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 رئيس املؤمتر

 الداعور ـمأ.د/ جرب إبراهي
 رئيس جامعة فلسطين

  

 مقرر املؤمتر  
 فكري لطيف متويل /دأ.م.

 رئيس مجلس أمناء املؤسسة

 أمني املؤمتر
 نهى عبداحلميد عبدالعزيز

 مدير املؤسسة

  

 األمني املساعد للمؤمتر  
الكرديد. جمدي خضر   

 رئيس اللجنة العلمية
 أ.د/ زينب حممود شقري

أستاذ الصحة النفسية والتربية 

جامعة طنطا –الخاصة 

  

 

 



                                                        

 

 

 زينب محمود شقير /أ.د
ذوى االحتياجات ودمج بأهمية تمكين  المجتمعيثقافة الوعى 

 الخاصة

 أ.د/ يمينة بوسبتة بن لشهب
 الجنسي لذوي االعاقة العصبية الحبسة الحياة الزوجية والتفاعل

 نموذجاالحركية 

 مدحت محمد أبو النصر.د/ أ
االتجاهات الحديثة في مجال رعاية وتأهيل األشخاص ذوي 

 اإلعاقة

 ا.د/ حسين عليوي الزيادي
ذوي االعاقة في العراق تباينهم المكاني وكفاءة الخدمات المقدمة 

 لهم

 حسين المؤمن أ.د/ محمد عبد
مواجهتها  اإلعاقة وكيفية ذوي تواجه التي والمشكالت التحديات

 )تحليلية دراسة(

 د. رحاب عارف السعدي
دور برامج التأهيل المجتمعي في تعزيز المسؤولية المجتمعية 

 نحو االشخاص ذوي اإلعاقة

 وفاء لطرش -رياض زروقي د.
رهانات الذكاء االصطناعي في فعالية الخدمات التكنولوجية 

 4.0إلى  2.0االنتقال من تقنية الويب  لذوي اإلعاقة

 النهج التفاعلي بين األم والطفل ذو اضطراب طيف التوحد أ.د/ فوقية حسن رضوان 

 بدير عبد النبي بدير عقلد. 
لتمكين كبار  إرشادي إدارة الذات والمهارات الحياتية كمدخل

 ذوي اإلعاقة الحركية في المجتمع السن

 هدور وسائل التواصل االجتماعي في تيسير أصول الدين وفروع الفتاح بدرية نهاد عبد د.

 د. صابرين عبد  العاطي لبيب
التربية الوجدانية  لخفض مظاهر األليكسيثيميا لدى الطفل األصم 

 ومقارنته  بالعاديين

 حسام الدين السيد ابراهيم  .د

 تــركـي بـن خـالـد بـن سعيـد 

المعايير المهنية لمعلمي التربية الخاصة في الواليات المتحدة 

 األمريكية وإمكانية اإلفادة منها  بسلطنة ُعمان 

 أمل رياض محمد شاهين .د
دور مؤسسات الدولة في دعم الصحة النفسية ألسر ذوي 

             2030االحتياجات الخاصة في ضوء رؤية 

 صابر عبد الغنى عبد الغنى  د. 
الحماية الدستورية لحق األشخاص ذوى اإلعاقة فى المشاركة 

 السياسية

  . حمادو مسعودةد

 . مهرية خليدةد

تشخيص اضطراب طيف التوحد وفق المعايير الجديدة  

اسة وصفية تحليلية بالمركز النفسي البيداغوجي در - DSM5لـ

 ورقلة  -للمعاقين ذهنيا بتقرت

 األثرية لألشخاص ذو اإلعاقة البصريةالتوعية  أحمد محمد نجيب السيد

 محمد إسماعيل محمد مطر
تمكين الجرحى الفلسطينيين المعاقين حركيًا لتحسين نوعية 

 حياتهم ودمجهم في المجتمع

 د. حمدي عبدهللا أبوسنة
المشاركة األسرية في العملية التعليمية لذوي صعوبات دور 

 التعلم االكاديمية

 والبوبمحمد خميس محمد د. 
المساندة االجتماعية و دورها في تحقيق الدمج لألطفال من ذوي 

 ةاإلعاقة البصري



 سامح سعد محمد حسن علي
الحماية الدستورية للحقوق االقتصادية واالجتماعية لذوي اإلعاقة 

 طبقا للقواعد القانونية وأحكام المحكمة الدستورية العليا

 الرد على منتقدي منهجية ماسجوتوفا السيد صبحي النحراوي .د

 د. هند حسن محمد الحسيني
أثر برنامج سلوكي على تنمية المهارات االجتماعية والرعاية 

 الذاتية لدى عينة من األطفال المعاقين عقليًا القابلين للتدريب

دور مؤسسات المجتمع المدني لذوي اإلعاقة في مصر برؤية  د. علياء محسن الجميلي

2030 

 شيرين ماجد صابر محمود
في استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية  الحديثةأثر التقنيات 

 لوسائل اإلعالم

 فاتن فؤاد توفيق
نماذج للخدمات التعليمية لذوى اإلعاقة  فى الواليات المتحدة 

 األمريكية

 االعاقة ذوي لخدمة الجغرافية المعلومات لنظم المحتمل الدور أ.د/ حمدي الجميلي

  
 

  



                                                        

 

 حماور املؤمتر

    الحمل الوالدة وإنهاء على السابق التشخيص من واألمهات اآلباء موقف -

 الجينية. تدور املستشفيات والوحدات الصحية في الكشف املبكر عن االختالال  -

ستقبل الحاضر املاض ي، :واإلعاقة الجينات -
ُ
      وامل

 األطفال لدى العصبية التنكسية االضطرابات -

  الرضع االطفال الفكرية عند لإلعاقة املسبب الحديد نقص دم فقر انتشار معدل -

 العصبية واألمراض الشوكي الحبل إلصابات الجذعية الخاليا عالج -

       التوعية بالكشوف الطبية قبل الزواج . -

 النقلة النوعية لخدمات التأهيل السمعي والبصري والشلل الدماغي.دور التقنية الطبية في  -

   

   .النقلة النوعية الستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل حياة ذوي االعاقة -

 اتاحة فرص العمل والسياحة لذوي االعاقة باقتصاد املعرفة والتقنية. -

 املعرفة في توفير مناخ االبداع لذوي االعاقة. دور اقتصاد -

 

     .الهواتف الذكية والتقنيات املختلفة مع ذوي اإلعاقة -

 لذوي اإلعاقة. تحديات التعليم الرقمي -

     اإلعاقة. ذوي  من لألفراد املساندة التكنولوجيا تطبيقات -

  اإلعاقة ذوي  لدى مهارات القراءة بعض تنمية في Web 2.0 الويب تقنية استخدام فعالية  -

 
      املبكر التدخل برامج في والتشخيص القياس -

 ذوي اإلعاقة األشخاص ودمج تأهيل في الشامل الوصول  معايير -

  األطفال لدى الصوتية واملقاطع الحروف أصوات نطق في تحسين املبكر التدخل أثر -

 التكنولوجية الحديثة.في ظل األجهزة التعويضية  -

      دور مراكز التأهيل املختلفة في حياة ذوي اإلعاقة -

 . مواجهتها اإلعاقة وكيفية ذوي  من األطفال أسر لها تتعرض التي الضغوط -



     دور املجتمع املدني في توفير  جودة الحياة لذوي االعاقة .  -

     الخدمات املساندة في مجال االنتقال لذوي اإلعاقة. -

       .دور املطارات ومحطات السفر واالنتقال -

 .GPSاالستفادات من تقنيات  -

افية لخدمة ذوي االعاقةنظم املعلومات  -  .الجغر

     اإلعاقة ذوي  لألشخاص التربوية األنظمة و التشريعات -

  والخطط والتشريعات العاملية االنمائية الحقوقية واالهداف التشريعات منظور  من -

     .ت اإلداريةانجاز الخدماتكنولوجيا املعلومات و أثرها في  -

 األجهزة الذكية والبيئات االفتراضية في ألعاب األطفال. -

 

    .دور وسائل التواصل االجتماعي في تيسير أصول الدين وفروعه -

 األسرة العبادات وفقه أحكام في وأثرها والعقلية والحركية الحسية اإلعاقة -

       الحصول على الفتاوى الدينية.سرعة  -

 حقوق ذوي اإلعاقة في التشريعات الدينية. -

 فتاوى دينية حول املمارسات الدينية لذوي اإلعاقة. -

 

 .واالقليمية املحلية والتشريعات الدولية  االتفاقية ضوء في « االعاقة ذوي  االشخاص » حقوق  -

    التنمية. في اإلعاقة ذوي  النساء قضايا إدماج -

 اإلعاقة ذوي  من والعالجية ألبنائهم التدريبية البرامج في الوالدية املشاركة تفعيل -

 
    .دور املؤسسات املختلفة في تبني تشغيل ذوي االعاقة -

 االقتصادية من تأهيل ذوي االعاقة .الجدوى  

 حق املعاق في التوظيف باملؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. -

     املتحدة األمم نظام في املعاقين حقوق  -



                                                        

 

 الخدمات في دول أمريكا. -

 الخدمات في دول أوربا. -

 الخدمات في دول شرق آسيا. -

       في جمهورية مصر العربية الخدمات -

 الخدمات في الدول العربية -

 
 
 

  



 فلسطنيجامعة
جامعة فلسطين مؤسسة أكاديمية من مؤسسات التعليم العالي 

الفلسطينية تأسست من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج 

على تحمل جامعة فلسطين  .بشكل خاص والطلبة العرب واألجانب بشكل عام

عاتقها رسالة جليلة وهي توفير مستوى رفيع وعصري من التعليم الجامعي عن 

طريق تهيئة بيئة تعليمية تساندها تقنيات حديثة والكترونية متكاملة ومناهج 

كما تؤّمن الدعم واملساعدة  وضوابط وأنظمة أكاديمية ذات مواصفات عاملية،

وتهتم بالبحث العلمي واملعرفي للطالب لضمان مستوى عاٍل من اإلبداع والتميز، 

والتواصل مع حضارات وعلوم العالم، لترسيخ قيم املواطنة الصالحة والتعاون 

أسست جامعة فلسطين  .وإحترام الغير بما يحقق رفاهية وسعادة اإلنسانية

، وبدأت 2003أبو عمار عام  –بمباركة من فخامة الرئيس الراحل ياسر عرفات 

 إلى جنب مع نظيراتها من الجامعات ممارسة دورها في املجتم
ً
ع الفلسطيني جنبا

في مدينة غزة، وذلك بتجهيز ملفات  2005املحلية في أوائل شهر مارس من عام 

وبمباركة من سيادة الرئيس محمود عباس تم تخصيص   .اعتماد الكليات والبرامج

دونم في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، وبدأت  30أرض للجامعة بمساحة 

بعد العمل   .لجامعة فور الحصول على األرض بإنشاء مبانيها واإلستقرار فيهاا

 ملتطلبات وزارة التربية والتعليم العالي، 
ً
املتواصل في تجهيز برامج الجامعة وفقا

والهيئة الوطنية لإلعتماد والجودة في التعليم العالي، وحصلت الجامعة على 

، إلى أن 15/07/2007 للجامعة بتاريخ الترخيص املبدئي ثم على االعتماد العام

بشهادة تسجيل مؤسسة  2008حصلت على اإلعتماد النهائي لكلياتها وبرامجها عام 

 /  HE1C/02/13 2008رقم تعليم عالي
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اجلامعة االمريكية بإنديانا بالواليات املتحدة 
  االمريكية

 بال حدودالتعلم 

الجامعة األمريكية بإنديانا بالواليات املتحدة األمريكية، هي جامعة خاصة منشأه في والية 

إنديانا، هي جامعة متخصصة في الدراسات العليا املهنية ما بعد الجامعية وتقدم كل خدماتها 

رجية أونالين حيث أن شهاداتها تكون مصدقة من كاتب العدل بالوالية وحاكم الوالية والخا

بالكامل على تقنيات املعلومات  AUI - تعتمد الجامعة األمريكية في إندياناو  األمريكية.

لتوفير تعليم عالمي املستوى بأسعار معقولة  واالتصاالت الحديثة. تأسست كجامعة خاصة

للغاية للطالب الطموحين في جميع أنحاء العالم حيث تحرص الجامعة على تقديم منح دراسية 

ا منها بأهمية املسؤولية االجتماعية ودور للطالب 
ً
املتميزين وأيًضا للعديد من دول العالم ، إيمان

يتم تقديم ذلك من خالل كليات الجامعة .  املؤسسات التعليمية في مجتمعات رائدة ونامية

 - األعمال إدارة كلية - واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية - التربية كلية: املعتمدة دوليا وهي 

 .املستمر التطوير كلية - التطبيقية العلوم كلية

في الجامعة األمريكية في إنديانا  (Life Long Learning L3)حيث التعلم مدى الحياة 

مكرس لتعليم املتخصصين بعد التخرج من خالل توفير برامج عالية الجودة املتوفرة في سوق 

ملحاضرات وورش العمل العملية وبرامج الشهادات القوى العاملة اليوم. بما في ذلك: دورات ا

سواء كانت دورات عبر اإلنترنت متزامنة أو غير متزامنة من خالل منصة الجامعة وفيديوهات 

كما تقدم الجامعة برامج املاجيستير  تفاعلية تمنح املتعلم الذاتية و الحرية في تلقي العلم .

 ة وكذلك الدبلومات املتخصصة في العلوم التالية:والدكتوراه املهنية وبرامج الدرجات املزدوج

 - تكنولوجيا التعليم والتحول الرقمي  -الترجمة وعلومها  - التربية الخاصة والصحة النفسية

اللغة العربية للناطقين  - تكنولوجيا املعلومات - "هو األكثر شهرة على اإلنترنت"إدارة األعمال 

إدارة  -اللغة اإلنجليزية بمختلف مستوياتها  - معدمج ذوي اإلعاقة مع املجت -بغيرها 

  .املستشفيات

والذي  Equal opportunities Divisionكما ال تنس ى الجامعة دورها في املجتمع من خالل 

يقدم منح دراسية لذوي اإلعاقة ويمكنهم من استخدام الوسائل التكنولوجيا املساعدة 

ولدى الجامعة املجلة الخاصة بها واملعتمدة من مكتبة  لتحقيق أحالمهم وتطوير مجتمعاتهم.
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 المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب                                                ـــــــــــطينجامعة فلس

 www.aiesa.org         

 االحتياجاتذوى ودمج ن ـثقافة الوعى اجملتمعى بأهمية متكي

 اخلاصة

 
 اعداد

 ود شقيرمد/ زينب مح.ا
 جامعة طنطا –كلية التربية  - أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة

 عضو اللجنة العلمية للترقيات ) مصر(

 املستخلص :
همة الخدمة االجتماعية ،حيث يُعَدُ مجال رعاية المعاقين من المجاالت األولية لم       

اتضح أن هناك تزايد اإلحصائيات التي تخص المعاقين ، فطبقا لتقديرات منظمة 

% في 8مليون معاق ، منهم  600األمم المتحدة بلغ عدد المعاقين في العالم حوالي 

% منهم فقط بخدمات الرعاية  والتأهيل ، 2%أو 1الدول النامية ، وال يحظى إال  

% من 10% إلي 7أن نسبة المعوقين في أي مجتمع تتراوح ما بين  كما أعلنت

% من 10مواطني كل دولة ، وتقدر نسبة المعاقين في الوطن العربي بحوالي 

إجمالي عدد السكان ، إال أن الذين تتوافر لهم الخدمة الالزمة ال تتجاوز نسبتهم 

تضافر الجهود الدولية % تقريباً ، وهذه النسبة تُبِرز إلي موقع الصدارة أهمية 2

والعربية والقومية سواء الحكومية أو األهلية أو القطاع الخاص لتوفير الرعاية 

والتأهيل لجميع المعاقين واالستفادة من طاقاتهم  ، ذلك ألن اإلحصاءات السابقة 

توضح خطورة المشكلة وتؤكد على ضرورة حشد الجهود المجتمعية بكافي أنماطها 

 .حوظ في عمليات المعالجة المتنوعةمعاً من أجل القيام بدور ملوتخصصاتها للعمل 

وإذا كان لكل مواطن حقه في حياة كريمة تتضمن الرعاية الصحية والمسكن        

وفرص العمل المناسبة ، فإن ذوي االحتياجات الخاصة من المعاقين يجب أن ينالوا 

سائر المواطنين األخرين القسط الكافى من الحقوق ، لكونهم مواطنون مثلهم مثل 

من جهة ، وباعتبارهم عجزوا عن االعتماد على أنفسهم في مزاولة الحياة أو العمل 

نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم من جهة أخري ، وقد يكون المجتمع أو الدولة 

وال يتم ذلك إال من خالل وعى المجتمع وتثقيفه  .مسئولة عن جانب كبير منها 

بية متطلبات المعاق ومساعدته و تمكينه فى حياة كريمة مثله بدوره الفعال فى تل

تهدف ورقة العمل الحالية إلى إلقاء الدور على و مثل الشخص السوى بالمجتمع.

 أهم خدمات التمكين لذوى اإلعاقة ، متمثلة فى عرض المحاور التالية:

 مفهوم التمكين اجتماعيا ومهنيا وتأهيليا وتربويا ونفسيا  -

 التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة.ثقافة  -

 التمكين االجتماعى لذوى اإلعاقة . -
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 مؤشرات تمكين الدمج االجتماعي لذوى اإلعاقة.  -

مجاالت ( للتمكين لذوى اإلعاقة :  خدمات الدمج بأنواعه / خدمات  –نماذج) أنماط  -

 العمل    والتوظيف

 المجتمعي للمعاقين والعاديين. معايير المشاركة واالندماج والتمكين - 

 اآلليات الفاعلة في ثقافة المشاركة واالندماج والتمكين المجتمعي. -

 اآلثار اإليجابية واألهداف المتوقعة من ثقافة التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات . -

 مبادئ التمكين فى مجال عمل ذوى اإلعاقة. -

 .لتمكين للمعاقينتثقيف أفراد المجتمع بمجاالت وأبعاد ا -

 نماذج واقعية الهتمامات الدولة بمشروعات التمكين للمواطن السوى والمعاق معا : -

 مشروعات وبرامج قائمة التمكين االقتصادي. -أوال            

 .مشروعات وبرامج قائمة للتمكين االجتماعي -ثانيا            

 .ن السياسيمشروعات وبرامج قائمة للتمكي -ثالثا           

 مستويات التمكين  -

دور وزارة التربية والتعليم متمثلة فى المعلم واألخصائي فى مساعدة المعاقين  -

 لحصولهم على حقوقهم فى التمكين االجتماعى.

 وقد خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات الهامة.

  

http://www.aiesa.org/


  "رؤية تطبيقية بمشاركة مجتمعية" الخدمات اللوجستية لذوي اإلعاقة المؤتمر الدولي الرابع

 

 

3 
 المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب                                                ـــــــــــطينجامعة فلس

 www.aiesa.org         

 احلياة الزوجية والتفاعل اجلنسي لذوي االعاقة العصبية 

 منوذجاكريية احل احلبسة

 
 اعداد

 يمينة بوسبتة بن لشهبأ.د/ 

 : أرطوفونيالالتواصفي أمراض اللغة و   بروفيسور 

 2جامعة الجزائر -االجتماعية كلية العلوم 

 

 املستخلص :
تهدف هذه الدراسة الميدانية النوعية إلى تحديد أثر االصابة العصبية و  فقدان 

المعرفية اللغوية  لكالمية وأعراضها النفسية القدرة على الكالم او ما يعرف بالحبسة ا

ألزواج األشخاص الذين  الزوجية  و التفاعل الجنسيالتواصلية والحركية على الحياة 

حاالت  10مجموعة الدراسة من  كونيعانون من هذه االعاقة في المجتمع الجزائري. تت

من العمر بين  رجال بالغين 5سنة و  50 -35بين   ن نساء تتراوح أعماره 5بواقع 

 سنوات. 10و  5سنة و تتراوح العالقة الزوجية بين 55 -38
لحياة لاستخدمت المقابلة النصف موجهة كأداة الدراسة للوصول إلى معنى ذاتي 

 .الجنسي بعد االصابة العصبيةالزوجية و التفاعل 
ة لدى بعد جمع البيانات وتحليلها تحليال نوعيا أثبتت النتائج تدهور الحياة الجنسي

هذه الحاالت يعزى الى عدة عوامل ابرزها  اختالل الوظيفة الجنسية  بعد االصابة 

الى  فقدان   باإلضافةثر سلبا على الممارسات الجنسية بمختلف اشكالها االعصبية مما 

والجاذبية للطرف االخر بسبب  فقدان القدرة على الكالم و االضطرابات   الشهوة الجنسية

  و الحركي  ة  المصاحبة مما خلق نوعا من الفتور  في االتصال الجسديوالنفسي الجسدية

اختالل التوافق الزواجي نتج عنه  التواصل الوجداني العاطفي  و الجمود  و البرودة في

 في ابعاده النفسية و االجتماعية.

واختتمت الدراسة بمناقشة دالالت نتائجها بعدد من التوصيات والمقترحات 

مع أزواج الحاالت المصابة بالحبسة  و العائلي  تخدامات االرشاد النفسيالمتعلقة باس

الكالمية قصد تحقيق الصحة النفسية والوصول بهم إلى أعلى درجات الرضا عن النفس 

 و االستمتاع بالحياة.
الحبسة  – االعاقة العصبية - التفاعل الجنسي -الحياة الزوجية  : الكلمات المفتاحية 

 الحركية 
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 جتاهات احلديثة يف جمال رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقةاال

 
 اعداد

 مدحت محمد محمود أبو النصر.د/ أ
 أستاذ تنمية وتنظيم املجتمع 

 رئيس قسم املجاالت كلية الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان ) سابقا (

 املستخلص :
يل األشخاص هناك اتجاهات حديثة ومعاصرة عديدة ومتنوعة في مجال رعاية وتأه

تحقيق مزيد من الرعاية والحماية والتأهيل لهذه الفئة ،  ذوي اإلعاقة ، كلها تهدف إلى

جميع حقوقها بالشكل الكامل والمطلوب  الوقت الحالي ال تحصل على التي ما زالت حتى

 والمتوقع. 

 ومن أهم هذه االتجاهات ، نذكر :

 ة وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.زيادة االهتمام الدولي واإلقليمي والوطني برعاي  

 .االبتعاد عن التسميات المثقلة بأحكام سلبية تجاه فئة األشخاص ذوي اإلعاقة 

 ودور المجتمع في الحد من اإلعاقة والتعامل معها . زيادة مسؤولية 

 . زيادة المحاوالت الجادة لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع  

 قيق عمليات الرعاية والتأهيل لألشخاص ذوي تقدير وتشجيع دور األسرة في تح

 اإلعاقة بشكل أفضل .

 .استخدام التكنولوجيا لتطوير العملية التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

  استخدام التكنولوجيا لتطوير األدوات المساعدة واألجهزة التـعويضية لألشخـاص

 لتسهيل حياتهم وتيسير أمورهم.  ذوي اإلعـاقـة

  الحركة والحياة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة في تصميم وتنفيذ مراعاة أسلوب

مة والمؤسسات الحكومية بصفة عامة، واألماكن والمباني العا المساكن بصفة

 .خاصة

  االلتزام بأسلوب العمل الفريقي في تحقيق الرعاية المتكاملة لألشخاص ذوي

 اإلعاقة.

  االهتمام بتطبيق المواصفة القياسيةISO 26000 ة بالمسؤولية االجتماعية الخاص

 في مجال رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.

  االهتمام بتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة على البرامج والخدمات بمختلف

 أنواعها التي تقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 .ظهور أنظمة ومؤسسات وخدمات حديثة لرعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة 
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 ام بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، ووضع آليات لضمان حصولهم زيادة االهتم

 على هذه الحقوق.

هذه االتجاهات  بعض هذه االتجاهات ، كمثال على على والبحث الحالي ألقى الضوء

الحديثة في مجال رعاية وتأهيل متحدي اإلعاقة ، وذلك من منظور كل من مهنة الخدمة 

 االجتماعية ومهنة التربية الخاصة.
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 وي االعاقة يف العكراق تباينهم املكاني ويفاءة اخلدمات املقدمة هلمذ

 
 اعداد

 حسين عليوي ناصر الزيادي ا.د/
 كلية االاب –جامعة ذي قار  –العراق 

 املستخلص :
( مشكلة  معقدة وهيي ليسيت ميرض وهنياك مصيطلحات   Handicapاإلعاقة )

عنيده مشيكلة ، شيخص ذوي  مشابهه لكلمة أعاقة فنقول معاق ، عياجز ، معيوق ، شيخص

 .أعاقة ، غير قادر على أنجاز أي عمل بنفسة أو غيرها من العبارات المعبرة

إن دراسة خصائص ذوي االعاقية ومحاولية زجهيم فيي المجتميع السيوي تعيد مين القضيايا 

الصييعبة والمتداخليية، نظييراً للفييوارق العقلييية والجسييدية بييينهم وبييين زمالئهييم الطبيعيييين، 

ة وجييود احصيياء رسييمي شييامل لهييم ، وألننييا نسييعى لضييمان اكبيير قييدر فضييال عيين صييعوب

ممكين مين المعلوميات تجشيم العدييد مين البياحثين عنياء البحيث والرصيد االجتمياعي لهييذه 

الفرقيية البشييرية، وكانييت غييايتهم االسييال الوقييوف علييى خصائصييهم وايجيياد سييبل لتفاعييل 

 ذوي االعاقة مع المجتمع.      

لتعيييرف عليييى خصيييائص ذوي االعاقييية فيييي العيييراق الهييدف العيييام للبحيييث هيييو ا

ودراسيية المشيياكل التييي تييواجههم، وتتمثييل مشييكلة البحييث الرئيسييية بجمليية ميين االسييئلة 

مفادها: ماهي خصائص ذوي االعاقة في العراق؟ وماهو الحجم السيكاني لهيذه الشيريحة؟ 

تعانيهيا هيذه الخاصة؟ ماطبيعيية المشياكل التيي ماهو التوزيع الجغرافي لذوي االحتياجات 

 الشريحة؟

ان هنيياك ارتفيياع فييي حجييم ذوي االعاقيية فييي العييراق بيياختالف  تبييين ميين خييالل البحييث

اصينافهم وان الحيروب والعمييات االرهابيية اسيهمت فيي زييادة اعيدادهم السييما بعيد عييام 

 وان الخدمات المقدمة لهم مازالت دون مستوى الطموح. 2003
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 عاقة وييفية مواجهتها وو اإلالتحديات واملشكالت التى يواجهها ذ

 ( دراسة حتليلية )                                                      

 
                                                                                    اعداد

 محمد عبد المؤمن حسين /أ.د
 ةستاذ متفرغ الصحة النفسية والتربية الخاصأ

 جامعة الزقازيق -كلية التربية 

 املستخلص :
ن رعايتهم إعاقة قطاعا هاما من ثروة البالد البشرية ، ومن ثم فيشكل ذوو اإل

 ً ً و تربويا وتأهيلهم نفسيا منهم طاقة منتجة  ويجعل –بما يتناسب وقدراتهم الخاصة  – مهنيا

 لتكيف النفسيع ، فضال عن تحقيق انتاج وبناء المجتميجابية تشارك فى اإلإو

 واالجتماعي والمهني .

. ضعافا مضاعفةأعاقة يفوق ما تكلفوه ن العائد االقتصادي من استثمار ذوى اإلإ

، والذي ينص على توحيد  1975لسنة  39ومن هذا المنطلق شرعت مصر قانون 

عاقة وتوفير الجهود فى مجال التربية الخاصة والتاهيل المهني ، بهدف االهتمام بذوى اإل

نتاج هيل المناسب لهم ، والعمل على مساندتهم للمساهمة الفعالة فى عملية اإلألتعليم والتا

 جتماعية .لدمجهم الفعلى فى الحياة اإل توطئةجتماعى والقيام بدورهم اإل

 أهمها المبدأعاقة من عدة مبادئ هامة ، من هذا وقد نبع االهتمام بذوى اإل

نواع أن نوفر لهم كل أطفال والشباب علينا ء األخالقى االنساني ، حيث من حق هؤالاأل

ن نشعرهم بحقهم الطبيعي فى الحياة الكريمة ، وبقيمتهم الذاتية ، أالرعاية الالزمة ، و

مكانتهم الخاصة ، فكل ميسر لما خلق له ، فضال عن ابغض النظر عن نقص قدراتهم و

لهذا المبدأ صدر  وتفعيالامل ، هيل الشأالمبدأ الديموقراطى وتكافؤ الفرص فى التعليم والت

، وتاله  1959نوفمبر  20عالن حقوق الطفل فى إميثاق الطفل المعوق ، الذي تضمن 

ً اً عام 1981مم المتحدة تخصيص عام عالن األإ  للمعاقين . دوليا

صبحت التربية الخاصة ضرورة ملحة وحتمية ، ولم تعد مجاال ترفيهيا ألقد 

همية بمكان تجاه دوار عديدة من األأقوم التربية الخاصة بيمكن االستغناء عنه ، حيث ت

لية واالنفعالية عقطفال والشباب الذين ينحرفون عن مستوى الخصائص الجسمية والاأل

قرانهم العاديين ، وهى بهذا تهتم بتقديم الرعاية الشاملة لجميع المعوقين واالجتماعية أل

 هبة والتفوق .عن االهتمام بالمو بفئاتهم المختلفة ، فضالً 
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عاقة كما تتنوع اإل ذوىدمة لقهداف التربية الخاصة من حيث الخدمات المأهذا وتتنوع 

و أو الحسية أو العقلية أالمجاالت التي تتناولها بالرعاية الشاملة ، سواء الجسمية 

و أو اضطرابات اللغة والتواصل ، أو االضطرابات السلوكية واالنفعالية ، أاالكاديمية 

هداف و المركبة ، وكذا الموهبة والتفوق ، وكذا تتنوع الخدمات واألأقات المتعددة عااإل

ً أالتي تتمثل   تي : فى األ ساسا

ينمو بشكل افضل  ىعاقة كهدف نمائي ، ويتمثل فى تقديم المساعدة لذوى اإل -1

 واكسابهم المعارف والخبرات والمهارات الالزمة لتنمية شخصياتهم .

عاقات سباب اإلأساليب المتنوعة لتفادي فى اتخاذ األهدف وقائي ، ويتمثل  -2

عاقة  والكشف والتدخل المبكرين المختلفة وخاصة لدى المعرضين لخطر اإل

و التقليل من حدتها ، والعمل على عدم استفحالها ، وكذا تفادي أعاقة لتفادي اإل

 ثارها السلبية .ا

عاقة ، لذوى اإل نواع العالجات المختلفةأهدف عالجي ويتمثل فى تقديم  -3

 رشادات التربوية والنفسية لالضطرابات االنفعالية والسلوكية والتعليمية .واإل
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دور بكرامج التأهيل اجملتمعي يف تعزيز املسؤولية اجملتمعية حنو 

 نـاالشخاص ذوي اإلعاقة/ فلسطي

 
 اعداد

 د. رحاب عارف السعدي
 فلسطين -االستقاللجامعة   أستاذ مشاركالصحة النفسية

 املستخلص :
تلعب المسئولية االجتماعية  دوراً هاماً في استقرار الحياة لألفراد والمجتمعات، 

فهي حاجة اجتماعية بقدر ما هي حاجة فردية ألن المجتمع بأسره بحاجة للفرد المسئول 

ً ومهنياً وقانونياً. وتتسم المسئولية االجتماعية بالطابع  اجتماعياً كحاجته للمسئول دينيا

جتماعي فهي ال تقع على عاتق الفرد لوحده، بل تساهم في تنمية المسئولية االجتماعية اال

مختلف المؤسسات االجتماعية والتربوية واإلعالمية والدينية أيضا، فدورها ال يقتصر 

على الدور تنشئة األبناء وإنما يقترب أكثر في محاولة لتحقيق التكيف النفسي وتحقيق 

تماعي حتى يستطيع الفرد التغلب على المشكالت والصعاب التي التوافق النفسي واالج

 تعترض حياته.

إن تنمية المسئولية االجتماعية وتأصيلها في الفرد تكمن من خالل أنماط التنشئة 

االجتماعية والتي تنبثق من مؤسسات اجتماعية وتربوية، حيث تشكل هذه األنماط دوراً 

ً في تشكيل وبلورة شخصية الفر د، بحيث يصبح الفرد قادراً على االندماج محوريا

والتفاعل مع محيطه االجتماعي، مما يجعله إنسانا فاعال ومنضبطا بقيم المجتمع 

 ومعاييره.

ولعل من أهم المؤسسات االجتماعية التي تعمل على تنمية مفهوم المسئولية 

عاية االجتماعية هي برامج التأهيل المجتمعي، والتي تعمل بدورها على دمج ور

 األشخاص ذوي االعاقة.

لذا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور برامج التأهيل المجتمعي في 

تعزيز المسؤولية المجتمعية نحو األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين. ومعرفة أهم 

 المعوقات التي تواجه  األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 

http://www.aiesa.org/
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 التكنولوجية لذوي اإلعاقةرهانات الذياء االصطناعي يف فعالية اخلدمات 

 4.0إىل  2.0االنتقال من تقنية الويب 

 
 اعداد

 الدكتور رياض زروقي
 ، الجزائر محمد خيضر بسكرةجامعة  

 الباحثة: وفاء لطرش
  ، الجزائر2جامعة محمد ملين دباغين سطيف  

 املستخلص :
، والتي سمح التطور الهائل للتكنولوجيا بظهور أفق جديدة الستخدامات مخرجاتها

تتميز بالعقالنية في االستغالل والفعالية في التجسيد، وذلك من جراء امتداد الذكاء 

الطبيعي للعلماء والباحثين إلى اآللة، في محاولة للتغلب على العقبات التي كانت كابحة 

للوصول إلى النتائج المرجوة من تقديم الخدمات التكنولوجية لذوي اإلعاقة والسماح لهم 

 ة نشاطاتهم اليومية باستقاللية أكثر وفي ظروف آمنة تحفظ لهم كرامة العيش.بممارس

حّولت ، والتي 2.0ومن مظاهر هذا التطور الهائل للتكنولوجيا نجد تقنية الويب 

)االكاديمية  مفهوم االنترنت من مصدر للمعلومات إلى منتج للمعلومات التفاعلية

أصبحت شبكة االنترنت  2.0ات الويب ، ففي ظل تقني(2010الفلسطينية لالعالم، 

تشاركية، خاصة مع ظهور الشبكات االجتماعية مثل الفيسبوك أو تويتر، حيث يتفاعل 

 . (AYMERIC ،2017)  المستخدمون على الفور مع بعضهم البعض

 IoT (Internet of Things) عرف بأنترنت األشياءأو ما يُ  4.0غير أن تقنية الويب 

قد غيرت مفهوم  IoE (Internet of Everything)ت كل شيء وتُسمى أيضا انترن

استخدامات األنترنت من تفاعلية األفراد فيما بينهم إلى تفاعل األفراد مع اآللة )وهي 

( مما يوفر لذوي االحتياجات الخاصة دعم أكبر Thingالمقصودة بمصطلح شيء 

تبيانه في هذه الدراسة، وما  الستقالليتهم في ممارسة نشاطاتهم اليومية. وهذا ما سنحاول

 .2.0مقارنة بمخرجات تقنية الويب  4.0توفره مخرجات تقنية الويب 

http://www.aiesa.org/
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 ن األم والطفل ذو اضطكراب طيف التوحد ـالنهج التفاعلي بي

 اعداد
 فوقية حسن رضوان أ.د/ 

  الزقازيقجامعة  -كلية التربية 
 املستخلص :

  دقيقا بهدف تشخيصا التوحد بآليات تشخيص اضطراب طيف العلماء جاء 

 قامت االضطرابات األخرى ؛إذ وباقي الغموض والفصل بين هذا االضطراب إزالة

العلمية الخاصة بإعداد التصنيف الخامس التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات  اللجنة

  Diagnostic  Statistical Manual Of Mental Disorder (DSM-5)العقلية  

 هو جديد مسمى تم استحداث ذلك وبناء على تشخيصها، رومعايي مسمى الفئة بتغيير

 مظلة تحت يجمع ، والذي(Autism Spectrum Disorder)طيف التوحد  اضطراب

 -2 ،(Autism Disorder)التوحد  اضطراب -1واحدة أربعة اضطرابات وهي: 

 اضطراب الطفولة التفككي  - 3، (Asperger Syndrome) أسبرجر متالزمة

(Childhood Disintegrative Disorder)،4-  غير  الشامل النمائي االضطراب

 Pervasive Developmental  Disorder- Not Otherwise) المحدد

Specified)  وشدتها وطبيعتها،  عدد األعراض باختالف ، وهذه االضطرابات تختلف

 ليس اضطراب  طيف توحد لم تتوافر هذه األعراض لدى الطفل فإن التشخيص  وإذا

 Social Communication Disorder)التواصل االجتماعي  في اضطراب وإنما هو

  -هذاويشتمل هذا المقال على عدة نقاط :  

  .  أهداف وخصائص النهج التتفاعلى 

  . مبادئ استخدام النهج التفاعلى 

  . كيفية الدخول إلى عالم طفل  اضطراب طيف التوحد 

 أساسيات لتطبيق النهج التفاعلى  . 

http://www.aiesa.org/
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ذوي  ن يبار السنـلتمكي إرشادي إدارة الذات واملهارات احلياتية يمدخل

 يف اجملتمع اإلعاقة احلكريية

 
 اعداد

 بدير عبد النبي بدير عقل د.
 
ً
 شقراءجامعة  –أستاذ مساعد علم نفس سابقا

 إدارة التربية الخاصة –وزارة التربية والتعليم خبير ب

  
 املستخلص :

لية إلي الكشيف عين فاعليية برنيامج االرشياد بيالمعني فيي تنميية هدفت الدراسة الحا      

إدارة الذات والمهارات الحياتية لدي كبيار السين وذليك مين أجيل رفيع فيرص تمكيينهم فيي 

المجتمع. واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي لتصيميم المجموعية التجريبيية للقييال 

ومسينة مين نيادي الصيفا بمحافظية  ( مسين8القبلي والبعيدي وتكونيت عينية الدراسية مين )

( عاميا، وتكونيت ادوات الدراسية مين: 60-70كفر الشيخ. ممن تتراوح أعمارهم ما بين )

مقييييال إدارة اليييذات ومقييييال المهيييارات الحياتيييية ومقييييال التمكيييين وبرنيييامج االرشييياد 

ذات بالمعني. وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية برنامج اإلرشاد بالمعني فيي تحسيين إدارة الي

 وتنمية المهارات الحياتية لدي كبار السن مما أدي إلي رفع فرص تمكينهم في المجتمع.

 إدارة الذات، المهارات الحياتية، كبار السن، التمكين . الكلمات المفتاحية: 

http://www.aiesa.org/


  "رؤية تطبيقية بمشاركة مجتمعية" الخدمات اللوجستية لذوي اإلعاقة المؤتمر الدولي الرابع

 

 

13 
 المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب                                                ـــــــــــطينجامعة فلس

 www.aiesa.org         

 دور وسائل التواصل االجتماعي يف تيسري أصول الدين وفروعه
 

 اعداد
 د.نهاد عبد الفتاح بدرية

 فلسطينجامعة ربية في عميد كلية الت
 

 املستخلص :
محور الخدمات الشرعية والدينية لذوي اإلعاقة في المؤتمر  يتناول هذا البحث

الموسوم بعنوان:  2021الدولي الرابع للمؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب 

هذا "الخدمات اللوجستية لذوي اإلعاقة" رؤية تطبيقية بمشاركة مجتمعية، وقد تحدثنا في 

البحث عن دور وسائل التواصل االجتماعي في تيسير أصول الدين وفروعه لذوي 

اإلعاقة، وقد تكون البحث من مقدمة وتمهيد ومطلبين، شملت المقدمة على ذكر أهداف 

البحث وأهميته ومنهج الباحث، ثم تضمن التمهيد تعريفًا بذوي اإلعاقة، وذكرنا أسباب 

لح الدال على اإلعاقة، وأشرنا في المطلب األول إلى دور انتشارها، ثم بينا تطور المصط

وسائل التواصل االجتماعي في تيسير أصول الدين وفروعه لذوي اإلعاقة، وأتبعناه 

بذكر مميزات وسائل التواصل االجتماعي، ثم تحدثنا في المطلب الثاني عن آليات تعاُمل 

جتماعي، وختمنا البحث بذكر ذوي اإلعاقة على اختالف أنواعها بوسائل التواصل اال

 النتائج والتوصيات، وذيلناه بذكر المراجع.

تيسير أصول الدين  –وسائل التواصل االجتماعي  –ذوو اإلعاقة  الكلمات المفتاحية:

 وفروعه.

http://www.aiesa.org/
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الرتبية الوجدانية خلفض مظاهر األليكسيثيميا لدى الطفل األصم 
 ومقارنته بالعاديني

 
 اعداد

 ي لبيبد. صابرين عبد العاط

 اإلسكندريةجامعة مدرس بقسم العلوم النفسية .كليه التربية للطفولة املبكرة. 
 املستخلص :

تُعد مرحلة الطفولة من المراحل المهمة التي تتكون فيها شخصية ومعتقدات 

واتجاهات الطفل، فكل ما يتعلمه الطفل في هذه المرحلة، ويتعرض له من مثيرات عقلية 

وحسية ولغوية؛ يؤثر بشكل كبير في تكوين شخصيته، واستمرار  واجتماعية وانفعالية

نموه السوي في حياته المستقبلية، ويؤثر كذلك في تعلمه ونجاحه في المراحل التالية؛ 

 حيث إن السنوات األولى من حياة الطفل مرحلة جوهرية لتكوين الشخصية وبنائها. 

دي، فإنها تكون أكثر أهمية وإذا كانت مرحلة الطفولة مهمة بالنسبة للطفل العا

بالنسبة للطفل األصم، ذلك الطفل الذي يتسم بابتعاده عن التواصل مع اآلخرين؛ اعتقادًا 

منه بأنه غير قادر على وصف انفعاالته ومشاعره، أو التعبير عن آرائه وأفكاره بلغة 

واضحة ومفهومة لآلخرين؛ مما يجعله معرًضا لإلصابة بالعديد من االضطرابات 

النفسية، كاالكتئاب، وضعف الثقة بالنفس، وعدم القدرة على تحديد أحاسيسه الداخلية، أو 

، 2020وصفها أو التعبير عنها، وهو ما يُعرف باضطراب األليكسيثيميا )إبراهيم، 

325.) 

وتعد األليكسيثيميا من االضطرابات التي يُصاب بها الطفل األصم، وهي تعكس 

عامل مع االنفعاالت من الناحية المعرفية، وتؤدي إلى القصور في القدرة على الت

صعوبات لدى الطفل في تنظيم وجدانه؛ ومن ثم فهي تعد أحد العوامل المهيئة لإلصابة 

باألمراض الجسمية والنفسية؛ مثل ضعف القدرة على التعرف على المشاعر، والصراع 

، 2019مختلفة ) مكاوي، حول التعبير عنها؛ مما يؤثر في تعامله مع مواقف الحياة ال

64 .) 

http://www.aiesa.org/
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املعايري املهنية ملعلمي الرتبية اخلاصة يف الواليات املتحدة األمريكية 
 وإمكانية اإلفادة منها  بسلطنة ُعمان 

 
 اعداد

  د/ حسام الدين السيد محمد ابراهيم

 سلطنة ُعمان -أستاذ ُمشارك في كلية العلوم واآلداب بجامعة نزوى

 خـالـد بـن سعيـد النـافعـيالباحث/ تــركـي بـن 
  سلطنة عمان –وزارة التربية والتعليم ،  صفاقس بتونسجامعة طالب دكتوراه في 

 

 املستخلص :
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على المعايير المهنية لمعلمي التربية الخاصية فيي      

ن ، واتبعييت الدراسيية الواليييات المتحييدة األمريكييية وإمكانييية اإلفييادة منهييا  بسييلطنة ُعمييا

المنهج الوصفي، كما استخدمت تحليل الوثائق في جمع البيانات والمعلوميات،  وتوصيلت 

نتائج الدراسة إلى وجود اهتمام بوضع معايير مهنية متخصصة لمعلميي التربيية الخاصية 

فيييي الوالييييات المتحيييدة األمريكيييية مييين خيييالل أقسيييام ومجيييالس التعلييييم والتيييرخيص فيييي 

 جليس األطفيال االسيتثنائيين،  ومجليس كبيار مسيؤولي الميدارل الحكوميية ،الواليات، وم

وهيئيية معييايير التييدريس المهنييي، والمجلييس الييوطني العتميياد إعييداد المعلمييين، كمييا بينييت 

النتائج وجود معايير عامة للمعلمين في سلطنة عميان فيي نظيام تطيوير األداء المدرسيي ، 

 لتربية الخاصة.  بينما ال توجد معايير متخصصة لمعلمي ا

الوالييييات المتحيييدة  -معلميييو التربيييية الخاصييية  -المعيييايير المهنيييية  الكلميييات المفتاحيييية:

 . سلطنة ُعمان -األمريكية 

http://www.aiesa.org/
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دور مؤسسات الدولة يف دعم الصحة النفسية ألسر ذوي 
  2030االحتياجات اخلاصة يف ضوء رؤية 

 
 اعداد

 د/ أمل رياض محمد شاهين
 اململكة العربية السعودية - ل  خالداملجامعة أستاذ مساعد 

 املستخلص :
تواجه اسر األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة، العديد من مصادر الضغوط        

النفسية التي يتعرضون لها، نظرا لما تمثله مشكلة اإلعاقة من عوامل ضاغطة على 

رات وتطورات األسرة ، وازدياد متطلبات األفراد واختالفها، والتي أدت إلى تغي

اجتماعية واقتصادية هائلة، مما جعل تلك األسر تزخر بالصراعات واألحداث المثيرة 

للقلق واالضطراب النفسي، الذي يهدد األمن النفسي االجتماعي واالقتصادي لهم، 

باإلضافة إلى زيادة األزمات النفسية الشديدة والصدمات االنفعالية العنيفة، مما جعل 

موضوع الصحة النفسية األهمية البالغة، لما ينتج عنه من مواقف المختصين يولون 

ضاغطة، ومصادر للقلق والتوتر، وعوامل الخطر والتهديد االجتماعي . فالضغط النفسي 

يعتبر من اشد مشكالت العصر الحديث، لما له من  آثار سلبية على سلوكيات األفراد، إذ 

يئة التعليمية التي تتواجد  فيها، ومنها الب أنه أصبح عامال مشتركا، في مختلف البيئات،

وتهدف الدراسة إلى معرفة أهم البرامج التي تقدمها المؤسسات ب، التي يواجها الطال

المختلفة بالدولة لزيادة الدعم النفسي لألسر حيث تواجه أسر األطفال من ذوي 

ي مما يؤثر االحتياجات الخاصة الكثير من التحديات على المستوى األسري والمجتمع

بالسلب على عالقات تلك األسر مع بعضها البعض أو عالقاتها مع اآلخرين بالمجتمع 

المحلي مما يدعوا لتكاتف جهود الدولة ممثلة في مؤسساتها المختلفة لتقديم أنواع الدعم 

 المختلفة وعلى رأسها الدعم النفسي والمساندة النفسية 

http://www.aiesa.org/
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 إلعاقة فى املشاركة السياسيةاحلماية الدستورية حلق األشخاص ذوى ا

 
 اعداد

 صابر عبد الغنى عبد الغنى  د.
 حلوانجامعة  - مدرس القانون العام بكلية الحقوق 

 
 املستخلص :

إن لكل شخص من األشخاص ذوى اإلعاقة حق المشاركة فى الحياة السياسية 

التصويت بإعتباره مواطنًا داخل الجماعة الوطنية، له الحق فى الترشح لالنتخابات و

عليها وإبداء رأيه فى القرارات السياسية واالنضمام الى االحزاب السياسية، ال تمييز 

ضده بسبب إعاقته، لذلك تناولت هذه الورقة الحماية الدستورية لمشاركة الشخص 

المعاق فى الحياة السياسية من خالل النصوص الدستورية والقانونية وكذلك األحكام 

 هذا الحق.الدستورية التى تدعم 

المحكمة  –الحقوق السياسية لألشخاص ذوى اإلعاقة  -المشاركة السياسية الكلمات الدالة:

 الدستورية العليا  

 

http://www.aiesa.org/
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 DSM5تشخيص اضطراب طيف التوحد وفق املعايري اجلديدة لـ
   ورقلة -دراسة وصفية تحليلية باملركز النفس ي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بتقرت -

 
 اعداد

 . مهرية خليدةد                حمادو مسعودة .د     
امعة الحاج موس ى أق أخموك تمنراست ج    حمى لخضر الوادي       جامعة    

 الجزائر

 املستخلص :
طيف التوحد اضطراب نمائي ينتج عن اضطراب عصبي يؤثر سلباً على وظائف       

ولى من حياة الطفل، الدماغ . وتظهر هذا االضطراب عادة في السنوات الثالث األ

 . وترتبط بمظاهر عجز شديد في األداء العقلي ، واالجتماعي التواصلي

لذا جاءت الدراسة الحالية لتسلط الضوء على المعايير الجديدة لتشخيص التوحد وفقا لـ 

DSM-5  ومدى التوافق بين معايير ،DSM-5  ومقيال جليام، حيث اتبعت الباحثتان

طفال  33لي، وتم اختيار العينة بطريقة مقصودة ، حيث بلغت المنهج الوصفي التحلي

وطفلة من ذوي اضطراب طيف التوحد، وطبقت عليهم مقيال جليام لتوحد، مع دراسة 

لحالة األطفال، لمعرفة العوامل المسببة لهذا االضطراب، وتم تحليل النتائج المتوصل 

 إليها، فأسفرت نتائج التحليل على ما يلي:

تالف في الصفحة النفسية لذوي اضطراب طيف التوحد وفقا لمقيال جليام يوجد اخ  -

 لعينة من أطفال طيف التوحد بالمركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بمدينة تقرت.

أهم أسباب طيف التوحد حسب دراسة الحالة لدى أطفال طيف التوحد بالمركز النفسي  -

 ت.البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بمدينة تقر

 ولقد نوقشت النتائج المتوصل إليها لما جاء في الدراسات السابقة والتراث النظري.

، تاريخ دراسة الحالة، طيف  – DSM-5معايير  -مقيال جليام،  الكلمات المفتاحية:

 التوحد

http://www.aiesa.org/
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 التوعية األثرية لألشخاص ذو اإلعاقة البصرية

 
 اعداد

 أحمد محمد نجيب السيد 
 ة من ذوي اإلعاقة البصري

 نائب املشرف على مدرسة الوعي األثري للمكفوفين باملتحف املصري 

 ومسئول القسم التعليمى لذوي االحتياجات الخاصة 

  املستخلص : 
لقد ذكرت المؤسسات الدولية ومنها منظمة األمم المتحده بأن عدد األشخاص 

شير بأن يقدر ذوي اإلعاقه يقدر بحوالي مليار شخص فأكثر يعانون من إعاقه أو أكثر وت

عددهم في الدول الناميه بحوالي ثمانون بالمائه وفي الدول المتقدمه عشرون بالمائه وفي 

الدول العربيه حوالي من عشرة إلى ثالثه عشر أو خمسة عشر بالمائه وفي مصر يقدر 

عددهم بحوالي من عشره إلى خمسة عشر بالمائه ويذكر الجهاز المركزي للتعبئه 

عدد  2006مليونان ونصف وفي عام  1996د ذوي اإلعاقه في عام واألحصاء بأن عد

ذكرت وزيرة التضامن اإلجتماعي بأن العدد  2013ألف وفي عام  467ذوي اإلعاقه 

من الميه في الميه ويرجع تضارب  67و 10كان العدد  2017ألف وفي تعداد  700

 بيل المثال:تعداد األشخاص ذوي اإلعاقه إلى العديد من األسباب منها على س

 عدم وجود عدادين مدربين للتعامل مع ذوي اإلعاقه.  -1

 بعض األسر يخفون أبنائهم من ذوي اإلعاقه في بعض قرى الريف والصعيد.  -2

 نضرة الخدمات المقدمه لذوي اإلعاقه في الريف والصعيد.  -3

عدم وجود أوراق ثبوتيه لبعض األشخاص ذوي اإلعاقه في بعض القرى في الريف  -4

  والصعيد.

ولألشخاص ذوي اإلعاقه مجموعة من الحقوق الدوليه واإلقليميه والوطنيه منها على      

سبيل المثال الحق في التعليم والحق في الصحه والحق في الثقافة األثريه والسياحية 

ولألشخاص ذوي اإلعاقه العديد من الحقوق األخرى وألول مره ينص دستور مصر 

التي تنص على  53إلعاقه ومنها على سبيل المثال الماده على العديد من الحقوق لذوي ا

في  80أن الجميع لدى القانون  سواء والتمييز على أسال اإلعاقه كما نصت الماده 

 81الفقره األخيره منها على دمج األطفال من ذوي اإلعاقه في المجتمع كما نصت الماده 

ً وتعلمياً على أن الدوله ملتزمه بأحترام حقوق األشخاص ذوي اإل عاقه واألقزام صحيا

ً وكافة الحقوق األخرى وصدر قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقه رقم   10وثقافيا

وقد نص في الباب السابع منه على الحقوق الثقافية لذوي اإلعاقه ومنها  2018لسنة 

ى اإلتاحه داخل المتاحف والمناطق األثريه وقد صدر لهذا القانون الئحة تنفيذيه تنص عل

  .مجموعه من اإلجراءات ومنها اإلتاحة

http://www.aiesa.org/
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ن نوعية حياتهم ـن حركًيا لتحسيـن املعاقيـمتكني اجلرحى الفلسطينيي
 ودجمهم يف اجملتمع

 
 اعداد

 محمد إسماعيل محمد مطر

 غزة –فلسطين  –القدس املفتوحة  بنظام الساعاتجامعة محاضر في 

 دقيق خدمة الجماعةخدمة اجتماعية تخصص ال  –الدرجة العلمية دكتوراه 

 املستخلص :
يعتبر االهتمام بفئة المعاقين حديثًا نسبيًا؛ حيث كانت تنظر المجتمعات القديمة      

للمعاقين نظرة سلبية، وأنهم فئات تشكل عبئا على المجتمعات وتضعف من قوتها وينبغي 

بدأ االهتمام باإلعاقة بشكل عام، واإلعاقة الحركية بشكل التخلص منها أو تركها، و

 خاص يأخذ بعدًا عمليًا بعد الحرب العالمية األولى، بسبب كثرة المصابين واإلعاقات.

وإن هـذه الفئة هي أحـــوج إلــي أن يتفهــم المجتمع بعض مظــاهر الشخصيــة لديهم     

ومواقف اجتماعية وصراعات نفسية، و نتيجة لما تفرضه اإلعاقة من ظروف جسمانية 

أن يتفهم أساليبهم السلوكية التي تعبر عن كثير من هذا التعقيد ،ورغم كل ذلك فإنها لم 

 تلقى حتى اآلن االهتمام المناسب حتى وقتنا الحالي.

و الجرحى لهم الحق في الرعاية المتكاملة كالصحية والتعليمية والتأهيلية، والحق في     

اتهم كأي فرد بالمجتمع يتمتعوا بحقوق كاملة سواء حقهم بالعمل في الحصول ممارسة حي

على وظيفة تتناسب قدراتهم الجسمية والعقلية لتساعدهم في تحسين نوعية حياتهم، و لهم 

الحق في التمتع بكافة الحقوق المادية واالجتماعية والقانونية، وكما أن عليهم واجبات 

 حمل المسئولية.المواطنة بقدر االستطاعة وت

أن الظروف واألحداث الصعبة والمؤلمة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني   يرى الباحث

حتى وقتنا الحالي من ممارسات، وانتهاكات وسقوط عدد كبير من الجرحى المعاقين 

حركيًا بسبب االعتداءات، والحروب المتكررة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي على 

 .قطاع غزة

في تسليط الضوء في التعرف على برامج التمكين االجتماعي،  سعى الدراسة الحاليةت   

واالقتصادي، والصحي للجرحى الفلسطينيين المعاقين حركيًا لتحسين نوعية حياتهم، 

ودمجهم في المجتمع، والتعرف على الصعوبات التي تعيق تمكين الجرحى المعاقين 

ة التي تسهم في زيادة فعالية برامج التمكين حركيًا، وتحديد أهم المقترحات العلمي

 الجرحى الفلسطينيين المعاقين حركيًا لتسحين نوعية حياتهم ودمجهم في المجتمع.

http://www.aiesa.org/
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: ستناول في المحور وتنقسم الدراسة الحالية إلى ثالثة محاور رئيسية وهي كالتالي   

ا، ومفاهيم الدراسة، األول: يحتوي على مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وتساؤالته

واستراتيجياتها المنهجية، وعرض للدراسات والبحوث العربية، واالجنبية المتعلقة 

بمتغيرات الدراسة، والمحور الثاني :يحتوي على تحسين نوعية الحياة للجرحى المعاقين 

حركيًا ودمجهم في المجتمع، المحور الثالث: يحتوى على الدراسة الميدانية وأهم النتائج 

 العامة للدراسة. 

 

http://www.aiesa.org/
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دور املشاركة األسرية يف العملية التعليمية لذوي صعوبات التعلم 
 االكادميية

 
 اعداد

 د. حمدي عبداهلل أبوسنة
 رئيس قسم الصحة النفسية والتربية الخاصة

  الجامعة األمريكية بإنديانا بالواليات املتحدة املريكية

 املستخلص :
لتنشئة االجتماعية و التربوية ،حيث أن تعد االسرة هي أولي المؤسسات ا

االسرة تؤثر علي الفرد من خالل ردود أفعالها ، فما بالك في حالة وجود أحد االبناء من 

 ذوي االحيتاجات الخاصة ،  

لذا نادت التوجهات الحديثة في مجال التربية الخاصة بمشاركة األسرة مع المدرسة 

مات التربوية ، لضمان تحقيق األهداف المرجوة ، مشاركة فعالة في تقديم البرامج و الخد

الن دور المدرسة ال يقف عند تقديم الخدمات و الخبرات التعليمية  لهذه الفئة بل لتعميمها 

في مواقف أخري اسرية و مجتمعية ، مما يستلزم تدريب و تعليم الوالدين ليتمكنا من 

في تقديم المعلومات و اكساب التعامل مع مثل هذه المواقف، و تعليم االباء يتمثل 

المهارات خاصة بأطفالهم و كذلك كيفية  تنفيذ برامج معينة حسب كل حالة .وعلى الرغم 

من اعتراف التربويين بأهميةالمشاركة الوالدية إال أنه قد أشارت العديد من الدراسات 

كما أكدت إلى عدم اهتمام بعض القائمين على العملية التعليمية بتفعيل دورالوالدين، 

بعض الدراسات أن العالقة بين الوالدين والمدرسة في حاجة إلى مزيد من االهتمام ، لذا 

 تحاول الورقة الحالية الي االجابة علي التساؤالت التالية 

ما مفهوم المشاركة االسرية في العملية التعليمية الطفال ذوي صعوبات التعلم  -1

 االكاديمية ؟ 

ية في العملية التعليمية في ضوء منظومة التعليم ما أشكال المشاركة االسر  -2

 ألطفال ذوي صعوبات التعلم االكاديمية ؟  2.0الجديدة 

ما المعوقات  المشاركة االسرية في العملية التعليمية ألطفال ذوي صعوبات  -3

 التعلم االكاديمية ؟؟

http://www.aiesa.org/
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املساندة االجتماعية و دورها يف حتقيق الدمج لألطفال من ذوي اإلعاقة 
 بصريةال

 
 اعداد

 محمد خميس محمد البوبود.  
 غزة –فلسطين  –القدس املفتوحة  بنظام الساعاتجامعة محاضر في 

 الدرجة العلمية دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية 

 تخصص الدقيق تنظيم املجتمع

 

 املستخلص :
وية يحظى ذوي اإلعاقة البصرية بكثير من االهتمام، والرعاية الصحية ،والترب

والتعليمية واالجتماعية علي المستوي دول العالم . بل أصبح مقيال تقدم الدول 

والشعوب يقال بمدي اهتمامهم بأبنائهم من ذوي اإلعاقة البصرية، ذلك ألنهم يمثلون 

نسبة ال يمكن إعفاؤها في المجتمع من ناحية ، ومن ناحية أخري ألن األديان والقوانين ، 

حق التعليم وحق العيش بكامل الحرية واإلنسانية في المجتمع  منحتهم حق المساواة و

ً لتقارير منظمة الصحة لعام  وتشمل التقارير  على أسال مبدأ تكافؤ الفرص ، و وفقا

الخاصة بذوي اإلعاقة البصرية الموجودين بالفعل داخل مؤسسات) تعليمية واجتماعية، 

ديد من الحاالت إلي لم يتم تشخيصها وصحية ( سواء بنظام العزل أو الدمج ، وهناك الع

، وتصنيفها ، حيث يعاني أفرادها من إعاقات أكبر وأعمق . ورغم أن اهتمام المنظمات 

، والهيئات المحلية ، والعالمية بذوي اإلعاقة البصرية أصبح من المسلمات إال أن نسبة 

لم ) فيما عد استيعاب ذوي اإلعاقة البصرية بالمؤسسات الخاصة في معظم بلدان العا

% 95% وبعبارة أخري فهناك 5الواليات المتحدة وبعض دول أوريا ( ال يتجاوز 

ً من ذوي االحتياجات الخاصة من بينهم ذوي اإلعاقة البصرية في تلك البالد ال  تقريبا

يتلقون رعاية منظمة ، والبد أن يكونوا موجودين في المجتمع وبحاجة إلي أن تصل 

الخاصة في بيئاتهم المحلية مع األخذ بعين االعتبار أن شريحة ذوي إليهم خدمات التربية 

اإلعاقة البصرية تمثل في أي مجتمع نسبة من المواطنين ال يمكن إغفالها أو إغفال 

حقوقها المشروعة في الحصول علي مختلف الخدمات التي تتلقاها الفئات العادية أو حتي 

لضمان وجود مستوي فعال من الرعاية،  خدمات خاصة في بعض األحيان إذا لزم األمر

% من نسبة تعداد أي مجتمع تزداد 10وتمثل النسبة التقريبية لإلعاقة بوجه عام حوالي 

 ة.% في المجتمعات النامي15% على 12لتصل إلي من 

 العالم  يزداد في توفير الرعاية لذوي اإلعاقة البصرية في و هذا ما جعل اهتمام      

العربي و المحلي،  المستوى على بل فحسب المستوى الدولي على ليس ، األخيرة اآلونة

http://www.aiesa.org/
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 من رعايتهم على والقائمون كذلك في إطار المجتمع بدءاً من الوالدين و من ثم معلموهم

لهم و تحقيق المساندة االجتماعية لهم.)العلوان،  مناسبة رعاية على الحصول أجل

2006) 

عية  في تحقيق الدمج  لذوي االعاقة البصرية  لما لها من أهمية المساندة االجتما 

في في كافة مناحي الحياة بما في ذلك النواحي الصحية والتربوية والتعليمية، 

واالجتماعية، والتأهيلية والمهنية، والثقافية واإلعالمية التي تضمن ألفراد هذه الفئة 

هي مسؤولية فريق فرص النمو المتكامل والمتوازن، واالندماج في المجتمع ومن ثم ف

واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين والمدربين المهنيين والمعلمين  متكامل من

(.و يهدف البحث الراهن Cozenave, 2006وأخصائيين التأهيل والوالدين وغيرهم )

الى الكشف عن دور المساندة االجتماعية و في تحقيق الدمج لألطفال من ذوي اإلعاقة 

لى الصعوبات التي تعيق عملية الدمج لألطفال من ذوي اإلعاقة البصرية و التعرف ع

البصرية و أهم المقترحات التي تساهم في تحقيق عملية الدمج لألطفال من ذوي اإلعاقة 

 البصرية.

و سوف يتضمن البحث ثالث محاور رئيسية، أما المحور األول سوف يتضمن 

ً مفاهيم مدخل مشكلة البحث و صياغة مشكله البحث و كذلك أهد اف البحث ، أيضا

مبحثين سوف يتناول في المبحث األول أهمية  البحث أما المحور الثاني سوف ينقسم الى

المساندة االجتماعية و أهدافها و كذلك أنواعها و وظائفها و نماذجها كما سوف يتناول 

يتناول   الفصل أهميه الدمج و أنواع ، أهدافه و فوائده و وظائفه أما المبحث الثاني سوف

مفهوم االعاقة البصرية و تصنيفاتها  كذلك دور المساندة االجتماعية في تحقيق الدمج 

لذوي اإلعاقة البصرية و ما الوسائل و االساليب و االليات التي يمكن أن استخدامها في 

تحقيق ذلك و أخيراً سوف يتناول البحث في محوره الثالث اإلطار المنهجي للبحث مع 

 نتائج عالوة على مقدمة عامة إضافة إلى الملخص و ملحقات البحث.عرض ألهم ال
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 اإلعاقة طبقا لذوي واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدستورية احلماية
 العليا الدستورية احملكمة وأحكام القانونية للقواعد

 
 اعداد

  سامح سعد محمد حسن علي
 اإلسكندرية جامعة بكلية الحقوق  ومحاضر  دكتوراه القانون العام

 
 املستخلص :

اتفق الفقه القانوني المقارن ــ حديثاًــ حول مصطلح ذوى اإلعاقة للتعبير عن     

 األشخاص الذين يوجد لديهم قصور بدنى أو حسى أو عقلي .

بفئة ذوى اإلعاقة ، إال أن  2014بالرغم من عدم اهتمام الدساتير السابقة على دستور 

لم تتخل عن هذه الفئة ، وإنما أقرت مبدأ التمييز اإليجابي  المحكمة الدستورية العليا

لصالحهم سواء فيما يتعلق بالعمل أو التأمين االجتماعي ، وأقرت مسئولية الدولة عن 

رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم على أسال قواعد التضامن االجتماعي وقواعد 

 الضرورة .

ير بحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة ، فقد اهتم بشكل كب 2014إال أنه بصدور دستور 

حيث نص على حقوقهم في إحدى عشر مادة تضمنت كافة المجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية والترفيهية ، وجعل تمثيلهم ألول مرة في المجالس التشريعية 

والمحلية ، وقد أحسن المشرع الدستوري صنعا حين أضاف فئة األقزام لفئة ذوي 

% من 35اية لحقوقهم ، خصوصا وأن نسبة األقزام فى مصر تتعدى نسبة اإلعاقة رع

 أقزام العالم.

http://www.aiesa.org/
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 الرد على منتقدي منهجية ماسجوتوفا

 
 اعداد

 السيد صبحي النحراوي .د
مستشار شئون اإلعاقة باالتحاد العالمي للمدارس العربية واإلسالمية التابع ملنظمة 

  التعاون اإلسالمي
 املستخلص :

 Masgutovaجية ماسجوتوفا للتكامل العصبي الحسي الحركي للمنعكسات منهتعتبر 

Neurosensorimotor Reflex Integration (MNRI®)  منهجية علمية عالجية

تأهيلية، وضعت أصولها وقواعدها الدكتورة سيفتالنا ماسجوتوفا، أستاذ علم النفس 

العصبي/ الحسي/ الحركي التطبيقي بجامعة روسيا، تعتمد فكرتها على إحداث التكامل 

للمنعكسات األولية، من خالل نشاط تدريبي يدوي على أجزاء الجسم لألفراد الذين لم 

تكتمل منعكساتهم أليٍ من أسباب عدم تكاملها، وهو ما يؤدي إلى تحسُّن في قدراتهم 

 الحركية واالنفعالية والمعرفية واللغوية والتعليمية.

سجوتوفا على دعم عملية تكامل األنماط الحركية تقوم الفكرة العامة لمنهجية ما

للمنعكسات األولية، بغض النظر عن حالة الشخص أو عمره 
*

ف المنعكسات  . وتعرَّ

األولية على أنها ردود فعل تلقائية للنظام العصبي عند وجود مثير معين، بشكل محدد قد 

ي(، تَظهر في يكون )لَْمسي، أو سمعي، أو بصري، أو دهليزي، أو حسي عميق، أو  شمَّ

 ,Sechenov) صورة استجابة وضعية أو حركية )أو إفراز للغد، أو حركة بؤبؤ العين(

1863/1995; Pavlov, 1927/1960 بهدف تنشيط النمو العصبي، وتفعيل آليات ،)

(. والمنعكسات هي أول وأقدم األنماط الوراثية الحركية .(Masgutova, 2011الحماية

دمجها في قدرات ومهارات حسية حركية عالية التحكم، لتوفير  السلوكية، والتي يجب

معالجة أو فك تشفير المدخالت والبرمجة والتحكم في األعمال الحركية والسلوكية 

 (. .(Masgutova, 2011والذاكرة والتعلم واللغة والتواصل

وهكذا فإن أنماط المنعكسات الناضجة تخلق األسال العصبي الفسيولوجي للتنمية 

التعلم؛ في حين أن التطور الضعيف للمنعكسات يؤدي إلى عدم تكامل الحوال، و

والحركات واالستجابات التفاعلية، والسلوك، واالفتقار إلى التحكم الوضعي، وسوء 

البرمجة والتنسيق الحركي والتي تؤثر سلبا على الدوافع واإلنجاز 
†
 

                                           
*  -  https://masgutovamethod.com/the-method/the-mnri-method-approach-programs 
†  - Masgutova, S., & Masgutov, P. D. D. (2015). A Search for Excellence in Gifted Children with 

Reflex Integration.   
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إعادة التوطين أو إعادة وتعتمد منهجية ماسجوتوفا على تمارين وتقنيات تسمى  

رسم النمط؛ والتي تعني إعادة التعليم، وإعادة الترميز، وإعادة توجيه المسارات العصبية 

المحددة، ألنماط المنعكسات الديناميكية والوضعية. حيث أن استثارة هذه المسارات 

فاعية العصبية تهدف إلى تقوية وتثبيت الذكريات الحسية الجنينية، وتفعيل اآلليات الد

الفطرية لنظام "إنذار " الجسم في الدماغ.
‡
 

ومنذ أن دخلت منهجية ماسجوتوفا إلى مصر ومنها إلى الوطن العربي منتصف عام 

تتعرض ألوجه النقد، أغلبه لعدم توافر المعلومات الالزمة عنها، وللتأويل  2015

ل إجراءات الخاطئ لبعض أساليبها، وفي هذا البحث حاولت تفنيد صور النقد من خال

 منهجية تتبع الخطوات التالية:

 تجميع النصوص المقروءة والمتلفزة التي نقدت منهجية ماسجوتوفا. .1

 تحليل محتوى هذه النصوص، من أجل تبيِّن أوجه النقد ومحاوره .2

الرد على هذه النقاط من واقع خبرة الباحث بوصفه أحد دارسي منهجية ماسجوتوفا،  .3

 صر .ومنسقها اإلداري األول في م

صياغة الردود وفق آلية تتحرى السالسة والمرونة، ليسهل استيعابها خاصة لمن هم  .4

 بعيدي التخصص عن الموضوع.

نشرها ترغيبا في بناء نقد موضوعي تربوي هادف في مجال التربية الخاصة  .5

 وتأهيل ذوي اإلعاقة
 

                                           
‡ - Koberda, J. L., & Akhmatova, N. (2016). Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration 

(MNRI) as a New Form of Manual Neuromodulation Technique. J Neurol Neurobiol, 2(5).  
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تنمية املهارات االجتماعية والرعاية الذاتية على برنامج سلوكي أثر 
ا القابلني للتدريبل

ً
 دى عينة من األطفال املعاقني عقلي

 
 اعداد

 د. هند حسن محمد الحسيني
  دكتوراه تأهيل ذوي اإلعاقة العقلية

 املستخلص :
الدراسيية إلييى بحييث كيفييية تنمييية المهييارات االجتماعييية لييدى عينيية ميين  تدفهيي

ص مهييارات الرعاييية األطفييال المعيياقين ذهنيًييا القييابليين للتييدريب، والييذين يعييانون ميين نقيي

الذاتية، من خالل برنامج سلوكي يسعى إلى تنمية المهارات االجتماعية ومهيارات رعايية 

الييذي يعتمييد علييى تصييميم  وقييد اعتمييدت الدراسيية منهاجيًييا علييى الميينهج التجريبييي الييذات.

المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة والقياسييين القبلييي والبعييدي، حيييث تييم تقييديم البرنييامج 

عليييى أطفيييال المجموعييية التجريبيييية، بينميييا يتعيييرض أطفيييال المجموعييية الضيييابطة المعيييد 

أدوات الدراسيييية )بطاقيييية المالحظيييية للمهييييارات  للبرنييييامج اليييييومى للمؤسسيييية، وتطبيييييق

االجتماعيية ومهيارات رعايية اليذات، واالختبييار المصيور للمهيارات االجتماعيية ورعاييية 

 أي بعد االنتهاء من البرنامج.  الذات( قبل بدء البرنامج، وكذا تطبيقها بعديًا

  وقييد خلصييت الدراسيية عييدد ميين النتييائج ميين بينهييا وجييود فييروق داليية إحصييائي ا )   

( بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبيية، وأطفيال المجموعية الضيابطة 0.05

فييي تنمييية المهييارات االجتماعييية، لصييالح أطفييال المجموعيية التجريبييية )الييذين درسييوا 

  وكذلك، خلصت الدراسية إليى وجيود فيروق دالية إحصيائي ا عنيد مسيتوى ) نامج(.البر

( بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبيية، وأطفيال المجموعية الضيابطة 0.05

فييي تنمييية مهييارات رعاييية الييذات باالسييتعداد المهنييي لصييالح أطفييال المجموعيية التجريبييية 

 )الذين درسوا البرنامج(.

األطفال ذوي اإلعاقة العقلية القابلين  -األطفال ذوي اإلعاقة العقلية  فتاحية:الكلمات الم

 مهارات رعاية الذات. -المهارات االجتماعية  -البرنامج السلوكي  –للتدريب 
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 2030دور مؤسسات اجملتمع املدني لذوي اإلعاقة يف مصكر بكرؤية 

 
 اعداد

  د.علياء محسن الجميلي
  انا بالواليات املتحدة املريكيةالجامعة األمريكية بإندي

 املستخلص :
موجودةٌ في جميع دول العالم ، حيث أّن فرص العمل بالّنسبة إليهم  هي مشكلة

تكاد تكون معدومةً، واليوم لن نتحدث عن جانب التّنمر اّلذي يعانون منه رغم أهميته، 

أنَّ لهم أحقيةٌ بالعيش  فمعظم النّال ال تتقبل وجودهم في ساحة العمل، ولكن مّما هو مؤكد

 مثلنا والعمل ،وإقامة مشاريع تخصهم مهما كانت اإلعاقة. 

 حل المشكلة: 

ٌ لذوي االحتياجات الخاصة، فهناك  -1 إقامة مركزاً إلعادة التّأهيل: يوجد أصناٌف عدّة

إعاقاٌت تخصُّ العقل مثل التّوحد ومتالزمة داون ،فهؤالء يحتاجون إلى مراكٍز 

مون فيها القراءة والكتابة ، وأيضاً كيفية التّعامل مع النّال واالندماج للتّأهيل ،يتعل

 معهم وتنمية مواهبهم. 

دوراٌت للتّدريب: يحتاج ذوي االحتياجات الخاصة لدوراٍت تدريبيٍة تصقلها  -2

وتدريبهم وتؤهلهم للعمل، حيث يرى الخبراء ما يناسبهم من األعمال ويدربونهم 

اإلمكانية ذه الدّورات تكون مقسمةً وفق نوع اإلعاقة ووفق دوراٍت متتاليٍة، وه

 وميول الّشخص المعاق 

تنبيه األهل ومساهمتهم بالمساعدة أثناء التّدريب ،وإعطاء شهادة تمكنهم من ممارسة  -3

 العمل عند االنتهاء. 

أفكار لتشغيل ذوي االحتياجات الخاصة مكاتب إليجاد فرصة عمل لهم: بعد إقامة  -4

الّشهادات ،يجب أن يكون في كّل دولٍة فرصة عمٍل تتبع للّشهادة  الدّورات ونيل

المعطاة من معاهد التّدريب ، ويجب أن تضع كّل الدّول قوانيناً لتحديد نسبةً لتوظيف 

 %  من نسبة الموظفين.2ال تتعدى  ذوي االحتياجات الخاصة وإن كانت

ل بضرورة عمل ذوي إقامة مشاريع لتوعيّة: يجب إقامة مشاريعٍ لتوعيّة النّا -5

االحتياجات، وتأمين فرص عمل مناسبة له، وتقبّل النّال لهم في حال رؤيتهم 

يعملون في أي مكاٍن ، وتشجيعهم وتحفيزهم على عملهم مشاريٌع ناجحةٌ لذوي 

 االحتياجات الخاصة

http://www.aiesa.org/
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من المشاريع النّاجحة لذوي االحتياجات الخاصة ما قامت به الّسيدة الماليزية  

وحد هاتا، فنتيجةً لتعرضها لجلطٍة دماغيٍّة أدّت إلصابتها بالّشلل، أقامت هذه هازليت م

ً   معلومات عن انشاء مصنع إعادة تدوير في األردن عام  ً فنيا م 2015الّسيدة مشروعا

أسمته سوق الفن ، فكرته قامت على فتح معارٍض لفنانين ومبدعين من ذوي االحتياجات 

ً الخاصة ونال هذا المشروع نج ً عظيما في مدينة بروكسل أُقيم مطعم المسمى ب و. احا

دوجري، واّلذي يعاني معظم العاملين فيه من متالزمة داون، ونال المطعم المركز  65

األول بأنّه األجود من بين أكثر من ألفي مطعٍم ،ومّما قالته النّادلة ماري صوفي المارش 

ن الّضغط ،ونحن فخورون بأنفسنا(. المصابة بمتالزمة داون: )إّن هذا يمثل الكثير م

وقال فالنتين كوجليز وهو من مؤسسي المطعم: نعمل مع أناٍل سعداٍء جداً بأنّهم يعملون 

 ، لذا فهم يستمتعون بالحضور إلى العمل كّل يوم
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يف استخدامات ذوي اإلعاقة البصكرية لوسائل  احلديثةأثكر التقنيات 

 اإلعالم
 

 اعداد
  اجد صابر محمودشيرين م 

  الجامعة األمريكية بإنديانا بالواليات املتحدة املريكية
 املستخلص :

رصد جوانب النقلة التقنية في مجال  العمل هذه لتحقيق هدف أساسي هو: تسعى ورقة 

اإلعالم وتوصيف وتحليل دورها في دعم إشباع االحتياجات اإلعالمية لذوي اإلعاقة 

 البصرية.

إلعالم وظائف أساسية تتمثل في اإلخبار والتعبير عن الرأي واإلعالم لوسائل ا      

والتعليم واإلعالن والترفيه. وفي إطار هذه الوظائف األساسية تعمل وسائل اإلعالم 

التقليدية المكتوبة والمسموعة والمسموعة المرئية، وذلك بهدف إيصال رسالة معينة 

ونظرا لمحدودية  ف المؤسسة اإلعالمية.لجمهورها تنبثق من هذه الوظائف، وتخدم هد

الوسائط التي تعتمد عليها وسائل اإلعالم التقليدية، فإنها ال تصل كل الجمهور المتلقي 

بشكل كامل وبنفس الكفاءة. فالصحف على سبيل المثال، من جرائد ومجالت، تعتمد 

لبصر من بشكل أساسي على الكلمة المكتوبة، مما يحول دون وصول رسالتها لفاقدي ا

المتلقين، أو يجعلهم في حاجة ماسة إلى شخص وسيط يقوم بنقل رسالة هذه الصحف 

إليهم، مما يقلل من االستفادة والمتعة التي من المفترض أن تحققها الصحيفة لقرائها. 

وينطبق األمر نفسه على الجمهور من األشخاص ذوي اإلعاقات السمعية في حال 

ما من جمهوره. وكذلك فإن جزءا من رسالة التليفزيون ال الراديو إذ إنهم يستثنون تما

يصل إلى ذوي اإلعاقة البصرية وهو الجزء المرئي منها مما يخل بمضمون المادة 

اإلعالمية الواصل إليهم ويجعله منقوصا. ولعل من أبرز األمثلة على ذلك ما يحدث في 

قط هو: تذاع في األوقات التنويه عن مواعيد مواد إعالمية معينة؛ حيث إن ما يقال ف

التالية، ثم تتم كتابة األوقات على الشاشة دون ذكرها. ويحدث األمر نفسه في الرسائل 

اإلعالنية المتعلقة بالتسوق عبر الهاتف؛ حيث ال يتم ذكر أرقام الهواتف صوتيا، ويكتفى 

 بكتابتها على الشاشة.

ائصه المختلفة التي يعد من وبظهور اإلعالم الجديد المعتمد على اإلنترنت، بخص   

أهمها االعتماد على الوسائط المتعددة المتمثلة في النص والصوت والصورة معا، حدثت 

نقلة نوعية في مجال اإلعالم، وأصبح من اليسير الوصول بالرسالة اإلعالمية إلى شتى 

طوائف الجمهور على مختلف خصائصهم، الذين لم يعودوا متلقين فحسب، بل أصبحوا 

اركين إلى حد كبير في صنع الرسالة اإلعالمية نفسها، مما فتح مجاال واسعا لتعبير مش

 كل فئة بل وكل فرد عن أفكاره وآرائه وقضاياه المختلفة.
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على الرغم من تعدد وسائل اإلعالم التقليدي وتعدد وظائفها ورسائلها،  المشكلة البحثية:

كفاءة نظرا لخصائصها المحدودة إال أنها ال تصل إلى شتى فئات الجمهور بنفس ال

واعتمادها على وسيط واحد أو اثنين على األكثر في نقل الرسالة، وكذلك لعدم توافر 

عنصر التفاعلية لديها. إذ من الصعوبة أن تصل رسالة الصحف إلى ذوي اإلعاقات 

 البصرية، كما أن المواد التليفزيونية تصل إليهم ناقصة لعدم تمكنهم من متابعةالجزء

 المرئي منها.

كما أثر عدم تفاعلية الوسائل اإلعالمية التقليدية على المحتوى المقدم. إذ أدى انفراد   

عدد محدد من القائمين باالتصال المنتجين للرسالة اإلعالمية بإنتاج الرسائل اإلعالمية 

الخاصة بذوي اإلعاقة بشكل عام وذوي اإلعاقةالبصرية بشكل خاص، إلى إنتاج رسائل 

عالمية تعتريها الكثير من المشكالت؛ حيث لم تعبر عن القضايا الحقيقية والواقعية إ

لذوي اإلعاقة، كما اتصفت بالموسمية واالنتقائية والتشويه واالجتزاء وعدم االستمرار؛ 

مما أدى إلى التأثير السلبي الواضح على الصورة الذهنية المكونة لدى المجتمعات عن 

 وحملهم المزيد من المشقة والعناء.األشخاص ذوي اإلعاقة 

مع ظهور اإلعالم الجديد المعتمد على اإلنترنت، والمتميز بالعديد من   

الخصائص التي من أهمها تعدد الوسائط والتفاعلية، تم تالفي الكثير من المشكالت 

المتعلقة بمدى وصول الرسائل اإلعالمية إليهم ومدى سهولة هذا الوصول، وكذلك بمدى 

كتهم في إنتاج الرسالة، وبالتالي تعبيرهم بشكل أكثر واقعية عن اهتماماتهم مشار

وفي إطار المعطيات السابقة، إلى أي مدى يسهم اإلعالم الجديد  ومشكالتهم وقضاياهم.

وتقنياته في تحسين حياة األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية؟ وماذا يحتاج اإلعالم 

 اعلية في تحسين حياة ذوي اإلعاقة البصرية؟اإللكتروني المصري ليسهم بشكل أكثر ف
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 مناذج للخدمات التعليمية لذوى اإلعاقة  فى الواليات املتحدة األمكريكية

 
 اعداد

 فاتن فؤاد توفيق
 الجامعة األمريكية بإنديانا بالواليات املتحدة املريكية

 املستخلص :
م تحققه أن يكون لك حلم تعيشه بخيالك يختلف تماما عن أن يكون لديك حل

وتعيشه بذاتك وبنجاح، وهذا ما نرجوه لذوي اإلعاقة. من الشائع والمتداول التركيز 

والتحفيز علي الدراسه والتفوق لنول المراكز المثمرة إجتماعيا و ماديا ولكن من السهل 

أن نتغافل عن حقوق ذوي اإلعاقة وباإلستطاعة أن نتجاهل عن تحفيزهم إعتبارا بأنهم 

والعمل لتطويرمهاراتهم   يثمروا. فلذلك يجب توضيح الحقوق و حمايتها غير قادرين أن

 األكاديمية والسلوكية من أجل حياة أفضل لذاتهم ولمجتمعهم.

ال جدال في أهمية التعليم لجميع األطفال و بخاصة لذوي اإلعاقة،لذلك ألزمت 

اإلعاقه  القوانين األمريكية، الفرد والمجتمع علي إحترام وتقدير ومساعدة ذوي

واإلحتياجات الخاصه والتخطيط والعمل تجاه معاملتهم بالمساواة وحمايتهم من التمييز 

في كثير من المجاالت إبتداء من الطفوله في مجال التدريس حتي ما بعد المرحلة 

الثانوية. هذه القوانين الواضحه المشددة كونت األسال الثابت ألنظمة تعليمية مدروسة 

ن تبدأ بإختبارات لتقييم وتحديد اإلعاقات والمستوي العلمي ومنها من قبل المتخصصي

عمل اإلجراءات المناسبة ذات الصله للفرد والعمل بدقة مع فريق العمل فى إتجاه يصل 

ً حتي  ً وذهنيا بالطالب إلي الهدف؛ من بعد إعطائه الفرصة لتحويله من الداخل نفسيا

 يبرع ويثبت ذاته .يتغلب علي ضعفه وعلي نقص قدراته ليتفوق و

الواليات المتحده األمريكية الي جانب كثير من الدول األوروبية المتقدمة إهتمت 

وأبرزت أهمية التوعيه واإلهتمام بقضايا ذوى اإلعاقة ومنها قضية التعليم لما له من أثر 

عظيم في معايشتهم، ومشاركتهم في تحمل مسؤليتهم تجاه أنفسهم والمجتمع. فى 

وف أشارك وأناقش بعض األفكار بالتفصيل حول أساسيات النظام المحاضرة س

المدرسى لخدمة ذوى اإلعاقة والخدمات الخاصة. هذا النظام أثبت أنه كان سبب فى 

نجاح الكثير. ستتم مناقشة العديد من التفاصيل التى ستعطى نظرة حول النظام 

الظروف المناسبة لهم واإلختبارات لتحديد اإلعاقة وكيفية إيجاد الوسائل لتهيىء 

ومساعدتهم على فهم قدراتهم ونقاط ضعفهم، ومن ثم إعطاء تقنيات لتمكينهم من التعامل 

مع إعاقتهم والتغلب على ضعفهم، لتمكينهم من المعايشة بإيجابية فى المجتمع وتحقيق 

 لية.أهدافهم وأحالمهم المستقب
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The GIS as a Supportive Technology to 

Benefit People with    Disabilities 

By 

Prof. Dr. Hamdy El-Gamily 
American University in Indiana-USA 

Abstract: 
People with disabilities live in a geographic context that 

influences their quality of life. Geographic Information Systems 

(GIS) and many other emergent technologies could be used to 

qualitatively and quantitatively analyze such a context in 

addition to provide endless support to people with disabilities. 

Lack of relevant or modified public transportation, poverty, 

neighborhood crimes, scarcity in information about the 

infrastructure, utilities, reserved and dedicated spaces for people 

with disabilities, and scarcity of specialized doctors make life of 

such individuals are difficult for people with disabilities and their 

caregivers. 

The GIS is an advance technology that intersected with 

nearly all the activities, services and development sectors all over 

the world. The GIS became a tool to support the people with 

disabilities in different ways and means. This research aims at 

analyses and introduce GIS-based tool to utilize the GIS 

advancement capabilities on the field of supporting and 

encourage the people with disabilities to interact with the real 

world around them in an easy way. In this research, the GIS 

technology will be utilized and integrated with the advanced and 

emerging technologies such as, the Augmented Reality (AR) and 

Artificial intelligence (AI). The detailed objectives of this 

research are as follows: 1) analysis and design a smart mobile 

tool to map the locations, parking spaces, entrance/exit, 

governmental and NGOs organizations, educational and training 

institutes, health care and any other facilities that responsible for 

providing services or support for the people with disabilities;  
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2) encourage the public society members, students and NGOs 

staff to collect the relevant data to support people with 

disabilities using the data collection tool; and 3) introduce a 

web/mobile Geoportal to support people with disability in their 

daily activities. 

Navigation and accessibility for people with disabilities is 

one of the benefits of the GIS technology and related Geospatial 

data sets. There some initiatives all over the world to utilize the 

GIS technology to support different categories of people with 

disabilities. The Ways2see is a GIS-based application that 

support the people with visual impairments and blindness in 

wayfinding. It offers a new online application to support 

individual mobility in context of pre-trip planning for people 

with visual impairments or blindness based on Geospatial 

environment. Obstacles, barriers, landmarks, orientation hints, 

and directions for wayfinding are generated by user profiles. The 

underlying individually coded network for GIS analysis integrates 

sidewalks and different types of crossings and implements 

various orientation and navigation attributes. 

The current research will outline and introduce a comprehensive 

GIS-based tool that integrate with Augmented Reality (AR) and 

Artificial Intelligent (AI) technologies to support the people with 

disability, especially in the Arab world. The proposed tool could 

be implemented by financial support from NGOs or any 

organization concerned with the people with disabilities. 

Keywords: GIS – Geospatial data – People with disabilities – 

Augmented Reality (AR) - Artificial intelligence (AI) - Ways2see 

– wayfinding - NGOs 
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