكي تسبإ إذوتغلق بلطف 

  .تلك الكبائن فيمكن استخدامها لتخزين الصواني

خطارا كبيرة أا عادة مواقد الغاز يسبب عتيادية والتي تعلوهفران الغاز اإلأن استخدام أ -15

ومن المستحسن ونتيجة لظروفهم اسـتخدام كنتـوارا    على مستخدميها المعاقين فيزيائياً

مؤلفا من عيون ورؤوس غاز وعلى جانبها ومن الجهة المقابلة لمسـتخدميها تتواجـد   

شـتعال  نارة المؤشر الدال على درجـة ا إزرار الضغط للتحكم بأتستخدم  .لوحة التحكم

ال يجوز وضع عيون و .طعمةنضاج األإنارة ما داخل الفرن لتفقد درجة فران الغاز وإلأ

  .بوابسفل وبالقرب من النوافذ واألأ إلىورؤوس الغاز 

كثر من تلك المعلقة علـى  أعلى تالئم ظروف المعاقين أ إلىفران المنزلقة بواب األأن إ

  .فرانأليسار ا أويمين  إلىمفصالت والتي تفتح كدرفات 

ينصح بفصل حجرة البراد عن ركن الفريزر عند اختيـار نمـوذج البـراد المـراد      -16

في مطابخ المعاقين يمتاز الفريز بتعدد رفوفه حيث يمكـن عنـدها تخـزين     هاستخدام

بتعاد بالبراد ات لتستخدم في غير مواسمها ينبغي اإلواطعمة والخضرعدة من األ صنافأ

 ،المواقـد  ،فـران فال يجوز وضعه قريبـا مـن األ   ،بخعن منابع الحرارة ضمن المط

  .وخزانات الماء الساخن

طبيعية ومن خالل نوافذها المطلة وإنارته ن تكون تهوية المطب أينبغي الحرص على  -17

وهكـذا   ،نارة فعالةإالطبخ  جزاءأصطناعية الضاءة نارة اإلاإل عالخارج بينما تتوز إلى

ن تكون بهدف التخلص الجيد من الـروائح  أعية ينبغي أي استخدام للتهوية االصطنا فإن

  .جواء المطبخ في المناطق الحارةأوالدخان المتخلف عن عمليات الطبخ ولتلطيف 

ن تدرس مساحتها وفقا لما يتطلبـه كرسـي    أإن غرف النوم المخصصة للمعاقين ينبغي 

ركة السليمة حيـث يتـرك   رات الحواجراء منبعاد البينية الالزمة إلمساحات واألالالعجالت من 

نشات بعدا بينيا ما إربعة أقدام وأفضل ترك ثالثة ن كان من األإو ،قدامأمثال ما اليقل عن ثالث 

حدى جوانب السرير هذا ليـتمكن مسـتخدم   إبين الخزانة الجدارية والسرير المقابل وعلى طول 

  .ركتهئها دون عوائق تربك حارتدإل مالبسه وواكرسي العجالت من التنقل وتن
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  الحمامات

العجـالت وبالتـالي    يغلب تتم من خالل استخدامه للكرسي ذن حركة المعاق على األإ

ـ   أبعادها عن المأن تتسع أن المساحه ال بد إف ر وتـدل  يلوف لكي تستوعب الحركـة بشـكل يس

الرئيسـية ووفقـا    وتجهيزاتـه  دوات الحمـام أن المساحة المناسبة السـتيعاب  أالدراسات على 

بعاد هذه تسـمح  قدما مربعا فاأل 45إلى  40ح ما بين وان تترأالحركة السليمة ينبغي  عتباراتإل

رات الحركة الالزمة ومـن  واجراء منإداخل الفراغ و إلىالعجالت  يبدخول مستخدم الكرسي ذ

سـاحة مـا   بعاد لتصبح المن تتسع األأينصح ب هروالذا ولتأكيد حرية المن ؛ثم االستدارة فالخروج

  .قدما مربعا) 55*45(  يوايس

ي أتتوزع القضبان محكمة التثبيت على جدران الحمام حيـث دورات الميـاه االدواش و  

ن خانته قدماه وخشي إ ،خر قد يحتاج فيه المعاق المساعدة لصلب طوله والوقوف منتصباآمكان 

  .رضاأالوقوف 

ند نهاياتهـا  خلو قضبان المساعد هذه من الحواف والزوايا الحادة والتي نلحظها عادة ع 

ويراعى فيها ما يراعـى   ن مشاجب الغوط ينبغي تثبيتها جيداًألتقائها بالجدران كما إحيث نقطة 

ليهـا  إكقضيب مساعده يستند  ئةستخدامها ولظروف طارإفي قضبان المساعدة حيث من الممكن 

 . المعاق لتجنب الوقوع

  ما شروط الحمامأ

نتقال ما بين التجهيزات الداخلية بخطـوط  إلن يتم اأت المناسيب ووان نتجنب تفأينبغي  - 1

  .مستقيمة ومباشرة

 .)4,6*3,4(بعاد الداخلية عن ن ال تقل األأينبغي  - 2

لتجنـب حـدوث   رضية الدوش بالطات خشنة أرضية الحمام وكذلك أكساء إتستخدم في  - 3

الوعـة ركـن   ب إلىويحسب الميل الالزم للتصريف بما يكفل تصريف المياه  ،االنزالق

 .الدوش

فصل ركن الدوش بفاصل خفيف ومتين يتخلله باب متين منزلق على سكة وتبلغ فتحته ي - 4

 .خطارأهذا وال يستخدم للفصل الستائر العادية لما يحتمله وجودها من  ،)4,6(حوالي 
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ن تصل الحرارة عـن صـنبور   أتزود سخانات المياه بمنظمات للحرارة بحيث ال يمكن  - 5

درجة فهرنهايتية تتوزع صنابير المياه الحارة حيـث  / 120/كثر من أ إلىالمياه الساخنة 

دواش دورات المياه والمجلى ليترك للساكن بعدئذ التحك بدرجات الحرارة الدنيا التـي  األ

 .يرغبها

يستخدم في ركن الدوش خالط المياه المارجح لسهولة استخدامه والـذي يرتفـع عـن     - 6

 .ليه من خارج ركن الدوشإن نصل أويتواجد حيث يمكن ) 3,6( رضية الحمام حواليأ

ه على كامل الجسم من مكانه ذاينصح باستخدام الدوش الثابت االعتيادي والذي ينشر رذ - 7

وال ينصح بذاك الدوش اليدوي الذي يمكن فصله من مكانه وتدويره باليد علـى كامـل   

 .نحاء الجسمأ

 .متتواجد حافظة الصابون ضمن الجدار حيث نتجنب بذلك ارتطامها بجسد المستح - 8

وحيث يتوقـع اسـتخدمها    وركنه رجاء جدران الدوشأتوزع قضبان المساعدة في كافة  - 9

 .لالنتصاب دون وقوع المستحم

ن يكون عمق أوعلى  ،رضية الحمام حوالي قدمان وعشرة انشاتأترتفع المغسلة عن  -10

نشات يستخدم في المغسلة خالط المياه المؤرجح لسهولة حركته وتـزود  إربعة أحوضها 

ن ال تزيد حرارة أجانبي الحوض كما ينبغي  إلىبفتحه تهوية تمنع تطاير المياه  المغسلة

يوضع مهـرب  . درجة فهرنهايتية 120المياه الساخنة الواصلة حتى صنبور الماء عن 

المغسلة عند الحافة الخلفية من الحوض لتوفير الفرجة المطلوبـة لمسـتخدم الكراسـي    

 .المتحركة

هـو االرتفـاع المناسـب     16 - 15ح ما بـين  أولذي يترن ارتفاع دورة المياه واإ -11

ستخدام عربة نقل المرضى إنتقال بشخاص المعاقين حتى الذين تضطرهم ظروفهم لإللأل

الزحافات صعوبة في اسـتخدام دورة الميـاه هـذه     ووفي حال وجد مستخدم) الزحافة(

وعلـى  فينبغي العمل على تصميم كرسي خاص ذي ذراعين جانبين للجلوس المـريح  

عند دورة  ،لواأل ن يخدم هدفين معاًأن الكرسي هذا يمكن له إ. نشاإرتفاع ثمانية عشرة إ

كن هناك ما يـدعو لوجـوده   ين لم إركن الدوش وال ينبغي الحرص عليه  المياه والثاني

سـتخدمها  نه يمكن تجهيز بعض الكراسي ذوات العجالت لتصبح صـالحة إل إو .خاصة

 .ككرسي تواليت
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  النوافذ 

  :شكال النوافذ المتاحة ينبغي تجنب التاليأو وتركيبه ند تصميم الطراز المختارع

يـة لتلـك   واما وراء الجـدران الح  إلىخارجيا  أوجزاء من النافذة داخليا أتجنب بروز  - 1

داخل الممرات والموزعات الداخلية كي ال يـرتطم   إلىالنوافذ كما ينبغي تجنب بروزها 

  .كيدةأخطار ن وبالتالي تعرضهم ألبها شاغلي الفراغ من المعاقي

ن ينظف بانوهاتها أبتعاد عن تصميم النوافذ واختيار الطرز بحيث ال يمكن لمستخدمها اإل - 2

تلك البانوهات وبالتالي  إلىميل بجسمه نحو الخارج للوصول ال أوتسلق الالزجاجية دون 

 .تنظيفها

عاق من السقوط وتوفير المبحيث يحمي صغر أرتفاع جلسات النوافذ ضمن حد إ ىن يبقأ - 3

مان وال يتعدى الحد الذي يعيق النظر ويحجب اطاللة مستخدمي الكراسـي  الشعور باأل

 .تهم زمنا طويالسّرأالذين تضطرهم ظروفهم للقبوع في  أو ،ذوات العجالت

وال مانع من اسـتمرار   30 - 28ح ما بين أواسب لجلسات النوافذ يترنان االرتفاع الم - 4

 .شرفة هوائية أون كانت تطل على تراس إرضية الغرفة أب النافذة حتى منسو

دارة مقابضها واقفالها وتنظيفها بسهولة ويختار للقطع إتصمم النوافذ بحيث يمكن للمعاق 

ليـه  إن يصـل  أرتفاع مناسب بحيث يمكـن  إالنوافذ موضعا ب هاغالقإو هاالحديدة المصممة لفتح

  .بسهولة

سدالها بتدوير عتله يتواجد ذراعهـا  إوالتي يمكن  باجورمن المستحسن استخدام علب األ

ضاع المعاقين المختلفة من جلوس ووقوف وبقبضات معقوفة تتملكها أورتفاعات تتناسب وإعلى 

  .نواع االعاقاتأيدي المصابة بمختلف األ

كثر طـرز  أوتعتبر االبجورات البالستيكية والتي تنفرج ثناياها بتحريك خيط خاص من 

  .ن كانت صعبة التنظيفإويسرا و الحماية طواعية
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  االبواب وفتحات العبور

 ، قلي على األوايصمم باب الدخول الرئيسي للشقق السكنية الخاصة بالمعاقين بفتحة تسو

بواب دخول شقق المعـاقين  أن ال تقل فتحتة أنشات وبعض المعماريين يفضلون إقدمان وعشرة 

  .قدامأ ةعن ثالث

 ،العجـالت  يبعاد الكرسي ذداخلية ضمن الشقق تبعا ألبواب اليتحدد عرض فتحات األ

تحدد عادة  هدراة الكرسي والتجول والتنقل من خاللإوبناء على المقدرة الشخصية للمستخدم في 

نشـا ويبلـغ   إن يربعة وعشرأبعادا معيارية للكراسي ذوات العجالت، فيترواح عرضها ما بين أ

ما الكراسي والتي تسـتخدم  أ ،نشاإن يستة وثالث لىإرتفاعها يصل إ ،نشاإربعون أثنان وإطولها 

  .را الحركة السليمةوابعادها ويتسع الفراغ الالزم الجراء منأنها تتسع بإغراض خاصة فأل

بواب الداخلية والتي تؤمن دوام الحركة لمسـتخدمي الكراسـي   بعاد المعيارية لفتحات األاأل

  .ذوات العجالت

قـدام  أربعـة  أض الفتحة المعياري ال يقل عن عر: بواب الموزعات وممرات الشقق أ - 1

سـتكمال الفتحـة   إنشات عنـد  إن ال تقل عرض الفتحة عن اربعة اقدام وستة أوينصح 

  .180لتصل ل

بواب ال تقل عرض فتحة الباب المعيارية في الفرغات التي يتم بها العبور مباشرة من األ - 2

نشـات  إوعشـرة   ينقدم عرض الفتحة عن ن ال تقلأنشات وينصح إوثمانية  ينعن قدم

 .180ستكمال الفتحة لتصل لإعند 

مـرار  أويطلب منهـا   90ية تصله فتحته هي واقصى زأعرض فتحة الباب المعيارية  - 3

ن أنشات وإوعشرة  ينممر ال تقل عن قدم أوستدارة ضمن موزع عجالت واإلالكرسي 

ن ال تقـل  أ نشات وينصحإربعة أقدام وأالممر ثالثة  أوالموزع  أويكون عرض المدخل 

 .قدامأعرض فتحة الباب والمدخل عن ثالثة 
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بواب بدرفات لفراغ الحمام نتوخى تصميم فتحته نحو الخـارج كـي   أفي حال استخدام 

نها تختار بشكل إبواب الحمامات فخالء المصاب وفي حال استخدام غال بقفل ألإيتسنى للمسعف 

بواب المنزلقة وابواب الطي تبقى ن األأ يمكن معه فتحها بسهولة من الخارج عند الضرورة كما

  .كثر مالئمة لتحرك المعاقينأ

ذات الشكل البيضوي لـذا   أوبواب الدائرية يصعب على المعاق التعامل مع قبضات األ

  .سطح الباب لمنع تعرض المسكة لمالبس المستخدم إلىتختار المسكات والتي تثبت كلتا نهايتيها 

  رضيات األ

 رضية الغرف الخاصة بشقق المعاقينأكساء إلمواد المستخدمة في ن تتصف اأال ينبغي 

نواع فروق المناسيب ما بين سطوحها وهناك بعض المواد تكن صالحة ومالئمـة  أي نوع من أب

لذا ال تستخدم هـذه   ،نها تصبح خطره حال تعرضها للمياهأال إلظروف المعاقين طالما هي جافة 

بـواب علـى   بواب الدخول الرئيسة حيث تركب تلك األأ قرب أوالمواد في الحمامات المطابخ 

ن أمطار كمـا  وبالتالي تتالصق تلك المواد وتلك الجدران المعرضة لمياه األ ،جيةرالجدران الخا

 إلـى رضيات الغرف تتحول حال تعرضـها للبلـل   أكساء إالمواد الزلقة الملساء المستخدمة في 

وال ينصح باستخدام البيتون كسطح  ،نقالتهمي تلمن يستخدمون العكازات فسطوح خطرة خاصة 
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ما السجاد والبسط والموكيت المستخدم عـادة فـي تغطيـة    أ ،رضيات الغرفأمكشوف لتكسية 

  .فضل مواد االكساء لظروف المعاقينأال انه إرضيات فقد يكون مكلفا األ

  .ركان الدوشأرضيات الحمامات وأكساء ينصح باستخدام السيراميك الخشن إل

  ت الهاتفتمديدا

بنية المعاقين السكنية تواجد هاتف بخط منفصل يركب ضمن عربة المصعد أيشترط في 

دراي للبنـاء  شارات التنبيه عند وقوع خطر ما ويتلقى الجهاز اإلإخر يصدر آنذار إأي جهاز  أو

شارة هذه من جهاز استقبال يتواج ضمن غرف تواجدهم الخاصـة سـواء   البواب اإل أوالسكني 

ستجابة السريعة لنجدة شقق المعاقين السكنية مما يتيح للمعنيين اإل أودرة عن المصعد كانت صاأ

  .هؤالء المعاقين عند وقوع خطر

  التدفئة

يصمم نظام التدفئة سعيا وراء تثبيت درجة حرارة غرف وشقق كبار السن والمعـاقين  

  .فهرنهايتية 75حول الدرجة 

اعد التدفئة الشاقولية والمشـعات المكشـوفة   صاستخدام و ،جهزة التدفئةأتتعد تركيبات و

قد تسبب حروقا في مناطق متعدده من جسم المعاق المصاب  إذ ،خطار جسيمةيعرض المعاق أل

نابيـب التوصـيل   أحساس بارتفاع درجات الحرارة لذا ينبغي ستر اإلتساعد في تبلد الشعور وو

  .ريةوالعمل على احتواء المشعات ضمن كبائن جدا كافة الشاقولية

جهزة التدفئة المكشوفة أنابيب الصاعدة المشعات واأل على  ن نظام التدفئة والذي يعتمدإ

  .المعاقينالخاصة بشقق البنية وألنظام خطر وال يستخدم في ا

  العيادة الطبية

بنيـة المعـاقين   أعطـاء  إمكانيتها الجيـدة فـي   إن يساهم تواجد العيادة الطبية بأيمكن 

  .الذاتي كتفاءاإلوستقاللية اإل



 176

بنية المعاقين تواجد فراغ مخصـص كعيـادة   أنظمة البناء الخاصة بأوقد تفرض بعض 

ـ   طبية في األ رة لفحـص  أوبنية السكنية صغيرة المساحة تتالف من مكتب خـاص وغرفـة مج

ثناء زيارتهم الدورية ووفق مواعيـد مجدولـة   أالطبيب والممرضات  كل من المريض يستخدمها

  .يتهمالستقبال المرضى ومعان

بنية السكنية كبيرة المساحة والمخصصة لسكن المعاقين على مسـاحة  يمكن احتواء األو

العالج باستخدام الطرق الفيزيائية واسـتخدام  : داء خدمات صحية متنوعة منها كبر تخصص ألأ

  .االعاقة الجسديةالتي تتصل ب مراضاألذوي المياه في المعالجات الفيزيائية للعديد من 

ـ قصألتحقيق  رة الصـحيحة لمسـتخدمي الكراسـي ذوات العجـالت     واى درجات المن

الجـدار العرضـي    إلىوضع كرسي المرحاض مستندا  إلىيعمد المصمم  زاتومستخدمي العكا

ن تتوزع بقية التجهيزات الصـحية  أعلى  ،الخلفي وبحيث يتطابق محوره ومحور عرض الغرفة

  .العائدة له على كال جانبي الجدار

فقية على الجدار الخلفي حيث كرسي المرحاض وعلى جداري تعليق األتركب قضبان ال

على ان تبتعد عن الجـدار  /2/11الغرفة الجانبيتين يحدد القطر الخارجي لقضبان التعليق هذه ب

داخل الفرجة مـا   إلىالذراع معلقة  أووذلك لمنع بقاء الرسغ / 4/الحامل لها مسافة ال تقل عن 

 خلعـاً  أو مما قد يسبب كسوراً ،رضاأي مستخدم القضيب واثناء تهأ بين قضيب التعليق والجدار

نحاء الجسم تصمم قضبان التعليق لتتحمل ضغوطا أالرسغ وفي مناطق متعددة من  أوفي الذراع 

  .ضافيا ناتجا عن تعلق المعاق بهاإوشدا 

ن المرحاض المعلـق  إ ،/18/رضية الفراغ حوالي أيبلغ ارتفاع كرسي المرحاض عن 

  .شخاص الذين تضطرهم ظروفهم لالستلقاء الدائمحوال األكثر الحلول موافقة ألأجدار هو  على

فع شـفة  ل المعلقة على الجداران في الركن المخصص للرجال وبحيث ترتأوتستخدم المب

رضية الغرفة وهو االرتفاع المناسـب لمسـتخدميها   أعن  إنش 19-18المبول الخارجية حوالي 

  .خرىأمن غيرهم من المعاقين باعاقات  أومي الكراسي ذوات العجالت كانوا من مستخدأسواء 
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  كشاك التلفون ذات االستخدام المشتركأ

ـ  كشـاك التلفونـات ذات   لوف إلأفي التلفونات الخاصة بالمعاقين يستغنى عن الشكل الم

 االرتفاعات العالية وعن الطريقة المتبعة لتحصيل كلفة المخابرة من خالل وضع قطـع النقـود  

رضـية  أرف يرتفـع عـن    أولة واط إلىالمعدنية ويستعاض عنها بوضع جهاز التلفون البسيط 

شغال إالرف دون  أولة واوبحيث يبقى كامل الفراغ والذي يقع تحت الط/ 31/ي أوالمبنى بما يس

قرب نقطة ممكنة وتوضع حصـالة النقـود   أ إلىليتسنى لمستخدمي الكراسي المتحركة الوصول 

ـ أ رضية المبنىأن ال يرتفع الشق الخاص بها عن أالهاتف على  جوار جهاز إلى  ةكثر من ثالث

  .نشاتإلة تواجد المهتاف عن ستة أون ال يزيد ارتفاع عن سطح طأيضا أقدام وأ

  هاومناهل المياه سبل

ن ال يزيـد  أالعجـالت ال بـد    ذواتن مناهل الشرب الصالحة لمستخدمي الكراسـي  إ

رضية الفراغ ويمكن العمل علـى تصـميم مناهـل الشـرب ذات     أابتدا من / 33/ارتفاعها عن

 ،حـوال مسـتخدمي الكراسـي المتحركـة    أالهما على ارتفاع يتناسب وأوالمنسوبين حيث تبقى 

ن طريقـة  أوالثانية وفق االرتفاع المعياري لمثل تلك المناهل الستخدمات بقية االشخاص كمـا  

مـا   أودراة صـنبور الميـاه   إدية المعتمدة على يسر من الطريقة التقليأالضغط الستخراج المياه 

 ،اهل كال الطـريقتين معـا  نيديهم وتحوي بعض المأيقاعات في إشابهها خاصة لمن يعانون من 

  ستخدام اليد وطريقة استخدام القدم في الحصول على المياه اطريقة 

  ماكن النوم والدراسة أ

دنـى  أمكنة بحـد  ئق في مثل هذه األرضية حرة ومن دون عواأن تكون هناك أينبغي  :المساحه

ية قـدرها  أون يدور بزألتسمح لكرسي المعوقين ب) سم183(قدم  6) *سم183(قدم  360مقياسه 

360.  

لة والمقعد التي يسـتخدمها الطالـب   أون يكون الفراغ تحت الكونتوار والطأيجب  :موقع العمل

  .للعرض) سم 81,3(صه بو 32لالرتفاع و) سم69,8(ونص بوصه 27دنى قدره أالمعوق بحد 

ن يكـون  أو) سـم  183(م اقدأ 6)*سم 92(م اقدأ 3سرة بعاد الدنيا لأليجب ان تكون األ: ةسرَّاأل

  .)سم 55,9(بوصه 22و) سم 48,3(بوصه  19 رض بينارتفاع الفراش عن مستوى األ
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ـ ) سـم  61(قدمين  دنىأن تعلق المرايا بحيث تكون قابلة للتعديل بطول أيجب  :المرايـا  ث وحي

وعندما ال يكـون   ،رضفوق مستوى األ) سم 76,2(بوصه 30ة على ارتفاع آسفل المرأيثكون 

فـراد  على لتتكيف مع األكبر من األمالة المرايا من الحجم األإرتفاع السفلي عمليا ينبغي هذا اإل

  .بالشكل المالئم

بوصـه عـن    20بحيث اال تركب الماخذ الكهربائية على ارتفاع يقل عـن   :الماخذ الكهربائية

  .رضمستوى األ

ن تكون المفاتيح أينبغي تركيب مقابض بارزة للمقاعد والدرج و :المقابض والمفاتيح الكهربائية

دة بسلسلة سـحب بطـول   مزّو أوزرار الكبس أمن  أووالمعدات الكهربائية من النوع المفصلي 

  .على االقل) سم 38(بوصه 15

ن يوضـع  أن قضيب المالبس يجـب  إة لكل معوق فعندما تؤمن دورة مياه واحد :دورات المياه

) سـم  132(رباع الطول الكامل للقضيب على ارتفاع أعلى ارتفاعين مختلفين بحيث يكون ثالثة 

ولتحقيق هذا يمكن تعليق القضيب السفلي ) سم157,5(بوصه 62ما الباقي فيكون على ارتفاع أو

 56وحتى ) سم 101,6(بوصه  40بالقضيب العلوي يجب تركيب عالقات جدارية ضمن ارتفاع 

 الّأوتركيب رفوف على ارتفاعت مختلفة على الجـدار الجـانبي ينبغـي    ) سم 142,2( بوصه

مين رفوف فوق قضبان المالبس من أمع ت) سم 114,3(بوصه  45ز الرف العلوي ارتفاع وايتج

  .مدجل تخزين طويل األأ

  للطالب المعوقون المدرسة كمؤسسة

  كيف الهواءالنوافذ والتدفئة وت

بقطع منزلقة في  أومسكات  أوتفتح النوافذ وتغلق بسهولة وذلك باستعمال مزالج معدنية 

فوق مسـتوى  ) سم 121,9(بوصة  48وحتى ) سم 50,5(ل اليد وبارتفاع عشرين بوصة وامتن

  .رض ينبغي تركيب ضوابط التحكم بالحرارة للتدفئة وتكييف الهواء ضمن االرتفاع نفسهاأل

ن تكون في الغرف الذي يشغلها معوقون مـع  ألية والقضبان العائدة لها يجب اآلالستائر 

 48وحتـى  ) سـم  50,8(  بوصـة  20ليه وهو بين إوضع كل الضوابط ضمن ارتفاع يصلون 

  )سم 121,9(بوصة 
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  العروض الفنية

بنية المسرحية الجديدة ن تكون المماشي في جميع األأ بيج) الممر بين المقاعد(المماشي 

ن تؤخـذ باالعتبـار   أوال بد من (دراج أوبدون ) 2\1قل من أ(ت منحدر كلما كان ذلك ممكنا ذا

مين مماشي عالضية مسـتوية بـين   أكان تحقيق ذلك غير ممكن فينبغي ت إذاو) خطوط الروية 

  .قلعلى األ) سم228.6(بوصه  6اقدام و 7مجموعات المقاعد بعرض 

اغالق منافذ الخروج التي تستخدم عند  فين وضع مقاعد المعوقي ساهمن ال يأال يبغي و

  .الطوارىء

  المقاعد

المسـرح علـى مقاعـد ذات     إلـى تون أشخاص الذين ين يحدد مكان جلوس األأينبغي 

المقاعد العاديـة   إلىن يبقوا في مقاعدهم لعدم تمكنهم من االنتقال أالعجالت والذين من المتوجب 

 4قـدم و  4, عـرض  ) سـم 92(بوصـه   36س رض المستوية بمقياماكن على األن عدد األإ

  :قل ستكون على النحو التاليمينها على األأطول والواجب ت) سم132(بوصه

  الحد االدنى الماكن الجلوس سعة مكان التجميع
75,0  2  

300.75  3  
  اضافية 100لكل  1*3  300اكثر من 

  قاعات المحاضرات 

ن يتـوفر  أمقاعد والكراسي ينبغـي  قاعات المحاضرات ذات التجهيزات الثابتة من ال ّنإ

وطول ال يقـل  ) سم92(بوصه  36رض بعرض ال يقل ماكن على مساحه مستويه من األأفيها 

ن يكون لمكان المقعد الذي يوضع في هذه المنطقة فراغ أيجب ) سم132( بوصه 4قدم و 4عن 

قـل  علـى األ ) سـم 69,8( بوصه 27,5وارتفاع ) سم81,3(بوصه  32بارتفاع الركبة بعرض 

  :رض المستوية العائده لها على النحو التاليلمقاعد ومساحات األلماكن األمين عدد أيجري ت

  العدد االدنى لالماكن  المؤمنه مدى استيعاب قاعة المحاضرات
100,50  3  
200,101                4  

  اضافية 100كل ل 1*4               200كثر من أ
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  المقاصف

ن تستخدم خطوط تقديم الطعام منزلقا خاصا بالصواني أخطوط تقديم الطعام حيث يجب 

حاجز على امتداد  أومان أوعندما يكون هنالك جدار ) سم86,4(بوصه  34ال يزيد ارتفاعه عن 

 جـل أقـل مـن   على األ) سم92(بوصه  36ن تكون المنطقة بعرض أخط تقديم الطعام فينبغي 

  .المرور وتقاس اعتبارا من حافة المنزلق

  مناطق الخدمة الذاتية

عية والمنـاطق  وماكن التوابل وكؤوس الشراب ورفوف األأالت اعداد السلطة ووان طإ

مكانية الوصـول ضـمن مـدى    إن تؤمن أالخدمة الذاتية يجب  إلىخرى حيث تدعو الحاجة األ

  .)سم121,9(بوصه  41وحتى ) مس50.8(بوصه  20حادي الجانب بمقياس أوصول عمودي 

الت ضمن منطقة الطعام وبفراغ بارتفاع الركبـة  وامين الطأل الطعام يجب توامنطقة تن

  .على االقل) سم 81,3(بوصه  32وعرض ) سم69,8(بوصه  72,5مقداره 

ن العمود المركزي يعيـق مسـاند   الت ذات القواعد السفلية ألأووال ينصح باستعمال الط

علـى  ) سم183(اقدام  6ن يكون عرض الممشى أسي ذي العجالت حيث ينبغي قدام في الكراأل

لـة  واية الطوامن ز) سم92(قدم  3 أوخرى لة األواحافة الط إلىلة واقل اعتبارا من حافة الطاأل

خرى وذلك في المناطق التي يسـتخدم فيهـا المعوقـون الكراسـي ذات     لة األواية الطواز إلى

قـدم   9ئيسية في المناطق ذات الحركة العادية للمشاهة فتكون ما عرض المماشي الرأ العجالت

  .على االقل)سم183(

  المنحدرات 

  .على االقل) سم122(قدم  4ن يكون عرض النحدر أينبغي : العرض 

وعلـى  ) م9,14(قدما  30كثر من أز طول القسم المائل من المنحدر وايتج الّأن أيجب : الطول 

قل وعند كل نقطة تحول ال بد من وجود مساحه مستوية أ أودما ق 30طرفي هذا القسم الذي يبلغ 

  .قل ويكون عرضها من نفس عرض المنحدرعلى األ) سم183(قدام أ 6بطول 
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كانت المساحة الواجب اعطاؤها الميل  إذااالنحدار عند تعديل المساحات الموجودة  درجة

عنـد بـاب    أوكان مفتوح قل وكانت تقع في مأ أو) سم7,6(بوصه  3ذات مسقط راسي بمقدار 

 إذاعند تعديل المساحات الموجـودة  %25ن ال تزيد عن أن درجة االنحدار يجب إينفتح بحرية ف

اقل وكان موقعها عند  أو) سم5,1(بوصه  2كالمساحه التي تتطلب االنحدار مسقط راسي بمقدار 

  %).16.66(ز وان ال تتجأن درجة االنحدار يجب إباب يمكن اقفاله ف

جل أي مسـقط  أمن %) 8,33( 2\1ز واعطاء ميل ال يتجإ إلىتدعو الحاجة :  الجديدة للمنشات

  .امكن إذا) 6,25( 16\1وتفضل درجة ) سم1,37(بوصه  2\1سي يزيد عن أر

 :وإن هناك إعتبارات تصميمية مدنية ومعمارية هامة في مجال اإلعاقة

 العوائق )1(

ي مسارات التحرك والتنقل إضافة وتتمثل هذه المشكلة في وجود عوائق وأجسام بارزة ف

وجود إشارات متدلية منخفضة وغالبا عدم وجود إشارات تنبيه تدل علـى أمكنـة وجـود     إلى

العوائق، ويقصد هنا من التخطيط هو تصميم ممرات ومسارات خاليـة مـن العوائـق لتـوفير     

ن يؤخذ باالعتبار السالمة واالستقاللية للمعوقين والعاجزين وخاصة المكفوفين منهم وهنا يجب أ

الـخ يجـب أن   ..التصميم أي أن تكون جميع هذه العوائق من إشارات مرور وأعمدة ومظالت

تكون خارج مسار التنقل ووضاحة وسهلة الكشف كلما أمكن ويجب االمتناع عـن وضـع أيـة    

  .أجسام ناتئة في المسارات أوأجزاء 

  العالمات واإلشارات  )2(

د االتجاهات بسبب تعذر قراءة الالفتات وإشـارات  وتتمثل هذه المشكلة في صعوبة تحدي

وقـوع حـوادث    إلىبسبب عدم وجودها أصال إضافة  أوأرقامها  أوأسماء الشوارع  أوالتوجيه 

للمشاة نتيجة عدم وضع اإلشارات بالطريقة الصحيحة والتعرض ألخطار نتيجـة الـنقص فـي    

في التخطيط هو سهولة تحديد االتجاه غيابها، ويقصد هنا  أوإشارات المرور  أوإشارات التحذير 

خصوصا بالنسبة للمعاقين وهنا يجب أن تتضمن اإلشارات والالفتات إشارات االتجـاه وتحديـد   

األمكنة وأسماء الشوارع وأرقامها ولوحات تقديم المعلومات، ويجـب أن تكـون كافـة أنـواع     

ا أثناء الليل، ويجب أيضا اإلشارات مرئية ووضاحة وبسيطة وسهلة القراءة والفهم ومضاءة جيد

  . استعمال الرمز الدولي لتحديد المرافق واألمكنة التي يمكن للمعوقين دخولها



 182

  

  

  

  

  

  

 تجهيزات الشوارع )3(

غيـر   أووتتمثل هذه المشكلة في تصميم تجهيزات الشوارع والتي هي غيـر مناسـبة   

في التخطـيط هـو    وجود عوائق في الممرات ومسارات التنقل، ويقصد هنا إلىموجودة إضافة 

تصميم تجهيزات تراعي سهولة التنقل وال تتسبب في إعاقة مرور المشاة بحرية عبر الطرقـات  

ومسارات التنقل مثل الشوارع ومواقف الحافالت والمقاعد وصناديق البريـد وأعمـدة اإلنـارة    

 ذلك بحيث يجب تحديد هذه التجهيزات بحيث تسـمح بحريـة المـرور    إلىودورات المياه وما 

للجميع وال تعرضهم ألية أخطار فمثال يجب أن تسمح أماكن االستراحة المزودة بالمقاعد الثابتة 

  .متر من الحيز اإلضافي لمرور كراسي المعوقين 1.20بما ال يقل عن 

 الممرات )4(

وتتمثل هذه المشكلة في حواف األرصفة غير المستوية وتحتوي علـى عوائـق وحفـر    

في ممرات التنقل كما أن عرض هذه الممـرات غيـر كـاف    عراقيل خطرة  أوووجود عوائق 

ارتفاع وانخفاض في مستوى الممر، ويقصد هنا في التخطيط هـو تـوفير ممـرات     إلىإضافة 

ومسارات خالية من العوائق ومستوية وعريضة بما فيه الكفاية لضمان السالمة والراحة لجميـع  

الحركة والتنقل، فاألرصـفة وممـرات    المشاة وخاصة المكفوفين والذين يعانون من مشاكل في

المشاة في المساحات المفتوحة وأماكن الترفيه والتسلية بشكل منتظم وذلك بواسطة عوائق مرئية 

بواسطة تغيير استقامتها لمنع راكبي الدراجات من السير عليهـا، فمـثال    أوكاألزهار واألشجار 

  . متر 0.15متر و  0.07ح ارتفاعها بين أويجب أن تكون حواف األرصفة تتر
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 منحدرات األرصفة

ال يوجد أصال لتغير المستوى بين حافـة   أووتتمثل هذه المشكلة في تصميم غير مناسب 

الرصيف والشارع عند تقاطع مسارات المشاة وبالقرب من مداخل األبنيـة ويقصـد هنـا فـي     

ريق وكـذلك فـوق   التخطيط هو التغلب على مشكلة اختالف المستوى بين الرصيف وسطح الط

ولتجنب إرباك المكفوفين مثال يجب اختيار مواقع منحدرات األرصـفة بحيـث   .الرصيف نفسه

تكون خارج خط السير االعتيادي للمشاة على أال يقل عرض الممر الخالي من العوائـق عـن   

متر ويجب غيضا اختيار موقع هذه الممرات المنحدرة لألرصفة بعيدا عن األماكن التـي   0.90

أنشئت عليها منحدرات يجب خفـض   إذاوبالنسبة لألرصفة إلتي يقل عرضها ،مع فيها المياهتتج

  .مستوى إلىحتى يسهل االنتقال من مستوى  1:12الرصيف بأكمله وبنسبة انحدار ال نزيد عن 

 أماكن عبور المشاة )5(

وتتمثل هذه المشكلة في عدم استواء مستوى الطريق و عدم وجود خطوط توجيه وعـدم  

وجود أغطية لفتحات الصرف على سطح  إلىعالمات تحذيرية عند أماكن العبور إضافة  وجود

الطريق، ويقصد هنا في التخطيط هو تسهيل عبور المعوقين لتقاطعات الطريق بأمان واالعتمـاد  

على أنفسهم، وعند الحديث عن االعتبارات التصميمية يجب تجهيز أماكن عبور المشاة بإشارات 

رور ويمكن ضبط الحركة هنا عن طريق أزرار يستعملها الشخص المعوق عند لضبط حركة الم

اللزوم، بحيث تكون هذه األزرار واضحة وسهلة التشغيل ومركبة في موقع يسهل الوصول إليه 

  .متر ليتمكن مستعملي الكراسي من استعمالها بسهولة1.20متر و 0.90ح بين أوعلى ارتفاع يتر



 184

 مواقف السيارات )6(

سيارة إليقاف السيارات ووجود عـرض غيـر    400المشكلة في عدم وجود وتتمثل هذه

عدم تخصيص مساحة لوقوف سيارات المعوقين، ويقصد هنا فـي   إلىكاف لمكان المشاة إضافة 

التخطيط هو توفير مرافق إليقاف السيارات يمكن للمعوقين استخدامها بسهولة وتكون قريبة قدر 

 ال بد أن يتوفر في أي موقف سيارات يحوي على خمسـين  اإلمكان من المكان المقصود، فمثال

 400وفي مواقف السيارات التي تتضمن .اقل مكانا واحدا على األقل لسيارت المعوقين أوسيارة 

  . 50 :1سيارة كحد أقصى يجب أن يكون عدد المواقف المخصصة لسيارات المعوقين بنسبة 

 المنحدرات) 7(

ستخدام مداخل األبنية بسبب اختالف المستوى بين داخـل  وتتمثل هذه المشكلة في تعذر ا

عـدم   إلـى المبنى وخارجه، وتعذر استخدام الممرات المختلفة بسبب اختالف مستوياتها إضافة 

طويلـة   أووجود منحدرات لكنها حادة جـدا   أوالتصميم السليم  إلىافتقارها  أووجود منحدرات 

، ويقصد من التخطيط هنـا هـو إنشـاء ممـرات     جدا وخالية من أية أجزاء مستوية لالستراحة

الساللم تشكل عوائق لمرور المشاة وخصوصا مستعملي كراسي  أومنحدرة حيثما كانت األدراج 

المعوقين ومن يعانون من مشاكل في الحركة ومن االعتبارات التصـميمية يفضـل أن يكـون    

ير مستحسنة ألنهـا تشـغل   المنحدر في موقع خارجي من البناء حيث أن المنحدرات الداخلية غ

 90يـة  أومنعطف بز أومستقيم  :حد األشكال التاليةأحيزا كبيرا ويمكن أن يكون المنحدر على 

وأال  12 :1 درجة ويستحسن أن يكون االنحـدار بنسـبة    180ية وابز أومنعطف حاد  أودرجة 

  ).انظر الشكل (كان يستعمل لكراسي المعوقين أيضا  إذا  10 :1ز وايتج
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 المصاعد) 8(

ما هو وتتمثل هذه المشكلة في صغر حجم العربة واألزرار ولوحة المفاتيح عالية أكثر م

كما أن أبواب الدخول ضيقة والفترة التي يبقى فيها الباب مفتوحا غير كافية، والقصـد  مطلوب 

وقين كافة من التخطيط هنا هو تركيب مصاعد تتوفر فيها األبعاد الكافية والمناسبة الستعمال المع

ليها األشخاص غير المعوقين فمثال الحد األدنى لمقـاييس المصـاعد مـن    إالطوابق التي يصل 

متر ويجب أال تقـل فتحـة    X  1.30متر  1.00الداخل والتي تسمح بدخول كرسي واحد هي 

متر مـن   0.85 إلى 0.80متر كما يجب تجهيز المصعد بدربزين على ارتفاع  0.80الباب عن 

  .لك على الجوانب الثالثة لعربة المصعداألرضية وذ

 روافع ومصاعد المعوقين) 9(

وتتمثل هذه المشكلة في اختالف المستوى بين خارج المبنى وداخله واختالف المستويات 

عدم وجود مساحة كافية إلنشاء منحدرات، والقصد من التخطـيط   إلىداخل المبنى نفسه إضافة 

عن أجهزة مخصصة لصعود المعوقين ونـزولهم كمـا    هنا هو أن مصاعد المعوقين هي عبارة

بخط مائل، وفي حال وجود فرق بين المستويات ال  أويمكن أن تتحرك هذه المصاعد إما راسيا 

متر يجب تركيب المصعد في هيكل مغلق مع لبواب عند كل مستوى من أألدوار  2.50يزيد عن 

  .لدخول والخروجويمكن أن تكون لهذه المصاعد أنواع مختلفة من فتحات ا

 األدراج والساللم) 10(

الساللم وان تصـميم الـدرجات رديء    أووتتمثل هذه المشكلة في شدة انحدار األدراج 

الساللم بطريقة آمنة وبأبعـاد   أوويعيق حركة القدم، والقصد من التخطيط هنا هو بناء األدراج 

حـركتهم، وفـي االعتبـارات    مناسبة تكفل الراحة للجميع وخاصة الذين يعانون من مشاكل في 

التصميمية هناك ضرورة إضاءة األماكن التي بها فروق في المستويات والتخفيـف مـن هـذه    

مصـعد   أومعد عـادي   أوتوفير منحدر  إلىأدنى حد ممكن لراحة المعوقين إضافة  إلىالفروق 

يع الدرجات للمعوقين حيثما تعيق الساللم واألدراج حرية تحرك المعوقين كما يجب أن تكون جم

و الساللم موحدة الشكل والحجم كما يجب تجنب األدراج و الساللم الدائرية والبسطات التي لهـا  

  .درجة أوسلمه 
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 اتالحواجز والدربزين )11(

وتتمثل هذه المشكلة في وجود حواجز ودربزينات غير آمنة وأحيانا يصـعب القـبض   

ت على اإلطالق، والقصد من التخطيط هنا دربزينا أوعدم وجود حواجز  إلىعليها باليد إضافة 

هو تركيب حواجز و دربزينات مناسبة حيث يلزم لتوفير الراحة والسالمة للجميع وخاصة الذين 

 أويعانون من مشاكل في الحركة، وفي االعتبارات التصميمية يجب تركيـب وسـائل حمايـة    

يمكـن الوصـول اليهـا    حواجز حول األماكن الخطرة والساللم والمنحدرات واألسـطح التـي   

متـر ويجـب    0.40والطوابق المتوسطة والممرات والشرفات والمنصات المرتفعة أكثر مـن  

متر عن  1.0تركيب حواجز واقية للنوافذ الموجودة في بسطات الساللم والتي تقل ارتفاعها عن 

  .)انظر الشكل(األرضية 

  

  

  

  

  

  الردهات )12( 

لردهات ويقصد بالتخطيط هنا هو توفير مساحة وتتمثل المشكلة هنا في ضيق المداخل وا

كافية لحركة كراسي المعوقين بحرية في الحيز الفاصل بين بابين، وفي االعتبارات التصـميمية  

المتأرجح، وبالنسبة للنوع المتـأرجح   أويمكن أن تكون أبواب الردهات إما من النوع اإلنزالقي 

مكن أن يكون تأرجح بين بابين مـركبين علـى   يجب أن تسمح آلية الباب بفتحه حتى النهاية يو

تـأرجح نحـو    أوتأرجح باتجاه واحد  أوتأرجح مزدوج  أوالخارج  إلىتأرجح : التوالي كما يلي

  .الداخل
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 األبواب) 13( 

وتتمثل المشكلة هنا في أن األبواب ضيقة وأنها تفتح في االتجاه غير الصحيح مما يعيق 

واب عالية ومصاريع األبواب ثقيلة وصعبة التحريك، والقصد حركة المعوقين كما أن عتبات األب

من التخطيط هنا هو تسهيل مرور مستعملي كراسي المعوقين غبر األبواب بحيث يجب أن يكون 

الباب مصمما بحيث يستطيع شخص واحد فتحه بحركة واحدة وبجهد قليل، وان األبـواب التـي   

بواسـطة   أويجب أن يكون نظام الفتح إما آليا تفتح كهربائيا هي األفضل لألشخاص المعوقين و

عالمة مميـزة، مقـبض، مقـبض إضـافي     : ل ويفض أن تكون المزايا التاليةأوأزرار في المتن

  .للسحب، زجاج ولوحة سفلية لدفعه بالقدم

 األروقة) 14( 

وتتمثل هذه المشكلة في أن األروقة طويلة وضيقة ويصعب تحديد االتجاه فيها ويقصـد  

هنا هو توفير أروقة بأبعاد جيدة لتسهيل مرور كرسي المعوق وتحركه بحرية، حيـث   بالتخطيط

آن األروقة الواسعة مفيدة لمستعملي كراسي المعوقين، ويجب أن ال يكـون عـرض الـرواق    

متر كما يجب أن  1.80متر ويوصى أن يكون العرض  1.50العمومي الخالي من العوائق عن 

 180األبواب الموجودة على طوله ولسهولة التحرك ضمن  يسمح عرض الرواق بالتحرك عبر

  .درجة يجب أن تكون المساحة المخصص لحركة المرور

 دورات المياه) 15( 

المشكلة هنا هي أن مساحة دورات المياه غيـر كافيـة وتصـميم سـيء للتجهيـزات      

والقصـد مـن   والتركيبات ومكانها غير مناسب كما أن الحنفيات يصعب التحكم فيها بقبضة اليد 

التخطيط هنا هو توفير مساحة كافية داخل دورات المياه يمكن للمعوقين التحرك فيهـا بسـهولة   

ل اليد ويجب تـوفير مسـاحة لإلسـتدارة    واوتركيب التجهيزات الالزمة في مكان يكون في متن

متر داخل دورة المياه بحيث تسمح بتحرك كراسي المعوقين دورة كاملة وتعتمـد   1.50قطرها 

وهناك أربعـة   ،مقعد التواليت على طريقة االقتراب منها إلىهولة االنتقال من كرسي المعوق س

االقتـراب   أواالقتراب المتوازي وهو األسهل االقتراب بخط مائل وهو صعب : طرق لالقتراب

  .ام وهو األصعب ويتطلب عناية خاصةاالقتراب من األم أوبخط متعامد وهو صعب أيضا 
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  :الصعوبات التي تواجه المعاقين فيزيائياً في مؤسسات محافظة نابلس واقع ):3(ملحق 

  الجامعات

  
  

  كثرة األدراج 
  

  
  صعوبة الرمبات
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  صعوبة التنقل وركوب الحافالت وثقافة الطالب في مساعدة المعاق

  

  
  حارس مبنى جامعة القدس المفتوحة يساعد في تسهيل حركة الكرسي المتحرك
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  سي المتحرك في الشوارع العامة صعوبة المشي بالكر

  
مساعدة في ركوب السيارة وعدم رغبة السائقين بمسـاعدة المعـاقين فـي ركـوب      إلى الحاجة

  . السيارات العمومية لكبر حجم الكرسي المتحرك داخل التكسي العمومي
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  . الرمبات عند مدخل بلدية نابلس إلىاألرصفة المرتفعة وصعوبة الوصول  
  

  
  .عمال المصعد الكهربائي في بلدية نابلسصعوبة است 
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  .عدم توفر رمبات وكثرة األدراج في مبنى مؤسسة وكالة الغوث للمراجعين من المعاقين
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  دراسة حالة): 4(ملحق 

فمـن الضـروري    لذان دمج المعاقين في المجتمع يساهم بشكل كبير في عملية التنمية إ

المـدارس، الجامعـات   (ساعدة في تقبل المعاقين فـي التعلـيم   المساعدة على العمل من أجل الم

من أجل تطوير قدراتهم وحصولهم على حقوقهم المشروعة التي ضمنها لهم قـانون  ) الفلسطينية

  . ومنها حق المعوقين في التعلم والتنقل بسهولة. 1999 لسنة )4(حقوق المعاقين رقم 

حتالل ساعدت فـي  ارتبطت بوجود اإلن التطورات التي حدثت في المجتمع الفلسطيني إ

كبيرة من المعوقين  اًألن هناك أعداد ،تغير الصورة النمطية السلبية السائدة للمعوقين في المجتمع

  . حتاللومة اإلابسبب مقكانت إعاقاتهم 

الذي يعتبرون أفـراد   ونيعتبر التعليم من المتطلبات األساسية لبني البشر بما فيهم المعاق

إذا ما هيئت لهم األسباب التي تمكنهم من أخذ دورهم جنباً إلى جنـب   ،قصهم شيءعاديين ال ين

  .)2004 ملف الشباب في فلسطين،(مع سائر أفراد المجتمع 

يظهر أن كثير من المعاقين محرومين مـن ممارسـة   فواقع التعليم للمعاقين في فلسطين 

ـ  حقهم في التعليم ِل يم وذلـك ألن معظـم المـدارس    بسبب أو آلخر من التمتع بحقهم فـي التعل

والمؤسسات التعليمية تفتقر إلى الموائمة الخاصة بالمعاقين واألدوات والوسائل التعليمية الخاصة 

من قانون حقوق المعوقين لتؤكد على حقهم فـي التعلـيم   ) 3(بند ) 10(لذلك جاءت المادة  ،بهم

تلفة وتوفير المنـاهج والوسـائل   لتحاق بالمرافق التعليمية المخوالحصول على فرص متكافئة لإل

التربوية والتعليمة والتسهيالت المناسبة وكذلك توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين 

  . حتياجاتهمإبحسب 

بحق المعوقين في التعليم بل على الدولة أن تزيـل العقبـات   الدول عترف تال يكفي أن 

ين بالمؤسسات التعليمة المختلفة مـن صـعوبة التنقـل    لتحاق المعاقإوالعراقيل التي تحول دون 

  . ونقص الوسائل واألدوات وقلة الكوادر المدربة
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لمعاق في مجال الدمج في التعليم الذي يعيشه اضرورة القاء الضوء على الواقع  نرىلذا 

ي الجامعي من خالل دراسة حالة تم التعرف عليها من خالل تعبئة االستمارة الخاصة بالدراسة ف

سري والمادي في حال كان لدى همية الدعم األأتضح للباحثة إ .محافظة نابلس من خالل زيارتها

تطلـب  بحيـث ت  المعاق القدرة على الخروج من المنزل رغم كل الصعوبات المادية والبشرية،

  . ة وماديةيكاديمية ونفسأاجتماعية و اًعملية الدمج جهود

  حيفا

سفل الظهر تستعمل العكـازات الطبيـة   أفتحة نتيجة  عاقة حركيةإسنة لديها  22عمرها 

دراسة إلى الطالبة سابقة في جامعة النجاح حولت وهي والكرسي المتحرك لتيسير حياتها اليومية 

  .ندماج بجامعة النجاحن فشلت في اإلأجامعة القدس المفتوحة بمدينة نابلس بعد 

  كاديميةتاريخ حياتها األ

دخلت مركز بيـت  ثم ميرة بسمة في القدس ركز األخضعت لعالج طبي وطبيعي في م

وكان لها صـداقات وحيـاة   االساسي، هيل ودرست هناك من صف أول حتى الخامس أجاال للت

ندمجت فـي  إوبعدها جاءت لمخيم بالطة مكان سكنها و ،سبوعيا لذويهاأاجتماعية كاملة وتذهب 

وذلك قبـل  تجاهها إت والمعلمات ة وواجهت الكثير من الصعوبات من نظرة الفتيالمدارس الوكا

جامعة تلتحق بو 73لتكمل التوجيهي التجاري بمعدل  ،عليها اعتادوتأقلمها مع محيطها المدرسي إ

، ثم تلتحـق  فصول وتفصل من الجامعة بسبب تدني معدلها االكاديمي ةربععلى امتداد أالنجاح 

   .بجامعة الثدس المفتوحة بنابلس

  سرية الخاصةحياتها األ

ل حيفا في شخصيتها صورة من صور المعاناة التي يعيشها كثير من المعاقين مـن  تختز

أبناء مجتمعنا، فبعد أن ماتت أمها وتذوقت مرارة اليتم إضافة لمرارة اإلعاقة عاشت حيفـا مـع   

والدها وزوجته في أسرة تتكون من أربعة عشر فرداً، لم تكن إعاقتها سبباً كافيـاً فـي تخفيـف    
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ؤولية عنها، فقد بدت تتحمل مسؤولية تنظيف البيت وترتيبه، وقد كانت تحاسـب  أعباء حمل المس

وقـد  . على أي تقصير في ذلك؛ علماً بأن والدها كان عصبي المزاج ولم يراعِ وضعها الصحي

حاولت حيفا أن تشق طريق النجاح من خالل إلتحاقها بالمدرسة والجامعة، وفي هـذه المرحلـة   

ي اإلندماج ضمن الظروف التعليمية واألكاديمية، إذ لم تجـد مـا   كانت تواجه صعوبات جمة ف

يجعها تستعيد الثقة بنفسها، فعالقتها بصديقاتها سطحية، وقد فصلت من جامعة النجاح ألن قوانين 

  . وها هي تلتحق بجامعة القدس المفتوحة. الجامعة وظروفها ال تتناسب مع أوضاعها وقدراته

  عة النجاحمعاملة االساتذة لها في جام

لونني عن أراعى منهم أو حتى يسأنني أشعر أحتياجها وهي تقول لم إحد عن ألها ألم يس

 عيشـها، أون منهم ففي ظل الضـغوط التـي   اي تعأ لقَأتنظام ولم معاناتي فهم لهم النظام واإل

ولت البحث عمن يسـاعدني  استيعاب مادة الرياضيات وحإجد صعوبة بأوكنت  .تركيزي ضعيف

  .جدأالمادة فلم  ههذلتدريسي 

  بناية جامعة النجاح

كتظاظ في كل مكان فقد كانت بطيئة في التنقل دراج ناهيك عن اإلأبها  البناية كبيرة جداً

خرى حسب المحاضرات مما يؤخرها عن موعد المحاضـرات بالتوقيـت   والوصول من بناية أل

ـ  وال يوجد به حتى كلية التجارة كانت بعيدة جداً( تقول المناسب،  يا مصعد والوصول للكليـة في

  ).مشقة كبيرة

  أوضاعها الماديه

وتساعدها على تأمين لذهاب  للجامعة تتوفر لديها نقود تعينها على احيان ال في معظم األ

   .الطالبات في الجامعةمتطلباتها الجامعية مثل غيرها من 
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  عالقاتها االجتماعية

ديقات لتنسج عالقة اجتماعية وما يلبثن ول التقرب من الصانها تحإذ أتكاد تكون معدومة 

مصدر إحباط لها، وحتى عالقتها مع غيرها من الماعقين فهـي محـدودة   ان يبتعدن عنها وهذا 

  . جداً

يوميـا مـن    هعجابة اللفظي بما تقوم بإحد السائقين يبدي أن هناك أثناء المقابلة أذكرت 

ن الناس أحيانا تشعر ألناس تفخر بها ون اأحيانا أتحدي لمشاكلها والحضور للجامعة فهي تشعر 

  .يشفقون عليها بكلماتهم ونظراتهم ولكنها ال تكترث

  هناك صعوبات في التنقل 

بسبب ما تعانيه من صعوبات من عـدم مسـاعدة    ن يكون لها سيارة مستقلة هكذا تقولأتحلم 

، ألن نقلها قد يهدر لها، فهم في الغالب يبدون تذمرهم وإستياءهم من نقلها سائقي سيارات األجرة

جزءاً من أوقاتهم، ألن نقلها يعني نقل كرسيها المتحرك الذي يحتاج إلى سـعة فـي الصـندوق    

  .الخلفي في السيارة

  حالمهاأ

ن أهيل المعاقين وتديرها وتسهل على المعاقين حياتهم اليوميـة و أتفتح جمعية لتتحلم أن 

   .تمتلك سيارة وتؤهل جميع المرافق في المدينة

  حظةمال

كثـر  أنتقلت إلى إحيث  ةجريصالها إلى سيارة األإردت أم عيني حينما أب ههذا ما شهدت

حد أن قبل أركابها إلى إصوات في رفض وتعالت األ ،ربع سيارات ليقبلن بها لتركب معهمأمن 

ركابها وقابلت ذلك هي بنظرة بريئة لكل سائق كان يتكلم لتقول إالسائقين من المتقدمين في العمر 

بنية غيـر مؤهلـة   ن األأن تدرس بالقدس المفتوحة منذ شهرين وتقول اآل .لهم الذنب ليس ذنبي

فضل بكثير من جامعة النجـاح بالنسـبة لوضـعها    أن نظامها التعليمي أال إوتجد صعوبات فيها 
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 ،خمسين فما فوق وهذا يتناسب مع قـدراتها  فيها كاديمي فمعدل النجاحالمادي واالجتماعي واأل

  من  .فرادبواب المساعدة من األأالوعي الكافي لطرق  صبح لديهاأوهنا 

المعاقـات فـي مجتمعنـا    اإلنـاث  ستعراض دراسة الحالـة ان  إهنا نلحظ ومن خالل 

سـرية واالجتماعيـة   مـن حيـث الصـعوبات األ   يواجهن كثيراً الفلسطيني في محافظة نابلس 

دى إلـى  أعدم دعم المحيطـين ممـا   كاديمي من حيث سباب الفشل األأكذلك نلحظ  كاديمية،واأل

سرة أفلو كان هناك  .نتقالها إلى جامعة القدس المفتوحة كون االنتظام التعليمي اليومي غير ملزمإ

 .نجاح تعليمها الجـامعي إسهم في أومجتمع محيط متقبل لكان  صديقاتو وكادر تعليمي، داعمة،

مية العاملة في نابلس للعمل مع المعاقين ستعداد المؤسسات التعليإدم جاهزية أو عستنتج نوبالتالي 

كذلك  نظمة التعليمية المختلفة،أو مراعاه األ) الهندسية(سواء على مستوى التصميمات الفيزيائية 

 ،ناث بشكل خاص من حيث الضغط االجتمـاعي الصعوبات الي يواجهها المعاق بشكل عام واإل

معة أو التعليم المتوسط بحيث يكتفون بالتعليم قبال المعاقين على التعليم بالجاإوهذا ما يفسر عدم 

فراد أنهوا المرحلة المدرسة من أفراد الذين الذين عدد األ أنوقد توصلت الدراسة إلى  ،المدرسي

  %.36.8العينة 
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  بطاقة رصد ):5(ملحق 
  .____________________________________:اسم المؤسسة

  
  ال ينطبق  ينطبق  المؤشر  الرقم

      واسعة لدخول الكرسي المتحرك المؤسسة واباب  .1

لتسهيل تحرك الكرسي باتجاه مداخل  سطح مائل يوجد  .2

  .المؤسسة

    

      وبها مقابض للمساعدة دورة المياه واسعة  .3

ي حركته وتواجده ف قأحزاء الحيز التي يحتاجها المعا  .4

  واسعة تسمح بتحرك حر للكرسي المتحرك

    

 مخصصة للعمل أو الدراسة أواألكلاألثاث كالطأوالت ال  .5

  مالئمة للمعاق مع كرسيه

    

 للمعاقين مع وجود اإلشارة الدالة على مواقف خاصة يوجد  .6

   ذلك

    

      المباني ذات األدوار المتعددة وجد مصاعد فيي  .7

أدراج نجاة خاصة للمعاقين مع وضع اإلشارات  يوجد  .8

  الواضحة لذلك

    

ثاث المستخدم أو الذي يمكن أن قياسات وارتفاعات األ  .9

  يستخدم من قبل المعاق مدروسة وتلبي احتياجاته

    

  النتائج المتعلقة ببطاقات الرصد

توفر (وهي نسبة متدنية، من ناحية %) 47(ن واقع الدمج الفيزيائي في المؤسسات بلغ إ

لوحـات  و توفير درج خاصورشادية خاصة إوتوفير لوحات  مواقف سيارات خاصة بالمعوقين،

بحيـث   )بواب حريق للهرب خاصة بالمعـاقين أأو توفير  تدل على منحدرات الهبوط والصعود،

عتبار فـي  عاقة بعين اإلخذ المؤسسات موضوع اإلأفي عدم  تظهر هذة التقديرات القليلة مؤشراً

هتمـام  عاقة حديث اإلن موضوع اإلأرجع هذا إلى يو التصميم الهندسي لتلبية حاجات المعاقين،

 )قصىاأل(حداث االنتفاضة الحالية أشخاص المعاقين في محافظة نابلس نتيجة زدياد حجم األإع م

ن أمالحظـة  الوتشمل المؤسسات التعليمية والخدماتية ومستشفيات المدينة ومن  2000منذ عام 
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من مباني المؤسسات التي يوجد في مدخلها منحدرات تسهل حركـة المعـاقين ال تليـق     جزءاً

  . ن تصميمها الداخلي يخلو من المعايير الهندسية المالئمةأل اتهم،حتياجإجميعها ب

هلية والحكومية في مدينة نابلس وتشمل جـامعتي  زيارة عدد من المؤسسات األتم حيث 

حمر، ومديرية وي، ومكتبة نابلس، وجمعيه الهالل األاالقدس المفتوحة والنجاح، وكلية هشام حج

  .رسالتربية والتعليم وبعض المدا
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  أدوات الدراسة ):6( ملحق

  

  

  

  

  

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا
  

  استبانة

  تحية وبعد،، 

تقوم الطالبة بدراسة ميدانية حول موضوع دمج المعاقين حركياً في المجتمع 

ل من خالل هذه االستبانة إلقاء الضوء علـى فئـة   أوالمحلي بيئياً واجتماعياً، وسنح

المشـكالت التـي تواجـه     أوعاقة الحركية تلك الحاجات الناجمة عنها اإل( المعاقين

، لذا تكون اإلجابات دقيقة قدر المستطاع، علماً بأن المعلومات )األفراد ذوي الحاجة

  . تهدف لقضايا البحث العلمي فقط

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام



 201

 معلومات عامة 

V1 -  رقم االستمارة)_____(  

V2 - أنثى  -2       ذكر  -1    : الجنس  

V3 - العمر بالسنوات: )________ (  

V4 - عدد السنوات التعليمية) :__________________( 

V5 - ما هو التخصص. معهد/كان الشخص جامعي إذا: )_________________(  

V6 - ؟إذالم تنهي دراستك فلم إذا  

  أسباب فيزيائية  -4 لمدرسة العاقتيعدم تفبل المحيط في ا -3   أسباب اسرية -2   أسباب مادية -1

  )_______(أخرى  -5 

V7 - مطلق  -4   أرمل -3   متزوج  -2   أعزب - 1   :الحالة الزواجية 

V8 - عاجز ال يستطيع العمل  -3  عاطل عن العمل -2    يعمل -1    :الحالة العملية  

 مكتفي -7   متقاعد -6   طالب -5  ربة بيت -4              

V9 - نرواووكالة األ - 4       منظمات أهلية -3    قطاع خاص - 2      )حكومي(قطاع عام  -1    :قطاع العمل         

 )مصلحة خاصة(صاحب عمل  - 5                         

V10 - اعاقتي تمنعني من العمل -3        ربة بيت -2      دون سن العمل - 1  :إذاكنت ال تعمل، لم إذا  

    )______________(أخرى  -5   يرفضون تشغيلي بسبب االعاقة -4                 

V11 - حدد(أخرى  -3       مؤسسي - 2        مهني/حرفي -1   :نوع العمل______(  

V12 - أنروا - 5   أهلي -4  ملك حكومي -3  ملك شخصي -2   ملك للعائلة - 1 :ملكية العمل  

V13 - ال -2       نعم -1  لوحيد السرتك؟هل عملك هو مصدر االعالة ا     

V14 - اثناء الوالدة -3    خلقي -2   )الخ...سير، عمل، اثناء اللعب،(حادث  -1  :سبب االعاقة   

  )______حدد(أخرى  - 5  )اعمال حربية(اصابة  -4              

V15 - خفيفة -3        متوسطة -2       شديدة -1  :درجة االعاقة  

V16 - شلل رباعي - 4   شلل نصفي سفلي - 3   شلل نصفي علوي -2   شلل دماغي - 1: االعاقة نوع  

  )______(أخرى  -9  بتر أحد االطراف -8   فتحة أسفل الظهر -7    خلع ورك -6   خلع كتف -5

 V17 -  معونة أية شخص للقيام بالمهام الحياتية؟ إلىهل تحتاج  

  )--- إلىانتقل (ال  -3         أحيانا -2        نعم -1                                         
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 V18 - من من تتلقى هذه المساعدة بشكل رئيسي؟  

 )______حدد(أخرى  -6  زوجة/زوج -5  أخت -4   أب -3   أم -2   أخ - 1       

  البيئة االجتماعية

Q1- معاقالذين يأكلون على مائدة واحدة بمن فيهم ال(: عدد أفراد األسرة) (________(  

Q2- ثانوي -4      اعدادي -3    ابتدائي -2    ملم/أمي -1  :المستوى التعليمي لألب    

  دراسات عليا -7    بكالريوس -6   دبلوم -5                  

Q3 - عاجز ال يستطيع العمل  -3  عاطل عن العمل -2    يعمل - 1    :لالب الحالة العملية  

  مكتفي -7   متقاعد - 6   طالب - 5  ربة بيت -4                   

Q4- ثانوي -4      اعدادي -3    ابتدائي -2    ملم/أمي -1: المستوى التعليمي لألم     

  دراسات عليا -7    بكالريوس -6   دبلوم -5                

Q5 - يستطيع العمل  عاجز ال -3  عاطل عن العمل -2    يعمل -1    :الحالة العملية لالم  

 مكتفي -7   متقاعد -6   طالب - 5  ربة بيت - 4                

Q7- عدد األخوة الذكور للمعاق) :__________( 

Q8- عدد األخوات االناث للمعاق :)_________( 

Q9- عالقة القرابة بين األم واالب؟  

  لىوالدرجة األخالة من /أبناء خال -2   لىوعمة من الدرجة األ/أبناء عم -1   

  ال يوجد قرابة -5    قرابة بعيدة -4      واحدة) حامولة(أبناء عائلة  -3   

Q10-  شخص آخر لديه إعاقة؟ )أخ، أخت، أحد الوالدين(هل يوجد في االسرة    

  ال أعلم -3        ال -2          نعم -1    

Q11- كان الجواب نعم، ماهو عددهم  إذا)_________(  

  :لمعاق في جوانب الحياة المختلفةواقع ا

S1- بحسب رأيك انت، في مجال التنقل والمواصالت، هل القضايا التالية تهمك كمعاق:  

  ال أعرف0  ال حاجة لي1 ال2  نعم3  الفقرة  الرقم  

  S1a هل تلقيت تدريبا على التنقل والحركة من أحدى المؤسسات          

  S1b عدة أحدهل تستخدم المواصالت العامة بدون مسا          

  S1c هل يتوفر عندك أنت أدوات مساعدة للتنقل          

  S1d هل المرافق العامة مؤهلة الستقبال المعاقين          

  S1e هل قوانين السير تلبي حاجات المعاقين          

  S1f ب واحتياجات المعاقينأوهل الشوارع والممرات في الحي تتج          
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S2- قتصادي، هل القضايا التالية تهمك كمعاقبحسب رأيك أنت، في المجال اال:  

  ال أعرف0  ال حاجة لي1  ال2  نعم3 الفقرة  الرقم  

  S2a هل تحتاج اليجاد مشاريع عمل صغيرة خاصة بك .          

  S2b ايجاد صندوق يعنى بقروض ميسرة للمعاقين إلنشاء مشاريع صغيرة.          

  S2c  لة أنفسهمسوق داعم يعنى بدعم المعاقين العا إلىهل تحتاج          

  S2d هل تحتاج لدورات تدريبية تأهيلية في المجال المهني.          

S3-  واقع النواحي االجتماعية والنفسية للمعاق  

ال حاجة 1  ال2  نعم3  الفقرة  الرقم  

  لي
ال 0

  أعرف

  S3a الحركي أوفي تعلم مهارات التعبير اللفظي  دورات تدريبية هل تلقيت.          

  S3b عم االجتماعي والنفسي من خالل تعريفك بحقوقك والعمل على الواجباتالد هل تلقيت.          

  S3c هل تلقيت دورات تدريبية من بعض المؤسسات للتكيف مع المجتمع المحلي.          

  S3d لتقبل اإلعاقة والتعايش معها هل تلقيت دعم.          

  S3e األسـرة   سرية لتعريـف  جماعية أوواسرتك بجلسات إرشاد فردية  هل مررت

                    .باألبعاد النفسية واالجتماعية، المطلوب التعامل فيها مع المعاق

        

  S3f هل هناك توفير وتشجيع ا الختيار تخصصات علمية تتناسب وقدراتك.          

  S3g هل يوجد تسهيل إجراءات قبول المعاقين حركياً في الجامعات.          

  S3h ة أندية وأنشطة مختلطة معاقين مع أشخاص عاديينهل تعتقد من المهم إقام.          

  S3i هل هناك تشجيع المواهبك بأشكالها وتبنيها.          

  S3j  هل تلقى توجيه المشاعر الناجمة لدى المعاق اتجاه الجنس اآلخر بطريقة تتالئم وقدراته          

  S3k االجتماعية والنفسية هل هناك برامج توعية للمجتمع المحلي حول االعاقة وتاثيراتها.          

  S3l تشجيع المعاقين على التعليم.          

  S3m هل تشارك في ورش العمل والدورات المتخصصة.          

  S3n هل تدربت على التسوق وشراء الحاجيات.          

  S3o على األنشطة الحياتية اليومية كالنظافة وغيرها هل تدربت.          

  S3p تماعيةفي األنشطة االج هل تشارك.          

  S3r في األنشطة الرياضية هل تشارك.          

S4- الية المشاركة لفئة االعاقة في  (بحسب رأيك أنت، في المجال االعالمي، أحسن وسيلة لتغيير وجهة النظر السلبية عن المعاق

  ): الراي العام 

  ال أعرف  ال  نعم الفقرة  الرقم  

  S4a برامج في الراديو        

  S4b  التلففزيون المحليبرامج في        

  S4c الجرائد والمجالت        

  S4d ورشات عمل بمشاركة المعاقين        
 

S5- ن في مجال توفير أدوات مساعدة للمعاقين؟ أوفي رأيك هل يوجد بين المؤسسات تع  

  ن بين بعض هذه المؤسساتأويوجد تع -2  نأوبالتأكيد يوجد بين جميع هذه المؤسسات تع -1  

  ال أعرف/ال رأي -5  نأوال يوجد تع -4    ن ضعيف بين هذه المؤسساتأوتعيوجد  -3  

S6- بشكل عام، هل يوجد تقبل من األفراد المعاقين لبرامج المؤسسات التي تهتم بالمعاقين؟ 

  ال أعرف/ال رأي -4  بشكل ضعيف -3   بشكل عادي -2   بشكل كبير -  1
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S7- ع النفسية للمعاقين؟ضاوما مدى تأثير هذه البرامج على األ 

  ال أعرف/ال رأي -4     ال تأثير -3      سيء -2     جيد -1

S8- ضاع االجتماعية للمعاقين؟وما مدى تأثير هذه البرامج على األ  

  ال أعرف/ال رأي -5   ال تأثير -4   سيء -3   وسط -2   جيد -1

S9- ن؟هل تساعد هذه البرامج المعاقين على االندماج مع اآلخري   

 ال أعرف/ال رأي -4  بشكل ضعيف -3   بشكل عادي -2   بشكل كبير -  1

S10-  الوضع الطبي للمعاق مدى توفر الخدمات الصحية والعالجية  

  ال أعرف  ال  نعم الفقرة الرقم  

  S10a عالج دائم إلىبحاجة  هل انت.        

  S10b طبياً) حالياً(عالج مؤقت  إلىبحاجة  هل انت.        

  S10c عملية جراحية(عالج طارئ  إلىبحاجة  ل انته.(        

  S10d وسائل مساعدة إلىبحاجة  هل انت.        

  S10e إرشاد نفسي أوعالج  إلىبحاجة  هل انت.        

  S10f مساعدة في البرامج مع المجتمع إلىبحاجة  هل انت.        

  S10g دمج في المؤسسة فقط إلىبحاجة  هل انت.        

  S10h مؤسسة إلىاالنتقال من األسرة  إلى بحاجة هل انت.        

  S10i أخرى إلىنقل من مؤسسة  إلىبحاجة  هل انت.        

S11- أعط تقييمك للعالقات التالية  

  ال راي0  سيء جدا1  سيء2  جيد3  جيد جدا4  الفقرة  الرقم  

  S11a معاملة أفراد األسرة مع المعاق.            

  S11b احترام اآلخرين لقدرات المعاق.           

  S11c معاملة المؤسسة مع المعاق.           

  S11d الخدمات المقدمة في المؤسسة العالجية والتاهيلية.           

  S11e التنقل بين األسرة والمؤسسة.           

  S11f عالقة المعاق بالمجتمع المحلي.           

  S11g عالقة المعاق مع المعاقين من نفس اإلعاقة.           

S12- حتياجات التاليةما مدى توفر اال  
قيد 1  جزئيا2  متوفر3  الفقرة  الرقم  

  االعداد 

غير 0

  متوفر

  S12a  يتوفر في المسكن مكان يتالئم واحتياجات المعاق         

  S12b يتوفر في المدارس مكان يتالئم واحتياجات المعاق         

  S12c يتوفر في الجامعة مكان يتالئم واحتياجات المعاق         

  S12d  المساجد مكان يتالئم واحتياجات المعاقيتوفر في         

  S12e يتوفر في الحدائق العامة مكان يتالئم واحتياجات المعاق         

  S12f  مسلك مخصص للمعاق أويتوفر في المسكن مصعد.          

  S12g يتوفر في الشارع مسلك مخصص للمعاقين.          

  S12h يتوفر في مكان السكن أرصفة تساعد المعاقين.          

  S12i يتوفر أماكن أنشطة رياضية خاصة بالمعاقين.          

  S12j  الخ...عكازات ،كراسي، وكر(يتوفر في المؤسسات أدوات مساعدة.          

  S12k يتوفر في المنطقة مصدر محلي لصناعة األدوات المساعدة.          

  S12l يتوفر في التجمع السكني مرافق عامة تراعي احتياجات المعاقين.          
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  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  استبانة

  تحية وبعد،، 

تقوم الطالبة بدراسة ميدانية حول موضوع دمج المعاقين حركيا فـي المجتمـع المحلـي بيئيـا     

ودور المؤسسـات   المعـاقين ل من خالل هذة االستبانة القاء الضوء على فئة أووسنح،واجتماعيا

ان ،يرجى قراة االسئلة بدقة واالجابة عليهـا ،مشكالت وتلبية االحتياجاتالمجتمعية في الحد من ال

اجابتكم الدقيقة ستساعدنا في انجاز هذا البحث علما بان المعلومات التي سنحصل عليها سـتبقى  

  .سرية للغاية وتستخدم الغراض البحث العلمي فقط

  

  نكمأوشاكرين لكم تع

  الباحثة 

  رنا محمد عواده 
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  .سات التاهيلية االجابة على كامل االستبانةأرجو من المؤس

  ل من هذة االستبانة وارجو من المؤسسات االخرى العامة االجابة على الجزء األ

  معلومات عامة: لوالجزء األ

V1- : رقم االستمارة)________(  

V2- اسم المؤسسة) :________( 

V3-أنثى  - 2       ذكر  -1    : مدير العمل المسؤول  

V4- كافة مناطق المحافظة -4   قرية -3     مخيم -2   مدينة -1  :دمات المؤسسة تغطية خ  

V5موقع المؤسسة الجغرافي يسمح للمعاقين حركيا الوصول اليكم؟  

     بصعوبة بالغة - 4   بصعوبة -3  بسهولة جزئيه -2  بسهولة -1

V6 هل تقومون بدورات تاهيل ورفع كفاءة لهذة المجموعة 

  ال -3          أحيانا -2          نعم -1

V7كر اهم سببإذ(،ما هو السبب الرئيس الذي يقف خلف تدني التحصيل العلمي،بشكل عام(  

   اسباب نفسية اجتماعية-5 اسباب فيزيائية-4    اسباب مؤسسية-3    اسباب اسرية- 2   اسباب مادية -1

  )__________حدد (أخرى  -6

V8  من ذوي الحاجات الخاصة بالعمل ؟ما مدى انتظام والتزام العاملين  

  ال أعرف -6   سيء جدا -5   سيء -4   وسط -3   جيد -2    جيد جدا-1

V9 هل تتبنى مؤسستكم وتدعم المميزين من هذة الفئة ؟  

  ال -3          أحيانا -2          نعم -

V10 2+1( -3  معنوي . 2  مادي . 1ما هو نوع الدعم ؟ _كان الجواب نعم  إذا(  

V11 فئة االعاقة الحركية في التعليم ؟ هل تؤيد دمج اصحاب الحاجات الخاصة  

  ال -3          أحيانا -2          نعم -1

V12 خلق توعية مجتمعية  -2 تسهيل فيزيائي-.1كيف باعتقادك يمكن ان نحقق ذلك؟  

 كل ما ذكر . 6  توعية أسرية  -5    دعم مادي . 4    تقديم منح  -3

V13ن واجب المؤسسات العاملة في الوطن تخصيص جزء قليل من ميزانيتها لدعم هذة الفئة؟هل ترى ان م  

  ال -3          أحيانا -2          نعم -1

V14  ماديا وتاهيليا(هل تقوم مؤسستكم بالتقييم الدوري الحتياجات هذة الفئة(  

  ال أعرف - 3          ال - 2           نعم -1

V15 عمال توعية حول قانون المعاقين وحقوقهم هل تقوم مؤسستكم با  

  ال أعرف - 3          ال - 2           نعم -1
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V16 هل تقوم المؤسسة بنشاطات مشتركة مع المجتمع الخارجي بغية دمج المعاقين؟  

  ال أعرف -3          ال -2           نعم - 1 

V17 لعاملين من ذوي الحاجات الخاصة ؟هل تقيم مؤسستكم دورات تدريب وتاهيل خاصة لرفع كفاءة ا  

  ال أعرف - 3          ال - 2           نعم -1

V18  هل لدى مؤسستكم برامج خاصة بتوعية المجتمع المحلي حول االعاقات؟  

  ال أعرف - 3          ال - 2           نعم -1

  في المربع الذي تراة مناسبة ) (ضع اشارة 

    2  1  0  

غير موافق  يدمحا  موافق  السؤال  الرقم

1Q  يتوفر لدى المؤسسة مداخل خاصة للمعوقين        
2 Q  يتوفر لدى المؤسسة مواقف سيارات خاصة بالمعوقين        
3 Q   يتوفر في المبنى لوحات ارشادية للمعوقين        
4 Q  يتوفر في المبنى اماكن خاصة النتظار المعوقين        
5 Q   جميع المرافق  لىإتصميم المبنى يساعد المعوقين علىالوصول        
6 Q   يتوفر في المبنى درج خاص للمعوقين        
7 Q   يتوفر في المنى مقاعد مناسبة للمعوقين        
8 Q   يتوفر في المؤسسة وسائل حماية من عوامل المناخ        
9 Q   مواصفات ارضيات المبنى تمنع االنزالق        

10 Q  لصعود يوفر المبنى لوحات تدل على منحدرات الهبوط وا        
11 Q   الخدمات بالنسبة للمعوقين إلىتصميم المبنى يوفر سهولة الوصول        
12 Q   يتوفر في صاالت المبنى هواتف عامة يسهال الوصول اليها        
13 Q   يتوفر في المبنى ابواب حريق للهرب خاصة بالمعوقين        
14 Q  باب إلى يوفر المبنى لوحات ارشادية تدل على اسهل الطرق للوصول

  الهرب

      

15 Q   يتوفر في المبنى االنارة الكافية        
16 Q   يتوفر في المبنى متكات جيدة ومتينة        
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  :األسئلة الخاصة بمؤسسات التاهيل : الجزء الثاني

  الفقرات  الرقم

بدرجة 

كبيرة 

  جدا

بدرجة 

  كبيرة

بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  قليلة

بدرجة 

  قليلة جدا

Q1 دريب للمعاقين حـول  تقوم المؤسسة بت

  .الحركة وممارسة انشطة الحياة

          

Q2     تقوم المؤسسـة بتـامين المواصـالت

  .الخاصة للمعاقين

          

Q3   تقوم المؤسسة بتوفير أدوات مسـاعدة

  للحركة والتنقل

          

Q4   عملت المؤسسة على تاهيـل وتعـديل 

المرافق لكي تكون مؤهلـة لالسـتخدام   

  .المعاقين

          

Q5  المؤسسة بعقد دورات تدريبية تقوم

 للتعريف بحقوق المعاقين

          

Q6  تقوم المؤسسة بتوعية المجتمع المحلي

 بحقوق المعاق وقضايا االعاقة 

          

Q7  تقوم المؤسسة بتشجيع المعاقين على

 التعليم

          

Q8  تقوم المؤسسة بتقديم الخدمات االرشادية

 .النفسية االجتماعية للمعاقين وذويهم

          

Q9  تقوم المؤسسة بتفعيل عالقة المعاق

 بالمجتمع المحلي

          

Q10 تقوم المؤسسة باقامة انشطة مشتركة 

 لدمجبين المعاقين وغير المعاقين

          

Q11  تقوم المؤسسة بتشجيع سياسة دمج

 االعاقة الحركية في المجتمع

          

Q12  تقوم المؤسسة بتشجيع حمالت توعية

 عات ذااإلعن طريق الصحف و

          

Q13 حول  تقوم المؤسسة بتدريب المعاقين

 .استخدام المرافق العامة

          

Q14  تقوم المؤسسة بتدريب المعاقين حول

 .استخدام المواصالت العامة
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  الفقرات  الرقم

بدرجة 

كبيرة 

  جدا

بدرجة 

  كبيرة

بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  قليلة

بدرجة 

  قليلة جدا

Q15  تقوم المؤسسة بتتدريب المعاقين حول

 .ممارسة االنشطة الرياضية

          

Q16  تقوم المؤسسة بتاهيل االسرة حول

 .التعامل مع االبن المعاق

          

Q17  تقوم المؤسسة بالمساعدة في اقامة ايام

 .ترفيهية للمعاقين

          

Q18  تقوم المؤسسة بالمساعدة في اقامة

 .االندية الرياضة للمعاقين

          

Q19  تقوم المؤسسة بتقديم خدمات ارشاد

 اجتماعي  أونفسي 

          

Q20 هزة تقوم المؤسسة بتوفير أدوات وأج

 مساعدة للتنقل

          

Q21  تقوم المؤسسة باقراض المعاقين النتاج

  .مشاريع صغيرة لهم

          

Q22  تقوم المؤسسة بتسويق منتجات ينتجها

 المعاقين 

          

Q23  تقوم المؤسسة بالتاهيل الجسدي للمعاق

 بهدف دمج المعاق اجتماعيا 

          

Q24  تقوم المؤسسة بالتاهيل المهني بهدف

  المعاق اجتماعيادمج 

          

Q25  تقوم المؤسسة عقد مؤتمرات حول

 حاجات المعاقين ومشكالتهم 

          

Q26  من طاقمها %5تقوم المؤسسة بتوظيف

 .من المعاقين 

          

27 Q  بشكل عام، كيف تقيم خبرة المؤسسات

  العاملة مع المعاقين في مجتمعك 

          

28 Q ع تقوم مؤسستكم بالتنسيق والتشبيك م

  .مؤسسات اخرى محلية تاهيلية
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Envieromental, Social Integration of Handicapped in the local community  
Ccase study in Nablus district  

By 
Rana Mohamad Subhi Awadeh  

Advisor 
D. Kire Merie  

D. Maher Abozant 

Abstract 

This study aimed at shedding the light on problems of the 

handicapped, problems of mobility handicap in Nablus area pertaining 

educational premises and also the daily social life and then studying how 

far public organizations in Nablus are willing to deal with this problem and 

then shedding light on physical engineering aspects for integrating such 

group within the society. 

The researcher tries to investigate the realities of Palestinian 

handicapped youth as they see it. She also investigates the obstacles they 

face such as in transportation, economic aspect, social & psychological 

aspects, social relations and the needs of the handicapped. 

The researcher investigates the realities of the institutions dealing 

with the handicapped in Nablus district through presenting 

recommendations aiming at integrating the handicapped in the community. 

The researcher followed the field descriptive approach through 

filling out questionnaires and conducting interviews with both the 

handicapped and the personnel in charge of catering for the handicapped 

needs. 

 

 



 c

The study showed the following results: 

The handicapped students all see that academic premises that meet their 

needs are 36.6% at schools and 34.9% at universities. 

The physical facilities seem to be not the major obstacle; it is rather the 

integration of such people in the community. 

The Israeli closures and seizure of Nablus worsens things for the 

handicapped. The number is increasing for different reasons and the 

funds seem to be not reaching such needy sector. 

A comprehensive policy is to be adopted to improve prevention 

against handicaps and improve the rehabilitation programs where the 

handicapped can participate in the community activities to raise their 

spirits and make them feel they are treated fairly. 

Statistics and data should be more accurate so that planning and policies 

can be drawn more precisely to help the handicapped. 

The relationships and coordination among institutions should be 

fostered. Also the families of the handicapped should be involved in the 

process of rehabilitation in order to deliver better services to the 

handicapped. 

 




