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 :الممخص

 ااحتياجً  العراقي المجتمع كثر شرائحأ مف اإلعاقة ذوي األشخاص شريحة فإ
 ونفسية واقتصادية اجتماعية واالجتماعي، لما يتعرضوف لو مف تحديات النفسي لألمف
 .لمشعور بالتمييز عرضة تجعميـ قد تمؾ التحديات،معقدة

 ،العالـ سكاف مف كبيرة قطاع عمى اليوـ اإلعاقة أساس عمى التمييز يؤثر إذ
 الصمة ذوو أو اإلعاقة ذوو األشخاص يواجييا التي ةالرئيس المشكالت مف بيف وىو

 وبالتالي حياتيـ عمى كارثية آثار لو يكوف وقد ،مختمفة أشكاؿ في ويتجمى. اإلعاقةب
 يبوجو خاص ف العجز قاسًيا ثار التمييز بسببآذ كانت إ ؛المجتمع حياة عمى

 والنفسية واالجتماعية األسرية والحياة والزواج ، والتوظيؼلتعميـ، والعمؿامجاالت 
 .العامة والمرافؽ األماكف ودخوؿ الثقافية والحياة والنقؿ والصحية

 األشخاص ضد التمييز مظاىر عمى محاولة التعرؼ إلى البحث يستيدؼ ،لذا
 .والصحة االجتماعية ياةوالح األسرية والحياة والعمؿ التعميـ مجاالت في اإلعاقة ذوي

المبحث االوؿ منو تناوؿ  مبحثيف إلى البحث قسـ فقد ،اليدؼ ىذا ولتحقيؽ
، واالستبعاد االجتماعية اإلعاقة، وىى التمييز وذوو سياسية لمبحثألعمى المفاىيـ ا

 في اإلعاقة ذوى األشخاص ضد التمييز مظاىر الثانيفى حيف تناوؿ المبحث 
ليختـ  ،واالجتماعية والصحة األسرية والحياة والعمؿ تعميـال في العراقي المجتمع

 .والمراجع اليوامش قائمةب بحثال
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Abstract:  

The segment of persons with disabilities is among the most 

vulnerable segments of Iraqi society in need of psychological and 

social security because of the complex social, economic, and 

psychological challenges they face, which may make them vulnerable 

to discrimination. 

Discrimination on the basis of disability today affects a large 

segment of the world's population and is one of the main problems 

faced by persons with disabilities or those related to disability. It is 

manifested in various forms and may have disastrous effects on their 

lives and thus on the life of society. Because of disability is 

particularly severe in the areas of education, employment, 

employment, marriage, family life, social, psychological, health, 

transportation, cultural life and access to places and public facilities. 

The research aims to identify the manifestations of 

discrimination against persons with disabilities in the fields of 

education, work, family life, social life and health. 

In order to achieve this goal, the research section was divided 

into two sections, the first of which dealt with the basic concepts of 

research, namely, discrimination, people with disabilities and 

collective exclusion, while the second topic dealt with the 

manifestations of discrimination against persons with disabilities in 

Iraqi society in education, work, family life, Search the list of margins 

and references 
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 :مقدمةال

اـ والركيزة األساسية في أيَّ مجتمع ىو محور االىتمُيعَّد العنصُر البشرِي في  
مؤسسات المجتمع  ووماتقدم ،رؾ لعجمتيا وىو المستيدؼ لنتاجيافيو المح ،التنمية

ألف يحيا حياة كريمة في بيئة يسود  ؛إنما ىو بيدؼ الوصوؿ بو ،مف برامج ورعاية
 .فييا األمف النفسي واالستقرار االجتماعي

 اإلعاقةتفاقية الدولية الخاصة بذوي المبادى التوجييية لالفَّ أف غـ موعمى الر 
رير خياراتيـ بما في ذلؾ حرية تق ،واستقالليـ الذاتي األشخاصرامة تقـو عمى احتراـ ك
شراؾ  ،عدـ التمييز ،بأنفسيـ واستقالليـ بصورة  اإلعاقةذوي  األشخاصكفالة مشاركة وا 

تزاؿ المجتمعات النامية ومنيا ال ونِّ إإال ، الة في المجتمع واحتراـ الفوارؽكاممة وفع
نظرة احتقار  كذلؾ تنظر ألسرتو ،ميمشة نظرة اإلعاقةص ذوي العراؽ تنظر لألشخا
  .مجتمعالذا في ى امعاقً  بت طفاًل أنج الشعور بالخجؿ كونيا مما قد يدفع باألسرة

، اإلعاقة ذوي األشخاصواألبحاث  كذلؾ تجاىمت العديد مف الدراسات
 والمشكالت اإلعاقةتتعمؽ في واقع  مف دوف أف ،عاـ بشكؿ اإلعاقةبت حوؿ وأنص

ا في يا، ويبدو ىذا األمر أكثر وضوحً واالقتصادية والنفسية الناجمة عن االجتماعية
ناثً ذكورً إْذ تندر الدراسات التي تعرض واقع المعاقيف  ،عالمنا العربي قد  فيـ ،اا وا 

ألنيـ يواجيوف صعوبات ؛ يـ معاقوف ومرة ثانيةمرة ألن ،يعانوف مف التمييز مرتيف
مف أىميا الحرماف مف فرص غير المعاقيف التي  األشخاصخاصة ال يواجييا 

ندماج ومحدودية فرص الزواج واال ،والتدريب والتأىيؿ والعمؿ ،واإلرشاد ،التعميـ
وسوء  ،ر وسوء التغذيةعف الفق االجتماعي ومحدودية الخدمات الصحية، فضاًل 

مف انخفاض في الخدمات الصحية  اإلعاقة وذو  األشخاصإْذ قد يعاني  ؛عاممةالم
ّمما يؤدي إلى عدـ تحكميـ  ،واالجتماعية والتعميمية والتأىيمية والتوظيؼ والدخؿ
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عف احتماالت  بشؤونيـ الشخصية واعتمادىـ بدرجة كبيرة عمى اآلخريف، فضاًل 
  .ساءة الجسمية نتيجة ليذا التيميشتعرضيـ لإل

حقيقي ، بعد تعرؼ الميتميف إلى حجميا الا بمشكالتيـقد تزايد االىتماـ مؤخرً و 
، ومدى توافر متطمباتيـ األساسية وما تبعو مف مؤتمرات والمستوى المتدني لرعايتيـ

إْذ تنبو العالـ ليذه الشريحة بعد  ؛عمى اىتماـ العالـ بالمشكمة اواضحً  وندوات دلياًل 
 ميا مف ىدر لإلمكانات والطاقات المتوافرة لدييا.إدراؾ ما يترتب عمى تجاى

 اإلعاقةذوي  األشخاصالتعرؼ عمى مظاىر التمييز ضد الى ويسعى بحثنا 
تناوؿ المبحث  فقد قسـ البحث الى مبحثيف ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ،في المجتمع العراقي

ستبعاد واال اإلعاقةوي ذ، ساسية لمبحث وىي التمييزىيـ األوؿ منو تحديد المفااأل
ذوي  األشخاص ، في حيف تناوؿ المبحث الثاني مظاىر التمييز ضداالجتماعي

حث ، ليختـ البحياة االسرية واالجتماعية والصحة، الفي التعميـ، العمؿ اإلعاقة
 .بالخاتمة واليوامش والمصادر
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 ولالمبحث األ 

 تحديد المفاهيم األساسية

 اإلعاقةذوي  األشخاصز ضد ما داـ موضوع البحث يركز عمى دراسة التميي
 فإفَّ ىذا المبحث سيركز عمى تحديد المفاىيـ الخاصة بذلؾ وىي:

  Discrimination التمييز :أواًل 

 The disabled اإلعاقةذوي  :اثانيً 

 Social exclusion االستبعاد االجتماعي:اثالثً 

  Discriminations   : التمييزأوًل 

 اومزتُو ميزً  اية العزؿ واإلفراز، وميزتُو تمييزً يقصد بالتمييز مف الناحية المغو 
، أي يقتطع وانماز الشيء انفصؿ اوامتازوا تميز بعضيـ مف بعض ويكاد يتميز غيضً 

 .(ٔ)عف الشيء

أو دؿَّ عمى  الذا تشير كممة التمييز في المغة العربية بعد كؿَّ ما اقتضى توجبً 
 عزؿ والفصؿ.سموؾ يتضمف معاني ال مماثمة أو مغايرة إلى كؿَّ 

ىو  Discriminationفإف األصؿ الالتيني لكممة ، نكميزيةوفي المغة اإل
"discrimination التي تشير إلى معاممة شخص ما أو مجموعة معينة في المجتمع "

ويعود السبب في ذلؾ إلى أسباب عدة  ،بصورة غير مقبولة ومختمفة عف اآلخريف
 .(ٕ)منيا: العمر، العرؽ والجنس

شرة سواء في مية تحديد مصطمح التمييز تتجاوز داللتيا المغوية المباإفَّ عم
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 .اني عدةنكميزية، فالتمييز لو معالمغة العربية أو اإل

مف التساوي في ، عممية حرماف فرد ما، أو جماعة يعرؼ بأنوَّ  افالتمييز سياسيِّ 
ختمؼ تئات التي وىذا ما ينطبؽ عمى الف ،قؿ العالقات بيف الفئات المختمفةوفي ح ،الفرص

، أو يكوف والطبقة االجتماعية ،والقومية ،والديف ،بعضيا عف بعض مف حيث العنصر
 .(ٖ)التمييز في التوظيؼ أو اإلسكاف أو التعميـ وأشير أنواع التمييز ىو التمييز العنصري

وبحسب قاموس األنثروبولوجيا يقصد بالتمييز معاممة بعض فئات المجتمع 
وذلؾ لإلبقاء  ،قة ليا البتة بسموكيـ االجتماعيمفتعمة ال عال معاممة سيئة ألسباب

أو  اتمع، والتي تتضمف عزليـ اجتماعيِّ عمى ىوة اجتماعية بينيا وبيف بقية أفراد المج
 .(ٗ)القياـ بأعماؿ عدائية ضدىـ

وىكذا ففي المعنى القاموسي الدقيؽ مف الممكف أف ينحاز المرء إلى مجموعة ما، 
 ،زدرائيةعماؿ ىذا المصطمح عمى المواقؼ االعمـو االجتماعية يقتصر استلكف في مجاؿ ال

ما تكوف  االتي يقصد بيا التعامؿ مع شخص أو مجموعة أشخاص بصورة مختمفة غالبً 
( ىي الرفض Discriminationلمتمييز ) فمف أكثر التعابير تداواًل  .بصورة سيئة

(Rejection( والنفي )Ostracismواإلقصاء أو اإل )( بعادExclusion)(٘). 

استعمؿ مفيـو التمييز ليشير إلى االستجابة بصورة وفي إطار عمـ النفس  
 .(ٙ)تفريقية

ي تفرقة في العمؿ يتقدميا أ ،، أو فكرة مسبقةىأي المعاممة بتحيز وتعامم
ال عمى ، نوع الذي يصنؼ فييما أحد األفرادأو تقـو عمى الطبقة أو ال، التعصب

 .(ٚ)أو الحقةخصائصو السميمة 

فقد  ،فقد عرؼ التمييز بأنو المعاممة غير العادلة ،أما مف الناحية االجتماعية
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دنجز(* إلى نظر بعض عمماء االجتماع األوائؿ أمثاؿ )ولياـ سمنر وفرانكميف جي
عف التمركز حوؿ الساللة أو بوصفو بكممات ُأخرى ظاىرة ثقافية  االتمييز بوصفة تعبيرً 
ويتسؽ ىذا التفسير مع الدراسات التي أجريت ) ،المختمؼ عني(تدور حوؿ )كراىية 

التي أوضحت كيؼ تتأثر العالقات مف الجماعات  (؛حوؿ فكرة التصورات النمطية
األثنية والعرقية بالمعتقدات ذات الطبيعة االجتماعية التي تؤمف بيا كؿ جماعة أزاء 

 .(ٛ)الجماعات األخرى

( لسنة ٖٛلخاصة العراقي رقـ )حتياجات اواال اإلعاقةفي قانوف رعاية ذوي 
رؼ التمييز بالتفرقة واالستبعاد والتقييد التي يترتب عمييا األضرار أو عُ  ،*ٖٕٔٓ

الغاء االعتراؼ بأي مف الحقوؽ المقررة بموجب التشريعات أو التمتع بيا أو ممارستيا 
 .(ٜ)عمى قدـ المساواة مع اآلخريفو 

بوصفو يقوـ عمى مجموعة  (prejudice)*يختمؼ التمييز عف التعصب ، لَذا
جتماعية مختمفة، اتجاه أفراد شرائح  و المتحيزةمف االتجاىات وليس األفعاؿ السمبية أ

فقد يوجد التمييز سواء الساللي أو النوعي أو في أي صور أخرى عمى مستوى 
عمى المستوى  ا، كما يمكف أف يوجد أيضً وؾ الفرديالعالقات الشخصية والسم

فيستعمؿ مصطمح التمييز لإلشارة إلى  ،سياسية كانت أو إدارية أو قانونية ساتيالمؤس
المجتمعات الصناعية الحديثة التي تتميز بسيادة أيديولوجية تكافؤ الفرص والحقوؽ 

أقميات صغيرة  اولكنيا تستثني مف ذلؾ مجموعات معينة مف األفراد قد تكوف أحيانً 
 .(ٓٔ)أو قد تكوف أغمبية مثؿ النساء وميمةما تكوف كبيرة  الكنيا غالبً 

  The disabled اإلعاقة وذو  -اثانيً  

مف الناحية المغوية مف مصدر أعاؽ، عرقمة، منع وتثبيط  اإلعاقةيقصد ب 
 .(ٔٔ)وحاؿ دوف حصولو اجعمو عسيرً 
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عوؽ وعاقو عف كذا –اعتاؽ  –وردت في المغة العربية مف عاؽ  اإلعاقةف
صؿ صحيح يدؿ عمى المنع واالحتباس فكؿ مامنعؾ والعوؽ أ ،حبسو عنو وصرفو

 .(ٕٔ)فيو عائؽ وعوائؽ الدىر الشواغؿ مف أحداثو ،عما تريد

مف حالة عقمية أو جسدية اليستطيع  اإلعاقةيقصد ب ،نكميزيةوفي المغة اإل
ساسية بشكؿ كامؿ أو جزئي مّما تتطمب تقديـ خالليا الشخص تأميف حاجاتو األ

 .(ٖٔ)المساعدة

ختالؼ ااختمفت ب اإلعاقةمختمفة لمصطمح  فقد وردت تعاريؼ ،اطالحً أما اص
 وجيات نظر المختصيف في الحقوؿ العممية المختمفة. 

في قاموس الخدمة االجتماعية  Disability اإلعاقةفقد جاء مصطمح 
د مف قدرة الفرد عمى أفَّ  والخدمات االجتماعية بمثابة نقص بدني أو عقمي يمنع أو يحِّ

 .(ٗٔ)ظائفو كاآلخريفيؤدي و 

وبحسب منظمة الصحة العالمية ىي الحالة التي تصيب الفرد  اإلعاقةف
ويصبح غير قادر عمى القياـ  ،المعاؽ والذي يعاني منيا نتيجة اإلصابة والعجز

 .(٘ٔ)بأنشطة معينة يمكف أَف يقـو بيا فرد عادي في مثؿ عمُره ونوعُو ومسُتواه الثقافي

يمثؿ عقبة في  اا أو نفسيِّ ا أو خمقيِّ ا أو عقميِّ ا جسميِّ ورً تمثؿ قص اإلعاقةكذلؾ 
الذيف  عف األفراد األسوياء اويجعمو قاصرً  ،سبيؿ قياـ الفرد بواجبو في المجتمع

لذا فيي تمثؿ الخسارة أو التقييد مف  ،وصحة وظائفيا يتمتعوف بسالمة األعضاء
 .(ٙٔ)ففرص المشاركة في المجتمع عمى قدـ المساواة مع اآلخري

ذوي  األشخاصأفَّ ييا بيف المختصيف يالحظ مف التعاريؼ الواردة والمتفؽ عم
مواقؼ وخبرات الحياة  قد ال تتاح أماميـ مختمؼ فرص التفاعؿ مع مختمؼ اإلعاقة
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فالمعاؽ ىو ، مقارنة بأقرانيـ اآلخريف اكثيرً وقد يعيشوف في حياة أقؿ  ،االجتماعية
 خصائص الجسمية أو العقمية أو االجتماعية أوالشخص الذي ينحرؼ عف مستوى ال

بصفة عامة إلى الحد الذي يحتاج فيو إلى خدمات تربوية ونفسية  ،اإلنفعالية ألقرانو
 .(ٚٔ)واجتماعية خاصة تختمؼ عّما يقدـ لمعادييف

مّما يحد ، الذي يعاني مف فقداف أو ضمور عضوكذلؾ المعاؽ ىو الشخص 
 األشخاصنشطة في الحياة االجتماعية مقارنة بمف مشاركتو في الفعاليات واأل

 .(ٛٔ)مّما ينتج عنو عقبات وموانع اجتماعية وبيئية، العادييف

يستخدـ لإلشارة إلى مظاىر الرفض  اإلعاقةفإفَّ مصطمح ذوي  ،وعميو
، وعميو فإفَّ مظاىر قصوراتو المتنوعة التي تتولد عف الاالجتماعي وبأشكالو ودرج

نما ىي نتاج ت العجز نفسو ال تكمف فاعؿ الفروؽ الفردية مف في الشخص نفسو وا 
 الذيف يعانوف مف عوؽّ  األشخاصفيـ  ،والظروؼ البيئية مف ناحية ُأخرى ،ناحية
 .(ٜٔ)دائواسباب وراثية أو بيئية مّما ينعكس عمى تواصمو و الحدث 

( لسنة ٖٛواالحتياجات الخاصة العراقي رقـ ) اإلعاقةأما قانوف رعاية ذوي 
عمى  اا أو جزئيِّ بأُنيـ كؿُّ مف فقد القدرة كميِّ  اإلعاقةذو  األشخاصفقد عّرؼ  ،ٖٕٔٓ

أو  بدني أو ذىني جزنتيجة اصابتيـ بع ،المشاركة في حياة المجتمع أسوة باآلخريف
 .(ٕٓ)إلى قصور في أدائيـ الوظيفي ىأد حسي

  Social Exclusion الستبعاد الجتماعي -اثالثً 

وَبُعد فيو بَاعدَّ  ،فيو بعيد اغوية مف البعد بعدً د مف الناحية الميقصد باالستبعا
 .(ٕٔ)اأي استبعدْه وّعده بعيدً 
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ال ألنوَّ  ،عاد االجتماعي مصطمح متنازع عميوفإفَّ االستب ،اما اصطالحً أ
مؽ بالفقر والحرماف إلى حقؿ واسع مف الظواىر والعمميات التي تتع ةيستخدـ لإلشار 
ناس أصناؼ اليتعمؽ بحقؿ واسع مف  فيما األنوَّ يستخدـ أيضً  بؿ ؛والمشقة فحسب

 ،اإلعاقةأو النوع أو  فمنيـ المستبعدوف بحكـ العمر ،المستبعديف وأماكف االستبعاد
 ،بعاد مف العائمة والمجتمع المحميواست ،والسياسي ،والقانوني ،واالستبعاد الثقافي
 .(ٕٕ)يرىا مف األصناؼوغ ،واستبعاد مف سوؽ العمؿ ،واستبعاد اقتصادي

فة أحد (*االستبعاد االجتماعي بوصMax Weberعرؼ ماكس فيبر ) فقد
إْذ يرى إفَّ االنغالؽ االستبعادي بمنزلة المحاولة التي  ى؛أشكاؿ االنغالؽ االجتماع

عمى حساب جماعة ُأخرى عف طريؽ  امتميزً  اتقـو بيا جماعة لتؤمف لنفسيا مركزً 
 .(ٖٕ)خضاعياإعممية 

(* إفَّ االستبعاد االجتماعي محصمة Anthony Giddensانتوني جيدنز ) ويرى
سياسي سائد في المجتمع تترابط وتتنوع فييا المالمح واألبعاد السياسية  –نمط اجتماعي 

 افتعمؿ عمى اقصاء وتيميش أفراد وجماعات داخؿ المجتمع طبقً  ،والثقافية واالقتصادية
وقد تحـر الكثير مف  ،ية واليومية لألفراد والجماعاتاعالعتبارات تقررىا الحياة االجتم

 .(ٕٗ)الجماعات مف فرص الوصوؿ والمشاركة في الكثير مف المرافؽ االجتماعية

وقد صنؼ جيدنز أشكاؿ االستبعاد االجتماعي في المجتمعات المعاصرة عمى 
 :ىماشكميف 
لمعزوليف عف التيار لئؾ القابعيف في القاع واو ىو االستبعاد الالإرادي أل :وؿاأل •

 .الرئيس لمفرص التي يتيحيا المجتمع
 اإْذ تنسحب الجماعات الثرية مف النظـ العامة وأحيانً  ؛االستبعاد اإلرادي :الثاني •
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ما يطمؽ عميو ثورة جماعات مف القسط األكبر مف ممارسات الحياة اليومية في
ر بمعزؿ عف واإذ تعيش ىذة الجماعات داخؿ جماعات محاطة باألس ؛الصفوة

وتنسحب مف نظـ الصحة العامة والتعميـ العاـ والخدمات  ،بقية أفراد المجتمع
 .(ٕ٘)األخرى المتاحة بالمجتمع الكبير

ىو إبعاد لبعض فئات المجتمع  ةاالجتماعي في أبسط صور  فاالستبعاد
مما يحرميـ مف الحقوؽ والفرص والمشاركة  يـدمج وعدـ، وتيميشيـ كالمعاقيف
 .في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسيةبفاعمية 
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 المبحث الثاني

 في المجتمع العراقي اإلعاقةذوي  األشخاصمظاهر التمييز ضد 

والفارؽ في نشأة المصاحبات  ساساؽ االجتماعي ىو المتغير األالسيَ  فَّ إ
يير الثقافة ـز معو تغا يمممّ  ،ؿ تداعياتيا السمبية عمى المعاؽاالجتماعية والسموكية بك  

مف المشاركة  اإلعاقة ستراتيجية دمج وتمكيف ذوياعاقة مف خالؿ تبني الالسائدة ل
 .مؤسسات المجتمع لمعادييف قدمياتاالجتماعية واالستفادة مف المميزات والخدمات التي 

موقؼ يفتقد فيو الفرد القدرات الضرورية والالزمة إلشباع حاجاتو  اإلعاقة فَّ إ
، وبذلؾ فيي نقص تو في فعاليات الحياة االجتماعيةتو ومشاركاألساسية وتطمعا

في  اتمايزً  اإلعاقةمف ذوي  األشخاصلذا يواجو ، ألحقية الضرورية لمشاركة المجتمعا
 ،العمؿو  ،مؽ بالتعميـمنيا مايتع ،صة بيـاالجتماعية الخا جوانب مختمفة مف الحياة

، عمى اندماجيـ داخؿ مجتمعيـ اسمبً تنعكس  ،سرية واالجتماعية والصحةالحياة األو 
سوؼ نتناوؿ في ىذا  ،اإلعاقةذوي  األشخاصفممتعرؼ عمى مظاىر التمييز ضد لذا 

في  اإلعاقةذوي  األشخاصمظاىر التمييز ضد أوال وىي  مظاىر ربعةأالمبحث 
مظاىر  اوثالثً  ،في العمؿ اإلعاقةذوي  األشخاصمظاىر التمييز ضد  اوثانيً  ،التعميـ

مظاىر  اورابعً  ،سرية واالجتماعيةفي الحياة األ اإلعاقةذوي  األشخاصضد التمييز 
  .في الصحة اإلعاقةذوي  األشخاصالتمييز ضد 

 :في التعميم اإلعاقةذوي  األشخاصمظاهر التمييز ضد  -أوًل 

ا لممجتمعات المتقدمة والنامية عمى تعميـ المعوقيف وتأىيميـ تحديً  تمثؿ قضية
 فَّ إ ذْ إ ؛مـ وتنميتياأف تعوؽ تقدـ األ يمكفنسانية إا قضية نيَّ وذلؾ أل ؛سواء حدِّ 
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ورعايتيـ  صبح االىتماـ بالمعوقيففقد أ ،ومف ثـ ،ميةشكمة تفاقـ األىماليـ يزيد مف مإ
نو أل ؛عداد رأس الماؿ البشريِ إفي  ارئيسً  اتعميـ دورً لم فَّ إ ذْ إ ؛مف المتطمبات الضرورية

بالمعارؼ والميارات والقيـ واالتجاىات التي تمكنيـ مف  فراد ويسمحيـينمي قدرات األ
ويزيد دخميـ ويرفع مستواىـ نتاجيتيـ ية متطمبات الحياة وتحسيف مستوى مواج

كما يزيد  ،فادة مف المؤسسات االقتصاديةويساعد عمى الترقي الميني واإل ،الصحي
نمية فضؿ في التأمف فرص المشاركة السياسية ويمكف مف المساىمة بشكؿ 

 .(ٕٙ)لى تقميص الفقر والجيؿ والتخمؼصادية واالجتماعية ومف ثـ ويؤدي إاالقت

مر الذي األ ،كاديمي لمشخص المعاؽاألداء األعمى  اقيودً  قد تفرض اإلعاقةو 
 و مستحياًل أ اا صعبً لعادية أمرً يجعؿ مف التعميـ في الصؼ العادي وبالطرؽ التربوية ا

 .(ٕٚ)عاقاتاإللتحقيقو لبعض 

لنفسية عمى الجوانب الجسمية والصحية والمعرفية وا اإلعاقةتؤثر  إذ
 ،فراد المعوقيف بفاعميةولتمبية االحتياجات الخاصة لأل ،واالجتماعية لمفرد المعاؽ

مف  بدَّ  ال ،وقدراتيـتسمح بو طاقاتيـ  بما النمولى أقصى درجة مف إوالوصوؿ بيـ 
 مج عمى مدى ماتحققونجاح تمؾ البرامد ويعت ،ذ برامج متنوعة وبمستويات مختمفةتنفي

حقيـ في ىو  اإلعاقةذوي  األشخاصمف أىـ حقوؽ  فَّ إ ،ندماجالممعاقيف مف تكيؼ و 
 الفقيمة الفرد وكرامتو  ،المجتمعجوانب الحياة في  المشاركة التامة والمتساوية بكؿَّ 

ومف  ،ةبؿ كمواطف لو حقوؽ أساسي ،يتو الشخصية وقدرتو عمى التنافستقاس بفاعم
 .(ٕٛ)ية غير معزولة وداعمةة تعميمِ ىميا الحؽ في تمقي تعميـ مناسب وفعاؿ في بيئِ أ

ف صعوبات دراسية مايعانوه م سيكشؼلحياة المعاقيف في التعميـ  المالحظو 
مف أىـ الحواجز الرئيسة أماـ تعميميـ  فَّ إذ إ ؛مييـنفسية سمبية ع اثارً آوأكاديمية يترؾ 
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دماجيـ ىي نقص الت جيزة وانعداـ األ ،نقص الخدمات المتوفرة ليـ ،مويؿ والمواردوا 
وعدـ تدريب  ،يئة الطبيعية لمجامعة أو المدرسةعدـ مالئمة البو  ،والمناىج الخاصة بيـ

تخداـ طرؽ ساتعميـ المعاؽ قد يستدعي  أفَّ  ذلؾ ،والمعمميف لمممارسة الشاممة ساتذةاأل
وتساعد عمى ، مع طبيعة إعاقتة مف ناحية االؤمً تكوف أكثر ت ،وتقنيات تعميمية بديمة

 .(ٜٕ)فاعمية بالنسبة لو مف ناحية أخرىتحقيؽ معدالت تعمـ أكثر 

دوات والمعدات الخاصة التي يستطيع الطمبة وىناؾ العديد مف األساليب واأل
ومنيا ماىو ، التنقؿ والتواصؿ منيا ماىو بسيطو  ،الكتابةو  ،ستخداميا لمقراءةأالمعاقيف 

العصا و  ،أدوات التكبيرو  ،جياز التسجيؿو  ،الكتب الناطقةو  ،برايؿكنظاـ  متقدـ
أو داخؿ  ذفاألالتي توضع خمؼ  ،المعينات السمعيةو  ،جيزة الحاسوبأو  ،البيضاء

والتواصؿ  ،جيزة االىتزازية الممسيةواأل ،عمى صدره األذف أو الموصولة بالنظارة أو
 .وعصا الميزر ،لمتحركةالكراسي او  ،شارةاليدوي عف طريؽ لغة اإل

 ،يختمفوف عف الطالب العادييف اإلعاقةالطالب مف ذوي  فَّ أفمف المتعارؼ عميو 
ىناؾ  اوأيضً  ،التقميدية المستخدمة في التدريس ـ ال يستفيدوف مف الطرؽنيَ إمف حيث 

فما زالت  ،نفسياختالؼ فيما بيف ىؤالء الطالب أنفسيـ في طرؽ اكتساب المعمومة ا
ر كثَ أف مف الفرص التعميمية و محرومي اإلعاقةذوي  األشخاصو أطفاؿ األة مف نسب عالي

 قباؿة لعدـ االالرئيسسباب طفاؿ العادييف، فمف األباأل مقارنةً رتياد المدارس اعرضة لعدـ 
والتي ال تعترؼ بقدرة  اإلعاقةخرى ىي السموكيات المنتشرة نحو األُ الى التعميـ والخدمات 

 األشخاصمسألة دمج  أفَّ ، سيف نوعية حياتيـ عف طريؽ التعميـلتح األشخاصىؤالء 
كاف ذلؾ في الحياة أتاحة الفرص لممشاركة في الحياة العامة سواء إىو  اإلعاقةذوي 

ومشاركتيـ في  انخراطيـ فعميِّ افي النظاـ التعميمي، مف خالؿ  ـأالعامة في المجتمع 
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يـ مف زمالئيـ العاـ دوف تمييزىـ عف نشطة االجتماعية والتحاقيـ في مدارس التعماأل
 .(ٖٓ)التعميـلمبدأ المساواة في  االطمبة العادييف، تحقيقً 

ىناؾ العديد مف التحديات التي تواجو المعاقيف في  فَّ إال إوبالرغـ مف ذلؾ 
وذلؾ بسبب  ؛ستيعاب المواد التعميميةاالتعميـ مف خالؿ الصعوبات التي تواجييـ في 

ستفادة ىؤالء ا فَّ إلذا ف ،ستيعاب المغة المنطوقة والمكتوبةاعمى  عاقتيـ التي تؤثرإ
كما يواجيوف  ،تكاد تكوف قميمة المكتوبة الطمبة مف الكتاب الجامعي والمحاضرة

ساتذة لظروؼ ىؤالء وعدـ مراعاة بعض المدرسيف واأل ،صعوبة في أداء االمتحانات
وقد يعود ذلؾ  ،مف بعض الموظفيفلتي قد يتمقونيا الطمبة والمعاممة غير المالئمة ا

 ،وبعض الموظفيف ،عضاء الييئة التدريسيةألى عدـ وجود الخبرة الكافية لدى بعض إ
مف أبرز التحديات ىي النظرة السمبية تجاة ىؤالء الطمبة المعاقيف وصعوبة  فَّ إكما 

 .(ٖٔ)عالقة مع الطمبة العادييفيجاد إ

، جتمعات العربية تعاني مف التمييزمف الم ر  فئة الطمبة المعاقيف في كثي فَّ إف ،لذا
ذ قد يجدوف صعوبة كبيرة إ ؛قرانيـ العادييفأوىـ في حاجة ماسة لالحساس بالمساواة مع 

فعمى سبيؿ المثاؿ الذي يتطمع لمتخطيط العمراني لمدف وجامعات  ،قؿفي الحركة والتن
مخارج أو مداخؿ أو ال مف التجاىؿ لشريحة المعاقيف فالمجتمع العراقي يعكس حالة 

وصعوبة  اىذا مانممسو لدى المعاؽ حركيً و  ،صاعد أو حتى وسائؿ نقؿ مخصصة ليـم
لحرجة يـ العديد مف المواقؼ افوقد تصاد اأو المعاؽ بصريً  ،داخؿ الجامعةبكرسيو التنقؿ 

الطرؽ صممت  ـ يشعروف بالتمييز لشعورىـ بأفَّ نيَّ إلذا ف ،بسبب صعوبة الحركة والتنقؿ
 .(ٕٖ)اةغتراب وعدـ المساو االا يدفعيـ لمشعور بلمطمبة العادييف ممّ فقط 

عاقتيـ بحرمانيـ إفي الغالب تتفاقـ  اإلعاقةذوي  األشخاص فَّ أفمف الواضح 
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لى وقوعيـ إيؤدي  قد اممّ  ،ـ والعمؿ والصحة والخدمات العامةلى التعميإمف الوصوؿ 
فراد األبزيادة تعرض ىؤالء  اإلعاقة لى مزيد مفإيؤدي قد في دائرة الفقر، ىذا الفقر 

كثر أوبيذا يكونوف  ،وظروؼ الحياة والعمؿ غير المالئـمراض واأللى سوء التغذية إ
 ذا كاف معياًل إما السيّ و  ،عمى نفسية المعاؽ اومؤثرً  ايبدو ىذا مؤلمً  ذْ إ؛ عرضة لمبطالة

 .(ٖٖ)ألسرة ولو أطفاؿ يحتاجوف لرعايتو

ف يحقؽ طموحاتو نتيجة أع يستطحباط كونو لـ إلباما يصاب المعاؽ  وكثيرُ 
لحالة العوؽ التي يعاني منيا، فكثير مف الشباب ونتيجة لتعرضيـ لحوادث مختمفة والتي 

فمنيـ مف كاف يبغي دراسة  ،جساميـ والتي عرقمت طموحاتيـأكثر مف أو أ اأفقدتيـ جزءً 
دى أا حرموا مف ذلؾ ممّ  ولكنيـ ،التخصصات العممية التي تحتاج الى جيد وقوى جسمية

ة في ما يتعرض لو الرئيسوتمثؿ الصعوبة ، توتر حالتيـ النفسية واالجتماعيةلى إ
 قد ما االتي كثيرً  ،الصور النمطيةمف وصـ اجتماعي راسخ و  اإلعاقة ذوي األشخاص

سر تجاه األوحتى  دارات المدرسيةتقميدية متفشية بيف المدرسيف واإلتقترف بمواقؼ عدائية و 
وىذا  ،دمجيـوتحوؿ دوف  اإلعاقةتعزز استبعاد الطالب ذوي  فَّ أيمكف التي لمعوقيف، ا

 فَّ إعمى  االتي تنص رسميِّ  اإلعاقةذوي  األشخاصفي اتفاقية حقوؽ  معترؼ بو فعاًل  أمر
نما الحواجز الناتجة عف ا  و  ،اإلعاقةما يعوؽ المشاركة الكاممة والفعالة في المجتمع ليست 

 .(ٖٗ)ية في ذلؾ المجتمعالمواقؼ البيئ

التعميمية بما يحقؽ تنمية كؿ متطمباتو  اإلعاقة وذوبالتالي ال يناؿ الشخص 
الحصوؿ عمى فرص متساوية  اجتمع ال يتيح لمموصوـ اجتماعيِّ الم وذلؾ ألفَّ  ؛قدراتو

تحديات  تواجوفئة المعاقيف  فال تزاؿ ،و السميـأفي الحياة مثمُو مثؿ الشخص السوي 
 كريمة وتتفاعؿ بمقدار ماتمتمؾ مفلتحيا حياة  ،المجتمعيـ واندماجيـ مع في تكيف

  ٓلتتجاوز نظرة الشفقة والعطؼمكانيات وقدرات إ
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 :في العمل اإلعاقة يذو  األشخاصمظاهر التمييز ضد  :اانيً ث

مف أىـ المسائؿ التي يعنى بيا  اإلعاقةذوي  األشخاصمسألة تشغيؿ  عدَّ تُ 
ىتمت الدوؿ المتقدمة والنامية عمى أوقد  ،الؿ مؤسساتو المختمفةلمتحضر مف خالمجتمع ا

سواء في رعاية وتشغيؿ المعاقيف بتوفير الخدمات المتكاممة ليـ لالستفادة مف كافة  حدَّ 
ة الستعادة اسب قدراتيـ الجسمية والعقمينعطمة لدييـ وذلؾ بتشغيميـ بما يالطاقات المت

 ؛ندماجيـ داخؿ المجتمعإ عمى يجابيإد ينعكس بشكؿ قا ممّ  ،نتاجقدرتيـ عمى العمؿ واإل
، فيو يؤثر عمى نموه النفسي عمى سموؾ الفرد وتصرفاتو اا واضحً عاقة تأثيرً لإل فَّ إ ذْ إ

مف الصراع الداخمي  ايثير في نفس الفرد المعوؽ أنواعً قد وعمى عالقاتو االجتماعية مما 
وره بقيمتو كفرد منتج في تو وشعالذي يواجيو بتدريب العضو موضع النقص إلشباع ذا

لى البحث عف وسائؿ تخفؼ مف إالشعور بالنقص العضوي يدفع اإلنساف ف، المجتمع
 .(ٖ٘)عمى اإلنتاج والعمؿ لى زيادة القدرةإفيمجأ  ،شعوره بالمذلة والضيؽ

مف خالؿ االىتماـ  اإلعاقةتوجو لذوي  ومتكاممة واضحة سياسات وجودف لَذا
المتميزة التي يتمتعوف براز القدارت والميارات وا  اإليجابية لدييـ،  واالستثمار لمجوانب

ندماج االعما فقدوه، األمر الذي يمكنيـ مف  اتعويضً لدييـ الشعور بالرضا  حقؽي بيا،
 .(ٖٙ)المجتمعوالتكيؼ مع 

الخدمات المقدمة لممعوقيف واحدة مف أىـ المتغيرات االجتماعية التي  عدَّ وتُ 
 أوغير مباشر   مباشر   ومف ثـ تؤثر بشكؿ   ،ساليب معاممتيـأموكيـ و تساىـ في تقرير س

دراكو لذاتو ومفيومو ا  عمى شخصية المعاؽ ومستوى توافقو الشخصي واالجتماعي و 
برامج عمى نمط ال ايجابً ا  و  اكما قد تؤثر ىذه الخدمات بحسب طبيعتيا سمبً  ،عنيا

 .(ٖٚ)المختمفة الخاصة بالمعوقيف
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واجب المجتمع والدولة  اإلعاقةشخاص ذوي لأل التأىيؿعممية  فَّ إ
 ،النفسيو  ،توافر التأىيؿ الميني فَّ إلذلؾ ف ،ليتيما متمثمة بالمؤسسات الرسميةومسؤو 

عمى  جؿ مساعدتيـأمف  ،اإلعاقةالطبي يصبح عممية ميمة لذوي و  ،االجتماعيو 
ت التأىيؿ فمبررا ،عضاء منتجيف ومشاركيف في البناءأ التكيؼ مع المجتمع ليصبحوا

مع المجتمع  والتكيؼ ،وتقديرىـ لذاتيـحتراميـ اعيد ليـ كرامتيـ و ا تُ نيَّ أكثيرة أىميا 
 .(ٖٛ)ـ العالقات االجتماعيةأكاف في مجاؿ المينة أسواء 

ذلؾ الجانب  منظمة العمؿ الدولية التأىيؿ الميني لممعاقيف بأنوَّ  وقد عرفت
ى تقديـ الخدمات كالتوجية تي تنطوي عممف عممية التأىيؿ المستمرة والمترابطة ال

 عمى اقادرً  اإلعاقة وا قد يجعؿ الشخص ذممّ  ،والتدريب الميني والتشغيؿ ،الميني
فراد مف حيث مدى وتختمؼ حاالت األ ،فيو الحصوؿ عمى عمؿ مناسب واالستقرار

مؾ إلى نوع واحد أو أكثر مف تفقد يحتاج الفرد  ،لى أنواع التأىيؿ المختمفةإحاجتيـ 
 .(ٜٖ)واحد كالتأىيؿ االجتماعي والمينينواع في وقت األ

ت الحياة فالتأىيؿ قد يؤفر أقصى استفادة ممكنة لممعاؽ في جميع مجاال ،لذا
التدريب الميني و  ،الرعاية االجتماعيةو  ،التعميميةو  ،وتقديـ الخدمات الصحية

الشخص  فَّ أا ت عمميِّ ثب ذْ إ ؛عد المعاؽ عمى التوافؽ االجتماعيمايسا وكؿّ  ،والتوظيؼ
قد تفوؽ ميارة الشخص السميـ  ،تقاف ومثابرة وميارةإمكانو مزاولة عمؿ بإالمعاؽ ب

 .(ٓٗ)عمؿ المناسب لقدراتو ومواىبوختيار الاو  تأىيموإف أحسف  احيانً أ

ؿ التشغيؿ عممية توفير عمؿ ثابت ومستقر يحصؿ مف خاللو المعاؽ عمى دخو 
 ،لنيائية في عممية التأىيؿ المينيوىو مف المراحؿ ا ،يةيكفي لتمبية احتياجاتو المال

مع قدراتو لى المينة التي تتناسب إويأتي التأىيؿ الميني مف أجؿ الوصوؿ بالمعاؽ 
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فمسفة  سب معوىذا مايتنا ،أجؿ الحصوؿ عمى االستقالؿ الماليالجسمية والعقمية مف 
 .(ٔٗ)اف لو كرامتو وحقوقونسإالمعاؽ ك رتبط بقبوؿ الفردي الذيالتأىيؿ بشكؿ عاـ 

ات تواجو تشغيؿ ىناؾ معوقات وصعوب وقد أكدت العديد مف الدراسات أفَّ 
لى استقراء إفالبرامج التأىيمية المينية والتدريبية المقدمة لممعاقيف بحاجة  ،المعوقيف

وضماف رغبة المتدرب في  ،اجات التدريبية والوظائؼ المتاحةالمستقبؿ في تحديد الح
التدريبية وعدـ وجود عدـ تمقي التعميـ الكافي ونقص في الميارات اذ أف  ،رااالستمر 

صحاب العمؿ أضافة الى نظرة باإل ،ة المناسبة لمتدريب والعمؿتعديالت في البيئ
بيف رواتبيـ مايتـ التمييز  اجور وغالبً في تدني األ اقد يؤثر سمبً  ،المتدنية ليـ

 ،عماليـ أكثر مف غيرىـأمعرضيف لفقداف  يكونوف ذإ ؛ماف الوظيفيوقمة األ ،والعادييف
، ة المعوقةأتشغيؿ المر مف لى التحفظات إإضافة  ،مؿوبعضيـ يعمؿ بدوف عقود ع

 .(ٕٗ)والحماية الزائدة تجاىياؿ مف تعرضيا لالستغال اخوفً 

لى إالتي ىدفت  Gloria Marcos"" ""، سو أكدتو دراسة كموريا مارك وىذا ما
 ،دائيـ المينيأغمي المعوقيف خريجي مراكز التأىيؿ بمستوى التعرؼ عمى أراء مش

يتخوفوف مف المعوقيف خريجي مراكز التأىيؿ  ال يزالوفصحاب العمؿ أ لى أفَّ إوتوصمت 
 .(ٖٗ)سوياءائفيـ مقارنة مع العماؿ األـ أقؿ قدرة عمى أدائيـ لوظلييـ عمى أنيَّ إوينظروف 

لو طابع  ،فرص العمؿ الالئؽ عف اإلعاقة يذو  األشخاص إقصاء فَّ إلذا ف
الئمة في العمؿ ترتيبات معدـ توافر  فَّ إ ذَّ إ ؛سمبي وسياسيِ  وثقافيِ  قتصاديِ او  جتماعيِ ا

 .(ٗٗ)غير مقبوؿ مف التمييز في العمالة شكاًل  متزايد   عمى نحو   عدَّ يُ قد  ،ومكاف العمؿ

 لعمؿفراد جماعات معينة مف اأستبعاد اف طريؽ التمييز في سوؽ العمؿ مف
ضرار بفرصيـ في تنمية قدراتيـ الوثيقة الصمة بالسوؽ يقمؿ مف األ وأ ،اإلعاقةذوي ك
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ف أويضاعؼ ذلؾ بدوره مف مخاطر  ،ليياإف يطمحوا أي يمكف تنوعية الوظائؼ ال
وىو ما يقمؿ كذلؾ مف قدرتيـ عمى الحصوؿ عمى ، محدودي الدخؿيصبحوا او يبقوا 

  .(٘ٗ)ندماجيـ في المجتمعاا عمى كس سمبً ا ينعممّ  ،وظائؼ تخرجيـ مف مسار الفقر

ينتيي المطاؼ قد  ،اإلعاقةلمحدودية فرص العمؿ لألشخاص ذوي  اونظرً 
عمى  اا ينعكس سمبً ممّ  ،ال تناسب قدراتيـ وتوقعاتيـ عماؿأبالعديد منيـ إلى مزاولة 

 امييز شيوعً شكاؿ التأكثر أ فً أ ويبدو ،مؿ لغياب االندفاع واالرتياح ليـأدائيـ في الع
قد ذ إ ؛مكاناتيـا  و عمى بناء قدراتيـ و أىو حرماف المعوقيف مف فرص عمؿ كمية 

 . (ٙٗ)كثر في البمداف الناميةأو أ% ٓٛتصؿ بطالة المعوقيف إلى حوالي 

لية إلى االنتياؾ لذا يشير مفيـو التمييز في العمؿ الصادر مف منظمة العمؿ الدو 
ى باإلضافة الالبشرية  قدراترتب عمييا مضيعة لميت قد التي ،افنسلحؽ مف حقوؽ اإل

 .(ٚٗ)تفاوت االجتماعي واالقتصادييؤدي إلى القد ا ممّ  ،تدني االنتاج والنمو االقتصادي

يؿ الميني والعمالة منظمة العمؿ الدولية حوؿ التأى مف ٛٙٔالتوصية وتنص 
اة في الفرص بالمساو  اإلعاقة ييتمتع العماؿ ذو  بأف ،اإلعاقةذوي  األشخاصلدى 

ف يتفؽ ىذا أوالترقي فيو و  مكانية الوصوؿ إلى عمؿ واالحتفاظ بوإوالمعاممة مف حيث 
تخاذ امف  اإلعاقةذوي  األشخاصتمكيف  فَّ إكما  ،ختيارىـ الشخصياالعمؿ مع 

ف تراعي فيو لياقتيـ الفردية لمثؿ ىذا العمؿ والمكرس بوضوح في أقراراتيـ المينية و 
)العمؿ  ٕٚمادة لمـ المتحدة في اعف األ الصادر اإلعاقةي ساف ذو ناقية حقوؽ اإلاتف

و أتاحة الفرص ليـ لكسب الرزؽ في عمؿ يختارونو إالتي تشدد عمى والعمالة( 
 .(ٛٗ)في سوؽ العمؿ وبيئة العمؿريو بحيقبمونو 

ذوي  األشخاص فَّ إف ،قد يممكونو مف قدرات لكسب عيش كريـ امّ مفبالرغـ 
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وؿ عمى التدريب حياف مف فرص متساوية لمحصغمب األأوف في اليستفيد اإلعاقة
 ،في العراؽ اإلعاقةذوي  األشخاصتدني نسب توظيؼ  فَّ إلذا  ،الميني المناسب

لى محدودية إوحصرىـ بعدد محدد مف الوظائؼ البسيطة قد يعود في جانب منو 
 .التعميـ والتأىيؿ المتاح ليـ

في  اإلعاقةذوي  األشخاصعمى توظيؼ  تؤثرقد سباب التي األمف  التزاؿ كذلؾ
 نتاجية.العمؿ والمجتمع ككؿ لقدراتيـ اإل صحابأالنظرة السمبية التي يرمقيا  ىي العراؽ

( لسنة ٖٛواالحتياجات الخاصة رقـ ) اإلعاقةيشير قانوف رعاية ذوي لذا 
 تخصص الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة الى أف ،(، أواًل ٙٔفي مادة ) ٖٕٔٓ

ال تقؿ عف بنسبو واالحتياجات الخاصة  اإلعاقةوشركات القطاع العاـ وظائؼ لذوي 
لـ يكف ىذا  فَّ إذكروا  اإلعاقةمف ذوي  األشخاص فَّ إف ،ىذاومع  ،%( مف مالكيا٘)

شخاص ذوي رباب العمؿ ال يعطوف األولوية لألأ فَّ إ ذْ إ ؛في التطبيؽ اعمميً  اواقعً 
ذ يعتقدوف إ ؛ميينة اوغالبً  اع صغيرة قميمة جدً ى مشاريفي التطبيؽ مقتصرة عم اإلعاقة

 . (ٜٗ)ـ غير منتجيفيَّ نبأ

 ا يعني أفَّ ممّ  ،ىي التمييز اإلعاقة وساسية التي يواجييا ذو فالمشكمة األ
خريف ليـ نفس القدرات والكفايات بالمقارنة بآ كبير   في العمؿ تنقص الى حدَّ  فرصيـ

ولما كانت القدرة  ،داء في العمؿلمستوى مف األنفس ا وقت االختيار لوظيفة ما أو
وفي كثير  ،جتماعيةافالتمييز يظير ضدىـ نتيجة عوامؿ  ،داء متساوييف بالتعريؼواأل

بؿ مجرد  ،األسباب مف خصائص صاحب العمؿ نفسو مف الحاالت التكوف ىذه
 .(ٓ٘)مف ثقافة المجتمع الذي يعيش فيو نعكاس لجزءا

فال  ،اإلعاقةال يقدـ المساعدة الكافية لألشخاص ذوي  المجتمع العراقي واليقدـ
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 ال تزاؿ، كحالة خاصة تتطمب العزلة والشفقةيتعامؿ معيـ  اإلعاقةذوي يزاؿ الكثير مف 
، ومثؿ ندماج في المجتمعمنتجيف وغير قادريف عمى العمؿ واال غير ـالنظرة لممعاقيف بأنيَّ 

 .يـ في التعميـ والتأىيؿ والعمؿوالذي يرجع الى عدـ الوعي بحقوق صورتالىذا 

 :سرية والجتماعيةمظاهر التمييز في الحياة األ :اثالثً 

بنائيا، ويبدو ىذا الدور مف خالؿ شخصية أ في بناء إف لألسرة دوًرا كبيًرا
عديدة اليمكف تجاىميا في حياة  اجعتنا لمحقائؽ المتمثمة بكوف األسرة تمارس أدواًرامر 
 .(ٔ٘)مف أىمية في تربيتيـ وتنشئتيـ وتشكيؿ وبناء شخصياتيـ  بناء، وذلؾ لما ليااأل

فَّ و  ،في عممية التنشئة االجتماعية وميمِّا امحوريِّ  اسرة دورً تؤدي األ ذإ ي أ ا 
 ،فراد المجتمعأندماج اعمى تكيؼ و  ادوار المنوطة بيا ينعكس سمبً داء األأخمؿ في 

فمع  ،اإلعاقة يو شخاص ذجتماعية لألبالتنشئة اال ىمية إذا ما تعمؽأويزداد ىذا الدور 
أو و عقمية أاحتياجات خاصة حسية  يو كطفؿ ذصوالدة طفؿ جديد باألسرة وتشخي

سرة فاىيـ والمحددات الخاصة بتفيـ األيبدأ التغير في الم ،مرض مزمفمريض ب
  .(ٕ٘)فراد االسرةأووضع 

ف الناتجة عمعاؽ تركز عمى المشكالت و يعيش فييا أسرة التي يولد بيا فاأل
ليطور كساب المعاؽ ميارات وكيفية إ اإلعاقةومواجية ز ويصعب عمييا التركي ،اإلعاقة

 .(ٖ٘)نساف المعاؽضافية لإلإوتجربة  امحفزً  عاماًل  اإلعاقةبحيث تكوف  ،حياتو وحياة أسرتو

 سرة بػشعور األ اعمومً  اإلعاقةفي مشكمة يمة مبعاد المف بيف األ فَّ إ ،لذا
فرادىا، فأغمبية أمعاقيف بيف  وأو عقدة الذنب حياؿ وجود معاؽ أ( )وصمة العار

ومف ىنا تبرز  ،ة مزمنة بخصوص أبنائيا المعاقيفتعاني مف حالة ال مباال قد سراأل
لتصنيفية الدونية العبارة الشائعة بينيـ وىي )المعوؽ ابف الدولة( ىذه النظرة ا
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وىذا  ،لدى ىذه الشريحة المجتمعيةلنفس ي قدر مف االعتماد عمى اأستحوؿ دوف نمو 
مسؤوليات بالنسبة لتحسيف خطر المسؤولية األسرة تمثؿ أىـ وأ فَّ إ :الواقع يجعمنا نقوؿ

بما فييا  خدماتحواؿ المعاقيف حتى بالنسبة ألولئؾ الممتحقيف بمؤسسات الأوتطوير 
 .(ٗ٘)المراكز المختصة

خريف لى اآلإنتماء باال الشعورلى إالحاجة  نساف المعاؽ في أمّس اإلف
في ضوء الجماعة التي اعية االجتم لى الشعور كذلؾ بقيمتووا   ،والحصوؿ عمى قبوليـ

دوف  عاقتيا حائاًل إتقؼ  قد حدى فئات المجتمع التيإففئة المعاقيف  ،ينتمي إلييا
 سرةوبناء عمى ذلؾ فعمى األ، االجتماعية عمى أكمؿ وجوقدرتيـ عمى القياـ بأدوارىـ 
ف تقبميـ أل ؛سرةوتقبميـ في األ ،االندماج بنائيـ عمىأوبخاصة الوالديف مساعدة 

حياف نالحظ ففي بعض األ ،خييـ دوف صعوبةأويسيـ في تقبؿ  ،خوانيـأينعكس عمى 
 ؛خوة باإلحباطاأل ويصاب ،خاىـأخوات لممعاؽ يغضبوف ويرفضوف خوة واألأف األ

ومسبباتيا  اإلعاقةوجيميـ بمفيوـ  ،معاؽال خييـأبسبب نقص قدرتيـ في التعامؿ مع 
والرعاية الزائدة التي  ،خييـ بسبب االىتماـ بووخصائصيا وقد يشعروف بالغيرة مف أ

 يزيد ذلؾ مف انعزاؿ المعاؽ وتجنبوو  ،والداف لو مما يؤثر عمى عالقاتيـيولييا ال
 .(٘٘)سرتوأفراد أالتفاعؿ مع 

ذا تقبمتو إف ،كتشافوامنذ بداية  سرة لولدىا المعاؽوتحدد مالمح تقبؿ األ
ذا إما أ ،ذلؾ يساعد عمى تطوره وتكيفو فَّ إف ،حتياجاتوا بتمبيةوقامت  بمحبةوعاممتو 

الختالؼ والتمييز عف ارفضتو فيزيد مف التوترات التي يعانييا ويزيد مف شعوره ب
مف فرص  قد تنكر وجود الطفؿ المعاؽ وتحرموسر بعض األ فَّ إكما  ،خريفاآل
ف فرص الزواج خريسرة اآلوالد األأحتى تضمف لبنات و  ،تدريب والتعميـ المناسبال
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ابة الطفؿ صإلى ذلؾ ردود الفعؿ السمبية التي قد تولدىا إضؼ أ ،الجيدة في المستقبؿ
نكار والصدمة والشعور بالذنب والحزف والكآبة مثؿ اإل ،لدى الوالديف اإلعاقةب

ؿ ىذه الردود تؤثر بشكؿ سمبي ك ،حد الطالؽ التي قد تصؿ إلىسرية األوالمشكالت 
 ،اإلعاقةة خدمات تقدـ لمطفؿ ذوي عمى قدرة الوالديف في المساىمة بفعالية في أي اجدِّ 
 اقد يمضياف وقتً  اإلعاقةيعيشاف في مرحمة اإلنكار لوجود  فالوالديف المذي فَّ أنجد  ذْ إ

خصائييف طباء واإلراء األآلد إلى سنوات وىـ في عممية تسوؽ ربما يمت اجدِّ  طوياًل 
ي لدى الطفؿ مما يحـر طفميـ مف تمق اإلعاقةوجود حتمالية امنيـ ينفي  احدً ألعؿ 

 .(ٙ٘)الخدمات الضرورية في عمر مناسب

 ايمثؿ عنصرً  قد ،سرةمف جانب األ اإلعاقةموضوعي لحالة التقبؿ ال فَّ إ ذْ إ
والمقصود بالتقبؿ  ،ىيؿو التأأثناء العالج أا في تحسيف حالة المعاؽ ساسيِّ أ

الموضوعي ىو ما يكسب الطفؿ المعاؽ الطمأنينة الالزمة دوف مبالغة في حمايتو 
 .(ٚ٘)حتياجاتو الخاصة اىماؿ لوضعو و إوتذليمو ودوف 

شباع لمحاجات النفسية أىـ وسائؿ اإل ىحدإد الزواج عَ يُ مف جيو أخرى 
ضمف  ،يؽ االستقرار الذاتيسرة وتحقية والجسمية والعاطفية وتكويف األواالجتماع

عالقة زوجية طبيعية وعاطفية والقدرة عمى تنمية حسف التكيؼ مع المتغيرات الحياتية 
فيو بأمس  ،نسانياإلمف الكياف  جزءالمعاؽ الشخص  فَّ أمف  اانطالقً و  ،المجتمعية

د عَ يُ ْذ إ، عبر ارتباط يوفر لو التوافقيف النفسي واالجتماعي الحاجة لالستقرار العاطفي
إلى جانب  ،دماج المعاؽ بوإلىـ انجازات المجتمع أسرة مف األالزواج وتكويف 

وفيـ الصحية بقدر االمكاف، حصوليـ عمى حقوقيـ االنسانية والمعيشية ومراعاة ظر 
ىناؾ فئة ما زالت تعد  فَّ إ الَّ إ ،يماف الكثير بيذا اليدؼ وتطبيؽ البعض لوإورغـ 

مف فشؿ  اما خوفً إ ،نجابيحؽ لو الزواج واإل تمؿ والغير مك انسانً إالمعاؽ 
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خريف لمنتائج المتوقعة في حاؿ وقوع المشاكؿ وتبدو نقطة اآلو مف رفض أالتجربة 
و يقبؿ االرتباط بشخص معاؽ وما أفي ىذا الموضوع عمى مف تقبؿ  ؼاالختال
غير ضافتيا لعقد الزواج لممعاقيف إوىؿ ىناؾ بنود يجب  ،وط التي تحكـ الطرفيفالشر 

 .(ٛ٘)العقد شريعة المتعاقديف فَّ أعتبار اموجودة في العقد االصمي عمى 
}وَهِيْ لى: تعاَ  وِ قولل سالمية يفرض الزواج عمى كؿ قادر عميواإل ،ففي الشريعة

وَرَحْوَةً إِىَّ فِي ذَلِكَ آليَاتٍ لِّقَىْمٍ آيَاتِهِ أَىْ خَلَقَ لَكُن هِّيْ أًَفُسِكُنْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُىا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُن هَّىَدَّةً 
ـ( عمى الزواج، فقاؿ وسم   وآلو يواهلل عمَ  ىوؿ )صمالرسُ  وقد حضَّ ، [12يَتَفَكَّرُوى{]الروم:

 .(ٜ٘)(فميتزوج ةـ الباءَ ستطاع منكُ االشباب )يا معشر الشباب مف  امخاطبً 

 ،فالمعاقيحياة في  اا ميمِّ حيزً  اإلعاقةذوي  األشخاصوتحتؿ قضية زواج 
يعيشوا الحياة الكريمة التي كفمتيا ليـ معظـ التشريعات والقوانيف  فَّ أوحقيـ في 

نجاب ا  سرة و أوالحؽ في تكويف  ،ي البمداف المختمفة ومنيا العراؽالمعموؿ بيا ف
التي فرضت نفسيا  ،قوؽ التي تعد مف القضايا الميمةطفاؿ وىي مف جممة ىذه الحاأل

خيرة في تطور الوعي األفراد المجتمع في اآلونة أبيذه الفئة مف في عمؿ الميتميف 
 دّ عَ قد يُ زواج المعاقيف  فَّ إ ذْ إ ؛فراد المجتمعأسيف نوعية الحياة ليذه الفئة مف بأىمية تح

المصير المجيوؿ الذي ينتظره  سر التي لدييا معاؽ مفاألالضماف الوحيد عند بعض 
ا يضطر ة والمستمرة لمزيد مف الرعاية والعناية ممّ وذلؾ لحاجتو الدائم ؛أبويووفاة  بعد
بنيـ المعاؽ عف زوجة تتحمؿ الباء لتقديـ المزيد مف التضحيات في البحث اآل

 .(ٓٙ)مسؤوليتو بعد وفاتيما

يواجيوف مشكمة في  ناثا  ذكورا و  اإلعاقةذوي  األشخاصالعديد مف  فَّ إكما 
و بناتيـ بعالقة زواج أرتباط أبناىـ اعمى ال تقبؿ قد سر الكثير مف األ فَّ إ ذْ إ ؛الزواج
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نواع أوذلؾ لوجود  ؛تماـ ىذا الزواجال يوجد أي مانع إل نوَّ إو معوقة رغـ أبمعوؽ 
السمعية  ،عاقات البصريةتمنع الزواج عمى سبيؿ المثاؿ اإل ال اإلعاقةمعينة مف 
 سرة ىواأللدى  نقص الوعي فَّ إ ذْ إ ؛طراؼ خاصة إذا كانت غير وراثيةوالنطؽ واأل

حرمانيـ مف حقيـ الطبيعي قد يدمر عممية  ألفَّ  ؛الذي يعوؽ الزواج لدى ىذه الفئة
 اوىذ ،حسب قدراتيـ في بنائو وتطويره الذيف ساىموا فيودمجيـ وتكيفيـ مع المجتمع 

 .(ٔٙ)يـقرانِ أف يكونوا مثؿ أيذا المجتمع الذي يحرميـ مف ل يولد لدى البعض نبذىـقد 

 ،ديات جموت تواجو تحلى الزواج مف شخص معاؽ بقيِ لمجتمعية إالنظرة ا فَّ إ
حياف وىناؾ ظروؼ كثيرة في بعض األ ،و البنت مف الزواج مف معاؽىؿ أمنيا رفض األ

ف أدراؾ المصاعب والمتاعب التي يمكف إىؿ لتزويجيا مف معاؽ مع األو أتدفع البنت قد 
لتردد مف التزويج مف شخص وا خرى تقمؿ مف الرفضأوىناؾ عوامؿ  ،تتعايش معيا

 اإلعاقة مستوى فَّ إحدثت بعد الزواج كما  اإلعاقة فَّ سباب منيا إأفيناؾ عدة  ،معاؽ
تضعؼ مف رفض  البسيطة مثاًل  اإلعاقةف ،في القبوؿ والرفض ميًما اوطبيعتيا تمعب دورً 

بتزويج  ىؿا في قبوؿ األيكوف سببً  فَّ أ ايمكف أيضً  اإلعاقةحجـ  فَّ كما إ ،قبوؿ الزواج
 ؛عاقة عقميةإو متوسطة عمى معاؽ يعاني مف أعاقة حركية بسيطة إ بناتيـ مف شاب لديو

الناتجة مف الحوادث  اإلعاقةف ،ا في عممية الزواجا كبيرً يمعب دورً  اإلعاقةا سبب يضً أ
 .(ٕٙ)و وراثوالناتجة مف مرض أ اإلعاقةمف  كثر قبواًل أ قد تكوفوالحروب 

ىذه المعايير فالمعاؽ في مجتمعنا العراقي يصطدـ  مع كؿَّ ف الواقع يتنافى إال إ
ومثؿ ىذا  ،بعّدة عوائؽ تحوؿ دوف تحقيؽ مطامحو في الحياة الحرة الكريمة التي يتمناىا

يستسمـ  اعازفً  اا ميزومً و يائسً أليتحدى العقبات  اطموحً  انسانً إف يخمؽ منو أما إالحاجز 
 .(ٖٙ)في مقدمتيا  سرةوتكويف األ لزواجحالمو واأفيتخمى عف كؿ  ،لألمر الواقع
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ليو مف مى الفرد المعاؽ نفسو وما يحتاج إال تتوقؼ ع اإلعاقةآثار  فَّ إكما 
 فراد الميميفي المجتمع، لكنيا تتعدد لتشمؿ األندماجو فاخدمات تسيؿ عممية تكييفو و 

تمع لى المجقارب لتصؿ إاألو خوات األ ،األخوة ،ـاأل ،األبفي حياة المعاؽ مثؿ 
الوصـ  عممياتسرة المعاؽ ىي ر التي تعاني منيا أثا، ومف ىذه اآلبشكؿ عاـ

وفي المجتمع العراقي قد سرة )مثؿ فالف أخ فالف المعاؽ(، االجتماعي لبقية أفراد األ
في والسيما ثار سمبية أكثر مف الذكور آناث المواتي مف أسر فييا معاقوف تمحؽ باإل

مف  اسرة التي فييا معاقوف خوفً مف الناس مصاىرة األ يتجنب الكثيرموضوع الزواج، ف
كونيا أسرة تتعرض لموصـ فنجد أسرة المعاؽ نفسيا  ،لى الجيؿ القادـإ اإلعاقةانتقاؿ 

سرة ليا مف خالؿ توقعاتيا عف تستجيب األ الوصـ افمع تكرار ىذ ،فييا شخص معاؽ
، ففي المحصمة تغمؽ تجاىات البيئة المحيطة بيا التي في غالبيا توقعات سمبيةا

عمى الطريقة التي يتعامؿ فييا  اسرة عمى نفسيا وقد تنعكس عمميات الوصـ سمبً األ
ىماؿ وعدـ تمبية و الرفض واإلأالشخص المعاؽ مف خالؿ العقاب الجسدي والحرماف 

عمى  اإلعاقةلذا اليتوقؼ تأثير  ،زائدة لوو الخوؼ الشديد عميو والحماية الأالحاجات 
تماعية ا مف الناحية االجنما تتأثر أيضً ا  و  ،اؽ مف الناحية النفسية فحسبلمعأسرة ا

وكذا بيف األسرة كنسؽ وبعض  ،خوة(واألـ واأل )األب لتواجو صعوبات بيف أنساقيا
 ابً تمؾ الصعوبات التي غال ،قارباألنساؽ األخرى ذات العالقة كاألصدقاء واأل

وقد  ،عمى المعاؽ نفسو اس سمبً لتي تنعكسري وامف االضطراب األ اماتسبب نوعً 
 .تسبب لو الشعور باالغتراب واالستبعاد

 :في الجانب الصحي اإلعاقةي ذو  األشخاصمظاهر التمييز ضد  -ارابعً 

مف مطالب  اسيً أسا اساسية لممجتمع ومطمبً األصحة الفرد مف المقومات  فَّ إ
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ف تعمؿ عمى أ ال بدَّ فالدولة التي تبغي التنمية  ،الحياة وضرورة مف ضرورات التنمية
نحراؼ في الصحة اكتشاؼ أي اتوفير الخدمات الالزمة لسرعة و  فرادىاأحماية صحة 

التحدي األساس الذي يواجو كؿ المجتمعات ىو  فَّ إ ذْ إ ؛صابةو اإلأنتيجة المرض 
التأكد مف حصوؿ جميع المواطنيف عمى الرعاية الصحية الالزمة كحؽ مف حقوؽ 

وف عافية الناس تقع مسؤولية أداء النظاـ الصحي وتدبير شؤ نساف، وفي العراؽ اإل
خريف في المجتمع أسوة باآل اأفرادً  اإلعاقة وذو  األشخاص عدَّ يُ و ، عمى عاتؽ الحكومة

بصورة تقمؿ سوياء عف غيرىـ مف األ ايميزو  فَّ أ ليـ حقوؽ وعمييـ واجبات، ال يجوز
لتي يمكف االستفادة منيا في مكانيات ا، فيـ يمتمكوف مف القدرات واإلمف قدرتيـ

الحؽ في التمتع  اإلعاقةذوي  األشخاصف، ستغالليا بصورة صحيحةا، إذا تـ المجتمع
بأعمى مستويات مف الصحة وتقديـ الرعاية ليـ ومف الضروري تيسير الحصوؿ عمى 

و في أالخدمات الصحية في أقرب مكاف ممكف مع مراعاة الجودة في المجاؿ الفردي 
ومنيا العراؽ  ما في الدوؿ العربية،ففي دوؿ العالـ الثالث والسيّ ، ضريالمجاؿ الح

مف مظاىر مختمفة مف التمييز ضدىـ في مجاالت  اإلعاقةذوي  األشخاصيعاني 
ت الطبية التي تالئـ فيـ يعانوف مف عدـ تقديـ الخدما ،ومنيا الجانب الصحي متعددة

توافر أقساـ خاصة بتقديـ الرعاية بسبب عدـ  ؛التي يعانوف منيا اإلعاقةحجـ ونوع 
ـ خاص لى الرعاية واىتماإالطبية ليـ في المستشفيات والمراكز الصحية لحاجتيـ 

ىماؿ ىذه الدوؿ الى شريحة إلى إويرجع ذلؾ ، اإلعاقةمقارنة بغيرىـ وحسب نوع 
لى إلى الرعاية الصحية الخاصة وبمراجعة بسيطة إ ة  بحاج ،مف المجتمعواسعة 

لى ضرورة االىتماـ بيذه إه الدوؿ يمكف مالحظة مواد خاصة تدعو دساتير ىذ
ىذه المواد غير  فَّ إال إجتماعية المختمفة التي تتطمبيا، الشريحة وتقديـ الخدمات اال

 .و آلخرأمفعمة وميممة لسبب 
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جراء الفحوص بحاجة الى إ اإلعاقة ذوي األشخاص فَّ أفمف الجدير بالذكر 
، لى آثار سمبيةإجراء الفحوص الطبية يؤدي إىماؿ إف أل ؛الطبية بصورة مستمرة

مقارنًة بمف ىـ ليس بحاجة لمفحوص الطبية، كما يتطمب توفير الخدمات الطبية 
إجراء لى إوقد يكوف بعض منيـ بحاجة  ،رورية التي يحتاجيا الشخص المعاؽالض

اة النساء لى معانإحيث يشار ، سرة مف توفير تكاليفياعمميات جراحية ال تتمكف األ
مراض النفسية كنتيجة لتدني تقدير الذات صابة باأللإلعمى أمف نسبة  اإلعاقةذوات 

في بعض  اإلعاقةحيث تحـر النساء ذوات  ،التمكيف مقارنة بالنساء العادياتومستوى 
نيف غير نشيطات أفتراض اوذلؾ بسبب  ؛نجابيةاإلمف برامج التربية الصحية  الدوؿ
 .(ٗٙ)نجابيةإات صحة ا واليحتجف خدمجنسيِّ 

مى وتعمؿ ع اإلعاقة وذو  األشخاصعاني منيا يالتي  الصحيةومف المشكالت 
 :شعورىـ باالغتراب والتمييز ىي

وانعداـ المتابعة الصحية  ،نتشار مراكز كافية لمعالج المتميز لممعاقيفاعدـ  -ٔ
  .لحاالت المعاقيف

 . اإلعاقةشكاؿ أسباب الحاسمة لبعض األعدـ معرفة  -ٕ
في المحافظات  االسيمّ عدـ توافر المراكز المتخصصة لمعالج الطبيعي و  -ٖ

 جيزة الغنية لمعالج.وانعداـ األ
 .(٘ٙ)مراض وتكاليؼ العالجاألطوؿ فترة العالج لبعض  -ٗ

أحد  ،دمة لممعاقيف في المجتمع العراقيضعؼ الخدمات الصحية المق عدُّ لذا يُ  
لممعاؽ العديد مف االحتياجات  فَّ إْذ إ ؛الستبعادشعور المعاؽ باالعوامؿ الرئيسة ل

قادر عمى االندماج والتكيؼ  أف توفرت شعر المعاؽ بأنو الصحية والمتطمبات التي ما
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ىذه المتطمبات توفير العالج واألجيزة  وتتضمف ،لذاتو عمى تقديره ايجابً إا ينعكس ممّ 
مركز وطبيب مختص وأية والرعاية والمتابعة مف قبؿ  ،عضاءالتعويضية وتقويـ األ

طابع الرعاية ف ،نتماءمى الشعور باالمساعدات وتجييزات أخرى تساعد المعاؽ ع
يو عف الدور الحقيقي الذي يجب أف تؤد افي المجتمع العراقي اليزاؿ بعيدً الصحية 

ا وكؿ مف يعمؿ في حقؿ الرعاية االجتماعية ممّ  ،مختمؼ المؤسسات االجتماعية
بذلؾ حجـ المشاكؿ والصعوبات التي  وعمؽ ،ع الفئات المعاقةعمى واق انعكس سمبً ا

 .والطاقات المعطمة في المجتمع الميمةتعرقؿ تكيؼ ىذة الشرائح 
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2- A.S. Hornby. Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English 

Ninth edition,2015,p425.، Oxford university Press، .oxford 

 ،توسطمطبعة الم ،المؤسسة العربية ،الموسوعة السياسية ،.عبد الوىاب الحيالي وكامؿ زىيريد -ٖ
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 مريم جبار رشمالباحثة/ & أ.د. أفراح جاسم محمد      في المجتمع العراقي ذوي اإلعاقة التمييز ضد األشخاص 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 209 

 .ٖٔ، صٜٔٛٔالقاىرة، 

فيرنور مونيوس، حؽ المعوقيف في التعميـ، الجمعية العامة لألمـ المتحدة، مجمس حقوؽ  -ٖٗ
 ٕٔ، صٕٚٓٓ، ٕنساف، الدورة الرابعة، البند اإل

التحديات التي تواجو الشباب  ،د جواد العاني وأسعد تقي عبد محمد العطارد.ميا عبد المجي -ٖ٘
 لى الممتقىإمقدمة  طنة عماف، دراسة ميدانيةفي مؤسسات القطاع الخاص بسم اإلعاقةذوي 

الواقع  اإلعاقةلخدمات المقدمة لمشباب مف ذوي عاقة )االرابع عشر لمجمعية الخميجية لإل
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 0202يناير –العدد التاسع والخمسون            السنة السابعة واألربعون    –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 209 

 ،ٕٔالمجمد  ،مية لمدراسات التربوية والنفسيةسالمجمة الجامعة اإل ،الفمسطينية المراكز التأىيمية
 ٖٔٓص ،ٖٕٔٓ ،ٔ دالعد

43-Gloria Marcos، The views of the operators of disabled graduates 

rehabilitation centers، the level of their professional performance، Eric. 

AAc305681، 2008، p. 55.  
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 ،اإلعاقةذوي  األشخاصعراؽ )يونامي(، تقرير عف حقوؽ مـ المتحدة لمساعدة البعثة األ -ٜٗ
 .ٖٔص ،ٕٙٔٓ ،وؿكانوف األ

 ،نسانية والسموؾ التنظيمي()دراسة العالقات اإل ،عمؿنساني في الالسموؾ اإل،كينث ديفيز -ٓ٘
 ٗٓٗص ،ٜٜٛٔ ،القاىرة ،لمطباعة دار نيضة مصر ،د.سيد عبد الحميد مرسي ترجمة

داد، دار الشؤوف ، دراسة ميدانية في مدينة بغزوجةسري ضد الجاسـ محمد، العنؼ األ أفراحد. -ٔ٘
 .ٖٚ، صٖٕٔٓ، ٔط ،الثقافية العامة، بغداد
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 قيف، ورقة عمؿ مقدمة إلى مركزد. منى توكيؿ السيد، الدعـ النفسي واالجتماعي ألسر المعا -ٕ٘
 . ٗ، صٕٕٔٓ، الدوحة ،، قسـ التدريب والمحاضراتاإلعاقةألبحاث  مير سممافاأل

نساف المعاؽ نظرة مختمفة لحياة مختمفة، ورقة مقدمة لمؤتمر دور ىيئات د. سرور قاروني، اإل -ٖ٘
، (مارسٕٕ-ٕٔفي الخميج لممدة مف ) اإلعاقةالمجتمع المدني في الوقاية مف ومنظمات 

 .ٔص ٕٔٔٓ ،البحريف

وقيف في الجزائر، مقاربة تحميمية، مجمة العمـو والمع اإلعاقةيسات، مسائؿ العمري ع -ٗ٘
 .ٚٚٔ، صٕٗٔٓ ،الجزائر ،ٕجامعة محمد لميف دباغييف سطيؼ  ،ٜٔالعدد  االجتماعية،

 ،ي ضوء بعض المتغيرات الديمغرافيةف اإلعاقةطفاؿ مزدوجي سر لألتقبؿ األ ،بندر ناصر الصوينع -٘٘

ماـ محمد بف جامعة اإل ،رشاد الطالبيلماجستير الموازي في التوجية واإلدرجة ا بحث تكميمي مقدـ لنيؿ

 .ٖ-ٕص  ،ٕٔٔٓ ،السعودية ،قسـ عمـ النفس ،كمية العمـو االجتماعية ،سالميةسعود اإل

 . ٜ-ٛص ،مصدر سابؽ رنا محمد عوادة، -ٙ٘

في العالـ  اإلعاقةذوي  األشخاصعالـ في خدمة قضايا مؿ عبد الرحمف صالح، دور اإلأد.  -ٚ٘
 ،سريعالـ األعربي نحو أدوار جديدة لإلعالـ السرة واإلورقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر األ ،العربي

 .ٖٔ، صٕٓٔٓ ،قطر ،مايو ٖ-ٕلممدة مف 

ببعض سمات الشخصية لدى  التوافؽ الزواجي وعالقتة ،سمية محمد جمعة ابو موسى -ٛ٘
قسـ عمـ النفس ،،كمية التربية ،سالميةمعة اإلالجا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المعاقيف

 ٕٕص  ،ٕٛٓٓ ،رشاد النفسيواإل

  .(ٕٔاية ) ،* سورة الرـو

، دراسة مقارنة، سمسمة سالـعند العرب في الجاىمية واإل ، الزواجرمانينيعبد السالـ التد.  -ٜ٘ 
 .ٛٗ، صٜٗٛٔالكويت،  ،دابمجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلعالـ المعرفة، ال
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  .ٖص ،مصدر سابؽ ،بو موسىأسمية محمد جمعة  -ٓٙ

 ٖٓ ،ٙٗٙٗٔبو بكر باقادر، زواج المعوقيف حؽ محرموف منو، جريدة الرياض، العدد أد.  -ٔٙ
 www.alriyadh.c / 363668 لكتروني:ـ، عمى الموقع اإلٕٛٓٓيوليو، 

رسالة  ،فظة طولكـرزوجات المعاقيف في محاالمشكالت التي تواجييا ،سميرة مصطفى جزماوي -ٕٙ

 ٛٙص ،ٕٙٔٓ ،فمسطيف ،وطنيةجامعة النجاح ال ،كمية الدراسات العميا ،ماجستير غير منشورة

  ٜٕٓٓ، جريدة الحوار ،ت الخاصة حؽ مشروع يحرمو المجتمعشيرزاد سالمي، زواج ذوي االحتياجا -ٖٙ

ٖٖٔٔٙ/ www.jazairess.com 

 ،ٔط ،األردف ،دار الفكر ،وجيات الحديثة في التربية الخاصةالت ،يماف خميؼ الزبوفإد. -ٗٙ
 .ٖٜٔص ،ٖٕٔٓ

ثقافة ، دار العمـ والـ، عمـ االجتماع التربوي الرياضيبراىيإإياد عبد الكريـ ومرواف عبد المجيد  -٘ٙ
 .ٕٓٗ، صٕٕٓٓ، األردف لمنشر،

http://www.jazairess.com/
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 المراجعالمصادر و 

 .* القران الكريم

دراسة  ،يةاألردنفي الجامعة  اإلعاقةالتحديات التي تواجو الطمبة ذوي  ،حمد العدرةأاىيـ بر إ -ٔ
 .ٕٙٔٓ ،٘ممحؽ  ،ٖٗالمجمد  ،نسانية واالجتماعيةمجمة العمـو اإل ،ميدانية

 ٖٓ ،ٙٗٙٗٔ العدد الرياض، جريدة منو، محرموف حؽ المعوقيف زواج باقادر، بكر ابو. د -ٕ
 www.alriyadh.com / 363668 :لكترونياإل الموقع عمى ـ،ٕٛٓٓ يوليو،

معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ عبد السالـ محمد  حمد بف فارس بف زكريا القزويني،أ أبو الحسيف -ٖ
 .ٜٜٚٔ، األردفىاروف، دار الفكر، 

يف مف منظور خدمة الفرد والجماعة، مجمة ، أسس التأىيؿ االجتماعي لممعوقبو دراعأحمد أ -ٗ
 .ٜٜ٘ٔ، الجزائر ،ٗمعة باتنة، العددالعمـو االجتماعية، جا

أحمد شفيؽ السكري، قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية، دار المعرفة،  -٘
 .ٕٓٓٓ، اإلسكندرية

 الشؤوف دار بغداد، مدينة في ميدانية دراسة الزوجة، ضد سرياأل العنؼ محمد، جاسـ أفراح.د -ٙ
 .ٖٕٔٓ ،ٔط بغداد، العامة، الثقافية

لى إبحث مقدـ  ،اجات الخاصة بيف الواقع والمأموؿتأىيؿ ذوي االحتي ،اسـ محمدج أفراحد.  -ٚ
 ،(اعؿ مع طمبة االحتياجات الخاصةرشاد النفسي والتربوي في التفالندوة الموسومة )دور اإل

 .ٕٚٔٓ ،كمية العمـو لمبنات ،جامعة بغداد

المكتبة  ،عاية المعوقيفخدمة االجتماعية ور ال ،براىيـ مخموؼإقباؿ ا  قباؿ محمد بشير و إد.  -ٛ
 .ٜ٘ٛٔ ،اإلسكندرية ،الجامعية الحديثة

 العمـو مجمة تحميمية، مقاربة الجزائر، في والمعوقيف اإلعاقة مسائؿ عيسات، العمري -ٜ



 0202يناير –العدد التاسع والخمسون            السنة السابعة واألربعون    –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 292 

 .ٕٗٔٓ الجزائر، ،ٕ سطيؼ دباغييف لميف محمد جامعة ،ٜٔ العدد، االجتماعية

في العالـ  اإلعاقةذوي  ألشخاصاعالـ في خدمة قضايا مؿ عبد الرحمف صالح، دور اإلأد. -ٓٔ
 ،سريعالـ األعالـ العربي نحو أدوار جديدة لإلسرة واإلورقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر األ ،العربي

 .ٕٓٔٓ ،قطر ،مايو ٖ-ٕلممدة مف 

 .ٕ٘ٓٓ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ترجمة فايز الصياغ ،عمـ االجتماع ،انتوني جيدنز -ٔٔ

، دار العمـ والثقافة ـ، عمـ االجتماع التربوي الرياضيعبد المجيد ابراىي مروافإياد عبد الكريـ و  -ٕٔ
 .ٕٕٓٓ، األردف لمنشر،

 ،األردف ،دار الفكر ،الخاصةالتوجيات الحديثة في التربية  ،يماف خميؼ الزبوفإد.  -ٖٔ
 .ٖٕٔٓ،ٔط

 .ٕٚٓٓ ،ٔط ،األردفتياجات الخاصة وأسره، دار المسرة، بطرس حافظ بطرس، أرشاد ذوي االح -ٗٔ

 ،اإلعاقةذوي  األشخاصرير عف حقوؽ مـ المتحدة لمساعدة العراؽ )يونامي(، تقبعثة األ -٘ٔ
 .ٕٙٔٓ ،وؿكانوف األ

 ،ي ضوء بعض المتغيرات الديمغرافيةف اإلعاقةطفاؿ مزدوجي سر لألتقبؿ األ ،بندر ناصر الصوينع -ٙٔ
ماـ محمد اإل جامعة ،بيرشاد الطالازي في التوجية واإلبحث تكميمي مقدـ لنيؿ درجة الماجستير المو 

 .ٕٔٔٓ ،السعودية ،قسـ عمـ النفس ،كمية العمـو االجتماعية ،سالميةبف سعود اإل

المجمس األعمى  ،ترجمة محمد الجوىري وآخروف ،تماعموسوعة عمـ االج ،جوردف مارشاؿ -ٚٔ
 .ٕٚٓٓ ،ٕط ،القاىرة ،المجمد األوؿ ،المشروع القومي لمترجمة ،لمثقافة

مجمس ال ،ترجمة محمد الجوىري ،الستبعاد االجتماعي محاولة لمفيـا ،خروفآجوف ىيمز و  -ٛٔ
 .ٕٚٓٓ ،ٖٗٗ عالـ المعرفة ،كويتال ،دابالوطني لمثقافة والفنوف واآل

 .ٜٚٚٔ ،ٗط ،القاىرة ،عالـ الكتب ،عمـ النفس االجتماعي ،حامد عبد السالـ زىراف -ٜٔ
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 ،فاؽ المستقبؿآت والمعوقات و نجازاناث في الدوؿ العربية اإلتعميـ اإل ،د.رفيقة سميـ حمود -ٕٓ
 .ٕٛٓٓ ،ٔط ،بيروت ،الدار المصرية المبنانية

والتأىيؿ المجتمعي، ورقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر الفمسطيني لمتنمية  اإلعاقةرنا محمد عوادة،  -ٕٔ
عادة االعمار في ا  .ٕٙٓٓ، جامعة بيرزيت ،(ٖ/٘ٔ-ٗٔلضفة الغربية لممدة مف )وا 

 ،ترجمة مازف مرسوؿ محمد ،مفيـو يحتاج إلى تعريؼ ،ماعياالستبعاد االجت ،روبيف بيس -ٕٕ
لمعمـو  ،عربي لألبحاث ودراسات السياساتال المركز ،ٗٔالعدد – ٗمجمد  ،مجمة عمراف

 .ٕ٘ٔٓ، االجتماعية واإلنسانية

الدولية بشأف عالف منظمة العمؿ إ، التقرير العالمي بموجب متابعة زمف المساواة في العمؿ -ٖٕ
 .ٖٕٓٓ ،ٔ، طٜٔساسية في العمؿ، مؤتمر العمؿ الدولي، الدورة األ المبادئ والحقوؽ

نساف المعاؽ نظرة مختمفة لحياة مختمفة، ورقة مقدمة لمؤتمر دور ىيئات د. سرور قاروني، اإل -ٕٗ
 مارس(،ٕٕ-ٕٔفي الخميج لممدة مف ) اإلعاقةالمجتمع المدني في الوقاية مف ومنظمات 

 .ٕٔٔٓ،البحريف

 ،زوجات المعاقيف في محافظة طولكـرالمشكالت التي تواجييا  ،سميرة مصطفى جزماوي -ٕ٘
 .ٕٙٔٓ ،فمسطيف ،جامعة النجاح الوطنية ،ية الدراسات العمياكم ،رسالة ماجستير غير منشورة

ببعض سمات الشخصية لدى  التوافؽ الزواجي وعالقتة ،بو موسىأسمية محمد جمعة  -ٕٙ
قسـ عمـ النفس  ،كمية التربية ،سالميةإلالجامعة ا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المعاقيف

 .ٕٛٓٓ ،رشاد النفسيواإل

في المراكز الحركية  اإلعاقةذوي  األشخاصمشكالت تأىيؿ  ،ح وعايد الحموزد. سيير الصبا -ٕٚ
 ،ٔالعدد  ،ٕٔالمجمد  ،مية لمدراسات التربوية والنفسيةسالمجمة الجامعة اإل ،التأىيمية الفمسطينية

ٕٖٓٔ. 

 .ٜٔٛٔ، ٔ، ط، جامعة الكويتنثروبولوجيا، قاموس اإلميـشاكر مصطفى س .د -ٕٛ
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جريدة  ،ت الخاصة حؽ مشروع يحرمو المجتمعشيرزاد سالمي، زواج ذوي االحتياجا -ٜٕ
 www.jazairess.com/ٖٖٙٔٔ ،ٕٜٓٓالحوار،

، دراسة مقارنة، سمسمة سالـاإللزواج عند العرب في الجاىمية و ، اعبد السالـ الترمانينيد.  -ٖٓ
 .ٜٗٛٔالكويت،  ،دابمجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلعالـ المعرفة، ال

نجمو المصرية، القاىرة، ية االجتماعية والنفسية لممعوقيف، مكتبة األ، الرعاد. عبد الفتاح عثماف -ٖٔ
 .ٖٔ، صٜٔٛٔ

 ،دار الفكر العربي ،يـسيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيت ،عبد المطمب القريطي -ٕٖ
 .ٜٜٙٔ ،القاىرة

 ،مطبعة المتوسط ،المؤسسة العربية ،الموسوعة السياسية ،.عبد الوىاب الحيالي وكامؿ زىيريد -ٖٖ
 .ٜٗٚٔ ،ٔط ،بيروت

 .ٜ٘ٛٔ ،ٗط ،بيروت ،دار العمـ ،عمـ النفس معجـ ،د. فاخر عاقؿ -ٖٗ

، مجمس حقوؽ المتحدة مـ، الجمعية العامة لألفيرنور مونيوس، حؽ المعوقيف في التعميـ -ٖ٘
 .ٕٚٓٓ، ٕ، الدورة الرابعة، البند االنساف

  .ٜٛٛٔ ،القاىرة ،المجمد األوؿ ،تعريفات ومصطمحات العمـو النفسية ،د. كماؿ دسوقي -ٖٙ

 ،نسانية والسموؾ التنظيمي(قات اإل)دراسة العال ،السموؾ االنساني في العمؿ،كينث ديفيز -ٖٚ
 .ٜٜٛٔ ،القاىرة ،ة مصر لمطباعةدار نيض ،د عبد الحميد مرسيد.سي ترجمة

ومي لمبحوث االجتماعية دارسة واقع المعاقيف في مصر، المركز الق ،ليمى عبد الجواد - -ٖٛ
 .ٜٜٜٔ، ، القاىرةوالجنائية

 ،العمؿ نحو تشغيؿ المعوقيف تبعاً لعدد مف المتغيراتاتجاىات أصحاب  ،بو شعيرةأد. محمد  -ٜٖ
 .بدوف سنة ،كمية التربية ،عة الممؾ عبد العزيزجام

http://www.jazairess.com/
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 .ٜٔٛٔ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،مختار الصحاح ،بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازي محمد -ٓٗ

قيف، ورقة عمؿ مقدمة إلى مركز د. منى توكيؿ السيد، الدعـ النفسي واالجتماعي ألسر المعا -ٔٗ
 .ٕٕٔٓ، الدوحة ،ب والمحاضرات، قسـ التدرياإلعاقةمير سمماف ألبحاث األ

جنس والعمؿ واالقتصاد غير المنظـ، دولية، قاموس المصطمحات نوع المنظمة العمؿ ال -ٕٗ
 .ٜٕٓٓ، ٔ، بيروت، طالمرأة العربية لمتدريب والبحوث مركز ،قميمي لمدوؿ العربيةالمكتب اإل

يات التي تواجو الشباب التحد ،د.ميا عبد المجيد جواد العاني وأسعد تقي عبد محمد العطار -ٖٗ
 لى الممتقىإمقدمة طنة عماف، دراسة ميدانية اع الخاص بسمفي مؤسسات القط اإلعاقةذوي 

لواقع ا اإلعاقةالمقدمة لمشباب مف ذوي  عاقة )الخدماتالرابع عشر لمجمعية الخميجية لإل
 .ٕٗٔٓ، دبي، (ابريؿ ٚٔ -ٗٔوالطموح مف 

 ،الحتياجات الخاصة، دراسة ميدانيةميدي محمد القصاص، التمكيف االجتماعي لذوي ا -ٗٗ
 .ٕٗٓٓالذىنية بيف التجنب والرعاية،  اإلعاقةالعربي الثاني، المؤتمر 
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