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ـَِن الرِحيِم   ِبسِم اللِّه الرحم

  
يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم من ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْنـاكُم شـعوبا            ( 

�)نَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم ِإنَّ اللَّه عِليم خِبري وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإ �
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        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
    الحمد هللا الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على نبي الهدى               

  ..ير الورى، وعلى آله وأصحابه، ومن بأثره اقتفى، وبعدوخ
 فإنه من تمام شكر العبد لربه أن يشكر ذوي الفضل عليه ممن مدوا لـه يـد                 
العون والمساعدة ، وأن يعترف بالفضل ألهله ، ومن ذلك المنطلق أتقدم بأسمى آيـات               

فاطمـة محمـد    / تورة  الشكر والعرفان بالجميل ألستاذتي ووالدتي القديرة األستاذة الدك       

، والتـي   جامعـة الفيـوم   –كلية التربية /السيد  أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة     
تعجز الكلمات أن تُوفيها حقها ، لما أجد فيها من رعاية متكاملة لـي ولزمالئـي مـن                  
أبنائها من الهيئة المعاونة بقسم التربية المقارنة، والتي تتبعت معي خطوات إجراء هذه             

راسة و تعهدتها منذ أن كان فكرة وتابعت خطواتها بتشجيعها ، وبسعة صدرها وكرم              الد
وما من شك في أن مالحظاتها وتوجيهاتها القيمة كان         ، خلقها وتواضعها وحسن رعايتها   

  .لها بالغ األثر في إثراء وتدعيم هذا العمل
رانيـا  /   كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر والتقدير ألستاذتي ومعلمتي الدكتورة         

 ،  ومـا  عبد المعز الجمال األستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بكلية رياض األطفال       
منحتني من وقت وجهد وسديد النصح واإلرشاد وتوجيهات صادقة للباحثة ، مما كان له              
أكبر األثر في إنجاز هذا البحث على هذه الصورة ، ولم تبخل بعلم أو بوقت أو نصيحة                 

اصح والموجه ومهما ُأوتيت الباحثة من فصاحة في القـول فلـن تّوفيهـا    فكانت نعم الن  
 . قدرها من الشكر فجزاها اهللا عني خير الجزاء 

وإنه ليسعدني ويشرفني أن تفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة والحكـم عليهـا             
د محمد عبد العال الشيخ أستاذ الصحة النفسية المساع       /العالمان الجليالن األستاذ الدكتور   

/ والمشرف على قسم الصحة النفسية كلية التربية جامعة الفيـوم واألسـتاذ الـدكتور               
عصام توفيق قمر أستاذ أصول التربية المساعد بالمركز القـومي للبحـوث التربويـة              

وما من شك في أن مالحظاتهما وتوجيهاتهما القيمة كان لها بالغ األثر فـي              ، والتنمية  
  .إثراء وتدعيم هذا العمل
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ا أتقدم بالشكر والعرفان ألخوتي أعضاء الهيئة المعاونة بالقـسم ، الـذين              كم
وجدت فيهم العون والمساعدة واأليدي المتشابكة والجسد الواحد ، فجزاهم اهللا عني خير             
الجزاء،والشكر موصول إلي جميع زمالئي من الهيئة المعاونة والـى أسـاتذتي مـن              

ربية جامعة الفيوم لما قدموه لـي مـن حـب           أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم والت     
  . ورعاية

 كما أتوجه بخالص الشكر إلي والدي رحمه اهللا عليه والـى والـدتي رمـز               
العطاء أطال اهللا في عمرها، وإلي إخـوتي وزوجـاتهن الـذين شـاركوني اآلمـال                
والدعوات، بارك اهللا فيهم ومتعهم بموفور الصحة والعافية على ما تحملوه معـي مـن               

  . ة من اجل إتمام هذه الدراسةمشق
يوسف حسين حسن على مـا      /  وثمة دين في عنقي إلى خالي األستاذ الفاضل       

أمدني به من رعاية طوال مراحل دراستي وعلى مساعدته لي في المراجعـة اللغويـة               
  . للرسالة فجزاه اهللا الجميع عني خير الجزاء

 ي هذه الـسطور ابنتـا      وأخيرا أتوجه بالشكر إلى من عانى معي طوال كتابه        
فاطمة وحبيبة وإلي زوجي ، فلو أنني جمعت كل كلمات الشكر واالمتنـان والعرفـان               
بالجميل ووجهتها إليه علي ما قدمه لٍي من حث وعون ما وفيته حقه، فجزاه اهللا عنـي                 

  . خير الجزاء
وبعد فال أدعي أنني قد بلغت الغاية فتلك محاولة حاولت فيهـا أن أدنـو مـن                 

عية والمنهج العلمي قدر اإلمكان ، فإن كنت قد وفقت فبفضل من اهللا ونعمـة ،     الموضو
  .وإن كان ثمة تقصير فحسبي أن حاولت والنقص من أعمال البشر والكمال هللا وحده 

                                              وعلى اهللا قصد السبيل ،،،،،،،                              وعلى اهللا قصد السبيل ،،،،،،،                              وعلى اهللا قصد السبيل ،،،،،،،                              وعلى اهللا قصد السبيل ،،،،،،،
        الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة
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  السيـرة الذاتيــة

  الباقيعزة نادى عبد الظاهر عبد : االسم

  ١٩٨٥-١٢-٢١: تاريخ الميالد

 azzanady85@yahoo.com :البريد األلكترونى 

 رقـم   - قسم التربية المقارنة     - كلية التربية  -جامعة الفيوم   : عنوان المراسلة البريدي  
  ٦٣٥١٤:بريدي

  :المؤهالت العلمية
بكالوريوس العلوم والتربية كلية التربية جامعة الفيوم بتقدير جيد جدا مايو            . ١

٢٠٠٦.  
دبلوم مهنية في اإلرشاد النفسي ، كلية التربية ،جامعـة الفيـوم، مـايو               . ٢

٢٠٠٧.  
مـايو  ،  جامعة الفيـوم  ، كلية التربية ،  المقارنة   دبلوم خاص في التربية    . ٣

٢٠٠٨. 
 مـن جامعـة الفيـوم       ة المقارن  فى التربية  ماجستير تمهيديحاصل على    . ٤

٢٠٠٩.  
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  فهرس المحتويات
  م الموضوع الصفحة

  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول ٤٦-١

 -  .تمهيد  ٥

  ١-١ .الدراسات السابقة  ١٣

  ١- ١-١  الدراسات العربية  ١٣

 ٢- ١-١  الدراسات األجنبية  ٢٣

 * .تعليق على الدراسات السابقة ٣٢

  ٢-١ .مشكلة الدراسة ٣٤

  ٣-١ .أهداف الدراسة  ٣٧

  ٤-١ .أهميه الدراسة  ٣٨

  ٥-١ .منهج الدراسة  ٣٩

  ٦-١ .حدود الدراسة  ٤٠

  ٧-١ مصطلحات الدراسة  ٤١

 ٨-١ .خطة الدراسة  ٤٥

 الفصل الثاني ١٢٤-٤٧

 الجمعيات األهلية ودورها في مجال تأهيل المعوقين حركياً

 

 -  تمهيد ٥١

  ١-٢ .الجمعيات األهلية: المحور األول ٥٣

  ١- ١-٢ .فلسفة عمل الجمعيات األهلية   ٥٣

  ٢- ١-٢ .جمعيات األهليةمدخل تاريخي لنشأة ال  ٥٤

  ٣- ١-٢ .دواعي االهتمام بالجمعيات األهلية ٥٧

  ٤- ١-٢ .أهمية الجمعيات األهلية   ٥٩

  ٥- ١-٢ .أسس وخصائص الجمعيات األهلية ٦١

  ٦- ١-٢ .مجاالت وأنشطة الجمعيات األهلية  ٦٣
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  ٧- ١-٢ .وظائف الجمعيات األهلية ٦٤

  ٨- ١-٢ .هليةدور اإلدارة الفعالة فى الجمعيات األ  ٦٥

  ٩- ١-٢ .التمويل ٦٦

  ٢-٢ اإلعاقة الحركية:المحور الثاني  ٦٧

  ١- ٢-٢ .  أسباب اإلعاقة الحركية  ٦٧

  ٢- ٢-٢ .تصنيفات وأشكال اإلعاقة الحركية ٦٩

  ٣- ٢-٢  .العوامل المؤثرة على استجابات المعوقين حركياً إلعاقتهم  ٧٣

  ٤- ٢-٢ المشكالت المترتبة على اإلعاقة الحركية ٧٤

  ٥- ٢-٢ احتياجات المعوقين حركيا  ٨٠

  ٣-٢ تأهيل المعوقين حركياً: المحور الثالث  ٨٢

  ١- ٣-٢ .التطور التاريخي لتأهيل المعوقين حركياً  ٨٣

  ٢- ٣-٢ .الفلسفة التي تقوم عليها عملية التأهيل  ٨٥

  ٣- ٣-٢ .مبررات التأهيل  ٨٦

 المعـوقين   المبادئ واألسس التى تقوم عليها عملية تأهيـل        ٨٧
 .حركياً

٤- ٣-٢  

  ٥- ٣-٢   .أهداف وخطوات عملية التأهيل  ٨٩

  ٦- ٣-٢ .برامج وأنشطة العملية التاهيلية للمعوقين  ٩٣

العوامل المـساعدة علـى     ووسائل تقديم الخدمات التاهيلية      ١١٠
  .نجاح برامج التأهيل

٧- ٣-٢  

  ٤-٢ اً الجمعيات األهلية وتأهيل المعوقين حركي: المحور الرابع  ١١٤

  ١- ٤-٢ .دواعي إشراك الجمعيات األهلية في تأهيل المعوقين حركياً  ١١٤

  ٢- ٤-٢ .مبادئ تطوير الخدمات التاهيلية المقدمة للمعوقين حركياً   ١١٦

التخطيط واإلجراءات المتبعة لتأهيل المعوقين حركياً مـن          ١١٦
 .قبل الجمعيات األهلية

٣- ٤-٢  

  ٤- ٤-٢ .يل داخل الجمعيات األهليةمراحل وخطوات عملية التأه  ١١٨

 ٥- ٤-٢ .عوامل نجاح جمعيات تأهيل المعوقين حركياً ١٢٢
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 الفصل الثالث ١٨٨-١٢٥

دور الجمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا فى 

 .الواليات المتحدة األمريكية

 

  تمهيد  ١٢٩

  ١-٣ جمعيات رعاية وتأهيل المعوقين حركيا:  المحور األول  ١٣٠

  ١- ١-٣ .تسميات الجمعيات األهلية بالواليات المتحدة األمريكية  ١٣٠

التطور التاريخي للمنظمات غير الهادفة للربح فى الواليات          ١٣٢
 .المتحدة

٢- ١-٣  

أهداف المنظمات غير الهادفة للربح العاملة فى مجال تأهيل           ١٣٧
 .المعوقين حركيا

٣- ١-٣  

هادفة للـربح والدولـة فـى       العالقة بين المنظمات غير ال      ١٣٨
 .الواليات المتحدة

٤- ١-٣  

مصادر التمويل الخاصة بالمنظمات غيـر      : المحور الثاني   ١٤٠

 . للربحةالهادف

٢-٣  

التشريعات والقوانين المتعلقـة بتأهيـل      : المحور الثالث     ١٤٢

 .المعوقين حركياً فى الواليات المتحدة األمريكية

٣-٣  

 للربح  ةمتعلقة بالمنظمات غير الهادف   التشريعات والقوانين ال    ١٤٤
 .بالواليات المتحدة األمريكية

١- ٣-٣  

التشريعات المتعلقة باإلعاقة وبتأهيل المعوقين حركياً فـى          ١٤٨
 .الواليات المتحدة األمريكية

٢- ٣-٣  

فـى  المنظمات غير الهادفة للربح     جهود   :المحور الرابع     ١٥٦

 .مجال تأهيل المعوقين حركياً

٤-٣  

  ١- ٤-٣ .خدمات التأهيل الطبي  ١٥٨

  ٢- ٤-٣ .خدمات التأهيل النفسي واالجتماعي  ١٦٢

  ٣- ٤-٣ .خدمات التأهيل المهني  ١٦٨

  ٤- ٤-٣ .خدمات التأهيل التربوي  ١٧٢
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  ٥- ٤-٣ .تأهيل البيئة والمجتمع المحلى  ١٨٢
 الفصل الرابع     ٢٤٠-١٨٩

ى دور الجمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا ف

  .اليابان

 

  .تمهيد -  ١٩٣

  ١-٤ :جمعيات رعاية وتأهيل المعوقين حركيا:  المحور األول  ١٩٤

  ١- ١-٤ .تسميات الجمعيات األهلية باليابان  ١٩٥

  ٢- ١-٤ .التطور التاريخي للمنظمات غير الهادفة للربح فى اليابان   ١٩٦

يل أهداف المنظمات غير الهادفة للربح العاملة فى مجال تأه         ٢٠٠
 .المعوقين حركيا

٣- ١-٤  

العالقة بين المنظمات غير الهادفة للـربح والدولـة فـى             ٢٠١
 .اليابان

٤- ١-٤  

مصادر التمويل الخاصة بالمنظمات غيـر      : المحور الثاني  ٢٠٢

 . للربحةالهادف

٢-٤  

التشريعات والقوانين المتعلقـة بتأهيـل      : المحور الثالث     ٢٠٤

 .المعوقين حركياً فى اليابان

٣-٤  

 للربح  ةالتشريعات والقوانين المتعلقة بالمنظمات غير الهادف      ٢٠٤
 .باليابان

١- ٣-٤  

التشريعات المتعلقة باإلعاقة وبتأهيل المعوقين حركياً فـى         ٢٠٩
 .اليابان

٢- ٣-٤  

جهود المنظمات غير الهادفة للربح فـى       : المحور الرابع     ٢١٣

 :مجال تأهيل المعوقين حركياً

٤-٤  

  ١- ٤-٤ .تأهيل الطبيخدمات ال ٢١٣

  ٢- ٤-٤ .خدمات التأهيل النفسي واالجتماعي ٢١٧

  ٣- ٤-٤ .خدمات التأهيل المهني ٢٢٧

  ٤- ٤-٤ .خدمات التأهيل التربوي ٢٣٢
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  ٥- ٤-٤ .تأهيل البيئة والمجتمع المحلى ٢٣٦
 الفصل الخامس ٣٠٤-٢٤١

الواقع الفعلي لدور الجمعيات األهلية في مجال تأهيل 

 ا بجمهورية مصر العربيةالمعوقين حركي

 

  .تمهيد  ٢٤٥

الجمعيات األهلية فـى جمهوريـة مـصر        : المحور األول   ٢٤٨

 .العربية

١-٥  

  ١- ١-٥ .بجمهورية مصر العربيةتسميات الجمعيات األهلية   ٢٤٨

فى جمهورية مـصر    للجمعيات األهلية   التطور التاريخي     ٢٤٩
  .العربية

٢- ١-٥  

عاملة فى مجال تأهيل المعوقين     الالجمعيات األهلية   أهداف   ٢٥٣
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة
  :تمهيد

       تؤكد حقائق ومعطيات الواقع المعاصر أننا نعيش بالفعل عصراً غير مسبوق في            
تسارع إيقاعاته، وتعدد وتنوع تغيراته، وعمق تأثيراته وتداعياته، عصراً يحمل العديـد            

ين والمجاالت وعلى كل الجبهات ، وهـي فـي          من المشكالت والقضايا في كل المياد     
مجملها تشكل تحديات تواجه كافة المؤسسات وتفرض التعامل معها باستجابات قـادرة            

  .على مواجهة هذه التحديات
تغيرات المتالحقة واجتياح ثوره المعلومات لكل ركن       ال  بتلك امرور عالمن          ومع  

 تغييـرات جذريـه فـي التنظيمـات          وما يفرضه ذلك من حتمية إحـداث       ،من أركانه 
 وما يتطلبه من ضرورة تنميه روح التعاون بين كل فئات المجتمـع          ، المجتمعية الحالية 

 فإننا نجد أن تفعيل دور تلك المؤسسات وبخاصـة الجمعيـات            ،على اختالف مؤسساته  
 فلـسفه  في جزءا أساسيا أصبحاألهلية وإشراكها في حل القضايا والمشكالت المجتمعية     

جمعيات األهليـة   ال ت التنمية والتقدم وأصبح   فيلمجتمع وأصبح للجهود األهلية أهميتها      ا
ولكونها األكثر انتشارا واألسرع حركـه       ،   مكون رئيسي من مكونات المجتمع المدني     

 فإن وجود الجمعيـات      ،  معالجة المشكالت المجتمعية   في ومرونة واألقل كلفة     وإنجازاً
  . فيه مرغوباًوضروريا األهلية أصبح أمرا 

 وفى هذا اإلطار نجد أن الوثائق العالمية لألمم المتحدة ومؤتمراتها المتتاليـة            
تؤكد على أهمية الدور الخاص بالجمعيات األهلية في تحقيق التنمية ، وقـدرتها علـى               

ومن أمثلة ذلك مـؤتمر الـسكان       ) ١(اإلسهام االقتصادي واالجتماعي في القطاع األهلي     

                                                 

 ، ضـمن بحـوث المـؤتمر    العمل األهلي التطوعي والعولمة:  إبراهيم عبد المعطى نعيم      -١
 إبريـل   ٢٤-٢٣السنوي الثاني لالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية في الفترة من           


	ت ا����ن         "بعنوان  ٢٠٠٠���ي ،  ، الجـزء الثـان    " وا�����
�  ا���	دي ا������	ت ا�ه���� و
  .٣٦٩-٣٦٨، ص ص ٢٠٠٠القاهرة ،
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  نعقد فـي بكـين   ١٩٩٤قد بالقاهرة والتنمية الذي ع١٩٩٥، ومؤتمر المرأة العالمي الم ،
وتعد هذه المرة األولى التي يتشكل فيها تدفق عالمي حول أهمية وقيمة دور المنظمـات    
غير الحكومية ، وقد صاحب ذلك توجهات إيجابية من قبل الحكومات لتقدير اإلسـهام              

ف إلى ذلك ما أوضحه اإلعالن العـالمي        االقتصادي واالجتماعي للقطاع األهلي ، يضا     
للحق في التنمية من أن المشاركة الشعبية والتوزيع العادل لمنـافع التنميـة مـن أهـم          
المكونات األساسية لعمل الجمعيات األهلية ، وبالتالي أصبحت المنظمات غير الحكومية           

 .آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية

د من أهم مبادئها إن العمل التطـوعي لـم يعـد       تلك المشاركة الشعبية التي يع    
مجرد نوايا حسنة ، واتجاه لمساعدة ودعم اآلخرين فحسب، بل أصبح في أغلـب دول               
العالم يتسم بأداء مهني متميز، يوظف مهارات عديدة فـي اإلدارة ، وتـدبير التمويـل                

ة أن العمل   وأسلوب تقديم الخدمة والتواصل مع اآلخرين، ومن هنا أدركت األمم المتحد          
األهلي التطوعي في جميع دول العالم البد من تطوير أهدافـه وسياسـاته وإجراءاتـه               
لمواجهة الواقع الجديد ، فقررت تقويم المؤسسات التطوعية وخاصة فـي دول العـالم              

 ، وحرية السوق قدراً     االثالث ، والتي ترى في المتغيرات العالمية من عولمة وتداعياته         
وقد أدى ذلك إلى تحول دور الجمعيات األهلية من جمعيات خيرية إلي             ،   )٢(ال مفر منه  

جمعيات تنموية قادرة علي المشاركة واإلسهام في عملية التنمية مما كان له ابلغ األثـر          
  )٣(.في تسليط الضوء علي القطاع األهلي علي المستوى االجتماعي والسياسي والفكري

ية وتعدد المجاالت واألنشطة التـي      مع هذا التطور في دور الجمعيات األهل      و 
 مجـال   تقوم بها تحاول الدراسة الحالية التعرف على واحد من أهم هذه المجاالت وهو            

 حركيا، فقد حظيت دراسة المعوقين باهتمام الباحثين وخاصـة          رعاية وتأهيل المعوقين  
عاماً  ١٩٨١خالل السنوات العشرين الماضية وذلك بعد إعالن هيئة األمم المتحدة عام            

                                                 

  .٣٣١ ،مرجع سابق ، ص العمل األهلي التطوعي والعولمة: إبراهيم عبد المعطي نعيم -١
االتحاد اإلقليمي إنشاؤه، اختصاصه، دوره، وعالقته بالجمعيـات فـي ظـل    :  محمد فليفل  - ٢

، ٢٠٠٠غربية،   محافظة الغربية، مديرية الشئون االجتماعية بال      ،١٩٦٤ لسنة   ٣٢القانون  
  .٢٠ص 
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دولياً للمعوقين لتكريس الجهود الحكومية واألهلية لمساعدة تـلك الفـئة مـن خـالل             
برامـج متخصصة، وال شك أن التطـور السريع الذي طرأ على المجتمعات اإلنسانية            
قد أدى الى تطور االهتمام بالمعوقين بحيث يتم استثمار باقي اإلمكانيات الموجودة لدى             

اراألمثل إلعادة تكيفه مع المجتمع والبقاء في بؤرة اإلنتـاج فـي            الفرد المعوق االستثم  
  .)٤(ضوء قدراته وإمكانياته

ومن هذا المنطلق نجد أن نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمـة التـي             
، ٢٠٠٢مـونتيرى   (عقدتها األمم المتحدة مثل مؤتمري األمم المتحدة لتمويـل التنميـة          

 ومـؤتمر   ٢٠٠٢قمة العالمي للتنمية المستدامة سـبتمبر     ، ومؤتمر ال  )٥()٢٠٠٨والدوحة  
 تؤكد جميعها على جانب أو قـضية مـن القـضايا            م١٩٦٠في التعليم   مكافحة التمييز   

المتعلقة باإلعاقة ، ومن أمثلة ذلك قضية اإلحصاءات وقياس اإلعاقة والتي تشكل واحدة             
ك عقد المـؤتمر    من نقاط الضعف لدى معظم الحكومات في معالجتها، وعلى ضوء ذل          

العربي اإلقليمي بشأن المعايير المتعلقة بالتنمية وحقـوق األشـخاص ذوى اإلعاقـات             
-٢٠٠٤(، وذلك في إطار التحضير للعقـد العربـي  للمعـوقين             ٢٠٠٣ببيروت مايو   

الذي أكد على ضرورة المـشاركة        وقد صدر عن هذا المؤتمر إعالن بيروت      ) ٢٠١٣
يث شملت الطفل المعوق باإلضافة إلى الفئات األخرى من         الفعالة في صياغة االتفاقية ح    

    .)٦(المعوقين كالمرأة والمسنين مع االهتمام بالتعليم كمجال مستهدف

العمـل   " :في محاورة على  ) ٢٠٠٤(وقد نص مشروع العقد العربي للمعوقين       
على حصول الطفل المعوق على كافة الحقوق والخدمات بالتساوي مـع أقرانـه مـن               

                                                 
 ، دارالفكر للطباعة اتجاهات األبناء نحو أبائهم المعوقين: راضي محمد الكبيسي -  ١

   . ١٧، ص  ٢٠٠٠والنشروالتوزيع ، عمان، 
  :متاح على الوصلة: المؤتمر الدولي لتمويل التنمية -  ٢

- http://www.un.org/arabic/ffd/2008/conference.shtml  
 (Accessed at: 25 -8-2012). 

  

 اإلقليميالمؤتمر العربي    قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، جامعة الدول العربية،       اللجنة اال  -٦

وزارة التـضامن والعدالـة     ،  حول معايير التنمية وحقـوق األشـخاص ذوى اإلعاقـات         
  . ٢٠٠٣ مايو ٢٩-٢٧، جمهورية اللبنانية، بيروتاالجتماعية، ال
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وفي مجـال التعلـيم نـص    ، "ال وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ ذلك       األطف
ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع األشخاص المعوقين         " :مشروع العقد على  

، منذ الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية            
   .)٧("تهم على االندماج أو التحصيل المناسبوفى مؤسسات خاصة في حالة عدم قدر

فإهمال تربية وتعليم المعوقين، في أي بلد من بلدان العالم يعد خرقا لمبدأ تكافؤ              
الفرص التعليمية ، الذي نادي به اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، والذي نـص فـي                

ن التعليم فـي  م، ويجب أن يكويكل شخص الحق في التعلعلى أن ل) أ   – ٢٦(مادته رقم   
 وينبغي  ،مراحله األولى واألساسية على األقل بالمجان، وأن يكون التعليم األولي إلزامياً          

أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامـة      
  .)٨ (للجميع وعلى أساس الكفاءة

ة والعالمية التي ركزت علـى       ومن هذا المنطلق فقد تعددت المؤتمرات العربي      
م، ٢٠٠٠م، ومنتـدى داكـار    ١٩٩٤حقوق المعوقين في التعليم، ومنها مؤتمر سالمنكا        

 حـول  ٢٠٠١ مايو   ١٠-٧ومؤتمر اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية بيروت         
، وقـد سـاعد هـذا       )٩(إدماج ذوى االحتياجات الخاصة من التالميذ في التعليم النظامي        

العالمي على تزايد االهتمام بالمعوقين سواء على الـصعيد المـصري أو علـى        المناخ  
مستوى الدول العربية إلى جانب ما نتج عن األبحاث والدراسات من اتجاهات حديثـة              

 : )١٠(في مجال رعاية األفراد ذوي االحتياجات الخاصة كما يلي
                                                 

  .المرجع السابق: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، جامعة الدول العربية– ١
  . باللغة العربيةموقع األمم المتحدة:  المصدر- ٢

Available at :-http://www.un.org/ar/documents/udhr/   
Accessed at :( 4/12/2011)     

   : الهيئة العامة لالستعالمات -  ٣
819=ID_Category?aspx.LastPage/Ar/eg.gov.sis.www://http:Available at- 

 Accessed at :( 4/12/2011).  
، المؤتمر القومي لتطوير    رعاية أصحاب الحقوق الخاصة   : ضياء الدين زاهر، حسين بشير     - ١

جامعة األزهـر،   ،  ٢٠٠٩ مايو   ١٢ – ١٠التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي       
  . ٦ – ٥القاهرة، ص ص 
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ضال ال شفاء   االتجاه إلى عدم النظر لإلعاقة أواالحتياج الخاص بوصفه مرض ع          . ١
منه واعتباره حالة مؤقتة يمر بها الفرد خالل مرحلة من مراحل حياته وقد يتغلب              

 .عليها تماماً
 .التأكيد الشديد علي ضرورة االكتشاف المبكر وتقديم كافة أشكال الرعاية مبكراً . ٢
 .االهتمام الكبير برعاية الحاالت الطفيفة من االحتياجات الخاصة واإلعاقات . ٣
 .سيق بين الجهات المختلفة التي تقدم الرعاية والتأهيل والتدريبضرورة التن . ٤
 .ضرورة إشراك الوالدين في برامج الرعاية كعنصر أساسي لنجاحها . ٥
زيادة االعتماد علي الجهود الشعبية التطوعية والقبول بنظام التطوع لرعايـة ذوى     . ٦

 .االحتياجات الخاصة
 .طفال ذوي االحتياجات الخاصة االتجاه إلي تقديم رعاية شاملة متكاملة لأل . ٧
االتجاه إلي دمج وتكامل ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين دمجا كـامال فـي               . ٨

 .مختلف مراحل تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم من بداية حياتهم

ن حجم مشكله المعوقين قـد      وتبدو الحاجة ملحه إلى برامج الرعاية والتأهيل أل       
 والكـوارث  م بسبب عدة عوامـل أهمهـا الحـروب     زاد زيادة بالغة على مستوى العال     

وبصفة عامة فإن أعداد المعوقين في تزايد مستمر ويؤكد ذلك اإلحـصائيات             ،الطبيعية
ـ         )١١(الخاصة بالمعوقين   يقـارب   ا فطبقا إلحصائيات البنك الدولي تقدر نسبة اإلعاقة بم

الدولي قـد    غير أن منظمة الصحة العالمية والبنك        )١٢(العالم من سكان %) ١٢ – ١٠(
 أن هناك أكثـر     ٢٠١٠أكدا في تقريرهما الصادر ووفقا للتقديرات العالمية للسكان لعام          

مـن سـكان    % ١٥من مليار شخص حول العالم يعانون من إعاقات وذلك بما يوازى            
  .)١٣(العالم

                                                 
 بحث مقدم إلى المؤتمر الـسادس ، اتحـاد         ،حجم مشكله المعوقين    : عثمان لبيب فراج     -١١

  .٤٧-٤٦ص ص  ،١٩٩٤ الفئات الخاصة والمعوقين ،رعايةهيئات 
3 -  World Bank (2007) Data and Statistics on Disability, -available at: 
http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/extsocialprotection/extdisability
/0, contentmdk: 21249181~menupk: 282717~pagepk: 148956~pipk: 
216618~thesitepk:  282699, 00.html accessed at (1/1/2011). 

   الهيئة العامة لالستعالمات-١
  Available at :  http://www.sis.gov.eg/Ar/LastPage.aspx?Category_ID=1798   - 
Accessed at :( 4/12/2011). 
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وبالرغم ) ١٤(من هوالء األفراد المعوقين يتواجدون في الدول النامية       % ٨٠وأن  
، )١٥( يتواجدون في الدول النامية هم من يتلقون نوعاً من الـدعم           فقط ممن % ٢من ذلك   

من فقراء العالم أشخاص معوقين وذلك تبعاً لتقديرات البنك         % ١٧وربما يفسر ذلك أن     
 ، كل ذلك أدى إلى ازدياد االهتمام باإلعاقة على المستوى الدولي وبخاصـة              )١٦(الدولي

  .)١٧(١٩٧٥بعد إعالن حقوق األفراد المعوقين عام 

وقد انصب هذا االهتمام على كافة فئات اإلعاقة، ونال مجال اإلعاقة الحركية 
اهتماماً بالغاً في السنوات األخيرة سواء من ناحية الدراسة العلمية أو التقدم 

وقد يرجع هذا االهتمام من ناحية إلى االقتناع المتزايد في المجتمعات  التكنولوجي،
عاقات الحركية هم كغيرهم من أفراد المجتمع العاديين المختلفة بأن المعوقين وذوي اإل

  .لهم الحق في الحياة وفي النمو بأقصى ما تمكنهم قدراتهم وطاقاتهم

 األ أننا نجد إلى جانب ذلك من ينظر الى المعوقين حركيا وخاصة النساء منهم 
باعتبارهم عبء على غيرهم من األفراد حيث أن هناك دالئل واضحة على وجود 

                                                 
2- Hisayo Katsui: mainstreaming disability issues in Japanese and 

finish Development policies and practices working paper- the 
institute of development studies, Helsinki University, 2008, p19. 

3- look at : 
     1- United Nations; Fundamental Rights of Disabled Persons 

constantly violated around the World, 2000 
-Available at: 
www.scienceblog.com/community/order/archives/L/2000/A/un00016
9.html,      Accessed at (1/1/2010). 

      2- San, Y “Social Sustainability and the Future of Social Policy: 
empowering disabled persons in the ESCAP region.” In R. Wiman 
and T. Partonen (eds.), Putting People at the Centre of Sustainable 
Development, Gummerus Printing. Saarijärvi, 1999, P.145 -182. 

4- Hear, A. T. (2005) “Discussion Article: People with Disabilities 
Excluded from Millennium Goals?" Newsletter of Dutch Coalition 
on Disability and Development No. 11 - Available at: 
www.dcdd.nl?2810 Accessed at (10/3/2010).  

5 - Hisayo Katsui: mainstreaming disability issues in Japanese and 
finish Development policies and practices, Ibid, P.5. 
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رقة بين المعوقين حركياً وغيرهم في الحصول على الوظائف نتيجة للشك في قدراتهم تف
وكنتيجة لما سبق فقد نشأت العديد من الجمعيات األهلية  ،)١٨(وأنهم في حاجة للرعاية 
بحيث تقوم هذه الجمعيات بغرض تحقيق هدف عام   ، حركياالخاصة بتأهيل المعوقين
 من الجنسين وتوجيههم التوجيه الذي يتفق مع ما تبقى  حركيايتمثل في تأهيل المعوقين

 ومساعدتهم على التكيف واالستقرار، ليصبحوا ة ونفسية وعقليةلديهم من قدرات بدني
مواطنين معتمدين على أنفسهم وذلك من خالل الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية 

  .)١٩( الجمعيات للمعوقين والترويحية والعلمية التي تقدمها هذه والتربويةوالمهنية
إن تربية وتعليم المعوقين حركيا تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع، وهنـاك        

شبه إجماع علي مستوى معظم دول العالم أن من أكبر معوقات اتساع وانتشار بـرامج               
التأهيل هو ندرة العناصر المدربة العاملة في تلك البرامج وعدم كفاية المعاهد ومراكز             

يب التي تعد هذه الفئات قبل وأثناء الخدمة وقصور برامج التدريب الحالية ، علـى       التدر
الرغم من إن الدور المطلوب في رفع مستوى تربية وتأهيـل أطفالنـا وشـبابنا ذوي                
االحتياجات الخاصة مرهون قطعا بجودة التعليم ، وهذا بدوره يتوقـف علـي فـرص               

 والمهارات التطبيقية العالية المتاحة للعـاملين       اإلعداد والتدريب وتنمية القدرات المهنية    
ووفقا للتطور الهائل في إعـداد األطفـال         ،   في برامج التأهيل داخل الجمعيات األهلية     

ذوي االحتياجات الخاصة وبخاصة المعوقين حركيا تزداد خطورة المشكلة التـي قـد             
  .)٢٠(متحدثها زيادة أعدادهم بدون تقديم رعاية وتعليم وتأهيل مناسب له

                                                 
1- Deborah Marks,: Disability Controvrsial debates and Psychosocial , 

Routldge, London, 1999, P. 98.   
 وتأهيل المعوقين في مجـال      رعايةمرشد جمعيات   :إمام هاشم   يوسف محمود، عبدهعلى   -١٩

 ، بجمهورية مـصر العربيـة      الفئات الخاصة والمعوقين   رعاية ، اتحاد هيئات     التشريعات
  .٣١،ص ١٩٩٤

، رسـالة    رؤية مستقبلية  –إعداد معلم التربية الخاصة في مصر       : عبير فاروق حنا سعد    - ١
، ص  ١٩٩٦ بحوث التربوية، جامعة القـاهرة،    لمنشورة، معهد الدراسات وا    غير ماجستير

٤ . 
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 وقد حددت الدراسات قيمة العائد من عمليات الرعايـة والتأهيـل الناجحـة             
 مـرة ، كمـا أن       ٤٠ للمعوقين بما يعادل قيمة ما ينفق علي عمليات التأهيل الناجحـة          

العناية بهم داخل الجمعيات األهلية في حد ذاتها تعتبر تـوفير لطاقـات إنتاجيـة فـي                 
، ومن أوضح األمثلة على ذلك ما يقدم فـي          )٢١(مالمجتمع يمكن استغاللها في جهد أعظ     

دول العالم من برامج تاهيلية متقدمة ففي تايالند على سبيل المثال يتم تقـديم تـدريبات                
ـ        من ذوي اإلعاقـة     ٢٠٠خاصة بتطبيقات وبرمجه الكمبيوتر وإصالح االلكترونيات ل

   . )٢٢(البدنية داخل اثنين من المنظمات غير الحكومية

تعـرف  إلـى ال  الحالية   الدراسة   تفقد سع السابقة،   كل المعطيات    وانطالقا من 
  حركيـا  في مجال تأهيل المعوقين   المصرية   الجمعيات األهلية    على الدور الذي تقوم به    

 في مجال تأهيـل      الجمعيات األهلية  لوصول إلى تصور مقترح لتفعيل دور     ل ةمحاولفي  
الواليات المتحدة األمريكية     من ة كل  وذلك في ضوء االستفادة من خبر       حركياً المعوقين
 إلى جانب االستفادة من الدراسات السابقة التي سبقت أجـراء هـذه الدراسـة               واليابان

   .وتناولت موضوعات متعلقة بموضوع الدراسة الحالي

                                                 
  ، القاهرة ، مكتبـة النهـضة      التأهيل المهني للمتخلفين عقليا   : عبد العظيم شحاتة مرسي      - ٢

  .٤ ، ص ١٩٩١، لمصريةا
3- Barbara Murray: Vocational Training of Disabled Persons in 

Thailand, a Challenge to Policymakers, Gladnet Collection, March 
1998, Paper 154. 

- Available at:http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/gladnetcollect/154, 
accessed at (14-3-2011).  
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  :الدراسات السابقة) ١-١
ل          تعتبر الدراسة الحالية امتدادا لجهود علمية سابقة سواء على مستوى الرسـائ           

الجامعية أو على مستوى البحوث والدراسات العلمية وسوف يتم تناول بعض الدراسات            
السابقة التي ترتبط بموضوع الدراسة الحالية، مع مراعاة ترتيب الدراسات ترتيبا زمنيا            

  .من األقدم لألحدث
   :الدراسات العربية) ١-١-١ 
ارة وتمويل مؤسـسات    تطوير إد " بعنوان  ) ٢٠٠١(دراسة سمير حسنين بركات      -) أ(

  ) ٢٣(":التربية الخاصة في مصر على ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية
 استهدفت الدراسة التعرف على واقع المدارس والجمعيات والمؤسسات األهلية         

وقـد   ،الوصـفي  المـنهج     الدراسة لذلك  التربية الخاصة، واستخدمت   العاملة في مجال  
عوقين في كل من مصر والواليات المتحدة األمريكية         لواقع مشكله الم   دراسة ال تعرض

 لنماذج لبعض المؤسسات القائمة على رعاية وتأهيل المعـوقين ،أيـضا            ت،كما عرض 
والنظام   للتشريعات الخاصة برعاية وتأهيل المعوقين في كال البلدين ،         ت الدراسة عرض

لى مجموعة مـن     وقد توصلت الدراسة إ    ،المؤسسات  ه   لهذ ه والتمويل ومصادر  اإلداري
  :النتائج منها

  .أجمع أفراد العينة أن التمويل أهم المشكالت التي تواجه هذه الجمعيات -١
من أفراد العينة بعدم توافر الكوادر المؤهلة العاملة في مجال إدارة           % ٨٩,٣أفاد   -٢

 .هذه الجمعيات
من أفراد العينة بنقص الوعي لدى الموطنين عن مجال اإلعاقة سـواء   % ٨٢أفاد   -٣

 . حيث األسباب وأساليب التعامل أو الخدماتمن
من العينة بوجود قصور شديد في البيانات الخاصـة بحجـم مـشكلة             % ٧٥أفاد   -٤

 .المعوقين
                                                 

تطوير إدارة وتمويل مؤسسات التربية الخاصة في مـصر علـى             :سمير حسنين بركات   -٢٣

م التربويـة، العـدد الثـاني، معهـد         ، مجلة العلو  ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية    
 .١٠١-١ص ص   ،٢٠٠١وث التربوية، جامعة القاهرة،الدراسات والبح
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 من اإلعاقات ومقترحات عالجيـه      وقائية للحد وانتهت الدراسة بوضع مقترحات            
 والتمويـل    من خالل نظـم اإلدارة     االحتياجات الخاصة لتعظيم الخدمات المقدمة لذوى     

  .األهليةالخاصة بالجمعيات 

دور الجمعيات األهلية في    " بعنوان  ) ٢٠٠٣( حسن صديق سلطان     دراسة طارق  -)ب(

 : )٢٤"( دراسة ميدانية: المعوق الطفل ةتربي

 بعض اإلسهامات الحكومية في تربيـه الطفـل          إلى هدفت الدراسة إلى التعرف          
والوقوف على واقـع دور      ية في هذا المجال ،    المعوق ومدى الحاجة إلى الجهود األهل     

 والتوصل إلـى    ، رياض األطفال  ةالجمعيات األهلية في تربيه الطفل المعوق في مرحل       
 والزيارات الميدانيـة    الوصفيوقد استخدمت الدراسة المنهج     ،  تصور مقترح لهذا الدور   

ل المعـوقين   داريات ومعلمات رياض األطفا   إ الدراسة من    ةواالستبيان وقد اختيرت عين   
 مـن   باإلضافة إلى عينة أخـرى     فردا   ١٠٢التابعة للجمعيات األهلية وبلغ حجم العينة       

وبلـغ  بجمهورية مـصر العربيـة      أعضاء مجالس إدارات الجمعيات األهلية والعاملين       
  .فردا  ٧٦حجمها 

 بدور ريـاض    الخاصوقد أسفرت الدراسة عن إيضاح دور الجمعيات األهلية         
التابعة للجمعيات األهلية أيضا دور الجمعيات في توفير اإلمكانيـات          األطفال المعوقين   

دور و الماديـة الالزمـة      اإلمكانـات  األطفال المعوقين وتوفير     ةالبشرية الالزمة لتربي  
على تربيـه الطفـل المعـوق    ه  تجاه المجتمع وأثروأثرهالجمعيات األهلية تجاه األسرة  
  .ومعوقات دور تلك الجمعيات 

  
  

 تـصور مقتـرح إلدارة وتنظـيم        :بعنوان) ٢٠٠٣: (رجاء محمد شقير   سةدرا -)جـ(

البرامج التربوية المقدمة لمصابي الشلل الدماغي في مؤسسات الرعاية المختلفة فـي          

   :)٢٥(.ضوء خبرات بعض الدول األجنبية

                                                 
دراسـة  :دور الجمعيات األهلية في تربيه الطفـل المعـوق        :  طارق حسن صديق سلطان    - ١

  .٢٠٠٣ التربية، ه جنوب الوادي، فرع سوهاج، كلية ماجستير، جامعة، رسالميدانية
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  :وقد هدفت هذه الدراسة إلى 
لمـخ مـن   التعرف إلى إعاقة الشلل من حيث تاريخ توصيفه واالهتمـام بـه، وا            -١

 التشريحية والوظيفية، وأعراض الشلل الدماغي، وأسبابه، وحجم مشكلة         نالناحيتي
  .اإلصابة، وأنواعه، واالضطرابات الوظيفية المصاحبة له

تعرف واقع البرامج التربوية الموجهة لمـصابي الـشلل الـدماغي مـن حيـث                -٢
 .الممارسات والتي تضم التالميذ المصابين بالشلل الدماغي

إلى  المشكالت اإلدارية والتنظيمية التي تعوق تنفيذ البـرامج التربويـة            التعرف   -٣
التي يحتاجها مصابو الشلل الدماغي في جمهورية مصر العربيـة عـن طريـق              

  .الدراسة التحليلية لهذا الواقع
التعرف إلى إدارة وتنظيم البرامج التربوية الموجهة لمصابي الشلل الدماغي فـي             -٤

 .بعض الدول األجنبية
  :قد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائجو

القصور في توفير البرامج التربوية المقدمة لمـصابي الـشلل الـدماغي ال               ) أ 
تقتصر على الجانب الكمي فقط ولكنه يمس وبعمق الجانـب الكيفـي لتلـك              
البرامج من حيث القصور في فاعليتها ونجاحها ومن حيث األسس العلميـة             

ا تلك البرامج مما جعلها متخبطة متعثرة فـي         المدنية التي يجب أن تقوم عليه     
  .عدد كبير من الجهات األهلية

يعد التمويل من أكبر العقبات التي تواجـه الجهـات والمؤسـسات األهليـة                ) ب 
 .والحكومية العاملة في هذا المجال

غياب االستراتيجيات والسياسات والخطط الواضحة المعالم لمواجهة مشكالت          ) ج 
 للحد والوقاية من اتساع مشكلة المعـوقين عمومـا          التدخل العالجي والتأهيل  

 .والشلل الدماغي على األخص

                                                                                                                         
تصور مقترح إلدارة وتنظيم البرامج التربويـة المقدمـة لمـصابي            : " شقير  محمد  رجاء – ١

" الشلل الدماغي في مؤسسات الرعاية المختلفة في ضوء خبرات بعض الدول األجنبيـة            
 .٢٠٠٣ التربوية، جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات
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وانتهت الدراسة بوضع تصور مقترح للنهوض بمستوى البرامج التربوية المقدمة          
لمصابي الشلل الدماغي في جمهورية مصر العربية، على اعتبار أن النهوض باإلدارة            

  .تلك البرامجينعكس بالضرورة إيجابيا على فعالية ونجاح 

النظـام األساسـي لـبعض      " بعنوان  ) ٢٠٠٤(نجدة إبراهيم على سليمان      دراسة -)د(

جمعيات رعاية وتعليم المعوقين في مصر والواليات المتحدة في ضوء اإلدارة الجيـدة      

  :)٢٦("للمجتمع المدني

 الجيدة للمجتمع المدني في     اإلدارةوقد استهدفت الدراسة التوصل إلى مؤشرات       
، ام األساسي لبعض جمعيات رعاية وتعليم المعوقين في مصر والواليات المتحـدة          النظ

واقتصر البحث على تناول أربع جمعيات في الواليـات المتحـدة األمريكيـة وثـالث               
جمعيات في مصر من حيث القوانين واللوائح التنظيمية الداخلية التي تحكمها وفق أخر             

  .تعديل لها
 وتوصلت الدراسـة إلـى وجـود         ، منهج المقارن واستخدمت الدراسة لذلك ال   

 ات التي تدار بواسطة شخص واحـد ،       جمعيقصور في الممارسات الديمقراطية داخل ال     
ه ال توجد أية آليات مبتكرة لتنشيط مشاركه العاملين في سياسات الجمعية ،             أنإلى جانب   

ـ   اإلدارةوانتهت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتفعيل         ات رعايـة    المجتمعية لجمعي
  .وتعليم المعوقين

دراسة مقارنـة لجهـود   "بعنوان ) ٢٠٠٦( دراسة جمال مصطفى حسين محمد       -)هـ(

المنظمات غير الحكومية في تربية ذوى االحتياجات الخاصة في مصر وبعض الـدول             

  )٢٧("األجنبية

                                                 

جمعيات رعاية وتعليم المعوقين فـي      النظام األساسي لبعض     : إبراهيم على سليمان    نجدة - ١

المـؤتمر الـسنوي     مصر والواليات المتحدة في ضوء اإلدارة الجيدة للمجتمع المـدني،         
 ٢٧-٢٥ )جـل المـستقبل     أالـشباب مـن     (الحادي عشر لمركز اإلرشاد النفسي بعنوان       

  . ١٠٥٧-١٠١٣ ص ص، ٢٠٠٤  القاهرة،جامعه عين شمس، ديسمبر،
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         هدفت الدراسة إلى التعرف إلى كيفية تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في            
تربية ذوى االحتياجات الخاصة في مصر في ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكيـة             
والمملكة المتحدة وقد اقتصرت الدراسة على فئة المكفوفين ، واستخدمت الدراسة مدخل            

  .جورج بيريداى ،المقابلة والمقارنة
  :    وقد انتهت الدراسة إلى النتائج التالية

ات األهلية عن طريق تفعيل عالقة هذه المنظمات بالدولة          يمكن زيادة فاعلية الجمعي    -١
  .وترشيدها في االتجاه الصحيح 

  . هناك حاجة إلى زيادة التمويل وتنويع مصادره -٢
 تتوقف فاعلية الجمعيات األهلية على كفاية الخدمات التربوية وتنوعها فـي مقابـل              -٣

  .العاملة في هذا المجال احتياجات الفئات الخاصة وارتفاع مستوى إعداد الكوادر 
 أن الخدمات المقدمة للمكفوفين أقل من مثيالتها في الواليـات المتحـدة األمريكيـة               -٤

والمملكة المتحدة ويرجع ذلك إلى نقص التمويل ونقص الكوادر الفنية المتخصـصة            
  .في مجال المكفوفين 

  .  معاناة المنظمات من االنعزال والبعد عن دائرة الضوء-٥
  :رحت الدراسةوقد اقت
 تدريب وتنمية الكوادر البشرية للجمعيات األهلية وبناء قدراتها من الـداخل            –) أ

  .من أجل تطوير أدائها وزيادة فاعليتها
  . إدخال تعديالت على التشريعات لتفعيل عالقة الدولة بالمنظمات األهلية -)ب
مـن خـالل     تشجيع المواطنين على اشتراكهم وتكوينهم للجمعيات األهليـة          -)ج

  .تركيز وسائل األعالم على دور الجمعيات األهلية وجهودها التنموية

                                                                                                                         
دراسة مقارنة لجهود المنظمات غير الحكومية فـي تربيـة           :جمال مصطفى حسين محمد    -١

 ماجستير غير منشورة،    ة، رسال ذوى االحتياجات الخاصة في مصر وبعض الدول األجنبية       
  .٢٠٠٦ التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، ةكلي
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دراسة تقويميـة إلدارة    " بعنوان  ) ٢٠٠٦(دراسة مختار فؤاد إبراهيم البسيوني      -)و(

وتنظيم جمعيات رعاية وتعليم الفئـات الخاصـة فـي ضـوء االتجاهـات العالميـة                

  )٢٨("المعاصرة
  : إلى  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف

  .نظم الرعاية والتعليم المقدمة من خالل جمعيات رعاية الفئات الخاصة •
  .نظم اإلدارة والتنظيم داخل هذه الجمعيات وأوجه القصور بها •
  .التعرف إلى االتجاهات العالمية المعاصرة في هذا المجال •
 .تقديم مقترحات من أجل تطوير إدارة جمعيات رعاية الفئات الخاصة •

 سة إلى تقويم إدارة وتنظيم جمعيات رعاية الفئات الخاصة في مـصر،           وقد سعت الدرا  
واستخدمت لذلك المنهج الوصفي كما استعانت الدراسة بالمنهج المقارن للوقوف علـى            
أوجه الشبه واالختالف بين مصر ودول المقارنة كالواليات المتحدة وإنجلترا وبعـض            

ح والتشريعات المنظمـة لجمعيـات   الدول األخرى من خالل استعراض القوانين واللوائ     
  .رعاية الفئات الخاصة

        وتوصلت الدراسة إلى إن جمعيات رعاية الفئات الخاصة تعاني من مـشكالت            
إدارية وتنظيمية تجعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها إلى جانب احتياج هذه الجمعيات             

  .إلى إعادة هيكلة نظامها من اجل تفعيل دورها
-���  :"! ا�راس�  و�� ا

  .التحديد الدقيق ألهداف جمعيات رعاية الفئات الخاصة •
  .تطوير الهيكل التنظيمي لهذه الجمعيات •
  .تعدد وتنوع مصادر التمويل الخاصة بها •
 . إعادة النظر في اللوائح والتشريعات المنظمة لهذه الجمعيات •

                                                 
ات دراسة تقويمية إلدارة وتنظيم جمعيات رعاية وتعليم الفئ :مختار فؤاد إبراهيم البسيوني      -١

رسالة ماجستير غير منشورة ، معهـد       ،   الخاصة في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة     
  .٢٠٠٦،  ، جامعة القاهرةالتربوية  والبحوثالدراسات
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جمعيـات  تقويم فعاليـة بـرامج      :" بعنوان) ٢٠٠٦(دراسة سعودي محمد حسن      -)ز(

  ")٢٩(تأهيل المعوقين حركيا، دراسة مطبقة على بعض الجمعيات بأسيوط
 الدراسة إلى تقويم مدى فعالية برامج جمعيـات التأهيـل االجتمـاعي              هدفت            

للمعوقين حركياً ، ووضع تصور مقترح لتطوير برامج التأهيـل بجمعيـات التأهيـل              
وتعد هـذه   ب المرتبطة بفعالية تلك البرامج ،     االجتماعي للمعوقين حركيا لتطوير الجوان    

الدراسة من الدراسات التقويمية التي تتجه إلى تقويم مدى فعالية برامج جمعيات التأهيل             
االجتماعي للمعوقين حركياً ، وقد استخدمت الدراسة لذلك منهج المـسح االجتمـاعي             

  .ت المعوقات بأسيوطالشامل للمعوقين بمؤسستي المركز الشامل للتأهيل ومؤسسة الفتيا
  : انتهت الدراسة إلى توصيات منهااوقد
العمل على وضع خطة شاملة تبنى على أسس علمية وتراعي احتياجات هذه الفئة              . ١

مع ضرورة مشاركة كافة األجهزة والهيئات في وضعها وتنفيـذها مـع تبـادل              
 .الخبرات والتجارب بين المنظمات المختلفة

 وتدريب العاملين فـي مجـاالت رعايـة وتأهيـل          تنظيم برنامج أكاديمي إلعداد    . ٢
المعوقين حركيا واالهتمام بتنظيم الدورات التدريبية لتجديد معلومـات العـاملين           

 .ورفع األداء المهني لهم
االهتمام بالعمل ألفريقي وذلك ألن المعوق حركيـا فـرد يحتـاج للعديـد مـن                 . ٣

مة وزيـادة وسـرعة     التخصصات العلمية لتحقيق التكامل والشمول في أداء الخد       
 .تقديمها وفعاليتها

                                                 
 مطبقـة   ة دراس تقويم فعالية برامج جمعيات تأهيل المعوقين حركيا،       :سعودي محمد حسن   -١

، كلية الخدمـة االجتماعيـة،       رسالة ماجستير غير منشورة    سيوط،على بعض الجمعيات بأ   
  .٢٠٠٦جامعة أسيوط، 
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دور مؤسـسات المجتمـع     " بعنـوان   ) ٢٠٠٧( دراسة عبد المنعم محمد محمد       -)ح(

    ")٣٠( ذوى االحتياجات الخاصة من المعوقين في مصررعايةالمدني في 
  ل لألساليب المناسبة لتحقيق األدوار التي يمكن أن تساهم والدراسة الوصهذه  استهدفت 
  الخاصـة ،    المعوقين مـن ذوى االحتياجـات      رعايةت المجتمع المدني في     بها مؤسسا 

 كما استخدمت إلى جانب ذلـك بعـض األسـاليب    الوصفيواستخدمت الدراسة المنهج    
  :وقد انتهت الدراسة إلى بعض التوصيات والمقترحات منها   ،اإلحصائية

  . أن تعلن هذه المؤسسات عن أنشطتها للمجتمع -١
 مؤسسات المجتمع المدني في خدمـه ذوى االحتياجـات الخاصـة     أن تفعيل دور  -٢

  .أصبح ضرورة ملحه نظرا لعدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات 
أن تشرك هذه المؤسسات في أنشطتها رجـال األعمـال والمهتمـين بالحـاالت              -٣

  .الخاصة
   .رعايتهم أقامه أسواق لمنتجات المعوقين يستخدم عائدها لتحسين -٤
قافة التطوع وتشجيع المـواطنين علـى العمـل التطـوعي وإبـراز دور               نشر ث  -٥

  .المختلفةالمتطوعين في وسائل األعالم 

                                                 

دور مؤسسات المجتمع المدني في رعايـة ذوى االحتياجـات          : عبد المنعم محمد محمد    -٣٠
 ، ص   ٢٠٠٧بالفيوم ،العدد الخامس ،     ، مجله كليه التربية     الخاصة من المعوقين في مصر    

٦٠-١.  
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دور المؤسـسات الترويحيـة فـي       " بعنوان  ) ٢٠٠٨( دارسة نجالء محمد حامد      -)ط(

  " )٣١(رعاية وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بجمهورية مصر العربية
 الدور األهلي للمؤسسات الترويحية في مجال رعاية وتأهيـل          هدفت الدراسة إلى تأكيد   

  : األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من خالل
معرفة الخدمات التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الترويحية التربوية فـي مجـال              -١

 .تأهيل األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة
 ورعـايتهم   ات الخاصة بيان العالقة بين أهداف تربية األطفال من ذوى االحتياج         -٢

  . بصفة خاصةفي المؤسسات المختلفة بصفة عامة والمؤسسات الترويحية 
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لما يتميز به من قدرة علـي وصـف وتحليـل                

  .وتفسير األدوار المجتمعية للجمعيات والمؤسسات األهلية
تفعيـل دور المؤسـسات     وقد انتهت الدراسة إلي مجموعه من التوصيات المقترحـة ل         

  : الترويحية في مجال رعاية وتأهيل األطفال من ذوى االحتياجات الخاصة ومنها 
  :  والتشريعات ن مقترحات خاصة بالقواني-)أ(

تطوير القوانين والقرارات الحالية بما يتناسب مع التغيرات المجتمعية والعالمية           -١
  .في التعامل مع الفئات الخاصة

لقائمين علي رعاية هذه المؤسسات باإلعالن عن بـرامجهم          سن قوانين تلزم ا    -٢
  .المتخصصة لتأهيل هذه الفئات 

 . اقتراح آليات التنفيذ والمتابعة للقوانين والتشريعات الخاصة بعمليات التأهيل -٣
  : مقترحات خاصة بدور اإلعالن ومؤسساته ومنها -)ب(

                                                 

طفال ذوي االحتياجات   وتأهيل األ ة في رعاية    دور المؤسسات الترويحي  :  نجالء محمد حامد   -١
تأهيـل ذوي االحتياجـات   ( س  المؤتمر الدولي الـساد   ،  ورية مصر العربية   بجمه ةالخاص

، جلـد الثـاني   لم ا ،٢٠٠٨يوليـو   ١٧- ١٦)د الواقع واستشراف المستقبل     الخاصة، رص 
: ١٣٢٣  ص ص،  ٢٠٠٨ جامعـة القـاهرة،       التربوية،  والبحوث معهد الدراسات القاهرة،  
١٣٦٧.  
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خطـورة   وضع إستراتيجية إعالميه خاصة بتكوين وعي جمـاهيري حـول            �
  .المشكلة وضرورة عملية الدمج لتلك الفئات

 استحداث برامج وأجهزة إعالمية خاصة بهوالء األطفال ومساعدتهم علي تفهم           �
 .إعاقتهم واكتشاف قدراتهم وتدريبهم علي االستفادة منها بطريقه ايجابية

  مقترحة للجمعيات  إستراتيجية: "بعنوان) ٢٠١٠ (نهي عبد الرازق محمد   دراسة   -)ى(

  ")٣٢(األهلية المصرية لتلبية االحتياجات التربوية لذوي اإلعاقة العقلية
  : إلي  التعرف الدراسةتتهدفوقد اس

  . فلسفة تربية ذوي اإلعاقة العقلية في الجمعيات األهلية المصرية ماهية-١
  .ص ذوي اإلعاقة العقلية القابلين للتعلم والتدريب االحتياجات-٣
  . لذوي اإلعاقة العقلية االحتياجات التربوية -٣
  . توافر خدمات وأنشطة تلبي االحتياجات التربوية لذوي اإلعاقة العقلية مدي-٤

 جمعية من   ١٢وتم أخذ عينة مكونة من      ،  اتبعت الدراسة المنهج التجريبي   قد  و
الجمعيات األهلية التي تعمل في مجال تربية ذوي اإلعاقة العقلية بمحافظـات القـاهرة              

 جمعيـة فـي     ١٨٥ من عدد الجمعيـات البـالغ عـددها       % ٦ن بنسبة   والجيزة وحلوا 
  :نتائج أهمها لمجموعة من الوتوصلت الدراسة المحافظات الثالث، 

 قصور في توفير برامج غذائية متكاملة خاصة لذوي اإلعاقـة العقليـة              وجود -)أ
  .مناسبة لعمرهم ونشاطهم ووزنهم بمعني عدم توفير برنامج غذائي كامل لهم

 قصور في تصميم وتنفيذ أنشطة حركية مناسبة لذوي اإلعاقـة العقليـة   جود و -)ب
  .تراعي تنمية المهارات الحركية الكبيرة والمهارات الحركية الدقيقة

 قصور في إعداد البرامج واألنشطة وتقـديم الخـدمات التـي تنمـي               وجود -)جـ
  .ل في مهارات الرعاية الذاتية لذوي اإلعاقة العقليةالاالستق

                                                 
 مقترحة للجمعيات األهلية المصرية لتلبية االحتياجات       ستراتيجيةإ:محمدنهي عبد الرازق     - ١

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان،         العقليةالتربوية لذوي اإلعاقة    
٢٠١٠. 
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  . الدراسات األجنبية)٢-١-١

 ,Basil, Servious D جـى  س كي، مكـدي ا دي، ناريس دراسة باسيل، سيرفو-)أ(

Naria K, Mekdes G) دور الجمعيات األهلية المحلية في تـدعيم  "بعنوان ) ٢٠٠١

  .    )٣٣("المشاركة في التأهيل القائم على المجتمع
تقوم به الجمعيات األهلية المحليـة             هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي        

في مجال تأهيل األفراد والمعوقين وتناولت الدراسة أنشطة الجمعيات في كل من إثيوبيا             
  .وأوغندا وزيمبابوي وأشارت الدراسة إلى أسباب نجاح هذه المنظمات

      وبينت الدراسة أن أسباب قوة الجمعيات األهلية المحلية تكمن في قدرتها على أن             
كون مرنة وعلى المشاركة في االستجابة الحتياجات أفراد المجتمع وبخاصة المنـاطق    ت

  .المتطرفة البعيدة
      وقد استخدمت الدراسة المنهج المقارن بـشقيه الوصـفي والمقـارن التفـسيري             
وتناولت الدول الثالث السابقة وبعض الجمعيات األهلية المحلية العاملة في مجال تأهيل            

  .المعوقين
      ثم عقبت الدراسة بذكر ألهم التحديات والمعوقات التي تواجه الجمعيات األهليـة            
وقدرتها على دعم المشاركة في مجال تأهيل المعوقين والتي تمثلت في االتجاه الـسلبي              
الذي تقابله الجمعيات من قبل أفراد المجتمع والذي يؤدي إلى خلق بيئة غيـر مـشجعة             

  .محليلتطوير برامج التأهيل ال
  :وخلصت الدراسة إلى أن دور الجمعيات األهلية المحلية يمكن تفعيله من خالل 

دعم الحكومات والمنظمات الدولية المانحة والذي يساعد هذه الجمعيات فـي بنـاء               -  أ
  .برامجها وخططها

                                                 
1- Basil ,Servious D; Naria K; Mekdes G ;The Role of local NGOs in 

promoting participation in CBR  ,CBR participatory strategy in 
Africa, Based on the Proceedings of a Conference Uganda, 
September 2001 ,p: 137-155.     
, (accessed at: 15-10-2010).www.asksource.info/cbr-
book/cbr11.pdfAvailable at : 
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أحداث تكامل بين كل من الجمعيات األهلية المحلية وبين كل من الحكومة والقطـاع        - ب
ها من أداء أدوارها بصورة أكثر فاعلية لكونها األكثر واألعمـق           الخاص والذي يمكن  

 .خبرة في التعامل مع أفراد المجتمع
ـ  : بعنوان) ٢٠٠٣( تقرير وزارة العدالة االجتماعية والتمكين بالهند      -)ب(  ةنحو سياس

  :.)٣٤(وطنية للمعوقين وتمكين المنظمات األهلية 
  :وقد أوضح هذا التقرير انه

واسعة وايجابية في تـصور المجتمـع تجـاه األشـخاص           غييرات  تكانت هناك   : أوال
، فقد تم أدراك أن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة يمكن أن يتم تحسين نوعيـة               المعوقين

 . الحياة لهم إذا تم منحهم فرص متساوية و فعالة إلعادة التأهيل

  األشخاص ذوي اإلعاقة فـي الهنـد يـشكلون         فقد كان  ،٢٠٠١وفقا لتعداد عام    و
  من المعوقين يعيشون فـي المنـاطق الريفيـة         % ٧٥ ، من مجموع السكان   % ٢,١٣

  .والباقي يعيش في المناطق الحضرية
وقد بين التقرير أن السياسة الوطنية للهند تعترف بأن األشخاص ذوي اإلعاقة احد أهـم    
الموارد البشرية بها، وأنها تسعى إلى خلق بيئة توفر لهـم تكـافؤ الفـرص، وحمايـة            

  : وتركز هذه السياسة على ما يلي . وقهم والمشاركة الكاملة في المجتمعحق
  .الوقاية من اإلعاقة-١
 إعادة التأهيل التعليمـي     البدني،إعادة التأهيل   (  تدابير إعادة التأهيل والتي تتمثل في      -٢

  ).، إعادة التأهيل االقتصادي بما في ذلك التعليم المهني
 الكشف المبكر وإعادة التأهيـل      (البدني والتي تتمثل في      استراتيجيات إلعادة التأهيل  -٣

 ،تعليم للمعـوقين ،إعـادة  مهنيين للتطوير التأهيل  ، وتقديم األجهزة المساعدة، الطبي
   )التوظيف في المؤسسات الحكومية

                                                 
 1- Ministry of Social Justice and Empowerment¸ National Policy for 

Persons with Disabilities ¸Government of India¸ No.3-1/2003-
DD.III. 
- Available at: www.disability. India.network.com. 

 



 - ٤١ -

  : تشجيع المنظمات غير الحكومية :ثانيا
ت غيـر الحكوميـة     قطاع المنظمـا  ب فالوطنية االعترا السياسة          حيث تضمنت   
 ، وان علـى  بأسـعار معقولـة   للمعـوقين الزمة لتوفير الخدماتوباعتبارها آلية هامة  

والرصـد، وأن    في صياغة السياسات والتخطـيط والتنفيـذ         أن تقوم بإشراكها  الحكومة  
  . لحصول على المشورة بشأن مختلف المسائل المتعلقة بالمعوقينتساعدها في ا

خطوات لتشجيع ومنح األفضلية للمنظمات غير الحكوميـة         ذكما تضمنت السياسة اتخا   
تـوفير فـرص التـدريب      ، و العاملة في المناطق المحرومة والتي يتعذر الوصول إليها       

  . داخل هذه المنظماتوالتوجيه من الموارد البشرية
ـ (  Genene O'Neill, Marie  دراسـة جنـين أونيـل، مـارى سـذرالند      -)جـ

Sutherland) أسـتراليا  : دريب وتوظيف األفـراد ذوى اإلعاقـات      ت"بعنوان  ) ٢٠٠٤

٣٥("٢٠٠٣(: 
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اإلعاقة في أستراليا وحاولت الدراسـة جمـع               

كافة البيانات المتعلقة بأنشطة التعليم والتدريب والتوظيف لألفـراد ذوى اإلعاقـة فـي            
  .أستراليا
ألول نظرة عامـة عـن    سبعة فصول تناول الفصل ا   ىوقد احتوت الدراسة عل     

أستراليا من حيث الموقع وعدد السكان والتنظيم الحكومي وكل ما يتعلق باالقتصاد فـي     
  .أستراليا وسوق العمل

أما الفصل الثاني فقد تناول تعريفات اإلعاقة في أسـتراليا والبيانـات المتعلقـة بهـا                
 لين، وتحدث الفص  وتصنيفاتها والعوامل البيئية التي تعوق وتحول دون مشاركة المعوق        

الثالث عن التشريعات والسياسات المتعلقة باإلعاقة إلى جانب الحديث عـن المنظمـات       
  .الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بالمعوقين وبقضايا اإلعاقة في أستراليا

                                                 
1- Genene O'Neill, Marie Sutherland; Training and Employment of 

people with Disabilities: Australia 2003, Cornell University ILR 
School, Gladnet Collection, 2004 pp: 1-73. 
   Available at: 
http//digitalcommons.ilvcornell.edu/gladnetcollect/742 – (accessed 
at: 15-10-2010). 
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أما الفصل الرابع فقد ركز على دراسة النظام التعليمي األسترالي والفـرص التعليميـة              
عاقة ثم انتقل لشرح نظام التدريب والتأهيل المهني والتوظيف الخاص          لألطفال ذوى اإل  

  .بالمعوقين
وتال ذلك الفصل الخامس الذي تحدث عن فرص العمل المتاحة للمعوقين المؤهلين وقد             
تناول ذلك الفصل التشغيل المنزلي والتشغيل داخل المصانع المحمية والتشغيل الـذاتي            

  .ومعوقات التوظيف للمعوقين
 تناولت الدراسة بعد ذلك األنشطة المتضمنة والتي يقدمها الشركاء في عملية تعلـيم              ثم

  .وتدريب المعوقين
وانتهت الدراسة بملخص للتغيرات التي حدثت فـي العقـد األخيـر بالنـسبة              
للتشريعات والسياسات الخاصة باإلعاقة وما اعترضها من معوقـات، وقـد وضـعت             

تعلـق بـالتخطيط الحكـومي واألهلـي وتطـوير          الدراسة خطة مستقبلية وتوصيات ت    
التشريعات والسياسات المتعلقة بالمعوقين، واالهتمام بمنظمات مناصرة ذوى اإلعاقـة          

  .وما تقدمه من ممارسات لتطوير فرص التعليم والتدريب لذوى اإلعاقة
تأهيل النـساء   " بعنوان) ٢٠٠٨() Santosh, Halder( هالدر سانتوش   دراسة-)د(

 .)٣٦" (فجوة كبيرة: عاقات البدنية في الهندذوى اإل

        هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دراسة أحوال النساء ذوى اإلعاقات البدنية فـي     
الهند وما يواجههم أثناء عملية التأهيل وبخاصة التأهيل المهنـي وأثنـاء العمـل فـي                

  .الوظائف المختلفة
الحكومية ودورها في تقـديم خـدمات              وقد تناولت الدراسة عن المنظمات غير       

مـن   % ٧٠التأهيل المجتمعي وقد أوضحت نتائج الدراسة الميدانية التي قامت بها أن            
مـنهن لـم   % ٥٦النساء ذوى االحتياجات الخاصة هم ضحايا لإلصـابة بالـشلل وأن         

يحصلن على التطعيمات والتحصينات الالزمة وأرجعت السبب في ذلك إلـى الجهـل             
  .وقلة وعى أفراد المجتمع وعدم الحرص 

                                                 
1- Santosh, Halder; Rehabilitation of women with physical disability in 

India: A huge gap, Australian journal of Rehabilitation counseling, 
Volume 14 November 1, 2008, P.P: 1-15. 
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       وأوضحت الدراسة أن الفتيات المعوقات حركياً يجدن أن اإلعاقة تقلل من فرص            
% ٩٤ذهابهن إلى المدرسة والمشاركة في الحياة االجتماعية، كما أوضحت الدراسة أن            

من اإلناث المعاقات ينتمين للفئة األقل دخالً في الهند ويعيشون في منـاطق متطرفـة               
  . عيداً عن مناطق العمل والعالجب

وتناولت الدراسة بعد ذلك المعوقات التى تقف أمام عملية تأهيل المعوقين حركيـاً مـن            
  :اإلناث كما يلي

 . والبيئة المحيطة باألفراد المعوقينلالفقر والجه  ) أ 
 .توقف خدمات التأهيل عند مراحل عمرية معينة  ) ب 
لمتعلقة بمدى توافر المدارس فـى كـل        المعوقات التعليمية المتعلقة بالمعمار أو ا       ) ج 

  :وقد اقترحت الدراسة .المناطق
ربط التعليم الذي يقدم للمعوقين حركياً من اإلنـاث بمهنـة معينـة علـى أسـاس                  -١

 . الخاصة بسوق العملتاالحتياجا
العمل على إزالة الحواجز المعمارية سواء داخل المـدارس أو المعاهـد أو داخـل            -٢

 .وقين حركياًأماكن العمل الخاصة بالمع
أن تنتهي عملية التأهيل بالتشغيل الفعلي للمعوقين حركياً ال أن تركـز فقـط علـى            -٣

 . خدمات التأهيل المختلفة وتهمل تشغيل األفراد المؤهلين

وكنتيجة لكل ما سبق فقد دعت الدراسة المجتمع الهندي ككل إلى النظر إلـى بـرامج                
  .ول الهامة لهذه المشكلةالتأهيل والتعليم المستمر على أنه أحد الحل
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 Alo Dutta ; Robert Gervey دراسة الو دوتا ، روبرت جيرفى وآخرون -)هـ(

; Fong Chan ;Chih-Chin Chou ; Nicole Ditchman) بعنـوان  ) ٢٠٠٨ "
دراسـة للواليـات    : خدمات التأهيل المهنى ونتائج التشغيل لألشخاص ذوي اإلعاقة         

  ".)٣٧(المتحدة
الدراسة إلى تحديد العالقة بين خدمات التأهيل المهني المقدمة لـذوى                 هدفت هذه   

المؤهلين داخل  )  عقليا – حركيا   –حسيا  ( اإلعاقة وما يترتب عليها من تشغيل للمعوقين      
  .وكاالت التأهيل بالواليات المتحدة

قسم التربيـة         واعتمدت الدراسة على البيانات واإلحصائيات التي استخلصتها من         
والـذي يتـضمن    ) ٩١١تقرير حالة الخدمة نمـوذج      (التأهيل  إدارة خدمات   لتعليم و وا

شغيل بالنسبة لألفـراد   ، ونتائج الت التاهيلية وأنواع الخدمات  معلومات عن تاريخ األفراد   
  . المهني على مستوى الواليات المتحدةلالذين تلقوا خدمات التأهي

  :ن أهمهاوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، م
% ٧٥( من المعوقين الذين تلقوا خدمات التأهيل المهنى تم توظيفهم بنجـاح            % ٦٢ -

من ذوى اإلعاقـة  % ٥٥من ذوى اإلعاقة الحركية ،     % ٥٦من المعوقين حسيا ،     
  ) .العقلية

 وتتضح أهمية هذه الدراسة فيما قدمته من معلومات حول خدمات التأهيل المهنى            
الل وكاالت التأهيل المختلفة داخـل الواليـات المتحـدة         المختلفة التى تقدم من خ    

  :األمريكية مثال
 أثناء استقبال المعوقين من وضع خطة فردية لتشغيل األفراد الـذين سـيتم              م ما يت  -

تأهيلهم وذلك بناء على خبراتهم السابقة الى جانب التقيـيم الحـالى ألوضـاعهم              
  . وإمكانياتهم

الجزئي للمعوقين والذى يستمر حتى الحصول علـى         التدريب األكاديمي الكامل أو      -
  .درجات علمية عليا كالماجستير والدكتوراة

                                                 
37- Alo Dutta ;  Robert Gervey ; Fong Chan ;Chih-Chin Chou ; Nicole 

Ditchman : Vocational Rehabilitation Services and Employment 
Outcomes for People with Disabilities: A United States Study , 
Springer Science Business Media, LLC,2008, p p1-9.  
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 التدريب من أجل عالم العمل بمعنى تدريب األفراد على الوصول ألعمـالهم فـى               -
  .األوقات المحددة أو أتباع طرق وأساليب تزيد من كفاءتهم اإلنتاجية

باالشتراك مع البنـك الـدولي حـول        ) WHO( منظمة الصحة العالمية     تقرير -)و(

  .)٣٨(٢٠١١اإلعاقة في العالم يونيو
تم إصدار هذا التقرير على أساس علمي تبعا لألدلة والمعلومات المتاحة حول            

  :فيتمثلت األهداف العامة للتقرير اإلعاقة على مستوى العالم وقد 
ـ    لإلعاقـة     شامل المدني بوصف  تزويد الحكومات والمجتمع     -١ ى أفـضل   اسـتنادا إل

  .المعلومات  المتاحة
 إلـى المعـوقين   اتخاذ تدابير لتحسين إمكانية الوصولضرورة ركز التقرير على      - ٢

 وكرامـة   يةالسـتقالل  متزايدالحترام  اال و واالندماج، تعزيز المشاركة    كما دعا إلى  
  .األشخاص المعوقين
  :فصول ٩وقد أشتمل التقرير على 

االعتبارات األخالقية  لحات اإلعاقة كما ناقش     حدد كل مايخص مصط   : األولالفصل   -
  .اإلعاقة وحقوق اإلنسان واإلعاقة والتنميةالمرتبطة باإلعاقة، 

وحالة األشخاص ذوي   ة   عن انتشار اإلعاق    المتاحة  استعرض البيانات  : الثاني الفصل -
  .اإلعاقة في جميع أنحاء العالم

حية الـسائدة لألشـخاص      فرص الحصول على الخدمات الـص      ناقش: ل الثالث الفص -
  .المعوقين

 التأهيل، وحقق الفصل الخـامس    إعادة  الرابع فركز على موضوع التأهيل و      الفصل   أما
  . المقدمة للمعوقينفي خدمات الدعم والمساعدة

إلى البيئـات   وصوال    المحيطة باألفراد ذوى اإلعاقة     البيئات السادسستكشف الفصل   وأ
 ل السابع التعليم، أما الفص    ناقش الفصل  و التصاالتوتكنولوجيا ا  االفتراضية للمعلومات 

  . معوقينالمتاحة لل فرص العمل الثامن فقد ركز على استعراض

                                                 
38- world report on disability 2011; available at: 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/ar/       accessed at 
:( 5/12/2011).   
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وجاء في ختام التقرير الفصل التاسع والذي أشتمل على تسع توصيات عامة إلى جانب              
ومـن  ما اشتملت عليه الفصول السابقة من توصيات خاصة بكل موضوع على حـدة              

حتـى عـام     صالحة للتطبيق    التوصيات الواردة في هذا التقرير سوف تظل      المتوقع أن   
٢٠٢١.  

وقد أوضحت النتائج الصادرة عن هذا التقرير أن هناك الكثير من المعوقات التي تحـد               
  : من مشاركة المعوقين في مجتمعاتهم كالتالى 

 بـار  تأخـذ دائمـا بعـين االعت       والتشريعات والتـي ال     والمعايير ت قصور السياسا  -١
 أولويـة  الجامع، ومنح سياسة التعليم   المعوقين، ومن أمثلة ذلك   احتياجات األشخاص   

  .منخفضة إلعادة التأهيل
 ز عنـد العـاملين    حـاج تشكل   والتي   المعتقدات واألفكار المسبقة  والمواقف السلبية    -٢

مـن  ضد المعوقين    التمييز للمعوقين، إلى جانب ذلك      الرعاية الصحية القائمين على   
  .العملب أربا

 أو تقديم   التأهيل، ةالصحية، إعاد  مثل الرعاية    توقصور الخدما  توفير الخدمات     عدم -٣
  .الدعم والمساعدة

 ضعف التنسيق بين الخدمات ،عدم      والتي تتمثل في   :تقديم الخدمات مرتبطة ب مشاكل   -٤
 الخـدمات  يؤثر على جودة التدريب وكفاية    كل ذلك    وقلة كفاءاتهم   كفاية الموظفين   

  . للمعوقينلمقدمة ا
 الخاصـة   لتنفيـذ الـسياسات والخطـط       كفاية التمويل والموارد المخصـصة      عدم -٥

  .بالمعوقين
 نقص في خدمات التنقل واالتصال الخاصة بالمعوقين حتى في البلدان التـي لـديها               -٦

قوانين وتشريعات خاصة بذلك، إلى جانب عدم تطبيق الشروط المعمارية في كثير             
  .من البيئات

من صـنع    غالبا ما يتم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة       ف  غياب التشاور والمشاركة    -٧
  . بصورة مباشرة حياتهمىتؤثر علالتي ات القرار

  . المتعلقة باإلعاقة لمعلومات نقص البيانات وا -٨
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جيدة كما أن االنجازات العلمية لديهم متدنية فكثير        نتائج صحية   ال يتمتع المعوقين ب     -٩
سر ال ترى قيمة في تعليم أطفالهم المعوقين هذا إلى جانب عدم قدرتهم على              من األ 

  .المواصلة في السلم التعليمي
انخفاض مـستويات    ويرجع ذلك إلى     أقل نشاطا من الناحية االقتصادية     المعوقون   -١٠

نظرائهم غيـر    أقل من  يكسبونالعمالة من األفراد المعوقين، كما أنهم غالبا        تشغيل  
 التي تفرضـها اإلعاقـة     التكاليف اإلضافية  وهذا يجعلهم أكثر فقراً بسبب       المعوقين،

  .النقلوتكاليف واإلسكان  اإلضافية،مثل الخدمات الطبية 
  . بشكل مستقل  دائما العيش المعوقون ال يستطيع-١١

إشـراك مختلـف    التـي يتطلـب تنفيـذها    التوصياتوقد انتهى التقرير بمجموعة من   
ومختلـف   تعليم والحماية االجتماعية والعمل والنقـل ،اإلسـكان       الصحة ،ال ( تالقطاعا

  :وهى) منظمات المجتمع المدني  الجهات الفاعلة ،
شـخاص   التـي تقـدم لأل      والخـدمات  التشريعاتالسياسات و إعادة النظر في      -١

  .المعوقين
 بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقـة     الخدماتتفريد  برامج محددة و   في    االستثمار  -٢

  .التي تقدم لكل فئات اإلعاقةفة إلى الخدمات الرئيسية باإلضا
  . إلعاقةل وطنية  إستراتيجيةاعتماد -٣
  .تصياغة وتنفيذ السياسافي  المعوقونإشراك  -٤
 في مجـال تقـديم      من األشخاص الذين يعملون    قدرات الموارد البشرية   تحسين   -٥

 والحمايـة   هيـل، التأإعـادة   الـصحية،    والرعاية   الخدمات للمعوقين كالتعليم،  
  .االجتماعية والعمل

 الالزمة لتقديم   تحسين القدرة على تحمل التكاليف     من أجل     الكافي ل توفير التموي  -٦
  الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة

 لكافـة    المتبـادل   والحرص علـى االحتـرام     اإلعاقةتجاه  الوعي العام     زيادة  -٧
  .المعوقين
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والعمل علـى توحيـد المنهجيـات التـي      جمع البيانات الخاصة باإلعاقة دوليا     -٨
 تكون موحدة وقابلة    تستخدم في جمع المعلومات عن األشخاص المعوقين بحيث       

  .للمقارنة دوليا
  .ودعم البحوث المتعلقة باإلعاقة  تعزيز- ٩

���� ��� ا��را��ت  -���  :ا� ��

��� ی�*( �
 ی'&�'�راس
ت ا ,�
�  : �1 0/ل ا��ض ا

الية مع الدراسات السابقة في اهتمامها بالتعرف إلى األدوار         تتشابه الدراسة الح  
 المدني، إال أنـه مـن       عالمختلفة التي تقوم بها الجمعيات األهلية كأحد مؤسسات المجتم        

المالحظ إن بعض هذه الدراسات قد ركز على التعرف على الـدور الـذي تقـوم بـه           
، ٢٠٠٦، جمال مصطفى    ٢٠٠٣طارق سلطان   ( الجمعيات األهلية في تربية المعوقين      

   Basil, Servious D ، بازل سـيرفوس ٢٠٠٨ د، نجالء حام٢٠٠٧عبد المنعم محمد
٢٠٠١.(  

كما إن بعض هذه الدراسات قد ركز على تقويم البـرامج التربويـة المقدمـة               
، هالدر سانتوش   ٢٠٠٣رجاء شقير   (للمعوقين حركيا داخل مؤسسات الرعاية المختلفة       

Santosh, Halder إلى دراسـة  ٢٠٠٦، بينما تطرقت دراسة سعودي حسن ) ٢٠٠٨ 
  .وتقويم فعالية برامج المعوقين حركيا المقدمة داخل الجمعيات األهلية

الى جانب ذلك فقد انصب اهتمام بعض الدراسات على دراسـة وتقـويم إدارة              
أو دراسة النظام   )٢٠٠٦مختار البسيونى   (وتنظيم جمعيات رعاية وتأهيل الفئات الخاصة     

  ).٢٠٠٤نجدة سليمان ( األساسي لبعض جمعيات رعاية وتعليم المعوقين
 قد أجريت ضمن التخطيط لوضع استراتيجية مقترحة        تكما إن بعض الدراسا   

  ).٢٠١٠نهى عبد الرازق(للجمعيات األهلية لتلبية االحتياجات التربوية للمعوقين عقليا 
  :ومن خالل العرض السابق لهذه الدراسات يتضح ما يلي -
اهتمت كثير من هذه الدراسات باالحتياجات الخاصة بالمعوقين مـن احتياجـات             -١

نفسية واجتماعية وثقافية وغيرها، وكذلك باالهتمام بالمشكالت المختلفة والخاصة         
بهم وتركز اهتمام هذه الدراسات على كيفية إشباع هذه االحتياجات وحـل هـذه              
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لبرامج والخدمات المقدمة في إشباع     المشكالت أو تحديدها دون النظر إلى فعالية ا       
  .هذه االحتياجات وحل المشكالت وهذا ما تركز عليه هذه الدراسة الحالية

اهتمت هذه الدراسات أيضاً بأثر أو فعالية نوع واحـد مـن البـرامج المقدمـة                 -٢
 الترويحية أو الخدمات الطبية دون النظر       جللمعوقين كالبرامج الرياضية أو البرام    

 .رامج التاهيلية المقدمة للمعوقين وفعاليتها وأثرها على حياة المعوقينإلى كافة الب
لم تٌشْر معظم الدراسات السابقة إلى فعالية برامج التأهيـل االجتمـاعي المقدمـة           -٣

 األهلية في إكسابهم مهارات وخبرات جديدة       تللمعوقين حركياً من خالل الجمعيا    
مساعدتهم على االندماج والتكيف في     واستثمار طاقاتهم وقدراتهم وتنمية مواهبهم ل     

المجتمع، وهذا ما تهتم به الدراسة الحالية وتحاول من خالل ذلك التوصل لتصور             
 .مقترح لتفعيل هذا الدور

وبصفه عامة فإن معظم الدراسات السابقة قد اهتمت بدراسة الـدور الخـاص             
لدراسـات ذلـك   بالجمعيات األهلية في مجال تربية وتأهيل المعوقين وتناولت بعـض ا          

الدور في ضوء المقارنة بخبرات لدول أخرى أال أن الدراسة الحالية قد اتجهـت إلـى                
التركيز على فئة اإلعاقة الحركية كمحور اساسى لدراسة ذلك الدور كموضوع والـى             
جانب ذلك فقد استفادت الباحثة من هذه الدراسـات فـي صـياغة مـشكلة الدراسـة                 

يل دور الجمعيات األهلية في مجال تأهيل المعـوقين         ،والوصول إلى تصور مقترح لتفع    
  .حركيا باإلضافة إلى االستفادة من خبرات كل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان
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 :مشكلة الدراسة) ٢-١
 الوقـت   فـي  أحد األخطار الرئيسية التي تواجه العـالم         عاقةاإلتعتبر مشكله   "

لكيان االنسانى والنفسي واالجتماعي وعـدم       لما تحمله من تدمير ل     الحاضر وذلك نظراً  
 صراع مع أسرته ومع المجتمع مما يؤدى        فيمواجهتها المواجهة العلمية يجعل المعوق      

  .)٣٩( " نوبات عنف ضده وضد المجتمعإلى
 المـشكالت   فـي وبالتالي فقد ظهرت الحاجة إلى إشـراك الجهـود األهليـة            

المحلية، إلى جانـب    ألفراد والمجتمعات   المجتمعية باعتبارها أكثر أحساسا باحتياجات ا     
وتهدف إلـى سـد الفراغـات وتكملـه جهـود           وظائفها،   تمتاز بالمرونة في أداء      أنها

  .)٤٠(الدولة
قدرة هذه المنظمات علـى المـشاركة الفعالـة     العديد من الدراسات    أكدتوقد  

  والتي استهدف من خـاللها معرفـة Ward Maryفالدراسة التي قام بها وارد ماري 
تقويم فعالية وتأثير مراكز الخدمات في تقديمها للخدمات المقدمـة للمعـوقين حركيـاً              
ووجهة نظر المعوقين حركياً في مراكز الخدمات بايرلندا توصلت إلى أن نسبة كبيـرة              
جداً من المعوقين حركياً يعتمدون على هذه المراكز والخدمات في حيـاتهم وظـروفهم            

 . )٤١(المعيشية

بعض المعوقات التي تحول دون أداء هذه المؤسسات لـدورها ،            إال أن هناك    
فدراسة أحمد حمدي والتي تناولت معرفة تأثير االتصال المهني على كـفاءة منظمـات       
رعـاية المعوقين ومعرفة الوضع الراهن لهذه المنظمات توصلت إلى أهمية االتـصال            

                                                 
جمعيه المعوقين بالمنطقة الشرقية،  ، " الحياة الطبيعية حق لكل معوق:"محمد سليم  عادل-  ١

  :،المصدر الموقع اإللكتروني١، ص٢٠٠٦ العربية السعودية، ةالمملك
  Available at:http://www rehabsociety.org.sa/arab/articales/-  

Accessed at : ( 22/9/2011).    

 ماجستير غير ة، رسالالمحلـى دور الجمعيات األهلية في تنميه المجتمع  :الفتاحاحمد عبد   -٢
  .٢٤-٢٣ص  ،١٩٨٤حلوان،  هاإلجتماعيه، جامع الخدمة همنشورة، كلي

41- Ward Mary : The views of People with physical disability on day 
Activity Centers in the eastern region of Ireland, Department of 
Public Health , Ireland , An international of multidisciplinary  journal 
, Vol. 25, 2003.   
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تاجية العاملين وأن هـناك    المهني داخـل هذه الجمعيات ومدى فاعلية هذا االتصال بإن        
عالقة سلبية بين استخدام االتصال المهني وبين توافر اإلمكانيات والتكامل بين وحدات            

  .)٤٢(وأقسام العمل
كما أشارت دراسة عفت الوكيل والتي اهتمت بالتعرف علـى أهميـة واثـر              

التأهيـل  البرامج الترويحية في حياة المعوقين حركياً ومدى إقبال المعوقين على برامج            
واألسباب التي تمنع المعوقين حركيا من ممارسة األنشطة إلى نقص عنصر التـشويق             
في هذه البرامج وأن هناك سبب نفسي في عدم إقبال المعوقين على البـرامج والميـل                

 . )٤٣(لالنطواء والعزلة والتفكير في عاهاتهم الجسمية

 التي تمنع مـن      والتى اهتمت بمعرفة العوائق    Rauzonأيضا دراسة رايزون    
المشاركة في األنشطة التاهيلية لدى النساء ذوي اإلعاقة الحركية أوضحت أن المشاركة            
الفعالة في األنشطة لهؤالء النساء ذوى اإلعـاقة الحركية يحتاج إلى دعم من المجتمـع            

خالل دعم الثقة بالنفس ومواجهة العوائق البيئيـة مثـل المواصـالت            واألصدقاء من   
  .)٤٤(عم المالي والتأييد المجتمعيوالوقت والد

  :أوضحت ما يلي والتي )٤٥(أيضا دراسة رانيا الجمال
نقص الخدمات الوقائية والعالجية للتصدي لمشاكل اإلعاقـة فـي مـصر حجمـا               -

ومستوى ونوعا وبخاصة االكتشاف المبكر لإلعاقة وخاصة في األطفـال حـديثي            
  .الوالدة وصغار السن

                                                 
، رسـالة   تأثير االتصال المهني على كفاءة منظمات رعاية المعوقين       : أحمد حمدي توفيق   - ١

  .١٩٩٨ فرع الفيوم، - ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة القاهرة
 ، رسالة   أثر الترويح على التأهيل البدني للمعوقين حركياً      :  عفت محمد عبد الحميد الوكيل       -٢

   .١٩٨٣دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة حلوان ، 
44- Rauzon, Terrie Anne: Barriers to Participation in physical activity 
exercise for Women with Physical disabilities, PHD, The University of 
Utah, 2002.    

طفال المكفوفين بمرحلة ما قبل المدرسة فـي        سياسات تعليم األ  :  رانيا عبد المعز الجمال    - ٤
، معهـد   ، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة        "دراسة مقارنة "كل من مصر وفرنسا وبلجيكا      
  .٢٠٠٣ ،، جامعة القاهرةالدراسات والبحوث التربوية
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  .رية للتدخل المبكر في عمر ما قبل المدرسةغياب فلسفة واستراتيجيه مص -
 .عدم وجود مراكز استشارية للتربية الخاصة في مصر -
 . وجود أطباء متخصصين في اإلعاقة بمصر -
قصور ونقص العدد الكافي من الكوادر الفنية من المتخصصين في مجاالت التأهيل             -

ة والمكفـوفين   التربوي واالجتماعي والنفسي والطبي والمهني للمعوقين بصفة عام       
 .بصفة خاصة

 .غياب فريق العمل المتكامل من المتخصصين من مختلف المجاالت -
وباإلضافة إلى نتائج البحوث والدراسات السابقة نجد أن دور الجمعيات األهلية           
المصرية في مجال تأهيل المعوقين حركيا غير ملحوظ ، فاإلحصاء الذي صـدر عـن            

 أكد أن أعداد المعـوقين حركيـا        ٢٠٠٦إلحصاء في   الجهاز المركزي للتعبئة العامة وا    
، الهمـا  كأو الساقينأحدى  فاقد، هما كالأو اليدينأحدى  فاقد(والمتمثلة في الفئات التالية 

معوق حركيا من إجمالي عدد المعـوقين  ١٦١٥٢٥ )جزئي وكلى أ ل األطفال، شلشلل
صصة فـي خدمـة     ،  في حين يبلغ عدد الجمعيات المتخ       )٤٦( معوق 475576والبالغ      

 ٣٤ ، وقد تناقص هذا العدد إلـى      ) جمعية ٣٨ (٣٠/٦/١٩٩٧فئات اإلعاقة الحركية فى     
تختص هذه الجمعيات باإلعاقات التي تتصل بالعجز فـي         ) ١٢/٢٠١٠(جمعية فقط فى    

 إلى جانـب ذلـك      )٤٧(وظيفة الجسم مثل بتر األطراف العليا أو السفلى، الشلل بأنواعه         
لى جانب رعايتها لمعوقي الفئات األخرى، وبذلك يكـون         جمعيه أخرى ترعاهم إ   ) ٥٧(

ه تخدم فئات اإلعاقة الحركية، والسمة الغالبة لخدمات هذا القطاع هي           عيجم) ٩١(لدينا  
التدريب المهني، صرف األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية، والعالج الطبيعـي،          

قدم خدمات طبيـة وينـتج   والمساعدات االجتماعية والبعض منها يضم أندية رياضيه وي   
  .)٤٨(أجهزه تعويضيه

                                                 

  .٢٠٠٦،إحصاء  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء:  ا��2ر  -١
عوقين بمجمع ، اإلدارة العامة لتأهيل الموزارة التضامن والعدالة االجتماعية: المصدر -٢

 .٢٥/١٢/٢٠١٠التحرير، 
ص ص   ،٢٠٠٨،  مـصرية ، القـاهرة      مكتبة اإلنجلو ال  ،   اإلعاقةعلم نفس   :  رشاد على عبد العزيز موسى     -١

٤٩:٤٦.  
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 :.التالي  الرئيسي التساؤلفي الدراسة  ما سبق تتبلور مشكلةءوفى ضو 

  مجال تأهيل المعـوقين فيكيف يمكن تفعيل دور الجمعيات األهلية المصرية               

 وبما يتناسب مع خصائص وظـروف المجتمـع          ضوء خبرات بعض الدول    في حركياً

   ؟المصري
  :. يتفرع من هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التاليةو
  ،امفهومها، دواعي االهتمام بها، أهدافها، أهميته       (األهلية الجمعيات لفلسفة عم  ما   -١

   ؟)خصائصها
   ؟ حركياتأهيل المعوقينفلسفة  ما -٢
  ؟  حركيا مجال تأهيل المعوقينفي تقوم به الجمعيات األهلية الذي ما الدور -٣
 حركيا في كـل      مجال تأهيل المعوقين   فيالجمعيات األهلية   الدور الذي تقوم به      ما   -٤

    األمريكية واليابان؟ الواليات المتحدةمن
 حركيا بجمهورية    مجال تأهيل المعوقين   فيالجمعيات األهلية    تقوم به الدور الذي    ما   -٥

  ؟مصر العربية 
هلية المصرية العاملة في مجال تأهيل       ما التصور المقترح لتفعيل دور الجمعيات األ       -٦

 األمريكية واليابان وبما يتناسب     في ضوء خبرات الواليات المتحدة    حركيا  المعوقين  
    ؟مع خصائص وظروف المجتمع المصري

  :أهداف الدراسة) ٣-١
إلى مساعدة الفرد المعوق علـى مـساعدة         حركياً    تأهيل المعوقين  يهدف

 بما يتناسـب    تإمكانيا من حواس أو أعضاء أو       نفسه واستخدام كل ما تبقى لديه     
وظروف كل معوق حتى يتمتع بالحياة المستقلة التي يكون أساسها االعتماد على            

 فليس هدف التأهيل مهنيا فقـط ،        ، نفسهالنفس واتخاذ القرار من جانب المعوق       
ولكنه تربويا واجتماعيا ، طالما انه  يهدف إلى إعادة تكيف الفرد مع ظـروف                

  . جتمع الذي يعيش فيهالم
 مجال تأهيل   فيمن خالل مناقشه الدراسة لموضوع دور الجمعيات األهلية         و           

  :اآلتية لتحقيق األهداف  الدراسةسعىتالمعوقين سوف 
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مفهومها، أهدافها، أهميتها، خصائصها،      (األهلية الجمعيات لالتعرف إلى فلسفة عم    -١
  ).تنظيماتها

  . حركياتأهيل المعوقينة  إلى فلسف التعرف-٢
  الدور الذى تقوم به الجمعيات األهلية فى مجـال تأهيـل المعـوقين             الوقوف على  -٣

  .حركيا
  الجمعيات األهلية فى مجـال تأهيـل المعـوقين         اتقوم به  ى التعرف إلى الجهود الت    -٤

  .  األمريكية واليابان الواليات المتحدةحركيا فى كل من
 حركيا   مجال تأهيل المعوقين   في الجمعيات األهلية    اتقوم به   الكشف عن الجهود التي    -٥

  .بجمهورية مصر العربية
تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات األهلية المصرية العاملة فـي مجـال              وضع    -٦

وبمـا    األمريكية واليابـان    الواليات المتحدة  ةفي ضوء خبر  حركيا  تأهيل المعوقين   
   .يتفق مع خصائص وظروف المجتمع المصري

 :أهمية الدراسة) ٤-١

  :          تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي 
والذي يعد مقياسا لتقدم   ،مواكبه الدراسة للتوجهات العالمية نحو العمل األهلي -١

 .الشعوب بما يعكسه من إدراك األفراد لمسئولياتهم تجاه مجتمعاتهم
ى الفـرد وعلـى أسـرته       فالمشكلة تؤثر عل  ،  تعدد الجوانب التي تمتد إليها اإلعاقة        -٢

 النـواحي االجتماعيـة والـسلوكية       إلىوعلى المجتمع ككل كما تمتد أثار اإلعاقة        
  .والنفسيةوالتعليمية 

تتضمن الدراسة باإلضافة إلى إطارها النظري خبرات متعـددة لـدور الجمعيـات              -٣
األهلية في مجال تأهيل المعوقين حركيا في كل من الواليات المتحـدة األمريكيـة              

  .يابانوال
 بآليات تفعيل دور الجمعيات األهلية في مجال تأهيل         نتزويد صانعي القرار والمعنيي    -٤

 .المعوقين حركيا من أجل تقويمها وإزالة العقبات والمعوقات التي تحد من فاعليتها
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تُلقى الدراسة مزيداً من الضوء حول ضرورة تفعيل دور المعوقين حركياً وآبـائهم              -٥
 لتمكينهم من الحـصول علـى المعلومـات         ةلجمعيات األهلي وأفراد المجتمع تجاه ا   

 ورقابة وتقويم الخدمات المقدمة من الجمعيات األهلية        توالمشاركة في اتخاذ القرارا   
 . في تمويلهاةإلى جانب الدعوة للمساهم

 تطرح الدراسة تصوراً وإجراءات مقترحة يمكن اإلفادة منهـا فـي تفعيـل دور               -٦
 .ة تأهيل المعوقين حركيا بجمهورية مصر العربيالجمعيات األهلية في مجال

 

 : منهج الدراسة) ٥-١

ستخدم المـنهج المقـارن بـشقيه       وأهدافها فإنها ت           وفقاً لطبيعة مشكلة الدراسة     
  :. والمقارن التفسيري  الوصفي

هـذا  يقـوم   ، و )٤٩(يهتم بسرد البيانات وتنظيمها وتحليلهـا      : جانب وصفي تحليلي   -١
 ن تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقـة بـي  اسأس علىالجانب 

 واقـع دور   وتحليـل وصـف ويساعد هذا الجانب فـي    واتجاهاتهاوأسبابهامتغيراتها 
 حركياً حيث يهتم بوصف مـا هـو كـائن           الجمعيات األهلية في مجال تأهيل المعوقين     

كذلك بيان الممارسـات    وتفسيره ، وتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع ،           
 . )٥٠(الشائعة واالتجاهات لدى األفراد والجماعات وطرائقها في النمو والتطور

والذي يهتم بوصف واقع خبرات بعض الدول في          :)٥١(الجانب المقارن التفسيري   -٢
 والبرامج التي تتبعها الجمعيات األهلية في مجال        األنظمةالمجال نفسه كما يهتم بتحليل      

 وذلك في ضوء الـسياقات       أجنبية  ومقارنتها مع مثيلتها في دول      حركياً نتأهيل المعوقي 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية حتى يمكن االستفادة مـن خبـرات هـذه             
األنظمة ، فهذا الجانب يعمل على استخدام الطرق المختلفة للتوصل إلى الدروس التـي              

                                                 

  . ١٣٤ص  ،١٩٩٦دار النهضة العربية ،   ، القاهرة ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس: جابر عبد الحميد جابر وآخرون  -١

 ، القاهرة ، دار الفكـر العربـي ،           التربية المقارنة ونظم التعليم    : بيومي محمد ضحاوى   -٥٠
  . ٤٩-٤٦ ص  ، ص٢٠٠٨ ، الطبعة الثالثة

دار الفكر العربي ،  القاهرة ،  ،التربية المقارنة منهج وتطبيقه:عبد الغنى عبود وآخرون      - ١
  .٩١-٨٧ص ص  ،١٩٩٧



 - ٥٦ -

 لتقويم النظم   ةين المجتمعات المختلفة كوسيل   يمكن استخالصها من المفارقات والتباينات ب     
   .القومية المحلية كما أوضح بيريداى

وقد تم استخدام هذا المنهج ِلما ييسره من استنباط عالقات هامة بين الظواهر الجاريـة               
وتفسير البيانات، كما أن المنهج المقارن يتالءم ويتناسب بتقنياته وأدواته مع طبيعة هذه             

  .االدراسة وموضوعه

   : تقتصر حدود الدراسة على الحدود التالية :دراسةحدود ال) ٦-١
تهتم الدراسة بدراسة فئة المعوقين حركيا وما يقدم لهم من خـدمات            :  فئة اإلعاقة    - ١ 

  .تاهيلية
 حول الدور الذى تقوم      خبرات بعض الدول    الحالية  الدراسة تتناول:   دول المقارنة  -٢ 

واقتـصرت الدراسـة علـى       ل تأهيل المعوقين حركيا    فى مجا  ةبه الجمعيات األهلي  
  .الواليات المتحدة األمريكية واليابانتناول خبرات 

 احتوت الدراسة على دراسة ميدانية قامت الباحثة من خاللها بإعداد اسـتبانه، وتـم               -٣
 محافظات القليوبية والفيوم والمنيا بالجمعيات العاملـة بمجـال تأهيـل            تطبيقها في 

  .م٢٠١٢كيا بها ،وقد تم التطبيق خالل شهري مارس وأبريل المعوقين حر
  : مبررات اختيار دول المقارنة-



 - ٥٧ -

 :الواليات المتحدة األمريكية •

 تعد الواليات المتحدة األمريكية البلد المصدر للكثير من األنشطة االجتماعيـة فيهـا              -
م أخيـراً إلـى     ولدت الخدمة االجتماعية كمهنة ثم نمت وانتشرت إلى الدول األوربية ث          

 استطاعت أن توسع مجال الخدمات      التيإنها واحدة من الدول األولى      الدول النامية، كما    
 استراتيجيات تعليمية وتأهيلية تـسمح      عوضب وذلك    حركياً  للمعوقين والتأهيليةالتعليمية  

تاح له فرصة التعليم والتأهيل ووضـعه       ت أن   إعاقته درجة   بغض النظر عن  لكل معوق   
ديـان بالواليـات    تنوع الجنـسيات واأل   ل وإمكانياته، ونظراً  المناسب لقدراته    فى المكان 

 تعلـيم وتأهيـل     المتبعـة فـي    األساليب والطرق المختلفة     المتحدة فأن هناك تنوعا في    
 حركيا، يضاف إلى ذلك أن الواليات المتحدة تعد البلد األول من حيث أعـداد               المعوقين

  .ث المبالغ التي تدفع لتمويل مثل هذه المنظمات،  ومن حيهالمنظمات غير الربحية في
 :اليابان  •

 تعد اليابان من الدول اآلسيوية الرائدة التي عرفت الخدمة االجتماعية منذ زمن بعيـد               -
وبخاصة في مجال رعاية وتأهيل المعوقين وتقدمها بصورة متقدمة ومتميزة ، كما أنها             

مية البشرية، إلى جانب ذلك تعد اليابـان         اهتماما بالعنصر البشرى وبالتن    لمن أكثر الدو  
واحدة من الدول التي ازداد اهتمامها باإلعاقة وقضاياها من ناحية ومن ناحية أخـرى               

 تجاه اإلعاقة وبخاصة بعد ما تعرضت له أثنـاء الحـرب           افإنها تهتم بتطوير ممارساته   
عـداد المعـوقين    العالمية الثانية من تدمير إلى جانب ما تخلفه الزالزل من زيادة في أ            

حركياً مما تطلب اهتمام زائد بهذه الفئة وتأهيلها وابتكار أجهزة تعويضية وسن للقوانين             
  .والتشريعات التي تساهم في تطوير هذا المجال

  :مصطلحات الدراسة) ٧-١
         من خالل عرض الدراسة لموضوع دور الجمعيات األهلية في مجال تأهيـل             

  : رض الدراسة للمصطلحات اآلتيةالمعوقين حركياً سوف تتع
   :الجمعيات األهلية) ١-٧-١ 

 أو  ة محـدد  ةجماعه ذات تنظيم مستمر لمـد     "كل   تعرف الجمعيات األهلية بأنها   
 اعتباريين أو منهمـا معـا لغـرض غيـر     وأ تتألف من أشخاص طبيعيين   ةحددمغير  
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تحقق أرباحا  الحصول على ربح مادي لمؤسسيها على الرغم من أن هذه التنظيمات قد             
 التي تقوم بها هـذه التنظيمـات        األنشطةومن خصائص     التي تقوم بها ،    األنشطةتفوق  

األهلية أنها أنشطه نابعة من داخل األفراد والجماعات وقائمه علـى الفكـر التطـوعي     
 تنبع مـن الرغبـة     األنشطة الفياضة والبعد عن االنانيه كما إن هذه         اإلنسانيةوالمشاعر  

ول عمليـه لـصعوبات النـاس       لبعض احتياجات الناس والتوصل إلى ح     القوية في سد    
   )٥٢(."ومشكالتهم

بع ن كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ت           "كما تعرف بأنها    
من مبادرات المواطنين الخاصة وتمثل موقعاً وسطاً بين مشروعات القطـاع الخـاص             

 المقام األول إلى تحقيـق      فيبل تهدف   والمؤسسات الحكومية وهى ال تهدف إلى الربح        
النفع العام، وتدار الجمعية من خالل أعضائها المتطوعين الـذين يـشكلون الجمعيـة              

يشتق من الجمعية العمومية إدارة مستقلة، وهيكل مستقل عن الحكومة ولها           والعمومية،  
 في  تعمل هي شرعية و  اىعملها وبدونها ال تكتسب     لمصادر تمويل، وتتوافر تشريعات     

  .)٥٣(" مجاالت متنوعة وتشرف عليها وزارة الشئون االجتماعية

  :التأهيل) ٢-٧-١

       تبعا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية للتأهيل والبنك الدولي لعـام           
التـي   التـدابير  ومجموعة من اإلجـراءات " بأنها التأهيل تم تعريف عمليةفقد  ٢٠١١
مـن أجـل     ن إعاقـة مـا    واجهـو مرجح أنهم ي  أو من ال   الذين يواجهون  األفراد تساعد
  .)٥٤ (بيئتهم التفاعل مع في األداء األمثل والمحافظة على تحقيق

                                                 
أولويـات التنميـة بمحافظـات      والجمعيات األهليـة     : عزة عبد العزيز سليمان وآخرون       -١

 التخطيط القومي  معهد،١٣٦ ، سلسله قضايا التخطيط والتنمية رقم     جمهورية مصر العربية  
  .٢٠، ص٢٠٠١ ،يناير ،القاهرة 

مجلـة كليـة التربيـة      ،شأتها،ومجاالت عملها ،وإداراتها وتمويلها ومقترحات لتطويرهان مصر فيالجمعيات األهلية :هدى سعد السيد    -٢

 .٦٦-٦٥ ص ص ،٢٠٠٣، سبتمبر، الثاني، الجزء ٥٢،جامعة المنصورة ،العدد 

:available at; 2011lity  world report on disabi-54 
       /ar/2011/report_world/disabilities/int.who.www://http   

     accessed at :( 5/12/2011).  
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عملية ترمى إلى   " وبالنسبة لألمم المتحدة نجدها تنظر لمفهوم التأهيل على انه          
تمكين األشخاص المعوقين من بلوغ وحفظ المستوى الوظيفي األمثـل علـى الـصعيد              

الذهني أو النفسي أو على الصعيد االجتماعي بحيـث تتـوافر لهـم األدوات              البدني أو   
 ىالالزمة لتغيير حياتهم ورفع مستوى استقالليتهم ويمكن أن يتضمن التأهيل تدابير ترم           

إلى التمكين من أداء الوظائف  واستعادة الوظائف المفقودة أو إلى التعويض عن فقدانها              
ال تتضمن عملية التأهيل الرعاية الطبيـة األوليـة         أو انعدامها أو عن قصور وظيفي و      

           وهى تتضمن تدابير وأنشطة بالغة التنوع بدءا بإعادة التأهيل األساسية والعامة وانتهـاء
 ")٥٥(باألنشطة الموجهة نحو هدف معين ومن أمثلتها إعادة التأهيل المهني
الـشخص العـاجز          كما يعرف أيضا بأنه عملية دراسة وتقييم قدرات وإمكانيات          

والعمل على تنمية هذه القدرات بحيث يحقق أكبر نفع ممكن له في الجوانب االجتماعية              
  .)٥٦(والشخصية والبدنية واالقتصادية

  :المعوقون حركيا) ٣-٧-١
المعوق هو كل فرد يحتاج طوال حياته أو في فترة من فتـرات حياتـه إلـى                 "       

ب أو يتوافق مع متطلبات حياتـه اليوميـة أو   خدمات خاصة لكي ينمو أو يتعلم أو يتدر   
األسرية أو المهنية أو الوطنية ويمكن بذلك أن يشارك في عمليات التنمية االجتماعيـة              

 .)٥٧("واالقتصادية بقدر ما يستطيع وبأقصى طاقاته كمواطن

وتعد اإلعاقة الحركية فئة من فئات ذوى االحتياجات الخاصة العديـدة وهـى       
ة اإلعاقات الجسمية أو البدنية ،وتتضمن العديد من أنـواع اإلعاقـات            فئة تنتمي إلى فئ   

                                                 
  .٢٩، ص٢٠٠٦ ، دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ، الطبعة الثانية ،تأهيل ذوى االحتياجات الخاصة:   نايف بن عابد الزارع -٢

 ،الهيئة العامة لشئون المطـابع األميريـة ، القـاهرة ،            التأهيل األجتماعى رسالة تنمية المعوقين     : لعدالة االجتماعية وزارة التضامن وا   - ٣

   .١١،ص ١٩٨٢

 ص ،١٩٩٥ أكتوبر ١٩-١٦ ، ، مطابع روز اليوسف، القاهرةتوصيات المؤتمر القومي األول للتربية الخاصة : وزارة التربية والتعليم     - ١

٦٥.  
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التي تصيب أجهزة الجسم وأهمها الجهاز الحركي وما يرتبط به من أجهزة أخرى مثل              
   .)٥٨(الجهاز العظمى والجهاز المفصلي والجهاز العضلي والجهاز العصبي المركزي 

فـي قدراتـه الحركيـة،أو      والمعوق حركياً هو الفرد الذي يعانى من خلل ما          
نشاطه الحركي بحيث يؤثر ذلك على مظاهر نموه العقلـي واالجتمـاعي واالنفعـالي              

  . )٥٩(ويستدعى الحاجة إلى التربية الخاصة
 هو الشخص غير القادر على أداء األنشطة الحركية سواء حركته هـو أو                      أيضا

قد تكون نتيجـة إلصـابة      ) درةفقدان الق (تحريك األشياء من مكان آلخر وهذه اإلعاقة        
  .)٦٠(العظام أو العضالت أو المفاصل أو األعصاب التي تربط بينهما

كما ينظر إليه على أنه هو الشخص الذي لديه عائق جسدي يمنعه من القيام 
بوظائفه الحركية بشكل طبيعي نتيجة مرض أو إصابة أدت إلى ضمور في العضالت 

ة أو كلتيهما معاً فى األطراف السفلى والعليا أحيانا أو أو فقدان القدرة الحركية أو الحسي
إلى اختالل في التوازن الحركي أو بتر األطراف ويحتاج هذا الشخص إلى برامج طبية 
ونفسية واجتماعية وتربوية لمساعدته في تحقيق أهدافه الحياتية والعيش بأكبر قدر من 

  .)٦١(االستقالليـة

هي فئة مـن فئـات   : يف األتي للمعوقين حركياً     وتتبنى الدراسة الحالية التعر   
ذوى االحتياجات الخاصة التي تنتمي لفئة اإلعاقة الجسمية أو البدنية يتميـز أفرادهـا              

 ب المسئولة عن الحركة والذي قد يكون سببه خلقي أو مكتـس           ءبوجود خلل في األعضا   

                                                 
، دار الجامعـة الجديـدة ،اإلسـكندرية        اإلعاقات الحركية بين التشخيص والتأهيل بحوث التداخل رؤية نفسية        : فهمي على محمد     السيد   -٢

   .٥ص  ،٢٠٠٨،

  دار الفكر للطباعة والنشر،    ،  ،عمان سيكولوجية األطفال غير العاديين   : فاروق الروسان     -٥٩
  .٢٤٠،ص ١٩٩٨األردن ،الطبعة الثالثة ،

4- Agarwal R, Rania R: Hand Book on Disability Rehabilitation, vibha 
press pvt Ltd, Delhi, 3rd Edition, 2001, P.P: 30-32.  

 ، األهليـة للنـشر      )اإلعاقة الحركية (سيكولوجية األطفال الغير عاديين      :حابس العواملة    - ١
  .٢٧ ، ص ٢٠٠٣والتوزيع ، عمان، 
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يـة اليوميـة بـشكل      وهذا الخلل يفقد الفرد المصاب القدرة على القيام بنشاطاته الحيات         
  .طبيعي مما يجعله بحاجة إلى تدخل طبي ونفسي وأجتماعى

  : الدراسةخطة)  ٨-١
  :.تسير خطة الدراسة وفقا للخطوات اآلتية

  :)دراسة للماإلطار العا(الفصل األول 
 أهـداف   - مـشكله الدراسـة    - الدراسات السابقة    -مقدمه الدراسة  (ويشتمل على 

  ).مصطلحات الدراسة -حدود الدراسة - الدراسة  منهج-أهميه الدراسة -الدراسة
   :الفصل الثاني

يتناول هذا الفصل عرضاً لفلسفة الجمعيات األهلية ودورها فـي مجـال تأهيـل              
  .المعوقين حركيا

   :الفصل الثالث 
 المتحـدة    حركيـاً بالواليـات    المعـوقين دور الجمعيات األهلية في مجال تأهيل       

  .األمريكية
   :الفصل الرابع

  . حركياً باليابانالمعوقين الجمعيات األهلية في مجال تأهيل دور
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   :الفصل الخامس
 مجال تأهيـل المعـوقين      في تقوم به الجمعيات األهلية      الذي للدور   الفعليالواقع  

  .بجمهورية مصر العربيةحركيا 
  : الفصل السادس

  ).إجراءاتها ونتائجها(الدراسة الميدانية 
  :الفصل السابع

 مجـال تأهيـل     فـي  تقوم به الجمعيات األهليـة       الذي للدور   قارن التحليل الم 
حركيا فى كل من جمهورية مصر العربية والواليـات المتحـدة األمريكيـة             المعوقين  
  .واليابان

  :الفصل الثامن
تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات األهلية المصرية العاملة في مجال تأهيـل             

ت المتحدة األمريكية واليابان ونتائج الدراسـة       الواليافي ضوء خبرات    حركيا  المعوقين  
  .المصريالمجتمع وظروف ما يتفق مع خصائص ب والميدانية
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 الفصل الثاني

 األهلية ودورها في مجال تأهيل تالجمعيا

 المعوقين حركياً
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  الفصل الثاني
   األهلية ودورها في مجال تأهيل المعوقين حركياًتالجمعيا

  .الجمعيات األهلية: المحور األول) ١-٢
 . عمل الجمعيات األهلية فلسفة: ١-١-٢
 .مدخل تاريخي لنشأة الجمعيات األهلية : ٢-١-٢
 .دواعي االهتمام بالجمعيات األهلية : ٣-١-٢
 .أهمية الجمعيات األهلية : ٤-١-٢
 .أسس وخصائص الجمعيات األهلية: ٥-١-٢
 .مجاالت وأنشطة الجمعيات األهلية  : ٦-١-٢
  .وظائف الجمعيات األهلية : ٧-١-٢
 دور اإلدارة الفعالة في الجمعيات األهلية: ٨-١-٢

 .التمويل: ٩-١-٢
 .اإلعاقة الحركية:المحور الثاني) ٢-٢

 .أسباب اإلعاقة الحركية:  ١-٢-٢
 .تصنيفات وأشكال اإلعاقة الحركية: ٢-٢-٢
  .العوامل المؤثرة على استجابات المعوقين حركياً إلعاقتهم  : ٣-٢-٢

  .لى اإلعاقة الحركيةالمشكالت المترتبة ع : ٤-٢-٢
  .احتياجات المعوقين حركيا: ٥-٢-٢

 تأهيل المعوقين حركياً: المحور الثالث: ٣-٢

 .التطور التاريخي لتأهيل المعوقين حركياً :  ١-٣-٢
 .الفلسفة التي تقوم عليها عملية التأهيل: ٢-٣-٢
 .مبررات التأهيل:  ٣-٣-٢
  .ة تأهيل المعوقين حركياًالمبادئ واألسس التى تقوم عليها عملي:  ٤-٣-٢
 .أهداف وخطوات عملية التأهيل : ٥-٣-٢             

  . برامج وأنشطة العملية التاهيلية للمعوقين  : ٦-٣-٢
وسائل تقديم الخدمات التاهيلية والعوامل المساعدة على نجاح بـرامج          : ٧-٣-٢

 .التأهيل
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  :  حركياًالجمعيات األهلية وتأهيل المعوقين: المحور الرابع) ٤-٢
 .دواعي إشراك الجمعيات األهلية في تأهيل المعوقين حركياً: ١- ٤- ٢
 .مبادئ تطوير الخدمات التاهيلية المقدمة للمعوقين حركياً : ٢-٤-٢
التخطيط واإلجراءات المتبعة لتأهيل المعـوقين حركيـاً مـن قبـل            : ٣-٤-٢

 .الجمعيات األهلية
 .الجمعيات األهليةمراحل وخطوات عملية التأهيل داخل : ٤-٤-٢
  .عوامل نجاح جمعيات تأهيل المعوقين حركياً: ٥- ٤- ٢
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  الفصل الثاني

  الجمعيات األهلية ودورها في مجال تأهيل المعوقين حركياً
  -:تمهيد

شهدت الحقبة األخيرة من القرن العـشرين تطـورات سياسـية واقتـصادية              
شرية ووجوب احترام وإعالء أهم مظاهرها بروز مفاهيم التنمية الب نواجتماعية كان م
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمدنية، مما أدى إلى وضع اإلنسان  حقوق اإلنسان
المجتمع وتقدمه، والسعي قدما إلى إحياء المجتمع المـدني مـن جديـد     في بؤرة حركة

التي عانت من ممارسات أنظمة شمولية كان من أبرز سـماتها،   السيما في المجتمعات
المدني في عملية صنع القرار وإقصائها عن المـساهمة   يش دور مؤسسات المجتمعتهم

  .للمشكالت االجتماعية واإلسهام المؤثر في خطط التنمية الجادة والفعالة في التصدي

تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة ومؤسـسات المجتمـع         وبالتالي فقد أصبح    
ية بوجه خاص، أحد المتطلبات الـضرورية        بوجه عام، وبينها والجمعيات األهل     المدني

آنياً ومستقبلياً لنجاح الجمعيات األهلية في تحقيق رسالتها المنوطة بها، خاصة في ظـل           
 حقائق السوق المتغيرة، والتطـورات العلميـة        هفرضتة ،وما   المتغيرات العالمية الراهن  

عميقة في هيكلهـا  إجراء تغييرات   من  والتكنولوجية المذهلة على المجتمعات المعاصرة      
، بما في ذلك عالقتها بالجمعيات األهلية، لمواجهة مثل هذه المتغيـرات مـن              محتواهاو

  .جهة، وللحفاظ على تكاملها وانسجامها من جهة أخرى

 هى األداة التى يعبـر بهـا األفـراد عـن            األهليةوحقيقة األمر أن الجمعيات     
 وسيلة لسد حاجـات المجتمـع و        فهيا   لم تقم الدولة بتوفيره     والتي احتياجاتهم المختلفة 

حاجات أفراده من خالل قدرتها على إدراك موارد المجتمع و إمكانياته واالستفادة منها             
مقـصوراً علـى تقـديم الخـدمات        ذلـك   و لم يعـد     ،  )1(لمقابلة حاجاته طبقاً ألهميتها   

ـ             رح والمساعدات الخيرية والمبادرات الفردية المبعثرة بل أصبح يستجيب لكل مـا يط
عليه من احتياجات مجتمعية بدءاً من تقديم الخدمات التى ال تستطيع إمكانـات الدولـة               

                                                 
 القـاهرة، كليـة الخدمـة       ، غير منشورة  ماجستير ، رسالة    ر الجمعيات األهلية فى تنمية المجتمع المحلى      دو:  أحمد عبد الفتاح ناجى    - ١

  .١٧٨ – ١٧٧ ص ص ١٩٨٥االجتماعية، جامعة حلوان، 
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الوفاء بها إلى مساعدة الناس على تولى شئونهم بأنفسهم والقيام بأعمال جماعيـة لحـل           
  .)٦٣(م والمشاركة فى صنع القرارهمشكالت

عية والتـي   ويأتي على رأس أولويات الجمعيات األهلية تقديم الخدمات االجتما        
من بينها تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للمعوقين حيث تعتبر مشكلة المعوقين ورعايتهم            
واحدة من المشكالت االجتماعية والتي تمتد جذورها إلى العصور القديمـة والوسـطى             
وصوالً إلى الوضع الذي هي عليه اآلن ولكن تختلف بالطبع أساليب الرعاية ونوعيتهـا    

اسي واالقتصادي واالجتماعي والديني والذي كان سـائدا فـى كـل           حسب الوضع السي  
وتعد جهود الرعاية والتأهيل التي تقـدم للمعـوقين وبخاصـة           ،  )٦٤(عصر من العصور  

المعوقين حركياً جهودا في غاية األهمية سواء بالنسبة للمعوقين أو بالنـسبة للمجتمـع              
دون االعتماد على اآلخـرين ،      حيث أنها تمكن المعوق من العيش باستقاللية اقتصاديه         

كما أنها تعود بالنفع المادي على المجتمع إذ أن الرعاية والتأهيل  تجعل مـنهم أفـراداً                 
   .منتجين وليسوا أفراداً معالين على اآلخرين 

وتعتبر عملية التأهيل للمعوقين هي أحد أوجه التعبيرات الديمقراطية المستنيرة          
مة أفراد المجتمع وتضمن مشاركتهم كأعضاء فعـالين        التى تعمل على الحفاظ على كرا     

  .فى المجتمع
ـ          موفى هذا اإلطار سـوف يهـت        ة هـذا الفـصل بعـرض المحـاور األربع

الجمعيات األهلية،اإلعاقة الحركية ، تأهيل المعـوقين حركيـا ودور الجمعيـات            :التالية
 . األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا

  ت األهليةالجمعيا: المحور األول) ١-٢
تمثل الجمعيات األهلية وحدات بنائية في المجتمع، بما تـستهدفه مـن إشـباع          

 .الحتياجات األفراد والجماعات لتحقيق التنمية المتواصلة المنشودة في المجتمع

                                                 
، رسـالة  تفعيل دور الجمعيات األهلية المصرية فى التعليم فى ضوء خبرات بعض الدول المتقدمـة :    عبد السالم محمد على الصباغ     -١

 .١٤٦،ص ٢٠٠١ معهد البحوث و الدراسات التربوية، جامعة القاهرة ،  ،كتوراه غير منشورةد

سياسات الرعاية االجتماعية للمعوقين فـى المجتمعـات        : عبد اهللا محمد عبد الرحمن       - ٢
  .٨٥، ص ١٩٩٦ ،القاهرة ، دار المعرفة الجامعية ،النامية
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 مجموعات أو مؤسسات تعمل بشكل مستقل عن        عبارة عن "والجمعيات األهلية   
أكثـر  وتتسم أعمالها باإلنسانية والتعاونية     الحكومة سواء كان بشكل كامل أو شبه كامل         

  .)٦٥ ( " تميزها بسيادة القيم التجاريةنم
 القطاع المجتمعي في المجتمعات الحديثة،      هاما من جزءاً   الجمعيات األهلية        وتعد  

وتعد بمثابة منظمات ربـط ووصـل   ، وتقع تلك الجمعيات بين القطاعين العام والخاص     
على الرغم من اختالف الجمعيات من حيث الحجم واألهميـة،       و  ، بين مكونات المجتمع  

 وظـائف متـشابهة؛     ت لتلك الجمعيا  فإن،   ومناط االهتمام بين الدول والثقافات المختلفة     
 فهي تناصر الفقراء والضعفاء، وتسعى للتغيير االجتماعي، وتقدم الخدمات االجتماعيـة          

 ، وفيما يلي    ر الرفاهية االجتماعية  ، وفي بعض الدول تمثل األداة الرئيسية لتوزيع ونش        
  .توضيح لفلسفة عمل الجمعيات األهلية ولمزيد من الفهم ألدوار هذه الجمعيات

 :فلسفة عمل الجمعيات األهلية : ١-١-٢ 

أن عملية تنمية القدرات البشرية لدى أفراد المجتمع ال يمكن أن تنجح بدون دعم                        
لشعبي ألن الناس يعرفون عادة ما يصلح لهم إذا مـا  المشاركة على المستوى المحلى وا   

أتيحت الفرصة لذلك، وهم قادرون على تحقيق الكثير، كذلك فإن المـشاركة المحليـة              
والشعبية ال تتجزأ، فال يمكن تشجيع المشاركة على المستوى االقتصادي ومنعها علـى             

املـة مـرادف     المـشاركة الك   حالمستويين السياسي واالجتماعي، ومن ثم صار مصطل      
  .)٦٦(لمفهوم التمكين والمساعدة على اتخاذ القرار

      وتعد الجمعيات األهلية أحدى الوسائل الهامة المعبرة عن المشاركة الشعبية، تلـك           
 من جانب األفراد والجماعات نحو      اجتماعيةتعد تعبيراً تطبيقياً لمسئولية     التي  المشاركة  
قـضى علـى    ت باالنتمـاء و   القومينمى الشعور    ت فهيولذا    ينتمون إليه،  الذيالمجتمع  

مظاهر السلبية واالتكالية و كافة المعوقات السلوكية واالجتماعية الموروثة كما أنها تعد            

                                                 
  .٤، ص ١٩٩٨ والعلوم السياسية، دكلية االقتصا، القاهرة، التنميةالمنظمات غير الحكومية و: أفندي حسين عطية -١

  ، باألهرام واالستراتيجيه   السياسية، القاهرة، مركز الدراسات     ) ٨(، دراسات استراتيجيه     فى مصر  األهليالعمل  :   سعد الدين إبراهيم      -١
  .٢ ، ص ١٩٩٨
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أحد المرتكزات األساسية لكافة التوجهات واالستراتيجيات التنموية الفعالة ومقياساً مـن           
  .)٦٧(ها  و تطوربمقاييس تقدم الشعو

ألهلية لقيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية جعلها واحـدة        أن تدعيم الجمعيات ا   
من أكثر المؤسسات االجتماعية انتشاراً وتطوراً عبر المراحل الزمنية المختلفـة وهـذا    

  .يقودنا إلى الحديث عن تاريخ الجمعيات األهلية ومراحل تطورها

  :.مدخل تاريخي لنشأة الجمعيات األهلية : ٢-١-٢
رن الثامن عشر مليئة بالثورات الفكرية واستبداد الحكومات        كانت الحياة قبل الق   

وكان انخفاض مستوى الرعاية المعيشية واالجتماعية يمثالن صور صارخة للمجتمع ،           
وقد أثرت الحياة االجتماعية على مر التاريخ فـي األحـداث الـسياسية واالجتماعيـة               

ية بين صعود وهبوط تتالعـب      واالقتصادية والثقافية بالمجتمع، فكانت الحياة االجتماع     
  . بها األهواء وتنتابها عوامل النهوض تارة واالضمحالل تارة أخرى

اللقاءات والندوات السرية التـي تعـالج       ظهرت  ومع مطلع القرن الثامن عشر      
بعض مشاكل المجتمع كدراسة الفقر وأسباب مكافحة الرق ونـشر التعلـيم والتبـشير              

ات تقابل باضطهاد من الدولة التـي كانـت تـتلمس           بحقوق اإلنسان، وكانت هذه الندو    
  .)٦٨(األسباب للقضاء عليها

وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهر عدد من الجمعيات األهلية التطوعية التي            
وجهت نشاطها إلى اإلصالح االجتماعي وتقديم الخدمات االجتماعيـة للـشعوب التـي      

ع المحكوم، وتالقت أهدافها في     فرغت من تحقيق استقرارها السياسي وتجاوب الحاكم م       
التشريعات والقوانين التي اعترفت بهذه الجمعيات ونظمت قواعد عملت الدولـة علـى             
دعمها بالتشجيع والرعاية، كما تضمنت هذه التشريعات حقوق األفراد علـى الدولـة،             

م الذي أفـرد    ١٧٩٤وكانت اسبق الدول في ذلك، ألمانيا عند وضع القانون المدني عام            

                                                 
، ورقة عمل مقدمة فى مؤتمر مستقبل التعليم فى مصر          لتعليم فى مصر  دور المشاركة الشعبية فى إصالح ا     : ، ضياء زاهر  شوقي أحمد   - ٢

 .٢٢، ص ١٩٩٢ فبراير ، ٢٥ القاهرة - االجتماعيةو المشاركة الشعبية، الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات 

ص . ١٩٥٩  ،  ، مطبعة أبو العينين، المنـصورة      نشأة الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتطور عالقة الدولة بها       . محمد علي سرحان   - ١

١٤.  
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، وتـاله   )٨٩ إلى   ٢١المادة من   (معيات والمؤسسات االجتماعية زهاء سبعين مادة       للج
  . )٦٩(فى ذلك القانون السويسري والقانون اإليطالي

وأنشئ في ذلك الوقت كثير من المالجئ للمكفوفين والمستـشفيات ومـساكن            "
بقـات  العمال فأخذت هذه الدول تكثر من عدد الجمعيات الخيرية والوطنية لمساعدة الط           

م صـدر قـانون     ١٧٩٥، وفـي عـام      )٧٠("الفقيرة غير القادرة على الكسب لمساعدتهم     
إليزابيث في إنجلترا الذي كان يلزم كل إقليم بمساعدة فقرائه وتمنح بموجبه المساعدات             
النقدية لتكملة األجور الضئيلة، وفي فرنسا ظهرت فكرة أن الشحاذة ال يمكن أن يعاقب              

   .)٧١(ولة لكل فرد فرصة للعمل وتمده بوسائل الرزقعليها إذا لم تعطي الد
 وفي الواليات المتحدة األمريكية تكونت أول جمعية لمكافحة الفقر فـي مدينـة                    

ها دراسة أسباب الفقر والحد منه واإلقالل من        م وكان من أهم أهداف    ١٧١٨نيويورك عام   
م وجمعيـة   ١٧٨٧، وأنشئت جمعية فيالدلفيـا لرعايـة المـسجونين عـام            )٧٢(نتائجه

 وجمعية نيويورك لمساعدة األرامـل      ١٧٩٤ماساشوستس لرعاية منكوبي الحرائق عام      
             .)٧٣(م١٧٩٨ذوات األطفال عام 

معية رعاية األحداث بمدينـة نيويـورك عـام     وفي القرن التاسع عشر أنشئت ج        
م ١٨٥٣م ، وجمعية مساعدة األطفال عام       ١٨٢٤م وجمعية إصالح األحداث عام      ١٨٢٢

، وكان نشاط كل منها هو مساعدة األطفال وحمايتهم من االنحراف مما كان لها الفضل               
معيـات  ، وقد ازداد عدد الج    )٧٤(م١٨٧٥الكبير في استصدار قانون لحماية األطفال عام        

األهلية التي كانت تعطي صورة عن نبضات المجتمع الذي تنـشأ حولـه مـن تقـديم                 

                                                 
  . ١٤ص . لمرجع السابقا :محمد علي سرحان - ٢

محاضرات الدورة التدريبية األولى لمجالي تنسيق الخـدمات االجتماعيـة بالقـاهرة            . تاريخ الخدمة االجتماعية  :  زكي بدوى  أحمد   -٣

    .٧ص. ١٩٥٧. دارة العامة للتدريباإل. وزارة الشئون االجتماعية.  واإلسكندرية

  .٢١ ، ص  المرجع السابق : زكى بدوى أحمد- ٤

  .٧٠، ص ١٩٩٣ دار الحكمة للطباعة، طرابلس، ،مقدمه في الرعاية والخدمة االجتماعية.: مسعود محمد كريم. محمد مصطفى أحمد - ١

   .١٥١ص   ،١٩٨٢ت السالسل، الطبعة الثالثة ، ، الكويت، منشورات ذاالخدمات االجتماعية المقارنة:  محمود حسن -٢

  .٨٢-٨١ ، ص ع السابقالمرج  : محمود حسن -٣
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المساعدات للمحتاجين والفقراء ونشأت الجمعيات األهلية في أحضان الكنائس وبيـوت           
اإلحسان وبيوت الهجرة والمسنين إلى أن توسع نشاطها وخرجت لتبني ميادين أخـرى             

لك انتشار الجمعيات األهلية والمؤسسات الخاصـة       وتوالي بعد ذ   كانت تواجه المجتمع ،   
ذات األهداف اإلنسانية على نطاق واسع من العالم خاصة بعد اسـتقالل العديـد مـن                

  .الدول
وعلى الرغم من أن جمعيات اإلحسان قد أنشئت في الغرب حيـث المـسيحية              

ه البلـدان   وقدمت للمعوقين الخدمات المختلفة التي هم في أمس الحاجة إليها وأقامت هذ           
األديرة والمالجئ لرعاية أصحاب العاهات وخاصة في أوربا، ولكن كل تلك الخـدمات       
المختلفة رغم وجودها كانت قاصرة وغير كافية إلى أن جاء اإلسالم وبزغ نوره علـى               
البشرية مـنذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان وبتعاليمه السمحة العادلــة التـي      

 والقسوة عن المعوقين بداية من النظرة العادلة إليهم ونهاية بتقديم           أزالت كل أوجه الظلم   
 .)٧٥(الخدمات المثالية لهم

  -: االهتمام بالجمعيات األهلية دواعي  :٣-١-٢
 التى دعت إلى زيادة االهتمام بالجمعيات األهلية نذكر منها ما           األسبابهناك العديد من    

  - :يلي
 مختلف دول العالم مـع مطلـع القـرن          فية   تعاظم دور المنظمات غير الحكومي     -١

 والخدمة العامة التى أصبحت     التطوعي الوثيق بالعمل    الرتباطها والعشرين   الحادي
تمثل احتياجاً ضرورياً فى ظل العولمة وما يصاحبها من تحرر قوى السوق ، هذا              

 تطلبي ممافضالً عن أن انسحاب الدولة من دعم بعض السلع والخدمات األساسية            
 ال تتوجه نحو الربح تقوم بسد هذه الثغرات إلحداث التكافـل            أطرافا جديدة  دوجو

  .)٧٦(والتنمية فى جميع قطاعات المجتمع لتحقيق حياة أفضل للمجتمع

                                                 
، �=�>� ا�'; :�9  ر���� و�-ه�+ ا�$��*�( ا�$)�دئ وا�$$�ر�� ::�9 "�� أ"�� ا�8'7ث - ١

 .١٣٠ ص ١٩٩٩ا7@?�� ، ا�ی
ض ، 
  .٢٦٠ ، ص ١٩٩٨ ، القاهرة ،العربيدار المستقبل   ،العالمي والمستقبل العربيالزمن :  السيد ياسين- ٢
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 فى العديد من القضايا القومية والعالمية حيث شهد         ةغير الحكومي  إسهام المنظمات    -٢
با عالمياً يؤكد على أهميـة      العقدان األخيران من القرن العشرين وألول مرة خطا       

دور المؤسسات األهلية فى تحقيق التنمية وإشراك المرأة فى عملياتها والتعامل مع            
 والمسنين واألطفال والـشباب     والفقراء وذوى االحتياجات الخاصة    المهمشةالفئات  

)٧٧(.  
ط  التى تطبقها العديد من الدول النامية تحت ضغو        الهيكلي مواجهة سياسات التكيف     -٣

من المنظمات المالية الدولية إلصالح اقتصادياتها مما أدى إلى دخول المنظمـات            
التطوعية العربية إلى ميدان التنمية االجتماعية الشاملة لتعويض عجز الـسياسات           
العامة عن إشباع الحاجات لقطاع عريض من المواطنين فـى مجـاالت التعلـيم              

   .)٧٨(والصحة والتنمية والفئات الخاصة
اجهة مخاطر العولمة الثقافية والسياسية واالقتصادية والحفاظ على الخصوصية          مو -٤

الثقافية من خالل ربط المنظمات األهلية باالتجاهات والمـستويات العالميـة دون            
 مجتمعاتها المحلية وفى ضوء الثقافة الخاصـة        باحتياجات ممارستها   طوربعزلها  

  .بها 
ودعم القـيم االيجابيـة التـى تتطلبهـا طبيعـة        مواجهة التحوالت القيمية السلبية      -٥

 ،ودعـم  تمر بها المجتمعـات المعاصـرة  التحوالت االقتصادية واالجتماعية التى     
التنمية البشرية ، إذ يمكن من خالل مشاركة هـذه الجمعيـات فـى مـشروعات                

  .ىتتيح فرص العمالة أمام أفراد المجتمع المحلأن اقتصادية واجتماعية 
 تتواصل فيما   المدني حيث أصبحت مؤسسات المجتمع      التكنولوجير   مواجهة التطو  -٦

 أدى إلى تأسيس شبكات دوليـة  الذي األمر   اإللكترونيالبريد  وبينها عبر اإلنترنت    
 والبيئة والطفل ، ومن ثم اتسع الجمهـور         اإلنسانوإقليمية معنية بالتنمية وحقوق     

 نظـم االتـصال سـهل نقـل         العالمية وهذا التطور فى     اإلنسانيةالمعنى القضايا   

                                                 
، مؤتمر الجمعيات األهلية و تحديات القرن  للتنمية فى دعم الجمعيات األهلية فى ظل العولمة  االجتماعيوق  دور الصند :  حسين الجمال  - ٣

  .٥٣، ص٢٠٠٠ أبريل ، القاهرة ،٢٤-٢٣الحادة و العشرين، االتحاد العام للجمعيات األهلية، 

      . ٢٦٠، ص سابقالمرجع لا : السيد ياسين - ١
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األحداث واآلراء فور حدوثها بـين المنظمـات غيـر الحكوميـة والمنظمـات              
   .)٧٩(العالمية

 سمة اقتصادية منها تزايد     اله باإلضافة إلى ماسبق فإن هناك بعض المتغيرات      
عدد السكان وازدياد مطالبهم مع ظهور سياسات اقتصادية تتوجه نحو تقويـة وتـدعيم              

 على الخـدمات الـصحية      ه تداعيات الحكومي ولكل ذلك   اإلنفاقخفض  القطاع الخاص و  
والتعليمية والسياسات االجتماعية عامة ،عالوة على التدهور الحاد فى تنمية المـصادر            

 للبحث عن بديل للخدمات العامـة التقليديـة وبـرامج           ماتالعامة ، كل ذلك دفع الحكو     
  .التنمية 
 للمنظمات غير الحكومية يجد أن اإلعفاء       قتصادياالكذلك فإن المتعمق فى التحليل           

 لهذه المنظمات يجعل لها ميزة تنافسية فى السوق وهذه الميزة فى حد ذاتهـا               الضريبي
   .تمثل حافزاً لهذه المنظمات

  -:مية الجمعيات األهلية أه: ٤-١-٢
 لتى تعمل على إتاحـة    ا   تعد الجمعيات األهلية واحدة من القنوات المجتمعية        

لمشاركة فى صنع القرارات المتعلقة بحيـاتهم وتحمـل مـسئولية           لمواطنين  للفرص  ال
   .تهدف لخدمة المجتمعاإلدارة والتنفيذ والتمويل لمشروعات وبرامج 

بمعنى أن هذه الجمعيات تعتبر مجاالً هامـاً مـن مجـاالت المـشاركة الفعالـة                  
ض األحيان فى الحياة االقتـصادية      للمواطنين فى الحياة المدنية واالجتماعية بل وفى بع       

كذلك تسهم الجمعيات األهلية فـى إحـداث         ،   مقراطيةي تسهم فى تدعيم الد    فهيومن ثم   
 فى المجتمع وهى أيضاً مراكز خدميـة ورعائيـة تـسد            والسياسي االجتماعيالتغيير  

   .)الحكومية(الثغرات فى أداء السياسات العامة 

 وبالتـالي شر تقريباً فى كل شارع بالمجتمع        تنت اهبأن الجمعيات األهلية    وتمتاز
  .ا التعامل مع مشكالت هذه المناطق بطريقة مباشرة هيسهل علي

                                                 
، النشرة العلمية مجلة مستقبليات، العدد الخامس  األقتصادىاإلصالحر الجمعيات األهلية فى ظل سياسة دو:   حسنإسماعيل عماد الدين  - ٢

   .١٠ ،ص ١٩٩٩يوليو ، مركز البحوث والدراسات بالجامعة العمالية ،القاهرة،
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 فى توفير العديد من أوجه الرعايـة        رئيسيكذلك تقوم الجمعيات األهلية بدور      
 الخصخصةوبرامج التنمية فى المجتمع بل إن هذا الدور يتزايد نظراً التجاه الدولة نحو 

  .)٨٠( بمفهومه الواسع االجتماعي فى المجال أيضا بل االقتصاديفى المجال ليس فقط 

 :ونضيف إلى ذلك

 من الجهود واإلمكانات األهلية والمالية والبشرية المتوفرة في المجتمع ممـا            اإلفادة -
  . تخفيف األعباء المالية على الحكومةإلىيؤدي 

 .توثيق العالقات اإلنسانية بين الجماعات واألفراد -
 .)٨١(ويل الطاقات الكامنة إلى طاقات متحركة عاملةتح -
  . وخدماتهااالجتماعيةتوثيق الصلة بين األهالي والمشروعات  -
تنمية الشعور بالمسئولية الجماعية وتعويد األهالي على الخدمة الذاتية وتحطيم القيم            -

  .)٨٢( في المجتمعواالنعزاليةالسلبية 
 بصورة أكثر قوة و أسـرع وقـت دون          قدرة الجمعيات األهلية على أداء الخدمات      -

 .)٨٣(الحاجة إلى قوانين مكتوبة
قدرة الجمعيات على الوصول إلى القطاعات األكثـر فقـرا وتوصـيل الخـدمات               -

التعليمية إليها هذا إلى جانب قدرتها على تشجيع اإلسهام واالستجابة ودعم قـدرات           
 .المجتمع المحلى وتأثيرها الواسع المدى فى التجديد 

                                                 
ص ، ٢٠٠٤ل العربية ،القاهرة ، مجموعه الني  ، الجمعيات األهلية في مجال تأهيل ذوى االحتياجات الخاصةإدارة:  مدحت أبو النصر -١

  .٦١-٥٩ص 

، ١٩٩٦، مؤتمر التنمية المحلية في مصر، جامعة المنصورة، كلية التجـارة،            المشاركة الشعبية والتنمية المحلية   :  أنور عطية العدل   - ١

  .٤٨ ص
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 دراسة ميدانية، مجلة الثقافة و التنمية، تصدر        ،المدرسيةفى حل بعض المشكالت      المدنيدور مؤسسات المجتمع    : عطية عماد محمد    - ٣

  .٧٤ص  ،) ٢٠٠٤(أكتوبر ) ١١(عن جمعية الثقافة من أجل التنمية بسوهاج، مصر، السنة الخامسة العدد 
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  :أسس وخصائص الجمعيات األهلية: ٥-١-٢
         يقوم أنشاء الجمعيات األهلية باعتبارها واحدة من أهـم مؤسـسات المجتمـع             

  :المدني على مجموعة من األسس وهى كما يلي
فهي تتكون باإلرادة الحرة ألفراد المجتمع، ينـضم األفـراد          :  الفعل اإلرادي الحي   -١

  .اع عن مصلحة مادية أو معنويةإليها من أجل تحقيق مصلحة أو الدف
األعضاء يتم بمحـض اإلرادة الحـرة لهـم    أو  األفراد   فانضمام:  التنظيم الجماعي  -٢

ولكن بشروط يتم التراضي بشأنها أو قبولها ممن يؤسسون التنظـيم أو ينـضمون         
 ما يميز هذه الجمعيات كجـزء  أكثر فيما بعد ولكن يبقى أن هناك تنظيماً وهذا       إليه

  .مع المدني عن المجتمع العاممن المجت
 والتنوع بـين الـذات      االختالف بمدى قبول     هذا الجانب   ويتعلق : الجانب السلوكي  -٣

 بحق أفراد المجتمع في تكوين منظمات أهلية تحمي حقوقـه       واالعترافواآلخرين  
 الخالف داخل الجمعيات    إدارة في   وااللتزام والمعنويةوتدافع عن مصالحه المادية     

بين بعضها البعض وبينها وبين الدولة بالوسائل السلمية المتعارف عليهـا        األهلية و 
  .)٨٤(  حضارياًوالمقبولة

     أن األسس السالفة الذكر إلى جانب كونها تحدد المعايير الخاصة بالجمعيات األهلية            
فإنها أيضا تبرز أهم الخصائص التى تميز الجمعيات األهلية عن غيرها من المنظمات             

 . نظمات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني األخرى سواء الم

 إلشباع احتياجات المجتمع بواسطة     فعالةوسيلة  ا  تمتاز الجمعيات األهلية بأنه   حيث  
 ،كما أنهـا الناس أنفسهم وفى أنها تتميز بقدر كبير من المرونة والمشاركة وحرية العمل     

كثر إحساساً بمـشكالتهم ولـذلك    األاألقرب إلى الناس بالمقارنة بالمؤسسات الحكومية و      
يمكـن  ، و )٨٥(كان نشاط هذه الجمعيات متنوعاً ومتغيراً لمواجهة هذه المشكالت المختلفة         

  : هذه الخصائص إلىأن نضيف 
                                                 

، منشورات المركـز العـالمي      "ي  مفهوم المجتمع المدن  "  مقال بعنوان    ،، مجلة فضاءات  المجتمع األهلي في ظل العولمة     : نجاح قدور  - ١

  .٣٢-٣١ ص  يوليو ص–، عدد مايو ٢٠٠٥لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، دار األصالة والمعاصرة ، طرابلس 

 .٥٩-٥٨ص ص  ، مرجع سابق ، الجمعيات األهلية في مجال تأهيل ذوى االحتياجات الخاصةإدارة:  مدحت أبو النصر -١
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 . حد كبيرإلى تتسم باالستمرارية أنشطتهاإن لها هيكال رسميا وان  •
ـ  تحكم الجمعية نفسها بنفسها عن طريق وجـود          أناى   ذاتية الحكم ،   •  تراءاإج

  . عن طريق كيانات خارجية سداخلية ولي
 تكون لها تحالفات مع األحزاب السياسية رغم ما قـد     إنها ال غير سياسية بمعنى     •

وهذا المبدأ ال يعنى أال يكون مـن       ،  يكون لها من مواقف بشأن القضايا السياسية      
 . السياسيةالتوعيةبين أنشطتها التعليم و 

ن تكون لها عالقة هيكلية مؤسسية بالحكومـة        يجب أ   ال هغير حكومية بمعنى أن    •
   .)٨٦(فنية  الحصول على مساعدات مالية أوبإمكانهاحتى وأن كان 

 .تقوم على أساس المشاركة التطوعية سواء من حيث النشأة أو األنشطة •
ال تهدف للربح بالمعنى العام وفى حال حققت ربحا خالل العام فيجب أال يوزع               •

 .)٨٧(بل أن يستخدم فى دعم نشاط المنظمة ، واألعضاء اإلداريين على
تتميز األساليب اإلدارية فى هذه الجمعيات بقدر واضح من المرونة الذي يتـيح              •

لها حرية التصرف بصوره أكثر كفاءة فى تحقيـق أهـدافها وبالتـالي تتميـز               
 .األهداف والبرامج بالمرونة لتناسب أي تغيير يحدث فى المجتمع

لدولة أو من األهالي أو من المنظمات الدولية أو منهم          تمول هذه الجمعيات من ا     •
  .)٨٨(جميعاً

 وتأخـذنا هـذه الخاصـية إلـى          مجاالت عملها  بأتساعتمتاز الجمعيات األهلية     •
  .التطرق إلى المجاالت واألنشطة التى تمارسها الجمعيات األهلية 

 -:نشطة الجمعيات األهلية وأمجاالت  : ٦-١-٢

                                                 
  .٧٢ ص ،٢٠٠٨القاهرة ،  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،المدني للمجتمع بيةالعرالموسوعة : قنديل أماني - ٢
  : رجى الرجوع إلىي - ٣
 عـشر، جامعـة   الثاني، المؤتمر المدنيالحاجات النفسية و االجتماعية للطفل بالريف فى منظمات المجتمع         :  سهير إبراهيم عيد ميهوب    -

   .٢٠٠١القاهرة، كلية الخدمة االجتماعية،
  
  .٣١٩-٣١٨، ص ص ١٩٩٨ الثانية، الطبعة ، الصفوةمكتبة  ،، الفيوماالجتماعيةإدارة المؤسسات :  ماهر أبو المعاطى على  -١
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 هو تعبئة جهـود األفـراد       رئيسيهلية على محور    ترتكز جهود الجمعيات األ   
والجماعات ألحداث التنمية فى المجتمع والعمل على حل مشكالته واإلسهام فى مؤازرة            
جهود الدولة فى تلبية االحتياجات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع وذلك من           

جمعيات األهليـة إلـى     وتنقسم أنشطة ال  ،  خالل ما تقوم به من أنشطة وخدمات متنوعة       
   :)٨٩(ثالث مجموعات تبعاً لمجال عملها

 األنشطة الخيرية والرعاية االجتماعية بهـدف مـساعدة الفئـات           هي :األولى
  .المحتاجة وهذه النوعية هى الغالبة فى مختلف دول العالم

 األنشطة األهلية التى تهدف إلى المشاركة فـى تحقيـق التنميـة             هي : الثانية
 بالتعليم والتدريب والتنظيم    اإلنتاجكساب الفرد والجماعة قدرة أكبر على       ومحورها هو إ  

  .ويمتد أحياناً إلى اإلنتاج والتسويق
 فـى  إيجابي األنشطة التى تهدف إلى إعداد الشعب للقيام بدور       فهي :أما الثالثة 

  . والدوليةواإلقليمية القرارات فى المؤسسات المحلية اتخاذ
 إلى أن هناك العديد من المنظمـات        ١٩٩٧ العالم لعام    ويشير تقرير التنمية فى   
يدة من التعليم من خالل التـدريب وبنـاء القـدرات         دغير الحكومية التى تقدم أنماطاً ج     

لتوسيع فرص االختيار أمام الناس وإضافة قوى جديدة كانت معطلة إلى قطاع العمـل              
فسهم بصورة أفـضل وهـو       ثم مساعدة الناس على تعلم كيفية االعتماد على أن         واإلنتاج

  . للتنمية الفعلي المباشر وتحقيقه االجتماعي بجانب أثره االقتصادياتجاه له أثره 

  :ظائف الجمعيات األهليةو : ٧-١-٢
 :     يمكن تقسيم أهم وظائف إدارة الجمعيات األهلية إلى مجموعة من األنشطة هـى            

الخدمات إلشباع الحاجـات    الكشف عن الحقائق ، وتحليل الظروف االجتماعية وتحليل         

                                                 
 العـام للجمعيـات األهليـة    لالتحـاد  الرابع السنوي ، المؤتمر األميةدور الجمعيات األهلية فى مجال التعليم ومحو :  ليلى عبد الجواد  - ٢

  .٦ص  ،٢٠٠٢لعام للجمعيات والمؤسسات الخاصة ، القاهرة ، ااإلتحادوتحديث مصر ، 



 - ٧٩ -

اإلنسانية ، واتخاذ القرارات فيما يتصل بأفضل الوسـائل للوصـول إلـى الهـدف ،                
  .)٩٠(والتخطيط وتوزيع الموارد ، وإقامة األبنية التنظيمية ، وواجبات ومتطلبات العمل
  :وبصورة أكثر تفصيال يمكن تلخيص الوظائف األساسية للجمعيات األهلية فيما يلي

  .ى تنمية معدالت المشاركة بين أفراد المجتمعالعمل عل •
  .االجتماعي قيادات جديدة في العمل إفراز •
  .حماية المجتمع من المشكالت التي تهدد أمنه واستقراره •
 .تقديم الخدمات بشكل مبسط وسريع وفعال •
تنفيذ برامج اجتماعية بالتعاون ما بين الجمعيات أو بالمشاركة مع المؤسـسات             •

 .الحكومية
 .ء الدراسات والمسوح الدورية لتحديد اختصاصات المجتمعإجرا •
 .القيام ببرامج التدريب ألفراد المجتمع •
 هـذه   أفـراد العمل على تنمية برامجها أوالً بأول وتطوير وتحسين مـستوى            •

عناصـر البـشرية والماديـة إذا       الالبرامج وكذلك إحداث تعديل أو تغيير في        
 .)٩١(اقتضى األمر ذلك

زيـادة الطلـب    ات األهلية لهذه الوظائف األساسية فـى ظـل          إن أداء الجمعي  
فى ظـل   وبخاصة  فترات طويلة   ل على الخدمات التى حرمت منها الشعوب        االجتماعي

تقلـص دور الدولـة     ، إلـى جانـب      ارتفاع أصوات مؤسسات حماية حقوق اإلنـسان      
كـل  ،  )٩٢(البيروقراطية وعدم أداء دورها المطلوب منها لخدمة شعبها وتحقيق طموحاته         

ذلك يدفعنا إلى النظر إلى داخل الجمعيات األهلية كمؤسسة حيوية وهامة من مؤسسات             
  .المجتمع المدني ومناقشة دور إدارة الجمعيات األهلية

                                                 
 ، الفيوم ، مكتبة الصفوة ،الطبعـة        إدارة المؤسسات االجتماعية  :طى على   ا ماهر أبو المع   -١

  .٣١٧،ص ١٩٩٨الثانية ،
،  اإلسكندريةطباعة والنشر،   ، دار الوفاء لدنيا ال     االجتماعية في مهنة الخدمة     االجتماعية المؤسسات   إدارة:  رشاد أحمد عبد اللطيف    - ٢

  .٢٧، ص٢٠٠٨

  .٧٤ – ٧٣ص ،، مرجع سابقالمدرسية فى حل بعض المشكالت المدنيدور مؤسسات المجتمع : عطية  عماد محمد -١
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  : دور اإلدارة الفعالة فى الجمعيات األهلية : ٨-١-٢
ظائف المختلفـة   وينظر إلى اإلدارة على أنها عملية مركبة تحقق عدداً من ال            

 م، ثم وظيفـة التنظـي      لها وظيفة التخطيط ووضع أهداف المنظمة الستثمار مواردها       أو
، ووضع النظم والهياكل اإلدارية المختلفة، ثم وظيفة         للعالقات بين العاملين فى المنظمة    

اإلشراف و ما يتبعها من قيادة العاملين للعمل بفاعلية، وأخيراً وظيفة الرقابة و المتابعة              
  .ت المختلفةللنظم والعمليا

ن اإلدارة الفعالة هى التى تهتم بالقدرة على تنفيـذ المـشروعات والبـرامج و                      إ
بخاصة الجديدة منها، كما تهتم أيضاً بتحقيق اإلنجازات القابلة للقيـاس عـن طريـق               

على تعظيم مدى استثمار    إلى جانب ذلك فهي تعمل      مؤشرات قياس واضحة و محددة،      
ومـع ذلـك    الموارد المتاحة سواء كانت موارد بشرية أو مالية، توظيف االستفادة من    و

 لإلدارة الفعالة هو تمكين الجمعية من تعبئة أكبر عدد ممكـن مـن           الحقيقي التحديفإن  
الناس للمساهمة فى أعمال و أنشطة الجمعية، باإلضافة إلى أن الموارد المالية المتاحـة           

  .ها غالباً ما تكون نادرة و محدودة لها ألنإشكالياتسبب تُ للجمعيات دائماً ما
لذا فإنه يمكن القول أن اإلدارة الفعالة هى عملية تحقيـق الجمعيـة لألهـداف               

 الموضـوع   الزمنـي المخطط لها بأقل قدر ممكن من الموارد المتاحة و فى اإلطـار             
  .)٩٣(لها

                                                 
 المنظمات غير الحكومية بالمكتـب  ت، نشرة غير دورية، يصدرها مركز خدمااإلدارة الفعالة:  مركز خدمات المنظمات غير الحكومية    -٢

  ص  ،٢٠٠٠ليمي للوجه البحري، طنطا اإلق
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  :التمويل: ٩-١-٢
حقيـق أغراضـها    تزويدها باألموال الالزمة لت   يقصد بتمويل الجمعيات األهلية     

عام لتحقيق أهدافها فـى       أو ما تحصل عليه من مال خاص أو        )٩٤(التى قامت من أجلها   
  .)٩٥(مجاالت الرعاية و التنمية االجتماعية

 :وعلى هذا يمكن حصر مصادر تمويل الجمعيات األهلية كما يلي
  .اشتراكات األعضاء* 
  .مؤسساتاإلعانة الدورية المخصصة من صندوق إعانة الجمعيات وال* 
  .التبرعات والهبات والوصايا* 
  .)٩٦(المعونات والمساعدات من الهيئات والمؤسسات الدولية* 

       وبالرغم من تعدد مصادر التمويل الخاصة بالجمعيات األهلية فإننا نجد إن هـذه             
  .المصادر محاطة بمجموعة من اإلشكاليات على رأسها شبهة التمويل األجنبي

د الجمعيات األهلية على رأس مؤسسات المجتمع المدني من حيـث                      أن وجو 
كونها األكثر انتشارا واألكثر فاعلية وتأثيرا يجعلنا ننظر لها بعين مملؤه باألمل فى أن              
يكون لهذه المؤسسات دور فى رعاية وتأهيل المعوقين وتحاول الدراسة التي بين أيدينا             

لجمعيات األهلية فى مجال تأهيـل المعـوقين        أن تناقش الدور الذي يمكن أن تقوم به ا        
حركياً ويأخذنا ذلك إلى الحديث عن اإلعاقة الحركية وبرامج التأهيـل الخاصـة بهـا               

  . وكيفية تقديمها عن طريق الجمعيات األهلية 

  اإلعاقة الحركية:المحور الثاني) ٢-٢

                                                 
كلية الخدمة االجتماعيـة   رسالة ماجستير غير منشورة ،  ،دور المنظمات غير الحكومية فى تنمية الوعي البيئي :  احمد قناوي حامد     - ١

  .٩٩ص  ،٢٠٠٥،جامعة الفيوم، 

    .٢٦٥، ص   مرجع سابق، يةإدارة المؤسسات االجتماعية في مهنة الخدمة االجتماع:  رشاد أحمد عبد اللطيف-٢

تطوير إدارة وتمويل مؤسسات التربية الخاصة في مـصر علـى            : سمير حسنين بركات   -٣
، مجلة العلوم التربوية، العـدد الثـاني، معهـد          ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية    

  .٥٥ -٥٤ ص، ص٢٠٠١الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة،
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ة اهللا  فلقد شـاءت قـدر  خاإلعاقة موجودة فى المجتمع االنسانى منذ فجر التاري      
 يكون التركيب البنائي ألي مجتمع محتويا على شريحة تعـانى مـن         أنسبحانه وتعالى   
 ال  فإنهـا  معرضة لحدوث هذا القصور وبالتالي       أو الحسي   أو العقلي   أوالقصور البدني   

 تنفيـذ  في تسهم بنصيبها لكي تقف على خط البداية مع باقي شرائح المجتمع      أنتستطيع  
  . )٩٧(التنميةبرامج 

" النسبة لإلعاقة الحركية فإنه ينظر إلى الشخص المعوق حركياً علـى انـه              وب
ذلك الفرد الذي تعوق حركته ونشاطه الحيوي فقدان أو خلل أو عاهة أو مرض أصاب               

  .)٩٨("عضالته أو مفاصله أو عظامه بطريقة تحد من وظيفتها العادية

عالي ويـستدعي    مظاهر نموهم العقلي واالجتماعي واالنف     ىهذا الخلل يؤثر عل   
، وبالرغم من ذلك فالمعوق حركيا بمثابة شخص عـادى          )٩٩(ذلك الحاجة إلى الخدمات     

ال يقل عن اآلخرين األ فيما أصابه من نقص أو عيب عضوي فهو يمكنه أن يستفيد من                 
  . كل ما يقدم له من خدمات وبرامج تربوية وتعليمية وتأهيلية

  :أسباب اإلعاقة الحركية :  ١-٢-٢
إلعاقة الحركية نتيجة ألسباب متعددة ومتداخلة ولكن أكثر هذه األسباب          تحدث ا 

انتشارا هو التعرض للعدوى بجراثيم أو فيروسات مثل الفيروس المسبب لشلل األطفال            
وااللتهاب السحائي والتهاب الدماغ إضافة إلى تنـاول األدويـة الكيميائيـة الـضارة              

ى األشهر األولى من الحمل يـؤدى إلـى         وخصوصا عقار الثالدومايد حيث أن تناوله ف      
من % ٨,٥ ، هذا إلى جانب حوادث الطرق المسئولة عن          )١٠٠(إيقاف نمو األطراف تماما   

                                                 
 ،اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين ،المـؤتمر العلمـي الرابـع             سياسة قوميه للحد من اإلعاقة    :على   المعاطى ماهر أبو    - ١

  .٤٢٤ص  ،١٩٨٨القاهرة ،،

  .٥٤،ص ٢٠٠١ ، الحديثالجامعي ،المكتب اإلسكندرية ، رعاية المعوقين سمعيا وحركيا: محمد السيد حالوة ،عبدهبدر الدين كمال  -٢

 ، دار الفكر للطباعـة والنـشر   مدخل إلى الخدمة االجتماعية   : ة وآخرون   خليل المعايط  - ٣
 .١٣٩ ، ص ٢٠٠٠والتوزيع ، عمان، 

  .١٧٧،١٧٨ص ص  ،١٩٨٨ ، طرابلس ، الدار العربية للكتاب ،سيكولوجية اإلعاقة:  رمضان محمد القذافى - ١
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 من المعوقين وأخيراً حوادث العمـل       ٦,٥المعوقين وحوادث المنزل وهى مسئولة عن       
  .)١٠١(من حاالت اإلعاقة في العالم% ٤,٥والمسئولة عن 

أجزاء الجهاز الحركي سواء فـى مرحلـة        إن مرض أو إصابة اى جزء من        
  -:تطوره ونضجه أو بعد تمام نموه قد تؤدى إلى حدوث إعاقة حركية كما يلي

بعض األنواع من ضمور العضالت تورث من األم الحامـل          :  األمراض الوراثية    -١
  .إلى أبنائها الذكور فقط 

 األم بالحـصبة    ما يمكن أن يحدث أثناء الحمل مثل إصـابة          : إصابة األم الحامل-٢
األلمانية أو تعرضها لإلشعاع أو استعمال األدوية وكذلك السموم التى قـد تـؤدى              

  .إلى حدوث حاالت شلل دماغي
نقص األكسجين الذي يصل إلـى مـخ المولـود          :  ما يمكن أن يحدث أثناء الوالدة      -٣

التى نتيجة لتعسر الوالدة أو التفاف الحبل السري حول الرقبة وحاالت ملخ الوالدة             
  .يحدث فيها شلل بالذراع نتيجة جذبه بشدة أثناء الوالدة 

  . العيوب الخلقية-٤
كتعرض الطفل لإلصابة بمرض شلل األطفال أو       :  ما يمكن أن يحدث بعد الوالدة        -٥

الحمى المخية أو اإلصابات المختلفة الناتجة عـن الـسقوط والحـوادث البيئيـة              
والتـي تـصيب األطـراف أو العمـود         ) بكالكوارث الطبيعية والحرو  (المختلفة
  .)١٠٢(الفقري

                                                 
دار الجامعة الجديدة ، ، ، اإلسكندرية حوث التداخل رؤية نفسية اإلعاقات الحركية بين التشخيص والتأهيل ب     :  على محمد    فهمي السيد   - ٢

   .٣٦ص  ،٢٠٠٨،

  .٣٥ ، ص المرجع السابق: مي على محمد ه السيد ف-٣
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  :تصنيفات وأشكال اإلعاقة الحركية: ٢-٢-٢
 :)١٠٣ (تٌصنف اإلعاقة الحركية إلى

وهي حالة تنجم عن اإلصابات التي تـصيب الجهـاز          :  االضطرابات العصبية    -١
العصبي المركزي المكون من الدماغ والنخاع الشوكي، وتتراوح هذه اإلصابات          

ة إلى الشديدة حسب موقع اإلصابة، ومن أمثلتهـا الـشلل الـدماغي             من البسيط 
والصرع واالستسقاء الدماغي، شـلل األطفـال وإصـابات النخـاع الـشوكي             

  . وإصابات العمود الفقري
وهي إصابة العضالت والعظام بدرجة تؤثر      :  االضطرابات العضلية والعظمية     -٢

ستقاللية، وغالباً تحدث هذه    على قدرة الشخص المصاب على الحركة والتنقل با       
اإلصابات في األطراف أو في العمود الفقري، وقد تكون والدية أو مكتـسبة ،              

البتـر والـوهن العـضلي والـوهن        :  االضـطرابات  ومن أمثلة هذا النوع من    
والضمور العضلي والروماتيزم وهشاشة العظام وانحنـاءات العمـود الفقـري           

  .واضطرابات القدم
نيفات السابقة ليس وضع مسميات لكي تلتصق بـاألفراد         أن الغرض من التص   

ذوى اإلعاقة الحركية وإنما الهدف منه هو مواجهة االحتياجـات التربويـة والتأهيليـة           
  .للمعوقين حركيا على اختالف درجة اإلعاقة لديهم وعلى اختالف احتياجاتهم 

تنـوع  وعلى ضوء هذه التصنيفات السابقة تتعدد أشكال اإلعاقـة الحركيـة وت           
  :درجاتها وفيما يلي سرد لبعض أشكال اإلعاقة الحركية

  :إصابات الجهاز العظمى وتشمل   ) أ 
 الجنف والتحدب الظهري والتقعير الظهري ، القدم المفلطحـة ، القـدم        -

  .الحنفاء ، لين العظام ،البتر ،خلع الورك الوالدى 
  :إصابات المفاصل وتشمل   ) ب 

                                                 

 الريـاض ، أكاديميـة التربيـة الخاصـة           ،األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوى االحتياجات الخاصة      :  وائل محمد مسعود   -١

  .٧٢ -٧١، ص ٢٠٠٢،
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) ترقـق ( المفـصلى ، هـشاشة        التهابات المفاصل ، االلتهاب العظمى     -
  . العظام

  :إصابات الجهاز العضلى وتشمل   ) ج 
 .  الضمور والوهن العضلى وضمور العضالت الشوكية -        

 :إصابات الجهاز العصبي وتشمل   ) د 
 الشلل الدماغي ،الصلب المشقوق ، شلل األطفال، االستسقاء الدماغي،          -

 والخلقية والـضمورية    التصلب المتعدد، إصابات الحبل الشوكي الوراثية     
   .)١٠٤(التحللية

  :وبالنسبة ألكثر أنواع اإلعاقة الحركية انتشارا

    -:شلل األطفال -١
أطلق هذا االسم على المرض منذ أكثر من مائة عام عندما الحظ األطبـاء أن               
هناك مرضاً منتشراً بين الصغار مصحوباً بأعراض شلل في العضالت ، وهو إعاقـة              

حدوث درجة من درجات اإلعاقة الحركية التي تـؤثر علـى           تصيب الفرد وتؤدي إلى     
استخدامه لعضالته أو أطرافه مما يتولد عنه من تأثير على الحياة الطبيعية بصورة تامة              

 .)١٠٥(أو نسبية
سنة وتقل نسبة اإلصابة     ) ١٥ – ١(  وهو ينتشر بين األطفال وبصفة خاصة بين سن         

  . به فيما بعد هذا السن
ال التهاب فيروسي يهاجم الخاليا الحركية فى النخاع الشوكي ويدخل          شلل األطف       و

الفيروس إلى الجسم عبر القناة الهضمية وينتقل لمجرى الـدم ويـستقر فـى المراكـز         
الحركية فى النخاع الشوكي مما يقود العضالت إلى الشلل وعدم القدرة على الحركـة،              

 الحركية واألنسجة المحيطة بها فـإن       فإذا نتج عن الفيروس انتفاخ فى الخاليا العصبية       

                                                 
   .٣٠-٢٩،مرجع سابق ، ص  اإلعاقات الحركية بين التشخيص والتأهيل بحوث التداخل رؤية نفسية:  على محمد فهميلسيد  ا- ١

الخدمة االجتماعية في مجال الفئات الخاصة مع نمـاذج مـن           :  ماهر أبو المعاطي على    - ٢
   .١٠٢، ص ٢٠٠٤رعايتهم في بعض الدول الخليجية ، القاهرة ، زهراء الشرق ، 
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الشلل ال يحدث، حيث أن الطفل يستعيد عافيته بعد فتره أما إذا تلفـت الخاليـا نفـسها                  
  .)١٠٦(فدائما يحدث الشلل

      ويشكل هذا المرض مشكلة تربوية وتأهيلية خطيرة ، ومن عالماته عـدم قـدرة              
ي قدرته علي التوافق والتكيف     الطفل علي الحركة بسهولة وصعوبة التآزر مما يؤثر عل        

 وتحدث العدوى فى األطفال الذين تنقصهم المناعة مـن هـذا            )١٠٧(النفسي واالجتماعي 
  .الداء والذين  لم يحصنوا باللقاح الواقي من شلل األطفال

  -: الشلل الدماغي -٢
 عبارة عن اضطراب حركي يرتبط بالتلف الدماغي، وغالباً مـايظهر علـي            

 ١٠٠ لكل   ٣، ونسبة انتشاره المعتمدة     )١٠٨(و عدم توازن حركي   صورة شلل أو ضغط أ    
 طفل ، ويتميز األفراد المصابون بالشلل       ١٠٠ لكل   ٥طفل وتصل في الدول النامية إلي       

الدماغي بأنهم أشخاص لديهم حاله من العجز فى القدرة العضلية العصبية الناتجة عـن              
 العضالت الإلراديـه ويـؤدى      إصابة المخ مما يؤدى لنقص فى القدرة على التحكم فى         

  .اضطراب الجهاز العصبي إلى عدم تناسق فى المهارات الحركية للفرد
  :أسبابه 
  .مضاعفات أثناء الحمل كاختالف فصائل الدم والحصبة االلمانيه وتسمم الحمل •
 .الوالدة المتعسرة •
مضاعفات بعد الميالد وتكون فى مرحله الطفولة كااللتهاب السحائي والتهـاب          •
 .)١٠٩(خالم

                                                 
 مرجع ،) تأهيل–رعاية (التربية البدنية واإلعاقات الحركية لذوى االحتياجات الخاصة      : ، منى سامح أبو هشيمه       األزهري منى أحمد    - ١

  .١٢١سابق ، ص 

 .٢٢٠ص  ،٢٠٠٨  المصرية،إلنجلوا ، القاهرة ، مكتبة علم نفس اإلعاقة:   رشاد عبد العزيز موسى -٢

108  - Chris B, Enver B, &others ; Cerebral Palsy, An Information 
Guide for Parents, the Educational Resource Centre, Women’s 
and Children’s Health Care Network, Second edition, 2000, p: 2. 

ـ         ، ، منى سامح أبو هشيمه     األزهري  منى أحمد     - ١ )  تأهيـل –رعايـة  (ة التربية البدنية واإلعاقات الحركية لذوى االحتياجـات الخاص

    . ١١١-١٠٩ ص ص مرجع سابق ،،
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  : البـــتر -٣
هو استئصال طرف أو أكثر من أطراف الجسم سواء أحدى األطراف العلوية             
أو جزء منها أو األطراف السفلية أو جزء منها أو منهما معاً، ويترتب علـى حـدوث                 
البتر اإلحساس بالنقص مما يؤدى إلى الضعف العام والنقص فى الحركة بصفه عامـه              

نفعالي ورفض الفرد قبول ذاته الجديدة ومقاومة الواقع،        مما ينعكس على أتزان الفرد اال     
كما أن البتر يؤثر على عالقة الفرد بأسرته وأصدقائه والمحيطين به، وفى أداءه للنشاط              

  .)١١٠(الشاق
 : )١١١( التصلب المتعدد-٤

هو مرض التهابي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي وذلك بسبب خلـل            
ا يؤدى إلى قيام الجهاز المناعي للجسم بمهاجمة أنسجته         فى الجهاز المناعي لإلنسان مم    

الخاصة مما يتسبب بظهور أعراض المرض واإلعاقة فيما بعـد ،وتعـد االلتهابـات              
الفيروسية،إلى جانب االستخدام الخاطئ للعمود الفقري والرقبة كالجلوس البعيـد عـن            

 من أهم أسباب اإلصـابة      ظهر الكرسي أو االنحناء لألمام أثناء العمل المكتبي والقراءة        
  .بالتصلب المتعدد 

  :وتتمثل أعراض التصلب المتعدد فيما يلي 

  .الضعف فى عضالت اليدين والساقين -١
 .فقدان اإلحساس وإصابة األعصاب الحسيه -٢
 .ناإلحساس باأللم في الوجه واليدين والرجلين واآلم أسفل الظهر والساقي -٣
 .خلل فى االتزان والتوافق الحركي -٤
  .بب أداء األعمال البسيطةالتعب بس -٥
 . االكتئاب والضغط النفسي و اضطراب الذاكرة -٦

وهذه اإلصابات ال تمثل كل اإلصابات التى تحدث لألجهزة ولكنها أهم اإلصابات التـى          
  .تحدث إعاقة حركية واضحة فى حركة اإلنسان وتنقله 

                                                 
  .١٦٣-١٦١، ص  سابقال مرجعال : ، منى سامح أبو هشيمهاألزهري منى أحمد  - ٢
  .٨٥-٨١، ص  المرجع السابق : منى سامح أبو هشيمه ،األزهريمنى أحمد   - ٣
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   :العوامل المؤثرة على تكيف المعوقين حركياً مع إعاقاتهم  : ٣-٢-٢
ينظر للمعوق حركياً بأنه الفرد الذي يعاني من العجز البدني نتيجة وراثة أو 
مرض أو إصابة تحد من حركته ونشاطه بسبب هذا الخلل الحادث له وبالتالي تؤثر 

، وعلى )١١٢(عليه بشكل أو بآخر في مختلف أوجه الحياة وتقعده عن التكيف مع مجتمعه
  :كيف المعوق حركياً مع إعاقاتهم ومنها ضوء ذلك تتعدد العوامل التى تؤثر على ت

فاإلنسان الذي تحدث له اإلعاقة فى فترة الطفولـة         :  السن عند حدوث اإلعاقة      -) أ
المبكرة تؤدى إلى تقليل فرص احتكاكه بالبيئة و إذا ما أصابته اإلعاقـة فـى               

  .سن كبيرة فإنه يجد صعوبة فى التكيف مع الظروف الجديدة
  .اته الشخصية وما يمتلكه من قدرات عقلية  جنس المعوق وسم-) ب
فارتباط المعوق بأسره متماسكة على     :   الموقف النفسي واالجتماعي للمعوق     -) جـ

 الدعم والمساندة الـسوية التـى    هدرجة من الوعي االجتماعي والثقافي توفر ل      
 .تمكنه من امتصاص صدمة اإلعاقة مما يحد من استجابات المعوق السلبية 

 .ه الزمالء فى المدرسة نحو اإلعاقة  اتجا-) د
 . اتجاه العاملين فى برامج المعوقين نحو اإلعاقة -)هـ
تتأثر نظرة المجتمع بعـدة متغيـرات       :  اتجاه المجتمع بوجه عام نحو المعوق        -)و

ثقافية وحضارية ودينية وكلما اتسمت هذه النظرة باإليجابية والـتفهم الـسليم            
جتماعية ووفرت له التـسهيالت الالزمـة والتـي      للمعوق وحالته النفسية واال   

  .)١١٣(تمكنه من الحياة الكريمة قلل ذلك من االتجاهات السلبية لدى المعوق

وتفرض العوامل السابقة التعامل مع اإلعاقات الحركية بفاعلية عالية وطـرق علميـة             
اً مدروسة تعمل على مد يد العون للمعوق حركيا ليكون عنصراً بناءاً وشخـصاً قـادر              

  .على التعامل مع ذاته واآلخرين من حوله

  :المشكالت المترتبة على اإلعاقة الحركية : ٤-٢-٢

                                                 
 ، دار الفكر نالقياس والتأهيل الحركي للمعاقي:  أسامة رياض ، ناهد أحمد عبد الرحمن -  ١

   .٢١ ، ص ٢٠٠١، العربي ، القاهرة
  .٦٥-٦٤ص ص  ،، مرجع سابقرعاية المعوقين سمعيا وحركيا: محمد السيد حالوة   ،عبده كمال نبدر الدي - ١
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تعتبر اإلعاقة الحركية أحد اإلعاقات التى تؤثر على عالقة الفرد باألشـخاص            
المحيطين به وقد تصيب المعوق بسوء التوافق أكثر من أقرانه العاديين وتـؤدى إلـى               

 لديه مثل  السلوك األنسحابى، الميـول العدوانيـة، ويتـأثر    وجود العديد من المشكالت   
سلوك توافق المعوقين حركياً باتجاهات المعلمين نحوهم سواء كانت اتجاهات الـرفض            

ومن األمور التي يعاني منها المعوق حركياً أيـضا فقـدان مكانتـه    أو الحماية الزائدة،  
 نتيجة عجـزه عـن االسـتقالل        االجتماعية في األسرة أو في المجتمع الذي يعيش فيه        

واالعتماد على النفس في قضاء حاجاته الـضرورية وصـعوبة حركتـه، ومتطلباتـه              
التربوية والنفسية والجسمية واالجتماعية التى تختلف عن المتطلبات األخرى لألشخاص          

 .)١١٤(العاديين ، وتختلف أيضاً تبعاً لدرجة اإلعاقة وما يترتب عليها من مؤثرات

ـ        وفى ضوء ما   ، أو الـصورة    "فكرة المعوق   "  سبق نجد أن هناك ما يسمى ب
الذهنية لديه عن جسمه وشكله وهيئته ووظيفته والتي على أساسها يخطط الفرد المعوق             
لحياته، ومع وجود اإلعاقة يحدث تهديد للفرد في حاضـره ومـستقبله ويـؤدي إلـي                

 ، وإلي ظهور    )١١٥(" وقلقه مما يعمل على إثارة مخاوفه    " قدراته اإلنسانية   " اضطرابات  
  :العديد من المشكالت التي يمكن تصنيفها كما يلي 

  -: المشكالت االجتماعية-١
الشك أن اإلعاقة تؤثر على األسرة ككـل ال علـى الفـرد المعـوق فقـط                    

فالضغوط التي تقع على اآلباء تفرض عليهم تغييرات في نظام حياتهم اليـومي وفـي               
لوحظ أن تلك الضغوط التي تقع على الوالـدين ال تـؤثر             ولقد   )١١٦(عالقاتهم الشخصية 

 التطور المعرفي والسلوكي واالجتماعي لألفـراد       ىفقط على مهام األسرة بل تؤثر عل      

                                                 
– نفـسياً    -الرعاية االجتماعية للفئات الخاصـة تربويـاً        :  مروان عبد المجيد إبراهيم      -٢

  .٢٥ ، ص٢٠٠٢لتوزيع ، القاهرة ،  ، الوراق للنشر وا تأهيل–رياضياً 
   .٥٩ص   ،٢٠٠١، مرجع سابق ، رعاية المعوقين سمعيا وحركيا:  ،محمد السيد حالوة عبدهبدر الدين كمال  -١١٥

2- Singhi PD, Goyal L, Pershad D, Singhi S, Walia BNS: Psychosocial 
problems in the families of disabled children. British J Med 
psychology, 1998, p.p:63, 173-182. 
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، فما تحدثه من شعور بالنقص ومن تقليل للفرص أمام الـشخص            )١١٧(المعوقين أنفسهم 
بات التي يسـببها   المعوق سواء من حيث الحركة أو االنتقال ، باإلضـافة إلى الصـعو          

له عالم الماديات فإن المجتمع يسبب له القلق واالضطراب والبيئة االجتماعية للمعـوق             
حركياً بما تضمنه من عالقات متبادلة مع اآلخرين واتجاهات هؤالء اآلخرين نحوه كلها           
متغيرات اجتماعية في بيئة المعوق حركياً تؤثر بدورها على الصورة التي يكونها عـن    

 . )١١٨(نفسه

أن إعاقة أي فرد هي إعاقة في نفس الوقت ألسرته مهما كانت درجة اإلعاقـة    
ونوعها منذ أن اعتبرت األسرة بناء اجتماعيـاً متوازنـاً يتميـز بالتـساند والتكامـل                

 ويمكن تلخيص المشكالت االجتماعية التى تنتج عن اإلعاقة الحركيـة           )١١٩(واالستمرار
  :فيما يلي 

 تؤدى اإلعاقة إلى ترك المعوق لعمله أو تغيير دوره إلى مـا              مشكالت العمل؛ فقد   -أ
يتناسب مع وضعه الجديد فضالً عن المشكالت التى ستترتب على اإلعاقـة فـى              

  . )١٢٠(عالقاته برؤسائه و زمالئه ومشكالت أمنه و سالمته
 مشكالت األصدقاء لجماعة األصدقاء والرفقاء أهمية قصوى في حيـاة المعـوق             -ب

  .ره بالنقص يؤدي به إلي االنعزال واالنطواء حركياً وشعو
  المشكالت الترويحية ؛ وتؤثر اإلعاقة علي قدرة المعوق في عـدم االسـتمتاع               -جـ

 مما يؤدي إلي التذبذب في المشاعر االنفعالية مـن وقـت             )١٢١(بوقته ووقت فراغه  
 ألن  آلخر، وقد يرجع ذلك إلى ما قد يجده الفرد من صعوبة فى التعبير عما يريده              
  .تحقيق ذلك يتطلب شخص آخر يملك مهارة خاصة أو جهازاً ميكانيكياً فعاالً

                                                 
3- Gathwala G, Gupta S; family Burden in Mentally Handicapped 

children, Indian J comm. Med, 2004, P.P: 188-189. 
 ، اتحـاد    المفاهيم األساسية لإلعاقة وحجم المشكلة ومتغيراتها     :  فاروق محمد صادق     - ٤

   .١٧ ، ص ٢٠٠٤ ، يونيه ، ٧٨المعوقين ، العدد هيئات رعاية الفئات الخاصة و
  .٢٢٣،ص مرجع سابق   ،علم نفس اإلعاقة:  رشاد عبد العزيز موسى - ١

   .٦١ص   مرجع سابق ،،رعاية المعوقين سمعيا وحركيا :، محمد السيد حالوة عبده بدر الدين كمال - ٢

   ٦٢-٦١ ،ص قسابالمرجع ل ا:محمد السيد حالوة   ،عبده بدر الدين كمال - ٣
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  -: المشكالت االقتصادية-٢
تتسبب اإلعاقة الحركية في كثير من المشاكل االقتصادية التي قد تدفع المعوق            

  :)١٢٢(إلي مقاومة العالج ومنها
  . تحمله لكثير من نفقات العالج-أ

ضه خاصة إذا كان المعوق هو العائل الوحيد لألسرة حيث           انقطاع الدخل أو انخفا    -ب
  .أن اإلعاقة تؤثر في األدوار التي يقوم بها

  . قد تكون الحالة االقتصادية سببا في عدم تنفيذ خطة العالج-ج

  : المشكالت التعليمية-٣

      ينظر للفرد المعوق حركياً بأنه كل فرد يعاني مـن قـصور أو عجـز               
 على فرص تعليمه أوعمله أوانتقاله مما يستدعي إدخال تعديالت          جسمي أو حركي يؤثر   

، )١٢٣(تربوية أو بيئية وتوفير أجهزة  ووسائل مساعدة ليتمكن من التعلم والعمل والعيش            
 كباراً،  ا صغاراً أو مشكلة تأهيلهم إذا كانو      اويثير عالم المعوقين مشكلة تعليمهم إذا كانو      

س فقط ألن مظهره الخارجي أو سـلوكه غيـر          فكثيرا ما يفصل نفسه عن اآلخرين لي      
مالئم ، ولكن أيضاً ألنه ال يستطيع مشاركة اآلخرين ، خاصة فى أفكارهم ومشاعرهم              
أو فى التمتع بصفات تتكافأ مع أي درجة من األخذ و العطاء ، وهو غالباً ما يعانى من                  

ين حرج فى االتصال  ويشعر أنه شخص خارجي غريب وهذا الشعور يـشجع اآلخـر            
على رفضه، باإلضافة إلى عدم توفر ضمانات لسالمة المعوقين والـشعور بالرهبـة و    
الخوف الذى ينتاب التالميذ عند رؤية المعوق وانعكاس ذلك على سلوك المعوق الـذى              

  .)١٢٤(يكون انسحابياً أو عدوانياً كعملية تعويضية 
جـات  وعلى هذا األساس نجد أن المعوقين حركيا لهم خصائص متميـزة وحا           

تعليمية يجب السعي إلى تحقيقها واكتشافها عن طريق االختبارات الشخصية والتحليليـة   

                                                 
  . ٢١٠، ص ١٩٩٩،دار المعرفة الجامعية  ،القاهرة ، من منظور الخدمة االجتماعيةاإلعاقةمتحدو :  محمود صالح المحيعبد  - ٤

  .٢٢٨، ص ٢٠٠٠ ، دار الفكر ، عمان ، التأهيل المهني للمعوقين:  يوسف شلبي الزعمط- ١

  .٦٣ص  ،، مرجع سابق  المعوقين سمعيا وحركيارعاية: محمد السيد حالوة  ،عبده بدر الدين كمال - ٢
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وذلك من منطلق أن لكل شخص الحق فى التعليم ويجب الحصول على فرصة للتعلـيم               
   .)١٢٥(والتغلب على الصعاب والمشكالت التى تواجه المعوقين فى ذلك

قين حركياً عدم توفر مـدارس      ومن أهم المشكالت التعليمية التى تواجه المعو      
خاصة وكافية ، مما يترتب عليه ذهابهم إلى المدارس العادية مما يؤثر علـيهم نفـسيا                
وسلبيا نتيجة الرهبة والخوف الذي ينتاب بعض التالميذ عند رؤية المعوق مما يؤثر فى              
ردود أفعال المعوق ،كما إن المعوق قد يدفعه حماسة لممارسة بعـض األنـشطة مـع                

انه األسوياء وغالبا ما يصاب فى نهاية األمر باإلحباط مما يؤدى إلى مزيـد مـن                أقر
   .)١٢٦(مشاعر النقص لديه

      ويعد وجود المعوقات المعمارية بالمدارس سبباً هاماً من أسباب توقف المعـوقين            
حركياً عن التعليم والذي يشمل وجود الحواجز بالمدارس والساللم والتي ال يمكن لكثير             

  .)١٢٧( المعوقين حركياً عبورها حتى مع استخدام الوسائل المساعدةمن

  : المشكالت الطبية-٤
  :يتعرض المعوقين ألشكال مختلفة من المشكالت الطبية منها

 . عدم معرفة األسباب الحاسمة لبعض أشكال اإلعاقة-) أ
 . طول فترة العالج الطبي لبعض األمراض وارتفاع تكاليف العالج-)ب
نتشار مراكز كافية للعالج المتميـز للمعـوقين حركيـاً وكـذلك المراكـز               عدم ا  -)ج

  .المتخصصة للعالج الطبيعي

  : المشكالت المتعلقة بالتأهيل-٥

                                                 
القـاهرة ،   ،الطـبي ورعاية المعـوقين  الممـارسة العـامـة للخدمـة االجتمـاعيـة في المجـال:  المعاطى علىأبو ماهر - ٣

   .٢٥٠ص  ،٢٠٠٣، مكتبة زهراء الشرق 

 الحـديث   الجـامعي المكتـب    ،اإلسـكندرية ،  مة االجتماعيـة   من منظور الخد   التاهيليةالرعاية الطبية    : محمد   الهادي إبراهيم عبد    - ١

  .٣٥٤-٣٥٣،ص ص ٢٠٠٢،

2- Hemmingson, H, & Borell, L, Environmental Barriers in 
mainstream schools – child care health and development, 2001, 
pp 25, 57 – 63. 
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قد ترجع هذه المشكالت إلى إتكالية المعوق وخوفه وقلقه من نظرة اآلخـرين             
مكانياته له، أو قد تظهر في صورة مشكالت متنوعة ومتغيرة طبقاً لطبيعة المجتمع و إ             

  .)١٢٨(ودرجة تقدمه والمستوى العلمي والفني للقائمين بالعملية التاهيلية
  
  

  : المشكالت النفسية-٦
 تصاحب اإلعاقة سواء حدثت فى مرحلة الطفولة أو بعدها العديد من المشاعر            
السلبية مثل الشعور بالوصمة أو العار أو الشعور بالرفض للذات إلى جانب الرفض من              

   .)١٢٩(عجانب المجتم
ويمكن تلخيص السمات السلوكية التي تنتج عن اإلصابة باإلعاقة الحركية فـي           

، وعدم الشعور باألمن ، وسيادة مظـاهر الـسلوك          )١٣٠(صالشعور الزائد بالعجز والنق   
الدفاعي، واحتمال إصابة الشخص بالهرب والمشاعر العدوانية تجـاه غيـره وإصـابة        

  .)١٣١( فترة المراهقةىسية وبخاصة فالشخص باالكتئاب مع شعوره بشده الحسا
فاإلعاقة الحركية تعد من أهم العوامل التي تعوق الفرد عن ممارسة النـشاطات             
الفردية وإشباع حاجاته بنفسه وتحقيق تكيفه داخل مجتمعه فبـسبب اإلعاقـة الحركيـة              
تتشكل لدى الفرد أنماط حياتية وسلوكيه واجتماعية وفسيولوجية وفكرية تختلـف عـن             

                                                 
  .٦٣ص   مرجع سابق ،،عوقين سمعيا وحركيارعاية الم :محمد السيد حالوة  ،عبده بدر الدين كمال - ٣

1- Martin Dives: the black encyclopedia of social work, first published ,USA : black well publishers 

,2000,p. 93.  

 ، دار المعـارف ،      اإلسـكندرية ،  األمـراض النفـسية والعقليـة     :  أحمد عزت راجح     -٢
  .١٥٠-١٤٩،ص ص ١٩٩٤

  : وع إلى يرجى الرج - ٣

  .٢٢٢،ص   مرجع سابق،علم نفس اإلعاقة :  رشاد عبد العزيز موسى-

  .١٩٩١ ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،الرعاية االجتماعية وخدمات المعوقين : مخلوف إقبال إبراهيم -
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نه األسوياء والعديد من المشكالت والتحديات التي يجد الطفل المعوق حركياً نفـسه             أقرا
 .)١٣٢(مرغماً على مواجهتها 

     وعلى النقيض من ذلك فقد أثبتـت الدراسـات والتجـارب أن اإلعاقـة الحـسية                
والحركية تكون فى كثير من األحيان دافعا قويا لتصدى الصعاب وتمثل حـافز يمكـن               

  .)١٣٣(ه لتنمية القدرات المهنية االعتماد علي

  :احتياجات المعوقين حركياً: ٥-٢-٢
نظراً ألن اإلعاقة الحركية تمثل جانباً واحداً من أنواع كثيرة مـن اإلعاقـات              

تجعل للمعوقين حركياً احتياجات ذات طابع خاص تتفق في شكلها العام مع             فإنها بالتالي 
نها لتـضع احتياجـات خاصـة بفئـة         احتياجات األفراد العاديين، وتختلف في مضمو     

  :المعوقين حركياً، وفيما يلي ذكر ألهم هذه االحتياجات

  : احتياجات فردية وتتمثل فى -١
  . خالل استعادة اللياقة البدنية عن طريق الرعاية الصحية للمعوق: احتياجات إرشادية-
تكيـف وتنميـة    مثل االهتمام بالعوامل النفسية للمساعدة على ال      :  احتياجات إرشادية    -

  . الشخصية
مثل إفساح فرص التعليم المتكافئ لمن هم فى سن التعلـيم مـع             :  احتياجات تعليمية    -

االهتمام بتعليم الكبار، إلى جانب ذلك فإن لدى األطفال الحاجة إلى االستطالع والكشف             
ـ               م والتعلم وربما يفتقر بعض األطفال المعوقين حركياً إلى إشباع هذه الحاجات ، ومن ث

    .)١٣٤(يتعين على المسئولين والمجتمع ككل إشباع هذه الحاجات لديهم

                                                 

تماعية واالقتصادية والديموغرافيـة للمعـوق   السلوك االستقاللي للمعاقين جسدياً وعالقته ببعض المتغيرات االج    :  عبد اهللا الفوزاني     -٤

  .٣٠٨ ،ص ١٩٩٥ ، المؤتمر العلمي الثامن ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة القاهرة ، فرع الفيوم ، وأسرته

 والتنمية   للطفولة القوميالمجلس   القاهرة ،  ، العربي للمعوقين فى الوطن     المهنيالتقويم   : وآخرون ميالد   عبده ،على   الميالدي سمير   - ١

  . ١٩٩٩ ،المهني للتقويم القوميبالتعاون مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم، المركز 

قاموس التربية الخاصة وتأهيل غيـر      :   عبد العزيز الشخص ، عبد الغفار عبد الحكيم          - ٢
  . ١٠١،ص ١٩٩٢ ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ، العاديين
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مثل فتح مجاالت التدريب تبعا لمـستوى المهـارات واإلعـداد           :  احتياجات تدريبية  -
   .)١٣٥(المهني للعمل المناسب للمعوق

تدفع اإلنسان إلى صون ذاته والدفاع عنها فى كـل مـا            :  الحاجة إلى احترام الذات      -
  .)١٣٦(أنها فى نظر الغير وفى نظر نفسهينقص من ش

  : احتياجات مهنية-٢
 تدعيميه مثل تقديم الدعم المادي والمعنوي وتقديم التسهيالت إلنشاء مصانع أو أماكن             -

  .حرفية يعمل بها المعوق وبالتالي يعتمد على نفسه
  . )١٣٧( اندماجية بتوفير الجو المناسب لالندماج مع المجتمع-
  . ه المهني المبكر واالستمرار فيه لحين االنتهاء من العملية التاهيلية تهيئة سبل التوجي-
 بإصدار تشريعات في محيط تشغيل المعـوقين وتوفير فرص العمـل           ك تشريعية وذل  -

  .)١٣٨(التي تناسبهم وتسهيل إعدادهم للحياة الطبيعية 
بقى لديهم مـن      القيام بإرشاد وتوجيه المعوقين مهنيا إلى المهن التى تتناسب مع ما ت             -

  .)١٣٩(قدرات

                                                 
  .٢٠٦، ص ١٩٩٩، مرجع سابق، متحدو اإلعاقة من منظور الخدمة االجتماعية:   عبد المحي محمود صالح-١

  .٣٠٢،صمرجع سابق ،الرعاية الطبية والصحية ورعاية المعوقين: إقبال إبراهيم مخلوف - ٢

  .٤١،٤٢ص ص  ، ٢٠٠٣ ،، عمان، األهلية للنشر والتوزيع)اإلعاقة الحركية (سيكولوجية األطفال غير العاديين :  ماجدة السيد عبيد- ٣

  .٥٨ص   مرجع سابق ،،رعاية المعوقين سمعيا وحركيا : ، ،محمد السيد حالوة عبده بدر الدين كمال - ٤
-٢٣، ص ص  ٢٠٠٦ مكتبه اإلنجلو المصرية ،      القاهرة،،    المتكاملة فى مجال اإلعاقة    االجتماعيةالخدمة  :  عبد الرحمن الخطيب     -٥

٢٤.   
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  : احتياجات اجتماعية وتتمثل في-٣
  . توثيق صالت المعوق بمجتمعه وتعديل نظرة المجتمع له-)أ

 تقديم الخدمات المساعدة التربويـة والماديـة واسـتمارات االنتقـال واالتـصال        -)ب
  .واإلعفاءات الضريبية والجمركية، وكلها تدعم القيم االجتماعية المختلفة

  .)١٤٠(توفير األدوات والوسائل الثقافية والمعرفية المتنوعة -)ج

أن االهتمام بإشباع احتياجات المعوقين حركياً إلى جانب التدخل لمنع حـدوث            
 األول من مستويات الرعاية التـى       ىالعوامل المسببة لإلعاقة قدر اإلمكان يعتبر المستو      

 التحقق مـن اآلثـار الـسلبية        تقدم للمعوقين يلي ذلك المستوى الثانى والذي يهدف إلى        
المتعددة بعد حدوث اإلعاقة مباشرة ، ثم ننتقل إلى المستوى الثالث والذي يركز علـى               

 فى المجتمـع    اتقديم برامج التأهيل والرعاية الشاملة التى يجب تقديمها للمعوقين حركي         
  .وهذا المستوى هو موضوع الدراسة الحالية

  

  وقين حركياًتأهيل المع: المحور الثالث  : ٣-٢
التأهيل رسالة ذات قيمة اجتماعية وإنسانية والهدف العام منه هو منع المعوقين            
من االنسحاب من خضم الحياة االجتماعية ومساعدتهم فى االعتماد على أنفسهم وهـو             

 الهدف منها تأهيل الفرد المعوق وتعليم المختصين المشاركين فـى هـذا العمـل      ةعملي
ية السامية بحيث يواجهوا أفراد المجتمع بالمـشاركة مـع هـوالء            ليعرفوا القيم اإلنسان  

المعوقين ويستطيعوا أيجاد العمل المناسب لهم لتخيف عبء الحياة عليهم مما يـساعدهم       
  .على الوصول بالفرد المعوق إلى أقصى قدر من الفاعلية 

اد الـذين         ويشير مصطلح التأهيل عادة إلى الطريقة المتبعة إلعادة تمكين األفـر          
ولدوا وبهم اإلعاقة والذين تختلف احتياجاتهم عن األفراد الذين أصيبوا باإلعاقة نتيجـة             
لحادثة أو مرض، أما إعادة التأهيل فيعنى استعادة الحالة أو القـدرة نتيجـة اإلعاقـة                

 وغالبا ما يستخدم مصطلح التأهيـل للتعبيـر عـن           )١٤١(الحادثة بسبب الظروف البيئية   

                                                 

  ٥٦، صمرجع سابق ، الطبية والصحية ورعاية المعوقينالرعاية : مخلوفإبراهيم إقبال -١٤٠

1 - Tomas Lagerwall; The right to Habilitation and Rehabilitation- 
promoting integration and inclusion of people disabilities, 
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ا ألهمية عملية التأهيل بصفة عامة سوف تعـرض الدراسـة التطـور             ونظر الحالتين،
  .التاريخي لتأهيلهم

  :التطور التاريخي لتأهيل المعوقين حركياً :  ١-٣-٢
يعتبر تاريخ التأهيل بصفه عامة وتأهيل المعوقين حركياً بصفة خاصة تاريخاً           

 على نطاق واسـع     قصيراً نسبياً، وقد أرتبط بالحروب والنزاعات المسلحة التى حدثت        
على مستوى العالم والتي أسفرت عن وجود أعداد كبيره من الشباب المعوقين سواء من              
الجنود المحترفين أو من الشباب المتطوعين فى الحرب، وقد حظي التأهيـل باهتمـام              
متزايد بعد الحرب العالمية األولى، ولكن حدث تحسنا أكبر فى خدمات التأهيل خـالل              

لمية الثانية عندما زاد االهتمام بخدمات التأهيل ،إضافة إلى ذلك فـإن            وبعد الحرب العا  
طبيعة الظروف االقتصادية العالمية التى حدثت فى الثالثينات وسبقت الحرب مباشـرة            
خلفت ورائها المزيد من المشاكل االقتصادية والمالية وزاد من حدة المشكلة االقتصادية            

 قد فقدت الكثير من القوى العاملة فلجـأت تلـك           أن كثيرا من دول العالم وجدت نفسها      
الدول إلى تبنى سياسات تاهيلية لرعاية المعوقين والعمل على االسـتفادة مـنهم فـى                

  .)١٤٢(مؤسسات اإلنتاج والعمل لسد احتياجاتها األساسية من القوى اإلنتاجية
وقد كان التأهيل قبل الحرب العالمية الثانية يقتصر على تمكـين الفـرد مـن               

لمشي ومن أداء األنشطة التى ال تحتاج إلى مجهود كبير،أما بعد الحرب العالمية الثانية              ا
فقد تم تكييف برامج التأهيل الستخدامها فى جميع القطاعات العـسكرية، كمـا طبقـت           
نماذج تأهيل أكثر تقدما وبشكل متزايد فى حاالت اإلعاقة األكثر شده، وقد اسـتخدمت              

ألعراض واألمراض التى زاد انتشارها بعد الحرب العالميـة         هذه البرامج فى مواجهة ا    
 وقد  الثانية مثل شلل األطفال والتي تعد واحده من أكثر أنواع اإلعاقة الحركية شيوعاً ،             

م مؤتمراً حول العمل الدولي وهو أول مؤتمر لتأهيـل          ١٩٤٤نظمت األمم المتحدة عام     
لمعوقين وأدائهم المهني خالل فتـرات      المعوقين والذي أعطى تقديراً كبيراً إلسهامات ا      

                                                                                                                         
Nagasaki: 2005, PP 3-7.  
Available at:http://www.docstoc.com/docs/18107087/The-Right-to-
Habilitation-and-Rehabilitation-%E2%80%93-promoting-_1_, 
(Accessed at 15/3/2010) 

  .٤٢، ص ٢٠٠٦، العربي ، القاهرة، دارة الفكر التأهيليموسوعة علم النفس :  عالء الدين كفافى، جهاد عالء الدين - ٢
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الحرب ذاتها، وأكد على ضرورة تبنى سياسات أكثر فاعلية فى مجال تـوفير فـرص               
العمل والتدريب والتوجيه المهني وغير ذلك من مجاالت متعددة تـسهم إسـهاما نحـو         

  .)١٤٣(تطوير الكفاءات المهنية والفنية لطاقات المعوقين

 العالمي وما يزال بقضية اإلعاقـة والمعـوقين         ومنذ الستينات تصاعد االهتمام   
وتنامي الوعي الدولي بها خاصة مع صدور وثيقة حقوق اإلنسان وإعالن حقوق الطفل             

م والتي تضمنت مبادئ تاهيلية مـستحدثة مثـل أهميـة           ١٩٧٥وحقوق المعوقين لسنة    
ئـة   والفـرص المتكاف  Participation والمشاركة  Integrationاالندماج المجتمعي 

Equal Opportunities وكان طبيعيا تكيف الجهود والدراسات البتكار أساليب جديدة 
) ١٤٤(غير تقليدية لتناول قضية اإلعاقة والمعوقين وهكذا تبلورت فكرة الخدمات التاهيلية          

. 
 ولم يقف األمر عند ذلك، وإنما أزداد االهتمام بموضوع التأهيـل واتجهـت             

ساني واالجتماعي دون االقتصار على الجوانـب الطبيـة         برامج الرعاية إلى البعد اإلن    
والتعليمية والمهنية، وأصبح الهدف من التأهيل اآلن هو إدماج المعوق في حياة المجتمع             
الذي يعيش فيه وإشعاره بإنسانيته ومحاولة زيادة مستوى رفاهيته وسعادته بكل الوسائل            

المعوق بقدر مـا نؤهـل المعـوق      الممكنة، واتجه العمل إلى تأهيل المجتمع الحتضان        
  .للعودة إلى المجتمع

فالتأهيل بمفهومه الحديث لم يعد يركز على مساعدة الفرد على إعـادة تنظـيم              
بناءه الداخلي بتقبل الواقع والتعامل معه فقط، وإنما وسع دائـرة اهتمامـه آخـذاً فـي                 

ازن أو التوافـق    االعتبار ضرورة تعديل البيئة التي يتعامل معها المعوق ليحقـق التـو           
  .المطلوب في حياة الفرد

 :الفلسفة التي تقوم عليها عملية التأهيل: ٢-٣-٢

                                                 
  .٧٤،ص ٢٠٠٧مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،   ،عمان،اصة الخاالحتياجات ذوى وتأهيلرعاية  : مروان عبد المجيد إبراهيم-١

 لحق المعوقين فـى     االجتماعيةندوة قومية نحو مزيد من الحماية       (  ، القاهرة    التأهيل المرتكز على المجتمع   :  يوسف كمال    الحميد عبد   - ٢

، ص  ٢٠٠٣ين بجمهورية مصر العربيـة ،        هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوق     اتحادالعمل التى تنظمها منظمه العمل العربية مع        

٣.  
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إن فلسفة تأهيل المعوقين حركياًً تقوم على أساس أن االهتمام األساسي يتركـز        
 العيش في معـزل     ععلى اإلنسان ألنه الشخص المستهدف في عملية التأهيل وال يستطي         

ث أنه يعيش في مجتمع إنساني وبشري يتأثر بـه ويـؤثر            عن بقية األفراد اآلخرين حي    
فيه، وتعتبر عملية التأهيل مسئولية اجتماعية عامة تتطلب التخطيط والعمـل والـدعم             
االجتماعي على كافة المستويات، وكذلك فإن فلسفة التأهيل تؤكد علـى دور االنتقـال              

رة االعتماد على الذات    بالمعوق حركياً من قبول فكرة االعتماد على اآلخرين إلى ضرو         
وذلك عن طريق االستقالل الذاتي والكفاية الشخصية واالجتماعية والمهنيـة واسـتعادة            
الشخص المعوق ألقصى درجة من درجات القـدرة الجـسمية أو العقليـة أو الحـسية          

  .المتبقية لديه

كما أن فلسفة التأهيل تقوم أيضاً على أساس تقبل المعـوق واحتـرام حقوقـه               
عة في النواحي السياسية واالجتماعية واإلنسانية والمدنية وذلك بغـض النظـر            المشرو

  : عن طبيعة إعاقته أو جنسه أو لونه أو دينه ويمكن أجمال ما سبق فى النقاط اآلتية
 . من حق كل فرد الحصول على احترام الذات و كذلك احترام اآلخرين -
 قدراتـه للمـشاركة فـى        من حق كل فرد له عضويته فى المجتمع إعادته لكامل          -

  .المجتمع
  . المصادره دعم مصادر معيشة الفرد المعوق و مساندته وتطوير هذ -
 . التأكيد على مساعدة الفرد المعوق للتكيف مع البيئة -
 إن التأهيل الشامل يجب أن يتضمن رعاية شاملة للفرد فى جوانب حياته ألن كـل            -

    .)١٤٥(جوانب الحياة مترابطة

 االنتقال بالمعوق من قبول فكرة االعتماد        ضرورة تؤكد على   فلسفة التأهيل  أن
 الـذاتي  إلى ضرورة االعتماد على الذات وذلك عن طريـق االسـتقالل             اآلخرينعلى  

والكفاية الشخصية واالجتماعية والمهنية هذا باإلضافة إلى تقبـل المعـوق اجتماعيـاً             

                                                 
، كلية   رسالة ماجستير غير منشورة    ، بجمعيات تأهيل المعوقين حركياً    االجتماعي األخصائيتقويم دور   :  حسين محمد سيد محمد شاكر     -١

 .٧٨ – ٧٧، ص ص ٢٠٠٠جامعة الفيوم،  الخدمة االجتماعية ،
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ئة االجتماعية كحق مـن  والعمل على توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل له فى البي   
  .)١٤٦(حقوق اإلنسانية

إن تنمية الشخصية القوية لدى المعوق حركياً تتطلب روحانية عالية مرتبطة 
بمعرفته لجوهر ذاته وتقديره لها وطبيعة العالقة بينه وبين اآلخرين في الحياة وتشجيعه 

االستفادة من ، ففلسفة التأهيل هي البناء والتجديد بهدف ) ١٤٧(على المشاركة الفعالة
  .قدرات المعوق حركياً وإمكانياته ومعاونته على استعادة قدراته على التنافس واإلنتاج 

  :مبررات التأهيل: ٣-٣-٢
تعتبر عملية التأهيل شكل من أشكال الضمان االجتمـاعي للمعـوق             

وحماية الستقالله مما يساعده على التكيف من جديد بالرغم من إعاقته التي يعاني منها              
  :ولهذه العملية مبررات عديدة وأساسية تتمثل فيما يلي

 المعوقون طاقة إنسانية ينبغي الحرص عليها ، وهم جزء ال يتجزأ مـن المـوارد                -١
البشرية التى ينبغي أخذها فى االعتبار عند التخطيط واإلعداد للموارد اإلنمائية فى            

  .المجتمع 
لحضارة وبذلك ينبغـي أن يكـون        إعاقته صانع ل   ن يعتبر اإلنسان بغض النظر ع     -٢

  .)١٤٨(هدف مباشر لمجاالت التنمية الشاملة من خالل جهودها المتنوعة
 إن المعوقين حركياً مهما بلغت درجة إعاقتهم واختلفت فئاتهم فإن لـديهم قابليـة               -٣

وقدرات ودوافع للتعلم والنمو واالندماج في الحياة العادية في المجتمع لذلك البـد             
ى تنمية ما لديهم من إمكانـات وقـدرات فـي مجـاالت الـتعلم               من التركيز عل  

  . والمشاركة
                                                 

، ٥ ، ص٢٠٠٤، منشورات الجمعية النسائية بجامعة أسيوط للتنمية، يوليو اصةتأهيل ذوى االحتياجات الخ: الحسينيعليه حماد  -٢
   :متاح على الوصلة

 )2011-1-22:  ataccessed      (com.gulfkids.www:     at   Available-  
147- Faull, K.  Hills : Investigation of Health Perspectives of those with 

physical disabilities : The Role of Spirituality as a determinant of 
Health, An International id multidisciplinary Journal , Vol. 26, No. 3, 
Feb. 2004, P. P. 129-144.  

  .٣١٨-٣١٧ص   مرجع سابق ،،التداخل رؤية نفسيةاإلعاقات الحركية بين التشخيص والتأهيل بحوث  : على محمد فهمي السيد - ١
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 تعتبر المعرفة العلمية والفنية والتكنولوجية أساساً هاماً للتصدي لحـاالت اإلعاقـة        -٤
  .والوقاية منها والعناية بشئون المعوقين حركياً

يل دون التمييـز     لجميع المعوقين حركياً الحق في الرعاية والتعليم والتأهيل والتشغ         -٥
  .)١٤٩(بسبب الجنس أو األصل أو المركز االجتماعي أو االنتماء السياسي

 الشخص المعوق يعتبر فرداً قادراً على المشاركة في جهود التنميـة ومـن حقـه                -٦
  .)١٥٠(االستمتاع بثمراتها، إذا ما أتيحت له الفرص واألساليب الالزمة لذلك

  :ها عملية تأهيل المعوقين حركياًالمبادئ واألسس التى تقوم علي:  ٤-٣-٢
      تساعد عملية التأهيل الفرد المعوق حركياً على االسـتفادة مـن طاقاتـه البدنيـة       
واالجتماعية والمهنية وتنميتها للوصول إلى أقصى مستوى ممكن من التوافق الشخصي           

 اية كم واالجتماعي والمهني ويتم ذلك في ضوء مجموعة من المبادئ الحاكمة لهذه العمل           
  :يلي 
 أن يشمل التأهيل على تنظيم الخدمات واستغالل موارد البيئة واالهتمـام بقـدرات          -١

  .الفرد المعوق
  . أن يكون برنامج التأهيل ألي مجتمع خاضعاً للرقابة واإلشراف الدقيقين-٢
 أن يساير التأهيل الخاص باى مجتمع البرامج أو المشاريع السياسية واالقتـصادية             -٣

 .ماعية للدولةواالجت
 التأهيل عملية متكاملة تتكامل فيها الخدمات النفسية والطبية واالجتماعية والمهنيـة     -٤

  .والتربوية سواء فيما يتعلق بالتشخيص أو العالج أو التدريب و التشغيل
  . عملية التأهيل يجب أن تبدأ منذ اكتشاف اإلعاقة والتحقق من وجودها عند الفرد-٥
ت تأهيل المعوقين حركياً بعين االعتبـار ميـول الفـرد المعـوق              أن تأخذ عمليا   -٦

  .)١٥١(واتجاهاته وقيمه سواء في مجال التربية الخاصة أو التدريب أو التشغيل
  :وحتى تؤدي عملية التأهيل دورها البد لها من مراعاة األسس والقواعد التالية

                                                 
  .٧٩ص ، ٢٠٠٩ ،عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ، المعوقينتأهيل:  سراج الدين هالل أسماء - ٢

  .٣١، ص٢٠٠٦ ،عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ،تأهيل ذوى االحتياجات الخاصة :  نايف بن عابد الزارع -٣

 . ٩٤ص  ، مرجع سابق ، الخاصةاالحتياجات ذوى وتأهيلرعاية  :ان عبد المجيد إبراهيم مرو -١
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ل تتصف بطـابع    التأهيل عملية ذات طابع ديمقراطي ومعنى ذلك إن عملية التأهي          . ١
السماحة والتقبل فى عالقاتها حيث يسهم الشخص المعوق إسهاماً فعاالً فى اتخاذ            

 . وتفهم أهميتها ومدى صحتها تجميع القرارا
إن كل خطوة من خطوات التأهيل يجب أن تقوم علـى أسـس وقواعـد عمليـة         . ٢

ـ           يس وتشخيصية وتفسيرات دقيقة وواقعية للمعلومات المتوفرة عن حالة الفرد ول
  .على أسس إنسانية واجتماعية فقط

أن تعتمد كل خطوة من خطوات التأهيل على أشخاص مؤهلين ومتخصصين وأن             . ٣
  .يشترك المعوق وأسرته اشتراكاً تاماً في جميع مراحل وخطوات عملية التأهيل

إن عملية التأهيل بالكامل يجب أن تقوم على أسس فردية، ال أن يكون هناك قالب                . ٤
 .)١٥٢(ئمة جميع الحاالتواحد يمكنه مال

يعمل التأهيل على تنمية الفرد اقتصاديا بحيث يصبح الفـرد مـستقراً اقتـصاديا               . ٥
  .)١٥٣(ومندمجا فى نواحي نشاط بناءة ومثمرة بأقصى درجة إنتاجية يستطيعها

أن تقدم خطوات التأهيل بشكل متكامل وان يكون هناك متابعة وتقييم لكل خطـوة      . ٦
  .)١٥٤(نتائج التي تحققهامن خطوات التأهيل في ضوء ال

ومن خالل ما سبق يمكن التأكيد على أن التأهيل عبارة عن جهد مشترك بـين               
مجموعة من االختصاصات بهدف توظيف وتدعيم قدرات الفرد ليكـون قـادراً علـى              

  .التكيف مع إعاقته ومع متطلبات الحياة العادية وصوال إلى أعلى درجة من االستقاللية
  :التأهيل وخطواتها أهداف عملية : ٥-٣-٢

يهدف تأهيل المعوقين إلى مساعدة الفرد المعوق على مساعدة نفسه واسـتخدام      
كل ما تبقى لديه من حواس أو أعضاء أو إمكانات بما يتناسب وظروف كل معوق حتى           
يتمتع بالحياة المستقلة التي يكون أساسها االعتماد على النفس واتخاذ القرار من جانـب              

فليس هدف التأهيل مهنيا فقط ،ولكنه تربويا واجتماعيا ، طالما أنه يهدف            المعوق ذاته ،    

                                                 
  .٣٢ ، مرجع سابق ، ص األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوى االحتياجات الخاصة:  وائل محمد مسعود -١

   .٣١٩-٣١٨ص   مرجع سابق ،،ية نفسيةاإلعاقات الحركية بين التشخيص والتأهيل بحوث التداخل رؤ : على محمد فهمي السيد -٢

  .٢٤-١٩مرجع سابق ، ص ص ، تأهيل ذوى االحتياجات الخاصة:  نايف بن عابد الزارع -٣
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 ويمكن تلخيص أهـداف     )١٥٥(إلى إعادة تكيف الفرد مع ظروف المجتمع الذي يعيش فيه         
  :.التأهيل فى النقاط اآلتية

  . زيادة وعى المجتمع وأفراده بوجود المعوقين واحتياجاتهم وإمكانياتهم- ١ 
  .وقين وسائل العيش غير معتمدين على غيرهم  أن تتاح للمع- ٢ 
 إتاحة فرص التعليم أمامهم، كل حسب إمكانياتـه وقدراتـه سـواء الحركيـة أو                - ٣

  .)١٥٦(العقلية
.                                                         استعادة الفرد المعوق لقدراته الخاصة حتى يستطيع مواجهة مهام حياته اليومية- ٤
  .    )١٥٧(  إتاحة فرص التعليم ومحو األمية- ٥
  .      توفير فرص العمل والتشغيل من خالل التدريب- ٦
 مـع     توظيف المعوقين حركياً وإدخالهم سوق العمل وتمكيـنهم مـن المنافـسة             - ٧

 الهدف األساسي للتأهيل إذ أنه يحقق اسـتقالليه  فنظرائهم األسوياء ويعتبر التوظي  
المعوق واكتفاءه الذاتي، ويجب أن يحدد الفريق التأهيلي مـع العميـل المعـوق              

  .)١٥٨(إمكانية توظيفه بنجاح، واختيار أنسب الوظائف التى تناسب عجزه
ن ثمان خطوات وتتلخص هـذه      أما بالنسبة لخطوات عملية التأهيل فإنها تتضم      

  -:الخطوات فيما يلي

  : استكشاف الحاالت-١
أن أول خطوة من خطوات التأهيل هى استكشاف الحاالت وحصرها بمجـرد            

، ويتطلب ذلك   )١٥٩(اإلصابة حتى تبدأ عملية التأهيل بأسرع ما يمكن مما يضمن نجاحها          
الموجـودة بالجمعيـات    وجود ترابط بين مكاتب التأهيل والمراكز الطبية اإلجتماعيـه          

                                                 
  .٤٢٤،ص  مرجع سابق  ،سياسة قوميه للحد من اإلعاقة : ماهر أبو المعاطى على -٤

   .٣١٧-٣١٦ ، ص سابقالمرجع ال:   على محمد فهمي السيد -١

 مرجع ،) تأهيل–رعاية (التربية البدنية واإلعاقات الحركية لذوى االحتياجات الخاصة      : ، منى سامح أبو هشيمه       هرياألز منى أحمد    - ٢

 .٢٩سابق ، ص 

3- Brenda Dubois & Karla krogsruol miley ; Social Work: an Empowering profession (London Allyn and 

Bacon and Jchus ter, Inc, 1992,p :  

 .١٠٩ مرجع سابق ،ص ،تأهيل ذوى االحتياجات الخاصة : نايف بن عابد الزارع  -٤
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، ويعد هذا التوجه هـو أحـد   )١٦٠(األهلية وبين المعوقين حركياً وأسرهم والمجتمع ككل      
االتجاهات العالمية المعاصرة والذي يضم في محتواه اتجاهات أخـرى حديثـة منهـا              
االكتشاف المبكر واالندماج في المجتمع والمشاركة والفرص المتكافئة واالستقالل فـي           

 .)١٦١(راء البحوث والدراسات العلمية واستثمار موارد المجتمع المعيشة وإج

ويقصد في هذه المرحلة باالكتشاف المبكر االكتـشاف الـسريع ألي انحـراف             
ملحوظ أو غير ملحوظ بشكل مباشر أو غير مباشر في أية ناحية من نواحي النمو لدى                

 أو اجتماعياً وذلك للحد من      الفرد سواء كان هذا النمو حسياً أو جسمياً أو عقلياً أو نفسياً           
  .)١٦٢(التأثيرات المحتملة للوضع النمائي لهذا الشخص

  : التشخيص والتقييم-٢
يتضمن ذلك إجراء الفحوص الطبيـة المتخصـصة وتقيـيم الحالـة النفـسية            
والدراسة االجتماعية للحالة وتقييم القدرات واالستعدادات المهنية حتى نتمكن من وضع           

  .جب أن يشترك الفرد فى إعدادها وتنفيذهاخطة التأهيل التى ي

  : التوجيه المهني واإلرشاد النفسي-٣
تبدأ عملية التوجيه المهني واإلرشاد النفسي منذ المقابلة األولـى مـع الفـرد              
المعوق وتنتهي بانتهاء عمليه التأهيل اى أن التوجيه يالحق الفرد طوال مرحلة التأهيل             

عن مواهبه ومقارنتها بفرص العمـل المكفولـة لـه          فالتوجيه يساعد الفرد فى الكشف      
ويعاونه على أن يصل بنفسه إلى قرارات حاسمة تتعلق بتدبير شئونه وتكوين وجهـات              
نظره وإسعاد نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه مع مراعاة الفروق الفردية التى تتطلب أن              

  .وميوله وإمكانياتهيقوم كل فرد بمزاولة النشاط فى الناحية التى تناسب استعداداته 

                                                 

  .٦٨ ، مرجع سابق ،ص  الخاصة االحتياجات ذوىوتأهيلرعاية :  مروان عبد المجيد إبراهيم- ٥

ة والمعوقين ، العـدد      ، اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاص      أضواء على الحديث في رعاية وتأهيل المعوقين سمعياً       :  يوسف هاشم إمام     - ١

   .٥٢ ، ص ٢٠٠٠ ديسمبر ، ٦٤
 ، اتحـاد هيئـات رعايـة        مراحل العمل في مجال رعاية المعوقين     :  مدحت أبو النصر     - ٢

  .٥٤ ، ص ٢٠٠٠ ، يونيو ، ٦٢الفئات الخاصة والمعوقين ، العدد 
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  : استعادة الطاقة-٤
وتشمل هذه المرحلة الخدمات الطبية وما يلحق بهـا مـن خـدمات العـالج                

 . )١٦٣(الطبيعي الذي يقلل من العجز ويحد من أثره حتى ال يتعطل الفرد عن أداء العمل

 : التدريب المهني- ٥

كياً حتى يمكنهم من أداء             ويتم من خالل هذه الخطوة إتاحة الفرصة للمعوقين حر        
األعمال التى تناسبهم أكثر من غيرهم وبذلك يمكنهم القيام باألعمال المثمـرة المالئمـة     
لحالتهم واستغالل إمكانياتهم وقدراتهم ومؤهالتهم وخبراتهم فى ضوء إمكانيات التشغيل          

  .ومقتضيات المهن

  : الخدمات المساعدة-٦
 أم قصر إلى خدمات إضافية تقدم للفـرد  تحتاج عملية التأهيل سواء طال أمدها   

كخدمات اإلقامة واالنتقال وإعانة التدريب وثمن الكتب واألدوات واألجهزة المـساعدة           
  .واستخراج الموافقات وغير ذلك من الخدمات

  : التشغيل-٧

ويقصد به توفير أنواع العمل المالئمة لذوى العاهـات بعـد إتمـام تـدريبهم               
حالة األسواق وإمكانيات التشغيل فاختيـار المعـوق للعمـل          وتأهيلهم حسبما تسمح به     

والوظيفة المالئمة له جزء هام من عملية التأهيل ويجب أن يتم على أساس التوافق بين               
  .متطلبات العمل والطاقة البدنية للفرد

أن عملية تشغيل المعوق وإلحاقهم باألعمال التى تناسبهم تعتبر أهـم جوانـب             
أخصائيين التشغيل الذين يعملون فى المؤسسات االجتماعية الطبيـة         التأهيل وتستند إلى    

  .)١٦٤(أو فى مراكز التأهيل وقد تكون من التزامات أخصائي التشغيل المهني

  : المتابعة–٨

                                                 
  .٦٩بق ، ص  ، مرجع سا الخاصة االحتياجات ذوىوتأهيلرعاية  : مروان عبد المجيد إبراهيم- ١

  . ٧٨ ، مرجع سابق ،ص الخاصة االحتياجات ذوىوتأهيلرعاية   : مروان عبد المجيد إبراهيم- ٢
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   ترمي هذه العملية إلى متابعة نشاط المعوق في عمله الجديد ودراسة درجـة             
ئه أو في األسرة ويتوقف على هـذه        تكيفه في العمل وفي العالقات االجتماعية مع زمال       

العملية استقرار الفرد والتعرف على مشكالته في العمل أو فـي األسـرة عنـد بـدء                 
ظهورها ، وفي بعض الحاالت يجد المعوق صعوبات في القيام بالعمل المدرب عليـه              
فيشعر بنوع من اإلحباط أو قد تسوء عالقته بصاحب العمل أو قـد ال يكـون األجـر                  

 قد يكون العمل مجهداً ووجود األخصائي االجتماعي إلى جانب المعوق فـي             مجزياً أو 
   .)١٦٥(هذه المرحلة يساعده على التغلب على مشكالته 

  :برامج وأنشطة العملية التاهيلية للمعوقين  : ٨-٣-٢
التأهيل يستهدف معاونة المعوقين حركياً الذين جاءوا إلى العـالم وبهـم هـذه             

 بعجز جزئي أو كلى ، وتتلخص أهداف برامج تأهيل المعـوقين       اإلعاقة أوالذين أصيبوا  
فى إعداد األفراد ليكونوا منتجين وذلك بتوجيههم وتدريبهم على األعمال المالئمة بمـا             
يتماشى مع استعداداتهم وقدراتهم وميولهم ومعاونتهم على التوافق مع ظـروف العمـل        

معوقين حركياً وتنميتهـا واالسـتفادة      بعد تشغيلهم فالتأهيل يرمى إلى تحديد إمكانيات ال       
 . )١٦٦(منها

وبرامج التأهيل هي كل ما يتم تخطيطه وتنفيذه مع المعوق حركيـا لتحـسين              
قدرته على أداء وظائفه كإنسان يعيش فى مجتمع ما وذلك لتقليل شدة إعاقته أو عجـزه                

  .)١٦٧(بالقدر الذي تسمح به حالته
  :وجهة إليهم إلىوتنقسم برامج التأهيل من حيث األفراد الم

يصمم هذا البرنامج بحيث يتناسب مع احتياجات الفرد المعـوق          : برامج فردية  -١
وقدراته، ويعتمد هذا البرنامج أساساً على نتائج التقييم، إلى جانب أنه يراعـى             

 .  )١٦٨(أراء الفرد المعوق ورغباته وطموحاته

                                                 
، السلوك االجتماعي للمعـوقين دراسـة فـي الخدمـة االجتماعيـة           :  محمد سيد فهمي   - ١

  .٩٧، ص ١٩٩٥اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
  . ٦٦ مرجع سابق ،ص، ذوى االحتياجات الخاصةتأهيلرعاية و : مروان عبد المجيد إبراهيم-٢

  .٣٢٠مرجع سابق ،ص ،  اإلعاقات الحركية بين التشخيص والتأهيل بحوث التداخل رؤية نفسية : على محمد فهمي السيد -٣
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 فـى   بعد وضع البرامج الفردية لألشخاص ، يمكـن ضـمهم         : برامج جماعية  -٢
أجزاء قليلة أو كثيرة بحيث يؤدى كل فرد األجـزاء التـى تناسـبه وتحقـق                

  .)١٦٩(األهداف الخاصة به
والتصنيف السابق هو تصنيف عام تندرج تحته مجموعة مـن البـرامج الفرعيـة          

  -:وهى
يقصد بها البرامج التى تساعد الفرد المعوق الذي أصـيب          :  البرامج العالجية    -

العـالج  (شكلته وهذه البـرامج تتـضمن خـدمات         بإعاقة ما على مواجهة م    
الطبيعي ، العالج بالعمل ، التدريب المهني ، تقـديم األجهـزة التعويـضية              
واألجهزة المساعدة ، الخدمات الطبية ، الخـدمات االجتماعيـة ، الخـدمات             

  . )١٧٠()الترفيهية ، العالج النفسي
وقايـة اإلنـسان مـن      يقصد بها البرامج التى تهدف إلى       :  البرامج الوقائية    -

  .)١٧١(اإلصابة بالمرض أو اإلعاقة أوعلي األقل الحد من اإلعاقة
أن وجود المعوق داخل برنامج تأهيلي معين يساعده على التعرف على جوانب            
القوة لديه وعلى تنميتها كما يصرفه عن التفكير فى نقاط الضعف ويتم ذلك بواسـطة     

ويمكن تحديـد   مر بها المعوق أثناء تأهيله،      أنشطه التأهيل المختلفة والمتنوعة التى ي     
  :.أنشطة التأهيل كاألتي

 .Medical Rehabilitationالتأهيل الطبي  . ١
 .Psychological Rehabilitationالتأهيل النفسي  . ٢
 .Social Rehabilitationالتأهيل االجتماعي  . ٣
 .Vocational Rehabilitationالتأهيل المهنى  . ٤
 .Educational Rehabilitationالتأهيل التربوي  . ٥

                                                                                                                         
  .٥١ص   ، مرجع سابق ،تأهيل المعوقين:  سراج الدين هالل أسماء - ١

  .٣٢٠ مرجع سابق ، ص ،ن التشخيص والتأهيل بحوث التداخل رؤية نفسيةاإلعاقات الحركية بي : على محمد فهمي السيد - ٢

  .٨٥ ، ص لمرجع السابقا : مروان عبد المجيد إبراهيم-٣

  .٨٧-٨٦ص   ،سابقالرجع الم :إبراهيم عبد المجيد  مروان- ٤
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 .Environment Rehabilitationتأهيل البيئة  . ٦

  :(Medical Rehabilitation): التأهيل الطبي: أوالً

يقصد بالتأهيل الطبي عمليات الرعاية الطبية للمعوق وهى تتـضمن العـالج            
الطبي واألجهزة التعويضية المتاحة الستعادة أقصى ما يمكنـه مـن قدراتـه البدنيـة               

لك باالستعانة بجميع الوسائل الفنية والطبية كالعالج الطبيعي والتمـريض          والصحية وذ 
والطب والجراحة والعالج بالعمل والعالج النفسي والرياضي وذلك لتمكين المعوق من           

  . )١٧٢(الوصول الى درجة عالية من االعتماد على نفسه

 :)١٧٣(وتهدف برامج التأهيل الطبي إلى
حدوث العجز باستخدام وسائل الكشف و الفحوص       العمل على الوقاية من تكرار      -١

  .الطبية و الجينية
 عمليات التدخل المبكر لمنع     ءالعمل على االكتشاف المبكر لحاالت العجز وإجرا      -٢

  .تفاقم مشكلة العجز
العمل على تحسين أو تعديل القدرات الجسمية و الوظيفية للفرد بوسائل العـالج             -٣

عقاقير و األدويـة أو العمليـات الجراحيـة أو          الطبي الالزمة سواء باستخدام ال    
غيرها من اإلجراءات، و ذلك للوصول به إلـى أقـصى مـستوى مـن األداء                

  .الوظيفي
 :)١٧٤(وسائل التأهيل الطبي

  . األدوية و العقاقير الطبية-١
  . العمليات الجراحية-٢
  . العالج الطبيعي-٣
 . األجهزة الطبية التعويضية و الوسائل المساعدة-٤
  . اإلرشاد الطبي-٥

                                                 
   .٤٣، ص ١٩٩٨ ، العربي الفكر  ، القاهرة ، دارالتربية الرياضية والترويح للمعوقين:  إبراهيم ، ليلى السيد فرحات حلمي -١

  .٤٧مرجع سابق ، ص ، األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوى االحتياجات الخاصة:  وائل محمد مسعود - ٢

  .٤٨-٤٧ ص ص ،سابقالمرجع ال : وائل محمد مسعود-١
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 يقرره الطبيب باالشـتراك     والذي مرحلة العالج بالعمل     الطبيوتتضمن عملية التأهيل    
مع األخصائي االجتماعي وفيه يمارس المعوق حركيا نوعاً من النشاط أو الحيوية ذات             
الصفة اإلنتاجية أثناء فترة العالج بغرض تدريبه على القيام بحركات معينة تفيد خطـة              

ن جانب واستثمار وقت فراغه بأسلوب مثمر وصرفه عن التفكير في عاهتـه             العالج م 
وتحسين حالته النفسية ورفع روحه المعنوية مما يكون له أثـر كبيـر فـي التعجيـل                 

   .)١٧٥(بالشفاء

                                                 
، القاهرة يتهم في بعض الدول الخليجية     الخدمة االجتماعية في مجال الفئات الخاصة مع نماذج من رعا         :  ماهر أبو المعاطى على      -٢

  .٢٦٦-٢٦٥، ص ص  ٢٠٠٤زهراء الشرق ،  مكتبة،



 - ١١٠ -

 ): (Psychological Rehabilitation التأهيل النفسي ً:ثانيا

 المعوق فـى مقاومـة      يقصد بالتأهيل النفسي تلك الخدمات التى تهدف لمعاونة       
الشعور بالنقص نتيجة لنظرة بعض أفراد المجتمع إليه ومقارنة نفسه بـاآلخرين كمـا              

   .)١٧٦(تساعده في التغلب على الحالة النفسية التى تصاحب اإلعاقة الحركية

وتقوم عملية التأهيل النفسي على مبدأ احتـرام إنـسانية وفرديـة الـشخص              
بشكل مالئم، إضافة إلى أن التأهيـل النفـسي لكافـة           واستعداده للعالج وتعديل سلوكه     

الفئات له نفس األسس والمبادئ التى يجب مراعاتها فى العمل مع الفرد بغض النظـر               
عن جنسه أو لونه أو إعاقته مع مراعاة خصائصه الفردية وقدراته الخاصـة ونـواحي        

 التقـدم مـع هـذا       العجز لديه، ويتطلب ذلك اختيار اإلستراتيجية المناسبة والتي تحقق        
  .)١٧٧(الشخص أو ذاك

إن خدمات العالج النفسي تعتبر هامة وأساسية كجزء أساسـي مـن بـرامج              
التأهيل النفسي خاصة وبرامج إعادة التأهيل بشكل عام مرتبطة بكافة أشـكال التأهيـل              
المهني واألكاديمي واالجتماعي والطبي، ومن أشكال العالج النفسي العالج بالموسـيقى        

  .)١٧٨( بالرياضة والعالج بالعمل أو ما يعرف بالعالج الوظيفيوالعالج
 وعمليات التأهيل النفسي تسعى فى المقام األول إلى تقديم الخـدمات النفـسية             
التي تهتم بتكيف الشخص المعوق حركياً مع نفسه من جهة ومع العـالم المحـيط بـه                 

لتأهيل النفـسي إلـى     ليتمكن من اتخاذ قرارات سليمة في عالقته مع اآلخرين ويهدف ا          
الوصول بالفرد ألقصى درجة ممكنة من درجات النمو والتكافل في شخصيته وتحقيـق             

                                                 
،  )ذوو االحتياجات الخاصة المفهـوم والفئـات         :الجزء األول ( سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة      : عبد الرحمن سيد سليمان      - ١

  .٢٨٣مرجع سابق ، ص 

 . ٩٧-٩٦ص  ، مرجع سابق ، الخاصةاالحتياجات ذوى يلوتأهرعاية  :  مروان عبد المجيد إبراهيم- ٢

 .٩٨ ص ،المرجع السابق :  مروان عبد المجيد إبراهيم- ٣
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ذاته وتقبل إعاقته وتخفيض التوتر والكبت والقلق الذي يعاني منـه المعـوق وضـبط               
 .)١٧٩(عواطفه وتعديل العادات السلوكية الخاطئة ومساعدته على فهم خصائصه النفسية 

  :يل النفسيأهداف برامج التأه
أن اآلثار النفسية المترتبة على مشكالت اإلعاقة الحركية المختلفة ، تحد مـن             
أداء الفرد وتؤثر سلباً على تكيفه فى جوانب حياته المختلفة، وحيث أن خدمات التأهيـل    
بشكل عام تهدف من خالل البرامج المختلفة إلى مساعدة األفراد على استعادة قـدراتهم              

تكيف واالستقرار، فإن التأهيل النفسي بهذا المعنى يكـون مجموعـة           من أجل تحقيق ال   
الخدمات المتخصصة التى تهدف إلى مساعدة المعوق على مواجهة المشكالت وتحديـد            
أسبابها وفهمها التخاذ القرارات المناسبة، من خالل فهـم أبعـاد شخـصيته وقدراتـه               

والعمل والوصول إلى مفهـوم     المختلفة وبالتالي تحقيق أقصى درجة ممكنة من التكيف         
إيجابي للذات وتمتد أهداف التأهيل النفسي لتشمل كل من الفرد المعوق وأسـرته كمـا               

  :)١٨٠(يلي

  :أهداف موجهة نحو الفرد المعوق و تشمل) أ
  . مساعدة الفرد المعوق على تحقيق أقصى درجة من التوافق الشخصي-
من التوافق االجتماعي و المهني،      مساعدة الفرد المعوق على تحقيق أقصى ما يمكن          -

و ذلك من خالل مساعدته فى تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين والخـروج              
من العزلة االجتماعية واالندماج فى الحياة العامة للمجتمع، وكـذلك مـساعدته علـى              

  .هاالختيار المهني السليم الذي يتناسب مع حالته و ميوله و استعدادات
  .تعديل بعض العادات السلوكية الخاطئة التى قد تنشأ عن اإلعاقة العمل على -
:أهداف موجهة نحو أسرة الفرد المعوق وتشمل) ب   

                                                 
 ،  أسس الخدمة االجتماعية الطبية والتأهيلية    :  عبد المحي محمود حسن، السيد رمضان      - ١

   .٣١٦، ص ١٩٩٩دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 
  .٥٠ - ٤٩ ص ص ، مرجع سابق ،هزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوى االحتياجات الخاصةاألج : وائل محمد مسعود - ٢



 - ١١٢ -

 مساعدة األسرة على فهم و تقدير حالة اإلعاقة و ذلـك مـن خـالل تزويـدها                  -
بالمعلومات الضرورية عن حالة اإلعاقة و متطلباتها و تعديل اتجاهاتها نحو إعاقة احد             

 .دهاأفرا
 مساعدة األسرة على مواجهة الضغوط النفسية و االجتماعية التى يمكن أن تنـشأ              -

  .عن حالة اإلعاقة و التخفيف من آثارها
 مساعدة األسرة فى الوصول إلى قرار سليم و اختيار مجال التأهيـل المناسـب               -

  .للفرد المعوق وتدريبها على أساليب رعاية و تدريب الفرد المعوق
 :)١٨١(ليب التأهيل النفسيوسائل وأسا

 .اإلرشاد النفسي •
  .اإلرشاد األسرى •
  .تعديل السلوك •
 .التوجيه واإلرشاد المهني •
 .العالج النفسي •

اإلرشاد الفردي والجماعي واإلرشـاد     : تشتمل خدمات التأهيل النفسي على            كما  
هامة جداً  أن خدمات التأهيل النفسي     ،  )١٨٢(باللعب وبالعمل والفن والتمثيل والسيكودراما    

في أي جزء أو جانب من برامج التأهيل والبد وأن يكون المرشد أو األخصائي النفسي               
عضواً أساسياً فى برنامج التأهيل، حتى يستطيع تحديد وتقرير شكل التأهيـل النفـسي              

  . ودرجته وصورته وفقا لمتطلبات البرنامج وظروف كل حالة وأهداف تأهيلها
  

   : (Social Rehabilitation )التأهيل االجتماعي: ثالثاً
 يقصد بالتأهيل االجتماعي تأهيل المعوق حركياً من الناحية االجتماعيـة وذلـك            

خالل مساعدته على التكيف االجتماعي والتوافق مع أسرته وعمله والمجتمع الـذى   من

                                                 
  .٥٠، ص  المرجع السابق : وائل محمد مسعود - ١

 ، القاهرة ، مكتبة النهضة خدمات ذوي االحتياجات الخاصة : زينب محمود شقير -٢
  .٢٢٤ ، ص ٢٠٠٢المصرية ، 
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يعيش فيه واإلقالل من األعباء االجتماعيـة واالقتـصادية التـى قـد تعـوق عمليـة             
             .)١٨٣(أهيلالت

وتتضمن عملية التأهيل االجتماعي مجموعة من الجهـود المبذولـة إلحـداث            
تغيرات أساسية في تقبل الفرد لقدراته والتوافق مع أدواره االجتماعية سـواء بالنـسبة              
للعمل أو األسرة أو عالقته مع اآلخرين، وتوفير فرص حياة أفضل بالنسبة لـه وذلـك                

 .)١٨٤(لحياة في المجتمع مع تقديم خدمات المشورة بعد التأهيل لمقابلة متطلبات ا
  :)١٨٥(أهداف برامج التأهيل االجتماعي  

  .تطوير مهارات السلوك االجتماعي التكيفى عند الفرد المعوق . ١
العمل على تعديل اتجاهات األسرة نحو طفلها المعوق و توفير المساعدات ووسائل             . ٢

  .ى تأمين ظروف التنشئة االجتماعية المناسبة لهالدعم المناسبة لها لتكون قادرة عل
توفير الظروف الوظيفية لتمكين المعوق من ممارسة حياته و االندماج فى الحيـاة              . ٣

  .العامة وتكوين أسرة وتلبية احتياجاته واحتياجات أفراد أسرته
العمل على توفير الظروف البيئية المناسبة لدمج المعوق فى المجتمـع المحلـى و               . ٤

  .خالل العمل على تعديل اتجاهات األفراد و ردود فعلها تجاه اإلعاقةذلك من 
العمل على توفير الخدمات االجتماعية الالزمة لتلبية االحتياجات الخاصة لألفـراد            . ٥

  .المعوقين و الحث على سن التشريعات و القوانين الالزمة لتأمين حقوقهم
وعة من الخدمات   وعلى هذا األساس فإن التأهيل االجتماعي هو مجم             

تهدف إلى مساعدة الفرد على التكيف والتفاعل بشكل إيجابي مع المجتمع ، وخدماته             
تعتبر مكملة وأساسية فى ميدان تربية وتأهيل المعوقين والتربية الخاصـة، ويمكـن             
القول أيضا أن خدمات التأهيل االجتماعي تهدف إلـى تطـوير الـسلوك المناسـب               

                                                 

مرجع ، )ذوو االحتياجات الخاصة المفهوم والفئات  :الجزء األول( جية ذوى االحتياجات الخاصة سيكولو:  عبد الرحمن سيد سليمان -١

  .٢٨٣سابق ، ص 

  .٣٤٣ ص ،٢٠٠٠ الرعاية االجتماعية، اإلسكندرية، المكتبة الجامعية، :أحمد مصطفى - ٢
  .٥١ مرجع سابق، ص ،خاصةاألجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوى االحتياجات ال : وائل محمد مسعود - ٣
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نه من القيـام بـدوره االجتمـاعي المناسـب، وليـستجيب            والمالئم عند الفرد لتمكي   
  .)١٨٦(للمتطلبات االجتماعية فى المواقف والظروف المختلفة

 :Vocational Rehabilitation)(التأهيل المهني : رابعاً

 استعادة للحالة البدنية أو العقلية أو الوظيفيـة أو االجتماعيـة            ليعتبر التأهي 
األمراض وليس من الضروري أن ترجع الحالـة        المقبولة، بعد إصابة أو مرض من       

،غير إن أهم ما يميز هذه العملية هو        )١٨٧(إلى ما كانت عليه قبل اإلصابة أو المرض       
محاولة الوصول بالفرد المعوق إلى أقصى درجات الفاعلية وعلى هذا األساس يعـد             

  .التأهيل المهني واحداً من أهم أنشطة التأهيل التى يخضع لها الفرد المعوق 
 توصـية رقـم     ١٩٥ رقم   ١٩٨٣وقد عرفت اتفاقية استخدام المعوقين عام       

 التأهيل المهني بأنه تلك المرحلة من عملية التأهيل المتـصلة والمنـسقة التـى     ١٦٨
تشمل توفير خدمات مهنية مثل التوجيه المهنـي والتـدريب المهنـي واالسـتخدام              

سـب واالحتفـاظ بـه       الشخص المعوق من ضمان عمل منا      ناالختياري بقصد تمكي  
والترقي فيه ويمكن تعريف التأهيل المهني بأنه برنامج يتـضمن خطـوات منـسقة              
ومتواصلة لتوفير مجموعة من الخدمات الفنية مثل التوجيه المهني و التدريب المهني            
بقصد تمكين المعوق من ضمان الحصول على عمل مناسب لظروفه و إمكانياتـه و              

  .)١٨٨(عزيز اندماج المعوق فى المجتمعاالحتفاظ به والترقي فيه لت

                                                 
  . ١٠٠ص  ، مرجع سابق ، الخاصةاالحتياجات ذوى وتأهيلرعاية  :  مروان عبد المجيد إبراهيم- ١

 للتسويق والتوريدات بالتعاون مع     المتحدة العربية الشركة، القاهرة،   التأهيل الشامل : ، ياسر عثمان سالم وآخرون      الحديدي صبحي منى   -٢

 .١٣٣ ، ص ٢٠٠٩ ،المفتوحةجامعة القدس 

  .٥٤ مرجع سابق ، ص ، األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوى االحتياجات الخاصة :  وائل محمد مسعود - ٣
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  :أهداف التأهيل المهني
مجموعة البرامج و األنشطة التى تهدف إلى اسـتثمار         "يمثل التأهيل المهني    

وتوظيف قدرات وطاقات الشخص المعوق و تدريبه على مهنة مناسبة يستطيع مـن             
دف عمليـات   خاللها الحصول على دخل يساعده على تأمين متطلباته الحياتية، وتسته         

التأهيل المهني مساعدة الفرد الذي كان يحيا حياة غير منتجة أو حياة ليـست عمليـة      
لكي يدخل من جديد إلى المجتمع ويساهم مساهمة إيجابية فاعلة لمجتمعـة ولنفـسه              

   .)١٨٩("وألسرته
  :)١٩٠( ويمكن تلخيص األهداف الخاصة بالتأهيل المهني فى النقاط التالية

  .ت الشخص المعوق فى تدريبه على مهنة مناسبةتوظيف طاقات و قدرا •
ضمان عمل مناسب للشخص المعوق و ضمان احتفاظه بهذا العمل و الترقي             •

  .فيه
ضمان دخل اقتصادي دوري مالئم يستطيع من خالله الشخص المعوق تأمين            •

  .متطلباته الحياتية
  .إعادة ثقة الشخص المعوق بنفسه وتقديره لذاته والشعور باإلنتاجية •
  .عديل اتجاهات اآلخرين نحو قدرات وإمكانات الشخص المعوقت •
توجيه واستثمار األيدي العاملة والطاقات المعطلة لألشخاص المعوقين كمورد          •

 .من موارد التنمية االقتصادية المنتجة فى المجتمع
 .دمج المعوق فى الحياة العامة للمجتمع •

لجانب مـن عمليـات      السابقة فسوف نالحظ أن هذا ا      فوإذا تفحصنا األهدا  
التأهيل البد وأن يوفر مختلف الخدمات المهنية بما يتناسب والقدرات المتبقيـة بعـد              
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اإلعاقة ويقصد بالخدمات المهنية تلك الخدمات التى تساعد المعوق علـى ممارسـة             
  .)١٩١(عمله األصلي أو عمل أخر مناسب لحالته واالستقرار فيه

ي يقوم فريق من العاملين فى المؤسسة بعمليـة              وبعد انتهاء عملية التأهيل المهن    
 النهائي يضم هذا الفريق مدير المؤسسة والمدرب واألخـصائي االجتمـاعي            مالتقيي

وأخصائي التقييم وأخصائي التشغيل، وبناء على نتائج التقييم يمنح المتدرب شـهادة            
  .)١٩٢(فى التأهيل المهني حسب المجال الذي تدرب عليه

  :أهيل المهني خطوات عملية الت-
يتضمن التأهيل المهني تنمية المهارات التى فقدت أو أهملت ومساعدة الفرد           
فى العثور على عمل إما فى المجال الـصناعي أو التجـاري أو ورشـة محميـة                 
والبرنامج الفعال يمكن الشخص المعوق من أن يصبح عضواً مسهماً فـى المجتمـع              

 ويمـر   )١٩٣(لذات ورفع الروح المعنويـة    ويحسن التوافق السيكولوجي بزيادة تقدير ا     
  :هىالتأهيل المهني بمجموعة من الخطوات 

  : التقييم المهني.١ 

وهي عملية تهدف إلى دراسة قدرات وإمكانيات الـشخص المعـوق المهنيـة             
والتعرف على ميوله واستعداداته المهنية بهدف مساعدته على االختيـار المهنـي فـي             

ة في مراكز التدريب المهني ويقوم بهـذه الخطـوة          حدود ماهو متوفر من برامج مهني     
أخصائي التقييم المهني أو مرشد التأهيل وتستخدم فيها عدد من المقاييس واالختبـارات             
النفسية والمهنية التي تساعد على التنبؤ بالمجاالت المهنية التـي تناسـب اسـتعدادات              

  .)١٩٤(وميول وقدرات الشخص المعوق
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  : التوجيه المهني.٢
وة تهدف إلى مساعدة األشخاص المعوقين على االختيار المهنـي          وهي خط 

للمهنة التي تتناسب مع ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم من جهة ومع الفرص المناسبة            
 أن مهمة التوجيه المهني تعد عصب       والمتاحة لهم في سوق العمل من جهة أخرى ،        

عادة المعوق لممارسة عمـل     التأهيل للمعوقين ألن الهدف الرئيسي لهذا التأهيل هو إ        
بعد عالجه وتدريبه وأن التأهيل المهني يتفق ومبدأ الكفاية اإلنتاجية والـذي يـضع              

  .أنسب شخص فى أنسب عمل بالنسبة له
وتتضمن عملية التوجيه المهني تطبيق النظرة التكاملية للفرد عـن طريـق                    

مجال تخصصه متعـاونين    الفريق، حيث يشترك أعضاء الفريق في هذه العملية كل ب         
فيما بينهم لتحقيق الهدف المنشود وبعد مناقشة حالة المعوق يمكن تحديد نوع المهنـة              
أو العمل الذي سيوجه إليه المعوق وتعزيز ما يحتاج إليه من تـدريب ومـدة هـذا                 

   .)١٩٥(التدريب وإمكانيات العمل

  : التدريب المهني.٣

لمهني التي تخصص للتدريب الفعلي     وهي الخطوة الرئيسية في عملية التأهيل ا        
  .للشخص المعوق على المهنة التي تم اختيارها بعد إجراء التقييم والتوجيه المهني

 : وتمر عملية التدريب المهني في ثالث مراحل هي
  .التهيئة المهنية) أ
  .التطبيق العملي) ب
  .)١٩٦(التدريب في سوق العمل) ج

 فهي تتمثـل    ةريب المهني داخل الجمعيات األهلي    وبالنسبة للجهات التى تقوم بعملية التد     
   :)١٩٧(فى
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٥٧.  
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  . سنة١٩ مراكز التدريب المهني لمن هم أقل من -١
 المؤسسات الداخلية التى تنشئها هيئات التأهيل المهني لتأهيل األطفال حتـى            -٢

 سنة تلحق بها فصول دراسية وورش للتدريب على بعض األعمال           ١٨سن  
  .النفسية واالجتماعية أو الحرف باإلضافة للرعاية 

 التدريب المهني بالمنزل للحاالت التى يصعب انتقالها لمركز التدريب وفـى    -٣
  .هذه الحالة قد تصرف أحيانا مساعدات مالية للمعوق وأسرته

 :التشغيل. ٤

وتهدف هذه المرحلة إلى توجيه المعوق حركياً بعد استكمال عمليـة التـدريب             
ع ما حصل عليه من تدريب سواء فــي المـصانع أو            المهني إلى العمل الذي يتفق م     

الشركات أو الورش أو المنزل وبطبيعة الحال تتوقف عملية التشغيل على عدة عوامـل              
من بينها مدى توافر فرص العمل المالئمة ومدى توافر التشريعات القانونيـة وإلـزام              

تمـع  المؤسسات والشركات والمصانع بتشغيل المعـوقين ودرجـة الـوعي فـي المج            
واالعتقادات السائدة بين المصانع والشركات وأصحاب األعمال حول ضـعف كفـاءة            

التشغيل فـي سـوق العمـل        :(، وتأخذ هذه المرحلة أشكاالً متعددة منها      )١٩٨(المعوقين
  .)١٩٩( )المفتوح ،التشغيل المحمي،التشغيل الذاتي،التشغيل المنزلي والتشغيل التعاوني

                                                                                                                         
  .١٤٠ -١٣٩ ، مرجع سابق ، ص ص  الخاصةاالحتياجات ذوى يلوتأهفريق العمل فى مجال رعاية :  مدحت أبو النصر - ٢
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   .٢٣٦، ص  ،٢٠٠٢اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 
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  : )٢٠٠(مرحلة الرعاية الالحقة -٥
          تهدف هذه المرحلة إلى تتبع المعوق ومتابعة نشاطه فى عمله الجديد للتأكـد             

  من تكيفه 
واستقراره ، وذلك عن طريق دراسة درجة توافقه مع العمل الذي التحـق بـه وفـى                 
عالقاته االجتماعية مع زمالئه فى مجال العمل والمشكالت التى تعترض طريقـه فـى         

  .مجال عمله وأسرته

  :التأهيل التربوي واألكاديمي:اً خامس
(Academic and Educational Rehabilitation)  

التربية الخاصة والتأهيل عمليتان مترادفتان فى المعنى من حيث شمولها على             
  .برامج متكاملة، ومن حيث الهدف الذي يسعى له كل جانب من هذه الخدمات

مة والمـصممة لمـساعدة     والتربية الخاصة تمثل مجموعة من الخدمات المنظ        
األفراد ذوى الحاجات الخاصة من خالل البرامج المناسبة، التى تسعى لتنمية قـدراتهم             

  . المختلفة واستغاللها بشكل مناسب يمكنهم من تحقيق التكيف واالندماج

ويعمل المختصون فى مجال التربية الخاصة على تعديل األنـشطة التربويـة              
ت التربوية العادية، بحيث تـساعد األفـراد الـذين ال           والظروف المتاحة فى المؤسسا   

يستفيدون من هذه الفرص واألنظمة التربوية العادية على النمو السليم المتوافـق الـذي              
يؤدى إلى تحقيق الذات، وهذه التعديالت تشمل العناصر المختلفة األساسية التى تتكـون             

يب التـدريس، الوسـائل التعليميـة،       منها العملية التعليمية والتربوية مثل المناهج، أسال      
األجهزة واألدوات واألنشطة التدريبية واألبنية والفصول الدراسية، وأعـداد المعلمـين           

  .والكوادر

وقد بدأت خدمات التربية الخاصة أساساً بمؤسسات اإلقامة الدائمة والكاملة، بحيـث            
نفسية واالجتماعيـة   يلتحق المعوق بالمؤسسة لكل الوقت، ويتلقى الخدمات التربوية وال        

والصحية، إال أن هذا النمط من المؤسسات لم يستمر طويالً نتيجـة االنتقـادات التـى                
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وجهت إليها، وأهمها عزل المعوقين عن مجتمعهم مما أدى إلى ظهور نظم أخرى أكثر              
حيث تقـدم هـذه المراكـز خـدماتها         . مالئمة لالتجاهات الحديثة ومنها نظام المراكز     

عاقة سواء لكل الفئات فى نفس المركز، أو لفئـة واحـدة كـالمعوقين        لمختلف فئات اإل  
الخ، يذهب المعوقون إلى هذه المراكز لوقت محدد من         .... حركياً ،أوعقلياً ، أو سمعياً      

ويعودون إلى أسرهم فـى نهايـة الـدوام         " مثل دوام المدارس النهارية العادية    "النهار  
  .)٢٠١(المدرسي

ج التعليمية والتدريبية بوسائل وأساليب خاصة تناسـب        تقدم هذه المراكز البرام     
احتياجات وظروف اإلعاقة الخاصة، ومن الجوانب التى تركز على تنميتها، مهـارات            
العناية بالذات ، المهارات االستقاللية واالجتماعية، والمهارات األكاديميـة األساسـية           

ـ        ل والمهـارات الحركيـة     كالقراءة والكتابة والحساب، وكذلك مهارات اللغة والتواص
والحسية والمعرفية المختلفة، وهذه المهارات تقدم وفق ما يناسب كل فئـة مـن فئـات        

  .اإلعاقة بما يناسب خصائصها وحاجاتها

والمعوقون حركياً، يمكنهم تعلم نفس المناهج العادية مـع بعـض التعـديالت فـى               
 ، يعتبر التعديل فى األدوات      الوسائل وخاصة القراءة والكتابة واستخدام األدوات المعنية      

المساعدة فى عمليات الكتابة للمعوقين حركياً من العوامل الهامـة لقيـامهم بالمهمـات              
التربوية، وتختلف هذه المساعدات باختالف حاالت اإلعاقة الحركية فبعض الطـالب ال         

ـ  " مسك"يستطيع حمل    انى أداة الكتابة ومنهم من ال يستطيع توجيه الحركة الكتابيـة ويع
 ىآخرون من الضعف الشديد والملحوظ وارتخاء فى العضالت ومنهم من هو فاقد إلحد            

الذراعين أو اليدين، لذلك يمكن أن نقول بأن ما يناسب حالة قد ال يناسب حالة آخـري                 
نتيجة التباين فى نوع اإلصابة ومكانها وأثرها الوظيفي على المهارات الحركية سـواء             

 أو المهارات الحركيـة العامـة   (Fine motor skills)يقة كانت مهارات الحركة الدق
(Gross motor skills) من هنا البد من اختيار األداة المالئمة والمساعدة على الكتابة 

  .واختيار الطرف المالئم لهذه العملية سواء كان طرفاً علويا أو سفليا
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ة الخاصة بالجمعيـة أن  فمثال عند اختيار اليد لعملية الكتابة فإن على أخصائي التربي       
يقوم بتحليلها للتعرف على األجزاء الوظيفية العاملة بها وغير العاملة، وللتعرف علـى             
مدى التحمل ومقدرة اليد على الفتح واإلغـالق ومـسك األشـياء وحركـة األصـابع           
وانسجامها مع حاسة األبصار، وعند تعديل المواد المساعدة على الكتابة البد من أخـذ              

  .السالفة بعين االعتبارالعوامل 
  :أهداف عملية التأهيل التربوي 

  أن األهداف التربوية لتأهيل المعوقين حركياً هي نفس األهداف الخاصـة بتربيـة             
 ضرورة واضحة لتعديل البرامج الدراسية واألنشطة كلمـا         كاألفراد العاديين إال إن هنا    

يصحب ذلك من مـشكالت     دعت الحاجة لذلك لتتواءم مع صحة المعوق وحاجاته وما          
انفعالية وبخاصة إذا كان ذلك يتم داخل الجمعيات األهلية ، ويلعب العاملون فى مجـال               
التأهيل التربوي دوراً مهماً فى مساعدة المعوقين حركيا على تعزيز العادات الشخصية            

   .)٢٠٢(وأنماط السلوك التى تمكن كل فرد من تحقيق أقصى ما يمكن من فاعلية
لتأهيل التربوي وبغض النظر عن المكان التربوي الذي تطبق فيه فإنهـا       إن عملية ا  

تهدف إلى تزويد الفرد المعوق بالمعلومات والمهارات الضرورية التي تلبي احتياجاتـه            
التربوية الخاصة من خالل برامج تربوية وأساليب تدريس ووسـائل تعليميـة مناسـبة       

تم إعدادهم فـي الكليـات التربويـة        يؤديها معلمون متخصصون في التربية الخاصة ي      
 على درجة اإلعاقة وشدتها، درجة وعي       ء التربوي بنا  جبالجامعات ،ويتم تحديد البرنام   

األسرة واتجاهاتها وتوقعاتها من الطفل ومدى توفر الخدمات التربوية في البيئـة التـي              
  .يعيش فيها الطفل

ف باسم التربية لكل  المعرو١٩٧٥ سنة ٩٤/١٤٢ولقد كان القانون الدولي لعام 
األطفال المعوقين والذي تبنته األمم المتحدة من أهم القوانين التي نادت بالرعاية 
والتعليم والتشغيل للمعوقين والتقدم في الديمقراطيات العالمية والتي أظهرت االهتمام 

 األفراد ذوي االحتياجات بالتشريعات الخاصة التي تٌعنَي بحقوق اإلنسان وخاصة

                                                 
،  )الحسية والبدنية والتعامل معها   ( البسيطة   اإلعاقات : إسماعيل مصطفى حسن ، عبلة      - ١

  .١٥٦، ص ١٩٩١جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، 
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ة ومنهم المعوقين حركياً والتغير الذي حدث في اتجاهات معظم الهيئات الخاص
  .)١(والجهات المختصة في رعاية وتأهيل المعاقين حركياً

ويهدف التأهيل التربوي مساعدة المعوق حركياً في حدود قدراته وعلى ضوء           
 هـذا  خصائصه واحتياجاته ليصبح مواطناً صالحاً معتمداً على نفسه ويسعى التأهيل من     

الجانب إلى تحقيق التوافق الشخصي واالنفعالي واالجتماعي واالقتصادي ويسعى إلـى           
  :)٢٠٣(تحقيق احتياجات أساسية فيما يلي

 تنمية القدرة على التعامل مع اآلخرين عن طريق االشتراك في المواقف التعليميـة              - أ
 .المناسبة 

  .تي في األسرة والمدرسة تحقيق التكيف والتوافق االنفعالي واالستقالل الذا- ب
 اكتساب المهارات األكاديمية األساسية وتعليم الطفل ليكون عـضو فـي أسـرة              -جـ

  ومجتمع أكبر
 اكتساب المعرفة والمهارات الالزمة للقيام باألعمال اليوميـة واإلعـداد التربـوي             -د

  .والمهني لاللتحاق بعمل مناسب ليضمن تحقيق قدر معقول من االستقالل المهني

 : )٢٠٤(تأهيل البيئة: دساسا

إن تأهيل بيئة الفرد المعوق يعني توفير الظروف البيئية المناسبة  سـواء مـا               
يتعلق منها بالبيئة البشرية أو بالبيئة المادية أو الطبيعية وذلك من أجل توفير الظـروف               

اجمـة  البيئية المالئمة لنجاح عملية التأهيل وتلبية االحتياجات الخاصة للفرد المعوق والن       
 .عن حالة العجز التي يعاني منها

وتعتبر البيئة المحررة من العوائق من أهم االتجاهـات التاهيليـة المعاصـرة             
والتي حظيت باهتمام كبير سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنفيـذي فـي              

  .العديد من دول العالم
عضهما البعض  وترتكز عملية تأهيل البيئة على عنصرين ال يقالن أهمية عن ب          

  : وكذلك ال يقالن أهمية عن تأهيل الفرد المعوق نفسه، وهما
                                                 

  .٢٢٢، صمرجع سابق  ،  ذوي االحتياجات الخاصةخدمات:  زينب محمود شقير - ١
  .٩٢-٩١ مرجع سابق ، ص ص ،األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوى االحتياجات الخاصة : وائل محمد مسعود - ٢
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ويتمثل في تأهيل األسرة التي يعيش في ظلهـا الفـرد   : العنصر األول  -١
المعوق سواء بتعديل اتجاهات أفرادها أو بإرشادهم وتقـديم خـدمات الـدعم النفـسي               

  . مل مع الفرد المعوقواالجتماعي واالقتصادي لهم أو بتدريبهم على أساليب التعا
ويتمثل في البيئة الطبيعيـة والمتمثلـة فـي الـسكن           : العنصر الثاني  -٢

والمواصالت وتهيئة المباني العامة والتجارية والخدمية والترويحية وإجراء التعديالت         
 .المالئمة عليها لتمكين األفراد المعوقين من االستفادة منها بدون أية حواجز أو عوائق

تقديم الخدمات التاهيلية والعوامل المساعدة علـى نجـاح عمليـة           وسائل  : ٧-٣-٢

  :التأهيل
  :وسائل تقديم الخدمات التاهيلية: أوال
  : مكاتب التأهيل-١    

 عبارة عن مكاتب مهمتها استقبال المعوقين ودراسة حالتهم وتوجيههم مهنيـاً           
أن يتمكنـوا مـن     والعمل على تدريبهم وتقديم الرعاية االجتماعية لهم وتتـبعهم إلـى            

االستقرار واالعتماد على أنفسهم وتعتمد هذه المكاتب فى تنفيذ الخدمات علـى مـوارد              
البيئة وإمكانياتها فيمكن االستفادة من المصانع فى تدريب الحاالت وبالمستـشفيات يـتم        

 .)٢٠٥(أجراء الفحوص الطبية المتخصصة وتستقبل هذه المكاتب مختلف فئات المعوقين

مكاتب إلى استقبال المعوقين الذين يطلبون التأهيل مـن جميـع           وتهدف هذه ال  
المراحل العمرية ومن مختلف الفئات وإجراء الدراسات االجتماعية والنفسية والطبيـة           
والمهنية والتعليمية لهم، وتشمل مكاتب التأهيل خدمات تـوفير األجهـزة التعويـضية             

 .)٢٠٦(واألطراف الصناعية
مدير للمكتب ، أخـصائي اجتمـاعي ،   (تب على ويشتمل الجهاز الوظيفي للمك  
ويجتمع هؤالء المتخصصون في هيئة فريـق       ) مرشد تأهيل ، أخصائي نفسي ، طبيب      

عمل يعرف باللجنة الفنية للتأهيل، حيث يناقشون التقرير الخاص بالعميل، والذي يعـده             
لعميـل  عادة مرشد التأهيل مع خطة تأهيل فردية، ويتخذون القرارات الخاصة بقبـول ا    

                                                 
   .٧٠، ص سابقالمرجع ال : مروان عبد المجيد إبراهيم- ١

  ٨٤ ،ص سابقالمرجع ال:  مروان عبد المجيد إبراهيم- ١
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للتأهيل في البداية وإتمامه للتأهيل وأحقيته في الحصول على شهادة التأهيل عند إتمـام              
  .تأهيله، وكذلك لمتابعة وتعديل الخطة أثناء التأهيل

  

  :مراكز التأهيل -٢
 الشاملة بغرض تقديم خدمات التأهيـل لحـاالت اإلعاقـة           لتنشأ مراكز التأهي  

قسم للتأهيـل  ( خدمات التأهيل كاإلعداد البدني الشديدة، التي تحتاج لتجمع مجموعة من     
والتدريب المهني والتعليم والتدريب على مهارات التوافق الشخـصي واإلقامـة      ) الطبي

الداخلية في بعض األحيان، بما يناسب حاجات هؤالء المعوقين، وتقوم رسالة مراكـز             
لشخص المعـوق علـى     التأهيل على تقديم بيئة تاهيلية مكثفة ومتأنية ومتكاملة تساعد ا         

  .تحقيق حياة أفضل
ومهمة مراكز التأهيل هى تأهيل المعوقين حركيا بالنظام الداخلي وذلك بالنسبة           
لحاالت اإلصابات الجسمية التى يصعب عليها االنتقال للتدريب فى سوق العمل الحـر             

الت التى  وكذا الحاالت التى تحتاج إلى مراقبة مستمرة من الناحية النفسية والبدنية والحا           
 ويشتمل مركز   تحتاج إلى عالج طبيعي وعادة فإن مثل هذه المراكز تكون متخصصة،          

  :التأهيل على الخدمات اآلتية
القيام بالبحوث والدراسات فى مجال المعوقين حركيا الذين يستهدف المركـز            -١

  .العناية بهم وتأهيلهم
كـالعالج   العمل على تحسين اللياقة البدنية وتوفير الخـدمات المتخصـصة            -٢

  .بالعمل والعالج الطبيعي وأعداد األجهزة التعويضية
تقديم خدمات اإلرشاد النفسي والتوجيه المهني الن جو المركز يـساعد علـى              -٣

إعادة الثقة والطمأنينة ويهيئ المعوق لتقبل الخدمات اإلرشـادية واالسـتجابة           
 .للتوجيهات المهنية

يدة وإتقان المهـارات القديمـة      التدريب المهني بمعنى التزود بالمهارات الجد      -٤
بشكل يتالءم وظروف اإلعاقة الحركية ويمكن أن يبدأ العمـل فـى المركـز              

 .)٢٠٧(ويستكمل فى بيئة العمل الطبيعية

                                                 
  .٧٩ ، مرجع سابق ، ص  الخاصةاالحتياجات ذوى وتأهيلرعاية  : ان عبد المجيد إبراهيم مرو-١
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  :الجهاز الوظيفي لمركز التأهيل
يحتاج مركز التأهيل الشامل إلى عدد كبيـر مـن المـوظفين ومـن                

ل عمل المركز، والمعـالجون     تخصصات متنوعة مثل األطباء وبصفة خاصة في مجا       
ومتخصصون في مجـال األطـراف الـصناعية        ) معالج طبيعي، ومعالج مهني، الخ    (

التقـويم  (واألجهزة التعويضية، ومرشدون للتأهيل، وأخصائيون في القيـاس المهنـي           
، ومدربون مهنيـون، ومعلمـون للتربيـة الخاصـة، وأخـصائيو التـرويح،              )المهني

ائي للتوظيف، وإداريون، وموظفو خـدمات وسـائقون        وأخصائيون اجتماعيون، وأخص  
  .ومشرفون

  : المصانع الخاصة أو المحمية-٣   
وتهدف إلى تدريب وتشغيل المعوقين حركيا الذين يصعب تدريبهم وتـشغيلهم           
فى سوق العمل الحر بسبب جسامة اإلصابة أو صعوبة االنتقال أواالحتياج إلى رعايـة              

لكلى والنصفي والبتر المزدوج، والمـصنع المحمـى        طبية مستمرة فى حاالت الشلل ا     
يساعد المعوقين الذين يصعب اندماجهم ألسباب شخصية إما بصفة مؤقتة أو دائمة على             
التأهيل ويوجد بعض المعوقين يمكن استكمال تأهيلهم فى المصانع الخارجية بعد قضاء            

 .)٢٠٨(فترة زمنية معينة فى التشغيل المحمى
  :عدة على نجاح برامج التأهيلالعوامل المسا: ثانيا

         ال يعنى التأهيل خدمات فقط وإنما يعنى أيضا تنظيم الجهود المتـضمنة فـى              
العملية التاهيلية فتوضع األهداف والبرامج لمـساعدة األشـخاص المعـوقين حركيـاً             
م وأعدادهم لتكوين اتجاهات ايجابية تجاه عملية التأهيل وذلك مع مراعاة الفلـسفة القـائ             

 وعلى ذلك فإن نجـاح      )٢٠٩(عليها التأهيل وكذلك الممارسة التى تشملها العملية التاهيلية       
  :)٢١٠(برامج التأهيل يعتمد على العوامل التالية

                                                 
  .٧١، صلمرجع السابقا :مروان عبد المجيد إبراهيم  -١

  .٢٨١ص   ، مرجع سابق  ،) األساليب العالجية– التقنيات –المفهوم (  البدنية اإلعاقات:  عبد الرحمن سيد سليمان -٢

  .٩٧-٩٤سابق ، ص ص  مرجع ،األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوى االحتياجات الخاصة :  وائل محمد مسعود- ٣
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التشريعات والقوانين واألنظمة سواء كانت هذه التشريعات خاصة بـالمعوقين          ) ١
   .بشكل مباشر كقوانين تأهيل المعوقين أو قوانين التربية الخاصة

مدى توفر الكوادر المهنية المتخصصة والمؤهلة للعمل فـي مجـال تأهيـل             ) ٢
المعوقين سواء على المستوى اإلعداد األكاديمي فـي الجامعـات والكليـات            

  .والمعاهد
مدى استعداد األسرة والمجتمع ومدى توفر االتجاهات اإليجابية نحو المعوقين          ) ٣

  . من جهة ثانيةمن جهة ونحو أهمية وفعالية برامج التأهيل
مدى توفر البرامج التربوية والمهنية الالزمة والتي تغطـي كافـة مجـاالت             ) ٤

  .التأهيل
  .مدى توفر األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة) ٥
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  :الجمعيات األهلية وتأهيل المعوقين حركياً : المحور الرابع) ٤-٢
لية سواء على المستوى    أن المكاسب المختلفة التى حققتها حركة الجمعيات األه        

القومي أو الدولي جعلت من الجمعيات األهلية شركاء فى التخطيط للخدمات المتعلقـة             
 العـاملين معهـم،     نبأبنائها بعد أن كانت تلك العملية حكراً على المختصين والمهنيـي          

وأصبح المهنيون أكثر تقبالً وتفهما لدور األهـل وحقهـم فـى المـشاركة فـى أدق                 
  )٢١١(فنية للبرامج والخدمات المقدمةالتفصيالت ال

ومن الضروري أن تحدد االحتياجات التي يحتاجها األفراد المعوقين حركياً من           
خالل المخططين وواضعي السياسات وأن تكون هذه االحتياجـات مرتبطـة بميـولهم             
ورغباتهم مع االهتمام بأن احتياجات المعاقين حركياً ال تكمن في أجـسامهم وقـدراتهم            

   .)٢١٢(ية فقط الجسم

  :دواعي إشراك الجمعيات األهلية في تأهيل المعوقين حركياً: ١-٤-٢
 لقد أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تدخل مؤسسات المجتمع المدني وعلـى            

  :رأسها الجمعيات األهلية فى عملية تأهيل المعوقين حركياً وذلك لألسباب التالية
ي تتطلبها عملية إنشاء المراكز الخاصة       الكلفة االقتصادية العالية الت    نالتوفير م ) أ

  .لتأهيل المعوقين حركياً
زيادة الطلب االجتماعي على الخدمات التى حرمت منهـا الـشعوب فتـرات             ) ب

 .طويلة خاصة فى ظل ارتفاع أصوات مؤسسات حماية حقوق اإلنسان
تقلص دور الدولة البيروقراطية و عدم أداء دورها المطلـوب منهـا لخدمـة              ) ج

  .)٢١٣( وتحقيق طموحاتهشعبها

                                                 
النظام األساسي لبعض جمعيات رعاية وتعليم المعوقين في مصر والواليات المتحدة فـي ضـوء اإلدارة                :  نجدة إبراهيم على سليمان      -١

  .٢ ص وية ،جامعه القاهرة ،،معهد الدراسات والبحوث الترب  ،الجيدة للمجتمع المدني
212- Deborah Marks: Disability controversial debates and 

Psychosocial, Routldge, London, 1999, P. 96.  
 ٧٣ص ص   ، ، مرجع سابقدور مؤسسات المجتمع المدني فى حل بعض المشكالت المدرسة دراسة ميدانية:  عماد محمد عطية -١

– ٧٤.  



 - ١٢٨ -

توسيع رقعة الخدمات لتشمل المناطق الريفية والنائية التي التصل إليها المراكز           ) د
  .الخاصة التي عادة ما تتركز في العواصم والمدن الرئيسية

التوسع في تقديم خدمات وبرامج التأهيل لتشمل أعداداً أكبر مـن المعـوقين             ) هـ
تفي باحتياجاتهم التاهيلية الخاصـة، حيـث       ولتوفر لهم البرامج الالزمة التي      

تشير العديد من الدراسات المحلية في المجتمعات المختلفـة إلـى أن نـسبة              
األفراد المعوقين الذين تشملهم خـدمات التربيـة الخاصـة فـي المراكـز              

من مجموع األفـراد    % ٥والمؤسسات ال تتعدى بأي حال من األحوال نسبة         
  .المعوقين في هذه المجتمعات

 واتجاهـات أفـراد     نالتغير والتطور الذي حدث في اتجاهات أسـر المعـوقي         ) و
المجتمع نحو ضرورة تلبية الحاجات التاهيلية للمعوقين حركياً، وزيادة أعـداد       
الهيئات والجمعيات الحكومية واألهلية التي تطالب بتوسيع رقعـة الخـدمات           

  .عوقين حركياًجغرافياً ونوعياً وتطالب أيضاً بضرورة تأمين حقوق الم
االتجاهات المعاصرة التي تشهدها حركة تأهيل المعوقين والتربيـة الخاصـة           ) ز

ـ           المؤسـسات والـدمج     نوالتي تؤكد على مبادئ تكافؤ الفرص والتحـرر م
المجتمعي الشامل، وتحرير البيئة من العوائق الطبيعية واالجتماعية، وعلـى          

التى تتبعهـا الجمعيـات     ضوء هذه األسباب فإن هناك مجموعة من المبادئ         
  . التاهيلية المقدمة للمعوقين حركياً تاألهلية لتطوير الخدما
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 :مبادئ تطوير الخدمات التاهيلية المقدمة للمعوقين حركياً : ٢-٤-٢

 أن يظل المعوق داخل مجتمعه وان يساهم فـى كافـة األنـشطة المختلفـة                -١
 .م المتواجدة داخل المجتمع مع توفير الدعم الضروري له

 كافة المستويات داخل الجمعية أو فـى        ى مشاركة المعوق فى صنع القرار عل      -٢
  .شئون المجتمع بصفة عامة على حد سواء

  . أن يتلقى المعوق المساعدة والعون لتلبية احتياجاته داخل الجمعيات األهلية-٣
 أن يتقبل المعوق التطور االقتـصادي واالجتمـاعي بـشكل فعـال داخـل               -٤

  .)٢١٤(المجتمع

التخطيط واإلجراءات المتبعة لتأهيل المعوقين حركياً من قبـل الجمعيـات           : ٣-٤-٢

 :األهلية

فى ضوء المبادئ السابقة هناك مجموعة من الخطوات التى تتبعها الجمعيات           
  :. لعملية التأهيل تتمثل هذه فيما يليطعند التخطي

  .بيان أعداد الموظفين والفنيين الالزمة لعملية التأهيل •
  .د ميزانية اإلنشاء وميزانية المصروفات السنويةإعدا •
حصر الهيئات التى تعنى برعاية المعوقين حركياً أو التى يمكن االستفادة مـن               •

  .خدماتها عند إقامة برنامج التأهيل
جمع المعلومات عن التشريعات والقرارات واالمتيازات التى يمكـن االسـتفادة            •

 .منها
 خالل بحث مدى الحاجة الفعلية إلى خدمات        العمل على تقدير حجم المشكلة من      •

التأهيل االجتماعي والمهني والطبي للمعوقين حركياً قدر اإلمكان ومحاولة أيجاد          
صورة حقيقية لظروف معيشتهم حتى يمكن معرفة من هـم بحاجـة لخـدمات              

 .التأهيل

                                                 
1- Sally Hartley : CBR Participatory strategy in Africa  , First Published, (London: university College 

London institute of Child hood health) ,2002, P.P 14-15. 
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توفير مصادر التمويل والموظفين والفنيين والمشرفين والموجهين والمـدربين          •
 . زمة لعملية التأهيلالال

 : أما بالنسبة إلجراءات التأهيل داخل الجمعيات األهلية فهي كما يلي

  .الرعاية الطبية والعالج الطبي  -١ 
  اإلجراءات العالجية التى يقدمها أخصائيو العالج الطبيعي وعلـم الـنفس          -٢ 

 .والعالج المهني
  . ومهارات المعيشة اليومية التدريب على النشاطات المتعلقة بالعناية بالذات-٣ 
 تقديم األجهزة الفنية والتعويضية المساعدة واألطراف الصناعية وهو مـا           - ٤ 

 .يسمى بالتأهيل الجسماني
  .)٢١٥( التقييم والتدريب والتشغيل المهني-٥ 

  : علىةوبالنسبة للتأهيل التربوي تعمل الجمعيات األهلي
ة وتنمويـة ومهنيـة تتفـق       تزويد المعوقون حركيا ببرامج تربوية وتعليمي      ) ١

  .وظروفهم
تحقيق األهداف التربوية والتعليمية لتعليم المعوقين حركيا من خالل الوسائل           ) ٢

 .التعليمية والتكنولوجية التى تتفق وظروف اإلعاقة 
   .)٢١٦(إتاحة فرص اتصال المعوقين بالمجتمع ) ٣

                                                 
 .١٣٥، صمرجع سابق ، التأهيل الشامل: ، ياسر عثمان سالم وآخرون الحديدي صبحي منى - ١
التوجهات الفنية والتعليمات اإلداريـة لمـدارس        :، اإلدارة المركزية للتعليم األساسي     لتربية والتعليم  وزارة ا  -: الرجوع إلى     يرجى -٢

  ).   لتربية الخاصةأهداف ا ( ٢٠٠٥-٢٠٠٤وفصول التربية الخاصة للعام الدراسي 
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 :مراحل و خطوات عملية التأهيل داخل الجمعيات األهلية: ٤-٤-٢

لية التأهيل داخل الجمعيات األهلية فى مراحل متعاقبـة ومتسلـسلة و            تمر عم 
 :تتكون كل مرحلة من مجموعة من الخطوات، وفقاً لما يلي

 :.مرحلة اإلحالة واالستقبال وتتمثل فيما يلي: المرحلة األولى -

هي الخطوة التى تبدأ بتحويل المعوق إلى مركز التأهيل وعـادة مـا تـتم     :  اإلحالة -١
لة إما عن طريق طبيب أو عن طريق األسرة أو عن طريق المؤسسة التى كـان                اإلحا

  .ينتسب إليها هذا الشخص
تعتبر خطوة االستقبال من الخطوات المهمة جداً فى عملية التأهيل، فهي           :  االستقبال -٢

المرحلة التى يتم فيها تكوين االنطباعات األولية من جانب أسرة المعوق حـول جديـة               
هيل وما يمكن أن يحققه من نتائج من جهة، و تعطى للمركز والعاملين فيـه               برنامج التأ 

انطباعات أولية أيضاً عن رغبة األسرة و استعدادها للتعاون خـالل جميـع المراحـل             
  .)٢١٧(الالحقة من جهة أخرى

وفى هذه المرحلة يتم إجراء دراسة اجتماعية للتعرف علـى جميـع األحـوال              
  االجتماعية 

  :)٢١٨( وتشتمل علىللمعوقين حركيا
بيانات عن اإلعاقة مثل أسبابها نوعها وشدتها ودرجتها والظروف التي وقعت فيها             -

  .واآلثار النفسية واالجتماعية
بيانات عن العالج الطبي مثل المؤسسات العالجية المختلفة التـي قامـت بعـالج               -

  .المعاق ووسائل وأساليب العالج
يمارسها المعاق حركيـاً قبـل اإلصـابة        بيانات عن العمل مثل األعمال التي كان         -

  .واألجر الذي يتقاضاه والمستوى الدراسي الذي بلغه
                                                 

  .٣٣ابق ، ص  مرجع س، األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوى االحتياجات الخاصة : وائل محمد مسعود -١

، الخدمة االجتماعية في مجال الفئات الخاصة مع نماذج من رعايتهم فـي بعـض الـدول الخليجيـة                   :  ماهر أبو المعاطى على      - ٢
   .٢٧١-٢٧٠ ، ص ص ٢٠٠٤زهراء الشرق ،   مكتبة،القاهرة 
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شخصية المعوق من حيث مدى نضجه االنفعالي واعتماده علـى نفـسه ودرجـة               -
االتكالية أو االنطواء أو العدوانية التي خلفتها اإلعاقة وأثر سلوكه علـى عالقاتـه              

  .االجتماعية داخل وخارج األسرة 
انات عن أسرة المعوق وتتضمن التعرف على عالقة المعـوق بـأفراد أسـرته              بي -

والمشكالت االجتماعية التي نتجت عن اإلعاقة والمـستوى االقتـصادي لألسـرة            
  .واتجاهات األسرة نحو المعاق حركياً

  :مرحلة التقييم و التشخيص و اإلرشاد: المرحلة الثانية
  :من الدراسات والتي تهدف إلىوالذي يتم من خالل مجموعة : التقييم) ١

تحديد اإلمكانيات والقدرات الشخصية التى يتمتع بهـا الـشخص المعـوق            ) أ
  .وأيضا اإلمكانيات المتوفرة في البيئة

  .تحديد طبيعة االحتياجات التاهيلية الخاصة للشخص المعوق) ب
يمية النفـسية   دراسات التقييم الطبي ، الدراسات التقي     ( وتشتمل الدراسات التقييمية على    -

، الدراسات التقييمية االجتماعية، الدراسات التقييميـة المهنيـة، الدراسـات التقييميـة             
  )التعليمية

  :التشخيص) ٢
وهي عملية اتخاذ قرار بشأن تحديد نوع العجز ودرجته من حيـث الـشدة و               

  .طلوبنوعية االحتياجات التاهيلية الخاصة بالفرد المعوق وتحديد البرنامج التأهيلي الم
و التشخيص عملية علمية تتطلب مستوى عالي من الدقة و الموضوعية مـن             

  .)٢١٩(خالل استخدام المقاييس المقننة التى تتصف بمعايير الصدق و الثبات
  :اإلرشاد) ٣

يعد اإلرشاد عملية مخططة ومستمرة بين مرشد مؤهل ومدرب وبين مسترشد           
ا عالقة وجه لوجه، يتيح فيها المرشد       لديه حالة من القصور البدني واالجتماعي تجمعهم      

موقفاً تعليمياً يساعد فيه المسترشد على تفهم مواقفه وظروفه وإمكانياته، وعلى تنميـة             
هذه اإلمكانيات و االستفادة بها فى حياته بما يحقق أقصى درجة ممكنة من التوافق، كما               

                                                 
  .٣٥-٣٣  ص مرجع سابق ، ص، األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوى االحتياجات الخاصة:   وائل محمد مسعود -١
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ا يناسب حاجات الفـرد     تشتمل هذه العملية على الجهود التى تساعد على تعديل البيئة بم          
  .)٢٢٠(المعوق

  :مرحلة التخطيط لبرنامج التأهيل:  المرحلة الثالثة-
 المراحل الهامة فى عملية التأهيل حيث يتم فيها وضـع           نتعتبر هذه المرحلة م   

الحلول والخطط الالزمة لمواجهة اآلثار المترتبة على اإلعاقـة وتلبيـة االحتياجـات             
  .قالتاهيلية الخاصة بالفرد المعو

و خطة التأهيل يجب أن تكون خطة فردية انطالقاً من مبدأ التفريد الذي تقـوم               
  .عليه فلسفة التأهيل

 مراحل حيث سيتم بناء     ن م و تعتمد هذه المرحلة بشكل أساسي على ما سبقتها        
الخطة وفقاً لما توصلت إليه المرحلتين السابقتين، كذلك فإن نجاح و فعالية هذه الخطـة               

  .رحلة التى تليها وهى مرحلة التدريبيعتمد على الم

                                                 
  .٣٧، ص  سابقالمرجع ال : وائل محمد مسعود - ٢
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 :)٢٢١(مكونات خطة التأهيل

تتكون خطة التأهيل من مجموعة البرامج واألنشطة التي تساعد على            
  :تحقيق أهداف التأهيل األساسية، والتي يمكن إجمالها في ثالثة أهداف أساسية

  .والتوافق الشخصي منع المضاعفات الطبية والقيام باألنشطة الالزمة للحياة اليومية -١
  . التوافق االجتماعي في األسرة وفي المجتمع-٢
  . اإلنتاجية واإلحساس باإلفادة-٣

ويمكن اعتبار الجوانب التالية مكونات أساسية في عملية التأهيل تراعى عنـد            
  :إعداد خطة التأهيل الفردية

  . خدمات اإلعداد البدني-١
  .تماعي خدمات التدريب على التوافق الشخصي واالج-٢
  . التدريب المهني-٣
  )الخدمات االجتماعية( الخدمات المساعدة -٤
  . اإللحاق بالعمل-٥
 اإلرشاد، ويالحظ أن اإلرشاد عملية مستمرة باسـتمرار عمليـة التأهيـل             -٦

نفسها، فاإلرشاد يبدأ منذ اللحظة األولى للعمل مع الفرد المعوق، وقد يبدأ أحيانـاً قبـل                
 إال باستقرار العميـل فـي المجتمـع وتحقيقـه           يل، وال ينته  وصوله إلى مركز التأهي   

  .ألهدافه
وتساعد خطة التأهيل الواقعية والعمل اإلرشادي على أن يشعر العميل باقترابه             

من الواقع والمسئولية، وبصفة خاصة عندما يمضي في تنفيذ خطة التأهيـل ومعايـشة              
  .النجاحات المختلفة التي يحققها في مختلف األنشطة

يهمنا في هذا الصدد أن نركز على أهمية التقويم والمتابعة المستمرين للخطة،            و
وخطوات تنفيذها، ومراجعة مدى تقدم العميل فيها وإجراء التعديالت المناسبة عليهـا،            

  .كلما اتضح وجود صعوبات في تنفيذها أو بعدها عن الواقعية

 :مرحلة تنفيذ برنامج التأهيل:  المرحلة الرابعة-

                                                 

 .١٩٠ ، مرجع سابق ، ص  الخاصةاالحتياجاتتأهيل ذوى :  نايف بن عابد الزارع - ١
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جاح عملية التأهيل وتحقيقها ألهدافها يعتمد بشكل مباشر على تنفيذ الخطة           إن ن 
التاهيلية التي رسمها فريق التأهيل متعدد التخصصات، وتتكون هـذه المرحلـة مـن               

اإلعداد ، التدريب، التقييم ،المتابعـة ، اإلنهـاء أو إقفـال    (مجموعة من الخطوات هى     
 )الحالة

بمفهومه العام عملية ديناميكيـة تجتمـع فيهـا         ويعتبر تأهيل المعوقين حركياً     
خبرات وجهود األطباء واألخصائيين االجتماعيين واألخصائيين النفسيين والموجهين        
والمهنيين والمدربين وغيرهم لتوجيه مجموعة من البرامج المتكاملة فـى النـواحي            

ص الطبية واالجتماعية والنفسية والمهنية بقصد تحويل الشخص المعوق إلـى شـخ           
يعيش فى عيشة راضية مستقرة سواء بحصوله على عمل مناسب أو حصوله علـى              

  .خدمات تتيح له وسائل العيش اليومية، من خالل عملية التأهيل 

  :عوامل نجاح جمعيات تأهيل المعوقين حركياً: ٥- ٤-٢
بالنسبة لبرامج التأهيل داخل الجمعيات األهلية فإن نجاحها وتطورها يعتمد على ما            

 :يلي
، ونوعية الخدمة   )الكفاءة(، وتكاليف االنجاز    )االنتاجيه(كم وحجم الخدمات المقدمة      -١

  ).الحدث المفاجئ(، الظروف الطارئة أو )الجودة(المقدمة 
وغياب العاملين غير المسبب، ورضا اإلفراد      ) النمو(القوى العاملة وطاقة الجمعية      -٢

 .عن وظائفهم
عية علـى تغييـر أسـاليبها اإلجرائيـة         درجه تقسيم أو توزيع السلطة وقدرة الجم       -٣

والمعيارية لألستجابه للتغيرات البيئية، والتخطيط لمستقبلها وتحقيق أهدافها والمهام         
 .)٢٢٢(المرتبطة بها، والتفاعل مع البيئة واستثمار الموارد الالزمة

  .توافر التشريعات والقوانين واألنظمة -٤
البـرامج المهنيـة والتربويـة      مدى توفر الكوادر المهنية المتخصصة والمؤهلة و       -٥

  .الالزمة
                                                 

ـ  االجتماعية، مجلة القاهرة للخدمة     االجتماعية فى دراسة المنظمات     والفاعلية الكفاءةمفهوم  :  رياض أمين حمزاوى     -١ زء األول ،   ، الج

  .٥١-٤٧ للخدمة االجتماعية، ص ص العالي، القاهرة ، المعهد ١٩٩٤العدد الخامس، يناير 
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  .توفير التكلفة االقتصادية والتمويل الالزمين لتنفيذ برامج التأهيل -٦
 . )٢٢٣(استعداد األسرة والمجتمع ومدى تقبلهم -٧

هذا إلى جانب توافر بعض المهارات األساسية والضرورية فى مجال إدارة جمعيـات             
  .)٢٢٤(ن فى هذا المجالرعاية وتأهيل المعوقين لدى القيادات والعاملي

  : خالصة الفصل
 يتضح من خالل العرض السابق إن الجمعيات األهلية يمكن أن يكون لها دور             

 بـه مـن سـمات    عمؤثر وحيوي فى مجال تأهيل المعوقين حركيا وذلك نظرا لما تتمت  
وخصائص وما يمكن أن تقوم به من وظائف لكونها المؤسسات األقـرب إلـى أفـراد                

   .د إحساساً بمشكالت واحتياجات األفرارالمجتمع واألكث
 إن الحرص على تأهيل المعوقين بصفة عامة بما يتناسب مع متطلبات 
المرحلة الحالية وما تفرضه متغيرات العصر الحالي المتتابعة يدعو إلى تنشيط دور 
مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات األهلية ويتطلب ذلك النظر إلى 

الحاكمة للجمعيات األهلية وتحليل لسياسات الرعاية االجتماعية للمعوقين التشريعات 
وأهم التغيرات التي طرأت عليها وجوانب القوة والضعف وإعطاء األولوية لبرامج 
رعاية وتأهيل المعوقين من خالل االهتمام ببرامج التأهيل االجتماعي والمهني والطبي 

 .    والتربوي

المعوقين مهمة كأهمية الحد مـن اإلعاقـة أو منـع           أن عملية تأهيل وتشغيل     
حدوثها، لما لهذه العملية من آثار إيجابية على المعوق من جهة وعلى أسرته والمجتمع              
بشكل عام من جهة أخرى، بحيث تساعد برامج التأهيل على تكيف المعوق واسـتقراره            

ـ          وق أنـسانا مـستهلكاً     النفسي واالجتماعي واالكتفاء اقتصاديا، فبدالً من أن يكون المع
وعالة على غيره ومصدراً للعطف والشفقة، يصبح أنساناً منتجا يساعد فى نفع عجلـة              

من أعداد المعوقين يعيشون فـى الـدول        % ٨٠التقدم بالمجتمع، بخاصة إذا عرفنا أن       
النامية، كذلك فإن تشغيل المعوقين شكالً من أشكال الدمج والمساواة الذي تـسعى إليـه         

  .دول المهتمة برعاية المعوقينغالبية ال
                                                 

مرجع  ،) تأهيل –رعاية  ( الخاصة   االحتياجات لذوى   الحركية واإلعاقات   البدنية التربية:  ، منى سامح أبو هشيمه       األزهري منى أحمد    -٢

  .٢٩سابق ، ص 

3 -Osborn, A. G. J, Dimattia, P, Curran, F. F ;  Effective Management of special Education Programs, A 

hand book for school administrators Teacher's college Columbia University, N. Y, 1993,PP: 2-3. 
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 ثالفصل الثال

  جالم في دور الجمعيات األهلية
  األمريكيةالواليات المتحدة حركيا ب تأهيل المعوقين
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  الفصل الثالث

   حركيا  مجال تأهيل المعوقينفي دور الجمعيات األهلية

  . األمريكيةالمتحدة الوالياتب
  :محتويات الفصل 

  .تمهيد -
  : المحاور التى يتناولها الفصل-
  :ل المعوقين حركياجمعيات رعاية وتأهي: المحور األول) ١-٣

  .تسميات الجمعيات األهلية بالواليات المتحدة األمريكية) ١-١-٣
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 الفصل الثالث

   حركيا  مجال تأهيل المعوقينفي دور الجمعيات األهلية
  . األمريكيةالمتحدة الوالياتب

  : تمهيد
هـي  )  United States of America The(يات المتّحـدة األمريكيـة           الوال

تحادية ، تقع معظم     ومنطقة العاصمة اال   خمسين والية جمهورية دستورية فيدرالية تضم     
المحـيط   بين   وواشنطن العاصمة  والية   ٤٨، حيث تقع    أمريكا الشمالية البالد في وسط    

 فـي   السكاوالية أ  جنوبا ، تقع     والمكسيك شماال   كندا وتحدها   والمحيط األطلسي  الهادي
، أمـا   مضيق بيرينـغ   غربا عبر    وروسياالشمال الغربي من القارة، وتحدها كندا شرقا        

في منتصف المحيط الهادئ، كما تضم الدولة        )٢٢٥(أرخبيل فهي عبارة عن     هاوايوالية  
  .)٢٢٦( والمحيط الهادئالكاريبيالعديد من األراضي والجزر في 

 مليون ميل   ٣,٧٩ (تأتي الواليات المتحدة في المركز الثالث من حيث المساحة        
 مليون  ٣٠٧ (عدد السكان ، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث       ) ٢ مليون كم  ٩,٨٣ أو   امربع
، وتتميز الواليات المتحدة بأنها واحدة من أكثر دول العالم تنوعاً من حيث العرق              )نسمة

 االقتصاد األمريكـي  والثقافة وذلك نتيجة الهجرة الكبيرة إليها من بلدان مختلفة، ويعتبر           
 ١٤,٣ بنحو   ٢٠٠٨ لعام   إجمالي الناتج المحلى  أكبر اقتصاد وطني في العالم حيث يقدر        

  .)٢٢٧()من المجموع العالمي  % ٢٣ (دوالر أمريكيتريليون 

 جمهوريـة في العـالم، وهـي       فيدراليةوتعد الواليات المتحدة األمريكية أقدم      
 على حقوق األقليـات، وهنـاك نظـام         القانون يحكمها األغلبية ويحافظ فيها      دستورية

للضوابط لتنظيم الحكومة حدده الدستور األميركي، والذي يعد الوثيقة القانونيـة العليـا             
لـثالث مـستويات مـن     يخـضع المـواطنين   النظام الفيدرالي األمريكي  للبالد ، وفي    

                                                 

١- B�<0رCرضأشكال سطح ه7 أ"� :اCورة �1  ا
Eر�� و��
��� �F7�E� يC Hالجزر ی��.  
).2011-4-14: accessed at (/ wiki/gor.wikipedia.ar://http :tAvailable a-226  

227- Ibid .  
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 وتنقـسم واجبـات     والحكومة المحلية الحكومة الفيدرالية، وحكومة الدولة،     :  الحكومات
  .األقاليماطعات وحكومات الحكومات المحلية بين حكومات المق

وتعتبر الواليات المتحدة واحدة من أكثر دول العالم اهتمامـاً بالقطـاع غيـر              
الهادف للربح من حيث تقديم التسهيالت واإلعفاءات الضريبية التى تشجع هذا القطـاع             
على النمو واالستمرار والقيام بواجباته وتقديم خدماته كما يجب أن يكون، إلى جانـب              

 اهتمام متزايد باإلعاقة والمعوقين من حيث االهتمام بالتشخيص المبكر الـذي    ذلك يوجد 
يبدأ من فترات ما قبل ميالد الطفل ويستمر معه فى مراحل حياته المتالحقـة وصـوال                

  .لمرحلة الشيخوخة ، وأيضا يوجد اهتمام متزايد بإجراء األبحاث المتعلقة باإلعاقة 
النـشأة   :حالي بمناقشه المحاور التاليـة      وفى هذا اإلطار سوف يقوم الفصل ال      

والتطور التاريخي لجمعيات رعاية وتأهيل المعوقين حركيا ،مصادر التمويل الخاصـة           
بالجمعيات األهلية ، التشريعات المتعلقة بهذا الدور وجهود الجمعيات األهلية فى مجال            

  .تأهيل المعوقين حركيا

  :لمعوقين حركياجمعيات رعاية وتأهيل ا: المحور األول) ١-٣
 مجموعة من المحاور الفرعية التى تهتم بداية بتوضيح         ى       يشتمل هذا المحور عل   

 األهلية بالواليات المتحدة األمريكية يلـي ذلـك عرضـا           تالتسميات المختلفة للجمعيا  
للتطور التاريخي لهذه الجمعيات وأهدافه ويختتم ذلك بتوضـيح العالقـة بـين الدولـة          

  .بالواليات المتحدة األمريكية ةهليوالجمعيات األ

  :تسميات الجمعيات األهلية بالواليات المتحدة األمريكية) ١-١-٣
   القطاع غير الهادف للربح هو االسم الذي يستخدم عادة لوصـف مؤسـسات                   

 أو للقطاع الخـاص ويـشيع فـى         ةموومنظمات المجتمع األمريكي التى ال تنتمي للحك      
 Non ألمريكية استخدام مصطلح المنظمات غيـر الهادفـة للـربح   الواليات المتحدة ا

Profit Organizations ) NPOs (    أكثر من استخدام مـصطلح المنظمـات غيـر
 وهناك مـسميات  Non Governmental- Organizations(NGOs)(228)الحكومية 

                                                 
1- Bernard Ross, Clare Segal; Breakthrough thinking for NPOs , USA, 

Jossey Boss, 2002, p: xv.  
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 the third) منها القطـاع الثالـث   المتحدةت بالوالياأخرى للقطاع غير الهادف للربح

sector)       القطاع األول ويمثل الدولـة     :  حيث يوجد ثالث قطاعات فى الواليات المتحدة
، والقطـاع   )القطـاع الخـاص   (، والقطاع الثانى يمثل الكيانات الربحية       ) القطاع العام (

 Non Profit- Organizationsالثالـث وهـو المنظمـات غيـر الهادفـة للـربح        
)(229)(NPOs، أيضا يسمى القطاع المستقل ) the independent sector (  للتمييـز

 the philanthropic(بينه وبين الحكومة والقطـاع الخـاص ، والقطـاع الخيـري     

sector ( والقطاع التطوعي(the voluntary sector) اعترافا بأهمية العمل التطوعي 
 للتأكيد علـى مـساهمة هـذه    (the social sector) ىوالمتطوعين والقطاع األجتماع

  . )٢٣٠(ات فى تقوية النسيج األجتماعى بالواليات المتحدة المنظم

أحدث القطاعات الـثالث    ) القطاع الثالث ( ويعتبر القطـاع غير الهادف للربح    
م ، وقد شهد هذا القطاع نموا هائال منذ بداية وجـوده  ١٩٨٠حيث أنُشئ رسميا فى عام      

ح المسجلة والمعفاة مـن     فى الواليات المتحدة فنجد أن عدد المنظمات غير الهادفة للرب         
 مليون منظمـة فـى مطلـع    ١,٥ منظمة إلى أكثر من١٣,٠٠٠الضرائب قد أرتفع من    

 بليـون   ٦٠ الخيرية إلى    ت وصلت التبرعات والعطاءا   ٢٠٠٥القرن الحالي ، وفي عام      
دوالر ، ويفسر هذا النمو الهائل فى القطاع غير الهادف للـربح بالواليـات المتحـدة                

لذي تحصل عليه المنظمات غير الهادفـة للـربح مـن الحكومـة             اإلعفاء الضريبي ا  
باإلضافة إلى ما تصدره الحكومة من تشريعات تشجع على العطاء الخيـري ، علـى               

م والذي سمح للشركات بالتبرع بما قد يـوازى         ١٩٣٦سبيل المثال قانون الضريبة لعام      
  .)٢٣١(من الدخل الخاضع للضريبة االتحادية% ٥

                                                 
229-Tracy Daniel Connors (Ed); the Nonprofit Management handbook: 

operating policies and procedures, (New York); John Wiley & Sons 
Inc, 1993, p.866. 

230- What is the nonprofit sector? 
-Available at: http://www.boardsource.org/Knowledge.asp?ID=3.377, 
(accessed at: 20-4-2011). 

1- An overview of the non profit sector, available 
at:http://www.associatedcontent.com/article/196543/an_overview  
Of_the_non_profit_sector .html, (accessed at: 14-4-2011).  
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القطاع غير هادف للربح أنه ال يؤدى أنشطة مدرة للـربح          وليس معنى أن هذا     
 اى رسوم مقابل الخدمات التى يؤديها ولكن ذلك معنـاه أن األربـاح              ىأو أنه ال يتقاض   

التى تحصل عليها هذه المنظمات تذهب لألنشطة والخدمات المقدمة ولـيس ألصـحاب          
  .المنظمات أو المستثمرين

رس أنشطتها فى مهام محددة بـل نجـدها          فان هذه المنظمات ال تك     وتبعا لذلك 
تالمس نطاقات واسعة ومتنوعة فى حياة المجتمع األمريكي فهذا القطاع يشمل حـوالي             

م نحو مليون من هذه المنظمات جمعيـات خيريـة          ٢٠٠٦مليون منظمة حتى عام     ١,٦
من قوة العمل فى الواليات المتحـدة اى مـا يقـرب مـن          % ٧عامة توظف أكثر من     

، مما يشير إلى مدى أتساع هذا القطاع وفـى هـذا اإلطـار         )٢٣٢(ل باجر مليون عام ١٠
  : تأخذنا الدراسة الحالية إلى تعرف التطور التاريخي لهذا القطاع كما يلي

  

  : غير الهادفة للربح فى الواليات المتحدةتالتطور التاريخي للمنظما) ٢-١-٣
لمتحـدة منـذ أن         لقد وجدت المنظمات غير الهادفة للربح فى الواليـات ا         

 ١,٨ظهرت المنظمات التطوعية فى الفترات االستعمارية المبكرة وصوال إلى حـوالي            
مليون منظمة فى الوقت الحالي، وقد وجدت مثل هذه المنظمات الحيوية من أجل توفير              

وقد سبق وجود المنظمات غيـر الهادفـة        ،  )٢٣٣(الخدمات األساسية للمجتمعات المحلية   
، وذلك عندما بدأت هجرة المستوطنين األوربيين       )٢٣٤(ية األمريكية للربح أنشاء الجمهور  

إلى أمريكا حيث أنشئت منظمات تطوعية وخيرية كالمستشفيات ودور األيتـام وإدارات         

                                                 
232 - What is the nonprofit sector? Optic, 

 -Available at: 
http://www.boardsource.org/Knowledge.asp?ID=3.377, ( accessed at: 
20-4-2011).  

233- Boris, Elizabeth T. “Nonprofit Organizations in a Democracy.” in 
Nonprofits and Government: Collaboration and Conflict. The Urban 
Institute. Washington D, 2006, p: 5. 

234- Young, Dennis R. “Complementary, Supplementary, or 
Adversarial? Nonprofit-Government Relations.” in Nonprofits and 
Government: Collaboration and Conflict, the Urban Institute. 
Washington DC, 2006, p. 50. 
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مكافحة الحرائق لتلبية االحتياجات االجتماعية ،بينما احتلت المنظمات الدينيـة المكانـة            
   .)٢٣٥(ر البريطانياألولى كمنظمات غير ربحية فى عهد االستعما

 ومع تزايد االهتمام بالمعوقين نتيجة الحروب التى خاضتها الواليات المتحـدة           
% ٥٠ قام مجلس الوالية بدفع      ١٧٧٦أثناء وقوعها تحت االستعمار البريطاني فى عام        

 لرعاية البحارين   ١٧٩٨من معاشات الجنود المعوقين وأسست مستشفيات البحرية عام         
م أصبحت أنشطة الرعاية والتأهيل للمعوقين جزءاً مـن الخدمـة           المرضى والمعوقين ث  

  .)٢٣٦(العامة
وفى المستعمرات اإلنجليزية وقبل االستقالل تم بناء العديد من المالجئ للفقراء           
والمعوقين حركياً واستمر ذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر حيث تحول المجتمـع             

 متحضر وظهر عدد من الـرواد       فى ذلك الوقت من مجتمع ريفي إلى مجتمع صناعي        
التى قادت إصالحات فى عـام      " دورثيادكس"الذين نادوا بحقوق هؤالء المعوقين ومنهم       

م طالبت خاللها الواليات المتحدة بإدارة هذه المالجئ المحليـة وقـد اسـتجابت              ١٨٤٠
  .)٢٣٧(الواليات لندائها وتولت إدارة هذه المالجئ وفصلت كل فئة على حدة

م الخدمات للفئات المختلفة تأسست أول مدرسة عامـة خاصـة           وفى أطار تقدي  
 ، ومع   ١٩٠٠بالمعوقين حركياً في الواليات المتحدة األمريكية في مقاطعة شيكاغو عام           
 المعوقين مثـل    تقدم القرن العشرين انتشر التعليم الخاص بالمعوقين حركياً وغيرهم من         

ل الخاصة بالمعوقين حركياً واالهتمام     المصابين بالصمم والمتخلفين عقلياً وإنشاء الفصو     
الحالي بدمج هؤالء المعوقين حركياً وضمهم إلي المدارس العامة المحليـة وضـرورة             
وجود تعليم خاص بالمعوقين داخل المدارس المحلية ووضع نهاية للتفرقـة العنـصرية            

  .)٢(ضد هؤالء المعوقين 

ائلة من المعـوقين الـذين      وفي أعقاب الحرب العالمية األولى كانت األعداد اله       
تخلفوا عن الحرب عامالً هاماً من العوامل التى أدت الى البحث عـن وسـائل جديـدة        

                                                 
235 - Young, Dennis R. “Complementary, Supplementary, or 

Adversarial? Non profit-Government   Relations.” Ibid, 50-52. 
236- Joseph p. Shapiro, No pity, people with disabilities forging a new 

civil rights movement, India universal book traders, 1993, P.58.  
237- Joseph P.Shapiro; Ibid,  p: 59. 
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لرعايتهم واألتجاه للتأهيل، صاحب ذلك دعوة إلى االستفادة بطاقـات المعـوقين فـي              
اإلنتاج مما أدى إلى إنشاء أول معهد للتأهيل المهني في الواليات المتحدة األمريكية عام              

 واستمرت هذه الدعوة حتى أعقاب الحرب العالمية الثانية وصاحب ذلك التطور            ١٩٢٠
الهائل في الجراحة والذي جاء نتيجة للتدمير البشري خالل الحرب العالميـة األولـى              

)٢٣٨(.  

وقد تزامن ذلك مع حركة األهالي في الواليات المتحدة والتي تزامنت مع 
 حيث انتظمت اآلسر للضغط علي صانعي مثيلتها في دول كثيرة في أنحاء العالم

السياسة للحصول علي مزيد من الخدمات المالئمة فاتسعت فرص التعليم العام لهؤالء 
الطالب ، وساعد علي ذلك أيضاً األبحاث التطبيقية الفاعلة التي تعكس زيادة اهتمام 

لي تطبيقات الطب والعلوم السلوكية بهذا المجال وجهودهم في ترجمة المبادئ النظرية إ
  .   عالجية

فقد بدأ أولياء األمور في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين بتنظيم أنفسهم 
في جماعات خاصة لتبادل المعلومات والخبرات سعياً إلي توفير الخدمات الالزمة 
ألبنائهم والتخفيف من األعباء المعنوية والمادية التي تواجههم وأخذ دور المجتمعات 

ي التنامي شيئا فشيئا إلي أن أصبح لتلك الجمعيات دور ضاغط علي السلطات األهلية ف
السياسية والجماعات المهنية في المجتمعات الغربية مما أحدث ثورة حقيقية في تطوير 
االتجاهات وخدمات المعوقين، وفى الوقت نفسه عملت الجمعيات األهلية في البداية 

التغلب علي مشاعر اإلحباط والعزلة ووفرت علي مساعدة أسر األطفال المعوقين في 
فرصاً لألهل لاللتقاء وتبادل األفكار والمشاعر والخبرات مما أسهم في تحسين مستوي 

  .الصحة النفسية لكثير من أألسر وعزز ثقتها بنفسها
 الواليات المتحدة واحدة من أكبر الدول فى عـدد               وخالل القرن الماضي أصبحت   

 ألف  ٥٠ففي الخمسينات من القرن الماضي كان عدد هذه المنظمات          المنظمات الربحية   
  .)٢٣٩( ألف منظمة فى منتصف الستينات٢٥٠منظمة ثم وصل إلى 

                                                 
238- William L. Heward and Others, Exceptional Children, Forth Edition, Macmillan Publishing , New York, 

1992, PP. 399-400.  
1 -A history of Non profit Boards in the united states, available at: 
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بعد ذلك بدأت المنظمات المهتمة بشئون اإلعاقة فى تنظيم نفسها فى الفترة من             
 وأسست االتجاه االجتماعي تجاه اإلعاقة والذي واجه مفهـوم العاديـة            ١٩٧٠ و ١٩٦٠

ومنذ بداية الثمانينات بدأت المنظمـات       ،   )٢٤٠(وأعاد تعريف اإلعاقة بمنظور اجتماعي    
غير الهادفة للربح فى رفع مستواها ال ليكون أدائها جيد فقط بل لتؤدى خدماتها بكفـاءة      

، وقد أدى ذلك إلى وصول ميزانية المنظمات الخيرية فى التسعينات إلـى              )٢٤١(وفعالية
 .)٢٤٢( مليار دوالر من الهبات والتبرعات١٢٥ مليار دوالر منها ٥٠٠

 ٢٣٨٦٩١ثم أخذت أعداد هذه المنظمات فى االزدياد فوصلت إلـى مليـون و            
 ألف منظمة فـى عـام    ٢٥٠، ثم وصل هذا العدد إلى مليون و         )٢٤٣(١٩٩٦منظمة عام   

 وكلها منظمات معفـاة مـن   ٢٠٠٤ منظمة عام ٣٩٧٢٦٣، ثم إلى مليون و   )٢٤٤(١٩٩٩
 ١,٧ أوضحت مصلحة الضرائب أن هناك أكثر مـن          ٢٠٠٨، وفى عام    )٢٤٥(الضرائب

 ١,٢ وان هناك ما يقـرب مـن         )c( 501مليون منظمة غير ربحية مصنفة كمنظمات       
  .اى جمعيات خيرية عامة ) C)(3(501مليون منهم يمثلون منظمات 

يوضح عدد المنظمات غيـر الهادفـة للـربح بالواليـات المتحـدة             ) ١(والجدول رقم   
  :)٢٤٦(م٢٠٠٩-م١٩٩٩فترة من األمريكية فى ال

                                                                                                                         
.  (Accessed at:  16- 5-2010).www.boardssource.org/history.pdf-   
240- French, S ; "What is Disability?" in S. French (ed.) , On Equal Terms, Butterworth-Heinemann Ltd 

,Oxford ,1994, P. 3-16.   

3 - Carol Barbeito, Jack p. Bowman, Non profit compensation and 
Benefit Practices, New York, John Wiley & Sons Inc, 1998, p.2. 

242 - Peter. Fagan, Charitable Reminder Trust, Chicago; Irwin 
professional publishing, 1996, p. 2.   

5- Peter J Fagan: Charitable Reminder Trust, Chicago, Irwin 
Professional publishing, 1996, p.2.  

6- Helen fisher, (Ed), By the Numbers: Non profit organization, a 
statistical guide to non profit organization (Detroit), Gale research, 
1998, p: xxv.  

1- National Center for Charitable Statistics NCCS FAQs, available at: 
www.nccsdataweb.urban.org/FAQ/Fdetail.php.?category=48&itemID
=409. (Accessed at:  16-8 -2010).  

2- source: http://www.urban.org/publications/412209.html.referance.pdf    (Accessed at:  
16-3-2011). 
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١٩٩٩       أنواع المنظمات
   

 نسبة الزيادة  ٢٠٠٩

 %٣١,٥ ١,٥٨١,١١١ ١,٢٠٢,٥٧٣ المنظمات غير الهادفة للربح

 %٥٩,٣ ١,٠٠٦,٦٧٠ ٦٣١,٩٠٢  (3)(c)501الجمعيات الخيرية العامة

ويوضح الجدول السابق كيف أزداد عدد المنظمات فى تلك الفتـرة الـوجيزة             
ذلك فقد ذكرت إحصائيات أخرى أن عدد المنظمات غير الهادفـة للـربح             والى جانب   

 مليون فى ثالث سنوات فقـط       ١,٦ مليون إلى ما يقرب من       ١,٤المسجلة قد ازداد من     
 تريليون دوالر من أجمـالي      ٢٠وساهمت هذه المنظمات بما يقارب      ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(

  .)٢٤٧(٢٠٠٩اإليرادات فى 

ـ      ضح لنـا أن مؤسـسات التعلـيم الرسـمي          وبتفسير بسيط لألرقام السابقة يت
والمستشفيات يتم احتسابها ضمن المنظمات غير الحكومية وهى تمثـل ثالثـة أربـاع              
المنظمات غير الهادفة للربح، وتجدر اإلشارة إلى أن المستشفيات والمراكـز الـصحية             

  .)٢٤٨(من أجمالي إنفاق القطاع غير الهادف للربح فى الواليات المتحدة%) ٥٠( تمثل
وتمثل المنظمات الخيرية التطوعية فى الواليات المتحدة ربع حجم المنظمات           

 ألف منظمة تطوعية وهى بذلك أكبر دول        ٢٨٨غير الهادفة للربح اى أن عددها تقريباً        
  .)٢٤٩(العالم فى عدد المنظمات التطوعية

                                                 
247- According to a search of the Form 990 database housed by the National Center on Charitable Statistics on 

December 1, 2009. Search selection included: All registered nonprofits; by total asset level (1995, August 

– 2009, October), for Oct 2009; All States, Source: Structure of Nonprofit Sector 
in the U.S, available at :  

 http://subsidyscope.org/nonprofits/summary/structure/, (Accessed at : 
15-4-2011). 

1- Salmon, Lester, M & Helmut k Anheier; the Emerging Non profit 
sector, an overview (UK): Manchester University press, 1996, p.23.  

2 -The united state Non Profit Sector, available at: 
www.ncna.org/uploads/documents/livelus-sector-report2003draft3-
editsqd.pdf (Accessed at 15-9-2010). 
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أهداف المنظمات غير الهادفة للربح العاملة فى مجـال تأهيـل المعـوقين             ) ٣-١-٣

  :ياحرك
فى أطار ما سبق عرضه بالنسبة للتطور التاريخي لمنظمات رعاية وتأهيل 
المعوقين وما نتج عنه من اهتمام أفراد المجتمع االمريكى بإنماء هذا القطاع وفى ضوء 
الفلسفة الرأسمالية للمجتمع االمريكى نجد أن األهداف األساسية للمنظمات غير الهادفة 

  :عاية وتأهيل المعوقين حركيا تتمثل فيما يليللربح والتي تعمل فى مجال ر
وجود هدف من أهداف البر أو النفع العام واضح ومحدد للجميع تعمل الجمعية علي  )١

تحقيقه بعيداً عن أغراض الربح ويتمثل هذا الهدف فى برامج الرعاية والتأهيل 
  . المقدمة للمعوقين حركيا

اية الطبية والنفسية واالجتماعية تعزيز وإرساء معايير التميز لجميع جوانب الرع )٢
   . والتعليمية للمعوقين حركيا

تشجيع البحوث التي تهدف إلى منع حدوث اإلعاقات الحركية وتحسين خدمات  )٣
  .التأهيل المختلفة المقدمة للمعوقين حركيا

مواجهة الحاجات اإلنسانية للمعوقين حركيا من خالل عمليات التنشئة االجتماعية  )٤
 . )٢٥٠(ل االجتماعيوالضبط والتكام

 . اإلسهام فى تحقيق التنمية البشرية باالستثمار فى مجال تأهيل المعوقين حركيا )٥
 . رصد التطور الحادث فى القوانين والتشريعات المتعلقة بتأهيل المعوقين حركيا )٦

من خالل العرض السابق للتطور التاريخي للمؤسسات غير الهادفة للربح فى 
هدافها فى مجال رعاية وتأهيل المعوقين حركيا يمكن أن الواليات المتحدة وأهم أ

نخلص من ذلك إلى تحديد العالقة بين الدولة والمنظمات غير الهادفة للربح والتي 
 .تتضح فيما يلي

  : العالقة بين المنظمات غير الهادفة للربح والدولة فى الواليات المتحدة) ٤- ١-٣
ح والتـي تـشمل منظمـات رعايـة ذوى                   تحظى المنظمات غير الهادفة للرب    

االحتياجات الخاصة فى الواليات المتحدة بقدر كبير من االستقاللية وذلك نظراً لـسيادة             
                                                 

1- http://www.asia-spinalinjury.org/about/n_mission.php250- source :  
 (Accessed at:  16-2-2012).   
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النظام الالمركزى فى النظام اإلداري األمريكي حيث تقتصر عالقة الدولة بالمنظمـات            
 The international Revenue) ) ٢٥١(غير الهادفة للربح على قانون الـدخل فقـط  

code Section)   وتتمتع هذه المنظمات بدعم كبير من الدولة والمـواطنين وتتلقـى ، 
تبرعات وتسهيالت ضريبية وإعفاءات بماليين الدوالرات سنوياً، ولذلك يعـد اإلعفـاء            

   .)٢٥٢(الضريبي أهم أسباب نمو وأتساع القطاع غير الهادف للربح بالواليات المتحدة

ر الهادفة للربح بالواليات المتحدة تدخل ضمن الالئحة              كما أن معظم المنظمات غي    
C3-501      نوع من المنظمات غير الهادفة للربح المعفاة        ٢٦ وقد حدد القانون األمريكي 

من الضرائب وفيما عدا جمعيات رجال األعمال والجمعيات المهنية فإن باقي المنظمات            
ة والتربوية والخيرية وتضمن    تدخل ضمن الالئحة السابقة والتي تغطى المنظمات العلمي       

الالئحة السابقة أن تصبح هذه المنظمات مستثناة من الضرائب إلى جانب إعطاء هـذه              
  .)٢٥٣(المنظمات الصالحية لتلقى الهبات المعفاة من الضرائب مثل الهبات الخيرية

) اإلحـصاءات الخيريـة     ( وفى التقرير الذي أعدة المركز الوطني لإلحصاء        
 مليون منظمة مع مصلحة الضرائب وبالمقارنـة        ١,٤ل ما يقرب من     ذكر أنه تم تسجي   

مع باقي القطاعات االقتصادية ذكر اإلحصاء أن حسابات القطاع غير الهـادف للـربح            
من األجور والمرتبات المدفوعة فى     % ٨,٣من ناتج األجمالى المحلى و    % ٥,٢سجلت  

   .)٢٥٤(الواليات المتحدة األمريكية

                                                 
2- Civil Society and its relationship to governance in the united states, 

available at: www.ntI.ids.ac.uk/ids/civsoc/docs/usa.doc. (Accessed at 
17/8/2010)  

252- Number of Nonprofit Organizations in the United States, available 
at: 
 www. nccs.dataweb.Urban.Org/ Pub.APPs/ profile Drill Down. Php/ 
State = US.-  .  (Accessed at:  17-3-2011).  

1- Salamon, Lester; The Emerging Non profit Sector, an overview, 
optic, p: 99. 

254- Non profit almanac 2007, available at: www.urban.org  (Accessed at 
15-12-2010). 
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 بليون دوالر   ٢٦ منحت هذه المنظمات     ٢٠٠٥الل عام   كما ذكر التقرير أنه خ    
كمساهمات تطوعية من قبل األفراد والمؤسسات والـشركاء وبلغـت نـسبة التطـوع              

 .)٢٥٥()تطوع عن طريق التنظيم الرسمي% ( ٢٩الرسمي من قبل األمريكيين 

مـن األجـور    % ٨,١١ شكلت المنظمات غير الهادفة للربح       ٢٠٠٦وفى عام   
سجلت المنظمات الخيرية العامـة     كما   ،   )٢٥٦(عة فى الواليات المتحدة   والمرتبات المدفو 

 تريليون  ١,٣ تريليون دوالر من إجمالي اإليرادات ونحو        ١,٤ أكثر من    ٢٠٠٧فى عام   
 وبالنسبة للتطوع والعطاء الخيري فقـد وجـد المـسح           ،)٢٥٧(دوالر من إجمالي النفقات   

 سنة قد تطوعوا للعمـل      ٢٦ من األمريكيين فوق سن   % ٢٦,٤ أن   ٢٠٠٨السكاني لعام   
 وهذه النسبة ثابتـة     ٢٠٠٨ و سبتمبر    ٢٠٠٧فى منظمات غير ربحية فيما بين سبتمبر        

  .)٢٥٨(٢٠٠٣فى عام % ٢٨,٨إلى % ٢٧,٤ مع زيادة طفيفة من ٢٠٠٣تقريباً منذ عام 
مما سبق يتضح أن الدولة واألفراد فى الواليات المتحدة األمريكية تقوم بتقـديم الـدعم               

 غير الهادفة للربح بسبل وطرق متعددة لتضمن استمرار هذه المنظمات فـى             للمنظمات
أداء أعمالها على أفضل وجه ممكن ، وال يتوقف ذلك عند الدعم المعنوي المقدم الـى                
المنظمات بل يمتد الى الدعم المادى أيضا وفيما يلي توضيح ألهـم مـصادر التمويـل        

  .الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح

 :مصادر التمويل الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح:   المحور الثانى)٢-٣

                                                 
3- source :Nonprofitalmanac2007,available at: 

http://www.nas.urban.org/statistics/quickfacts.efm.  (Accessed at: 15-
12-2010).  

256 - Source: Nonprofitalmanac2008, available at: 
http://www.nas.urban.org/statistics/quickfacts.efm.  (Accessed at: 16-
12-2010). 

257 - Source: Non profit alamanac 2008, available at: 
http://www.urban.org/publications/4122.9.html.referance/pdf212. .  
(Accessed at: 15-2-2011).  

258- Source: Current Population survey, September 2008, available at: 
http://www.census.gov/cps/ . , (accessed at: 26-4-2011).       
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ينظر المجتمع األمريكي إلى التعليم نظرة تقدير وإجالل باعتباره السبيل الـذي              
يمكن أن يقود الواليات المتحدة األمريكية إلى التطور واالزدهار، لهذا فقـد اسـتطاع              

ير مرحلة تعليم إلزامي تمتد مـن سـن سـت           األمريكيون أن يسبقوا األوربيين فى توف     
  .)٢٥٩(سنوات إلى ثماني عشرة سنة

 ١٨:  سـنوات    ٦وهذا يعنى التزام الدولة بتوفير تعليم جيد لجميع األطفال من           
سنة وبالمجان، وذلك فى إطار تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للجميع إلى أقـصى مـا               

 أو  ة االجتماعيـة أو االقتـصادي      وقدراتهم، دون النظـر لحـالتهم      متسمح به إمكانياته  
، ولكن نظراً الرتفاع تكلفة البرامج التعليمية للتالميذ المعوقين، فقـد طالبـت             ةالعقائدي

بعض المدارس أولياء األمور باالشتراك فى تكلفة البرامج التعليمية ألطفـالهم، ولكـن             
 مـع القـانون     حين لجأ أولياء األمور للقضاء تقُرر إيقاف هذه المطالبة ألنها تتعارض          

 ومناسـب، وقـضت     مجـاني الفيدرالي الذي كفل حق األطفال المعاقين فى تلقى تعليم          
تشمل الخدمات الالزمة والمصاحبة والتي تتضمن التـنقالت  " مجاني"المحكمة بأن كلمة    

وعالج النطق، والخدمات السمعية والبصرية، وخدمات العـالج النفـسي، وخـدمات            
إلـى الخـدمات الطبيـة أو االستـشارية أو الخـدمات      التشخيص والتقويم باإلضـافة   

  .)٢٦٠(األخرى
         ويعد ذلك وأحدا من األسباب التى تشجع اآلباء على التطوع والتبرع لـصالح             
المنظمات غير الهادفة للربح والتي تشمل المؤسسات التعليمية وتوضح اإلحصائيات أن           

% ٣٠تي من رسوم الخدمـة و     من موارد القطاع غير الهادف للربح يأ      % ٥٧أكثر من   
،فى حين أوضحت إحصائيات أخـرى      )٢٦١(من التبرعات والهبات   % ١٢من الدولة، و  

من موارد هذا القطاع تأتى من عائد خدمة البرنامج والذي يـشمل الرسـوم              % ٦٧إن  

                                                 
  .٩٤، ص ١٩٧٦، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، فلسفة النظام التعليم وبنية السياسة التربوية :  أحمد حسن عبيد- ٣

1- National Information Center on Deafness : The Education of Students with mental Retardation: 

preparation for life In the community . U.S.A Galludet University, 1997. p 1.  
2- Salmon M, Lester; Salamon.S.wojciech; Sokolowski Regina List; 

Global Civil society, An overview, Baltimore: John Hopkins institute 
for policy studies, 2003, p: 32. 
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مصادر أخرى  % ١١من الهدايا والمنح والتبرعات ، و     % ٢٢الحكومية والعقود ، وان     
 .)٢٦٢(ت والمكاسب أو الخسائر الناجمة عن السلع المباعةتشمل الرسوم واإليجارا

 ٢٨٤,٩٩         وقد وصلت التبرعات الخيرية من المؤسسات واألفراد والـشركات          
  .٢٠٠٧عن عام % ٥,٦ بانخفاض قدره ٢٠٠٨بليون دوالر فى عام 

  .من هذه المساهمات الخيرية%) ٣٤,٧(تلقت المنظمات الدينية  -
 فقد تسلمت أكبر ثاني نـسبة مـن هـذه المـساهمات             أما المؤسسات التعليمية   -

)١٣,٣(%  
من هذه المساهمات وأكبر رابـع      %) ٨,٤( فى حين تلقت منظمات الخدمات اإلنسانية       

 .نسبة

 بليون دوالر فى عام     ٢٢٩,٢٨ إلى   د التبرعات التى تقدم بها األفرا     تكما وصل 
 أمـا  ،)٢٦٣(% ٦,٣ وقد ساهم ذلك فى خفض معـدل التـضخم الـسنوي إلـى           ٢٠٠٨

 ٢٠٠٧ بزيادة قدرالمستقلة، عـام      ٢٠٠٨ بليون دوالر فى     ٤٥,٦المؤسسات فقد أعطت    
من الـشركات،   % ١٠ من مؤسسات المجتمع،     %١٠من المؤسسات المستقلة،    % ٧٢(
  .)٢٦٤() من المؤسسات العاملة%٨

        مما سبق يتضح إلى اى مدى يؤثر تشجيع النشاط التطوعي على أداء األفـراد              
 بالمجتمع االمريكى األمر الذي يؤدى فى النهاية إلى نمو واتساع القطـاع             والمؤسسات

غير الهادف للربح ويساعده على أداء مهامه وتقديم خدماته بأقصى طاقة ممكنـة، وال              
يعد تشجيع العمل التطوعي هو السبب الوحيد وراء نمو وازدهار هذا القطاع بل يضاف              

قوانين تساهم بشكل كبير فـى مرونـة هـذه    إلى ذلك ما تصدره الدولة من تشريعات و 

                                                 
262- source : NCCS Core files 2007,available at: 

- http://www.nas.urban.org/statistics/quickfacts.efm.  (Accessed at: 
16-12-2010).  

263- Source: Giving USA 2009, available at: 
http://nccs.dataweb.urban.org/pubApps/profile1.php.  (Accessed at : 
20-2-2011)-   

264 - Source: the foundation center, available at: 
http://www.urban.org/publications/412209.html.referance.pdf - 
 (Accessed at: 20-2-2011).  
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  .المنظمات وفيما يلي ذكر ألهم التشريعات والقوانين

التشريعات والقـوانين المتعلقـة بمنظمـات تأهيـل         : المحور الثالث   ) ٣-٣ 
  :المعوقين حركياً فى الواليات المتحدة األمريكية

ـ           ف اإلعاقـة   تفتقر الواليات المتحدة إلى تعريف موحد أو معايير موحدة لتعري
فالوكاالت المسئولة عن جمع البيانات المتعلقة باإلعاقة لكل منها تعاريف خاصة بهـا ،              

حددت اإلعاقة بأنهـا عـدم    ) ٢٠٠٣(فمثال إدارة الضمان االجتماعي بالواليات المتحدة       
 substantial gainful activityالقدرة على االنخراط أو إنجاز العمل المدر للـربح  

)SGA ( ف بدني أو عقلي ال يؤدى إلى الوفاة أو يتوقـع لهـذا العجـز أن                بسبب ضع
  . )٢٦٥( شهر١٢يستمر لفترة ال تقل عن 

أما قانون األمريكيين المعوقين فقد أعتمد تعريفاً واسعاً لإلعاقة، حيـث يعتبـر      
أن : الفرد معوقاً طبقاً لهذا التشريع إذا كان يندرج ضمن إحدى الفئات الثالثـة اآلتيـة              

 عجز بدني أو عقلي يوقف بشكل كبير ورئيسي واحد أو أكثر من األنـشطة               يكون لديه 
الرئيسية لحياته كفرد أو أن يكون لدى الفرد سجل خاص بهذا العجز أو ما يعتبره الفرد                

  .)٢٦٦(عجزاً

وبالنسبة إلحصائيات اإلعاقة فهناك ثالثة مصادر رئيسية شاملة يـستمد مـن            
المركـز الـوطني    :  الواليات المتحدة هـي      خاللها اإلحصاءات الخاصة باإلعاقة فى    

لألمراض والذي يقدم دراسة مسحية للصحة ومكتب اإلحصاء ومكتب إحصاءات العمل           

                                                 
265- Albritton F R ‘A Comparative Analysis of Business Major’s 

Attitudes towards Disability, Job Applicant Disability Status, and 
the Place ability of persons with disabilities.’ Available at 
http://etd.lib.fsu./theses/available/etd-07112  ( accessed at : 31-10-
2010).  

2- Beaumont A, E; This Estoppels has got to stop: Judicial Stopple and 
the Americans with Disabilities Act, New York University Law 
Review at 1529, 1996, p: 17, Available at http://web.lexis-
nexis.com/professional/   (accessed at 12-12-2010).   
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ومكتب اإلحـصاء ومكتـب العمـل       ) ويقدمان مسح خاص بالسكان الحاليين    (المشترك  
  . )٢٦٧()يقدمان الدراسة االستقصائية على الدخل والمشاركة فى البرامج(المشترك 

بعض اإلحـصائيات عـدد المعـوقين فـى الواليـات المتحـدة بــ               وتقدر  
 ٥من جملة السكان فى عمر      % ١٤,٨ اى أن    ٢٠٠٨ فرد وذلك فى عام      ٣٩,٣٩٥,٠٠٠

مـن جملـة   %) ٢,٧( فـرد  ٧,٠٩٢,٠٠٠سنوات فما فوق يعانون من إعاقة ما ، وان        
لذاتية  سنوات فما فوق يعانون من صعوبة فى أداء أنشطة الرعاية ا           ٥السكان فى عمر    

  .)٢٦٨()إعاقة حركية(اليومية والحركة داخل المنزل

بالواليـات   المنظمات غير الهادفـة للـربح     التشريعات والقوانين المتعلقة ب   ) ١-٣-٣

  :المتحدة األمريكية
تخضع المنظمات غير الهادفة للربح كغيرها من المنظمات الهادفة للربح 

  لقانون الوالية 
يتم إنشاء  حيث ،)٢٦٩(انون الحكومة الفيدراليةالموجودة بها بدال من الخضوع لق

المنظمات غير الهادفة للربح تبعا لقوانين الوالية التى تتواجد بها ، بعد ذلك تتقدم 
المنظمة  بطلب استثناء من الضرائب فيما يتعلق بمصادر تمويلها ومدخالتها وأوجه 

جهاز  (مصلحة الدخل الوطنيالصرف ، وعادة ما يكون ذلك بالتقدم بطلب إلى 
ات خاصة بالنسبة ألنواع محددة من المنظمات غير الهادفة مع وجود استثناء) الضرائب

للربح، ويقوم الجهاز بمراجعة الطلب للتأكد من تلبية المنظمة للشروط واعتبارها 
وقد يصدر الجهاز قرارا يعِلم فيه المنظمةَ الحقًا باستثنائها . منظمةً مستثناة من الضريبة

                                                 
3- Stapleton et al; Has the Americans with Disabilities Act reduced 

Employment for people with disabilities? The decline in 
employment of people with disabilities, Berkley Journal of 
Employment and Labor Law, 2004, p: 25; Available at 
http://web.lexis-nexis.com/professional/ (accessed at 10-12-2010).  

268 - Source: U.S. Disability Statistics, available at: 
- http://www.disabled-world.com/news/america/.   (Accessed at 20-2-
2011).    

269- Available at: 
 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_of_America_non-
profit_laws       (accessed at: 12-2-2012).    
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فاءات، وال ينطبق االستثناء على الضرائب من الضريبة الخاصة بالدخل وشمولها باإلع
االتحادية األخرى كضريبة الضمان االجتماعي للموظفين، كما يتوجب أن تدفع المنظمة 
ضريبة دخل فيدرالية ال ترتبط باالستثناءات التي حصلت عليها، ومن شأن الفشل في 

بة الدخل العمل ضمن إطار القانون أن يؤدي إلى فقدان المنظمة لالستثناء من ضري
  .)٢٧٠(الذي حصلت عليه

إلى جانب ذلك نجد أن بعض الواليات تقدم استثناءات إضافية للمنظمات غير 
الربحية مثل اإلعفاء من ضريبة المبيعات أو ضريبة األمالك، ورغما عن ذلك، فإن 
االستثناءات الضريبية الفدرالية ال تضمن اإلعفاء من الضرائب الخاصة بالواليات 

محلية، ويتوجب تقديم طلبات مستقلة للحصول على هذه االستثناءات والتي والسلطات ال
قد تختلف متطلباتها عن معايير مصلحة الدخل الوطني، وعالوة على ذلك، قد يطلب 
من المنظمة تقديم تقارير مالية سنوية لمصلحة الضرائب على مستوى الدولة وعلى 

  .)٢٧١(مستوى الوالية
 فى حالة القطاع غير الربحي دائما بالحديث عـن          ترتبط التشريعات والقوانين  

مجموعة من أهمها قانون ضريبة الدخل وعلى ذلك يعرف القطاع غير الهادف للـربح              
 ولكي تُعد المنظمـة     ويقسم إلى عدة مجموعات من خالل حالة اإلعفاء من الضرائب ،          

 :)٢٧٢(تيةغير ربحية ويتم إعفائها من الضرائب يجب أن تعمل فى أحد المجاالت اآل
  :المنظمات التربوية المعفاة مثل. ١

مؤسسات التعليم الرسمية مثل المدارس والكليـات والجامعـات والمتـاحف،            �
 . ومنظمات توجيه المواطنينممنظمات تأهيل األفراد وتطوير إمكانياته

  .المنظمات الدينية وتمثلها الكنائس والكاتدرائيات ومجالسها. ٢
 .ظمات الدراسة العلمي ومنظمات النشرالمنظمات العلمية مثل من. ٣

                                                 
http://en.wikipedia.org/wiki/Charitable_organization#United_States270

- Available at: (accessed at: 25-1-2012).   
271-   http://en.wikipedia.org/wiki/Charitable_organization#United_States 

Available at: (accessed at: 25-1-2012), Ibid. 
2 -Tracy Daniel Connors (Ed) ;The Non Profit Management Handbook 

,operating Policies and Procedures, New York , John Wiley & Sons 
Inc, 1998, P.P: 866-867 .  
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 القسم األول والـذي     د من قانون الضرائب يوج    )C)(3(501 وفي أطار المادة    
يشمل ما يسمى بالجمعيات الخيرية العامة وتـشمل المنظمـات الدينيـة والجامعـات              

من القـانون نفـسه     ) C)(4 (501والمستشفيات والجمعيات الخيرية ، كما يضم القسم        
ل االتحادات المدنية، ومنظمات الرعاية االجتماعيـة وجمعيـات محليـة           منظمات تشم 

  .)٢٧٣(خاصة بالعاملين وهذه تمثل غالبية القطاع غير الهادف للربح

       وعلى هذا األساس يوجد داخل القطاع غيـر الهـادف للـربح مجموعـة مـن                
هذا الكيـان   التقسيمات وسوف تقوم الدراسة باستعراض الفئات الفرعية الرئيسية داخل          

المتسع من المنظمات غير الهادفة للربح وهذا التقسيم يقوم على أساس إعفاء المنظمات             
  :من الضرائب من عدمه كالتالي

  :Charities الجمعيات الخيرية -١
من قانون الضرائب وتعمل هذه     ) 3)(C)(501(موجب المادة   (منظالمؤسسات  

للمحتاجين وتضم هـذه الفئـة غالبيـة        المنظمات على توفير الرعاية والخدمات مجاناً       
 وصـل عـدد هـذه       ٢٠٠٦ المنظمات العاملة فى الواليات المتحدة  فطبقا إلحـصاء          

  .المنظمات إلى أكثر من مليون مؤسسة خيرية عامة
  :Foundations ( 274)  المؤسسات -٢

     يتم إنشائها من فبل األفراد أو األسر أو الشركات كوسيلة لدعم القـضايا             
ج التى تحقق اسـتفادة للمجتمـع وتخـضع هـذه المؤسـسات أيـضا للمـادة                 والبرام

)501)(C)(3 ( وهى تقسم الى عدة فئات كالتالي:  

ص� -أJ  :Private foundations ا�Kس�
ت ا

الفرد أو األسـرة    ( عادة يكون لهذا النوع من المؤسسات مصدر وحيد للتمويل          
مؤسسات أن تقدم منح سنوية بمـا ال        ويكون على هذه ال   ) أو أصحاب األعمال التجارية     

                                                 
273-Government Accountability Office (GAO). “Nonprofit Sector: 

Increasing Numbers and Key Role in Delivering Federal 
Services.” July 24, 2007. p. 1.  

274 - What is the nonprofit sector? Optic, 
 -Available at: 
http://www.boardsource.org/Knowledge.asp?ID=3.377, (accessed at: 
20-4-2011).  
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من األصول االستثمارية لها لدعم الجمعيات الخيرية األخرى الى جانـب           % ٥يقل عن   
  .من صافى أرباحها ومن أمثلتها مؤسسة فورد % ٢دفع ضرائب سنوية بمقدار 

  :K�Operating foundationsس�
ت ا�B�8L  -ب

من مواردها لتنفيذ برامجها الخيريـة         هي مؤسسات خاصة تستخدم الجزء األكبر  
الخاصة بدال من تقديم المنح الى المنظمات غير الهادفة للربح األخرى مثـل مؤسـسة               

  .كارنيجى للسالم الدولى 
  :  K�  Community foundationsس�
ت ا�Q��E ا�O'P-جـ

وهذه المؤسسات تعمل على جمع مواردها من العديد من الجهات المانحـة إال             
  .تركز فى عملها على مدينة أو منطقة معينة مثل مؤسسة كليفالندأنها 

   : Social welfare organizations  منظمات الرعاية االجتماعية - ٣
من قانون الضرائب وتـسمى     ) 4)(C)(501(منظمات غير ربحية معفاة بموجب المادة       

والمناصرة ولذلك  هذه المنظمات أحيانا منظمات الرعاية االجتماعية أو منظمات الدعوة          
فان لهذه المنظمات القدرة على المشاركة فى الدعوة التـشريعية والـضغط وأنـشطة              

  .الحمالت السياسية 

  :Professional and trade associations  االتحادات التجارية والمهنية  -٤
وتشمل غرف التجارة ورابطات األعمال التجارية وغيرها من المنظمات التى          

مل أو المصالح المهنية للمجتمع وهذه االتحادات معفاة مـن الـضرائب            تشجع على الع  
من قانون الضرائب ،األ أن المساهمات المقدمـة لهـذه          ) 6)(C)(501(بموجب المادة   

  .االتحادات ليست معفاة من الضرائب 
 للعاملين بالقطاع غير الهادف للربح فى الواليات المتحدة األمريكية          ةأما بالنسب 

 :)٢٧٥(ون إلي مجموعات ثالثنجدهم ينقسم
متطوعون بدون أجر، مع حصولهم علي مكافآت من شأنها أن تحثهم علي العمل              -١

بجد، وتعتبر عملية تشغيل وتدريب وإبقاء المتطوعين عملية معقدة للغاية، كما أن            
 .إيجاد طرق لمكافأتهم تعتبر تحديا كبيرا للمنظمة

                                                 
275 - Jo Ann Hankinet & John wilay &Sons :financial management for 

non profit organization , USA , 1998 , p . 302. 
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األمـر إلنجـاز مهـام خاصـة        المتعاقدون المستقلون، وهم متعاقدون في غالب        -٢
بالمنظمة، ويمتعون بخبرات خاصة ليست متوافرة في أسرة العاملين الموجـودة           
بالمنظمة، كما أنهم يقدمون تلك الخبرات بتكلفة أقل من العاملين اإلضافيين لمـدة             
طويلة المدى وهم يجعلون المنظمة قادرة علي التركيز علي النشاطات األساسـية            

  .المنظمةويزيدون من مرونة 
عاملون لمدة طويلة المدى، وهم عاملون يعملون بالمنظمة لمدة طويلـة المـدى              -٣

 .يقومون فيها بمهمة متوسطة ويتطلب ذلك تكلفة أكبر من المستقلون
وال يتوقف اهتمام الدولة فى الواليات المتحدة عنـد التـشريعات التـى تـرتبط               

لى اعتبـار أنهـم جـزء ال        بالمنظمات بل يمتد ليشمل األفراد المعوقين حركيا ع       
  .يتجزأ من المجتمع االمريكى وفيما يلي ذكر ألهم هذه التشريعات

  :التشريعات والقوانين المتعلقة باإلعاقة فى الواليات المتحدة األمريكية) ٢-٣-٣
كانت الواليات المتحدة من أوائل الدول التي اعتمـدت تـشريعات مناهـضة             

م الذي حظر التمييـز     ١٩٦٤نون الحقوق المدنية    للتمييز وكان ذلك من خالل اعتماد قا      
على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس واألصل القومي مما دعا المشرعين إلى               

 )٢٧٦(.رؤية اإلعاقة بصورة مماثلة

وقد خضعت قوانين اإلعاقة بالواليات المتحدة األمريكية لتحوالت عميقة خالل            
 قوانين اإلعاقة على نظام الرعاية اإلجتماعيـه        القرن العشرين، ففي بداية القرن ركزت     

الذي سعى لتوفير الرعاية لقدامى المحاربين الجرحى مـن جـراء الحـرب األهليـة               
، ثم بدأ القانون في إدراج فكرة التأهيـل والعـودة إلـى             )٢٧٧ (والحرب العالمية األولى  

ل كـل فئـات     النشاط اإلنتاجي للمعوقين بدءاً من الجرحى والمصابين وامتد ذلك ليشم         
  .اإلعاقة

                                                 
1-Title VII of the civil Rights Act of 1964 ; source: Harriette Buga 

:Reflections on Disability: Perspectives on South Africa, India and 
the United States of America, UNIVERSITY OF CAPE TOWN Faculty of 

Law – School for Advanced Legal Studies , 2006 , p:44 . 
277 - Harriette Buga :Reflections on Disability: Perspectives on South Africa, 

India and the United States of America, UNIVERSITY OF CAPE TOWN 
Faculty of Law – School for Advanced Legal Studies , 2006 ,p: 44 . 
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م أدى إنشاء صندوق تأمين الـضمان االجتمـاعي والعجـز           ١٩٥٠وفي عام   
وتأمين المساعدات االتحادية إلى تعزيز التوجه للرعاية االجتماعية إال أنه وفي إطـار             

  .)٢٧٨(هذه البرامج فإن القانون جعل من اإلعاقة وسيلة للخروج من قوة العمل
 بداية تحول كبير بالنسبة لإلعاقـة       ١٩٧٣ لعام   ويمثل سن قانون إعادة التأهيل    

من قانون الرعاية اإلجتماعيه إلى التوجه للحقوق المدنية للمعوقين، فقد أتاح هذا القانون             
للمعوقين حركيا من أعضاء الجمعيات الخيرية والمعفـون مـن العمـل أن يعـاملوا               

أنـشطة المجتمـع،    كمواطنين لهم كامل الحق في المشاركة على قدم المساواة في كل            
وأتضح ذلك من خالل ظهور جماعات الضغط والتقاضي واالحتجاجات والتي حاربت           
من أجل ضمان أن تنفذ األحكام الجديدة في مجال الحقوق المدنية من أجل سن قـانون                
شامل لمكافحة التمييز ضد المعوقين مما دفع الكونجرس إلى إصدار قانون األمـريكيين      

 وفيما يلي عرضا مفصال ألهم القوانين والتشريعات الخاصة         )٢٧٩(م١٩٩٠المعوقين في   
  :بتأهيل المعوقين وتعليمهم 

  :التشريعات والقوانين المتعلقة بتأهيل المعوقين حركياً ) ١-٢- ٣-٣
كفلت الواليات المتحدة األمريكية منذ الستينات حق األطفـال المعـوقين فـى             

عاقة مع مراعاة تقديم التعليم المالئم      التعليم العام ، بصرف النظر عن تصنيف وحدة اإل        
، وقد أتضح ذلك    )٢٨٠(لحاجات الفرد التعليمية شاملة المعاملة والعالج وفقا لنوع اإلعاقة        

من خالل ما قام به الكونجرس من خطوات هامة فى مجال تـوفير خـدمات أفـضل                 
 ين عندما أصدر تشريعا أسماه قانون العمل التعليمـي للمعـوق          ١٩٦٨للمعوقين فى عام    

 والـذي قـرر     ١٩٨٦لعـام   ) ٣٧٢/ ٩٩( أيضا قانون حماية األطفال المعوقين رقـم        
                                                 

278- Bagenstos S R: Comparative Disability Employment from an 
American Perspective‚   Comparative Labour Law of policy 
Journal‚2002-2003 ‚ p: 649. 

- Available at:  www.heinonline.org. (Accessed at 23 -2-2011)  
279 -Bagenstos, S R :‘Comparative Disability Employment from an 

American Perspective’ Optic‚ p: 649-650.  
فى التربية الخاصة ،تجارب بعض الـدول فـى مجـال الـدمج             : ونزر.  مارجريت أ     -٢٨٠

، ترجمة محمد سعد األلفي وعاطف عبد الحافظ العطيفى ، تقديم حسن الـشندويلى ،               للمعاقين
 .١٣٣-٦٦ ،ص ص ١٩٩٩، يناير ١٤مجلة التربية والتعليم ، المجلد السادس ، العدد 
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 أو إعادة المصروفات اإلدارية المتعلقة باإلجراءات القانونيـة لآلبـاء الـذين             ضتعوي
 وفيما يلي عرضا سريعا ألهم القـوانين التـى ارتبطـت            ،)٢٨١(يكسبون دعوى قضائية  

  :بمجال تأهيل المعوقين حركيا
  : عليم لألفراد ذوى اإلعاقةقانون الت -١

Individuals with disabilities Education Act (IDEA)   

 Act of Education for All (        والذي يسمى قانون التعليم لكـل المعـوقين   

Handicapped (  يجب تقديم تعلـيم عـام   "  وقد نص هذا القانون على أنه        ١٩٧٥لعام
اقات فوق سن خمس سنوات فى الواليات المتحدة        مجاني مناسب لكل األوالد ذوى اإلع     

 بالمـدارس العامـة    قلزم هذا القانون االلتحـا     أ  وبالتالي فقد  )٢٨٢("وفق حاجاتهم الفردية  
وتطلب إتاحتها لكل األطفال المؤهلين من ذوى اإلعاقة مجاناً من أجـل تـوفير بيئـة                

طلب هذا القانون أن تطـور       كما ت  للتثقيف أقل تقييداً وأكثر مناسبةً الحتياجاتهم الفردية،      
وقـد  )٢٨٣(المدارس أنظمتها وبرامجها التعليمية لتناسب االحتياجات الفردية لكل طالـب         

كان لهذا القانون األثر الفعال فى إبراز الحاجة للخدمات التى يقوم بها أخصائيو التأهيل              
م المـنهج   النفسيون التربويون فى عملية التأهيل وقد أكد هذا القانون على أهمية استخدا           

 القـوانين   ن، ويعد هذا القانون واحدا م     )٢٨٤(التعاوني الشامل فى مراحل التأهيل المختلفة     
الفيدرالية التى عملت وبشكل كبير على توفير بـرامج تعليميـة فرديـة لألفـراد ذوى        
اإلعاقة كما عملت على توفير التجهيزات الالزمة فى كل ناحية مـن نـواحي البيئـة                

وكان من بين التعديالت التى دعت إليهـا تلـك القـوانين اسـتخدام              التعليمية النظامية   

                                                 
تطوير إدارة وتمويل مؤسسات التربية الخاصة في مصر علـى           :ن بركات    سمير حسني  -٢٨١

، مجلة العلوم التربويـة، العـدد الثـاني، معهـد           ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية    
  .٤٧-٤٥ص ص  ،٢٠٠١وث التربوية، جامعة القاهرة،الدراسات والبح

282- Jenkinson, Josephine C: "Mainstream or Special Education 
Students with Disabilities", London & New York. Rutledge, 1997, p. 
18.   

283- Office of special education and rehabilitation services, Available 
at: www.edu.gov/about/offices/list/Osers/Osep   (accessed at 17-10-

2010).   
  .٤٩ص مرجع سابق ، ، يالتأهيلموسوعة علم النفس : ين عالء الدين كفافى ، جهاد عالء الد -١
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التكنولوجيا وتغيير البيئة التعليمية ،وأجراء تعديالت فى المنـاهج ونظـم االختبـارات             
 )٢٨٦(ووضع األطفال المعاقين فى بيئة تتسم بالحد األدنى من القيود         )٢٨٥(وتوفير المكتبات 

.  
( نب التعليمي فقد نصت المادة رقـم         إلى جانب هذه القوانين والتي شملت الجا      

من القانون العام على أهمية خـدمات التـدخل المبكـر لألطفـال ذوى              ) ٤٧٥ / ٩٩
االحتياجات الخاصة حيث توسع هذا القانون فى تقديم الخـدمات التعليميـة المجانيـة              

 سنة على أن    ٢١المناسبة لذوى االحتياجات الخاصة من عمر ثالث سنوات حتى عمر           
   - :)٢٨٧(طة الخدمات األسرية الفردية حسب القانون على ما يليتحتوى خ

 تقرير عن حالة الطفل من ناحية النمو الجسمي والنمو المعرفي ونمـو اللغـة               -١
 .والكالم والنمو النفسي ومهارات المساعدة الذاتية

  . نقاط القوة والضعف لدى أسرة الطفل-٢
ته والمعـايير والوقـت المتوقـع        النتائج المتوقع تحقيقها لصالح الطفل وأسـر       -٣

واإلجراءات التى من شأنها أن تساعد فى معرفة مدى تحقيق األهداف وتوضيح            
  .مدى تقدم الطفل

  ):  (Act of Rehabilitation 1973 ١٩٧٣قانون التأهيل لعام  -٢
 كان لهذا القانون أثر كبير على برامج التأهيل بكافة أنواعها ومـن ضـمنها              

 وقد أكد هذا القانون على أهمية النـاتج  (Physical Rehabilitation)التأهيل البدني 
 كما أكد Oriented out come Functional Goal)(الوظيفي أو الموجه نحو الهدف

                                                 
 ،القاهرة ، الشمس للطباعة نظم التعليم فى التربية الخاصة: نجدة إبراهيم على سليمان - ٢

  .٢١٣- ٢١٢ص ص  ،٢٠٠٠،
 التحوالت العالمية نحـو  – في تربية ذوي االحتياجات الخاصة   :  نجوى يوسف جمال الدين    - ٣

 والعاديين في المجتمع وحجرة الدراسة، القـاهرة، مكتبـة اآلداب،           دمج التالميذ المعاقين  
  .١٦٢، ص ٢٠٠٧

دور إدارة التربية فى تفعيل القوانين والتشريعات فـى المملكـة           : لينا عمر بن صديق       - ٤
 ، ندوة التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية مواكبـة التحـديث             العربية السعودية 

  . ١٢ نوفمبر ، ص ٣٠ – ٢٩ة ، والتحديات المستقبلي
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هذا القانون على المنهج التعويضي والشفاف ومنهج العمل التعاوني ما بـين األنظمـة              
الت القائمـة المتعلقـة بتأهيـل       المختلفة المقدمة للخدمات الطبية من أجل حل المـشك        

المعوقين، حيث حث الممارسين من كل تخصص وشجعهم على توظيف أقصى طاقاتهم            
  .)٢٨٨(الى أبعد حد ممكن

 بعيداً عن نهج الطبية أو المرضـية فـى   ١٩٧٣وقد انتقل قانون إعادة التأهيل    
 القانون إلـى    التعامل مع اإلعاقة إلى سياسات اإلعاقة وسلك نهجاً وظيفياً فقد سعى هذا           

إدماج المعوقين فى حياة المجتمع االمريكى كما أنه سعى لتجسيد فكرة أن التكامل هـو               
، وكان من أهـم متطلبـات هـذا القـانون أن يقـدم          )٢٨٩(أحد الحقوق المدنية للمعوقين   

المستفيدون من المنح الفيدرالية برامجهم للمعوقين وذلك بجعلها متاحة لهم عن طريـق             
  .لمادية وتوفير األدوات والمعدات المناسبة للمعوقينإزالة الحواجز ا

من هذا القانون العمل اإليجابي وعـدم التمييـز فـى           ) ٥٠١(       كما تطلبت المادة    
قد ألزمـت  ) ٥٠٣(التوظيف من قبل الوكاالت الفيدرالية فى السلطة التنفيذية ،أما المادة          

اءات ايجابية لتوظيف وتطوير     دوالر باتخاذ إجر   ١٠,٠٠٠أصحاب العقود التى تتجاوز     
من قـانون إعـادة   ) ٥٠٤(العمالة من األفراد المؤهلين ذوى اإلعاقة، كما نصت المادة         

التأهيل على عدم التمييز تحت أي مسمى ألي شخص مؤهل من المعوقين فى الواليات              
لية ،  المتحدة سواء بالنسبة للبرامج أو األنشطة الفيدرالية أو تلك التى تتلقى مساعدات ما            

  . )٢٩٠( المعوقيننوقد مثل ذلك انتصاراً كبيراً لألمريكيي
وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القانون لم يكن ليشمل أصحاب العمل من القطاع              

 ، ورداً على أوجه القصور      )٢٩١(الخاص فقد اهتم هذا القانون بالموظفين الفيدراليين فقط       

                                                 
  . ٤٨، صمرجع سابق، يالتأهيلموسوعة علم النفس : عالء الدين كفافى، جهاد عالء الدين  - ١

2- Miranda O.M; ‘Reconsidering the Americans with Disabilities Act’ 
Georgia Law Review Association, 2000, p: 35; Available at 
http://web.lexis-nexis.com/professional   (accessed at 20-10-2010).  

290  - Harriette Buga :Reflections on Disability: Perspectives on South 
Africa, India and the United States of America, Ibid ,p:47 . 

2 - Besner E A ‘Employment Legislation for Disabled Individuals: 
What France can learn from the Americans with Disabilities Act’  
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وقين ومؤتمر القيـادة الخـاص      بهذا القانون فقد أظهرت وكاالت المجلس الوطني للمع       
بالحقوق المدنية واتحاد الحريات المدنية االمريكى الدعم لتأمين حماية المعوقين وساهم           
ذلك فى النهاية فى صدور قانون األمريكيين المعوقين والذي وضع حداً للتمييـز ضـد               

  .)٢٩٢(األشخاص المعوقين
  : المعوقيننقانون األمريكيي -٢

)          ADA( Americans with Disabilities Act      
         اعتبر هذا القانون إنجازا تاريخياً لما تـضمنه مـن اعتـراف شـامل بحـق                
األشخاص ذوى اإلعاقة فى المواطنة الكاملة وأن لهم الحق الكامل فى المـشاركة فـى               
جميع مجاالت الحياة السياسية واالجتماعية والمدنية، كما شمل هذا القانون مواد خاصة            

زالة الحواجز المعماريـة بالنـسبة للمكفـوفين وضـعاف الـسمع وذوى اإلعاقـة               بإ
  .)٢٩٣(الحركية
وقد ألزم هذا القانون بعدم التمييز ضد األفراد المؤهلين ذوى اإلعاقـة بـسبب                

العجز سواء فيما يتعلق بإجراءات التقدم للوظيفة وطريقة األداء، تعـويض المـوظفين،     
  . )٢٩٤(حكام والشروط وامتيازات فرص العملالتدريب المهني، وغيرها من األ

ألزم هذا القانون بعدم التمييز على أساس اإلعاقة فـى العمـل والدولـة                       كما  
والحكومة المحلية والمرافق العامة والمرافق التجارية والنقـل واالتـصاالت الـسلكية            

عرض لـبعض   ق هذا على الكونجرس بالواليات المتحدة ،وفيما يلي         بوالالسلكية وينط 
  :مواد هذا القانون بصورة أكثر تفصيال

 موظفـاً أو  ١٥والذي يلزم أصحاب العمل االلتزام بتعيين : Title 1  الباب األول-١

                                                                                                                         
Comparative Labor law Journal, 1994-1995, p: 399. Available at:  
www.Heinonline.org  (accessed at 3-11-2010).   

3- Sciallo L A ‘The ADA through the looking glass’ Brooklyn Law 
Review at 589,2002 ,p: 68 ;Available at http://web.lexis-
nexis.com/professional (accessed at 15-11-2010)   

4- Bagenstos, S R‘The Future of Disability Law ', Yale Law Journal 
,Vol.114, 2004, p: 3. 

294 - Harriette Buga :Reflections on Disability: Perspectives on South 
Africa, India and the United States of America, optic ,p:49 . 
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 ومن بيـنهم المعـوقين      أكثر وذلك لتوفير الفرصة لألفراد المؤهلين ذوى اإلعاقة       
والتدريب ، وبمعنى أشمل يحظر التمييز فى التوظيف والتعيين والترقيات          حركيا  

  .واألجور واألنشطة االجتماعية واالمتيازات األخرى المتعلقة بالتشغيل
يلزم هذا الباب الدولة والحكومات المحلية أعطاء المعوقين : Title 2  الباب الثانى-٢

كالتعليم العام،  (فرصة متساوية لالستفادة من جميع برامجها والخدمات واألنشطة         
رعاية الـصحية والخـدمات االجتماعيـة، المحـاكم،         العمالة، النقل، الترفية، ال   

  ).التصويت، اجتماعات البلدية
كما يلزم الدولة بأتباع معايير معمارية محددة فى األبنية الجديـدة وخاصـة للمعـوقين          
حركياً، أيضا إجراء تعديالت مناسبة لفئات المعوقين من ضعاف الـسمع والمكفـوفين             

 ميز فى استخدام وسائل النقل مع توفير نظـم نقـل          ،كما شمل الباب الثانى على عدم الت      
  .)٢٩٥(مناسبة

  ):المرتبطة بالقاعدة( الوظائف ذات القاعدة -٣
يلزم صاحب العمل بتوفير الفرديـة للمعـوقين حركيـاً          :بموجب هذهالمحتوى   

ويقصد بذلك أن يساعد صاحب العمل الفرد المعوق فى أداء واجبات وظيفيـة معينـة               
 مناسبة على الرغم من قدره صاحب العمل على تـوفير اإلقامـة       طالما إن اإلقامة غير   

  . )٢٩٦(بتكلفة مناسبة
وقد مثلت هذه القاعدة أحد المبررات التى دعت أصحاب العمل إلى التخلي عن توظيف              
المعوقين حركيا وبخاصة أنها تلزم أصحاب العمل بتوفير تقنيات تكنولوجية لمـساعدة            

  .المعوقين على أداء وظائفهم
  :مييز المحتوى  ت-٤

                                                 
 295- Americans with Disabilities Act, Us Department of Justice, Civil 

Rights Division Disability Rights sections, A guide to disability rights 
lows, September 2005, Available 
at:https://www.disability.gov/home/i_want_to/disability_laws/america
ns_with_disabilities_act_(ADA). (Accessed at: 12-4-2011).   
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 المعوقين هذه المادة للفصل فى الدعاوى القـضائية القائمـة           ناستخدم قانون األمريكيي  
  :وأدرج ذلك فى المواد الثالثة اآلتية

  . حظر التمييز فى التوظيف فى القطاع الخاص-
  . حظر التمييز من قبل الدولة والحكومة المحلية-
   .)٢٩٧( حظر التمييز في أماكن اإلقامة العامة-

  : المنافع فى الواليات المتحدة األمريكية- برامج اإلعاقة-٤
 SSDI (Social Security(يعد برنامج الضمان االجتماعي لتـأمين اإلعاقـة   

disability insurance ودخل الضمان التكميلي )SSI (supplemental security 

income المتحدة اثنين من أكبر البرامج المتعلقة باإلعاقة فى الواليات  .  

                                                 
297 -  Harriette Buga : Reflections on Disability: Perspectives on South 

Africa, India and the United States of America, optic ,p:55  . 
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  ):SSDI( برنامج الضمان االجتماعي لتأمين اإلعاقة -١
يهدف هذا البرنامج إلى توفير فوائد ومنـافع لألشـخاص ذوى اإلعاقـة ومـنهم            
المعوقين حركيا والذين لم يعد بإمكانهم القيام بعملهم أو القيام بأي عمـل آخـر مـدر                 

  .)٢٩٨(للربح
  ):SSI( برنامج دخل الضمان التكميلي -٢
دم هذا البرنامج دعماً للدخل الفيدرالى ويمـول هـذا البرنـامج مـن عائـدات           يق

الضرائب العامة فى الواليات المتحدة والهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو تقديم المساعدة            
للمسنين والمكفوفين والمعوقين حركيا الذين يحصلون على دخول ضـئيلة أوال دخـول             

   .)٢٩٩(م األساسيةلهم إطالقاً من أجل توفير احتياجاته
فى مجال تأهيل المعوقين حركياً بالواليات       المنظمات غير الهادفة للربح   جهود  ) ٤-٣

  : المتحدة األمريكية
 المتحدة تعد واحدة من أكبر دول       تيتضح من خالل العرض السابق أن الواليا      

ئـة  العالم فى عدد المنظمات غير الحكومية حيث ينشط بها المجتمع المدني لتـوافر البي             
القانونية والسياسية واإلعالمية المحفـزة لنـشاطه، وتحظـى منظمـات رعايـة ذوى        
االحتياجات الخاصة فى ظل هذا المناخ بدعم كبير من الدولة والمواطنين حيث تتلقـى              
تبرعات وتسهيالت ضريبية بماليين الدوالرات سنوياً، وتنعكس خدمات هذه المنظمات          

يل اعتمادهم على اآلخرين وترفـع مـن درجـة          على المعوقين حركيا فتعمل على تقل     
 تحقيقا لتعريف التأهيل    )٣٠٠(استقاللهم االجتماعي واالقتصادي واستغالل طاقاتهم الكامنة     

الذي وضعه المجلس القومي للتأهيل فى الواليات المتحدة األمريكية والذي أوضـح أن             

                                                 
1 -Section 223(a) of the Social Security Act as set forth in 42 U.S.C. § 423(d)(2)(A). 

2- Mitra S ‘Disability and Safety nets in Developing Countries’ , Social 
Protection Discussion Paper series no.0509,2005, 
Available at: social protection@worldbank.org (accessed at: 22-12-
2010).   

دراسة مقارنه لجهود المنظمات غير الحكومية فـى تربيـة ذوى           : جمال مصطفى حسين محمد      - ٣
ة ماجستير غير منشورة، كليـة التربيـة،    ، رسالاالحتياجات الخاصة فى مصر وبعض الدول األجنبية      

  .٩٤، ص ٢٠٠٦جامعة عين شمس، القاهرة، 
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الستفادة من طاقاتـه    العملية التى تحقق للفرد المعوق أقصى ما يمكن من ا         " التأهيل هو   
   .)٣٠١("البدنية والعقلية واالجتماعية والمهنية واالقتصادية 

إضافة إلى ذلك فان هناك عوامل أخرى ساعدت على نمو خـدمات التأهيـل              
ـ            إدراك المـديرين    اواتساعها داخل منظمات رعاية وتأهيل المعـوقين حركيـا أهمه

 قد تنطوي على تكاليف أعلـى       وأصحاب األعمال فى القطاعات المختلفة بأن اإلعاقات      
من تكاليف العالج والتأهيل إذ إن نسبة العاملين الذين يتغيبـون عـن العمـل بـسبب                 

 باليـين دوالر    ٧يومياً فى المتوسط وبتكلفة تصل إلـى        % ٤اإلصابة أو المرض تبلغ     
سنوياً ويتكفل بالغالبية العظمى من برامج التامين الصحي الخاص بالواليـات المتحـدة             

من % ١٠أصحاب العمل أنفسهم، وتعادل تكلفة برامج التأمين الصحي حوالي          ) %٩٠(
مجموع الرواتب، وقد قدرت إحدى الدراسات أنه فى مقابل كـل دوالر ينفـق علـى                
الخدمات التاهيلية يتم توفير عشرة دوالرات من النفقات األخرى مثـل تكلفـة العـالج             

  .)٣٠٢(الطبي وتكلفة اإلعاقات فى المستقبل
 للـربح   فد أشكال الخدمات التى يتم تقديمها من خالل القطاع الغير هاد          وتتعد

بالواليات المتحدة األمريكية لتشمل كافة أنواع الخدمات من خـدمات طبيـة ونفـسية              
  :واجتماعية وتربوية ومهنية كما يلي

                                                 
 ،تجربة اليونيسيف فى مجال التأهيل المرتكز علـى األسـرة والمجتمـع             :عالء شكر اهللا   -١

  : المصدر الموقع األلكترونى
http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=91&

)1201-01-17 : ataccessed(. 10=no_page&578=id_level  
302 - Frank. R. Elliot, T; Rehab: Litation psychology: Hope for a 

psychology of chronic conditions, Hand Book of rehabilitation , 
Washington D. C: A. P.A, .pp. 3-8. 
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  :خدمات التأهيل الطبي) ١-٤-٣
 غيـر الهـادف     تتمثل خدمات التأهيل الطبي التى تقدم داخل مؤسسات القطاع        

للربح للمعوقين حركيا فى عدد من الخدمات والتي تبدأ من مرحلة ما قبل الميالد حيث               
الكشف المبكر وبخاصة فى حاالت األمراض الوراثية والتي تؤدى إلى حدوث إعاقـة             
 حركية ومن أمثلة المؤسسات التى تقدم هذه الخدمة رابطه الوهن والضمور العـضلى 

Muscular Dystrophy Association   يضاف إلى ذلك خدمات التشخيص الطبي ،
والتي تقدم للمعوقين حركيا على اختالف نوع ودرجة اإلعاقة لديهم ، إلى جانب توفير              
العالج الطبي وكافة المستلزمات الطبية من أطراف صناعية وأجهزة تعويضية وفيمـا            

 فى مجال التأهيل   يلي ذكر ألمثلة لبعض هذه المؤسسات وما تقدمه من خدمات وبخاصة          
الطبي للمعوقين حركيا مع األخذ فى االعتبار أنه ال يمكن الفصل بين المنظمات غيـر               
الهادفة للربح وتمييزها على أساس ما تقدمه من خدمات الن المنظمات غالبا ما تهـتم               
بكافة أنواع التأهيل وال تقتصر فى تقديمها لخدماتها على جزء واحـد أو أجـزاء مـن           

  :  هيل عملية التأ
  

ــضلى  ) ١-١-٤-٣  ــضمور الع ــوهن وال ــة ال  Muscular Dystrophyرابط

Association :   
وكالة صحية غير ربحية لتأهيل وعالج حاالت ضمور العضالت واألمراض           

المرتبطة بها والتي تعد أحد فئات اإلعاقة الحركية والتي تتميز بكونها إعاقة وراثية وال              
دة وقد تتأخر لما بعد الطفولة والـى جانـب الخـدمات            تظهر لدى األفراد األ بعد الوال     

 الـدعم   تالتاهيلية توفر الجمعية خدمات الرعاية الصحية الشاملة كمـا تـوفر خـدما            
   .والمناصرة والتعليم

م من قبل مجموعة من الذين يعانون من        ١٩٥٠ وقد تم أنشاء الجمعية فى عام       
 ويعملون فى هذا المجال ، يقـع       الضمور العضلى باإلضافة إلى أطباء وعلماء يدرسون      
 مكتب فى مختلف الواليـات      ٢٠٠المقر الرئيسي فى توكسون ولدى الجمعية أكثر من         

 . مشروع بحثي حول العالم٣٣٠المتحدة وهى تدعم أكثر من 
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وتعمل الجمعية على محاربة األمراض العصبية والعضلية المرتبطة باإلعاقـة          
أنحاء العالم ويشمل ذلك الخـدمات الطبيـة         فى كل    ثالحركية من خالل برامج البحو    

والتعليم وتؤيد المنظمة إجراء البحوث فى مجال اإلمراض العصبية والعـضلية وفـى             
 رطليعة ذلك بحوث العالج الجيني والكشف الجينـي المبكـر عـن أشـكال الـضمو               

  .)٣٠٣(العضلى
 كما تقدم الرابطة خدمات تأهيلية شاملة تتضمن مشاورات التشخيص والمتابعة         
الطبية وجماعات الدعم وبرنامج المعدات الطبية والمساعدة فى مجال أصـالح األدوات         
والمعدات الخاصة بالمعوقين حركيا، وتهدف الجمعية الى جعل حياة األفراد المعـوقين            
حركيا الذين يعانون من ضمور العضالت واألمراض المرتبطة بالعضالت أفضل مـن            

اسة العامة والنهوض بالبحوث وطنيا ودوليا، وتقوم       خالل توفير التمثيل فى مسائل السي     
الجمعية بتكوين فرق عمل وطنية للتوعية والمـشورة حـول القـضايا ذات االهتمـام               

  .واألهمية بذوي االحتياجات الخاصة من المعوقين حركيا
وتمول الجمعية بالكامل من المساهمات الفردية الخاصة والمنظمات المتعاونـة          

سنت من كل دوالر لإلنفاق المباشر على الخـدمات والبحـوث     ٧٧وتخصص الجمعية   
   .)٣٠٤(والتعليم

إلى جانب ذلك توفر الرابطة خدمات الدعم على االنترنت من خـالل البريـد              
وهو البرنامج الذى يساهم فى مساعدة األسر داخل المنزل الى          )(MyMDAالخاص بها   

بنشر معلومات وبحـوث حـول      جانب توفير برامج واسعة للتعليم العام كما أنها تقوم          
الرعاية الصحية والحياة اليومية لذوى األمراض العصبية والعـضلية مـن المعـوقين             

  .)٣٠٥(حركياً عبر أثنين من المجالت القومية وعلى شبكة االنترنت
 National Amputationالمؤسسة الوطنيـة لمبتـوري األطـراف     ) ٢-١-٤-٣

Foundation  
                                                 

303- Source : Muscular Dystrophy Association , Available at :  
 (Accessed at:  11 -4-2011). http://www.mda.org/about.htm 

2- Source : Muscular Dystrophy Association, Available at : 
http://www.mda.org/faqs.html 
Accessed at:  21 -4 -2011). ( 

3- Source: Muscular Dystrophy Association, optic.   
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م وقد سعت المنظمة منذ بداية إنـشائها إلـى          ١٩١٩         تأسست هذه المؤسسة فى   
تقديم خدماتها إلى مبتوري األطراف نتيجة الحروب كالحرب العالمية األولى والثانيـة            
وحرب فيتنام ثم أمتد نشاطها ليشمل مبتوري األطراف المدنيين أيـضا ،وقـد أنـشئت               

ر طرف أو أكثـر     المؤسسة من قبل مجموعة من المحاربين القدامى الذين عانوا من بت          
  .)٣٠٦( (3)(c) 501وهى مؤسسة غير ربحية تخضع للقانون 

  :)٣٠٧(برامج المؤسسة �
١-: AMP to AMP Program    

من خالل هذا البرنامج تقدم المؤسسة المشورة والدعم لمبتوري األطراف من خالل 
  .الزيارات المنزلية وزيارة المستشفيات

٢-  S�
   :Medical Equipment Give-A-Way Program     اT>��المعدات ���

 من خالل هذا البرنامج تتيح المؤسسة األجهزة التعويضية واألدوات المساعدة 
كالكراسي المتحركة والعصي والعكازات وهذا البرنامج مفتوح الى شخص فى حاجة 

 .اليه 

  : خدمات أخرى وتتمثل فى -٣
  .أنشطة ترفيهية للمبتورين  )١
ات عن احتياجات مبتوري األطراف حيث تقـدم         كتيبات ومنشورات تقدم معلوم    ) ٢

 وقد أوضحت   فالمؤسسة كتيبات ومنشورات ذات أهمية خاصة لمبتوري األطرا       
المؤسسة من خالل هذه الكتيبات أن نسبة البتر فى الواليات المتحدة تزداد بـسبب        

 .الحوادث والسكري والسرطان وأمراض األوعية الدموية 

  .ألطراف األخرى اإلحالة إلى منظمات مبتوري ا ) ٣
  : مؤسسة تقويم العظام واألطراف الصناعية) ٣-١- ٤-٣

The Orthotic and Prosthetic Assistance Fund (OPAF)  

                                                 
306- Source : National Amputation Foundation, Available at : 

http://www.disaboom.com/organizations/4291     ( accessed at: 13-5-
2011)  

307- Source: National Amputation Foundation, Available at: 
http://nationalamputation.org/scholar1. html.      ( accessed at: 13-5-
2011)  
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م مـن قبـل   ١٩٩٥ تأسست فـى    (3)(c)501     منظمة غير ربحية تخضع للقانون      
ـ            ى المكتب الوطني لألجهزة التقويمية الصناعية ،تهدف هذه المنظمة بالدرجة األولى إل

تمكين األفراد المعوقين حركيا من خالل تقويم العظام وتقديم األطراف الصناعية أيضا            
تعمل المؤسسة على تقديم خدمات تاهيلية مختلفة مثـل مكافـآت اإلنجـاز الشخـصية               

  .)٣٠٨(وبرامج اللياقة البدنية وإحداث تفاعل اجتماعي
   :)٣٠٩(الخدمات التى تقدمها المؤسسة

 المعوقين حركيا على ممارسة الرياضات المختلفة مثل        تساهم المؤسسة فى مساعدة    -
  .رياضة التنس والجولف والسباحة 

 تسعى إلى زيادة الوعي العام باألفراد ذوى اإلعاقات البدنية وما ينتج عن هـؤالء               -
 .األفراد من خالل النشاط البدني لهم 

  .ركيا تعمل المؤسسة على تقويم العظام وتقديم األطراف الصناعية للمعوقين ح -
تقوم المؤسسة بتسهيل برامج التعليم المستمر للمهنيين الذين يعملون كأعـضاء فـى        -

 . فريق التأهيل

 The  Arthritis             )٣١٠(مؤسسة التهاب المفاصل) ٤-١- ٤-٣

Foundation  
 نوع ١٠٠تعد المؤسسة الوطنية الوحيدة الغير هادفة للربح التى تدعم أكثر من 

 ، ومقرها في أتالنتا ، ومؤسسة التهاب ١٩٤٨صل، تأسست في عام من التهابات المفا
المفاصل لها مراكز خدمة منتشرة في جميع أنحاء متعددة من الواليات المتحدة 
األمريكية، وتعد مؤسسة التهاب المفاصل أكبر مؤسسة خاصة غير هادفة للربح تساهم 

 مليون دوالر ٣٨٠كثر من في أبحاث التهاب المفاصل في العالم ،حيث تقوم بتمويل أ
  .١٩٤٨في شكل منح للبحوث منذ عام 

                                                 
308- Source: The Orthotic and Prosthetic Assistance Fund (OPAF), 

Available at:    http://www.opfund.org.    (Accessed at:  14 -4 -2011).   
309- source : The Orthotic and Prosthetic Assistance Fund (OPAF), 

Available at : 
 http://www.opfund.org/about.   (Accessed at:  14 -4 -2011).   

310-Source : The  Arthritis  Foundation , Available at : 
http://www.disaboom.com/organizations/4329 
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وتعمل هذه المؤسسة على متابعة السياسات العامة والتشريعات ، وتنظيم 
البرامج القائمة على األدلة لتحسين نوعية الحياة للمصابين بالتهاب المفاصل، كما أنها  

حياة أفضل مع التهاب تقدم معلومات وأدوات لمساعدة المعوقين حركيا على العيش 
المفاصل، سواء كان ذلك عن طريق تقديم المشورة من الخبراء الطبيين ، إلى جانب 
ذلك تشارك هذه المؤسسة فى العمل في مجاالت البحث ، الصحة العامة ، والسياسة 

   .العامة
  :خدمات التأهيل النفسي األجتماعى) ٢-٤-٣

قدمة داخل مؤسـسات التأهيـل      ترتكز خدمات التأهيل النفسي واالجتماعي الم     
المختلفة بشكل اساسى على وضع المعوق حركيا فى صـميم التفـاعالت االجتماعيـة              
كطريقة عالج لزيادة االستقالل وتقديم الدعم االجتماعي من أجل مساعدتهم على تقبـل             

ة زيادذاتهم وتعليمهم كيفية استعادة القدرة على العيش المستقل واإلدارة الفعالة للحياة  و            
وعى أفراد المجتمع بما يمكن أن يحققه تمكين المعوقين حركياً ومساعدتهم على تحقيق             
االكتفاء الذاتي وجعلهم أعضاء مساهمين فـى المجتمـع مـن الناحيـة االقتـصادية               

  .واالجتماعية لألفراد وللمجتمع ككل
ويتمثل دعم المنظمات غير الهادفة للربح أيضا فى حرص هذه المنظمات على 

 القوانين التى تمنع التمييز ضد األفراد المعوقين ومعاملتهم على قدم المساواة فى تطبيق
مؤسسات الدولة المختلفة، بمعنى أن الجمعيات تعمل على تسهيل عملية القبول 
األجتماعى وتعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات ، ومن أهم اإلجراءات التى تقوم بها 

اء على نقاط القوة والضعف التى تم قياسها لدى مؤسسات التأهيل وضع خطة فردية بن
الفرد المعوق حركيا وأسرته فى وقت مبكر من اكتشاف اإلعاقة مع العمل على خفض 

، ومن أمثلة المنظمات التى تقدم خدمات )٣١١(تكاليف الرعاية الصحية للحاالت الحادة
  :متميزة فى مجال التأهيل النفسي األجتماعى

  :ية للتأهيل المؤسسة القوم)١-٢-٤-٣
                                                 

311- Melissa Allen & Dr. Barrett: Psychosocial Rehabilitation: Hope, 
Change, and Recovery, May 7, 2010. 
Available at: http://www.who.int/bulletin/volumes/87/5/09-057067/en/index.html 
(Accessed at: 18-1-2012).    
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 National Rehabilitation Association (312).    
واحدة مـن المنظمـات    ا7V@?& را��T ا�Uه�B تعد المؤسسة القومية للتأهيل أو  

التى تدعم الممارسات التاهيلية التى تهدف إلـى االسـتقالل الشخـصي واالقتـصادي              
ـ  للمعوقين حركيا، وقد بدأت هذه المؤسسة نشاطها بعد أقـرار الكـو             ىنجرس االمريك

م كواحدة من أقدم واقوي المناصرين لحقوق األشخاص ذوى         ١٩٢٠لقانون التأهيل عام    
  .اإلعاقة

 وقد تمثلت مهمة الرابطة فى تقديم الدعم والوعي والرعاية وتدريب العـاملين            
فى مجاالت إعادة التأهيل ، ويمثل أعضاء المؤسسة عدة فئات مثل مرشـدي التأهيـل               

 الطبيعي والعالج الوظيفي واالستشاريين والمدربين على الوظـائف         وأخصائيي العالج 
المختلفة ومدربي العيش المستقل والطالب فى برامج إعـادة التأهيـل وغيـرهم مـن               

  .المهنيين المشاركين فى الدعوة إلى برامج وخدمات المعوقين المختلفة
أنها تلتزم بسبعة قـيم     ولتوفير األساس الالزم للخدمات والبرامج التى تقدمها المؤسسة ف        

  :أساسية هي 
  .تقدير كل األفراد -١
 .  والشخصي لألفراد ذوى اإلعاقة الحركيةىمناصرة االستقالل األقتصاد -٢

االلتزام بالمضي قدما فى مهنة أعادة التأهيل للمعوقين كواحدة مـن الممارسـات              -٣
 .األخالقية المستنيرة

 .قينالفخر بكل أنجاز يومي تحققه الرابطة من اجل المعو -٤

قوة الرابطة تكمن فى تنوع األعضاء وعملهم معا كفريق واحد ومجموعة كاملـة              -٥
 .بالرغم من أتساع مجاالت التأهيل وتعددها 

العالقة بين األعضاء وبعضهم البعض ومع األفراد المعوقين الـذين تقـدم لهـم               -٦
 .الخدمة تستند إلى الثقة والشفافية التامة

ة ألنه يعـد مـن مـستلزمات الحيـاة المهنيـة            األيمان بأهمية التعلم مدى الحيا     -٧
 .      والشخصية 
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وتمشيا مع االلتزامات والمبادئ السابقة فقد ساهمت الرابطة فى دعم التـشريع            
وقد بدأت الرابطة   ،  م وقانون االمريكين المعوقين   ١٩٧٣القانوني إلصدار قانون التأهيل     

ل فيمـا بعـد وهـى المجلـة         فى نشر مجلة التأهيل المهني والتي أصبحت مجلة التأهي        
  .)٣١٣(م١٩٣٥الرسمية للرابطة منذ عام 

  : )٣١٤( ذلك تصدر عن الرابطة المنشورات والمجالت التاليةبإلى جان
 مجلة التأهيل الفصلية وهى مجلة علمية دولية تهتم بأبحاث إعادة التأهيل ،أيـضا             

وكنـدا   عضو فى الواليـات المتحـدة        ٥٦٠٠نشرة التأهيل المعاصر والتي تصل إلى       
 دول أجنبية أخرى وهى تساعد على أعالم األعـضاء          ٨وبورتوريكو وفيرجن ايالند و   

بالتوجهات التشريعية واالتجاهات ذات الصلة بالتأهيل واألنشطة القياديـة علـى كافـة       
المستويات واألقسام المختلفة وخدمات التدريب والمـؤتمرات والمنتجـات والخـدمات           

شتمل على أخبار خاصـة بمجـال التأهيـل وهـذه         الجديدة وهى نشرة نصف شهرية ت     
  .النشرات تصل إلى األعضاء مجانا 

وهـى  ) (Switzer monographs الرابطة دراسـات سـويتزر   نكما تصدر ع
عبارة عن تقارير عن الحلقات الدراسية السنوية والتى تمثل أحدث االتجاهات فى مجال             

 صمم للمساعدة فى التعرف على      التأهيل، إلى جانب كتيب خاص بالدعوة للتأهيل والذي       
السياسات واإلصالحات فى مجال التأهيل وهذه النشرات تـصل لألعـضاء بأسـعار             

  .مخفضة 
 وهى مجلة دولية )Description Journal(  وتقوم الرابطة ينشر مجلة الوصف 

تشتمل على أبحاث فى مجال إعادة التأهيـل يعـدها أسـاتذة الجامعـات والمهنيـين                
هى مجلة فصلية، والى جانب ذلك هناك منشورات خاصـة بأقـسام            والمتخصصين ،و 
  .المؤسسة الداخلية
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  :األقسام الداخلية للرابطة القومية للتأهيل 
 : )٣١٥(الرابطة الوطنية للمتخصصين فى االستفادة من فوائد اإلعاقة -١

 National Association of Disability Benefits Specialists)(   

 تعزيز االختيـار الفـردي للمعـوقين حركيـا وتـدعيم      يهدف  هذا القسم الى 
  :االستقالل األجتماعى واالقتصادي وذلك عن طريق 

 . فى مجال أمكانية االستفادة من اإلعاقة تتطوير المعارف والمهارا  - أ

 .العمل على نشر المعلومات الجديدة   - ب

ل  فى هـذا المجـا   متعزيز عملية تعليم الطالب المعوقين حركياً وتنمية معارفه         - ت
 .إلى جانب تشجيع الدراسة العلمية المستنيرة
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 ) :٣١٦(الرابطة الوطنية إلعادة تأهيل معتقدات متعددي الثقافة -٢
(National Association of Multicultural Rehabilitation Concerns) 

 فان هـذا القـسم مـن        ىنظرا لتنوع الثقافات وتعددها داخل المجتمع االمريك      
 يهدف الى الدعوة الى تأهيل األفراد المعوقين حركياً متعـددي           الجمعية الوطنية للتأهيل  

الثقافة وضمان توفير خدمات ذات نوعية جيدة الى جانب تنمية كفاءة العاملين فى مجال              
  :إعادة تأهيلهم، إلى جانب ذلك يقوم هذا القسم بالمهام اآلتية

لثقافي فى مجـال    تقديم الندوات وورش العمل والتدريب الالزم مركزاً على التنوع ا          -
  .أعادة تأهيل األفراد المعوقين حركياً متعددي الثقافة

  .ة الدفاع واقتراح التشريعات التى تهتم بالمعوقين متعددي الثقاف -

توفير المعلومات الالزمة لتثقيف المجتمع المتعدد الثقافـات وتعريفـه بالخـدمات             -
 . المتاحة لألفراد المعوقين ومنهم المعوقون حركياً وأسرهم

 .يقدم المركز منح دراسية للطالب المعوقين حركياً -
 
   :)٣١٧(وتأهيل المتخصصين  الرابطة الوطنية لفنيات التأهيل   -٣

  )(National Association of Rehabilitation Technicians  

يعمل هذا القسم على زيادة فهم األعضاء لعملية التأهيل الكلية إلى جانب كونـه                      
  .ت الداعية لمناصرة حقوق ذوى اإلعاقة الحركيةمن المنظما

وتمتد األنشطة التى تقوم بها المؤسسة بداية من المستوى المحلى وصوال إلـى             
مستوى الدولة ،وتصدر عن هذا القسم نشرة خاصة بفنيات التأهيـل وتأهيـل الفنيـين               

)ARTS news letters(   
   :)٣١٨(الخاصة الرابطة الوطنية لمقدمي خدمات إعادة التأهيل   -٤
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National Association of Service Providers in Private Rehabilitation) 
( 

يعمل هذه القسم على تحسين نوعيه عملية التأهيل للمعوقين حركياً كلها أبتداءا            
من مرحلة العالج الطبي وصوال لمرحلة التشغيل ويوفر أعضاء الجمعية خدمات طبية            

  .مالة والخدمات القانونية فى أماكن متنوعة وبمدى واسع وتأهيلية وخدمات تحسين الع
حيث تضم هذه الجمعية فى عضويتها مرشدي التأهيـل وممرضـات تأهيـل             
ومتخصصين فى عمليات التشغيل ،العالج الطبيعي ،العالج الوظيفي إلى جانب مقيمـو            

ء  التأهيل المهني ومطوري الوظائف وأصحاب العمل ومديرين ومشرفين وأطبـا          ةعملي
  .ومحامين ومربين وطالب 

ومع توافر المهنيين فى العديد من التخصصات يوجد العمل الجماعي المترابط           
من اجل توفير الخدمات لذوى اإلعاقة الحركية ، وعضوية الجمعية متاحة لمـن يقـدم               
خدمات فى مجال التأهيل الخاص سواء كان ذلك بهدف ربحي أو غير ربحـي مـا دام        

  . إعادة التأهيل للمعوقين بصفة عامة الهدف هو تعزيز فرص
   :)٣١٩( الرابطة الوطنية إلعادة تأهيل القيادات   -٥

(National Association of Rehabilitation Leadership)  

تتحدد مهمة هذا القسم فى تأهيل قيادات المنظمات العاملة فى مجـال تأهيـل              
 وتعزيـز الممارسـات     المعوقين ومنهم المعوقين حركياً من اجـل تحـسين وتطـوير          

والمهارات فى منظمات التأهيل العامة أو الخاصة إيمانا من جمعية التأهيل الوطني بأن             
ممارسات ومهارات عمليات القيادة واإلشراف ترتبط ارتباطا حيويـا بعمليـة التأهيـل         

  .داخل المنظمات
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   :)٣٢٠( رابطة مرشدو التأهيل والمعلمين  -٦
(Rehabilitation Counselors and Educators Association) 

ُأنشى هذا القسم بهدف تحسين صورة مرشدي التأهيل وتعزيز سبل االتـصال            
  .بين األعضاء من خالل القيام باألنشطة المهنية المختلفة

  :وتتمثل مهمة هذه الرابطة فى 
تقديم التدريب الالزم للمرشدين والمعلمين علـى المـستوى المحلـى            -١

  .ل عقد المؤتمراتوعلى مستوى الدولة من خال
 .دعم التشريعات الخاصة بعملية التأهيل والدعوة لتأهيل مهنة اإلرشاد -٢

 .تقديم جوائز لإلنجازات المتميزة فى مجال اإلرشاد -٣

  .وتصدر عن هذا القسم مجلة مرشدي التأهيل والمعلمين
  :)٣٢١(الرابطة الوطنية للعيش المستقل   -٧

(National Association for Independent Living) 

يهدف هذا القسم الى تمكين األشخاص ذوى اإلعاقة وتحسين نوعيـة حيـاتهم             
  .ودعم حقوقهم كمواطنين ،ونشاط هذا القسم متوقف فى الفترة الحالية

  :خدمات التأهيل المهني) ٣-٤-٣
أوضحت بعض الدراسات أن حجم األنفاق على خدمات التأهيل المهني داخل 

 مليار دوالر ٢,٥أهيل المعوقين حركيا قد وصل إلى الوكاالت العاملة فى مجال ت
سنويا وذلك من أجل دعم األفراد المعوقين ومن بينهم المعوقين حركيا والعمل على 
مساعدتهم فى الحصول على عمل أو وظيفة واالحتفاظ بها ،كما وجد إن معدالت 

كما وجد ، )٣٢٢(%٦٠توظيف المعوقين بعد تلقى خدمات التأهيل المهني قد وصلت إلى 
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إن نتائج التوظيف التى حققتها وكاالت التأهيل المهني للمعوقين ثابتة نسبيا خالل 
 .السنوات الماضية

وقد اشتملت خدمات التأهيل المهني على مجموعة من الخدمات كالتشخيص 
والعالج وتقديم المشورة والتوجيه ،التدريب المهني، التدريب األكاديمي، والتدريب على 

مهارات المتنوعة والمساعدة فى البحث عن وظيفة والعمل على توفير استخدام ال
خدمات النقل والصيانة والمساعدة فى البحث عن وظيفة والعمل على توفير خدمات 
النقل والصيانة لألجهزة التعويضية إلى جانب توفير خدمات الترجمة والخدمات 

  .الطبيةالمرافقة التشخيصية وخدمات المساعدة التقنية والخدمات 
  وبصورة أكثر تفصيال يمكن وصف الخدمات التى تقدمها وكاالت التأهيل المهني كما 

   :)٣٢٣(يلي
خدمات وأنشطة تمهيدية لتحديد مدى أحقية الفرد فى الحصول على خدمات  -١

التأهيل المهني وتحديد درجة فردية اإلعاقة وتحديد طبيعة ونطاق الخدمات 
 فى الخطة الفردية وهى تتضمن معرفة خبرات التأهيل المهني التى يجب تقديمها

العمل السابقة وتقييم الفرد المعوق وتشخيصه طبيا ومعرفة مدى اعتماده على 
األطراف الصناعية أو عمليات تقويم األعضاء ومدى حاجته إلى خدمات 
التمريض المختلفة وطب األسنان والعالج الوظيفي والتوجيه واالستشارات 

  . أخرى الزمة لتحقيق نتائج التوظيفالعالجية وأي خدمات
  .تقديم المشورة الفنية والطبية من أجل معالجة القضايا األسرية واالجتماعية -٢
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تقديم المشورة المهنية الالزمة لتحقيق نتائج العمل وهى مستمرة إثناء عملية  -٣
 .التأهيل

دريب مساعدة المعوق حركيا على التدريب فى حالة الدراسة األكاديمية وتقديم الت -٤
الالزم من قبل الكلية أو من قبل كليات المجتمع أو كليات التدريب المهني وإذا لم 
يتوفر ذلك فأن مؤسسات التأهيل المهني تقوم بالتدريب على المهارات األساسية 
الالزمة من اجل إعداد الفرد للحصول على عمل مربح وان كان التدريب من قبل 

 .ى الحصول على درجة أكاديميةمؤسسات التأهيل ال يؤدى بالفرد إل
تتضمن برامج التأهيل المهني برامج تدار بواسطة أصحاب اإلعمال والمهن  -٥

المختلفة أو من خالل نقابة أصحاب العمل من أجل أصالح المهارات وتحسين 
 .المهارات األكاديمية الالزمة للعمل فى وظيفة فى سوق العمل التنافسية

تدريب المهني إلعداد الفرد لسوق العمل على تقدم مؤسسات التأهيل برامج ال -٦
تعليم سلوكيات العمل المناسبة، التدريب على الطرق المختلفة لزيادة : سبيل المثال

 .اإلنتاج
تتضمن الخدمات المقدمة الخدمات ذات الصلة باإلعاقة الحركية كخدمات التوجيه  -٧

اد السيرة الذاتية والتنقل والتدريب على استخدام األجهزة التعويضية ، أيضا إعد
وتحديد فرص العمل المناسبة وتطوير مهارات المقابلة ،أو إجراء اتصاالت مع 
مؤسسات المجتمع والشركات الخاصة نيابة عن الفرد المعوق وذلك للمساعدة فى 

 .الحصول على السكن المناسب والوظيفة المناسبة
رار والحفاظ على تقديم خدمات الدعم المقدمة للمعوقين حركيا من أجل االستم -٨

الوظيفة وتشمل خدمات التدريب أثناء الخدمة وخدمات المتابعة المستمرة أيضا 
التدريب الكافي على استخدام وسائل النقل العام ودعم نفقات المعوقين حركيا 
،وتقديم الخدمات التقنية واالستشارية كأجراء تحليالت لسوق العمل وتوفير 

قين حركيا لتحقيق التوظيف الذاتي ، وفيما يلي ذكر الموارد الالزمة لإلفراد المعو
 :ألمثلة لبعض  المؤسسات التى تعمل فى مجال التأهيل المهني



 - ١٨٢ -

   :)٣٢٤(الرابطة الوطنية للتأهيل الوظيفي والتنمية)   ١-٣-٤-٣
(National Rehabilitation Association of Job Placement and 
Development)  

  :داخلية للرابطة القومية للتأهيل ، وتتمثل مهمة هذا الفرع فى وهى واحدة من األقسام ال
تعزيز فرص العمل لجميع األشخاص ذوى اإلعاقة ومن ضمنهم المعوقين حركيـاً             •

  .من خالل تحديد ونشر المعلومات
 عمليـة   ي المتخصصين فى مجال توظيف المعوقين حركيا ومرشد       تتعزيز مهارا  •

 . التأهيل المهنى

 .فراد المعوقين حركيا وإتاحة فرص العمل لهم بشكل عامدعم فرص وظائف األ •

التعاون مع المنظمات األخرى والمهنيين المعنيين لتحـسين إمكانيـات المعـوقين             •
 .حركيا

        وتعد هذه الجمعية واحدة من اكبر أقسام جمعية التأهيل الوطني وهى تعمل على             
 نحو التطوير الـوظيفي وإتاحـة       خدمة األفراد والمنظمات التى تخدم الجهود الموجهة      

، ويسعى هذا القسم الـى تعزيـز هـذه           ومنهم المعوقين حركيا   فرص العمل للمعوقين  
  . الجهود من خالل تبادل األفكار وزيادة الفهم وتحديد األهداف والعمل التعاوني
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   : )٣٢٥(رابطة التقييم المهني والتكيف مع العمل)  ٢-٣-٤-٣
(The Vocational Evaluation and Work Adjustment Association) 

تتلخص مهمة هذا القسم فى مراعاة اهتمامات واحتياجات المهنيـين واألفـراد            
 ذوى اإلعاقة أثناء التدريب والتوظيف والتعليم من أجل تحقيق النجاح الـوظيفي لهـم ،     
 وتتألف هذه الرابطة من المهنيين فى مجال التأهيل وفى مجال التعليم  الـذين يقـدمون               
خدمات لألفراد الذين يحتاجون الى المساعدة فى تطوير مهنتهم وصنع القرار الوظيفي             

  .المناسب 
وتعد المهمة األولى لهذه الرابطة هي تحسين وتطوير مجاالت التقييم المهنـى            
والعمل وذلك من خالل التدريب والتعليم وهى تسعى الى توفير االستفادة مـن فـرص               

سياسات العامة واتجاهات القـوى العاملـة فـى الدولـة           النمو المهنى ورصد وصنع ال    
  .والوالية وعلى المستوى المحلى

  :خدمات التأهيل التربوي) ٤-٤-٣
يتعاون اآلباء في الواليات المتحدة األمريكية مع المربين واألطباء واألجهـزة             

، المعنية بذوي االحتياجات الخاصة في االكتشاف المبكر لإلعاقة ونوعها ومواجهتهـا            
وفـى داخـل     . )٣٢٦(حتي ال تحدث مضاعفات تجعل اإلعاقة شبه مستحيلة في عالجها         

 للمساعدة في   ت المجاالت والتخصصا  نالمدارس يتم إنشاء فريق متخصص فى كثير م       
تشخيص نوعية اإلعاقة ، مما يساعد إدارة المدرسة علي وضع كل تلميذ في البـرامج               

ون هذا الفريق من مدير المدرسـة وطبيـب         المدرسية التي تتالءم مع احتياجاته ، ويتك      
المدرسة ، واألخصائي االجتماعي ، ومدرس التلميذ بالفصل ، ومستـشار أو مـشرف              

                                                 
325- Source: The Vocational Evaluation and Work Adjustment 

Association, Available at:  
http://nationalrehabvaassoc.weblinkconnect.com/cwt/external/wcpage
s/divisions/vewaa.aspx. 
Also at- http://www.vewaa.com/     (accessed at: 17-4-2011).    

وى االحتياجات الخاصة فى مصر فى ضوء تعليم األطفال ذ:  امانى عبد القادر محمد الهندي-٢
جامعة القاهرة   معهد الدراسات والبحوث التربوية ،،خبرة الواليات المتحدة األمريكية 
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التربية العملية ، وممثلي التأهيل المهني ، وتقوم مدارس التربية الخاصـة بالواليـات              
الموضـوعة  المتحدة بعمل برامج مناسبة تبعا لنتائج الفحوص والتقارير الطبية الدقيقـة     

في سجل دقيق لكل طفل علي حدة والتي تحدد بوضوح نوع وطبيعة اإلعاقة ، وتقـوم                
العيادة الطبية الشاملة بالمتابعة الصحية للتالميذ المعوقين علي الوجه األكمل ، بمشاركة            
أخصائي نفسي وأخصائي في مجال تربية الصم وآخر للمكفوفين وكـل مـن طبيـب               

لحنجرة ، والعيون واألمراض العصبية ، وفـي ضـوء مـا           األطفال واألنف واألذن وا   
تتوصل إليه لجنة المتابعة من دراسة إكلينيكية تقوم باقتراح توصـيات تعـرض علـي          

  .اللجنة التربوية المحلية ، ثم توزع علي مدارس الوالية ليستفيد بها األطفال المعوقين
 شـامل ألعـداد      بعمل مسح  ١٩٨٨وقد قامت الواليات المتحدة األمريكية عام         

 ٤,٤٢١,٦٠١المعاقين فوجدت أن جملة األطفال الذين يتلقوا خـدمات فـي المـدارس              
 معلم يعملـون فـي هـذا        ٢٩١,٩٥٤مليون طفل من ذوي االحتياجات الخاصة يقابلهم        

المجال ولذا وجب االهتمام بإعداد المعلمين بصورة أكبر ألنه في األعوام التالية سـوف   
م والتأهيل والتدريب ألعداد أكبر من األطفال ذوى االحتياجـات          يتم تقديم خدمات التعلي   
، ووضعت العديد من األهداف لبرامج إعداد معلم األطفـال          )٣٢٧(الخاصة في المدارس    

ذوى االحتياجات الخاصة والذي يتمشى مع االتجاهات التي تتحرك بسرعة وقوة نحـو             
  .خدمتهم

 االجتماعية والشخصية وكذلك    حيث يتم األخذ في االعتبار عند القبول السمات         
السجل األكاديمي والقدرة العقلية والتكيف الشخصي واالجتماعي والخصائص الجـسمية   
وااللتزام بالتدريس للمعوقين وينبغي فيمن يتقدم لاللتحاق ببرامج اإلعداد أن يكون قـد             
أتم الحصول علي درجة البكالوريوس مـع معرفتـه بأساسـيات سـيكولوجية الـتعلم               

يات نمو وتطور األطفال في الحاالت غير العادية لتعلمهم ، وأن يكون لديه خبرة              وأساس

                                                 
327- Reynolds, C. Maynard : " Education Teachers for Special 

Education Students " , A Handbook of research on teacher 
Education , A Project of the Association of Teacher Educators , 
Robert Houston  , Macmillan co New York, 1990,pp 424 – 425.   
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في إدارة وتعليم األطفال المعوقين ، ويتم النظر إلي خبرة المعلم مـن خـالل سـجله                 
 .)٣٢٨(األكاديمي هذا إلى جانب إجراء مقابلة شخصية لمعرفة خصائصه الجسمية 

 في تبني نظام قـائم علـي تـصنيف          وقد استمرت الواليات المتحدة األمريكية      
الفئات ، وذلك ألغراض إدارية لتحديد هؤالء التالميذ المؤهلين للخدمات الخاصة ، وقد             

ذوي صعوبات تعلم ،تأخر عقلـي ،إعاقـة عقليـة              ( )٣٢٩(اشتملت تلك الفئات علي   
إعاقـة  ،اضطراب انفعالي حاد، اضطراب لغوي ونطق ،إعاقة بصرية ،إعاقة سـمعية،   

 من  ١٩٩٠ / ٨٩، باإلضافة إلي ما أضافه قانون األفراد ذوى صعوبات التعليم           ) بدنية
 .فئات أخرى كاإلصابة الدماغية والتوحد

وإلي جانب نظام التصنيف إلي فئات الذي تتبعه الحكومة الفيدرالية فإن لكـل               
 والية إطارها التشريعي التعليمي الخاص، الذي يحدد مواصفات التالميذ الذين يعتبرون          
معوقين، مما ينتج عنه اختالف في مسميات نفس اإلعاقة من والية ألخرى ، وهكذا قد               
أتيحت الحرية لكل والية في تحديد ووضع التعريف المالئم لكل فئة من فئات اإلعاقـة               

  . )٣٣٠(وفقا لمعايير مختلفة
وبالنسبة للخدمات التعليمية المقدمة لذوى االحتياجات الخاصة فتتم من خـالل           

لعمل يتكون من مجموعة من المهنيين يشار إليهم بعدة مسميات مثل المعلمـون             فريق ل 
 Support أو المعلمـون المـدعمون   )٣٣١( Consultants Teachersاالستشاريون 

Teachers    أو اختـصاصي المنـاهج Curriculum Specialists   أو المعلمـون 
  . Master teacher أو معلم الماجستير  Itinerant teacherالمتجولون 

                                                 
 ، رسالة  رؤية مستقبلية–إعداد معلم التربية الخاصة فى مصر : عبير فاروق حنا  -١

  .١٤٧هرة ، ص ماجستير غير منشورة ، معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القا
329- Jenkinson, j.c: "Mainstreaming or special Education Students with 

disabilities", London, Routledge, 1997, p. 209.    
330- Moats CL. & Other,: Learning Disabilities in the United states : 

Advocacy . Science and the Future of the Field, journal of Learning 
Disabilities, vol. 26, No. 5, May 1993, p. 283.   
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  .٥٧ ، ص٢٠٠٢ يناير رة، التربوية ، جامعة القاه والبحوث معهد الدراساتخاص عن التربية الخاصة ،
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ومن أهم الخصائص التي يتمتع بها هؤالء المعلمون االستشاريون  حـصولهم               
علي مؤهل عال وتدريب متقدم ، وقدرتهم علي معرفة استراتيجيات الـتعلم المتنوعـة              
،والفهم الصحيح لديناميكيات التفاعل االجتماعي ، والعمل علي إقامة عالقـات الثقـة             

يجابي والتجاوب المتبادل بينهم وبين األخصائيين المهنيين       المتبادلة من خالل التفاعل اإل    
اآلخرين ، ورؤيتهم لإلستشارة علي أنها خبرة يتعلمون منها كما يتعلم منهم غيرهم من              

  .المهنيين والطالب الذين يخدمونهم
ويتميز هؤالء االستشاريون المتخصصون بالحـساسية الـشديدة فـي وضـع              

عليمية لألطفال ، ولديهم القدرة علي النظر للقضايا مـن          المقترحات لتحسين الخبرات الت   
منظورات واسعة وهم باحثون جيدون في تعرف المصادر وكيفية اسـتخدامها بـشكل             
فعال، ومع األخذ فى االعتبار بأن المدارس تعد من ضمن المؤسـسات غيـر الهادفـة          

قين حركيا وفئات   للربح إال أن هناك مؤسسات أخرى غير هادفة للربح تهتم بتعليم المعو           
  :اإلعاقة األخرى وبصفة عامة تهتم هذه المؤسسات بما يلي

توفير فرص التعليم غير النظامي كطريقة بديلة لتعليم األطفال الغيـر ملتحقـين              •
  .بالتعليم النظامي

  المشاركة في تحديد فلسفة التعليم وأهدافه  •
العـاملين داخـل    أجور المعلمين و  : المساعدة في تحمل بعض نفقات التعليم مثل         •

 المؤسسة التعليمية مع تحديد بعض األولويات لإلنفاق على التعليم 

اإلسهام في بعض مراحل التنفيذ والمشاركة في تقييم خطط التعلـيم وإجراءاتـه              •
 .ونتائجه واإلشراف عليه 

االهتمام بتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة غير التقليديـة وتـدريبهم             •
 . لوجيا التعليمعلى توظيف تكنو
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اإلسهام في عمليات الترميم واإلصالح مع تزويد المدرسة باألثاث والتجهيـزات            •
 )٣٣٢(.المختلفة

 .المساهمة في سداد رسوم التالميذ مع توفير األدوات المدرسية والزى المدرسي •
 . توفير دعم تربوي ومادي للمؤسسة التعليمية •
 .االهتمام باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة •
 :عم التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي عن طريقد •
 إنشاء لجان ألولياء األمور والمعلمين واإلداريين وذلك لدعم تقارب األفكار لـصالح             -

  . العملية التعليمية
 توفير األدلة اإلرشادية لطرق المشاركة في تطوير العمل المدرسي واآلليات الداعمة            -

 )٣٣٣(.لهذه المشاركة

إلى جانـب  (المنظمات الغير هادفة للربح فى مجال تأهيل المعوقين حركيا          ومن أمثلة   
  : ما يلي ) ما تقدمه مدراس الواليات المختلفة 

                                                 

دراسة –دور المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم المصري  : إيناس محمد عبد الناصر    -١
 ،جامعة الفيـوم – كلية التربية دكتوراه غير منشورة،  رسالة،ميدانية في محافظة أسـيوط   

  .٤٨ ص،٢٠٠٨
بوي فـي تفعيـل     تصور مقترح لدور اإلعالم التر     : هيام عبد العاطي عبد الفتاح يوسف      -٢

معهـد   ،قسم أصول التربيـة     ، رسالة ماجستير     ،العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي    
  .١٣١ص ،٢٠٠٩،جامعة القاهرة ،الدراسات والبحوث التربوية 
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  :UCP (United Cerebral Palsy(الجمعية المتحدة للشلل الدماغي ) ١-٤-٤-٣

تعد الجمعية المتحدة للشلل الدماغي واحدة من أكبر المنظمات غيـر الهادفـة             
بالواليات المتحدة األمريكية وهى تعمل على تقديم خدمات التأهيـل ومناصـرة            للربح  

األطفال والبالغين من ذوى اإلعاقة الحركية بما فى ذلك حاالت الشلل الدماغي وحاالت             
ضمور العضالت ، وتعد مهمة الجمعية المتحدة للشلل الدماغي األساسية هي تحـسين             

  .اطنة الكاملة لدى األفراد ذوى اإلعاقة الحركيةمفاهيم االستقاللية واإلنتاجية والمو
 عاماً  ٦٠ منذ أكثر من     ١٩٤٩وقد تأسست الجمعية المتحدة للشلل الدماغي فى        

من قبل أباء وأمهات األطفال المصابين بالشلل الدماغي ومنذ نشأتها سـعت الجمعيـة              
 Life without( لألفـراد المعـوقين   دالمتحدة للشلل الدماغي لضمان حياة بال حـدو 

Limits for people with disabilities()٣٣٤(.  
يقع المكتب الوطنى للجمعية فى واشنطن العاصمة، ويقوم المكتـب بتـدعيم            و

 خالل جمع األموال والتبرعـات والتـسويق واالتـصاالت          شبكة مقدمي الخدمات من   
  .البرنامجيوالدعم 

 الجمعية المتحدة    وتضم  الحركية ،   يدعو المكتب لمناصرة األفراد ذوى اإلعاقة     
 ١٠٠للشلل الدماغى شبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المحلية الـذين قـارب عـددهم               

)Affiliates (             مكن الجمعية المتحدة للشلل الـدماغي مـن تقـديمشركة تابعة، وهذا ي
 فرد معوق وأسرهم ليس فى الواليات المتحدة وحـدها          ١٧٦,٠٠٠٠خدماتها ألكثر من    

  .)٣٣٥ (اليا وكندا والمملكة المتحدةبل تمتد خدماتها ألستر
م الـى   ١٩٧٨ومن أهم المجهودات التى قامت بها الجمعية الدعوة فـى عـام             

االستفادة من بعض فوائد تطبيق مواد الفضاء خفيفة الوزن لجعل الكراسي المتحركـة              
 ،أكثر قدرة على الحركة ، واستخدام أجهزة التحكم عن بعد لمساعدة المعوقين حركيـاً               

م عملت المنظمة على إدخال تعديالت على قانون إعادة التأهيـل الـذي   ١٩٩٢موفى عا 
                                                 

334 -source: United Cerebral Palsy, Available at:   
http://www.ucp.org/about/programs-initiatives/life-without-limits    
(accessed at 22-4-2011).    

335- Source: United Cerebral Palsy, Available at:   http://www.ucp.org. 
(Accessed at: 23 - 4-2011).    
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يحسن إلى حد كبير الوصول إلى خدمات التوظيف لألفراد الذين يعانون مـن إعاقـات               
 لرصد فعاليـة قـانون       سنوية وطنيةحركية حادة،إلى جانب أجرائها لدراسة استقصائية       

 المتحدة للشلل   ةا وقد تم اختيار الجمعي    هذم ، ١٩٩٠قين الذي صدر في     وكيين المع ياألمر
 منظمة غير ربحية على مستوى الواليـات المتحـدة          ١٠٠الدماغي كواحدة من أفضل     

   .)٣٣٦(واحتلت المرتبة الثامنة عشر طبقا لتصنيف التايمز
   :)٣٣٧(الخدمات التى تقدمها الجمعية •

 تقـدمها الجمعيـة   ىلت       تعتبر الخدمات التعليمية واحدة من أهم الخدمات التاهيلية ا    
حيث تعمل الجمعية على مناصرة وتمكين األفراد المعوقين حركياً عن طريق التعلـيم              

متوفرة منـذ والدة األطفـال ذوى       والخدمات التعليمية المقدمة لألفراد المعوقين حركيا       
 Individuals( سنة وذلك طبقاً لقانون التعليم لألفراد المعوقين ٢١ سن ىاإلعاقة وحت

with disabilities Education Act(  والذى يتطلب مشاركة األسرة بصورة كاملـة 
  .فى التخطيط والتطوير وتنفيذ الخدمات طوال حياة الطفل

 سنوات  ٣ فى مرحلة ما قبل       من ذوى اإلعاقة الحركية    بالنسبة لألطفال الرضع  
 IFSP (Individualized Family Services(توضع خطة خدمات األسرة الفردية 

plan             والخدمات المقدمة من خالل هذه الخطة تتمثل فى تعريف الطفل بالبيئة الطبيعية 
  .كإعداد المنزل

 المعـوقين    لألطفـال  الفـردي وابتداء من سن الثالثة يتم تطوير برامج التعليم         
 لتكمل عمل البرنامج LEP (Individualized Education on Programs( حركياً
 جميـع   إشراك IEP إلى برنامج    )IFSP(نتقال من برنامج     لال وينبغي )IFSP(السابق  

  .األفراد فى برنامج الطفل الجديد

                                                 
336 - source : United Cerebral Palsy , Available at: 

http://www.ucp.org/about/history/thttp://www.ucp.org/about/history/ti
melineUCP 
  (Accessed at:  17-5 -2011).  

337- Source: United Cerebral Palsy, Available at:  
http://www.ucp.org/ucp=channelefm/1/12 (accessed at 22-4-2011).    
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يركز على األهداف التعليميـة طويلـة األمـد ويحـق            )(IEP الفرديبرنامج التعليم   و
 والتعليم الخاص على أسـاس      خدمات التأهيل لألطفال المعوقين بمن فيهم الرضع تلقى       

م تحديدها عن طريق التقدير والتقييم من قبل فريـق متعـدد      يت والتياحتياجاتهم الفردية   
  .التخصصات

 :My Child 4 مؤسسة ألجل طفلي    ) ٢-٤-٤-٣

تهتم هذه المؤسسة برعاية وتأهيل األطفال المصابين بالشلل الـدماغي الـذى            
يمثل أحد أكبر فئات اإلعاقة الحركية وبعض اإلصابات العصبية األخرى التى تـؤدى             

  .لة الحركية ،وهى تؤدى ذلك من خالل التعليم والتمكين لهوالء األطفاالى اإلعاق
  : أهدافها •

  .توفير المساعدة واألمل فى الحياة لجميع عائالت األطفال ذوى اإلعاقة الحركية  . ١
توفير المعلومات التى تساعد على مناصرة وحماية األطفال ذوى اإلعاقة الحركية            . ٢

 .أفضل والمساعدة على إعطائهم فرصة لحياة 

أجراء البحوث المتعلقة بالشلل الدماغي وتوفير المـساعدات الماليـة وخـدمات             . ٣
  .)٣٣٨(الرعاية ألسر حاالت الشلل الدماغي

  : الخدمات التاهيلية التى تقدمها مؤسسة ألجل طفلي 
 اكتشاف سبب حالة الطفل المعوق حركيا ومعرفة ما أذا كان مـؤهال للحـصول               -١

  .ينعلى الرعاية والتأمين الالزم
 تعريف األسرة بما أذا كان الطفل المعوق حركيا بحاجة إلى أجهزة تعويـضية أو    -٢

  .أدوات مساعدة من أجل التكيف والتنقل داخل المنزل
 مساعدة األسرة فى معرف النظام الغذائي المناسب للطفل وكيفية رعاية األطفـال     -٣

 .المعوقين حركيا داخل المنزل 

 ت حركيا مستحقا للدعم المالي الحكومي أو لعائدا        تحديد ما أذا كان الطفل المعوق      -٤
 .التأمين
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 التعريف بما يمكن أن تمد به المدرسة من خدمات تساهم فـى عـالج األطفـال                 -٥
 .المعوقين حركياً وما يمكن أن تقدمه لهم من فرص التربية الخاصة لهم 

ـ             -٦ ال  إيجاد المحامين واألطباء الذين بإمكانهم المساعدة فى رعايـة حقـوق األطف
 . المعوقين حركيا

  .)٣٣٩( التعريف بكيفية التخطيط من أجل الطفل المعوق حركيا -٧

 المؤسسة  م الطيبعى للطفل وتقو   جالى جانب ذلك تقدم المؤسسة خدمات العال      
 التأهيل الوظيفي   ابتحديد نوع العالج المناسب له اعتمادا على احتياجاته الفعلية ، أيض          

ا كيفية رعايـة نفـسه بنفـسه وإيجـاد شـعور       ويقصد به تعليم الطفل المعوق حركي     
باالستقالل داخلهم ، أيضا العالج بالكالم لمساعد الطفـل علـى تحـسين مهـارات               

  .)٣٤٠(التواصل باللغة وتوفير برامج ترفيهية لهؤالء األطفال المعوقين حركيا
كما تقوم الجمعية بنشر المعارف والمعلومات عن أنواع الشلل المختلفة وكيفية           

 به وطرق الوقاية منه وقد أوضحت الجمعية من خالل ذلك أن هناك أكثر مـن      اإلصابة
 حالـة مـن     ٤٥٠٠نصف مليون أمريكي يعانون من الشلل الدماغي ويـتم تـشخيص            

األطفال والرضع سنويا بعض هذه الحاالت يمكن عالجها فى وقت مبكر والوقاية منها             
   .)٣٤١(مستقبال
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  :خدمات التعليمية وبالنسبة لخدمات التأهيل التربوي وال
تقدم المؤسسة اإلرشادات الالزمة ألسر أطفال الشلل الدماغي حول كيفية أعداد           

  :الطفل المعوق لاللتحاق بالمدرسة كما يلي 
تعريف األسرة بحق الطفل المعوق حركيا فى التعليم وبحقه القانوني فى االلتحـاق              -

   .بالمدارس العامة وفى الحصول على التعليم بصورة مجانية
التمهيد لاللتحاق بالمدرسة ومعرفة ما أذا كان لدى الطفل المعوق حركيا صعوبات             -

  . إمكانية حصوله على فرص التربية الخاصة داخل المدرسةىتعلم، ومد
تعريف اآلباء بحقوقهم القانونية فى الدفاع عن أطفالهم وعن حقوقهم فى الحـصول              -

  )٣٤٢(على التربية الخاصة داخل المدارس العامة
قوم المؤسسة باإلعالن عن خدماتها عن طريق اإلذاعة والتلفزيون والصحف وت

 من خالل الحلقات الدراسية التى تنظمها آلباء األطفال ذوى اوالمجالت وأيض
  .أإلعاقة الحركية 

 National Amputationالمؤسسة الوطنيـة لمبتـوري األطـراف      )٣-٤-٤-٣

Foundation: 

مؤسسات إلى تقدم خدمات طبية متميزة األ أنها إلـى          هذه المؤسسة سبق ذكرها ضمن ال     
ويلر لطـالب   .س. منحة كلود    -جانب ذلك تقدم برامج المنح الدراسية وهو عبارة عن          

 The Claude S. Weiler Scholarship for Amputeeكلية مبتوري األطـراف  

College Students  

فقدان األطـراف فـى     (  منح دراسية للطالب مبتوري األطراف       ٦حيث تقدم المؤسسة    
  )بداية أو فوق الرسغ أو الكاحل 

 وكيف  ىعلى أن يقدم الطالب ما يفيد بان لدية بتر في األطراف ورقم الضمان األجتماع             
 . )٣٤٣(أثر فقدان أو بتر أحد أطرافه على حياته 

  :تأهيل البيئة والمجتمع المحلى) ٥-٤-٣
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يعات التى تكفل الحقوق  بإصدار التشرةإلى جانب اهتمام الحكومة الفيدرالي
التعليمية المدنية للمعوقين حركيا، ياتى تعاون اآلباء في الواليات المتحدة األمريكية مع 
المربين واألطباء واألجهزة المعنية بالتربية الخاصة في االكتشاف المبكر لإلعاقة 

بدورهم ونوعها وتوجيهها وقد تقدمت الواليات المتحدة في إرشاد اآلباء الذين يقومون 
بإرشاد وتوجيه أوالدهم مع تلقيهم النصح والتوجيه من مراكز اإلرشاد في كل ما 
يقابلهم من مشاكل تعترض تربية أبنائهم،وفيما يلي ذكر لبعض من المؤسسات غير 

  : الهادفة للربح والتي تهتم بهذا الجانب من التأهيل
  

 :)٣٤٤(مؤسسة تعليم حقوق المعوقين والدفاع عنها) ١-٥- ٤-٣
The Disability Rights Education and Defense Fund (DREDF) 
أحدى المؤسسات التى تعمل فى مجال تأهيل فئات المعوقين المختلفـة ومـن             
بينهم فئات اإلعاقة الحركية وتهتم هذه المؤسسة بتثقيف العاملين فـى مجـال اإلعاقـة               

  .والدفاع عن األفراد ذوى اإلعاقة وأولياء أمورهم 
م على يد مجموعة من المعوقين البالغين       ١٩٧٩هذه المؤسسة عام    وقد تأسست   

وأولياء أمور األطفال المعوقين بهدف الحفاظ على الحقوق الحالية للمعوقين وتعزيزهـا            
وتمثلت مهمتها األولى فى تعليم فئات اإلعاقة المختلفة ومن بينهم المعوقين حركيا ، الى              

  . لية من التمييز للمعوقينجانب دعوتها الى حياة كاملة ومستقلة خا
  :)٣٤٥(خدمات المؤسسة

أوضحت المؤسسة من خالل اإلحصائيات المختلفة أن األمـريكيين المعـوقين           
مـنهم  % ٢٥يشكلون واحدة من اكبر األقليات فى الواليات المتحـدة وان أكثـر مـن               

فقط هم من يواصلون تعليمهم وصوال لمرحلة التعلـيم         % ٢٠يعيشون فى فقر وحوالى     
عاطلون عن العمل، كما أوضحت أن الحرمـان مـن الحقـوق            % ٧٥امعى ، وان    الج
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األقتصادية واألجتماعية ليس نتيجة حتمية للقيود المادية والنفسية التى تفرضها اإلعاقـة       
  .بل هو نتيجة ألستجابة المجتمع الخارجى تجاه اإلعاقة 

ة والدعوة إلـى المبـادئ   ولهذا فأن احد أهم أهداف الجمعية هو تغيير هذه القيم المتأصل  
األساسية كتكافؤ الفرص ، سهولة التنقل والـسكن وهـى تقـوم بـذلك مـن خـالل                  

  :االستراتيجيات التالية 
   :)٣٤٦( التدريب والتعليم-١

تقوم المؤسسة بتدريب وتعليم وتثقيف المعوقين حركيا وآباؤهم بحقوقهم التـى           
 يتمكنوا من استخدام هذه القـوانين       كفلها لهم القانون الفيدرالي والخاصة بالمعوقين حتى      

  .كأدوات لمواجهة اإلقصاء والتمييز
كما تقوم الجمعية بتقديم دورات تعليمية وتثقيفية للمحامين ومقـدمي الخـدمات       
للمعوقين والمسئولين عن حقوق المعوقين والقوانين المتعلقة باإلعاقة وهى تؤدى ذلـك            

 للقـانون   Boalt وقاعة مدرسة وانسيسكبالتعاون مع كليات القانون فى منطقة سان فر
  .فى جامعة كاليفورنيا ببيركلى

   :)٣٤٧( المناصرة القانونية-٢

  .    وذلك بالدفاع عن الحقوق المدنية والقانونية لألفراد المعوقين وأسرهم
  : السياسة العامة وتطور التشريعات-٣

سات العامـة   تقوم المؤسسة بتصميم وتنفيذ استراتيجيات من شأنها تعزيز السيا        
التى تؤدى بالدولة إلى سن القوانين االتحادية وتعزيز الحقوق المدنية للمعـوقين مثـل              
قانون حماية األطفال المعوقين وقانون الحقوق المدنية وقانون األمـريكيين المعـوقين            

  .وتعديالته
  : )٣٤٨(المطبوعات
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قين وهذه المطبوعات تكون موجهة للمحامين وآلباء وأمهات األطفـال المعـو          
  :وللمجتمع ككل، ومن أمثلتها

والـذي يوضـح    ): ٢٠١٠(أدلة هامة من قانون األمريكيين المعـوقين والنقـل           -١
متطلبات قانون األمريكيين المعوقين والممارسات التشغيلية التى تتفق معه وعلى          

  .وزارة النقل أن تؤديها
ي يحدد القضايا   والذ) : ٢٠٠٩سبتمبر  ( الوضع الحالي للرعاية الصحية للمعوقين       -٢

الصحية والعوائق التى يواجهها المعوقين بما فـيهم المعـوقين حركيـا ويقـدم              
   .توصيات لحل هذه القضايا

  :)٣٤٩(المؤسسة القومية إلصابات الحبل الشوكي) ٢-٥- ٤-٣
The National Spinal Cord Injury Association (NSCIA)  

يعانون من إصـابات فـي      هي منظمة غير ربحية تقدم خدماتها لألفراد الذين         
الحبل الشوكي واألمراض التى تؤثر علي الحبل الشوكي وتؤدى إلى اإلعاقة الحركيـة             
وأسرهم والمجتمع وذلك بهدف تحسين نوعية حياة مئات اآلالف من األميركيين الـذين             
يعيشون مع نتائج إصابات الحبل الشوكي وعائالتهم، والذين يزداد عددهم بمعدل ثالثين            

  . يومشخصا كل
لالهتمام بذوي اإلعاقة الحركية جراء      ١٩٤٨ في عام    وقد ُأنشئت هذه المؤسسة   

 تثقيف وتمكين الناجين من إصابة الحبل الشوكي        وكان هدفها هو   إصابة الحبل الشوكي  
ـ         عالية من    لتحقيق مستويات  ى تلـك    االستقالل والصحة وتحقيق الذات والحفـاظ عل

ي حول إصابات الحبل الشوكي من خالل التعليم         زيادة الوع  المستويات وذلك من خالل   
 لمعالجـة المعلومـات    بـصفة مـستمرة  تطوير برامج التعليمكما تعمل المؤسسة على   
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صانعي السياسات ، وعامـة الجمهـور ، ووسـائل          االستعانة ب بوذلك  والقضايا الهامة   
التأهيليـة،  الوقاية في مجال الخدمات الطبيـة و  كما تهتم المؤسسة بنشر ثقافة      اإلعالم ،   

تتعاون بنشاط مـع المنظمـات الوطنيـة        و ،البحوث وصياغة السياسات العامة   أجراء  و
   . المعوقين حركيا ذات االهتمام المشتركاألخرى بشأن قضايا
  :)٣٥٠(خدمات المؤسسة

ر المعلومات والمـوارد  يوفبالمؤسسة على ت Resource Center  الموارد يعمل مركز-١
 لديهم إصابات فـي النخـاع        معوق حركيا  أكثر من مليون  الالزمة لتلبية احتياجات    

بما في ذلك    ( فى كل أنشطة التأهيل المختلفة     متخصصون بالمركز   ويعمل،  الشوكي
، ومركـز المـوارد     )  الحبل الشوكي  وإصابات إصابات النخاع الشوكي     فىخبراء  

خـط   عبـر إلى كل المعلومات المتعلقة بإصابات الحبـل الـشوكي          يوفر الوصول   
آالف علـى     بـالرد  مركـز  ،حيث يقوم ال   عدة مجاني وعبر البريد اإللكتروني    مسا

  ذوى إلى األفـراد   معلوماتمن خاللها    يقدم    والتي المكالمات والرسائل اإللكترونية  
   . النخاع الشوكي الجديدة والحالية وأسرهم ومقدمي الخدمات الخاصة بهمإصابات
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  . النخاع الشوكياباتخاصة بإصنشر وتوزيع مجلة ب  تقوم المؤسسة-٢
المعوقين حركيا   مبادرات تشريعية عدة حول القضايا التي تؤثر على           تدعم المؤسسة  -٣

  . الشوكي حبل الإصابات ًذوى
 بتوفير االستعداد للطوارئ والتدريب على إدارة الكوارث والمساعدة          تقوم المؤسسة  - ٤

  .وارث والحوادثجراء الكالتقنية لألشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية 
WWW  لدى المؤسسة موقع الكتروني     -٥ .SPINALCORD.ORG     ١٥٠٠يزوره أكثر من 

 صفحة من المحتـوى والمـضمون الجديـدة المـضافة     ٦٠٠٠مع  ،   شخص يوميا 
 مصدرا رئيـسيا لألخبـار والمعلومـات        أصبح هذا الموقع  بصورة منتظمة ، وقد     

  . الشوكيحبل العن إصاباتللمجتمع 
والتي تحوى العديـد مـن      نصف شهرية   وهى مجلة     SCILife سة بنشر  تقوم المؤس  - ٦

  .الشوكيالمعوقين حركيا ذوى إصابات الحبل المقاالت واألخبار التي تهم 
تثقيـف  ب تقدم عبر الموقع األلكترونى للمؤسـسة وهـى تهـتم         : النشرة االلكترونية  -٧

اإلعاقـة  فـى األشـخاص ذوى       والمجتمع ككل حول القضايا التي تؤثر        ءعضااأل
  وأسـرهم ومقـدمي الخـدمات ذات الـصلة         )النخاع الـشوكي  إصابات  (الحركية  

  .باألشخاص المعوقين حركيا

	��� ��آ���� ������ه�� وا�� ������ ا��� ���
�� :)٣٥١(ا �ا�� ا

IN TOUCH WITH KIDS     :١- االتصال مع األطفال    

مـن المعـوقين      سـنة  ١٨ب حتى سن    وقد تم تطوير هذا البرنامج لجعل الشبا      
 إصـابات  يعيـشون مـع       الذين  في العالم   الوحيدون طفالاأل يعرفون أنهم ليسوا     حركيا

 مع أطفال آخرين لديهم خبرات مماثلة ، ومخـاوف          وابطتير ، بل أنهم     النخاع الشوكي 
التحـدث  بآلباء  ل وسيلة مبتكرة وداعمة للسماح       مماثلة،ويعد هذا البرنامج   وآمال وأحالم 

 النخـاع   إصـابات  المعوقين حركيا مـن ذوى    ل  اطفء اآلخرين حول تربية األ    مع اآلبا 
  .الشوكي 

                                                 
351-Source: The National Spinal Cord Injury Association (NSCIA), 

Ibid.   
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 عن   ببعضهم البعض  برنامج دليل بالمراسلة لتوصيل األطفال     هذا ال  في الماضي تضمن  
 ، أما اآلن فان المراسلة تتم بين األطفال واألسر من خالل موقع المؤسسة              طريق البريد 
  .أو اإلنترنت

THE P.  E.  A.  C.  E.  PROJECT  ٢-  مشروع السالم 
 حبل ال  العنف الذي يؤدى إلى إصابات     لحد من انتشار  يعمل هذا المشروع على ا    

 ىالذكور ف  بخاصةكيين و يبين السكان المستهدفين من األفارقة األمر      الشوكي المكتسبة   
 لمـن أصـيبوا      ، وتقديم الدعم والمساعدة من أجل العيش والتكيف         سنة ٢٥-١٥عمر  
 علـى الوقايـة والتـدخل المبكـر          يعمـل  السالمعل والى جانب ذلك فأن مشروع       بالف

  .  للمعوقين حركياوالمساعدة والمشورة والتعليم والتوظيف
POSITIVE PREVENTION    :���	�

� ا�	�    ٣- ا��

تثقيف المجتمع حول إصابة الحبل الشوكي ، وتقديم المعلومـات          ب NSCIAتلتزم  حيث  
يعانون من إصـابات فـي الحبـل        أولئك الذين    على فهم أن     د المجتمع أفراالتي تساعد   

  . نشطة وغنيةأن تصبح حياتهم الشوكي وغيرها من اإلعاقات يمكن 
 من إصابات الحبل الشوكي     تحقيق التوازن والتركيز على الوقاية    ويحاول هذا البرنامج    

  . لقومياإلعاقة على المستوى ا عن العيش مع ةصور إيجابي أعطاء إلى جانب
  NEW INJURY INITIATIVE  ٤ - مبادرة اإلصابات الجديدة:     

 بتطوير وتنفيذ مبادرة اإلصابات الجديدة التي مـن شـأنها أن             المؤسسة لتزمت 
 الثالثين الذين يتعرضون إلصابات      باالتصال المباشر مع جميع األفراد     لمؤسسة  تسمح ل 

  .  يلة األولى من اإلصابة األيام القل خالل وأسرهمالحبل الشوكي يوميا 
 حركيا ويـتم  توفير فرص العمل للمعوقينوالى جانب هذه البرامج تعمل المؤسسة على      

ذلك من خالل تقديم المعوق لسيرته الذاتية على الموقع حيث تقوم المؤسسة بعـد ذلـك                
  .)٣٥٢(احتياجاتهبتقديم الفرص التى تتناسب مع 

 :ة جورجيارابطة اإلصابات الدماغية بوالي) ٣-٥- ٤-٣

                                                 
352-  Source: The National Spinal Cord Injury Association (NSCIA), 

Available at: 
-  http://spinalcord.org/news.php?dep=50   (accessed at:  28 -6 -2011). 
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The brain injury association  
تعد هذه المنظمة واحدة من المنظمات غير الهادفة للربح التى تسعى لخدمة 
المعوقين حركيا من ذوى اإلصابات الدماغية وأسرهم وأصدقائهم وقد تأسست هذه 

م، ويتمثل الهدف العام لهذه المنظمة فى توفير برامج الدعم ١٩٨٢المنظمة فى عام 
مساعدة للمعوقين حركيا من أجل الحصول على فهم أفضل آلثار هذه اإلعاقة وال

 .ولتيسير فرص التأهيل لهم
 وتعمل هذه المنظمة على توفير خط مجاني لتقديم المساعدة والدعم وتوفير 
المعلومات الالزمة حول اإلصابات المخية كما توفر أيضا المنظمة رحالت ومعسكرات 

وأسرهم وأصدقائهم ، كما تنظم العديد من البرامج التعليمية كشفية للمعوقين حركيا 
والندوات على مدار العام وتقوم بتوفير الموارد التعليمية على موقع المنظمة على شبكة 

  .االنترنت
وفى مجال تأهيل البيئة المجتمعية تعمل المنظمة باستمرار على تعبئة المتطوعين 

 المصالح المشتركة للدخول فى شراكة وجماعات الضغط وجماعات الدعم وجماعات
من اجل الدعوة إلى تحسين تشريعات اإلعاقة التى تؤثر على المجتمع كما تقوم من 
خالل موقعها االلكتروني بأعالم المستخدمين والمهتمين بالقضايا الهامة والحساسة 

  المرتبطة باإلعاقة الحركية
  :تعقيب

البرجماتية والتـي تقـوم علـى       يتضح مما سبق أن فلسفة المجتمع االمريكى        
الحرية االقتصادية والسياسية وتشجيع المبادرة الفردية والعمل الحر ، إلى جانب جهود            
المجتمع المدني ممثال فى المنظمات غير الهادفة للربح وجهود آباء األطفال المعـوقين             

 فـى  حركياً كان لها الدور األكبر فى تطور ممارسات رعاية وتأهيل المعوقين حركيـا        
الواليات المتحدة األمريكية وتحول الكثير من األحكام التى صـدرت لـصالحهم إلـى              

  . المعوقين حركيا وحياة أسرهمة ملزمة مما أدى إلى تحسن أحوال حياةقوانين فيدرالي
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 الفصل الرابع

   مجالفي دور الجمعيات األهلية
  يابانال حركيا في  تأهيل المعوقين
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    الفصل الرابع

 . حركيا فى الياباندور الجمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين
  :محتويات الفصل

    .تمهيد •
  : المحاور التى يتناولها الفصل

  :جمعيات رعاية وتأهيل المعوقين حركيا: المحور األول) ١-٤
  .تسميات الجمعيات األهلية باليابان) ١-١-٤
  . للمنظمات غير الهادفة للربح فى اليابان التاريخيالتطور ) ٢-١-٤
 المعـوقين   تأهيـل الهادفة للربح العاملة فى مجال      أهداف المنظمات غير    ) ٣-١-٤

 .حركيا
 .العالقة بين المنظمات غير الهادفة للربح والدولة فى اليابان ) ٤-١-٤
    . للربحةغير الهادفمصادر التمويل الخاصة بالمنظمات : المحور الثانى)  ٢-٤

ركياً فـى   التشريعات والقوانين المتعلقة بتأهيل المعوقين ح     : المحور الثالث   )٣-٤

  :اليابان
  . للربح باليابانةغير الهادفالتشريعات والقوانين المتعلقة بالمنظمات ) ١-٣-٤
 .التشريعات المتعلقة باإلعاقة وبتأهيل المعوقين حركياً فى اليابان) ٢-٣-٤
جهود المنظمات غير الهادفة للـربح فـى مجـال تأهيـل             :المحور الرابع   ) ٤-٤

    :المعوقين حركياً
  .مات التأهيل الطبيخد) ١-٤-٤
  .خدمات التأهيل النفسي واالجتماعي) ٢-٤-٤
  .المهنيخدمات التأهيل ) ٣-٤-٤ 
  .خدمات التأهيل التربوي) ٤-٤-٤
  . المحلىتأهيل البيئة والمجتمع) ٥-٤-٤
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 .دور الجمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا فى اليابان
  :تمهيد

هم الدول اآلسيوية وعمـالق مـن عمالقـة الـصناعة           اليابان واحدة من أ   تعد  
مكانة متميزة بين الدول لتصبح واحـدة مـن    تمكنت من أن تحتل الحديثة، والتكنولوجيا

سريعاً بعد الهزيمة التي حلـت   العالم،واستطاعت أن تنهض أكبر القوى االقتصادية في
منها أربـع   من مجموعة من الجزر اليابان دولة  وتتألف،الثانية بها في الحرب العالمية

 ، تمتد على شكل أرخبيـل )وشيكوكو هوكايدو، وهونشو، وكيوشو،(جزر رئيسية وهم 

 ة بشمال المحـيط ، تقبع الجزر الياباني٢كم١,٩٠٠وتشكل مع بعضها قوساً يمتد لمسافة 

الهادي أمام الساحل الشرقي ألسيا في مواجهة كل من روسيا وكوريا والصين، وبـين              
  .الغرب من اليابان المحيط الهادي من ناحية الشرق وبحر نكل م

نـسمة  مليون ١٢٧,٥١وعدد سكانها   )٣٥٣( ٢كم ٣٧٧,٨٣٥اليابان احةتبلغ مس
كما أن الكثافة الـسكانية       دولة ١٨١وهى بذلك تحتل المرتبة العاشرة من بين        ) ٢٠٠٩(

، )٣٥٤( عالميا ١٦المرتبة  لتحتل بذلك   ٢كم/نسمة ٣٣٧,٦١إلىبها مرتفعة حيث وصلت 
منتخبا وذلك منذ    وبرلمان  يضم إمبراطورا   ملكي دستوري ونظام الحكم في اليابان نظام      

: ، ويقوم دستور اليابان على ثالثة مبادئ أساسية هـي          م١٩٤٧ في عام  الدستور اعتماد
سيادة الشعب، واحترام حقوق اإلنسان الرئيسية، ونبذ الحروب، وينص الدستور أيـضاَ            

، والتنفيذيـة   )مجلس التـشريعي  ال(التشريعية  : على استقاللية السلطات الحكومية الثالث    
  .)٣٥٥(ةوالسلطة القضائي، )مجلس الوزراء(

                                                 
353- source : http:// web- 

japan.org/kidsweb/explore/Arabic/Arabic/ar_regions.html  
(Accessed at  :  25-4-2012).  

354- source : http://www.alyaban.net/japan-info/basicinfo0.html  

(Accessed at:  25 -4-2012).  
355- source : http:// web-         

japan.org/kidsweb/explore/Arabic/Arabic/ar_government.html 
(Accessed at :  25-4-2012).  
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وتنتشر في اليابان عدة ديانات منها الشنتو، البوذية، الكونفوشيوسية، ومـذاهب           
حيث يضمن الدستور الياباني حرية     . جديدة منبثقة عن الديانات التقليدية اليابانية وغيرها      

والحكومة اليابانية علمانية وال يجوز لها أن تـدعم         االعتقاد واإليمان لجميع المواطنين،     
  .)٣٥٦( يةالديندينا معينا، كما ال يمكن للحكومة التدخل في الشئون 

والتضاريس الـوعرة حيـث    بالطابع الجبلي اليابان وتتميز مظاهر السطح في
الجبـال تكـسوها    من المساحة الكلية للبالد، ومعظم هذه% ٧٠تغطي الجبال أكثر من 

بـين الـسهول    الغابات الكثيفة، وتنقسم المساحة الباقية من األراضـي اليابانيـة مـا   
  .والبحيرات

للزالزل والتي تقـدر بـاآلالف فـي     كثرة تعرضها اليابان ومن المعروف عن
من البراكين النشطة هذا باإلضافة لموجـات المـد    الواحدة، كما يوجد بها العديد السنة

تسونامي، وعلى الرغم من كثرة هذه المخـاطر التـي    الزلزالية أو ما يعرف بموجات
 إال أنها تحدت المخاطر الطبيعية فعملت على إنشاء مباني بتقنيات حديثـة            تتعرض إليها 

باإلضافة المتالكها أجهزة رصد وقياس دقيقة تتمكن بواسطتها من تتبع  مقاومة للزالزل
  .الطبيعية هذه الظواهر

 التـاريخي النـشأة والتطـور     :  مناقشه المحاور التالية     الحاليويحاول الفصل   
مصادر التمويل الخاصة بالجمعيات األهليـة     يل المعوقين حركيا ،   لجمعيات رعاية وتأه  

، التشريعات المتعلقة بهذا الدور وجهود الجمعيات األهلية فى مجال تأهيـل المعـوقين              
  . حركيا

  :جمعيات رعاية وتأهيل المعوقين حركيا: المحور األول) ١-٤
تى تهتم بداية بتوضيح           يشتمل هذا المحور على مجموعة من المحاور الفرعية ال        

 لهـذه   التاريخيالتسميات المختلفة للجمعيات األهلية فى اليابان يلي ذلك عرضا للتطور           
الجمعيات وأهدافه ويختتم ذلك بتوضيح العالقة بين الدولة والجمعيـات األهليـة فـى              

  .اليابان

                                                 
 356- source :  http://www.alyaban.net/japan-info/basicinfo0.html  

(Accessed at: 25-4-2012).  



 - ٢٠٧ -

  :تسميات الجمعيات األهلية باليابان) ١-١-٤
الخيري وتطور وبخاصة داخل المعابد األ أنه لم        منذ نشأة اليابان تواجد النشاط      

يكن ذو مسمى واضح حتى وقت قريب ، فمنذ منتصف التسعينيات نجد أن العديد مـن                
المصطلحات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني بدأت فى االنتشار وكان على رأسـها            

-Non Governmental Organizations(مصطلحي المنظمـات غيـر الحكوميـة   

NGOs (ــربح وال ــة لل ــر الهادف ــات غي -Non Profit Organizations (منظم
NPOs()تلك المؤسسات التى تهـتم بالـصالح       جاء للتعبير عن    وكال المصطلحين    )٣٥٧

 األساسيالعام أو بفئة محددة وال يكون من ضمن أهدافها تحقيق األرباح ويتمثل هدفها              
نب وفائها بمجموعة من     جا إلى، هذا   )٣٥٨(الحكوميفى أنشاء أنشطة تكون مكمله للنشاط       

 شـعائر   أداء دينيه أو الوعظ أو      عقيدةيكون الغرض الرئيسي نشر       ال إنالشروط وهى   
 ال يكون الغرض من     إن سياسيه، أيضا    ئتعزز أو تدعم أو تعارض مباد      وان ال  دينيه ، 
  .   توصيه أو دعم أو معارضه لمرشح لمنصب عمومياالنشطة

 المنظمات   وبقوة إلى استخدام المصطلح الثانى     األ أننا نجد إن اليابان قد اتجهت      
 كما هو الحال فى الواليات المتحدة األمريكية وقد وضعت           للربح فى اليابان   ةغير الهادف 

 مـستقلة تسعي للربح ،      ال مجموعة من الشروط الخاصة بذلك وهى أن تكون المنظمة        
ي تفي بالـشرطين     لنظام قانوني وتمثل المنظمات الت     تأسيسها، تخضع في    الحكومةعن  
 إن منظمات اليابان حتى وقت قريب كانت        إال المختلفة مجموعات نشاط المواطنين     ٢،١

  . )٣٥٩(الثالثة المنظمات التي تفي بجميع الشروط إليما تزال تفتقر 
                                                 

357- Yutaka Tsujinaka, Jae-Young Choe, Takafumi Ohtomo; Exploring 
the Realities of Japanese Civil Society through Comparison, 
ASIEN 105, S. 16-32,October 2007  

دور المنظمات غير الحكومية فـي ظـل العولمـة           : نجوى سمك، السيد صدقي عابدين     -٢
، مركز الدراسات االسيويه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية        الخبرتان المصرية واليابانية  

  .٧، ص ٢٠٠٢جامعه القاهرة، 
359- Yoshinori Yamaoka ; Developing Japan's Non-Profit Sector and 

Constructing a New Civil Society , available at: 
http://www.gdrc.org/ngo/jp-civil-society.html  
 (Accessed at: 16 -3-2011).  
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  . للمنظمات غير الهادفة للربح فى اليابان التاريخيالتطور ) ٢-١-٤
ا متزايدا للقطاع غيـر الهـادف   على الرغم من أن القرن العشرين قد شهد نمو 

 حيث  السياسيللربح األ أن لهذا القطاع جذورا عميقة فى ثقافة الدولة اليابانية ونظامها             
 أواخر القرن السادس عشر     إلى غير الهادف للربح     التطوعيتعود بدايات ظهور العمل     

الحـين،  والقرن السابع عشر ، من خالل أنشاء المعابد واألنشطة الخيرية ومساعدة الف           
وهـى الفتـرة مـن      ) EDO( بدايات التاريخ الحديث لليابان وهو ما يطلق عليـة           ففي
 للمساعدات  انتشار وبدأ فى هذه الفترة      السلمي فكرة المجتمع    انتشرت) ١٨٦٨ -١٦٠٣(

 نـشاط هـذا     ازديـاد ،بعد ذلك ومع    )٣٦٠(المقدمة لضحايا الكوارث الطبيعية والمجاعات    
 جانب ظهور المؤسـسات     إلى ١٨٩٦ عام     المدنيمل  القطاع ظهر أول قانون ينظم الع     

 مختلف االتحادات فى ظل هذا القانون       إنشاء ، كما تم     العامة باالهتماماتالتى لها صلة    
وقد ظل هذا القانون قائما حتى فترة ما بعد الحرب العالميـة الثانيـة، ولكـن نتيجـة                  

يابـان الحـتالل    للتغيرات التى حدثت بعد الحرب وظهور مفاهيم جديدة وخـضوع ال          
 وتـم   ١٩٤٦ قوانين جديدة للقطاع غير الهادف للربح فى نوفمبر          إصدارالحلفاء فقد تم    

 وصدرت قـوانين    المدني وأعيد صياغة جزء كبير من القانون        ١٩٤٧تطبيقه فى مايو    
جديدة خاصة بهيئات الرعاية االجتماعية والمدارس الخاصة والتعاونيات األ أن الجـزء        

   .)٣٦١(نفع العام لم يتغيرالخاص بهيئات ال
 للقطاع غير الهادف للربح فـى الفتـرة الحديثـة           التاريخي بالنسبة للتطور    أما

  :)٣٦٢( ثالث فترات إلىفيمكن تقسيمه 

 : منتصف السبعيناتإلى الفترة من منتصف الستينيات -١

                                                 
دور المنظمات غير الحكومية فـي ظـل العولمـة          : نجوى سمك، السيد صدقي عابدين       - ٢

  .١١، مرجع سابق، ص الخبرتان المصرية واليابانية
361- Setagaya Hiroshi Koroki; the Three Period of volunteering in 

Japan Volunteer Association, 1999, p 17-22.   
 دور المنظمات غير الحكوميـة فـي ظـل العولمـة            :نجوى سمك، السيد صدقي عابدين       -١

   .١٢-١١ ص، مرجع سابق ، صالخبرتان المصرية واليابانية
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 بمفهوم التطوع فى حد ذاتـه وأهميتـه فـى خدمـة             اهتمامشهدت تلك الفترة    
 كثيـر   إنشاء وقد تم    الغربي هذا المفهوم فى العالم      النتشارترة المقابلة   المجتمع وهى الف  

من تلك المؤسسات وكان هناك حافز إلنشاء المزيد من المؤسـسات لتحفيـز وتنـشيط              
 متعددة مثل   اجتماعية من مشاكل    اليابانيمفهوم التطوع ، وذلك بسبب ما شهده المجتمع         

 المتضررة من استخدامات الذرة وعـدم       سراأل فى بعض الهيئات ، ومشاكل       االنهيارات
 بالمفـاهيم اإلنـسانية     الـوعي التوازن فى توزيع السكان بين الريف والحضر، ونقص         

 والصناعة ، ولذلك بدأ االهتمام ينبع من داخـل        االقتصادوالبيئة نتيجة النمو السريع فى      
اعات التى تهـدف     انتشار الجم  إلىاألفراد أنفسهم بهذه القضايا وكيفية عالجها مما أدى         

 وكانت معظمهـا  Self – Help in the Community المساعدة الذاتية للمجتمع إلى
 علـى  التطوعي تلك الفترة قد شهدت ميالد شبكة للعمل إنحركات شبابية ويمكن القول   

  .القوميالمستوى 

  : حتى أواخر الثمانينات١٩٧٥ الفترة من  -٢
 اهتمـت  وفيها   التطوعيوع والعمل   وهى الفترة التى شهدت شعبية كبيرة للتط      

السياسات الحكومية بتشجيع التطوع ، وخالل هذه الفترة أكدت وزارة الخارجية علـى             
 دعمـت بمـساعدات     والتي تلعبه المنظمات غير الحكومية      إن يمكن   الذيأهمية الدور   

رسمية لتنميتها ، وزاد عدد المتطوعين بصفة خاصة فى الفتـرة العمريـة المتوسـطة             
 ، الرياضة ، صداقات الـشعوب    االجتماعيةعت المجاالت واألنشطة مثل الرفاهية      وتوس

  .اإلنسان، البيئة ، السالم وحقوق 

  ):عهد األنشطة الخيرية( اآلن حتى ١٩٩٠ الفترة من -٣
شهدت هذه الفترة  نموا فى التبرعات والمساعدات من الشركات المختلفة فـى             

دفة للربح لتغطية أنشطتها سواء المحلية أو علـى          للمؤسسات غير الها   اليابانيالمجتمع  
 كان متوسط المساعدات المالية من      ١٩٩٦ تم عام    الذي ، ووفقا للمسح     الدوليالمستوى  

 مليون ين وكـان هنـاك       ١W٦٢٠ مليون ين سنويا والمبلغ األجمالى       ٤ خالل الشركات 
  .نشطة الخيرية شركة أصبح لديها نظام قائم لتمويل األ١٠٩ حوالي
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 وتطـور   التكنولـوجي ا شهدت تلك الفترة أيضا زيادة فى النمو والتطـور           كم
 علـى المـستويين     اليابـاني  التطوعي كبير للعمل    وانتشار ،   واالتصالوسائل اإلعالم   

 إقلـيم خـارج     ٤٧ فى التطوعي مراكز للعمل    إنشاء تم   ١٩٩٨ عام   ففي األقليمى الدولي
الم الثالث بصفة عامة فـى تلـك الفتـرة          اليابان وانتشرت المساعدات اليابانية لدول الع     

)٣٦٣(.  

وبالنسبة للجمعيات العاملة فى مجال اإلعاقة وخالل هذه المرحلة فقد تم إنشاء            
 منظمة  ٣٤م ، وانضم لهذا االتحاد      ١٩٩٣عام  ) JANNET(شبكة للربط فيما بين هذه      

إلعاقـة   جانب ذلك نجد أن أعداد المنظمات العاملة فى مجـال ا           إلى،  الحاليحتى وقتنا   
يتزايد باستمرار، وتعمل منظمات األفراد المعوقين حركيا الرئيسية مع مختلـف فئـات             
اإلعاقة والقليل من هذه المنظمات تركز أنشطتها فى المنح الدراسية لألفراد المعوقين ،             

وهـى مؤسـسة   ) Duskin Ainowa( بدأت منظمة ١٩٩١على سبيل المثال في عام 
للشباب المعوق حركيا من قارة آسيا والبلـدان المحيطـة           منح دراسية    إعطاءأهلية فى   

باليابان لكى يتمكنوا من زيارة اليابان ويحصلوا على التـدريب الخـاص بهـم أيـضاً                
زادت بالتدريج من القنوات المفتوحة والبرامج أمـام  ) Japan Foundation(مؤسسة 

يابـان مـن تطـور    اإلعاقات المتخصصة ويعد هذا مثاالً واضحاً لما حدث لمنظمات ال   
  .)٣٦٤(الماضيخالل العقد 

 مليـون جمعيـة فـى       ١W١ ايمانومورى أن هناك نحو      Amenomoriوتقدر  
اليابان العدد األكبر بين هذه الجمعيات هى مجموعات مدنية تمثل أنواع من األنـشطة              
المدنية غير الرسمية حيث تشمل المنظمات المدنية والبيئية ومنظمات حقـوق المـرأة             

 ،   )٢ جـدول رقـم   (يلي كما   )٣٦٥( وغيرها الدوليستهلكين ومنظمات التبادل    واألم والم 

                                                 
لمـة  دور المنظمات غير الحكومية فـي ظـل العو        : نجوى سمك، السيد صدقي عابدين       - ١

  .١٢، مرجع سابق، صالخبرتان المصرية واليابانية
2- Hisayo Katsui: mainstreaming disability issues in Japanese and finish 

Development policies and practices, working paper- the institute of 
development studies, Helsinki University, 2008, P.11. 

365 -  Source: Takayoshi Amenomori,  "Defining Nonprofit Sector: 
Japan."Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit 
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 الناتج  إجماليمن  % ٢W٧ مليار دوالر بما يعادل      ٦٤  هذه المنظمات  إنفاق مجموع   يبلغو
  .)٣٦٦(المحلي لليابان

يوضح أحد تصنيفات القطاع غير الهادف للـربح فـى اليابـان       ) ٢(جدول رقم   
  .)٣٦٧(عدادهاأو

  د المنظماتعد  تصنيف المنظمات
  ٥٥٦W٠٠٠  )Senior's Club(الجماعات المدنية 

  ١٥٠W٠٠٠  )Civic groups(منظمات رعاية الطفولة 

  ١٢٠W٠٠٠  )Children's Association( كبار السن نوادي

  ٢٧٥W٠٠٠  )Neighborhood(جمعيات األحياء أو الجيرة 

  ١W١١١W٠٠٠  األجمالى

 للربح إلى ظهـور     ةغير الهادف ظمات   المن أعدادوقد أدى هذا النمو السريع فى       
عدد من المشاكل وبصفة خاصة ضعف مهارات تنظيم ونقص الموظفين الذين يقومون            
بتوفير خدمات الدعم األساسية، واستجابة لهذا النقص فإن عدد متزايـد مـن الكليـات               
والمنظمات غير الهادفة للربح بدأت فى وضع برامج تهدف إلى استحداث أعداد مميزة             

  .)٣٦٨(ن العاملين داخل الجمعياتيلمهنيمن ا

 المعـوقين   تأهيـل  أهداف المنظمات غير الهادفة للربح العاملة فى مجـال           )٣-١-٤

  :حركيا

                                                                                                                         
Sector Project, no.15, edited by L.M. Salamon and H.K.  Anheier. 
Baltimore: The Johns Hopkins Institute for Policy Studies, 1993.  

366-Source: A key to open Japan? Japan's nonprofit sector on the 
move,  
 Available at:. http://www.lgc.org/ohdakefoundation/npo/npojp.htm   
(Accessed at: 20 -7-2011). 

367- Source : http//wep- Japan.org/trends/96/honbun/970203.html.fabruary20.1997 
(Accessed at: 13 -8-2011).   

368- Source: 
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/resource/apdrj/z13jo0100/z13j
o0106.html  (accessed at: 17-10-2010).  
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تتنوع األهداف التى تعمل مؤسسات رعاية وتأهيل المعوقين حركيا فى اليابان           
  :فى سبيل الوصول إلى أقصى قدر من الرعاية والجودة فى تقديم خدماتها نذكر منها

  .  النفع العاموأنشطه التطوعية هباال نشط القيام إلي البحوث والدعوة إجراءتشجيع  . ١
 هبـاال نـشط    المهتمين   وبخاصة المجتمع   أفراد والمعلومات مع باقي     اآلراءتبادل   . ٢

  .  القطاع  المدني في اليابانوأنشطه الخيرية
 بتأهيـل  لمتعلقةا لتغطيه مختلف القضايا     إجرائها التي يتم    واألبحاثنشر الدراسات    . ٣

  . )٣٦٩(المعوقين حركيا
 من المعلومات المتاحة فى تحسين نوعية الحياة لألشخاص         واالستفادةتوفير الدعم    . ٤

  .المعوقين حركيا
 .الحركيةإجراء دراسات شاملة عن كيفية رعاية وتأهيل ذوى اإلعاقة  . ٥
ع  باحثين للخـارج وتـشجي  إرسال اليابان وبالمثل إلىدعوة الباحثين المتخصصين    . ٦

 . للمعوقين حركيااالجتماعيةالدراسات المتعلقة بالرعاية 
 .)٣٧٠(جمع ونشر المعلومات المتعلقة بفئات ودرجات اإلعاقة الحركية . ٧
  .تمكين األفراد ذوى اإلعاقة الحركية وأسرهم . ٨
  . تطوير المهنيين القائمين على عملية التأهيل . ٩

  .شرة تقديم خدمات التأهيل فى وقت مبكر بعد حدوث اإلعاقة مبا .١٠
 على أن Japan NGO Network on Disabilities ( JANNET( كما تعمل .١١

 سـنوات وأن يـتم      ٥يتم وضع قانون خاص بالخدمات المقدمة للمعوقين مرة كل          
   .)٣٧١( سنوات٣وضع قانون لدعم استقالل المعوقين مرة كل 

  .)٣٧٢(توفير التعليم والدعم لمساعدة المعوقين حركيا .١٢

                                                 
369- source: http://www.kohokyo.or.jp/english/About_jaco.html  

(Accessed at: 27 -8-2011).   
370- Source: http://www.jsrpd.jp/static/english/active/index.html. 

(Accessed at:  7 -5-2011).  
371- JANNET - Japan NGO Network on Disabilities- NEWS LETTER 

No.11 2008.  
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 ::::ظمات غير الهادفة للربح والدولة فى اليابان العالقة بين المن)٤-١-٤

اعتمدت اليابان منذ القدم علي نظام مركزي قومي لحكوماتها ومع تنوع وتعدد            
 المركزيـة   هـذه  االبتعاد عن    إلي وجدت اليابان نفسها بحاجه      لألفرادالحاجات الخدميه   

 التـي يمكـن      القنـوات  أهم للربح احد    الهادفة أصبحت المنظمات غير     وبالتاليالشديدة  
لليابان من خاللها أن تقلل من مركزيتها في تقديم الخدمات ،من هنـا يظهـر التعـاون      

   .المحليةجتمع م وبين منظمات الالحكومةضروريا بين 

 للربح وهي تسير    الهادفة والمنظمات غير    الحكومة بين   العالقةوعلي هذا تبدو    
 في تنميه وتطـوير هـذه      حكومةال تلعبه   إن هو دور داعم يمكن      األولفي احد اتجاهين    

 منعـه   أو فان تقديم الدعم     األخرالمنظمات التي في حاله نمو ونضوج ، وعلي الجانب          
   .)٣٧٣(األولي للمنظمات التي مازالت في مرحله النمو بالنسبة وبخاصةيمثل مخاطرة 

                                                                                                                         
372- Robert Pekkanen ; Civil Society and its Regulators Non-Profit Organizations in Japan, Japan 

Information Access Project, Prepared for Energizing Japanese Politics: New Tools for Citizen 

Participation , Harvard University, Washington, DC, April 24, 2001.  

373- Akio Doteuchi, the Growing Role of Nonprofit Organizations as 
Society Matures 
Issues and Possibilities in the Next Century, Social Development 
Research Group 
"Nli research" Nli research institute 2000. No.140, p: 20. 
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  : للربحةغير الهادفمصادر التمويل الخاصة بالمنظمات : الثاني المحور) ٢-٤
 للدخل للقطاع غير الهادف للربح فى الرسـوم التـى           األساسيمصدر  يتمثل ال 

 أما بالنسبة للمنح التى تقـدم       %٦١ حوالي تمثل   والتييحصل عليها نظير تقديم خدماته      
 مـساهمات القطـاع الخـاص       إلى وإذا نظرنا    %٣٨من الحكومة والقطاع العام فتمثل      

، وقـد ذكـرت بعـد       % ١ حـوالي  تمثل نسبة ضئيلة جدا      أنهاوالشركات فسوف نجد    
 مليـون يـن     ١ لهـا    السنوية الميزانية منظمه غير حكوميه تبلغ      ٢٥٠ إن   اإلحصاءات

 مليون ين بما يقارب نـصف مليـون         ٥٠مليون و    ١٠  بين    السنويةميزانيتها  % ٤٠،
 ٨٦٠W٠٠٠مليـون يـن أي حـوالي         ١٠٠الـسنوية   تبلغ ميزانيتها   % ١٣دوالر وان   

  . )٣٧٤(دوالر

ح أن المنظمات غير الحكومية فى اليابان تستمد دخلهـا           أخر يتض  إحصاءوفى  
، ومـن المـنح     % ٥٨W٩من التبرعات ورسوم العضوية واألنشطة المدرة للربح بنسبة       

% ٩W٩ المقدمة من مؤسسات القطاع الخاص والهيئـات الحكوميـة بنـسبة             واإلعانات
  بنـسبة    وعائدات التعاقد مع الحكومة ووكاالت األمم المتحـدة والوكـاالت الخاصـة           

١٠W١٤  من السنة المالية السابقة بنسبة     المتبقيو الرصيد   % ٧Wجانب مصادر   إلى% ٩ 
 .)٣٧٥ (%٥W٦ بنسبة اإلحصاءأخرى لم يوضحها 

من الناتج المحلى   % ٣W٢ينتج ما يقارب    والى جانب ما ينفقه هذا القطاع نجده        
 القـومي  قتصادياال المخرجات القومية، وذلك وفقاً لوكالة التخطيط        إجمالي من   ٢W٢و  
)the international Economic EPA Planning Agency()والجــدول )٣٧٦ ،

 باليابان بالمقارنة مـن بعـض    الربحي يوضح بعض المعلومات عن القطاع غير        التالي
                                                 

374- Source: Some quick statistics on Japanese NGOs, available at: 
http://www.gdrc.org/ngo/jp-quickstats.html  (Accessed at: 16 -3-
2011). -     

375-Source: 
http://www.jica.go.jp/english/publications/reports/study/brochures/ 
(Accessed at: 14 -10-2011).  

376-Aki Okabe: overview of Non profit Sector in Japan, optic ،Available 
at: http://www.lgc.org/ohdakefoundation/npo/npojp.htm.  (Accessed 
at: 14 -2-2011). 
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   :)٣٧٧(القطاعات غير الربحية فى العالم
  

 باليابان الربحييوضح بعض المعلومات عن القطاع غير ) ٣(جدول رقم 
  : من بعض القطاعات غير الربحية فى العالمبالمقارنة

  التوظيف  الموظفينإجمالي الدولة
% 

  النفقات السنوية
 )بليون دوالر(

   الناتج المحلىإجمالي
 )النسبة المئوية(

 ٦W٣ ٣٤٠W٩ ٦W٨ ٧W١٢٠W٠٠٠ الواليات المتحدة

  ٣W٢ ٩٤W٩  ٢W٥٠ ١W٤٤٠W٠٠٠ اليابان

 ٤W٨ ٤٦W٦ ٤W٠ ٩٤٦W٠٠٠ المملكة المتحدة

 ٣W٣ ٣٩W٩ ٤W٢ ٨٠٣W٠٠٠ رنسا ف

 ٣W٦ ٥٣W٧ ٣W٧ ١W٠١٨W٠٠٠ ألمانيا

 ٢W٠ ٢١W٦ ١W٨ ٤١٧W٠٠٠ ايطاليا

 ١W٢ ٣W٩ ٠W٨ ٣٣W٠٠٠  المجر

  

 منظمـة   ٢٢٦ هناك   ٢٠٠٤ووفقاً لدليل المنظمات غير الحكومية الصادر عام        
كثر غير حكومية أمضت أكثر من عقدين من اكتساب الخبرة هذه المنظمات تولد ذاتياً أ             

تبلغ ميزانيتها السنوية    % ٤٣W٨من ميزانيتها السنوية من بين هذه المنظمات        % ٢٥ من
 واضـح   قانونيمنها لديها وضع    % ٥٨W٤و)  ألف دوالر  ١٨٤( مليون ين    ٢٠أقل من   
  .)٣٧٨( الواضح القانونيليس لديها هذا الوضع % ٤١W٦بينما 

 جانب إليا  للربح في اليابان يصغر حجمهالهادفةتتصف المنظمات غير 
 أو أفراديكونوا   طالبي الخدمات عادة ماإنكما ،  داخلها لإلدارة الهرميالتنظيم 
 للربح في تقديم خدماتها علي السوق الخدميه الهادفة غير المنظمات تعتمد وشركات 

  .األفراد  تعتمد علي احتياجات مما يعنى أنها

                                                 
377- Source: Lester M. Salamon and Helmut Anheier, The Emerging 

Sector: The 
Nonprofit Sector in Comparative Perspective - An Overview, John 
Hopkins  University, 1994, p: 19-20.   

378- source :http://www.jpf.go.jp/e/about/outline/index.html  
(Accessed at: 3 -12-2010).  
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 يعملون باجر أفراد من لربحة لظمات غير الهادفن بالمالخدميعادة يتكون الجهاز و
يون ج متطوعون خارإلي متطوعون بدون اجر هوالء المتطوعون ينقسمون وآخرون

 الخدمات وهم من يقع عليهم عبء مقدمي والمتطوعون هم اإلدارةوهم يشتركون في 
   .الفعليةتقديم الخدمات 

حركياً فى التشريعات والقوانين المتعلقة بتأهيل المعوقين : المحور الثالث  )٣-٤

 :اليابان
 يدعم ويثري النشاط الخاص بالمنظمـات غيـر الهـادف      إنكن  مي  ما أهم إن 

 جانب النظام الضريبي الذي يقدم لها الكثيـر         إلىللربح هو التنظيم القانوني الخاص بها       
، وفى ضوء ذلك يالحظ إن هناك العديد مـن التـشريعات والتـي              )٣٧٩( اإلعفاءاتمن  

تدعيما لنشاط القطاع غير الهادف للربح نـستعرضها فيمـا          صدرت مؤخرا فى اليابان     
  :يلي
  . للربح باليابانةغير الهادفالتشريعات والقوانين المتعلقة بالمنظمات ) ١-٣-٤

داية تنظيماتها القانونية فقد كانت في عـام        ب و الربحية للمنظمات غير    بالنسبة 
لمدني ومنذ ذلك الحين لـم       النفع العام كجزء من القانون ا      أنشطه وقد تمثلت في     ١٨٩٦

 أو اتحـاد    إنـشاء تم    عندما ١٩٩٨ تطور حتي عام     بأييحظ هذا النوع من المنظمات      
 االتحاد تسمي المؤسسات التي تقـدم       أو وطبقا لهذا التجمع      سسات النفع العام  ؤتجمع لم 

م للمنفعة أنشطه� )Koekiوأ Koeki-Zaidan( puplic interest foundation(  ا

-Shadan(   puplic interest-association ضم جميعها تحت مظله واحدة تً والتي
 . koeki –hojin))))( puplic interest- corporation وهي 

 Law to 1998  الخاصةالربحية المؤسسات غير أنشطهقانون تعزيز ويعتبر 

Promote Specified Nonprofit Activities  أحد القوانين الهامة بالنسبة لمستقبل 
 االنـشطة لمساهمة في تغيـر     ابهدف  المجتمع المدني فى اليابان وقد صدر هذا القانون         

 فوال تهد  المساهمة في المجتمع     إلي التي تهدف    التطوعيةكاالنشطه  الهادفة للربح   غير  

                                                 
379- Source : the Japan Association of Charitable Organizations 

http://www.kohokyo.or.jp/english/eng_index.html :Available at  
(Accessed at: 25 -1-2012).   
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  . )٣٨٠( تحقيق الربحإلى
قانون تعزيز األنشطة غيـر الهادفـة       " لهذا القانون    صلياألكان المسمى    وقد  
وبـل   قُقد "Law to Promote Specified Nonprofit Activities" للربح المحددة 

 يمثـل   المدني باعتبار أن المجتمع     ١٩٩٨بالرفض فى الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ       
ل هـذا القـانون     جهة مناهضة الحكومة وقد استغرق األمر بعد ذلك عدة سنوات ليحص          

  .٢٠٠٨ ويظهر بصورته النهائية فى عام على موافقة
وقد هدف الفصل األول من هذا القانون إلى المساهمة فى المـصلحة العامـة              
للدولة عن طريق تعزيز وتطوير األنشطة غير الهادفة للربح التطوعية مثل األنـشطة             

 تتم من خالل منظمات فى      يوالتالتطوعية التى يؤديها المواطنين للمساهمة فى المجتمع        
  .)٣٨١(أداء األنشطة غير الهادفة للربح

  : )٣٨٢( فئة كالتالى١٢وقد حدد القانون األنشطة غير الهادفة للربح فى 
  .األنشطة الرامية إلى تعزيز الصحة والرعاية الطبية، أو الرعاية االجتماعية. ١
  .األنشطة الرامية إلى تعزيز التربية االجتماعية. ٢
  .طة الرامية إلى تعزيز التنمية المجتمعيةاألنش. ٣
 .أنشطة التوقيع للثقافة والفنون أو الرياضة. ٤
 .أنشطة حماية البيئة. ٥
 .أنشطة اإلغاثة من الكوارث. ٦
 .أنشطة ضمان سالمة المجتمع. ٧
 .األنشطة الرامية لحماية حقوق اإلنسان أو تعزيز السالم. ٨
 .الدوليأنشطة التعاون . ٩

                                                 
380- Source: law to Promote Specified Nonprofit Activities, available at: 

http://www.gdrc.org/ngo/jp-npolaw.html, (accessed at: 28-2-2011). 
  

381-Aki Okabe: overview of Non profit Sector in Japan, Available at: 
http://www.lgc.org/ohdakefoundation/npo/npojp.html.   (Accessed at: 
14 -2-2011).  

382- http://web-japan.org/trends96/honbun/tj970203.html. (Accessed at: 
17 -2-2011).   
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  ). مجتمع تسوده المساواة بين الجنسينإقامة(طة الرامية إلى تعزيز األنش. ١٠
  .أنشطة تهدف لتعزيز التنشئة السليمة للشباب. ١١
 مـن النـشاطات     أليأنشطة تهدف تقديم المشورة والدعم، واألنشطة الداعمة        . ١٢
  .السابقة

ـ  أو   ديني للمنظمة   األساسيوبهذا فقد استبعد القانون أن يكون النشاط           كمـا ال   يسياس
يجب أن تقوم المؤسسة على أساس تحقيق الربح لفرد أو منظمة أخرى على الرغم من               
أن المنظمة قد تشترك فى مشاريع مدرة للربح إال أن هذا الربح يستخدم لخدمة األنشطة               

  .غير الهادفة للربح

 على كل مؤسسة أن تقدم كل عام الوثائق اآلتية إلى الوكالـة              القانون ويشترط
  :)٣٨٣(هذه المعلوماتان تقوم بنشر لجمهور ول هاة لضمان وصولالمختص

يـان بـاإليرادات    ، ب وثيقة خاصة بالميزانية  للموجودات،  جرد  ،  تقرير األنشطة المقدمة  
وثيقة تتضمن أجـور القـائمين باألعمـال        ،  قائمة بالقائمين باألعمال المكتبية   ،  والنفقات
 .        باألعضاء بالمنظمةوثيقة تتضمن أسماء وعناوين عشرة من ، المكتبية

 للجمعيات والمؤسسات غير    الضريبي إلى جانب هذا القانون فقد ساهم اإلعفاء      
بالكثير من التقـدم بالنـسبة لتطـور هـذه          الحكومية بموجب قوانين الضرائب الجديدة      

ال تعفى المؤسسات والجمعيات تلقائياً بل تحـصل علـى االمتيـازات            المنظمات حيث   
ررت لجنة منظمات المنفعة العامة أن أنشطة هـذه المنظمـات تهـدف             الضريبية إذا ق  

للمنفعة والمصلحة العامة، إال أن هذه المنظمات إلى جانب المنظمات غيـر الحكوميـة              
 ضرائب على المنح واإليرادات األخرى التى تحـصل عليهـا   اىاألخرى ال تقوم بدفع  

 .وهذا اإلعفاء يتم بصورة تلقائية دون إذن من اللجنة
وفى ضوء القوانين السابقة نجد أن هذه المنظمات تنقسم فى داخلهـا إلـى مجموعـات         

  : فرعية وقد تم تحديد هذه التقسيمات بناء على الشروط التى وضعها القانون كما يلي

                                                 
383-Source: An Overview of the Impact of Employment Quota System 

in Japan، available at: 
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/resource/apdrj/z13jo0100/z13j
o0106.html (accessed at: 7/10/2010). 
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    : )٣٨٤(لهادف للربح الفئات الفرعية الرئيسية للقطاع غير ا) ٢-١-٤

 لقانون الجمعيات والمؤسـسات  طبقاً): Ippan Houjin(الجمعيات والمؤسسات )  ١
تكوين الجمعيات والمؤسسات بغض النظر عن ما إذا كانت المنظمـة           بيسمح للمواطنين   

  .مجال تقديم خدمات النفع العام أم التعمل فى 
خدمات التى تهدف لتحقيق التقدم     الجتماعية التى تقدم    وتعد منظمات الرعاية اال   

ألطفال والمعوقين ضمن المؤسسات التى تـم    بما فى ذلك خدمات المسنين وا      االجتماعي
 حيث  ٢٠٠٨ عام   إلغاؤه تم   والذي باليابان   المدني من القانون    ٣٤ بموجب المادة    إنشائها

 وتنظيم مؤسسات الخدمة العامـة      بإنشاء ثالثة قوانين من بينهم قانون خاص        إصدارتم  
 أتيحتات  ممنظوقانون أخر لتوحيد القوانين ذات الصلة وبموجب قانون المؤسسات وال         

 وتشكيل جمعيات ومؤسسات حتى ولو لم تـرتبط أنـشطتها           إلنشاءالفرصة للمواطنين   
  .بالخدمة العامة

طبقاً لقانون المنظمات غيـر الهادفـة   ): Kouek Houjin(جمعيات النفع العام )  ٢
للربح فقد تم تحديد تفاصيل ومتطلبات خاصة يجب الوفاء بها من أجل أن يتم االعتراف               

 أن تحصل الجمعيـة علـى       يتوجبسسة كجمعية للمصلحة العامة وفى هذه الحالة        بالمؤ
 يقرر ما إذا كانت الجمعيـة أو        والذيإذن من الهيئة من لجنة منظمات المصلحة العامة         

   :)٣٨٥( وهذه المتطلبات كالتالى بمتطلبات القانون الجديد أم التفيالمؤسسة 
 .القانون حددها والتيلعامة ة امأن تندرج أنشطه المنظمة تحت أنشطة الخد •
   الخدمي على الغرض المتضمن فى نشاطها رئيسيأن تركز المنظمة وبشكل  •

                                                 
384- Source: Japanese Government & NGO Partnership on UN 

Convention, Available at: 
 http://www.disabilityworld.org/12-
02_05/news/japanesengopartnership.shtml  
  (Accessed at: 14 -2-2011).  
- See also :  the website of the Japan Association of Charitable Organizations: 

http://www.kohokyo.or.jp/english/eng_index.html.   

385- Source : http://www.disabilityworld.org/12-
2_05/news/japanesengopartnership.shtml  

  (Accessed at : 4-9-2011).    
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 دقيق  وإدارة جيدة للمشروعات التـى تقـوم   محاسبي يكون لدى المنظمة نظام     إن •
 .بها

 . ما ينفق على هذه األنشطةأنشطتهاال تتجاوز العائدات التى تحققها المنظمة من  •
 اإلجماليـة  على األنشطة الخدمية  أكثر مـن نـصف النفقـات             أن تمثل النفقات   •

 .للمنظمة
 . والنفقات مقدارا معينااإليراداتأن ال يتجاوز التوازن المتوقع بين  •
األعضاء الذين ينتمون لشركة واحدة والذين يـشتركون فـى مجلـس اإلدارة أو               •

 .أن يكون عددهم أقل من ثلث األعضاءومراجعة الحسابات البد 
 التى يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة ال يجب أن تكون مكلفة بدون             اءاتالمكاف •

  .داع
تزيد الموارد المالية عن حد معين يسمح للمؤسسة بالتأثير علـى الكيانـات              أن ال  •

 .األخرىوالمؤسسات 
طاق خدمات المؤسسة تتكون لجنة تقوم باألشـراف علـى أنـشطتها            نوتبعا لمستوى و  

 تخصص لها لجنـة مـن قبـل الحكومـة أمـا         الدولةستوى  فالمنظمات العاملة على م   
المنظمات التى تعمل فى محافظة تخصص لها لجنة من قبل حكومات المحافظة التـى              

 .تعمل بها

الشركات الخاصة غير الهادفة للـربح        أو جمعيات النفع العام الخاصة بالشركات    )  ٣

)Totutei hieirikotsudo hojin :( ن المنظمـات غيـر   تم أنشاء هذا النوع موقد
 دخـل   والـذي الهادفة للربح بموجب قانون تشجيع األنشطة غير الهادفة للربح الخاصة           

 وتتحـدد أنـشطة هـذه       ٢٠٠٢،٢٠٠٣ وتم تعديلـه فـى       م١٩٩٨حيز التنفيذ فى عام     
 فى حاالت الكـوارث ، أنـشطة        واإلغاثة البيئيعمل  الالمنظمات فى الرعاية الصحية و    

   .االجتماعية الرعاية  ،الدوليالشباب ، التعاون 

  :التشريعات المتعلقة باإلعاقة وبتأهيل المعوقين حركياً فى اليابان) ٢-٣-٤
نسمة كان من بيـنهم      ١٢٦W٠٠٠W٠٠٠ بلغ عدد سكان اليابان      ١٩٩٩فى عام   
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  .)٣٨٦( لديهم إعاقة فى األطراف ١٦٥٧٠٠٠ معوق بدنياً إلى جانب ٢٩٣٣٠٠٠
 بشكل منتظم كل خمس     إجراءهقين يتم   االستطالع الخاص باألفراد المعو   وهذا  
تستند هذه االستطالعات إلـى المفـاهيم األساسـية لخدمـة الرعايـة             وسنوات تقريباً   

  :)٣٨٧( مفاهيم أساسية هى٤ تتمثل فى والتياالجتماعية للمعوقين فى اليابان 
  .إعادة التأهيل .١
 .تكافؤ الفرص .٢
 .التطبيع .٣
 .ةاالمشاركة الكاملة والمساو .٤

 مـن عـام     بدايـة المعوقين بدنيا   ب اإلحصائية الخاصة مسوح  جراء ال إ أبدوقد  
 ومنذ ذلك الحين بجري المسح كـل        االجتماعية والرعاية الصحةمن قبل وزارة     ١٩٥١

 الحصول علي البيانات االساسيه     اإلحصاء هو الغرض من هذا    ، و خمس سنوات تقريبا    
    . لتعزيز تدابير المعوقين بدنياوالالزمة

 تقوم وزارة الصحة والرعاية االجتماعية إلى الوقـوف         يالذيهدف المسح   كما  
 للحياة اليومية سـواء باسـتخدام       الحقيقيعلى أنواع ودرجة اإلعاقة وأسبابها والوضع       

الخدمات المجتمعية مثل المساعدة اليومية والخدمات اليومية وغيرهـا مـن الخـدمات             
خرى وظـروف الـسكن     بدالت األ والوالمعينات واألجهزة التعويضية ومعاشات العجز      

  .)٣٨٨(والرعاية االجتماعية
  : كان١٩٩٦ عام إلحصاءووفقاً 

  ).من مجموع سكان اليابان%  ٤W٣ حوالي( ٥١٣٦٥٠٠: اجمالى عدد المعوقين �

                                                 
386- Source: Japan’s Disability Statistics, Ibid. 

Available at: http://www.disabled-
world.com/news/asia/japan/japan.php 
  (Accessed at: 6 -10-2010).   

387- Source : Japan’s Disability Statistics, Available at: 
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/resource/z00ap/003/z00ap00309.html  
(Accessed at: 15 -4-2011).    

388- Source : http://www.disabled-world.com/news/asia/japan/japan.php 

(Accessed at : 17-12-2010).  
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من أجمالي أعداد المعـوقين    % ٦١W٨ فرد بنسبة    ٣١٧٦٥٠٠:   ً  المعوقين بدنيا عدد   �
تضمن عدة فئات مـن اإلعاقـة       ي في اليابان     اإلعاقة البدنية  ويرجع ذلك إلى إن تصنيف    

  :)٣٨٩(يليكما 
   %٠W٥٦         دفر ١٦٥٧٠٠٠ اختالل وظيفي حركي باألطراف والجسم  -
 %١٠W٤فرد            ٣٠٥٠٠٠                       اإلعاقة البصرية -
 %                 ١١W٩ فرد                ٣٥٠٠٠٠                 عجز السمع والنطق -

 %٢١W٢ فرد                 ٦٢١٠٠٠زة الداخلية           اضطراب األجه -
بـدأت خـدمات الرعايـة      وبالنسبة للقوانين الخاصة بالمعوقين حركيـا فقـد         

االجتماعية للمعوقين حركيا عن طريق سن قانون رعاية األشخاص المعوقين بدنياً لعام            
 سنة وكـان    ١٨ مره منه، يعد الشخص معوق بدنياً إذا تعدى ع        ٤  ، ووفقا للمادة   ١٩٤٩

 وحصل على شهادة تثبـت      البدني القائمة الخاصة بالعجز     في كما ورد    بدنيلديه عجز   
، وقد سبق ذلك القانون قانون رعايـة الطفـل الـذي     )٣٩٠(ذلك من الهيئة العامة المحلية    

وضـع خطـط    ب الحكومة   وقامتومنذ ذلك الحين سنت قوانين عديدة        ١٩٤٦صدر في   
 :يلي للمعوقين كما لتعزيز التدابير المقدمة

 ١٩٦٠ عـام    في صدر   والذيقانون تعزيز عمالة األشخاص المعوقين حركيا       
 تعزيز فرص العمل لألشخاص من ذوى اإلعاقة البدنيـة          في األساسي له هدف  الوتمثل  

 أنشاء نظام الحصص بالتكيف مع خطة العمل ونظام تقديم المـساعدات            لوذلك من خال  
 ، غير أن القانون لم يقـرر        المهني التوجيه تقديم خدمات    ىإل باإلضافةالمالية للمعوقين   

م  ١٩٧٦  علـم    فـي يله  د وتع تنقيحه أصحاب العمل حتى تم      بتا يلتزم   لكينسبة معينة   
 وبناء على ذلك القانون تم      لجعل النسبة مطلباً قانونيا يلتزم به أصحاب األعمال المختلفة        

                                                 
389- Source :JANIC -2001,Some quick statistics on Japanese NGOs , 

Available at: http://www.gdrc.org/ngo/jp-quickstats.html  

  (Accessed at:  17-12-2010).  
390- Eiko Okuno:  Disability Statistics in Japan, Available at: 

http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/resource/z00ap/003/z00ap0030

9.html 

  (Accessed at: 11 -12-2011).   
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  ، فيما سـمى بنظـام      ن وفروعها مكتب من مكاتب التوظيف األمن للمعوقي      ٦٠٠توفير
 ، ويجبر هذا النظام الشركات على توظيف نسبة معينـة  ١٩٧٧) levy system(ليفي

من العمال المعوقين ويخضع ذلك إلى معدل ثابت من الموظفين الدائمين وعالوة علـى              
 موظف وال تقوم بتوظيف المعـوقين يـتم         ١٠٠ذلك فإن الشركات التي لديها أكثر من        

 ين، ويتم تجميع هذه األموال وتوزيعها على المؤسسات التي تعمـل            ٥٠,٠٠٠تغريمها  
في مجال تأهيل المعوقين حركيا و تستخدم هذه األموال داخل المنظمات بشكل رئيـسي        

  .)٣٩١(لتوفير فرص التشغيل وتقديم اإلعانات والمنح للمعوقين حركيا

يف بـل يـزداد   وكان أهم ما يميز نظام التوظيف عدم تحديد نسبة معينة للتوظ          
 أجرتهـا وزارة  التـي  الرأيطبقاً الستطالعات ، وعدد المعوقين كلما اتسع سوق العمل  

% ٠W٥الصحة والرعاية االجتماعية وجد أن معدل توظيف المعوقين بدنياً قد زاد بنسبة             

 بما يقارب نصف معدل لتوظيف األفراد غير        )١٩٩١ (٣٢W٨ إلى   )١٩٨٠ (٣٢W٣من  
  .)٣٩٢(١٩٩١ عام )٠W٦٢( وصل والذيالمعوقين 

 فى التغيير تجـاه األفـراد ذوى        اليابانيمع  تومنذ ذلك الوقت بدأت نظرة المج     
 ١٩٨٧ عـام    تـى  ألصحاب العمل ح   إلزاميادنية إال أن هذا القانون لم يكن        باإلعاقة بال 

ومن خالل هذا   "تعزيز التوظيف لألفراد المعوقين     " هذا القانون وسمى بقانون      نًقححيث  
  . بشكل منظمالمهنيللمرة األولى وضع تعريف للتأهيل القانون تم و

  :ثم تال ذلك إصدار مجموعة من القوانين
 دخلت  والتي هذا القانون  من   )٢٢(وفقاً للمادة   ،   للمعوقين األساسيالقانون  : ١٩٩٣ -

الفرد الذين تحد مـن أنـشطته       :  يقصد بالمعوق    ١٩٩٣ ديسمبر ٣حيز التنفيذ فى    

                                                 
391- Akira Nagae; the Japanese disability employment policy and its 

economic problems, an evaluation of the disability employment 
policy with respect to the quota-levy system in Japan1 ―Evidence 
from a natural experiment on stock prices, WIAS Discussion, 
February  2008, Paper : 100.  

392- Source : Japan’s Disability Statistics 
Available at: http://www.disabled-world.com/news/asia/japan/japan.php 
  (Accessed at: 6 -10-2010).   
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 عقلـي  المجتمع إعاقة بدنية أو إعاقة عقليـة أو تخلـف            أثناء حياته اليومية داخل   
  .)٣٩٣(ويعتبر هذا تعريفاً شامالً إلى حد كبير

 .قانون بشأن تعزيز البحوث والتنمية ونشر معدات الرعاية االجتماعية: ١٩٩٣ -
قانون تشجيع األعمال التى تسهل استخدام االتـصاالت وخـدمات البـث     : ١٩٩٣ -

 .مات أكثر مالئمة وأكثر يسراً للمعوقين بدنياًللمعوقين بدنياً لجعل هذه الخد
 المصممة ليسهل استخدامها بواسطة المـسنين والمعـوقين         المبانيقانون  : ١٩٩٤ -

 .بدنياً
 أعيـد تنظيمـه     الذي قسم الصحة والرعاية االجتماعية للمعوقين        تم إنشاء  :١٩٩٦ -

 .ليتكامل مع وزارة الصحة والرعاية االجتماعية
حه فيما يتعلق بالتطور التاريخي وعالقة الدولة فـى اليابـان           وفى ضوء ما سبق إيضا    

بالمنظمات غير الهادفة للربح وما أصدرته الحكومة اليابانية من قـوانين وتـشريعات             
مدعمه لعمل هذه المنظمات سوف يتنقل الفصل اآلن إلى استعراض الجهود التى تقـوم              

  .بها هذه المنظمات فى مجال رعاية المعوقين حركيا

جهود المنظمات غير الهادفة للربح فى مجال تأهيل المعوقين          :المحور الرابع   ) ٤-٤

  :حركياً
 للربح  ةوتتعدد إشكال الخدمات التى يتم تقديمها من خالل المنظمات غير الهادف          

لتشمل كافة أنواع الخدمات من خدمات طبية ونفسية واجتماعية وتربوية ومهنية كمـا             
  :يلي

  :لطبيخدمات التأهيل ا) ١-٤-٤

 تتمثل خدمات التأهيل الطبي التى تقدم داخل المنظمات غير الهادفـة للـربح             
للمعوقين حركيا فى عدد من الخدمات والتي تبدأ من مرحلة ما قبل الميالد حيث الكشف               
المبكر يضاف إلى ذلك خدمات التشخيص الطبي والتي تقدم للمعـوقين حركيـا علـى               

                                                 
393 - Eiko Okuno:  Disability Statistics in Japan, Available at: 

http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/resource/z00ap/003/z00ap0030
9.html, Optic. 
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إلى جانب توفير العالج الطبي وكافة المستلزمات       اختالف نوع ودرجة اإلعاقة لديهم ،       
الطبية من أطراف صناعية وأجهزة تعويضية وفيما يلي ذكـر ألمثلـة لـبعض هـذه                
المؤسسات وما تقدمه من خدمات وبخاصة فى مجال التأهيل الطبي للمعوقين حركيا مع             

تمييزها على  األخذ فى االعتبار أنه ال يمكن الفصل بين المنظمات غير الهادفة للربح و            
أساس ما تقدمه من خدمات الن المنظمات غالبا ما تهتم بكافة أنواع التأهيل وال تقتصر               
فى تقديمها لخدماتها على جزء واحد أو أجزاء من عملية التأهيل كما هو الحـال فـى                 

  :  الواليات المتحدة األمريكية 
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.)٣٩٤(مركز التأهيل الوطني لألطفال المعوقين) ١-١- ٤-٤     

National Rehabilitation Center for Disabled Children  

م تم أمتـد    ١٩٤٢بدأ هذا المركز كمركز لتأهيل المعوقين عقليا وذلك فى عام           
  .نشاطه واتسع ليشمل فئة اإلعاقة البدنية 

 منهـا العـالج     وقد أخذت أنشطة التأهيل التى يؤديها المركز عدد من األشكال         
العظام وإعطاء اإلرشاد والنصح الالزمين لحـاالت       الطبي التأهيلي ، وإجراء جراحات      

  .إصابات الجهاز العصبي عند األطفال وغيرها
وبعد أن قامت وزارة الصحة والرعاية االجتماعية ، والجمعية اليابانية لألطفال           

  : أقسام كالتالي ٤المعوقين بتحمل كامل مسئولية المركز تم تقسيمه إلى 
١- Seishi-Ryogoen  : باألطفال ذوى اإلعاقة البدنيةمعهد خاص.  
٢-  Murasaki- Aiikuen :   هذا القسم خاص بحاالت اإلعاقة البدنية والعقليـة

  . الشديدة
٣- Ryouikubu  –Gairai : عيادة ومركز لتقديم خدمات الرعاية اليومية ،دعم

  .لوظائف نظم الرعاية االجتماعية
٤- Ryoiku - Kenshujo :     لتعليم ما بعد التخـرج     يقدم هذا المركز دورات ا

  .للمهنيين والموظفين العاملين مع األطفال المعوقين
ويقوم المركز إلى جانب ذلك  بتدريب العاملين الطبيين والعاملين فى بـرامج             
التعاون الطبي من البلدان اآلسيوية المجاورة على كيفية التعامل مع الـشلل الـدماغي              

 .خالل فترة قصيرة

أحد أعـضاء الجمعيـة الدوليـة لألطـراف         (بانية الوطنية    الجمعية اليا  )٢-١-٤-٤

))))    االصطناعية واألجهزة التقويمية
395))))((((ISPOISPOISPOISPO)))):    

                                                 
394 -Source : National  Rehabilitation Center For Disabled Children, 

-  Available at : 
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/organization/jsrd/z00004/z000
0402.html#36  
(Accessed at: 20-10-2011). 
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(Japanese National Member Society of the International Society 
for Prosthetics and Orthotics (Ispo)   

 وهدفت إلـى الوصـول إلـى أعلـى        ١٩٧٤تأسست هذه الجمعية فى أكتوبر      
  بالنسبةمستوى 

 إلنتاج األطراف االصطناعية واألجهزة التقويمية في جميع أنحاء العالم وذلك بالتعاون           
 :مع المنظمات الدولية األخرى من خالل

وضع مبادئ توجيهية للتعليم بشأن األطراف الصناعية، وأنظمـة تقـويم العظـام            . ١
 .والمعدات األخرى

 .ات في هذا المجالتدعيم المتخصصين والمنظمات اإلدارية والحكوم. ٢
 . تبادل المعلومات من أجل تحسين نوعية المعدات.٣

  .االهتمام بالتعاون الدولي، وزيادة الوعي، وتبادل المعلومات.٤
  .عقد ندوات دولية حول األطراف االصطناعية واألجهزة التقويمية. ٥

ومن أهم الدوريات التى تصدر عـن الجمعيـة دوريـة خاصـة بـاألطراف           
، أيضا تصدر عن الجمعية     ) ثالث مرات في السنة   (وتقويم العظام الدولية    االصطناعية  

منشورات خاصة بالتدريب والتعليم الخاص باستخدام األطراف االصطناعية واألجهـزة        
التقويمية في البلدان النامية، وتخطيط وتنفيذ ورش عمل حول تقويم العظام في البلـدان              

  .النامية

                                                                                                                         
395- Source: Japanese National Member Society of the International 

Society for Prosthetics and Orthotics (Ispo). -  Available at:  

http://www.ispoint.org 

 (Accessed at:  29-12-2011).   
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 ((((JRFAJRFAJRFAJRFA))))((((396396396396)))):::: للروماتويد يةابانالي    جمعية الصداقة) ٣-١-٤-٤

Japan Rheumatism Friendship Association (JRFA)  
 بهدف تعميم ونشر المعارف والمعلومات الدقيقة       ١٩٦٠تأسست فى أغسطس      

، والعمل من أجل إنشاء وتطوير سياسات ضـد      (RA)عن التهاب المفاصل الروماتويدي   
ي النهـوض بالرعايـة االجتماعيـة       أمراض التهاب المفاصل الروماتويدى بما يسهم ف      

 .لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي

  :فى األنشطة الرئيسية للجمعية وتتمثل 
 .توفير الخدمات االستشارية الخاصة بالنقاهة من أمراض المفاصل والتأهيل . ١

 .إجراء االختبارات لمعرفة وتوزيع أجهزة المساعدة الذاتية . ٢

اض التهاب المفاصل الروماتويدي، والتعرف     القيام بحمالت مستمرة للتوعية بأمر     . ٣
 .على أعراضه

طبع وتوزيع الكتب المعده مـن قبـل المتخصـصين فـي التهـاب المفاصـل                 . ٤
 .الروماتويدي

    :)٣٩٧(الجمعية اليابانية للطب التأهيلي) ٤-١-٤-٤
The Japanese Association of Rehabilitation Medicine  

تطوير مجال التأهيل الطبي مـن      دف   به ١٩٦٣نشأت هذه الجمعية فى سبتمبر      
الرابطـة   بالتعاون مع    خالل نشر المعلومات الجديدة والبحث العلمي وإجراء الدراسات       

 International Rehabilitation (IRMA) الدوليـة إلعـادة التأهيـل الطبـي    

Medicine Association االتحاد الدولي للطب الفيزيائي وإعادة التأهيلو(IFPMR) 
International Federation of Physical Medicine and 

                                                 
396- Source : Japan Rheumatism Friendship Association (JRFA)  

-  Available at:  

http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/organization/jsrd/z00004/z000

0402.html 

 (Accessed at:  21-12-2011).   
397-  Source : The Japanese Association Of Rehabilitation Medicine  

-  Available at:  http://www.jarm.or.jp/     (Accessed at: 7-12-2011).  



 - ٢٢٩ -

Rehabilitation    ــل ــادة التأهي ــة إلع ــة الدولي  Rehabilitation والمنظم

International)RIRIRIRI (غيرها من الجمعيات الطبية الدوليةو. 
  ).باللغة اليابانية(وتصدر الجمعية بصورة  شهرية مجلة اليابانية للتأهيل الطبي 

       :)٣٩٨(نية للعظامالجمعية اليابا) ٥-١- ٤-٤
                  The Japanese Orthopedic Association) (  

تهدف إلى المساهمة في تطـوير ونـشر المعلومـات          ، وهى   ١٩٢٦ أبريل   تأسست فى 
والمعارف عن العظام من خالل تشجيع البحوث والدراسـات، واالتـصال والتعـاون،             

  .ية المتعلقة بدراسة العظاموعرض نتائج البحوث، و تطوير العلوم األكاديم
  :األنشطة الرئيسية

 .ظيم ندوات لعرض نتائج البحوث، والمحاضرات والدراساتتن . ١

 . إصدار النشرات، الدوريات والكتب المتعلقة بدراسة العظام . ٢

  .تشجيع التنسيق مع المنظمات المحلية والخارجية ذات الصلة األكاديمية . ٣
 .قديم جوائز لألعمال المتميزة ، وتإجراء الدراسات البحثية في علم العظام . ٤
  ).شهرية، باللغة اليابانية(إصدار مجلة جمعية جراحة العظام اليابانية  . ٥
 .)مرة كل شهرين(مجلة علوم العظام إصدار  . ٦

  :خدمات التأهيل النفسي واالجتماعي) ٢-٤-٤
يعد اهتمام المنظمات بما يصدر من قوانين وتشريعات خاصة بـالمعوقين وبـالمعوقين             

من نسبة المعوقين باليابان أحـد أهـم   % ٦٠كيا بصفة خاصة كونهم يمثلون حوالي      حر
خدمات التأهيل األجتماعى التى تقدمها المؤسسات إلى جانب اهتمام المؤسسات بتعريف           
وتثقيف المعوقين حركيا بما يصدر من قوانين وتشريعات خاصة وال يتوقف األمر عند             

ية والنفسية لتشمل دراسة خاصة لألفراد المعـوقين        هذا الحد بل تمتد الخدمات االجتماع     
وإعداد الخطط الفردية المناسبة بناء على ما تم التوصل إليه بالنسبة الحتياجاتهم النفسية             
، إلى جانب ذلك تهتم معظم المؤسسات بالجانب الترفيهي وتقوم بعمل معسكرات كشفية             

                                                 
398-  Source : The Japanese Orthopedic Association  

-  Available at:  http://www.joa.or.jp/english/english_frame.html 

 (Accessed at  : 9-12-2011).  
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 به وفيما يلي ذكر لـبعض مـن         لزيادة خبرة المعوقين حركيا بالمجتمع وتقوية صالتهم      
  : المنظمات التى تقدم خدمات نفسية واجتماعية متميزة

    :)٣٩٩()JSRPDJSRPDJSRPDJSRPD(اليابانية لتأهيل المعوقين ) المؤسسة(الجمعية ) ١-٢-٤-٤
Japanese society for Rehabilitation of persons of with  disabilities)(  

تعزيز أنشطة األشخاص   م وهدفت ل  ١٩٦٤سبتمبر   ٢٩تأسست هذه الجمعية فى     
ذوى اإلعاقة بكل وسيلة ممكنة داخل وخارج اليابان سواء عن طريق التبادل الدولي أو              

  .الترويج  داخلياً إلعادة تأهيل المعوقين بدنياً
 كان اسـمها الجمعيـة اليابانيـة لتأهيـل     ١٩٦٤وعندما تم إنشاء الجمعية فى    

تمع الياباني إلعـادة تأهيـل المعـوقين        المعوقين جسدياً وتم تغيير هذا االسم إلى المج       
)١٩١٨) (JSRD (         وصوالً إلى االسم الحالي الجمعية اليابانية إلعادة تأهيل األشخاص

  )JSRPD(ذوى اإلعاقة 

 ١٩٨١ وتاله فى عـام      ١٩٨٠ثم بدأت الجمعية فى الترويج لرمز الدولية فى         
 الواليـات المتحـدة     إرسال األفراد ذوى اإلعاقة من اليابان لتلقى برامج دراسية فـى          

األمريكية وفى العام نفسه بدأت بنشر مجلة شهرية متخصـصة فـى مجـال رعايـة                
المعوقين، ولتأكيد عملها الدولي فقد قامت الجمعية بتنظيم دورة تدريبية لألشخاص ذوى            

 وذلك بموجب اتفاق مع الوكالـة       ١٩٨٤ أبريل   –اإلعاقة من البلدان النامية فى مارس       
  .JICA(Japan International Cooperation Agency(ون الدولي اليابانية للتعا

واستمراراً إلنجازات الجمعية فقد تولت إدارة المركز الوطني لرعاية األفـراد           
ذوى اإلعاقة بتكليف من وزارة الصحة والرعاية االجتماعيـة اليابانيـة كمـا نظمـت      

ؤتمر العـالمي الـسادس      واستضافت الم  ١٩٨٧المؤتمر األول إلعادة التأهيل فى يونيو       
 دولة مختلفة، ثم توسعت الجمعية فى نـشاطها         ٩٣ شخص من    ٢W٨٠٠عشر بحضور   

  .وبدأت فى الترويج لألنشطة المتعلقة بتأهيل المعوقين منطقة آسيا والمحيط الهادي

                                                 
399- Source: Japanese society for Rehabilitation of persons of with 

disabilities, available at:  http://www.jsrpd.jp/static/index_e.html  
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  :كما قامت الجمعية بتنظيم العديد من المؤتمرات المحلية والدولية كما يلي

م      -VF OV: االتحاد الياباني لمنظمات األشخاص المعوقين     (شتراك مع   نظمت باال : ١٩٩٢

المجلس الوطني للرعاية االجتماعية    (و) المجلس الياباني للسنة الدولية للمعوقين    (و) بدنياً
  .مؤتمراً وطنياً لالحتفال بنهاية عقد األمم المتحدة لألشخاص المعوقين) فى اليابان


م -F O:الحكومية اإلقليميةنظمت مؤتمر المنظمات غير : ١٩٩٣و.  
 :باإلضافة إلى االنجازات التالية


م      . ١VF OV:أطلقت الجمعية مشروع شبكة المعلومات لألفراد المعوقين كمـا         : ١٩٩٦
أنشئت مستودعات تخزينية تساعد على اإلمداد بالمعلومات واإلمـدادات الطارئـة         

  .لحاالت الكوارث
ات شاملة حول األوضاع    أطلقت مشروعاً يعزز القيام بدراس    : ١٩٩٦وفى أكتوبر    . ٢

  .الصحية وأوضاع الرعاية االجتماعية الخاصة بالمعوقين
) DINF(واكتمل ذلك بإنشاء وإطـالق مـشروع مـوارد ومعلومـات اإلعاقـة               . ٣

Disabilities information resources     وبموجـب اتفـاق مـع مؤسـسة 
Duskin Ainowa  ـ يا  بدأت الجمعية برنامجاً تدريبياً للشباب المعوقين فـى آس

 .والمحيط الهادي
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     :)٤٠٠(وقد تمثلت األنشطة الرئيسية للجمعية فى

  .تعزيز الوعي ونشر المعلومات بشأن تأهيل المعوقين وبخاصة المعوقين بدنياً �
  .جمع ونشر معلومات عن اإلعاقة �
  .التبادل الدولي والتعاون بشأن تأهيل المعوقين �
 .تنمية الموارد البشرية الدولية �
 ).TOYAMA Sun Rise(ني لرعاية األفراد المعوقين إدارة المركز الوط �

 :)٤٠١(تصدر الجمعية عدداً من الدوريات �
الرعاية االجتماعية للمعوقين، تصدر شهرياً وهى تهتم بدراسة أوضاع تأهيل           )١

المعوقين بصفة فصلية كما تتضمن هذه الدورية معلومات عن المركز الوطني           
  ).تصدر اليابانية(لرعاية المعوقين 

  .، تصدر باإلنجليزية١٩٩٣ون األساسي لألفراد المعوقين القان )٢
  .، تصدر باليابانية١٩٩٥التأهيل فى اليابان منذ  )٣
،  تنفيذ برنامج العمل لمنطقة آسيا والمحيط الهادي والخاصة بعقد المعـوقين           )٤

 .تصدر كل عام باإلنجليزية واليابانية
لقة باألشـخاص ذوى     من القوانين اليابانية المختارة والمتع     ٣٠(دورية خاصة    )٥

 .١٩٩٧، )اإلعاقة
دليل المنظمات والجمعيات اليابانية لتعزيز المشاركة الكاملة للمعوقين، تصدر          )٦

 ).٢٠٠٢ - ١٩٩٣(من قبل شبكة المنظمات غير الحكومية اإلقليمية 

     .تصدر باليابانية) ١٩٩٨(إعادة التأهيل فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ  )٧

                                                 
400- Source: Japanese society for Rehabilitation of persons of with 

disabilities, available at:  http://www.jsrpd.jp/static/ 
english/active/index.html 
(accessed at: 7-10-2011).  
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     :)٤٠٢(ليابانية لألطفال المعوقينالجمعية ا)  ٢-٢-٤-٤

(Japanese Society for Disabled Children)  

 إلى تعميم المفـاهيم الخاصـة       ١٩٤٨هدفت هذه الجمعية عند إنشائها فى عام        
بالتأهيل على أنه حياة أفضل لألطفال المعوقين ، إلى جانب ذلك فقد سعت إلى تعزيـز                

 الحركية الذين تتعلـق أعـاقتهم بإصـابات        حركة تأهيل األطفال واألفراد ذوى اإلعاقة     
 .العظام 

  :وقد تحدد نطاق األنشطة للجمعية فى 
  .أدارة المركز الوطني لتأهيل األطفال المعوقين حركيا  -١
  .تعميم المفاهيم والمعارف الخاصة بالتأهيل  -٢
 .أجراء البحوث والدراسات  -٣
 .أجراء لقاءات تدريسية وتدريبية للمهنيين  -٤

 :نشطة التى مارستها الجمعية منذ أنشاؤها وكان من أهم األ
  .تعزيز الحركة الموجهة لألطفال ذوى اإلعاقة البدنية  -١
  .أقامة خمسة أنواع من المخيمات والمعسكرات لألطفال المعوقين بدنيا -٢
 .تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد للكبار واألطفال المعوقين داخل المنزل -٣
اد ذوى اإلعاقة ،والـذي أدى إلـى        إقامة معرض الفنون لعرض أعمال األفر      -٤

تشجيع العاملون المهتمون باألعمال واألنـشطة الفنيـة الخاصـة باألطفـال            
 .واألفراد ذوى اإلعاقة البدنية

 .تأهيل المهنيين عن طريق الدورات التدريسية والتدريبية  -٥
إيفاد ممرضات إلى منازل األطفال متعددي اإلعاقة لرعايتهم وتأهيلهم نظـرا            -٦

 .تهم على الذهاب إلى الجمعية لصعوبة حاالتهملعدم قدر
 :إلى جانب هذه األنشطة تقوم الجمعية بإصدار مجموعة من الدوريات والنشرات

  . مرات سنويا باللغة اليابانية ٦والتي تصدر    )Hagemi( دورية تشجيع -١
                                                 

402- Source: Japanese Society for Disabled Children, available at: 
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/organization/jsrd/z00004/z000
0402.html#45 
(accessed at: 5-11-2010). 
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 Shitaifu Jiya Kyoiku (Japanese(  المجلة اليابانية لتعليم المعـوقين  -٢

Journal of education of handicapped  وهى تصدر باللغة اليابانية 
.  
  :إلى جانب النشرات التالية والتي تصدر باللغة اليابانية -

 دليل إلى االتصال باألطفال ذوى اإلعاقة الحركيـة الناتجـة عـن إصـابات               -٣
  .العظام

الناتجـة   كتيب عن الرعاية والتدريب فى تعليم األطفال ذوى اإلعاقة الحركية            -٤
  .عن إصابات العظام 

 دورية التنمية ودليل األطفال ذوى اإلعاقة الحركية الناتجـة عـن إصـابات              -٥
  .العظام

 ((((JSRDJSRDJSRDJSRD))))((((403403403403)))) :  :  :  : الجمعية اليابانية لتأهيل المعوقين) ٣-٢-٤-٤

Japanese Society for Rehabilitation of Disabled Persons (Jsrd)  

 وهدفت منذ ذلـك الحـين إلـى         ١٩٦٤ بدأت هذه الجمعية نشاطها فى سبتمبر     
الترويج ألنشطة األشخاص ذوي اإلعاقة في كل من اليابان وخارجها بمختلف الطـرق             

 .الممكنة

األنـشطة   ، وتمثلت   الدراسة، وتوفير المعلومات  / وأتسع نطاق األنشطة ليشمل  البحث       
  :فى الرئيسية 

 .جراء الدراسات والبحوث عن خدمات إعادة التأهيل ) ١(

لقات دراسية ومؤتمرات للعاملين في هذا المجال والمعـوقين لتـسهيل           تنظيم ح  ) ٢(
  .تبادل المعارف والخبرات

 .(RI) التعاون في األنشطة التي تضطلع بها منظمة التأهيل الدولي ) ٣(

                                                 
403- Source : Japanese Society For Rehabilitation Of Disabled Persons 

(Jsrd)   
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تشجيع التعاون الدولي في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ في مجال التأهيـل مـن               ) ٤(
ريع وتوسـيع شـبكة المـوظفين    خالل تنظيم حلقات دراسية دولية، ودعم المشا      

  .المعنيين
رسال الفنيين وذوي االحتياجات الخاصة لمختلف المؤتمرات وبرامج الدراسـة          إ ) ٥(

 .في الخارج، ودعوة المهنيين من جهات التأهيل األجنبية إلى اليابان

 .إصدار مجلة شهرية ومجلة فصلية باللغة اليابانية عن أبحاث إعادة التأهيل ) ٦(

 .فة تتعلق برعاية المعوقينالقيام بأنشطة مختل ) ٧(

 .توفير ونشر آخر المعلومات الهامة التي تخص إعادة تأهيل المعوقين ) ٨(

 :)٤٠٤(رابطة اليابانية لرياضة المعوقينال) ٤-٢-٤-٤
(Japanese Sports Association for the Disabled Persons)  

 وهدفت إلى المـساهمة فـي الرعايـة االجتماعيـة        ١٩٦٥تأسست فى أبريل    
إلى درجة   الرابطة   وأتسع نطاق أنشطة  ،  عوقين من خالل تشجيع الرياضة بالنسبة له      للم

 .إرسال وفود إلى مسابقات في الخارج
 وتتعاون الرابطة مع العديد من المراكز الرياضية مثـل المركـز الرياضـي         
لمدينة طوكيو للمعوقين ،كما أنها تقوم بإجراء الدراسات والبحوث فى كل مـا يتعلـق               

  . المعوقين، واالتصال مع المنظمات الدولية ذات الصلةبرياضة

                                                 
404- Source : Japanese Sports Association For The Disabled Persons  

-  Available at:  
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    :)٤٠٥(اتحاد كرة السلة الياباني على الكراسي المتحركة ) ٥-٢-٤-٤
Japan Wheelchair Basketball Federation  

 وكان بمثابة الهيئة الوحيدة التي تنظم لعبة كرة السلة          ١٩٧٥تأسس هذا االتحاد فى مايو      
 نشر وتنمية االهتمام بكرة السلة للمقعـدين        ىقد عمل االتحاد عل   للمقعدين في اليابان، و   

 .وذلك بهدف تحسين القوة البدنية والصحة العقلية لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

تنظيم ن و  وقد حرص االتحاد منذ نشأته على وضع القواعد الوطنية لكرة السلة للمقعدي           
 إلـى   )يطوله كأس رئيس الوزراء   (ن  بطوالت كرة السلة على الكراسي المتحركة باليابا      

  . المنشورات المختلفة المتعلقة بهذه الرياضةجانب إصدار
  :وتمثلت األنشطة الرئيسية لالتحاد فى

  .تنظيم البطولة السنوية لكرة السلة على كرسي متحرك فى اليابان . ١
 دورة تأهيل لالعبي لكرة الـسلة فـي دورة األلعـاب الرياضـية            ١١تنظيم   . ٢

 .ية للمعوقينالوطنية السنو
 .سلة على كرسي متحركالتنظيم دورة العاب سنوية خاصة بلعبة كرة  . ٣

تشجيع المنتخب الوطني  للمعوقين وإرساله إلى مباريات دولية مختلفة مثـل             . ٤
،وإرسال فريق لبطولـة    ١٩٩٦إرسال المنتخب الوطني لالولمبياد أتالنتا عام       

 .١٩٩٦ في عام كرة السلة للمقعدين بتايوان والتي عقدت في تايبيه
 )باللغة اليابانية(إصدار قواعد كرة السلة للمقعدين  . ٥
  )باللغة اليابانية( بطولة كرة السلة للمقعدين ٢٥تقرير عن اليابان  . ٦

                                                 
405- Source : Japan Wheelchair Basketball Federation  

Available at: 
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 :)٤٠٦(الجمعية اليابانية لألطفال المعاقين) ٦-٢- ٤-٤
Japanese Society for Disabled Children  

تعميم المعارف الخاصة بعملية    بهدف   ١٩٤٨تأسست هذه الجمعية فى سبتمبر        
التأهيل وهو ما يعني حياة أسعد لألطفال إلى جانب تعزيـز حركـة تأهيـل األطفـال                 

  .وبخاصة ذوى اإلعاقات الطرفية
إدارة المركـز الـوطني لتأهيـل األطفـال      وقد اشتملت أنشطة الجمعية على

 وعمل والدراسات البحوث ءوالترويج للمعارف الخاصة بعملية التأهيل، إجرا المعوقين،
  .اجتماعات دراسية ودورات تدريبية للمهنيين
  :وتتمثل األنشطة الرئيسية للجمعية فيما يلي 

  .تشجيع حركة التأهيل لألطفال ذوي اإلعاقة البدنية )١
  .إقامة خمسة أنواع من المخيمات لألطفال المعوقين بدنيا )٢
  .حركياتقديم خدمات اإلرشاد لألطفال والبالغين من المعوقين  )٣
 .تنظيم معارض فنية لألعمال الشخصية للمعوقين حركيا )٤

  . تنظيم دورات تدريبية للمحترفين )٥
  .إيفاد ممرضات لألطفال شديدي اإلعاقة في منازلهم ) ٦

 ٦تـصدر  (تشجيع  Hagemi  :ومن أهم الدوريات التى تصدر عن الجمعية 
ة خاصة بالتربية مجلة يابانيShitaifujiyu kyoiku ، )مرات في السنة، باللغة اليابانية

 أيضا تصدر عن الجمعية مجموعة من المنـشورات         )باللغة اليابانية (والتعليم للمعوقين   
، وكتيب  ) ذوى اإلعاقات الطرفية  (  األطفال المعوقين  موجهة حول تفعيل االتصاالت مع    

عن العناية والتدريب في مجال التربية والتعليم لألطفـال المعـوقين ، دليـل تحـسين                
 .معوقين حركيااألطفال ال
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    :)٤٠٧(مؤسسة دائرة الحب ) ٧-٢-٤-٤
(The Circle of Love Foundation) 

 للمساهمة في دفع عجلة رعاية األطفـال المعـوقين عقليـا            ١٩٨١تأسست فى نوفمبر  
المساواة والمشاركة الكاملة لهم في المجتمع من        وحركيا والبالغين أيضا، وذلك لضمان    

  :خالل
 .يةتشجيع األنشطة التطوع) ١(
برنامج إلرسال المعوقين للخارج ومساعدتهم في أن يكونوا قادة لحركة الرفاهيـة            ) ٢(

من خالل تطوير عادات األكل والبيئات السكنية بحيـث تـصبح أكثـر             ) ٣(للمعوقين،  
  .مالئمة إلعادة تأهيل المعوقين

  : للمؤسسة فى األنشطة الرئيسيةوتتمثل 
 ين من الدراسة في الخارج ليكونوا قادةالذي يمكن المعوق Duskin  برنامجتقديم . ١

 فـردا إلـى   ٢٠ تم إرسال خالل عام واحدفى المستقبل ومن خالل هذا البرنامج و 
الواليات المتحدة وغيرها من البلدان األجنبية حتى يتمكنوا من الدراسة لمدة سـنة             

  .أو أقل ليكونوا قادة
دريبيـة فـي المهـارات    المساعدات المالية الجزئية لألعضاء ألخذ دورات ت تقديم . ٢

  .المهنية لألنشطة التطوعية من أجل رعاية أفضل للمعوقين حركيا
المقدمة لألعضاء لتدريب المتطـوعين      تحسين وتطوير دورات المهارات المهنية     . ٣

  .في مجال رعاية المعوقين
تعزيز الوعي العام ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة رعاية المعوقين من خـالل             . ٤

 .ارية وتنظيم المهرجاناتالنشرات اإلخب

 .تقديم مساعدة مالية لمشاريع البحث والتطوير . ٥
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لألعمال الممتازة لألطفال المعوقين حركيـا      " مؤسسة دائرة الحب  " جائزة  تم تقديم    . ٦
وللبالغين فى المعارض الفنية التى أقيمت برعايـة الجمعيـة اليابانيـة لألطفـال              

 .المعاقين بدنيا

  :) ٤٠٨(يالمهنخدمات التأهيل ) ٣-٤-٤
  :تتمثل أهم خدمات التأهيل المهني فى الخدمات التالية

 تقـديم خـدمات     حركيا من اجـل   مراكز التدريب المهني المحلية للمعوقين      أنشاء   . ١
التأهيل المهني لتلبية االحتياجات المختلفة للمعوقين وأصحاب العمـل مـن أجـل             

 .المعوقين حركياتعزيز فرص العمل واألمن الوظيفي لألفراد 

 المهني للمعوقين والعمل في تعاون وثيق مـع الهيئـات            التدريب ير مستشاري توف . ٢
، )العملبمرحبا hello work (ذات الصلة مثل مكاتب التوظيف في القطاع العام 

والعمالة ومراكز دعم الحياة للمعوقين، والمستشفيات، والمدارس الخاصة ، وهـذه           
 التأهيل المهنـي بنـاء علـى        كل خدمات تقديم  في  وسائل مساعدة   المراكز بمثابة   

 .االحتياجات المحلية

، وإنشاء مراكز لخطة التأهيل المهني وفقـا لظـروف          بناء الخطة الفردية للتأهيل    . ٣
 .طرق التكيف في مكان العملوالفرد، بما في ذلك محتوى الدعم والمساعدة 

ـ            . ٤ ي التدريب على المهارات االجتماعية ، وتنمية عادات العمل األساسية المطلوبة ف
المؤسسات التجارية، وتحسين القدرة على أداء العمل، والقدرة العامة واالتـصال،           

 .والقدرة الشخصية 
مراكز تحليل احتياجات أرباب     عن طريق    تقديم المشورة والمساعدة ألرباب العمل     . ٥

  في إدارة العمـل     التى تواجههم   والمشاكل  حركيا العمل المتعلقة بتوظيف المعوقين   
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Rehabilitation Services, Available at: 

http://www.jeed.or.jp/english/promotion.html  

  (Accessed at: 12-3-2012). 
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مراكز لدعم خطط العمل واالسـتمرار فـي تقـديم          وإنشاء  ،  امع المعوقين حركي  
 .المشورة الفنية والمساعدة فيما يتعلق بإدارة العمل

  .تقديم المشورة والمساعدة المتعلقة بالتأهيل المهني للمؤسسات المحلية ذات الصلة . ٦
تعزيز اكتساب المعرفة األساسية والمهارات الالزمة لتنفيذ برامج التأهيل المهنـي            . ٧

 خالل تقديم دعم العمل األساسي في وكاالت الرعاية االجتماعية والمنظمـات            من
 .ذات الصلة بالرعاية الطبية

وفر المراكز خدمات مثل التدريب أثناء العمل في المؤسسات التجارية ودراسات           ت . ٨
 .الحالة

 .تقييم المهني والتوجيه المهني والتدريب المهني والتوجيه المهنيال . ٩
 : التدريب المهنيمجاالتوبالنسبة ل .١٠

وااللكترونيـات، وتجهيـز تـصميم       كهربائيـة الالت  الآالتدريب على أصـالح      .١١
( الميكاترونيـك  ،   المعلومات، واألعمال المكتبية والمبيعات والخـدمات الفندقيـة       

العلم الهندسي الذي يربط بين الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربيـة وهندسـة    هو
 .)الحاسب وأنظمة التحكم

 وصـل عـدد    ٢٠٠٣فى أكتوبر   نسبة إلحصائيات عمل المعوقين وجد أنه       وبال
 شـخص معـوق وفـى       ٨٨W٤٠٠ حـوالي  ورشة تخدم    ٢W٢٤٥ إلىالورش المحمية   

 ورشة وقد وفرت ورش العمـل الـصغيرة         ٦W٢٥٠ إلى وصل العدد    ٢٠٠٤أغسطس  
   .)٤٠٩( معوق٨٤٠٠٠المجتمعية التدريب وفرص العمل لما يقرب من 

 قوانين العمالة التى يجب إن تلتزم بها المؤسسات المختلفـة     وبالنسبة لما يخص  
   :)٤١٠(نجدها كالتالى

                                                 
409- Source : 

http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/resource/apdrj/z13jo0100/z13j
o0106.html 
(Accessed at: 7 -10-2010).  

410- Source : 
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  %١W٨)             موظفا٥٦ًعلى األقل (  الشركات العامة والمؤسسات الخاصة -١
  %٢W١)              موظفا٤٨ًعلى األقل ( منظمات حكومية فى فئات معينة     -٢
  %٢W١مة                                          المنظمات المحلية والدولية العا-٣
  %٢ مجالس المحافظات والتعليم                                                 -٤

 عدم االلتزام بتوفير عمالة للمعـوقين داخـل المؤسـسات الحكوميـة             ؤدىيو
 همـل خطـة    يـن وعنـدما تُ     ٢٠٠,٠٠٠مؤسسات بدفع غرامة ال تتجاوز      الصة  اوالخ

 ويـتم   االجتماعيـة التوظيف تتم المعاقبة من قبل وزارات الصحة والعمل والرعايـة           
  .عرض هذا من خالل وسائل األعالم

وفيما يلي تقديم لبعض من نماذج المنظمات التى تقدم خدمات متميزة فى مجال             
  : التأهيل المهني

    :)٤١١(مركز التدريب ما قبل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة) ١-٣-٤-٤
(Prevocational Training Center for the Persons with Disabilities) 

 لتوفير التدريب التقني على الكمبيوتر للمعـوقين        ١٩٨١تأسس هذا المركز فى أغسطس    
  .وبخاصة الذين وصلوا إلى مستوى تعليمي وأكاديمي مرتفع 

    :)٤١٢(الجمعية اليابانية للتأهيل المهني )  ٢-٣-٤-٤
 (Japan Society of Vocational Rehabilitation) 

 م وكان الهدف األساسي من      ١٩٧١تاريخ تأسيس هذه الجمعية إلى عام       يرجع  
أنشاؤها تعزيز التقدم والتنمية في تأهيل المعوقين في اليابان من خالل البحوث وتبـادل              
المعلومات والممارسة على التأهيل المهني، وشمل نطاق األنشطة التى تؤديها الجمعيـة            

م االجتماعات األكاديمية، ونشر المجالت ، وأجراء دراسات حول التأهيل المهني،           تنظي
  :وقد تمثلت األنشطة الرئيسية لهذه المؤسسة فى  وتبادل المعلومات

                                                                                                                         
  (Accessed at: 16 -8-2011).   
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  تنظيم االجتماعات والمؤتمرات األكاديمية) ١
  ) .مجلة التأهيل المهني( النشر في مجال التأهيل المهني) ٢
 .تنظيم حلقات دراسية) ٣
  .نشر رسائل إخبارية فى مجال التأهيل المهني) ٤

وقد قامت الجمعية خالل السنوات الماضية بمجموعة هامة من األنشطة تمثلت           
فى دراسة وبحث المصطلحات الفنية المتعلقة بالتأهيل المهنـي، إلـى جانـب أجـراء               
ـ              ى دراسات تخصصية فى مجال التأهيل المهني ،كما إن الجمعية قد انضمت مؤخرا إل

  .مجلس العلوم فى اليابان
)باللغة اليابانية( تصدر عن الجمعية بعض الدوريات أهمها دورية التأهيل المهني -   
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 ((((JAEDJAEDJAEDJAED): ): ): ): االتحاد الياباني لتوظيف المعوقين) ٣-٣- ٤-٤

Japan Association for Employment of the Disabled (Jaed)   

تحاد منذ نـشأته إلـى       وقد هدف هذا اال    ١٩٧٧تأسس هذا االتحاد فى مارس      
تعزيز فرص العمل للمعوقين، والمساهمة في االستقرار المهني لهم وذلك استنادا إلـى             

 المعوقين وبالتعاون مع الهيئات القانونية المختلفة، إلى جانب ذلـك           ةقانون تعزيز عمال  
فقد هدف إلى تعزيز خدمات العمالة، وخدمات التأهيل المهني والبحوث مـع االهتمـام              

  .امج التبادل والتعاون الدوليببر
   :وتتمثل األنشطة الرئيسية لالتحاد فيما يلي 

 خدمات تعزيز التوظيف في ظل نظام ليفي والمـنح لتوظيـف المعـوقين              -
  تقـديم األبحاث والدراسات االستقـصائية،  إجراءجسديا، تقديم خدمات التأهيل المهني،

ات دراسية دولية بـشأن التأهيـل       خدمات استشارية بشأن توظيف المعوقين، تنظيم حلق      
المهني والعمالة للمعوقين وتقديم أنشطة الدعم األخرى وأنشطة التثقيـف فـي مجـال              

 .التوظيف إلى جانب االهتمام ببرامج التعاون الدولي وبرامج التبادل

  :ومن أهم الدوريات التى تصدر عن االتحاد 
  )ربع سنوية، في اليابانية( إعادة التأهيل المهني -١
  )باللغة اليابانية( بالبحوث والدراسات االستقصائية خاص  إصدار تقرير-٢

  :)٤١٣(االتحاد الياباني لمنظمات األشخاص المعوقين ) ٤-٣- ٤-٤
(Japanese Federation of Organizations of the Disabled Persons)  

 بهدف تعزيز الربط الشبكي بين منظمـات        ١٩٥٨تأسس هذا االتحاد فى يونيو      
تحسين الصحة والرعاية االجتماعية للمعوقين  لمعوقين في جميع أنحاء اليابان من أجلل

 .حركيا وتشجيع وتحقيق المشاركة االجتماعية والمساواة

                                                 
413-Source : Japanese Federation of Organizations of the Disabled 

Persons 
-  Available at: 

http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/organization/jsrd/z00004/z000
0401.html#15. 
(accessed at: 10-12-2011). 
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  :ليشمل وقد أتسع نطاق األنشطة
  .الخدمات االستشارية الخاصة بتأهيل المعوقين حركيا )١
  .ماعية للمعوقين حركياخدمات المعلومات وتقديم الدعم لبرامج الرعاية االجت )٢
 .تنظيم المؤتمر الوطني لرعاية المعوقين فى اليابان )٣

 .ن حركياتدريب العاملين على تقديم المشورة للمعوقي  )٤

 .تدريب القادة  )٥

 . وضع برامج لدعم ذوى اإلعاقة الحركية الشديدة الذين يتلقون رعاية في المنزل )٦
 :  تشجيع المشاركة االجتماعية للمعوقين من خالل )٧

 .االتصال والتنسيق مع المراكز المحلية  لتعزيز المشاركة االجتماعية-  

  .تدريب الموظفين العاملين في المراكز المحلية لتعزيز المشاركة االجتماعية -  
  .جمع ونشر المعلومات عن المشاركة االجتماعية -

ية المعوقين فى المؤتمر الوطني لرعا  وقد قام االتحاد بتنظيم العديد من المؤتمرات منها
اليابان والمؤتمر الوطني لتعزيز المشاركة االجتماعية إلى جانب تنظيمه للعديد من 
الدورات التدريبية الخاصة بتقديم المشورة من العاملين للمعوقين ، ودورات إعداد 

  .القادة

  :خدمات التأهيل التربوي) ٤-٤-٤ 
األمية لذلك ال يوجد الكثيـر مـن        تعد اليابان من أوائل الدول التى قامت بالقضاء على          
يتلقى المعوقون تعليماً متميزاً داخـل      الخدمات التربوية التى تقدم داخل المنظمات حيث        
 أن الـدمج داخـل    مما يـشير إلـى    مدارس خاصة بهم منفصلة عن المدارس األخرى      

  .)٤١٤(المجتمع ال يتم بصورة فعالة
 العاملة فـى مجـال تأهيـل        من ذلك نجد أن هناك دور مميز للمنظمات        وعلى الرغم 

المعوقين حركيا فى التأهيل التربوي وسوف يتضح ذلك من خالل عرض لنماذج مـن              
  :هذه المؤسسات 

                                                 
414- Source :http://www.disabled-world.com/news/asia/japan/japan.php/ 

  (Accessed at: 18 -12-2011).   
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    :((((JFASEJFASEJFASEJFASE) ) ) )  )٤١٥(االتحاد الياباني للنهوض بالتربية الخاصة) ١-٤- ٤-٤
(Japan Federation for the Advancement of Special Education 
(JFASE)  

 وهدف إلى النهوض بالتربية الخاصـة  ١٩٦٤ اطه فى يونيو  بدأ هذا االتحاد نش   
بشكل عام ومتابعة األنشطة المختلفة لدعم التعليم والمشاركة االجتماعية في االسـتجابة            

 .للتغيير في المجتمع

  :وتمثلت األنشطة الرئيسية لالتحاد فيما يلي 
عم  خاصـة بـد   إنتاج أشرطة الفيديو ونـشر كتيبـات   تقديم التعليم الخاص ،

المشاركة االجتماعية واالعتماد على الذات وهى تصدر سنويا إلى جانب نشر كتيبـات             
لتشجيع التعليم وتوزيعها في جميع أنحاء البالد، وتخطيط وتنظيم ودعم التعليم الخـاص             
وتنظيم المؤتمر الوطني للتعليم الخاص، أيضا يحرص االتحاد علـى إصـدار كتيـب              

  ).باللغة اليابانية(لمدارس خاص باألطفال الذين يلتحقون با

                                                 
415- Source : Japan Federation For The Advancement Of Special 

Education (JFASE)  

-  Available at:  
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.)٤١٦(الرابطة الوطنية لمديري المدارس لألطفال المعوقين بدنيا )١-٤- ٤-٤     

(National Association of Principals of Schools for Physically 
Disabled Children)  

م بهدف تعزيز وتحسين نوعية التعلـيم        ١٩٥٩تأسست هذه الرابطة فى أبريل      
فال المعوقين بدنيا ،وكذلك لتعزيز عالقات الصداقة المتبادلة بين مـديري           المقدمة لألط 

عضوا إلـى جانـب مجلـس        ١٨٣المدارس الخاصة ، ومجلس أعضاء المؤسسة من        
 .مرشداً ١٢ مديراًو١٥المستشارين والذي يضم 

  :وقد حددت الرابطة أنشطتها فى المجاالت اآلتية 
  .ال المعوقين بدنياالبحث والدراسة فى مجال تعليم األطف) ١
  .البحث والدراسة فى مجال إدارة المدارس لألطفال المعوقين بدنيا) ٢
  .نشر وإعالن المقترحات واآلراء فى هذين المجالين) ٣

  :أما بالنسبة لألنشطة الرئيسية للرابطة فقد تمثلت فيما يلي  
  .ندوة وطنية حول التعليم لألطفال المعوقين بدنيا) ١
  . مناطق٦  دراسية على مستوى المقاطعات فيإعداد حلقات) ٢
دراسة بحثية خاصة تتمثل فى أجراء دراسة استقصائية وطنية بـشأن أحـوال         ) ٣

  .مدارس األطفال المعوقين بدنيا 
  .نشر تقارير عن نتائج البحوث) ٤

  :ومن أهم النشرات التى تقوم الرابطة بنشرها 
طفال المعوقين بدنيا في     تقرير خاص بإجراء دراسة مسحية عن مدارس لأل        -

  ).باللغة اليابانية(اليابان 

                                                 
416 -  Source :National Association Of Principals Of Schools For 

Physically Disabled Children, -  Available at : 
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/organization/jsrd/z00004/z000
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  :)٤١٧(االتحاد الياباني لرابطات مدارس األطفال المعوقين بدنيا ) ٣-٤- ٤-٤
من أجل بناء عالقة تعاونية بين رابطات  ١٩٥٨تأسس هذا االتحاد فى يوليو 

  مدارس 
طفال المعوقين لتحسين وتطوير التعليم لأل األطفال المعوقين جسديا وبعضها البعض

  .بدنيا في جميع أنحاء اليابان
  :وتتمثل األنشطة الرئيسية لالتحاد فيما يلي 

 تنظيم ورش عمل ألولياء األمور والمتطوعين ، إقامـة معـسكرات إعـادة             
التأهيل ، تنظيم مؤتمرات وطنية ، تنظيم برامج مدعومة من الحكومة والمجتمع المحلى             

الصلة لتنفيذ القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات وطنيـة        وإرسال نداء إلى الوكاالت ذات      
أيضا عمل مناقشات ومؤتمرات مشتركة تشمل الرابطات ورابطة مـديري المـدارس            

  .وتنظيم حلقات دراسية في جميع أنحاء اليابان

  :ومن أهم الدوريات التى تصدر عن االتحاد 
 ) اليابانيةباللغةمرة كل عامين، ( النشرة الدورية -١

 )سنويا، باللغة اليابانية(قرير عن المؤتمر  ت-٢
  )باللغة اليابانية( نشرة عن تاريخ االتحاد -٣

                                                 
1- Source : Japanese Federation of Ptas of Schools for Physically 

Disabled Children -  Available at 

:http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/organization/jsrd/z00004/z000

0401.html#2 

(Accessed at:  18-12-2011). 
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    :)٤١٨(اليابان للبحوث التربوية المتعلقة بذوي اإلعاقات الشديدة) ٤-٤-٤-٤
(Japan Heavily Handicapped Educational Researches)  

فها بحث المـشاكل    وكان من أهم أهدا     ، ١٩٦٩أبريلتأسست هذه الجمعية فى     
الفعلية المتعلقة بتوفير التعليم لألطفال واألفراد ذوى اإلعاقة البدنية والعقلية ،إلى جانب            
تبادل المعلومات والخبرات فى مجال البحوث التعليمية المتعلقة بتعليم األطفال المعوقين           

بدنيا وعقليـا   بدنيا، إلى جانب ذلك تسهم الجمعية فى التأهيل التربوي لألطفال المعوقين            
  .وتعمل على تقديم نظريات وأساليب وتقنيات جديدة فى مجال تعليم هؤالء األطفال

  :وقد تمثلت األنشطة الرئيسية لهذه المؤسسة فى  
تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة في التعليم والعالج الطبي ورعاية األفـراد    . ١

 اليابان أو علـى المـستوى       واألطفال ذوى اإلعاقات البدنية والعقلية على مستوى      
  الدولي 

  .تحرير ونشر المجلة الفصلية الخاصة ببحوث التعليم وآفاق من المدرسة الخاصة . ٢
  .وجود دورات صيفية، والتعاون مع منظمات البحث . ٣

  .)باللغة اليابانية(التربية وآفاق المدرسة الخاصة : وتصدر عن المنظمة الدورية التالية 
 

  :مجتمع المحلى والتأهيل البيئة) ٥-٤-٤
اهتمت المنظمات بشدة بذلك الجانب من جوانب التأهيل لدرجة أن هناك الكثير            
من المنظمات تعمل فى هذا المجال على المستوى الدولي وليس على مـستوى اليابـان       

 :فقط وفيما يلي ذكر لبعض من هذه النماذج 

   :)٤١٩(بدنية الذهنية والاإلعاقات مجلس تنسيق وكاالت رعاية ذوى ) ١-٥-٤-٤ 

                                                 
1-source: Japan heavily handicapped educational researches, - available 

at: 
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(Coordinating Council of the Welfare Agencies for People with 
Intellectual and Physical Disabilities)   

 تقـديم أنـشطة     أنشاؤه، وكان الهدف من     ١٩٦٣س هذا المجلس فى يونيو      تأس
 لألطفـال  الـوطني مناسبة وعملية بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة على المـستوى           

  . ذوى اإلعاقة الذهنية والبدنية بهدف تحسين نوعية حياتهم ادولألفر
  : للمجلس فى الرئيسية وقد تمثلت األنشطة 

  . تنظيم مؤتمرات بحثية عن كيفية دعم الحياة المجتمعية للمعوقين -١
 .المحيط الهادئ الخاص بالمعوقين – تعزيز وتدعيم عقد أسيا -٢
 .فراد ذوى اإلعاقة الذهنية والبدنية  تنفيذ مشاريع متصلة بتحسين حياة األ-٣

وقد كان من أهم أألنشطة التى قدمها المركز عقد المؤتمرين البحثيين الـسادس عـشر               
  .والسابع عشر عن كيفية دعم الحياة المجتمعية للمعوقين 

  :)٤٢٠(جمعية أولياء األمور لشديدي اإلعاقة) ٢-٥-٤-٤
The Parents Association for the Severely Disabled  

من اجل توفير الدعم لألفراد شـديدي         ١٩٦٤تأسست هذه الجمعية فى يونيو      
 وذلك بتوفير خدمات الرعاية الشاملة لهم على المستوى المحلـي وفقـا             وآبائهماإلعاقة  

لظروفهم ووفقا للحالة المادية لهم لتمكينهم من الحصول على فرصـة المـشاركة فـي          
 .مختلف األنشطة

العالج الطبي لألشـخاص    لرئيسية للجمعية فى تقديم خدمات      وتتمثل األنشطة ا  
شديدي اإلعاقة، وتقديم المشورة والتدريب في المؤسسة، وتـوفير خـدمات الرعايـة             

تجمـع اآلبـاء واألمهـات        وإصدار مجلة شـهرية    ،النهارية، وتعزيز أنشطة الوالدين   
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وما هـي    لى قيد الحياة ،   هؤالء األطفال ما زالوا ع    : وكتيبات ،)شهريه، باللغة اليابانية  (
  .باللغة اليابانية الحياة؟

 :األنشطة الرئيسية

إعطاء تعليمات عن كيفية تدريب المعوقين في المنزل بناء على النتيجـة االجماليـة            . ١
 .للتشخيص الطبي والدوائى واألختبارات النفسية واختبار تقييم وتطور األداء

يمات للتدريب من خـالل زيـارة       اإلرشاد عن طريق الهاتف والرسائل، وإعطاء تعل       . ٢
 .إضافية لتدريب األفراد الذين يعيشون في المناطق المحلية تعليمات المنازل واعطاء

الرعاية النهارية المؤقتة للمعوقين فى حالة وجود أفراد األسرة فـى ظـروف             تقديم   . ٣
 .ئة وغير مناسبةرطا

عـوقين وأوليـاء    تطوير أداء األسرة والصحة العقلية لآلباء من خالل مـشاركة الم           . ٤
 . منزليةاجتماعاتأمورهم في 

      .)٤٢١(االتحاد الوطني لجمعيات ذوى اإلعاقة البدنية وآبائهم) ٣-٥-٤-٤
(National Federation of the Physically Disabled and Their Parents 
Associations (Zenshiren).  

رعاية االجتماعية م بهدف تعزيز الرفاهية وال١٩٦١ نشا هذا االتحاد فى نوفمبر 
للمعوقين بدنياً من األطفال أو البالغين وتعميم المشاركة الذاتية لهم على المستوى 

.األجتماعى   

 منظمة وتمثل نطاق األنشطة الخاصة باالتحاد فيمـا         ٤٧ أشترك فى عضوية االتحاد      -
 :يلي 

اء  البحث والدراسة، وتوفير المعلومات ونشرها وبخاصة تلك المستمدة من اآلب          �
  .واألمهات

 . أجراء برامج التبادل الدولي وعمليات التعاون مع منظمات دولية �
                                                 

1- Source :National Federation Of The Physically Disabled And Their 
Parents Associations (Zenshiren) , 
-  Available at: 
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/organization/jsrd/z00004/z000
0402.html#65. 
(Accessed at: 20-12-2011). 
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  :ويعمل االتحاد على تنفيذ أهدافه من خالل ما يؤديه من أنشطة مثل
  . مناطق جغرافية مختلفة٧عقد المؤتمر الوطني والمؤتمر اإلقليمي في  . ١
  .تنظم المخيمات لتعليم ورعاية األطفال المعوقين بدنيا . ٢
  .دورات تدريبية ألولياء األمور، وللقادة وللمتطوعينعقد  . ٣
  .إجراء البحوث والدراسات واألنشطة اإلرشادية . ٤
تفعيل التمثيل داخل الهيئات اإلدارية المختصة والمنظمـات المختـصة ذات            . ٥

  .الصلة بما يساعد على تنفيذ مختلف األنشطة السابقة بأعلى قدر من الكفاءة 
 والتي تضمنت تنظيم البرنـامج الـسابع بـين اليابـان        تنفيذ برامج التبادل الدولي    . ٦

والصين فى مجال تبادل األطفال واألفراد ذوى اإلعاقة البدنية ، وبـدء برنـامج              
  .م١٩٩٦لتبادل األفراد ذوى اإلعاقة البدنية بين اليابان وكوريا فى 

  :  منها) كلها باللغة اليابانية(وتصدر عن االتحاد عدد من الدوريات 
 -األطفال ذوي اإلعاقات البدنية     / لمتعلقة بالمعيشة اليومية لألشخاص     البحوث ا  �

  .التقرير األول
 -األطفال ذوي اإلعاقات البدنيـة   / البحوث المتعلقة بالمعيشة اليومية لألشخاص       �

  .التقرير الثاني
 -أبحاث عن التخطيط في الحياة والشيخوخة لألشخاص ذوي اإلعاقـة البدنيـة            �

  التقرير األول
  : جانب ذلك يتعاون االتحاد مع مجموعة من المنظمات خارج اليابان أهمها إلى-

  .الجمعية الكورية للمصابين بالشلل الدماغي ومقرها سيول •
  .االتحاد الصيني للمعوقين ومقره بكين •
  :تعقيب

 مما سبق يتضح إلى أي مدى يهتم المجتمع الياباني بأفراده من المعوقين حركيـا              
 ليواكب كل ما سبقه من مجتمعات بالنـسبة لمجـال العمـل             وكيف نضج هذه المجتمع   

التطوعي ، كما يالحظ على المجتمع الياباني اهتمامه الشديد بإجراء البحوث العملية فى             
كافة المجاالت ومنها تأهيل المعوقين حركيا وكيف تهتم منظماته بالمؤتمرات وبالتعاون           

  .ل من اليابان مثال يحتذي بهالدولي مع غيرها من دول العالم األمر الذي يجع



 - ٢٥٢ -



 - ٢٥٣ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 الفصل الخامس

 فى مجال تأهيل الواقع الفعلي لدور الجمعيات األهلية
  بية حركيا بجمهورية مصر العرالمعوقين

 



 - ٢٥٤ -

  
  
  
  
  



 - ٢٥٥ -

  الفصل الخامس

  اًالمعوقين حركي لدور الجمعيات األهلية في مجال تأهيل الفعليالواقع 
  . بجمهورية مصر العربية

  :محتويات الفصل 
 .تمهيد -

  .ةالجمعيات األهلية فى جمهورية مصر العربي: المحور األول) ١-٥
  .بجمهورية مصر العربيةتسميات الجمعيات األهلية ) ١-١-٥ 
  .فى جمهورية مصر العربيةللجمعيات األهلية التطور التاريخي ) ٢-١-٥
 .العاملة فى مجال تأهيل المعوقين حركياالجمعيات األهلية أهداف ) ٣-١-٥
  .والدولة بجمهورية مصر العربيةالجمعيات األهلية العالقة بين ) ٤-١-٥
 .مصادر التمويل الخاصة بالجمعيات األهلية: المحور الثانى)  ٢-٥

التشريعات والقوانين المتعلقة بتأهيل المعوقين حركياً فى : المحور الثالث )٢-٥

  .جمهورية مصر العربية

  . األهلية بجمهورية مصر العربيةتالتشريعات والقوانين المتعلقة بالجمعيا) ١-٣-٥
ين المتعلقة باإلعاقة وبتأهيل المعوقين حركياً فى جمهورية التشريعات والقوان) ٢-٣-٥

 .مصر العربية 
الوضع الراهن لدور الجمعيات األهلية المصرية فـى مجـال          : المحور الرابع   ) ٤-٥

  .تأهيل المعوقين حركياً

 .جهود الجمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا) ١-٤-٥ 
  .خدمات التأهيل التربوي) ١-١-٤-٥
  .خدمات التأهيل النفسي) ٢-١-٤-٥
  .خدمات التأهيل األجتماعى) ٣-١-٤-٥
  .خدمات التأهيل المهني) ٤-١-٤-٥
  .خدمات التأهيل الطبي) ٥-١-٤-٥
  .تأهيل البيئة والمجتمع المحلى) ٦-١-٤-٥
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  الفصل الخامس
المعوقين حركياً  الجمعيات األهلية في مجال تأهيل ر لدوالفعليالواقع 

  .ية مصر العربيةبجمهور
  :تمهيد

         كان لبروز ظاهرة العولمة على كافـة المـستويات الـسياسية واالقتـصادية             
واالجتماعية وفى مجال الثقافة واالتصال واألعالم أثر كبير فى تغيـر طبيعـة ودور              
الدولة وانتشار مظاهر سياسية وثقافية تتجاوز بكثير حدود وسلطة الدولة القومية وهـو             

الذي قاد فى النهاية إلى تراجع دور الدولة فى العالم الثالث اقتصاديا واجتماعيـا              األمر  
 . )٤٢٢(بعد أن كانت تحتل موقع الريادة والصدارة على كافة المستويات

وفى الوقت نفسه تزايد االهتمام فى معظم دول العالم فـى اآلونـة األخيـرة               
 إلى ما تؤديه هذه المنظمـات مـن         بالمنظمات األهلية، وال يرجع هذا االهتمام المتزايد      

خدمات أو تجميع للمصالح أو تحقيق األهداف المشتركة ألعضائها فقط، بل يعود أيضا             
وبشكل أساسي الى الدور المتوقع أن تقوم به نتيجة لبعض التطـورات فـى المجتمـع                
االنسانى المعاصر، وبصفه خاصة دورها المأمول فى توسيع نطاق المشاركة الـشعبية            

  .ملية التربية، وفى تعميق الطابع الديمقراطي للمجتمع االنسانى المعاصرفى ع
ومع تزايد هذا االهتمام نجد أن الجمعيات األهلية المصرية قـد حققـت قفـزة     
كبيرة فى حجمها ونوعية نشاطها ومجاالته خالل السنوات األخيرة من القرن العشرين            

 نحو المشاركة فى التربية مستفيدة فى       ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى توجهها الحاسم       ،
  :هى )٤٢٣(ذلك من ثالث عوامل رئيسية

 اتجاهات السياسة األقتصادية فى مصر بعد توقيع اتفاقيات اإلصالح االقتـصادي            -١
إلى صندوق النقد الدولى وما يتضمنه ذلك من زيادة وزن القطاع الخاص الهادف             

                                                 
، القاهرة، الهيئـة المـصرية   مفهوم المجتمع المدنى، قراءة أوليـة : عبد الصادق على   – ١

  . ١٤ ص، ٢٠٠٧، العامة للكتاب 
 ،  معيات األهلية والتعاونية فى مـصر     الدور التنموى والتربوى للج   :  عبد الغفار شكر     - ٢

  .٢٣، ص ٢٠٠٥الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
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ا للـدور الحيـوى الـذى تلعبـه         للربح والقطاع األهلى غير الهادف للربح إدراك      
الجمعيات األهلية فى مجال التقليل مـن اآلثـار الـسلبية لـسياسات اإلصـالح               

  .األقتصادى وبرامج التكيف الهيكلى 
  توافر مناخ سياسى على مستوى الخطاب والممارسـة مـشجع ومؤكـد لـدور                -٢

مرونة فى  المنظمات األهلية فى عملية التربية والتنمية ، وما ترتب على ذلك من             
  .تسجيل الجمعيات الجديدة والتشجيع على إنشائها 

 المناخ الدولي الذي أيد حركة المنظمات غير الحكومية فى مختلف أنحاء العـالم              -٣
 غير الحكومية   توانعكاس ذلك على المؤتمرات الدولية التى شجعت دور المنظما        

لي للـسكان   وقد ظهر ذلك من خالل مجموعه من المؤتمرات مثل المؤتمر الـدو           
م مما أدى إلى تدفق التمويل لهـا        ١٩٩٥م ومؤتمر بكين عام     ١٩٩٤والتنمية عام   

  .)٤٢٤(وبالتالي زيادة عددها

والذي تطـرق   2007 العربية األهلية للمنظمات السابع السنوي أيضا نتائج التقرير
أهم المشكالت التي تواجه غالبية الجمعيات العاملة في مصر ومنها ضعف قدراتها            إلى  

 إلي غياب الكفاءات اإلدارية القادرة علي العمل إمـا مـن خـالل              ةاإلدارية، باإلضاف 
، أيضا ما أوضحه التقرير الختامي للندوة القومية حول حمايـة  )٤٢٥(التطوع أو التوظيف 

المعاقين بين التشريع والتطبيق من كون التشريعات مقيدة للعمل األهلى ممـا أضـعفه              
 التى تعمل على تعميـق العمـل األهلـى وتطـوير            وأستوجب بذل الجهود واألنشطة   

االتجاهات والسياسات التى تعمل على دعمه وقد انتهى هذا التقرير  بمجموعـة مـن               
حماية المعاقين وكيفية تطوير تشريعات العمل لتـوائم المتغيـرات          التوصيات خاصة ب  

مظلـة  االقتصادية واالجتماعية الحالية لضمان فرص تشغيل للمعاقين ، وكيفيـة مـد             

                                                 
، دراسة ميدانية وتحليليه للفتـرة مـن   دور تنظيمات المجتمع المدني فى دعم تماسك المجتمع المصري:  نهاد محمد كمال يحيى حامد   -١

  .١٦٥- ٦٤، ص ص ٢٠٠٠عة عين شمس، القاهرة، ، كلية اآلداب، جام غير منشورة  م ، رسالة دكتوراه١٩٩٥ – ١٩٧٠

 العربيـة  األهليـة  للمنظمات السابع السنوي التقرير :األهلية للمنظمات العربية الشبكة - ٢

ص  ص م، ٢٠٠٨ القـاهرة،  ،"العربي المدني المجتمع منظومة في األطفال" م ٢٠٠٧
.16- 15  
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التأمينات االجتماعية لتغطية كافة جوانب حمايتهم ، وضمان التطبيق السليم ألحكام هذه            
   .)٤٢٦(التشريعات ووفائها بالتزاماتها تجاه معايير العمل العربية والدولية

والى جانب ما أوضحته هذه التوصيات تأتى مساندة المجتمع بكافة مؤسـساته              
ة من العوامل الرئيسية لتحقيق أهدف تأهيل المعوقين        ومنها الجمعيات األهلية لتعد واحد    

حركيا ، كما أشارت النظريات العلمية الحديثة إلي أن المجتمـع يعـد  الـسبب األول                 
والرئيسي في ظهور مشكلة اإلعاقة أو اختفائها ؛ ألنه يحدد األساس والمعيار في تقبـل               

ن كيانـه ونـسقه ، أو أن        المجتمع ودمجه لتلك الفئات ، بحيث تصبح جزءا ال يتجزأ م          
ينبذها ، فيتسبب لهذه الفئة باالنعزال والغربة والشفقة والخجل ممـا يـسبب مـشاعر               
اإلحباط والدونية وعدم الرضا والخوف عند الطفل المعاق ، حتي يشعر بأنه يعيش في              

  .مناخ عدواني كاره ورافض لوجوده

فهم ذلـك بـل إن      ومن هذا المنطلق نجد أن المجتمع المصرى لم يتخلف عن ت            
التاريخ يشهد أن مصر القديمة كانت أبر بأبنائها مـن سـائر الحـضارات فقـد كـان          
المكفوفين على سبيل المثال يستَخدمون في شئون الدولة ودور العبـادة ، كمـا سـبقت         
مصر اإلسالمية العالم بإنشاء وسائل العالج النفسي والترويحي عن المرضـي ، وفـي    

حركة الجمعيات الخيرية بإنشاء الجمعيـة الخيريـة اإلسـالمية          العصر الحديث بدأت    
وجمعية المواساة اإلسالمية والجمعية العامة لمكافحة الدرن وتحسين الصحة يضاف الى           
ذلك االهتمام الشعبي والرسمي في مصر برعاية معوقي ومـشوهي حـرب أكتـوبر              

نشاء مكاتـب التأهيـل      من خالل إنشاء مدينة الوفاء واألمل لتأهيل المعوقين وإ         ١٩٧٣
المهني لذوي العاهات وإنشاء سجل خاص بهم في وزارة الشئون االجتماعية فضالً عن             

  .)٤٢٧(نهضة اجتماعية شاملة بإيفاد بعثات للتخصص في هذا النوع من الرعاية 

  .الجمعيات األهلية فى جمهورية مصر العربية: المحور األول) ١-٥

                                                 
  بين التشريع والتطبيق:المعاقين حماية" الندوة القومية حول  توصيات و الختاميالتقرير -١

  .٢٠٠٩ يوليو ١٦ – ١٤  القاهرة،"
، الرعاية الطبية والتأهيلية من منظور الخدمة االجتماعية: إبراهيم عبد الهادي المليجي -  ١

  .٢٣٨ ، ص ٢٠٠٢اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث ، 
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ة من المحاور الفرعية التى تهتم بداية بعـرض                يشتمل هذا المحور على مجموع    
لتسميات الجمعيات األهلية ، يلي ذلك عرضا للتطور التاريخي لهذه الجمعيات ، ثم ذكر              
ألهداف الجمعيات األهلية العاملة فى مجال تأهيل المعوقين حركيا ويختتم ذلك بتوضيح            

  .ةالعالقة بين الدولة والجمعيات األهلية بجمهورية مصر العربي

  :تسميات الجمعيات األهلية فى جمهورية مصر العربية) ١-١-٥
البـر   كـان يطلـق عليهـا جمعيـات           فى مصر   الجمعيات األهلية  نشأةحكم  ب
 ثم أصبح يطلق على هذه الجمعيـات تـسميات   Associations  Charityواإلحسان 
 والمنظمـات التطوعيـة   Private Associationsالجمعيات الخاصـة    :أخرى مثل

voluntary Organizationsــات أو ــة  المنظم ــر الحكومي -Non (NGOs) غي

Governmental Organizations )كما تعرف الجمعيات األهلية فى الـسياق  )٤٢٨ ،
المصري أحيانا بالمنظمات التطوعية الخاصة وتتحدد مالمح الجمعيات األهليـة مـن             

  : التسميات بأنها هذهخالل
منظمة لعملها ومحدده لمجاالت أنـشطتها،      تنظيمات ذات مالمح مؤسسية ولوائح       -١

 .ولعضوية األفراد فيها 
تنظيمات تطوعية نشأت بمبادرات شعبية، وبالتالي تعكس مطالـب واحتياجـات            -٢

 .مجتمعية ثقافية واجتماعية واقتصادية وفي بعض األحيان سياسية
ـ  ةتتبني الجمعيات األهلية أهدافاً ثقافية واجتماعية أو اقتصادي  -٣ ي قـد   وبالتـالي فه

تنشط في مجال واحد أو عدة مجاالت في نفس الوقت وذلك وفقاً لطبيعة اللـوائح               
 .المنظمة لها

 إلي الربح حتى وإن كانت تقدم خدمات بمقابل مادي فهذا العائد            فتنظيمات ال تهد   -٤
 .يوجه في النهاية لدعم أنشطة الجمعية

                                                 

مجموعـه النيـل العربيـة       القاهرة ،   ،  ذوى االحتياجات الخاصة   لتأهي الجمعيات األهلية في مجال      إدارة :مدحت أبو النصر     - ٤٢٨

 .٥٥-٤٥، ص ٢٠٠٤،
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اف قانوني من قبل     تخضع الجمعيات إلي قانون ينظم تكوينها وتأسيسها والي أشر         -٥
   .)٤٢٩(الدولة

 :بجمهورية مصر العربيةالتطور التاريخي للجمعيات األهلية فى ) ٢-١-٥

 محمد علـى وهـى الجمعيـة        هدفى ع  بمصر    أول جمعية أهلية   وقد تم أنشاء  
 وكانت هذه الجمعية     بواسطة الجالية اليونانية   )٤٣٠(م١٨٢١ عام   اإلسكندريةاليونانية فى   

وظلت الجمعيات األهلية الشكل الوحيد لمنظمات المجتمع       ،  )٤٣١(ينتقدم خدماتها للمكفوف  
 واضح المعالم ثم توالى     ورسمي تنظيميوكان لهذه الجمعية شكل      )٤٣٢(ر فى مص  المدني

 علمية وثقافية ودينية مثل جمعيـة    بنواحيبعد ذلك إنشاء الجمعيات التى ارتبط تأسيسها        
، وجمعية المعارف عـام     ١٨٥٩معهد مصر للبحث فى تاريخ الحضارة المصرية عام         

 التـى   ١٨٧٥ التى عنيت بالتأليف والطباعة والنشر، والجمعية الجغرافية عـام           ١٨٦٨
اهتمت باألبحاث الجغرافية والعلمية وتدوينها ونشرها، ثم جمعيـة الـشبان المـسلمين             

 وكـذلك التعلـيم     الثـانوي  و االبتدائي والتى اهتمت بإنشاء مدارس للتعليم       باإلسكندرية
 فى طنطا واألخرى بأسيوط، وكذلك      أحداهما، واقترحت إنشاء مدرستين للزراعة      اليالع

كان الهدف من إنشائها إقامة     ف ١٨٨٠كلية للحقوق بالقاهرة، أما جمعية المقاصد الخيرية        

                                                 
 ،  ١٩٩٥،   باألهرام واإلستراتيجية السياسيةمركز الدراسات     القاهرة ،   ، الجمعيات األهلية فى مصر   : سارة بن نفيسة     امانى قنديل ،     - ١

 .٤٩ص 

 والجنائيـة  االجتماعيـة  للبحـوث  القـومي  القومية يصدرها المركز   ماعيةاالجت المجلة   ،  فى مصر  المدنيالمجتمع   : حجازيعزت   - ٢

  . ١٢١،ص١٩٩٥ ، العدد الثالث ، سبتمبر ،٣٢بالقاهرة ،المجلد 

تطوير إدارة وتمويل مؤسسات التربية الخاصة فـي مـصر علـى    :  س��� "�?�1 ��آ
ت  -٣
د الثـاني، معهـد     ، مجلة العلوم التربوية، العـد     ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية    

  .٤٢ ص ، ٢٠٠١، الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة
، مجلـة أحـوال   هل يوجد مجتمع مدني فى مصر؟ دراسة للعالقة بين منظمات المجتمع المدنى و الدولـة :  ميالد سامى يعقوب    - ٤٣٢

  . ١٦، ص ٢٠٠٥، )٢٩(، العدد )٨(مصرية، مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية، السنة الثامنة 
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ء ، وظهر نشاطها فى إنشاء مدرسـة مجانيـة للفقـرا          ةاألسر الفقير المدارس ومساعدة   
  .)٤٣٣(المجانيمستشفى للعالج و

 تزايد االهتمام بدرجة كبيـرة بإنـشاء        م١٨٨٢ لمصر   البريطانيبعد االحتالل   و 
إنـشاء  و من تنمية اجتماعية     المجتمعي شملت كل أوجه النشاط      والتيالجمعيات األهلية   

رعايـة  ومستشفيات ومن اهتمام برعاية الثقافـة والفنـون وشـئون المـرأة       ومدارس  
  .)٤٣٤(الفقراء

، الـديني  شكلت تهديداً لالنتماء والتيبشيرية الدينية باإلضافة إلى نشاط البعثات الت 
لـدفاع  لوالقت معارضة المصريين جميعاً، فكان تأسيس الجمعيات خاصة الدينية آليـة          

 االجتماعية وتأثير الجاليات األجنبية والتـى       ةالتركيبعن الذات، يضاف إلى ذلك طبيعة       
 بالجمعيـات   فـاحتموا   خوف المصريين من تغلغـل النفـوذ والقـيم األجنبيـة           أثارت
  .)٤٣٥(األهلية

 ونمـو الـشعور الـوطنى    االجتمـاعي  فى زيادة الوعى    ١٩١٩وقد أثرت ثورة    
بالتضامن بين طبقات الشعب فتشكل الكثير من الجمعيات الخيرية لتعمل فـى ميـادين              

 فإن انتشار الجمعيات    ١٩٢٣وطبقاً لدستور   ،  )٤٣٦(الرعاية االجتماعية بأنواعها المختلفة   
لجمعيات كان مكفوالً بقوه مما سمح لهذا القطاع الهام بالنمو ثم أخذ هذا النمـو               وإقامة ا 

 ى ورغبة الدولة بتنظيم القطاع األهل     ١٩٤٥فى االنحسار بصدور قانون الجمعيات لعام       
 إعطـاء م إلـى جانـب      ١٩٣٩ عام   ُأنشئتبفرض نفوذ وزارة الشئون االجتماعية التى       

                                                 

مجلة كليـة    ،اتها وتمويلها ومقترحات لتطويرها   وإدار ،ومجاالت عملها  ،نشأتهاالجمعيات األهلية فى مصر     :هدى سعد السيد     -٤٣٣

  .٧١-٧٠ ص ص ٢٠٠٣ سبتمبر،  الثاني، الجزء ٥٢التربية ،جامعة المنصورة ،العدد 

 لالتحاد العالم للجمعيات و السنوي، المؤتمر  فى المرحلة القادمة) بكاتالش(الدور المتوقع لالتحادات : عفيفيعبد الخالق محمد  - ٤٣٤

  .٣٥٠،ص ١٩٩٩، ، المجلد األول، القاهرة١٩٩٩  مارس ٤-٣،  المؤسسات الخاصة

، ٢٠٠٠ باألهرام ،القـاهرة ،    واإلستراتيجية ، مركز الدراسات السياسية       جديدة ألفية فى مصر فى مطلع      المدنيالمجتمع  :  قنديل  أماني -٣

  .١٦ص 

، أهمية التكامل بين العمل الحكومي و الجمعيات غير الحكومية فى تربية الطفل من أجل السالم            :  مي شهاب، رسمي عبد الملك     - ٤٣٦

  .١١٧، ص ١٩٩٥منشورات ثقافة الطفل، القاهرة، يناير 
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ـ قـانون   المعيات الدينيـة بموجـب       الداخلية الحق فى مراقبة الج     وزارة در عـام  اصال
  .)٤٣٧(م١٩٥١

 بدأ نشاط الجمعيات األهلية فى االنحـسار الـشديد          ١٩٥٢وبعد قيام ثورة يوليو     
 ١٩٥٦ عـام    جمهـوري ت الجمعيات األهلية فى ذلك الوقت، وصدر قرار         ملحيث أه 
نح الدولة   والذى م  ١٩٦٤ لعام   ٣٢ القانون رقم    إصدار  تال ذلك   ثم ١٩٤٥ القانون   بإلغاء

 حلها أو رفض طلب تأسيسها أو دمج        وإمكانيةسلطات واسعة تتضمن مراقبة الجمعيات      
    .)٤٣٨(أكثر من جمعية واحدة

أما فى حقبة السبعينات ومع االنفتاح االقتصادى فقد ظلـت الجمعيـات األهليـة              
 أنه شهد بعض المرونة رغبة من الدولة فى تخفيـف حـدة             األ ١٩٦٤خاضعة لقانون   

فى شئون الجمعيات بأنواعها المختلفة وبقى حال العالقة على ما هو عليه حتـى      تدخلها  
 بحكم من المحكمة الدستورية     إلغاؤه والذى تم    ١٩٩٩صدور قانون جديد للجمعيات عام      

  .)٤٣٩(م٢٠٠٢ لسنة ٨٤قانون الثم استبداله ب
ومن خالل العرض السابق للتطور التاريخي للجمعيات األهلية يالحظ أن هناك           

  :دة نقاط أساسية تبلور واقع هذه الجمعيات وهىع
 منذ القرن التاسع عشر     -إن تأسيس الجمعيات األهلية فى مصر أرتبط بتوجهات          -١

 لرعاية وتأهيل المعوقين فأول جمعية تم أنشاؤها باإلسكندرية بواسطة الجاليـة            –
 .اليونانية اهتمت برعاية المكفوفين

يل المعوقين حتى وقتنا الحـالي وسـاعد        استمر توجه الجمعيات نحو رعاية وتأه      -٢
على ذلك أن هذا المجال ال يخضع لجدال سياسي أو جدال ثقافي، كما أنه مجـال                

  .حيوي لنشاط تطوعي من جانب النساء والشباب بصفة خاصة

                                                 
ـ الدور التربوي لمؤسسات المجتمع المدني   :  رمزي أحمد مصطفى   -٤٣٧ ، ٢٠٠٨اإلسـكندرية ،  ، لنـشر اة و ، دار الوفاء لدنيا الطباع

  .٦٥ص

  .٦٦-٦٥، ص ص  المرجع السابق: رمزي أحمد مصطفى   -٤٣٨

رجـع  م، الدولـة قة بين منظمات المجتمـع المـدني و  هل يوجد مجتمع مدنى فى مصر؟ دراسة للعال     :  ميالد سامي يعقوب   - ٤٣٩
   .٢٠-١٩ ص سابق،
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وجود اتجاهات تنموية لالهتمام بالمعوقين، تسعى لتنمية قدراتهم ولـيس مجـرد             -٣
  .تقديم خدمات صحية ورعاية

م من الجهود الضخمة للجهات الحكومية واألهليـة معـا، تبقـى إشـكالية              بالرغ -٤
االستدامة فى العمل بالنسبة للجمعيات األهلية، بسبب االعتمـاد علـى التمويـل             
االجنبى وافتقاد موارد دخل ثابتة، وكذلك إشـكالية بنـاء القـدرات والتفاوتـات              

 .)٤٤٠(الضخمة فى فعالية وكفاءة الجمعيات األهلية
ير فى قوانين المنظمات غير الحكومية يعد انعكاسا للعولمة على المنظمات           أن التغ  -٥

غير الحكومية؛ لتحقيق المزيد من التشابه بين هذه المنظمات والمنظمات األخرى           
 تنفيذ مشروعات   نفى العالم لكي يتدفق التمويل بسهولة من دولة الخرى، وإلمكا         

تدخل الدولة، ولذا فـأن هنـاك       مشتركة بين األطراف المدنية عبر الحدود ودون        
ضرورة لوجود مواثيق شرف أخالقية لمناقشة األخالق كإطار قانوني كونى مـن        
بينها أخالقيات المنظمات غير الحكومية، والتأكيد على مجموعة من القيم أهمهـا            
احترام حقوق اإلنسان، الديمقراطية، العدالة داخل كـل جيـل وبـين األجيـال،              

 .)٤٤١(الشفافية، المحاسبية
ضرورة وجود دور فاعل للمنظمات غير الحكومية لمواجهة السياسات الليبراليـة            -٦

الحديثة التى تعتمد على العولمة، وترسم صـورة للمـستقبل بعـودة الحاضـر              
 األجور، وتـدهور مـستويات      ضللراسمالية، والشاهد على ذلك البطالة، وانخفا     

دولة وإطالق آليات الـسوق      الخدمات االجتماعية التى تقدمها ال     صالمعيشة، وتقلي 
وابتعاد الحكومة عن التدخل فى النشاط االقتصادي وحصر دورها فـى حراسـة             

                                                 
، األطفال فى منظومة المجتمع المدني العربـي، التقريـر الـسنوي الـسابع     الجمعيات األهلية بجمهورية مصر العربية    :  أماني قنديل  - ٢

  .٣٩٦، ص ٢٠٠٨ الشبكة العربية للمنظمات األهلية، ٢٠٠٧للمنظمات األهلية العربية 

، ١٩٩٨ المستقبل العربي،    ر دا ،، القاهرة الزمن العربي والمستقبل العالمي   :  السيد ياسين  -١
  .٢٤٣ص 
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النظام، األمر الذي يؤدى بالغالبية العظمى من السكان إلى عدم العـيش األ مـن               
 .)٤٤٢(خالل اإلحسان والتبرعات وأعمال الخير

 :معوقين حركياأهداف الجمعيات األهلية العاملة في مجال تأهيل ال) ٣-١-٥

يعد الهدف االساسى للجمعيات األهلية العاملة في مجال تأهيل المعوقين حركيا           
هو تحديد موقع المعوقين حركيا داخل المجتمع والوصول إليهم بدعم مـن المـشاركة              
المحلية وتحديد احتياجاتهم وتربيتهم وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم بـشكل مناسـب مـن             

 البرامج واألنشطة لجعلهم أكثر قدرة على المشاركة والـتعلم        خالل مجموعة مختلفة من   
  واالعتماد على الذات،

 يضاف إلى ذلك مساعدة المعوق حركيا على مواجهة التحديات التي تنتظره في سـوق            
العمل وذلك بتدعيمه مهنياً ونفسياً واستخدام األساليب اإلرشـادية والنفـسية والمهنيـة             

 على االستقالل وتحمل المسئولية والسير إلى االتجـاه         المتخصصة التي تساعد المعوق   
إلى جانب غرس القيم اإليجابية لدى الرأي العام حول حقوق المعوق وتقـديم      )٤٤٣ (السليم

الخدمات واالكتشاف المبكر لإلعاقة والعمل على رعايتهم ومـشاركتهم فـي التنميـة             
 .)٤٤٤(الشاملة لمجتمعهم 

 الطبي والنفسي لهم وتـوفير الخـدمات        ويتم ذلك عن طريق توفير فرص العالج      
االجتماعية التي يحتاجونها وتوفـير فرص التعليم المناسـبة لهـم وفـرص التوجيـه              
والتأهيل المهني بما يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم الخاصة من خالل فرص التشغيل            

ت اإلعاقة  المناسبة لهم، وما يفوق ذلك أهمية إيقاف تيار العجز باالكتشاف المبكر لحاال           
ومساعدتها حتى تصل إلى أقصى ما تسمح به قدراتها وإمكانياتها وتـشجيع البحـوث              

                                                 
 ، ترجمة عدنان عباس على، عالم المعرفـة،       فخ العولمة االعتداء على الديمقراطية والرفاهية     :  رولد شومان  هاتس بيتر مارتين، ها    - ٢

  .٩، ص ١٩٩٨، الكويت، أكتوبر ٢٣٨جلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، العدد الم
، القاهرة، المجلد السابع    موسوعة المجالس القومية المتخصصة   : أكاديمية البحث العلمي   - ١

  .٣١٣، ص ٢٠٠١العشرون، و
، ١٩٩٧، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،      التشريعات االجتماعية : محمد أحمد بيومي   - ٢

  .٢٠٢ص 
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العلمية في مجال رعاية المعوقين لتطوير أسس الرعاية وأساليبها، ويمكن أن نخلـص             
من تحليل األهداف السابقة إلى أن أهداف الجمعيات األهلية العاملة فى مجـال تأهيـل               

  :المعوقين حركيا هي
 .)٤٤٥(ستفادة من طاقات األفراد وتوظيف الخبرات التطوعية بصورة جيدةاال . ١
تطوير العمل بالمنظمات التطوعية عن طريق تحـسين برامجهـا ومـشروعاتها             . ٢

وأساليبها وفلسفاتها الخاصة مع توفير الموارد الـضرورية ألنـشطة الجمعيـات            
 .)٤٤٦(األهلية 

 . الحركية ومنع تفاقمهاتاالكتشاف المبكر لإلعاقا . ٣
تحسين الوضع االجتماعي والصحي للمعوقين حركيا وذويهم، وتوعيـة أسـرهم            . ٤

  .بأهمية متابعة ذويهم وكيفية رعايتهم من خالل تقديم برامج توعية لهذه األسر
تحقيق تكافؤ الفرص التربوية من خالل ممارسة األنشطة الفكريـة والرياضـية             . ٥

  .الالزمة للنمو المتكامل لدى األفراد المعوقين حركيا
 .تطوير برامج تأهيل المعوقين حركيا لتتمشى مع ما يستجد عالميا . ٦
 .اإلسهام فى تحقيق التنمية البشرية باالستثمار فى مجال تأهيل المعوقين حركيا . ٧
 .رصد التطور الحادث فى القوانين والتشريعات المتعلقة بتأهيل المعوقين حركيا . ٨
أهيـل المعـوقين    عرض وتوضيح المعوقات والصعوبات التى تواجه بـرامج ت         . ٩

  .حركيا
تقديم أساليب ونماذج مبتكرة يمكن أن تتبناها الحكومة لحل المشكالت االجتماعية           

  .بعد ثبوت نجاحها، وتقديم رؤية معبرة ومستنيرة عن المستقبل

                                                 
 إستراتيجية مقترحة لتطوير الدور التربـوي للجمعيـات         :أسالم الششتاوى محمد خميس    -٣

معهـد   رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة،     األهلية العاملة فى مجال الطفولة المبكرة، 
   .٥٧، ص ٢٠٠٩الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة، 

 دور الخدمة االجتماعية فى زيادة فعالية بناء القـوة لتنـشيط            : عبد الفتاح ناجى    احمد - ١
، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية،        الجمعيات األهلية بمدينة الفيوم   

  .٦٤، ص ١٩٩٦جامعة الفيوم، 
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  :عالقة الدولة بإدارة الجمعيات األهلية) ٤-١-٥

افاً رسـمياً مـن     أن إصدار القوانين المتعلقة بنشاط المنظمات األهلية يعد اعتر        
قبل الدولة بهذه المنظمات، وهذا االهتمام له ما يبرره ألن العمل التعاوني والتطـوعي              

  .وسائل هامة للنهوض بالمجتمع فى جميع المجاالت

و إذا تتبعنا عالقة الحكومات بالتنظيمات األهلية نجد أنها عالقـة ازدواجيـة             
 تدخل الدولـة    يأتيمن الناحية اإليجابية    ثنائية تتصف باإليجابية والسلبية فى آن واحد، ف       

فى أعمال هذه المنظمات إلنجاح أعمالها وإبعاد المستغلين عنها وضمان وجود األمانـة     
واإلخالص والسير وفق القانون حيث تقوم الدولة بإصدار التشريعات المنظمـة لعمـل             

 أغلـب   وتحديد الجهات اإلدارية التى تشرف على أنـشطتها، وفـى          الجمعيات األهلية 
األحيان يتحقق هذا اإلشراف من خـالل دائـرة أو إدارة خاصـة بـوزارة الـشئون                 
االجتماعية، باإلضافة إلى اختصاصات أخرى لألجهـزة المعنيـة بـاإلدارة المحليـة             

، إضـافة إلـى     )٤٤٧(والصحة والتعليم والعمل وذلك وفقاً لطبيعة نشاط الجمعيات األهلية        
ومراقبتها، وتقديم بعض أشكال الـدعم والعـون   إشراف الجهاز المركزي على أعمالها     

كالمساعدات المادية وأجهزة التدريب التعاوني وتوفير وسائل االتصاالت للمنظمات مع          
الجماهير، وفى مقابل ذلك من الناحية السلبية، يسود فى بعض األحيان عدم الثقة بـين               

علها أحياناً مـصدر    الحكومات والمنظمات األهلية مما يقلل من شأن هذه المنظمات ويج         
قلق للسلطة مما يؤدى إلى تدخل الدولة فى إدارة المنظمات والتدخل فـى االنتخابـات،               

  . )٤٤٨(وقد يصل األمر إلى حل تلك الجمعيات ومنعها من مزاولة نشاطها

  :مصادر التمويل الخاصة بالجمعيات األهلية: المحور الثانى) ٢-٥
يتسم بالصعوبة الشديدة، وخاصـة     إن معرفة مصادر تمويل الجمعيات األهلية       

أن الغالبية العظمى من الدول العربية ال تدخل القطاع األهلي في الحـسابات القوميـة               
                                                 

 ، مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامـة،        دور المنظمات غير الحكومية فى إدارة شئون الدولة والمجتمع         : افتدىية حسين   عط - ١

  .٢٩،٢٨،ص ص  ٢٠٠١ ،الطبعة الثانية القاهرة كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،
 – العربيـة مـشاركة      ، مؤتمر التنظيمات األهلية   إدارة العمل األهلى العربي   :  طالل أبو غزالة   -٢

  .٦٨،١٧ص ص،١٩٨٩ نوفمبر٣/  أكتوبر٣١ إنماء، القاهرة –عطاء 
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وبيانات الدخل القومي، إال أننا يمكن أن نعتمد علي بعض مؤشرات عـن اإليـرادات               
والمصروفات ومصادر التمويل، لتوفير صورة لمصادر تمويل الجمعيات األهلية، حيث          

 :  مصادر تمويل الجمعيات والمؤسسات الخاصة فيما يلي٢٠٠٢ لسنة ٨٤د القانون حد

حق حصول الجمعيات األهلية علي التمويل بكافة صوره، سواء كان في شـكل         •
منح أو في شكل تقديم مساعدات عينية أو مالية من جانب، وسواء كان دوليا أو               

الـشئون  محليا من جانب ثـان، شـريطة الحـصول علـي موافقـة وزيـر                
  .)٤٤٩(االجتماعية

حدد القانون اشتراكات األعضاء والرسوم التى يـتم تحـصيلها مقابـل تقـديم               •
خدمات وبيع سلع والتبرعات والهبات، وأعمـال الوقـف الخيريـة وحـصيلة       

  .المعارض واألسواق

 من اشـتراكات    ذاتيتبدأ الجمعيات والمؤسسات األهلية بتمويل      وبصفة عامة   
 إشهارها بوزارة الشئون االجتماعية وبدء نـشاطها وتقـديم          وتبرعات المؤسسين وبعد  

حـدد  تالشئون االجتماعية وت   خدماتها يمكن للجمعية التقدم بطلب إعانة مالية من وزارة        
قيمة اإلعانة فى ضوء الخدمات التى تؤديها الجمعية أو المؤسسة وعدد المستفيدين مـن      

 فيـه،    أو المؤسسة بتقديم الخدمـة      الذى تقوم الجمعية   الجغرافيهذه الخدمات والنطاق    
 دائرتهـا، فى ميزانية المحافظة التى تقع الجمعية أو المؤسسة فـى            وتدرج هذه اإلعانة  

   .وتصرف سنوياً للجمعية أو المؤسسة

ويمكن للجمعيات التى تتوسع فى خدماتها وتحتاج إلى منـشآت جديـدة تعجـز              
الشئون االجتماعية للمـساعدة فـى      ميزانية هذه الجمعيات عن تمويلها أن تتقدم لوزارة         

، كما أجاز القانون أيضا تقديم الحكومة معونات دوريـة أو مؤقتـة              هذه المنشآت  إقامة
مـن  % ٣٠,٤ حـصل    ١٩٩١ / ١٩٩٠للجمعيات األهلية ووفقا للتقارير عـن عـام         

 مليون دوالر، وقد انخفـض      ٦,٥الجمعيات علي إعانة مالية من الحكومة بلغت قيمتها         

                                                 

 مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية ، السنة الثانية ،قانون الجمعيات األهلية واألولويات والتحديات : أيمن السيد عبد الوهاب- ١

 . ٢٧ ص ٢٠٠٢عشرة ، القاهرة ، 
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تدريجيا في خالل السنوات الخمـس الماضـية تحـت ضـغط الظـروف              هذا الدعم   
  .)٤٥٠(االقتصادية

جنيـه   ٥،٨٥٠،٠٠٠تضمنت ميزانية وزارة الـشئون االجتماعيـة مبلـغ          كما  
 ، وبلغـت المبـالغ المخصـصة      ٩٩/٢٠٠٠كاستثمارات لإلدارة العامة للتأهيل لعـام       

 ٩٩/٢٠٠٠ فى موازنة    لإلعانات الدورية السنوية للجمعيات وهيئات ومؤسسات التأهيل      
  .جنيه ١،٥٢١،٩٠٠ مبلغ على سبيل المثال

الى  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عام   األهلية عدد الجمعيات     ومع وصول  ٢٠٠٥ وفى ديسمبر 
 جمعية بلغت إيرادات صندوق إعانـات الجمعيـات واالتحـادات           ٢١،٥٥٨ ما يقارب 

 .)٤٥١(ً جنيها٣٧،٧٦١،٨٧٢ مبلغ األهليةوالمؤسسات 

 ١٧٤،٩٠٠تم توفير إعانات دورية سنوية بمبلـغ        نفسه  الى جانب ذلك وفى العام      
جنيه للمؤسسات والجمعيات المركزية العاملة بالتأهيل ومنح للطلبة والطالبات المكفوفين          

التأهيل وقد   مليون جنيه لهيئات     ٢,٥توفير دعم إضافي قدره     تم   و المصرية،بالجامعات  
، وفيمـا   )٤٥٢(جمعية ٤٦٠  آنذاك ل عدد الجمعيات األهلية التي تعمل في مجال التأهي        بلغ

  :يلي شرح مفصل لمصادر التمويل المختلفة
  :أوالً التمويل العام

 على إنشاء صندوق لتقديم اإلعانة إلى الجمعيـات         ١٩٦٤ لسنة   ٣٢نص القانون   
والمؤسسات الخاصة واتحاداتها وتشرف عليه وزارة الشئون االجتماعية، وتنقسم هـذه           

 التأسيسية، اإلعانة   الدورية، اإلعانة   اإلنشائية،اإلعانة  : نواعاإلعانات المقدمة إلى عدة أ    
  .التى يكون مصدرها ميزانيات الوزارات األخرىواإلعانة االستثنائية، والمساعدات 

                                                 
  . ٤٣ مرجع سابق ، ص  ،الجمعيات األهلية في مصر :ة  أماني قنديل ، سارة بن نفسي-١

  :، متاح على الوصلةموقع الهيئة العامة لالستعالمات:  المصدر- ٢
2301=sid?aspx.Story/Ar/eg.gov.sis.www://http  -  

Accessed at :( 4/11/2011).  
  : متاح على الوصلةموقع الهيئة العامة لالستعالمات،: ر المصد- ٣

816=ID_Category?aspx.LastPage/Ar/eg.gov.sis.www://http 
Accessed at :( 8/11/2011).  
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وتستأثر اإلعانة اإلنشائية بالنصيب األكبر من المساعدات المقدمـة، والحـصول           
التى ال تزال فى بداية عملها،      على هذه المساعدات أمر صعب خاصة بالنسبة للجمعيات         

  .)٤٥٣(من تكاليف إنشائها% ٥٠هذه المساعدات أن تدبر الجمعية من كما يلزم لالستفادة 

 أن تكـون الجمعيـة      بشرطأما اإلعانات الدورية فإنها تمثل التزاماً على الوزارة         
نشطة ويتم التعرف على ذلك من خالل تطور األنشطة التى تقـدمها مجـالس اإلدارة               

موجهة  دورية انعقادها، كما يلزم أن تكون أنشطة الجمعية       ود اللجان فى كل جمعية      وعد
  .لكافة أعضاء المجتمع وليس ألعضاء الجمعية فقط

وفيما يتعلق باإلعانة التأسيسية فإن منحها مرهون ببعض الشروط فى الـصدارة            
ـ      ا اإلعانـة  منها أن يكون هدف الجمعية واتجاهها متسقاً مع هدف واتجاه الـوزارة، أم

االستثنائية فإنها تمنح دون قيود لمواجهة العجز الطارئ فى موارد الجمعيـة أو لـسداد     
ديونها، أو لمعاونتها على التوسع فى أنشطتها أو برامجها، ويصرف هذا النـوع مـن               

  .اإلعانات مرة واحدة فقط 

أما بالنسبة للمساعدات الواردة من الوزارات األخرى المعنيـة بأنـشطة بعـض             
الجمعيات مثل وزارات الصحة والثقافة والبحث العلمى واألوقاف الخارجية فإنها تسدد           

  .أوالً للصندوق المركزى على أن يتولى هذا األخير إعادة توزيعها

مما سبق يتضح أن التمويل العام من قبل الدولة للجمعيـات لـيس مـن الـسهل                 
معيات مع توجهات الوزارة    الحصول عليه ألنه يلزم الحصول عليه أن تتسق أنشطة الج         

 أن يكـون للجمعيـات      الضروريواألنشطة التى ترغب فى تنميتها ومن هنا كان من          
  .)٤٥٤(مديرون لهم شبكاتهم واتصاالتهم داخل الوزارة

  :التمويل الذاتى: ثانياً

                                                 
 ،١٩٩٤راسات السياسية واإلستراتيجية، األهرام     مركز الد  ،الجمعيات األهلية فى مصر   :   قنديل أماني - ٤٥٣

  .٣٧١ ص

  .٢٧٠  ص،المرجع السابق  :  قنديلأماني - ٤٥٤
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 فـى رسـوم     ١٩٦٤ لـسنة    ٣٢تتمثل أوجه التمويل الذاتى كما حددها القـانون               
ات والوصايا وجمع األموال    بعضاء، وتبرعات أهل الخير واله    راكات األ تالعضوية واش 

على نطاق واسع بموجب تصريح، واإليرادات العقارية وفوائد المساهمات وشـهادات           
هنـاك بعـض األنـشطة      ، و )٤٥٥(االستثمار والحفالت واألسواق الخيرية والمعـارض     

حيـان  المستحدثة وهى تقديم قروض صغيرة إلنشاء المشروعات وهى فى بعـض األ           
تتقاضى فائدة مماثلة بسعر الفائدة فى البنوك، وفى الـبعض اآلخـر أقـل وأحيانـاً ال                 

   .)٤٥٦(تتقاضى وهو ما يمثل لها مصدر دخل ذاتى أيضاً

 فى العوائد المالية التى تحصل عليها الجمعيـات         ىوتتمثل أهم صور التمويل الذات    
قـوم بتـصنيعها مثـل      مقابل ما تقدمه من خدمات وأنشطة، وما توفره من منتجـات ت           

منتجات مشاغل الحياكة، وورش النجارة، وكذلك ما تحـصل عليـه الجمعيـة نتيجـة             
حصيلة األنشطة الخاصة بها والتى تحقق للجمعية االستمرارية فـى أداء نـشاطها وال              
: تجعلها رهينة احتماالت المعونة العامة أو حتى المعونة الخاصة ومن هـذه األنـشطة             

ور المسنين، وبيوت الطلبة، والمستشفيات، ومراكـز التأهيـل         توفير دور حضانة، ود   
   .المهنى، والورش، ومدارس اللغات، وتنظيم دروس تقوية للطلبة

وتعتمد الجمعيات فى تحقيق توازنها المالى على عدد المستفيدين بخدماتها والذين           
  أن تكـون فـى مقدمـة       الطبيعـي يجذبهم بطبيعة الحال تواضع أسعار خدماتها، ومن        

 التـى تـسد عجـزاً أو        الخدماتالخدمات الواعدة مالياً واألكثر جذباً بالنسبة للجمعيات        
باإلضافة إلى أن توفير الخـدمات      ،  )٤٥٧(قصوراً خاصة فى القطاعين التعليمى والصحة     

ئد رمزى بسيط يمكن أن يسهم فى تخفيف حـدة الفقـر لقطاعـات              اواألنشطة مقابل ع  
  .عريضة من الشعب

  :الخارجيالتمويل : ثالثا

                                                 
 .١١، ص ١٩٩٥ أبريل ١١، األهرامجريدة  -٤٥٥
، مركز بحوث ودراسات الدول النامية، كلية االقتصاد والعلوم         القطاع األهلي والتنمية االقتصادية في مصر      : نجوى عبد اهللا سمك    -٤٥٦

 .٦٩، ص١٩٩٩سية، القاهرة، السيا

  .٢٧٩-٢٧٨ ص ص مرجع سابق، ،الجمعيات األهلية فى مصر:   قنديل، سارة بن نفسية أماني-٤٥٧
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 بمؤسسات التمويل الدولية، وحكومـات بعـض الـدول          الخارجييرتبط التمويل   
  .الغربية وفروع المنظمات األجنبية العاملة فى مصر

أصبحت المساعدات األجنبية تمثل مصدراً هاماً لتمويل العديد مـن الهيئـات            قد  و
  مـن  لية يليها عدد  وكالة التنمية الدولية أقرب هيئة تموي      غير الحكومية فى مصر، وتعد    

المنظمات غير الحكومية الدولية التى تعمل فى مصر، وتقوم بتمويل الهيئات التطوعية            
وهـو يتعـاون فـى      ) فاليونيـسي (دوق رعاية الطفولة التابع لألمم المتحدة       نص: وهى

، )Care(وهيئـة كيـر     ) CRS (الكاثوليكيةمشروعات تتصل باألطفال، وهيئة اإلغاثة      
وتعمل هذه الهيئات على تقديم المساعدة الفنيـة و         ) Caritas(ياس  ومؤسسة فورد كارت  

تشجيع تنمية المهارات التنظيمية، وتوفير االئتمانات لبعض المشروعات وخاصة فـى           
تقـوم  :  وعلى سبيل المثال   ،)٤٥٨(حيث ينتشر الفقر  )  قنا - المنيا   –أسيوط  (صعيد مصر   

تقدم خـدمات للمعـوقين، وكـذلك     هيئة كارتياس بدعم الهيئات التطوعية الخاصة التى        
للهيئات التى تعمل فى مجال الصحة، ورعاية الطفولة والقضاء على األمية، كما تقـوم              

  .)٤٥٩(مؤسسة فورد بدعم مشروعات هذه الهيئات مع التركيز على برامج التنمية الريفية

 ألف جمعيـه    ١٦ المصرية قد وصل إلي      األهليةأن عدد الجمعيات     وإذا ما علمنا  
ـ    -٢٠٠٠ قبل عام    – أهليه  مليـون جنيـه مـن الحكومـة         ٦٥ُ تدعم هذه الجمعيات ب

 ١٠٠ جمعية فقط تحصل على إعانات خارجيـة تـصل إلـى             ٨١المصرية وأن هناك    
 مصدراً إلثراء القائمين على النشاط      يمثل األجنبين التمويل   ، ألدركنا أ  )٤٦٠(مليون جنية 

داد التقارير والحـسابات الختاميـة      امتالك قدرة احترافية على إع    األهلي ويتم ذلك عبر     

                                                 
-٢٩١، ص ص٢٠٠٠ دار قباء للطباعة والنشر ، القاهرة،  ،المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى : سعد الدين إبراهيم   -٤٥٨

٢٩٢.  
   .٢٩٢-٢٩١ صص ،المرجع السابق:  سعد الدين إبراهيم- ٤٥٩

، القاهرة ، دار الفجر )من المفاهيم الى التطبيق (اإلصالح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة      :  محمد االصمعى محروس سليم      - ١

  . ٤٥ ، ص ٢٠٠٥للنشر والتوزيع ، 
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 صـارم بالمنظمـات غيـر       محاسـبي لجهات التمويل، دون أن يكون هنـاك نظـام          
  . )٤٦١(الحكومية

تها بالنسبة للجمعيات األهلية فإنها قد تطرح       ي لها أهم  األجنبيةوإذا كانت المعونات    
ـ          أهميتها،أحياناً مشكالت تفوق     صطنعاً  فهناك بعض الجمعيات تشهد أحيانـاً نمـواً م

ألنشطتها التى تتوقف بمجرد تقلص حجم المعونة األجنبية أو توقفها، كمـا أن مـسألة               
االعتماد على الخارج ال تشجع بعض الجمعيات على االعتماد علـى نفـسها أو علـى                

، وما يترتب على    التطوعي، هذا فضالً عن إخماد روح العمل        المصريالقطاع الخاص   
 والتـي اة بين وكاالت التمويل الغربية وبين الممـولين         هذا التمويل من عالقة الالمساو    

   .)٤٦٢(غالباً ما تكون لصالح من لهم الكلمة األخيرة

 بين الجمعيـات األهليـة يمثـل        األجنبيأصبح توزيع التمويل    وعالوة على ذلك    
مصدراً من مصادر التوتر بين المنظمات والحكومة، حيث بدأت الحكومات تشعر بـأن             

ل ما تهديداً سياسياً أو تحدياً من جانب أنشطة المنظمات، كما يمكن            أنشطتها تواجه بشك  
جـه بعـض    تأن يشكل قادة المنظمات فى بعض األحيان خطراً يهدد النظام، ومن ثم ت            

الجمعيات األهلية إلى أن تختار لمراكز القيادة فيهـا أشخاصـاً علـى عالقـة طيبـة                 
  . )٤٦٣(بالحكومة

المصادر األساسية للتمويل وقد وقعت اتفاقيـة       وتمثل هيئة المعونة األمريكية أحد      
 ٢٠ لدعم الجمعيات األهلية يتضمن تمـويال حجمـه     ١٩٩١مع الحكومة المصرية عام     
، تبنت مشروعا ثالثي المراحـل يوجـه        ١٩٩٠ وحتي   ١٩٨٧مليون دوالر، ومن عام     

 مليـون   ١٥لدعم الجمعيات األهلية العاملة في مجال التنمية المحلية، بحجـم تمويـل             
، وقد حققت أكبر مصدر لإليرادات جمعيات الرعاية االجتماعية التي تقـدم            )٤٦٤(دوالر

                                                 
  .٥٤ ص ،مرجع سابق ، دور المنظمات غير الحكومية فى إدارة شئون الدولة والمجتمع : افتدىعطية حسين  -٤٦١
  .٢٥٧ ص  مرجع سابق، ،الجمعيات األهلية فى مصر:   قنديل، سارة بن نفسيةأماني - ٤٦٢
رجـع  م ،وإداراتها وتمويلها ومقترحات لتطويرهـا       ،ومجاالت عملها ،  نشأتهاالجمعيات األهلية فى مصر     :هدى سعد السيد     - ٤٦٣

  .٨٦ص  سابق،

.٤٣، ص   مرجع سابق ، مصر الجمعيات األهلية فى:أماني قنديل ، سارة بن نفسية - ١
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خدمات صحية للمجتمع، كذلك الجمعيات الدينية والتي هي أكثر الجمعيـات اسـتقالال             
  .)٤٦٥(ذاتيا،لقدرتها علي تعبئة موارد التمويل وتجنيد المتطوعين 

 لدعم الجمعيات وما تحـصل      وبالرغم  من كبر حجم المبالغ التى تنفقها الحكومة        
عليه الجمعيات من تمويل خارجي تظل مشكلة التمويل واحدة من أصـعب المـشكالت        
التى تواجه الجمعيات األهلية العاملة فى مجال تأهيل المعوقين نظرا للتكاليف الكبيـرة             

 عمليات التأهيل وقلة المصادر المتاحة للحصول علـى التمويـل الكـافي             االتى تتطلبه 
السبب األساسي إلي الشروط واإلجراءات العديـدة التـي تحـد مـن قـدرات               ويرجع  

الجمعيات علي تدبير التمويل الذاتي أو المحلي، وكذلك محدودية اإلعفاءات الـضريبية            
والحوافز غير المباشرة، والتي تؤثر سلبا علي الوضع المالي لغالبية الجمعيات والتي قد             

  .أية فاعليةيتحول بعضها إلي أسماء والفتات دون 

وبالرغم من التطورات الضخمة التي حدثت علي مستوى العـالم فيمـا يتعلـق              
بمشكلة التمويل وعملية تدبير موارد التمويل، إال أن االعتماد مازال قائما علي الموارد             
التقليدية في مصر، ويتطلب ذلك مزيدا من الوعي واإلدراك ألهمية العمل علي زيـادة              

ائل تقليدية، تعتمد علي الذات والمـوارد المحليـة باعتبارهـا           التمويل، ومن خالل وس   
  .)٤٦٦(ضمانة للتواصل واالستمرارية

التشريعات والقوانين المتعلقة بدور الجمعيات األهلية فى مجال        : المحور الثالث )٣-٥ 

  :تأهيل المعوقين حركياً فى جمهورية مصر العربية
كمة والمنظمة لعمل الجمعيات األهليـة        يتناول هذا المحور كل من التشريعات الحا 

بجمهورية مصر العربية يلي ذلك عرضا للتشريعات والقوانين المتعلقة بتأهيل المعوقين           
  .حركيا

                                                 
465 -   Amani Kandil , The role of Islamic Nonprofit organizations in 

Egypt and Promoting the caring society , Spring research for 
working papers, on transmitting the traditions of a caring society, 
The independent sector. Texas, 1993, p p. 213. 

مركـز   ،االتجاهات الحالية لسياسة الحكومـة إزاء الجمعيـات األهليـة         :  أماني قنديل   -١
  .٢٦١ ، ص الدراسات السياسية واالستراتيجية ، القاهرة ، األهرام
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 :التشريعات والقوانين المتعلقة بالجمعيات األهلية بجمهورية مصر العربية) ١- ٣-٥

خالله قد مرت   يمكن القول أن الجمعيات األهلية أثناء المدى الزمني الذي نمت           
بمراحل تطورية مختلفة ازدهرت أحيانا وأنحسر نشاطها أحياناً أخرى وقد أرتبط ذلـك             

  :  ارتباطا وثيقا بالتشريعات والقوانين المنظمة لعملها كما يلي

 وكانت هذه المرحلة خالل القرن التاسع عشر المـيالدي         : المرحلة األولى  -أ  
لدين وكان من أهمها جهود الشباب األزهري في        وتميزت بارتباط تلك الجهود األهلية با     

إقامة الكتاتيب لتعليم القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة والحساب ورعاية الفقـراء            
وقد ظلت الجمعيات تعمل بحريه فى تلك الفترة وكانـت تحكـم            ،  )٤٦٧(ومن في حكمهم  

ـ        ١٨٨٥الصادر عام   بواسطة القانون المدني     ة حقـوق   م وكان الهدف منـه هـو حماي
  .)٤٦٨(األعضاء تجاه الجمعية وليس حقوق الدولة

م، ١٩٣٥ وكانت في بدايات القرن العشرين حتـى عـام           : المرحلة الثانية  -ب
واتسمت هذه المرحلة بانتشار الجمعيات الخيرية األهلية وتحررها من النفـوذ الـديني             

ن الخـارج   ووقوعها تحت سيطرة األثرياء والمتعلمين، وذلك بسبب عودة المبعوثين م         
واشتراكهم في العمل األهلي وانتشار المجالت االجتماعية وزيادة الـوعي االجتمـاعي            
والقومي واالهتمام برعاية الشباب، وتطور دور المرأة في المجتمع باإلضافة إلى زيادة            

فأقبل   ، )٤٦٩(المشكالت االجتماعية الناجمة عن تزايد السكان كمشكالت تشغيل األحداث        
 جمعية فى نهاية الربـع      ٣٠٠عددها  وين المزيد من الجمعيات حتى بلغ       األفراد على تك  

                                                 
ء الوظيفة التربويـة  المتطلبات التربوية لطفل ما قبل المدرسة االبتدائية في القرية المصرية في ضو:  محمد عبد الرازق محمد خالد     - ٢

  .١٤١-١٢٨م، ص ص ١٩٩١ دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر،  رسالة،للكتاتيب

مساءلة المنظمات غير الحكومية مع التطبيق على مصر، دراسة حالة للجمعية الشرعية لتعـاون العـاملين             :  نجوان فاروق شيحه     - ١

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة    للتربية والتنمية بالكتاب والسنة المحمدية وجمعية الصعيد      

  .١٠٢، ص ٢٠٠٣القاهرة، 

، مركز الدراسات السياسية واإلسـتراتيجية بـاألهرام، القـاهرة،          م١٨٧٨/١٩٥٣تاريخ الوزارات المصرية    :  يونان لبيب رزق   - ٤٦٩

 .٣٨٤م، ص ١٩٧٥
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 جمعية فى نهاية الربـع الثـانى مـن نفـس            ٣٠٠٠من القرن العشرين، وقفزت إلى      
 .)٤٧٠(القرن

          وقد ترجع هذه الطفرة فى أعداد الجمعيات األهلية وخاصة العاملة فى مجـال             
لمية فى أعقاب الحرب العالمية األولى ومـا        رعاية وتأهيل المعوقين، إلى الصحوة العا     

، ثم ما أضيف إلـيهم      نتج عنها من أعداد هائلة من المعوقين حركياً من مصابي الحرب          
 .)٤٧١(نتيجة الحرب العالمية الثانية

م، وتميزت هذه المرحلة    ١٩٥١م حتى عام    ١٩٣٦ من عام    : المرحلة الثالثة  -ج
 ،  )٤٧٢( وأساليبها وتعدد أغراضها وانتشارها    بزيادة نشاط الجهود األهلية وتطور فلسفتها     

 لم تكن هناك جهة حكومية تشرف وتنظم عمل هذه الجمعيات وفـى             ١٩٣٩فحتى عام   
:  أغسطس من ذلك العام صدر مرسوم بإنشاء وزارة الشئون االجتماعية وجاء فيـه           ٢٠

علـى  تُنشأ وزارة للشئون االجتماعية ويتولى إدارتها وزير يعاونه وكيل وزارة وتقوم            
السجون والمعاهـد والمـستعمرات المختلفـة       مصلحة  : الشئون والمصالح اآلتي بيانها   

كتقويم المجرمين واإلحداث وإصالحهم ومالجـئ األيتـام والعجـزة والفقـراء وذوى             
  .)٤٧٣(العاهات

والخاص بتنظـيم الجمعيـات     ) ٤٩( صدر القانون رقم     ١٩٤٥ يوليو   ١٢         وفى  
، ويعد هـذا القـانون أول   )٤٧٤(عية والتبرع للوجوه الخيرية  الخيرية والمؤسسات االجتما  

  :تشريع رسمي لتنظيم الجمعيات، وقد نص فى مادته األولى على أنه 
                                                 

، القـاهرة ، دار      عامـا  ٢٥إدارة العالقات العامة،وزارة الشئون االجتماعية فى        : ن االجتماعية الشئوالتأمينات و وزارة   - ٤٧٠

  .٢٢٢،ص  ١٩٦٤مطابع الشعب،

 ، األعمال الكاملة لمؤتمر مستقبل خدمة المعاق فى مـصر وخاصـة           سياسة تشغيل المعوقين   : فاطمة عبد الرحمن المرصفى      - ٤٧١

 .١٧٧، ص ١٩٩١ ،، القاهرة١/٣/١٩٩٠ -  ٢٨/٢ن المعاق عقلياً، المنعقد فى القاهرة م

، دراسة ميدانية بقريتي شيبة النكاريـة وبنـي   دور النشاط األهلي في تنمية القرية المصرية:  حامد السيد عبد الرحمن المسلمي     - ٤٧٢

  .٧٢-٦٢م، ص ١٩٩٥ دكتوراة غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة المنوفية،  رس
�، عامر بمحافظة الشرقية

تطوير إدارة وتمويل مؤسسات التربية الخاصة في مصر على     : سمير حسنين بركات    -٤٧٣
  .٤٣، مرجع سابق، ص ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية

  .١٩٤٥ يوليو سنة ١٦، الصادر فى ١١٠ العدد هيئة المطابع األميرية ، :جريدة الوقائع المصرية - ٤٧٤
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تعد جمعية كل جماعة من األفراد تسعى إلى تحقيق غرض من أغراض البـر سـواء                "
  ".أكان ذلك عن طريق المعاونة المادية أم المعنوية

سة تنشأ بمال يجمع كله أو بعضه من الجمهـور          وتعد مؤسسة اجتماعية كل مؤس    
لمدة معينة أو غير معينة سواء أكانت هذه المؤسسة تقوم بأداء خدمة إنسانية دينيـة أو                
علمية أو فنية أو صناعية أو زراعية أو رياضية أو بأي غرض آخر من أغراض البر                

عضاء، وأال تكون   أو النفع العام ويشترط فى جميع األحوال أال يقصد إلى ربح مادي لأل            
أغراض الجمعية الخيرية أو المؤسسة االجتماعية ووسائلها فى تحقيق هذه األغـراض            

  ".مخالفة للنظام العام أو األمن العام أو اآلداب العامة
وبذلك يكون القانون قد حدد مفهوم أو تعريـف الجمعيـة الخيريـة والمؤسـسة               

ية أو مؤسسة اجتماعية التسجيل فى      االجتماعية ، ثم أوجب القانون على كل جمعية خير        
  .وزارة الشئون االجتماعية كشرط إلثبات الشخصية المعنوية للجمعية أو المؤسسة

 وقد أعطت المادة الثامنة من هذا القانون لـوزارة الـشئون االجتماعيـة حـق               
اإلشراف المالى والتفتيش على الجمعيات الخيرية والمؤسسات االجتماعية للتثبت من أن           

لها وما تجمعه من اشتراكات وتبرعات يصرف فى أوجه البر أو فـى األغـراض               أموا
االجتماعية المحددة فى الئحة نظامها األساسى ، وأجازت المادة التاسعة مـن القـانون              
لوزير الشئون االجتماعية ندب من يحضر انتخابات مجلس اإلدارة للتحقق مـن أنهـا              

ق فى إلغائها إذا تبين له أنها مخالفة لـذات          تجرى طبقاً للنظام األساسي كما أعطته الح      
  .النظام

كما حددت المادة العاشرة من القانون األوضاع التى يجب أن تعمـل الجمعيـات              
المقـر الثابـت، الـسجالت الخاصـة باألعـضاء          : والمؤسسات االجتماعية طبقا لها   
وفات وسجالت الحسابات التى تبين اإليرادات والمصر     المشتركين، ومحاضر الجلسات    

واالشتراكات والتبرعات ومصدرها ، وأعطت المادة الحادية عشرة لـوزير الـشئون            
  .االجتماعية الحق فى حل الجمعيات الخيرية
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) ٦٦( حيث صدر القانون رقم      ١٩٥١ أبريل   ٢٦      وأستمر العمل بهذا القانون حتى      
 الجمعيـات    فى شأن الجمعيات، وأهم ما تضمنه هذا القانون هو نقل تبعية           ١٩٥١لسنة  

.  الشئون االجتماعية إلى المحافظة أو المديرية التابع لها مركز إدارة الجمعية           من وزارة 
مع نقل اختصاصات وصالحيات وزير الشئون االجتماعية بالنسبة للجمعيات إلى وزير           

 ١٣الداخلية، ولم يستمر العمل بهذا القانون سوى أقل من تسعة شهور حيث صدر فـى         
 الخاص بإجراء إشـهار نظـم الجمعيـات         ١٩٥٢لسنة  ) ٤(انون رقم   م الق ١٩٥٢يناير  

   .)٤٧٥(والمؤسسات
م حتى منتصف السبعينيات وتميزت     ١٩٥٢ وهي من عام     : المرحلة الرابعة  -د

هذه المرحلة بالتفكير في القضاء على عوامل التخلف، وإحـداث التنميـة بـالمجتمع،              
م والـذي   ١٩٥٦ لسنة   ٣٨٤ون رقم   وتحقيق العدالة االجتماعية، وقد صدر خاللها القان      

يعد األساس التنظيمي األول لعمليات تنظيم المجتمع في ميدان الجهود األهليـة، حيـث              
نظم هذا القانون عالقة الدولة بالهيئات االجتماعية، كما أدى إلى إيجاد نوع من التنسيق              

 هـذه   بين الهيئات األهلية وما تتضمنه من مؤسسات في جميع النواحي على أن تقـوم             
الهيئات بدورها في مسانده الحكومة في تحمل األعباء والخدمات، كما صـدر القـانون              

 ١٥٣م بشأن الجمعيات األهلية ومناشطها والمعدل بالقانون رقـم          ١٩٦٤ لسنة   ٣٢رقم  
م وتميزت هذه المرحلة بإتباع أسلوب المواجهة الشاملة لعوامـل التخلـف            ١٩٩١لسنة  

 وبالرغم من ذلك فان مؤشـرات نمـو         )٤٧٦(بالمجتمعاتوالتخطيط إلحداث تنمية شاملة     
الجمعيات في مرحلة الستينات علي وجه التحديد، كشفت عن انخفاض متوسـط نمـو              

 جمعية، ثم وصل في عام      ٣,١٩٨ قد بلغ  ١٩٦٠الجمعيات األهلية، فإجمالي عددها عام      
  آالف جمعية، أي بمعـدل     ٤ي  ل إلي حوا  -١٩٦٤ لسنة   ٣٢ قبيل صدور القانون     ١٩٦٤
  .)٤٧٧( جمعية تؤسس كل عام٢٠٠

                                                 
 .م١٩٥٢ يناير ١٩،الصادر فى١٢ العدد بع األميرية ،هيئة المطا  :جريدة الوقائع المصرية - ١

  .١٣٨، ص ١٩٩٩،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة خاصة بمكتبة األسرة القاهرة،،البحث عن المستقبل:   رجب البنا- ٤٧٦

  .٦٠:٥٠، ص ص رجع سابق م ،الجمعيات األهلية فى مصر:  امانى قنديل ،سارة بن نفيسة -٤٧٧
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م ثالثة أبعاد هامه تركـت بـصماتها        ١٩٦٤ لسنة   ٣٢        وقد تضمن القانون رقم     
  : وهى على دور الجمعيات فى تلك الفترة

 فالمادة الثامنة من القانون نصت على       رقابة الدولة على تكوين الجمعيات ودمجها      -١
إذا شهر نظامها وفقا ألحكام هـذا       ال تثبت الشخصية االعتبارية للجمعية إال       " أنه  

فهذا القانون قد حدد اإلجراءات الخاصة إلشهار الجمعيات والمـستندات          " القانون
والوثائق المطلوبة، ومواعيده وإمكانية التظلم من رفض إشهار الجمعيـة والـذى            
يقدم الى الجهة اإلدارية مما يعنى أنه قد أعطى الحق لجهة واحدة لكـي تكـون                

  .)٤٧٨(م فى الوقت نفسهالخصم والحك
 والتى تمثلت فى حق الجهة اإلدارية قبـل أنـشاء            الرقابة على نشاط الجمعيات    -٢

الجمعية فى اإلطالع على الوثائق والمكتبات، والـسجالت الخاصـة بالجمعيـة            
ورقابة الميزانيات وكيفية إيداع أموال الجمعيات وتصرفاتها القانونية الى جانـب           

ل مفتش تعينه الجهة اإلدارية، وبعد إنشاء الجمعية        فحص أعمال الجمعية من خال    
تتعدد صور الرقابة أيضا وتتمثل فى سلطة اإلدارة فـى التـدخل فـى قـرارات         
الجمعية بعد صدورها سواء باإللغاء أو اإلبطال أو وقف التنفيذ ،كما يحق لوزير             

ريـة  الشئون االجتماعية تعيين ممثل للوزارة وممثل لكل هيئة من الهيئـات اإلدا           
 .المعنية كأعضاء فى مجلس إدارة الجمعية

 وهذا يعنى إنهاء الوجود القانوني والمادي للجمعية         سلطة حل الجمعيات ودمجها،    -٣
بواسطة قرار إدارى وليس بناء على حكم قضائي، كما يحـق لـإلدارة إدمـاج               

 .)٤٧٩(الجمعيات فى جمعيات أخرى ومصادرة أموالها
 ٣٢قانونية التى تضمنها القـانون رقـم   وبصفة عامة فقد انعكست النصوص ال 

 على فعالية الجمعيات األهلية ودورها فى المجتمـع المـصري، فالدولـة             ١٩٦٤لسنة  
                                                 

 ، القـاهرة ، المجـالس       تنمية المنظمات غير الحكومية وتعظيم دورها فى التنمية االقتصادية واالجتماعيـة           :  محمد العزازى  - ٤٧٨

  .٣٩، ص ١٩٩٥القومية المتخصصة ، 

 الجمعيات "التاريخ االجتماعى والسياسي للجمعيات األهلية فى مصر، :  أماني قنديل-  ٤٧٩
مؤسسة األهرام القاهرة،  راتيجية،، مركز الدراسات السياسية واالست "األهلية فى مصر

  .٦٠، ص ١٩٩٤
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مترددة بين تحرير القطاع األهلي وتوفير إمكانيات إلسهامه ومشاركته فـى مواجهـة             
القضايا االقتصادية من ناحية وبين الحفاظ على سيطرتها علـى الجمعيـات وإعـالء              

، وظلت العالقة بينهما تشهد درجة عالية من الشد         )٤٨٠(بارات األمن من جانب أخر      اعت
والجذب المستند على حدود التوافق على االولويات على مرحلة معينة واختالفهـا فـى           

 الوظيفي الذى سعت الحكومة لوضعه كمحـدد لعالقتهـا مـع            رمرحلة أخرى، فاإلطا  
 هذه العالقة، فقد ظـل الترحيـب الحكـومي          الجمعيات األهلية يمثل السمة الغالبة على     

بالدور التنموي والخدمي للجمعيات األهلية مقدما علـى غيـره مـن األدوار خاصـة               
السياسية منها سواء كان ذلك من خـالل الجمعيـات الدينيـة واإلسـالمية أو بعـض                 

  .)٤٨١(المؤسسات العاملة فى مجال حقوق اإلنسان

 ٩٣٢يس الجمهورية العربية المتحـدة رقـم         عامين صدر قرار رئ    حوالي        وبعد  
 بالالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصـة، متـضمنة فـى     ١٩٦٦لسنة  

مادتها األولى تحديد الميادين التى تعمل فيها الجمعيات، والمؤسـسات الخاصـة علـى            
  - :)٤٨٢(الوجه اآلتى
  . رعاية الطفولة واألمومة- ١
  . رعاية األسرة- ٢
 .ساعدات االجتماعية الم- ٣
 . رعاية الشيخوخة- ٤
 . رعاية الفئات الخاصة والمعوقين- ٥

                                                 
، ورقة مقدمة الى مؤتمر مـستقبل    مفهوم المجتمع المدني ومصر   :  مصطفى كامل السيد   - ٢

، ١٩٩٧ نوفمبر، القاهرة، ٣-٢التطور اليمقراطى فى مصر، جماعة تنمية الديمقراطية،   
 .٣ص 

، مركـز   موية فى محافظة القاهرة   دليل الجمعيات األهلية التن   :  أيمن السيد عبد الوهاب    - ٣
 .٩، ص٢٠٠٣ السياسية واالستراتيجية باألهرام، تالدراسا

  ، ، القاهرة ، العالقات العامة بوزارة الـشئون االجتماعيـة         م١٩٦٦ لسنة   ٩٣٢قرار رقم   :  رئيس الجمهورية العربية المتحدة      -٤٨٢
  .م١٩٦٦
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 . الخدمات الثقافية والعلمية والدينية- ٦
 . تنمية المجتمعات المحلية- ٧

تعتبر هذه المرحلة مرحلة نمو مقيد لنشاط الجمعيـات         :  المرحلة الخامسة  -هـ         
ينيات وفيها تأثرت الدولة بـسرعة الحـراك        وقد بدأت تلك المرحلة منذ منتصف السبع      

  .االجتماعي صعودا وهبوطا

وعلى الرغم من سيطرة الدولة على الخدمات األساسية ، فأن جماهير الـشعب     
قامت بجهود متمثلة فى جهود الجمعيات األهلية لنشر التعليم والتوسـع فيـه فوجهـت               

ة التـى تقـدمها لجمـاهير       أنشطتها الى مجاالت الطفولة والمجتمع والخدمات التعليمي      
،مما دفع الدولة الى القبول بفكرة العمل العام من قبل المنظمات التطوعيـة             )٤٨٣(الشعب

وموافقتها على أنشاء منظمات مثل جمعيات رجال األعمال ومنظمات رعاية األمومـة            
والطفولة ولكنها كانت حريصة على عدم وجود مجتمع مدني قوى مما أضعف تـأثيره              

 .)٤٨٤(جتماعية وانخفضت نسبة مشاركة الشباب فيهفى الحياة اال
، وهـذا   ١٩٩٩ لـسنة    ١٥٣بدأت هذه المرحلة بصدور قانون      :  المرحلة السادسة  - و

القانون وأن كان ذا فائدة ايجابية إال أنه كانت عليه تحفظات تتعلـق بقـضية التمويـل                 
 فقد جاء   ،)٤٨٥( عليها واألنشطة السياسية للجمعيات األهلية والدور الرقابي للجهة اإلدارية       

هذا القانون ليؤكد على هيمنة الحكومة والجهة اإلدارية على المنظمات األهليـة وقـد              
 مـن   ١٥٩ على تطبيقه لمخالفته المادة      مقضت الجهة الدستورية ببطالنه قبل مرور عا      

  .الدستور
 ليحكم أوضاع الجمعيات مرة أخرى حتى صـدور      ١٩٦٤ لسنة   ٣٢وعاد القانون   

 والذي نص في المادة السابعة من مواد إصداره على إلغاء           ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ القانون رقم 

                                                 
 ن  ٥الخدمات تقرير رقـم     لجنة    ، المشاركة الشعبية :  سلسلة تقارير مجلس الشورى      -٤٨٣

 .٣٤،ص ١٩٨٤ ،مكتبة مطبعة مجلس الشعب
، مجلة المشاركة األهلية فى التعليم عن طريق المنظمات غير الحكومية ،دراسة حالة لمدينة ملوى              :  سامح جميل عبد الرحيم      - ٤٨٤

  .٢٥٢ ، ص ٢٠٠١د الثالث ، يناير ، العد) ١٤(البحث فى التربية وعلم النفس ، تصدرها كلية التربية جامعة المنيا ، المجلد 

   .٢٥٤- ٢٥٣، ص ص المرجع السابق:  سامح جميل عبد الرحيم -٤٨٥
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 وقـانون الجمعيـات     ١٩٦٤ لـسنة    ٣٢قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصـة رقـم        
 كـل   ن كما ألغي هذا القانو    ١٩٩٩ لسنة   ١٥٣والمؤسسات األهلية الصادر بالقانون رقم      

 .)٤٨٦(نص يخالف أحكامه
 ليؤكد ضرورة المساءلة والمتابعة والمراقبـة،       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ وقد جاء القانون    

فى أطار أن الضوابط على مسألة التمويل وإيجاد سبل للمحاسبة والـشفافية والرقابـة              
المالية أصبحت أموراً متعارف عليها دولياً بل وقد ازدادت المطالبة بهـا فـى الـنظم                

 تم التأكيد على آليـات      الديمقراطية سواء فى أوربا أو الواليات المتحدة األمريكية، كما        
الشفافية وتم وضع آليات صارمة للمحاسبة المالية للتأكد من انصراف المنح لألغراض            

 ١٧، والى جانب ذلك اتسعت ميادين عمل الجمعيات األهلية لتصل الى          )٤٨٧(المتفق عليها 
:  بعد أن كانت تقتصر على سبعة مجاالت فقط وتم ذلك بإضافة المجاالت التاليـة              نميدا
صداقة بـين جمهوريـة مـصر       ال ، األسرة م، تنظي  المسجونين ة، رعاي ظيم واإلدارة لتنا

حماية  ، المعاشاتب، أربا االجتماعيع، الدفا األدبيط، النشاالعربية والشعوب الصديقة
  .)٤٨٨( المستهلكة، حماي االقتصادية لألسرة وتنمية الدخلة، التنميالبيئة والحفاظ عليها

  : للجمعيات٢٠٠٢ لسنة ٨٤لقانون رقم ومن المميزات التى أعطاها ا
 ).٢ماده (طالع على النظام األساسى إمكانية اال -١

  )٧مادة (إنشاء لجنة فض المنازعات  -٢
حق االطالع على ملخص قيد النظام األساسى والحـصول علـى صـوره منـه         -٣

  ).٩ماده(
 ).١٠مادة (إتاحة التعديل فى النظام األساسى للجمعيات  -٤

                                                 
، القـاهرة مركـز البحـوث       )دراسة ميدانيـة    (قيم العمل األهلي فى مصر ، الكتاب الحادي عشر          : خالد عبد اهللا عبد الفتاح       - ٤٨٦

  .١١٤-١١٣ ، ص ص ٢٠٠٦والدراسات االجتماعية ،كلية اآلداب، 

، يوليـو  )٤(قضايا برلمانيـه، العـدد    ��V'E  ، قانون تنظيم الجمعيات والعالقة بين الدولة والمجتمع المدنى   :  هاله مصطفى    -٤٨٧

  .٣٦، ص ١٩٩٧

 :  موقع الهيئة العامة لالستعالمات، متاح على الوصلة: المصدر-  ٢
2486=sid?aspx.Story/Ar/eg.gov.sis.www://http 

Accessed at :(22/2/2011) -  
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 ).١١ماده (توسيع فرص العمل  -٥

ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات وعدم قصره علـى مـوظفى              -٦
 ).١٢ماده (وزارة الشئون االجتماعية فقط مما يتيح االستعانة بخبرات متنوعة 

 ).١٣ماده (اإلعفاءات من الرسوم واالشتراكات والجمارك  -٧

 ).١٦ماده (حق االنضمام أو االنتساب لمنظمه خارج الجمهورية  -٨

كل عضو فى االطالع على سجالت الجمعيه وحريـه انعقـاد اجتماعـات             حق   -٩
 ).٢٥ماده (الجمعية فى أي مكان بخالف المقر الرئيسى  



 - ٢٨٤ -

 : األ إن هذا القانون أشتمل على مجموعة من السلبيات منها
أنه لم يعط الحق للجمهور فى االطالع على النظام األساسى للجمعية، ولم يعـط               . ١

 رفع شكوى مكتوبة للتظلم ضد الجمعية ومناقشتها أمـام          لعضو الجمعية الحق فى   
 .الجمعية العمومية

إعطاء الجهة اإلدارية حقوقاً تكاد تكون مطلقه على تأسيس الجمعيـات أو وقـف              . ٢
  .نشاطها

ضرورة موافقة الجهة اإلدارية على التمويل الخارجى الذى يعد فـى غيبـه دور               . ٣
 فى العديد من منظمـات المجتمـع   اجتماعي للرأسمالية المصرية مصدراً للتمويل   

  .المدنى، وضرورة موافقتها على قيام الجمعية بجمع التبرعات
إن حل الجمعيه أصبح بموجب هذا القانون يتم بقرار إدارى مخالفاً بذلك المـستقر    . ٤

 .عليه من أن سلطة الحل تكون بيد القضاء
 نـشاط  وقد ظهر جلياً خالل هذه المرحلة عودة تـأثير العامـل الخـارجي فـى        . ٥

المؤسسات األهلية التطوعية والذي تمثل فى تمويل ودعـم المنظمـات الدوليـة             
لبرامج المؤسسات المصرية وكان ذلك سببا فى زيـادة عـدد هـذه المنظمـات               

 .التطوعية

 االزدياد حتى وصل عدد هذه الجمعيات فى        ىوقد أستمر عدد الجمعيات األهلية ف     
، ولم يقتصر   ٢٠٠٢ جمعية عام    ١٦٦٠٠ الى    إلف جمعية، ثم   ١٢بداية التسعينيات الى    

 تطورت مجاالت نشاطها فزاد     لالزيادة فى الحجم، ب   ه  تطور الجمعيات األهلية على هذ    
عدد الجمعيات الجديدة التى تمارس نشاطا فـى مجـال التنميـة المحليـة وأصـبحت                

مـة  الجمعيات تمارس العديد من الوظائف فى الدول النامية للتأثير فى الـسياسات العا            
وتنشيط المواطنة وبناء ثقافة مدنية ومساندة لالهتمامات المحلية فى األقـاليم وإحـداث             

  .)٤٨٩(تغيير فى القضايا موضع اهتمام الراى العام

 :التشريعات والقوانين المتعلقة بتأهيل المعوقين حركياً) ٢- ٣-٥

                                                 
، لجنـة   المنظمات األهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين       :  شهيرة الباز  - ١

  .٣٠ ص، ١٩٩٧المتابعة لمؤتمر التنظيمات األهلية العربية، القاهرة، 
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تعد مصر من أوائل الدول العربية فى إصدار قـوانين وتـشريعات خاصـة                
قين وتعود بدايات األهتمام بإصدار التشريعات الخاصة بـالمعوقين إلـى عـام             بالمعو
 الخاص بالضمان االجتماعى حيـث      ١٩٥٠ لعام   ١١٦ حيث صدر القانون رقم      ١٩٥٠

 صدر  ١٩٥٩أشارت مواد القانون إلى المعوقين حركياً وحقوقهم االجتماعية، وفى عام           
 لها عالقة بحقوق المعـوقين فـى         حيث شمل القانون أربعة مواد     ٩١قانون العمل رقم    

 الذي زكر علي أحقيـتهم فـي التعلـيم    ١٩٥٧ لعام ٦٤ ثم القرار الوزاري رقم    العمل،
  %. ٥٠اإللزامي، وعدم اإلعفاء من التعليم اإلجباري لمن تقل نسبة ذكائهم عن 

 الـذي   ١٩٦٢ لعام   ٦وقد أتبع ذلك صدور عدد من القوانين منها القانون رقم             
 والـذي يـدور     ١٩٦٨ لعام   ٦٨مية التعليم للمعوقين، ثم تبعه القانون رقم        أكد علي إلزا  

 الذي تم فيه إصدار الالئحة التنظيمية       ١٩٦٩ لعام   ١٥٦حول نفس اإللزام والقرار رقم      
لفصول ومدارس التربية الخاصة، وكذا تشكيل مجلـس استـشاري يـضم الـوزارات            

يعد نقلة كبيرة في التشريع لتعلـيم       والهيئات ذات الصلة بمجال خدمة المعوقين وهو ما         
 بشأن تأهيل المعوقين والذى أشتمل      ٣٩ صدر القانون رقم     ١٩٧٥ وفى عام    تلك الفئات، 

على عدد من المواد المتعلقة بتعريف اإلعاقة، وحقوق المعوقين فى التأهيـل والعمـل،              
  حيث تضمن القانون فى صورته الجديدة عـددا ٤٩ صدر القانون رقم    ١٩٨٢وفى عام   

  .)٤٩٠(١٩٧٥ لعام ٣٩من التعديالت على قانون رقم 

 المنظم لعمل الجمعيات األهلية والـذى       ١٩٦٤ لسنة   ٣٢      ويعد إصدار القانون رقم     
 عاماً بداية شعور الدولة بأهمية تأهيـل المعـوقين كوسـيلة            ٣٥أستمر العمل به قرابة     

 ١٩٦٨ لـسنة    ٦٨عام رقـم    ايجابيه لرعايتهم وإعدادهم للعمل، كما أكد قانون التعليم ال        
 ١٩٨١ لـسنة  ١٣٩على عناية الدولة بالمعوقين من جميع الفئات، وقانون التعليم رقـم      

والذي أكد على أن التعلـيم      ) ٣( فى المادة رقم     ١٩٨٨ لسنة   ٢٣٣المعدل بالقانون رقم    
) ٩(قبل الجامعي حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان، ونصت المادة رقم             

 القانون على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أن يقرر إنشاء مدارس للتربيـة              من نفس 
                                                 

، اتحاد هيئات رعاية الفئـات الخاصـة         المعوقين فى مجال التشريعات    يلتأه رعاية و  عياتجممرشد  :  على محمود، يوسف أمام      - ١

  .١٩٦٤والمعوقين، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 
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الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتالئم وقدراتهم واستعداداتهم على أن يتضمن قرار            
اإلنشاء فى هذه الحاالت شروط القبول وخطط الدراسـة ونظـم االمتحانـات وغيـر               

  .)٤٩١(ذلك

 والتى تـضمنت تـوفير قـدر        ١٩٨٨مصرى عام   أيضا إعالن وثيقة الطفل ال    
مناسب من الرعاية االجتماعية والصحية والنفسية لألطفال المعوقين، وتخصيص عـام           

 المتعلق بتيسيرات دمج    ١٩٩٣ لسنة   ١٠م للطفولة المعوقة، وصدور القرار رقم       ١٩٩٠
 والخـاص بإحكـام   ١٩٩٦ لـسنة    ١٢، تال ذلك القانون رقم      )٤٩٢(المعوقين فى المجتمع  

ماية الطفل فقد خصص الباب السادس منة لرعاية الطفل المعاق وتأهيله وقد تـضمن              ح
 على أن للطفل المعوق الحق فى التمتع برعاية         ٧٦هذا الباب عشرة مواد وتنص المادة       

خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية، تنمى اعتماده على نفـسه وتيـسر اندماجـه فـى               
نشئ وزارة الـشئون االجتماعيـة المعاهـد        ت"  فتنص على أن     ٧٨المجتمع، أما المادة    

  .)٤٩٣(والمنشآت الالزمة لتوفير خدمات التأهيل لألطفال المعوقين
أيضا ظهر مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين بوضـوح فـي إعـالن القواعـد               

 للجمعية العامة المتحدة، وقـد      ١٩٩٤الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين عام        
حق التعليم، حق العمل، الـضمان      : االت المساواة، كل مما يلي    حدد اإلعالن تحديد مج   

الثقافة، الترويح والرياضة، الدين، تال ذلك إصـدار األمـم    االجتماعي، الحياة األسرية، 
 ة والتي أوصت فيها علي ضـرور    ٢٠٠١المتحدة لالتفاقية الدولية لحقوق المعوقين عام       
جاالت، والعمل علي حماية كافة حقوقهم      تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمعاقين في كافة الم       

  .المجتمعية في تحقيق المساواة والمشاركة، والكرامة، والرفاهية

                                                 
 المعدل بالقـانون رقـم      ١٩٨١ لسنة   ١٣٩قانون التعليم رقم    :  وزارة التربية والتعليم   -٤٩١

 .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣
  .٥٤-٥١، ص ص ٢٠٠٠، القاهرة، مكتبة الشمس للطباعة،  الخاصةنظم التعليم فى التربية:  نجده إبراهيم على سليمان - ٤٩٢

 الخـاص بأحكـام   ١٩٩٦ لـسنة  ١٢القانون رقم :  المجلس القومي للطفولة واألمومة  -٤٩٣
  .٢٨٠-٢٢، ص ص ١٩٩٦، رئاسة مجلس الوزراء، القاهرة، حماية الطفل
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ثم جاءت اإلستراتيجية القومية للتصدي لمشاكل اإلعاقة في مصر، والتي نـادت            
، كمـا   ٢٠١٧ للقضاء علي اإلعاقة في مصر بحلول عام         يبضرورة تحقيق تغيير جذر   

مجتمعية من تربية، وتعليم، وتأهيل، ورعاية لـذوي االحتياجـات          بينت كافة األدوار ال   
الخاصة، وأكدت علي أن رعايتهم ليست منحة من المجتمـع، وإنمـا هـي ضـرورة                
ومسئولية اجتماعية وحق طبيعي لهم يساعد علي اندماجهم، ويعمل علي تحقيق التنميـة          

  .المجتمعية

نشاط وجهـد مـشترك بـين       م ك ١٩٩٦وقد تم أعداد وثيقة اإلستراتيجية فى عام        
المجلس القومي للطفولة واألمومة بالتعاون مـع وزارة الـصحة والـسكان ومركـز              
المعلومات ودعم اتخاذ القرار بهدف وضع قضية اإلعاقة على أجندة العمـل القـومي،              
وبالدرجة التى تتالئم مع أهميتها االجتماعية واالقتصادية وتعبئة الطاقة المجتمعية مـن            

 مما يسهم فى إيجاد حـل لقـضية         ٢٠١٧غيير جذرى وتدريجى حتى عام      اجل تحقيق ت  
  .اإلعاقة ومشكالت األطفال المعوقين

 األجتماعيـة، والتعلـيم،     نوقد بينت اإلستراتيجية دور قطاعات الصحة، والشئو      
واإلدارة المحلية، والتخطيط، والجهات التابعة لكل منها، والجمعيـات التـى تخـضع             

ظيم مؤسسي ممتد فى مختلف قطاعات الدولة الحكومية واألهليـة          إلشرافها، كقاعدة لتن  
لخدمة األطفال المعوقين من ذوى االحتياجات الخاصة، مما يمكن معه أن تكون هـذه              
القاعدة المؤسسية نقطة انطالق وركيزة نحو تعظيم الخدمات المقدمة لهم من خالل دعم             

مـشروعات تطرحهـا    وتنمية هذه المنظمات أفقيا وراسـيا عـن طريـق بـرامج و            
  .االستراتيجية، وبصورة تؤدى لتعظيم جهود التصدى لمشاكل اإلعاقة

برامج الوقاية واالكتـشاف    : وقد طرحت اإلستراتيجية مجموعة من البرامج منها      
 التطوير والدعم المؤسسي للمنظمات والوحدات التى تعمل        – التأهيل المجتمعي    -المبكر

ر لتعميق المشاركة القومية والمسئولية االجتماعيـة        األعالم المستم  –فى مجال اإلعاقة    
 البرنامج القومي لرعايـة     – أنشاء مركز بحوث اإلعاقة      –فى التصدي لمشاكل اإلعاقة     

 برنـامج تعلـيم وتأهيـل ذوى        –ذوى االحتياجات الخاصة على مستوى المحافظـات        
موعة المقترحة  االحتياجات الخاصة، باإلضافة إلى برنامج تشريعات اإلعاقة وهذه المج        
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من البرامج وما يندرج تحتها من مشاريع تمثل حزمة متكاملة يتم العمل على تنفيـذها               
  .طبقا لجدول زمني محدد وفى ضوء اإلمكانات الممكن تدبيرها

وتندرج تحتـه   : ويعد برنامج تشريعات اإلعاقة مكونا أساسيا من مكونات اإلستراتيجية        
ل وتقويم التشريعات المرتبطة باإلعاقة فـى   مجموعة من المشروعات مثل حصر وتحلي     

  .مصر ومشروع إعداد وتطوير التشريعات المرتبطة بذوي االحتياجات الخاصة

ويعكس كل ذلك مدى االهتمام بتعديل وتطوير وتنقية التشريعات والقوانين بهدف أتاحه            
نهايـة  خدمات أفضل لألطفال المعوقين وبما يتالءم مع احتياجاتهم ، وبما يحقق فـى ال             

زيادة اندماجهم فى األنشطة اإلنتاجية والخدميـة وييـسر مـشاركتهم فـى األعمـال               
  .)٤٩٤(المختلفة

 ١٩٩٦ لـسنة  ١٢وقد تزامن مع هذه اإلستراتيجية أو سبقها بقليل قانون الطفـل رقـم          
متضمنا فصال خاصا عن رعاية الطفل ذوي االحتياجات الخاصة، وتأهيله ودور الدولة            

 والمنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمة التعليميـة للطفـل ذوي            والجمعيات األهلية 
  .)٤٩٥(االحتياجات الخاصة

 مادة،  ١٥ويتبين من خالل النصوص التى تضمنها قانون الطفل، والتي تتعدى           
حماية وتأهيـل الطفـل     " سواء ما جاء منها ضمن الباب السادس والذي يحمل عنوان           

نجد أن المشرع المصري قد أفرد حماية خاصـة         أو ما جاء خارج هذا الباب،       " المعاق
، خاصة ما يتعلق بتأهيله ووضع نسبة ملزمة لتـشغيله، أو بوضـع             )٤٩٦(للطفل المعوق 

  . أعمال خاصة باألطفال المعوقين
                                                 

مات ودعم اتخاذ  والسكان، مركز المعلوةالمجلس القومي للطفولة واألمومة وزارة الصح -  ١
 س، المجلمقترح اإلستراتيجية القومية للتصدي لمشاكل اإلعاقة فى مصر: القرار

  .١٩٩٦القومي لألمومة والطفولة، يوليو 
 ٢٨،  ١٣، العـدد    بإصدار قانون الطفـل   ١٩٩٦ لسنة   ١٢قانون رقم   : الجريدة الرسمية  -٢

  .٤ص : ، نقال عن أماني عبد القادر محمد الهندي١٩٩٦مارس 
، حقوق الطفل فى القانون المصري مقارنا بالشريعة اإلسـالمية        : نبيلة إسماعيل رسالن   -١

 .٣١٦:٣١٤  ص، ص٢٠٠٧الجيزة، دار أبو المجد للطباعة، 
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كما قدم هذا القانون إعفاءات عديدة بالنسبة لألجهزة التعويـضية مـن جميـع              
زة إنتاجها ووسائل النقل الالزمة     أنواع الضرائب والرسوم وقطع غيارها ووسائل وأجه      

الستخدام الطفل المعوق، وقد حظر هذا القانون استخدام هذه الوسائل لغير المعـوقين ،              
ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن ألفى جنيـة،                 

  .)٤٩٧(وال تجاوز عشرة اآلف جنية مع المصادرة
  

  : جمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركياًجهود ال: المحور الرابع) ٤-٥

على األقل من جميع األطفال يولدون بإعاقات بدنية أو عقلية          % ١٠إن حوالي            
أو يكتسبونها بالدرجة التى تجعلهم فى حاجة إلى مساعدة خاصة مـن أجـل ممارسـة                

ق فى العالم يعيش     مليون شخص معا   ٦٠٠الحياة اليومية العادية وقد وجد ما ال يقل عن          
 مليـون   ١٠أكثر من ثلثهم فى الدول النامية ومنها مصر التـى يوجـد بهـا حـوالي                 

  .)٤٩٨(معاق

وباستقراء التعدادات العامة للسكان التى أجريت بمصر، يتضح أنه منذ أوائـل              
القرن العشرين، ومصر تهتم بإحصاء المعوقين أثناء أجراء التعدادات العامـة للـسكان           

 مليون نـسمة مـن      ١١,٣ أوضح أن عدد السكان بمصر       ١٩١٧كاني لعام   فالتعداد الس 
من جملة السكان، مصنفين فى أربـع       % ٤,٦٨ معوقاً يشكلون حوالي     ٥٢٣٩٤٢بينهم  

كف البصر، العور، الجذام، المرض العقلي، ولم يتطرق هذا اإلحصاء لباقي           "فئات فقط   
  .)٤٩٩(المختلفةاإلعاقات مثل الصم والبكم، والمعوقين حركياً بفئاتهم 

                                                 
  . من قانون الطفل٧٦ المادة - ٢
برامج تأهيل ذوى االحتياجات الخاصة فى الوطن العربـي الوضـع           : عثمان لبيب فراج   -٣

 تقويمية، النشرة الدورية التحاد هيئات رعاية    ة دراسة تحليلي  ،الراهن والتحديث المطلوب  
، السنة العشرون، ديسمبر    ٦٤الفئات الخاصة والمعوقين بجمهورية مصر العربية، العدد        

 .١٨، ١١، ص ص ٢٠٠٤
ن بجمهوريـة مـصر     تقرير عن التجربة االستطالعية لدارسة حجم مشكلة المعوقي       :  اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين        - ١

  .٨، ص ١٩٩٧ ، القاهرة، اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين، ديسمبر العربية
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 نـسمة   ٢٦٠٨٥٠٠٠ والذي سجل أن عدد السكان بمصر        ١٩٦٠ثم تعداد عام      
فقط من جملة السكان، مصنفين فى      % ٠,٩٨ معوقاً يمثلون حوالي     ٥٢٦١٩٩من بينهم   

 فئات  ١٩٦٠، فقد تضمن تعداد     ١٩١٧أربع فئات أيضا، ولكنها مختلفة عن فئات تعداد         
ولم يتـضمن المـرض     " إحدى اليدين أو كليهما   أعور، أصم وأبكم، وفاقد     . أعمى  "هى  

  .)٥٠٠(العقلي 

 معوقاً ضمن سكان مصر البالغ      ١١١٣٤٢ سجل وجود    ١٩٧٦بينما تعداد عام      
فقط من جملة السكان    % ٠,٣ نسمة، وبذلك شكل المعوقون حوالي       ٣٦٦٣٦٢٠٤عددهم  

 المكفوفون، فاقدو إحدى العينـين، الـصم والـبكم،        : رغم تصنيفهم فى ست فئات هى     
 .)٥٠١(حاالت بتر العلوي، البتر السفلى، حاالت الضعف العقلي

 نسمة مـنهم  ٤٨٢٠٥٠٤٩ فقد أعلن أن عدد سكان مصر ١٩٨٦أما تعداد عام    
مـن جملـة الـسكان دون تـصنيفهم فـى           % ٠,٤ معوقا يمثلون حـوالي      ١٩١٢٣٥

 ٥٩١٩٧٢٢٠ أن جملة السكان من المصريين       ١٩٩٦عام  ،بينما أوضح تعداد    )٥٠٢(فئات
أعمـى،  : " مصنفين فى إحدى عشرة فئة هـى       )٥٠٤( معوقاً ٢٨٤١٨٨، بينهم   )٥٠٣(نسمة

أعور، أصم وأبكم، أصم، أبكم، فاقد أحد اليدين أو كليهما، فاقد أحد الساقين أو كليهمـا،              
متخلف ذهنياً، شلل أطفال، شلل كلى أو جزئي، وعاهـات أخـرى مـشكلين حـوالى                

  .من جملة المصريين% ٠,٤٨

                                                 

 توزيع ذوى العاهات    –الجدول التاسع   (، المجلد األول،    ١٩٦٠التعداد العام للسكان عام     :  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء     - ٢

  . ٤٤ة، ص القاهر)  من السكان حسب العاهات والنوع

  .٣٩-٣٨، ص ص ١٩٩٨، اإلسكندرية، مكتب الجامعى الحديث، السلوك االجتماعي للمعوقين:  محمد سيد فهمي - ٣

تقرير عن التجربة االستطالعية لدارسة حجم مشكلة المعوقين بجمهوريـة مـصر            :  اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين        -١

  .٨ ص رجع سابق ، مالعربية

، النتائج النهائية، توزيع المصريين حسب      ١٩٩٦التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشات عام       :  المركزي للتعبئة واإلحصاء      الجهاز -٢

  .٨٩ص ، ) ١٣جدول رقم (فئات السن والنوع، 

فظات الجمهوريـة   والنوع بمحااإلعاقةتوزيع ذوى اإلعاقات من المصريين حسب فئات السن و:  الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء  -٣

  .٢، ص ١٩٩٦طبقاً للنتائج النهائية لتعداد السكان عام 
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 وحتى اآلن أن نـسبة      ١٩٦٠المتعاقبة للسكان منذ عام     وقد أوضحت التعدادات    
، كمـا ورد بمـشروع      %١و% ٠,٠٠٣اإلعاقة فى المجتمع المصرى تتراوح ما بين        
-٦ أن تقديرات اإلعاقة فى السن من        ناالستراتيجية القومية للتصدى لإلعاقة بمصر م     

حسب تقـديرات الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة           %) ٣,٤ (١٩٩٦ سنه عام    ١٦
 فوفقاً للبحوث الميدانية التى أجرتها هيئـة اليونيـسي        % ٨واإلحصاء، وقد تصل إلى     

مـن  % ١٠بمصر وهذه النسب جميعاً تقل عن التقديرات الدولية والتي تقدرها بحوالي            
والجدول التالي يوضح   ،  )٥٠٥( معوق ٦,١٥٠,٠٠٠السكان بمصر أي لدينا ما يقرب من        

  .٢٠١٦حتى عام ١٩٩٦قة الحركية منذ عام تقديرات لإلعاقة فى مصر متضمنا اإلعا
  .)٥٠٦(٢٠١٦ _١٩٩٦تقديرات اإلعاقة في مصر ): ٤(جدول رقم 

  ٢٠١٦م  م٢٠١١  م٢٠٠٦  م٢٠٠١  م١٩٩٦  البيانات

  ٢١٣١٧٥  ١٩٧٥٣٥  ١٨٣٠٩٨  ١٦٩٨٠٥  ١٥١٥١٠  اإلعاقة البصرية

  ١٢٧٩٠٥  ١١٨٥٢١  ١٠٩٨٥٩  ١٠١٨٨٣  ٩٠٩٠٦  اإلعاقة السمعية

  ٢١٣١٧٥٠  ١٩٧٥٣٥٠  ١٨٣٠٩٧٥  ١٦٩٨٠٥٠  ١٥١٥١٠٠  اإلعاقة الفكرية 

  ٤٢٦٣٥٠  ٣٩٥٠٧٠  ٣٦٦١٩٥  ٣٣٩٦١٠  ٣٠٣٠٢٠  اإلعاقة الحركية 

ــدد  ــالي عـ إجمـ

  المعوقين 

٢٨٩٩١٨٠  ٢٦٨٦٤٧٦  ٢٤٩٠١٢٧  ٢٣٠٩٣٤٨  ٢٠٦٠٥٣٦  

 :)١( أما الجدول التالي فيوضح نسب اإلعاقة الحركية في مصر بفئاتها المختلفة 
  )٥(جدول رقم 

  ٢٠٠٦إحصاء   ١٩٩٦إحصاء   نوع اإلعاقة
  ١١٠٨٨  ٤٤١٩  .فقد أحد اليدين أو كليهما 
  ١٧٥١٧  ٨٩٨٤  .فقد أحد الساقين أو كليهما 

  ٦٢٤٦٣  ٣٥٦٧٦  .شلل أطفال 

  ٧٠٨٤٨  ٥٣٢٦٩  شلل كلي أو جزئي
 ١٤٥١١٦  ١٠٢٣٤٨  األجمالى

                                                 
  .٤٠ ص  ،٢٠٠٨ ، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية،اإلعاقةعلم نفس :   رشاد على عبد العزيز موسى- ٤

  .١٩٩٦ ، يوليو اإلستراتيجية القومية للتصدي لمشاكل اإلعاقة في مصر: المصدر -١

  .١٩٩٦التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت، :عبئة واإلحصاء المركزي للت الجهاز-٢
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من ) ١٠٢٣٤٨(ويتضح من خالل الجدول السابق أن عدد المعوقين حركياً 
) ١٤٥١١٦( الى ٢٠٠٦، بينما وصلت فى عام ١٩٩٦فى معوق ) ٢٨٤١٨٨(إجمالي 

  .معوق) ٤٧٥٥٧٦(من إجمالى 

بينما تقدر نسبتهم فـى     % ١٠وتقدر نسبة المعوقين فى الدول المتقدمة بحوالي          
وفقا لنتائج المسح والدراسة الشاملة للمعاقين فى جميـع أنحـاء           % ١٢,٣البلدان النامية   

 W.H.Oلتي قامت بها منظمة الـصحة العالميـة       العالم خالل العشرين سنة األخيرة، وا     
ومن أهم ما تضمنته هذه الدراسة جزءاً خاصا لبحث أسباب اإلعاقات خالل الفترة مـن        

 على مستوى العالم، وعرضت هذه األسباب فـى جـدول           ٢٠٠٠ إلى عام    ١٩٧٥عام  
 وقـد تبـين أن    .  سببا لإلعاقة ونسبة كل سبب للعدد اإلجمالي للمعاقين        ١٥احتوى على   

، واألسباب الوراثية العـضوية     )تخلف عقلي (اإلعاقات الناتجة عن أسباب وراثية خلقية       
من جملة اإلعاقات، أما اإلعاقات الناتجة عن سوء التغذية         % ٣٠المعدية تسبب حوالى    
من جملة اإلعاقات ، بينما شكلت اإلعاقات الناتجـة عـن           % ١٩,٣فقط شكلت حوالى    

من جملة اإلعاقـات، وتـسبب إدمـان        % ١٥والى  حوادث المرور والعمل والمنزل ح    
، ويعـرض الجـدول   )٥٠٧(من جملة اإلعاقات% ٧,٧المسكرات والمخدرات فى حدوث   

 ٢٠١٧ حتى عـام  ٢٠٠١لإلعاقة الحركية في مصر منذ عام       التالي التقديرات التقريبية    
)٢(.   

  ):٦(جدول رقم 
 أعداد المعوقين حركيا العام

٣٣٩,٦١٠ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 

٣٦٦,١٩٥ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

٣٩٥,٠٧٠ ٢٠١٢-٢٠١١ 

                                                 
، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات والبحـوث         إعداد معلم التربية الخاصة فى مصر رؤية مستقبلية       :  عبير فاروق حنا     - ١

  .٣-٢، ص ص ١٩٩٦ جامعة القاهرة –التربوية 

ألهم معالم اإلستراتيجية القومية للتصدي عرض : لمجلس القومي لألمومة والطفولة ا- ٢
  .٧٧: ٧٤ ص ص ،٢٠٠١ – ١٩٩٧لمشاكل اإلعاقة في مصر 
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٤٢٦,٣٥٠ ١٠١٧-٢٠١٦ 

 ١٥٢٧,٢٢٥ اإلجمالي باأللف

وبناء على ما سبق يتضح وجود قصور في المعلومـات واإلحـصاءات والتعـاريف              
الخاصة بأعداد ومستويات وتصنيف اإلعاقة وتوزيعها على مستوى الجمهورية، ويؤكد          

شاكل اإلعاقة في مصر الصادر في يوليـو        ذلك تقرير اإلستراتيجية القومية للتصدي لم     
، حيث يوجد اختالف فى األرقام والنسب الخاصة بأعداد المعوقين فى مصر من             ١٩٩٦

من إجمالي السكان وفقا للخريطـة      % ١,٥٢مصدر آلخر، حيث تصل هذه النسبة إلى        
من إجمالي األطفال فى الدراسـة      % ٨، بينما وصلت إلى     ١٩٨٧الصحية لمصر لسنة    

  .)٥٠٨(م بها المجلس القومي لألمومة والطفولة بالمشاركة مع اليونيسيفالتى قا

لذلك أوصت العديد من الندوات والمؤتمرات بضرورة دراسة نـسب المعـوقين            
وتوزيعهم فى المجتمع األمر الذي دعي التخاذ هذه المـشكلة موضـوعا للعديـد مـن         

ا اتحاد هيئـات رعايـة    البحوث والدراسات من أهمها التجربة االستطالعية التى أجراه       
الفئات الخاصة والمعوقين لدراسة حجم مشكلة المعـوقين، فـى محافظـات القـاهرة              
والغربية وأسيوط والبحر األحمر، عن طريق االختيـار العـشوائي لـبعض األحيـاء              

 أسـرة، ضـمت     ٣٠٠٠والشياخات والقرى فى هذه المحافظات، وقد شملت الدراسـة          
وهـذه النـسبة لإلعاقـات    % ٤,٩ فرداً معوقاً بنسبة    ٦٤١ فرداً تبين أن بينهم      ١٣١٨٢

الظاهرة والتي أفصح عنها المعوقون أو أسرهم أو قدمت شهادات تأهيـل أو شـهادات               
كما أنه من المتوقع أن تزيـد هـذه         . طبية دون استخدام مقاييس أو فحوص أو غيرها       

 النوعيـة   النسبة باستخدام قياسات علمية وفحوص لتحديد اإلعاقـات أو بالمزيـد مـن            
  .)٥٠٩(واإلعالم

                                                 
،  فـى مـصر    اإلعاقةمقترح اإلستراتيجية القومية للتصدي لمشاكل      :  )وزارة الصحة والسكان  ( األمومة   المجلس القومي للطفولة و    - ١

  .١٥، ص ١٩٩٦، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يوليو  القاهرة

تقرير عن التجربة االستطالعية لدارسة حجم مشكلة المعـوقين بجمهوريـة مـصر     :  اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين        -٢

 .٢٢، ص جع سابق  مر، العربية
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وعلى ضوء هذه النسب المتباينة لإلعاقة على مستوى الجمهورية والذي يعكـس            
بدوره تباينات فى نسب وتقديرات اإلعاقة الحركية ياتى دور المؤسـسات المجتمعيـة             
للمساهمة بدورها فى تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والخـدمات التعليميـة وغيرهـا             

تي نجدها تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية وتنقسم إلى نوعين          للمعوقين حركيا وال  
فمنها الجمعيات المركزية التى تقدم خدماتها للمستحقين       : جغرافيا من حيث تقديم الخدمة    

على مستوى الجمهورية، ومنها الجمعيات التى تقدم خدماتها على مستوى المحافظة أو            
  .المنطقة أو الحي

 :هلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا  الجمعيات األجهود) ١- ٤-٥

بدأت رعاية المعوقين حركياً بالجمعيات األهلية المصرية من خالل تنفيذ بعض             
البرامج التى يمكن وصفها نوعا من الخدمات االجتماعية الطبية، تحت مفهوم الرعايـة             

م التنمية  توفير المعاشات والمساعدات الضمانية وإيوائهم ، أو تحت مفهو        االجتماعية أو   
االجتماعية، وقد بدأ تطبيق المفهوم العلمي لتأهيل المعوقين عند صدور قانون الـضمان      

  .١٩٥٠ لسنة ١١٦االجتماعي األول رقم 

 منه على قيام وزارة الشئون االجتماعية باتخاذ التدابير         ٤٢حيث نصت المادة      
دمات الخاصة لعالج   الضرورية إلنشاء و تنظيم المعاهد و المدراس الالزمة لتوفير الخ         

 وزارة الـشئون  العجزة و تدريبهم وأعدادهم للعمل ، كما نصت تلك المادة بـأن تقـوم        
االجتماعية باالتفاق مع الوزارات والهيئات األخرى باتخاذ التدابير الضرورية إلنـشاء           
وتنظيم المعاهد الالزمة لتوفير الخدمات الخاصة لعالج المعـوقين حركيـا وتـدريبهم             

  .)٥١٠( للعملوإعدادهم

، وذلك بإنشاء أول    ١٩٥٢وقد بدأت أول تجربة فى ميدان تأهيل المعوقين عام          
مكتب تجريبي حكومى لرعاية وتوجيه ذوى العاهات وتيسير تدريبهم ومعـاونتهم فـى             

 قررت الوزارة إنشاء مركزاً لتأهيل المعوقين عمال بـروح          ١٩٥٣التشغيل، وفى عام    
جتماعي، وقد تم إدماج هذا المركز مع جمعية يـوم          من قانون الضمان اال   ) ٤٢(المادة  

                                                 
٥١٠ - ��F
، ١٩٥٢ � ;� ١١٦*�:�ن ا�9$�ن ا675$��� ا5ول ر*3 : وزارة اL^7ن ا\ج��

�٤٢
دة .  
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المستشفيات تحت أسم مؤسسة يوم المستشفيات للتأهيل المهنى، وتعتبر هذه المؤسـسة            
أول هيئة متخصصة للتأهيل المهنى فى مصر عملت وما زالت ترعى المعـوقين مـن               

 وفـى   ،)٥١١(قينفئات العجز البدنى وفق األسس العلمية لبرامج التأهيل االجتماعي للمعو         
 أعدت وزارة الشئون االجتماعية فى خطتها الخمسية برنامجاً خاصاً إلنشاء           ١٩٦٠عام  

  .مكاتب التأهيل بالمحافظات وأسندتها للجمعيات

وياتى على رأس هذه الجمعيات إتحاد هيئات رعاية وتأهيل الفئـات الخاصـة               
 وهو هيئة تطوعيـة     بجمهورية مصر العربية  ) ذوى االحتياجات الخاصة    ( والمعوقين  

م ،وأعيد القيـد بـوزارة الـشئون        ١٩٦٩ذات نفع عام ، وال تهدف للربح تأسست عام          
 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصـة      ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤االجتماعية وفقا ألحكام القانون     

 وهو عضو بمؤسسة التأهيل الدولي ويهتم اإلتحاد        ٢٤/٨/٢٠٠٣بتاريخ  ) ٥(تحت رقم   
 وتشجيع أجراء البحوث والدراسات وتنظـيم بـرامج اإلعـداد           بإنشاء شبكة معلومات  

والتدريب الفني وتقديم المعونة الفنية للجمعيات والمؤسسات األهلية األعضاء ويـصدر           
عن اإلتحاد نشرة دورية كل ثالثة أشهر تهتم بشئون المعوقين وتحـرص علـى نـشر            

  .)٥١٢(القوانين والتشريعات الخاصة بحقوقهم

                                                 

وير إدارة وتمويل مؤسسات التربية الخاصة في مصر على ضوء خبرة          تط:   سمير بركات  -٥١١

  .٤٨ ص مرجع سابق،، الواليات المتحدة األمريكية

  : أنظر فى ذلك  -٢
االحتياجات الخاصة من المعوقين    تفعيل دور الجمعيات لدمج ذوى      :  يوسف هاشم أمام     -  

، ص ٢٠٠٢ر ، ديـسمبر   السنة الثامنة عـش ٧٢ ، النشرة الدورية ، العدد   المجتمع فى
 .٣٣٠-٢٦ص 

جهود وزارة الشئون االجتماعية فى رعاية ذوى االحتياجات الخاصة من          :  ثريا متولي    - 
المعاقين ، ندوة توعية حول الخدمات الحكومية لذوى االحتياجـات الخاصـة وسـبل              

 ، مؤسسة يوم المستشفيات للتنمية والتأهيل ، مشروع االعتماد الـذاتي لـذوى              تطويرها
  .٢٠٠٤، مارس ،١٨/٣/٢٠٠٤االحتياجات الخاصة ،
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عيات رعاية وتأهيل المعوقين فـى االزديـاد واالنتـشار          وقد أخذت أعداد جم   
وساعد على ذلك عوامل مختلفة منها دخول حركة التصنيع إلى مصر، وزيادة استخدام             
اآلالت والمحركات، وما مرت به البالد من حروب، وكذا التقدم فى العلـوم النفـسية،               

يل االجتماعي، وزيـادة    وزيادة عدد األخصائيين االجتماعيين والنفسيين فى مجال التأه       
الوعي العام حول مشكلة المعوقين إلى جانب تتابع صـدور التـشريعات االجتماعيـة              

 بشأن تأهيـل    ١٩٧٥ لسنة   ٣٩المنظمة للخدمات الموجة للمعوقين وعلى رأسها القانون        
  :المعوقين متضمنا فى مادته الثانية تعريف المعوق بأنه

على نفسه فى مزاولـة عمـل أو        كل شخص أصبح غير قادر على االعتماد        "  
القيام بعمل آخر واالستقرار فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقـصور عـضوي أو               

  .)٥١٣("عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الوالدة

 تقـديم الخـدمات     " كما حددت نفس المادة المقصود بتأهيل المعـوقين بأنـه           
 وأسـرته ة التي يلزم توفيرها للمعـوق       االجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهني    

   .)٥١٤(" التي تخلفت عن عجزهاآلثار من التغلب على هلتمكين

وكفلت المادة الثالثة لكل معوق حق التأهيل، وتؤدى الدولة خدمات التأهيل دون                    
مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولـة، ويجـوز أن               

الخدمات بمقابل فى الحاالت وفى الحدود التى يصدر بها قرار مـن وزيـر              تؤدى هذه   
الشئون االجتماعية، كما أوجب القانون على أصحاب األعمال الذين يستخدمون خمسين           

% ٥عامالً فأكثر تخصيص وظائف للمعوقين الحاصلين على شهادة تأهيل فى حـدود             
ت وحدد األولويـات كمـا قـرر        من جملة الوظائف بالمنشأة، وفصل القانون اإلجراءا      

  :منه فقد نصت على أنه ) ٥(،أما المادة )٥١٥(عقوبة المخالفة
                                                 

 بشأن تأهيل ١٩٧٥ لسنة ٣٩القانون رقم : الشئون االجتماعيةو  التأميناتوزارة -٥١٣
  .٢، مادة المعوقين

، الخاصةأداره الجمعيات األهلية في مجال تأهيل ذوى االحتياجات          :النصرمدحت أبو    -٥١٤
  .١٠٥  ص،مرجع سابق

  .٣، مادة المرجع السابق: شئون االجتماعيةال التأمينات و وزارة  -٥١٥



 - ٢٩٧ -

تنشئ وزارة الشئون االجتماعية المعاهد والمؤسسات والهيئات الالزمة لتوفير خدمات          " 
التأهيل للمعوقين، وال يجوز إنشاء معاهد أو مؤسسات أو هيئات التأهيل إال بتـرخيص              

تماعية وفقاً للشروط واألوضاع التى يصدر بهـا قـرار مـن            من وزارة الشئون االج   
  "الوزير، ويستثنى من ذلك هيئات التأهيل التابعة للقوات المسلحة 

وتنفيذاً لهذه المادة تقوم وزارة الشئون االجتماعيـة وأجهزتهـا بالمحافظـات              
عايـة  باإلشراف والمتابعة والتمويل الجزئي للجمعيات األهلية المشهرة بها للعمـل بر          

وتأهيل المعوقين والتى يقع على عاتقها تأدية خدمات رعاية وتأهيل المعوقين بالكامـل             
وعلى مستوى الجمهورية لما تتمتع به من مرونة فى التنفيـذ و قـدرة علـى تطـوير        
البرامج ، وقد تتابع بعد ذلك إنشاء مراكز ومؤسسات ومكاتب التأهيل االجتماعي علـى      

 لزيادة الطلب على خدمات التأهيل، نتيجة زيـادة أعـداد           مستوى الجمهورية كاستجابة  
المعوقين األمر الذي تطلب تنظيم هذه الخدمات من حيث تقريرها وتحديـد المـستحقين    
وحقوقهم، ولذلك تضمنت بعض القوانين مواد خاصة بتوفير الخدمات التاهيلية للمعوقين           

  . )٥١٦(حيحركيا كقانون التأمينات االجتماعية وقانون التأمين الص

وبعد تطبيق القانون لمدة سبع سنوات ظهرت بعض المـشكالت والمعوقـات              
 بتعديل أحكام القانون    ١٩٨٢ لسنة   ٤٩نتيجة لوجود بعض الثغرات، فصدر القانون رقم        

 بشأن تأهيل المعوقين، وأهمها تحديد نسبة الوظائف المخصـصة          ١٩٧٥ لسنة   ٣٩رقم  
  .)٥١٧(دودوليس فى ح% ٥للمعوقين بشكل قاطع بنسبة 

  :وبصفة عامة تقدم خدمات التأهيل داخل الجمعيات األهلية من خالل ما يلي
  :  مكاتب التأهيل االجتماعي للمعوقين-١

هي واحدة من المؤسسات التى ترعى المعوقين حركيا من الناحيـة المهنيـة،             
  وتقدم لهم 

                                                 
  .١٤ : ٦، ص ص  رجع سابقمدليل هيئات رعاية المعوقين فى مجال التشريعات، :  يوسف هاشم أمام، على عبده محمود -٥١٦

  .١٧:١٥، ص ص لمرجع السابقا:  يوسف هاشم أمام، على عبده محمود - ٥١٧
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ويضية واألطـراف   برامج التأهيل المختلفة بدءا من التأهيل المهني وتقديم األجهزة التع         
الصناعية والعالج الطبيعي بالنظام الخارجي وينظم أنشاء هذه المكاتب وقواعد العمـل            

 الالئحة الداخلية لمكاتـب التأهيـل   -٤/٩/١٩٩٧ بتاريخ  ١٣٨بها القرار الوزاري رقم     
 وقد عرفت المادة األولى من القرار مكتب التأهيل االجتمـاعي           -االجتماعي للمعوقين   

 مشروعات الوزارة التى تقدم من خاللها الخـدمات المختلفـة االجتماعيـة             أحد" بأنه  
والنفسية والمهنية والطبية فى إطار البرامج الوقائية والتأهيلية للمعوقين من الجنسين فى            

  .)٥١٨("النطاق الجغرافي للمكتب مستفيدا من كافة اإلمكانيات المتاحة فى المجتمع المحلى

 الستقبال مختلف فئات المعوقين حركياً لتـأهيلهم        ومكاتب التأهيل أماكن معدة   
وتوفير الخدمات التاهيلية لهم، وتوفر هذه المكاتب الورش التدريبية التابعـة لهـا فـى               
تدريب المعوقين حركيا، وقد تلجأ لمصانع القطاع العام أو الخاص لتدريبهم فـى مهـن     

 مكتبـاً فـى عـام       ١٢٥تب  تتناسب مع القدرات المتبقية لديهم، وقد بلغ عدد هذه المكا         
  .)٥١٩( مستفيدا٣٧٥٧٥ قدمت خدماتها لـ ١٩٩٩

 إلـيهم الحـاالت     لوهذه المكاتب تضم عددا من األخصائيين الفنيـين، تحـا         
 االمطلوب تأهيلها للقيام بتوجيهها وتمتاز هذه المكاتب بأنها أقل وسائل التأهيل تكلفة، كم            

 االجتماعي، وتهدف هذه المكاتب الى      تمتاز باتساع نشاطها بالمقارنة مع مراكز التأهيل      
تأهيل جميع فئات اإلعاقة بمن فيهم المعوقين حركيا وتوجيههم الوجهة التى تتفق مع ما              

 على التكيف ليصبحوا مواطنين     متبقى لديهم من قدرات بدنية وعقلية ونفسية، ومساعدته       
  . )٥٢٠(صالحين يعتمدون على أنفسهم

                                                 
ئحة الداخليـة لمكاتـب التأهيـل        الال ،٤/٩/١٩٩٧ بتاريخ   ١٣٨القرار الوزاري رقم     - ١

  .االجتماعي للمعوقين، قرار غير منشور
، اإلدارة العامة للتأهيل األجتماعى ١٩٩٩ إحصاءات: وزارة التضامن األجتماعى  - ٢

  .٩:٥ ، القاهرة ، ص ص للمعوقين
 الالئحـة الداخليـة     ٤/٩/١٩٩٧ بتـاريخ    ١٣٨القرار الوزاري رقم    المادة الثانية من     - ٣

  .التأهيل االجتماعي للمعوقين، قرار غير منشورلمكاتب 
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وقين خدمات وقائية وعالجيـة وتأهيليـة       ويقدم مكتب التأهيل االجتماعي للمع    
وهذه الخدمات ال تقدم إال لمن ينطبق عليهم تعريف الشخص المعوق المنصوص عليـه              

، كما تـضع هـذه      )٥٢١(١٩٧٥ لسنة   ٣٩من قانون تأهيل المعوقين رقم      ) ٢(فى المادة   
  :)٥٢٢(المكاتب شروطا لمن يرغب فى الحصول على خدماتها من المعوقين وهى

ا فى دائرة اختصاص المكتب طبقا للنطاق الجغرافي الذي تحدده          أن يكون مقيم   ) ١
  .الجهة اإلدارية المختصة

  .أن يكون قد أتم مرحلة العالج الطبي وحالته مستقرة ) ٢
  .أال يكون مصابا باألمراض النفسية والعقلية ) ٣

ومن المالحظ إن الشرط األول وهو أن يكون المعـوق الـذي يرغـب فـى                
االختصاص يبدو شرطا منطقيا أال إن ذلك يلفت االنتباه الـى           االستفادة مقيما فى دائرة     

 ١٨٥أن هذه المكاتب ال تغطى أنحاء الجمهورية كافة، فعدد هذه المكاتب لـم يتجـاوز           
 ٣٠٦٤٣ (٢٠٠٩مكتبا موزعة على المحافظات والمدن بلغ عدد المستفيدين منها عـام            

 .)٥٢٣()مستفيدا

يل ، هنـاك إجـراءات إداريـة        وفى حالة توافر هذه الشروط فى طالب التأه       
يفرضها مكتب التأهيل االجتماعي حتى يتمكن المعوق مـن االسـتفادة مـن خـدمات               

  .)٥٢٤(المكتب

                                                 
الالئحـة الداخليـة لمكاتـب       ٤/٩/١٩٩٧ بتاريخ   ١٣٨القرار الوزاري رقم    ) ٥( المادة - ١

  .التأهيل االجتماعي للمعوقين، قرار غير منشور
 الالئحـة الداخليـة لمكاتـب       ٤/٩/١٩٩٧ بتاريخ   ١٣٨القرار الوزاري رقم    ) ٦( المادة   -٢

 .اعي للمعوقين، قرار غير منشورالتأهيل االجتم
 ، اإلدارة العامة للتأهيل األجتماعى للمعوقين:  األجتماعى  والعدالة وزارة التضامن-٣

 التأهيل على مستوى الجمهورية كاتباإلحصاء الخاص بإعداد المستفيدين من م
  .٢٠١٠،القاهرة ، ديسمبر٢٠٠٩

 الالئحة الداخليـة لمكاتـب   ٤/٩/١٩٩٧ بتـاريخ  ١٣٨القرار الوزاري رقم   ) ٧(المادة   - ١
  .التأهيل االجتماعي للمعوقين، قرار غير منشور
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  :وتتمثل هذه اإلجراءات اإلدارية فى أن
  .يقوم المعوق بتقديم طلب التأهيل المعد لذلك بمكاتب التأهيل  ) ١
تقديم طلبـه ويـتم     تجرى المقابلة األولى للحالة عن طريق مدير المكتب فى يوم            ) ٢

خاللها تبصيره بالخدمات التى يمكن للمكتب تقديمها والوقـوف علـى البيانـات             
  .األولية عن حالة العجز والظروف االجتماعية والمهنية

  .يتم فتح الملف بعد تسجيله بسجل القيد العام ) ٣
تحول الحالة للفحص الطبي بمعرفة اللجان المتخصصة بالتامين الصحي لوضـع            ) ٤

 .طبي وفقا للنموذج المعد لذلك بمكتب التأهيلالتشخيص ال
يجرى الكشف الطبي على الحاالت التى تحتاج األجهزة التعويضية بمعرفة طبيب            ) ٥

 .المكتب
يتم إجراء البحث األجتماعى ميدانيا بمعرفة الوحدة االجتماعية الواقع فى نطاقهـا             ) ٦

 األخـصائي   محل إقامة الحالة ويجوز إجراء البحث االجتماعي بالمكتب بمعرفة        
 .االجتماعي للحاالت المقيمة بالنطاق الجغرافي 

 .يجرى الفحص النفسي لوضع تقرير عن الحالة النفسية للحالة  ) ٧
 .يجرى اختبار مهنى للحالة ويتم اقتراح المهنة أو المهن التى يمكنه القيام بها ) ٨
تعد مذكرة بملخص الجوانب الفنية للحالة بمعرفة مدير المكتب لعرضـها علـى              ) ٩

 .نة فحص طالبي التأهيل ومنح شهادات لتقرير قبوله أو عدم قبولهلج
حاالت األجهزة التعويضية تعرض على لجنة تقرير وصرف األجهزة التعويضية           )١٠

 .لتقرير صرف الجهاز وتحديد نسبة المساهمات
لجنـة لفحـص    :ومكاتب التأهيل االجتماعي تتألف من مجموعة من اللجان من أهمهـا          

  .)٥٢٥( الشهاداتطالبي التأهيل ومنح
  :وتتكون هذه اللجنة من مجموعة من األعضاء 

  .مدير المكتب أو رئيس تلك الجهة •

                                                 
 الالئحة الداخليـة لمكاتـب      ٤/٩/١٩٩٧ بتاريخ   ١٣٨القرار الوزاري رقم    ) ٨( المادة   - ١

  .التأهيل االجتماعي للمعوقين، قرار غير منشور
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مدير إدارة التأهيل بمديرية الشئون االجتماعية، أو رئيس قسم التأهيل بـاإلدارة             •
االجتماعية، وبالنسبة للجمعيات المركزية أخصائي التأهيـل بـاإلدارة العامـة           

  .للتأهيل االجتماعي
  .ألمن الصناعي بالقوى العاملة طبيب ا •
 .األخصائي المهني •
 .ممثل القوى العاملة •
 .طبيب المكتب •

 وتكون اجتماعات هذه اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكـون مـن              
 الطبيين ومدير إدارة التأهيل، ورئيس قسم التأهيـل وممثـل           دبينهم مدير المكتب، وأح   

 :ة فى وتختص هذه اللجن.القوى العاملة
فحص حاالت التأهيل ودراسة التقارير التى أجريت عليهم ومدى انطباق شـروط             ) ١

  .القبول عليهم وصالحيتهم للتأهيل
 .وضع خطة للتأهيل متضمنة البرامج التى تتناسب وظروف كل حالة  ) ٢
تقرير منح شهادة التأهيل للذين تم تأهيلهم أو الذين ثبت صالحيتهم للقيـام بعمـل                ) ٣

  . بناء على طلبهممناسب دون تأهيل
  .تقرير منح المعوقين بطاقات أثبات شخصية المعوق ) ٤

وتكون قرارات اللجنة بإجماع الحاضرين ، وفى حالة الرفض تخطر الحالـة بـالقرار              
وأسبابه خالل أسبوع من اتخاذ القرار ،وال يمتلك طالب التأهيل الذي تم رفض طلبه أن               

مكاتب التأهيل أنها ال تعزل الفرد المعـوق        يقدم طعنا فى قرار اللجنة، غير إن ما يميز          
 . )٥٢٦(عن الحياة العادية بالمقارنة مع مراكز التأهيل كما سيتضح الحقا

                                                 
ية االجتماعية، اإلدارة العامـة  اإلدارة المركزية للتنم:  االجتماعي والعدالةوزارة التضامن  -١

 وما ٧، بدون تاريخ، ص  الدليل االرشادى لخدمات التأهيل   للتأهيل االجتماعي للمعوقين،    
  .بعدها
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هذا فيما يخص مراحل التأهيل األولى إما فيما يخص مرحلتي التدريب والتشغيل فنجـد            
إن لمكاتب التأهيل دور كبير، فمرحلة التدريب تمر بمجموعة مـن المراحـل حـددها               

  :)٥٢٧(قرار الوزاري الخاص بمكاتب تأهيل المعوقين وهذه المراحل هيال
 تلحق الحالة بالتدريب فى موعد أقصاه شهر من تـاريخ لجنـة القبـول ومـنح                 -١

  .الشهادات بقبول الحالة للتدريب
 الحاالت التى تحتاج إلى أجهزة تعويضية أو عـالج طبيعـي يؤجـل التحاقهـا                -٢

  .عداد البدني التى تسبق عملية التأهيلبالتدريب لحين انتهاء فترة اإل
 إذا ما طرأ ما يدعو إلى التعديل فى خطة التدريب المعتمدة مـن اللجنـة فيعـاد                  -٣

  .عرض الحالة عليها التخاذ الالزم فى شأنها بناء على مذكرة يقدمها رئيس اللجنة
 كلمـا   يراعى التحاق الحالة بمكان تدريب بحيث يكون قريب من محل أقامة الفرد         -٤

 .أمكن ذلك
 توضع الحالة تحت االختبار لمدة شهر فى المهنة الموجهة إليها للتعـرف علـى               -٥

تكيفه معها وقدرته على مواصلة التدريب فيها ، وعند تقرير صـالحية الحالـة              
للمهنة بمعرفة األخصائي المهني ، يحرر عقد تدريب بين المكتب وجهة التدريب            

  .طبقا لنموذج معد مسبقا
تزم المكتب بصرف إعانة التدريب المناسبة فى حدود اإلمكانيات المالية المتاحة            يل -٦

وطبقا للظروف االجتماعية لكل حالة ، وبما يضعه مجلس إدارة الجمعيـة مـن              
  .قواعد منظمة للصرف

 يلتزم المكتب بصرف المصاريف الفعلية للمواصالت العامة من محل إقامة الحالة            -٧
  .ا وإيابا أو عمل بطاقة استخدام المواصالت العامة مجاناإلى مكان التدريب ذهاب

 يتم متابعة الحالة خالل فترة التدريب بمعرفة األخصائي المهني للمكتب بحيث ال             -٨
 تقـديم تقريـر عنهـا مـع         متقل الزيارات الشهرية للحالة عن زيارة واحدة، ويت       

  .ضرورة متابعة المكتب للحالة نفسيا واجتماعيا

                                                 
 الالئحة الداخليـة لمكاتـب      ٤/٩/١٩٩٧ بتاريخ   ١٣٨القرار الوزاري رقم     :١٨ المادة   -٢

  .التأهيل االجتماعي للمعوقين، قرار غير منشور
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ار مهنى للحالة فى نهاية فترة التدريب المقررة بخطة التأهيل على أن             يجرى اختب  -٩
يتم بجهة معتمدة على أن يوضح نتيجة االختبار درجة كفاءة الحالة ، فإذا اجتـاز               
االختبار بنجاح يتم النظر فى منحه شهادة تأهيل ، أما أذا تبين حاجة الفرد لفتـرة                

 التأهيل ومنح الشهادات لمنح     تدريب أخرى يعرض األمر على لجنة فحص طالبي       
  .الحالة فترة تدريب أخرى

 ١٣٥ يراعى التركيز فى عملية التدريب على المهـن الـواردة بـالقرار رقـم                -١٠
  . بجانب المهن األخرى الرائجة فى سوق العمل أو مشروعات خاصة١٩٨٤لسنة

أهيل من   يتم أخطار مكتب القوى العاملة ببيان الحاالت التى تم منحها شهادات ت            -١١
المكتب، وقد حددت مكاتب التأهيل المصرية مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور            

  .قرار لجنة القبول لكى يلتحق المعوق بالتدريب
أما بالنسبة للدور الذي تقوم به مكاتب التأهيل فيما يخص التشغيل والتتبـع ، فمكاتـب                

لاللتحاق باألعمال التـى    التأهيل تقوم بمعاونة الحاالت التى حصلت على شهادة التأهيل          
 :تم تأهيلهم على تأديتها إلى أن يتم استقرارهم فيها وذلك عن طريق الوسائل اآلتية 

  ).النسبة اإللزامية( التشغيل بحكم القانون -١
  .التشغيل عن طريق أرباب العمل بقطاع اإلعمال العام والخاص  -٢
  ).ة الجماعيوالفردية أ( التشغيل عن طريق المشروعات اإلنتاجية  -٣

ويكون لمجلس إدارة مكتب التأهيل دور كبير فى تقرير ما يراه مناسبا للحالة ، خاصة                
  .)٥٢٨(إذا ما تعلق األمر بالمشروعات الفردية

  :مراكز التأهيل االجتماعي للمعوقين -٢
 وهى إحدى الوسائل التاهيلية المتكاملة المعدة لتوفير برامج التأهيـل للمعـوقين            

إلعاقة بما فى ذلك اإلعاقة الحركيـة، وبخاصـة المـصابة           والتي تقدم لمختلف فئات ا    
بإصابات حادة يصعب انتقالها للتدريب فى سوق العمل، ويتم ذلك عن طريق اإلقامـة              

                                                 
 الالئحة الداخلية لمكاتب   ٤/٩/١٩٩٧ بتاريخ   ١٣٨القرار الوزاري رقم      من ١٩/١ المادة   -١

  .التأهيل االجتماعي للمعوقين، قرار غير منشور
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الداخلية، ويتم إلحاق المعوق حركيا بالمركز بعد تقرير الصالحية الذي تعـده األقـسام              
  .الفنية والجهاز الفني بالمركز

 حيث عرفها بموجب المادة األولى منه على        ٢١٥ي رقم   وقد نظمها القرار الوزار   
يقصد بمراكز التأهيل الشامل للمعوقين الوحدة المتكاملة المعـدة لتـوفير           :" النحو التالي 

برامج التأهيل الشاملة بهدف تأهيل المعوقين من الفئات المختلفة عـن طريـق نظـام               
ته طبقـا لألوضـاع والـشروط       اإلقامة الداخلية، ويتم تنفيذ هذه البرامج للمعوق وأسر       

  )٥٢٩("المنصوص عليها فى هذه الالئحة 

"  فيـه    ءوقد حدد القرار من خالل مادته الثانية الفئات التى يتعامل معهـا، وجـا             
يرعى المركز الفئات المصابة بإعاقات شديدة ويصعب انتقالها للتدريب فى سوق العمل            

ـ والحاالت التى تحتاج إلى رعاية مستمرة من الناحية        والنفـسية واالجتماعيـة،   ةالبدني
 التى يتبين حاجتها إلى إعداد بدني لتحسين درجة اإلعاقة، ويجـوز إن يقبـل               توالحاال

المركز فئة واحده أو أكثر من فئات االعاقه وذالك حسب إمكانيـات المركـز الماديـة                
 .)٥٣٠(والفنية

  :.)٥٣١(وتتعدد أهداف مراكز التأهيل علي النحو التالي

  . ت الطبية واإلعداد البدني لكل حاله طبقا للفحص الطبي الدوريتوفير الخدما ) ١
توفير الخدمات االجتماعية والنفسية التي تساعد علي تكوين عـادات اجتماعيـه             ) ٢

سويه تعاون المعوقين علي التكليف االجتماعي وتؤهلهم لالعتماد علي أنفسهم في           
  . حدود قدراتهم

                                                 
 الخاص بنظام العمـل فـى مراكـز         ١١/١٠/١٩٨٨ بتاريخ   ٢١٥القرار الوزاري رقم     -٢

  ).قرار غير منشور( للمعوقين التأهيل الشاملة 
 الخـاص بنظـام   ١١/١٠/١٩٨٨ بتـاريخ  ٢١٥اري رقم القرار الوز المادة الثانية من  - ١

  ).قرار غير منشور( العمل فى مراكز التأهيل الشاملة للمعوقين 
 الخاص بنظام العمل    ١١/١٠/١٩٨٨ بتاريخ   ٢١٥القرار الوزاري رقم    من  ) ٥( المادة   - ٢

  ).قرار غير منشور( فى مراكز التأهيل الشاملة للمعوقين 
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ويحي والرياضي بغرض تنمية شخـصيه      راإلعداد الثقافي والتربوي والديني والت     ) ٣
  .المعوق وتحقيق رغبته كوسيلة من وسائل التنمية االجتماعية

تعليم المعوقين حركيا وتدريبهم علي بعض المهـن أو الحـرف التـي تتناسـب                ) ٤
 .وقدراتهم ومعاونتهم علي االلتحاق بهذه المهن بعد تأهيلهم لهم

 مع توفير الخـدمات اإلرشـادية       إشراك اسر المعوقين في تنفيذ البرامج الداخلية       ) ٥
 .واالجتماعية والنفسية لهذه األسر

ويضع القرار الوزاري سنا محددا لاللتحاق بمركز التأهيل الـشاملة؛ فالنـسبة            
 عاما ويجوز لمجلس اإلدارة بناء      ١٨ عام و  ١٤للقسم الداخلي فقد حددها القرار ما بين        

سن المحددة، أما بالنسبة لألقـسام  علي مذكرة من لجنة اإلشراف قبول حاالت اقل من ال       
الخارجية أو دور الحضانة عند إنشائها فقد ترك القرار لمراكز التأهيل تحديـد الـسن               

 .)٥٣٢(حسب إمكانياتها

وباإلضافة إلى التأهيل، تقدم مراكز التأهيل الشاملة خدمات التدريب المهني للملتحقـين            
  .)٥٣٣(بها عن طريق الورش المعدة لذلك

 مكاتب التأهيل يتضح أن مراكز التأهيل سعتها محدودة كما أن تكـاليف             وبالمقارنة مع 
الخدمة بها مرتفعة ويرجع ذلك إلى صعوبة التعامل مع الفئات التـى يتعامـل معهـا                
المركز وهى فئات المصابين بإعاقات شديدة والتي تحتاج إلى رعاية مستمرة، يوصـل             

 ١٩ة لمراكـز التأهيـل الـشاملة        عدد هذه المراكز فى جمهورية مصر العربية بالنسب       

                                                 
 الخاص بنظام العمل    ١١/١٠/١٩٨٨ بتاريخ   ٢١٥الوزاري رقم   القرار  من  ) ٦( المادة   - ٣

  ).قرار غير منشور( فى مراكز التأهيل الشاملة للمعوقين 
 الخاص بنظام العمل  ١١/١٠/١٩٨٨ بتاريخ   ٢١٥القرار الوزاري رقم    من  ) ٢٠(المادة   - ١

  ).قرار غير منشور( فى مراكز التأهيل الشاملة للمعوقين 
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،  بينمـا    )٥٣٤(فقط) مستفيد٨٤٩ (٢٠٠٩مركزا وقد بلغ عدد المستفيدين منها خالل عام         
  .)٥٣٥( مستفيدا٤٤٢٣ًمركزاً قدمت خدماتها لـ٢٦ بلغ عدد هذه المراكز ١٩٩٩فى عام 

وتقدم مراكز التأهيل خدمات مميزة مثل الخدمات الطبيـة والخـدمات النفـسية             
 التى تساعد على تنمية عادات اجتماعية سوية، بهـدف تنميـة شخـصية              واالجتماعية

المعوق عالوة على تعليمه وتدريبه على بعض المهن، وتشتمل هـذه المراكـز علـى               
 .وحدات نوعية حسب فئات اإلعاقة

  :دور حضانة المعوقين -٣
ال هـم            تعود أهمية دور حضانة المعوقين والتوسع في إنشائها لحقيقة أن األطف          

األكثر تعرضا لإلعاقة فى المرحلة العمرية دون سن الخامسة عالوة على ما يتعرضون            
له من الحوادث المنزلية وإصابتهم بأمراض تؤدى لإلعاقة، وهى حضانات متخصـصة   
حسب نوع اإلعاقة، وتعتمد على كوادر متخصصة تطبق األساليب التربوية الحديثة فى            

، )٥٣٦( طفالً   ١٥٧٣ قدمت الخدمة لـ     ١٩٩٩ داراً فى    ٤٩توجيه الطفل، وقد بلغ عددها      
 دور حضانة موزعة على كـل محافظـات الجمهوريـة           ٦٢وقد أرتفع هذا العدد إلى      

                                                 
 ، اإلحصاء اإلدارة العامة للتأهيل األجتماعى للمعوقين: جتماعى  وزارة التضامن األ-  ٢

القاهرة ، ،٢٠٠٩ التأهيل على مستوى الجمهورية زالخاص بإعداد المستفيدين من مراك
  .٢٠١٠ديسمبر


ت واL^7ن ا\ج��
��F وزارة -  ٣?��U�، اإلدارة العامة للتأهيل األجتماعى ١٩٩٩إحصاءات : ا

  .٩:٥، ص ص  ، القاهرة للمعوقين
  .لمرجع السابقا: وزارة التأمينات والشئون االجتماعية -١
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 أرتفع عدد   ٢٠٠٩، وفى   )٥٣٧(للتدخل المبكر واالكتشاف المبكر لحاالت الطفولة المعاقة      
  .)٥٣٨( مستفيدا٤٠٧٦ًالمستفيدين من دور الحضانة إلى 

  :بيعيمراكز العالج الط -٤

  مراكز لعالج المعوقين الذين يلزمهم عالج طبيعي لتحسين العجز الناتج عـن      
 تهدف إلى توفير الخـدمات       ، وهى بذلك  ) ٥٣٩(االعاقه الحركية ورفع كفاءتهما الوظيفية    

الطبية والعالجية واالجتماعية والنفسية للحاالت المتقدمة إليها ومساعدتهم على تحـسين           
ألجهزة التعويضية الالزمة لهم وتـدريبهم علـى اسـتخدامها         درجة العجز وتزويدهم با   

تحقيقا للتكيف االجتماعي لهم في المجتمع وتعتمد تلك المراكز في تحقيق أهدافها عـن              
طريق استخدام بعض وسائل العالج الطبيعي مثل العالج الكهربائي والعـالج المـائي             

  .)٥٤٠(والتمرينات العالجية

 الحاالت التى يتقرر لها عالج طبيعي باستخدام        تستقبل مراكز العالج الطبيعي   و
الخواص الطبيعية للماء والهواء والحرارة والكهرباء فى عالج األمراض بهدف تخفيف           
آثار ومشاكل اإلعاقة للمساعدة على تحسين درجة العجز وتأهيل المعوق لالعتماد على            

                                                 

لماذا وكيف ؟ دراسة فى     ....حق الطفل المعاق فى التعليم      : وي يوسف جمال الدين     نج -٢
 ، مؤتمر حقوق اإلنسان التحديد والتبديد  رؤى   ضوء المواثيق الدولية والواقع المصري    

 .٢٣٨-٢٣٧، ص ٢٠٠٤ ، ، القاهرة٢٠٠٤ يوليو ١٥-١٤تربوية ،
 ، اإلحصاء اإلدارة العامة للتأهيل األجتماعى للمعوقين: وزارة التضامن األجتماعى  -٣

الخاص بإعداد المستفيدين من دور حضانة األطفال المعوقين على مستوى الجمهورية 
  .٢٠١٠،القاهرة ، ديسمبر٢٠٠٩

وتأهيـل ذوي االحتياجـات     دور المجتمع المدني في رعاية      :  عبد الباسط عباس محمد    - ٤
تأهيل ذوي االحتياجات الخاصـة، رصـد الواقـع         (  الدولي السادس    ر، المؤتم الخاصة

، المجلد الثـاني، القـاهرة، معهـد الدراسـات          ٢٠٠٨ يوليو   ١٦)واستشراف المستقبل   
 .١٣٧٨ ص، ٢٠٠٨التربوية، 
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 مركزاً موزعـة    ٦٠ي  نفسه فى حدود قدراته البدنية ، ويبلغ عدد مراكز العالج الطبيع          
   .على مختلف محافظات جمهورية مصر العربية

 : مصانع األجهزة التعويضية -٥

وتقوم هذه المصانع بتصنيع األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية الالزمـة          
للمعوقين بدنياً كحاالت الشلل والبتر وأمراض العظام والكسور وغيرها، وتعتمد هـذه             

 سـواء الجلـد أو      )٥٤١(اإلمكانيات والخامات المتوفرة محلياً   المصانع في تصنيعها على     
البالستيك وكذلك األحذية الطبية وتعمل على تطويرها بهدف إنتاج جهـاز تعويـضي             
عالي الجودة وقليل التكاليف وتزويد مكاتب التأهيل لهذا اإلنتاج للحاالت المتقدمة إليهـا             

 ١٤بجمهورية مصر العربية عدد     ويوجد   بأسعار مناسبة ومواصفات فنية عالية الجودة     
) ١٥١٦٥ (٢٠٠٩وقد بلغ عدد المستفيدين من مصانع األجهزة التعويضية فى          مصنعاً،  

 .)٥٤٢(مستفيدا على مستوى الجمهورية 

وإجماال لما سبق يمكن سرد الخدمات المختلفة المقدمة فـى الجمعيـات األهليـة              
  :المصرية باإلضافة إلى ما تم ذكره سابقا فيما يلي

ك مجموعة من الخدمات التي تقدم في مجال رعاية المعوقين حركياً، وذلـك             هنا
لوقـاية أفـراد المجتمع من الوقوع في اإلعاقـة من جـانب أو إلشـباع احتياجـات             

  :وهى)٥٤٣(الذين وقعوا منه في اإلعاقة من جانب آخر

  :خدمات التأهيل الطبي )١-١-٤-٥

                                                 
، الرعاية الطبية والتأهليلية من منظور الخدمة االجتماعية       : إبراهيم عبد الهادي المليجي    -١

   .٣٠٠-٢٩٩، ص ص  ٢٠٠٢المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 
 ، اإلحصاء دارة العامة للتأهيل األجتماعى للمعوقيناإل: وزارة التضامن األجتماعى  -٢

الخاص بإعداد المستفيدين من مصانع األجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية 
  .٢٠١٠،القاهرة ، ديسمبر٢٠٠٩

  

543- William L. Heward and Others, Exeptioned Children,  Forth 
Edition, Macmillan Publishing , New York, 1992, P. 401.  
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 مؤسسات الجمعيات األهلية للمعوقين تتمثل خدمات التأهيل الطبي التى تقدم داخل
  :حركيا فى عدد من الخدمات أهمها

توفير األجهزة التعويضية من كراسي متحركة، عكـاكيز وأطـراف علويـة             ) ١
 .وسفلية

  .توفير العالج الطبيعي للمعوقين كل حسب درجة إعاقته ) ٢
إجراء جلسات العالج الطبيعي لتخفيف اآلثار الناجمة عن اإلعاقة التى يعـانون        ) ٣

  .منها ورفع كفاءة أبدانهم الوظيفية
تنمية مهارات األطفال المعوقين حركيا وتقديم خدمات العالج الطبيعي ورعاية           ) ٤

 .الذات والتخاطب

  : خدمات التأهيل النفسي األجتماعى)٢-١-٤-٥
وتبدأ هذه الخدمات بدراسة األخصائي للحالة بالتـعرف على كـل مـا يحــيط           

ة وكيـفية اإلصابة بالعـائق مـستخدماً فـي ذلـك           بالمـعوق من ظروف بيئية ومهني    
مجموعة من األدوات المهنية كالمقابلة والزيارات المنزلية وغيرها من األساليب المهنية           
المستخدمة في خدمة األسرة نتيجة اإلصابة بهذه اإلعاقة ، إلى جانب ذلك تأتى خدمات              

لمنظمة التي تقدم لتحقيـق     المساعدات األسرية واألصدقاء، باإلضافة إلى كل الخدمات ا       
التكيف الشخصي واالجتماعي والمهني باستغالل ما تبقى لهم من قدرات مما يؤدي إلى             
التكيف الكلي واالستقالل االقتصادي حتى يشعر كل فرد بقيمته وأهميته كعـضو فـي              

   .)٥٤٤(المجتمع 
  :إلى جانب ذلك تقوم الجمعيات بتقديم الخدمات االجتماعية التالية

لمعوقين لالستفادة من التسهيالت والدعم الـذي يقدمـه بنـك ناصـر             توجيه ا  ) ١
 .للراغبين فى الحصول على الدراجات البخارية المجهزة

 .تقديم برامج رعاية الذات وتنمية المهارات ) ٢
 .استخراج بطاقة أثبات شخصية للفرد المعوق )٣

                                                 

ئ��     -١?E'>7Pث ا\ج��
��F وا &�7�
ه�ة، د م( أ7+ ا�$��*�(: ا��آH اV� ١٩٤ت ، ص . ، ا

.  
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 .تقديم البرامج الترفيهية والرياضية والثقافية والدينية ) ٤

  :ت التأهيل المهنيخدما) ٣-١-٤-٥

التدريب على مهن مناسبة لإلعاقة عن طريق إلحاقهم بمراكز التأهيل الـشامل             ) ١
  .أو مراكز التدريب المهني

  .استخراج شهادات تأهيل ) ٢
 .التدريب والتأهيل للحاالت المصابة بإعاقات شديدة بالورش المهنية بالمراكز ) ٣

  :خدمات التأهيل التربوي) ٤-١-٤-٥
ألهلية اى خدمات تعليمية تذكر بالنسبة للمعوقين حركيا األ فى          ال تقدم الجمعيات ا   

حالة وجود دار حضانة تابعة لها وهى تعتمد فى ذلك على طريقة الدمج ، عدا ذلك فأن                 
الجمعيات ال تقدم اى خدمات تعليمية تذكر كما أنها ال تساهم فـى تحمـل اى نفقـات                  

حكومية ، إلى جانب ذلك فأنهـا ال  خاصة بالمعوقين حركيا والذين يدرسون بالمدارس ال   
تستطيع إن توفر اى خدمات تعليمية لألفراد ذوى اإلعاقات الحركية الشديدة أو أن توفر              

  .لهم تعليما منزليا وذلك بسبب نقص الكوادر المتخصصة فى مجال التربية الخاصة بها
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  :خدمات تأهيل البيئة والمجتمع المحلى )٥-١-٤-٥
 المقدمة لألطفال المعوقين حركيا وتدربيهم علـى كيفيـة   إشراك األسر فى البرامج  -١

 :التعامل مع أبنائهم ، هذا إلى جانب تقديم بعض الجمعيات لخدمات خاصة مثل
 حيث أصدرت جمعية التنمية الصحية والبيئيـة دلـيال           :)٥٤٥(دليل إلعاقات األطفال   ) ١

ون دليال إرشاديا   ليك" الوقاية واالكتشاف والتدخل المبكر إلعاقات الطفولة       " بعنوان  
لألطباء والعاملين في مجال رعاية الطفولة الخاصة ، وتم إصدار الدليل في إطـار              

والذي تتبناه الدولة ، وشارك في إصداره       " التأهيل المرتكز علي المجتمع     " مشروع  
كل من  منظمة بالن انتر ناشونال مصر وجمعية التنمية الصحية والبيئية و مركـز       

لتدريب في اإلعاقة الذهنية وهيئـة إنقـاذ الطفولـة البريطانيـة            سيتي للدراسات وا  
بالتعاون مع وزارات الصحة واإلسكان ، والتربية والتعليم ، والشئون االجتماعية ،            
ويهدف المشروع إلي دعم برامج التأهيل لألطفال من ذوى االحتياجات الخاصة في            

 مقـدمي الخـدمات ،    محافظات بهدف تقوية قدرات المجتمع وتحـسين أداء  ٩عدد  
واستجابة إلي احتياجات هؤالء األطفال وأسرهم ، والعمل علي سرعة دمجهم مـع             

 .أقرانهم في الخدمات واألنشطة المجتمعية المختلفة 
ويحتوى الدليل علي كافة المفاهيم والمهارات الخاصـة بمجـاالت اإلعاقـة            

ى اسـتفادة مجتمعيـة     المختلفة وأسبابها ووسائل الكشف المبكر عنها، ولتحقيق أقص       
منه، تم توزيعه مجانا علي جميع الوحدات الصحية بالمدارس والمراكز والجمعيات           

 .التي ترعى الفئات الخاصة
ــه     ) ٢ ــة وعنوان ــة العربي ــت باللغ ــبكة اإلنترن ــي ش ــع عل ــشاء موق ــم إن ت

eg.org.specialneeds.www.    معلومات التي تحتاجها األسر فـي        يضم كافة ال
رعاية  أطفالها من المعوقين وتتاح من خالله قوائم بأسماء الجمعيـات األهليـة ،               
والمراكز الصحية ، والمستشفيات ، والنوادي الرياضية ، والمـدارس والجامعـات            

                                                 
 تقرير الهيئة العامة لالستعالمات المصرية، البند :الهيئة العامة لالستعالمات المصرية -  ١

 .، القاهرة "٢٠٠٦ / ٢٠٠٥مؤشرات أداء قطاعات التنمية البشرية لعام " السادس 
  .٢٠٠٦الهيئة العامة لالستعالمات المصرية ، 
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التي تستقبل ذوى االحتياجات الخاصة ، كذلك يقوم بتقديم استشارات وأجوبة طبيـة             
ع اإلعاقات ، وتجارب التأهيل والدمج الناجحة حولها كما يقـدم معلومـات    عن أنوا 

عن أهم القوانين والتشريعات التي نظمت حقـوقهم ، وحتـي عـن المـؤتمرات ،                
 .)٥٤٦(والندوات ، التي قامت حول هذا الخصوص

 :تعقيب

عرض الفصل الذي بين أيدينا لواقع الدور الذي تقوم الجمعيات األهلية المصرية            
جال تأهيل المعوقين حركيا وما يواجهه من عقبات ومشكالت فى وقت نتطلع فيه             فى م 

إلى أن يكون لدينا مجتمع مدنى قوى يقف إلى جانب الدولة يساندها وتسانده بـدال مـن    
  .الواقع الحالي الذي تقف فيه الدولة فى مواجهه مؤسسات المجتمع المدني

يتـوافر    أن ينبغي دور قوى لها،     ى نتطلع إلى  ت، ال المدنيإن مؤسسات المجتمع      
تصورا واضحا لخريطـة     لديها وعى ورؤية، أو ما نطلق عليه موقفًا نقديا، وأن تمتلك          

واالجتماعية، وأن تتبنى مواقف الدفاع أو       المجتمع ومصادر القوة السياسية واالقتصادية    
تى نستطيع أن   ، ال المدنيمؤسسات المجتمع   ف ،لمساندة الفئات الضعيفة والهشة    المناصرة

ما يعـرف   ) كما هو الحال فى مصر    (فى عملية التغيير، ال تتبنى       نقول عنها إنها تسهم   
  إلـى   ذلك تتجاوز ينبغي أن     معالجة المشكالت بعد حدوثها، وإنما       اىاإللحاقى،   بالدور
 . االجتماعي يسعى إلى تحقيق توازن المجتمع واإلسهام فى التحول توازني دورتحقيق

                                                 
دور المؤسسات الترويحيـة فـي رعايـة وتأهيـل األطفـال ذوي             :  نجالء محمد حامد   -١

تأهيـل ذوي  (  المؤتمر الدولي الـسادس  االحتياجات الخاصة بجمهورية مصر العربية،  
لـد  ، المج٢٠٠٨ يوليـو  ١٦)االحتياجات الخاصة، رصد الواقع واستشراف المـستقبل    

  .١٣٥٥ ص، ٢٠٠٨الثاني، القاهرة، معهد الدراسات التربوية، 
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 الفصل السادس

  ةــة الميدانيــالدراس
 .إجراءات الدراسة الميدانية -١

  .   نتائج الدراسة الميدانية -٢
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  الفصل السادس

 الـدراســة الميـدانيـــة 

  : تمهيد
تأسيساً على اإلطار النظري الذي تناولته الفصول السابقة والذي تضمن خمسة 
فصول تناول الفصل األول منها اإلطار العام للدراسة والذي قدم عرضاً لمشكلة 

وتناول الفصل الثاني الجمعيات األهلية ودورها وأهداف وأهمية الدراسة وخطواتها ، 
في مجال تأهيل المعوقين حركياً موضحا المقصود بعملية التأهيل ، إجراءات التأهيل 

ثم  داخل الجمعيات األهلية ومراحل وخطوات عملية التأهيل داخل الجمعيات األهلية ،
  مجال تأهيل المعوقينفي  للربحةالفصل الثالث والذي تناول دور المنظمات غير الهادف

 األمريكية ،وتناول الفصل الرابع دور المنظمات غيرا الواليات المتحدةحركيا في 
 حركيا في اليابان ، وتناول الفصل الخامس  مجال تأهيل المعوقينفي  للربحةلهادف

 بجمهورية مصر اًحركي المعوقين لدور الجمعيات األهلية في مجال تأهيل الفعليالواقع 
ة ،واستكماال لما سبق سوف يتم من خالل الدراسة الميدانية الوقوف علي أهم العربي

المعوقات التي تحول دون تفعيل دور الجمعيات األهلية المصرية في مجال تأهيل 
 : الثانيإجراءات الدراسة الميدانية و : األولالمعوقين حركياً وذلك من خالل جزئين 

  .   نتائج الدراسة الميدانية

  :إجراءات الدراسة الميدانية) : ١-٦
تتناول الباحثة في هذا المحور هدف الدراسة الميدانية ،وحدودها ، ومجتمعهـا            
وأسلوب اختيار عينة الدراسة وفى الجانب التطبيقي من اإلجـراءات تتنـاول الباحثـة              

، واإلجراءات التـى اسـتخدمتها      ) األستبانة(األسس العلمية والعملية لبناء أداة الدراسة       
لباحثة للتأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها واألساليب اإلحصائية المختـارة لتحليـل             ا

  .بياناتها التى تم الحصول عليها 
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  :هدف الدراسة الميدانية ) ١-١-٦
تهدف الدراسة إلى محاولة التعرف على آراء عينة من األخصائيين واإلداريين           

  -:أهيل المعوقين حركيا حولالعاملين بالجمعيات األهلية العاملة في مجال ت
 . األهلية في مجال تأهيل المعوقين حركياتدور الجمعيا . ١
 .الدور التربوي للجمعيات األهلية في مجال تأهيل المعوقين حركيا . ٢
دور الجمعيات األهلية في مجال تأهيل المعوقين حركيا بجمهوريـة            تفعيل معوقات.  ٣

  .  مصر العربية

  :حدود الدراسة ) ٢-١-٦

تم اختيار كل من محافظات القليوبية والفيـوم والمنيـا          : لنسبة للمجال المكاني     با -أ
  .لتطبيق األستبانة في الجمعيات العاملة بمجال تأهيل المعوقين حركيا بها 

  .٢٠١٢ بالنسبة للحد الزمني فقد تم التطبيق خالل شهري مارس وأبريل -ب

  :عينة الدراسة ) ٣-١-٦
 دراسة عينة ممثلة له تمثيال جيدا يغنـى عـن           إن دراسة اى مجتمع عن طريق     

دراسة المجتمع األصلي ، هذا ويشترط في العينة الجيدة إن تتمثل فيها جميـع صـفات                
األصل الذي اشتقت منه حتى يصبح االستنتاج صحيحا ، وال تتحقق هذه الفكـرة األ إذا                

بح العينـة   تساوت احتماالت ظهور كل جزء من أجزاء العينة المختارة وذلك حتى تص           
صورة صادقة لذلك األصل في جميع خواصه، وبناء على المعلومات والبيانـات التـى      
حصلت عليها الباحثة من اإلدارة العامة لتأهيل المعوقين بوزارة التضامن األجتمـاعى            
والتي أوضحت أن عدد الجمعيات األهلية العاملة في مجال تأهيل المعوقين حركيا على             

جمعية فقط ، وكان هذا العدد قد تراجـع مـن           ) ٣٠(لعربية  مستوى جمهورية مصر ا   
جمعية في  ) ٣٠( ثم إلى    ٢٠١٠جمعية في عام    ) ٣٤( إلى   ١٩٩٧جمعية في عام    ) ٣٨(

 حسب البيانات التى حصلت عليها الباحثة ، هذا باإلضافة إلـى الجمعيـات             ٢٠١١عام  
نوي مـن أنـشطتها     التى تقوم بعمليات تأهيل المعوقين حركيا على انه نشاط فرعى وثا          

والتي قامت الباحثة بزيارة العديد منها وتبين أنها ال تقدم اى خدمات تذكر فـي مجـال             
التأهيل للمعوقين حركيا بل إن هذا النشاط قد توقف منذ فترات طويلة أو تحولت مراكز               
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التأهيل بها إلى تقديم أنشطة أخرى وعلى ذلك فقد أكتفت الباحثة بتطبيـق االسـتبيانات               
 الجمعيات التى تقدم خدمات حقيقية للمعوقين حركيا حتى يتحقق الهدف الرئيـسي             داخل

  .من الدراسة وهو الوقوف على معوقات هذا الدور والبحث في إمكانية تفعيله
األخـصائيين واإلداريـين   (وانطالقا من ذلك فقد اشتملت عينة الدراسة علـى        

من األخـصائيين   )  المعوقين حركيا  العاملين بالجمعيات األهلية العاملة في مجال تأهيل      
النفسيين والمهنيين واألخصائيين االجتماعيين وأطباء وممرضـي التأهيـل والمـدراء           

 ومسئولي حسابات الجمعيـات ومدرسـي مـشاغل التأهيـل           ةوالمحاسبين والسكرتاري 
والعاملين بدور الحضانة الملحقة بهذه الجمعيات في كل من محافظة الفيوم والقليوبيـة             

وفيما يلي جداول توضح توزيع أفراد العينة في كل         ) ٥٢(نيا وبلغ عدد أفراد العينة      والم
  . محافظة من المحافظات بالنسبة للمجتمع األصلي
  )٧(جدول رقم 

عدد الجمعيات على 

  مستوى الجمهورية

عدد الجمعيات التى تم 

  التطبيق فيها

  %النسبة المئوية

١٣  ٤  ٣٠%  

جمعيات األهلية العاملة في مجال تأهيل يوضح الجدول السابق أعداد ال
المعوقين حركيا على مستوى الجمهورية وعدد الجمعيات التى تم التطبيق فيها ونسبتها 

  .المئوية بالنسبة للمجتمع األصلي
وقد تم اختيار عينة البحث باستخدام طريقة العينة المقصودة حيث تم اختيار 

يارات ميدانية للجمعيات بها وتأكد الباحثة من كل من محافظة الفيوم بعد قيام الباحثة بز
العديد من المعوقات التى تقف أمام الجمعيات والتي تحول دون أداء الجمعيات لدورها 
أيضا مجتمع الفيوم هو مجتمع الباحثة الذي تعيش فيه وسوف يجعل ذلك الباحثة أكثر 

فظة الفيوم بغض النظر قدرة على تفسير وتحليل النتائج الخاصة بها كما أن لمجتمع محا
عن ذلك خصائص تميزه ويرجع ذلك إلى موقعها بالنسبة لباقي المحافظات ولكونها تعد 
واحدة من المحافظات الممثلة للمجتمع الريفي المصري، أيضا الفيوم تعد واحدة من أقل 
محافظات الجمهورية في أعداد جمعيات تأهيل المعوقين بصفة عامة فال يوجد بها 

معية تخدم فئات اإلعاقة المختلفة وواحدة فقط تخدم المعوقين حركيا بصفة  ج١٩سوى 



 - ٣١٨ -

خاصة هذا باإلضافة إلى أنها منطقة سكن وعمل الباحثة، أما بالنسبة لمحافظة القليوبية 
فهي احد محافظات الوجه البحري ذات الكثافة السكانية العالية وغالبا ما تحتل مركزا 

بعا ألعداد السكان وبالرغم من ذلك ال يوجد بها سوى متقدما عند ترتيب المحافظات ت
 جمعية تقدم خدمات للمعوقين واثنتين فقط للمعوقين ٢٠ جمعية أهلية منها فقط ١٨٧١

حركيا أحدهما تقدم خدمات للمعوقين حركيا منذ مرحلة الطفولة وصوال لكبار السن 
 أكثرافظة القليوبية من واألخرى تقدم خدماتها لألطفال المعوقين حركيا فقط كما إن مح

 من حيث عدد المعاقين واألكثر تأثرا بانتهاك الحقوق ونقص الخدمات  كثافةالمحافظات
، أما بالنسبة لمحافظة المنيا فقد تم اختيارها لتمثل صعيد مصر حتى يكون التمثيل 
الجغرافي في عملية التطبيق متوفرا هذا إلى جانب إن المنيا المحافظة الرابعة على 

 ٢٣١(ثم القاهرة) جمعية٣١٢(وقنا )  جمعية٣٤٦(ستوى الجمهورية بعد أسوان م
من حيث أعداد الجمعيات التى تقدم خدمات للفئات الخاصة بها حيث يوجد ) جمعية

  .، والجدول التالي يوضح أعداد الجمعيات التى تم التطبيق فيها )٥٤٧(جمعية ) ١٢٨(بها
  ي تم التطبيق فيها يوضح توزيع أعداد الجمعيات الت) ٨(جدول 

عدد جمعيات المجتمع   المحافظة

  األصلي

عدد الجمعيات التي تم 

  التطبيق فيها

  %النسبة المئوية

  %١٠٠  ٢  ٢  القليوبية

  %٥٠ ١ ٢ الفيوم
  %٥٠ ١ ٢ المنيا

  %٦٧  ٤  ٦  اإلجمالى

بالنسبة لمحافظة الفيوم تم التطبيق في جمعية واحدة الن الجمعية الثانية ال تقدم 
ت تأهيل المعوقين حركيا فى وقت التطبيق حيث تم تغيير نشاط الجمعية لتقوم خدما

بتأهيل المعوقين ذهنيا، وفى محافظة المنيا لم يتم التطبيق سوى في جمعية واحدة الن 
 يناير وتولى مجلس اإلدارة وكيل وزارة ٢٥الجمعية الثانية قد تم حلها إداريا بعد ثورة 

ير اسم الجمعية من جمعية التأهيل االجتماعي الشامل إلى التضامن بالمحافظة وتم تغي

                                                 
 .٢٠٠٧وزارة الشئون االجتماعية، إحصاء :  المصدر -١
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المركز الشامل للتأهيل االجتماعي ورفض العاملون بها تطبيق االستبيان بحجة أنها لم 
  .تعد جمعية والن اإلدارة قد أصبحت في يد الوزارة 

  :أدوات الدراسة) ٤-١-٦
  :ادها من قبل الباحثة كما يلي     اعتمدت الدراسة الميدانية على تطبيق أستبانة تم إعد

  : األستبانة-١
تعد األستبانة واحدة من الوسائل المناسبة والمتاحة لجمع البيانات وقد تـم اسـتخدام              
إستبانة واحدة من إعداد الباحثة وفيما يلي خطوات إعداد األستبانة وكيفية حساب معامل             

  .الصدق والثبات لها
  :حاورها وبنودها وقد تم ذلك في ضوء ما يلي خطوات بناء األستبانة وتحديد م: أوال

تم تحديد نوع البيانات والمعلومات المطلـوب جمعهـا والالزمـة إلتمـام              . ١
  .الدراسة حتى يمكن تحديد األسئلة التى تشملها األستبانة

الدراسة النظرية لدور الجمعيات األهلية في مجال تأهيل المعوقين حركيـا            . ٢
  .ريكية واليابان وجمهورية مصر العربيةفي كل من الواليات المتحدة األم

  .المقابالت المفتوحة مع بعض مديري جمعيات تأهيل المعوقين حركيا . ٣
  .دراسة استبانات متعددة استخدمت في الدراسات السابقة . ٤
صياغة العبارات بشكل منطقي وقد روعي في صياغتها التمتع بدرجة من            . ٥

  .السهولة وان تكون بعيدة عن اإليحاء أو التأويل
   -: وقد اشتملت األستبانة المعدة علي ثالثة محاور 

 األهليـة فـي مجـال تأهيـل         ت المحور األول ويتعلق بالتعرف على دور الجمعيا       -أ
  .عبارة)٤٦(المعوقين حركيا، يحتوي علي 

 المحور الثاني الخاص بالدور التربوي للجمعيات األهليـة فـي مجـال تأهيـل               - ب
  .عبارة) ١٦( المعوقين حركيا يحتوي علي 

 المحور الثالث خاص بالتعرف على معوقات تفعيل دور الجمعيات األهلية فـي             - جـ
عبارة ) ٢٨( مجال تأهيل المعوقين حركيا بجمهورية مصر العربية ويحتوي علي          

عبارة وأمام  ) ٩٠(، وبالتالي تكون األستبانة قد اشتملت في صورتها النهائية على           
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 ال أوافق   – أوافق إلى حد ما      –أوافق جداً   (ابة هي   كل عبارة ثالثة اختيارات لإلج    
  ).١-٢-٣(، بحيث تكون الدرجة المقابلة لالختيارات على التوالي هي ) 

إلى جانب ذلك لم تطلب الباحثة من أفراد العينة ذكر االسم حتى يتمكنوا مـن اإلجابـة                 
جـزء مـن   على األستبانة باطمئنان تام ، وقد روعي وضع سؤال مفتوح في نهاية كل             

أجزاء األستبانة إلتاحة الفرصة أمام أفراد العينة إلضافة مـا يرونـه مـن تعليقـات                
 .ومعوقات ومقترحات

  صدق األستبانة:  ثانيا
بعد إعداد الصورة المبدئية لإلستبانة وعرضـها علـى المـشرفين وإجـراء             
ـ              ي التعديالت الالزمة، تم عرض الصورة المعدلة على مجموعة من أساتذة التربيـة ف

جامعتي الفيوم والمنيا للحكم على مدى صحة ووضوح صياغة بنود األستبانة، ومـدى             
تمثيل تلك البنود لمحاور األستبانة ومالئمتها للتطبيق وفى ضوء اإلجابات واآلراء التى            
وردت من المحكمين وفى ضوء مالحظتهم بإضافة أو حذف عبارات ثم إعادة العبارات             

تم تعديل األستبانة وأصبحت    % ٧٠ نسبة االتفاق عليها عن      واستبعاد العبارات التى تقل   
األداة صالحة للتطبيق وأخذت صورتها النهائية وللتأكيد على ذلك قامت الباحثة بحساب            

  :.الصدق البنائي لها كما يلي

  :حساب الصدق البنائي لإلستبانة -
  للبحث في مدى الصدق البنائي ألداة الدراسة تم تطبيـق معامـل االرتبـاط   

Pearson Correlation" " بين درجة كل عبارة من عبارات محاور األستبانة والدرجة
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ، والذي أظهر وجود عالقة ارتباط قوية بين عبارات كل               
محور من محاور األستبانة والمحور الذي تنتمي إليه مما يعطى مصداقية مرتفعة لبناء             

وهذا يدل على االتساق    ) ٠,٠٥(ومستوى داللة   ) ٠,٠١(اللة  أداة الدراسة عند مستوى د    
  .٥ ،٣،٤الداخلي بين جميع عبارات محاور األستبانة كما في الجدول 

 األهلية في مجـال تأهيـل    ت المحور األول ويتعلق بالتعرف على دور الجمعيا       : أوال -
  :المعوقين حركيا

  ) ٩(الجدول رقم 
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عبارة من عبارات المحور األول والدرجة يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل 
  الكلية لهذا المحور

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

٠,٦٠٠**  ٤  ٠,٢٨٨*  ٣  ٠,٥٥٧**  ٢  ٠,٣٩٥**  ١  

٠,٣٩٥**  ٨  ٠,٣٠٢*  ٧  ٠,٢٦٠*  ٦  ٠,٦٤٨**  ٥  

٠,٥٩٩**  ١٢  ٠,٢٣٥*  ١١  ٠,٧٦٢**  ١٠  ٠,٥٦٨**  ٩  

٠,٣٠٠*  ١٦  ٠,٤٦٦**  ١٥  ٠,٥٨٩**  ١٤  ٠,٧٤٦**  ١٣  

٠,٣٨٢**  ٢٠  ٠,٢٣٢*  ١٩  ٠,٢١٩  ١٨  ٠,٥٥٨**  ١٧  

٠,٦٦**  ٢٤  ٠,٣٧٢**  ٢٣  ٠,٥٦٤**  ٢٢  ٠,٥٦٢**  ٢١  

٠,٤٧١**  ٢٨  ٠,١٢٧  ٢٧  ٠,٤٧٣**  ٢٦  ٠,٦٦٠**  ٢٥  

٠,٥٧٧**  ٣٢  ٠,٢٧٤*  ٣١  ٠,٥٤٧**  ٣٠  ٠,٦٠٤**  ٢٩  
٠,٢٧٢*  ٣٦  ٠,٦٦٤**  ٣٥  ٠,٨١٢**  ٣٤  ٠,٢٧٨*  ٣٣  

٠,٦٦٨**  ٤٠  ٠,٢٨٠*  ٣٩  ٠,٥١٥**  ٣٨  ٠,٥٠٥**  ٣٧  

٠,٠٤٥  ٤٤  ٠,٢٧٠*  ٤٣  ٠,٢٥٣*  ٤٢  ٠,٤٩٦**  ٤١  

٠,٢٧٥*  ٤٦  ٠,٧٠٦**  ٤٥    

  ).٠,٠٥(داله عند مستوى * -              )         ٠,٠١( داله عند مستوى  **-
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 المحور الثاني الخاص بالدور التربوي للجمعيات األهلية في مجال تأهيل - ب
  :المعوقين حركيا
يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات ): ١٠( الجدول رقم 

  هذا المحورالمحور الثاني والدرجة الكلية ل
رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

٠,٨٢٧**  ٤  ٠,٧٦٣**  ٣  ٠,٨٨١**  ٢  ٠,٨٦٠**  ١  

٠,٨٢٥**  ٨  ٠,٨١٦**  ٧  ٠,٥٢٧**  ٦  ٠,٤٢٥**  ٥  

٠,٨٤٨**  ١٢  ٠,٧٩٨**  ١١  ٠,٨٢٣**  ١٠  ٠,٧٤٢**  ٩  

٠,٧٧٣**  ١٦  ٠,٥١٢**  ١٥  ٠,٨٠٩**  ١٤  ٠,٨٦١**  ١٣  

  ).٠,٠٥(داله عند مستوى )             * ٠,٠١(داله عند مستوى  ** -
 المحور الثالث خاص بالتعرف على معوقات تفعيل دور الجمعيات األهليـة فـي              -جـ

  : مجال تأهيل المعوقين حركيا بجمهورية مصر العربية
ط بين درجة كل عبارة من عبارات المحور يوضح معامالت االرتبا): ١١(الجدول رقم 

  الثالث والدرجة الكلية لهذا المحور
رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

٠,٢٧٠*  ٤  ٠,٢٧٨*  ٣  ٠,٢٨٩*  ٢  ٠,٠٠٦  ١  

٠,٤٥٠**  ٨  ٠,٦٣٤**  ٧  ٠,٤٥١**  ٦  ٠,٤٦٧**  ٥  

٠,٧٢٥**  ١٢  ٠,٥٤٠*  ١١  ٠,٤٤٥**  ١٠  ٠,٣٩٦**  ٩  

٠,٥٩٤**  ١٦  ٠,٣٤٧*  ١٥  ٠,٤٧١**  ١٤  ٠,٥٦٩**  ١٣  

٠,٣٥٧**  ٢٠  ٠,٥٠٢**  ١٩  ٠,٥٦٨*    ١٨  ٠,٥٩٤**  ١٧  

٠,٦٩٣**  ٢٤  ٠,٦٠٦**  ٢٣  ٠,٦٦٧**  ٢٢  ٠,٤٩٩**  ٢١  

٠,٥٥٥**  ٢٨  ٠,٦٣٩**  ٢٧  ٠,٥٧٧**  ٢٦  ٠,٦١٢**  ٢٥  

  ).٠,٠٥(داله عند مستوى       * )       ٠,٠١(داله عند مستوى  ** -
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  ثبات األداة: ثالثا 
بالنسبة لقياس ثبات أداة الدراسة فقد قامت الباحثة باستخدام التحليل األحصائى           

وتم حساب ) spss –v.18(لمفردات األستبانة لقياس مدى ثباتها وذلك باستخدام برنامج 
خال الدرجات الخام لكل مفـردة  معامل الثبات باستخدام طريقة الفا كرونباخ، حيث تم إد   

 Alpha(من مفردات األستبانة على البرنامج ثـم حـساب معامـل الفـا كرونبـاخ      

Reliability Coefficient ( مع حذف المفردات التى يقلل وجودها من ثبات المقياس
واإلبقاء على المفردات التى ال تؤثر على ثبات األداة وقد حصلت الباحثة على معامـل               

  .ويعبر هذا المعامل عن ثبات عال لإلستبانة) ٠,٩٣٠= ( كرونباخ ثبات الفا
  
  :يوضح معامالت ثبات الفا كرونباخ لمحاور األستبانة ولألستبانة ككل) ١٢(جدول رقم 

  معامل الثبات  عدد العبارات  المحور
 األهلية في مجال تأهيل المعوقين تدور الجمعيا  ١

  .حركيا
٠,٩٠٦  ٤٦  

عيات األهلية في مجال تأهيل الدور التربوي للجم  ٢
  .المعوقين حركيا

٠,٩٤٩  ١٦  

معوقات تفعيل دور الجمعيات األهلية في مجال   ٣
  .تأهيل المعوقين حركيا

٠,٨٨٢  ٢٨  

  ٠,٩٣٠  ٩٠  األستبانة بكامل محاورها  ٤

  :المعالجة اإلحصائية) ٥-١-٦

 )spss –v.18(بعد إدخال البيانات في الحاسب اآللي تمت معالجتها باستخدام برنـامج  
  : تعددت أساليب التحليل اإلحصائي التي تم استخدامها لمعالجة البيانات كما يلي

 للتأكد من الـصدق  "Pearson Correlation" تم استخدام معامل ارتباط بيرسون-
  .البنائي ألداة الدراسة

  . للتأكد من ثبات األستبانةخ تم استخدام معامل ثبات الفا كرونبا-
تكرارات والنسب المئوية لالستجابة الدالة على كل عبـارة للتعـرف            تم حساب ال   -

 .على استجابات أفراد العينة
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  .  تم حساب  الوزن النسبي للعبارات-
 تم حساب واستخدام الوسط الحسابي وهو من مقاييس النزعة المركزية، حيث إن             -

أن يعنى انه عال وقوى، و    %) ١٠٠)(٣(إلى  %) ٧٠)(٢,٧٥(الوسط الحسابي من    
يعنى انه متوسـط،    %) ٧٠)(٢,٧٥(إلى أقل من    %) ٥٠)(٢(الوسط الحسابي من    

 .يعنى انه منخفض وضعيف%) ٥٠)(١(وأن المتوسط الحسابي اقل من 
 للكشف عن الفروق بين استجابات أفراد العينة ولحسن المطابقة وذلك           ٢ اختبار كا  -

  .ي على المقياس أم الللتأكد مما أذا كانت استجابات أفراد العينة موزعة بالتساو
  :التحليل اإلحصائي وتفسير النتائج ) ٦-١-٦

  :أسفر تطبيق أدوات الدراسة عن مجموعة من النتائج واإلحصاءات على النحو التالي 
اشتملت األستبانة على مجموعة من األسئلة حول بعض المتغيـرات الشخـصية            : أوال  

عيـة ، المؤهـل العلمـي ، عـدد          حول مسمى الوظيفة الحالية ، مدة العمل داخل الجم        
الدورات التدريبية التى تم الحصول عليها ومكانها ،غير إن بعضا من أفراد العينة لـم               
يجيبوا على تلك األسئلة والجدول التالي يوضح البيانات التى تم الحصول عليهـا مـن               

  :باقي أفراد العينة
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لمتغيرات التى تم ذكرها يوضح استجابات أفراد العينة على بعض ا): ١٣(جدول رقم 
  في بداية األستبانة

مسمى الوظيفة   م

  الحالية

مدة العمل بالوظيفة 

  الحالية

الحصول على   المستوى التعليمي

  دورات تدريبية

مكان الحصول 

  على هذه الدورات
  -   دورات٣  جامعي  أكثر من سنة  أخصائي اجتماعي  ١

  -   دورات٣  جامعي  -  -  ٢

  -  -  جامعي   سنةأكثر من أخصائي اجتماعي  ٣
  -   دورات٣  جامعي  أكثر من سنة أخصائي اجتماعي  ٤

  -  -  جامعي   سنوات٣  محاسبة  ٥

  -  -  جامعي  أكثر من سنة  أخصائي اجتماعي  ٦

٧  -  -  -  -  -  
  -   دورات٣  جامعي  سنة أخصائي اجتماعي  ٨

  -   دورات٣  جامعي سنة أخصائي اجتماعي  ٩

مبابة ، مركز انبى ا   دورات٣  جامعي سنة أخصائي اجتماعي  ١٠
  بمصر الجديدة

  -  واحدة  جامعي سنة أخصائي اجتماعي  ١١

  -   دورات٣  جامعي سنة أخصائي اجتماعي  ١٢
  -   دورات٣  جامعي سنة أخصائي اجتماعي  ١٣

  -  -  جامعي سنة أخصائي اجتماعي  ١٤

  -  -  جامعي  أقل من سنة أخصائي اجتماعي  ١٥

  -  -  جامعي  سنة أخصائي اجتماعي  ١٦
  -   دورات٣  جامعي  سنة  أخصائي اجتماعي  ١٧

١٨  -  -  -  -  -  

  -  -  جامعي  -  -  ١٩
   المديرية-الوزارة   دورات٣  -  سنة  أخصائي اجتماعي  ٢٠

  -  -  مؤهل متوسط   سنة١٤  ةسكرتاري  ٢١

  -  -  جامعي  سنة   أخصائي  ٢٢
  إدارة طامية  ١  جامعي   شهر٢  مراجع  ٢٣

 جمعية أبو  ٢  مؤهل متوسط  سنتان  كاتب شطب  ٢٤

  بكرالصديق
  -  -  مؤهل متوسط  -  أمينة مخزن  ٢٥

جمعية أبو   ٢  -  سنتان  -  ٢٦

  بكرالصديق

  -  -  جامعي   سنوات٣  أخصائي اجتماعي  ٢٧

مسمى الوظيفة   م

  الحالية

مدة العمل بالوظيفة 

  الحالية

الحصول على   المستوى التعليمي

  دورات تدريبية

مكان الحصول 

  على هذه الدورات
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  التنظيم واإلدارة  ٢  مؤهل متوسط  سنة١٣  مسئول حسابات  ٢٨

  -  -  مؤهل متوسط  شهر١٨  أخصائي مهنى  ٢٩
  -  -  جامعي  شهر  أخصائي اجتماعي  ٣٠

  -  -  مؤهل متوسط  سنة١٧  مدرسة مشغل  ٣١

  -  -  معهد خط عربى  سنتان  مدرسة مشغل  ٣٢
  مديرية التضامن  ١  جامعي   أشهر٩  مدير الجمعية  ٣٣

لبدر جمعية ا  ١  جامعي  -  مدير مكتب  ٣٤

  اإلسالمية
  -  ٢  جامعي  -  أخصائي اجتماعي  ٣٥

جمعية أبو    ١  جامعي  سنة١١  ةسكرتاري  ٣٦

  بكرالصديق
  -  -  جامعي   سموات٧  أخصائي مهنى  ٣٧

اإلدارة العامة    دورات٦  جامعي   سنة١٤  -  ٣٨

  للتأهيل

  -  -  متوسط   سنوات٨  أخصائي مهنى  ٣٩
  -   -  جامعي   سنوات٧  أخصائي اجتماعي  ٤٠

  -  -  -   سنوات٧  ون عاملينشئ  ٤١

  المديرية ، الوزارة   دورات٣  جامعي   سنة١٢  مدير الجمعية   ٤٢
  -  -  جامعي   سنوات٩  -  ٤٣

  -  -  جامعي   سنة١٤  محاسب   ٤٤

  -  -  جامعي  -  -  ٤٥
  -  -  جامعي   سنوات٤  طبيب   ٤٦

  -  -  جامعي   سنة١٣  أخصائي مهنى  ٤٧

  -   -  جامعي   سنوات٥  ممرضة   ٤٨

  -  -  جامعي  وات سن٩  طبيب  ٤٩
  -  -  جامعي   سنوات١٠  أخصائية اجتماعية  ٥٠

المؤسسة العلمية   ١  جامعي   أشهر٣  مدير مكتب  ٥١

  للتدريب
  -  -  مؤهل متوسط  سنة١٧  مشغل  ٥٢

  

  

ألستجابات أفراد العينـة   والوسط الحسابي تم حساب التكرارات واألوزان النسبية :ثانيا
  :وكانت علي النحو التالي 

دور الجمعيات األهلية في "  أفراد العينة حول عبارات المحور األول استجابات-١

   "مجال تأهيل المعوقين حركيا
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  )١٤(جدول رقم 
يوضح الجدول التالي نتائج المعالجة اإلحصائية الستجابات أفراد العينة حول المحـور            

  :األول وهي كما يلي
  

  ات أفراد العينةنتائج المعالجة اإلحصائية الستجاب
  

  
  
  

  م

  

  

  

نسبة   العبــارات
  %الموافقة 

الوزن   ٢كا

  النسبي

الوسط 

  الحسابي

  الترتيب

يتوافر بالجمعيـة هيكـل تنظيمـي         ١

%٦٩,٢  .واضح االختصاصات  ٢,٦٢ ٨٧,٢ ١٨٥ 

٣ 

يتم صنع القرار داخل الجمعية بشكل        ٢

%٣٢,٧  .جماعي  ٢,١٥ ٧١,٨ ١٨٠,٤٩ 

٢٢  

يوجد نظام لمتابعة ورقابة العاملين       ٣
%٧١,٢  .يةبالجمع  ٢,٦٧  ٨٩,١ ١٨٥,٩٥  

١  

يتوفر بالجمعية نظاما للحوافز لرفع       ٤
%٣٢,٧  .مستوى أداء العاملين بها  ٢,١٢ ٧٠,٥ ١٧٩,٨٤ 

٢٤ 

تعمل قيادة الجمعية على توفير مناخ        ٥
ــل   ــاون والعم ــسوده روح التع ت

%٦٣,٥  .الجماعي  ٢,٥٢  ٨٤ ١٨٣,٢٢  

٦  

موقع الجمعية معلن يمكن الوصول       ٦
%٧١,٢  .إليه بسهولة  ٢,٦٢ ٨٧,٢ ١٨٥,٤٢ 

٣  

توجد تعقيـدات خاصـة باسـتقبال         ٧
المعوقين حركيا وإدخالهم في برامج     

%٣٢,٧  . التأهيل  ١,٨٧ ٦٢,٢ ١٧٩,٨٤ 

٢٦  

تقوم الجمعية بإجراء مسح لـسوق        ٨
احتياجاته قبل البـدء     العمل لمعرفة 

%٤٠,٤  .في عملية التأهيل  ٢,١٢ ٧٠,٥ ١٧٩,١٣ 

٢٤  

ب ميــول تراعــى بــرامج التــدري  ٩
%٦٥,٤  .واحتياجات المعوقين حركيا  ٢,٥ ٨٣,٣ ١٨٣,٥١ 

٧  

%٥١,٩تتفق برامج التدريب والتأهيل مـع        ١٠  ١٣ ٢,٣٧ ٧٨,٨ ١٨٠,٨٩  
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  .متطلبات سوق العمل
يقوم المعوق باختيار المهنة التـى        ١١

%٢٦,٩  .يرغبها  ١,٩٢ ٦٤,١ ١٧٩,١١ 
٢٨ 

يساعد التأهيل على تزويد المعـوق        ١٢
ارات التى تزيد مـن     بالخبرات والمه 

%٤٨,١  .كفاءته في العمل  ٢,٣٨ ٧٩,٥ ١٨١,٤٦ 

١٣  

يوجد متخصصين لتوجيه المعـوق       ١٣

%٧٣,١  .إلى المهنة التى يرغبها  ٢,٦٣ ٨٧,٨ ١٨٦,٠٣ 
٢ 

توجد بالجمعيـة وسـائل تعليميـة         ١٤
وتكنولوجية تـساعد فـي عمليـة       

%٣٢,٧  . التأهيل  ٢,١٣ ٧١,٢ ١٨٠,١٤ 

٢٤  

ين مهــارات يتــوافر لــدى العــامل  ١٥

استخدام األجهزة واألدوات الالزمة     
%٥٣,٨  .لتعليم وتأهيل المعوقين حركيا  ٢,٤٤ ٨١,٤ ١٨١,٨٦ 

١٠  

يتوقف التأهيل عند مجـرد اإلمـداد         ١٦
ــضية واألدوات   ــاألجهزة التعوي ب

%٥١,٩  . المساعدة  ٢,٣١ ٧٦,٩ ١٨٠,٤٩ 

١٧  

تصمم برامج التأهيل علـى احـدث         ١٧
%٣٢,٧  .التقنيات الموجودة حاليا   ٢,١٢ ٧٠,٥ ١٧٩,٨٤ 

٢٥  

تساعد برامج التدريب التى يحـصل        ١٨
عليها المعوق في الحـصول علـى       

%٦٧,٣  .فرص عمل بعد التأهيل   ٢,٥٨ ٨٦ ١٨٤,٣٢ 

٤  

الجهة التى تشرف علـى التأهيـل         ١٩
المهني هى نفسها التى تشرف على      

%٦٣,٥  .التوظيف  ١,٩٦ ٦٥,٤ ١٧٩,٤ 

٢٧  

كبيرة من  يحقق المتدربون استفادة      ٢٠

%٥٧,٧  برامج التأهيل داخل الجمعية  ٢,٤٨ ٨٢,٧ ١٨٢,٣٤ 
٨  

يتوفر لدى الجمعية متخصصون في       ٢١
%١٩,٢  .مجال تأهيل المعوقين بكافة برامجه  ١,٩٨ ٦٦ ١٨١,٩٩ 

٢٦  

%٤٨,١تنظم الجمعية اللقـاءات التربويـة        ٢٢  ١٥ ٢,٣٥ ٧٨,٢ ١٨٠,٨  
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والنفسية لتطوير وتحسين الكفايات    
  .المهنية للمعلمين واإلداريين

تيــسر الجمعيــة أمكانيــة أجــراء   ٢٣
العمليـــات الجراحيـــة داخـــل 
المستشفيات للمعـوقين حركيـا أذا      

%١٧,٣ .دعت الحاجة  ١,٥٤ ٥١,٣ ١٨٢,٩٦ 

٣٣  

تشجع الجمعية عملية المساهمة في       ٢٤

%٤٨,١ .تمويل األنشطة التاهيلية بها  ٢,٢٩ ٧٦,٣ ١٨٠,١٤ 
١٨  

لتنميـة  توفر الجمعية دورات فـي ا       ٢٥
المهنية الخاصة بعمليـات التأهيـل      

%٥٣,٨  . للعاملين بها  ٢,٤٤ ٨١,٤ ١٨١,٨٦ 

١٠  

تحرص الجمعية على معرفـة مـا         ٢٦

يستجد في مجال تأهيـل المعـوقين       
%٥٧,٧  .حركيا  ٢,٥٠ ٨٣,٣ ١٨٢,٦٣ 

٧  

تــوفر الجمعيــة وســائل االنتقــال   ٢٧

للمتدربين مـن المنـاطق الريفيـة       
%٢٥  .والبعيدة  ١,٧٩ ٥٩,٦ ١٧٩,٦٦ 

٣٠  

تحشد الجمعيات جهودها من أجـل        ٢٨
تشريعات أفضل للمعوقين بالتعـاون     

%٦٣,٥  .مع الجمعيات األخرى  ٢,٥٠ ٨٣,٣ ١٨٣,٠٩ 

٧  

تتناسب أعداد جمعيات التأهيل مـع        ٢٩
الزيادة المستمرة في أعداد المعوقين 

%٦٥,٤  .حركيا  ٢,٥٤ ٨٤,٦ ١٨٣,٦٨ 

٥  

تعمل الجمعية على أنشاء المشاريع       ٣٠

تضمن فرص عمل للمعوقين بعـد      ل
%١٩,٢  .انتهاء عملية التأهيل  ١,٨٧ ٦٢,٢ ١٨٠,١٤ 

٢٨  

تعمل الجمعية على أشراك أوليـاء         ٣١

%٢١,٢  .األمور في وضع خطة التأهيل  ١,٧٥ ٥٨,٣ ١٧٩,٨٤ 
٣٠  

تدعو الجمعية أولياء األمور لحضور     ٣٢

االجتماعات الرسمية وغير الرسمية    
%٤٨,١  .التى تنظمها  ٢,٢١ ٧٣,٧ ١٧٩,٨٨ 

٢١  
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يساهم اآلباء فـي بعـض المهـام          ٣٣
%٩,٦  .اإلدارية داخل الجمعية  ١,٣٨ ٤٦,٢ ١٨٥,٤٢ 

٣٤  

تعلن الجمعية بأكثر من وسيلة عـن      ٣٤
( الخدمات التاهيلية التـى تقـدمها       

ــة  ــات ورقي ــصحف -إعالن  – ال

%٥١,٩  ). االنترنت–التليفزيون   ٢,٢٧ ٧٥,٦ ١٨٠,٤٥ 

١٩  

ــى تحف   ٣٥ ــة عل ــل الجمعي ــز تعم ي

المتطوعين من المجتمـع المحلـى      
%٥٩,٦  .لالشتراك في أنشطتها التاهيلية  ٢,٣٧ ٧٨,٨ ١٨٢,٠٣ 

١٤  

يحرص العاملون بالجمعيـة علـى        ٣٦

أقامة عالقـات طيبـة مـع أسـر         
%٤٨,١  .المعوقين حركيا  ٢,٣٣ ٧٧,٦ ١٨٠,٥٤ 

١٦  

يتوفر التمويل الالزم لبناء وتجديـد        ٣٧
مباني الجمعية وتجهيزهـا لتأهيـل      

%٥١,٩ .معوقين حركياال  ٢,٣١ ٧٦,٩ ١٨٠,٤٩ 

١٧  

تقوم الجمعية بنشر أدلـة وكتيبـات      ٣٨
عن كيفية االلتحاق بها واألسـاليب      

%٥١,٩ .المتبعة في التأهيل داخلها  ٢,٣٨ ٧٩,٥ ١٨١,١١ 

١٣  

تهتم الجمعية بنـشر الـوعي فـي          ٣٩

المجتمع المحلـى حـول االهتمـام       
%٣٦,٥ .بالرعاية الصحية للحوامل واألطفال  ٢,١٩ ٧٣,١ ١٨٠,١٩ 

٢٢ 

الجمعية لها موقع علـى االنترنـت         ٤٠

وبريد الكتروني لتيـسير الوصـول      
%٤٢,٣ .إليها  ٢,١٢ ٧٠,٥ ١٧٩,٢٩ 

٢٥  

تسمح الجمعية بإجراء االتـصاالت       ٤١
الهاتفية بين الجمعية والمنـزل أذا      

%٦٧,٣  .دعت الحاجة لذلك  ٢,٦٣ ٨٧,٨ ١٨٤,٩٨ 

٢  

ق توفر الجمعيـة معـارض لتـسوي       ٤٢
%٥٩,٦ . منتجات المتدربين  ٢,٤٢ ٨٠,٨ ١٨٢,٠٣ 

١٠  

تتعاون الجمعية مع بعض الجمعيات       ٤٣
%٣٢,٧ .المحلية والدولية  ١,٨٧ ٦٢,٢ ١٧٩,٨٤ 

٢٩  
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تقوم الجمعية بدعوة أصحاب الحرف    ٤٤
والمهن المختلفة من اآلباء وأفـراد      

المجتمع المحلـى للمـساهمة فـي       
%١٧,٣ .عمليات التأهيل  ١,٧١ ٥٧,١ ١٨٠,١٩ 

٣٢  

يوجد برنامج التوعية حول األخطار       ٤٥

التى تتعرض لها األمهات الحوامـل      
والتي تساعدهن على تجنـب والدة      

%٥٥,٨ .طفل لديه إعاقة حركية  ٢,٢٩ ٧٦,٣ ١٨١,٢٩ 

١٨  

تشمل عملية التأهيل داخل الجمعيـة      ٤٦
كل المعوقين حركيا مـن المجتمـع       

%٤٠,٤ .المحلى الذين هم بحاجة للتأهيل  ٢,٢٣ ٧٤,٤ ١٨٠,٠٥ 

٢٠  

  

  : يتضح من الجدول السابق ما يلي-
ممـا  ) ٠,٠١(بالجدول جاءت دالة إحصائيا لكل العبارات عند مستوي داللة          ) ٢كا(قيم  

يعني وجود فروق حقيقية بين استجابات أفراد العينـة مـن األخـصائيين واإلداريـين               
ذا المحور بحيث تم تقسيم     العاملين بالجمعيات األهلية حول جميع العبارات المتضمنة به       

  :استجابات أفراد العينة حول هذا المحور إلى ثالثة مراتب كما يلي
ــاءت* ــارات ج  ،)١٨( ،)١٦(،)١٥( ،)١٣(،)١٢(،)١٠(،)٩(،)٦(،)٥(،)٣(،)١( العب

)٣٧(،  )٣٦(،  )٣٥(،  )٣٤(،  )٢٩(،  )٢٨(،  )٢٦(،  )٢٥( ،)٢٤( ،)٢٢( ،)٢٠( ،
رتبة األولـى حيـث ارتفعـت نـسبة      في الم)٤٦(،  )٤٥ ( ،)٤٢(،  )٤١(،  )٣٨(

  . الموافقة عليها بدرجتها األعلى
 ،)٢٧(،)٢١( ،)١٩( ،)١٧( ،)١٤( ،)١١( ،)٨( ،)٧(،)٤(،)٢ ( جاءت العبـارات  * 

في المرتبة الثانية حيـث حـصلت       ) ٤٣(،)٤٠(،)٣٩(،  )٣٣(،)٣٢( ،)٣١(،)٣٠(
  .علي نسبة موافقة متوسطة

لثالثة حيث حصلت علـي نـسبة موافقـة         في المرتبة ا  ) ٤٤(،)٢٣(جاءت العبارات   *
  . متدنية

  : وفيما يلي تفسير لهذه النتائج تبعا لكل عبارة

 . يتوافر بالجمعية هيكل تنظيمي واضح االختصاصات-١
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) %٦٥,٧(ونـسبة موافقـة     ) ٨٤,٩(جاءت في الترتيب الثالث بوزن نـسبي        
نسبة الموافقة على هذه    بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، وبرغم ارتفاع الوزن النسبي و         

العبارة األ إن الواقع يعكس افتقار الجمعيات األهلية لوجود هيكـل تنظيمـي وأضـح                
ومكتمل فغالبا ما يتغيب األعضاء ويتم انتداب الكثير ممن يعملون بالجمعية مـن قبـل               
الوزارة للعمل في أكثر من جمعية في آن واحد ما يؤدى إلى تغيبهم ونقص الخـدمات                

  .وذلك طبقا لمالحظات الباحثةالمقدمة 

  .يتم صنع القرار داخل الجمعية بشكل جماعي -٢
ونـسبة موافقـة    )  ٧١,٨(جاءت في الترتيب الثاني والعشرين بوزن نـسبي         

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، وقد انخفض الوزن النسبي لهـذه العبـارة             %) ٣٢,٧(
 من إجابات أفراد العينة تعبيرا عـن        ويعد هذا االنخفاض كما تنامي إلى إدراك الباحثة       

ترددهم وعدم معرفتهم بكيفية صناعة القرار داخل الجمعية وبحوار الباحثة معهم تبـين             
إن القرارات في أغلب األحيان تأتى مباشرة من اإلدارة وهذا يؤدى إلى غياب التنـسيق        

 جانب انه يعد    بين أجزاء الجمعية وتعطيل الكثير من الخدمات التى تقدمها الجمعية إلى          
  .مصدرا من مصادر إهدار الوقت

  .يوجد نظام لمتابعة ورقابة العاملين بالجمعية - ٣
%) ٧١,٢(ونـسبة موافقـة     ) ٨٩,١(جاءت في الترتيب األولى بوزن نـسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ،  وبهذا فقد احتلت هذه العبارة المرتبة األولـى، فمـن                
 من محادثات بينها وبين األخصائيين االجتمـاعيين تبـين إن           خالل ما قامت به الباحثة    

هناك نظاما صارما لمتابعة ورقابة العاملين ويتم ذلك عادة في صورة دفـاتر توضـع               
لتوضح مواعيد حضور وانصراف من في الجمعية كما إن النظام الهرمي الواضح في             

ـ          ي شـكل مجموعـات     الهيكل التنظيمي داخل الجمعيات يجعل األفراد داخل الجمعية ف
 ويوضح إلى اى    ه وهذا يتيح لكل رئيس محاسبة مرؤوسي      نتتكون من رئيس ومرؤوسي   

  .مدى أصبحت المتابعة والرقابة هما أهم ما يقوم به العاملين داخل الجمعيات

  .يتوفر بالجمعية نظاما للحوافز لرفع مستوى أداء العاملين بها -٤
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ونـسبة موافقـة    ) ٧٠,٥(بي  جاءت في الترتيب الرابع والعشرين بوزن نـس       
بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، وقد قلت نسبة الموافقة علي هـذه العبـارة       %) ٣٢,٧(

نظرا لما أوضحه العاملين بالجمعيات من االنخفاض التدريجي لما يحصلون عليه مـن             
مكافآت وحوافز ويرجعون السبب في ذلك إلى انخفـاض التمويـل الحكـومي لهـذه               

ي تعتمد عليه الجمعيات بشكل رئيسي ، وقد اتضح للباحثـة أن أحـدى              الجمعيات والذ 
الجمعيات التى تم التطبيق بها قد أنخفض التمويل الحكومي لها وأصبح يوازى ثلث مـا               
كانت تحصل عليه الجمعية في بداية الدراسة اى في أقل من عامين ، هذا إلى جانب أن                 

 لم يعد بنفس الدرجة التى كان عليها        تمويل الجمعية عن طريق جمع التبرعات والهبات      
  .حيث أنه يتناقص باستمرار
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  .تعمل قيادة الجمعية على توفير مناخ تسوده روح التعاون والعمل الجماعي - ٥
بالنسبة %) ٦٣,٥(ونسبة موافقة   ) ٨٤(جاءت في الترتيب السادس بوزن نسبي       

 الموافقة لهذه العبارة إلى     ألستجابات أفراد العينة ، ويعزي ارتفاع الوزن النسبي ونسبة        
 الـذين   دما أوضحه العاملون بالجمعيات األهلية من أن المدراء والرؤساء وكل األفـرا           

ينتمون إلى الجهاز اإلداري بالجمعية يتعاملون معهم ومع بعضهم العض بكـل حـب               
  .وتعاون

  . بسهولةإليهموقع الجمعية معلن يمكن الوصول  - ٦
%) ٧١,٢(ونـسبة موافقـة     ) ٨٧,٢(زن نـسبي    جاءت في الترتيب الثالث بو    

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، وقد ارتفع الوزن النسبي لهذه العبارة فغالبا ما تكـون               
المباني الخاصة بالجمعية هى نفسها منذ إن بدأت ولم يحدث لها اى تغيير أو تبديل مما                

ة الموافقـة والـوزن     يجعل منها هدفا يسهل الوصول أليه وعلى الرغم من ارتفاع نسب          
النسبي على هذه العبارة األ إن الواقع يعكس أمرا مخالفا ألن هناك صعوبة حقيقة فـي                
الوصول إلى اى جمعية ، فاألشخاص الذين يعيشون بالقرب منها قد ال يعرفون مكانها              

 ذلك إلى الجمعيات ال تتوفر لها السبل واألموال الالزمة لإلعالن عـن نفـسها               عويرج
  .  تهاوعن أنشط

  . برامج التأهيلفي المعوقين حركيا وأدخالهم باستقبالتوجد تعقيدات خاصة  - ٧
ونـسبة موافقـة   ) ٦٢,٢(جاءت في الترتيب السادس والعشرين بوزن نـسبي         

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، ويعزي انخفاض الوزن النـسبي ونـسبة            %) ٣٢,٧(
املون بالجمعية مـن أنـه ال توجـد إيـه           الموافقة علي هذه العبارة إلى ما أوضحه الع       

إجراءات أو تعقيدات خاصة باستقبال المعوقين وإدخالهم في برامج التأهيل، على الرغم            
من مالحظات الباحثة بأنه ال توجد برامج تأهيل مخططة وواضحة فكل ما يتم عمله هو             

معوق ومن  تكوين لجنة لفحص المعوقين وإبداء الرأي في درجة اإلعاقة والعجز لدى ال           
ثم تتخذ الجمعية قرارا بمنح المعوق شهادة تأهيل دون القيام بأي تأهيل فعلـى داخـل                

  .الجمعية
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 عمليـة   في قبل البدء    احتياجاتهتقوم الجمعية بإجراء مسح لسوق العمل لمعرفة         - ٨

  .التأهيل
ونـسبة موافقـة    ) ٧٠,٥(جاءت في الترتيب الرابع والعشرين بوزن نـسبي         

 ألستجابات أفراد العينة ، ويرجع انخفاض الـوزن النـسبي ونـسبة      بالنسبة%) ٤٠,٤(
الموافقة علي هذه العبارة إلى ما أوضحه العاملون بالجمعيات من أن الجمعية ال تقـوم               
باى نوع من المسوح على المجتمع المحلى أو لسوق العمل بل يـتم توجيـه المعـوق                 

وفى بعـض األحيـان يرشـح       بصورة عفوية من قبل األخصائيين المهنيين بالجمعية        
  .المعوق لنفسه مهنة يجيدها

  .تراعى برامج التدريب ميول واحتياجات المعوقين حركيا - ٩
%) ٦٥,٤(ونـسبة موافقـة     ) ٨٣,٣(جاءت في الترتيب السابع بوزن نـسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، وبهذا فقد ارتفعت نسبة الموافقة والوزن النسبي لهـذه              
ن بعض الجمعيات التى تمت التطبيق بها يوجد بها أكثـر مـن مجـال مـن                العبارة أل 

مجاالت عمل المعوقين فهناك ورش مختلفة للتدريب على مهن مختلفة إلى جانـب إن              
  .بعض الجمعيات تتيح الفرصة للمعوقين حركيا الختيار مهنة تناسب درجة اإلعاقة لديه

  .ق العملتتفق برامج التدريب والتأهيل مع متطلبات سو -١٠
%) ٥١,٩(ونسبة موافقة   ) ٧٨,٨(جاءت في الترتيب الثالث عشر بوزن نسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، ويرجع انخفاض الوزن النسبي لهذه العبـارة إلـى إن               
الجمعية ال تتعرف بأي شكل من األشكال على احتياجات سوق العمل قبل البـدء فـي                

  .عملية التأهيل

  .باختيار المهنة التى يرغبهايقوم المعوق  -١١
ونـسبة موافقـة    ) ٦٤,١(جاءت في الترتيب الثامن والعشرين بوزن نـسبي         

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، ويرجع انخفاض نسبة الموافقة علـى هـذه            %) ٢٦,٩(
العبارة إلى أن الجمعية هى من يحدد المهنة التى سوف يتدرب عليها المعوق طبقا لمـا                

ه ولدرجة اإلعاقة لديه في معظم الحاالت ومن المالحظ إن هناك ارتباطـا            تراه مناسبا ل  
تقوم الجمعيـة    على أنه    نواللتان تنصا ) ١٠(،)٨(شديدا بين هذه العبارة والعبارات رقم       
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تتفق بـرامج   ،   عملية التأهيل  في قبل البدء    احتياجاتهبإجراء مسح لسوق العمل لمعرفة      
 وكل هذه العبارات توضح إلـى اى مـدى          العملالتدريب والتأهيل مع متطلبات سوق      

  .يوجد غياب للتخطيط الخاص بعمليات التأهيل داخل الجمعيات

يساعد التأهيل على تزويد المعوق بالخبرات والمهارات التى تزيد من كفاءته             - ١٢

  . العملفي
%) ٤٨,١(ونسبة موافقة   ) ٧٩,٥(جاءت في الترتيب الثالث عشر بوزن نسبي        

تجابات أفراد العينة، أيضا لقد ارتفع الوزن النسبي ونـسبة الموافقـة لهـذه              بالنسبة ألس 
العبارة ألن عملية التأهيل وان كانت ال تتم على أسس صحيحة فإنها غالبا مـا تـؤدى                 
بالمعوق إلى تعلم مهنة جديدة تزيد من معرفته وتشجعه من خالل ذلك على الدخول إلى               

  .سوق العمل

  . المهنة التى يرغبهاإلىه المعوق يوجد متخصصين لتوجي - ١٣
%) ٧٣,١(ونـسبة موافقـة     ) ٧٨,٨(جاءت في الترتيب الثاني بوزن نـسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، فكما سبق أن أشرنا إلي أن إدارة الجمعيات تقوم غالبـا           
افقة باختيار المهنة التى توفر بها والتي تقوم بالتدريب علها ، لذلك فقد ارتفعت نسبة مو              

  . العينة علي هذه العبارة

  . عملية التأهيلفيتوجد بالجمعية وسائل تعليمية وتكنولوجية تساعد  - ١٤
ونـسبة موافقـة    ) ٧١,٢(جاءت في الترتيب الرابع والعشرين بوزن نـسبي         

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، وترجع هذه النسبة المنخفضة إلـي اتفـاق            %) ٣٢,٧(
 الجمعيات األهلية من الوسائل التكنولوجية وخلوها من الوسـائل          أفراد العينة على خلو   

التعليمية سوى في مرحلة الحضانة وهى في العادة وسائل قديمة بعضها لم يعد صـالح               
لالستخدام إلى جانب ذلك ال تتاح الفرص للجمعيات لتجديد هـذه الوسـائل أو لـشراء                

برعـات التـى تحـصل عليهـا        أخرى جديدة نظرا لنقص التمويل وقلة وربما ندرة الت        
 .الجمعيات وذلك تبعا لما استوضحته الباحثة من حديثها مع أفراد العينة

يتوافر لدى العاملين مهارات استخدام األجهزة واألدوات الالزمة لتعليم وتأهيل           - ١٥

  .المعوقين حركيا
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%) ٥٣,٨(ونـسبة موافقـة     ) ٨١,٤( جاءت في الترتيب العاشر بوزن نسبي       
ستجابات أفراد العينة،وعلى الرغم من الوزن النسبي المرتفع لهذه العبـارة األ         بالنسبة أل 

أن نسبة الموافقة جاءت متوسطة لتدلل على ندرة العمالة المتخصصة وأن وجدت فـان              
عملها يكون موزعا على أكثر من جمعية هذا إلى جانب ضعف الحوافز وذلك طبقا لما               

فعية العاملين بالجمعيات يضاف إلى ذلك قلـه        والذي يؤثر على دا   ) ٤(أوضحته العبارة 
  .الدورات التدريبية التى يحصل عليها العاملون بالجمعيات

  .يتوقف التأهيل عند مجرد اإلمداد باألجهزة التعويضية واألدوات المساعدة - ١٦
%) ٥١,٩(ونسبة موافقة   ) ٧٦,٩(جاءت في الترتيب السابع عشر بوزن نسبي        

د العينة، ويالحظ انخفاض الوزن النسبي ونسبة الموافقـة لهـذه           بالنسبة ألستجابات أفرا  
العبارة نظرا للتأكيدات المستمرة من أفراد العينة على إن دور الجمعيـة يمتـد حتـى                
حصول المعوق على شهادة التأهيل كما إن بعض هذه الجمعيـات يوجـد بهـا ورش                

  . للتدريب على مجموعة من الحرف

  .لى احدث التقنيات الموجودة حالياتصمم برامج التأهيل ع - ١٧ 

ونـسبة موافقـة    ) ٧٠,٥(جاءت في الترتيب الخامس والعشرين بوزن نسبي        
بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، ويرجع ذلك االنخفاض إلى عـدم متابعـة            %) ٣٢,٧(

العاملين بالجمعيات لما يستجد من تطورات وتقنيات خاصة بعمليـة التأهيـل،  أيـضا               
 داخل الجمعيات ال يتم التخطيط سواء من قبل الجمعيـات أو مـن قبـل                برامج التأهيل 

  . أولياء األمور ويرجع ذلك إلى انخفاض المستوى الثقافي واالجتماعي لكثير من األسر
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 الحـصول علـى فـرص    فيتساعد برامج التدريب التى يحصل عليها المعوق   - ١٨

  .عمل بعد التأهيل
بالنـسبة  %) ٦٧,٣(ونسبة موافقة ) ٨٦ (جاءت في الترتيب الرابع بوزن نسبي    

ألستجابات أفراد العينة، ويالحظ ارتفاع الوزن النسبي ونسبة الموافقة فـي اسـتجابات             
أفراد العينة على هذه العبارة ألن التدريب عادة يتم على حرفة أو مهنة يمكن للمعـوق                

شهادة تأهيـل   حركيا إن يقوم بها من داخل المنزل ، إلى جانب ذلك يعد منح المتدرب               
احد االمتيازات التى تقدمها الجمعيات األهلية ألن حصول المعوق على شهادة التأهيـل             
  .يضاعف من فرصة حصوله على عمل حتى وان لم يكن نفس العمل الذي تدرب عليه

  . هى نفسها التى تشرف على التوظيفالمهنيالجهة التى تشرف على التأهيل  -١٩
ونـسبة موافقـة    ) ٦٥,٤(عشرين بوزن نـسبي     جاءت في الترتيب السابع وال    

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، وهذا إن دل فإنما يدل علي العجز الـشديد              %) ٣٦,٥(
التي تعانيه الجمعيات األهلية وعدم قدرتها على التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلى            

يعزى ذلـك   وعجزها عن توفير مجاالت عمل مفتوحة أمام المعوقين حركيا ويمكن إن            
من إن الجمعيات األهلية ال تقوم بعمل اى مـسوح لـسوق            ) ٨(إلى ما أوضحته العبارة   

 .العمل قبل البدء في عملية التأهيل

  .يحقق المتدربون استفادة كبيرة من برامج التأهيل داخل الجمعية - ٢٠
%) ٥٧,٧(ونـسبة موافقـة     ) ٨٢,٧(جاءت في الترتيب الثامن بوزن نـسبي        

ابات أفراد العينة، يالحظ إن هذه العبارة قد حصلت على نـسبة موافقـة              بالنسبة ألستج 
مرتفعة وهذا يدل على هناك قدر من االستفادة يحققه المعوقون داخل الجمعيـة أثنـاء               

  . تدريبهم

  . مجال تأهيل المعوقين بكافة برامجهفييتوفر لدى الجمعية متخصصون  -٢١
ونـسبة موافقـة    ) ٦٦(بي  جاءت في الترتيب السادس والعشرين بـوزن نـس        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، ويرجع ذلك االنخفاض إلى عدم توفر كـل            %) ١٩,٢(
ما تحتاج إليه الجمعية من متخصصين وقد كان ذلك واضحا خالل زيـارات الباحثـة               
للجمعيات فطبيب التأهيل ال ياتى سوى في يوم واحد أو يومين على مـدار األسـبوع                
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 المهنيين وقد يحث إن ينشغل األخصائيون في برنامج أو تدريب ما            وكذلك أألخصائيين 
مما يجعلهم ال يأتون إلى الجمعيات لفترات طويلة أيضا الحظت الباحثة عـدم وجـود               
أخصائيين نفسيين أو تربويين داخل الجمعيات التى قامت بزيارتها وهذا يعكس نوعيـة             

يث عـدم احتوائهـا علـى خـدمات          ح نالخدمات المتدنية التى تقدم للمعوقين حركيا م      
اإلرشاد النفسي أو التربوي اللذان يعدان من أهم ركائز عملية التأهيل ويمكن إن يعزى              

  . ذلك إلى الخلفية الثقافية والعلمية للمجتمع المصري بصفة عامة
  تنظم الجمعية اللقاءات التربوية والنفسية لتطوير وتحسين الكفايـات المهنيـة             -٢٢

  .داريينللمعلمين واإل

ونـسبة موافقـة    ) ٧٨,٢(جاءت في الترتيب الخامس عـشر بـوزن نـسبي           
بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، وتعود هذه النسبة إلي قلة وندرة الـدورات            %) ٤٨,١(

التدريبية  واللقاءات التربوية المقدمة من الجمعية للعاملين بها أثناء الخدمة حول برامج             
 المهارات الخاصـة بـذلك ويعتبـر أفـراد العينـة أن             التأهيل وكيفية تطوير وتحسين   

الجمعيات األهلية المتخصصة في هذا المجال بديل جيد لمعاونة الوزارة في ذلك ، كما              
تشير هذه النسبة المتوسطة إلى الحاجة المتزايدة إلى االهتمام بزيادة ما يحـصل عليـه               

قين حركيا من دورات تدريبية     العاملون بالجمعيات األهلية العاملة في مجال تأهيل المعو       
  .وإرشاد نفسي لتحسين ما يقدم من خدمات

تيسر الجمعية أمكانية أجراء العمليات الجراحية داخل المستـشفيات للمعـوقين            -٢٣

  .حركيا أذا دعت الحاجة
ونـسبة موافقـة    ) ٥١,٣(جاءت في الترتيب الثالث والثالثين بـوزن نـسبي          

لعينة، وقد حصلت هذه العبارة علي نسبة موافقـة         بالنسبة ألستجابات أفراد ا   %) ١٧,٣(
ووزن نسبي منخفضين بالنسبة الستجابات أفراد العينة نظرا لما تعانيه الجمعيات مـن             
عدم القدرة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلى ومنها المستـشفيات ، أيـضا              

 من األنـشطة التـى      نقص الموارد المالية المتاحة يقف حائال أمام قيام الجمعية بالكثير         
  .تحتوى في مضمونها على نفقات تتحملها الجمعية

 . تشجع الجمعية عملية المساهمة في تمويل األنشطة التاهيلية بها-٢٤
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%) ٤٨,١(ونسبة موافقة   ) ٧٦,٣(جاءت في الترتيب الثامن عشر بوزن نسبي        
قطاع الصلة بين   بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، ويعد من أهم أسباب ذلك االنخفاض ان           

الجمعيات األهلية وأفراد المجتمع المحلى المحيط بها ، ويرجع ذلك أيضا لغياب ثقافـة              
  .التطوع لدى أفراد المجتمع المحلى بالرغم من توفر اإلمكانيات البشرية الهائلة 

  . التنمية المهنية الخاصة بعمليات التأهيل للعاملين بهافيتوفر الجمعية دورات  -٢٥
%) ٥٣,٨(ونـسبة موافقـة     ) ٨١,٤( الترتيب العاشر بوزن نـسبي       جاءت في 

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، ويرجع ذلك االنخفاض النسبي إلـى نقـص المـوارد              
المالية والبشرية والفنية لدى الجمعيات األهلية والتي تؤدى بدورها إلى االعتماد علـى             

ادا كامال والتـي هـى نفـسها مجـرد        دورات التنمية المهنية التى تقدمها الوزارة اعتم      
تدريبات ال تفي بالغرض المطلوب وال ينتج عنها اى تحسين في الخدمات المقدمة بـل               
على العكس من ذلك تعد سببا من األسباب التى تزيد من تغيب العاملين واألخـصائيين               

  . بالجمعيات

  .ا مجال تأهيل المعوقين حركيفي تحرص الجمعية على معرفة ما يستجد -٢٦

%) ٥٧,٧(ونـسبة موافقـة     ) ٨٣,٣(جاءت في الترتيب السابع بوزن نـسبي        
بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، وعلى الرغم من الوزن النسبي المرتفع ونسبة الموافقة            
المتوسطة األ أن الباحثة الحظت عدم وجود اى نشرات من جمعيات محلية أو دوليـة               

  . ما يستجد في مجال تأهيل المعوقين حركيامن تلك التى يتم نشرها والتي تحتوى على

  . توفر الجمعية وسائل االنتقال للمتدربين من المناطق الريفية والبعيدة-٢٧
بالنسبة %) ٢٥(ونسبة موافقة   ) ٥٩,٦(جاءت في الترتيب الثالثين بوزن نسبي       

ألستجابات أفراد العينة ، ويرجع ذلك االنخفاض إلى عدم قدرة الجمعية علـى تـوفير               
  .سائل االنتقال والذي يعزى إلى نقص الموارد المالية المتاحة لدى الجمعياتو

 للمعـوقين بالتعـاون مـع       أفـضل  تحشد الجمعيات جهودها من أجل تشريعات        -٢٨

  .األخرىالجمعيات 
%) ٦٣,٥(ونـسبة موافقـة     ) ٨٣,٣(جاءت في الترتيب السابع بوزن نـسبي        

 العبارة على نسبة موافقـة ووزن نـسبى         بالنسبة ألستجابات أفراد العينة،  حصلت هذه      
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مرتفع وان دل هذا فإنما يدل على تنامي شعور الجمعيات بأهمية تحـسين التـشريعات               
المتعلقة بتأهيل المعوقين األمر الذي ينعكس على دور الجمعيات األهلية ويـؤدى إلـى              

  .زيادة فعالية الدور الذي تقوم به

  . أعداد المعوقين حركيافيزيادة المستمرة  تتناسب أعداد جمعيات التأهيل مع ال-٢٩
%) ٦٥,٤(ونـسبة موافقـة     ) ٨٤,٦( جاءت في الترتيب الخامس بوزن نسبي       

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، ،وبالرغم من حصول هذه العبارة علـى وزن نـسبى              
ونسبة موافقة مرتفعة األ أن الواقع يعكس ذلك فأعداد جمعيات تأهيل المعـوقين غلـى               

م من كونها في ازدياد مستمر إال أنها لن تتناسب بأي حال من األحوال مع الزيادة                الرغ
المستمرة في أعداد المعوقين ، أيضا إحصاءات الوزارة تعكس تناقصا مـستمرا فـي              

  .أعداد جمعيات تأهيل المعوقين حركيا

 تعمل الجمعية على أنشاء المشاريع لتضمن فرص عمل للمعوقين بعـد انتهـاء              -٣٠

  ية التأهيلعمل
ونـسبة موافقـة    ) ٦٢,٢(      جاءت في الترتيب التاسع والعـشرين بـوزن نـسبي           

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، ويرجع ذلك االنخفاض إلى إن دور الجمعية           %) ١٩,٢(
يتوقف دائما عند حصول المعوق على شهادة التأهيل وتركه للجمعيـة كمـا إن نقـص     

 يتيح للجمعيات التفكير في إقامة اى مشروعات قد يؤدى          الموارد المالية ومحدوديتها ال   
الرفض المجتمعي لما يقوم به المعوقين من أعمال إلى توقفها وتحمل الجمعيات للمزيد             

  .من األعباء المالية
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  . وضع خطة التأهيلفي تعمل الجمعية على أشراك أولياء األمور -٣١
%) ٢١,٢(نـسبة موافقـة   و) ٥٨,٣( جاءت في الترتيب الثالثين بوزن نـسبي    

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، ويرجع ذلك االنخفاض الشديد إلى المـستوى الثقـافي             
واالجتماعي ألسر المعوقين وعدم اقتناعهم بالتواصل مع الجمعيات وتوقف دورهم عند           
توصيل المعوق إلى الجمعية كما أن الجمعيات ومع عدم تـوفر العـدد الكـافي مـن                 

 البشرية التى تساعدها على التشاور مـع        ت يتوفر لديها الوقت واإلمكانيا    األخصائيين ال 
  .أولياء أمور المعوقين حول ما تقدمه الجمعية لهم من خدمات

 الرسمية وغير الرسمية التـى  االجتماعات تدعو الجمعية أولياء األمور لحضور       -٣٢

  .تنظمها
ونـسبة موافقـة    ) ٧٣,٣( جاءت في الترتيب الحادي والعشرين بوزن نـسبي         

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، حصلت هذه العبارة علـى نـسبة موافقـة             %) ٤٨,١(
 والمجتمع المحلى كالهمـا يبـدو       ةووزن نسبى متوسط إلى منخفض فالجمعيات األهلي      

منعزال عن األخر إلى حد كبير بالرغم من إن الجمعيات األهلية هـى فـي األسـاس                 
ة أفراد المجتمع للمساهمة في حـل مـشكالته وسـد           مؤسسات مجتمعية أنُشئت بواسط   

  .النقص في الخدمات المقدمة من قبل الدولة

  .  بعض المهام اإلدارية داخل الجمعيةفي يساهم اآلباء -٣٣
ونـسبة موافقـة    ) ٤٦,٢(جاءت في الترتيب الرابع والثالثين بـوزن نـسبي          

 على نسبة موافقة ووزن     بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، حصلت هذه العبارة      %) ٩,٦(
نسبى منخفض جدا فاآلباء ال يتدخلون باى شكل من األشكال في عمل الجمعيات وتبدو              

وتعكس هذه العبارات الـصلة     )٣٢(،)٣١(هذه العبارة مرتبطة إلى حد كبير بالعبارات        
 وبين أسر المعوقين حركيا من ناحيـة وبينهـا وبـين            ةالمنقطعة بين الجمعيات األهلي   

  .لمحلى من جهة أخرىالمجتمع ا
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 إعالنـات (  التى تقـدمها     التاهيلية تعلن الجمعية بأكثر من وسيلة عن الخدمات         -٣٤

  ). االنترنت– التليفزيون – الصحف -ورقية
ونـسبة موافقـة    ) ٧٥,٦( جاءت في الترتيب التاسع عـشر بـوزن نـسبي           

 غيـاب دور    بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ،هذه النسبة المتوسطة تعكـس        %) ٥١,٩(
اإلعالم في اإلعالن عن الجمعيات ،أيضا غياب دور الجمعيـات فـي اإلعـالن عـن         
أنشطتها والذي قد يتوقف عند اإلعالنات الورقية فحسب ويمكن إرجاع ذلك إلى عـدم              
توفر الموارد المالية التى تسمح للجمعيات باإلعالن في وسائل أخرى كما أن اإلعـالن              

  .  توى ثقافي وعلمي مرتفع وهذا ما ليس متوفرمن خالل االنترنت يتطلب مس

 فـي  تعمل الجمعية على تحفيز المتطوعين من المجتمـع المحلـى لالشـتراك              -٣٥

  .التاهيلية أنشطتها
%) ٥٩,٦(ونسبة موافقة   ) ٧٨,٨(جاءت في الترتيب الرابع عشر بوزن نسبي        

لوزن النـسبي لهـذه     بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ،من المالحظ إن نسبة الموافقة وا         
العبارة متوسط  فالجمعيات تفتقر إلى الطرق المختلفة التى يمكنها من خاللهـا تـشجيع         
المتطوعين من المجتمع المحلى وربما يعود ذلك إلى غياب دور اإلعـالم فـي دفـع                

 في أنشطة الجمعيات كأحد مسارات العمل الخيـري وكطريقـة           كالشباب إلى االشترا  
  .الفراغ لديهملالستفادة من أوقات 

  . يحرص العاملون بالجمعية على أقامة عالقات طيبة مع أسر المعوقين حركيا-٣٦
ونـسبة موافقـة    ) ٧٧,٦(جاءت في الترتيب السادس عـشر بـوزن نـسبي           

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، حصلت هذه العبارة علـى نـسبة موافقـة             %) ٤٨,١(
د العينة ككل بالرغم من التأكيد المستمر       ووزن نسبى متوسط وذلك تبعا ألستجابات أفرا      

من العاملين بالجمعيات على حرصهم الشديد على أقامة عالقات طيبة مع أسر المعوقين             
  .حركيا
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 الجمعية وتجهيزها لتأهيل المعـوقين      مباني يتوفر التمويل الالزم لبناء وتجديد       -٣٧

  .حركيا
%) ٥١,٩(ة موافقة   ونسب) ٧٦,٩(جاءت في الترتيب السابع عشر بوزن نسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، حصلت هذه العبارة على نسبة موافقـة ووزن نـسبى              
  .منخفض وهذا يعكس ما تعانيه الجمعيات األهلية من نقص في الموارد المالية المتاحة

 في المتبعة   واألساليب تقوم الجمعية بنشر أدلة وكتيبات عن كيفية االلتحاق بها           -٣٨

   .داخلهاالتأهيل 
%) ٥١,٩(ونسبة موافقة   ) ٧٩,٥(جاءت في الترتيب الثالث عشر بوزن نسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، حصلت هذه العبارة على نسبة موافقـة ووزن نـسبى              
متوسط الن الجمعيات قليال ما تقوم بنشر أدلة أو كتيبات عن األنشطة التى تقـوم بهـا                 

ها إلى الوزارة أو للمشاركة بها في ندوة مـا إال إن  وان حدث ذلك يكون من اجل إرسال    
النشر على مستوى المجتمع المحلى ال يتم مطلقا ، لدرجة انه يتم التعامـل مـع هـذه                  

  .الكتيبات على أنها من الوثائق السرية بالجمعية

 بالرعاية الصحية   االهتمام المجتمع المحلى حول     في الوعي تهتم الجمعية بنشر     -٣٩

  .طفالللحوامل واأل
ونـسبة موافقـة    ) ٧٣,١( جاءت في الترتيب الثاني والعشرين بوزن نـسبي         

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، حصلت هذه العبارة علـى نـسبة موافقـة          %) ٣٦,٥(
سنة وان  ١٦ووزن نسبى منخفض وذلك الن الجمعية غالبا ال تهتم بالمعوقين دون سن             

 رعاية  افي سن سنتين على أقصى تقدير أم      وجدت بها دور حضانة فاالهتمام بها يكون        
األمهات والحوامل وتنفيذ اى مشروعات أو برامج تتعلق بتوعية األمهات والحوامل فال            
يتم على اإلطالق وقد يرجع ذلك لعدم توفر الكوادر الطبية والتربوية التى تـساهم فـي         

  . تنفيذ هذه المشروعات والبرامج
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  .إليها لتيسير الوصول الكترونينت وبريد  الجمعية لها موقع على االنتر-٤٠
ونـسبة موافقـة    ) ٧٠,٥(جاءت في الترتيب الخامس والعشرين بوزن نسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة،  حصلت هذه العبارة علـى نـسبة موافقـة          %) ٤٢,٣(
ووزن نسبى منخفض فكل الجمعيات التى قامت الباحثة بزيارتها ليس لها موقع علـى              

 بالرغم من انه يعد من أسرع الوسائل وأرخصها في اإلعالن عـن الجمعيـة               االنترنت
  .وخدماتها

 تسمح الجمعية بإجراء االتصاالت الهاتفية بـين الجمعيـة والمنـزل أذا دعـت         -٤١

  .الحاجة لذلك
%) ٦٧,٣(ونـسبة موافقـة     ) ٨٧,٨(جاءت في الترتيب الثاني بوزن نـسبي        

ت هذه العبارة على نسبة موافقـة ووزن نـسبى          بالنسبة ألستجابات أفراد العينة،  حصل     
مرتفع فقد أوضح القائمون على تقديم الخدمات بالجمعية إن إجراء االتصاالت الهاتفيـة             
من قبل الجمعية بأولياء األمور أو العكس يعد أمرا اعتياديا وربما يعد ذلك من وجهـة                

   حركيانظر الباحثة الرابط الوحيد الذي يربط الجمعيات بأسر المعوقين

  . توفر الجمعية معارض لتسويق منتجات المتدربين-٤٢
%) ٥٩,٦(ونـسبة موافقـة     ) ٨٠,٨(جاءت في الترتيب العاشر بوزن نـسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة،  حصلت هذه العبارة على نسبة موافقـة ووزن نـسبى               
حركيا وليس  متوسط فبعض الجمعيات تقوم بتسويق بعض المنتجات التى يقوم المعوقين           

  .جميعها وذلك ال يتم بصورة منظمة في الغالب

  . تتعاون الجمعية مع بعض الجمعيات المحلية والدولية-٤٣

ونـسبة موافقـة    ) ٦٢,٢(جاءت في الترتيب التاسع والعشرين بوزن نـسبي         
بالنسبة ألستجابات أفراد العينة،  حصلت هذه العبارة علـى نـسبة موافقـة          %) ٣٢,٧(

ض إلى حد ما فالتعاون بين الجمعيات وبعضها البعض ال يتم سـوى             ووزن نسبى منخف  
في أضيق الحدود والتقابل بين أعضاء الجمعيات قد ال يحدث إال أذا ما جمعتهمـا دورة        
تدريبية أما بالنسبة للتعاون مع الجمعيات الدولية فهو ليس متواجد على اإلطالق بالنسبة             

  .لجمعيات تأهيل المعوقين حركيا
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م الجمعية بدعوة أصحاب الحرف والمهن المختلفـة مـن اآلبـاء وأفـراد               تقو -٤٤

  .التأهيل عمليات فيالمجتمع المحلى للمساهمة 
ونـسبة موافقـة    ) ٥٧,١(جاءت في الترتيب الثاني والثالثين بـوزن نـسبي          

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، حصلت هذه العبارة علـى نـسبة موافقـة             %) ١٧,٣(
جدا ألن مثل هذا النوع من التعـاون بـين الجمعيـات األهليـة              ووزن نسبى منخفض    

أصحاب الحرف والمهن المختلفة من اآلباء      وأعضاء من المجتمع المحلى والمتمثلين في       
  . غير متواجد على اإلطالقوأفراد المجتمع المحلى

 والتـي  يوجد برنامج التوعية حول األخطار التى تتعرض لها األمهات الحوامل            -٤٥

  .ن على تجنب والدة طفل لديه إعاقة حركيةتساعده
%) ٥٥,٨(ونسبة موافقة   ) ٧٦,٣(جاءت في الترتيب الثامن عشر بوزن نسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة،  حصلت هذه العبارة على نسبة موافقـة ووزن نـسبى               
متوسط وذلك على الرغم من إن المقابالت التي أجرتها الباحثة مـع بعـض مـسئولي                

يات أكدت عكس ذلك األ إن هناك حاالت قليلة قامت فيهـا الجمعيـات بتوجيـه                الجمع
األمهات واآلباء ممن لديهم طفل معوق حركيا إلى ضرورة إجراء الفحـوص الطبيـة              

  .الالزمة قبل التفكير في إنجاب طفل أخر لتجنب والدة طفل معوق حركيا
 من المجتمـع المحلـى       تشمل عملية التأهيل داخل الجمعية كل المعوقين حركيا        -٤٦

  الذين هم بحاجة للتأهيل
%) ٤٠,٤(ونـسبة موافقـة     ) ٧٤,٤(جاءت في الترتيب العشرين بوزن نسبي       

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة،  حصلت هذه العبارة على نسبة موافقـة ووزن نـسبى               
تأهيل متوسط فقد أكد أفراد العينة للباحثة إن كل الحاالت التى تأتى إليهم تحصل على ال              

  .الالزم وأن الجمعية ال ترفض اى حاالت تأتى إليها 

الدور التربوي للجمعيات " استجابات أفراد العينة عبارات المحور الثاني وهو-٢

   "        األهلية في مجال تأهيل المعوقين حركيا
  

  )١٥(جدول رقم 
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 حول المحور يوضح الجدول التالي نتائج المعالجة اإلحصائية الستجابات أفراد العينة
  :الثاني

  
    نتائج المعالجة اإلحصائية الستجابات أفراد العينة

  

  م

  
  

نسبة   العبـــــــارات
  %الموافقة 

  ٢كا
الوزن 
  النسبي

الوسط 
  الحسابي

  الترتيب

١  
يتوفر بالجمعية مبنى مناسب لتقـديم بـرامج        

  .تربوية وتعليمية للمعوقين حركيا
٦٧M٣%  ١٨٤M٨٤ ١M٢ ٦M١ ٥٤ 

٢ 
 التربيـة الخاصـة     فـي لجمعية برامج   تقدم ا 

  .للمعوقين حركياً
٥٧M٧%  ١٨١M٧٦ ٧٥M٢ ٩M٤ ٣١ 

٣  
  توجد برامج تأهيل لألفراد غير القابلين للتعلم       

  .أو التدريب
٤٠M٤%  ١٧٩M٧٠ ١٣M٢ ٥M٨ ١٢ 

٤  
ببحـوث جامعيـة     من قبل     استعانت الجمعية 

  .تربويةوأكاديمية لمعالجة مشاكل إدارية و
٤٢M٣%  ١٧٩M٩٦ ٣٥M٢ ٩M٩ ١٠ 

٥  
 لألطفال تحمل نفقات التعليم فيتساهم الجمعية 
  . جزء منهاأوالمعوقين حركيا 

٢٨M٩%  ١٨١M٥٧ ٩M٢ ١M١١ ٧١ 

٦  
 لمن ال المنزلي برامج للتعليم وفر الجمعيةت

  .يمكنهم الحصول على التعليم داخل المدارس
١١M٥%  ١٨٣M٤٨ ٦٨M٢ ٧M١٢ ٦٤ 

٧  
ؤهلين يتوفر لدى الجمعية مشرفون ومعلمون م

ولديهم الرغبة في تقديم الخدمات التربوية 
  .للمعوقين حركيا

٥٥M٨%  ١٨١M٧٧ ١٥M٢ ٦M٣ ٣٣  

٨  
 المصابين األطفال لرعاية  تربويةتوجد برامج
 منذ الوالدة وحتى سن الدخول بإعاقة حركية

  .للمدرسة

٥٠%  ١٨٠M٧٢ ٤٩M٢ ٤M٧ ١٧  

٩  
تدرب الجمعية المعوقين حركيا على تعلم 

ياتية كتناول الطعام وارتداء المهارات الح

  .المالبس

٥٠%  ١٨٠M٧٦ ٣٤M٢ ٩M٤ ٣١  

١٠  
 الـالزم    التربوي تقوم الجمعية بتقديم اإلرشاد   

  .ألولياء األمور
٥٠%  ١٨٠M٧٦ ٢٣M٢ ٣M٥ ٢٩ 
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١١  
تنظم الجمعية ندوات ولقاءات ألمهات المعوقين 
حركيا لتوجيههم نحو المعاملة الصحيحة مـع       

  .أبنائهم

٦٥M٤%  ١٨٣M٨٢ ٥١M٢ ١M٢ ٤٦ 

١٢  
 عملية التأهيل داخل الجمعية من مرحلـة        تبدأ

  .الطفولة
٤٨M١%  ١٧٩M٧٣ ٩٢M٢ ١M٦ ١٩ 

١٣  
تدرب الجمعية المعوقين حركيا على االستقالل 

  .واالعتماد على النفس
٥٥M٨%  ١٨١M٧٨ ١٥M٢ ٢M٣ ٣٥ 

١٤  
تستعين الجمعية بخبراء في التربية الخاصـة       

  .هالتطوير برامج األنشطة التربوية ب
٤٤M٢%  ١٧٩M٧١ ٤٨M٢ ٢M٤ ١٣ 

%٢٨M٨  .للمعوقينتقدم الجمعية منح دراسية وجوائز   ١٥  ١٨٠M٥٨ ٩٨M١ ٣M١٠ ٧٥  

١٦  
ـ توفر الجمعية ر   الت ترفيهيـة للمتـدربين     ح

  .وأسرهم
٥٣M٨%  ١٨٠M٧٨ ٨٧M٢ ٢M٣ ٣٥  

  

  بالنسبة للفئة األولي: يتضح من الجدول السابق ما يلي
ممـا  ) ٠,٠١(حصائيا لكل العبارات عند مستوي داللة       بالجدول جاءت دالة إ   ) ٢كا(قيم  

يعني وجود فروق حقيقية بين استجابات أفراد العينـة مـن األخـصائيين واإلداريـين               
العاملين بالجمعيات األهلية حول جميع العبارات المتضمنة بهذا المحور بحيث تم تقسيم            

  :هذه االستجابات حول هذا المحور إلى ثالثة مراتب كما يلي
ــارات  * ــاءت العب ، )١٣(، )١٢(، )١١(، )١٠(، )٩(، )٨(، )٧(، )٦(، )٢(، )١(ج
  .  في المرتبة األولى حيث ارتفعت نسبة الموافقة عليها بدرجتها األعلى)١٤(
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في المرتبة الثانية حيث حصلت علي نسبة موافقـة         ) ١٥(،)٤(،)٣(جاءت العبارات   * 
  . متوسطة

  .الثالثة حيث حصلت علي نسبة موافقة متدنيةفي المرتبة ) ٦(،)٥(جاءت العبارات *
  : وفيما يلي تفسير لهذه النتائج تبعا لكل عبارة  

   .يتوفر بالجمعية مبنى مناسب لتقديم برامج تربوية وتعليمية للمعوقين حركيا - ١
%) ٦٧,٣(ونـسبة موافقـة     %) ٨٤,٦(جاءت في الترتيب األول بوزن نسبي       

 ، ويرجع هذا االرتفاع النسبي إلى توفر مساحات واسعة          بالنسبة ألستجابات أفراد العينة   
داخل الجمعيات األهلية فالبناء الخاص بالجمعيات كبير وبه العديد من األجزاء التـى ال            
تستخدم وبصفه عامة فقد الحظت الباحثة من خالل زيارتها للعديد من الجمعيات الهدوء             

 المناسب األ إن المشكلة الحقيقية تكمن       الشديد وربما اتفق أفراد العينة على توفر المكان       
في توفير القوى البشرية واألفراد المؤهلين الذين تتوفر لديهم الرغبـة فـي أداء هـذا                

  .الدور

 . تقدم الجمعية برامج في التربية الخاصة للمعوقين حركياً-٢

%) ٥٧,٧(ونـسبة موافقـة     %) ٧٦,٩(جاءت في الترتيب الرابع بوزن نسبي       
بات أفراد العينة ، وبالرغم من هذا الوزن النسبي والموافقة المرتفعين األ            بالنسبة ألستجا 

أن هذه البرامج ال تقدم سوى للمعوقين حركيا من األطفال داخل دور الحضانة وغالبـا               
تعتمد الجمعيات على طريقة الدمج بين المعوقين حركيا مع غيرهم من األطفـال ويـتم        

ليل جدا من التمييز بين الحاالت المختلفة وذلك بناء         معاملة الجميع بطريقة واحدة مع الق     
  .على مالحظات الباحثة لكيفية التعامل داخل إحدى دور الحضانة

   .توجد برامج تأهيل لألفراد غير القابلين للتعلم أو التدريب - ٣
%) ٤٠,٤(ونـسبة موافقـة     %) ٧٠,٥(جاءت في الترتيب الثامن بوزن نسبي       

العينة ، وقد جاء الوزن النسبي لهذه العبارة متوسـطا أيـضا            بالنسبة ألستجابات أفراد    
نسبة الموافقة وذلك نظرا لعدم تفرقة الجمعيات لألشخاص ذوى اإلعاقة الحركية علـى             
أساس درجة اإلعاقة لديهم بل يتم معاملة الجميع بنفس الطريق كمـا ال توجـد خطـط             

  .فردية لكل حالة
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عية وأكاديمية لمعالجـة مـشاكل إداريـة         استعانت الجمعية من قبل ببحوث جام      - ٤

  .وتربوية
%) ٤٢,٣(ونـسبة موافقـة     %) ٦٩,٩(جاءت في الترتيب التاسع بوزن نسبي       

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، وعلى الرغم من هذه النسبة والتي قد تبدو مرتفعة األ               
ي مـن البحـوث   أن جميع من قابلتهم الباحثة بالجمعية قد أكدوا عدم استعانة الجمعية بأ    

الجامعية وهذا يوضح إلى اى مدى تبدو الصلة منقطعة بين الجمعيات األهليـة وبـين               
الجامعات ومراكز البحوث على الرغم من كون الجامعات واحدة من أهم المؤسـسات             

  .المجتمعية الهامة التى قد تفيد في تطوير الدور الخاص بالجمعيات األهلية

 .ات التعليم لألطفال المعوقين حركيا أو جزء منها تساهم الجمعية في تحمل نفق- ٥

ونـسبة موافقـة    %) ٥٧,١(جاءت في الترتيب الحادي عشر بـوزن نـسبي          
بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، وهذا الـوزن النـسبي ونـسبة الموافقـة              %) ٢٨,٩(

المنخفضين يرجعان إلى أن الجمعيات بالفعل ال تساهم وال تستطيع المساهمة في تحمل             
نفقات تعليم المعوقين حركيا أو حتى جزء منها ويرجع ذلك إلى نقص الموارد الماليـة               

  .المتاحة لدى الجمعيات

 توفر الجمعية برامج للتعليم المنزلي لمن ال يمكنهم  الحصول على التعلـيم داخـل                - ٦

  .المدارس
ونـسبة موافقـة    %) ٤٨,٧( نـسبي    نجاءت في الترتيب الثاني عـشر بـوز       

سبة ألستجابات أفراد العينة ، وهذا االنخفاض الواضح في استجابة أفراد           بالن%) ١١,٥(
 قصور الدور التربوي الذي تؤديـه الجمعيـات األهليـة           دالعينة على هذه العبارة يؤك    

بالنسبة للمجال التربوي وبالنسبة لتقديم الخدمات التربويـة والتعليميـة التـى تقـدمها              
  .للمعوقين حركيا

ية مشرفون ومعلمون مؤهلين ولـديهم الرغبـة فـي تقـديم             يتوفر لدى الجمع   - ٧

 .الخدمات التربوية للمعوقين حركيا
%) ٥٥,٨(ونـسبة موافقـة     %) ٧٧,٦(جاءت في الترتيب الثالث بوزن نسبي       

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، لقد حصلت هذه العبارة على مرتبة مرتفعـة بالنـسبة               
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و من توفر الكوادر البشرية بصورة شـبه مكتملـة   لوزنها النسبي وذلك نظرا لما قد يبد   
لدى الجمعيات غير إن الوضع الحقيقي وما يكشفه الواقع يؤكد عكس ذلك فمعظم مـن               
يعملون بالجمعيات التى زارتها الباحثة منتدبين من الوزارة وال يذهبون إلـى الجمعيـة            

عكس في النهاية   سوى يوم واحد في األسبوع أو يومان على أقصى تقدير األمر الذي ين            
  .على جودة الخدمات المقدمة

 توجد برامج تربوية لرعاية األطفال المصابين بإعاقة حركية منذ الوالدة وحتـى             - ٨

  .سن الدخول للمدرسة
%) ٥٠(ونـسبة موافقـة     %) ٧٢,٤(جاءت في الترتيب السابع بوزن نـسبي        

لى وجود دور حـضانة     بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، ويعزى هذا االرتفاع النسبي إ         
األطفال المعوقين داخل الجمعيات على الرغم من محدودية  الخدمات المقدمة بها والتي             
تشبه إلى حد بعيد دور حضانة األطفال غير المعوقين بدون األخذ في االعتبار بتفـرد               
هؤالء األطفال، أيضا البرامج المقدمة ال تشمل حديثي الوالدة بل إن البرامج المقدمـة              

  .تهدف األطفال من عمر السنتين فقطتس

 تدرب الجمعية المعوقين حركيا على تعلم المهارات الحياتية كتناول الطعام وارتداء            - ٩

 .المالبس

%) ٥٠(ونـسبة موافقـة     %) ٧٦,٩(جاءت في الترتيب الرابع بوزن نـسبي        
لعبـارة  بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، ويعكس التعارض بين الوزن النسبي المرتفع ل           

ونسبة الموافقة المتدنية افتقاد الجمعيات األهلية إلى التخطيط لما يتم داخلها من بـرامج              
  .  وما تقدمه من خدمات بالنسبة للمعوقين حركيا
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  . تقوم الجمعية بتقديم اإلرشاد التربوي الالزم ألولياء األمور- ١٠
سبة موافقـة   ون%) ٧٦,٣(جاءت هذه العبارة في الترتيب الخامس بوزن نسبي         

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة موضحه الدور الذي تقوم به الجمعيات األهليـة    %) ٥٠(
وأن كان يفتقر إلى التخطيط والنظام اللذان يجعالنه أكثر فعالية كما أن اإلرشاد الـذي               
تقوم به الجمعية كما أتضح للباحثة من حديثها إليهم بعيد كل البعد عن اإلرشاد التربوي               

  .ي تقصده الباحثة والذي ينبغي إن يقدم لهذه الفئةالذ

تنظم الجمعية ندوات ولقاءات ألمهات المعوقين حركيا لتوجيههم نحو المعاملـة            - ١١

   .الصحيحة مع أبنائهم
%) ٦٥,٤(ونـسبة موافقـة     %) ٨٢,١(جاءت في الترتيب الثاني بوزن نسبي       

 إلى اى مدى تهتم الجمعيات بوجـه  بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، هذا االرتفاع يعكس    
خاص بأمهات المعوقين حركيا كما يدلل على وجود قناعة لـدى العـاملين بالجمعيـة               
بضرورة التواصل مع األسرة وبخاصة األمهات بحيث ال يتوقـف دور األسـرة عنـد           
توصيل المعوق إلى الجمعية بل أنه يجب إن يمتد ألكثر من ذلك وأن تتـشارك األسـر     

  .ت في الرعاية والتوجيهمع الجمعيا

  . تبدأ عملية التأهيل داخل الجمعية من مرحلة الطفولة- ١٢
%) ٨٤,١(ونسبة موافقـة    %) ٧٣,١(جاءت في الترتيب السادس بوزن نسبي       

األ ) ٨(بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، وبالرغم من أن هذه العبارة متشابهة مع العبارة            
ألن بعض الجمعيات ال تقدم خدمات تاهيلية لألفـراد         أن الباحثة قد عمدت إلى أضافتها       

 سنة وهذا هو السائد في جمعيات التأهيل وعلى الرغم من ذلك نجد إن هذه               ١٦أقل من   
  .العبارة قد حصلت على نسبة موافقة ووزن نسبى مرتفعين

  . تدرب الجمعية المعوقين حركيا على االستقالل واالعتماد على النفس- ١٣
%) ٥٥,٨(ونـسبة موافقـة     %) ٧٨,٢(ب الثالث بوزن نسبي     جاءت في الترتي  

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، ومن المالحظ أن هذه العبارة قد حصلت علـى وزن               
نسبى ونسبة موافقة مرتفعين ألنه غالبا وتبعا لما أخبر به أفـراد العينـة فأنـه يكفـى                  
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 الحـصول علـى     حصول المعوق على شهادة التأهيل ليضمن لنفسه فرصة جيدة فـي          
  .وظيفة وهذا من وجهة نظرهم كافي له لكي يعتمد على نفسه

 التربية الخاصة لتطوير برامج األنشطة التربويـة        فيتستعين الجمعية بخبراء     - ١٤

   .بها
) %٤٤,٢(ونـسبة موافقـة     ) %٧١,٢(جاءت في الترتيب الرابع بوزن نسبي       

 النسبي المرتفع لهذه العبـارة األ إن        بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، بالرغم من الوزن       
نسبة الموافقة تعد منخفضة فقد سجلت الباحثة من نتائج مقابالتها مع مدراء الجمعيـات              
انه أليتم االستعانة بأي خبراء فالجمعيات تنأى عمن يتدخل في خصوصياتها إلى جانب             

فة المعوقين وهو   أنه الداعى لتطوير برامجها ألنها تعتمد على أسلوب موحد بالنسبة لكا          
أسلوب قانوني يتمثل في استقبال المعوق وتحديد اللجنة لدرجة إعاقته ثم منحه شـهادة              

  التأهيل وهذه العبارات التى تؤكد على مدى انفصال الجمعيات 

  . للمعوقينتقدم الجمعية منح دراسية وجوائز  - ١٥ 
) %٢٨,٨(ونسبة موافقـة    ) %٥٨,٣(جاءت في الترتيب العاشر بوزن نسبي       

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، وهذا يعنى نسبة منخفضة للغاية مما يؤكد علـى عـدم               
اهتمام الجمعيات بتوفير اى خدمات تعليمية داخلها للمعوقين حركيا أو حتى رغبتها في             
المساهمة في رفع العبء المادي عنهم بتقديم منح دراسية وهذه العبارة ترتبط ارتباطـا              

  .وكلتاهما قد حصلت على وزن نسبى ونسبة موافقة منخفضتين) ٥(رقم كبيرا بالعبارة 

   . توفر الجمعية رحالت ترفيهية للمتدربين وأسرهم- ١٦
%) ٥٣,٨(ونـسبة موافقـة     %) ٧٨,٢(جاءت في الترتيب الثالث بوزن نسبي       

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة، ويرجع ارتفاع الوزن النسبي لهـذه العبـارة إلـى أن               
  . ملين بالجمعيات قد أوضحوا أنهم يقومون برحلة أو رحلتين سنوياالعا
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دور   تفعيلمعوقات" استجابات أفراد العينة حول عبارات المحور الثالث وهو-٣

         . الجمعيات األهلية في مجال تأهيل المعوقين حركيا

  )١٦(جدول رقم 
أفراد العينة حول المحور يوضح الجدول التالي نتائج المعالجة اإلحصائية الستجابات 

  :الثالث
  

  نتائج المعالجة اإلحصائية الستجابات أفراد العينة

  

  
  

  
  م

  

  
  

نسبة   العبارات
الموافقة 

%  

الوزن   ٢كا
  النسبي

الوسط 
  الحسابي

  الترتيب

يتوقف دور الجمعية عند مجرد اإلمداد       ١
ــزة    ــساعدة واألجه ــاألدوات الم ب

%٦٧,٣  .التعويضية  ٨٥,٣ ١٨٤,١٩ 

٢  ٢,٥٦  

تعانى الجمعيـة نقـصاً فـي أعـداد           ٢

%٢٣,١  .المتخصصين في عملية التأهيل  ٦٧,٩ ١٨١,٥٧ 
١٦ ٢,٠٤  

البناء اإلداري بالجمعيـة يحـد مـن          ٣

%٢٦,٩  .المشاركة الفعالة للمجتمع المحلى  ٦١ ١٧٩,٤٤ 
١٩ ١,٨٣  

ضعف قيمة العمل الجماعي فيما بين   ٤
الجمعيات العاملة في مجال تأهيل 

%١٧,٣  .كياالمعوقين حر  ٦٧,٣ ١٨٤,٠٥ 

١٧ ٢,٠٢  

نقص العمالة المتخصصة داخل   ٥

%١٩,٢  .الجمعية   ٦٢,٢ ١٨٠,١٤ 
٢٠ ١,٨٧  

عدم اشتراك اآلباء في أنشطة الجمعية   ٦
.  ٢٥%  ٥٩ ١٧٩,٨٨ 

٢١ ١,٧٧ 

غياب ثقافة المشاركة والتطوع لدى   ٧
%٤٠,٤  .أفراد المجتمع المحلى   ٧٥ ١٨٠,٣٦ 

١٠ ٢,٢٥  

 والظروف األسرية تحول المشكالت  ٨
%٥١,٩دون مشاركة اآلباء وتواصلهم مع   ٧٥,٦ ١٨٠,٤٥ 

٩ ٢,٢٧ 
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  .الجمعية

اإلعالم ال يقوم بدور فعال في نشر   ٩
%٤٠,٤  .القضايا المتعلقة بالمعوقين حركيا  ٦٩,٢ ١٧٩,١٨ 

١٤ ٢,٠٨ 

قلة الوعي المجتمعي بأهمية تأهيل   ١٠

المعوقين حركيا داخل الجمعيات 
%٤٨,١  . األهلية  ٧٤,٤ ١٧٩,٨٨ 

١١ ٢,٢٣  

ندرة وجود برامج تدريبية موجهة   ١١
للعاملين والمهنيين المتخصصين في 

%٦٧,٣  .عمليات التأهيل داخل الجمعيات  ٨٤,٦ ١٨٤,١ 

٣ ٢,٥٤ 

توجد قيود حكومية تحد من قيام الجمعية   ١٢
%٣٢,٧  .بأنشطتها التاهيلية  ٦٤,١ ١٧٩,١٨ 

١٨ ١,٩٢  

ة القائمين يوجد قصور في كفاءة وخبر  ١٣
%٢٥  .على عملية التأهيل  ٧٠,٥ ١٨٢,٦٥ 

١٣ ٢,١٢  

الجمعية ال تهتم بإحضار المتطوعين من   ١٤

%٢٦,٩  .مختلف الفئات للمشاركة في أنشطتها  ٦٤,١ ١٧٩,١١ 

١٨ ١,٩٢  

غياب دور اإلعالم في نشر القـضايا         ١٥

 وأهـم   لجمعيـات األهليـة   المتعلقة با 
%٦١,٦  احتياجاتها   ٨٢,١ ١٨٢,٥٤ 

٦ ٢,٤٦  

برامج التأهيل ال تتناسب مع احتياجات     ١٦
%٢٣,١  .سوق العمل  ٦١ ١٧٩,٤ 

١٩ ١,٨٣  

ثقافة األسرة تؤثر بشكل كبيـر فـي          ١٧

%٧٣,١  .فعالية عملية التأهيل  ٨٧,٨ ١٨٦,٠٣ 
١ ٢,٦٣  

توجد تعقيدات كثيرة في اإلجـراءات        ١٨

%٣٠,٨  .عند استقبال المعوقين داخل الجمعية  ٦٨,٦ ١٧٩,٤٨ 
١٥ ٢,٠٦  

نقص التمويل الالزم للجمعية لتقـوم        ١٩
%٤٢,٣  .بأنشطتها المختلفة  ٧٦,٣ ١٨٠,٦٧ 

٨ ٢,٢٩  

حاجة الجمعية إلى الكثير من األجهزة        ٢٠
ــة   ــام بعملي ــة للقي واألدوات الالزم

%٦٧,٣  .التأهيل  ٨٤ ١٨٠,٠٥ 

٤  ٢,٥٢ 
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صعوبة الحصول على مشرفين ومعلمين   ٢١
ة لديهم الرغبة في تقديم الخدمات التربوي

%٣٨,٥  .للمعوقين حركيا  ٢,١٩ ٧٣,١ ١٧٩,٨١ 

١٢  

البناء المعماري للجمعيـة ال يناسـب         ٢٢
%٢١,٢  .المعوقين حركيا ويعوق انتقالهم  ١,٦٥ ٥٥,١ ١٨١,١٥ 

٢٢  

%٣٨,٥  .ضعف االتصال بين األسرة والجمعية  ٢٣  ١٠ ٢,٢٥ ٧٥ ١٨٠,٨  
ال تهتم الجمعية بنـشر الـوعي فـي           ٢٤

مــام المجتمــع المحلــى حــول االهت
%٢٨,٨  . بالرعاية الصحية للحوامل واألطفال  ٢,٠٨ ٦٩,٢ ١٨٠,٢٣ 

١٤  

الجمعية ال تقوم بمتابعـة المعـوقين         ٢٥

%٥٣,٨  المؤهلين بعد انتهاء برنامج التأهيل  ٢,٣٥ ٧٨,٢ ١٨٠,٨٧ 
٧  

كتيبـات عـن كيفيـة      الدلة و األنشر    ٢٦

 المتبعـة   واألساليب بالجمعيةااللتحاق  
ورة  يـتم بـص     التأهيـل داخلهـا    في

%٢٣,١  .محدودة  ٢,١٥ ٧١,٨ ١٨٥ 

١٣  

عدم وعى كثير من المواطنين بأهمية        ٢٧
%٥١,٩  العمل التطوعي   ٢,٤٨ ٨٢,٧ ١٨٢,٨٧ 

٥  

تقيد التشريعات والقوانين الحالية عمل   ٢٨
%٤٢,٣  .الجمعيات األهلية   ٢,٢٥ ٧٥ ١٨٠,٠٥ 

١٠  

 بالنسبة للفئة األولى: يتضح من الجدول السابق ما يلي

مما ) ٠,٠١(بالجدول جاءت دالة إحصائيا لمعظم العبارات عند مستوي داللة          ) ٢كا(قيم  
يعني وجود فروق حقيقية بين استجابات أفراد العينة حول جميع العبـارات المتـضمنة              

 : بهذا المحور بحيث تم تقسيم االستجابات حول هذا المحور إلى ثالثة مراتب كما يلي

، )١٧(، )١٥(، )١٣(، )١١(، )١٠(، )٩(، )٨(، )٧(، )٢(، )١:(جاءت العبارات*
في المرتبة األولى  ) ٢٨(،)٢٧(،)٢٦( ،)٢٥(،)٢٤(،)٢٣(،)٢١(،)٢٠(، )١٩(، )١٨(

  . حيث ارتفعت نسبة الموافقة عليها بدرجتها األعلى
في المرتبة الثانية حيث حصلت علـي       )  ١٦(،)١٤(،)١٢(،)٤(،)٣(جاءت العبارات * 

  . نسبة موافقة متوسطة
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في المرتبة الثالثة حيث حصلت علي نـسبة موافقـة          ) ٢٢(،)٦(،)٥(لعبارات  جاءت ا *
  .  متدنية

  . باألدوات المساعدة واألجهزة التعويضيةاإلمداديتوقف دور الجمعية عند مجرد  -١
%) ٦٧,٣(ونـسبة موافقـة     ) ٨٥,٣(جاءت في الترتيب الرابع بوزن نـسبي        

الوزن النسبي لهذا المعوق الصورة التـى       بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ويؤكد ارتفاع       
تقدم بها الخدمات بصورة فعلية داخل الجمعيات األهلية فخدمات الجمعية تتوقف عنـد             
حصول المعوق على ما يحتاج إليه من أجهزة أو أطراف صناعية أو شهادات تأهيـل               

بالجمعية والذي ال يحصل عليه األ بعد المرور بالكثير من اإلجراءات كالتقيد والتسجيل             
والخضوع للجنة الفحص داخل وخارج الجمعية على الرغم مـن الجمعيـات األهليـة              

  .  مؤسسات مجتمعية وال يجب إن تتوقف خدماتها عند حد معين

  . عملية التأهيلفي المتخصصين أعداد فيتعانى الجمعية نقصاً  -٢
ونـسبة موافقـة    ) ٦٧,٩(جاءت في الترتيب السادس عـشر بـوزن نـسبي           

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، ويؤيد ارتفاع الوزن النسبي لهذا المعوق ما            ) %٢٣,١(
الحظته الباحث أثناء زياراتها الميدانية للجمعيات من حيث أن كل العاملين بالجمعية ال             
يتواجدون جميعهم في يوم واحد فالطبيب له يوم محدد وكذلك أخصائي التأهيـل وهـذه      

" من المحور األول والتي تنص علـى      ) ٢١( مع العبارة رقم     العبارة تتفق إلى حد كبير    
  " مجال تأهيل المعوقين بكافة برامجهفييتوفر لدى الجمعية متخصصون 
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  .البناء اإلداري بالجمعية يحد من المشاركة الفعالة للمجتمع المحلى -٣
%) ٢٦,٩(ونسبة موافقـة    ) ٦١(جاءت في الترتيب التاسع عشر بوزن نسبي        

ستجابات أفراد العينة ، ويرجع انخفاض الوزن النسبي لهذا المعـوق إلـى أن    بالنسبة أل 
العاملون بالجمعيات أكدوا على أنهم يتعاملون مع من يأتون إلى الجمعيـة بكـل حـب                
وترحاب وأنهم ال يبدون اى موانع من مشاركة األسر غير إنهم اليوضحون السبل إلى              

 الجمعية أو بنشر إعالنات توضـح كيـف   ذلك سواء من خالل دعوة أولياء األمور إلى    
 . يشارك المجتمع المحلى في تطوير الخدمات المقدمة بالجمعية

 مجال تأهيل المعـوقين  في فيما بين الجمعيات العاملة   الجماعيضعف قيمة العمل     -٤

   .حركيا
%) ١٧,٣(ونسبة موافقة   ) ٦٧,٣(جاءت في الترتيب السابع عشر بوزن نسبي        

 أفراد العينة ، وقد جاء الوزن النسبي لهذا المعوق متوسطا هذا وان             بالنسبة ألستجابات 
دل على شئ فإنما يدل على أن االرتباط بين جمعيات تأهيل المعوقين حركيا يكاد يكون               
غير موجود ومما يؤكد ذلك عدم معرفة اى من الجمعيات التى زارتها الباحثة أو طبقت               

 . رية أو حتى على مستوى نفس المحافظةبها بالجمعيات األخرى على مستوى الجمهو

   .نقص العمالة المتخصصة داخل الجمعية  -٥
%) ١٩,٢(ونـسبة موافقـة   ) ٦٢,٢(جاءت في الترتيب العشرون بوزن نسبي  

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة وقد جاء الوزن النسبي لهذا المعوق منخفضا مما يـدل              
ك ال يؤثر فـي نـشاط الجمعيـة بـصورة           على إن ذلك ال يعد معوقا أساسيا أو أن ذل         

  .واضحة

  . الجمعية أنشطة في اآلباءعدم اشتراك  -٦
ونـسبة موافقـة    ) ٥٩(جاءت في الترتيب الحادي والعشرون بـوزن نـسبي          

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة وهذا معناه إن عدم اشتراك اآلباء في أنـشطة             %) ٢٥(
 معوقا لها ألن الجمعيات ال تعتمد على ذلك         الجمعية ال يوثر في نشاط الجمعية وال يعد       

 تدلل وبشكل كبيـر علـى       ةاالشتراك من قبل اآلباء بأي شكل من األشكال وهذه العبار         
 . انقطاع الصلة الذي يسود العالقة بين الجمعيات األهلية والمجتمع المحيط بها
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  .غياب ثقافة المشاركة والتطوع لدى أفراد المجتمع المحلى  -٧
بالنسبة %) ٤٠,٤(ونسبة موافقة   ) ٧٥(الترتيب العاشر بوزن نسبي     جاءت في   

ألستجابات أفراد العينة ويؤكد ارتفاع الوزن النسبي لهذا المعوق على انـه مـن أحـد                
محددات عمل الجمعيات األهلية ويرتبط هذا المعوق إلى حد كبير بالمعوق الذي سـبقه              

قة بين الجمعيات األهلية والمجتمع     وكالهما يوضحان إلى اى مدى تحتاج العال      ) ٦(رقم  
 .المحيط إلى أعادة توجيه

   .الجمعية دون مشاركة اآلباء وتواصلهم مع األسريةتحول المشكالت والظروف  -٨
%) ٥١,٩(ونـسبة موافقـة     ) ٧٥,٦(جاءت في الترتيب التاسع بوزن نـسبي        

 مـع أسـر     بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، فهناك أتفاق واضح ناتج عـن تعـاملهم            
المعوقين حركيا يوضح إلى اى مدى تؤثر المشكالت والظروف األسرية في مـشاركة             
اآلباء وتواصلهم مع الجمعية ، وفى أحيان كثيرة قد يكون السبب األساسي في ذلك هو               
عدم تقبل األسرة لإلعاقة الحركية وبخاصة التى تنتج عن الحوادث داخـل المنـزل أو               

لجمعيات التى تقديم خدمات اإلرشاد النفسي لألسر وهو ما         خارجه ، األمر الذي يدعو ا     
 .ال تقدمه الجمعيات بأي صورة من الصور 

  . نشر القضايا المتعلقة بالمعوقين حركيافي ال يقوم بدور فعال  اإلعالم-٩
%) ٤٠,٤(ونسبة موافقة   ) ٦٩,٢(جاءت في الترتيب الرابع عشر بوزن نسبي        

 ، فغياب دور اإلعـالم فـي نـشر القـضايا المتعلقـة              بالنسبة ألستجابات أفراد العينة   
بالمعوقين حركيا  يعد من أهم المسببات األساسية إلي إهمال وجهل المجتمع بالقـضايا              
والمشكالت التي تعاني منها هذه الفئة من المعوقين بصفة خاصة ويعانى منها المعوقين             

 .بكافة فئاتهم بصفة عامة
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  .األهلية تأهيل المعوقين حركيا داخل الجمعيات  بأهميةالمجتمعي الوعيقلة  -١٠
ونـسبة موافقـة    ) ٧٤,٤(جاءت في الترتيب الحادي عـشر بـوزن نـسبي           

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ويؤكد ارتفاع الوزن النسبي لهذا المعوق إلى           %) ٤٨,١(
هليـة  حاجة المجتمع إلي ثقافة عامة بأهمية تأهيل المعوقين حركيا داخل الجمعيـات األ            

 . باعتبارها أحد القنوات الخدمية بالمجتمع

 عمليات  في موجهة للعاملين والمهنيين المتخصصين      تدريبيةندرة وجود برامج     -١١

   .التأهيل داخل الجمعيات
%) ٦٧,٣(ونـسبة موافقـة     ) ٨٤,٦(جاءت في الترتيب الثالث بوزن نـسبي        

زن النسبي ونسبة الموافقة يعكـس  بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، هذا االرتفاع في الو      
 عمليـات   فيموجهة للعاملين والمهنيين المتخصصين     ال التدريبيةبرامج  قلة الدورات وال  

 ، على الرغم من إن مجال التأهيل من المجاالت التـى تـشهد              التأهيل داخل الجمعيات  
نموا متسارعا مما يجعل العاملون بهذا المجال بحاجة إلى الحـصول علـى تـدريبات               

 .ستمرةم

  .التاهيلية بأنشطتهاتوجد قيود حكومية تحد من قيام الجمعية  -١٢
%) ٣٢,٧(ونسبة موافقة   ) ٦٤,١(جاءت في الترتيب الثامن عشر بوزن نسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، ويعزى هذا االنخفاض في الوزن النسبي إلى أن أفراد              
 كنظام  ةغم من تأثيرها في الجمعيات األهلي     العينة قد أجمعوا على القيود الحكومية وبالر      

 . مؤسسي داخل المجتمع األ إن ذلك ليس معوقا مؤثرا في قيامها باألنشطة التاهيلية

  . كفاءة وخبرة القائمين على عملية التأهيلفييوجد قصور  -١٣
%) ٢٥(ونسبة موافقـة    ) ٧٠,٥(جاءت في الترتيب الثالث عشر بوزن نسبي        

فراد العينة ، وهذا االرتفاع في الوزن النسبي يؤكد العبـارة رقـم             بالنسبة ألستجابات أ  
فعدم حصول القائمين على عملية التأهيل على الدورات التدريبيـة يـؤثر علـى              ) ١١(

 . الكفاية والقدرة الالزمين للقيام بما يطلب منهم من واجبات على أكمل وجه
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   . أنشطتهافيات للمشاركة  المتطوعين من مختلف الفئبإحضارالجمعية ال تهتم  -١٤
%) ٢٦,٩(ونسبة موافقة   ) ٦٤,١(جاءت في الترتيب الثامن عشر بوزن نسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، والوزن النسبي المتوسط لهـذا المعـوق يؤكـد مـا                
غياب ثقافة المشاركة والتطوع لـدى أفـراد        "والذي ينص على    ) ٧(أوضحته المعوق   
عف الصلة بين الجمعيات األهلية وبـين مؤسـسات المجتمـع           من ض " المجتمع المحلى 

 . المحلى

غياب دور اإلعالم في نـشر القـضايا المتعلقـة بالجمعيـات األهليـة وأهـم                 -١٥

  .احتياجاتها
%) ٦١,٦(ونـسبة موافقـة     ) ٨٢,١(جاءت في الترتيب السادس بوزن نسبي       

بي لهذا المعوق علـى أنـه       بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، ويؤكد ارتفاع الوزن النس        
واحدا من المعوقات التى تؤثر بشكل رئيسي في عمل الجمعيات األهلية ألن غياب دور              
اإلعالم يؤدى إلى انقطاع الصلة بين الجمعيات األهلية والمجتمـع وهـو بـذلك يفقـد                
الجمعيات األهلية مصدرا رئيسيا من مصادر تمويلها سواء باإلمكانيـات البـشرية أو             

 .المادية

  . سوق العملاحتياجاتبرامج التأهيل ال تتناسب مع  -١٦
%) ٢٣,١(ونسبة موافقـة    ) ٦١(جاءت في الترتيب التاسع عشر بوزن نسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، وهذا الوزن النسبي المـنخفض يؤكـد مـا أوضـحه             
تم بما يحدث   العاملون بالجمعيات من كون ذلك ال يعد معوقا لعملها ألن الجمعيات ال ته            

 . للمعوق بعد حصوله على شهادة التأهيل

  . فعالية عملية التأهيلفيثقافة األسرة تؤثر بشكل كبير  -١٧
%) ٧٣,١(ونـسبة موافقـة     ) ٨٧,٨(جاءت في الترتيب األول بوزن نـسبي        

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، والوزن النسبي المرتفع لهذا المعـوق يجعلـه يحتـل               
 بالنسبة للمعوقات التى تحد من قيام الجمعيات األهلية بدورها في مجال            مركز الصدارة 

تأهيل المعوقين حركيا فأغلب األسر يجهلون الطرق المختلفة التي يمكن بها التواصـل             
مع الجمعيات كما أنهم أقل دراية باألهمية التي يمكن أن تعود علي ذويهم من المعوقين               



 - ٣٦٢ -

واصلهم مع الجمعيات األهلية ومساعدتها علـى       حركيا وعلي المجتمع بشكل عام من ت      
 .تقديم خدماتها

  . المعوقين داخل الجمعيةاستقبال اإلجراءات عند فيتوجد تعقيدات كثيرة  -١٨
ونـسبة موافقـة    ) ٦٨,٦(جاءت في الترتيب الخامس عـشر بـوزن نـسبي           

ن بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، هذا الوزن النـسبي المتوسـط يؤكـد إ             %) ٣٠,٨(
إجراءات استقبال المعوقين داخل الجمعيات األهلية ال توجد بها تعقيدات تذكر كمـا إن              

 . ذلك ال يؤثر بصورة كبيرة في تقديم الخدمات التاهيلية داخل الجمعيات

   .نقص التمويل الالزم للجمعية لتقوم بأنشطتها المختلفة -١٩
ـ   ) ٧٦,٣(جاءت في الترتيب الثامن بوزن نـسبي         %) ٤٢,٣(ة  ونـسبة موافق

بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ويؤكد ارتفاع الوزن النسبي لهذا المعوق علـى مـدى              
 .تأثير نقص الموارد المالية المتاحة في قيام الجمعية بأنشطتها المختلفة

  . الالزمة للقيام بعملية التأهيلواألدوات الكثير من األجهزة إلىحاجة الجمعية  -٢٠
بالنـسبة  %) ٦٧,٣(ونسبة موافقة ) ٨٤(ع بوزن نسبي  جاءت في الترتيب الراب   

ألستجابات أفراد العينة ، ويبدو االرتباط واضحا بين هذه العبارة والتي تسبقها فكالهما             
يعبران عن  النقص الشديد في الموارد المتاحة األ أن هذا المعوق قد حظـي بمرتبـة                 

 .ت المرتبطة بعملية التأهيلأعلى مما يسبقه لكونه يشير تحديدا إلى واحدة من األدوا

 تقـديم الخـدمات     فـي صعوبة الحصول على مشرفين ومعلمين لديهم الرغبة         -٢١

  .التربوية للمعوقين حركيا
%) ٣٨,٥(ونسبة موافقة   ) ٧٣,١(جاءت في الترتيب الثاني عشر بوزن نسبي        

وق ويدعو  بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، وارتفاع الوزن النسبي يؤكد أهمية هذا المع           
إلى المزيد من الجهد الذي يبذل من قبل كليات التربية لتخريج متخصصين في التربيـة               

 .  الخاصة واإلرشاد النفسي ومعلمي الفئات الخاصة من اجل التغلب على هذا المعوق

   .البناء المعماري للجمعية ال يناسب المعوقين حركيا ويعوق انتقالهم -٢٢
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ونـسبة موافقـة   ) ٥٥,١(لعشرين بـوزن نـسبي   جاءت في الترتيب الثاني وا    
بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ، ويعد هذا المعوق األقل من حيـث الـوزن     %) ٢١,٢(

 . النسبي وهو يؤكد بذلك أن البناء المعماري قد تم أعداده بشكل يالئم المعوقين حركيا

  . والجمعيةاألسرة بين االتصالضعف  -٢٣
بالنسبة %) ٣٨,٥(ونسبة موافقة   ) ٧٥(زن نسبي   جاءت في الترتيب العاشر بو    

  ألستجابات أفراد العينة ويؤكد ارتفاع الوزن النسبي لهذا المعوق 

 بالرعايـة   االهتمـام  المجتمع المحلى حـول      في الوعيال تهتم الجمعية بنشر      -٢٤

  .الصحية للحوامل واألطفال
%) ٢٨,٨ (ونسبة موافقة ) ٦٩,٢(جاءت في الترتيب الرابع عشر بوزن نسبي        

 بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ويؤكد ارتفاع الوزن النسبي لهذا المعوق 

  .التأهيل برنامج انتهاءالجمعية ال تقوم بمتابعة المعوقين المؤهلين بعد  -٢٥
%) ٥٣,٨(ونـسبة موافقـة     ) ٧٨,٢(جاءت في الترتيب السابع بوزن نـسبي        

   الوزن النسبي لهذا المعوق بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ويؤكد ارتفاع

 فـي  المتبعـة    واألسـاليب نشر األدلة والكتيبات عن كيفية االلتحاق بالجمعيـة          -٢٦

  .التأهيل داخلها يتم بصورة محدودة
%) ٢٣,١(ونسبة موافقة   ) ٧١,٨(جاءت في الترتيب الثالث عشر بوزن نسبي        

 هذا المعوق بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ويؤكد ارتفاع الوزن النسبي ل

  .التطوعيعدم وعى كثير من المواطنين بأهمية العمل  -٢٧
%) ٥١,٩(ونـسبة موافقـة     ) ٨٢,٧(جاءت في الترتيب الخامس بوزن نسبي       

 بالنسبة ألستجابات أفراد العينة ويؤكد ارتفاع الوزن النسبي لهذا المعوق 
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   .تقيد التشريعات والقوانين الحالية عمل الجمعيات األهلية  -٢٨
بالنـسبة  %) ٤٢,٣(ونـسبة موافقـة     ) ٧٥(جاءت في الترتيب العاشر بوزن نـسبي        

  ألستجابات أفراد العينة ويؤكد ارتفاع الوزن النسبي لهذا المعوق 
 
  نتائج الدراسة الميدانية) : ٢-٦

   -:أسفرت الدراسة الميدانية عن عدد من النتائج من أهمها ما يلي
 األهليـة فـي مجـال تأهيـل         تص بدور الجمعيا  بالنسبة للمحور األول والخا   : أوال  

                      : المعوقين حركيا
  :أوضحت الدراسة أن العبارات اآلتية اتفق عليها أفراد العينة بنسبة عالية *  
  يوجد نظام لمتابعة ورقابة العاملين بالجمعية ) ١
  .يوجد متخصصين لتوجيه المعوق إلى المهنة التى يرغبها ) ٢
بإجراء االتصاالت الهاتفية بين الجمعيـة والمنـزل أذا دعـت           تسمح الجمعية    ) ٣

  .الحاجة لذلك
 .موقع الجمعية معلن يمكن الوصول إليه بسهولة ) ٤
  .يتوافر بالجمعية هيكل تنظيمي واضح االختصاصات ) ٥
تساعد برامج التدريب التى يحصل عليها المعوق في الحصول علـى فـرص              ) ٦

 .عمل بعد التأهيل 
  .لتأهيل مع الزيادة المستمرة في أعداد المعوقين حركياتتناسب أعداد جمعيات ا ) ٧
 .تعمل قيادة الجمعية على توفير مناخ تسوده روح التعاون والعمل الجماعي ) ٨
  .تراعى برامج التدريب ميول واحتياجات المعوقين حركيا ) ٩
  :بينما أظهر أفراد العينة نسبة موافقة متدنية على العبارات التالية* 

 .ل الجمعية بشكل جماعييتم صنع القرار داخ ) ١
تهتم الجمعية بنشر الوعي في المجتمع المحلـى حـول االهتمـام بالرعايـة               ) ٢

 .الصحية للحوامل واألطفال
تقوم الجمعية بإجراء مسح لسوق العمل لمعرفة احتياجاته قبل البدء في عملية             ) ٣

 .يتوفر بالجمعية نظاما للحوافز لرفع مستوى أداء العاملين بها. التأهيل
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 .ة لها موقع على االنترنت وبريد الكتروني لتيسير الوصول إليهاالجمعي ) ٤
 .تصمم برامج التأهيل على احدث التقنيات الموجودة حاليا  ) ٥
 . توجد بالجمعية وسائل تعليمية وتكنولوجية تساعد في عملية التأهيل ) ٦

 . توجد تعقيدات خاصة باستقبال المعوقين حركيا وأدخالهم في برامج التأهيل ) ٧

 .ى الجمعية متخصصين في مجال تأهيل المعوقين بكافة برامجهيتوفر لد ) ٨
 .تتعاون الجمعية مع بعض الجمعيات المحلية والدولية ) ٩

تقوم الجمعية بدعوة أصحاب الحرف والمهن المختلفة مـن اآلبـاء وأفـراد              )١٠
 .المجتمع المحلى للمساهمة في عمليات التأهيل

 .اطق الريفية والبعيدةتوفر الجمعية وسائل االنتقال للمتدربين من المن )١١
تيسر الجمعية أمكانية أجراء العمليات الجراحية داخل المستشفيات للمعـوقين           )١٢

 .حركيا أذا دعت الحاجة
 .الجهة التى تشرف على التأهيل المهني هى نفسها التى تشرف على التوظيف )١٣
 .يقوم المعوق باختيار المهنة التى يرغبها )١٤
تربوي الذي تقوم به الجمعيات األهليـة فـي          المحور الثاني والخاص بالدور ال     -ب    

  :مجال تأهيل المعوقين حركيا
  :أوضحت الدراسة أن العبارات اآلتية اتفق عليها أفراد العينة بنسبة عالية *  

 .يتوفر بالجمعية مبنى مناسب لتقديم برامج تربوية وتعليمية للمعوقين حركيا )١
كيا لتوجيههم نحو المعاملة تنظم الجمعية ندوات ولقاءات ألمهات المعوقين حر )٢

 .الصحيحة مع أبنائهم
يتوفر لدى الجمعية مشرفون ومعلمون مؤهلين ولديهم الرغبة في تقديم الخدمات  )٣

 .التربوية للمعوقين حركيا
تدرب الجمعية المعوقين حركيا على تعلم المهارات الحياتية كتناول الطعام  )٤

 .وارتداء المالبس
 .التربوي الالزم ألولياء األمورتقوم الجمعية بتقديم اإلرشاد  )٥

  :بينما أظهر أفراد العينة نسبة موافقة متدنية على العبارات التالية •
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توفر الجمعية برامج للتعليم المنزلي لمن ال يمكنهم الحصول على التعليم داخل  )١
 .المدارس

 .تساهم الجمعية في تحمل نفقات التعليم لألطفال المعوقين حركيا أو جزء منها )٢
 .لجمعية منح دراسية وجوائز للمعوقينتقدم ا )٣
استعانت الجمعية من قبل ببحوث جامعية وأكاديمية لمعالجة مشاكل إدارية  )٤

 .وتربوية
 .توجد برامج تأهيل لألفراد غير القابلين للتعلم أو التدريب )٥
توجد برامج تربوية لرعاية األطفال المصابين بإعاقة حركية منذ الوالدة وحتى ) ٦

 .درسةسن الدخول للم
 المحور الثالث والخاص بالمعوقات التى تقلل من فعالية أداء الجمعيات األهليـة             -جـ

  :لدورها في مجال تأهيل المعوقين حركيا
  -:احتلت بعض المعوقات مرتبة أعلي بالنسبة ألراء أفرا د العينة * 

 .ثقافة األسرة تؤثر بشكل كبير في فعالية عملية التأهيل )١
 . مجرد اإلمداد باألدوات المساعدة واألجهزة التعويضيةتوقف دور الجمعية عند )٢
ندرة وجود برامج تدريبية موجهة للعاملين والمهنيين المتخصصين في عمليات  )٣

 .التأهيل داخل الجمعيات
 .حاجة الجمعية إلى الكثير من األجهزة واألدوات الالزمة للقيام بعملية التأهيل )٤
 .ل التطوعيعدم وعى كثير من المواطنين بأهمية العم )٥
 .غياب دور اإلعالم في نشر القضايا المتعلقة بالجمعيات األهلية وأهم احتياجاتها )٦
 .الجمعية ال تقوم بمتابعة المعوقين المؤهلين بعد انتهاء برنامج التأهيل )٧
 .نقص التمويل الالزم للجمعية لتقوم بأنشطتها المختلفة )٨
 .وتواصلهم مع الجمعيةتحول المشكالت والظروف األسرية دون مشاركة اآلباء  )٩

 .غياب ثقافة المشاركة والتطوع لدى أفراد المجتمع المحلى  )١٠
 . قلة الوعي المجتمعي بأهمية تأهيل المعوقين حركيا داخل الجمعيات األهلية )١١

صعوبة الحصول على مشرفين ومعلمين لديهم الرغبة فـي تقـديم الخـدمات              )١٢
 .التربوية للمعوقين حركيا
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تالية على نسبة موافقة منخفضة مما يوضح إن تأثيرها بينما حصلت المعوقات ال �
  :على أداء الجمعيات ضعيف وال يقلل من فعالية الجمعيات كالتالى

 .البناء المعماري للجمعية ال يناسب المعوقين حركيا ويعوق انتقالهم )١
 .عدم اشتراك اآلباء في أنشطة الجمعية  )٢
 .نقص العمالة المتخصصة داخل الجمعية  )٣
 .هيل ال تتناسب مع احتياجات سوق العملبرامج التأ )٤
 .الجمعية ال تهتم بإحضار المتطوعين من مختلف الفئات للمشاركة في أنشطتها )٥
 .توجد قيود حكومية تحد من قيام الجمعية بأنشطتها التاهيلية )٦
ضعف قيمة العمل الجماعي فيما بين الجمعيات العاملة في مجال تأهيل  )٧

 .المعوقين حركيا
 ما سبق فان هناك مجموعة كبيرة من المعوقات التى تحـول دون أداء              وباإلضافة إلى 

  :الجمعيات األهلية لدورها في مجال تأهيل المعوقين حركيا كما يلي  
 تواجه الجمعيات األهلية مجموعة من التحديات والعقبات التى تعـوق أدائهـا            

 تقـسيم هـذه     للوظائف واألهداف المنشودة في مجال تأهيل المعوقين حركيا ، ويمكـن          
المعوقات إلى معوقات مرتبطة بالجمعيات األهلية وأخرى مرتبطة بعملية التأهيل  كمـا   

  :يلي
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  :معوقات مرتبطة بالجمعيات األهلية: أوال

  : معوقات إدارية -١

 عدم األخذ برأي العاملين بمؤسسات رعايـة وتأهيـل المعـوقين خاصـة              -١
ز التأهيل، مكاتب التأهيـل     مراك(المؤسسات التي تقدم خدمات مباشرة لهم       

 ).ألخ…

 ضعف القدرات اإلدارية للجمعيات األهلية في مصر، فالجمعيـات األهليـة            -٢
تعتمد على نوايا طيبة ومبادرات أهلية جيـدة وهـذا ال يكفـى لمواجهـة               

 إلى غياب الكفاءات اإلدارية القـادرة       ةاحتياجات اجتماعية متجددة، باإلضاف   
  .)٥٤٨(طوع أو التوظيفعلى العمل إما من خالل الت

  : معوقات تنظيمية -٢
يتضمن قانون الجمعيات األهلية تفصيالت دقيقـة حـول الهيكـل التنظيمـي             
للجمعيات األهلية ، فالقانون يشترط أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة وجمعية عمومية             
 ، وأن تكون الجمعية عضوا في اتحادين أولهما االتحاد اإلقليمي والثاني هـو االتحـاد              
النوعي ، وهناك التزامات علي الجمعيات تجاه هذين االتحادين فيما يتعلق باتخاذ القرار             
، والتنفيذ الفعلي لألنشطة ، مثل الحد األدنى لعدد االجتماعات ، والنـصاب الواجـب               
توافره لكل اجتماع ، والتقارير المطلوب تقديمها لالتحادات والجهة التنفيذية المختصة ،            

ام الجمعيات بإتباع كل هذه اللوائح ، وإعداد وتقديم كل هذه التقـارير ، ال               ولذا فإن التز  
يترك للعاملين بالجمعية سوى القليل من الوقت والجهد لتنفيذ األنشطة الفعليـة ، التـي               

ولـذا فـإن    " الطفولة المبكرة   " أنشئت الجمعية من أجلها في المقام األول وهي أنشطة          
عمل الجمعيات ال تفعل في الواقـع سـوى         " تيسير  " أنها  األجهزة التنظيمية التي من ش    

  .)٥٤٩(عرقلة أعمالها

                                                 

 إستراتيجية مقترحة لتطوير الدور التربـوي للجمعيـات         : أسالم الششتاوى محمد خميس    -١
  .١٩٥، ص مرجع سابق األهلية العاملة فى مجال الطفولة المبكرة،

، ٦٢، مركز الدراسات اإلستراتيجية، العـدد       العمل األهلي في مصر   : إبراهيمسعد الدين    -١
  . ١٧، ص١٩٩٨السنة الثامنة، القاهرة، 
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 :ونضيف إلى ذلك

عدم التنسيق بين مؤسسات رعاية وتأهيـل الفئـات الخاصـة وغيرهـا مـن                ) ١
المؤسسات المجتمعية األخرى سواء األهلية أو الحكومية مما يعوق االستفادة من           

تنظيمية لتلك المؤسسات في تأهيل تلك      الموارد واإلمكانيات المادية والبشرية وال    
 .)٥٥٠(الفئات

 للتأكد من تكيف واستقرار المعـوق فـي   Follow upعدم وجود نظام تتبعي  ) ٢
  .)٥٥١(عمله الجديد إن وجد وتغلبه على الحواجز البيئية والمجتمعية 

القصور الواضح في البيانـات الخاصـة بـالمعوقين وغيـاب اإلحـصاءات              ) ٣
تساعد في التعرف على أبعاد اإلعاقـات وتزايـد أو          والمعلومات الالزمة التي    

 .تناقص أعداد المعوقين في المجتمع
زيادة الطلب على مؤسسات رعاية وتأهيل الفئات الخاصة وعدم قـدرتها علـى     ) ٤

استيعاب جميع المتقدمين لها من تلك الفئات الذين يزداد عددهم طردياً كل عـام              
 .)٥٥٢(مما يحد من توفير الخدمات للمحتاجين منهم

تعدد الجهات المشرفة على رعاية وتأهيل المعوقين والتي منها وزارة الـشئون             ) ٥
االجتماعية والتربية والتعليم والصحة وغيرها وهذه الجهات كل منها يتـصدى           

 .) ٥٥٣(لمشكلة المعوقين طبقاً لخططها وبرامجها بمنأى عن الجهة األخرى 
  :  البرامج واألنشطة-٣

                                                 
،  الرعاية الطبية والتأهليلية من منظور الخدمة االجتماعية         : إبراهيم عبد الهادي المليجي    -٢

  .٢٩٧-٢٩٦مرجع سابق  ، ص ص 
ة برامج اتحاد هيئات رعاية وتأهيـل الفئـات         مشروع تطوير فاعلي  :  عمر بن الخطاب   -  ٣

  .٢٤: ٢٠، ص ص ٢٠٠٣، ديسمبر، ٧٦، العدد الخاصة والمعوقين
الخدمة االجتماعية في مجال الفئات الخاصة مع نمـاذج مـن           :  ماهر أبو المعاطى على       -٤

   .٣٠٨-٣٠٧  ص ، مرجع سبق ذكره ، صرعايتهم في بعض الدول الخليجية
، لرعاية االجتماعية وأثرها على إدماج المعوقين في الحياة العامـة         ا : على عبده محمود   - ١

، ١٩٩٣المؤتمر الثالث التحاد هيئات رعاية وتأهيل الفئات الخاصة والمعوقين، القاهرة،           
 .٢٩٠ص 
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ل وأنواع األنشطة التي تقوم بها الجمعيات األهلية ،         هناك قيود كثيرة علي مجا      
 تصنيف الجمعيات إلي جمعيات رعاية وأخرى لتنميـة  ٢٠٠٢ لسنة  ٨٤وقد حدد قانون    

ال يجوز للجمعية أن تعمل في أكثر من ميدان واحد          : المجتمع ، ونص القانون علي أنه       
ول علي موافقـة االتحـادات      من الميادين التي تحددها الالئحة التنفيذية ، إال بعد الحص         

المختصة وموافقة الجهة التنفيذية، وهناك صعوبة في وضع مجال التنمية االجتماعيـة            
  .)٥٥٤(واإلنسانية في حدود أو خطوط صارمة

  :  معوقات مالية-٤
إن تمويل العمل االجتماعي هو القوة الدافعة لإلنتاج ، وهو المحـرك للنـشاط                

ل نقدي أو عيني تحـصل عليـه الجمعيـات مـن            ويقصد بتمويل الجمعيات هو كل ما     
مصادره المختلفة ، بقصد تحقيق غرض هذه الجمعية ، وضمان قدرة الجمعيات علـي              

أنه ال يجوز ألية جمعية أن تحصل        " ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤، وقد نص القانون     )٥٥٥(التخطيط  
 " علي أموال من شخص أجنبي ، أو جهة أجنبية إال بإذن من الجهة التنفيذية المختـصة       

جمع التبرعات من الجمهور ، أو إقامة الحفالت واألسواق الخيريـة           " كما أنه ال يجوز     
أو مسابقات الرياضة أو غير ذلك من وسائل جمع المال ، إال بعد الحصول علي موافقة                
الجهة التنفيذية المختصة ، وطبقا لالئحة التنفيذية للجمعية ، يجـوز للجهـة اإلداريـة               

طا أخرى بالنسبة إلي كل جمعية علـي حـدة ، إذا اقتـضت         المختصة أن تضيف شرو   
كما تتضمن الالئحة قيود علي استثمار أموال الجمعيـة وعلـي    . المصلحة العاملة ذلك    

المضاربات المالية ، ويستثنى ما يتعلق باستغالل فائض إيرادات الجمعية لضمان مورد            
يذية كما أن الجمعيات األهليـة      ثابت علي أال يؤثر ذلك في نشاطها ، وفقا لالئحتها التنف          

مقيدة تماما بهذه اللوائح المالية ، كما أن هناك عددا من جهات التمويل األجنبية أشارت               

                                                 
 إستراتيجية مقترحة لتطوير الدور التربـوي للجمعيـات      : أسالم الششتاوى محمد خميس    - ٢

 .١٩٦ مرجع سابق ، ص ولة المبكرة،األهلية العاملة فى مجال الطف
. النمو الحقيقي للمجتمع المدني نحو إستراتيجية إلنعاش المجتمع المدني      .  أماني قنديل     -٣

 .  ١٤٢، ص ١٩٩٨مركز بن خلدون، القاهرة، 
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إلي رفض وزارة الشئون االجتماعية الموافقة علي تمويل الجمعيات األهلية في حاالت            
  .)٥٥٦(عديدة خالل العشر سنوات الماضية

قي القائمون علي شئون الجمعيات صـعابا       وباإلضافة إلى كل هذه العقبات يال       
 :)٥٥٧(كثيرة في تدبير المال الالزم لهذه الجمعيات يرجع معظمها إلي العوامل اآلتية

عدم إتباع الوسائل الفنية في تنظيم حمالت جمع التبرعات المالية وعدم مراعاة             •
  .سيكولوجية الجماهير وهذا بالطبع يرجع إلي قلة الخبرة في الجمعيات

بعض الجهات واألفراد إلي الهيئات المختلفة ألن بها بعض الشخـصيات           تبرع   •
المعروفة أو الموثوق بها ولو أن وجود هؤالء األفراد ال يعني أن الهيئات التـي      

 .ينتمون إليها أو يعملون بها تؤدي عملها كما يجب أن تؤديه
ن يبعـدون   حاجة األفراد إلي الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع فال يزال الكثيرو          •

 .)٥٥٨(كل البعد عن مسئولياتهم نحو المجتمع الذي يعيشون فيه
  
  :   معوقات جغرافية-٥

وتمثل هذه القضية أحد التحديات التي تواجه الجمعيات ، فالقـانون ال يـسمح                
ألي جمعية أهلية أو مؤسسة خاصة بالعمل خارج إطار المنطقة الجغرافية المحددة لهـا      

  .)٥٥٩(افقة كتابية من الجهة التنفيذية المختصة، إال بعد الحصول علي مو

  :معوقات مرتبطة بعملية التأهيل: ثانيا

                                                 

 .١٤، مرجع سابق، ص العمل األهلي في مصر: سعد الدين إبراهيم -١
 ، إتحاد ورعاية الفئات الخاصة والمعـوقين        حجم مشكلة المعوقين  :  عثمان لبيب فراج      -٢

مـارس ، القـاهرة ،      ) ٣١ – ٢٦( في جمهورية مصر العربية ، المؤتمر السادس من         
  . ٥٥ ، ص ١٩٩٤

( سياسة وزارة الشئون االجتماعية في مجال رعايـة الفئـات الخاصـة             :  أمين إبراهيم  -٣
 – ١٩٧٣(  والمعوقين    مؤتمرات اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة      )بحوث ودراسات   

  .٧٥٠، ص ١٩٩٤القاهرة،  ) ١٩٨٨
 . ١٣، مرجع سابق، ص العمل األهلي في مصر:  سعد الدين إبراهيم-١
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نقص الموارد المالية ونقص المنشآت الطبية والتعليمية ونقص أفـراد التـدريب          ) ١
والتأهيل وعدم رغبة الجماهير في التعـاون مـع األجهـزة القائمـة بعمليـة               

 .)٥٦٠(التأهيل
ات رعايته مما ينعكس على عمليات تأهيلـه        عدم تعاون أسرة المعاق مع مؤسس      ) ٢

وصعوبة تكيفه نفسياً واجتماعياً لعدم متابعة األسرة له وشعوره بأنه منبوذ مـن             
  .)٥٦١(المجتمع

قضية نقص الكوادر والكفاءات المدربة في بعض مراكـز التـدريب المهنـي              ) ٣
وخاصة اإلعداد األكاديمي وقضية تحديث برامج التأهيل المهنـي إذ أن معظـم             

ذه البرامج تقليدية، وقضية تشغيل األفراد المدربين في سوق العمـل وموقـف      ه
  .)٥٦٢(أصحاب العمل من تشغيل هؤالء في مؤسساتهم 

يتطلب التأهيل إمكانيات مادية هائلة قد ال تتوفر لكثير من المجتمعات وخاصـة              ) ٤
النامية منها وصعوبة تحديد مقاييس مقننة تقيس قدرات المعـوق سـواء عنـد              

ل المهني كعملية تستهدف اختيار المهنة المناسبة للفـرد وعنـد التوجيـه             التأهي
المهني ، كما أن التأهيل هو إعادة تدريب المعوق على مهارة معينـة تناسـب               
قدراته الباقية فهي عملية هجر أمر مألوف إلى أمر آخر غير مألوف مما يؤدي              

   .)٥٦٣(مة التغييرإلى مقاومة المعوق تمشياً مع النزعة العامة للفرد لمقاو

                                                 
، اتحاد هيئات   دليل هيئات رعاية وتأهيل المعوقين    :  يوسف هاشم إمام وعلى عبده محمود      - ٢

  .٣٩-٣٨، ص ص ١٩٩٤رعاية الفئات الخاصة والمعوقين، 
الخدمة االجتماعية في مجال الفئات الخاصة مع نماذج مـن          : عاطى على    ماهر أبو الم   - ٣

   .٣٠٨-٣٠٧ ، مرجع سابق، ص ص رعايتهم في بعض الدول الخليجية
 ، دار الفكر للطباعـة والنـشر        قضايا ومشكالت في التربية الخاصة    :  فاروق الروسان    -٤

   .١٩٣ ، ص ١٩٩٨والتوزيع ، عمان ، 
،  الرعاية الطبية والتأهليلية من منظور الخدمة االجتماعية      : مليجي إبراهيم عبد الهادي ال    - ١

  ٢٩٧-٢٩٦مرجع سابق ، ص ص 
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 ومنها على سبيل المثال المادة      ١٩٧٥ لسنة   ٣٩قصور بعض أحكام القانون رقم       ) ٥
الثالثة التى تنص على أن للمعوق الحق في التأهيل ، وتؤدى الدولـة خـدمات               
التأهيل دون مقابل وفى حدود المبالغ المدرجة في الميزانية ، مع العلم أن الحق              

  . يكون مطلقا غير مقيد بحدود الميزانيةفي التأهيل كان من المفترض أن
النظرة القائمة التى ينظر بها المسئولون في بعض المنشآت للمعوقين الذين تـم              ) ٦

تأهيلهم ، من حيث انخفاض مستوى إنتاجهم وكثرة طلباتهم ومـشاكلهم ، وفـى         
هذا إهدار لعملية التأهيل في شموليتها ،وإثبات عجزها فـي تأهيـل الـشخص              

  .همكن من الحصول على عمل يستقر فيالمعوق حتى يت
قصور التأهيل وعجزه عن مسايرة التطور الذي يعرفه سوق العمل من حيـث              ) ٧

االحتياجات المهنية ومستويات الكفاءة وهو مادي إلى إحجام بعض المؤسـسات           
 .)٥٦٤(عن استقبال المعوقين حركيا بدعوى عدم مالئمتهم للمهن المؤهلين لها

نظيمي دون االلتزام بوحدة األمر والتوجيه مما يـؤدي         تعدد مستويات الهيكل الت    ) ٨
األشراف والتوجيه الفنـي علـي      -إلي تضارب في الرأي وتعارض في التوجيه      

المدارس التابعة للجمعيات غير واضح وربما يرجع ذلك إلـي كثـره جهـات              
 .الرقابة واألشراف المالي 

 .عدم وجود أهداف تربوية واضحة للجمعيات تعمل للوصول إليها ) ٩
 .  التعليميةاألنشطةعزوف بعض الجمعيات عن المشاركة في  )١٠

يتطلب التأهيل إمكانيات مادية هائلة قد ال تتوفر لكثير من المجتمعات وخاصـة              )١١
النامية منها وصعوبة تحديد مقاييس مقننة تقيس قدرات المعـوق سـواء عنـد              

التوجيـه  التأهيل المهني كعملية تستهدف اختيار المهنة المناسبة للفـرد وعنـد            
المهني ، كما أن التأهيل هو إعادة تدريب المعوق على مهارة معينـة تناسـب               

                                                 
" التنظيم القانوني لتشغيل ذوى االحتياجـات الخاصـة وحمـايتهم           :  عبد اإلله زييرات     - ٢

، ٢٠١٠، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة القـاهرة،           "دراسة مقارنة 
  ٨٣ص 
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قدراته الباقية فهي عملية هجر أمر مألوف إلى أمر آخر غير مألوف مما يؤدي              
  .)٥٦٥(إلى مقاومة المعوق تمشياً مع النزعة العامة للفرد لمقاومة التغيير

رة العناصر المدربة العاملة في     هناك شبه إجماع على مستوى دول العالم في ند         )١٢
البرامج وعدم كفاية معاهد ومراكز التدريب التي تعد هذه العناصر قبل وأثنـاء             
الخدمة وقصور برامج تدريب الحالة وعدم مسايرتها لإلعانات المعاصرة وعدم          
مسايرة البرامج التدريبية لالتجاهات المعاصرة في العمل التأهيلي فـي مجـال            

 .اف المبكر والتدخل المبكرالتشخيص واالكتش
 عدم وجود مؤسسات متخصصة تهتم بعمليات تشغيل الفئات الخاصة الذين تـم             )١٣

تأهيلهم ومتابعة تطبيق القوانين المحددة لتشغيل المعوقين في المؤسـسات ممـا            
 .يمثل مشكلة أمام تشغيلهم ومتابعتهم

 رعايـة   العجز الواضح في التخصصات المهنية والفنية العاملة في مؤسـسات          )١٤
وتأهيل المعوقين وخاصة أخصائيو التأهيـل النفـسي واالجتمـاعي والمهنـي            

 والتربوي والعالج الطبيعي 

 .خلو مراكز التأهيل من اإلشراف الطبي والنفسي الدائم  )١٥
عدم التزام الدقة في إعداد هذه األجهزة فتخرج في صورة غير مناسـبة تعقـد                )١٦

 .زة التعويضية اإلجراءات الخاصة بحصول المعوق على األجه
 .عدم توافر األجهزة التعويضية بشكل إيجابي  )١٧
القصور في كفاية الخدمات التاهيلية المتاحة كماً وكيفاً حيث يالحـظ أن عـدد               )١٨

 أو  ١المستفيدين من إجمالي المعوقين في مصر من الخدمات المتاحة ال يتعدى            
 مـواطن   مليـون ٧على األكثر من مجموع المعوقين البالغ عددهم حوالي         % ٢

 .باإلضافة إلى عدم العدالة في التوزيع الجغرافي للخدمات 
والى جانب ذلك مازال قطاع الجمعيات األهلية العاملة في مجال رعاية وتأهيل             )١٩

المعوقين ضعيفاً وبحاجة إلى تعزيز القدرات في مجاالت تحليل القضايا وتبنيها،           

                                                 
،  الرعاية الطبية والتأهليلية من منظور الخدمة االجتماعية        : هيم عبد الهادي المليجي   إبرا - ١

  ٢٩٧-٢٩٦مرجع سابق  ، ص ص 
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جمع وإدارة الموارد   والوصول إلى أصحاب الحاجات وتوفير التواصل الفعال و       
المالية، أضف إلى ذلك الحاجة إلى المزيد مـن المـساءلة واالسـتجابة إلـى               
المتأثرين بنشاطات تلك المؤسسات إضافة إلى العديد من العوائـق التـشريعية            

 .البيروقراطية والسياسية واالقتصادية
يضاف إلى ذلك المشكالت المتعلقة بتشغيل المعوقين حركيا وقـدرتهم علـى            

  :الستمرار في العمل ومنهاا
عدم وجود مقاييس مقننة تقيس قدرات المعاق سواء عند التأهيل المهني كعمليـة          - ١

تستهدف اختيار المهنة المناسبة للفرد، أو عند التوجيه المهني كعملية تـستهدف            
  .)٥٦٦(اختيار الفرد المناسب لمهنة بعينها

 العديد من أصحاب العمل وتولـد         االتجاهات السلبية نحو المعوقين حركياً لدى       -٢ 
القناعات لديهم إمكانية المعوق على العطاء وخاصة المعوقين حركياً وبـصرياً           

  .والمقعدين، حيث يوجهوا بالرفض القاطع من مختلف الشركات
  قلة المؤهلين من المعوقين حركياً نتيجة قلة المراكز التاهيليـة وكـذلك قلـة                -٣ 

رفين المؤهلين وغير المـؤهلين مـن المعـوقين         الخبرات العملية لدى كال الط    
  .حركياً

  تطور وتعقد التكنولوجيا والتي تحتاج إلى كفاءات علمية لهذه العمليـة وهـى               -٤ 
  .غير متوفرة لدى المعوقين حركياً

 األوضاع االقتصادية التي يشكو منها أصحاب العمل مما أدى إلى عـدم تـوفر               -٥
 أن السوق مليء باأليدي العاطلة عـن        فرص العمل في السوق المفتوح وخاصة     

  .العمل من غير المعوقين حركياً مما يزيد المشكلة تعقيداً
 عدم توفر المشاغل المحمية التي تستوعب ذوي اإلعاقات الحركية غير القادرين            -٨

  .على العمل في السوق المفتوح
  .كياً صعوبة المواصالت وعدم توفر الوسائط المعدلة الستخدام المعوقين حر-٩

                                                 
  . ٨٤ص  مرجع سابق  ،،  الخاصةاالحتياجات ذوى وتأهيلرعاية :   مروان عبد المجيد إبراهيم- ١
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 عدم توفر المداخل السهلة للمعوقين حركياً وعدم تكييف المرافق العامة التـي             -١٠
يمكن أن تخدم المعوقين حركياً وكذلك المخاطر التي يمكـن أن تلحـق بـالفرد            

  .المعاق داخل العمل لعدم تعديل البيئة الداخلية للمصنع وكذلك أدوات العمل
معوقين حركيا والتي ال تغطـي تكـاليف         تدني الرواتب واألجور المدفوعة لل     -١١

  .االحتياجات اليومية للفرد المعوق
 عدم اإللتزام الوظيفي في العمل لدى بعض المعوقين حركياً مما يعكس صورة             -١٢

  سلبية
 

وبالنسبة للمقترحات فقد أضاف بعض أفراد العينة المقترحات والى تم إضافتها للتصور 
  .المقترح
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 الفصل السابع

تحليل مقارن لدور الجمعيات األهلية في مجال 
تأهيل المعوقين حركيا بين كل من مصر 

 .والواليات المتحدة األمريكية واليابان
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  الفصل السابع

  تحليل مقارن لدور الجمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا بين

 . كل من مصر والواليات المتحدة األمريكية واليابان
  

  محتويات الفصل
   تمهيد -  

أوجه الشبه وأوجه االختالف فيما يتعلق بالجمعيات األهلية ودورها فى مجـال             -

لمعوقين حركيا بين الدول الثالث فى ضوء العوامل والقوي المؤثرة فى           تأهيل ا 

 العوامل التاريخية،العوامل الجغرافيـة،العوامل     (مجتمعات الدول الثالث وتشمل     
   :بالنسبة للمحاور التالية) االقتصادية والعوامل السياسية

  :جمعيات رعاية وتأهيل المعوقين حركيا: المحور األول) ١-٧
  .سميات الجمعيات األهليةت) ١-١-٧
  .التطور التاريخي) ٢-١-٧
 .أهداف الجمعيات األهلية العاملة فى مجال تأهيل المعوقين حركيا) ٣-١-٧
 .العالقة بين الجمعيات األهلية والدولة) ٤-١-٧
 .مصادر التمويل: المحور الثانى)  ٢-٧

  :وقين حركياًالتشريعات والقوانين المتعلقة بتأهيل المع: المحور الثالث)٣-٧
  .التشريعات والقوانين المتعلقة بالجمعيات األهلية) ١-٣-٧
 .التشريعات المتعلقة باإلعاقة وبتأهيل المعوقين حركياً) ٢-٣-٧
 :فى مجال تأهيل المعوقين حركياً الجمعيات األهليةجهود :المحور الرابع ) ٤-٧

  .خدمات التأهيل الطبي) ١-٤-٧
  . واالجتماعيخدمات التأهيل النفسي) ٢-٤-٧
  .خدمات التأهيل المهني) ٣-٤-٧
  .خدمات التأهيل التربوي) ٤-٤-٧
 .تأهيل البيئة والمجتمع المحلى) ٥-٤-٧
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  الفصل السابع

تحليل مقارن لدور الجمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا بين 

 .كل من مصر والواليات المتحدة األمريكية واليابان
  : تمهيد

 الفصول السابقة دراسة وصفية تحليلية لجهود الجمعيات األهليـة فـى            تناولت
مجال تأهيل المعوقين حركيا في كل من الدول الثالثة ، وعلى ضـوء هـذه الدراسـة                 
الوصفية سوف يقوم الفصل الحالي بعقد مقارنة تفسيرية بين الدول الثالث وذلـك فـي               

بهدف االستفادة منهـا فـى وضـع     ضوء القوي والعوامل الثقافية المؤثرة في كل منها         
تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا بجمهورية            
مصر العربية ، مع األخذ في االعتبار أن المقارنة تتم بين الواقع الفعلي بمصر مع مـا                 

لـك سـوف    يقابله في الواليات المتحدة األمريكية واليابان من الناحية النظرية، وعلى ذ          
  :يسير الفصل الحالي وفقا لما يلي 

ذكر أوجه الشبه وأوجه االختالف فيما يتعلق بالجمعيات األهلية ودورهـا فـى              -

مجال تأهيل المعوقين حركيا بين الدول الثالث فـى ضـوء العوامـل والقـوي           

 العوامـل التاريخيـة ،العوامـل       (المؤثرة فى مجتمعات الدول الثالث وتـشمل      
   :بالنسبة للمحاور التالية) مل االقتصادية والعوامل السياسيةالجغرافية ،العوا

  :جمعيات رعاية وتأهيل المعوقين حركيا: المحور األول) ١-٧
تحظى المنظمات غير الحكومية باهتمام متزايد من قبل الحكومـات ووسـائل            

ـ  اإلعالم في البلدان المتقدمة خاصة في الواليات المتحدة األمريكيـة           تتـصدر   ث، حي
وهي تشكل اإلطـار المؤسـسي والوعـاء         هتمامات العامة والسياسية واالقتصادية،   اال

  .التنظيمي للقطاع الثالث أو العمل الخيري والتطوعي في االقتصاديات المعاصرة

ولقد شهد القطاع الخيري في البلدان الغربية نمـوا متـسارعا فـي القـرنين               
يزا مهما من الثروة الوطنيـة      الماضيين،حيث أصبح النشاط الخيري والتطوعي يحتل ح      

في المجتمعات الغربية بما يملكه من أصول، وبما يوفره من خدمات اجتماعية كثيـرة              
وبتمويله لشبكة واسعة من المؤسسات الخدمية، في مجـاالت حيويـة عـدة  كـالتعليم      
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والصحة والثقافة والفنون والبيئة والبحث العلمي وحقوق اإلنـسان واألسـرة ورعايـة             
وغيرها من الخدمات والمنافع العامة، فقـد دعـي هـذا             والمساعدات الدولية،  الطفولة

القطاع الثالث في السنوات األخيرة لدعم وتطوير سياسات الرفاهيـة االجتماعيـة فـي           
وللتغلب على عمليات إقصاء الفقراء في فرنـسا        ، الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا   
لمجتمع المدني واإلسهام في التنمية في الدول النامية        ولدعم التعددية في السويد وتقوية ا     

  .ودول شرق أوروبا
  :تسميات الجمعيات األهلية) ١-١-٧

هناك العديد من المسميات للعمل التطوعي والمنظمات التطوعية ، وقد تختلف           
المسميات حسب المجتمع الذي توجد وتعمل به وفى الغالب تعرف هذه المنظمات بأنها             

ة نُظمت وُأشهرت بواسطة مجموعة من األفراد المتطـوعين وتـدار           مؤسسات تطوعي 
بواسطتهم لتحقيق أغراض إنشائية محددة، ويعد مصطلح المنظمات غير الهادفة للـربح            
االصطالح األكثر اتساعا والذي يحتوى على المنظمات التطوعية وهـو االصـطالح            

الحا أخر وهو المنظمـات     األكثر شيوعا فى الواليات المتحدة األمريكية ، وهناك اصط        
غير الحكومية والذي غالبا ما يستخدم بدال من الوكاالت والمنظمات التطوعية ، وفـى              
ضوء االختالف الثقافي واالجتماعي األقتصادى بين الدول الثالث نجد إن هناك أوجـه             

  :  شبه وأوجه اختالف فيما يتعلق بالتسمية كما يلي
  : أوجه الشبه -

ث فى اتفاقها على وجود هذه المنظمات وعلى بعض مـن           تتشابه الدول الثال  
أسس أنشاء هذه المنظمات على سبيل المثال أن ال يكـون الغـرض االساسـى مـن                 
أنشاؤها هو الحصول على الربح أيضا أن ال يتم أنشاؤها من أجل غـرض دينـي أو                 

  .سياسي
  : أوجه االختالف-

لمنظمات غيـر الهادفـة      بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية ياتى مصطلح ا      
للربح ومصطلح القطاع الثالث على رأس المصطلحات المستخدمة للتعبير عـن هـذا             
الجزء من المجتمع وعن مؤسساته وفى هذا تجسيد لثقافة المجتمع االمريكى الذي يعمد             
دائما إلى تسمية األشياء بمسميات واضحة تعبر عنها وعن الهدف الذي أنُـشئت مـن               
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الواليات المتحدة فان المنظمات غير الهادفة للربح تسمى بمنظمـات          أجله ، أما خارج     
 أو تسمى عـادة المنظمـات غيـر    civil society organizationsالمجتمع المدني 

حيث يشير مـصطلح   Non Governmental Organizations (NGOs)الحكومية
 التنميـة   المنظمات غير الحكومية فى الغرب إلى تلك المنظمات التى تعمل فى مجال           

  . فى العالم الثالث 
 أما اليابان فقد ظلت حتى وقت قريب تستخدم مـصطلح المنظمـات غيـر              
الحكومية إلى أن بدأت الدعوة إلى استخدام مصطلح المنظمات غير الهادفة للربح كما             
هو الحال فى الواليات المتحدة ويرجع ذلك إلى تأثر كال البلدين باألخرى ومـا يـتم                

الت للتفوق فى كل المجاالت وذلك على الـرغم مـن أن المنظمـات              بينهما من محاو  
اليابانية لم تستطع الغالبية العظمى منها تحقيق الشروط الثالث التـى يرتكـز عليهـا               

  : مصطلح المنظمات غير الهادفة للربح فى الواليات المتحدة األمريكية وهى 
  . أنها منظمات ال تسعي للربح-١
  . مستقلة عن الحكومة-٢
  .  تخضع في تأسيسها لنظام قانوني-٣

وبخاصة الشرط الثالث والذي يتعلق بالنظام القانوني للتأسيس غيـر أن تلـك     
العقبة قد تم التغلب عليها بعد إصدار الحكومة اليابانية لقانون المنظمات غير الهادفـة              

  .٢٠٠٨للربح عام 
األهليـة  أما فى مصر فنجد إن مصطلح المنظمات غير الحكومية والجمعيات           

هما األكثر شيوعا وذلك على الرغم من إن مصطلح المنظمات غير الحكومية قد يضم              
أحيانا مؤسسات حكومية أو مؤسسات تهدف إلى الربح كالمؤسسات التعليمية والصحية           

  .والتجارية والدينية والخاصة 
  :التطور التاريخي) ٢-١-٧

 الخاص بالجمعيات األهلية في     لقد اتضح من خالل الدراسة النظرية للتطور التاريخي       
  :كل من دول المقارنة الثالث إن هناك بعض أوجه الشبه وأوجه االختالف كما يلي

فبالنسبة للواليـات   بالنسبة لنشأة الجمعيات األهلية نجد أنها تكاد تكون متقاربة          
المتحدة األمريكية تزامن وجود المنظمات غير الهادفة للربح مع وجود ونـشأة الدولـة              
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مريكية وفى الفترات االستعمارية المبكرة للواليات المتحدة وأمتد إلى فترة مـا بعـد              األ
االستقالل وحتى اآلن ويمكن إرجاع ذلك إلى طبيعة الشعب االمريكى وتكوينه النفـسي             
نظرا لكونه ينحدر فى األساس من أفراد مهاجرين يجمعهم حب المغامرة والرغبة فـى              

إلى ظهور حاجة كل منهما إلى األخر بشكل متزايد ممـا           التغيير وقد أدى تجمع هؤالء      
دفعهم إلى أنشاء هذا النوع من المؤسسات ليتمكنوا من تقديم الخدمات المتنوعـة حتـى          
أصبح ذلك جزءا من التكوين الداخلي للشخصية األمريكية وينطبق األمر ذاتـه علـى              

تاريخي للواليـات   مجال رعاية وتأهيل المعوقين حركيا وبخاصة ما صاحب التطور ال         
المتحدة من الحركات المنادية بحقوق المعوقين وبخاصة بعد ما مـرت بـه الواليـات               
المتحدة من حروب فى فترة االستعمار والحربين العالمية األولى والثانية وحرب فيتنام            
يضاف إلى ذلك التطور العلمي الكبير الذي تشهده الواليات المتحدة والذي سـاهم فـى               

  .لخدمات وزيادة الطلب عليها تدعيم هذه ا

وبالنسبة لليابان تمتد جذور نشأة هذا القطاع إلى أواخر القرن السابع عشر األ             
أن النسبة الكبرى من منظمات القطاع غير الهادف للربح اليابانية هى من إنتاج القـرن               
ـ                 ذا العشرين حيث أن هذا القطاع يعد من القطاعات حديثة النشأة فى اليابان وقد نمـا ه

القطاع نموا ملحوظا مع نمو االقتصاد الياباني، وأرتبط هذا النمو بالتنوع فى المجتمـع              
ككل وفى ثقافته، ونظرا العتماد الشعب الياباني على الحكومة فى تقديم كافة الخـدمات              
التى من الممكن إن يقدمها القطاع غير الهادف للربح فى دول أخرى األ أننـا نجـد أن         

، إلى جانـب ظهـور      ١٩٩٥ فى التغير وبخاصة فى أعقاب زلزال        هذا الوضع قد بدأ   
  .اتجاه عالمي للتحول إلى الالمركزية بعيدا عن الحكومة 

وبالنسبة لمصر ترجع فكرة إنشاء الجمعيات األهلية فى مصر إلى نهاية القرن            
الثامن عشر، حينما ظهرت اليقظة الفكرية أثناء وعقب الثورة المصرية على االحـتالل             

 بقيام الجمعيـة اليونانيـة فـى        ١٨٢١رنسي، حيث بدأت الجمعيات فى الظهور عام        الف
اإلسكندرية لالهتمام بالمكفوفين، ثم توالت الجمعيات األهلية التى اهتمت بـالكثير مـن             

  .األنشطة ومن بينها رعاية المعوقين حركيا
  :أهداف الجمعيات األهلية العاملة فى مجال تأهيل المعوقين حركيا) ٣-١-٧
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  : أوجه الشبه-
 تتميز الواليات المتحدة فى كونها تدعو إلى تدعيم وتعزيـز بـرامج التأهيـل     

فلسفة التربية والتأهيـل فـي الواليـات        الشامل والمجاني ويمكن تفسير ذلك فى ضوء        
المتحدة والتي تنطلق من الفلسفة الرأسمالية والبرجماتية التـي تقـوم علـي الحريـة               

تشجيع المبادرة الفردية والعمل الحر وتتأثر هذه الفلسفة بالخلفية         االقتصادية والسياسية و  
االجتماعية والثقافية لهذا المجتمع والذي يتصف بالمرونة وإعطـاء الحريـة والتنـوع             
حسب ظروف البيئة والديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع إلي أقصي ما تسمح به             

  .ماعية واالقتصادية أو العقائديةإمكاناتهم وقدراتهم دون النظر لحالتهم االجت

أيضا نجد إن هناك تشابه بين كل من الواليات المتحدة واليابان فـى كونهمـا               
تشجعان البحوث التي تهدف إلى منع حدوث اإلعاقات الحركية وتحسين خدمات التأهيل            
المختلفة المقدمة للمعوقين حركيا هذا إلى جانب ما يحدث من تطوير مستمر للقـوانين              

  .تشريعات المتعلقة بمنظمات تأهيل المعوقين حركياوال

وعلى  الرغم من تشابه أهداف الجمعيات األهلية المصرية العاملة فى مجـال             
تأهيل المعوقين حركيا مع مثيالتها فى الواليات المتحدة األمريكية واليابان األ أننا نجـد            

فى مصر يؤكد علـى عـدم       أن هذا التشابه ال يتجاوز اإلطار النظري فالواقع الميداني          
تفعيل األهداف الخاصة بالكشف المبكر عن اإلعاقة أو أن هنـاك اهتمـام برصـد اى                
مستجدات خاصة بالتشريعات والقوانين المتعلقة بموضوع تأهيل المعوقين حركيـا بـل           
على العكس من ذلك نجد المزيد من التخبط والتعارض بين القوانين والتشريعات والتي             

   يناسب ما تمر به مصر من تطورات سياسية واجتماعية  أصبح معظمها ال
  : أوجه االختالف-

بينما توجد في الواليات المتحدة برامج تتعلق بإدارة المنظمات غيـر الهادفـة             
للربح يتم تدريسها علي مستوي الجامعة نجد إن اليابان ليس بها مثـل هـذه البـرامج                 

إال إن لديها مركز دعم متنامي والذي       ، ربح  التدربيبه في إدارة المنظمات غير الهادفة لل      
اخذ علي عاتقه تطوير الموارد البشرية كأحد االنشطة الداعمة للمنظمات غير الهادفـة             

  .للربح



 - ٣٨٦ -

 إلى جانب ذلك وتغلبا على ما واجهته اليابان من مشكلة نقص الكوادر العاملة             
مج تـستهدف   فى مجال المنظمات غير الربحية فقد اتجهت اليابان إلـى وضـع بـرا             

استحداث كوادر جديدة داخل كلياتها وجامعاتها أما الواليات المتحدة األمريكية فان لديها            
  .السبق فى هذا المجال حيث أن لديها جامعات وكليات متخصصة فى ذلك

تشجيع :   وعلى المستوى العام لألهداف نجد اليابان تتفوق فى األهداف التالية           
مجال اإلعاقة، تبادل الخبرات مـع الـدول الخارجيـة          إجراء البحوث والدراسات فى     

  .ودعوة الباحثين إلى اليابان وتبادل اآلراء مع باقي أفراد المجتمع

  :العالقة بين الجمعيات األهلية والدولة ) ٤-١-٧

نظر فـي دور الدولـة، وحـدود تـدخلها           ال في الوقت الذي تجري فيه إعادة     
فإن ، لعولمة خاصة في بعدها االقتصادي      وتقليص سلطتها كجزء من إجراءات عملية ا      

هناك اهتمام عالمي ونزعة نحو تقوية المنظمات والمؤسسات غير الحكوميـة المحليـة             
واإلقليمية والدولية ،وإنمائها وإعطائها أدوارا مؤثرة على مراكـز اتخـاذ القـرارات             

  .ادة الدولةشمل نفوذها القرى والمدن واألحياء متخطية سييالسياسية واالقتصادية حتى 

تزداد قدرتها   زيادة االنفتاح والتنسيق بين الحكومات والمنظمات التطوعية ،       فب
وذلك من خالل ما تتلقاه هذه األخيرة من أموال مصدرها           على العطاء وتقديم المنافع ،    

والتي تصبح في الغالـب عالقـة        وهذا ما يطرح مشكلة عدم تكافؤ العالقة،       الحكومة،
منظمات غير الحكومية ومن أجل استمرار الدعم الحكومي قد تكيف          تبعية، نظرا ألن ال   

  .مصالحها وفقا لما تراها الجهة الحكومية الممولة

 بل أن هناك من يرى أن مكمن الخطر في هذا النوع من العالقة بين الحكومة               
والمنظمات غير الحكومية يتمثل في أن هذه المنظمات يأتي يوم تصبح فيه جـزء مـن         

ياسية، همها ليس الدفاع عن حقوق المستضعفين أو العمل التنمـوي الخيـري             اآللة الس 
بـل أن المنظمـات غيـر        وإغاثة المنكوبين ، ولكن دعم السلطة الحاكمة ومواالتهـا،        

كـل منهـا     الحكومية نفسها قد تنقسم إلى معسكرات سياسية وجماعات ضغط متنافسة،         
ألسوأ من ذلـك أن تـصبح هـذه          المزيد من المنافع، وا    ىيناور من أجل الحصول عل    
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المنظمات بمثابة دمى في أيدي الدول والمؤسسات المانحة ،لتحقيق أهـداف تتعـارض             
  .وتتناقض مع مهامها وأهدافها

 كما أنه في أحيان كثيرة خاصة في البلدان الناميـة، تجـد هـذه المنظمـات                
طتها صعوبة في التعامل مع الحكومات، التي ترى فيها منافـسا ومزاحمـا فـي سـل               

وسيادتها، وخوفا من القمع الحكومي تتحاشى بعض هذه المنظمات الظهور في مظهـر             
التحدي للحكومة ،فمن أجل تخفيف حدة التوتر بـين الحكومـات والمنظمـات غيـر               

ونظرا لهذا النفوذ واألهميـة     ،  تلجأ هذه األخيرة إلى تأييد المواقف الحكومية       الحكومية،
، أصبحت الحكومات تعتمـد عليهـا خاصـة فـي            يةالمتزايدة للمنظمات غير الحكوم   

األنشطة التي كانت من اختصاص الحكومات ، ذلك أن هذه المنظمات تستطيع التحرك             
  .بسهولة ويسر متخطية الحواجز البيروقراطية

وفى ضوء ما تقدم يمكن توضيح أوجه الشبه واالختالف بالنسبة للعالقة بـين             
  :المنظمات األهلية والدولة كما يلي

فى ضوء الالمركزية الشديدة التى يتسم بها المجتمع االمريكى والتـي تكـاد             
تصل إلى درجة المثالية نجد أن منظمات تأهيل المعوقين حركيا تتمتع بقدر كبير مـن               
االستقاللية ، كما تساهم فلسفة التطوع المتأصلة فى جذور الشخصية األمريكيـة علـى              

ضع فى اليابان يتسم بقليـل مـن المركزيـة          تدعيم دور هذه المنظمات فى حين أن الو       
فإنشاء المنظمة يخضع لسلطة المحافظة ولكن هناك مجموعة من الشروط التـى البـد              
وان تحققها المنظمة ،وقد افتقدت العالقة بين القطاع غير الربحي والدولة فـى اليابـان             

كل ويرجـع   إلى الكثير من المرونة ألن الحكومة كانت متشككة تجاه المجتمع المدني ك           
 ضمن قانون المنظمـات     citizenذلك على سبيل المثال إلى رفضها ذكر كلمة مواطن          

غير الهادفة للربح ، كما أن العملية الخاصة بما يتطلبه الوضع القـانوني للمنظمـة ال                
تزال معقدة إلى جانب ذلك ال توجد إعفاءات ضريبية كثيرة لهذا النوع من المنظمـات               

الدور الهام والحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع غير الربحـي   إلى أن أدركت الدولة     
وقد ظهر ذلك جلياً مع ظهور قانون المنظمات غير الهادفة للربح والذي هـدف إلـى                

  .تعزيز األنشطة غير الهادفة للربح فى اليابان
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أما فى مصر فالوضع ما زال يتسم بالمركزية الشديدة فإنشاء الجمعيـات يـتم             
زارة الشئون االجتماعية ويخضع للعديد من الشروط والتعقيدات ، كما أن           بموافقة من و  

هناك رقابة شديدة من قبل الدولة على ما تقوم به الجمعيات من أنشطة ويمكن إرجـاع                
ذلك إلى الخوف الشديد من قبل الحكومات المتتالية من مؤسسات المجتمع المدني ومـا              

 ، وان كانت هناك أحداث حالية تلـت ثـورة      قد ينتج عن نموها من تقليل لسلطة الدولة       
  . يناير وألقت بظاللها على العالقة بين الدولة والجمعيات األهلية٢٥

وعلى الرغم من أن وزارة العدالة والتضامن االجتماعي تنتدب عددا كبيرا من            
العاملين بها إلدارة عمل الجمعيات األ أن ذلك لم يحسن من نوعية األداء ، بل أدى ذلك                 

ى ممارسات بيروقراطية تعقد العمل كما أن ذلك يعكس كيف أن الجمعيـات األهليـة               إل
تفتقد إلى قيادات متجددة تستطيع تحويل هذه الجمعيات إلى مركز للممارسـات واإلدارة             

 وذلك لعـدم    )٥٦٧(الذاتية ، كما أن بعض الجمعيات ال تتسم بالمشاركة والعمل الجماعى          
  .ولةقدرتها على التخلص من هيمنة الد

وبتحليل الواقع المصري يمكن القول بأن هناك ثالث مصادر أساسية دفعـت            
وال تزال تدفع لتوسيع القطاع التطوعي تأتى هذه المصادر من األسـفل فـى صـورة                
طاقات شعبية تلقائية ، ومن الخارج فى صورة دعم لمؤسسات عامة وخاصة مختلفـة              

سـات حكوميـة تـدعم القطـاع        لهذه المبادرات الخاصة ، ومن اعلي فى صورة سيا        
التطوعي وتؤكد دوره فى تحقيق المشاركة الشعبية فى التنمية على مستوى دول العـالم       

  .جميعها

وبصفة عامة يمكن تفسير النمو المتزايد للمنظمات غير الحكومية فى مـصر            
التوتر والصراع األجتماعى ، الحاجـة إلـى        : فى ضوء مجموعة من العوامل أهمها       

ر فعالية لمواقف األزمة فى مواجهة تدهور الهياكل التقليدية ، واالختالفات           استجابة أكث 
القيمية واأليدلوجية مع السلطات المسئولة عن تخطيط وتنفيذ العمل التنمـوي ، وإدراك             

                                                 
 ، مركـز  ت األهليـة االتجاهات الحالية لـسياسة الحكومـة إزاء الجمعيـا    : امانى قنديل    - ١

  .٢٦١ص .١٩٩٤الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،األهرام ، القاهرة ، 
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أن كل من الحكومة والقطاع الخاص ليس لديه اإلرادة او الوسائل والقدرة على التعامل              
جلة ومحاولة معالجة اآلثار السلبية الناجمة عن عمليـات         مع المشكالت االجتماعية العا   

  . اإلصالح األقتصادى التى تشهدها معظم الدول النامية

   :مصادر التمويل: المحور الثانى)  ٢-٧

يعتبر التمويل عصب الحياة للمنظمات غير الحكومية، فكلما أمكن التغلب على           
المختلفة، كلمـا اسـتطاعت هـذه        الموارد المالية وتوفيرها من مصادرها       نقصمشكلة  

المنظمات أن تحقق الدور المنوط بها ولقد أثبتت كثير من الدراسـات الميدانيـة التـي                
طبقت على المنظمات غير الحكومية أن مشكلة التمويل هي من أهـم المـشاكل التـي                

  .تعاني منها هذه المنظمات

ـ            ل فـي   وبصورة عامة يتم تمويل المنظمات من ثالث مصادر أساسـية تتمث
والتمويل الذاتي من خالل مـساهمات واشـتراكات األعـضاء        )حكومي(التمويل العام   

أما المصدر التمـويلي    ،  والهبات والوصايا إضافة إلى ممارسة األنشطة المولدة للدخل         
تقـدمها دول أو     الثالث فهو التمويل الخارجي ممثال في معونـات نقديـة أو عينيـة،            

   .منظمات
نة بين كل من الواليات المتحدة األمريكية واليابـان فيمـا           وفيما يلي عقد لمقار   

  ):١٧(يتعلق بمصادر التمويل الخاصة بالمؤسسات غير الربحية جدول رقم 
  اليابان  الواليات المتحدة  الدولة/ المصدر
  %٩,٩  %٣٠  الدولة

  %٥٨,٩  %٥٧  موارد القطاع
  )لمختلفةعائدات التعاقد مع الوكاالت ا%(١٠,٧  %١٢  التبرعات والهبات

  %٢٠,٥  -  مصادر أخرى

وبالمقارنة مع كل من اليابان ومصر نجد إن الدولة فى الواليـات المتحـدة ال               
من موارد القطاع غير الهادف للربح بينما تقل هذه النـسبة فـى             % ٣٠تسهم سوى ب  

ما تنفقه الدولة إلى جانب ما تحصل علية المنظمات مـن           %( ٢٠اليابان إلى ما يقارب     
ممـا يـتم    % ٥٧،كما نجد أن القطاع نفسه يسهم بحوالي        ) تعاقد مع الحكومة  عائدات ال 
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تحصيله من عائدات البرامج المقدمة ورسوم الخدمة بينما ترتفـع هـذه النـسبة إلـى                
فى اليابان ،أما الوضع فى مصر فهو غير واضح إال إن غالبا ما يكون للدولة               % ٥٨,٩

ات ويرجع ذلك إلى غياب ثقافة التطوع       النصيب األكبر من المساهمة فى تمويل الجمعي      
لدى أفراد الشعب المصري وعدم إقبالهم على المـشاركة فـى األنـشطة التطوعيـة               
وبخاصة فئة الشباب وهذا ينعكس بدوره على أداء هذه المنظمات ويؤدى إلـى التقليـل          
من حجم األثر الخاص بها فى المجتمع، يضاف إلى ذلك اعتماد المنظمـات المـصرية         

يؤدى إلى التبعيـة    مما    له دون وضع ضوابط مقننة   لتمويل االجنبى بدرجة كبيرة     على ا 
   .الذاتي الستقاللها  التى تحصل على التمويل الخارجيوفقدان المنظمات

 وبالنسبة لليابان هناك زيادة مستمرة فيما تحصل عليه المؤسسات من تمويـل            
ال تقوم بـدفع اى ضـرائب       ويرجع ذلك إلى التسهيالت المقدمة لهذه المؤسسات حيث         

على المنح واإليرادات األخرى التى تحصل عليها ويتم ذلك بـصورة تلقائيـة وهـذا                
  .اإلعفاء يتم بصورة تلقائية دون إذن من لجنة منظمات المنفعة العامة

 وفي حين إن غالبية دخل المنظمات يأتي مما تقدمه المنظمات مـن خـدمات              
 إن مصادر تمويل المنظمات باليابان يتوقف علـي         وما يقدمه األفراد من مساهمات نجد     

نوع الخدمات المقدمة فالمنظمات التي تقدم خدمات التعليم والثقافة والدين تحظى بـدعم             
  . من األفراد أكثر بكثير مما يقدم للمنظمات التي تقدم خدمات طبية او اجتماعيه

بح والتـي بـدأت     وقد أتسمت الفترة األخيرة بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للر        
م بالعديد من التطورات األيجابية بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للـربح           ١٩٩٠منذ عام   

سواء من جانب الحكومة التى اهتمت اهتماما كبيرا بـالقوانين المنظمـة لعمـل هـذه                
المؤسسات وقدمت لها الكثير من اإلعفاءات ، أيضا من جانب األفراد ظهر نمو وأضح              

عدات المقدمة من الشركات واألفراد لدرجه أنـه قـد أصـبح لـدى              للتبرعات والمسا 
الشركات نظام قائم لتمويل األنشطة الخيرية وهو ما نفتقد إليه فى مصر ، وتتميز فيـه                

  .الواليات المتحدة عن كل من اليابان ومصر

ألن الفلسفة الخاصة بالمجتمع االمريكى ال تعتبر أن توفير الـسلع والخـدمات            
لسبب الوحيد وراء وجود القطاع غير الهادف للربح ونموه المتزايد وهـذا            لإلفراد هو ا  
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ما أكده روبرت بوتنام الذي أجرى أبحاثا واسعة حول وجـود وتراجـع رأس المـال                
األجتماعى فى الواليات المتحدة على مدى نصف القرن الماضي كما أقترح دي توكفيل             

ألهمية لنجاح الواليات المتحدة كدولة      أمر بالغ ا   ة غير الربحي  تأن حرية تكوين المنظما   
مستقلة وأن السماح للمجتمع األمريكي باالنخراط مدنيا فى بناء تلك الشبكة االجتماعيـة        
القوية يعمل على زيادة رأس المال األجتماعى من ناحية كما أنه يوفر تفاعل أقوى بين               

  .)٥٦٨(األفراد ويقوى بناء المجتمع

يابان مقارنة بالواليات المتحدة األمريكيـة األ  األ أنه وبالرغم من صغر حجم ال    
أننا نجد أن هناك تقاربا فى أعداد المنظمات بكال الدولتين ليس هذا فقـط بـل أن كـال       
الدولتين تسهم المنظمات فيهما بقدر غير ضئيل فى أجمالي الناتج المحلى وهو ما ليس              

قوم بتمويله ومـع عـدم      موجودا فى مصر والتي تمثل الجمعيات بها عبئا على الدولة ت          
فعالية هذه االنشطة فأن هذا االستثمار من قبل الدولة المصرية أصبح اسـتثمارا غيـر               

 .مجديا

  :التشريعات والقوانين المتعلقة بتأهيل المعوقين حركياً: المحور الثالث) ٣-٧

بالنسبة للواليات المتحدة نجد أن تعريفات اإلعاقة بها متعددة شأنها شأن الكثير            
دول العالم وان كانت معظم هذه التعريفات متقاربة وتعكس ما وصل إليه المجتمـع              من  

من تقدم، وعلى الرغم من تعدد التعريفات وتعدد جهات اإلحصاء نجد أن نسب اإلعاقة              
من جملة السكان فى الواليات المتحدة األمريكية وفى اليابـان          % ١٤,٨قد وصلت إلى    
 اإلعاقة الحركية لكونها تتـضمن االخـتالل        نسبة% ٥٦,٥من بينهم   %  ٦وصلت إلى   

الوظيفي الحركي وإعاقات األطراف واإلعاقـة البـصرية وعجـز الـسمع والنطـق              
واضطراب األجهزة الداخلية ، ويرجع ذلك إلى االختالف بين تعريف اإلعاقـة الـذي              

  .تتبناه اليابان

                                                 
568- An overview of the non profit sector, Ibid, available at: 

at:http://www.associatedcontent.com/article/196543/an_overview_of_
the_non_profit_sector .html, (accessed at: 14-4-2011).    
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أن فبالنسبة للعمليات الخاصة بإحصاء المعـوقين فـى اليابـان فأننـا نجـد               
تـستند  و بشكل منتظم كل خمس سنوات تقريباً         يتم  الخاص باألفراد المعوقين   الستطالعا

هذه االستطالعات إلى استطالع المفاهيم األساسية لخدمة الرعاية االجتماعية للمعـوقين         
 ،  تكـافؤ الفـرص   ،  إعادة التأهيل   مفاهيم أساسية هى   أربعة تتمثل فى    والتيفى اليابان   

  .ةاالكاملة والمساوالمشاركة  والتطبيع

من جملة الـسكان فـى      % ٠,٤٨ بينما فى مصر وصلت نسبة المعوقين إلى        
 )٥٧٠(%٠,٦٥ إلى   ٢٠٠٦ وقد ارتفعت هذه النسبة بدرجة ضئيلة فى إحصاء          )٥٦٩(١٩٩٦

طبقا لتقرير منظمـة الـصحة العالميـة        % ١٢-%١٠فى الوقت الذي وصلت فيه إلى       
العـادات  لعديد من األسـباب أهمهـا أن         ويرجع هذا إلى التناقض الشديد إلى ا       ٢٠١١

ن كـا والتقاليد المصرية تمنع اإلدالء بأن لدى األسرة شخص معاق وخاصـة إذا مـا               
 لبعض األسر يقلـل درجـة       التعليميانخفاض المستوى   ، كما أن    الشخص المعاق أنثى  

ك  إلى جانب اعتقادهم بان ذل     وعيهم بأهمية اإلدالء ببيانات عن اى أفراد معاقين بأسرهم        
 جـامعي ضعف االهتمام لـدى     لن يعود بالنفع على أبنائهم المعوقين ، يضاف إلى ذلك           

" اإلعاقـة "عدم وضوح تعريف أو مفهـوم       ل عن بيانات اإلعاقة     التقصيالبيانات بأهمية   
   . لهمبالنسبة 

  :التشريعات والقوانين المتعلقة بالجمعيات األهلية ) ١- ٣-٧

 الواليات المتحدة األمريكية نجد أن طبقا للنظام الالمركزى الذي تتبناه
المنظمات غير الهادفة للربح تخضع لقانون الوالية التى تنشئ بها بدال من الخضوع 
للقانون الفيدرالي ، إلى جانب ذلك فالقانون يمنح المنظمات الكثير من اإلعفاءات 

ت إضافية الضريبية واالمتيازات كما تقوم بعض الواليات بمنح المنظمات بها استثناءا
بإعفائها من الضرائب المختلفة كضريبة المبيعات وضريبة األمالك األ أن ذلك ال يعفى 

                                                 

 المركـزي الجهاز  ،  إحصاءات اإلعاقة فى مصر    التقرير الوطني عن  :  بثينة محمود الديب   -١
  .١٩٩٦، إحصاء  واإلحصاء   للتعبئة العامة

 الخاصـة  االحتياجات ذوى من األفراد توزيع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، - ٢

  .٢٠٠٦، إحصاءالجمهورية ظاتبمحاف اإلعاقة لنوع طبقاً ونوعهم
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المنظمة من تقديم تقاريرها السنوية لمصلحة الضرائب سواء على مستوى الوالية او 
الدولة ونتيجة لهذه اإلعفاءات واالمتيازات التى تحصل عليها المنظمات نجد إن هذه 

 والتي (Charities)ماتها مجانا كما فى حالة الجمعيات الخيرية المؤسسات تقدم خد
تمثل غالبية القطاع غير الهادف للربح فى الواليات المتحدة األمريكية حيث تعدى 

، وبنظرة فاحصة للمجتمع االمريكى نجد أن ٢٠٠٦عددها مليون منظمة طبقا إلحصاء 
ل المجتمع والدليل على ذلك هناك دعوات دائمة ومستمرة لتأصيل العمل التطوعي داخ

هو األعداد الهائلة من المتطوعين الذين يعملون بدون أجر من الحرفيين واألطباء 
والمعلمين ومن كافة المهنيين والمتخصصين أليمانهم بان هذه الخدمات ذات مردود 

  .أيحابى بالنسبة لهم

 قانون وقد بدأت اليابان أن تحذو حذو الواليات المتحدة وبخاصة مع إصدار
المنظمات غير الربحية والذي يشترط كشرط للتسجيل الرسمي لهيئات النفع العام على 
سبيل المثال توافر مبلغ معين من أجل الوفاء بالمتطلبات األساسية لإلنشاء ويختلف 

 مليون ين وهو ما ٣٠٠المبلغ من حالة إلى أخرى ولكن بصفة عامة يحدد بحوالي 
مثل هذه النوع من المنظمات غير أنه من المالحظ أنه ربما يمثل عقبة أساسية النتشار 

تم وضع هذا الشرط من أجل ضمان استمرارية المنظمة فى عملها فليس من المنطقي 
الموافقة على إنشاء منظمات وإعفائها ضريبيا من دون التأكد من استمرارها فى تقديم 

  .خدماتها

 اليابان فالشرط الخاص بكون     األ أن هناك واحدة من المشكالت ما زالت تواجه        
المنظمات غير هادفة للربح أصبح واحدا من أصعب المؤشرات التـى يمكـن تقييمهـا      

 للربح من المـدارس الخاصـة والمؤسـسات         ةنظرا ألن بعض المؤسسات غير الهادف     
الخيرية والدينية تقوم بأنشطة تدر دخل وهذه المشكلة لم تسوى بعد بـصورة قانونيـة               

لة الضريبية للدخل المتولد على األعمال ، ولكنها تتمتـع بـصفة عامـة              بالنسبة للمعام 
بمعدل ضريبة منخفض على الدخل كما أنها تعيد استثمار اإلرباح مرة أخرى للـصالح              

  .العام
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وبالنسبة لإلدارة الذاتية نجد إن جزءا كبيرا من القطاع غير الهادف للربح مثل             
عام ، ال يستطيع اتخاذ قراراته بطريقه مستقلة        هيئات الرفاهية االجتماعية ، والصالح ال     

وهو فى الحقيقة جزء من القطاع العام بالرغم من كونه يخضع لقانون القطاع الخـاص               
  .غير الهادف للربح 

وبالنسبة للتطوع فى اليابان نجد أن معظم المؤسسات المكونة للقطـاع غيـر             
ل بدون اى تعويـضات أو      الهادف للربح معظم أفرادها متطوعين ومجلس لإلدارة يعم       

  .مقابل مادي
وتجدر اإلشارة هنا إلى إن قانون الجمعيات غير الهادفة للربح والذي يندرج 

  : من القانون المدني واحدا من القوانين الهامة لعدد من األسباب أهمها٣٤تحت المادة 
انه قد تم االستعانة عند وضعه بآراء وتداخالت هامه عدد من المنظمات            : أوال 

مدنية مما يعني إن هذا القانون أتي كمقدمه لمجتمع مدني جديد وبخاصة انه قد تـم                ال
 والذي كان من أهم األسباب التي دعت الدولة اليابانية إلي           ١٩٩٥وضعه بعد زلزال    

إعادة النظر في وضع المجتمع المدني وفي الدور الذي يمكنه إن يقوم به في تقـديم                 
  االنشطة التطوعية 

من ضرورة حصول المنظمة علي موافقة الحكومة المركزية لكي         وبدال  : ثانيا 
تمارس أنشطتها أصبح حصول المنظمة علي موافقة المحافظ كافيا وقد كـان ذلـك              
واحدا من أكثر أجزاء القانون التي أكدت علي استقالليه المنظمات غير الهادفة للربح             

  .وجعلها أكثر مرونة في أداء أنشطتها المجتمعية
ن هذا القانون معامله ضربيه خاصة للمنظمات وبخاصة بعد مـرور         ضم: ثالثا 

   سنوات علي إنشائها ٣
وعلى النقيض من ذلك فالوضع فى مصر يتسم بالمركزيـة الـشديدة فإنـشاء              
الجمعيات ال يتم سوى بموافقة وزارة الشئون االجتماعية ، إلى جانب ذلك فان القـانون               

  . وحلها إداريا يعطى للوزارة الحق فى مسائلة الجمعيات

يضاف إلى ذلك ضعف القدرات اإلدارية بالجمعيات األهلية فقانون الجمعيـات           
األهلية ينظم بصرامة كل ما يتعلق بإمساك الدفاتر وإعداد التقارير ، كما يتضمن حـق               
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الجهة التنفيذية المختصة في التفتيش والمتابعة ، فالمتطلبات اإلدارية في حدها األدنـى             
ص أو اثنين من الموظفين اإلداريين المتفرغين تمامـا للقيـام بهـذه             تقضي وجود شخ  

الواجبات ، إال أن معظم الجمعيات األهلية ال تتوافر لديها إمكانية دفع مرتبات للعاملين              
الدائمين ، وفي ذات الوقت فإن أعضاء مجلـس اإلدارة ال يمكـنهم العمـل بمرتـب                 

ين الذين لديهم االستعداد للقيام باألعمـال       كموظفين إداريين بالجمعية ، كما أن المتطوع      
اإلدارية في الجمعية ال يعتد بهم قانونا أمام الجهة التنفيذية المختصة ، وإنما يعتد فقـط                

 .بأعضاء مجلس اإلدارة أو بالموظفين المعينين بالجمعية والذين يتقاضوا رواتب

 خارج إطار   أيضا القانون ال يسمح ألي جمعية أهلية أو مؤسسة خاصة بالعمل          
المنطقة الجغرافية المحددة لها ، إال بعد الحصول علي موافقة كتابية من الجهة التنفيذية              
المختصة وهذا من شأنه وضع قيود علي حجم العـضوية ،وعلـي إمكانيـات تـدبير                
التمويل، وعلي عدد المنتفعين بخدمات الجمعية ، وكما هو الحال فإن الحدود الجغرافية             

اطق واألحياء المختلفة في مصر ، ال تتفـق مـع الحـدود االجتماعيـة               واإلدارية للمن 
  .واالقتصادية والثقافية

كما يتضمن قانون الجمعيات األهلية تفصيالت دقيقة حول الهيكـل التنظيمـي            
للجمعيات األهلية ، فالقانون يشترط أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة وجمعية عمومية             

حادين أولهما االتحاد اإلقليمي والثاني هـو االتحـاد         ، وأن تكون الجمعية عضوا في ات      
النوعي ، وهناك التزامات علي الجمعيات تجاه هذين االتحادين فيما يتعلق باتخاذ القرار             
، والتنفيذ الفعلي لألنشطة ، مثل الحد األدنى لعدد االجتماعات ، والنـصاب الواجـب               

تحادات والجهة التنفيذية المختصة ،     توافره لكل اجتماع ، والتقارير المطلوب تقديمها لال       
ولذا فإن التزام الجمعيات بإتباع كل هذه اللوائح ، وإعداد وتقديم كل هذه التقـارير ، ال                 
يترك للعاملين بالجمعية سوى القليل من الوقت والجهد لتنفيذ األنشطة الفعليـة ، التـي               

 حركيـا ولـذا فـإن       أنشئت الجمعية من أجلها في المقام األول وهو رعاية المعـوقين          
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 الجمعيات ال تفعل في الواقع سوى عرقلة        لاألجهزة التنظيمية التي من شأنها تيسير عم      
  .)٥٧١(أعمالها

وكل هذه األمور من شأنها الحد من فرص اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة            
ير والنتيجة الطبيعية لذلك الجمود وعرقلة محاوالت اإلبداع والتطـو   . للجمعيات األهلية   

اإلداري ، فكثيرا مما يمثل حد أدني للمتطلبات المكتبية مثل التليفون، وجهاز الفاكس ،              
واآلالت الكاتبة ، والكمبيوتر يعد من األمور الصعبة التي ال يمكن توفيرهـا لألغلبيـة               

  .العظمي من الجمعيات األهلية المصرية

  :ياً التشريعات المتعلقة باإلعاقة وبتأهيل المعوقين حرك) ٢- ٣-٧

كانت الواليات المتحدة من أوائل الدول التى اعتمدت تشريعات عامة مناهضة           
للتمييز وذلك نظرا لتعدد األعراق والثقافات داخل المجتمع االمريكى وقد تم تطبيق مثل             
هذه التشريعات فى مجال اإلعاقة فظهرت القوانين المختلفة التى دعت إلى عدم التمييز             

 وفى اى من الخدمات األخرى المقدمة للمعوقين من االنتقـاالت   بين المعوقين فى العمل   
  . والرعاية والسكن

وبالنظر إلى التشريعات الخاصة بالمعوقين نجد أن قانون أعادة التأهيل واحـدا           
من التشريعات االتحادية التى تلزم بمنح برامج إعادة التأهيل المهني والعمالة المدعومة            

وتقديم مجموعة متنوعة مـن التـدريبات       ) المعوقين(ءمالوالعيش المستقل ومساعدة الع   
 ويحظر هذا القانون التمييـز علـى أسـاس          والمنح التى تديرها إدارة خدمات التأهيل،     

اإلعاقة فى البرامج التى تجريها الوكاالت الفيدرالية والتي تمول وتتلقى مساعدات مالية            
ـ         ب عـدم التمييـز فـى ممارسـات     فيدرالية أو التمييز فى األعمال الفيدرالية إلى جان

، األ إن ذلك القانون لم يشمل سوى الموظفين الفيدراليين فقـط ممـا أدى               )٥٧٢(التوظيف

                                                 

، ٦٢، مركز الدراسات اإلستراتيجية، العـدد       العمل األهلي في مصر   : سعد الدين إبراهيم   -١
  . ١٧، ص١٩٩٨السنة الثامنة، القاهرة، 

572 - Source:  
https://www.disability.gov/home/i_want_to/disability_laws/rehabi
litation_act_of_1973.  Accessed at (13/10/2010).  
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بصانعي القانون فى الواليات المتحدة إلى إعادة النظـر فـى ذلـك وصـدر قـانون                 
األمريكيين المعوقين والذي جاء ليعطى المعوقين حركيا حقوقهم كاملـة ويحظـر اى              

 مجال التدريب أو العمل أو فى تقديم اى خدمات أخرى ، مع األخذ فى               تمييز سواء فى  
االعتبار أن ذلك لم يتم سوى بمساندة وضغوط أطراف مجتمعية كوكـاالت المجلـس              
الوطني للمعوقين ومؤتمر القيادة الخاص بالحقوق المدنية واتحـاد الحريـات المدنيـة             

ل ألطراف مجتمعيـة وإيجـاد       من تدخ  مصراألمريكي، وهذا ما نفتقد إلى وجوده فى        
  .جماعات ضاغطة يكون بمقدورها التدخل والتغيير لألفضل

 الواليات المتحـدة   المنافع فى    - يضاف إلى ما سبق ما تقدمة برامج اإلعاقة         
حيث تعمل على توفير فوائد ورواتب لألفراد المعوقين الذين لم يعد بإمكانهم القيام باى              

مما يحدث فى مصر فإعاقة الفرد تعد نقمـة عليـة           عمل مدر للربح وذلك على العكس       
وعلى ذويه فهو ال يستطيع أن يعمل وفى الوقت نفسه يحتاج إلى من يعاونه ويـساعده                
ويتكفل بكل ما يحتاج إليه من مصروفات مما يؤدى إلى تعطيل فرد أو أكثر من أفـراد        

قت نحن فـى أشـد   أسرته إلى جانبه وهذا يمثل إهدار لكثير  من الموارد البشرية فى و    
  .الحاجة إلى كل الطاقات البشرية بالمجتمع

 مختلف إلى حد ما فمع أن النظام فى اليابان يدعم           اليابانبينما نجد الوضع فى     
المركزية الشديدة األ أن القانون األخير والخاص بالمؤسسات غير الهادفة للربح لم يأت             

  . المؤسساتمن فراغ بل تم بناء على مشاورات مع العاملين بهذه 

 فى إصدارها لمجموعة من القوانين الهامة التى فى مجملها تقوم           اليابانوتتميز  
على ضرورة االعتناء بالمعوقين حركيا والمساواة بينهم وبين غيرهم من بـاقي أفـراد             

تعزيز البحوث والتنمية ونشر معـدات      ب خاصقانون  : المجتمع منها على سبيل المثال      
قانون تشجيع األعمال التى تسهل استخدام االتـصاالت        ،  ) ١٩٩٣ (الرعاية االجتماعية 

وخدمات البث للمعوقين بدنياً لجعل هذه الخدمات أكثر مالئمة وأكثر يـسراً للمعـوقين              
ـ    المبانيقانون   و بدنياً ل اسـتخدامها بواسـطة المـسنين والمعـوقين         سه المـصممة لي
 .)١٩٩٤(بدنياً
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لقانون الياباني يقوم بتغريم المؤسـسات      واهتماما بنتائج عملية التأهيل نجد أن ا      
 ين  فى حالة عدم االلتـزام بعمالـة          ٢٠٠,٠٠٠الحكومية والخاصة بغرامة ال تتجاوز      

المعوقين وعندما تهمل خطة التوظيف بشكل كبير تتم المعاقبة من قبل وزارات الصحة             
  . والعمل والرعاية االجتماعية ويتم عرض هذا من خالل وسائل األعالم

ظر إلى القوانين المصرية نجد إن وضع حق األشخاص ذوى اإلعاقة في            وبالن
العمل بالقانون المصري ال يختلف كثيرا عن مثيله في غالبية القوانين العربية، وأن كان              

 " ١٩٧٥ لـسنة    ١٣٩" القانون المصري أكثر تخلفا في هذا السياق،  فالقانون األساسي           
، وتبلـغ نـسبة فـرص العمـل          "٢و١ة  مـاد " يتبنى بوضوح رؤية العجز والقصور      

ويضع القانون عقوبة    " ٥" مادة  % " ٥المخصصة لذوى اإلعاقة في القانون المصري       
"  جنية أو أحـدى العقـوبتين        ١٠٠على مخالفة تلك النسبة هي الحبس شهر أو غرامة          

   " ١٦مادة 

ليـستبعد األشـخاص ذوى      " ٢٠٠٣ لـسنة    ١٢" ويأتي قانون العمل الموحد     
كـل شـخص    ( ة من الخضوع للقانون حيث عرف في مادته األولى العامل بأنه            اإلعاق

  )  وتحت إدارته أو إشرافه عمل صاحب لدي طبيعي يعمل لقاء أجر

 لـسنة   ١٣٩المحـددة بالقـانون     % ٥ومع ذلك حافظ القانون على نسبة الـ        
 وخصص سجالت خاصة لقيد الراغبين من ذوى اإلعاقة، كما أعطى ألصحاب            ١٩٧٥

   ". ١٤مادة " عمال الحرية في تعيين النسبة المحددة من خارج هذه السجالت األ

كما نجد أن هناك العديد من نقاط الضعف التى تشملها هذه القوانين فحتى مـع               
 نجـد   ١٩٧٥ لسنة   ٣٩ بتعديل أحكام القانون رقم      ١٩٨٢ لسنة   ٤٩صدور القانون رقم    

 ٩،١٠،١٥،١٦ إذ اسـتبدلت المـواد       أن ذلك التعديل جاء قاصرا على تنظيم التشغيل ،        
بمواد أخرى لتفعيل عملية التشغيل األلزامى ، وكأن عملية التأهيل المهني أثبتت نجاحها             
فى تأهيل كل من يتقدمون للتأهيل من المعوقين ، ولكن فى الواقع هنـاك العديـد مـن           

 ال  الصعوبات التى ال تزال موجودة ومنها إن المهن التى يتـدرب عليهـا المعوقـون              
تناسبهم ، كما أن المساعدات المالية التى تصرف للمعوق أثناء فترة التدريب غير كافية              

  .لمواجهة نفقات المعيشة مما يجعله غير مستقر فى عملية التأهيل 
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   :فى مجال تأهيل المعوقين حركياً الجمعيات األهليةجهود : المحور الرابع ) ٤-٧

معوقين حركياً إلى تغييـر فـي نظـرة         لقد أدت التطورات الهامة في تعليم ال      
المجتمعات الغربية إلى قدراتهم ومهد لظهور حركة التأهيل المهني لهم وإدخالهم إلـى             

ولعل أول البرامج الرسمية في هـذا المجـال هـو           . مجال العمل بشكل رسمي ومنظم    
ـ           ام برنامج التأهيل في الواليات المتحدة األمريكية الذي صدر به أول قانون للتأهيـل ع

 برامج التأهيل أن عرفـت      تم وذلك في أعقاب الحرب العالمية األولى، وما لبث        ١٩٢٠
طريقها بشكل رسمي إلى عديد من الدول، وأصبحت نشاطاً هاماً من أنـشطة هيئـات               
األمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وصـندوق الطفولـة             

 وقد أصبح تأهيل المعوقين حركيـاً وتعلـيمهم مـن           .والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة   
البرامج األساسية للحكومات في معظم دول العالم في الوقت الحاضر وفيما يلي عرض             
ألوجه الشبه وأوجه االختالف بين الخدمات التى تقدم للمعـوقين حركيـا فـى الـدول            

 :الثالث

  :خدمات التأهيل الطبي) ١-٤-٧

ل الطبي بما تحتويه من متابعة طبية للحالة من          تتميز خدمات التأهي    أمريكا فى
مرحلة ما قبل الميالد والمساعدة بإعطاء كل ما يحتاج إليه الفرد المعوق مـن أجهـزة                
تعويضية وأدوات مساعدة ، ويمتد األمر بعد ذلك إلى اإلصالح الكامل والمجاني لهـذه              

أجـراء المزيـد مـن      األجهزة واألدوات ،ال يتوقف األمر عند هذا الحد بل يمتد إلـى             
البحوث واألبحاث فى محاولة منهم لالستفادة بالمواد المستعملة فـى مجـال الفـضاء              

  .بغرض الحصول على أجهزة متطورة وخفيفة الوزن لتسهيل حياة المعوقين حركيا

يضاف إلى ذلك أن المنظمات بالواليات المتحدة األمريكية تقـوم باالكتـشاف            
ل، والكشف الطبي الشامل على المواليد وحصر المعاقين        المبكر من خالل متابعة الحوام    

  . على اختالف أنواعهم

أيضا يلزم القانون المدارس بقبول األطفال المعاقين مهما كانت درجة إعـاقتهم   
مع التزامها بتوفير البرامج التعليمية المناسبة لكل طفل بكل مستلزماته الطبية والنفـسية       
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فى المجتمع باستثناء حاالت متعددي اإلعاقـات الـشديدة         والتأهيلية، بما يكفل اندماجه     
فاقدي الحركة واإلدراك والتواصل من خالل اى حاسة، الذين تخصص لهـم بـرامج              
خاصة لمساعدتهم فى منازلهم وبالمجان بالنسبة لجميع الخـدمات والتجهيـزات مهمـا             

ـ            ى المدرسـة   كانت التكلفة وفى حالة قصور الميزانية عن الوفاء بالمطلوب، يكون عل
  .البحث عن بعض الجهات التى يمكنها التمويل والتعاقد معها على ذلك

 نجد أن خدمات التأهيل الطبي متـشابهة مـع مثيالتهـا فـى              لليابانوبالنسبة  
الواليات المتحدة األمريكية فيما عدا إن اليابان أكثر تميزا من حيث تعاون المنظمـات              

األخرى كالمستشفيات كما نجد إن  المنظمات       غير الهادفة للربح مع مؤسسات المجتمع       
فى اليابان تقوم بعمل زيارات منزلية وتوفير الرعاية الطبية فـى المنـازل للحـاالت               

  . الشديدة أو التى ال تستطيع الوصول إلى مكان التأهيل

 فيتم االكتشاف بعد ظهور األعراض الناتجـة عـن اإلعاقـة ،              مصر أما فى 
ال مسألة روتينية يقوم هبا األفراد وال ينتبه الكثيـر إلـى            ففحوص ما قبل الزواج ال تز     

أهميتها الكبيرة فى تحديد مستقبل أطفالهم كما أن متابعة الحوامل وتوعيتهم بـاألمراض             
الوراثية غير موجودة على اإلطالق بل أن ما يزيد الموقف صعوبة هو معرفتنـا بـأن               

إن لم تكن كلها تبدأ بعـد حـصول         عملية التأهيل داخل الغالبية العظمى من الجمعيات        
الفرد المعوق على الرقم القومي اى بعد بلوغه السادسة عشر ، يشترط فى مصر لقبول               

 بمدارس التربية الخاصة أن يكون الطفـل        – فاقدي بعض الحواس     –األطفال المعاقين   
 مصاب بإعاقة واحدة، وال توجد مدارس لمتعددي اإلعاقة، أما األطفال متعددي اإلعاقة           
فيمكنهم االلتحاق بمراكز التأهيل بالجمعيات األهلية فى حدود اإلعتمادات المتاحـة دون         

  . توفير المستلزمات الخاصة بهم مثل الكراسى المتحركة وخالفه

 يتوقف األمر عند استخدام الجلد والبالستيك فى صـنع هـذه             مصر أيضا فى 
ذلك إلى ما أصبح عليـه      األدوات بدون وجود خطط مستقبلية لتطويرها ويمكن إرجاع         

الشعب المصري كمستورد للتكنولوجيا فليس هناك اى تشجيع ألجراء أبحـاث داخـل             
الجمعيات األهلية وربما يرجع ذلك إلى نقص التمويل وغياب الكـوادر المتخصـصة ،     
وربما تقوم الجامعات والكليات المتخصصة بأجراء مثل هذه األبحاث األ أنه ال تحـدث              
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ذه األبحاث النقطاع الصلة بين الجمعيات األهلية والمؤسسات البحثيـة          اى استفادة من ه   
  .فى المجتمع المصري

فى حين نجد أن المؤسسات العاملة فى مجال تأهيل المعـوقين حركيـا فـى               
 تعمل على توفير الكثير من المعلومات واإلرشادات        الواليات المتحدة األمريكية واليابان   

الحركية ودرجاتها على مواقعها الخاصة على االنترنـت        حول الفئات المختلفة لإلعاقة     
كما أنها توفر الكتيبات والمنشورات المجانية ألفراد المجتمع المحلى لتعريفهم باإلعاقـة            

  .الحركية وسبل التغلب عليها وكيفية الوقاية منها

إلى جانب ذلك توفر المؤسسات األمريكية واليابانية خدمات طبية منزلية وهو           
دث فى مصر بل ويزيد على ذلك بأن الجمعيات المـصرية ال تقـوم بتحويـل                ما اليح 

المعوقين إلى المستشفيات القريبة منها أو على األقل أن تتحمل جزء من نفقاتهم الطبية               
داخل المستشفيات وهذا يعكس إلى اى مدى يوجد انقطاع للصلة بين الجمعيات األهليـة              

  .فى مصر ومؤسسات المجتمع األخرى

 فى مجال التأهيل الطبـي بتـوفير        الواليات المتحدة واليابان  تميز كل من    كما ت 
خدمات عالج طبيعي متقدمة إلى جانب المساعدة فى تعليم المعوقين الرياضات المختلفة            
والتي تتفق مع ميولهم وقدراتهم كرياضة التنس والجولـف والـسباحة ، كمـا تقـوم                

هنيين العاملين فى فريق التأهيل الطبـي       المؤسسات بتقديم دورات مستمرة لألطباء والم     
بصفة مستمرة كما أنها تقوم بنشر المجالت الطبية والعلمية المتخصصة بمجال التأهيل            

  .الطبي للمعوقين حركيا وبأخر ما تم التوصل إليه من تطورات
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  .خدمات التأهيل النفسي واالجتماعي) ٢-٤-٧

لمؤسسات العاملة فى مجـال      يظهر الحرص من قبل ا      واليابان األمريكبالنسبة  
على تطبيق القوانين التى تمنع التمييز ضد األفـراد المعـوقين           تأهيل المعوقين حركيا    

 ، يضاف إلى ذلك االهتمـام       ومعاملتهم على قدم المساواة فى مؤسسات الدولة المختلفة       
 ما  بتقديم اإلرشاد النفسي وعدم تحديد مدة زمنية النتهاء عملية اإلرشاد يضاف إلى ذلك            

يتم وضعه من خطط فردية بناء على عملية تشخيص المعوقين وفى ذلك احترام للفـرد               
مناصـرة االسـتقالل    المعوق ومراعاة للفروق الفردية بين األفراد المعوقين ، أيـضا           

 والشخصي لألفراد ذوى اإلعاقة الحركية وتقديم النـدوات وورش العمـل            ىاألقتصاد
 عـنهم    والـدفاع  ةالتى تهتم بالمعوقين متعددي الثقاف    وإرشاد اإلباء واقتراح التشريعات     

  .وهذه الخدمة يفرضها واقع المجتمع  االمريكى متعدد الثقافات

 أما بالنسبة لمصر فنجد أن هناك مجموعة من شروط االلتحاق  ويالحـظ أن              
الشرط األول وهو أن يكون المعوق الذي يرغب فـى االسـتفادة مقيمـا فـى دائـرة                  

شرطا منطقيا أال إن ذلك يلفت االنتباه إلى أن هذه المكاتب ال تغطـى              االختصاص يبدو   
 مكتبـا موزعـة علـى       ١٨٥أنحاء الجمهورية كافة، فعدد هذه المكاتب لـم يتجـاوز           

اى أن  )  مـستفيدا  ٣٠٦٤٣ (٢٠٠٩المحافظات والمدن بلغ عدد المستفيدين منها عـام         
إلى هذا العدد وكان من      حتى وصل    ١٩٩٩مستفيدا فى عام    ٣٧٥٧٥العدد قد تراجع من     

  .المفترض أن يحدث العكس ألن أعداد السكان فى ازدياد مستمر
  :وبصفة عامة 

الحـضرية    للجمعيات األهلية إلى التركز فى المنـاطق       الجغرافي يميل التوزيع    -١
فى مجال تقـديم     من الجمعيات سواء العاملة    % ٧٠وأن  . وخاصة شمال البالد  

تتركـز فـى المنـاطق       عية أو فى مجال التنميـة     الخدمات أو الرعاية االجتما   
والقاهرة واإلسكندرية والـسويس     الحضرية، حيث تستحوذ محافظات بورسعيد    

تشغل المراكز المتقدمة فى دليـل التنميـة         على اكبر كثافة للجمعيات، كما إنها     
  .البشرية
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  يـة التنم  للجمعيات التى تعمل فى مجـال      الجغرافي ال توجد عالقة بين التوزيع       -٢
ارتبـاط بـين     وترتيب المحافظات فى دليل التنمية البشرية، بمعنى ليس هناك        

 الجغرافـي التوزيـع    متطلبات التنمية البشرية فى المحافظات األشد فقرا وبين       
يتركز فيه اشد المجتمعـات      لمنظمات التنمية، وعلى الرغم من أن الوجه القبلي       

الجمعيات األهلية بالمقارنة بالوجـه      الريفية فقرا، إال أنه اقل المناطق كثافة فى       
عدم اهتمام بالمناطق الريفية الفقيـرة علـى         وهذا يشير إلى أن هناك    . البحري

  .للمبادرات األهلية الرغم من إنها أكثر احتياجا

فقـد  ،   كانت محافظات الحدود اقل المحافظات من حيث عدد الجمعيات األهلية          -٣
  الـوادي  جمعية، ومحافظـة ١٠٧ء بلغ عدد الجمعيات فى محافظة جنوب سينا      

ومرسى مطـروح     جمعية ،  ١١١ جمعية، ومحافظة البحر األحمر      ١٤٧الجديد  
هـذه المنـاطق، فـإن      جمعية، ولكن نظرا النخفاض الكثافة السكانية فى    ١٤١

  .)٥٧٣(نصيبها من الجمعيات يعتبر كبيرا

اسة إلى جانب ذلك نجد إن العاملين بالجمعيات فى مصر وحسب ما رصدته الدر            
الميدانية اليهتمون بما يصدر من تشريعات خاصة بهم بل أن الكثير منهم ال يعلم شـيئا                
عن هذه القوانين ، يضاف إلى ذلك غياب جماعات الضغط التى يكونها اآلباء وأفـراد               
المجتمع من أجل سن تشريعات أفضل للمعوقين حركيا ويمكـن إرجـاع ذلـك إلـى                

جتمع المصري وارتفاع نسبة األمية وبخاصـة فـى         المستوى الثقافي المتدني داخل الم    
  .الريف والمناطق البعيدة والى ال تصل إليها خدمات الجمعيات من األساس 

                                                 
 ، الهيئـة العامـة   ينـاير  ٢٥ ثـورة  بعد المدني تمعلمجا مستقبل :الدسوقي إبراهيم سحر -١

  :لالستعالمات، متاح على الوصلة التالية
). 2201/5/3: (Accessed at  

 1865=ID_Category?aspx.LastPage/Ar/eg.gov.sis.www://http  
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  :خدمات التأهيل المهني) ٣-٤-٧

يساهم التأهيل المهني للمعوقين أيضا فى دفع عجلة التنميـة الوطنيـة وذلـك              
غالل طاقات الفرد وكفايته الذاتية     للمردود األقتصادى للتأهيل والذي ال يقتصر على است       

من الناحية االقتصادية بل يتعداها إلى توفير األيدي العاملة من جهة، وتوجيه الطاقـات              
 .المعطلة عند المعوقين إلى اإلنتاج وزيادة الدخل من جهة ثانية

ونتيجة لنجاح عملية التأهيل وحصول المعوق على العمل المناسب نالحظ تغير           
ناس ونظرتهم نحوه بحيث تتغير من النظرة السلبية وأنـه عالـة علـى              فى اتجاهات ال  

المجتمع إلى النظرة اإليجابية، وال ننسى بأن نجاح عملية التأهيل بشكل عام ال يمكـن               
تحقيقها إال إذا أخذنا بعين االعتبار ظروف المعوق وخصائصه وميوله وقدراته وسمات            

جة إعاقته ومقدار دعم الجماعـة لـه،        شخصيته ومستوى تكيفه ومستواه التعليمي ودر     
واستعداد المجتمع لتوفير فرص النجاح المالئمة لعملية التأهيل بما فيها تغيير االتجاهات            
وسن التشريعات التى تعطى المعوق حقوقه اإلنسانية سـواء فـى النـواحي التربويـة            

لمهنـي  واالجتماعية وفرص العمل كغيره من المواطنين والتخطيط لبرامج التـدريب ا          
بحيث يتناسب ذلك مع قدرات المعوق وميوله ورواج العمل فى سوق العمـل المحلـى               
ومراعاة التغير االقتصادي والظروف االقتصادية للبيئة التى سـيعيش فيهـا المعـوق             
ويعمل، وأن يأخذ بعين االعتبار ما يجرى على بعض المهن والصناعات مـن تطـور               

  .وتغير

س األهم لنجاح برامج التـدريب المهنـي وهـو         ويعتبر تشغيل المعوقين المقيا   
  .الهدف النهائي لهذه البرامج وعند الشروع بعملية التشغيل

 يبدأ التميز فى الخدمات المقدمة للمعـوقين        للواليات المتحدة األمريكية  بالنسبة  
حركيا داخل المنظمات غير الهادفة للربح من اللحظة التى يتقدم فيها الفرد إلى المنظمة              

تم التحقق من مدى أحقية الفرد فى الحصول على التأهيل المهني من عدمه ، كما               حيث ي 
يتم تحديد نطاق التأهيل المناسب له ويستمر هذا التميز ليظهر فيما تبديه المؤسسات من              
اهتمام بمعالجة المشكالت األسرية واالجتماعية قبل البدء فى عمليـة التأهيـل وتقـديم              
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ل المهني ، أيضا تضم برامج التأهيل المهني برامج يقـوم           المشورة طوال عملية التأهي   
بإدارتها أصحاب العمال والمهن المحتفلة وذلك من أجل مساعدة المعوقين حركيا علـى             

  .أيجاد فرص عمل فى سوق العمل التنافسية بعد التأهيل

إلى جانب ذلك تعمل المنظمات كحلقة وصل بين الفرد المعوق وبين مؤسسات            
 فالـصلة   مـصر وهذا ما نفتقد إلى وجودة فـى        . رى والشركات الخاصة  المجتمع األخ 

منقطعة تماما بين الجمعيات األهلية ومؤسسات المجتمع األخرى وينتهي عمل الجمعيـة    
عند حصول المعوق على شهادة التأهيل والتي قد يحصل عليها بدون تأهيل بناء علـى               

  .طلبه

ل مهنى مشابهة لخدمات التأهيـل      أما بالنسبة لليابان فنجدها توفر خدمات تأهي      
بالواليات المتحدة األمريكية ويظهر تميز اليابان فى توفير مستشاري التأهيل لكل مـن             

يكون على الكثير من    المعوقين حركيا وأصحاب العمل كما نجد إن التدريب فى اليابان           
ـ              بيل المهن والتي نجدها تتدرج حتى أعلى المستويات العلمية للمعوقين حركيا علـى س

وااللكترونيات، وتجهيز تصميم المعلومات، واألعمال      كهربائيةالالت  الآالمثال أصالح   
 ،كما تقدم المنظمات فـى اليابـان        الميكاترونيك ،   المكتبية والمبيعات والخدمات الفندقية   

التدريب التقني على الكمبيوتر للمعوقين وبخاصة الذين وصلوا إلى مـستوى تعليمـي             
 حين نجد أن التدريب فى مصر يتم على مجموعة مـن الحـرف               فى وأكاديمي مرتفع 

البسيطة كالتطريز وصناعات الزجاج والجلود وأقصى مـا تمتـد إليـه هـو إعمـال                
  .السكرتارية 

كما نجد أن اللجنة التى تحدد أحقية الفرد المعـوق فـى التأهيـل بالجمعيـات      
دارة التأهيل بمديريـة    المصرية  تتكون من مدير المكتب أو رئيس تلك الجهة ، مدير إ            

الشئون االجتماعية ، أو رئيس قسم التأهيل باإلدارة االجتماعية ، وبالنـسبة للجمعيـات          
المركزية أخصائي التأهيل باإلدارة العامة للتأهيل االجتماعي للتأهيل وطبيـب األمـن            
الصناعي بالقوى العاملة إلى جانب األخصائي المهني وممثل القوى العاملـة و طبيـب         

 .مكتبال
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وتكون اجتماعات هذه اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعـضائها ، علـى أن             
يكون من بينهم مدير المكتب ، وأحد األطباء ومدير إدارة التأهيل ، ورئيس قسم التأهيل               
وممثل القوى العاملة ، وهذا معناه أنه بغياب االخصائى المهنـي االجتماعـات تكـون          

 يلعبه االخصائى المهني فى تغيير اتجاه عمليـة         صحيحة على الرغم من الدور الذي قد      
التأهيل ، وتكون قرارات اللجنة بإجماع الحاضرين ، وفى حالة الرفض تخطر الحالـة              
بالقرار وأسبابه خالل أسبوع من اتخاذ القرار، وال يمتلك طالب التأهيل الذي تم رفض              

  . طلبه أن يقدم طعنا فى قرار اللجنة

نح شهادة التأهيل للذين تم تـأهيلهم أو الـذين ثبـت            كما أن التقرير الخاص بم    
صالحيتهم للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبهم ، ويراعى التركيز فى عملية              

بجانب المهن  ) ٦ملحق رقم   ( ١٩٨٤ لسنة ١٣٥التدريب على المهن الواردة بالقرار رقم       
من مراجعتها أنها   األخرى الرائجة فى سوق العمل أو مشروعات خاصة والتي يتضح           

لم توضع للمعوقين حركيا الذين قد يحصلوا على مؤهالت عليا وهى غير مشجعه لهـم               
على اإلطالق ، مما يؤكد أن تشغيل ذوي اإلعاقة يتم بالمهن البعيدة عن األعمال عالية               
األجر، فهم تقريبا خارج القطاع الصناعي الحديث، ونسبتهم بالمهن القيادية والتشريعية           

  .متدنية جدانسبة 

ويقوم مكتب التأهيل بمتابعة المعوقين خالل السنة األولى من االلتحاق بالعمـل     
من خالل االخصائى االجتماعي الذي يساعدهم على حل المشكالت التـى تعترضـهم             
واألخصائي المهني والذي يلعب دورا مهما من خالل أعداده لتقرير شهري عنهم ويـتم       

  .)٥٧٤(ف ومجلس اإلدارة التخاذ الالزمعرض التقرير على لجنة األشرا

وأن كان هناك ما يمكن أن نستخلصه فهو أن ذوي اإلعاقة بمصر يتعرضـوا              
لهيمنـة أفكـار    ) االستبعاد االقتصادي   ( إلقصاء واضح عن سوق العمل، ويعود هذا        

رجعية واتجاهات سلبية تجاه ذوي اإلعاقة، كما يعود لهيمنة النظرة الطبيـة اجتماعيـا              

                                                 

الالئحة الداخلية لمكاتب    ،٤/٩/١٩٩٧ بتاريخ   ١٣٨ من القرار الوزاري رقم      ١٩/٢المادة   -١
  .التأهيل االجتماعي للمعوقين، قرار غير منشور
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نظرية العجز علي ذهنية المسئولين والعاملين بمجال اإلعاقـة، والحقيقـة أن            وسيطرة  
ذوي اإلعاقة قد قدموا الدليل علي قدراتهم وإمكانيتهم التي ال تقل عن غيرهم وإن كانت               
تختلف قليال أالف المرات، ولكن يبقي بين االعتراف النظري بتلـك القـدرات وبـين               

إمكانيات ذوي اإلعاقة، مـسافة طويلـة علينـا أن          التخطيط الفعلي المبني علي قناعة ب     
نجتازها بإصرار وثقة بالوصول، أن مواجهة اإلشكاليات الكثيـرة التـي تعيـق ذوي              
اإلعاقة عن التمتع بالحق بالعمل دون تمييز، يحتاج لتغيير األفكار قبل تغيـر القـوانين             

جتمع نتيجـة إهـدار   والنظم، يجب أن يقتنع المسئولين أن هناك ثمن اقتصادي يدفعه الم 
طاقات بشرية هائلة، كما أن هناك ثمن اجتماعي باهظ تتحمل ثمانيـة مليـون أسـرة                

  .مصرية الجزء األكبر منه

  :خدمات التأهيل التربوي) ٤-٤-٧

على اعتبار أن المدارس تدخل ضمن المنظمات غير الهادفة للربح فى الواليـات             
مجال التأهيل التربوي فى الواليات المتحدة      المتحدة األمريكية فأننا نجد إن أهم ما يميز         

هو تقدمها فى  مجال إرشاد آباء األطفال المعوقين حركيا ، حيث يقوم الوالدين بإرشاد               
وتوجيه أطفالهم مع تلقيهم النصح والتوجيه من مراكز اإلرشاد في كل ما يقـابلهم مـن      

ئهم داخل الفصول،   مشاكل تعترض تربية أبنائهم ، وقد يقتضى األمر حضورهم مع أبنا          
ومشاركتهم ألطفالهم في األنشطة المختلفة خارج المدرسة وداخلها مما يـساعد علـي             

  .التقدم في عالج األطفال وتكيفهم مع المجتمع

إلى جانب ذلك يتم وضع خطة لكل فرد على حدة بحيث تراعـى هـذه الخطـة                 
  .اداتهالفروق الفردية بين األفراد كما تراعى إمكانياته وميوله واستعد

وتقوم الواليات المتحدة بعمل مسوح دورية للتأكد من وجود توازن بـين أعـداد              
الكوادر المتخصصة العاملة فى مجال تأهيل المعوقين حركيا وأعداد األفراد المعـوقين            

 أنه يجب أن يتصف العاملون فى هذا المجال بالخبرة الواسـعة فـى إدارة               ىحركيا عل 
  .ياوتعليم األطفال المعوقين حرك
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كما نجد أن المنظمات العاملة فى مجال تأهيل المعوقين حركيـا فـى الواليـات               
  :المتحدة تتميز باألتي 

  . توفير فرص التعليم غير النظامي -١
 تحمل نفقات األفراد غير القادرين أو جزء منها وتوفير األدوات المدرسية والزى             -٢

  المدرسي 
  .ية فى التربية الخاصة بالمعوقين حركيا تدريب المعلمين على الطرق غير التقليد-٣
 يتم تقديم الخدمات التعليمية داخل المنظمـات مـن مرحلـه الرضـاعة وطبقـا                -٤

  .الحتياجات الفرد المعوق
 تقوم المنظمة بوضع خطة خدمات األسرة الفردية والتي تعمل على تعريف الطفل             -٥

  .ت سنوا٣بالبيئة الطبيعية وإعداد المنزل فى مرحلة ما قبل 
 تقوم المنظمات باإلعالن عن خدماتها عن طريق اإلذاعة والتلفزيون والـصحف            -٦

 من خالل الحلقات الدراسية التى تنظمها آلبـاء األطفـال ذوى            اوالمجالت وأيض 
أإلعاقة الحركية لتعريفهم بحقوقهم القانونية فى الدفاع عن أطفالهم وعن حقـوقهم            

  .دارس العامةفى الحصول على التربية الخاصة داخل الم

أما بالنسبة لليابان فان على الرغم من عدم وجود أمية داخل المجتمـع وبـين               
أفرادها األ أننا نجد أن هناك العديد من المنظمات التى تنشط فى المجال التربوي للدفاع               
عن حقوق المعوقين فى التعليم وفى مجال إجراء البحوث التى من شانها تطوير التربية              

بالعمل على تعزيز عالقات الـصداقة المتبادلـة بـين          تقوم المنظمات   الخاصة، أيضا   
  . التربية الخاصةمديري مدارس

فى حين نجد أن عدد األطفال ذوى االحتياجات الخاصـة فـى مـصر يقـدر            
 وقد أدت الطاقة االستيعابية المحدودة لمدارس       ٢٠٠٦ مليون طفل وذلك عام        ٢بحوالي  

وى االحتياجات الخاصة فى سـن المدرسـة مـن          التربية الخاصة إلى حرمان أغلب ذ     
 فقط من هـوالء األطفـال خـدمات         ١,٨الحصول على الخدمات التعليمية حيث يتلقى       

 مدرسة تخدم ذوى اإلعاقات     ٨٠٤تعليمية فى مدارس التربية الخاصة والتي يبلغ عددها         
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 ال  ، يضاف إلى ذلك إن الجمعيات األهليـة       )٥٧٥(على اختالف فئة ودرجة اإلعاقة لديهم     
تقدم اى تأهيل تربوي يذكر كما أن الجمعيات ال تقـدم اى مـساعدات تـذكر ألسـر                  
المعوقين حركيا وال تتحمل اى مصاريف وأعباء مالية عنهم مما يؤدى إلى انقطـاعهم              
عن التعليم النظامي ومع عدم وجود بدائل مقدمة للتعليم غير النظامي مـن الجمعيـات               

  .  تزداد المشكلة صعوبة وتعقيدا

  :تأهيل البيئة والمجتمع المحلى) ٥-٤-٧

بالنسبة للواليات المتحدة فقد شهد القرن العـشرين جهـودا كبيـرة للحكومـة             
الفيدرالية ساهمت فى رفع حركة رعاية المعوقين فى االتجاه االنسانى وتطويرها ولعل            

زيـادة  أبرزها إصدار التشريعات التى تنظم رعايتهم وتكفل حقوقهم التعليمية والمدنية و          
الدعم الفيدرالي المخصص لبرامج تدريب المعلمين واإلداريين والعاملين فـى مجـال            
رعاية المعوقين ، ورصد الميزانيات الضخمة إلجـراء البحـوث التربويـة والنفـسية          
لإلعاقات المختلفة وتوفير الرعاية الصحية عالية المستوى لجميـع األطفـال للوقايـة             

اإلضافة إلى دعم الجهود المبذولة لدمج المعـوقين فـى          واالكتشاف المبكر لإلعاقة ، ب    
المجتمع االمريكى العادي لكى يعيشوا حياة كاملة مثمرة ،ووضع سياسة قومية تعـزز             

  .المساواة وفرص المشاركة لكل األمريكيين

يضاف إلى ذلك اهتمام أولياء األمور في الواليات المتحدة األمريكية بمـشكلة            
 ذلك إلي ارتفاع مستواهم الثقافي واالقتصادي ونظـرتهم إلـي           أبنائهم المعوقين ويرجع  

تربية وتعليم المعوقين نظرة اقتصادية وما تنتجه من عائد اقتصادي يعود عليهم وعلـي             
المجتمع ككل وكذلك يحرص المواطن األمريكي علي محاسبة المسئولين والقائمين علي           

 التي يحتاجها ويستفيد منهـا ابنـه        التعليم في مدي جديتهم نحو تقديم الخدمات المختلفة       
  المعوق

                                                 

 تعليم ذوى االحتياجات الخاصة   :  النشرة الدورية للمركز القومي للبحوث التربوية والتمنية         -١
  .٢٠٠٨ادي عشر، القاهرة ، أبريل ، العدد الح
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إلى جانب ذلك فأن عضوية الجمعية متاحة لمن يقدم خدمات فى مجـال التأهيـل             
الخاص سواء كان ذلك بهدف ربحي أو غير ربحي ما دام الهدف هو تعزيـز فـرص                 

  .إعادة التأهيل للمعوقين بصفة عامة

 للربح فى الواليات المتحدة     وتتميز الخدمات المقدمة داخل المنظمات غير الهادفة      
األمريكية بالتكامل والجودة فخدمات التأهيل تبدأ من مرحلة ما قبل الميالد حيث الكشف             
المبكر على األجنة وتوعية األمهات الحوامل بمخاطر سوء التغذية ومخاطر التعـرض            
للحوادث واإلشعاعات ، ويزداد االهتمام بشكل خاص فى حالة وجود أمراض وراثيـة             

لعائلة ويمكن تفسير ذلك كله على ضوء المذهب البراجماتى النفعى الذي تقوم عليهـا              با
فلسفة المجتمع بما تحتويه من قيم تمجيد للنشاط الرأسمالي الحر المبادرة الفردية والذي             
عمل على تشجيع اآلباء على االهتمام بالعمل األهلى خاصة فى مجال رعايـة وتعلـيم               

كومات لتأكيد حقوق المعوقين وحمايتها واستصدار القوانين       المعوقين والضغط على الح   
التى تعزز من رفاهية مجتمع المعوقين وتحسن الخدمات المقدمة لهم وتحقـق دمجهـم              

  .الكامل فى بيئاتهم الطبيعية

 فنجد أن هناك عالقات جيدة بين المنظمات ومؤسسات المجتمع           لليابان أما بالنسبة 
تنظيم مؤتمرات بحثيـة    يظهر هذا االرتباط فى صورة      األخرى واسر المعوقين حركيا     

اإلرشاد عن طريـق الهـاتف والرسـائل،         و عن كيفية دعم الحياة المجتمعية للمعوقين     
إضـافية لتـدريب    تعليمات وإعطاء تعليمات للتدريب من خالل زيارة المنازل واعطاء

حة العقلية لآلبـاء    تطوير أداء األسرة والص    و األفراد الذين يعيشون في المناطق المحلية     
عقـد    إلـى جانـب    من خالل مشاركة المعوقين وأولياء أمورهم في أجتماعات منزلية        

  .دورات تدريبية ألولياء األمور، وللقادة وللمتطوعين

غير أن من أهم ما يميز اليابان عن كل من الواليات المتحدة ومصر هو االهتمام               
 مفهوم واضح على مـستوى الحكومـة        المتزايد ببرامج التبادل الدولي والذي أصبح له      

والمجتمع المدني أيضا وقد اهتمت اليابان بدولية النشاط المدني حتى تحقق المساواة مع             
الدول المتقدمة األخرى فى ذلك النشاط كالواليات المتحـدة األمريكيـة ودول االتحـاد              

له عالميـة   األوروبي ، وبخاصة منذ  أن أعلنت اليابان منذ منتصف الثمانينات أنها دو            
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ومن هذا المنطلق بدأت وزارة التربية والتعليم باالهتمـام بتـدريس مفهـوم الدوليـة               
والدراسات المرتبطة به، وكان نتيجة ذلك أن تزايدت برامج التبادل الـدولي الخاصـة              
بالمنظمات غير الهادفة للربح ودولية النشاط وبلغ عدد المنظمات وفقا للمركز اليابـاني             

  . )٥٧٦( منظمة١٨٥لحكومية والتعاون الدولي للمنظمات غير ا

فى حين نجد إن الخدمات المقدمة داخل الجمعيـات األهليـة المـصرية تتـسم               
بالمحدودية والروتينية الشديدة ويمكن إرجاع ذلك إلى إن الثقافة المصرية تميـل إلـى              

اجـة  اعتبار التنمية من مسئولية الدولة وحدها والنظر إلى العمل التطوعي بمنظور الح           
الشخصية المباشرة إليه أو المنفعة المباشرة اآلتية منه يضاف إلى ذلك استمرار غلبـة              
إدراك دور الجمعيات األهلية فى حدود البر والعمل الخيري وتقديم اإلعانات للمحتاجين            

  .فقط

وأكدت نتائج الوضع الراهن فى مصر ضعف مشاركة المعوقين فى مجلس إدارة            
ركة الشباب فى عضوية هذه الجمعيات فال يوجد تـصنيف          هذه الجمعيات، وضعف مشا   

خاص بطالب الجامعات والمدارس أو المواطنين صغار السن بـين فئـات العـضوية              
بالرغم من وجود كم ضخم من العضوية المسجلة على الـورق فقـط دون أن تعكـس                

الـذي  مشاركة فعالة، وانتهاج أساليب عمل تتميز بالطابع النخبوي كما يغيب التحفيز و           
يتمثل فى منح عضوية مجانية لهم أو منح دراسية أو جوائز كما هو الحال فى الواليات                

  .المتحدة

كما يالحظ ضعف إصدار النشرات والبيانات وغيـاب األشـخاص المـسئولين            
واللجان المختصة بالتخطيط واإلشراف على وسائل االتصال المقـروءة والمـسموعة           

لجمعيات مما يدل على عدم كفاية الرسالة االتـصالية         والمرئية وااللكترونية لدى هذه ا    
فى شرح وتفسير المعلومات التى يحتاجها المعـوقين وأسـرهم والجمهـور وضـعف        
االعتناء باإلعالم التقليدي واإلعالم الشعبي اللذان يستندان إلى االتصال المباشـر مـع             

                                                 
576- Source: Japan Center for International Exchange; Civil society 

News Letter, No 8, April 1998. 
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ات رعاية وتعلـيم    الجمهور أو اإلعالم الحديث غير المباشر وضعف إمكانية نفاذ جمعي         
  .المعوقين فى اإلعالم ومن ثم تأثيرها فى الرأي العام ضئيل

يضاف إلى ذلك ما تتميز به الرسائل اإلعالمية من االستخدام النمطي والمتكـرر             
لمصطلحات وأفكار األمم المتحدة ومواثيقها الدولية دون االعتناء بخلق صـيغة بديلـة             

  . االستحسان والتعاطف الجماهيريتتوافق مع الثقافة السائدة وتؤدى إلى

وبالنسبة لعالقة هذه المنظمات بعضها البعض فلم تتوصل إلى آلية ننظم عالقتهـا             
معاً وتوحد جهودها فى مجال نشاط بعينه واالتحادات النوعية واإلقليميـة تمثـل آليـة               
رسمية فوقية مفروضة من أعلى وفاعليتها محدودة فالجمعيات لم تتوصل آلليـة بديلـة         
لتنظيم عالقاتها وإهمال بعض األشكال التنظيميـة لتقويـة التعـاون مثـل التحالفـات               

  .والشبكات

وهذا الضعف فى قيمة العمل الجماعى فيما بين الجمعيات يؤثر بالـسلب علـى              
نشاطها من جانب فيحل التنافس محل التكامل وتتشتت الجهود لتحقيق أهداف صغيرة ال             

  . بها أو جداول أعمالهايكون لها محل ال الئحة التنظيم

ويمكن أن نرجع ذلك إلى انشغال المواطن المصري بإدارة حياته اليومية وهمومه            
االقتصادية وهو ما يضيف محدداً آخر على عملية المشاركة وقصور اآلليـات التـى               
تضفى على هذه الجمعيات السمة الشعبية إلى جانب المشاركة المحدودة جداً من جانـب     

  .ءالشباب والنسا
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  :تعقيب 
 تحقـق انطالقـة     أساسـية،  شروط   نخلص من التحليل السابق أن هناك ثالثة      

  :والسياسي والثقافي االجتماعي كقوى للتغيير  المدنيمؤسسات المجتمع
إلى جانب البنية األساسية،    وومن ثم   المدني ،    توافر بنية أساسية للمجتمع       أوال

وسياسية مؤسسية لدور مؤسسات المجتمـع    الشرط الثانى وهو توافر بيئة تشريعية   ياتى
 أخـرى األهم فى تفسير التصادم أحيانًا والتوتر فى أحيان          ، ولعل هذا الشرط هو    المدني

للمحاوالت المـستميتة لمنظمـات     مراجعة سريعة   ب و المدني  والمجتمع   القائم بين الدولة  
الثانى لفعاليـة   صورة إجمالية كافية عن مدى تحقق الشرط        المجتمع المدني تتكون لدينا     

 للجمعيات األهلية، ثـم     ١٩٦٤ لسنة   ٣٢تغيير قانون   محاوالت    المدني ،فهناك    المجتمع
  ، وصعوبات إيجـاد التوافـق      ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ ، ثم القانون     ١٩٩٩ لسنة   ١٥٤ القانون

 بعـض    دور جهات األمن فى االعتـراض علـى تأسـيس          ،إلى جانب والرضاء العام 
  . تعمل وعملت لفترة سابقة فى إطار الدستور والقانون التى مازالتهليةاألمنظمات ال

ولعل الشرط الثالث واألخير، هو األكثر صـعوبة الرتباطـه بتـوافر ثقافـة              
  ثقافـة   وهو وجـود      أو الفاعلون،  المدنيمدنية، يلتزم بها أطراف المجتمع       ديمقراطية

جماعية فى صنع    ديمقراطية تعكس عمق االلتزام بالثقافة المدنية المعاصرة من مشاركة        
وإدارة االختالفات سـلميا، إننـا        اآلخر، الرأيالقرار، إلى الحوار، والتسامح، واحترام      

عمـق أزمـة     الدراسات والبحوث،  المتابعة اليومية، ومن  خالل   من    نالحظ نستطيع أن 
تطالب أجهـزة الدولـة     نجدها   والتي،   المدني غياب الديمقراطية فى مؤسسات المجتمع    

  . الحد األدنى هى نفسها إلىفيه  قد تفتقدالذي فى الوقت بالديمقراطية،
 المـدني إسهام المجتمع     لتحقيق أساسيوتكاملها أمر   ويعد توافر هذه الشروط     

يرتبط بالدولة وبعـضها اآلخـر       ، بعض هذه الشروط   والسياسي االجتماعيفى التغيير   
 .مبادرته التطوعية ، واتساع وعمقالمدنييرتبط بالمجتمع 
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  الفصل الثامن
  تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا 

 .بجمهورية مصر العربية
   :محتويات الفصل 

  :                 يتضمن التصور المقترح المحاور التالية 
   . لمقترحمنطلقات التصور ا: المحور األول) ١-٨
  . أهداف التصور المقترح: المحور الثاني) ٢-٨

  .متطلبات وإجراءات التصور المقترح: المحور الثالث ) ٣-٨

  .متطلبات وآليات التصور المقترح) ١-٣-٨    

  .إجراءات التصور المقترح) ٢-٣-٨    
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  الفصل الثامن
  المصرية فى مجالتصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات األهلية 
 . تأهيل المعوقين حركيا

   -:تمهيد
من خالل ما تم عرضه في الفصول السابقة مـن دراسـة نظريـة ودراسـة                

والخاص بالتصور المقترح بوضع مجموعة من اآلليات التي         ميدانية، سيقوم هذا الفصل   
 تهدف إلي وضع تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات األهلية المصرية فى مجال تأهيل            
المعوقين حركيا، وذلك وفق مجموعة من الخطوات متمثلة في تحديد مجموعـة مـن              
المنطلقات التي يعتمد عليها التصور المقترح ، ووضع مجموعة مـن األهـداف التـي           
يسعي التصور المقترح لتحقيقها ، وتبعا للخطوتين السابقتين سيتم توضيح ما يحتاج إليه             

ة من اآلليات واإلجراءات المتبعة فى تنفيـذ        التصور من متطلبات وسيتم وضع مجموع     
هذا التصور على أرض الواقع وفى ضوء ذلك سوف يبدأ الفصل بعرض لمنطلقات هذا              

  :التصور المقترح
  منطلقات التصور المقترح : المحور األول) ١-٨

  :ينطلق التصور الحالي من عدة منطلقات رئيسية يمكن توضيحها فيما يلي

 : المبكر فى نجاح عملية التأهيلأهمية التدخل ) ١-١-٨

  تعد مرحلة ما قبل الميالد والسنوات األولى من عمر الطفل مـن المراحـل              
الهامة والحساسة بالنسبة لنمو الفرد نظرا لتميز النمو فيها بالسرعة والتأثر الشديد بمـا              

  :التالية يحيط بالفرد من مؤثرات ويعتبر التدخل المبكر مهماً لألسباب
تاهيلية تعتبـر   وات األولى من عمر الطفل المعوق الذي ال تقدم له برامجألن السن •

 .النمائي سنوات حرمان وفرص نمو ضائعة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور

وأسرع من  لكما أن التعلم اإلنساني في السنوات األولى من حياة الطفل يكون أسه •
 .التعلم في المراحل العمرية الالحقة
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أسرته يحتاجون  للمساعدة في المراحـل األولـى    د وباقي أفراوألن والدي الطفل •
سلبية وحتى ال تترسخ عندهم أنماط سلبية  لإلعاقة حتى ال تتكون عندهم اتجاهات

 .من التنشئة

السنوات الخمس األولى من العمر يعتبر مؤشراً خطيـراً   حدوث تأخر نمائي خالل •
 . الحياة الالحقةخطيرة في مراحل قد يؤدي إلى احتمال حصول مشكالت

ومتطلباته وكلمـا شـعر األهـل     ألن الطفل كلما نما وكبر كلما زادت احتياجاته •
 .بالعجز عن تلبية هذه االحتياجات

نتاج البنية الوراثية فقط بل تلعب البيئة وخصوصاً البيئة األسرية  عملية النمو ليس •
 .فيه دوراً أساسياً

 االقتصادية ألنه يقلـل مـن النفقـات   وألن التدخل المبكر جهد مثمر من الناحية  •

 .المخصصة للبرامج التربوية الالحقة

فـي ذروتهـا    معظم مراحل النمو الحرجة والتي تكون فيها القابلية للنمو والـتعلم  •
 .تحدث عادة في السنوات األولى من العمر

بدون التدخل المبكر من المتوقع حدوث تأخر نمائي يزيـد الفـارق بـين الطفـل        •
األطفال غير المعوقين ويجعل الفارق أكثر أتـساعا مـع     أقرانه منالمعوق وبين
 .مرور الزمن

النمو وحاجاته ومظاهره متداخلة وعدم معالجة أحد جوانب النمو حال  ألن مراحل •
 .إلى تدهور في جوانب النمو األخرى اكتشافه سوف يؤدي

وبات المعوق الـدخول فـي صـع    اكما أن التدخل المبكر يجنب الوالدين وطفلهم •
 .ومشكالت نفسية كبيرة الحقاً

خـدمات   ر الدراسات التـي تناولـت تطـو   فأنوبالنسبة إلستراتيجيات التدخل المبكر 
 :وبرامج التدخل المبكر تشير إلى وجود أربعة إستراتيجيات هي

وتُعنى هذه اإلستراتيجية بالعمل : المرتكز على الطفل المعوق نفسه التدخل المبكر . ١
بالخدمات العالجية والنشاطات التي تستهدف اإلستثارة الحسية  على تزويد األطفال

 .ومساعدته على النمو السليم لتطوير مهارات الطفل
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اإلسـتراتيجية بالعمـل علـى     وتُعنى هذه : التدخل المبكر المرتكز على الوالدين . ٢
كمعـالجين مـساعدين    تزويد الوالدين بالمعلومات والمهارات المطلوبة لتـأهيلهم 

 .طفلهمومعلمين ل

بوصفه المحتوى االجتماعي والتربوي    :التدخل المبكر المرتكز على النظام األسري      . ٣
اإلستراتيجية بتدريب وتأهيـل جميـع أفـراد     وتُعنى هذه ،األكثر تأثيراً في الطفل

 .اإليجابية األسرة وتدريبهم وإرشادهم وتطوير اتجاهاتهم

 : التدخل المبكر المبنى على المجتمع المحلي . ٤

 C.B.R)  ( Community اإلستراتيجية بتوفير مراكز للتأهيـل  هذهوتُعنى 

Based Rehabilitation المساعدات المطلوبـة   تهتم بالطفل واألسرة معاً وتقدم
 .للطفل للطفل واألسرة من أجل توفير أفضل فرص التأهيل

ة التطور الهائل في مجال المعرفة وتقنياتها فى مقابل التقليدية الـشديد          )  ٢-١-٨   

 : لعملية التأهيل

 يشكل التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر والتطور االقتصادي واالجتمـاعي         
علي الصعيدين المحلي والعالمي تحديات لجميع القائمين علي تخطيط وأعداد وتنفيذ كل            
ما يرتبط بعملية تأهيل المعوقين حركيا، مما يستوجب االهتمام بمعرفه كل ما يـستجد              

 المعوقين حركيا من تقنيات ونتائج الدراسات العلمية واألبحاث ووضع          فى مجال تأهيل  
الخطط والبرامج المستقبلية لمقابلتها ، فمع التغيرات العالمية وتوجهات العولمـة التـى             
باتت تفرض نفسها واالقتصاد الحر أصبح من الضروري إعادة النظر في كل ما يتعلق              

 لمجتمع والتي يجب أن تتمتع بحقوقها كاملـة       بالمعوقين حركيا باعتبارهم إحدى فئات ا     
فالمتتبع للخدمات التاهيلية التي تقدم للمعوقين حركيا يجد أن عملية التأهيل مـا زالـت               
تحتفظ ببعض من سماتها القديمة والتي أصبحت بحاجة ماسة إلى التطـوير والتغييـر              

  :ومنها
 والتي ال تقوم على أسـاس        الطريقة التقليدية التي يقوم عليها تأهيل المعوق حركيا        -١

  .علمي ومدروس
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 على حاالت إعاقة دون حاالت أخرى، وعلى األعمار       - إن وجد    - اقتصار التأهيل  -٢
المرتبطة بالعمل دون أعمار أخرى، وفي هذا استبعاد لحاالت إعاقة أشـد حاجـة             

  .للتأهيل من غيرها
لقادرة على االسـتفادة     توجيه التأهيل لفئات معينة من المعوقين حركيا وهى الفئة ا          -٣

  .من التأهيل أما الفئات شديدة اإلعاقة، فتكاد تكون مهملة
 اتسام عمل التأهيل بالفردية، واالجتهادات الشخصية، والتلقائية والعشوائية،  وعدم           -٤

  .التنسيق بين الجهود
 اعتماد التأهيل على جهود تطوعية غير منظمة وال يمكن استمرارها وبالتالي عدم             -٥

  .ن نجاح التأهيل أو استمرارهضما
  . اكتفاء التأهيل بأي شخص يقوم به دون الحرص على التخصص والخبرة-٦
 إجراء التأهيل في أي مكان بغض النظر عن مالئمة المكان لعملية التأهيـل مـن                -٧

  .عدمه
 عادة ما يبدأ بالتأهيل مع المعوق بعد حدوث اإلعاقة وبعد تفاقمها وبعد أن تـصل                -٨

  .ة يصعب معها العالجإلى مرحل
  . استخدام الوسائل واألدوات البدائية في التأهيل-٩

مما سبق تتضح الحاجة الشديدة لدى الجمعيات األهلية العاملة فى مجال تأهيل            
المعوقين حركيا والمجتمع بأكمله لمواجهة التحـديات المـستجدة وتلبيـة االحتياجـات          

، والتي تعتمد بشكل كبيـر علـي مـشاركة          المجتمعية الخاصة بهذه الفئة من المعوقين     
  . األفراد في الحصول علي المعرفة واستخدامها وتطبيقها

المشكالت التي تعاني منها الجمعيات األهلية المصرية والتي تـؤثر بـشكل          ) ٣-١-٨

 :فعال على عمليه تأهيل المعوقين حركيا ومنها

ين بمؤسـسات تأهيـل     قلة الوعي بأهمية وآليات المشاركة المجتمعية لدي العـامل         •
 . المعوقين حركيا

األسلوب المركزي المتبع في إدارة جمعيات تأهيل المعوقين حركيا مما يحد يشكل             •
 .كبير من مشاركة اآلباء والمتطوعين من أفراد المجتمع المحلي
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قلة وعي اآلباء والمجتمع المحلي بأهمية الجمعيات األهلية كأحد مؤسسات المجتمع           •
  . المدني الفاعلة

المشكالت والظروف االجتماعية واالقتصادية التي تعاني منها األسرة والتي تحول           •
 . دون تواصل أولياء األمور مع الجمعيات األهلية

 . غياب دور السلطات المحلية علي المستوي اإلداري أو كمصدر بديل للتمويل •

ن الكثير  أن أغلب المعاقين أنفسهم وأسرهم وبعض القائمين على رعايتهم ال يعلمو           •
  . التشريعات والقوانين التي صدرت بشأنهمنع

  . عدم تطبيق الكثير من نصوص القوانين الخاصة بالمعاقين فى الواقع الملموس •
قلة المميزات والتسهيالت الخاصة بالمعاقين بالمواصالت والمـسارح وقـصور           •

 الثقافة والنوادي مما يدعو إلى البحث وراء كل نصوص القـوانين ومعرفـة دور             
  .الدولة في رعاية وتأهيل المعاقين

 .القصور فى كفاءة القائمين عليها ونقص المعرفة بوسائل التأثير وأساليب الدعاية •
عدم توافر الموارد المالية مما يحد من استقالليتها ويؤدى إلى نجاح الدولـة فـى                •

  .اختراقها وضمان تبعيتها
 .ضعف مشاركة المعوقين فى مجلس إدارة هذه الجمعيات •
ضعف مشاركة الشباب فى عضوية هذه الجمعيات فال يوجـد تـصنيف خـاص               •

بطالب الجامعات والمدارس أو المواطنين صغار السن بين فئات العضوية أو منح            
 .عضوية مجانية لهم أو منح دراسية أو جوائز كما هو الحال فى الواليات المتحدة

 .عدم االهتمام بتحفيز المتطوعين الجدد من مختلف الفئات •
ضعف إصدار النشرات والبيانات وغياب األشخاص المسئولين واللجان المختصة          •

بالتخطيط واإلشراف على وسائل االتـصال المقـروءة والمـسموعة والمرئيـة            
  .وااللكترونية لدى هذه الجمعيات

ضعف االعتناء باإلعالم التقليدي واإلعالم الشعبي اللذان يستندان إلـى االتـصال             •
  . المباشر مع الجمهور

نقص العمالة المتخصصة سواء بأجر كامل أو بنصف أجر يـؤدى إلـى ضـعف      •
 .فاعلية الدور التى تلعبه جمعيات رعاية وتأهيل المعوقين حركيا
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 ضعف قيمة العمل الجماعى فيما بين الجمعيات بما يؤثر بالسلب على نشاطها •

 .معيةغياب المناخ المالئم لحرية الرأي وتكوين وجهات نظر متعددة داخل الج •
 .عدم وجود نظام مفتوح للدخول فى مجلس اإلدارة •
االتجاه نحو الخصخصة كمحاولة للخروج من األزمة االقتصادية وبـذلك تقلـص             •

 .الدعم الحكومي المقدم للجمعيات األهلية
االنصياع الكامل للتعليمات المركزية دون األخذ في االعتبـار العوامـل البيئيـة              •

 . أداء الجمعياتوالمحلية وطبيعة تأثيرها على
       وانعكاسا للوضع المجتمعي الحالي، فإن الحاجة حتمية إلي إعادة النظـر نحـو             
تفعيل المشاركة المجتمعية لتطوير الدور الذي تقوم به الجمعيات األهليـة فـى مجـال               

  .تأهيل المعوقين حركيا

 فى مجال   التجارب والخبرات المعاصرة والتي تتعلق بدور الجمعيات األهلية       ) ٤-١-٨

 :تأهيل المعوقين حركيا 

لقد زاد االهتمام بمشكالت المعوقين وبذلت الجهود من كافة الدول في سـبيل              
اعتراف تلك الدول بتوفير خدمات شاملة ومتكاملة لتلك الفئة كنظرة إنسانية من ناحيـة              

  .أخرىواقتصادية واجتماعية من ناحية 
مات العالمية بحقوق المعـوقين وظهـور       ومن مظاهر االهتمام العالمي ، اهتمام المنظ      

العديد من المنظمات واالتحادات الخاصة بالمعوقين مثل االتحـاد العـالمي للتأهيـل ،              
 والـصحة العالميـة     فاليونيسيالجمعية الدولية لألطراف الصناعية ، واهتمام منظمات        

امـاً   ع ١٩٨١بمشكالت المعوقين واحتياجاتهم وعقد المؤتمرات الدولية وإعالن عـام          
  . دولياً للمعوقين

وقد أوضحت الدراسة النظرية للتجارب الدولية المعاصرة في مجال تأهيـل المعـوقين             
  :حركيا داخل الجمعيات األهلية ما يلي

انحسار دور الدولة وتعظيم دور المشاركة المجتمعية في كل ما يتعلـق بتأهيـل               •
يـة مـع إلـزام       داخل مؤسسات الدولة بـصورة مجان      مالمعوقين حركيا وتعليمه  

المؤسسات بتوفير البرامج المتعلقة بهم مع ارتفاع تكلفتها ورفع ذلك االلتزام عـن             
إعادة وتم  االهتمام برعاية الفئات الخاصة     أولياء األمور وقد تزامن ذلك مع ازدياد        
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ساهمت النظر في سياسات رعايتهم وتقديم الخدمات لهم وظهرت اتجاهات جديدة           
ول على الخدمات التربوية والتأهيلية واعتبار تلك الحقوق         تأكيد حقهم في الحص    فى
كما هـو الحـال فـى       ها الدساتير ولوائح الحقوق المدنية      ل التي تكف  تالبديهيامن  

 . الواليات المتحدة واليابان

 رعاية وتأهيل المعـوقين     ت في إدارة العمل بمؤسسا    ةزيادة التوجه نحو الالمركزي    •
 . والتي تميز نظامها لفترة كبيرة بالمركزية الشديدةحركيا كما هو الحال فى اليابان

زيادة التوجه نحو مشاركة اآلباء فى كل ما يتعلق بتأهيل وتعليم أطفالهم كما هـو                •
الحال فى الواليات المتحدة وبخاصة فى المراحل العمرية األولى من عمر الطفـل        

 .المعوق
ـ          • الوالـدين عليــهم    وقين ف تقدير دور األهل بالمشاركة في برامج رعايـة المع

مشكالته من   مسئوليات وواجـبات كثيرة لمساعدة ابنهم في التغلب على الكثير من         
 توالتحـصينا خالل إجراء الفحوصات واالستشارات الوراثية قبل الزواج وإجراء       

 المبكرة ومتابعة نمو الطفل وسلوكه وتوفير بنية أسرية تكفـل إشـباع             التطعيمات
 كما هـو الحـال فـى        لتعرف على استعدادات الطفل   الحاجات األساسية للطفل وا   

  .الواليات المتحدة واليابان

االهتمام بتنمية البيئة وإعداد المجتمع للوقاية من حـدوث اإلعاقـة يعتبـر مـن                •
االتجاهات المعاصرة لإلقالل من حدوث اإلعاقة ومن مظـاهر تهيئـة وإعـداد             

شارات األسرية والتوعيـة    المجتمع للوقاية من حدوث اإلعاقة إنشاء مراكز االست       
أثناء الحمـل   االجتماعية من خالل وسائل اإلعالم بمخاطر المسكرات والمخدرات         

  .ر لألمراض وتحصين األطفال كبموالتشخيص ال
تغيير فلسفة التأهيل من التركيز على الجانب المهني فقط إلى االهتمـام بالجانـب               •

 اإلنسان مما دفـع بالتيـار       حيث ظهرت العديد من الوثائق كوثيقة حقوق       اإلنساني
ي ـاإلنساني في تأهيل الفئات الخاصة أن يأخذ طريقه بين االتجاهات المعاصرة ف           

تغيرت فلسفة التأهيل من اعتبار صالحية التأهيـل المهنـي هـي            والتعامل معهم   
 على الخدمة إلى اعتبار أن شدة العجز هي أساس الحصول           عوقأساس حصول الم  

  .ةق على ممارسة أنشطة الحياة اليوميو المع الفرد قدرةعلى خدمات التأهيل لرفع
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 أخذت القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الفئات        حيث  فريق العمل  بإستراتيجيةاألخذ   •
الخاصة بالنص صراحة على ذلك حيث تـضمنت لـوائح مؤسـسات رعـايتهم              
توصيف لدور كل عضو من أعضاء الفريق ومهامه في كل خدمة من الخـدمات              

ويعتبر العمل الفريقي من االتجاهات الحديثـة        ، قدم على أساس تقسيم العمل    التي ت 
ضرورة من ضروريات نجـاح العمـل معهـم نظـراً           وفي العمل مع المعوقين     

لحاجاتهم للعديد من جهود األخصائيين من تخصصات مهنية متنوعة في ظل تنوع            
تخصـصية لتلـك    الخدمات الالزمة لذوي االحتياجات الخاصة ، ونظراً للطبيعة ال        

الخدمات وتنوعها ، فإنه لم يعد من الممكن لمتخصص واحد توفير تلك الخـدمات              
  . على نحو مالئم

انسجاماً مع اتجاه    : االبتعاد عن المسميات والمصطلحات المتصلة باألحكام السلبية       •
دمج الفئات الخاصة في المجتمع والذي ظهر خالل العام الدولي للمعاقين والـذي             

مم المتحدة تحت شعار المساواة والمشاركة الكاملة ، كما أنه من خـالل             أعلنته األ 
مفهوم مجتمع الجميع أصبح الدمج مسئولية المجتمع حيال أفـراده مـن الفئـات              
الخاصة مبرزاً الحاجة إلى االبتعـاد قـدر اإلمكـان عـن اسـتخدام المـسميات         

م تلـك الفئـات     والمصطلحات واأللقاب الشخصية المتصلة باألحكام السلبية ووص      
األعمى ، المقعد ، األبله ، الكسيح ، المعتوه ، الغبي ، المخبول             : مثل مصطلحات   

. 
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  :أهمية التخطيط لبرامج رعاية المعوقين) ٥-١-٨
 عملية تتضمن تحديد األهداف في أولويات واتخاذ Planningيعتبر التخطيط 

رد المتاحة أو التي يمكن القرارات التي تساعد على تحقيق األهداف باستخدام الموا

   .)٥٧٧(ةإتاحتها في فترة زمنية محدد

 في تحقيق التكامل في  حركياعملية التخطيط لبرامج رعاية المعوقين تفيدو

الخدمات والشمول الجغرافي لهذه الخدمات ومنع تكرارها وتحقيق الرضا عنها 

ذه الفئة وتساهم بالنسبة للمستفيدين كما تساهم في إشباع االحتياجات االجتماعية له

 إلى جانب ذلك في االكتشاف المبكر لحاالت اإلعاقة والذي سيؤدي إلى التدخل المبكر

  :تساهم عملية التخطيط الجيد فى

 واتساع مجاالت الخدمات للمعوقين حركيا المقدمة التاهيليةتنمية الخدمات  )١

  .التربوية واالجتماعية والنفسية والصحية والمهنية 

المجتمع  لرعاية هذه الفئة في ضوء ظروف وواقع وضع سياسات عامة )٢

 واستناد هذه السياسة على أسس علمية تراعي كل االحتياجات المصري

  .الثغراتوتحقق التعاون والتنسيق والتكامل وتمنع االزدواج وسد 

 اعتبارات البد من مراعاتها إلنجاح وللوصول إلى تخطيط جيد فأن هناك

  :عوقين حركياللمتخطيط الخدمات التي تقدم 

وضع منظومة من المعايير أو المحكات أو األسس لتحديد أولوية الخدمات  �

ودرجات ، مع الوضع في االعتبار كافة أنواع المعوقين حركياالتي يحتاجها 

 ، وكافة المجتمعات المحلية التي تتواجد بها هذه الفئات ، اإلعاقة الحركية

الفئات وحسب احتياجات كل منها بحيث يكون تخطيط الخدمات شامالً لكل هذه 

.  

                                                 

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي ورعاية   :  على   المعاطىماهر أبو    -١
   .٢٤٠-٢٣٥، ص ص ،٢٠٠٣، مكتبة زهراء الشرق القاهرة ،  ، المعاقين
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 على قاعدة للمعوقين حركياضرورة أن يستند تخطيط الخدمات التي تقدم  �

بيانات ومعلومات حديثة وكاملة وموضوعية وواقعية وشاملة عن إعداد 

  . تأهيل المعوقين حركياوتوزيع واحتياجات ومشكالت ومؤسسات وجمعيات

ومية أو في المجتمع المدني وخاصة تحديد المسئولين سواء في األجهزة الحك �

  .المعوقين حركيافي الجمعيات األهلية عن تنفيذ خطط وبرامج ورعاية وتأهيل 

المعوقين االهتمام بتقويم عائد تنفيذ خطط وبرامج ومشروعات رعاية وتأهيل  �

 وذلك بهدف تحسين وتطوير هذه الخطط والبرامج والمشروعات بشكل حركيا

  .وواقعيمستمر 

  تعتمد عليها بعض المبادئ األخرى التيب هذه االعتبارات توجدإلى جان

  :وهيعملية تخطيط برامج رعاية وتأهيل المعوقين 

 لتوسيع قاعدة  حركياتشجيع الجهود التطوعية للعمل في مجال المعوقين ∗

  .اإلعاقةالمشاركة القومية والمسئولية الجماعية في التصدي لمشاكل 

يل المجتمعي الذي يأخذ في اعتباره االعتماد على االعتماد على أسلوب التأه   ∗

في حركيا أفراد المجتمع المحلي وإمكانياته لكي يقدم خدمات التأهيل للمعوقين 

 وحتى يستطيع تغطية اكبر عدد المؤسسات،أماكن معيشتهم جنباً إلى جنب 

  . حركياممكن من المعوقين

  .الحركيةعاقة الحاجة إلى مزيد من البرامج الوقائية للحد من اإل   ∗

 وكذا الدولية،الحاجة إلى المزيد من االنفتاح على العالم الخارجي والمنظمات    ∗

  .اإلقليميةالتعاون بين الدول العربية في تخطيط وتنفيذ بعض المشروعات 

 وإنشاء برامج الحالية،الحاجة إلى الدعم المادي المناسب لتدعيم البرامج  ∗

 وتوجيه المنح الخدمات،حرومين من  الم حركياجديدة لفئات المعوقين

والمعونات الدولية إلى مجال اإلعاقة والعمل المستمر على تعظيمها وتوجيهها 

  .المجالإلى هذا 

 ووضع الخطط لتلبية هذه احتياجاتهم، في تحديد  حركيانوإشراك المعوق ∗

  .وغيرها كتقبلهم في مجال إدارات الجمعيات االحتياجات،
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ريعات القائمة لمسايرة التقدم الذي طرأ على المجتمع ، الحاجة إلى تطوير التش ∗

  . وتدعيمها  حركياولتقنين التيسيرات التي تمنح للمعوقين
  :وتكاملها خدمات المعاقين شمولية) ٦-١-٨

  :ويتحقق ذلك من خالل مراعاة األتي
الحركية  اإلعاقة    ودرجات ضرورة أن تشمل خدمات رعاية المعاقين جميع فئات        �

  .صر التأهيل على فئة بعينهاوأن ال يقت
  . امتداد خدمات رعاية المعاقين إلى كل المناطق الجغرافية  �
  .امتداد خدمات رعاية المعاقين لجميع الفئات العمرية  �
  .تكامل األحداث الوقائية والعالجية واإلنمائية لرعاية وتأهيل المعاقين  �
  .ة والتشغيلية شمولية الخدمات الصحية والتربوية واالجتماعية والتأهيلي �
 .التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعاقين �

 

  :أهداف التصور المقترح: المحور الثاني) ٢-٨
يسعي التصور المقترح إلي تحقيق مجموعة مـن األهـداف والتـي تنـدرج        

مـصرية  جمعيها تحت هدف رئيسي هو تفعيل الدور الذي تقوم به الجمعيات األهلية ال            
 :فى مجال تأهيل المعوقين حركيا وهذه األهداف كالتالى

 إعادة النظر فى التشريعات والقوانين واألنظمة سواء كانت هـذه التـشريعات             ) ١
خاصة بالمعوقين بشكل مباشر كقوانين تأهيـل المعـوقين أو قـوانين التربيـة              
ل الخاصة أو سواء كانت ضمن التشريعات المعمول بها في المجتمع على شـك            

مواد أو فقرات مخصصة لتأهيل المعوقين مثل وجود نصوص في قانون التعليم            
  .أو قانون العمل أو الرعاية الصحية

مساعدة أولياء األمور علي امتالك المهارات األساسية الضرورية لهم كأطراف           ) ٢
مشاركة في العملية التاهيلية عن طريق تقديم البرامج التثقيفية واإلرشادية إلـى            

 . ن التعامل مع ذويهم من المعوقين حركياتمكنهم م

السعي إلى توفير البرامج التربوية والمهنية الالزمة والتي تغطي كافة مجـاالت             ) ٣
التأهيل، والبد من اإلشارة هنا إلى أن البرامج التاهيلية سواء التربوية منهـا أو              

لـة،  المهنية أصبحت تقدم في أقل البيئات تقييداً وابتعدت عـن البـرامج المنعز            



 - ٤٣٠ -

ويأتي هذا التحول استجابة للتطورات المتسارعة التي تحدث في هـذا المجـال             
الذي أصبح حقيقة واقعـة     ) Inclusion(وخصوصاً االتجاه نحو الدمج الشامل      

  .في جميع المجتمعات
يسعى التصور لوضع مجموعة من اإلجراءات التى من شـأنها إزالـة بعـض               ) ٤

ي تقوم بع الجمعيات األهلية فـى مجـال         العقبات التى تقلل من فاعلية الدور الذ      
خدمة المعوقين حركيا وهذا من شانه أن يعمل على توفير الكلفـة االقتـصادية              

  .العالية التي تتطلبها عملية إنشاء المراكز الخاصة لتأهيل المعوقين
التوسع في تقديم خدمات وبرامج التأهيل لتشمل أعداداً أكبر من المعوقين ولتوفر             ) ٥

الالزمة التي تفي باحتياجاتهم التاهيلية الخاصة، حيث تشير العديـد          لهم البرامج   
من الدراسات المحلية في المجتمعات المختلفة إلى أن نسبة األفـراد المعـوقين             
الذين تشملهم خدمات التربية الخاصة في المراكز والمؤسسات ال تتعـدى بـأي             

 .ه المجتمعاتمن مجموع األفراد المعوقين في هذ% ٥حال من األحوال نسبة 
توسيع رقعة الخدمات لتشمل المناطق الريفية والنائية التي التصل إليها المراكز            ) ٦

  .الخاصة التي عادة ما تتركز في العواصم والمدن الرئيسية
تغيير وتطوير اتجاهات أسر المعوقين حركيا واتجاهات أفراد المجتمـع نحـو             ) ٧

زيـادة أعـداد الهيئـات      ضرورة تلبية الحاجات التاهيلية للمعوقين حركيـا، و       
 .والجمعيات األهلية التي تطالب بضرورة تأمين ودعم حقوق المعوقين حركيا

  :متطلبات وإجراءات التصور المقترح : المحور الثالث ) ٣-٨
تبعا للمنطلقات السابقة واألهداف التى يسعى التصور المقترح إلى تحقيقها تظهر الحاجة            

يجب أن تتوفر لكى يحقق هـذا التـصور اهدافـه           إلى بعض المتطلبات واآلليات التى      
  :المرجوة وهذه المتطلبات هى
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  :متطلبات التصور المقترح ) ١-٣-٨

 :متطلبات علي مستوي الجمعيات األهلية) ١-١-٣-٨

إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن الجمعيات األهلية و أنشطتها وما تقدمه مـن              *
هذا القطاع ، ولتهيئة المنـاخ      مجهودات إلعطاء مزيد من المصداقية عن عمل        

الثقافي للعمل الخيري التلقائي من جانب أفراد المجتمع كمـا هـو متبـع فـى                
 .الواليات المتحدة األمريكية

تحديد طبيعة المستفيدين من خدمات الجمعيات مـن أطفـال وشـباب ونـساء               *
 ألخ، وحجم هذه الفئات المستفادة، وذلك للتخطيط الـسليم          – مسنين   –  ومعاقين

 .ودراسة طبيعة المجتمع وما يواجه من قضايا للتصدي لها
تدريب الكوادر الشابة في المجتمع علي العمل االجتماعي ومجاالته بالجمعيـات            *

كما هو متبـع فـى الواليـات    األهلية العاملة في مجال تأهيل المعوقين حركيا،   
 .المتحدة األمريكية واليابان

 . توفير الكوادر البشرية الالزمة *

سة االحتياجات التدريبية لألخصائيين والمهنيين العاملين بالجمعيات األهليـة         درا *
 . وإعداد البرامج المناسبة لرفع كفاءتهم

زيادة التمويل عن طريق البدء ببعض المشروعات الصغيرة التى يساعد النجاح            *
فيها بناء الثقة بين العاملين فى الجمعية لمواصلة جلب المزيـد مـن التمويـل               

ات الخدمات والدخول التدريجي فى مشروعات أكبر بما يحافظ علـى           لمشروع
سمعة الجمعية لدى الجمهور ومصداقيتها ويساهم فى نجاح الحمالت التى تشنها           

 .من أجل زيادة التمويل
التعاون مع القطاع الخاص ورجال األعمال لتعبئة التأييد أو التمويل أو لتـوفير              *

رص عمل هؤالء المعوقين وتأهيلهم وتبنـى       مجاالت التدريب والتأهيل وزيادة ف    
مشروعات مشتركة للمساهمة بالتمويل والخبرة، كما هو متبـع فـى الواليـات       

 .المتحدة األمريكية
التنسيق بين اللجان وإعالمها باإلجراءات المتخذة والتقدم المحرز وكذلك تعريف           *

ة أنشطة  الجمهور بمجاالت إنفاق مال الجمعية وقدره والحرص على عدم مخالف         
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زيادة التمويل وكذلك التعليمات والمعايير الحكومية الموضوعة ورأى المتبرعين         
للجمعية واستشارة المحامين أو المكاتب المعنية أو األجهزة الحكومية فى ذلـك            
ومراجعة الجانب القانوني واألخالقي الخاص بأنشطة زيادة التمويـل ووضـع           

  .ع فى الواليات المتحدة األمريكيةقوائم فحص وإجراءات وقائية، كما هو متب
تفعيل الدور الرقابي واإلشرافي لوزارة التـضامن االجتمـاعي فيمـا يخـتص            *

بأنشطة الجمعية في مجال تأهيل المعوقين حركيا ، مع الوضع في االعتبـار أن            
هذا الدور الرقابي له اتجاه ايجابي نحو التحسين والتطوير وليس لوضـع قيـود         

  .من أنشطتهاإدارية ومالية تحد 
ضرورة توفير الخبرات والكفاءات البشرية، وبرامج التدريب المتنوعـة التـى            *

اإلدارة، : تغطى مجاالت متعددة ألنشطة الجمعيـات، ومـن هـذه المجـاالت           
والتخطيط، والقيادة، واالتصال، والعمـل الجمـاعى، وروح الفريـق، وإدارة           

وتقيـيم أداء الجمعيـات   األزمات، وآليات المشاركة فى المـؤتمرات الدوليـة،        
  .األهلية، كما هو متبع فى الواليات المتحدة األمريكية واليابان

ضرورة التخفيف من سيطرة وتعدد الهيئات اإلدارية المسئولة عـن اإلشـراف             *
 تقييم دور هذه الجمعيات فى      ىعلى الجمعيات ومتابعتها ومراقبتها واالقتصار عل     

 . تدعيم النماذج اإلدارية الناجحة للجمعياتااللتزام باحتياجات المجتمع المحلى و
مشاركة كافة فئات الشعب في العمل الخيري التطوعي وتـسليط الـضوء فـي              *

وسائل اإلعالم المختلفة إلبراز أهمية المشاركة التطوعية بدايـة مـن الطفـل،             
 كما هو متبع فى الواليات المتحدة األمريكية        مرورا بالشباب ووصوال للمسنين ،    

 .واليابان
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  :متطلبات تفرضها البرامج والخدمات المقدمة للمعوقين حركيا ) ٢-١-٣-٨
 واليابان فـى  الواليات المتحدة األمريكية  وهى متطلبات تم االستفادة من خبرة كل من           

  :تحديدها 
توفير اإلحصائيات الدقيقة عن حجم مشكلة المعـوقين وفئـاتهم وخصائـصهم             �

  .و الدارسينلمعاونة مخططي البرامج و الباحثين 
وجود الترابط والتكامل والتنسيق بين الجهات المعينة بصفة مباشـرة أو غيـر              �

  .مباشرة برعاية المعوقين
التوسع فى برامج التعليم والتأهيل إذ ال يستفيد من الخدمات إال قشرة بسيطة من               �

 .المعوقين المحتاجين لها، وبعض فئات المعوقين لم تحظ باى رعاية
زيع الجغرافي لجمعيات تأهيل المعوقين حركيا إذ تخلوا بعـض          العدالة فى التو   �

 .المحافظات من هذه الجمعيات 
إعداد الكوادر الفنية المدربة القادرة على تقديم الخدمات فى مختلـف الوظـائف              �

واألعمال الالزمة لرعاية وتعليم وتأهيل المعوقين حركيا لسد العجـز الحـالي            
 .فيها

لدرجة الكافية لمسايرة التقدم العلمـي والتكنولـوجي        تطوير برامج التأهيل إلى ا     �
 .المعاصر

 .الحاجة إلى المزيد من البرامج الوقائية للحد من اإلعاقة الحركية �
الحاجة إلى المزيد من االنفتاح على العالم الخارجي و المنظمات الدولية وكـذا              �

 .ميةالتعاون بين الدول العربية فى تخطيط و تنفيذ بعض المشروعات اإلقلي
توفير الدعم المادي المناسب لتدعيم البرامج الحالية وإنشاء برامج جديدة لفئـات             �

 .المعوقين حركيا المحرومين من الخدمات
الحاجة إلى حملة إعالمية ضخمة لخلق وعى عام لدى الجمهور عن المعـوقين              �

والخدمات التى تقدم لها، و كيفية معاملتهم، إلى جانب الحث على التبرع لـدعم              
 .لجمعيات األهلية التى ترعاهما

 الحاجة إلى تطوير التشريعات القائمة لمسايرة التقدم الذي طرأ على المجتمـع،             �
 .ولتفعيل التيسيرات التى تمنح المعوقين و تدعيمها
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توفير األجهزة والوسائل المساعدة فالتطور التكنولوجي والتقني الـذي تـشهده            �
يس على حياة األفراد العاديين فحـسب       المجتمعات الحديثة قد أثر بشكل واضح ل      

بل وعلى األفراد المعوقين أيضاً على اختالف إعاقاتهم وفئاتهم، وتتنوع األجهزة           
  :والوسائل المساعدة الفردية منها والجماعية لتشمل

  .األجهزة التعويضية كاألطراف االصطناعية واألجهزة السمعية والبصرية) أ
  .والتنقلالوسائل المساعدة على الحركة ) ب
  .الوسائل التعليمية الخاصة) ج
الوسائل واألجهزة الخاصة بالحياة اليومية التي تسهم إسـهاماً فعـاالً فـي             ) د

  .االستقالل المعيشي للمعوقين حركيا
 :باإلضافة إلى مجموعة أخرى من المتطلبات وتشمل

قيام واضعي السياسات بوضع وسن التـشريعات والخطـط واالسـتراتيجيات            *
ين الالزمة لبناء مشاركة فعالة بين الجمعيات األهليـة وبـين المجتمـع             والقوان

المحلي ، بحيث يتم تطبيق هذه القوانين والخطط مع تحديد المهام والمـسئوليات             
 .المنوطة من كل طرف من األطراف الداخلة في عملية التأهيل

ـ            * ا تحديد الجهات المساهمة في عملية المشاركة مع توصيف جهودهـا وإمكاناته
وما تستطيع إن تقدمه من خدمات وأساليب دعم ممكنة للمعـوقين حركيـا مـع       
التأكيد علي عملية توحيد هذه الجهود وتكاملها بحيث ال يحدث تـضارب فيمـا              

 . بينها

إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية التي تعوق تفعيل دور الجمعيـات             *
صة المتعلقة بقيد الجمعيات األهلية     األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا وبخا      

 .أو حلها
وضع قرار وزاري ملزم للجمعيات األهلية بضرورة التواصل واالنفتاح علـي            *

 . المجتمع

وضع خطة إستراتيجية أو رؤية مستقبلية لتطـوير خـدمات رعايـة وتعلـيم               *
المعوقين وتأهيلهم على المدى الطويل بالتعاون بين شركاء اإلدارة المجتمعيـة           

الث وترجمة الرؤية أو المخطط العام إلى مـشروعات وبـرامج للتحـسين             الث
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المستمر فى خدمات رعاية وتعليم المعوقين حركيا وتأهيلهم وعمل مـشروعات           
 .ذات جدوى اجتماعية واقتصادية

السعي من أجل مضاعفة جهود المنظمات واألجهزة المجتمعية األخـرى مـن             *
 .لمساعدةمدارس ومستشفيات ومراكز طبية لتقديم ا

  :ولتحقيق هذه المتطلبات هناك مجموعة من اآلليات من الواجب أتباعها كما يلي
  :التخطيط لبرامج رعاية المعوقين آليات خاصة ب-١

تحتاج عملية التخطيط لتربية وتأهيل المعوقين إلى الرؤيـة الـشاملة لنوعيـة             

يتـين أساسـيتين     والتي تتحدد فـي إطـار عمل       الفئة،الخدمات التي تقدم بالفعل لهذه      

   :)١(وهما
  : الخدمات العامة التي تقدم للمعوقين ويراعى فيها ثالث أبعاد أساسية وهي :أوالً
 والتربويـة    التأهيل الطبيـة    ويشمل ذلك خدمات   الخدمات، نوعية   :األولالبعد   )١

  .الهامة والمجاالت األخرى االجتماعيوالتأهيل والترفيهية 

 .نوعية اإلعاقة الحركيةي يحدد على ضوئها تل وااإلعاقة، طبيعة :الثانيالبعد  )٢

 فعملية تقديم الخدمات يجب أن تتناسب مـع         اإلصابة، درجة شدة    :الثالثالبعد   )٣

  .درجة ونوعية اإلصابة
  :التعرف على نوعية الخدمات وتقييمها بصورة مستمرة  : ثانياً

 علـى   وتشير هذه العملية األخيرة إلى أن عملية تقديم الخدمات ال تقتصر فقط           
توصيلها إلى المعاقين ، بقدر ما تهدف سياسات التخطيط لمعرفة وتقييم نوعيـة هـذه               

تى تقدم هذه الخدمات ، ويـتم ذلـك عـن           الخدمات ، وكفاءة المؤسسات والتنظيمات ال     
بناء آلية لتنسيق عمليات الشراكة المجتمعية وتصميمها بين الحكومـة والقطـاع          طريق  

عوقين فى شكل لجان دائمة فى وزارة التربيـة والتعلـيم           الخاص والجمعيات األهلية للم   
ومؤسسات األعمال والجمعيات األهلية ومنحها صـالحيات للتنفيـذ والمتابعـة وحـل             
المشكالت وتوفير المناخ الدائم لدمج موارد أطراف الشراكة وتفعيلها ونشر التطبيقـات            

 المعوقين حركيـا    الجيدة ، ويتطلب ذلك تخطيط مشروعات بهدف تحسين حياة ومجتمع         
 االستهالكية وتحديـد    تالخاصة بإعادة التأهيل والتعليم والنقل والتشريع وتوفير الخدما       

برنامج األنشطة الذي يساعد فى تحقيق هذا الهدف بما يعطى مصداقية للجمعية ويخلق             
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سبباً لدى الجمهور لالنتماء إليها وهناك عدة خطوات يجـب اتخاذهـا عنـد تخطـيط                
  :رامج النشاط منهاالمشروعات وب

 .وضع األولويات من منظور االحتياجات واألموال وقوة العمل المطلوبة •
 .وضع األهداف •
 .إعادة تقييم االحتياجات وطرق التشغيل على فترات •
 .تسجيل النتائج والتقويم النهائي •

مع الحرص على مشاركة أعضاء من خارج اللجان من الموظفين والمـديرين            
 الخاص حتى يندمج المشروع ويتكامل داخـل حيـاة الجمعيـة            العاملين فى المشروع  

ويعطى الفرصة لمساهمة المزيد من األعضاء، ويحتاج ذلك إلى إعداد قاعدة شاملة من             
  .البيانات والمعلومات وتنمية وتطوير البحوث وتعميق العالقة مع المؤسسات األكاديمية

عنـد تطبيـق اإلدارة     ومن النماذج المتقرحة التى يمكن أن توفرها الـشراكة          
المجتمعية الجيدة لتحقيق المنافسة فى جودة تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للمعـوقين   
إبرام التعاقدات من جانب الحكومة ومقدمي الخدمة فى شـكل اتفاقـات أداء أو عقـود                
 اإلدارة أو عقود الخدمة أو اإليجار أو منح االمتيازات بما يسمح باالسـتعانة بـالخبرة              
المحلية واألجنبية وتوفير البدائل المختلفة وتوسيع الخيارات فى تشغيل الخدمة وتطوير           
الخبرة المحلية ودعم التكنولوجيا الجديدة المتعلقة بتجهيز وتشغيل المعامـل والـورش            
والمالعب الرياضية والحصول على موارد تمويل محلية وأجنبية واجتذاب المـدخرات           

  .ألجل فى المشاريع التعليمية الخاصة بالمعوقينالخاصة لالستثمار طويل ا

كذلك يمكن إسناد مشاريع الخدمة التعليمية للقطاع الخـاص بمقتـضى عقـود           
اإليجار أو منح االمتيازات أو إسنادها للمجتمع المحلى بإشراك المنتفعين فى تخطيطهـا       

 خـضوعاً   وتشغيلها وصيانتها وتوفير المعلومات المطلوبة لجعل مقدمي الخدمة أكثـر         
  .للمساءلة أمام عمالئهم من المعوقين حركيا

  :  آليات التدخل المبكر فى تأهيل المعوقين حركيا-٢
هناك مجموعة آليات مختلفة متبعة فى الواليات المتحدة األمريكيـة واليابـان يمكـن              

  :للجمعيات األهلية المصرية القيام بها من اجل إنجاح عملية التأهيل
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  :والمؤسسات ي المراكزالتدخل المبكر ف  -أ
ومراكز  وفقاً لهذا النموذج فإن خدمات وبرامج التدخل المبكر تقدم في مؤسسات

 أو مدارس األطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين وتقل عن سـت سـنوات، ولـيس   

بالضرورة أن يتم تنفيذ البرامج في مراكز ومؤسسات متخصـصة بخدمـة األطفـال              
م أيضاً في الحضانات الملحقة بالجمعيات األهلية أو رياض ولكنها قد تت المعوقين حركيا

الخدمات المقدمة في المراكز عـادة علـى    األطفال العادية تحقيقاً لمبدأ الدمج، وتشمل
يقـدم مـن قبـل فريـق      التدريب في مختلف مجاالت النمو ويتميز هذا النموذج بأنـه 

مشاركة األسر بفاعليـة    وعدممتخصص من العاملين ومن سلبياته الكلفة المادية العالية
 .في البرنامج ويمكن التغلب على ذلك بتطبيق النموذج الثانى

   :التدخل المبكر في المنزل-ب
النموذج تقدم خدمات وبرامج التدخل المبكر في المنزل حيث تقوم معلمة  وفقاً لهذا

األنـشطة  أو مدربة أو زائرة أسرية مدربة تدريباً جيداً بزيارة منـزل الطفـل وتنفيـذ       
المطلوبة لتلبية حاجات الطفل وتدريب أفراد األسرة للمساهمة في تنفيذ هذه األنـشطة،             
من إيجابيات هذا النموذج أنه غير مكلف من الناحية االقتصادية مقارنة بالنموذج األول             

الخدمة تقدم للطفل في بيئته الطبيعية ويضمن مـشاركة األسـرة بـشكل     إضافة إلى أن
أنه ال يحقق تعميم المهارات المتعلمة ويقلل من فـرص التفاعـل    ياتهأفضل ، ومن سلب

 .وغيره من األطفال االجتماعي بين الطفل

  : التدخل المبكر في المنزل والمركز معاً-جـ
النموذج فإن الخدمة تتم بين المنزل والمركز حيث يلتحـق الطفـل فـي     وفقاً لهذا

 األسرة حسب طبيعة الحالـة وحاجـات   مع قيام المختصين بزيارة المركز أليام محددة
  .األسرة
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  :المبكر في المستشفيات  التدخل  -د
يستخدم هذا النموذج لألطفال صغار السن من المعوقين حركيا الذين يعـانون            

مشكالت وصعوبات نمائية شديدة والذين يحتاجون إلى مساعدات طبيـة وعالجيـة    من
  .ومتكررة مستمرة

لى المشكالت التي تعـاني منهـا الجمعيـات األهليـة            آليات من شأنها التغلب ع     -٣

  : المصرية والتي تؤثر بشكل فعال على عمليه تأهيل المعوقين حركيا
وضع اتفاقية لبناء الثقة وتنظيم الشراكة بشكل متوازن بطرق رسمية وإرسـاء             ) ١

الحكومة والقطاع الخـاص  (قواعد التعاون بين أطراف اإلدارة المجتمعية الجيدة    
، يوضح حقوق والتزامات كل طرف تجاه اآلخـر وتعهـده           )ت األهلية والجمعيا

  .تجاه تحسين حياة المعوقين حركيا ومجتمعاتهم وتبنى قضاياهم
أن يخضع عمل جمعيات رعاية وتعليم المعوقين حركيا إلى قانون ينظمه ويضع             ) ٢

له الضوابط ويحدد الحقوق والواجبات والعالقة مع الحكومة ومـع المجتمـع،            
ستقالليتها وتأثيرها فى السياسة العامة ويحدد مدى الحرية المعطاة للعمل          ويدعم ا 

األهلى والقائمين عليه ويقوى ويساند مجتمع المعوقين وتمثيله ويلبى احتياجاتـه           
ويؤيد القوانين السلوكية التى تتعلق بالتسامح تجـاه اآلخـر ويواكـب فلـسفة              

لالمركزيـة والديمقراطيـة    اإلصالح اإلداري القائمـة علـى اإلدارة الذاتيـة ا         
واالستقاللية والشفافية والمحاسبية التى تتطلب مهارات معينة مثـل التفـاوض           
وإعداد المجتمعات للتغيير وتحريك األفراد والبد أن يعمل القانون على انتعـاش          
العمل األهلى وتحقيق أنشطة الجمعية وتطوير أدائها ومـشاركتها الفعالـة فـى         

ل على تنمية الكوادر البشرية العاملة وتجنيبهـا األسـاليب          التنمية الوطنية والعم  
  .البيروقراطية التى تعرقل نشاطها

اعتماد قواعد األداء المتميز واالتفاق ووضع ميثاق أخالقـي يمثـل مرجعيـة              ) ٣
للجمعية وجمهور المستفيدين من خدماتها والرأي العام  بحيث تأخذ هذه القواعد            

 :فى االعتبار
  .والعمل التطوعي واحترام الفئات المستفيدة أو المستهدفةاحترام المبادرات  •
 .احترام التخصص وتقسيم العمل وتطوير معايير لتقييم األداء وتقديم الخدمة •
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اعتماد قواعد أخالقية لممارسة العمل وتحديد المواصـفات المطلوبـة فـى      •
 .مقدمي الخدمة

 .التعاون والتفاعل بين العاملين مقابل أجر وبين المتطوعين •
التزام الجمعيات األهلية بقضايا وأولويات المجتمع المدني وانفتاحها على الرأي           ) ٤

 .العام يسهم فى بناء الثقة بين القطاع األهلى وقاعدة المستفيدين
توفير إطار قانون ترتضيه األطراف ويسهم فى بناء الثقة بين الدولة والقطـاع              ) ٥

 .األهلى لتفعيل دور الجمعيات األهلية
 فى مجاالت حماية حقوق المعوق ونوعية الخـدمات المقدمـة لـه             تبنى قضايا  ) ٦

وتجنيد النخبة المؤيدة المتحمسة لها من صانعي القـرار وأعـضاء البرلمـان             
والمجالس المحلية ووسائل اإلعالم وتعبئة أفراد المجتمـع المحلـى للمـشاركة            

 .يواالعتماد على الندوات والمؤتمرات والنشرات والتعاون مع قيادات الرأ
الحرص على تغذية الجمعية بأعضاء جدد بشكل دائم واالهتمـام بـدور لجنـة               ) ٧

العضوية فى ذلك عن طريق تعيين أشخاص بها متحمسين وقادرين علـى إدارة             
 .حمالت تجنيد العضوية

تحسين استجابة الجمعيات األهلية الحتياجات عمالئها مـن المعـوقين حركيـا             ) ٨
 ومسئولياتها وطرق حلها للمـشكالت      وأسرهم عن طريق تعريفهم بعمل اإلدارة     

التى تواجهها وتوضيح كيفية مشاركة أولياء األمور فى صنع القرارات ودمجهم           
فى نشاطات الجمعية وتحديد احتياجاتهم وتسهيل وصولهم للمعلومات وتبسيطها         

 .لهم بلغة سهلة وتقييم اتجاهاتهم نحو خدمات التعليم والتأهيل المقدمة لهم
جراءات الرسمية لشكوى المـواطنين ومواجهـة عـدم الرضـا           اتخاذ كافة اإل   ) ٩

 .والوصول إلى بيانات إحصائية تعطي صورة واضحة للخدمات المقدمة لهم
خلق ثقافة الشراكة ونشرها بين العاملين فى اإلدارة المجتمعية علـى المـستوى     )١٠

 .الحكومي والقطاع الخاص والجمعيات األهلية
لجمعيات األهلية وتحسين أدائهـا وترشـيد       اإلطالع على أحدث أساليب إدارة ا      )١١

اإلنفاق على المشروعات من خالل تطوير مؤشرات الكفاءة والفاعليـة بحيـث            
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يمكن قياس مدى مرونة االستجابة لهذه الجمعيات وأن يتم هذا التقويم بمـشاركة           
  .المنتفعين من الخدمات

 إدمـاجهم    وضع السياسات والبرامج التى تهدف لحماية عمل المعوقين من أجل          )١٢
 .في المجتمع

وضع برامج زمنية للخدمات التي تقدمها الجمعيات حتى تكون ملتزمـة بتنفيـذ              )١٣
هذه الخدمات أو المشروعات في أسرع وقت ممكن وإتاحـة الفرصـة إلقامـة              

 . مشروعات أخرى

االستعانة بالخبراء الفنيين كل الوقت أو نصف الوقت وحل التوترات التـى قـد               )١٤
 .والمحترفينتنشأ بين المتطوعين 

 :آليات خاصة بتنظيم مصادر تمويل الجمعيات األهلية -٤

يمثل الدعم المادي للجمعيات األهلية آلية هامة لنجاح العمل األهلـى فـى أداء           
أنشطته واستقرارها واستمراريتها، لذا فإن وجود مصادر تمويل دائمة ومـستقرة أمـر             

 :هام وهذا يتطلب
 والتسيير الذاتي، والتمويل الذاتي كلما أمكن ذلك        تحقيق مبدأ االعتماد على الذات     *

من خالل تبنى أساليب جديدة لتمويل النشاط التطوعي مثل إنشاء بنـك لتمويـل           
  .المشروعات الصغيرة التى تشرف عليها الجمعيات

إيجاد السبل لمساعدة الجمعيات على القيام بالمشروعات المدرة للدخل لالعتمـاد            *
  .طتها وضمان استمراريتهاذاتياً على القيام بأنش

تشجيع مؤسسات وهيئات الدولة على التبرع للجمعيـات األهليـة بجـزء مـن               *
أرباحها على أن تقوم الدولة باستقطاع هذا الجـزء المتبـرع مـن الـضرائب               

  .الخاصة للهيئات و المؤسسات
إنشاء قاعدة بيانات عن الجهات المانحة المحلية والدولية وإمكاناتها وما يمكن أن             *

  .تقدمه من منح عينية أو مالية أو قروض ميسرة
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تنظيم وترتيب ورقابة عمليات التمويل األجنبي ووضع الضوابط الالزمة لـذلك            *
من قبل الدولة ومراقبة حسابات الجمعيات والعمليات اإلدارية فيها بدون التدخل           

  .فى أعمال الجمعيات بما ال يخل باستقالليتها
ل أنشطة الجمعيات بدالً من تركها للغـرب        ضرورة وجود صندوق عربى لتموي     *

  .والتمويل األجنبي
االجتهاد فى لفت أنظار المستثمرين ورجال األعمال المصريين على أهمية دعم            *

 .وتمويل العمل التطوعي، لما يؤديه لهم من توظيف اجتماعي لتبرعاتهم
لمعـوقين   آليات خاصة بتفعيل المشاركة بين الجمعيات العاملة فى مجال تأهيـل ا            -٥

  :حركيا على المستوى المحلى األقليمى والدولي 
الن العمل األهلى ال يمكن أن ينمو فى فراغ و فى جزر معزولة عن المجتمع               

 :المحلى و العالمي وهذا يتطلب من الجمعيات أن تقوم بالتالي 
تشجيع تكوين شبكات بين الجمعيات التى تجمعها اهتمامات مشتركة والتي تعمل            *

واحد وذلك لتحقيق اإلفادة المثلى من الموارد البشرية و المادية، لمـا            فى مجال   
يحمله ذلك من تبادل للخبرات وفتح آفاق جديدة ومشتركة للعمل سـواء علـى              

  .المستوى المحلى أو اإلقليمي أو الدولي
تأسيس شبكة اتصاالت يمكن من خاللها التنسيق بـين الجمعيـات والحكومـة              *

مية و الدولية، وأن يكون لدى الجمعيات القابلية لالستماع         والهيئات األخرى اإلقلي  
  .والتعلم

إعداد األبحاث المشتركة مع المنظمات المماثلة فى أقطار أخرى لخلق شبكة من             *
 العمل المتصل مع هذه المنظمات

  :إجراءات التصور المقترح ) ٢-٣-٨
هيـل  ومن اجل تفعيل الدور الذي تقوم به الجمعيات األهليـة فـى مجـال تأ              

المعوقين حركيا تقترح الباحثة اإلجراءات التالية كوسيلة مساعدة للجمعيـات األهليـة            
وفيما يلي توضيح   العاملة فى مجال تأهيل المعوقين حركيا وللمعنيين بالموضوع ذاته ،           

   : لهذه اإلجراءات
  :إجراءات خاصة بتطوير البناء اإلداري والمؤسسي للجمعيات) ١-٢-٣-٨
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ر البناء المؤسسي واإلداري للجمعيات األهلية يـشكل بعـداً          إن تحديث وتطوي  
  :أساسياً لقيامها بدورها فى إدارة شئون المجتمع و ذلك يتطلب ما يلي

تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي للجمعيات بحيث تصبح قادرة علـى تخطـيط،             ) ١
وتنفيذ، ومتابعة المشروعات الخاصة بتأهيل المعـوقين حركيـا والتـي يمولهـا             

صندوق االجتماعي، وإعادة صياغة كل مستوى ليسمح بقدر أكبر مـن التفاعـل     ال
 .والمشاركة

تنمية المهارات اإلدارية للعاملين بالجمعيات األهلية وتطعيم القيادات اإلدارية التى           ) ٢
 .مضى عليها عدة عقود بدماء جديدة مؤهلة لإلدارة الحديثة

 اإلدارة مـن شـأنه أن يحـرم         االنفتاح على الرأي اآلخر، حيث أن االنغالق فى        ) ٣
المؤسسة من فرص اإلبداع و التجديد، و بالتالي وجوب استخدام أساليب إدارية ال             

 .تحول دون تدفق اآلراء و األفكار
االهتمام ببرامج التدريب قبل العمل وأثناء الخدمة لمسايرة التغيرات المتسارعة في            ) ٤

من المستجدات المتعلقة بتأهيل    العمل التأهيلي وتوفير المراجع والنشرات التي تتض      
  .المعوقين حركيا

 المشاركة في المؤتمرات والنـدوات اإلقليميـة والدوليـة لمعايـشة التطـورات              ) ٥
أن يكون التدريب عملية مستمرة ذات مستويات متنوعة ومتخصـصة           .المعاصرة

  .حسب احتياجات العمل مع المعوقين
 .لمستحدثة دعم الوعي وتنميته تجاه الوسائل التكنولوجية ا ) ٦
إلزام المؤسسات األهلية بتشغيل نسبة معينة من المعوقين من مجمـوع العـاملين              )٧

 .لديها

 .تخصيص بعض المواقع اإلنتاجية وإعطاء أفضلية العمل فيها للمعوقين حركيا )٨

 .إقامة الورش المحمية لصالح المعوقين من ذوي اإلعاقة الحركية الشديدة )٩

 .ة الخاصة بالمعوقين حركياإقامة وتشجيع التعاونيات اإلنتاجي )١٠

تقديم حوافز ألصحاب األعمال لتشجيعهم علي قبول تشغيل عمال معوقين فـي     )١١
 .مؤسساتهم
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متابعة مدي التزام أصحاب األعمـال بالنـسبة المقـررة لتـشغيل المعـوقين        )١٢
 .والظروف العملية المحيطة بهم أثناء عملهم

ـ         - أن علـى الجمعيـات القيـام        أما بالنسبة إلدارة الجمعيات والمؤسسات األهليـة ف
 :باإلجراءات التالية

وضع شروط محددة ألعضاء مجلس الجمعية أو المؤسسة وأهمها الحصول على            •
  .مؤهل متوسط على األقل

يشترط فى من يشغل مدير الجمعية أو المؤسسة أن يكون حاصال علـى مؤهـل                •
جامعي ذي عالقة بمجال المعوقين، مع حصوله علـى دورات متخصـصة فـى              

  .دارةاإل
يشترط فى األخصائيين المنوطين بتقديم الخدمات للمعوقين إن يكونوا من حملـة             •

  .المؤهالت العليا كل فى مجاله
أن تنظم وزارة الشئون االجتماعية دورات تدريبية لألخصائيين فـى المجـاالت             •

المختلفة لصقل مهارتهم وتحسين أدائهم وتزويدهم بكل جديد، مع االسـتعانة فـى             
  .عاتذلك بالجام

أن تنظم وزارة الشئون االجتماعية دورات تدريبية دورية لمـديري الجمعيـات             •
 .والمؤسسات لزيادة كفاءتهم

  -:ويمكن االستفادة من خبرات كال من الواليات المتحدة واليابان في هذا الصدد في 

االهتمام باألبحاث العلمية في مجال الوقاية مـن اإلعاقـة الحركيـة وإجـراء               �
 .  تى تهتم بإنتاج وسائل تاهيلية جديدةالدراسات ال

توفير عدد كاف من الجمعيات األهلية العاملة فى تأهيل المعوقين حركيا علـى              �
 .مستوى الجمهورية وفى كل المحافظات

زيادة الموارد والمخصصات المالية للجمعيات األهليـة العاملـة فـى تأهيـل              �
 .المعوقين حركيا مع وضع إستراتيجية لذلك

د التي تعيق دور الجمعيات األهلية العاملة فى تأهيل المعوقين حركيـا            رفع القيو  �
 .وتبني فلسفة ديمقراطية تؤمن للمعوقين حركيا حق المشاركة واتخاذ القرار
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تقليل الفجوة في الخدمات التاهيلية المقدمة للمعوقين حركيا وخاصة بين المناطق            �
بحيث يصبح تقديم هـذه     الحضرية والريفية ، وذلك عن طريق الدعم المجتمعي         

  .الخدمات جزء ال يتجزأ من خدمات المجتمع المحلي

إجراءات خاصة بتوفير مناخ ثقافي مناسب وبناء الثقة فى القطـاع           ) ٢-٢-٣-٨

  :األهلى

ال يمكن لمؤسسات العمل األهلى أن تكون فاعلة دون إطار ثقافي يـسهم فـى               
رتبط بنظام القـيم وال سـيما قـيم         ترسيخ قيم لممارسة الديمقراطية، فالمجتمع المدني ي      

االستقاللية الفردية والحرية الشخصية ونمط العالقات اإلنسانية هذا من جهة ومن جهة            
أخرى يالحظ وجود ترابط وثيق الصلة بين تلك المؤسسات من جهة والعقلية الـسائدة              
ـ                 ع فى المجتمع من جهة أخرى مما يؤدى إلى بناء الثقة بين القطـاع األهلـى والمجتم

  :والتي تعتبر نقطة االنطالق نحو تفعيل العمل األهلى ويتم ذلك عن طريق 

كسب ثقة المتطوعين باالستجابة لرغباتهم بما تقدمه هذه الجمعيات من أنـشطة             �
كما هو متبع فـى     ومشروعات مع البحث الدقيق لتحديد احتياجات المتطوعين،        

 .الواليات المتحدة األمريكية
ة للعمل في مجال المعوقين وتقدير حـوافز ماديـة          تشجيع العناصر المتخصص   �

 عالوات  –ترقيات استثنائية   ( وأدبية لتعويضهم عما يبذلونه من جهود استثنائية        
  ). أجازات دراسية لصقل الخبرات والمعلومات –إضافية 

دفع عملية التطوع من خالل إيجاد الحافز األدبي والمعنوي للمتطوع من أجـل              �
 .تحفيز العمل التطوعي

تهيئة العقول والقلوب للعمل التطوعي وللقضايا العامـة مـن خـالل البـرامج             �
  .اإلعالمية والدينية والثقافية والتربوية

ضرورة توجيه اهتمام الطالب فى المدارس والجامعـات نحـو دعـم العمـل               �
التطوعي من خالل برامج ومناهج دراسية مناسبة وإعطاء بعـض المميـزات            

 كما هـو متبـع فـى        ين فى المدارس و الجامعات،    للمتطوعين أسوة بالرياضي  
  .الواليات المتحدة األمريكية
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ابتكار أساليب جديدة لجذب المتطوعين، والشـك أن جديـة العمـل واختيـار               �
  .المشروعات النابعة من احتياج حقيقي يساعد على تشجيع حركة التطوع

ـ   ) المـنظم و الملتـزم    (السعي إلى تعميق مفهوم العمل التطـوعي         � ث مـن حي
المسئوليات وااللتزامات التعاقدية بين المتطوعين والمنظمات ومن حيث تحقيـق    

 .العائد المهني والمعنوي على الشخص المتطوع
تدريب العاملين بالجمعيات األهلية علي نشر ثقافة التطـوع وأسـاليب جـذب              �

 المتطوعين 

درة للدخل  إيجاد آليات مختلفة لمساعدة الجمعيات األهلية في القيام بمشروعات م          �
 لالعتماد عليها في تمويل أنشطة أخري وذلك لضمان استمراريتها 

تعديل الهياكل التنظيمية بالجمعيات األهلية لتصبح أكثر مرونة واستجابة لحركة           �
 التغيير في المجتمع واستجابة لحاجات ومتطلبات الشراكة مع المجتمع المحلي 

ها ونشره بـصورة مجانيـة فـى        إعداد دليل عن أنشطة الجمعية األهلية وأهداف       �
 .كما هو متبع فى الواليات المتحدة األمريكية واليابانالمجتمع المحيط، 

 : ويمكن االستفادة من خبرات الدول المقارنة في هذا الصدد في

o              تشجيع تجنيد الطالب للمشاركة فى العمل التطوعي بتقـديم أنـشطة ترفيهيـة
كل مرحلة عمرية وبرامج تعليمية     متنوعة لجذبهم وتصميم برامج معينة تناسب       

وتدريبية كي يظل الطالب منغمسين فى أنشطة الجمعية ودعوتهم للمشاركة فى           
المؤتمرات ومنحهم عضوية مجانية وتقديم منح لهم أو تذاكر مجانية ، كما هـو              

 .متبع فى الواليات المتحدة األمريكية واليابان
o        ير عن الخـدمات المقدمـة      إعداد خطة سنوية تتضمن منح جوائز وشهادات تقد

للجمعية والحرص على العالقات العامة مع قادة المجتمع المحلى الـذين قـدموا        
خدمات للمعوقين ومكافأة األعضاء الذين ساعدوا على جـذب أعـضاء جـدد             

 .للجمعية كل عام
o تعزيز الشعور باالنتماء بتعريف األعضاء الجدد تاريخ الجمعية وجهودها. 
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o     قانون الجمعية وقائمة بأسماء األعـضاء واشـتراكهم         تلقى كل عضو نسخة من 
المجاني فى مجلة الجمعية واشتراك الجمعية فى النشرات اإلخبارية للجمعيـات           

 .المناظرة
o           االهتمام الشخصي من جانب رئيس الجمعية ومجلسها باألعضاء والمتطـوعين

والعمل على استمرار حماسهم عن طريـق االجتماعـات المخططـة وتعيـين             
ات محددة لهم تتميز بالتحدي وتوفير وسائل النقل لهـم والحـرص علـى              واجب

 .التحية والتصفيق وتقدير المساهمات الفردية
  : كأحد ركائز عملية التأهيل بالتدخل المبكر خاصةإجراءات) ٣-٣-٣-٨

   :إجراءات تقوم بها أسرة الطفل :أوالً
 بين مظـاهر   مالحظة جوانب نمو طفلهم والتعرف على مدى وجود أي اختالف          •

أخوته العاديين وإذا ما تم اكتشاف أي مظاهر ضـعف تنتقـل    نمو طفلهم وبين
 .الثانية األسرة إلى الخطوة

 . البحث عن استشارة متخصصة لتشخيص حالة الطفل •

إعاقة ألحد أبنائها تنتابهـا   البحث عن مساعدة نفسية، ألن كل أسرة يظهر لديها •
والمادية، لذا فإنها بحاجة إلـى   االجتماعيةالعديد من المشاكل النفسية والضغوط 
 .المساعدة في التغلب على هذه المشاكل

معلومات واضحة ومفهومـة   المعلومات، فأسر المعوقين تحتاج إلى البحث عن •
 حول اإلعاقة الحركية وأسبابها وخصائصها وفرص التعلم والحيـاة المتوقعـة  

 .لطفلها

 حتياجات الطفل الخاصـة وهنـا  البحث عن مؤسسة أو مركز أو مدرسة تلبي ا •

تحتاج األسر إلى المساعدة في التعرف على مصادر الخـدمات المتـوفرة فـي            
 .إليها المجتمع للجوء

 التدريب على أساليب التنشئة وأساليب التعامل وطرق تعلـيم الطفـل وكيفيـة    •

 االشتراك في هذه البرامج ومراكز التدريب المتخصصة التي توفر مثـل هـذه  

 .الدورات

  :إجراءات تقوم بها الجمعيات األهلية المتخصصة: نياًثا
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البد وأن توفر الجمعية خدمات الكشف المبكر عن اإلعاقة الحركيـة  واتخـاذ               *
الطفـل مـصاباً أو معرضـاً     األساليب واإلجراءات الالزمة لمعرفة ما إذا كان

سـواء قبـل    لإلصابة، ويمكن استخدام العديد من الوسائل في مراحل مختلفـة 
 .والدة أو خاللها أو بعد الوالدةال

  .  فحوصات وإجراءات للكشف المبكر عن اإلعاقة الحركية البد أن تكون هناك *
المعوقين حركيا  االتصال مع المؤسسات التربوية والتأهيل المختصة بالتعامل مع *

 وتزويدهم بالمالحظات والتقارير الطبية وتحويل األسرة والطفـل إلـى هـذه   

بالمزيد من االختبـارات التشخيـصية وتحديـد االحتياجـات          المؤسسات للقيام   
 .الخطط الالزمة لتلبية هذه االحتياجات التاهيلية ووضع

وتقديم الدعم القـانوني والنفـسي    البد أن تقوم الجمعيات األهلية بإرشاد األسرة *
على التعامل مع اآلثار  واالجتماعي واالقتصادي وتزويدهم بالمعلومات للمساعدة

 .أن تنجم عن إعاقة طفلهاالممكن 

من الجوانب التربوية والوظيفية وتقديم الخدمات المساندة  التخطيط لتأهيل الطفل *
المطلوبة حسب احتياجات الطفل الخاصة، والمباشرة بتطبيق الخطـة التاهيليـة           

 .بالتعاون مع األسرة

   :التخطيط لبرنامج التدخل المبكرإجراءات خاصة ب: ثالثا 
المبكر يعتمد بشكل رئيسي على التخطـيط الجيـد    امج للتأهيلإن نجاح أي برن

  :مراعاة المبادئ األساسية التالية للبرنامج، ولكي نضمن نجاح الخطة يجب

 لالحتياجات التاهيلية الخاصـة للطفـل   البد وأن تعتمد الخطة على تقييم حقيقي -
 .المعوق حركيا

 وأن تتدرج مراحلهـا  وإمكانياته أن تكون موضوعية تتناسب مع قدرات الطفل -
  .وفقاً إلمكانيات وقدرات الطفل

تنطلق من واقع بيئة الطفل فـي األسـاليب    البد وأن أن تكون واقعية بمعنى أن -
 .واألدوات والوسائل المستخدمة

عمليات تقييم مستمرة لكل مرحلة من مراحل البرنامج لتحديد التـأثيرات   أن تتم -
لخدمة التي يقدمها البرنـامج ولتحديـد   والتي تنجم عن تلقي ا التي تحدث للطفل
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والمشاكل والصعوبات التي واجهت تنفيذ البرنـامج   مدى ما تحقق من األهداف
  المستخدمة في البرنامج ومدى مالئمة األساليب والوسائل

  أن تكون الخطة فردية -

  :إجراءات خاصة بوسائل التدخل المبكر التى يمكن أن تقدمها الجمعيات األهلية: رابعا

األمـور بزيـارات دوريـة     يقوم أوليـاء  عندما  تقديم االستشارات المتخصصة-١
للمراكز المتخصصة داخل الجمعيات األهلية للحصول على االستشارات الالزمة         

القضايا التي تهم نمو الطفل والمشكالت التي تعاني منها األسـرة كمـا    ومناقشة
لنفسي والمهني، ويمكـن  الحصول على الدعم واإلرشاد ا من يمكن ذلك لألسرة

في مجموعات ويقوم بـه فريـق متعـدد     لالستشارات أن تتم بصورة فردية أو
 ومن أهم خصائص هذا النموذج أن أولياء األمور يشاركون فـى . التخصصات

 .التدريب

كتيبـات أو    البد وان تقوم الجمعيات بتزويد األسر بالمعلومات إما عن طريـق -٢
 .منشورات أو حقائب إرشادية

  .المساعدة  توفير التقنيات والوسائل-٣
 بتأهيلهم في وقت مبكر لمباشرةا ألسر األطفال وفير البرامج التدريبية المالئمة ت-٤

وقد أوضحنا سابقاً أهمية تدريب األسرة، ويعتبر تدريب األسـرة مهـم للغايـة              
  . لتحقيق أهداف التدخل المبكر
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   :الداعمة  لقوانيـــــنوا إجراءات خاصة بوضع التشريعات)  ٤-٣-٣-٨ 
بشكل خاص  والتي تسهم في توفير متطلبات التأهيل بشكل عام والتأهيل المبكر

من فرص الرعاية الصحية واالجتماعية والتربوية وتحديد حقـوق المعـوقين حركيـا             
  :وذلك عن طريق تنفيذ مجموعة من اإلجراءات كالتالى   على المجتمع وأسرهم

ة من أعضاء مجلس الشعب والمحاكم اإلداريـة العليـا          مشاركة الجهات التشريعي   -
للعمل على تفعيل القوانين الخاصة بالمعاقين والعمل على وجود آلية رصد لكـل             
هؤالء تعمل على متابعة خط سير العمل ومسائلة كل من يقصر في هذا الشأن عن              

 . طريق جزاء إداري رادع 

 في جميـع المنظمـات الحكوميـة    مطالبة صناع القرار لزيادة االهتمام بالمعوقين     -
 . وغير الحكومية

تشكيل لجنة من خالل الجمعيات والمنظمات الحكومية والغيـر حكوميـة لتفعيـل      -
 . التشريعات والقوانين التي من شأنها خدمة المعوقين حركيا

المشاركة الفعالة للمعوقين حركيا وأسرهم في مناقشة ووضع التشريعات الخاصة            -
  . بهم

  .ديدة تنظم دور الجمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركياسن تشريعات ج -
إعداد حمالت توعيه علي المستوي المحلي لتوفير الدعم الـالزم مـن المجتمـع               -

      .المحلي ورجال األعمال
عمل شبكة ربط بين جميع الجمعيات األهلية العاملة في مجال تأهيـل المعـوقين               -

 .حركيا لتبادل الخبرات والدعم

 : ن االستفادة من خبرات الدول المقارنة في هذا الصدد فيويمك

وضع آليات مرنة لدعم ميزانية الجمعيات األهلية من خالل مـساهمات شـركات              �
 .القطاع الخاص والمتطوعين من المجتمع المحلي

 األخذ باألسلوب الديمقراطي في تكوين وتأسيس الجمعيات األهلية �

تي تحد من حركة وفعالية الجمعيات األهلية العاملة        رفع القيود اإلدارية والقانونية ال     �
 .في مجال تأهيل المعوقين حركيا في إطار محاسبي فعال من قبل النظام المركزي
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إنشاء مراكز بحثية داخل الجامعات تهتم بنشر البحوث والدراسات العلمية الخاصة            �
جـال تأهيـل    بقواعد العمل بالجمعيات األهلية والدور الذي يجب أن تقوم به فى م           

  .المعوقين حركيا

دور وسائل اإلعالم في نشر الـوعي والثقافـة         إجراءات خاصة بتفعيل    ) ٥-٣-٣-٨

  :الالزمة

مشاركة اإلعالم المسموع والمرئي والمقروء للعمل علي توعية المجتمع بحقـوق            ) ١
هؤالء األفراد وكيفية التعامل معهم والعمل على اكتشاف اإلعاقـة فـي صـورة              

 .مبكرة

دور هذه الجمعيات فى االلتزام باحتياجات المجتمع المحلى و تدعيم النمـاذج            تقييم   ) ٢
  .اإلدارية الناجحة للجمعيات

      .االهتمام باإلعالم الشعبي والتواصل المباشر مع المجتمع المحلى ) ٣
    . تعاون وسائل اإلعالم في تغطية أنشطة الجمعيات األهلية ونشر ثقافة التطوع

 : ات الدول المقارنة في هذا الصدد فيويمكن االستفادة من خبر  

العمل على إنشاء المكتبات المتخصصة والعامة عن طريـق اإلهـداء والتبـادل              •
واالقتناء بين الجمعيات بعضها البعض وبين الجمعيات والجهـات األخـرى ذات            

   .االهتمام
حرص الجمعية على المشاركة فى األنشطة االجتماعية واألجهزة المحلية ونـشر            •

 .يع كتيبات عن الجمعية فى مراكز التأهيلوتوز
أنشاء موقع الكتروني خاص بكل جمعية يوضح ما تقوم به الجمعية مـن أنـشطة                •

كما أنه يقوم بتقديم معلومات وإرشادات عن اإلعاقات الحركية وكيفية الوقاية منها            
ه كما أن الموقع يعتبر وسيلة اتصال جيدة بين الجمعية وبين المجتمع المحلى لكون            

 .يوفر أرقام التليفونات الخاصة بالجمعية والبريد األلكترونى الخاص بها

 :إجراءات خاصة بزيادة التمويل المقدم للجمعيات األهلية ) ٦-٣-٣-٨
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إعادة النظر فى االعتماد التى تدرج فى موازنـة وزارة الـشئون االجتماعيـة               •
ة مرات حتى   إلعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية، حيث يجب إن تتضاعف عد        

 .يكون لها اثر فى أنشطة وخدمات هذه الجمعيات
تيسير إجراءات حصول الجمعيات والمؤسسات األهلية على تـراخيص جمـع            •

  .التبرعات
  :استحداث مصادر تمويل جديدة لهذه الجمعيات مثل  •

فرض رسوم لصالح جمعيات المعاقين على األنشطة والخدمات كـالمالهي           -١
  ...يات الرياضيةوالسينما والمسرح والمبار

إصدار طوابع لصالح جمعيات ومؤسسات رعاية المعاقين تفـرض علـى            -٢
توثيـق عقـود    : بعض معامالت الجمهور مع المصالح الحكوميـة مثـل        

  .األراضي والعقارات والسيارات فى الشهر العقاري
فرض رسوم على كل علبة سجاير محلية لـصالح جمعيـات ومؤسـسات              -٣

 .رعاية وتأهيل المعاقين

 : يمكن االستفادة من خبرات الدول المقارنة في هذا الصدد فيكما 

دمج الجمعيات بالمجتمع المحلي المحيط بها عن طريق إتبـاع أسـلوب اإلدارة              �
 وإعطاء الجمعيات الكثير من الصالحيات والسلطات مما يتيح لهـا           ةالالمركزي

 .  قدر كبير من االنفتاح والمشاركة واإلبداع

علي أداء خدمات معينة ، مما يخلق نوع من التنافس بـين          تعاقد القطاع الخاص     �
الشركات علي تقديم الخدمات العامة بصورة أفضل ، ومن ناحية أخري يخضع            
المتعاقدون إلي المحاسبة إذا لم يلتزموا بتأدية الخدمات المطلوبة علـي الوجـه             

 . األمثل

ليـة فـي ضـوء     إعطاء مزيد من االستقاللية المالية واإلدارية للجمعيـات األه         �
 .  المركزية واعية ورشيدة ومسئولة

تدعيم مبدأ المحاسبية والرقابة علي ما تقدمه الجمعيات من خدمات وما تحققـه              �
 .من أهداف
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السماح للجمعيات بالتصرف بشئ من الحرية في ميزانيتها مع تعيـين مراقـب              �
 .مراقب حسابات مهمتهما مراقبة المسائل المتعلقة بالتمويل/مالي 

  : صياتالتو
  :   مقترحات وتوصيات أدلى بها أفراد العينة-
تحديث الجمعية بالوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل زيادة االستفادة التى يحصل            ) ١

  .عليها المعوقين من تدريبهم وتأهيلهم داخل الجمعية 
 . توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة للمعوقين ) ٢

 .أهيل المعوقين حركيازيادة تمويل الجمعيات التى تعمل فى مجال ت ) ٣
تحديث وتطوير األجهزة التعويضية للمعوقين حركيا حتى تتماشـى مـع أحـدث              ) ٤

 .التقنيات العالمية
  .إدخال برامج تاهيلية خاصة باألفراد غير القابلين للتعليم أو التدريب ) ٥
رفع القيود التي تعيق دور الجمعيات األهلية العاملة فى تأهيل المعـوقين حركيـا               ) ٦

 .ة ديمقراطية تؤمن للمعوقين حركيا حق المشاركة واتخاذ القراروتبني فلسف
زيادة موارد الجمعية المالية لتتمكن من المساهمة فى تحمل نفقات المعوقين حركيا             ) ٧

 .داخل المدارس
أن تقدم الجمعية دورات تدريبية ألسر المعوقين حركيا وألفراد المجتمع المحلـى             ) ٨

 . من المعوقين حركياعن كيفية التعامل الصحيح مع أبنائهم
إعادة النظر فى التصميم المعماري للجمعيات األهلية العاملة فـى مجـال تأهيـل               ) ٩

 .المعوقين حركيا بحيث تصبح أكثر مالئمة لهم
إن يتوفر بالجمعيات متخصصين فى التربية الخاصة للمعوقين حركيا إلى جانـب             )١٠

 .توفر الموارد المادية الالزمة لذلك
لعرض منتجات المعوقين حركيا على مستوى الجمهورية        عمل معارض تسويقية     )١١

بحيث يشترك بها كل الجمعيات على مستوى الجمهورية وان تكون هذه المعارض            
 .على نفقة الدولة

 . توفير وسائل انتقال للمعوقين وأسرهم ممن يأتون من مناطق نائية )١٢
  .وأن يتم التطبيق الفعلي لها% ١٠ أن تكون نسبة عمل المعوقين  )١٣
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ا توصى الباحثة بـبعض اإلجراءات التى البد وان تقـوم بهـا الجمعيـات              كم

وذلك فى ضوء االستفادة من خبـرات       األهلية العاملة فى مجال تأهيل المعوقين حركيا        

  -:دول المقارنة  

  :وهى 
      . تسهيل إجراءات االلتحاق بالجمعية �
وتقـديمها  إنتاج كتيبات ومنشورات عن أهداف الجمعية وأنـشطتها وبرامجهـا            �

  .األمورألولياء 
  . الترحيب بأفكار ومقترحات اآلباء ووضعها ضمن أولويات عمل الجمعية �
توفير مكتب لمد اآلباء بأي معلومات يودون الحصول عليها من الجمعية حـول              �

      .خصائص المعوقين وطرق التعامل معهم
      . اآلباء داخل الجمعية واالستفادة من أرائهم ومقترحاتهماستقبال �
    .توفر الجمعية زيارات منزلية من اجل زيادة التفاعل مع أسر المتدربين �
  . االتصاالت الهاتفية بين الجمعية والمنزل أذا دعت الحاجة لذلكبإجراءالسماح  �
    . عن كيفية التعامل مع أبنائهملإلباء إرشاديةتنظيم دورات تثقيفية وأدلة  �
المجتمـع المحلـى ومـع       داخل الجمعية حول أهمية التواصل مع        الوعينشر   �

  .الجمعيات األخرى
    .مد نشاط الجمعية ليشمل المناطق الريفية والمناطق البعيدة والنائية �
ألفراد المجتمع المحلى لتقديم أساليب الـدعم المختلفـة          تقديم التسهيالت الالزمة   �

  .للجمعية
 المجتمـع المحلـى     وأفـراد دعوة أصحاب الحرف والمهن المختلفة من اآلباء         �

      .همة فى عمليات التأهيل للمسا
      . شكوى المعوقين حركيا تجاه رسمية إجراءات اتخاذ �
      .تشجيع مشاركة الشباب فى أنشطة الجمعية التطوعية �
وجـود نظـام مفتـوح       مع   مشاركة المعوقين حركيا فى مجلس إدارة الجمعية       �

      .للدخول فى مجلس إدارة الجمعية
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 تأهيـل المعـوقين حركيـا للمهنيـين          الخاصة ببرامج  التدريبيةزيادة الدورات    �
  .والعاملين بالجمعية

      .تكليف اآلباء بأنشطة يقومون بتنفيذها مع الطفل في المنزل �
تحمل نفقات تعلم    و دعم األسر التي ال تستطيع الوفاء بمتطلبات الرعاية ألطفالها         �

    .بعض األطفال الفقراء
تأهيل المعـوقين   مجال  عمل شبكة ربط بين جميع الجمعيات األهلية العاملة في           �

  .حركيا
      . حركيا لتبادل الخبرات والدعمالمعوق تأهيل �
 التاهيليـة مشاركة أولياء األمور في الرقابة واإلشراف علـي جـودة العمليـة              �

 .بالجمعية
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 :تعقيب

    أن اإلعاقة ليست مسئولية الدولة وحدها وإنما هي مسئولية مشتركة بـين الدولـة              
سات اجتماعية متخصصة إضـافة إلـي مـسئولية األسـرة           والمجتمع بما فيه من مؤس    

والمعوق نفسه وعلى جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات العاملة في مجـال رعايـة    
وتأهيل المعاقين التكاتف والترابط لحل ما يواجه هذه الفئة من مشكالت والعمل علـى              

ى رعايتهم طبياً   حلها ومطالبة كل جهة اختصاص بالعمل على دمج هذه الفئة والعمل عل           
ونفسياً واجتماعيا ليكونوا نافعين منتجين لهم ولوطنهم والعمل على دراسـة كـل مـا               
يختص بهم وتشجيع الباحثين والمتخصصين للعمل على دراسة أحوال هذه الفئة، أيـضا     

 المجتمع التكاتف بجميع فئاته ومسئوليته على إدماج المعاق والعمـل علـى رفـع        ىعل
 وتشجيع ودعم ما تبقي من قدرات لديـه واالعتـراف بهـم داخـل               الروح المعنوية له  

المجتمع المحيط وتحسين النظرة السلبية التي يعانون منهـا بـالمجتمع والعمـل علـى       
تشجيعهم ليكونوا عناصر بارزين نافعين ألنفسهم وللمجتمـع فعلينـا جميعـا هيئـات              

واالعتراف بكافـة   ومؤسسات وجمعيات وإدارات ووزارات العمل على دمج هذه الفئة          
 .   حقوقهم القانونية 
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  المراجع
  المراجع العربية: أوال

 المراجع األجنبية: ثانيا
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  المراجع
  المراجع العربية :أوال
  : الحكوميةاإلحصاءات اللوائح والقوانين والقرارات و-أ 

لد ، القاهرة، المجموسوعة المجالس القومية المتخصصة: أكاديمية البحث العلمي - ١
 .٢٠٠١السابع والعشرون، 

 ٢٨، ١٣لعدد ، ا بإصدار قانون الطفل١٩٩٦ لسنة ١٢قانون رقم : يدة الرسميةالجر - ٢
 .١٩٩٦مارس 

2
ء -٣"eوا �^<��'9
ز ا��آHي E  .١٩٩٦ا�6��اد ا���م �� �Qن وا�Q�Rن وا�$;OPت، :ا
2
ء -٤"eوا ��
�9
ز ا��آHي '��>^� اE
س(، ا�E'� اCول، ١٩٦٠ا�6��اد ا���م �� �Qن ��م : ا�
ه
ت –Q ا�Eول ا� ت7زیQ ذوى ا


ه
ت وا?7ع�
ن "�j ا=�
ه�ة)  �1 ا�  . ا

2
ء  -٥"eوا �^<��'9
ز ا��آHي E9
ئ��، ت7زیQ ا��2ی�1 ١٩٩٦ا�6��اد ا���م �� �Qن وا�Q�Rن وا�$;�Pت ��م : ا?
ئS ا�?، ا


ت ا�1 وا?7ع^: j�".  

2
ء  -٦"eوا �^<��'9
ز ا��آHي E ا�$]���( C Y Z@�ت ا� ( وا��R*� وا�;�ع �$���WCت ��ز�G ذوى ا��R*�ت م(: ا


م ا�$�Jر�� F ن
=�9
ئ�� ���اد ا?
ئS ا�?' 
ً�<@١٩٩٦. 
9
ز ا��آHي -٧E
�� وا\"2
ءا�'��>^� ا  ،Gز��� ا�?�<� ا�7��6ZDت ذوى م( اC5�اد 

3J��:و �ً�   .٢٠٠٦، إ"2
ءا�$�Jر�� �$���WCت ا��R*� �;�ع [)

 الالئحة الداخلية لمكاتب التأهيل ٤/٩/١٩٩٧ بتاريخ ١٣٨ي رقم القرار الوزار - ٨
 .االجتماعي للمعوقين، قرار غير منشور

 الخاص بنظام العمل فى مراكز ١١/١٠/١٩٨٨ بتاريخ ٢١٥القرار الوزاري رقم  - ٩
  ).قرار غير منشور (    التأهيل الشاملة للمعوقين

الداخلية لمكاتب التأهيل  الالئحة ٤/٩/١٩٩٧ بتاريخ ١٣٨القرار الوزاري رقم  -١٠
، )١٨(، )٨(، )٧(، )٦(، )٥(، )٢(لمادة ا (جتماعي للمعوقين، قرار غير منشوراال
)١٩/٢(، )١٩/١(. 

 الخاص بنظام العمل فى مراكز ١١/١٠/١٩٨٨ بتاريخ ٢١٥القرار الوزاري رقم   -١١
  ).٢٠(، ) ٦(،) ٥(،) ٢(المادة ) قرار غير منشور( املة للمعوقين   التأهيل الش

 . من قانون الطفل٧٦المادة  -١٢
 بأحكام ة الخاص١٩٩٦ لسنة ١٢القانون رقم : المجلس القومي للطفولة واألمومة -١٣

 .١٩٩٦زراء، القاهرة، ، رئاسة مجلس الوحماية الطفل
١٤- �7mT��7�n وا &�7��� ا���م�� ��6]�ي : ا�o'E ا����ض 5ه3 م���3 ا6�R�ا

 .٢٠٠١ – �١٩٩٧$�Pآ+ اBC �*��R م]� 
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١٥-  ��7�Cوا �7mT' &�7�
ن( ا�o'E ا=��� ا���م�� ��6]�ي �$�Pآ+ ا�C �*��R م]�:  )وزارة ا�P2 وا��، م�6�ح ا6�R�ا


ه�ة�
ذ ا��ار، ی7�7  اJات �Fت ود
�7'��  .١٩٩٦، ��آH ا
١٦-  �Fت ود
�7'��
ن، ��آH ا=�7� وا��7�C ، وزارة ا�P2 واmT' &�7�ا�o'E ا


ذ ا��ارJم]� :ات �C �*��Rآ+ ا�P$� م�� ��6]�ي���� ا���، ا�o'E م�6�ح ا6�R�ا
 7�7�، ی7mT��7�n وا &�7� .١٩٩٦ا

 .ت. ، القاهرة، دمن أجل المعوقين: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية -١٧
/س��/�
ت ا��2ی� -١٨ ��
�6�bم�ت ا�$]���، ا�):ا�9^� ا�b� م������� ا��J@� ا��  �;

��م " ا� �دس � ���P(ت ا�6;$�� ا����e* ش�ات أداءhه�ة "٢٠٠٦ / ٢٠٠٥م
�. ، ا
/س��/�
ت ا��2ی� ،  ��
� .٢٠٠٦ا�9^� ا


�� �7زارة اL^7ن ا\ج��
��Fم١٩٦٦ � ;� ٩٣٢*�ار ر*3 : رئ�o اE�79ری� ا����� ا���Pة  -١٩�
ت ا�/�
ه�ة ، ا�  ،، ا
 .م١٩٦٦

٢٠- �)��: 7Lرىس'�'� ت�
ری� �o'E اPرآ� ا��P$ا� ��
ت ت��ی� ر��JE?� ا ،٥ �<�=� ،
 .o'E� ��<T� ،j�L١٩٨٤ ا

 .١٩٩٩،  ، القاهرة اإلدارة العامة للتأهيل االجتماعي للمعوقين١٩٩٩إحصاءات : وزارة التأمينات والشئون االجتماعية -٢١

ت ووزارة  -٢٢?��U�
�Q  ��م�٢٥@�ن ا�C ����$67D إدارة ا��b*�ت ا���م�،وزارة ا�P : اL^7ن ا\ج��
��FاT� ه�ة ، دار
�، ا

،j�L .١٩٦٤ا


توزارة -٢٣?��U� �P-ن �-ه�+ ١٩٧٥ � ;� ٣٩ا���:�ن ر*3 :  اL^7ن ا\ج��
��F ا
)�*��٢، �
دة ا�$. 


ت واL^7ن ا\ج��
�Fوزارة ال -٢٤?��Uت� :)�*��
ه�ة ،ا�6-ه�+ ا675$��� ر���� �;$�� ا�$�L^7ن   ، ا ��
�ا�9^� ا


�Q ا���Cی� ، اT�١٩٨٢. 

ت ووزارة  -٢٥?��U� � ;� ١١٦*�:�ن ا�9$�ن ا675$��� ا5ول ر*3 : اL^7ن ا\ج��
��Fا

٤٢، �
دة ١٩٥٢. 
٢٦- ��'��ا��J7�6ت ا�A;�� وا�6���$�ت اRدار�� �$�ارس وC]�ل ا�6���� ا�?�<�  :، اeدارة ا��آHی� '��'�� اCس
س& وزارة ا����� وا

 Bم ا��را���
ص�  ( ٢٠٠٥-��٢٠٠٤J   ).   أه�اف ا����� ا

٢٧-  ��'���$� ا���مB ا5ول ��6���� ا�?�<� :وزارة ا����� واh$ت ا���>�� r7س�
�Q روز اT� ، ه�ة
� .١٩٩٥ أآ���7 ١٩-١٦، ا

 المعدل بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٣٩قانون التعليم رقم : وزارة التربية والتعليم -٢٨
  .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣

، اإلدارة العامة للتأهيل األجتماعى ١٩٩٩إحصاءات :ن األجتماعى وزارة التضام -٢٩
 .للمعوقين ، القاهرة 

٣٠-  OF

�1 اCج��*�، اRدارة ا���م� ��6-ه�+ ا675$��� ١٩٩٩إZ]�ءات :وزارة ا
)�*��
ه�ة ��$�  .، ا

٣١-  ،��F

�1 وا��ا� ا\ج��*� ��Q�E ا��Pی�، اRدارة ا���م� �6-ه�+ ا�$��*�(وزارة ا
 .٢٠١٠، دی��>� ة�
ه�ا
٣٢-  1�
*� ، اRدارة ا���م� ��6-ه�+ ا���$675 ��$��*�( : وا��ا� ا\ج��
��Fوزارة ا

7��O'F 1 ���7ى ��
ل اm@Cا ��

ص ��Fsاد ا�����mی1 �1 دور "*J2
ء ا"eا

ه�ة ، دی��>� ،٢٠٠٩اE�79ری� � .٢٠١٠ا
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٣٣-  1�
*� ، �م� ��6-ه�+ ا���$675 ��$��*�(اRدارة ا��: وا��ا� ا\ج��
��Fوزارة ا

ص ��Fsاد ا�����mی1 �1 �2
�Q اCجH9ة ا��7ی*�� O'F ���7ى J2
ء ا"eا


ه�ة ، دی��>�٢٠٠٩اE�79ری� � .٢٠١٠،ا
٣٤-  1�
*� ، اRدارة ا���م� ��6-ه�+ ا���$675 ��$��*�(: وا��ا� ا\ج��
��Fوزارة ا



ص ��Fsاد ا�����mی1� 1 �=J2
ء ا"e79ری� ا�E، ٢٠٠٩تj ا�Uه�O'F B ���7ى ا

ه�ة ، دی��>��  .٢٠١٠ا

٣٥-  1�
*� ، اRدارة ا���م� ��6-ه�+ ا���$675 ��$��*�(: وا��ا� ا\ج��
��Fوزارة ا

ص ��Fsاد ا�����mی1 �1 ��اآH ا�Uه�O'F B ���7ى اE�79ری� J2
ء ا"eا


ه�ة ، دی��>�٢٠٠٩�  .٢٠١٠،ا

٣٦-  1�
*�اإلدارة المركزية للتنمية االجتماعية، اإلدارة :  ا\ج��
��Fوا��ا�وزارة ا
  .، بدون تاريخالدليل االرشادى لخدمات التأهيلالعامة للتأهيل االجتماعي للمعوقين، 

٣٧- ��F

�1 وا��ا� ا\ج��*� .٢٠٠٧إZ]�ء ،  وزارة ا

  :)الماجستير والدكتوراه (  الرسائل العلمية - ب  
، التصال المهني على كفاءة منظمات رعاية المعوقينتأثير ا: أحمد حمدي توفيق -٣٨

 فرع الفيوم، - رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة القاهرة 
١٩٩٨. 

، رسالة ماجستير دور الجمعيات األهلية في تنميه المجتمع المحلى: احمد عبد الفتاح -٣٩
 .١٩٨٤ غير منشورة، كليه الخدمة اإلجتماعيه، جامعه حلوان،


ح �
جOا"�� -٤٠�m����� �;�ء ا���ة �F : k�P;6>� اC ز��دة �C ����$67Dدور ا�?�م� ا 
���ت ا5ه��� �$��;� ا���Aم$، رس
� دآ�7را7L?� ��u vرة، آ'�� ا���J ا\ج��
��F، ا�

  .١٩٩٦ج
��� ا7�mم، 
كلية الخدمة  سالة ماجستير غير منشورة ،ر  ،دور المنظمات غير الحكومية فى تنمية الوعي البيئي: احمد قناوي حامد  -٤١

 .٢٠٠٥االجتماعية ،جامعة الفيوم، 

 إستراتيجية مقترحة لتطوير الدور التربوي للجمعيات :أسالم الششتاوى محمد خميس -٤٢
 رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد األهلية العاملة فى مجال الطفولة المبكرة،
  .٢٠٠٩، الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة

–دور المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم المصري : إيناس محمد عبد الناصر -٤٣
دكتوراه غير منشورة، قسم أصول  رسالة ،دراسة ميدانية في محافظة أسيوط

 .٢٠٠٨، جامعة الفيوم–التربية، كلية التربية 
٤٤- &�'���;$�� ا����� ا�$: "
�� ا��� F>� ا�"�1 ا BC Bط ا5ه��P;دور ا����[ ��
F &?ری� و�
=?، دراس� ���ا��� ���ی�& ش�>� ا

 ،��:7?���� ، رس
� دآ�7را7L?� ��u vرة، آ'�� اxداب، ج
��� ا�L
:�y اP�م�١٩٩٥. 

���ت �-ه�+ ا�$��*�( Z�آ�ً�: "��P� 1�� س�� �P�� ش
آ� -٤٥$� B��$67Dا B3 دور ا5خ]�ئ����
ج���� 7L?� ��uرة ،� �
،  رس
 .٢٠٠٠ج
��� ا7�mم،  \ج��
��F ،آ'�� ا���J ا
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دراسة مقارنة لجهود المنظمات غير الحكومية فى : جمال مصطفى حسين محمد  -٤٦
 ،رسالة ماجستير تربية ذوى االحتياجات الخاصة فى مصر وبعض الدول األجنبية

 .٢٠٠٦غير منشورة ،كلية التربية، جامعة عين شمس ، القاهرة ،

ل  -٤٧�E���3 ا������A]5: را��
 F>� ا��H ا� ا�$ )�C�AQ���Z�$ م� *(+ ا�$�ر�� �C لت 

 �Q� ، رس
� دآ�7را7L?� ��u vرة ، ج
��� "درا�� م��ر:�"آ+ م( م]� وC�: � و��

ه�ة، ���9 ا�راس
ت ا���7ی�، � .٢٠٠٣ا

�]�ر م�6�ح Rدارة و�;3�W ا�)�امo ا�6����� ا�$��م� �$]��B : "ش��� �P�� رج
ء  -٤٨
�C Bpا��م� +�Pا��ول ا75;)��ا� I�"  م�h �ت ا������ ا�$?�C �A�6 ض�ء خ)�ات �


ه�ة ، � .٢٠٠٣رس
� دآ�7را7L?� ��u vرة، ���9 ا�راس
ت ا���7ی�، ج
��� ا
٤٩- 1�" ��P� آ��،: س�7دي�Z )�*��$7���ت �-ه�+ ا�$ oام�� �����C 3����درا��  

���ت �-���ط،$�I ا�� ��� ��(e7رة،مL?� ��u ج����
� �
 آ'�� ا���J  رس
  .٢٠٠٦ا\ج��
��F، ج
��� أس�7ط، 

} زی��ات  -٥٠eا �<F : 3J6��$Z�7��6ت ا�?�<� وZDذوى ا +�rP6� B:�:��" ا�3�W;6 ا�

ه�ة،"درا�� م��ر:��
ج���� 7L?� ��uرة ، آ'�� اP�7ق ، ج
��� ا� �
 .٢٠١٠، رس


غ -٥١<2���ت ا5ه��� ا�$]:  F>� ا�/م �O'F ��P ا$��+ دور ا�A�، رس
� ��� �C ا�6����C 3 ض�ء خ)�ات ��I ا��ول ا�6$��م�


ه�ة ،  ،دآ�7را7L?� ��u vرة�   .٢٠٠١ ���9 ا>7Pث و ا�راس
ت ا���7ی�، ج
��� ا

،  رؤية مستقبلية–إعداد معلم التربية الخاصة في مصر : عبير فاروق حنا سعد -٥٢
ة، جامعة القاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث التربوي

  . ١٩٩٦قسم أصول التربية، 
 ، أثر الترويح على التأهيل البدني للمعوقين حركياً: لوكيل :عفت محمد عبد اسلطان -٥٣

   .١٩٨٣رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة حلوان ، 

دراسة :ق دور الجمعيات األهلية في تربيه الطفل المعو: طارق حسن صديق سلطان  -٥٤
 .٢٠٠٣، ،رسالة ماجستير،جامعة جنوب الوادي، فرع سوهاج ،كليه التربية ،ميدانية

٥٥- �
0 ��P� ازق�ا��e6$)�ت ا��6���� �Ae+ م� *)+ ا�$�ر�� اD��6ائ�� BC ا����� ا�$]��� BC ض�ء ا���A�s ا��6���� F ��P� :>� ا

Y���6Q��،�
  .م�١٩٩١ اCزه�،  دآ�7را7L?� ��u vرة، آ'�� ا�����، ج
�� رس

دراسة تقويمية إلدارة وتنظيم جمعيات رعاية وتعليم : مختار فؤاد إبراهيم البسيوني  -٥٦

 ، معهد الدراسات التربوية، الفئات الخاصة في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة
  .٢٠٠٦رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة ،

٥٧-  {Pروق ش�
6��ون ا���م��( م �ء�� ا�$;W$�ت 7E� : ��pان :� ����Pا� ���$�� ���Z م]�، درا�� ��� ��(e6ا� Gم�� م�Qا��


س��، ج
��� ����6Qب وا� ;� ا�$�$��� و$7��� ا�]��� ��6���� وا�6;$����2
د وا�'7م ا��
ج���� 7L?� ��uرة ، آ'�� ا\� �
، رس


ه�ة، � .٢٠٠٣ا

، دراسة ميدانية وتحليليه للفترة لمدني فى دعم تماسك المجتمع المصريدور تنظيمات المجتمع ا: نهاد محمد كمال يحيى حامد  -٥٨

 .٢٠٠٠م ، رسالة دكتوراه غير منشورة، مقدمه لقسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاهرة، ١٩٩٥ – ١٩٧٠من 
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٥٩- ��P� ازق����ت ا5ه��� ا�$]��� �F &9�: ��(�6>� ا$�� �Z�6��� م��إ�6�ا
����ا�7��6ZDت ا��، رس
� دآ�7را7L?� ��u vرة، ج
��� �6���� �uوي ا��R*� ا�

 ،����� .٢٠١٠"'7ان، �=�>� آ'�� ا

تصور مقترح لدور اإلعالم التربوي في تفعيل : هيام عبد العاطي عبد الفتاح يوسف -٦٠
رسالة ماجستير ،قسم أصول التربية ، معهد  ، العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي

 . ٢٠٠٩،جامعة القاهرة،لبحوث التربوية واالدراسات 

  : الندوات والمؤتمرات والتقارير-ج 
٦١-  ���� OT�� ، ض�7P� 1ث ا�Kت�� ا��$+ ا5ه�B ا�B��e6 وا����$�: إ��اه�� F>� ا


ت وا�Kس�
ت اCه'�� :O ا��mة �1 ���E'
م �
د اPت/ &�
~ إ��یB ٢٤- ٢٣ا�?7ي ا

ه�ة ،٢٠٠٠�
�& ، ا~ .٢٠٠٠، اHEء ا

�)�� �C إ<bح ا�6����C 3 م]�: أ"�� ش7�&، ض�
ء زاه� -٦٢Pرآ� ا��P$دور ا� O: ��'��، ور�� � B�F���� K� O:ت�� ����>B ا


ت��J' ��'�E�eا ��T<�
رآ� ا�L>��، ا�9^� اL�
ه�ة - ا\ج��
��F ��2 و ا� .١٩٩٢،  :>�ای�٢٥ ا

بين التشريع : حماية المعاقين" التقرير الختامي وتوصيات الندوة القومية حول  -٦٣
  .٢٠٠٩ يوليو ١٦ – ١٤القاهرة،  " والتطبيق

٦٤-  ��'��
ون �Q وزارة ا����� وا��
� �7mT���e� : اE���� ا��2ی� '�?��� وا �$�hم

ه�ة ،١٩٩٣ �;��� ١٤-٩م;�هo ا�6���3 ا5��6ائ�،�9
ئ& ، ا? .١٩٩٣، ا���ی� ا

المؤتمر العربي ربي أسيا ، جامعة الدول العربية ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغ -٦٥
 ، وزارة التضامن األقليمى حول معاييرمنظومة المجتمعاألشخاص ذوى اإلعاقات

 . ٢٠٠٣ مايو ٢٩-٢٧، ة ، الجمهورية اللبنانية ، بيروتوالعدالة االجتماعي

 العربية يةاألهل للمنظمات السابع السنوي التقرير :األهلية للمنظمات العربية الشبكة -٦٦

  .م 2008 القاهرة، ،"العربي المدني المجتمع  منظومة في األطفال" م 2007
�)�� وا�6;$�� ا�$����: أ�7ر ��TF ا��ل -٦٧Pرآ� ا��P$رة، ا�
E�  .١٩٩٦، �Kت�� ا�?��� ا�P'�� :& ��2، ج
��� ا�?72رة، آ'�� ا

( �A@�ت ا�?�<� ����� وزارة ا�P@�ن اBC ����$67D م�ل ر���� ا: أ��1 إ��اه�� -٦٨
7��1 )���ث ودرا��ت ��
ص� واJ
ت ا^m
ی� اFت ر

د ه�^Pت��ات اتK�  )١٩٧٣ – 


ه�ة،  ) ١٩٨٨�  .١٩٩٤ا
٦٩-  jی�9
ز ا��آHي ا�6���� ا��B;] �( إ�[Zءات ا�C �*��R م]�: �~�?� �P�7د اE، ا

2
ء، إ"2
ء "eوا ��
�١٩٩٦'��>^� ا. 

االجتماعية فى رعاية ذوى االحتياجات الخاصة جهود وزارة الشئون : ثريا متولي  -٧٠

 ، ندوة توعية حول الخدمات الحكومية لذوى االحتياجات الخاصة وسبل من المعاقين
تطويرها ، مؤسسة يوم المستشفيات للتنمية والتأهيل ، مشروع االعتماد الذاتي لذوى 

 .٢٠٠٤، مارس ،١٨/٣/٢٠٠٤االحتياجات الخاصة ،

ل -٧١�E���ت ا5ه��� s �C+ ا����$�دور ا�];: "��1 ا$
ت اCه'�� و ت�Pی
ت �وق ا�C ��$;6�� B��$67D د�3 ا����E، �Kت�� ا


ت اCه'��، ���E'
م �
د اPی1، ا\ت�L�
دة و اP
ه�ة ،٢٤- ٢٣ا��ن ا� .٢٠٠٠ أ��یB ، ا
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G$6 ا�$�:Bا����7ت ا�;A �� و ا +Ae�� ����$67D������C x م;W$�ت ا�:  ��F ��79ب�س��9 إ��اه� -٧٢$ ،�LF &�
~، ا�Kت�� ا

 ،��F

ه�ة، آ'�� ا���J ا\ج���  .٢٠٠١ج
��� ا

، لجنة المنظمات األهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين: شهيرة الباز -٧٣
 .١٩٩٧المتابعة لمؤتمر التنظيمات األهلية العربية، القاهرة، 

٧٤-  ��L� 1��" ، ی1 زاه���7Tی�ا����ق ا�?�<�ر���� أ<��ب : ض�
ء ا &�7� التعليم الثانوي وسياسات  ، ا�Kت�� ا
   . ٢٠٠٨ ، القاهرة ،٢٠٠٨ مايو ١٢ – ١٠القبول بالتعليم العالي 

، مؤتمر التنظيمات األهلية العربية إدارة العمل األهلي العربي: طالل أبو غزالة -٧٥
 .١٩٨٩ نوفمبر٣/  أكتوبر٣١ إنماء، القاهرة – عطاء –مشاركة 

دور المجتمع المدني في رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات :  الباسط عباس محمدعبد -٧٦

تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، رصد الواقع (  الدولي السادس ر، المؤتمالخاصة
، المجلد الثاني، القاهرة، معهد الدراسات ٢٠٠٨ يوليو ١٦)واستشراف المستقبل 

 .٢٠٠٨التربوية، 

ه�ة ه�+ ا�$��yQ ��� ا�$G$6ا�F :-6>� اP��� ی7سr آ�
ل  -٧٧�7��O: 1 (  ، ا��P, ا ��F

ی� ا\ج���P��وة �H� 7P� ���7ی� �1 ا

 ، �����7��E� 1�79ری� ��2 ا��
ص� واJ
ت ا^m
ی� اFت ر

د ه�^Pات Q� �����9
 �?y�} ا��B ا�y?ت O� .٢٠٠٣ا��B ا

٧٨- &m�mF ��P� ,
J���دات : F>� اb� G*�6$تا�(ا��ور ا��Q(P (دم���
ت و  �C ا�$���Z ا����E' �
�
د اPت/، ا�Kت�� ا�?7ي 


ص�J
ه�ة١٩٩٩  �
رس ٤-٣،  ا�Kس�
ت ا� .١٩٩٩، ، ا�E'� اCول، ا

السلوك االستقاللي للمعاقين جسدياً وعالقته ببعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية : عبد اهللا الفوزاني  -٧٩

 .١٩٩٥، عية ، جامعة القاهرة ، فرع الفيوم، المؤتمر العلمي الثامن ، كلية الخدمة االجتمارته للمعوق وأس

٨٠- �<
ن �~F j،7د�P� :)�*��3 م��QP ا�$Z 1��7��
ص� واJ
ت ا^m
ی� اFد ور
Pإت ، 

دس �1 �
رس ، ) ٣١ – ٢٦( :& ج�79ری� ��2 ا����� ، ��P ���م إO ا�Kت�� ا�


ه�ة ، �  .١٩٩٤ا

الرعاية االجتماعية وأثرها على إدماج المعوقين في الحياة على عبده محمود ،  -٨١
، المؤتمر الثالث التحاد هيئات رعاية وتأهيل الفئات الخاصة والمعوقين ، العامة

 .١٩٩٣القاهرة ، 
دراسة حول استراتيجيه وطنيه للنهوض بالمعوقين بجمهورية :على عبده محمود  -٨٢

 رعاية الفئات الخاصة، تقرير وبحوث ودراسات  ،اتحاد هيئاتمصر العربية
  .١٩٩٤، القاهرة ،مارس )نحو مستقبل أفضل للمعوقين (وتوصيات المؤتمر السادس 

، األعمال الكاملة لمؤتمر سياسة تشغيل المعوقين : فاطمة عبد الرحمن المرصفى  -٨٣
  ٢٨/٢مستقبل خدمة المعاق فى مصر وخاصة المعاق عقلياً، المنعقد فى القاهرة من 

 .١٩٩١، القاهرة، ١/٣/١٩٩٠ -
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 ، المؤتمر السنوي الرابع لالتحاد العام للجمعيات األهلية دور الجمعيات األهلية فى مجال التعليم ومحو األمية: ليلى عبد الجواد -٨٤

 .٢٠٠٢وتحديث مصر ، اإلتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة ، القاهرة ،

ربية فى تفعيل القوانين والتشريعات فى المملكة دور إدارة الت: لينا عمر بن صديق  -٨٥
 ، ندوة التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية مواكبة العربية السعودية

  . نوفمبر٣٠ – ٢٩التحديث والتحديات المستقبلية ، 
٨٦-  O'F O@
��
ه� أ�7 ا� :�*��Rم( ا ���� zم��* �����m
ی� اFت ر

د ه�^Pت  ،ات
^

7��
ص� واJ
ه�ة ،��1ا�  .١٩٨٨،ا�Kت�� ا�'�& ا�ا�Q ،ا
٨٧- ���، ور�� ����� إK� Oت�� ����>B م�JAم ا�$G$6 ا�$�:B وم]�: �OmT2 آ
�B ا


ه�ة،٣-٢ی���ا@& :O ��2، ج�
�F ت?��� ا�ی���ا@��، �ا�7Tر ا� .١٩٩٧ �7:�>�، ا

 المعوقين النظام األساسي لبعض جمعيات رعاية وتعليم: نجدة إبراهيم على سليمان -٨٨
المؤتمر في مصر والواليات المتحدة في ضوء اإلدارة الجيدة للمجتمع المدني، 

الشباب من ( عين شمس بعنوان هالسنوي الحادي عشر لمركز اإلرشاد النفسي، جامع
 . ٢٠٠٤ ديسمبر ٢٧-٢٥، )اجل المستقبل 

 دور المؤسسات الترويحية في رعاية وتأهيل األطفال ذوي: نجالء محمد حامد -٨٩
تأهيل ذوي (  الدولي السادسر المؤتماالحتياجات الخاصة بجمهورية مصر العربية،

، المجلد ٢٠٠٨ يوليو ١٦ ) الواقع واستشراف المستقبل د رصاالحتياجات الخاصة،
 .٢٠٠٨الثاني، القاهرة، معهد الدراسات التربوية، 

ف ؟ دراسة لماذا وكي....حق الطفل المعاق فى التعليم : نجوي يوسف جمال الدين  -٩٠

 ، مؤتمر حقوق اإلنسان التحديد والتبديد  فى ضوء المواثيق الدولية والواقع المصري
  .٢٠٠٤، القاهرة ، ٢٠٠٤ يوليو ١٥-١٤رؤى تربوية ،

  :  المجالت والدوريات واألبحاث-د 
 المعوقين بجمهورية مصر تقرير عن التجربة االستطالعية لدارسة حجم مشكلة: اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين  -٩١

  .١٩٩٧ ، القاهرة، اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين، ديسمبر العربية

تعليم األطفال ذوى االحتياجات الخاصة فى : امانى عبد القادر محمد الهندي شعبان  -٩٢
   .٢٠٠٩، معهد الدراسات التربوية ، القاهرة ،مصر فى ضوء الخبرة األمريكية

٩٣- Bی�?� &�
���ت ا5ه��� �C م]�،  :أ�$�� B��� وا� B��$67Dت " ا��6ر�} ا���$ا�

ه�ة،  "ا5ه��� �C م]��
س�� واeس��ات�K� ،��Eس�� اCه�ام ا��، ��آH ا�راس
ت ا

١٩٩٤. 
٩٤- Bی�?� &�
���ت ا5ه���: أ�$�ه�ت ا������ � ���� ا���Qم� إزاء ا��Dا Hآ�� ،

 ،��Eس��ات�eس�� وا
��
ه�ة، اCه�ام، ا�راس
ت ا� .١٩٩٤ا
٩٥- Bی�?� &�

ه�ة ،ا�$G$6 ا�$�:�C B م]� �C مG�e أ���A ���7ة: أ��
Cه�ام ،ا� ��Eس��ات�eس�� وا
�� .٢٠٠٠ ، ��آH ا�راس
ت ا
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 مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،  ، القاهرة ،الجمعيات األهلية فى مصر: امانى قنديل ، سارة بن نفيسة  -٩٦

١٩٩٥.  

���ت ا5ه��� ا��C ���$;6 م���WC ا���ه�ة: أی�1 ا��� F>� ا7ه
ب -٩٧$، ��آH د��+ ا�

Cه�ام، � ��Eس��ات�eس�� وا
��  .٢٠٠٣ا�راس
ت ا

���ت ا5ه��� وا5و����ت وا�����6ت :أی�1 ا��� F>� ا7ه
ب -٩٨$
��� ،*�:�ن ا�~
س�� واeس��ات���E ، ا�?� ا�� ��آH ا�راس
ت ا

LF ، ه�ة
�   .�٢٠٠٢ة ، ا

 .١١، ص ١٩٩٥ أ��یB ١١ج�ی�ة اCه�ام،  -٩٩

ئQ ا��2ی�  -١٠٠�72
در :O ١١٠ا��د : ج�ی�ة ا .١٩٤٥ ی7�7 س?� ١٦، ا

ئQ ا��2ی�  -١٠١�72
در :١٢Oا��د : ج�ی�ة ا  .م١٩٥٢ ی?
ی� ١٩،ا

ح  -١٠٢�m0
� F>� ا� F>� ا : �P� �6ب ا���ديQم]� ، ا� �C Bا5ه� +$�
ه�ة ��آH ا>7Pث وا�راس
ت )� م��ا:�� درا�(*�3 ا��، ا

 .٢٠٠٦ا\ج��
��F ،آ'�� اxداب، 


ه�ة '���J ا\ج��
��F، اHEء اCول ، م�JAم ا��AQءة وا��C �����A درا�� ا�$;W$�ت ا67D$����: ری
ض أ��H�" 1اوى  -١٠٣�، �E'� ا

o�
J'���J ا\ج��
��F، ی?
ی� ، ا��د ا &
�
ه�ة ، ا���9 ا� .١٩٩٤ ا

١٠٤-  ��"�، �E'� ا�$�Pرآ� ا5ه��� �C ا�6���3 �( [��� ا�$;W$�ت �p� ا���Qم�� ،درا�� ���Z �$��;� م��ي : س
�( ج��F B>� ا

 �'E�
 ، ا�?�
� ، ی?
ی� ) ١٤(ا>O: �P ا����� وF'� ا?om ، ت�2ره
 آ'�� ا����� ج
��� ا~  .٢٠٠١، ا��د ا
، ٦٢، ��آH ا�راس
ت اeس��ات���E، ا��د  BC م]�ا��$+ ا5ه�B: س�� ا�ی1 إ��اه�� -١٠٥

?�
ه�ةا�
�?�، ا~ . ١٩٩٨، � ا

Cه�ام) ٨(، دراس
ت اس��ات��E} ا��$+ ا5ه��C B م]�: س�� ا�ی1 إ��اه��  -١٠٦� {�Eس�� وا\س��ات�
��
ه�ة، ��آH ا�راس
ت ا� ، ا

، ١٩٩٨. 

��*�( �C ا��[( ا����B ا�6���3 ا�$: س��� ا��/دي ،v�<F O'F ��/د و��0ون  -١٠٧$�� B;J، ، ه�ة
�7�  اmT' &�7�ا�o'E ا

، &?9�'��7ی� ا &�7�
:� وا�'7م، ا��آH ا�~' �����
ون �Q ا�?y�� ا��
� ���?� . ١٩٩٩وا

���e� إدارة و�$��+ م�h �ت ا�6���� ا�?�<� BC م]� ��� :س��� "�?�1 ��آ
ت  -١٠٨ 

�&، ����Q� �9ض�ء خ)�ة ا����Dت ا�$��6ة ا5م�~، �E'� ا�'7م ا���7ی�، ا��د ا


ه�ة،�  .٢٠٠١ا�راس
ت وا>7Pث ا���7ی�، ج
��� ا

١٠٩-  ��P� ��P� ��?�دور م�h �ت ا�$G$6 ا�$�:BC B ر���� ذوى ا�7��6ZDت : F>� ا

�o ا�?�<� م( ا�$��*�( BC م]�J
7�mم ، ا��د ا� ����� .٢٠٠٧، �E'} آ'�} ا

برامج تأهيل ذوى االحتياجات الخاصة فى الوطن العربي الوضع : عثمان لبيب فراج - ١١٠
 تقويمية، النشرة الدورية التحاد هيئات ة دراسة تحليليالراهن والتحديث المطلوب،

، السنة ٦٤رعاية الفئات الخاصة والمعوقين بجمهورية مصر العربية، العدد 
   .٢٠٠٤العشرون، ديسمبر 

 ، المجلة االجتماعية القومية يصدرها المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية صرالمجتمع المدني فى م: عزت حجازي  -١١١

 .١٩٩٥ ، العدد الثالث ، سبتمبر ،٣٢بالقاهرة ،المجلد 

���ت ا5ه��� وأو����ت ا� ��$;6��WC��$ت :HFة F>� ا�HیH س'��
ن و��0ون  -١١٢$ ا�
�����
ی
 ا���TJ وا�?��� �J$7ر�� م]� ا�*�
ه�ة ،���9 ١٣٦ر�� ، س'�'} � ،ا
 .٢٠٠١ا���TJ ا��7& ،ی?
ی� 
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 مرشد جمعيات رعاية وتأهيل المعوقين في : هاشم إمامفعلى عبده محمود، يوس - ١١٣
، اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين بجمهورية مصر مجال التشريعات

 .١٩٩٤العربية، 
١١٤- 1�" B�F

د ا�ی1 إس��F  :+s �C ت ا5ه������$
ت، ا��د  ����� اb>Rح ا5*6]�دىدور ا��'<���� �'E� ���'�، ا?�Lة ا
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مشروع تطوير فاعلية برامج اتحاد هيئات رعاية وتأهيل الفئات : عمر بن الخطاب - ١١٦
 .٢٠٠٣، ديسمبر، ٧٦الخاصة والمعوقين، العدد 

 ، اتحاد هاالمفاهيم األساسية لإلعاقة وحجم المشكلة ومتغيرات: فاروق محمد صادق  - ١١٧
 .٢٠٠٤ ، يونيه ، ٧٨هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين ، العدد 
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، منشورات المركز "مفهوم المجتمع المدني "  مقال بعنوان ،، مجلة فضاءاتالمجتمع األهلي في ظل العولمة :نجاح قدور - ١٢٣
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تفعيل دور الجمعيات لدمج ذوى االحتياجات الخاصة من : يوسف هاشم أمام  - ١٢٩
 السنة الثامنة عشر ، ديسمبر ٧٢ ، النشرة الدورية ، العدد المعوقين فى المجتمع

٢٠٠٢. 
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، دار الفكر القياس والتأهيل الحركي للمعاقين: أسامة رياض، ناهد أحمد عبد الرحمن - ١٣٦
 .٢٠٠١العربي، القاهرة، 

 المسيرة للنشر والتوزيع، ر، عمان، داتأهيل المعوقين: أسماء سراج الدين هالل - ١٣٧
٢٠٠٩. 

 ،اإلسكندرية ، دار الرعاية االجتماعية وخدمات المعوقين: يم ممحمدإقبال إبراه - ١٣٨
  .١٩٩١المعرفة الجامعية ، 

اإلعاقات الحركية بين التشخيص والتأهيل بحوث التداخل : السيد فهمي على محمد  - ١٣٩
   .٢٠٠٨، دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،رؤية نفسية

 المستقبل العربي، ر، القاهرة، داالزمن العربي والمستقبل العالمي: السيد ياسين - ١٤٠
١٩٩٨. 

، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، الجمعيات األهلية فى مصر: أماني قنديل  - ١٤١
 .١٩٩٤األهرام 

 ، مركز االتجاهات الحالية لسياسة الحكومة إزاء الجمعيات األهلية: امانى قنديل  - ١٤٢
راسات السياسية واإلستراتيجية  مركز الدالدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،

 .١٩٩٤،األهرام ، القاهرة ، 
النمو الحقيقي للمجتمع المدني نحو إستراتيجية إلنعاش المجتمع : أماني قنديل - ١٤٣

 .  ١٩٩٨، مركز بن خلدون، القاهرة، المدني



 - ٤٦٩ -

 المصرية العامة ة، القاهرة، الهيئالموسوعة العربية للمجتمع المدني: أماني قنديل - ١٤٤
  .٢٠٠٨للكتاب، 

، رعاية المعوقين سمعيا وحركيا: بدر الدين كمال عبده، محمد السيد حالوة - ١٤٥
  .٢٠٠١ الجامعي الحديث، باإلسكندرية، المكت

 ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  التربية المقارنة ونظم التعليم:بيومي محمد ضحاوى - ١٤٦
  . ٤٩- ٤٦ ، ص ص ٢٠٠٨الطبعة الثالثة ، 

 ، القاهرة ، مناهج البحث فى التربية وعلم النفس :جابر عبد الحميد جابر وآخرون  - ١٤٧
 .١٩٩٦دار النهضة العربية ، 

 ، معجم علم النفس والطب النفسي: جابر عبد الحميد جابر ، عالء الدين كفافى  - ١٤٨
 .١٩٩٦الجزء الثامن ، القاهرة ، دار النهضة المصرية ، 

 ، األهلية للنشر )حركيةاإلعاقة ال(سيكولوجية األطفال الغير عاديين : حابس العواملة  - ١٤٩
 .٢٠٠٣والتوزيع ، عمان، 

، القاهرة، التربية الرياضية والترويح للمعوقين: حلمي إبراهيم، ليلى السيد فرحات - ١٥٠
  .١٩٩٨دار الفكر العربي، 

 ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة ، اآلحصاء التربوي: خليفة عبد السميع خليفة  - ١٥١
 .ت.د

 ، دار الفكر للطباعة والنشر إلى الخدمة االجتماعيةمدخل : خليل المعايطة وآخرون  - ١٥٢
  .٢٠٠٠والتوزيع ، عمان، 

 للطباعة ر ، دار الفكاتجاهات األبناء نحو أبائهم المعوقين: راضي محمد الكبيسي - ١٥٣
  .٢٠٠٠ ، عمان، عوالنشر والتوزي

، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة البحث عن المستقبل: رجب البنا - ١٥٤
 .١٩٩٩ بمكتبة األسرة ،خاصة

، إدارة المؤسسات االجتماعية في مهنة الخدمة االجتماعية: رشاد أحمد عبد اللطيف - ١٥٥
  .٢٠٠٨اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 

 ، القاهرة ، مكتبة اإلنجلو المصرية علم نفس اإلعاقة: رشاد عبد العزيز موسى  - ١٥٦
،٢٠٠٨.  

، اإلسكندرية، دار وي لمؤسسات المجتمع المدنيالدور الترب: رمزي أحمد مصطفى - ١٥٧
 .٢٠٠٨الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 



 - ٤٧٠ -

 ، طرابلس ، الدار العربية للكتاب سيكولوجية اإلعاقة: رمضان محمد القذافى  - ١٥٨
،١٩٨٨. 

، محاضرات الدورة التدريبية األولى تاريخ الخدمة االجتماعية:  زكي بدوىأحمد  - ١٥٩
لمجالي تنسيق الخدمات االجتماعية بالقاهرة واإلسكندرية، وزارة الشئون االجتماعية، 

    .١٩٥٧اإلدارة العامة للتدريب، 
 ، القاهرة ، مكتبة النهضة خدمات ذوي االحتياجات الخاصة: زينب محمود شقير  - ١٦٠

   .٢٠٠٢رية ، المص
، القاهرة، دار قباء للطباعة المجتمع المدني والتحول الديمقراطي: سعد الدين إبراهيم - ١٦١

 .٢٠٠٠والنشر، 
 ، القاهرة ، الخدمة االجتماعية المتكاملة فى مجال اإلعاقة: عبد الرحمن الخطيب  - ١٦٢

 . ٢٠٠٦مكتبه اإلنجلو المصرية ، 

قاموس التربية الخاصة وتأهيل غير   :عبد العزيز الشخص ، عبد الغفار عبد الحكيم  - ١٦٣
  .١٩٩٢ ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ، العاديين

 ، القاهرة ، مكتبة التأهيل المهني للمتخلفين عقليا: عبد العظيم شحاتة مرسي  - ١٦٤
   .١٩٩١النهضة المصرية ،

 ،الدور التنموي و التربوي للجمعيات األهلية والتعاونية فى مصر: عبد الغفار شكر - ١٦٥
 .٢٠٠٥مكتبة األسرة، سلسلة العلوم االجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 ، القاهرة ، دار الفكر التربية المقارنة منهج وتطبيقه:عبد الغنى عبود وآخرون  - ١٦٦
  .١٩٩٧العربي ، 

سياسات الرعاية االجتماعية للمعوقين فى المجتمعات : عبد اهللا محمد عبد الرحمن  - ١٦٧

  .١٩٩٦ة ، دار المعرفة الجامعية ، ،القاهرالنامية
، القاهرة، متحدو اإلعاقة من منظور الخدمة االجتماعية: عبد المحي محمود صالح - ١٦٨

 .١٩٩٩دار المعرفة الجامعية، 
، متحدو اإلعاقة من منظور الخدمة االجتماعية: عبد المحي محمود حسن صالح - ١٦٩

 .٢٠٠٢اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
أسس الخدمة االجتماعية الطبية :  حسن ، السيد رمضان عبد المحي محمود - ١٧٠

  .١٩٩٩، اإلسكندرية ،  ، دار المعرفة الجامعيةوالتأهيلية



 - ٤٧١ -

، القاهرة، كلية االقتصاد المنظمات غير الحكومية والتنمية: عطية حسين أفندي  - ١٧١
  .١٩٩٨والعلوم السياسية، 

 ون الدولة والمجتمعدور المنظمات غير الحكومية فى إدارة شئ: عطية حسين افتدى  - ١٧٢
، مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، القاهرة كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، 

  .٢٠٠١الطبعة الثانية ،

، القاهرة، دارة موسوعة علم النفس التأهيلي: عالء الدين كفافى، جهاد عالء الدين  - ١٧٣
  .٢٠٠٦الفكر العربي ، 

، قراءة أولية، القاهرة، الهيئة المصرية يمفهوم المجتمع المدن: على عبد الصادق - ١٧٤
 .٢٠٠٧، )مكتبة األسرة( العامة للكتابة

 ، عمان ، دار الفكر للطباعة سيكولوجية األطفال غير العاديين: فاروق الروسان  - ١٧٥
  .١٩٩٨والنشر ،األردن ،الطبعة الثالثة ،

 والنشر  ، دار الفكر للطباعةقضايا ومشكالت في التربية الخاصة: فاروق الروسان  - ١٧٦
  .١٩٩٨والتوزيع ، عمان ، 

 ، مكتبة الملك رعاية وتأهيل المعوقين المبادئ والممارسة: فهد حمد أحمد المغلوث - ١٧٧
  .١٩٩٩فهد الوطنية ، الرياض ، 

 عمان، ،)اإلعاقة الحركية(سيكولوجية األطفال غير العاديين : ماجدة السيد عبيد - ١٧٨
 .٢٠٠٣األهلية للنشر والتوزيع، 

، الفيوم، مكتبة الصفوة ، إدارة المؤسسات االجتماعية: ى على ماهر أبو المعاط - ١٧٩
  .١٩٩٨الطبعة الثانية، 

الممـارسة العـامـة للخدمـة االجتمـاعيـة في : ماهر أبو المعاطى على - ١٨٠
 .٢٠٠٣، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق  ،الطـبي ورعاية المعوقين المجـال

مجال الفئات الخاصة مع نماذج من الخدمة االجتماعية في : ماهر أبو المعاطى على - ١٨١

   .٢٠٠٤ ، القاهرة ، زهراء الشرق ، رعايتهم في بعض الدول الخليجية
، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، التشريعات االجتماعية: محمد أحمد بيومي - ١٨٢

١٩٩٧. 
اإلصالح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة :محمد االصمعى محروس سليم  - ١٨٣

 .٢٠٠٥، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، )لى التطبيق من المفاهيم إ(



 - ٤٧٢ -

تنمية المنظمات غير الحكومية وتعظيم دورها فى التنمية : محمد العزازى  - ١٨٤
 .١٩٩٥ ، القاهرة ، المجالس القومية المتخصصة ، االقتصادية واالجتماعية

، عيةالسلوك االجتماعي للمعوقين دراسة في الخدمة االجتما: محمد سيد فهمي - ١٨٥
  .١٩٩٥اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

، اإلسكندرية، مكتب الجامعي الحديث، السلوك االجتماعي للمعوقين: محمد سيد فهمي - ١٨٦
١٩٩٨ . 

، لمؤسسات الخاصة وتطور عالقة الدولة بهانشأة الجمعيات وا. محمد علي سرحان - ١٨٧
  .١٩٥٩المنصورة، مطبعة أبو العينين، 

، مقدمه في الرعاية والخدمة االجتماعية: محمد مصطفى أحمد، مسعود محمد كريم - ١٨٨
  .١٩٩٣حكمة للطباعة، طرابلس، دار ال

، الكويت، منشورات ذات السالسل، الخدمات االجتماعية المقارنة: محمود حسن - ١٨٩
  .١٩٨٢الطبعة الثالثة، 
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  )١(ملحق رقم 
  األستبانة

  

  
  جامعة الفيوم   
  كلية التربية   

  قسم التربية المقارنة
  
  

    

ة المصرية فى مجال تأهيل دور الجمعيات األهلياستبيان عن 

  . ل هذا الدورمعوقات تفعيالمعوقين حركيا و
  
  
  

  إعداد الباحثة
  عزة نادى عبد الظاهر عبد الباقي 

  المعيدة بقسم التربية المقارنة
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   استبيان
ن واإلداريين العاملين بالجمعيات األهلية العاملة فى األخصائييموجه لعينة من 

  مجال
  . تأهيل المعوقين حركيا

  /  ...............................................السيد األستاذ 
  ،،،،،تحية طيبة وبعد

دور الجمعيات األهلية المصرية فى مجال   على إلي التعرفاالستبيانيهدف هذا 
   من وجهة نظركم هذا الدورمعوقات تفعيلو تأهيل المعوقين حركيا

  :يلي محاور أساسية وهي كما ة ثالثاالستبيانويتضمن 
 األهلية فـى مجـال تأهيـل    تلجمعيا دور التعرف على ل  يهدف : األولالمحور  

   . بصفة عامةالمعوقين حركيا
لجمعيات األهلية فى مجـال تأهيـل   ل يدور حول الدور التربوي   : الثانيالمحور  
  .ين حركيا المعوق
دور الجمعيات األهلية فى   تفعيلمعوقاتيهدف إلى التعرف على :  الثالثالمحور

  . مجال تأهيل المعوقين حركيا
 هـذا    عبـارات   أرجو اإلجابـة علـي     الطويلة، ضوء خبرتكم              وعلى

أمام العبارة وفي الخانة التي تعبر عن رأيكم، ومع         ) ����( بوضع عالمة    االستبيان
 علما بأن هـذه النتـائج لـن         من تعليقات،  أضف ما تراه مناسبا      ستبياناالنهاية  

، برجاء اإلجابة على كـل العبـارات   تستخدم إال في أغراض البحث العلمي فقط      
  . الواردة باالستبيان وإضافة كل ما لديكم من تعليقات ومقترحات

  ،شكرا علي حسن تعاونكم                                
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  :ةأوليبيانات 

  )أختيارى: .....................................     ( االسم-١
 : ................جمعيةاسم ال -٢

 .............................. :مسمى الوظيفة -٣

 (    ).    سنة–(       ). شهر  - :مدة العمل بالوظيفة الحالية -٤

  . (    )ثانوي –.  (      ) مؤهل متوسط-  :التعليميالمستوى  -٥
  .............  أخرى-      .          .     )أخرى -                   

  ؟  هل حصلت على دورات تدريبية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا-٦
  (        ). ال- (         )                                       نعم - 

  ..............:  كم عدد الدورات  - :        فى حالة نعم - 
  ...............:   مكان الدورات التى حصلت عليها -                     

  : جمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركياال دور   :ولالمحور األ
أمام العبارة وتحت اإلجابة التي تتفق مع  وجهة  ) ����( برجاء وضع عالمة ( 

  )نظركم 
  االستجابة  البنود  م
ر الجمعيات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا   دو-  

.  

أوافــق 
  جدا

أوافق 
ــي  إل
  حد ما

ال 
  أوافق

        .يتوافر بالجمعية هيكل تنظيمي واضح االختصاصات  ١

        .يتم صنع القرار داخل الجمعية بشكل جماعي  ٢
        .يوجد نظام لمتابعة ورقابة العاملين بالجمعية  ٣
للحوافز لرفع مستوى أداء العـاملين      يتوفر بالجمعية نظاما      ٤

  .بها
      

تعمل قيادة الجمعية على توفير مناخ تسوده روح التعـاون            ٥
  .والعمل الجماعي

      

        .موقع الجمعية معلن يمكن الوصول إليه بسهولة  ٦
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 المعوقين حركيا وأدخـالهم     باستقبال توجد تعقيدات خاصة      ٧
   .فى برامج التأهيل

      

 قبل احتياجاتهة بإجراء مسح لسوق العمل لمعرفة تقوم الجمعي  ٨
  .البدء فى عملية التأهيل

      

        .تراعى برامج التدريب ميول واحتياجات المعوقين حركيا  ٩
        .تتفق برامج التدريب والتأهيل مع متطلبات سوق العمل  ١٠
        .يقوم المعوق باختيار المهنة التى يرغبها  ١١

زويد المعوق بالخبرات والمهارات التى يساعد التأهيل على ت    ١٢
  .تزيد من كفاءته فى العمل

      

        . المهنة التى يرغبهاإلىيوجد متخصصين لتوجيه المعوق   ١٣

توجد بالجمعية وسائل تعليمية وتكنولوجية تساعد فى عملية          ١٤
  . التأهيل

      

يتوافر لدى العاملين مهارات اسـتخدام األجهـزة واألدوات           ١٥
  . وتأهيل المعوقين حركيام لتعليالالزمة

      

يتوقف التأهيل عند مجرد اإلمـداد بـاألجهزة التعويـضية            ١٦
   .واألدوات المساعدة

      

         . حالياتصمم برامج التأهيل على احدث التقنيات الموجودة  ١٧
تساعد برامج التدريب التى يحصل عليهـا المعـوق فـى             ١٨

  .الحصول على فرص عمل بعد التأهيل 
      

 هى نفـسها التـى      المهني التى تشرف على التأهيل      الجهة  ١٩
  .تشرف على التوظيف

      

يحقق المتدربون استفادة كبيرة من بـرامج التأهيـل داخـل             ٢٠
  .الجمعية

      

يتوفر لدى الجمعية متخصصون فى مجال تأهيل المعـوقين           ٢١
  .بكافة برامجه

      

 لتطوير وتحـسين    تنظم الجمعية اللقاءات التربوية والنفسية      ٢٢
  .الكفايات المهنية للمعلمين واإلداريين

      

      تيسر الجمعية أمكانية أجراء العمليات الجراحية داخل   ٢٣
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  . أذا دعت الحاجة حركياالمستشفيات للمعوقين
 التاهيليةتشجع الجمعية عملية المساهمة فى تمويل األنشطة          ٢٤

  .بها
      

المهنية الخاصة بعمليات ة تنميتوفر الجمعية دورات فى ال  ٢٥
   .التأهيل للعاملين بها

      

جد فى مجـال تأهيـل      تة ما يس  عرفتحرص الجمعية على م     ٢٦
  .المعوقين حركيا

      

توفر الجمعية وسائل االنتقال للمتدربين من المناطق الريفية          ٢٧
  .والبعيدة

      

 للمعوقين  أفضلتحشد الجمعيات جهودها من أجل تشريعات         ٢٨
  .األخرىع الجمعيات بالتعاون م

      

 مع الزيادة المـستمرة فـى       تأهيلال جمعيات   تتناسب أعداد   ٢٩
  .أعداد المعوقين حركيا

      

تعمل الجمعية على أنشاء المشاريع لتضمن فـرص عمـل            ٣٠
  .للمعوقين بعد انتهاء عملية التأهيل

      

تعمل الجمعية على أشراك أولياء األمور فى وضع خطـة            ٣١
  .التأهيل

      

 الرسـمية   االجتماعاتتدعو الجمعية أولياء األمور لحضور        ٣٢
  .وغير الرسمية التى تنظمها

      

        .يساهم اآلباء فى بعض المهام اإلدارية داخل الجمعية  ٣٣
 التـى   التاهيليةتعلن الجمعية بأكثر من وسيلة عن الخدمات          ٣٤

 –فزيـون   يالتل – الـصحف    - ورقيـة   إعالنـات  (تقدمها  
  ).االنترنت

      

تعمل الجمعية على تحفيز المتطوعين من المجتمع المحلـى           ٣٥
  .التاهيلية أنشطتهالالشتراك فى 

      

يحرص العاملون بالجمعية على أقامة عالقات طيبة مع أسر           ٣٦
  .المعوقين حركيا

      

       الجمعية وتجهيزها   مبانييتوفر التمويل الالزم لبناء وتجديد        ٣٧
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  . حركيالتأهيل المعوقين
تقوم الجمعية بنشر أدلة وكتيبات عن كيفية االلتحـاق بهـا             ٣٨

  . المتبعة فى التأهيل داخلهاواألساليب
      

 االهتمام فى المجتمع المحلى حول الوعيتهتم الجمعية بنشر   ٣٩
  .بالرعاية الصحية للحوامل واألطفال

      

 لتيـسير   الكترونـي الجمعية لها موقع على االنترنت وبريد         ٤٠
  .اإليهالوصول 

      

 االتصاالت الهاتفيـة بـين الجمعيـة        بإجراء تسمح الجمعية   ٤١
  .والمنزل أذا دعت الحاجة لذلك

      

        . توفر الجمعية معارض لتسويق منتجات المتدربين  ٤٢
        .تتعاون الجمعية مع بعض الجمعيات المحلية والدولية  ٤٣
دعوة أصحاب الحرف والمهن المختلفة مـن       تقوم الجمعية ب    ٤٤

 المجتمع المحلى للمساهمة فى عمليات التأهيل       وأفرادآلباء  ا
.  

      

  

التـى تتعـرض لهـا      ر  يوجد برنامج التوعية حول األخطا      ٤٥
 تساعدهن على تجنب والدة طفـل       والتياألمهات الحوامل   
  .لديه إعاقة حركية

      

تشمل عملية التأهيل داخل الجمعية كل المعوقين حركيا من           ٤٦
  .للتأهيلذين هم بحاجة المجتمع المحلى ال

      

   :تعليقاتأضف ما تراه مناسبا من **

................................................................................
..............................................................................  

يات األهلية فى مجال تأهيل المعوقين حركيا       لجمعل الدور التربوي     :الثانيالمحور  
:  

أمام العبارة وتحت اإلجابة التي تتفق مع  وجهـة           ) ����( برجاء وضع عالمة    ( 
 )نظركم 
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  م  االستجابة  البنود

الدور التربوي للجمعيات األهلية فـي مجـال تأهيـل          

  المعوقين حركيا
أوافق 

  جدا 

أوافق 

ــى  إل

  حد ما

ال 

  أوافق

بنى مناسب لتقـديم بـرامج تربويـة        يتوفر بالجمعية م    ١
  .وتعليمية للمعوقين حركيا

      

تقدم الجمعية برامج فى التربيـة الخاصـة للمعـوقين            ٢
  .حركياً

      

      . لألفراد غير القابلين للتعلم أو التدريبتأهيالتوجد برامج   ٣

ببحوث جامعيـة وأكاديميـة     من قبل     استعانت الجمعية   ٤
  .بويةترلمعالجة مشاكل إدارية و

      

 المعوقين لألطفالتساهم الجمعية فى تحمل نفقات التعليم   ٥
  . جزء منهاأوحركيا 

      

يمكنهم  لمن ال المنزلي برامج للتعليم وفر الجمعيةت  ٦
  .الحصول على التعليم داخل المدارس

      

يتوفر لدى الجمعية مشرفين ومعلمين مؤهلين ولديهم   ٧
  .حركيا.ة للمدرسةالرغبة فى تقديم الخدمات التربوي

      

بإعاقة  المصابين األطفال لرعاية  تربويةتوجد برامج  ٨
   . منذ الوالدة وحتى سن الدخول للمدرسةحركية

      

تدرب الجمعية المعوقين حركيا على تعلم المهارات   ٩
  . .الحياتية كتناول الطعام وارتداالمالبس

      

 ألوليـاء    الـالزم   التربوي تقوم الجمعية بتقديم اإلرشاد     ١٠
  .األمور

      

تنظم الجمعية ندوات ولقاءات ألمهات المعوقين حركيـا          ١١
  .لتوجيههم نحو المعاملة الصحيحة مع أبنائهم

      

        . عملية التأهيل داخل الجمعية من مرحلة الطفولةتبدأ  ١٢
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تدرب الجمعية المعوقين حركيا على االستقالل   ١٣
  .واالعتماد على النفس

    
  

  

 الجمعية بخبراء فى التربية الخاصـة لتطـوير         تستعين  ١٤
  .برامج األنشطة التربوية بها

      

        .للمعوقينتقدم الجمعية منح دراسية وجوائز   ١٥

        .الت ترفيهية للمتدربين وأسرهمحتوفر الجمعية ر  ١٦

   :تعليقاتأضف ما تراه مناسبا من **  

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

..........................................................................  
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دور الجمعيات األهليـة فـى مجـال تأهيـل            تفعيل معوقات    :الثالثالمحور  
   . المعوقين حركيا

أمام العبارة وتحت اإلجابة التي تتفق مع  وجهـة           ) ����( برجاء وضع عالمة    ( 
  )نظركم 

  درجة االستجابة  البنود  م

دور الجمعيات األهلية فى مجال تأهيل   تفعيلمعوقات  

   المعوقين حركيا

أوافق 
 جدا

أوافق 
ــي  إل
 حد ما

ال 
 أوافق

يتوقف دور الجمعية عنـد مجـرد اإلمـداد بـاألدوات             ١
  .عدة واألجهزة التعويضيةالمسا

      

تعانى الجمعية نقصاً فى أعداد المتخصصين فى عمليـة           ٢
  .التأهيل

      

البناء اإلداري بالجمعية يحد مـن المـشاركة الفعالـة            ٣
  .للمجتمع المحلى

      

ضعف قيمة العمل الجماعى فيما بين الجمعيات العاملة   ٤
  .فى مجال تأهيل المعوقين حركيا

      

        .الة المتخصصة داخل الجمعية نقص العم  ٥

        .عدم اشتراك اآلباء فى أنشطة الجمعية   ٦

غياب ثقافة المشاركة والتطوع لدى أفراد المجتمع   ٧
  .المحلى 

      

تحول المشكالت والظروف األسرية دون مشاركة اآلباء   ٨
  .وتواصلهم مع الجمعية

      

متعلقة اإلعالم ال يقوم بدور فعال فى نشر القضايا ال  ٩
  .بالمعوقين حركيا

      

      قلة الوعي المجتمعي بأهمية تأهيل المعوقين حركيا   ١٠
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  . داخل الجمعيات األهلية
ندرة وجود برامج تدريبية موجهة للعاملين والمهنيين   ١١

  المتخصصين فى 
  .عمليات التأهيل داخل الجمعيات

      

توجد قيود حكومية تحد من قيام الجمعية بأنشطتها   ١٢
  .لتاهيليةا

      

يوجد قصور فى كفاءة وخبرة القائمين على عملية   ١٣
  .التأهيل

      

الجمعية ال تهتم بإحضار المتطوعين من مختلف الفئات   ١٤
  .للمشاركة فى أنشطتها

      

لجمعيات غياب دور اإلعالم في نشر القضايا المتعلقة با         ١٥
   وأهم احتياجاتها األهلية

      

        .ناسب مع احتياجات سوق العملبرامج التأهيل ال تت  ١٦

        .ثقافة األسرة تؤثر بشكل كبير فى فعالية عملية التأهيل  ١٧

توجد تعقيدات كثيرة فـى اإلجـراءات عنـد اسـتقبال             ١٨
  .المعوقين داخل الجمعية

      

        .نقص التمويل الالزم للجمعية لتقوم بأنشطتها المختلفة  ١٩

ألجهزة واألدوات الالزمة   حاجة الجمعية إلى الكثير من ا       ٢٠
  .للقيام بعملية التأهيل

      

صعوبة الحصول على مشرفين ومعلمين لديهم الرغبة فى   ٢١
  .تقديم الخدمات التربوية للمعوقين حركيا

      

البناء المعماري للجمعية ال يناسب المعـوقين حركيـا           ٢٢
  .ويعوق انتقالهم

      

        .ضعف االتصال بين األسرة والجمعية  ٢٣

ال تهتم الجمعية بنشر الوعي فى المجتمع المحلى حـول           ٢٤
  . االهتمام بالرعاية الصحية للحوامل واألطفال
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الجمعية ال تقوم بمتابعة المعوقين المؤهلين بعد انتهـاء           ٢٥
  برنامج التأهيل

      

 بالجمعيـة كتيبات عن كيفيـة االلتحـاق       الدلة و األنشر    ٢٦
 يـتم بـصورة     اخلهـا  المتبعة فى التأهيـل د     واألساليب
  .محدودة

      

        .عدم وعى كثير من المواطنين بأهمية العمل التطوعي  ٢٧

تقيد التشريعات والقوانين الحالية عمل الجمعيات األهلية         ٢٨
.  

      

  

  : أخري معوقاتمن أضف ما تراه**
......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

..........·  
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ال تأهيل   من مقترحات لتفعيل دور الجمعيات األهلية فى مج        اهأضف ما تر   ** 

  .المعوقين حركيا 

................................................................................

................................................................................
................................................................................
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................................................................................
................................................................................
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  )٢(ملحق رقم 

  قائمة بأسماء السادة المحكمين 

 الدرجة الوظيفية االسم  م

 –أستاذ ورئيس قسم أصول التربية كلية التربية         مراد صالح مراد زيدان/د . أ  ١
 لفيوم جامعة ا

محمد عبد التـواب أبـو      / د  .أ  ٢
 النور  

أستاذ بقسم الصحة النفسية ووكيل الكلية لشئون       
 . جامعة الفيوم–الطالب كلية التربية 

  أحمد عبد العزيز احمد/ د.أ  ٣
 

أستاذ أصول التربية ووكيـل الكليـة لـشئون         
 . جامعة المنيا–الطالب كلية التربية 

ذ بقسم المناهج وطرق تدريس اللغة العربية       أستا عبد الرحمن كامل/ د.أ  ٤
 . جامعة الفيوم–كلية التربية 

سميحة محمـد علـى     / د  .م.أ  ٥
 مخلوف 

أستاذ مساعد بقسم اإلدارة التربوية وسياسـات       
التعليم ووكيل الكلية لـشئون خدمـة المجتمـع      

 . جامعة الفيوم–وتنمية البيئة كلية التربية 

  منى أحمد عبد التواب / د  ٦
 

درس بقسم المناهج وطـرق تـدريس اللغـة         م
 . جامعة الفيوم-االنجليزية كلية التربية

 –مدرس بقسم الصحة النفسية كليـة التربيـة          محمد محمود هليل/ د  ٧
 .جامعة الفيوم

  محمد رمضان شحات/ د  ٨
 

مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس الدراسات      
 . جامعة الفيوم-االجتماعية كلية التربية

 –مدرس بقسم الصحة النفسية كليـة التربيـة          مد سيد عبد الفتاحاح/ د  ٩
 .جامعة الفيوم

  آمال جمعة عبد الفتاح/ د  ١٠
 

مدرس بقسم المناهج وطرق تـدريس الفلـسفة        
 . جامعة الفيوم-وعلم االجتماع كلية التربية

 . جامعة الفيوم–مدرس بقسم أصول التربية كلية التربية  ثناء هاشم محمد/ د  ١١



 - ٥٠٥ -

  ):٣(حق رقم مل

  :بيان الجمعيات التى تم التطبيق بها هى

  : محافظة الفيوم -١
  .جمعية التأهيل األجتماعى للمعوقين* 
  : محافظة القليوبية -٢
  .جمعية التأهيل األجتماعى الشامل بشبرا الخيمة* 
  .جمعية تنمية المجتمع المحلى ببندر بنها* 
  : محافظة المنيا -٣
   .بملوي للمعوقين عياالجتما التأهيلجمعية *
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 ملخص الرسالة
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  ملخص الدراسة
  الملخص باللغة العربية: أوال 

قين ،  واإلنسانية يخلو من وجود أفراد مع     ال يكاد مجتمع من المجتمعات      
إال أن الفرق يظهر في طبيعة نظرتها وتعاملها مع هذه الفئة من فئات المجتمـع               

لتاريخية والحـضارية ، ومنظومـة مـن القـيم والمعـايير            فلكل خصوصيته ا  
  . ، وتحدد نظرتهم إلى مختلف أمور الحياة  تحكم تصرفات أفرادهاالجتماعية التي

وتتعدد مؤسسات المجتمع التى تتعامل مع المعوقين ويأتي على رأس هذه   
المؤسسات الجمعيات األهلية التى بدأت تفرض نفسها كشريك اساسى في المجتمع 
، ومن هذا المنطلق تظهر أهمية إشراك الجمعيات في عملية تأهيـل المعـوقين              
حركيا كونها واحدة من أكثر مؤسسات المجتمع مرونة وانتشارا وقربا من أفراده            
يضاف إلى ذلك ما يشهده العالم من تغيرات جراء العولمة وسياسـات الـسوق              

  .تالحرة وكل ما يحدث من تطورات سياسية على كل المستويا
  :مشكلة الدراسة 

 :.التالي  الرئيسي التساؤلفي الدراسة مشكلة تتلخص 

 مجـال تأهيـل     في كيف يمكن تفعيل دور الجمعيات األهلية المصرية                 
 وبما يتناسـب مـع خـصائص         ضوء خبرات بعض الدول    في  حركياً المعوقين

   ؟وظروف المجتمع المصري
  :.  الفرعية التاليةويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي األسئلة

مفهومها، دواعي االهتمام بها، أهدافها،       (األهلية الجمعيات لفلسفة عم  ما   -١
   ؟)خصائصها ،اأهميته

   ؟ حركياتأهيل المعوقينفلسفة  ما -٢
  ؟  حركيا مجال تأهيل المعوقينفي تقوم به الجمعيات األهلية الذي ما الدور -٣
 حركيا    مجال تأهيل المعوقين   في األهلية    الجمعيات  تقوم بها  ىالجهود الت  ما   -٤

    األمريكية واليابان؟ الواليات المتحدةفي كل من
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 حركيا   مجال تأهيل المعوقين   في الجمعيات األهلية    ا تقوم به  الجهود التى  ما   -٥
  ؟بجمهورية مصر العربية 

 ما التصور المقترح لتفعيل دور الجمعيات األهلية المصرية العاملـة فـي             -٦
 األمريكية  في ضوء خبرات الواليات المتحدة    حركيا  أهيل المعوقين   مجال ت 

   ؟ب مع خصائص وظروف المجتمع المصري واليابان وبما يتناس
  :أهداف الدراسة  

  :  الدراسة الحالية لتحقيق األهداف التالية سعت 
مفهومها، أهـدافها، أهميتهـا،      (األهلية الجمعيات لالتعرف على فلسفة عم    -١

  ). تنظيماتهاخصائصها، 
  . حركياتأهيل المعوقين على فلسفة  التعرف-٢
 مجـال تأهيـل     فـي  تقوم به الجمعيات األهليـة       الذي الدور   الوقوف على  -٣

  . حركياالمعوقين
 مجـال تأهيـل     فـي  الجمعيات األهلية    اتقوم به  ى التعرف على الجهود الت    -٤

  . ابان األمريكية والي الواليات المتحدة حركيا في كل منالمعوقين
 مجـال تأهيـل     فـي  الجمعيات األهلية    ا تقوم به  ى الوقوف على الجهود الت    -٥

  . حركيا بجمهورية مصر العربيةالمعوقين
تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات األهلية المصرية العاملـة فـي            وضع   -٦

 األمريكيـة    الواليات المتحدة  ةفي ضوء خبر  حركيا  مجال تأهيل المعوقين    
  .فق مع خصائص وظروف المجتمع المصري وبما يت واليابان
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  -:أهمية الدراسة 

  -:تنبع أهمية الدراسة من االعتبارات التالية  
والذي يعد مقياسا لتقدم مواكبه الدراسة للتوجهات العالمية نحو العمل االهلى  -٧

 .الشعوب بما يعكسه من إدراك األفراد لمسئولياتهم تجاه مجتمعاتهم
إليها اإلعاقة فالمشكلة تؤثر على الفرد وعلى أسرته        تعدد الجوانب التي تمتد      -٨

 النـواحي االجتماعيـة     إلـى وعلى المجتمع ككل كما تمتد أثار اإلعاقـة         
  .والنفسيةوالسلوكية والتعليمية 

تتضمن الدراسة باإلضافة إلى إطارها النظـري خبـرات متعـددة لـدور              -٩
الواليـات  الجمعيات األهلية في مجال تأهيل المعوقين حركيا في كل مـن            

  .المتحدة األمريكية واليابان
 بآليات تفعيل دور الجمعيات األهليـة فـي         نتزويد صانعي القرار والمعنيي    - ١٠

مجال تأهيل المعوقين حركيا من اجل تقويمها وإزالة العقبات والمعوقـات           
 .التى تحد من فاعليتها

تلقى الدراسة مزيدا من الضوء حول ضرورة تفعيل دور المعوقين حركيـا             - ١١
 لتمكينهم من الحصول علـى      ةبائهم وأفراد المجتمع تجاه الجمعيات األهلي     وآ

 ورقابة وتقويم الخدمات المقدمـة      تالمعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارا    
 . في تمويلهاةمن الجمعيات األهلية إلى جانب الدعوة للمساهم

 في  تطرح الدراسة في نهايتها تصوراً وإجراءات مقترحة يمكن اإلفادة منها - ١٢
تفعيل دور الجمعيات األهلية في مجال تأهيل المعوقين حركيا بجمهوريـة           

 .ةمصر العربي

استخدمت الدراسة المنهج المقارن ألنـه يعـد أنـسب المنـاهج            :منهج الدراسة   
 بطريقة مقارنة وأكثرها شموال للمنـاهج       لمختلفةوأكثرها شموال لدراسة النظم ا    

 المـدخل    استخدام الدراسة وذلك من خالل   الفرعية التي يمكن استخدامها في هذه       
   .الوصفي والمدخل التحليلي المقارن
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  :تناولت الباحثة الدراسة من خالل جانبين وهما  : خطوات الدراسة
  : ويشمل الجانب النظري: أوال

 –مقدمـة   ( اإلطار العام للبحث ويتضمن عـرض كـل مـن           : الخطوة األولي 
 – المـنهج    – أهميتـه    –د الدراسـة   حـدو  –الدراسات السابقة ومشكلة الدراسة   

  ). مصطلحات وخطوات الدراسة
عرض لفلسفة الجمعيات األهلية ودورهـا فـي مجـال تأهيـل            : الخطوة الثانية 

  . المعوقين حركيا
 حركيـاً   المعوقين في مجال تأهيل     دور الجمعيات األهلية  عرض ل :الخطوة الثالثة 

  . المتحدة األمريكيةبالواليات
 المعـوقين في مجال تأهيـل     الجمعيات األهلية   لدور  رض  ع :  الخطوة الرابعة 
  .حركياً باليابان

 مجـال   في تقوم به الجمعيات األهلية      الذي للدور   الفعليالواقع  : الخطوة الخامسة 
  .بجمهورية مصر العربيةحركيا تأهيل المعوقين 

  :الجانب الميداني ويشمل الدراسة الميدانية التي اشتملت علي : ثانيا 
 تم تطبيق إستبانة موجهة لعينة من األخصائيين والمهنيين          :راسة الميدانية أداة الد 

  . العاملين بالجمعيات األهلية العاملة في مجال تأهيل المعوقين حركيا
  :   حدود الدراسة

هلية الدور الذي تقوم به الجمعيات األ      تقتصر الدراسة على  : حدود موضوعية -١
  .في مجال تأهيل المعوقين حركيا

تقتصر الدراسة علي بعض المحافظات بالجمهورية المتمثلة        : حدود جغرافية  -٢
في الفيوم والقليوبية والمنيا والتي طبقت فيها الدراسة الميدانية الخاصة بموضوع           

  . الدراسة
لي لدور الجمعيات األهلية في  الواقع الفعاقتصرت على دراسة : دول المقارنة-٣

  . مصر والواليات المتحدة األمريكية واليابان فيمجال تأهيل المعوقين حركيا
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  :  كشفت الدراسة الميدانية عن مجموعة من النتائج أهمها : ملخص نتائج الدراسة 
  : وجود مجموعة من المعوقات مرتبطة بالجمعيات األهلية منها–أ 

، فالجمعيات األهلية   إلدارية للجمعيات األهلية في مصر    ضعف القدرات ا   •
 طيبة ومبادرات أهلية جيدة وهـذا ال يكفـى لمواجهـة            تعتمد على نوايا  

 إلى غيـاب الكفـاءات اإلداريـة        ةاحتياجات اجتماعية متجددة، باإلضاف   
  .القادرة على العمل إما من خالل التطوع أو التوظيف

عدم التنسيق بين مؤسسات رعاية وتأهيل الفئات الخاصة وغيرهـا مـن            •
 أو الحكوميـة ممـا يعـوق        المؤسسات المجتمعية األخرى سواء األهلية    

االستفادة من الموارد واإلمكانيات المادية والبـشرية والتنظيميـة لتلـك           
 .المؤسسات في تأهيل تلك الفئات

 للتأكد من تكيف واستقرار المعـوق  Follow upعدم وجود نظام تتبعي  •
 .في عمله الجديد إن وجد وتغلبه على الحواجز البيئية والمجتمعية

 البيانات الخاصة بالمعوقين وغيـاب اإلحـصاءات        القصور الواضح في   •
والمعلومات الالزمة التي تساعد في التعرف على أبعاد اإلعاقات وتزايـد   

 .أو تناقص أعداد المعوقين في المجتمع
زيادة الطلب على مؤسسات رعاية وتأهيل الفئات الخاصة وعدم قـدرتها            •

ن يـزداد عـددهم     على استيعاب جميع المتقدمين لها من تلك الفئات الذي        
  .طردياً كل عام مما يحد من توفير الخدمات للمحتاجين منهم

  : معوقات مرتبطة بعملية التأهيل ومنها-ب
نقص الموارد المالية ونقص المنشآت الطبية والتعليمية ونقـص أفـراد            )٢٠

التدريب والتأهيل وعدم رغبة الجماهير في التعاون مع األجهزة القائمـة           
 .بعملية التأهيل
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تعاون أسرة المعاق مع مؤسسات رعايته مما ينعكس على عمليـات           عدم   )٢١
تأهيله وصعوبة تكيفه نفسياً واجتماعياً لعدم متابعة األسرة له وشـعوره           

  .بأنه منبوذ من المجتمع
قضية نقص الكوادر والكفاءات المدربة في بعض مراكز التدريب المهني           )٢٢

يل المهنـي إذ أن     وخاصة اإلعداد األكاديمي وقضية تحديث برامج التأه      
معظم هذه البرامج تقليدية، وقضية تشغيل األفراد المدربين فـي سـوق            

  .العمل وموقف أصحاب العمل من تشغيل هؤالء في مؤسساتهم
يتطلب التأهيل إمكانيات مادية هائلة قد ال تتوفر لكثير مـن المجتمعـات              )٢٣

ـ       وق وخاصة النامية منها وصعوبة تحديد مقاييس مقننة تقيس قدرات المع
سواء عند التأهيل المهني كعملية تستهدف اختيار المهنة المناسبة للفـرد           
وعند التوجيه المهني ، كما أن التأهيل هو إعادة تدريب المعـوق علـى              
مهارة معينة تناسب قدراته الباقية فهي عملية هجر أمر مألوف إلى أمـر             

العامـة  آخر غير مألوف مما يؤدي إلى مقاومة المعوق تمشياً مع النزعة      
  .للفرد لمقاومة التغيير

 ومنها على سبيل المثال ١٩٧٥ لسنة ٣٩قصور بعض أحكام القانون رقم      )٢٤
المادة الثالثة التى تنص على أن للمعوق الحق في التأهيل ، وتؤدى الدولة             
خدمات التأهيل دون مقابل وفى حدود المبالغ المدرجة في الميزانية ، مع            

 من المفترض أن يكون مطلقا غير مقيـد         العلم أن الحق في التأهيل كان     
  .بحدود الميزانية

النظرة القائمة التى نظر وينظر بها المسئولون فـي بعـض المنـشآت               )٢٥
للمعوقين الذين تم تأهيلهم ، من حيث انخفاض مستوى إنتـاجهم وكثـرة             
طلباتهم ومشاكلهم ، وفى هذا إهدار لعملية التأهيل في شموليتها ،وإثبات           

الشخص المعوق حتى يتمكن من الحصول على عمـل         عجزها في تأهيل    
  .هيستقر في
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 سوق العمل مـن     هقصور التأهيل وعجزه عن مسايرة التطور الذي يعرف        )٢٦
حيث االحتياجات المهنية ومستويات الكفاءة وهو ماادى إلى إحجام بعض          

 استقبال المعوقين حركيا بدعوى عدم مالئمـتهم للمهـن          نالمؤسسات ع 
 .المؤهلين لها

ستويات الهيكل التنظيمي دون االلتزام بوحدة األمر والتوجيه ممـا          تعدد م  )٢٧
األشراف والتوجيـه   -يؤدي إلي تضارب في الرأي وتعارض في التوجيه       

الفني علي المدارس التابعة للجمعيات غير واضح وربما يرجع ذلك إلـي      
 .كثره جهات الرقابة واألشراف المالي 

 .تعمل للوصول إليهاعدم وجود أهداف تربوية واضحة للجمعيات  )٢٨
 .  التعليميةاالنشطةعزوف بعض الجمعيات عن المشاركة في  )٢٩

  :توصيات الدراسة

 : همها ت الدراسة بمجموعة من المقترحات أخرج

تهيئة الجو األسري السوي وتبصير الوالدين باألسلوب السليم في تربيـة            )١
ص  يـشعر بـالنق    حتى ال  إعاقته وعدم التركيز على     وق حركيا عابنهم الم 

 بحيـث ال يـشعر بـالعجز    إعاقتهإزاء نفسه وتكليفه بأعمال تتناسب مع  
  .وكذلك حتى ال تتكون لدية االتكاليه

زيادة موارد الجمعية المالية لتتمكن من المـساهمة فـي تحمـل نفقـات           )٢
 .المعوقين حركيا داخل المدارس

محافظـات الجمهوريـة     في كل     حركيا قينوتوفير مؤسسات لتأهيل المع    )٣
   . على المناطق الريفية والمناطق النائيةوالتركيز

زيادة الدورات التدريبية الخاصة ببرامج تأهيل المعوقين حركيا للمهنيين          )٤
 .والعاملين بالجمعية

عمل شبكة ربط بين جميع الجمعيات األهلية العاملة في مجـال تأهيـل              )٥
 .المعوقين حركيا
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لعملية التاهيلية  مشاركة أولياء األمور في الرقابة واإلشراف علي جودة ا         )٦
 .بالجمعية

     .تشجيع مشاركة الشباب في أنشطة الجمعية التطوعية )٧

دعوة أصحاب الحرف والمهن المختلفة مـن اآلبـاء وأفـراد المجتمـع              )٨
     .ساهمة في عمليات التأهيل .المحركيا

نشر الجمعية كتيبات ونشرات عن عمليات التأهيل الخاصة بالمعوقين  )٩
   .حركيا 

 تعيق دور الجمعيات األهلية العاملة في تأهيل المعـوقين          رفع القيود التي   )١٠
حركيا وتبني فلسفة ديمقراطية تؤمن للمعوقين حركيـا حـق المـشاركة            

 .واتخاذ القرار
إعطاء مزيد من االستقاللية المالية واإلدارية للجمعيات األهلية في ضوء           )١١

 .  المركزية واعية ورشيدة ومسئولة

تاج وتـوفير فـرص     لعمل من أجل اإلن   ضرورة توفير مراكز للنشاط وا     )١٢
   .قين حركياًوللعمل خاصة بالمع

ضرورة االهتمام بالبرامج التربوية والتعليمية التي تؤدى إلى الدفع مـن            )١٣
مستوى التربية في المجتمع وتثقيفه وتوجيه الفرد واكتساب عادات طيبة          

فيف واالبتعاد عن العادات السيئة وذلك للوقاية من حدوث اإلعاقات والتخ         
   .من حدتها إذا وجدت
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  :مستقبليةمقترحات بإجراء دراسات  
 دراسة مدى فعالية أسلوب الدمج في المدارس العادية ومدى تحقيقه ألهدافه -

  .وكيفية االستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال
 دراسة لدور العالقات اإلنسانية بالجمعيات األهلية وتأثيرها على تحقيـق           -
  .لجمعيات ألهدافها في ضوء خبرات الدول األخرىا
 دراسات خاصة ببرامج التربية الخاصة المقدمة للمعوقين حركيـا وأهـم            -

 .االتجاهات المعاصرة المتعلقة بهذا المجال
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Summary  
 

Hardly a community of human societies free from the 
presence of individuals with disabilities, but the difference 
appears in the nature of perception and its dealing with this 
class of society every privacy historical, cultural, and system of 
values and social norms that govern the actions of its members, 
and determine their perception of various aspects of life. 

There are various community institutions that deal with 
persons with disabilities and comes on top of these institutions, 
NGOs, which began to impose itself as an essential partner in 
the community, and from this perspective shows the 
importance of the involvement of associations in the process of 
rehabilitation of the disabled physically being one of the most 
community institutions flexible and widespread and closer to 
its personnel added to the so- the world is witnessing changes 
due to globalization and free market policies and all that 
political developments taking place at all levels. 
Problem of the study: 
 Problem of the study are summarized in the following main 
question:. 
          How can activate the role of Egyptian NGOs in the field 
of rehabilitation of the disabled physically in the light of 
experience of some countries and in line with the 
characteristics and circumstances of Egyptian society? 
And the ramifications of this question the following main sub-
questions. 
1 - What is the philosophy of the work of NGOs (concept, 

great interest in them, their objectives, their importance, 
Characteristics)? 

2 - What is the philosophy of rehabilitation of the disabled 
physically? 

3 - What is the role played by NGOs in the field of 
rehabilitation of the disabled physically? 
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4 - What are the efforts undertaken by NGOs in the field of 
rehabilitation of the disabled physically in both the United 
States and Japan? 

5 - What efforts made by the NGOs in the field of 
rehabilitation of the disabled physically Arab Republic of 
Egypt? 

6 - What scenario proposed to activate the role of Egyptian 
NGOs working in the field of rehabilitation of the disabled 
physically in the light of the experiences of the United 
States and Japan and in line with the characteristics and 
circumstances of Egyptian society? 

Objectives of the study: 
  The present study sought to achieve the following 
objectives: 
1 - Identifying the philosophy of the work of NGOs (concept, 

objectives, importance, characteristics, and their 
organizations). 

2 - Identify the philosophy of rehabilitation of the disabled 
physically. 

3 - To stand on the role played by NGOs in the field of 
rehabilitation of the disabled physically. 

4 - Identify the efforts made by the NGOs in the field of 
rehabilitation of the disabled physically in both the United 
States and Japan. 

5 –To stand on the efforts undertaken by NGOs in the field of 
rehabilitation of the disabled physically Arab Republic of 
Egypt. 

6 - Conceived proposal to activate the role of Egyptian NGOs 
working in the field of rehabilitation of the disabled in 
light of the physically experience the United States and 
Japan and in conformity with the characteristics and 
circumstances of Egyptian society. 
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Importance of the study: - 
 The importance of the study from the following 
considerations: - 
1 - Keep up the study of global trends towards civil work, 

which is a measure of the progress of peoples as reflected 
in the perception of individuals to their responsibilities 
towards their communities. 

2 - the multiplicity of aspects, which extends to the problem of 
disability affecting the individual and the family and 
society as a whole raised the disability also extends to 
social, behavioral, educational, and psychological. 
3 - The study includes in addition to the experience of 
multi-theoretical framework of the role of NGOs in the 
field of rehabilitation of the disabled physically in both the 
United States and Japan.  

4 - To provide decision makers and the mechanisms involved 
in activating the role of NGOs in the field of rehabilitation 
of the disabled physically in order to evaluate and remove 
the obstacles and constraints that limit their effectiveness. 

5 - the study received more light on the necessity of activating 
the role of physically disabled persons and their parents 
and community members to NGOs to enable them to 
access information and participate in decision-making and 
monitoring and evaluating the services provided by NGOs 
as well as the invitation to contribute to the funding. 

6 - Put at the end of the study conception and procedures 
proposed for use in activating the role of NGOs in the 
field of rehabilitation of the disabled physically Arab 
Republic of Egypt. 

Approach to the study: The study used a comparative 
approach because it is the most appropriate and most 
comprehensive approaches to study the different systems in a 
manner comparable to the most comprehensive curriculum sub 
that can be used in this study through the use of the entrance 
descriptive and analytical comparative entrance. 
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Steps of the study: The study addressed the researcher by both 
sides, namely:  
First, the theoretical side, including: 

The first step: general framework for research and includes 
a display of (Introduction - previous studies and the problem of 
the study - the limits of the study - its importance - the 
curriculum - terms and steps of the study). 
Step Two: Show the philosophy of NGOs and their role in the 
field of rehabilitation of the disabled physically. 

Step Three: A view of the role of non-profit organizations in 
the field of rehabilitation of the disabled physically, USA. 

 Step Four: A view of the role of non-profit organizations in 
the field of rehabilitation of the disabled physically, Japan. 

Step five: the actual reality of the role played by NGOs in 
the field of rehabilitation of the disabled physically Arab 
Republic of Egypt. 

Second, the field includes the field study, which included: 
Tool field study: application questionnaire was addressed to a 
sample of specialists and professionals working civil 
associations working in the field of rehabilitation of the 
disabled physically. 
  The limits of the study: 
1 - The limits of objectivity: limited study on the role played by 

NGOs in the field of rehabilitation of the disabled 
physically. 

2 - The limits of geography: the study is limited to some 
provinces of the Republic of Fayoum, Minya and 
Qalyubia that were applied in the field study on the 
subject of study. 

3 - States of comparison: the study was limited to the actual 
reality of the role of NGOs in the field of rehabilitation of 
the disabled activist in Egypt and the United States and 
Japan. 
Summary results of the study: the field study revealed a 

set of results including:  
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A - a set of constraints associated with civil associations, 
including:  

• Lack of administrative capacity of NGOs in Egypt, the Civil 
Societies are based on good intentions and initiatives of 
civil good and this is not enough to meet the social needs 
renewed, in addition to the absence of managerial 
competencies that can work either through volunteering or 
employment. 
• lack of coordination between the institutions of care and 
rehabilitation of special groups and other community 
institutions, whether civil or other government which 
impedes the use of resources and material resources, 
human and regulatory institutions to those in the 
rehabilitation of those categories. 
• Lack of Follow up tracking system to ensure that 
adaptation and stability of the disabled in his new job, if 
any, and the defeat of the environmental and societal 
barriers. 

• the apparent lack of data on persons with disabilities and the 
lack of statistics and information necessary to help 
identify the dimensions of disabilities and the increasing 
or decreasing the number of persons with disabilities in 
society. 

• Increased demand for care and rehabilitation institutions, 
special groups and their inability to accommodate all 
applicants from those groups who are directly proportional 
to their number is increasing every year, thus limiting the 
provision of services to those in need. 
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B - The process of rehabilitation-related obstacles, 
including: 
1) Lack of financial resources and lack of medical facilities, 

education, and lack of personnel training, rehabilitation 
and the public's unwillingness to cooperate with the 
hardware-based process of rehabilitation. 

2) Lack of cooperation with the institutions of family care of 
disabled, which is reflected in the rehabilitation process 
and the difficulty of adapting psychologically and socially 
to the family not to pursue him as a pariah, and his sense 
of community. 

3) The issue of lack of talent trained in some vocational 
training centers and special academic preparation software 
update and the issue of vocational rehabilitation as the 
most traditional of these programs, and the issue of trained 
personnel in the operation of the labor market and the 
attitude of employers to run these in their organizations. 

4) requires the rehabilitation potential of immense material 
may not be available to many communities, especially 
developing countries and the difficulty of defining the 
standards codified measure the capabilities of the disabled, 
both at the professional qualification as a process designed 
to choose a profession appropriate for the individual and at 
the vocational guidance, and the rehabilitation is to re-
train the disabled on the skill of a particular suit its 
remaining It is the process of abandonment is familiar to 
something else unusual, leading to resistance to the 
disabled in line with the general tendency of the individual 
to resist change. 

5) lack of some provisions of Law No. 39 of 1975, including, 
for example, Article III, which provides that a disability 
the right to rehabilitation, and lead the state rehabilitation 
services free of charge and in the amounts listed in the 
budget, knowing that the right to rehabilitation was 
supposed to be entertained is restricted up to the budget. 
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6) view the list, which considered and viewed by officials in 
some facilities for persons with disabilities who have been 
rehabilitated, in terms of the low level of production and 
the large number of applications and problems, and in this 
waste of the rehabilitation process in its universality, and 
to demonstrate its inability in the rehabilitation of persons 
with disabilities to be able to get a job. 

7) Lack of rehabilitation and his inability to keep pace with 
development, which he knew the labor market in terms of 
professional needs and levels of efficiency and what is the 
reluctance of some institutions for the 
physically disabled Receive the pretext of lack 
of suitability qualified her for the professions. 

8) multiple levels of the organizational structure without the 
obligation of the unity of command and direction, leading 
to a conflict of opinion and conflict of direction - 
supervision and technical guidance to schools of the 
associations is not clear and may be due to the high points 
of control and financial supervision. 

9) The absence of clear educational goals of the associations 
working to reach them. 

10) The reluctance of some associations to participate in 
educational activities. 
Recommendations of the study: 

The study came out a set of proposals including: 
1) Create the proper atmosphere of family and enlighten 

parents the proper way in the education of their son 
signatory mobility and lack of focus on the block it so as 
not to feel inferior about the same and given work 
commensurate with the block it does not feel so helpless 
and so does not consist of a friendly dependency. 

2) Increase the financial resources of the Association to be able 
to afford to contribute to the mobility of persons with 
disabilities within the schools. 
3) The provision of institutions for the rehabilitation of 
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physically disabled persons in all governorates of the 
republic and to focus on rural areas and remote areas. 

4) Increase training sessions on programs of rehabilitation of 
the disabled mobility of professionals and staff 
association. 

5) Network link between the works of all NGOs working in the 
field of rehabilitation of the disabled physically. 

6) Parental involvement in monitoring and supervising the 
quality of the process qualifying association. 

7) Encourage the participation of young people in voluntary 
activities of the association. 

8) Invite the owners of the various trades and professions of 
parents and community members to contribute to the 
rehabilitation operations. 
9) Publish Assembly brochures and leaflets on the 
operations of rehabilitation for the disabled physically. 

10) The lifting of restrictions that hinder the role of NGOs 
working in the rehabilitation of the disabled and 
physically secure the adoption of the philosophy of 
democracy for the mobility disabled the right to 
participation and decision making 

11) To give more financial and administrative autonomy of 
NGOs in the light of the decentralization of conscious and 
rational and responsible. 
12) The need to provide centers of activity and work for 
the production and provide employment opportunities for 
Disabled Guests physically. 

13) Emphasized the importance of educational programs that 
lead to the payment of the level of education in the 
community and educate and guide the individual and the 
good habits and stay away from bad habits in order to 
prevent the occurrence of disabilities and mitigation, if 
any. 

 
 Proposals for further studies: - 
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- Study the effectiveness of the method of integration in regular 
schools and how to achieve its objectives and how to benefit 
from the experiences of developed countries in this area. 
- A study of the role of civil societies of human relations and 
their impact on achieving the objectives of the association in 
light of the experiences of other countries. 
- Special studies of special education programs provided for 
the mobility disabled and the most important contemporary 
trends in this area. 

 
 


