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احتياجات   مع متطلبات و  02جلامعة قسنطينة  عرفة مدى متاشي التصميم العمران هتدف الدراسة إىل م: ملخص
  قصدية فئة املعاقني حركيا ، و ذلك من خالل معرفة وضعيتهم ابجلامعة كمجال للدراسة ، مت تطبيقها على عينة 

ا ابألسلوب الكمي  ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي، وبعد استخراج النتائج وحساهبا مستعين، معاق  11قوامها 
و الكيفي مطبقني بذلك استمارة و املالحظة املسلحة  لتشخيص الواقع التعليمي للطالب املعاق حركيا ،فأعطت  

  ، احتياجات فئة طلبة ذوي اإلعاقة احلركية من حيث املمراتيليب النتائج عدم مالءمة النمط العمران للجامعة 
عن عدم رضاها على   امجعت و مالحق البيداغوجية و ، اإلدارة ، املسالك لاللتحاق ابملدرجات  ،احلجرات 

 . خطط العمران للجامعة الذي يفتقد التصور الشمويل للعناصر املرتبطة ابحلياة االجتماعيةامل
 التصميم العمران، اإلعاقة احلركية، املؤسسات اجلامعية.  الكلمات املفتاحية: 

Abstract:he study aims to know the extent to which the urban design of the 

University of Constantine 02 is in line with the requirements and needs of the 

physically handicapped category, by knowing their status in the university as a 

field of study. And qualitatively, applying the form and armed observation to 

diagnose the educational reality of the physically disabled student, and the results 

gave the inadequacy of the urban pattern of the university to meet the needs of the 

category of students with motor disabilities in terms of corridors, rooms, pathways 

to join the stands, administration, and pedagogical supplements, 
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 and unanimously expressed their dissatisfaction with The urban plan of the 

university, which lacks a holistic conception of the elements related to social life. 

Keywords: urban design; motor disability; university institutions. 

 مقدمة:   .1
، وهذا راجع إىل زايدة  يعد موضوع اإلعاقة من أهم املواضيع االجتماعية املدروسة يف معظم بلدان العامل

أعداد املعوقني ابلنسبة للسكان، وذلك لتنوع وتعقيد احلياة احلديثة والتطور العلمي والتكنولوجي، كما 
تسببت حوادث املرور بعدد كبري من الضحااي حيث ما تزال حركة املرور تعترب خطر على حياة الناس وهي  

راض اليت تسبب إعاقات كثرية وراثية ومكتسبة مما نتج  ابزدايد مستمر إضافة إىل احلروب وغريها من األم
عن ذلك ازدايد عدد املعوقني. فطبقا لإلحصاءات العاملية للمنظمة العربية للمعوقني " تصل شبه اإلعاقة  

%( ، حيث  5%( من تعداد سكان هذه املعمورة، وابلنسبة لإلعاقة احلركية حوايل )10يف العامل حوايل )
عية املتقدمة، وتزيد يف الدول النامية، ولذلك البد من ضرورة اهتمام الدول والبلدان تقل يف الدول الصنا

اليت تسعى  إىل النمو والتطور االقتصادي والصناعي مبشاكل املعوقني هبدف التغلب على احلواجز والعوائق 
مة اجملتمع اليت متنعهم وتقلل من قدراهتم يف االعتماد على أنفسهم، ولقد أصبحت من أهم أهداف خد

( فنقص اخلدمات واهلياكل البنائية  املنظمة العربية للمعوقني البحث عن الوسائل الكفيلة لتنقلهم وحراكهم.) 
اخلاصة ابملعوقني وفق درجات إعاقتهم وابختالف أعمارهم متنعهم من املشاركة الفعلية يف األنشطة اجملتمعية  

ك البد من أن يتم تفعيل هذه الشرحية اجملتمعية واشراكهم  املختلفة اليت حتتاج إىل احلركة واالنتقال ولذل
جبميع فئاهتم يف خدمة اجملتمع، واملسامهة بشكل فعال يف ميادينه العلمية والعملية يف النشاطات الدينية 
واالجتماعية والثقافية وغريها من النشاطات األخرى حتقيقا لالجتاهات احلالية لرعاية املعوقني،  وقد أكدت 

( واملصادق  1959نوفمرب  20هذا املواثيق األممية خاصة اإلعالن العاملي حلقوق الطفل الصادر يف )على 
( املصادق عليها يف  23عليه من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة  اتفاقية حقوق الطفل يف مادهتا رقم )

( ، قرار األمم 1979فمرب نو  20(  اإلعالن العاملي حلقوق املعاق ذهنيا الصادر يف )1989نوفمرب  20)
 09-02( ،ويف اجلزائر صدر قانون رقم : 1975نوفمرب  20( الصادر يف)3447حلقوق املعاق رقم  )

، ركزت على  (2006) بوسكسو،( واملتعلق حبماية األشخاص املعوقني 2002ماي  08املؤرخ يف) 
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ة احلركة للمعوقني داخل األبنية إجراءات تشجيع الدراسات و األحباث و املشاريع املتخصصة لتأمني سهول
العامة و خمتلف وسائل النقل و حتديث األنظمة املعمارية اهلندسية و ختفيف احلواجز و إزالتها هنائيا يف  
املشاريع اهلندسية املستقبلية، ابإلضافة إىل جمموعة من اإلشارات الدالة للمساعدة يف حتسني إمكاانت  

 و يف نفس السياق  كتب  الرائد جولد مسيث سلوين ) .(Goldsmith,1969) احلركة و التنقل
Selwyn Goldsmith  ( كمرجع 1963مؤلفه كتاب حول تصميم لذوي االحتياجات اخلاصة ،)

األول للمصممني يف جمال الوصول الشامل على املستوى العاملي ، مث تلتها بعد ذلك حركة ) تصميم بال  
 .  نيات القرن املاضيعوائق ( اليت ازدهرت يف مثانينيات وتسعي

وتوسعت األحباث التخصصية حنو احلاجة إىل تفهم اإلحتياجات العمرانية لذوي االعاقة احلركية، واليت  
تعكس كيفية تعامل اإلنسان مع األبنية واحمليط املبين وحتديد متطلبات اإلنسان واليت مت استثمارها لصاحل  

معظم بلدان العامل. فقد خطت الدول املتقدمة خطوات  إجياد بيئة مناسبة لألشخاص من ذوي اإلعاقة يف 
إجيابية حنو التصميم بال عوائق، حيث قامت اجنلرتا بتعديل احلّمامات وغرف الراحة يف معظم مبانيها  
العامة، قدميها وحديثها، واهتمت سويسرا والوالايت املتحدة األمريكية بتصميم مصانعها، وسعت إىل توفري  

ابملعاقني، انطالقًا من كوهنم عناصر بشرية منتجة، أّما يف عاملنا العريب فتوجد بعض املتطلبات اخلاصة 
احملاوالت اجلادة يف بعض الدول العربية لتذليل العقبات املعمارية أمام املعاقني، ففي األردن مثال يوجد 

اإلمارات كانت سنة  قانون يضمن التصميم اهلندسي املناسب للمعاقني يف البناايت واملرافق العامة، ويف 
و اصبح هذا   (.4، ص: 2007)ران حممد صبحي عواده، ( سنة إزالة احلواجز من أمام املعاقني 1991)

االهتمام معيارا يقاس به تقدم اجملتمع و حتضره و مدى رعايته ألفراده خاصة رعاية الفئات اخلاصة منهم ،  
يزون به من خصائص جتعل من احتياجاهتم ذات و اليت هي أبمس احلاجة إليهم من غريهم ، نظرا ملا يتم

طابع خاص ، شغلت اهتمام الدول و اهليئات و املنظمات الدولية و احمللية يف البحث و إجياد انسب  
الوسائل العلمية احلديثة لالستفادة من الطاقات و القدرات املتبقية لدى املعاق ،وذلك بواسطة النظر إىل  

دف حتويل هذه الطاقات من سلبياهتا إىل اجيابياهتا يف اإلنتاج و التفاعل  القدرات و ليس إىل اإلعاقات هب
 . )07، ص  1990مسري امليالدي و اخرون:  (و االندماج داخل أجملتمع 
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( يف بعض املدن 1994وعلى إثر هذا االهتمام فقد ظهرت العديد من الدراسات مثال دراسة الشيبان )
  90ريا من هذه الفئة حيتاجون إىل خصوصيات يف التصميم، فنسبة السعودية وقد توصل إىل أن عددا كب

ابملائة مصابون ابلشلل أبنواعه. يعانون من مشكالت و عراقيل يف البيئة  85ابملائة منهم إعاقتهم حركية و
( نتائج   1997العمرانية، وتنوعت املشاكل بتنوع مسبباهتا، و يف نفس السياق أعطت دراسة عضيبات )

املعمارية اخلاصة ابملعوقني حركًيا يف التصميم املعماري يف األردن يف املبان العامة متعددة التطبيقات 
والفراغات احلضرية )كالشوارع واحلدائق واألرصفة وغريها( ، واليت حتد من فرص تعايشهم و إندماجهم 

لوصول إىل الفعاليات  وتعلمهم وأتهيلهم وعملهم، إضافة للمشكالت املتعلقة بصعوبة احلركة والتنقل أو ا
املختلفة وصعوبة إستخدامها ، وهذا عائد إىل عدم تطبيق املتطلبات واألبعاد واملواصفات اخلاصة ابملعوقني  

النتائج دراسة موسى موفق حممود حول األسس النظرية واملعايري   وأيدت هذهيف عناصر البيئة العمرانية. 
( حيث ألفت االنتباه  2015ا يف السودان بوالية اخلرطوم يف )املعمارية لتصميم مراكز أتهيل املعوقني حركي

إىل الكود العريب واملواصفات الفنية لتنفيذ املبان كاألرضيات واجلدران والسالمل وغريها. ودراسة انيلي  
إيناس وبوشيجة فريوز حول اجملال الوظيفي لذوي االحتياجات احلركية حالة حي الكدية ملدينة قسنطينة،  

. توصلت اىل غياب اجملال الوظيفي لذوي االحتياجات احلركية مما يعرقل حركتهم واستخدامهم 2013يف 
ملختلف املبان وعدم توفر منحدرات يف مداخل املبان الرئيسية واهلامة وكذلك إضافة بعض املنحدرات 

سة منساوية  الصغرية لألرصفة واملمرات للمشاة مع تدن مستوى أتهيل املتطلبات العامة. اما الدرا
(2002) (Barrierefreier Gesamtverkehr in Österreich ): بعنوان: "حرية الوصول

للفراغات العامة بال حواجز" و قد هدفت الدراسة إىل إعداد بيئة بال حواجز هبدف متكني املعاق حركيا  
مواصالت العامة  من الوصول إىل مجيع األماكن ذات العالقة  نشاطاته اليومية، فالفراغات املخصصة لل

هي ضرورة ملحة للكثريين ممن يعيشون يف النمسا ليتمكنوا من املشاركة يف احلياة االجتماعية؛ لذا فقد 
وضعت احلكومة النمساوية نصب أعينها العمل على حتقيق مكانة مرموقة على  املستوى العاملي يف هذا  

إىل تطبيق مبادئ الوصول الشامل ابجلامعة   اجملال.  وهذا مل خيتلف عن مسعى جامعة امللك سعود ابلرايض
، مما جعلها تربم شراكات تعاون مع العديد من اجلامعات األمريكية والكندية 2010بداية من العام 
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املطبقة الشرتاطات الوصول الشامل هبا ملضاهاهتا مببان احلرم اجلامعي. من هذا املنطلق جاءت دراستنا  
تعرف على أهم املعايري التصميمية الدولية ومدى مالئمتها ملتطلبات حول تصميم الفضاء التعليمي، وال

املعاقني حركيا. واالهتمام ابلنوعية االجتماعية احلضرية اليت جتعل االنسان يقرتب من أخيه االنسان لتآخي  
 والتعايش يف نسيج اجتماعي حضري.

 اإلشكالية: . 2 
قني وفق درجات اعاقتهم و ابختالف أعمارهم متنعهم  ان نقص اخلدمات و اهلياكل البنائية اخلاصة ابملعو 

من املشاركة الفعلية يف األنشطة اجملتمعية املختلفة جبميع فئاهتم يف خدمة اجملتمع وفقا لالجتاهات احلالية  
و يعترب   1975لرعاية املعوقني ، حيث بدأ االهتمام للجمعية العامة لالمة املتحدة حبقوق املعقني منذ 

ومن توصياته   1980نتيجة الجتماعات املؤمتر الدويل الذي عقد يف كندا عام  1981ميثاق عام 
تشجيع الدراسات و األحباث حبركية املعوقني و حتديث األنظمة املعمارية و العمرانية للمدينة و مراعاة 

تمع و توفري  تطبيقاهتا مع احتياجات املعاقني حركيا و منه حتقيق بيئة مثالية مالئمة ملثل هذه الفئة من اجمل
مت املصادقة على االتفاقية   2006كافة اإلمكاانت و خاصة على مستوى املؤسسات التعلمية. ويف 

الدولية لتعززت كرامة ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية هلذه الفئة وقد القت نصوص ومضامني  
دولة عليها املتقدمة منها   98دولة وتصديق  147هذه االتفاقية القبول الواسع والذي انعكس بتوقيع 

والنامية حيث جتسد ذلك من خالل التخطيط والتصميم العمران للمدن اجلديدة.  وقد كانت اجلزائر من 
بني الدول العربية اليت صادقت و وقعت على هذه االتفاقية مما يستدعي إجراءات ملموسة على أرض 

متاع ابحلقوق اليت نصت عليها املواثيق و االتفاقيات و  الواقع تسهم يف متكينهم من املشاركة الفاعلة واالست
العهود الدولية، خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة احلركية، وحسن اختيار املعايري التصميمية املناسبة لوضع  
املعاق الذي يساعد على تفاعله مع البيئة العمرانية اليت يعيش فيها ويتحقق بذلك هدف اجتماعي  

يف رفع راس املال البشري،  و ملعرفة نوعية اخلدمات االجتماعية حاولنا االجابة على   ملسامهة هؤالء األفراد
بعض التساؤالت حول ما هو الوضع يف اجلزائر من هذه الدول يف التكفل ابملعاق ؟ من هذا املنطلق 

؟ 02 حاولنا اإلجابة على بعض من التساؤالت عن التصميم العمران جلامعة عبد احلميد مهري بقسنطينة
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وماهي خمتلف اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة لذوي االعاقات احلركية؟ وماهي وضعية املعاقني حركيا جبامعة  
؟ هل يتماشى التصميم العمران مع متطلبات واحتياجات فئة الطلبة  02عبد احلميد مهري قسنطينة 

واهم   والنتائج السلبية تونوعية اخلدماالضوء على نقائص  أللقاءخطة  وعليه وضعت حركيا؟املعاقني 
والذي هو اهلدف التطبيقي  واهلدف الثانابجلامعة،  والنفسية واالقتصادية للمعاق االجتماعية  املشكالت

 اىل ارتباط نتائجه و تطبيقاته ابلوصول اىل حل للمشكلة او تقدمي توصيات و اقرتاحات. يهدف
 الدراسة:مصطلحات  . 3

العمران يعين التشكيل املعماري للعامل احمليط بشكل حيقق  التصميم: مفهوم التصميم العمراين 1.2
جهاد  (الوظائف املناسبة والفراغات احلياتية االنسانية ويشمل النواحي االقتصادية االجتماعية والطبيعية.

 .)104، ص 2003 :عيسى

سان مثل الوقوف " نقص يف القدرة على القيام ابلوظائف احلركية الطبيعية لإلن هي: اإلعاقة احلركية 2.3
  تعرف اإلعاقة احلركية على أهنا كما . أو استخدام اليدين أو االنتقال من مكان ألخر ابملشي أو اجلري 

حالة عجز يف جمال العظام والعضالت واألعصاب، حتد من قدرة املصابني على استخدام أجسامهم  
رض قيودا على مشاركتهم يف  بشكل طبيعي ومرن، األمر الذي يؤثر سلبا يف نشاطاهتم احلياتية، وتف

    (.La Rousse medical, Ibid, p 459) ."النشاطات املدرسية الروتينية
إىل اللغة الالتينية، و هو    (University)" ةجامع"مصطلح يعود أصل  . املؤسسات اجلامعية:3.3

، 1997ون .)سعيد التل وآخر .، و الذي يعين االحتاد و التجمع   ( Universitas)مشتق من مصطلح 

كما تعرف اجلامعة علي أهنا  .(University)،و يف العربية يعد املصطلح ترمجة حقيقية ملصطلح )40ص 
" مؤسسة تكوينية أنشاها اجملتمع الذي تنشط فيه و ألجله تتفاعل معه سعيا حنو حتقيق هدفه يف حدود 

 ). 41، ص 2002حممد عبد الفتاح الصرييف : (طبيعتها و إمكانياهتا" 
   البحث: منهجية  . 4
 2018أجريت الدراسة التحليلية الكيفية يف جامعة عبد احلميد مهري التابع لوالية قسنطينة سنة   

ولطبيعة املوقف املدروس كمصدر مباشر للبياانت والطريقة املستخدمة " حتليل تصميم عمران املباشرة  
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احلقائق اليت تالحظ واليت تستند من  والشامل لتشخيص الوضع يعتمد على املالحظة املباشرة وتسجيل 
املناقشة مع املسؤولني واملشرفني مدعمة ابلتصوير الفوتوغرايف. وللتوصل إىل ذلك مت استخدام املنهج 
الوصفي التحليلي " طريقة لوصف الظواهر املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع معلومات مقننة عن  

 140)،ص 2001عماد بوحوش، حممد حممود: (دراسة دقيقة "وإخضاعها ل  املشكلة وتصنيفها، وحتليلها و

فيما   1امعة قسنطينة جل، اليت مت انشاءها امتداد 2هي جامعة قسنطينة اجملال اخلاص للدراسة:  . 1.4
. متت تسمية جامعة  2011نوفمرب  28املؤرخ يف  401 -11بعد، مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

ذو   29الصادر بتاريخ  01/14د احلميد مهري " وفقًا للقرار رقم ابسم اجملاهد "جامعة عب 2قسنطينة 
 عن وزير اجملاهدين املتضمن تسمية املؤسسات اجلامعية.  2014أكتوبر  23احلجة املوافق لـ 

 :عينة البحث. 5
بلغ  2يتمدرسون جبامعة عبد احلميد مهري قسنطينة لفئة الطلبة اختريت عينة قصدية للضرورة البحثية 

يتميز افراد العينة ابلتجانس من حيث انتماء اىل نفس اجملال التعليمي و خيضعون لنفس  حبيث  11عددها
الشروط العامة اليت ختدم البحث يف االنتماء االكادميي و جتمعهم نفس الصفة املتمثلة يف اإلعاقة احلركية  

 حيث نسة من حيث اجلنس مما يساهم يف دقة النتائج و اليت من ورائها حتقيق اهلدف اال اهنا غري متجا
سنة وهذا التفاوت يف   28سنة اىل  21ما بني ترتاوح أعمارهم ،  3بو الذكور حاالت  8قدر  االانث 
حاالت  3يف  التخصصات تتمثلطبيعي وراجع ملراحل الدراسة يف اجلامعة. موزعني على خمتلف الالسن 

اتريخ، إعالم آيل، علوم   التخصصات:ابقي  مث  حبالتني االقتصادية العلوم االجتماع و تليها علم  النفس،علم ل
   حالة واحدة. وحماسبةجتارية، مالية 

  :أدوات ووسائل مجع البياانت. 6
املالحظة كأداة مساعدة ومكملة، كما يقول "دوكيتيلي" "هو مسار يدمج االنتباه اإلرادي طبقنا  

  ".املعلوماتبغرض مجع  والذكاء، موجهة حنو هدف هنائي ومنظم يصب حول موضوع حمدد، وذلك
الستمارة  مستعينة اب  ،"أثر النمط العمران على ذوي اإلعاقة احلركية"لتحديد طبيعة  مسلحة جبهاز فيديو

 ،ختصار يف اجلهد و التكلفة و سهولة املعاجلة لبياانهتا ابلطرق اإلحصائية ومعاجلتها ابألسلوب الكيفيال
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ة يف نتائجها يف حتديد اخلصائص والصفات مت دراسة ثبات  وحىت ميكن االعتماد على هذه الوسائل والثق
وصدق حبيث "يشري الصدق إىل مالءمة ومعىن وفائدة االستنتاجات اليت يقوم هبا الباحث اعتمادا على 

، 2006: أجنرموريس (البياانت اليت مت مجعها، بينما يشري الثبات إىل اتساق هذه االستنتاجات عرب الزمن".
  .)197ص

"وهو يشري إىل طبيعة احملتوى املتضمن يف األداة واملعايري اليت استخدمها   احملتوى األداة: صدق 1.6
الباحث لصياغة احملتوى. ويربط صدق احملتوى مبدى مالئمة احملتوى، ومدى مشولية احملتوى، ومدى كفاية  

ويعد  (.Maurice Reuchlin : 1975, P 82) عينة بنود األداة للداللة على احملتوى املراد تقوميه"
الصدق الظاهري من أهم أنواع الصدق حيث أن صدق اخلرباء واملختصون ذلك ألمهية ما ميلكون من 
نظرة متفحصة ومفيدة ملتغريات الظاهرة املراد دراستها أو السلوك املراد قياسه فضال عن قدرهتم يف تقدمي 

درة على تفسري تلك النتائج ، و للتأكد من املشورة أبسلوب القياس املناسب وتعليماته وتوقع نتائجه والق
أساتذة التعليم العايل   3صدق هذه االستمارة قمنا بعرضها على جمموعة من اخلرباء واحملكمني تتكون من 

لقسم علم النفس و العلوم الرتبوية و قسم علم االجتماع ، استخلصنا من خالهلا النموذج تعديلي 
الدراسة وعمال بنصائحهم وآراءهم و أعطت نتائج الصدق الظاهري  لالستمارة األصلية املتصل مبوضوع 

% على جممل  80% يتجاوز احلد األدىن  الذي حيدد بنسبة 96للمحكمني إىل أن هناك اتفاق بنسبة 
   حماور االستمارة، ومالئمة أسئلتها يف صياغتها اللغوية وتغطيتها املختلفة حملاور اليت تضمنتها. 

 الدراسة:نتائج . 7
د مت التوصل إىل استنتاجات حول نوعية اخلدمات املقدمة وعلى ثالثة مراحل من حتليل ومجع للبياانت لق

وتركيب واليت ال ختلو من جانب املقارنة بني ما جيب أن يكون ما هو كائن مجعناها من خمتلف الوسائل 
س يف اجلامعة ومتطلباته نظمت وخلصت يف تقرير هنائي يتضمن وصفا دقيقا وشامال وخمتصرا لطبيعة التمدر 

ومشاكله ونقائصه يسمح بتكوين صورة وافية عن العمل الذي قمنا بتحليله هبدف حتسني اخلدمات 
 للمعاقني.



 

  أثر النمط العمراين على ذوي االعاقات احلركي
 

33 

حمور االجاابت املتعلقة ابلبياانت الشخصية من خالل حتليل االجاابت املتعلقة بنوع اإلعاقة  . 1.7
 االعاقة:نة حسب نوع يبني توزيع أفراد العي (:01ممثلة يف اجلدول رقم ) 

 النسبة% التكرار  نوع االعاقة 
 % 81.82 09 حركية 
  %18.18 02 بصرية 
 %100 11 اجملموع

راجع  % وهذا18.18% أما االعاقة البصرية فتقدر بـ 81.82نالحظ أن نسبة االعاقة احلركية تقدر بـ 
اما عن نسبة اإلعاقة فكانت ممثلة يف  بصرية.الأن االعاقة احلركية احتياجاهتم اخلاصة تكون أقل من االعاقة 

 ( : يبني توزيع أفراد العينة حسب نسبة  االعاقة  : 2جدول رقم ) 
 النسبة% التكرار  نسبة االعاقة 

100% 04 36.37% 
80% 02 18.18%  
60 % 02 18.18%  
50 % 01 9.09%  
40 % 02 18.18%  

 %100 11 اجملموع
ذوي االحتياجات اخلاصة ختتلف حسب احلالة لنوع اإلعاقة تعان من إعاقة   نسبة االعاقة عند تناوبت
%، ما بني حالتني لإلعاقة البصرية االعاقة احلركية. لتتوزع ابقي  40% وترتاوح متثيلها بنسبة 100كلية 

% ممثلة حبالتني لكل نسبة. ولتبقى حالة واحدة كانت 40% و60%، 80احلاالت ابلتساوي ما بني و
%.  ومن التصنيفات االكثر شيوعا هي فئة املعوقني جسميا الذين يعانون من عجز يف  50إلعاقة   نسبة ا

اجلهاز احلركي او البدن بصفة عامة كالكسور او البرت، أصحاب األمراض املزمنة مثل شلل األطفال،  
ثي او مكتسب،  فالفرد املعاق الذي يعان من قصور فسيولوجي سواء كان ورا والقلب.والدرن والسرطان 

وحيول دون قيامه ابلعمل وان يتوىل أموره بنفسه، أو حيول دون إشباع حاجاته األساسية مبا يتناسب  
 هبا. واملرحلة العمرية اليت مير 
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يبني   (:03رقم )عرب عنها يف اجلدول    :"الثاين: "حاجيات املعاقني حركيا بياانت احملور حتليل . 2.7
 املعاقني.  اتحسب حاجي توزيع أفراد العينة 

 
 
 
 
 

لذوي  إن 

، ومنهم كذلك من يستخدم االحتياجات احلركية حاجة لالستعانة ببعض األدوات املساعدة منها العصا
% وذلك راجع إىل أن  36.37الكرسي املتحرك، حيث جند يف األداء املساعدة االوىل )العصا( نسبة 

لإلعاقة البصرية ألن   2% من بينهم 80% إىل 60نسبة اإلعاقة ملستخدمني هذه الوسيلة ترتاوح بني 
( أفراد  4ة )الكرسي املتحرك(، فنجد )%. وابلنسبة للوسيلة املساعدة الثاني100نسبة االعاقة لديهم 

%، كما نالحظ أن بعض املعاقني حركيا ال يستعملون أي 100% إىل 80ترتاوح نسبة اعاقتهم بني 
املستعملة األدوات املساعدة ف%.60% إىل 0وسيلة مساعدة وذلك ألن نسبة االعاقة لديهم ترتاوح بني 

من طرف املعاقني حركيا غري كافية وفعالة يف ظل عدم وجود ممرات خاصة ابلكراسي املتحركة، إضافة إىل  
 احلواجز والعوائق املوجودة يف خمتلف ممرات اجلامعة للدخول واخلروج منها. 

ينة حسب تقدمي يبني توزيع أفراد الع ( :04اجلدول رقم )ممثلة يف  األفراد املسامهون يف تقدمي املعونة
  :املعونة

 النسبة% التكرار  نسبة االعاقة 
 %00 0 أخ
  %00 0 أم

  %00 0 أخت 

 النسبة% التكرار  حاجيات املعاقني حركيا 

 العصا
(60-80)%   02 18.18%  

100% 02 18.18%  
 %36.37 04 %(100-80) الكرسي املتحرك

  %27.28 03 دون وسيلة 
 %100 11 اجملموع
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  %100 11 صديق 
 %100 11 اجملموع

يتلقى طلبة ذوي االحتياجات احلركية املساعدة لقضاء حاجاهتم وابخلصوص داخل اجلامعة، إىل عدة 
دائمة مع زميله على مستوى اجلامعة، حيث وقع  أشخاص من بينهم )الصديق( لكونه يتواجد بصفة شبه

 %.100اختيار مجيع أفراد العينة عليه وهذا بنسبة 
( : يبني توزيع أفراد العينة حسب التصميم 05رقم )للجدول  حتليل بياانت احملور الثالث. 3.7

 العمراين ومالئمته حلركية  ذوي االحتياجات احلركية ابجلامعة  :

 االحتماالت
 التكرار

 متوفر
 % 

 جزئيا
%    

 قيد االعداد
% 

 غري متوفر
 %  

 45.46 5   36.37 4   املسكن متوفر يف احلرم اجلامعي يتالئم مع احتياجات املعاق
 90.91 10   %9.09 1   يتوفر يف املسكن مصعد أو مسلك خمصص للمعاق

 90.91 10   %9.09 1   يتوفر يف مكان السكن أرصفة تساعد املعاقني
 90.91 10   %9.09 1   مرات و املنحدرات اخلارجية تتالئم و متطلبات املعاقامل

 90.91 10   %9.09 1   يتوفر يف الشارع أو احلي مسلك خمصص للمعاق
 81.82 9    18.18 2   يتوفر يف اجلامعة مكان يتالئم و احتياجات املعاق

قبال يتوفر يف املؤسسات و املباين العامة أماكن خمصصة الست
 املعاق

  3 27.28     8 72.72 

 90.91 10   %9.09 1   تتوفر اجلامعة على أماكن موقف السيارات اخلاصة ابملعاقني 
 90.91 10   %9.09 1   يتوفر يف اجملال اخلارجي على لوحات إرشادية للمعاق

يتوفر يف اإلقامة اجلامعية السكنية مرافق تراعي احتياجات 
 املعاقني

      11 100% 

لاللتحاق ابملدرج أو احلجرة يتوفر مسلك خاص لذوي 
 اإلعاقة احلركية

2 18.18      9 81.82 

 
انه يتسم النمط العمران داخل اجلامعة بعدم مالئمته واحتياجات فئة الطلبة  من خالل اجلدول نالحظ 

ئمة النمط العمران لذوي ذوي االعاقة احلركية، حيث جند أن اجاابت االسئلة املقدمة للمبحوثني بعدم مال
من كلية العلوم االقتصادية الذي يتالءم  %18.18( بنسبة 02االعاقة احلركية، إال فيما خيص مفردتني )

نوعا ما، حيث جند بعض التسهيالت يف املمرات لاللتحاق ابملدرجات واحلجرات. أما ابلنسبة للوسط  
وجود األرصفة واملمرات وغياب اللوحات االرشادية   اخلارجي الذي يتواجد فيه املعاق حركيا فإنه خيلو من 
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كما أن أغلب أفراد العينة غري راضون على التصميم العمران للجامعة ألنه حيتكر    .اخلاصة ابملعاقني حركيا 
 التصميم على الفرد السليم فقط دون املعاق حركيا 

 :  مراين للجامعة  ( : يبني توزيع أفراد العينة حسب رضا على التصميم الع06جدول رقم  )
 %النسبة  التكرار االحتماالت 

 %00 0 نعم
 %100 11 ال

 %100 11 اجملموع
أغلبية أفراد العينة حسب رضا على التصميم العمران للجامعة ابإلمجاع غري موافقة وهذا  صرحت

حياة  ، ألن التخطيط العمران للجامعة يفتقد للتصور الشمويل للعناصر املرتبطة لل%100بنسبة 
االجتماعية وكأسلوب أمثل يف التنمية بشكل كامل فهي بتناول اجلميع. فرغم مصادقة اجلزائر واصدارها 

يتضمن أحكاما إلمكانية الوصول أي إجياد جمال وظيفي خايل   2006لقانون عن حقوق املعاقني سنة 
خمططات العمران للمجال  من العقبات إال أهنا بقيت حرب على ورق مل يتم تطبيقها اجرائيا وميدانيا يف

 التعليمي للجامعة لتسهيل حركة مستخدمي العصا والعكازات ومستعملي الكراسي املتحركة. 
( : يبني توزيع استجاابت أفراد العينة على متاشي التصميم العمراين ومجيع النشاط  07جدول رقم ) 

 واالحتياج  
هل يتماشى التصميم  العمراين للجامعة 

 تياجاتك؟ومجيع نشاطاتك واح
 %النسبة  التكرار

 %00 0 نعم
 %100 11 ال

 %100 11 اجملموع
صرحت معظم أفراد العينة انه ال تتماشى التصاميم العمرانية ومجيع نشاطات واحتياجات الفرد 

، فرغم أن جامعة عبد احلميد مهري ضمن خمططات حتديث املدينة على %100املعاق وهذا بنسبة 
افتقد ملعايري العصرنة واجلودة لتلبية خدمات اجملتمع  2002يسه بداية سنة أساس قطب جامعي مت أتس

 واالستجابة لطموحات وطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة سواء كانوا مقيمني أو الوافدين أو الزوار. 
 ( : يبني توزيع أفراد العينة حسب  الصعوابت املواجهة يف اجلامعة 08جدول رقم ) 
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هل تواجه صعوابت يف 
 امعة  اجل

 %النسبة  التكرار

 %00 0 نعم
 %100 11 ال

 %100 11 اجملموع
، وابلنسبة  %100معظم ذوي االحتياجات احلركية أجابوا بنعم لوجود صعوابت داخل اجلامعة بنسبة  عرب

للصعوابت فإن كل أفراد العينة يواجهون صعوابت كثرية من بينها صعوبة التنقل وااللتحاق ابملدرجات 
، ضيق املداخل، وجود االدراج الكثرية وغياب املصعد الكهرابئي. إن اإلدارة تتساهل نوعا ما يف  والقاعات

تقدمي اخلدمات البيداغوجية وهذا حسب ما جاء عند االفراد املبحوثني، لكنها تبقى عالقة امام صعوبة  
ر بدنية ونفسية وأخري  مما ترتك له أث  حرية. ابجلامعة بكل  والقيام بنشاطاهتم وتلبية حاجياهتمالتنقل 

 اجتماعية، تتناوب حسب درجة اإلعاقة، فكلما اشتدت هذه األخرية ازدادت صعوابت االندماج.
 تقرير عام حول نتائج الدراسة:  . 8

من خالل استمارة واملالحظة العيانية التشخيصية جملال الدراسة للطالب املعاق يف اجلامعة،  
دمات املقدمة إزاء هذه الفئة من الطلبة مسرتشدات ابملقارنة بني ما  توصلنا إىل استنتاجات حول طبيعة اخل

جيب أن يكون، وما هو كائن يف الواقع خلصائص لنمط العمران ومدى توافقه واحتياجات املعاقني حركيا  
 خلصناها يف نقاط كتايل:  

أكثر، وراثية أو  "كل شخص مهما كان سنه وجنسه يعان إعاقة أو  الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة هو  ✓
خلقية أو مكتسبة، حتد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية يف حياته اليومية الشخصية  
واالجتماعية، نتيجة إلصابة وظائفه الذهنية أو احلركية أو العضوية احلسية؛ مما يتطلب أن تقدم له  

.( ومبا ان ابسط  2004التضامن الوطين، تسهيالت عمرانية تساعده على أداء نشاطاته" )وزارة التشغيل و 
ملعاجلة وتصحيح ستعني أبدوات  ابملشينشاط خالل احلياة اليومية هو التنقل " كظاهرة ميكانيكية تقاس 

اإلعاقة وذلك ابستعمال وسائل حمددة كالعصا، العكاز، واألجهزة املساعدة على املشي، وكذلك الكرسي  
ة وحالة التوازن للفرد املعاق ومتكنه من القيام أبنشطتهم احلياتية اليومية  املتحرك واليت تعمل على إعادة احلرك

األدوات املساعدة لتنقل ذوي   :01مكما يوضحه الشكل رق  واليت تعترب أساسية يف حياة كل فرد
 االحتياجات احلركية. 
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تنقله داخل وخارج املؤسسة   يواجه الطالب املعاق حركيا العديد من الصعوابت خالل   ✓

وتنوع املشاكل بتنوع   للجامعة،تواجهه مشكالت متنوعة سببها عراقيل يف البيئة العمرانية اجلامعية. حيث 
وهذه املخالفات العمرانية  ابإلضافة، وجود مطبات كثرية ميكن أن تؤدي إىل تعثره يف الطريق  معمسبباهتا، 

كما هو  ينشأ لديهم اخلوف من التنقل داخل اجلامعة وخارجها.  اليت جتعلهم عرضة للحوادث واألخطار ف
 ابلصور الفتوغرافية مايلي : للتصميم العمرانالتشخيصية  موضح من خالل املعاينة

 الدويل تصميم مدخل حسب ممر اىل كلية ابجلامعة  مدخل الكلية ابجلامعة 

   
 ملسارات اخلارجية للجامعة مقارنة ابجملال اخلاص لذوي االحتياجات اخلاصة -1-صورة 

تنعدم فيه أدن الشروط األساسية للتصميم الشامل للوصول احلر متمثلة يف صعوبة التحاق  حيث 
قبل ذوي االحتياجات   تستخدم مناملنحدرات اليت ابملدرجات واملرافق البيداغوجية وهذا بسبب انعدام

سواء   عرابت،تسهل حركة اين احلركية سواء أكانوا من مستعملي الكراسي املتحركة أم األدوات املساعدة، 
لتسهيل ربط منسويب سطح الطريق  وذلكواألرصفة املمرات  للمتمدرسني او زائرين للجامعة. وكذا حواف
% وتستعمل قطع احلواف ذات الشكل اخلاص على  5ا عن: والرصيف ابملنحدرات اليت ال يتعدى ميالهن

 . اجلانبني لتنظيم هذه امليالت
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%،  5جيب أن ال تزيد نسبة االحندار للمنحدرات املستمرة عنحبيث 
ملنحدرات ذات سطح خشن غري  اب تهامزودة ببساطات تتميز أرضي و

ألوان و اإلشارات  جز عليهامدعمة حبواف و حواقابل لالنزالق، 
(: منحدر خاص مبستعملي الكراسي  02الصورة)" انظر الفسفورية 

  املتحركة. 

املستعملة من قبل ذوي  02للتصميم العمران جلامعة قسنطينة اخلارجية  متيزت املداخلكما  ✓
مع   عليه،فتح مبجرد الضغط م انعدام زر معني يثقيلة وتفتح بصعوبة اما أبواباىل اإلحتياجات احلركية 

تنعدم مواقف     .األخذ بعني اإلعتبار وضوح مكانه وارتفاعه املناسب ليسهل استخدامها من قبل املعاق
مع أتمني نقاط كهرابء لشحن البطارايت  الستخدامهاللكراسي املتحركة الكهرابئية يف املبان املخصصة 

كما انه رغم اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة من نقل    .من كرسي إىل آخر ووضع متكآت مناسبة لالنتقال
وإيواء ونشطات ترفيهية ورايضية اال اهنا مل أتخذ بعني االعتبار الفئة اهلشة من ذوي االحتياجات اخلاصة  

ي  املواقف اخلاصة هبا سهل املنال ابلنسبة لذو  واستعماهلا يف من الوصول إىل وسائل النقل العام امها 
احلركية. كما ان املخطط الشريطي للطرقات تنعدم فيها العالمات احملسوسة سواءا على اإلحتياجات 

عند وتنبؤ ابلعوائق واألرصفة أبشرطة إرشادية تسهل من تعرف املكفوفني عليها بواسطة العصا  املمرات
أعطت نتائج املعاينة   اما على مستوى املسارات الداخلية  .العالية التقاطعات املرورية ذات الكثافة 

 مايلي : الفتوغرافية صور 
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 ممر لاللتحاق ابملدرجات ابلطابق علويممر لاللتحاق  مدخل املدرج للتمدرس

   
 ذوي االحتياجات اخلاصةطلبة  حباجياتملسارات الداخلية للجامعة مقارنة  -03-صورة 

رتفاع  ال تواجه املعاق حركيا  صعوابت اليت التصميم اخلارجي عن الداخلي من خلوه من معيقات و تلف خيمل 
نعدم املصعد الكهرابئي امام العدد اهلائل للدرج او على األقل املنحدرات اليت تسهل  امام ا، وكثرهتااالدراج 
مبان اجلامعة وخارجها لتمكني   ملموسة داخلتنعدم اشارات ارشادية أرضية وجدارية  والنزول كماالصعود 

ضع العالمة اخلاصة ابملعاقني يف أماكن وجود ومتمثلة يف و  .التنقل ابستقاللية مناحلركية ذوي االعاقة 
ستخدام وسائل إيضاح حبروف وكتاابت  اب  .اخلدمات اخلاصة هبم يف املبان العامة واخلاصة واملرافق العامة

 .يهاابرزة )برايل( للمعاقني بصرايً جبانب الوسائل العادية وذلك يف األماكن اليت يرتددون عل
التجهيزات الضرورية اليت جيب أن تراعى فيها األبعاد  كما تنعدم 

والفراغات الالزمة ملساعدة ذوي اإلعاقة على استخدامها 
دورات - 04يف دورات املياه كما هو ممثل يف الصورة  وتوفريها

 .املياه اجملهزة بوسائل املساعدة واالنزار لذوي االعاقة احلركية
 

ضرورية اليت جيب أن تراعى فيها األبعاد والفراغات الالزمة ملساعدة ذوي  أخرى التجهيزات  توجد كما
إليها.  ة أين توزع بشكل مناسب ليسهل الوصول البيداغوجياإلعاقة على استخدامها وتوفريها ابهلياكل 

 سم(137وال يزيد عن ) سم(76أن تكون يف متناول يد املعاق حبيث ال يقل ارتفاعها عن ) على
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وجتهيزها ابإلمكانيات الالزمة من مقابض وحواجز وجيب إضاءة املناطق اليت تتواجد هبا تلك اخلدمات 
 توفري الوسائل السمعية والبصرية املالئمة.مع  بصورة كافية ومتييزها بلوحات إرشادية واضحة

 وليمدخل حسب تصميم الد املدرج ابب مدخل املدرج و نوعية التجهيز 

   

التصميمية  متطلباتنالحظ تكرر سيناريو االدراج عند مداخل وخمارج كل ركن من املبىن تفتقر فيه اىل 
 الوظيفي  جملاهلمعملة تحديد القياسات اهلندسية املستاخلاضعة ل احلركية،ألشخاص ذوي اإلحتياجات ل

وذلك لضمان إستمرارية احلركة دون وجود عوائق وإجياد وسيلة ختاطب ابقي احلواس اليت يعتمدوهنا يف  
جيعله غري قادر على القيام   مماالطالب  حركية عرقل حيث ت حركتهم دون اإلعتماد على مساعدة الغري.

إىل املدرجات واحلجرات واإلدارة لتسوية  بنشاطاته دون مساعدة أشخاص آخرين. املتمثلة يف الذهاب 
الوثئق واملكتبة إلجناز حبوثه وفروضه فيرتاجع نوعا ما يف حتصيله الدراسي مما خيلق له مشاكل اجتماعية 

ال يتماشى واحتياجات املعتقني حركيا، حيث   02قسنطينة  جلامعةأن التصميم العمران . مما يؤكد ونفسية
جند أن  حيث خرين يف القيام بنشاطاته عند الذهاب والعودة من اجلامعة يستطيع االستغناء عن اآلال 

وجود خلل يف األعضاء احلسية أو  لاملعوق حركيا نتيجة  وأتثريها علىاإلعاقة احلركية تنشأ وتتحدد شدهتا 
عد  جتعله معطال فيزايئيا وال يسا التعليمي وجود حواجز ابجملال، من جهة ومن جهة أخرى األعضاء احلركية

 . تنقالتهاملعاق يف 
جمال ذوي االحتياجات اخلاصة من أهم اجملاالت اليت برزت فيها الدراسات العمرانية على  ان امتة:. اخل9

اعتبار احلاجة املاسة لتكييف احمليط العمران مع خصوصية فئة ذوي االحتياجات اخلاصة؛ وذلك يف سبيل  
 غاية كل نظام اجتماعي ينشد الرقي ويتشبث ابملظاهر استكمال عملية الدمج االجتماعي هلم والذي يعترب
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ديسمرب   11املؤرخ يف  455-06فبمقتضى املرسوم التنفيذي رقم  (. 26، 1978احلضارية )حيىي ، 
والذي حيدد كيفيات تسهيل وصول األشخاص املعاقني إىل احمليط املادي واالجتماعي  2006

ختضع الرتتيبات اهلندسية وهتيئة البناايت واألماكن  والذي أكد على وجوب أن والثقايف،واالقتصادي 
. اال ان تصميم العمران العمومية إىل مقاييس تقنية جتعلها سهلة الوصول ابلنسبة لألشخاص املعاقني 

  -11فيما بعد، مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  1اليت مت انشاءها امتداد جامعة قسنطينة جلامعة قسنطينة 
مل تراعي اجلانب الصحي وفقا لألهداف الراهنة للتخطيط اال اهنا  .2011وفمرب ن 28املؤرخ يف  401

احلضري على أن تكون نظراهتم مستمدة إىل البيئة الصحية إىل الربامج الصحية املدروسة وطرق تسخريها  
مع خلدمة الطلبة وللذوي االحتياجات اخلاصة. كما أهنا افتقدت القيمة االجتماعية اليت جيب أن تتكيف 

طبقات اجملتمع وابلتايل حتقيق العدالة االجتماعية. فعلى الرغم من إطالق دراسات ومراجعة ملخططات بني 
علما ان  يهدف القضاء على الالتوازن اجملايل وإعادة التأهيل اجملايل واالجتماعي. 2009و  2005

سنة  والعمرانية للمدينةعمارية تفاقية األنظمة املإ ووقعت علىاجلزائر من بني الدول العربية اليت صادقت 
بيئة مثالية مالئمة ملثل هذه الفئة من  ومنه حتقيقمع احتياجات املعاقني حركيا  ومراعاة تطبيقاهتا 2006
كسر احلواجز  " عارش ، حتتمستوى املؤسسات التعلمية وخاصة علىاإلمكاانت  وتوفري كافةاجملتمع 

وخري مثال على ذلك املؤسسات اجلامعية   "نمية للجميعوفتح االبواب لتحقيق الدمج يف اجملتمع والت
اليت تعد قطب حضاري للتعليم العايل والبحث العلمي، إال أنه مل يراعي متطلبات طلبة ذوي االحتياجات 
احلركية، حيث كشفت دراستنا حقيقة املعاانة اليت تواجههم نتيجة وجود العديد من النقائص واملشاكل 

نتج  ج اجلامعة مما يقف كعقبة أمام نشاطاهتم ومشاركتهم الفعلية يف تنمية اجملتمع.خالل تنقلهم داخل وخار 
، غري أن حقيقة األمر  يدرسون جبامعتنا ما نصادفهم لدرجة افرتاض أهنم ال عنه عزوف جامعي و قلما 

روج،  عكس ذلك، فسبب غياب التهيئة املالئمة وعدم توفر إمكانية الوصول واإلاتحة ال يتجرؤون على اخل
يتعداه إىل  بل ، فقط  ناسب لتحرك ونشاط املعاقني على االعتبارات املادية تصميم موال يقتصر توفري 

اعتبارات تتعلق ابلصحة النفسية هلؤالء املعاقني وعلى رأس ذلك شعورهم ابألمن النفسي والذي يعترب من  
ولوج الفرد لفضاءات جمتمعه   بني دوافع النشاط واإلقبال على احلياة؛ ويف هذا يرى بوليب أن سهولة 
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ومؤسساته هي أساس من أسس شعورهم ابألمن النفسي الذي هو منطلق االنفتاح على الدنيا والناس  
ا يشكل عامل ضعف القتصاد  ( م 185،ص2000)حجازي، ات بعيداً عن االنعزالية والوحدةوالثقة ابلذ

ى رفع الروح املعنوية هلم والتشجيع ودعم ما  جمتمعنا فهم جزء من الثروة البشرية ما يتوجب علينا العمل عل
تبقى من قدرات لديهم واالعرتاف هبم وحتسني النظرة السلبية اليت يعانون منها واالعرتاف بكافة حقوقهم  
القانونية والتهيئة  العمرانية املالئمة هلم حىت يشعروا ابحلرية واألمان، دون قيود أو معوقات يف كل النواحي 

هذا ما يستدعي   دجمهم يف اجملتمع ويسامهوا يف هنضته وتطوره بدال من أن يكونوا عالة عليه. احلياتية ليتم 
نخلص إىل أن  اىل إعادة النظر يف هياكلنا ابلتهيئة العمرانية وابملراقبة الفعلية قبل التشييد والتعمري. ل

يتعلق ابألشخاص  مضامني وحمتوايت اإلعاقة واسعة ومتعددة، وتتطلب اهتمامات نوعية خاصة فيما 
املعاقني حركيا، إذ أصبح من الضروري توفري االشرتاكات واملعايري اإلنشائية للتصميم العمران اخلاص بذوي 
اإلعاقة احلركية وذلك هبدف الوصول إىل التنسيق املتكامل للموائمة احلقيقة بني األشخاص ذوي اإلعاقة  

 والثقافة اجملتمع.
 : . قائمة املراجع 10

(: املعايري التصميمية للمعوقني حركياً يف البيئة العمرانية. اجلمعية السعودية اخلريية 1994خمتار حممد سعيد ) ألشيبان .1
 لرعاية وأتهيل األطفال املعاقني واجلمعية السعودية لعلوم العمران.

 2005بومجعة خلف هللا: العمران واملدينة، دار اهلدى، عني مليلة،  .2
 الطفل يف الرتبية والتعليم، كلية احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر.(، حق 2000بوسكسو. مهوب ) .3
حممد جاسم: التخطيط احلضري واملشكالت اإلنسانية، بغداد، وزارة التعليم العايل  عن:ثئر حممد مطلق عيارة: نقال  .4

 1990والبحث العلمي، 
 .2003ق، جهاد عيسى وآخرون، اسس التصميم والتشكيل العمران، جامعة دمش .5
( الصحة النفسية؛ منظور دينامي تكاملي للنمو يف البيت واملدرسة، الدار البيضاء، املركز 2000) جازي مصطفىح .6

 الثقايف العريب.
مركز حبوث البناء اململكة األردنية  اخلاصة.، الكودة العربية ملتطلبات البناء لذوي احلاجات وآخرونحسن حممود عكور  .7
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