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 قضايا ذوي االحتياجات اخلاصة بني واقع احلال وادلستهزمات انضرورية

 دراسة سوسيونوجية يف مدينة انديوانية

 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في الديوانية/ دائرةم .د. حدام عبد الحمزة لعيبي/ 

06020882370 hussam99new@gmail.com  

قزايا االشخاص ذوي االحتياجات تدعى الجراسة الحالية الى تدميط الزػء عمى  السمخز:
 مغ وسسة وتحزخىا، األمع لتقجـ ذوي االحتياجات الخاصة مؿياسا   الخاصة ، باتت اليػـ رعاية

 عمى يتختب وما اليائل، والتكشػلػجي العمسي التقجـ ضل في واألخالؾية خرػصا اإلندانية سساتيا
جدسية  قجرات يسمكػف مغ واالجتساعية، بسا السادية جػانبيا بسختمف الحياة تعقج مغ التقجـ ىحا

 مجتسعشا في وخرػصا   ندبيا   كبيخة اجتساعية شخيحة انيع يسثمػف  وبسا وشاقات غيخ مدتغمة،
 اقي.العخ 

 اما أبخز ما تيجؼ اليو ىػ:

  التعخؼ عمى الجيػد التي تبحؿ لحرػؿ ذوي االحتياجات الخاصة عمى
 حقػقيع.

 الخاصة. االحتياجات ذوي  تػاجو التي السذكالت التعخؼ عمى 

  التعخؼ عمى اف االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يتستعػف في حقػقيع
 الكاممة.

   التعخؼ عمى اسباب  العدلة االجتساعية التي يعاني مشيا ذوي االحتياجات
 الخاصة وعجـ تػاصميع مع محيصيع خاصة في سياؽ العالقات االجتساعية.

mailto:hussam99new@gmail.com
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 السحيط السجتسع لسػاجية االستعجاد عمى التي تذجعيع العػامل التعخؼ عمى 
 معو. والتػاصل

 االحتياجات  ذوي  ألشخاصا ادماج وتسكيغ تتبشى التي التعخؼ عمى الخصط
 . الخاصة مع اقخانيع

 السجتسع داخل الخاصة االحتياجات ذوي  بيغ تسكيغ العالقة عمى التعخؼ 
 اإلعاقة. عغ الدائجة الثقافة وتغييخ

 أف االىتساـ بحوي االحتياجات الخاصة غيخ كافي وال يمبي احتياجاتيع، :الجراسة نتائج اىع اما
 شبيعة في كبيخ أثخ لإلعاقة مبمغ االعانة الحي تدتمسو األسخة غيخ كافي لدج احتياجات السعاؽ،

الجيػد التي تبحؿ في تػعية وتثؿيف السجتسع لع تكغ تتالئع مع شبيعة  وتػاصميع، عالقاتيع
اىع السذكالت التي تػاجو ذوي االحتياجات الخاصة ىي السذكالت  وحجع السذكالت،

االقترادية، سبب العدلة االجتساعية ىػ الخػؼ مغ نطخات االستيداء، اىع خصط تسكيغ وادماج 
ذوي االحتياجات الخاصة في السجتسع ىػ تػفيخ فخص العسل وانذاء مخاكد التأىيل السيشي، 

الدياسة  أثخ كبيخ في تسكيغ ذوي االحتياجات الخاصة، الثقافة الدائجة داخل السجتسع ليا
االجتساعية التي تتبشاىا الجولة لخعاية ذوي االحتياجات الخاصة واسخىع يجب اف تزسغ مجتسع 

 متكامل ليع وألسخىع.

 مشيا:السقتخحات وفي ضػء ما تع التػصل إليو مغ نتائج قج تقجـ الباحث بسجسػعة مغ 

 تسكيشيع خالؿ مغ الخاصة االحتياجات ذوي  تسكيغ ىجفيا ةوششي اجتساعية تبشي سياسة .1
 .ليع الزخورية الخجمات وتػفيخ

 التسكيغ بأىسيَّة السختمفة، اإلعالـ وسائل عبخ السجتسع لتثؿيف إعالمية، الؿياـ بحسالت  .2
 االجتساعي وتغييخ الشطخة الدمبية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
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 ذوي  لألشخاص السشاسبة العسل فخص تفعيل القخارات الدابقة الخاصة بتػفيخ  .3
 سبل االحتياجات الخاصة مغ خالؿ تخريز ندب لمتعييغ في دوائخ الجولة لتأميغ

 ورزقيع. عيذيع

 السيشي وتجييدىا باألجيدة الحجيثة والكػادر السخترة والتأىيل التجريب تفعيل مخاكد  .4
 السيارات. عاقةاإل ذوي  األشخاص إلكداب

تقجيع التدييالت الالزمة لحرػؿ االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة عمى االعانات  .5
 السخررة ليع والعسل عمى اف تكػف مشاسبة لتػفيخ حياة كخيسة ليع.

 الكمسات السفتاحية: ذوي االحتياجات الخاصة، االعاقة، التسكيغ، الدياسة االجتساعية.

Cases of people with special needs in the reality of the situation   
and requirements                                                                     

                        

A sociological study in the city of Al-Diwaniyah                     

Abstract:                                                                                
                 

 The current study seeks to shed light on the issues of people with 
special needs. Today, caring for people with special needs has become 
a measure of the progress and civilization of nations, and one of its 
human and moral characteristics, especially in light of the tremendous 
scientific and technological progress, and the consequences of this 
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progress from the complexity of life in its various material aspects. And 
social, with their physical capabilities and untapped capabilities, and 
since they represent a relatively large social segment, especially in our 

Iraqi society.                                                   

As for the most important thing it aims at: 

• Identify the efforts being made to obtain the rights of people with 
special needs. 

• Identify the problems facing people with special needs. 

• Recognizing that people with special needs enjoy their full rights. 

• Identifying the causes of social isolation suffered by people with 
special needs and their lack of communication with their surroundings, 
especially in the context of social relations. 

• Identify the factors that encourage them to prepare to face the 
surrounding community and communicate with it. 

• Learn about plans that adopt the integration and empowerment of 
people with special needs with their peers. 

• Identify the relationship between empowering people with special 
needs within society and changing the prevailing culture of disability. 
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As for the most important results of the study: that the attention to 
people with special needs is not sufficient and does not meet their 
needs, the amount of aid received by the family is insufficient to meet 
the needs of the handicapped. Disability has a significant impact on the 
nature of their relationships and communication. The most important 
problems facing people with special needs are economic problems, the 
cause of social isolation is fear of mockery, the most important plans for 
empowering and integrating people with special needs in society is to 
provide job opportunities and establish vocational rehabilitation centers. 
The prevailing culture within the community has a great impact on 
empowering people with special needs. The social policy that the state 
adopts to take care of people with special needs and their families must 

ensure an integrated society for them and their families.            

In light of the results reached, the researcher made a set of proposals, 
including:     

1. Adopting a national social policy aimed at empowering people with 
special needs by empowering them and providing them with the 

necessary services.                  

2. Carrying out media campaigns, to educate the community, through 
various media, about the importance of social empowerment and 
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changing the negative perception of people with special needs.            
                                                           

3. Activating previous decisions on providing suitable job opportunities 
for people with special needs by allocating percentages for appointment 
in state departments to secure their livelihood and livelihood.               

                                               

4. Activating vocational training and rehabilitation centers and equipping 
them with modern equipment and specialized cadres to provide people 
with disabilities with skills.                                                            

                                         

5. Providing the necessary facilities for people with special needs to 
obtain the benefits allocated to them, and working on it to be suitable to 
provide a decent life for them.                                                      

                                           

Key words: people with special needs, disability, Empowerment, 

Social policy .                                                                   

 السقجمة:

 البذخية، السػارد ليذسل امتج بل  السادية السػارد عمى تقترخ لع يعج السجتسعات ثخوات األمع و 
 في تشسيتيا و الخئيذ العامل ىي واستثسارىا تشسيتيا عسمية واف لمجوؿ، الحؿيقيػة السػارد ُتعج التي
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 لتقجـ ذوي االحتياجات الخاصة مؿياسا   باتت رعاية ىشا مغ السشذػد، ازدىارىا لتحقيق التقجـ
 العمسي التقجـ ضل في خرػصاواألخالؾية  اإلندانية سساتيا مغ وسسة وتحزخىا، األمع

 السادية جػانبيا بسختمف الحياة تعقج مغ التقجـ ىحا عمى يتختب وما اليائل، والتكشػلػجي
 واالجتساعية.

يتصمب تػجيو االىتساـ والخعاية ليحه الذخيحة  اف الديادة الكبيخة بأعجاد ذوي االحتياجات الخاصة
وازالة السذكالت والعؿبات التي تعتخض شخيق تستعيا بحقػقيا ومسارسة حياتيا برػرة شبيعية 

 في السجتسع.

 عناصر الدراسةاوال : 

 مذكلة الدراسة .1

 و الخاصةباألشخاص ذوي االحتياجات  االىتساـ الى االخيخة الدشػات في العالع اتجو أغمب دوؿ
 يسمكػف مغ بسا السجتسع خجمة في فعالة مداىسة يديسػا لكي قجراتيع وتشسية الخعاية تػفيخ
 وخرػصا   ندبيا   كبيخة اجتساعية شخيحة انيع يسثمػف  وبسا جدسية وشاقات غيخ مدتغمة، قجرات

ت و ما ما مخ بو البمج مغ ضخوؼ قاىخة ابتجأت بحخوب الثساف سشػا نتيجة،  العخاقي مجتسعشا في
بعج  االمشي االستقخار عجـو الحرار االقترادي ، باإلضافة الى  1991تالىا مغ حخب سشة 

ذوي االحتياجات الخاصة ،  أعجاد زيادة الى أدت التي االرىابية العسميات وحجوث 2003سشة 
 االرض حدب تقجيخات األمع الستحجة سكاف مغ%( 13-10) بيغ  تتخاوح اف اعجادىع  ااذا عمسش

 وأعجادا . ندبة   الدكاف و الطخوؼ التي تسخ بيا البالد بتدايج يتدايجوف  وىع

 تداؤالت الجراسة:

 ؟في السجتسع اإلعاقة ذوي  باألشخاص اىتساـ ىل ىشاؾ 
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   ذوي  األشخاصبذخيحة   السجتسع وتثؿيف تبحؿ لتػعية جيػدىل ىشاؾ 
 ؟االحتياجات الخاصة

 نػع بحدب الخاصة االحتياجات ذوي  السجتسع لألشخاص نطخة تختمف ىل 
 ؟( عقمية, حخكية, جدسية) اإلعاقة

 ذوي  األشخاص مع لمتعامل الجولة تتبشاىا التي االجتساعية الدياسة ما 
 ؟ الخاصة االحتياجات

 
 اهمية الدراسة  .2

 واسعة شخيحة يسثمػف  عمى االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة كػنيع تخكد اىسية ىحه الجراسة 
 الجراسة ىحه فتدعى الدياسية واألزمات الحخوب بدبب بيا مخ التي لمطخوؼ نتيجة  السجتسع في
التعخؼ عمى واقع ذوي االحتياجات الخاصة في السجتسع والسذكالت التي تػاجييع والتعخؼ  الى

يسكشيا بسا  تسكيغ ىحه  الذخيحة في الحرػؿ عمى االىتساـ الالـزل عمى السدتمدمات الزخورية 
وقجراتيع الكامشة واالستفادة مشيا في  امكانياتيع واشالؽ تػاجييا التي السذكالت عمى تغمبال

 تشسية السجتسع.

 اهداف الدراسة:  .3
  التعخؼ عمى الجيػد التي تبحؿ لحرػؿ ذوي االحتياجات الخاصة عمى

 حقػقيع.
 الخاصة. االحتياجات ذوي  تػاجو التي السذكالت التعخؼ عمى 
  االحتياجات الخاصة يتستعػف في حقػقيع التعخؼ عمى اف االشخاص ذوي

 الكاممة.
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  االجتساعية التي يعاني مشيا ذوي االحتياجات العدلة  اسباب التعخؼ عمى
 مع محيصيع خاصة في سياؽ العالقات االجتساعية. يعتػاصموعجـ  الخاصة

 السحيط السجتسع لسػاجية االستعجاد عمى التي تذجعيع العػامل التعخؼ عمى 
 معو. والتػاصل

 االحتياجات  ذوي  األشخاص وتسكيغ ادماج تتبشى التي التعخؼ عمى الخصط
 . مع اقخانيع الخاصة

 السجتسع داخل الخاصة االحتياجات ذوي  بيغ تسكيغ العالقة عمى التعخؼ 
 اإلعاقة. عغ الدائجة الثقافة وتغييخ

 ثانيا: مرطلحات الدراسة

   Those of Special Needs ذوي االحتياجات الخاصة .1

 ذلظ يؤثخ بحيث الحخكي نذاشيع أو الحخكية قجرتيع في ما خسل مغ يعانػف  الحيغ األفخادىع  
 مع التشافذ عمى قادريغ غيخ وتجعميع واالنفعالي واالجتساعي العقمي نسػىع مطاىخ ىمع الخسل
 اآلخخ والبعس ديا  الو  يكػف  ؼبعزيا حجتيا حيث مغ اإلعاقة ىحه وتختمف ،األشخاص مغ غيخىع
 فقج مغ يعانػف  قج وىؤالء العسل إصابات أو الصبيعية الكػارث أو الحخوب بدبب مكتدبا   يكػف 
)ماججة الديج عبيج،  أعزاء مجسػعة أو عزػ تحخيظ عمى القجرة إلى وافتقارىع أكثخ أو شخؼ

 .(11، صفحة 2001

 خرائريع الى بالشدبة العادييغ األفخاد غيخ السجتسع أفخاد مغ مجسػعة يعكسا يعخؼ بأن 
 قجراتيع مع يتشاسب مسا ليع الخاصة الخعاية يتصمب الحي األمخ والعقمية، والشفدية الجدسية

 الذخري التػافق مغ أفزل مدتػى  إلى بيع الػصػؿ يسكغ حتى الخاصة، وضخوفيع وإمكاناتيع
 .(13، صفحة 2003)غباري دمحم سالمة،  واالجتساعي والشفدي
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/ سابعا فقج عخؼ ذوي  (1) السادة 2013لدشة  38اما في القانػف العخاقي وحدب القانػف 
لشطخائو في  بالشدبةاالحتياج الخاص بأنو الذخز الحي لجيو قرػر في الؿياـ بجوره وميامو 

تعميع أو الخياضة أو التكػيغ السيشي أو العالقات الدغ والبيئة االجتساعية واالقترادية والصبية كال
)وزارة العجؿ العخاؾية، جخيجة  العائمية وغيخىا، ويعج قرار القامة مغ ذوي االحتياجات الخاصة

 .  (37، صفحة 2013الػقائع ، 

 :Disability االعاقة  .2

حالة عيب أو نقز جدسي أو عقمي يراب بو  االعاقة بأف تخى  السػسػعة الصبية الحجيثة 
)راضي دمحم  السخء ويسشعو مغ أف يذارؾ بحخية في نػاحي الشذاط السالءمة لعسخة وقابمياتو

تعشي عجـ إمكانية الؿياـ بشذاط ما نذاط حخكي، ، او  انيا (23، صفحة 2000الكبيدي، 
عقمي، أو عجـ اإلحداس ببعس السذاعخ، فيشتج عغ ذلظ أنػاعا مغ اإلعاقة  و اجتساعي

االجتساعية، اإلعاقة األخالؾية، اإلعاقة الشفدية، اإلعاقة الثقاؼية، اإلعاقة االقترادية، إعاقة 
 .(13، صفحة 1995)جميل وديع شكػر،  اترالية باآلخخيغ

( /اوال عخفت االعاقة ىي تقييج 1السادة ) 2013لدشة  38ف العخاقي وحدب القانػف اما في القانػ 
او انعجاـ قجرة الذخز بدبب العجد او خمل برػرة مباشخة الى اداء التفاعالت مع محيصو في 

، صفحة 2013الػقائع ، )وزارة العجؿ العخاؾية، جخيجة  حجود السجى الحي يعج ؼيو االنداف شبيعيا
36). 

الشاس والكائشات الحية فصخوا عمى انيع يعبخوا عغ شبيعتيع بأف يخمقػا ، واف يجأبػا عمى اف 
يخمقػا نطاما مغ شأنو أف يػجو سمػكيع وأف يزبصو بػسائل ال حرخ ليا ووضيفة ىحا الشطاـ 

و يزع ليع مقاييذ لمدمػؾ وىػ السجتسع أف يصمق نذاط الشاس وفي الػقت نفدو يحج مشو، ان
عمييع اف يتبعػىا وأف يحافطػا عمييا، فالسجتسع ندق مكػف مغ العخؼ السشػع واالجخاءات 

وشتى وجػه  السخسػمة ومغ الدمصة والسعػنة الستبادلة ، ومغ الكثيخ مغ التجسعات واالقداـ
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جتسع انو نديج مغ الدمػؾ االنداني والحخيات ، وىحا الشدق السعقج الجائع التغييخ يدسى الس
)ماكيفخ، شارلد بيج،تخجسة عمي احسج  العالقات االجتساعية ومغ صفاتو انو ال يثبت عمى حاؿ

  . (16، صفحة 2000عيدى، 

 ثالثا: واقع ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع:

مغ ارتفاع ندبة األمية ورفس العجيج مغ أصحاب القصاع  تػاجيو ىحه الذخيحةفي ضل ما 
الخاص تذغيميع، إضافة إلى نطخة السجتسع الدمبية ليع عمسا، ؼيسا اعتبخ بعس السخاقبيغ أف 

 ،شاقاتيعاإلعاقة الحؿيؿية ىي تخمي السجتسع والجولة عغ تمظ الفئة وحل مذكالتيع واستثسار 
وحل  ،وتفيع حاالتيع الحتياجات الخاصةجولة عغ ذوي ااإلعاقة الحؿيؿية ىي تخمي السجتسع وال

 مذكالتيع واستثسار شاقاتيع ؼيسا يشفع الشاس والسجتسع.

  الى يؤدي وعدليع  الصبيعية الحياة مدار مغ الخاصة االحتياجات ذوي  األشخاص استبعاد أف
 عجـ مغ نػع يدبب مسا أفخاده وعمى عيو وحقجىع السجتسع في مذاركتيع محجودية أو فقجاف

 إلييا يشطخ إلعاقتيع مذابية فئات مع ويعدليع يشبحىع انو يذعخوف  الحي السجتسع ليحا االنتساء
 تفاعميع دوف  تحػؿ التي البيئية و االجتساعية العؿبات  عمييع السجتسع ولفخض, ناقرة أنيا عمى

 الػصع. إلي السيل و السعػقيغ و اإلعاقة ضج كالتحيد السجتسع مع

مغ أمخاٍض أو إصابات قج تحج مغ قجراتيع العقمية أو الجدجية أو الشفدية،  تعاني ىحه الذخيحة
والتي بجورىا تؤّثخ بذكٍل أو بآخخ عمى مسارسة حياتيع بذكل شبيعي، لحا فيع يحتاجػف إلى 

السذكمة التي يعاني مشيا ىؤالء  ىحه حجع تشاسب مع احتياجاتيع السختمفة،يخاص  رعاية واىتساـ
 مغ سجسػعةمغ مجتسع إلى آخخ، وذلظ تبعا  ليختمف فئة )ذوي االحتياجات الخاصة( األفخاد مغ 

ومغ ثع ـ في تحجيج مفيػـ ومعشى كل فئة مغ تمظ الفئات، خات، أىسيا السعيار السدتخجيالستغ
 .قاؼية وغيخىاالعػامل الرحية واالجتساعية والثقة بتغيخات الستعمستأتي ال
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ا العسل أصحاب يخى  عشجما الػضيفي التسييد عمى يشصػي  الحػاجد مغ آخخ نػع  معاق ا شخر 
ا عامال   يكػف  أف السخجح غيخ مغ الذخز ىحا أف يفتخضػف  ما فغالب ا ، جدجي ا  قج أو ، مشتج 

 ىحا احتياجات لتمبية الالزمة التدييالت تػفيخ ليع بالشدبة السفيج مغ يكػف  لغ أنو يدتشتجػف 
 والرسع كػنيع ضعاؼ البرخ مغ الخغع عمى  األشخاص مغ العجيج ىشاؾ ذلظ ومع ،السػضف

 ذوي  لمسػضفيغ يسكغ ، وبالسثل لمغاية مشتجػف  عساؿ ىع ، الخصيخة الجدجية اإلعاقات مغ وغيخىا
 عادة العسل أصحاب يخغب ال ذلظ مع ، لمغاية مخمريغ مػضفيغ يكػنػا أف الحىشية اإلعاقات

 .(disabilities ،2014) في مشحيع الػضيفة السخاشخة في

أف ذوي االحتياجات الخاصة يػاجيػف أعمى مدتػى مغ البصالة ، فإف ىحا ال يخجع إلى عجـ   
في  ي االحتياجات الخاصةقجرتيع عمى العسل ، ولكغ بدبب التحيد الحي يػاجيو األشخاص ذو 

ػا مصػريغ و يسكغ لألشخاص السرابيغ بالتػحج أف يكػن لقػة العاممة، في كثيخ مغ األحيافا
نػا مسثميغ رائعيغ لخجمة يسكغ لألشخاص الحيغ يعانػف مغ متالزمة داوف أف يكػ  ، كسامػىػبيغ
اـ بأي عسل ال يتصمب قجرة بجنية مثل أعساؿ البشاء يسكغ لحوي اإلعاقات الجدجية الؿيو  العسالء،

 .(What Can People With Special Needs Do ،2020)  أو نقل األثاث

عير بذكل ال و لحرػؿ عمى وضيفة واالحتفاظ بياا غ ألي شخز ذي احتياجات خاصةيسك
حتى أولئظ الحيغ ليذ  ،مدتقل ، شالسا أنو يقػـ بعسل يجفع لو ما يكفي مغ الساؿ لمعير بسفخده

لجييع وضيفة بجواـ كامل يسكشيع العير بذكل مدتقل إذا حرمػا عمى دعع مغ الحكػمة والشاس 
ىشاؾ العجيج مغ  حا الشصاؽ الػاسع ،في حياتيع نطخ ا ألف االحتياجات الخاصة مػجػدة في مثل ى

إذا كانػا غيخ قادريغ ذوي االحتياجات الخاصة الحيغ يعتسجوف بذكل كامل عمى مقجمي الخعاية )
ىشاؾ العجيج  ومع ذلظ    ،ؿ الصعاـ بسفخدىع ، وما إلى ذلظ(تشاو عمى استخجاـ الحساـ بسفخدىع ، 

 What)  مغ األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة الحيغ يسكشيع العير بذكل مدتقل بالفعل
Can People With Special Needs Do ،2020). 
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 لذوي االحتياجات الخاصة  واالستبعاد التمكين بدل االقراء 

وتفعيل دور ذوي االحتياجات الخاصة داخل مجتسعيع السحمي حيث تكسغ مذكمة  تسكيغعسمية 
السعاؽ واإلعاقة في الطخوؼ والدياقات االجتساعية السختمفة و السييأة لإلعاقة و التي تزع 
قيػد وعؿبات غيخ مبخره وال تدتشج إلي رؤى عمسية أماـ مذاركة السعاؽ في فعاليات الحياة 

وعدليع  د األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة مغ مدار الحياة الصبيعية اعستباأف ، االجتساعية
السجتسع وحقجىع عيو وعمى أفخاده مسا يدبب نػع  مذاركتيع في ةفقجاف أو محجودي يؤدي الى 

مغ عجـ االنتساء ليحا السجتسع الحي يذعخوف انو يشبحىع ويعدليع مع فئات مذابية إلعاقتيع 
االجتساعية و البيئية التي تحػؿ  العؿبات رة, ولفخض السجتسع عمييع يشطخ إلييا عمى أنيا ناق

 .دوف تفاعميع مع السجتسع كالتحيد ضج اإلعاقة و السعػقيغ و السيل إلي الػصع

التسكيغ االجتساعي ىػ اكداب ذوي االحتياجات الخاصة مختمف السعارؼ واالتجاىات والؿيع 
االيجابية الفعالة في مختمف انذصة وفعاليات الحياة االندانية والسيارات التي تؤىميع لمسذاركة 

الى اقرى حج تؤىمو ليع امكانياتيع وقجراتيع اضافة الى تغييخ ثقافة السجتسع نحػ السعاقيغ 
 .(135، صفحة 2004) دمحم ميجي القراص،  واالعاقة مغ ثقافة التيسير الى ثقافة التسكيغ

 اآلخخيغ مع التشافذ عمى قادريغ يكػنػا أف االحتياجات الخاصة ذوي  لألشخاص السيع مغ ليذ
  فخد كل أف ىػ أكثخ ييع ما إعاقتيع، مع وجو أكسل عمى الحياة يعيذػا أف ميع ىػ ما بقجر

 رغع   واالستقالؿ اإلنجاز مغ مدتػى  أقرى إلى الػصػؿ عمى قادر اإلعاقة عغ الشطخ بغس
 إف كاممة، حياة يعيذػا أف يسكشيع الخباعي الذمل مغ يعانػف  الحيغ أولئظ حتى .الخاصة ضخوفيع

 لقسة وكدب العسل سػؽ  في والسشافدة فعاؿ، بذكل بالتػاصل ليع تدسح الججيجة التكشػلػجيا
 االستقالؿ مغ مدتػى  أقرى إلى الػصػؿ أجل مغ اآلخخيغ مداعجة إلى بحاجة إنيع العير،

 في تداعجىع بصخيقة اإلعاقة ذوي  األشخاص نداعج عشجما .السادية لقيػدىع نطخ ا  واإلنجاز
ا نخمق فإنشا ، استقالليتيع عمى الحفاظ  .وإنتاجية وتخابص ا سعادة أكثخ مجتسع 
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 يسيمػف  فإنيع ، الحػاجد وإزالة ججيجة ميارات اكتداب إلى تؤدي بصخؽ  الشاس مداعجة يتع عشجما
 ىحا ،عمييا والعسل األىجاؼ تحجيج في والخغبة الحاتية والكفاءة والتفاؤؿ باألمل شعػر تصػيخ إلى

 والفخص األبػاب رؤية عمى قادروف  ألنيع ، استقالليتيع عمى بالحفاظ ليع يدسح صحي مدار
 .(disabilities ،2014) الحػاجد مغ بجال   السفتػحة،

 دمج إف إذ مجتسعيع، في فاعميغ أعزاء يكػنػا أف اإلعاقات ذوي  لألشخاص الجمج يتيح
 صجاقات، تكػيغ عمى سيداعجىع السعاقيغ غيخ أقخانيع مع السجارس في السعاقيغ األشفاؿ
 مغ قجراتيع وتشسية تحفيدىع، إلى سيؤدي الحي األمخ السجتسع، إلى باالنتساء إحداسيع وسيديج
 قشاعات تتخسخ حتى اإلعاقة، إلى السعاقيغ غيخ األشفاؿ نطخة أخخى، ناحية مغ وسيغيخ ناحية،
ا السعاقيغ بأف ججيجة  السجرسي أنفديع، والجمج عمى لالعتساد تؤىميع التي القجرات يستمكػف  أيز 

 مغ وتسكيشيع السعاقيغ لألشفاؿ والتعميسي االجتساعي الجمج تحقيق إلى تيجؼ عسمية ىػ
 ليع يػفخ مسا السعاقيغ، غيخ األشفاؿ مغ غيخىع مع العادية األشفاؿ ورياض بالسجارس االلتحاؽ

 الجمج. الصبيعية أىسية البيئة إلى تكػف  ما أقخب ومعيذية تخبػية بيئة

 رابعا: المذكالت التي تواجه االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة:

 أف إال ، خاصة احتياجات ذوي  أفخاد وجػد مغ يخمػ اإلندانية السجتسعات مغ مجتسع يكاد ال
 خرػصيتو فمكل السجتسع فئات مغ الفئة ىحه مع وتعامميا نطختيا شبيعة في يطيخ الفخؽ 

 ، أفخاده ترخفات تحكع التي االجتساعية والسعاييخ الؿيع مغ ومشطػمة ، والحزارية التاريخية
 مغ تخمػ ال اإلندانية السجتسعات أف بو السدمع ومغ. الحياة أمػر مختمف إلى نطختيع وتحجد

 يختمف السذاكل ىحه ونػعية حجع أف إال ، والجساعات األفخاد تػاجو التي والرعػبات السذاكل
 مختمف في وحداسة معقجة مذاكل تػاجو التي االجتساعية الفئات ومغ. ألخخى  فئة مغ

 خاصة. االحتياجات ذوي  فئات ىي السجتسعات
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واسخىع وما تدببو مغ معػقات تقف البج مغ التخكيد عمى السذكالت التي تػاجو ذوي االعاقة 
عائقا  أماـ تكيف السعاؽ في السجتسع، وكحلظ اعتخافا  بأىسية األسخة ودورىا الحيػي الحي يزسغ 
في ضميا حساية الفخد وتحقيق رفاىيتو واشباع حاجاتو وتأميغ مدتقبمو ومعالجة مذاكمو سػاء 

 ة التي تريبو.كانت اجتساعية، اقترادية، صحية او نفدية كحاالت اإلعاق

: ونعشي بيا السػاقف (92، صفحة 2007) ماججة الديج عبيج،  السذكالت االجتساعية .1
التي تزصخب فييا عالقات الفخد بسحيصو داخل األسخة وخارجيا خالؿ أدائو لجوره 

االجتساعية الخاصة االجتساعي، أو يسكغ أف ندسييا بسذكالت سػء التكيف مع البيئة 
 لكل فخد، وىي كاآلتي:

  السذكالت األسخية واىسيا االستسخار في رعاية ابشيا السعاؽ، ففي حاالت
اإلعاقة الذجيجة قج ترل الخعاية الى اربعة وعذخيغ ساعة يػميا  في سبعة أياـ 
اسبػعيا  ولدشػات عجيجة مسا يشيظ األسخة جدجيا  ونفديا  فزال  عغ الزغط 

)سيمجساف، دارلشج،  لحي تتصمبو الخعاية الصبية والشفدية والتخبػية لمسعاؽالسادي ا
 .(21، صفحة 2001، تخجسة ايساف فؤاد، ، 

  مذكمة الدواج: يػاجو ذوي االحتياجات الخاصة صعػبة في الدواج عشج تقجمو
غ مغ الدواج بالسعاؽ خػفا  لمدواج  قج يخفس مغ قبل اآلخخيغ ، يستشع الكثيخي

مغ السذاكل العجيجة التي تخافق ىحا الدواج مثال  الخػؼ مغ تأثيخ العامل 
الػراثي في االبشاء أو عجـ قجرتو عمى تأميغ حياة كخيسة لمدوجة لسحجودية 

 قجراتو الجدسية والعقمية.

  مذكالت الرجاقة: يػاجو ذوي االحتياجات الخاصة صعػبة في تكػيغ عالقات
 جاقة مع اقخانيع االسػياء.ص



 

 

 

 

 

044 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

  مذكالت العسل: مغ السذكالت التي يعاني مشيا الذخز السعاؽ حرػلو عمى
فخصة لمعسل كػف اغمب اصحاب العسل يخفس تذغيل ذوي االحتياجات 
الخاصة بحجة عجـ قجرتيع عمى العسل ، متشاسيا انيع يسمكػف شاقات ولجييع 

 اعاقتيع. تالئعجرات عمى اداء بعس االعساؿ التي الق

 يؤثخ األسخة في معاؽ أبغ فػالدة اآلخخيغ األفخاد بؿية في بالعػؽ يؤثخ  األسخة أفخاد أحج اصابة
 الستبادلة االعزاء مذاعخ وفي األسخة أفخاد االجتساعية بيغ العالقات يدػد الحي السشاخ في كثيخا

 العػامل تدببيا التي والشفدية الجدسية واالعباء والتػتخات الزغػط مغ بسخاحل األسخة تسخ فقج
 .العالقة ىحه تزعف قج أو وتسدكيا األسخية العالقات تقػية الى يؤدي االمخ وىحا االجتساعية

 فالسػصـػ باإلعاقة، السحيصة االجتساعية الػصسة ىي تأثيخا االجتساعية و مغ أكثخ السذكالت
 واالشفاؽ واالحتقار االزدراء نطخات بو وتحيط اجتساعيا   ومشبػذ مخفػض ىػ شخز اجتساعيا  
 ليا والسراحبة الطاىخة العزػية والتذػىات اإلعاقات فييا تبجو اجتساعية حالة باإلعاقة ،ويحيط

 لحياتو وضبصا   تحكسا   أقل بأنو السعاؽ ويتدع اجتساعيا   مقبػلة غيخ بأنيا وتتدع وضػحا   أكثخ
 اف حيث إليو و ألسختو لسشدػبةا االجتساعية الػصسة الى يخجع الحي الذجيج القيخ بدبب

 مثل مثمو الحياة في متداوية فخص عمى الحرػؿ فخصة اجتساعيا   لمسػصػـ يتيح ال السجتسع
 الدػي. الذخز

   ،العدلة االجتساعية : مغ السذكالت االجتساعية  التي تػاجو الذخز السعاؽ واسختو
والخجل يعتقج أف العدلة تحجث العدلة  بعج أف يربح الذخز معاق ا  ويذعخ بالزعف 

 عغ األصجقاء نفدو أفزل مغ نطخة اآلخخيغ لو واستيدائيع، يمجأ السعاؽ الى عدؿ
 قبػؿ يدتصيع ال السجتسع الف التػاصل مغ أفزل العدلة أف دائس ا يعتقج ألنو  والسجتسع

 التحيد بدبب لألذى التعخض ألنيا تجشبيع مغ أفزل خيار ا انيا تعج اضافة الى عيػبو،
اف االفخاد الحيغ يذعخوف بالػحجة او العدلة يشتسػف . تجاىيع الشاس لجى يكػف  قج الحي
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الى شبكو عالقات اجتساعية صغيخة ويكػف لجييع عجد اقل مغ االفخاد السػثػؽ بيع 
ويتمقػف قجر اقل مغ السدانجة االجتساعية ويذعخوف اف تأثيخ االخخيغ شبو معجـو 

 .(65، صفحة 2008)عادؿ عبج هللا دمحم ،  بالشدبة ليع

 السذكالت االقترادية: .2

وتكػػف  العالج مقاومة إلى السعاؽ تجفع قج التي االقترادية السذاكل مغ كثيخ في اإلعاقة تتدبب
 :ومشيا السخضى انتكاس في سببا  

 العالج نفقات مغ الكثيخ تحسل. 

 لألسخة الػحيج العائل ىػ السعاؽ كاف إذا خاصة انخفاضو أو الجخل، انقصاع 
 بيا. يقػـ التي األدوار في تؤثخ إف االعاقة حيػث

 السذكمة تشبع قج أيزا   العالج، خصة تشفيح عجـ في سببا   االقترادية السذكالت تكػف  قج
 يقمل مسا لجيو شسػحات وجػد لعجـ العسل في السعاؽ لجى رغبة دافع وجػد عجـ مغ االقتػرادية

، صفحة 2008)شارؽ عبج الخؤوؼ عامخ ، ربيع عبج الخؤوؼ دمحم،  األىسية االقترادية مغ
اف االعباء السالية او االقترادية غالبا ما تكػف مدتسخة ودائسة شػؿ فتخة حياة ىحه الصفل .(10

مغ االشفاؿ في االسخة ,فيع  ,اذ اف الصفل التػحجي يحتاج الى متصمبات اكثخ بكثيخ مغ غيخه
ـ معطع بحاجة الى وقت ورعاية وحزانة وتجريب وتكاليف اكثخ مغ غيخىع ,فزال عغ قزاء األ

، 2001)سػسغ شاكخ مجيج ،  وقتيا مع الصفل ساىع بذكل كبيخ في انقصاع االـ عغ العسل
 .(92صفحة 

يعج مغ السذكالت الكبيخة التي تػاجو ذوي االحتياجات الخاصة ضعف الحالة السادية لألسخة 
وأسختيع مسا يؤدي الى عجـ تمبية متصمبات ذوي االحتياجات الخاصة مغ دواء ومدتمدمات 

 خاصة يحتاجػف الييا.
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سية إذا : يثيخ عالع السعػقيغ مذكمة تعمي(2007) ماججة الديج عبيج،  مذكالت تعميسية .3
كانػا صغارا , أو مذكمة تأىيميع إذا كانػا كبارا , والسذكالت التي تػاجو العسمية التعميسية 

 ىي:

 .عجـ تػافخ مجارس خاصة وكاؼية لحوي االحتياجات الخاصة عمى اختالؼ أنػاعيع 

 .اآلثار الشفدية الدمبية إللحاؽ الصفل السعػؽ بالسجارس العادية 

  بة والخػؼ الحي يشتاب التالميح عشج رؤية السعػؽ وانعكاس ذلظ عمى شعػر الـخ
 سمػؾ السعػؽ الحي يكػف إندحابيا  أو عجوانيا كعسمية تعػيزية.

 .تؤثخ بعس العاىات في قجرة السعػؽ عمى استيعاب الجروس 

 رعايتيا وخاصة السجتسع في مداىستيا الخاصة يقاس نجاحيا بسجى التعميسية السؤسدات 
 .ليع السشاسبة البيئة وتييئة ودمجيع وتػضيفيع واحتزانيع الخاصة اجاتاالحتي وذوي  لمسعاقيغ

يع مخمػؼ،  الصبية السذكالت .4  :(80، صفحة 1991)إؾباؿ إبخـا

 :مشيا الصبية السذكالت مغ ومتعجدة مختمفة ألشكاؿ ذوي االحتياجات الخاصة يتعخض    

 اإلعاقة أشكاؿ لبعس الحاسسة األسباب معخفة عجـ. 

 القمب كأمخاض العالج ىحا وتكاليف األمخاض لبعس الصبي العالج فتخة شػؿ 
 .والدكخ

 تخاعي خاصة بسدتذؽيات لمسعاقيغ الستسيد لمعالج كاؼية مخاكد انتذار عجـ 
 .ضخوفيع
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 واألجيدة الفشييغ تػفخ عجـ مع الصبيعي لمعالج الستخررة السخاكد تػفخ عجـ 
 الفشية

 السعاناة حجع يػـ عغ يػـ ويتعاضع السجتسع، ميسة في ندبة االحتياجات الخاصة ذوي  يذكل
 الحيف ورفع السجتسع في إلدماجيع ناجعة لدياسة تاـ غياب في الفئة ىحه شخيق في والرعػبات

 العجيج وفذل مػجو، مشيجي إشار دوف  تقـػ أف يسكغ ال الفئة ىحه إدماج سياسة .عشيع والطمع
 ذلظ. عمى شاىج اإلدماج محاوالت مغ

 :والتذريعات الخاصة بها الخاصة المؤسدات التي تقوم باالهتمام بذوي االحتياجات :خامدا

بة وبعزيع يستمظ  ي ذو  االحتياجات الخاصة مثميع مثل األسػياء بعزيع ال يستمظ أي مـػ
مػاىب ويبجع في عسمو او ىػايتو، ولكغ ىحه الفئة عشجما تبجع يكػف ىحا مسيد ا ألنيا ال تدتدمع 

، إلعاقتيا أو مذاكميا الرحية والعقمية والشفدية بل تتغمب عمييا ولحا تدتحق اإلشادة والتقجيخ
 مشيا. يدتفيج وال الفئات ىحه تيسر أف لمسجتسع كبيخة ارةفخد

ميذيل فػكػ يعتقج أف الجولة عسمت عمى تبشي ما يدسيو بالدمصة) الخعػية( مشح القخف الثامغ   
عذخ والحي كاف ىجفيا االساسي متسثل في الػضيفة التيحيبية والتعميسية ليقع تحػيميا ؼيسا بعج 

اششيغ والى االىتساـ بخفاىيتيع وسعادتيع وىحا يعػد الى تفصغ الى الخعاية الرحية عمى السػ 
)حديغ مػسى ،  الجولة الحجيثة والسعاصخة الى دور الدكاف في بشاء قػتيا وتجعيع الثخوة الػششية

 .(63، صفحة 2009ميذاؿ فػكػ ، 

وتغصية مدؤولية تػفيخ متصمبات ىحه الذخيحة وتقجيع الخعاية  ةالحكػم يقع عمى عاتق   
احتياجاتيع الزخورية، وأف يأخحوا عمى عاتقيع أيزا  ضساف حقػقيع كجدء مغ السداواة والعجؿ 
والسػازنة بيشيع وبيغ حقػؽ األفخاد العادييغ، ومغ أبخز ىحه الحقػؽ ىي رعايتيع صحيا  واجتساعيا  
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ػف ذلظ عغ شخيق حفع كخامة ىحه الفئة وتػفيخ التعميع والتأىيل والعسل ونفديا  واقتراديا ، ويك
 ا.والرحة وغيخى

في العخاؽ تقع ىحه السدؤولية عمى عاتق وزارة العسل والذؤوف االجتساعية مغ خالؿ دوائخىا 
بتػفيخ  حاليا   دائخة ذوي االحتياجات الخاصة) دائخة الخعاية االجتساعية سابقا( و السختمفة مشيا 

التعميع لفئات السكفػفيغ و الرع والبكع  والتخمف العقمي وذلظ في معاىج تع اعجادىا لتعميع 
ىشاؾ الكثيخ مغ المػائح التي وتجريب ىحه الذخيحة، والتأىيل السيشي بػاسصة ورش خاصة، 

مغ أىع القػانيغ التي  1980لدشة  126ويعج القانػف ، ومشيا عمى سبيل السثاؿ:  حقػقيع تزسغ
بخعاية ذوي االحتياجات الخاصة إذ كاف ىجؼ الجولة مغ خاللو الدعي إلى تقميز ضاىخة  عشيت

العػؽ في السجتسع، وتخعى السعػقيغ بجنيا  وعقميا  عغ شخيق تقػيسيع وتأىيميع وزجيع في العسل 
  فحدب قجراتيع تسييجا لجمجيع في السجتسع، إذ تشز السادة الثامشة عمى اآلتي:

بجنيا وعقميا إلى تحقيق واجب السجتسع  جتساعية لحوي االحتياجات الخاصةتيجؼ الخعاية اال
القادريغ عغ العسل كميا عغ شخيق  خوالجولة تجاه السعػقيغ القادريغ عمى العسل جدئيا, وغي

تأىيميع وتقجيع الخجمات االجتساعية والصبية والشفدية والتعميسية والسيشية والتثؿيؽية لتسكيشيع مغ 
لدشة  126)قانػف الخعاية االجتساعية السخقع  التغمب عمى اآلثار التي نجست عغ عجدىع

1980 ،.1980). 

ويشز عمى أف تذغيل السعػؽ واجب عمى  7/7/1980( في 280السخقع ) رالقخاثع صجر 
الجولة، إذ جاء بفقختو األولى )يعيغ السعػؽ القادر عمى العسل ومسغ ليذ لجيو مػرد ثابت في 

 .(2006)وزارة العسل والذؤوف االجتساعية،  .دوائخ الجولة(

لذسػؿ فئات الذمل الخباعي و مكفػؼ البرخ بخواتب الخعاية  98قانػف صجر  2000في عاـ 
 االجتساعية.
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تخز ذوي االحتياجات الخاصة، وىي السادة  ةتزسغ فقخ  2005جسيػرية العخاؽ لعاـ  ردستػ 
( في الفرل األوؿ الفخع الثاني )الحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقاؼية( التي تشز عمى 32)

لجولة السعاقيغ وذوي االحتياجات الخاصة وتكفل تأىيميع بػية دمجيع في السجتسع, اآلتي: تخعى ا
 .(2005)وزارة العجؿ ،  ذلظ بقانػف  عويشط

تع استحجاث دائخة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بسػجب قخار مجمذ الػزراء  2006عاـ 
 بػزارة العسل والذؤوف االجتساعية.وأصبحت ضسغ التذكيالت السختبصة 

رعاية ذوي  اوال تع بسػجبو تأسيذ ىيئة  – 4السادة / ( 38قانػف رقع )صجر  2013وفي عاـ 
،  لخعاية ذوي (2013)وزارة العجؿ العخاؾية، جخيجة الػقائع ،  االعاقة واالحتياجات الخاصة
وتأىيميع لجمجيع في السجتسع، ولشذخ التػعية بالعػؽ والػقاية مشو  االعاقة واالحتياجات الخاصة

والسداىسة في تػفيخ اسباب الحياة الكخيسة لمسذسػليغ بأحكامو، ولغخض تشديق العسل مع 
وتسشح  ىحه الييئة اآلف ومغ خالؿ اقداميا في  الػزارات االخخى ذات االىتساـ السذتخؾ.

بؿية الخجمات األخخى مشيا مشح السعاؽ  الى ىحه الذخيحة والسحافطات اعانات السعيغ الستفخغ 
 ءات كسخكية إلدخاؿ سيارة خاصة لو.اعفا

 في الخاصة االحتياجات ذوي  وانجماج مذاركة مبجأ لتخسيخ الجولة ؼيو تدعى الحي الػقت في
 بيا ترصجـ كبيخة أزمة يسثالف مػاىبيع وىجر االجتساعية بحقػقيع التالعب فإف العامة، الحياة

 .الجولة تقجميا التي الستشػعة، التأىيل بخامج مغ الصػيمة الدمدمة مغ االستفادة محاوالتيع

بأىسية انجماج ذوي اإلعاقة  ،تعديد الجيػد الخامية لخفع معجالت الػعي االجتساعي ي زخور ال مغ
اجات فكار الستصػرة التي تتعامل مع ذوي االحتياأل تخسيخو في السجتسع، والتعخيف بحقػقيع، 

مستابع لتمظ الفئة السيسة في ل سكغباعتبارىع مغ األصحاء الستستعيغ بكامل الحقػؽ، حيث ي
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أف معاناة السعاقيغ الخاصة تبجأ أوال في صعػبة قزاء احتياجاتيع اليػمية،  يالحع السجتسع
الشاجسة عغ غياب السعاييخ التي تخاعي متصمباتيع، كبؿية األصحاء مغ حػليع، بسا يسكشيع مغ 
السذاركة في الحياة االجتساعية، واإلسياـ في تشسية السجتسع الحي يعيذػف ؼيو، وكحلظ استثسار 

 .يتسيدوف بيا، وقجراتيع الخؽية التي يتستعػف بيا في خجمة الػشغ السػاىب التي

اف االعانة التي ترخؼ ىي لمسعيغ  2013( لدشة 38الذيء الحي يسكغ تدجيمو عمى القانػف )
الحي يقػـ بخعاية السعاؽ وليذ لمسعاؽ نفدو، عكذ القػانيغ الدابقة التي كانت تخرز 

 وىحا بحق ذاتو يعج اجحافا بحقو. االعانات والخواتب لمذخز السعاؽ نفدو

 (1ججوؿ )

 يبيغ عجد السدتفيجيغ مغ اعانات السعيغ الستفخغ في العخاؽ و محافطة الجيػانية

 العجد ا ت
 الكمي

 السالحطات

  100000 العخاؽ 1
وخسدة االؼ مدتفيج معامالتيع كاممة بانتطار  7000 الجيػانية 2

 التخريز السالي لمرخؼ.
    

 

 سادسا: منهجية وعينة الدراسة ووسائل جمع البينات ووسائل التحليل المدتخدمة 

 . تع استخجاـ السشيج الػصفي التحميمي في ىحه الجراسةالمنهج المدتخدم:  .1

                                                           
 حصل الباحث على هذه االرقام من قسم االعاقة وذوي االحتٌاجات الخاصة فً الدٌوانٌة 
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مغ مدتفيجي اعانات ىيئة  ( شخرا150ولقج َتَسثل عيشة الجراسة ب) عينة الدراسة: .2
االستبانة التي تع تػزيعيا عمى مدتفيجي ، وىع مغ قاـ باإلجابة عمى االعاقة 

) راتب المعين االعانات مغ دائخة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في الجيػانية
 .المتفرغ(

( سؤاال و استخجاـ 16تع ترسيع استبانة تكػنت مغ )وسيلة جمع البيانات:  .3
 .البيانات حميلفي   ) الشدبة السئػية(األساليب اإلحرائية 

 تحليل البياناتسابعا: 

  :الػصف اإلحرائي لسجتسع الجراسة وفق الخرائز والدسات الذخرية

 

 (  2ججوؿ) 

 يبيغ تػزيع أفخاد العيشة حدب الخرائز والدسات الذخرية                       

 الجشذ

 السجسػع أنثى ذكخ 

 150 39 111 العجد

 100 26 74 الشدبة%

 العمر

 

أكثر من  93 - 84 83 -74 73 – 63 
 اجملموع 93

 483 ; 55 >6 4; العدد
 433 846 :474 59 87 النسبة%



 

 

 

 

 

044 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

%( مغ السدتيجفيغ كانػا مغ الحكػر، في 74( إف ما ندبتو )2أضيخت البيانات في الججوؿ رقع )
%( مغ اإلناث، وىحا يذيخ إلى أف الحكػر تذكل أكثخ مغ نرف أفخاد العيشة وىحا 26حيغ أف )

 .. يذكمػف الشدبة االعمى مغ مدتمسي راتب السعيغ الستفخغيعشي أف الحكػر 

%( كانت أعسارىع ضسغ الفئة 54( مدتيجفا وما ندبتو )81أما ؼيسا يخز العسخ، فقج تبيغ إف )
سشة  50إلى  41%( تخاوحت أعسارىع مغ 26( مدتيجفا  وما ندبتو )39سشة و) 40إلى  30
( 8سشة و) 60إلى  51%( كانت أعسارىع ضسغ الفئة العسخية 14.7( مبحػثا  وما ندبتو)22و)

أف عيشة الجراسة ىع مغ سشة، وىحا يعشي  60( كانت أعسارىع أكثخ مغ 5.3بتو )مبحػثيغ وما ند
ويذبع  متفيسة وقادرة عمى ادارة أمػر االسخة باالتجاه الحي يحفطيا ويحقق االستقخار ألفخادىافئة 

 .احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة

 ( 3ججوؿ)                                                    

 السجتسع؟ في اإلعاقة ذوي  باألشخاص اىتساـ ىشاؾ يبيغ ىل

 % التكخار االجابة ت
 16.6 25 نعع 1
 83.4 125 ال 2
 %100 150 السجسػع 

أف  ى %( مغ أفخاد العيشة يخ 83.4)( إف غالبية السدتجيبيغ وبشدبة3تذيخ بيانات الججوؿ رقع ) 
%( كانت 16.4ندبة)االىتساـ بحوي االحتياجات الخاصة غيخ كافي وال يمبي احتياجاتيع ، و 

 اجاباتيع اف ىشاؾ اىتساـ باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.



 

 

 

 

 

040 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

مغ اجابات الججوؿ اعاله نالحع اف شخيحة ذوي االحتياجات الخاصة تعاني مغ االىساـ في 
فييا في السجتسع واف لجييع شاقات مسكغ االستفادة مشيا  السجتسع رغع انيع يذكمػف ندبة ال بأس

 في خصط التشسية السدتجامة في السجتسع.

 (4ججوؿ)

 يبيغ ىل االعانة التي تدتمسيا األسخة مغ ىيئة االعاقة كاؼية لدج احتياجات السعاؽ

 % التكخار االجابة ت

 0 0 نعع 1

 77.4 116 ال 2

 22.6 34 نػعا ما 3

 100 150 السجسػع 

%(، ثع مغ 77.4( إف غالبية السدتجيبيغ اجاب بػ)ال( وبشدبة)4تذيخ بيانات الججوؿ رقع ) 
 %(.22.6اجاب بػ) نػعا ما( وبشدبة)

مغ بيانات الججوؿ اعاله يتزح اف مبمغ االعانة الحي تدتمسو األسخة غيخ كافي لدج احتياجات 
يحتاج الى ادوية ومدتمدمات شبية وىحه السعاؽ لكثخة احتياجاتو مغ مدتمدمات مختمفة وكحلظ 

األمػر تتصمب مبالغ كبيخة تثقل كاىل األسخة، اما البعس اآلخخ يخى اف ىحه السبمغ يكفي نػعا 
 ما ويداعج في سج بعس االحتياجات الزخورية.

 (5ججوؿ)

 ؟االصابة باإلعاقة بعج السحيط  بالسجتسع أسختو السعاؽ وعالقة االبغ يبيغ            
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

 % التكخار االجابة ت

 شبيعية لع تتأثخ باإلعاقة 1
 

43 28.6 

 71.4 107  االعاقة بدبب محجودة 2

 0 0 تحكخ اخخى  3

 100 150 السجسػع 
%( كاف لإلعاقة أثخ كبيخ في 71.4)( إف غالبية السدتجيبيغ وبشدبة5تذيخ بيانات الججوؿ رقع )

%( بأف 28.6واجاب اآلخخوف وبشدبة )شبيعة عالقاتيع وتػاصميع مع السجتسع السحيط ، 
 عالقاتيع لع تتأثخ باإلعاقة.

وتػاصميا في السجتسع    عمى االسخة مغ اجابات الججوؿ اعاله نالحع اف لإلعاقة اثخ كبيخ 
كػف عالقاتيا اصبحت محجودة خػفا مغ نطخات االستيداء و اسساع الذخز السعاؽ كمسات 

 .  غيخ الئقة

 (6ججوؿ) 

االحتياجات  ذوي  بذخيحة األشخاص  وتثؿيف السجتسع ىشاؾ جيػد تبحؿ لتػعيةىل يبيغ   
 الخاصة؟

 % التكخار االجابة ت

 44.6 67 نعع 1

 55.4 83 ال 2
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

 100 150 السجسػع 

%( كانت اجاباتيع 55.4( إف اكثخ مغ نرف السدتجيبيغ وبشدبة)6تذيخ بيانات الججوؿ رقع )
 %(.44.6بػ)ال(، واجاب بػ )نعع( ندبة) 

تتالئع مغ بيانات الججوؿ اعاله تبيغ أف الجيػد التي تبحؿ في تػعية وتثؿيف السجتسع لع تكغ في 
مع شبيعة وحجع السذكالت التي تػاجو ىحه الذخيحة لكي تغيخ الشطخة الدمبية تجاىيع وتػجو 

 ا مغ شاقات.االنطار فئة كبيخة في السجتسع ليا احتياجات ومتصمبات ضخورية لالستفادة مسا لجيي

 (  7ججوؿ) 

 نػع بحدب الخاصة االحتياجات ذوي  لألشخاص الدمبية السجتسع نطخة تختمف ىليبيغ         
 اإلعاقة

 % التكخار االجابة ت

 14.6 22 ( اعاقة حدية) سسعية، برخية 1

 25.4 38 اعاقة حخكية  2

 60 90 اعاقة عقمية  3

 100 150 السجسػع 
%( تخى اف نطخة السجتسع لحوي 60( إف غالبية السدتجيبيغ وبشدبة )7رقع )تذيخ بيانات الججوؿ 

%( ، ثع 25.4االعاقة العقمية سمبية اكثخ مغ غيخىا مغ االعاقات، يمييا االعاقة الحخكية وبشدبة)
 %(.14.6االعاقات الحدية وبشدبة)
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

ذوي االعاقات مغ بيانات الججوؿ اعاله تبيغ اف نطخة السجتسع تكػف سمبية تجاه االشخاص 
  السيل كحلظ ًوالعرياف  التمرد مشيا العقمية وذلظ نتيجة ما يرجر مشيع مغ سمػكيات تثيخ االنتباه

 ، اما الشطخة الى االعاقات االخخى تكػف اقل سمبية.لمحخكة الدائجة والدمػؾ العشيف واالندحاب

 (  8ججوؿ)  

 االحتياجات ذوي  األشخاص مع لمتعامل الجولة تبشييا عمى التي االجتساعية الدياسة يبيغ  
     الخاصة

 % التكخار االجابة ت

 3.4 5 تأىيميع صحيا وتػفيخ العالجات الزخورية ليع مجانا 1

سيػلة الحرػؿ عمى  لمخجمات الزخورية) تعميسية، تخفييية،  2
 رياضية(.

12 8 

 والتدييالت الخجمات خالؿ مغ ، وألسخىع ليع متكامل خمق مجتسع 
 احتياجاتيع تمبي التي

133 88.6 

 0 0 اخخى تحكخ 
 100 150 السجسػع 

اجب بأف %( 88.6) وبشدبة مغ افخاد العيشة ( إف غالبية السدتجيبيغ8تذيخ بيانات الججوؿ رقع )
الدياسة االجتساعية التي اف تتبشاىا الجولة لخعاية ذوي االحتياجات الخاصة واسخىع يجب اف 

ليع وألسخىع مغ خالؿ الخجمات والتدييالت التي تمبي احتياجاتيع، يمييا تزسغ مجتسع متكامل 
%(، 8مغ اجاب سيػلة الحرػؿ عمى الخجمات الزخورية )تعميسية، تخفييية، رياضية( بشدبة)

 %(.3.4ثع مغ يخى اف تأىيميع صحيا وتػفيخ العالجات الزخورية ليع وبشدبة)
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

جتساعية التي عمى الجولة تبيشيا في رعايتيا مغ بيانات الججوؿ اعاله تبيغ اف الداسة اال
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يجب اف تزسغ خمق مجتسع متكامل مغ حيث الخجمات 
الزخورية والتدييالت التي تمبي احتياجاتيع واسخىع، لكي تتسكغ ىحه الذخيحة مغ مسارسة 

ػؽ عمى السجتسع وعمييا حياتيا بذكل يزسغ ليع كخامتيع كذخيحة ميسة في السجتسع ليا حق
 واجبات.

 (9ججوؿ)

 الخاصة. االحتياجات ذوي  تػاجو التي السذكالتيبيغ  

 % التكخار االجابة ت

 21.4 32 صحية 1

 29.4 44 اقترادية 2

 20.6 31 اجتساعية 3

 10 15 تعميسية 4
 18.6 28 نفدية 5
 100 150 السجسػع 

( إف اكثخ السدتجيبيغ في عيشة الجراسة اجاب السذكالت 9 تذيخ بيانات الججوؿ رقع )
مغ %(، ثع 21.4السذكالت الرحية وبشدبة)%(، يمييا مغ اجاب 29.4) وبشدبةاالقترادية 

%(، يميا مغ اجاب السذكالت الشفدية 20.6اجاب السذكالت االجتساعية وبشدبة)
 %(.10(، اخيخا السذكالت التعميسية وبشدبة)18.6وبشدبة)
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

انات الججوؿ اعاله تبيغ اف اىع السذكالت التي تػاجو ذوي االحتياجات الخاصة ىي مغ بي
السذكالت االقترادية حيث اف الحالة السادية لألسخة ليا دور كبيخ في حياة ىحه الذخيحة واسخىا 
لتمبية االحتياجات الستعجدة ليع ، تمييا السذكالت الرحية اتي تػاجو ىحه الفئات واسخىع كػف 

قج يعاني مغ اعاقات مخكبة تتصمب اىتساـ ورعاية صحية اكثخ، ويمييا السذكالت  بعزيع
االجتساعية كػف ىحه األسخ وابشائيا تعاني مغ الشطخات الدمبية مغ قبل اآلخخيغ مسا يسشعيا مغ 

، يمييا السذكالت الشفدية التي تتكػف نتيجة السذاركة في اغمب االنذصة والسشاسبات االجتساعية
والتي قج تجفع بعزيع لمعدلة ، اخيخا السذكالت التعميسية التي تتسثل بقمة او عجـ جػدة  االعاقة

 متػافخ مغ مخاكد او مجارس تعميسية خاصة بيحه الفئات. ما

 (10ججوؿ) 

 جيػد  تبحؿ لحرػؿ ذوي االحتياجات الخاصة عمى حقػقيع. ىل ىشاؾيبيغ 

 % التكخار االجابة ت

 18 27 نعع 1

 54.6 82 ال 2

 27.4 41 نػعا ما 3

 100 150 السجسػع 
%( اجاب 54.6)  السدتجيبيغ وبشدبة ( إف اكثخ مغ نرف10بيانات الججوؿ رقع ) تذيخ

 %(.18%( ، ثع مغ اجاب بػ)نعع( وبشدبة)27.4ب)ال(، يمييا مغ اجاب بػ) نػعا ما( وبشدبة)

مغ بيانات الججوؿ اعاله تبيغ اف اكثخ مغ نرف افخاد العيشة يخى أنو ال تػجج جيػد تبحؿ 
لحرػؿ االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة عمى حقػقيع لمرعػبات الكبيخة التي تػاجييع في 
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

عجـ كفايتيا وسجىا الحتياجاتيع، ويعانػف مغ عجـ الحرػؿ عمى االعانات التي تسشح ليع رغع 
ي السجتسع، بيشسا ىشاؾ مغ يخى اف ىشاؾ جيػد تبحؿ  ولػ انيا ال تمبي شسػحيع في السداوات ف

حرػؿ ىحه الذخيحة عمى حقػقيا وىحه الجيػد يسكغ مالحطتيا مغ خالؿ مشح تدييالت 
الحرػؿ عمى سيارات لحوي االحتياجات الخاصة. اما اآلخخوف اجاب بأف ىشاؾ جيػد تبحؿ 

 لمحرػؿ عمى الحقػؽ.

 ( 11ججوؿ) 

 يبيغ ىل تذعخ األسخة بالعدلة االجتساعية

 % التكخار االجابة ت

 85.4 128 نعع 1

 14.6 22 ال 2

 100 150 السجسػع 

( إف اكثخ السدتجيبيغ يخى اف االسخة تذعخ بالعدلة االجتساعية 11تذيخ بيانات الججوؿ رقع )
 %(.14.6%(، ثع مغ اجاب بػ)آل( وبشدبة )85.4وبشدبة)

الججوؿ اعاله يتزح اف غالبية األسخ التي لجييا ذوي احتياجات خاصة تذعخ بالعدلة مغ بيانات 
االجتساعية نتيجة اصابة احج ابشائيا األمخ الحي يجفعيا الى عدؿ نفديا وعجـ االختالط مع 
محيصيا ، بل حتى انيا تقػـ في بعس االحياف الى االنكار باف لجييا شخز معاؽ خػفا مغ 

والتي قج تجفع بعس األسخ الى حتى تجشب الدواج مغ ىحه األسخ خػفا مغ ردة فعل السجتسع 
 االصابة.
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

 

 (12ججوؿ)

اسباب العدلة االجتساعية التي يعاني مشيا ذوي االحتياجات الخاصة وعجـ تػاصميع مع  يبيغ
 محيصيع خاصة في سياؽ العالقات االجتساعية.

 % التكخار االجابة ت

 28 42 .ذو االحتياج الخاص لمسجتسع إضيػارتدػد مذاعخ الخجل مغ  1

 51.4 77 السعاؽ. لمذخز اآلخخيغ قبل مغ االستيداء نطخة مغ خػفا 2

 20.6 31 . اعاقتو بدبب اآلخخيغ مع تػاصمو صعػبة 3

 0 0 اخخى تحكخ. 4

 %100 150 السجسػع 
العدلة  ( إف اكثخ مغ نرف السدتجيبيغ  اجاب أف سبب12تذيخ بيانات الججوؿ رقع )

%( ، يمييا مغ اجاب 51.4) االجتساعية ىػ خػفا مغ نطخات االستيداء مغ قبل اآلخخيغ وبشدبة
انيا تعػد الى مذاعخ الخجل مغ اضيار الصفل ذو االحتياج الخاص لمسجتسع، ثع مغ اجاب اف 

 صعػبة التػاصل مع اآلخخيغ بدبب االعاقة.

ساعية مغ جية نطخ عيشة الجراسة ىػ الخػؼ مغ مغ بيانات الججوؿ اعاله تبيغ أف العدلة االجت
نطخات االستيداء و اسساعيع كمسات بحيئة ومذاعخ الخجل مغ اضيارىع  لمسذاركة في 

 السشاسبات االجتساعية، كسا انيع بدبب اعاقتيع يرعب تػاصميع مع اآلخخيغ.

 (13ججوؿ)
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 

 السجتسع رغع اعاقة احج افخاد األسخة لسػاجية يبيغ االستعجاد

 % التكخار االجابة ت

 44 66 نعع 1

 56 84 ال 2

 100 150 السجسػع 

%(، 56)  وبشدبة اجاب ب)ال( ( إف اكثخ مغ نرف السدتجيبيغ13تذيخ بيانات الججوؿ رقع )
 %(.44ثع مغ اجاب بػ)نعع( وبشدبة )

مغ بيانات الججوؿ اعاله تبيغ أف االغمب مغ افخاد العيشة لع يكغ لجييع االستعجاد لسػاجية 
السجتسع بدبب وجػد احج افخاد األسخة مغ ذوي االحتياجات الخاصة بدب الخػؼ مغ الػصع بل 

ضسغ األسخة معاؽ وذلظ خػفا مغ الشطخة الدمبية التي يحسميا أف البعس مشيع يشكخ أف لجيو 
ع تجاه ىحه الذخيحة، اما اآلخخيغ فكاف لجييع االستعجاد لسػاجية السجتسع بػجػد احج افخاد السجتس

 اسختو ويعػد ذلظ الى اف سبب االعاقة ىػ قزاء هللا وقجره و ال يسكغ االعتخاض عمى ذلظ.

 (14ججوؿ)

 االحتياجات الخاصة مع اقخانيع ذوي  األشخاص ادماج وتسكيغ تتبشى ىل ىشاؾ خصط

 % التكخار االجابة ت

 48.6 73 االحتياجات الخاصة ذوي  لألشخاص السشاسبة العسل فخص تػفيخ 1

 19.4 29 السختبصة السػضػعات كافة لجراسة متخررة عمسية مخاكد إنذاء 2
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 والسعػقيغ باإلعاقة

 االحتياجات الخاصة حوي ل  متخررة ورياضية اجتساعية نػادٍ  إنذاء 3
 وأسخىع

7 4.6 

االحتياجات  ذوي  إلكداب السيشي والتأىيل التجريب مخاكد إنذاء 
 السيارات الخاصة

41 27.4 

 100 150 السجسػع 
( إف اكثخ افخاد عيشة الجراسة اجاب أف تػفيخ فخص العسل السشاسبة 14تذيخ بيانات الججوؿ رقع )
والتأىيل %(، يمييا مغ يخى اف انذاء مخاكد التجريب 48.6) وبشدبة لألشخاص ذوي االعاقة 

السيشي إلكداب ذوي االحتياجات الخاصة السيارات التي تسكشيع مغ العسل، ثع اجاب انذاء 
، اخيخا  %(19.4مخاكد عمسية متخررة لجراسة كافة السػضػعات السختبصة باإلعاقة وبشدبة)

 لحوي االحتياجات واسخىع.مغ اجاب انذاء نػاد اجتساعية ورياضية متخررة 

اعاله تبيغ اف تػفيخ فخص العسل وا نذاء مخاكد التأىيل السيشي إلكداب مغ بيانات الججوؿ 
ذوي االحتياجات الخاصة تعج اىع الخصط لتسكيشيع وادماجيع مع اقخانيع ، يمييا انذاء السخاكد 

 العمسية والػادي التخفييية والخياضية بالسختبة االخخى .

 

 

 

 (15ججوؿ)

 داخل السجتسع تأثيخ في تسكيشيعاإلعاقة  عغ الدائجة لمثقافة ىل يبيغ
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 % التكخار االجابة ت

 100 150 نعع 1

 0 0 ال 2

 100 150 السجسػع 

 %(100) وبشدبة جسيع افخاد عيشة الجراسة اجاب بػ)نعع(( إف 15تذيخ بيانات الججوؿ رقع )

 يواألخيخ فمغ بيانات الججوؿ اعاله تبيغ اف الثقافة الدائجة داخل السجتسع ليا الدبب األوؿ 
تسكيغ ذوي االحتياجات الخاصة ، كمسا كاف السجتسع لجيو ثقافة بأىسية ىحه الذخيحة في 

، وانيع جدء مغ ىحا السجتسع واف ليا مغ الصاقات واالمكانيات التي البج مغ االستفادة مشيا
 السجتسع و ال يجب اف ييسذػا او يتع اقرائيع.

 (16ججوؿ)

 ذوي االحتياجات الخاصة تتسثل فييجابية  تجاه أف تغيخ نطخة السجتسع االيبيغ 

 % التكخار االجابة ت

 .ؾياـ السجتسع  بجوره اإليجابي إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة 1
 

68 45.4 

 الذخز مع والتعامل جحري، بذكل اإلعاقة عغ الدائجة الثقافة تغييخ 2
 .السجتسع في ووزنو قجره لو إنداف بأنو السعاؽ

52 34.6 

 20 30 . االجتساعي التسكيغ بأىسية لمتثؿيف اعالمية بحسالت الؿياـ 3
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 0 0 .تحكخ اخخى  

 100 150 السجسػع 
يخى اف ؾياـ السجتسع بجوره االيجابي ازاء  السدتجيبيغ( إف اكثخ 16تذيخ بيانات الججوؿ رقع )
%(، يمييا مغ يخى اف تغييخ الثقافة الدائجة عغ االعاقة 45.4) وبشدبة ذوي االحتياجات الخاصة

ثع %(، ثع 34.6بذكل جحري والتعامل مع السعاؽ بأنو انداف لو قجره ووزنو في السجتسع وبشدبة)
 %(.20مغ يخى الؿياـ بحسالت اعالمية لمتثؿيف بأىسية التسكيغ االجتساعي وبشدبة)

نطخة السجتسع اإليجابية تجاه ذوي االحتياجات الخاصة  مغ بيانات الججوؿ اعاله يتزح اف تغييخ
تتسثل بؿياـ السجتسع بجوره االيجابي تجاه ىحه الذخيحة وتغييخ الثقافة الدمبية الدائجة داخمو تجاه 

ىحا السكػف السيع داخل السجتسع والشطخ ليع بأف ليع حقػؽ تساما مثل حقػؽ اآلخخيغ في 
يشة اف الؿياـ بحسالت اعالمية لتثؿيف السجتسع بأىسية التسكيغ السجتسع، كسا يخى اآلخخيغ في الع

 االجتساعي ليحه الذخيحة.

 والتوصيات النتائج: ثامنا

 :الدراسة نتائج

غالبية افخاد العيشة كانػا مغ الحكػر، وىحا يذيخ إلى أف الحكػر تذكل أكثخ مغ نرف  .1
 مدتمسي راتب السعيغ الستفخغ .أفخاد العيشة اي أف الحكػر يذكمػف الشدبة االعمى مغ 

غالبية أفخاد العيشة يخى أف االىتساـ بحوي االحتياجات الخاصة غيخ كافي وال يمبي  .2
احتياجاتيع، رغع انيع يذكمػف ندبة ال بأس فييا في السجتسع واف لجييع شاقات مسكغ 

 االستفادة مشيا.
السعاؽ لكثخة احتياجاتو مغ مبمغ االعانة الحي تدتمسو األسخة غيخ كافي لدج احتياجات  .3

 مدتمدمات مختمفة وكحلظ يحتاج الى ادوية ومدتمدمات شبية.
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 السجتسع مع وتػاصميع عالقاتيع شبيعة في كبيخ أثخ لإلعاقة افخاد العيشة يخى اف غالبية .4
 . السجتسع في وتػاصميا  االسخة عمى كبيخ اثخ لإلعاقة اي اف  ، السحيط

وتثؿيف السجتسع لع تكغ تتالئع مع شبيعة وحجع السذكالت الجيػد التي تبحؿ في تػعية  .5
 التي تػاجو ىحه الذخيحة لكي تغيخ الشطخة الدمبية تجاىيع.

نطخة السجتسع تكػف سمبية  تجاه االشخاص ذوي االعاقات العقمية اكثخ مغ غيخىا مغ  .6
 االعاقات وذلظ نتيجة ما يرجر مشيع مغ سمػكيات.

اىا الجولة لخعاية ذوي االحتياجات الخاصة واسخىع يجب الدياسة االجتساعية التي تتبش .7
اف تزسغ مجتسع متكامل ليع وألسخىع مغ خالؿ الخجمات والتدييالت التي تمبي 

 .احتياجاتيع
اىع السذكالت التي تػاجو ذوي االحتياجات الخاصة ىي السذكالت االقترادية حيث اف  .8

الذخيحة واسخىا لتمبية االحتياجات الحالة السادية لألسخة ليا دور كبيخ في حياة ىحه 
 الستعجدة ليع.

الجيػد التي تبحؿ لحرػؿ االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة عمى حقػقيع ال تمبي  .9
 الصسػح لمرعػبات الكبيخة التي تػاجييع في الحرػؿ عمى االعانات التي تسشح ليع.

عية نتيجة غالبية األسخ التي لجييا ذوي احتياجات خاصة تذعخ بالعدلة االجتسا .10
 اصابة احج ابشائيا األمخ الحي يجفعيا الى عدؿ نفديا وعجـ االختالط مع السجتسع.

سبب العدلة االجتساعية ىػ الخػؼ مغ نطخات االستيداء و اسساعيع كمسات  .11
 بحيئة ومذاعخ الخجل مغ اضيارىع  لمسذاركة في السشاسبات االجتساعية.

االستعجاد لسػاجية السجتسع بدبب وجػد احج غالبية افخاد العيشة لع يكغ لجييع  .12
افخاد األسخة مغ ذوي االحتياجات الخاصة بدب الخػؼ مغ الػصع بل أف البعس مشيع 

 يشكخ أف لجيو ضسغ األسخة معاؽ وذلظ خػفا مغ الشطخة الدمبية.
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اىع خصط تسكيغ وادماج ذوي االحتياجات الخاصة في السجتسع ىػ تػفيخ   .13
ا السيارات كد التأىيل السيشي إلكداب ذوي االحتياجات الخاصة فخص العسل وانذاء مخا
 . التي تسكشيع مغ العسل

الثقافة الدائجة داخل السجتسع ليا أثخ كبيخ في تسكيغ ذوي االحتياجات  .14
الخاصة، اف تغييخ الثقافة الدائجة عغ االعاقة بذكل جحري والتعامل مع السعاؽ بأنو 

 ميسة في تسكيشيع داخل مجتسعيع.انداف لو قجره ووزنو في السجتسع 

 المقترحات:

 تسكيشيع خالؿ مغ الخاصة االحتياجات ذوي  تسكيغ ىجفيا وششية اجتساعية تبشي سياسة .6
 .ليع الزخورية الخجمات وتػفيخ

 التسكيغ بأىسيَّة السختمفة، اإلعالـ وسائل عبخ السجتسع لتثؿيف إعالمية، الؿياـ بحسالت  .7
 الدمبية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.االجتساعي وتغييخ الشطخة 

 ذوي  لألشخاص السشاسبة العسل فخص تفعيل القخارات الدابقة الخاصة بتػفيخ  .8
 سبل االحتياجات الخاصة مغ خالؿ تخريز ندب لمتعييغ في دوائخ الجولة لتأميغ

 ورزقيع. عيذيع
 والكػادر السخترةالسيشي وتجييدىا باألجيدة الحجيثة  والتأىيل التجريب تفعيل مخاكد  .9

 السيارات. اإلعاقة ذوي  األشخاص إلكداب
تقجيع التدييالت الالزمة لحرػؿ االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة عمى  .10

سل عمى اف تخرز ليع وليذ لمسعيغ الستفخغ بسا االعانات السخررة ليع والع
 تػفيخ حياة كخيسة ليع.يزسغ 

 المرادر:
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يع مخمػؼ، الخعاية  .1 السعخفػة  دار االسكشجرية، االجتساعيػة وخػجمات السعػػقيغ،إؾباؿ إبخـا
 .1991الجامعيػة،

 ، لمعمػـ العخبية الجار لبشاف، ،"تػثيؿية دراسة" عطساء، لكغ معاقػف  شكػر، وديع جميل .2
1995. 

ميذاؿ فػكػ الفخد والسجتسع، تػنذ، دار التشػيخ لمصباعة والشذخ  حديغ مػسى ، .3
 .2009والتػزيع، ،

 والشػذخ لمصباعة الفكخ ، دارالسعػقيغ آبائيع نحػ األبشاء اتجاىات الكبيدي، دمحم راضي .4
 .ـ2000والتػزيػع،

دمذق  عالجو ,-تذخيرو -خرائرو -سػسغ شاكخ مجيج , التػحج الصفػلي اسبابو  .5
 .2010, دار ومؤسدة رسالف لمصباعة والشذخ والتػزيع، 

 القاىخة،  لسػاجية اإلعاقة، تخجسة ايساف فؤاد،سيمجساف، دارلشج، إعجاد األسخة والصفل  .6
 .2001دار ؾباء لمصباعة والشذخ والتػزيع، 

 القاىخة، ربيع عبج الخؤوؼ دمحم، سمػدمة ذوي االحتياجػات،، عامخ  عبج الخؤوؼ شارؽ  .7
 .2008،مؤسدة شيبو لمشذخ والتػزيع

 .2008الخشاد,دار  القاىخة ، عادؿ عبج هللا دمحم , مؿياس العدلة االجتساعية , .8
, الحجيث الجامعي الكتاب, اإلسكشجرية, الخاصة الفئات رعاية: سالمة دمحم غباري  .9

2003. 
 .2007عساف، دار صفاء لمشذخ والتػزيع، ماججة الديج عبيج: تأىيل السعاقيغ، .10
 .2001قيغ حخكيا، عساف، دار صفاء، ماججة الديج عبيج، رعاية االشفاؿ السعا .11
ىخة، مكتبة الشيزة عمي احسج عيدى(، السجتسع، القا ماكيفخ، شارلد بيج)تخجسة .12

 .2000السرخية،
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دمحم ميجي القراص، التسكيغ االجتساعي لحوي االحتياجات الخاصة، دراسة  .13
مرخ، جامعة  حىشية بيغ التجشب والخعاية،االعاقة ال -مقجمة الى السؤتسخ العخبي الثاني

 .2004اسيػط، 
 االنترنيت:

1.CREATING A BETTER SOCIETY(2014): The importance of 
empowering people with disabilities 

 ghttps://www.themindfulword.org/2014/creatin-دراسة مشذػرة عمى الخابط:
disabilities-people-empowering-importance-society-better/  

  What Can People With Special Needs Do,2020, دراسة مشذػرة عمى
             .2الخابط:

-special-with-people-can-https://www.specialstrong.com/what
do-needs/ 

 :واالصدارات القوانينالتذريعات و 

 .1980لدشة  126قانػف الخعاية االجتساعية السخقع  .1
 2005لعاـ  دستػر جسيػرية العخاؽوزارة العجؿ ، .2
 .28/10/2013 - 4295الػقائع العخاؾية) العجدوزارة العجؿ العخاؾية،  .3

 , العجد الحادي عذخ.2006,وزارة العسل والذؤوف االجتساعية, مجمة العسل والسجتسع  .4

https://www.themindfulword.org/2014/creating-better-society-importance-empowering-people-disabilities/
https://www.themindfulword.org/2014/creating-better-society-importance-empowering-people-disabilities/
https://www.specialstrong.com/what-can-people-with-special-needs-do/
https://www.specialstrong.com/what-can-people-with-special-needs-do/

