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 )مقاربت سوسيولوجيت (
  على عينت من ألامهاث بمدًنت البليدة  دراست ميداهيت

Family upbringing for children with motor disabilities 

(Sociological approach) 

A field study on a sample of mothers in Blida 
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اكت اث التي جخفذي لعحروسة ألاظشة خُث ٌّخبر مً الّلب بن وحىد ؤلِا

جخىلب الخىُف مّها، هزا الخىُف هى ِملُت جفاِلُت ًخغحر ِلى بزشها هٍام ألاظشة 

ّهم، بر  ،هيل خُث ًخللى ألابىان ؤخباس مثحرة حغحر ِاداتهم وسغباتهم وهزا مؽاَس

ت في بِادة بىاء ظلىواتهم  وكذ اهخمذ الىسكت البدثُت بفئت ؤوفاٌ ،حعخلضم العِش

اكت الخشهُت وىنهم ٌؽيلىن ِائلا ًفّب جلبله لذي الّذًذ مً ألاظش ، و روي ؤلِا

، بّن ألامهاث اللىاحي لذيهً ؤوفاٌ مّاكحن مْ د حملت مً اإلالابالثكذ جم اِخما

ً جم الخىـل بلى ؤن هاالء ألا  دساظت خالتىهج ماظخخذام وب مهاث كذ جدذًً ؤهفعه

ىمت زاهُا و  اإلاجخمْ زالثا مً ؤحل جلبل ؤوفالهً و مداولت ؤوال و هٍشة ألاهل اإلاـى

ت الجذًذة   .الخىُف مْ وبُّت الّالكاث ألاظٍش

تألا فخاحيت: املكلماث ال ت ؛ظشة الجضائٍش ُت ؛الخيؽئت ألاظٍش ِاكت الخشه الىفل   ؛ؤلا

 ؤظش اإلاّاكحن . ؛اإلاّاق
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  :مقدمت 

مخذ بلى ألاظشة ولها فباليعبت لآلباء   بن والدة وفل مّاق هى اهبر جدذ لآلباء ٍو

بلى الخغحر في خُاة ألاظشة واملت ٌغحر فان وحىد وفل مّاق خشهُا هى خذر سهُب ًادي 

 اإلاّاق الىفل یخففؤهذافها و جىكّاتها و ًفِب الىالذًً وؤلاخىة باألس ى والخضن، بر 

 البذن حؽمل التي حعمه ِمالث وهمى شابالى في اإلاخخلفت العجض بىىاحي خشهیا

 الىكىفو  والجلىط الخىاصن  بّذم جخفف والفّىباث الفلشي  والّمىد واللذمحن وألاـابْ

ذم  جيىن  وكذ وغحرها، والىعىس  الشوماجحزم :مثل ؤمشاك ًِ الىاججت الّمالث مشوهت ِو

 هؽاؼت ؤیما الجعمیت مؽاولهم ومً اإلاشهضي، الّفبي الجهاص في ىشاباثال ًِ هاججت

 الجعم ِمالث في ومؽاول الدجم في ومؽاول الىصن مّذٌ اهخفاك والخىائها، الٍّام

ذم الّملي والىهً  ِلیه یترجب الزي ألامش واسجخائها، الّمالث في مىاظب جىجش وحىد ِو

 الخشواث في الخأصس  ِذم ِنها یيخج وهزلً واألظىیاء الثلیلت ألاحعام خمل ِلى كذستهم ِذم

The presence of disability in the family is one of the obstacles 

because it requires adaptation, and this adaptation is an interactive 

process that changes the family system as a whole, where parents 

receive exciting news that changes their habits, desires and projects, 

as it requires speed in rebuilding their behavior and this research 

paper is concerned with the category of children with motor 

disabilities, Since they constitute an obstacle that is difficult to accept 

in many families, we interviewed some mothers with handicapped 

children, and using the case study method, I found that these mothers 

might challenge themselves first and the stigmatizing vision of the 

second and third community parents, in order to accept their children 

and try to adapt to the new nature of family relationships . 

Key words: Algerian family; Family upbringing, motor impairment; 

Disabled child, handicapped families. 
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)وعِعت  واإلامغ الؽشب ِىذ اللعان واظخّمٌا الىخابت ِىذ الللم واظخّمٌا

،،،4،،913 ) 

اكتف  في ّاقم وفل والدة جمثل خیث ـّبت، إهیلیتج و جشبىیت مؽيلت حؽيل الخشهیت اإِل

في هثحر مً الخاالث  ِنها یيخج برا وؤلاهياس، الخجل مؽاِش جدبّها ؼذیذة ـذمت الّائلت

 ِلى وهزا خهشخفی ِلى رًل ازش ً مما والاحخماعي الىفس ي الخىافم ِلى اإلاّاق كذسة ِذم

الكخه الىفس ي همىه اكت جازش فلذ آلاخشیً، مْ ِو  الفشد همى مٍاهش ِلى الخشهیت ؤلِا

 والخعاظیت والاهفّاٌ والخىجش الللم بلى یادي ما وهزا والاهفّالیت، والاحخماِیت الّللیت

 بذال الّضلت یخخاس مً وهىان خشوي ِائم وحىد ًِ هاججت بخباواث حعبب هما الضائذة،

 .الّامت الخیاة في الاهذماج مً

جلبل ؤوفاٌ مّاكحن  هدى ش ث ألاظجإحي هزه الىسكت البدثُت إلاّشفت اججاهاو لهزا 

و رلً مً خالٌ ؤلاحابت ِلى خشهُا و هُفُت جيؽئتهم في ٌل جدذ هبحر للمجخمْ و ألاهل 

ٌ الشئِس ي:  الدعائ

ت لؤلوفاٌ اإلاّاكحن خشهُا ؟ هُف جخم جيؽئتهم و  ما هي ؤظالُب اإلاّاملت ألاظٍش

ٌ دمجهم داخل اإلاجخمْ ؟  ما هي الفّىباث التي جىاحه ألامهاث  اللىاحي لذيهً ؤوفا

 مّاكحن خشهُا ؟ 

 أهميت الدراست : 

ُ هام ٌعخدم الذساظت و اإلاّالجت العىظُىلىحُت  جبرص ؤهمُت هزه الذساظت وىهه مىلى

ْ الجضائشي حّاوي في ـمذ خاـت برا اكترن  باِخباسه ًخىشق بلى فئت هؽت داخل اإلاجخم

ً لغىواث مادًت مما ًىجش ِىه جىجش  و كلم دائم و بخباه ًادي في رلً بإظشة حّاوي م

ت  ْ الىلْ الجذًذ للّالكاث ألاظٍش ً ألاخُان بلى ِذم الخلبل و ـّىبت الخىُف م هثحر م

ً اإلاجخمْ   في ٌل هٍشة كاظُت م

 أهداف الدراست : 

  ت للىفل اإلاّاق خشهُا  تؤظالُب الخيؽئالخّشف ِلى  ألاظٍش

 شمان مادي و هفس ي  اإلاّاهاة التي حِّؽها هاجه الفئت في ٌل خ الخّشف ِلى

ً اإلاّاكحن .   ًىّىغ ِلى جلبل ألامهاث بالذسحت ألاولى ألوفاله



قت الحركيت )مقاربت سوسيولوجيت (الخنشئت ألاسريت لألطفال ذوي إلاعا  
 

189 

 

 جحدًد مصطلحاث الدراست: 

 و خفائفها ِليهم جمفي و ؤفشادها ظلىن حؽيل و هي التي جدذد ألاسرة الجسائريت : .1

ّه ودوا ؤلاوعان غشائض لخدلُم"  اإلاجخْم ِلُه " اـىلح الزي ؤنها الىظُي هما وبُّتها ف

 
 
  الىبُُّت

 
ُت )مدمذ غٍشب ظُذ و  الاحخماعي و ؤلاوعاوي وحىده مً الغاًت  و و الاحخماِ

  وخذة بإنها "ًشي   مفىفى بىجفىىؼيذ . ؤما( 24،، 1444آخشون ، 
 
 خُث ؤن احخماُِت

  فِؽيلىن  ألام ألاظشة ًتروىن  ال ألاخفاد و ألابىاء
 
ُت  جدذ ٌِّؽىن  و للّاًلت جابّت ؤظشا صوح

  (Mustapha, boutafnouchent  ,1982,31) .ذ واخ ظلف

هما ٌّشفها كاهىن ألاظشة الجضائشي ِلى ؤنها : الخلُت ألاظاظُت للمجخمْ  جخيىن مً 

 .  (ministère de la justice ,2000,01 )  ؤشخاؿ ججمْ بُنهم ـلت الضوحُت و اللشابت

  دساظاتهم في الباخثحن ؤغلب بليها جىشق  هما الجضائٍشت الّائلتو 
 
 ؤنها الىىاة" الاحخماُِت

 ِبُذ ؤخفاد و صوحاث، ِذة ؤو واخذة مْ ٌِّؽىن  ؤشخاؿ ِذة ؤو واخذة جىٍم التي ألاظاظُت

  (Mustapha, boutafnouchent ,11) مخبادٌ اخترام و لىابي ِلى و جخمشهض ألاخُان بّن في

 جلذم جىاهب مابه معخلش و زابذ هٍام ًدىمها ال الجضائشٍت ألاظشة ؤن ًبرص لىا مً هىا 

اإلاّاـش، فهي هغحرها مً ألاظش حعاِذ ِلى خفَ الجيغ البؽشي ،  و اإلاجخمْ اإلالخًى

ّخبر  و جاّمً لؤلفشاد ؼشوه الاظخمشاس في الخُاة ، و جمىدهم الاظخمشاس اإلاّىىي، لهزا ح

 الىخذة ألاولى إلااظعاث الخيؽئت الاحخماُِت .

 :. الخنشئت ألاسريت 2

ي ظالمه: ِلى ؤنها الّملُت التي ًدؽيل مً خاللها مّاًحر الفشد و مدمذ ِل ٌّشفها      

مهاساجه و دوافّه و سدود ؤفّاله و اججاهاجه و ظلىهه ليي جخىافم مْ جلً اإلاّاًحر التي 

ٌّخبرها اإلاجخمْ مشغىبت و معخدعىت لذوسه الشاهً ؤو اإلاعخلبل في اإلاجخمْ فهي جخممً 

و مّاًحره و ؤهماه ظلىهه و هي جىلذ مْ الىفل و  مهاساث الفشد بلى حاهب كُمه و مثله

حعخمش مذي الخُاة و الىثحر مً آلاباء و ألامهاث و ؤلاخىة و ألاخىاث و ألاـذكاء و اإلاّلمحن 

 ول هاالء ًلّبىن دوسا هاما في ِملُت الخيؽئت الاحخماُِت و اإلاّلماث

فبذ بها  و ٌّشفها " فااد العُذ اإلاهُمً":ِلى ؤنها ،( 992،،40) ظالمت، الّملُاث التيً 

ومعخجُبا للمازشاث الاحخماُِت، وما حؽمل ِلُه هزه اإلاازشاث مً لغىه،  الفشد واُِا

هم جوما  علً ّم حن، َو ٌِّؾ مْ ألاخٍش ّلم هُف  فشله مً واحباث ِلى ألافشاد ختى ًخ
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ىدعب بها  ( 91ث،.) اإلاهُمً ،دمعلىهم في الخُاة  هما حّشف ؤًما  ِلى ؤنها " ِملُتً 

خلاداث، واللُم التي جخّلم به هّمى في هٍام ظُاس ي،  الفشد الاججاهاث، والِا

ً داخل هزا الىٍام   (   .11، 1440)ِذلي ،واحخماعي مّحن، وجخّلم به همىاو

ت معإلت هامت حذا و ملخت في حمُْ مشاخل همى ومىه هلىٌ          ؤن الخيؽئت ألاظٍش

ُت في مشخلت الىفىلت و هي حؽمل  الخذٍسب ِلى ؤلاوعان، بال ؤنها جيىن ؤهثر بلخاخا وؤهم

شاف و  العلىن اإلاىاظب إلؼباُ الخاحاث ألاولُت و جشظُخ الّاداث و الخلالُذ و ألِا

ىٌ و الىالء  المبي  غشط الّلُذة و اللُم باإللافت بلى  جيىًٍ الاججاهاث و اإلُا

شاهض و ألادواس و ؤهمها  و الخلىق و الىاحباث ( و جدذًذ اإلا –الاحخماعي ) جدذًذ الّالكاث

 بهعاب اللغت.

 : . إلاعاقت الحركيت 3

اكت الخشهُت حّذ مؽيلت حعمُت و صخُت و حّخبر لشس هاجج ًِ بـابت ؤو كفىس   ؤلِا

خُث جمىْ ؤلاوعان ولُا ؤو حضئُا مً اللُام بإِماله الّادًت واإلاىاظبت لىفعه ؤو 

ف ؤخش  ه ٍش ي بِاكت حعذًت جفِب الفشد ولُّخه بؽتى مجاالتها الخُاجُت، وفي ّح

ظىاء واهذ هاججت ًِ ؤظباب وسازُت ؤو غحرها جازش في مجشي خُاجه و ججّله غحر كادس ِلى 

ًلىم بها فشد ِادي في مثل ظىه و  اإلاؽاسهت الفّالت في مخخلف ألاوؽىت التي ًمىً ؤن 

معخىاه الثلافي و جإخز ـىسا و ؤؼياٌ مخخلفت ِلى خعب ؤلاـابت والؽلل ،الىهً 

 (992،،34الّملي ...الخ) الففذي،

 . الطفل املعاق حركيا :4

فابىن بـابت حعمُت دائمت و جازش جإزحرا خُىٍا ِلى مماسظتهم   ً هم ألاوفاٌ الزًً

لخُاتهم الىبُُّت بفىسة جامت ؤو وعبُت ؤي ًخمحزون بعجض في الجهاص الخشوي و ما ًترجب 

ً هعىس ؤو بتر ؤو ؼلل لهزه ألاوشاف ) هفش   ( . 993،،80هللا،ِىه م

عجض في الجهاص الّفبي ؤو  هى وفل ٌّاوي مً ّاق خشهُابففت ِامت الىفل اإلا

ائفه الخشهُت بؽيل وبُعي . ً اللُام بٌى  الٍّمي ؤو الّملي مما ًجّله ِاحضا ِ
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 .  أسر املعاقين : 5

خىة هي ألاظش التي بها ابً مّاق ؤو ابىت مّاكت وغالبا ما جخيىن مً ألاب و ألام و ؤلا 

 ً ؽيل الىفل في خُاة ألاظشة حاهبا هاما في بىائها و جيىٍنها و جترن ألاظشة ؤزاسها ؤهثر م َو

 ً اكت الخشهُت مً اللماًا الهامت التي جلخدم ؤم ماظعاث اإلاجخمْ وحّخبر كمُت ؤلِا

ِاكت ؤو مىاحهتها  ؾألاظشة و اظخلشاسها و مهما واهذ آلالُاث التي اجبّتها في الخّاٌ مْ ؤلا

 بذ ؤن ًترن وحىد شخق مّاق بحن ؤفشادها ؤزاسا و بن واهذ بعُىت خُث جخخلف فال 

ُت  ِاكت و حيغ اإلاّاق و بي خمادا ِلى ِذة ِىامل ؤهمها ؼذة و هُى ؤلا مً ؤظشة ألخشي ِا

 (.1ؿالّائلت و معخىٍاتها الثلافُت و الاحخماُِت والاكخفادًت.)خلُفي ،

 إلاطار النظري 

 ي ظل املقارباث السوسيولوجيت :جفسير إلاعاقت الحركيت ف

 . إلاعاقت الحركيت و الوصم الاجخماعي :1

وهزلً والب  "مُذ و ووىلي وجىماط"لذ اهبثلذ مً مذسظت ؼُياغى خاـت في ؤِماٌ ل

ُاث وبالزاث ُمشث "و هزلً ؤِماٌ "بُىش  "جلً اإلاذسظت في ألاسبُّيُاث والخمعُي ل

سهض هاالء ِلى ؤهمُت الخفاِل الاحخماعي  ، لخذِت الشلا الزاحي"خُث"محرجىن "ومفهىم "

ت ؤآلخٍشً وسدود ؤفّالهم هدى ألاشخاؿ، ومّاوي  بحن ألافشاد، وؤزش رلً ِلى الزاث وسٍئ

الىـم(ولِغ للفّل )جلً الشدود اإلاشجبىت بالفّل،ؤي ؤن الصخق ٌعخجُب إلاّنى الفّل

ت وىلي مشآة الزاث اهذ بها ً   فهى   looking  glass self هفعه، وهزا ما جاهذ ِلُه هٍٍش

 ً ُت شهوهىا ه ِلى ؤهىا هشي ؤهفعىا مً خالٌ  آلاخٍش ض ِلى هُفُت ٌهىس الزاث و الىُف

ً لهزه الزاث فالخفاِل بحن الفشد و آلاخٍشً ًادي بلى  التي هذسن بها سدود ؤفّاٌ آلاخٍش

مً الفشد و آلاخٍشً .  يٌهىس وجىىس الزاث وهزه الزاث هي مدفلت للخفاِل الاحخماع

 ( ،14 ؿ،990،)الىسٍياث ،

ت  الوصمتهما ٌهش مفهىم  الىـم لجىفمان في هخابه ؤو الدعمُت في هٍٍش

وظبىتر وهدعىط  ،1428، وؼىس ظىت ،141وهدعىط ظىت  ،1963 الىـمت، ظىت

وكذ ؤؼاس بلى ِالكت الذوهُت التي ججشد) الفشد مً ؤهلُت اللبىٌ الاحخماعي  ،1422ظىت 

ًِ وـم  ي هزا اإلاجاٌ، بففت ؤظاظُت ِلى اإلاؽاول الىاحمتاليامل، وكذ جشهض البدث ف
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لى آلُاث الخىُف التي ٌعخخذمىنها إلاجابهت هزه اإلاؽاول وكذ  ألافشاد والجماِاث، ِو

ُت) ؤو وزائلُت(  جيىن الىـمت التي ًىـم بها الفشد حعُمت الّذوي بإمشاك حيع

ىت صخبت ظِئت ظىاء واهذ ميعىبت ؤ مىدعبت، والىـمت  وصخُفت خالت حىائُت ؤو كٍش

مّاٍن ظلبُت بالفشد، فخففهم بففاث بغُمت ججلب  بلفاقهي الّملُت التي حعبب 

وجخممً ِملُت الىـمت ؤهثر مً مجشد الفّل الشظمي مً حاهب  لهم الؽّىس بالىلق

اإلااظعاث الشظمُت وغحر الشظمُت ججاه الفشد الزي ؤظاء الخفشف ؤو هؽف ًِ ؤي 

ً  ؤهىاُووان اسفىج حىفمان كذ خذد زالزت  ،ِماءاخخالف ملخىً ًِ بلُت ألا  م

اكتشجبىت م بر جيىن الىـمت الجعمُت  منهاالىـمت  اكت  باإِل  التيالجعمُت، جلً ؤلِا

ً كفىس ؤو عجض  جدذر هدُجت خاالث الؽلل الذماغى ؤو  التي و  الخشويالجهاص  فيجيخجِ 

حؽىه  بلىًادي  ؼلل ألاوفاٌ ؤو بتر وشف مً ؤوشاف الجعم هدُجت مشك ؤو خادر

ىامل  فيالٍّام ؤو اإلافاـل ؤو لمىس ملخىً  ِمالث الجعم وسبما جيىن هزه اّل

 (.128، ؿ913،اإلاعببت لئلِاكت ِىامل وسازُت ؤو مىدعبت )ؼشقي ،

 بلىًيخمي دائما  ؤن بلىخُاجه بداحت  ؤوىاس هيائً احخماعي في ظائش  فاإلوعانولهزا 

خباس مّها بالخجاوغ و ًدغ  ؤهثر ؤوحماِت  الخىخذ و ًلخمغ فيها اللبىٌ و الخلذًش و الِا

مذي الّمش زم ًدخاج بإوشاد  بليهاالتي حعخمش خاحت الفشد  ألاظشةوهزه الخاحت جبذؤ في 

اكتجىظْ ِالكاجه الاحخماُِت واإلاّاق )روي  بلىهمىه  ًخخلفىن  ؤفشادالخشهُت( هم  ؤلِا

حعذًت  بِاكت ؤوبب خلل مً الىاخُت الجعمُت بع ؤظىٍاءِمً ًىلم ِليهم لفَ 

شة اخخلاس ودوهُت ممً هم  ؤخُاهاهٍشة هلق و ؼفلت و  بليهملزلً ًىٍشون  ختى ٍه

( اللىاحي ـادفىاهً وكًّ ضخُت والق بعبب ألامهاثفىثحر مً الخاالث ) بليهمؤكشب 

ل  ؤوفاٌهجبن  ؤنهً
ً
م خُث وّذ الضوحت  ألابمّاكحن و مث غحر هفئ  بإنهافيها دوس الىـا

م ال ًمىً الهشوب منها  بلئلهجا  ؤو وىنها اهجبذ ...ِاًب ...مّىج وبالخالي فدالت الـى

ب في هثحر مً الخاالث اهذماج اإلاّاق  بسادةختى ججىبها ختى مْ ؤفمل  ًّ ف  ً وهزا ما 

 ؤنو ِلى اإلاجخمْ و هٍشجه اللاظُت زاهُا ولهزا هلىٌ  ؤوال  ؤظشجهباِخباسه ِبء ِلى 

فلذ روي   ً اكتالىـم   .اللذسة ِلى الخىُف و الاهذماج  و ختى ألاهل شهُتالخ ؤلِا
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 :قت الحركيت و الخفاعليت الرمسيت إلاعا . 2

ت للخفاِلُت ألاظاظُت اللماًا لخفذ  :هي سئِعُت زالزت كماًا في الشمٍض

 اإلاّاوي ألاؼُاء مً هزه ِلُه جىىىي  ما لىء في ألاؼُاء بصاء حعلً ؤلاوعاهُت اليائىاث بن -

 . لها الٍاهشة

 . اإلاجخمْ في الاحخماعي الخفاِل هخاج هي اإلاّاوي هزه بن -

ل ِملُت خالٌ وجدؽيل جخّذٌ اإلاّاوي هزه بن -  مْ في حّامله فشد ول ٌعخخذمها التي الخإٍو

 جىاحهه. التي الشمىص 

 وهزه ، الّلىٌ واإلاّاوي مخخلف بحن ًيؽإ الزي الخفاِل بلى الشمضٍت الخفاِلُت مفهىم ٌؽحر

عدىذ ، ؤلاوعاوي خمْاإلاج ظمت هي  في آلاخشًٍ مْ الفشد ًخفاِل ؤن ؤظاط ِلى الخفاِل َو

 بىاظىت ًخفشف الخفاِل، فالفشد هزا في هفعه اِخباس ؤخزا الخُاة مجاالث مً حملت

 مىاكف في ألافشاد بحن التي جدفل والخإزش الخإزحر ِملُت خالٌ ومً الشمضي، الخفاِل

ً، مّاوي ّلمًخ ؤن ِلُه فالفشد مخخلفت، احخماُِت  الخفشف وهُفُت وسمىص آلاخٍش

ُت اإلامامحن مً رًل وغحر والخفىحر لى الثلاف  والخفاِل الاجفٌا فةن رًل للمجخمْ. ِو

 لذي داللت وراث للفشد الذاللت راث مً الشمىص  حملت وٍشم ًِ ًخم بفاِلُت ألادواس ولّب

لُه اإلاجخمْ، ؤِماء اك روي  مؽىالث ؤن هزه اإلالاسبت جشي  ِو ُت تؤلِا  بلى جشحْ ال الخشه

اكت ىد راتها خذ في ؤلِا  هزا خالله مً ًخفاِل الزي الاحخماعي اإلاجٌا بلى باألظاط ولىً ّح

ت مىه جىىلم التي اإلاعلماث هزه اإلالاسبت وجخجاوص  ، الفشد ُت الىٍٍش ُف  ِلى اللائمت الٌى

اًت ماظعاث ٌ  ِلى اللائمت الذمج والِش  ّاقاإلا هىٍت حؽىُل ِذم ؤن جشي  خُث الّض

ُا اكت لِعذ لئلِاكت وججاوصه خشه  وبهما العبب، هي حّىٍمها وهُفُت راتها خذ في ؤلِا

 ًخفاِل التي الاحخماُِت اإلاجاالث فؽل هى لئلِاكت مخجاوصة هىٍت حؽىُل في ِذم العبب

ُا مّها اإلاّاق اكت لهزه مخجاوص  وسمىص  مّاوي بسظٌا مً خشه اإلاؽاسهت  مً جمىىه ؤلِا

 ؤن ِذم اإلالاسبت هزا ؤهفاس ًاهذ باخخفاس الُىمُت، الاحخماُِت الخُاة ثفّالُا في الّادًت

اكت ججاوص  ً خشهُا للمّاق اإلاشظلت والشمىص  اإلاّاوي فّالُت ِذم بلى ًشحْ ؤلِا )ب

 ( .919،،019ِِس ى،

فالهذف ألاظاس ي لهزه اإلالاسبت هى جدلُل الاهذماج الاحخماعي للمّىكحن لزلً 

ِالكت الجضء باليل ولزلً كمىا بفهم الذالالث والشمىص التي فّالكت اإلاّاق باإلاجخمْ هي 
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ىمي في  ُِحن ِلى ؤفّالهم التي جبني بذوسها مِّؽهم اُل ّاكحن هفاِلحن احخما ًمُفها اإلا

ً في بواس ببشاص رواتهم وجمثالتهم للخُاة  بواس جفاِلهم مْ بّمهم البّن ومْ آلاخٍش

بلُه مً سفن و تهمِؾ و اخخلاس الُىمُت التي جيسج ِالكاتهم سغم ًا ًخّشلىن 

احخماعي ؤخُاها ممً هم ؤكشب  بليهم خاـت ؤظشتهم والتي في هثحر مً الخاالث جمثل لهم 

مفذس كلم و جىجش دائم و اظخهجان و سفن وىنهم ًجعذون مفذس الؽام والسخي 

خاـت برا واهذ ألاظشة مً روي الذخل اإلادذود مما ًخّعش ِليها جىفحر مخىلباث 

 . اإلاّاق 

 للدراست: يداهيتإلاجراءاث امل

 منهج الدراست: 

جدلُل ٌاهشة البدث بهذف مً ؤحل  مىهج دساظت خالتفي الذساظت الخالُت اظخخذمىا 

، والزي ممً ٌّىلىن ؤوفاٌ مّاكحن خشهُا وآلازاس الىاججت ِنهاواكّها الخّشف ِلى 

ٌ بلى هخائج  ٌّخمذ ِلى حمْ الخلائم، والبُاهاث، وجفيُفها، ومّالجتها، وجدلُلها للىـى

 عينت الدراست :

لت كفذًه، ً  ثألامهاوهي مجمىِت مً  جم اخخُاس ُِىت الذساظت بىٍش اللىاحي لذيه

ؤوفاٌ مّاكحن خشهُا وواحهً مؽاول حشاء بهجابهً لهاالء ألاوفاٌ ووـل بالبّن 

ً بلغ ِذدهالىالق  منهم خذ ً مذًىت البلُذة )الّفشون( . 8ً والزً  خاالث م

  أداة الدراست:.. 3.4

ِلى اِخمذث اإلالابلت اإلاىحهت هإداة لجمْ اإلاّلىماث في الذساظت الخالُت، بهذف الخّشف 

واكْ اليعاء اللىاحي لذيهً ؤوفاٌ مّاكحن و الفّىباث التي واحهنها في ٌل سفن 

 مجخمعي.

 النخائج:مناقشت و  لحاالث ا عرض.  0.0

 الحالت ألاولى:* 

ظىت لها معخىي دساس ي الخاظّت ؤظاس ي، ماهثت بالبِذ  84اإلابدىزت جبلغ مً الّمش      

ظىىاث و الابً  93ِمش الىفلت اإلاّاكت  ،وفالن ولها  وؤهله ًدُمت ألاب حِّؾ مْ صوحها

ً ظىت حّاوي الفخاة مً بِاكت خشهُت ِلى معخىي ا11ظىي ِمشه  للذمحن جمىّها م
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ِاهذ ألام هثحرا مً اخخلاس  ؤهل الضوج وؤهاهتهم لها حشاء والدتها  كماء خاحتها لىخذها

،في البذاًت وان صوحها  وفلت مّاكت فيل اللىم وان ِليها و هإنها اإلاعئىلت ًِ بِاكتها 

شا لٍشوفه اإلاادًت الفّبت هّامل ًىمي بذؤ ًفلذ و ًمل  ٌعاهذها ولىً مْ الىكذ وٍه

منها ألهه غحر كادس ِلى بِالتها خاـت مْ غالء اإلاِّؽت وواهذ جذوس بُنهم مؽاخىاث و 

ذم جلبلها وؤـبدذ الفخاة ِالت  ف ِو ِاث ِذًذة جيخهي ؤخُاها بالمشب و الخُّى ـشا

مت  ِلى ألاظشة اإلادذودة الذخل وصادث مً مّاهاة ألام ِلى اِخباس ؤنها اسجىبذ حٍش

واهذ جبيي خضها ِلى ولّها و جلىٌ ألمها ًا لُذ لى مذ ؤخعً  بىالدتها لهاجه الفخاة التي

مً ؤن ؤظبب ول جلً اإلاؽاول بال ؤن ألام لم جترن ابىتها وخاولذ دائما معاِذتها و 

بكىاُ ألاب ِلى الشلا بلماء هللا و كذسه وؤنها سبما هي مً جفخذ لهم ؤبىاب الجىت و 

ت الزًً ًل ذمىن لها ًذ اإلاعاِذة في جىفحر ظّذ ألام لالجفاٌ بالجمُّاث الخحًر

ِاكتها ؤنها فخاة حمُلت وؤنها ظىف  الخفالاث و ؤدواث الخىهحر و جخبر ابىتها بالشغم مً ب

ً احل جلبل ولّها وجىُفها و اهذماحها وبُُّا في ول مشاخل خُاتها .  حعاهذها م

  الحالت الثاهيت:*

ظىىاث،  90مذة صواحها بـ  ذشاوخظىت لها معخىي ابخذائي، ج ،0اإلابدىزت جبلغ        

ِامحن مّاق ؼلل دماغي بعبب الىالدة الّعحرة التي ِشفتها و حعببذ في و  لها وفل ًبلغ 

بِاكت ولذها الزي ِاوى ؤزىاء والدجه ِلى خعب كىلها ومىز والدة وفلها اإلاّاق بذؤث 

و  اإلاؽاول و الخالفاث جذب بحن الضوححن جفل في خاالث هثحرة بلى الؽخم و ؤلاظاءة

الشفن للىلذ و اخخلاسه و لىم ؤمه ِلى والدجه ووـل به ألامش ؤن ولب مً الضوحت ِذم 

خاف مخىلباجه مْ الىكذ التي ال  بسلاِه و جشهه ًمىث خاـت و اهه مدذود الذخل وً 

 ً ًلذس ِليها و هىا اؼخذث الخالفاث ووـلذ بلى مىّىف ال ًمىً جصخُده فبالشغم م

كماء هللا بال اهه سفن كبىله و ًدغ اهه ِبء ِلُه و ؤن بكىاُ الضوحت صوحها ؤن هزا 

 ً معخلبله مجهىٌ مما ؤفض ى في نهاًت اإلاىاف بلى الىالق و ؤـبدذ اإلابدىزت وخذها م

ُفت ِمل و بهما جشي ؤنها ؤـبدذ ِبئا هي  جخىفل بالىفل خاـت و ؤنها ال جملً ٌو

 وولذها ِلى ؤظشتها . 

 الحالت الثالثت:*

ُا  19ظىت كفت مّاهاتها مْ ابنها ) 09ت راث جزهش  العُذة فاوم ظىىاث ( اإلاّاق خشه

شا وىنها ِاهذ هثحرا فلذ واهذ في البذاًت  ت حّخبرها هي ِعحرة ٍه هدُجت والدة كُفٍش



 الخنشئت ألاسريت لألطفال ذوي إلاعاقت الحركيت )مقاربت سوسيولوجيت (
 

196 

 

والدة وبُُّت و لىً هٍشا لفّىبت ألامش جذخلذ الىبِبت في اللخٍاث ألاخحرة إلحشاء 

شا الن الىفل ِاوى  ت معخعجلت ٍه فٍش هثحرا داخل سخم ألام في دكائم والدجه والدة ُك

مما هخج ِىه هلفا لؤلهسجحن و التهاب للسخاًا ؤزشث ِلُه و حعببذ في ؼلل دماغي 

ىت و جخدعش ِلى جلً الىالدة اللاظُت وحّاوي مً الىشاب في الىىم  فاإلابدىزت خٍض

ا وان خاـت في العىىاث ألاخحرة ِىذما بذؤ الىفل ًىبر  فلم جىً جذسن حجم مؽيلتها إلا

ـغحرا ؤما خالُا فضادث هىاحعها و كللها و جفىحرها في معخلبله و مفحره خاـت و ؤنها 

حّبذ مً الىاخُت الجعمُت بر ؤنها ؤضخذ مٍشمت بالعىشي و مً الىاخُت اإلاادًت و 

جيالُف الّالج خاـت و ؤن ابنها ٌّاوي مً ظُالن اللّاب مىز والدجه مما ًخدخم ِليها 

ِش ي اإلادذود و مخابّت ًىمُت و حغ ُحر خفالاجه والتي حّخبرها ميلفت هٍشا إلاعخىاها اإلّا

ؤـبدذ فاكذة لؤلمل و ال حّشف وّم الخُاة ففي هٍشها سوجحن ًىمي في ٌل جشاحْ كُم 

ً الاحخماعي .  الخّاون و اإلاعاِذة و الخمام

في  بالشغم ؤنها مامىت بلماء هللا و كذسه بال ؤنها ؤخُاها جدعاءٌ إلاارا هي الىخُذة

ِائلتها مً سصكذ بىفل مّاق بالشغم مً اهه ال جىحذ ؤي خالت في ؤظشتها ؤو ؤظشة صوحها 

ِلى مذي ؤحٌُا وىٍلت و جدغ ول اإلاعاولُت اإلاللاة ِلى ِاجلها فضوحها غحر مبالي 

 ً مله وهي مً جخىفل بها في لل غُاب معاِذة ألاكاسب الزً وميؽغل ًىمُا بإمىسه ِو

ىٍ شة خضن مما ِضص لذيها معخىي الّضلت ٌؽفلىن ِلى خالتها ٍو شون بليها مْ ابنها ٍه

اسة ألاكاسب وخمىس اإلاىاظباث اإلاخخلفت و ؤخُاها جخمنى مً  الاحخماُِت خُث كللذ مً ٍص

ً ؤن جمىث و جترهه وسائها ال اخذ ًخىفل به.   هللا وفاة ابنها كبل وفاتها فهي جخاف م

 النخائج  

ٌ ِشلىا للخاالث وجدلُلىا  ً خال  للىخائج اإلاخىـل جبحن لىا :م

اكت   - ت مً ؤظشة بلى ؤخشي خعب دسحت ؤلِا جخخلف ؤظالُب اإلاّاملت و الخيؽئت ألاظٍش

فىحىد وفل مّاق خشهُا ٌعخجزف مً بمياهُاث ومىاسد ألاظشة اإلاادًت إلاا جىفله مً ِالج 

ت و ألاحهضة اًت الصخُت باإللافت بلى الخيالُف و مفشوفاث ألادٍو  و جلذًم للِش

ت فلذ حعىد مؽاِش الخجل مً بٌهاسه  اإلاعاِذة، هما ًازش وحىده ِلى الّالكاث ألاظٍش

مما ًللل مً فشؿ جىاـل ألاظشة لخفادي اإلاىاكف اإلادشحت و بالخالي الىكُى في الّضلت 

الاحخماُِت التي بذوسها جلّب دوس هبحر في حؽىُل لغىواث هفعُت و ؼّىس اإلاّاق 

ذم الخىُف و جلّب ألام هىا دوسا هبحرا في ؤخُاها بالزهب و لىم الزاث  و ختى الاهخئاب ِو
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اًخه، مما ًجّلها مشهلت وهزا ما  حغُحر زُابه ،معاِذجه ِلى اللُام بداحخه، بوّامه، ِس

 ًازش ِلى جىاصنها و ًفلذها لزة الخُاة و ؤخُاها ًادي بلى بـاباث و ؤمشاك حعمُت.

 خذة مً جضیذ واظخديامها تي فيها وفل مّاقفي ألاظش ال الضوححن بحن اإلاؽاول هثرة بن -

ٌ  والمغي الخىجش  التي الغمب زىساث جفشیغ فشؿ حعشیْ في یعاهم كذ مما داخل اإلاجز

وألامهاث ؤوال و وّتهم بإكبذ الففاث والخللُل مً ؼإنهً وىنًه ؤهجبن  آلاباء جيخاب

غ غمبهم  ـت لهمؤوفا ِلىؤوفاال غحر ؤظىٍاء هزا مً حهت و مً حهت ؤخشي جفَش  وخا

 ؤوفاٌ ْم یخم ألامش هزا وان ٕارا و والّىف، ؤلایزاء دائشة في وىهه خشهیا الىفل اإلاّاق

 وال الخىش، اخخمالیت یضیذ ؤن خشهیا مّاق وفل وحىد في خالت اإلاخىكْ مً فاهه ؤصخاء،

اكت ًِ ألاخش اإلاعاولیت ؤخذهما یدمل الىالذیً مً هال ؤن و ظیما  .بىفلهما الخاـت ؤلِا

ُا واإلاّاق ِامت بففت اإلاّاق الفشد مْ الخّامل نب - ـت بففت خشه  ِىاًت ًخىلب خا

دت لهزه جلذمها التي والخذماث الذولت اجخزتها التي ؤلاحشاءاث ول ،فشغم خاـت  مً الؽٍش

فبذ بِاكخه اإلاّاق الفشد ًخجاوص  ؤن احل مً اإلاجخمْ ادي ومىخج فّاال ِىفشا ٍو  ول ٍو

ش  الاحخماُِت ؤدواسه  ًدخاج الزي الجاهب ؤن خلُلت بلى بّذ جفل لم ؤنها بال مىه، ةاإلاىٍخ

ُت هى للخىىٍش فّال  وهُفُت اإلاّاق مّها ًخفاِل التي الاحخماُِت واإلاجاالث اإلاجخمْ جىِ

دت هزه ْم الخفاِل  هىٍتها حؽىُل مً ًمىنها ومذسوط ِلمي هدى ِلى اإلاجخمْ مً الؽٍش

 جيىن  وسمىص  مّاوي مً الاحخماُِت إلاجاالثا هزه جشظله ما خالٌ مً حؽىُلها بِادة ؤو

 . .اإلاىلىب الخغحر بخذار ِلى كادسة غحر لىخذها فاألظشة ، لئلِاكت مخجاوصة

فيلما صاد ِمش الىفل ؤـبدذ بمياهُت لبي ظلىهه ؤهثر ـّىبت وؤـبدذ الفشوق  -

ِاكخه فيلما واهذ بعُىت ومخىظىت  بِىه وبحن ؤكشاهه ؤهثر ولىخا وهزلً هُى وؼذة ب

ىامل جخّلم بالىالذًً خُث  ظهل رًل جىُف ألاظشة مْ ابنها والّىغ صخُذ وهىانِ 

جازش بّن العماث الصخفُت اإلادذدة للىالذًً ِلى كذستهما ِلى جذبش المغىه 

اًت الىفل اإلاّاق فةدسان المغىه الىفعُت ِمىما ًخإزش  ً ِس  ِ الخاـت التي جىجم

عخىي الخّلُمي واإلاهاساث اللفٍُت باإلاعخىي الاكخفادي والاحخماعي والزواء واإلا

 ً واإلاّىىٍاث والخبراث اإلاالُت والّمش واإلاهىت والذخل اإلاادي هزلً فان بدسان الىالذً

 ألظباب بِاكت الىفل ًازش بؽيل بالغ ِلى اججاهاتهما واظخجاباتهما لىفلهما .

يامل الخّاون الهى  هجاح مّاٌؽت ألاظشة و لهزا ؤهذث الذهخىسة منى ِاٌد ـالح ؤن

 ؤن الىاكْ ًللي 
ّ

فُما بحن الضوححن، وجإدًت ؤدواسهم ججاه ؤظشتهم ِلى خذ ظىاء، بال



 الخنشئت ألاسريت لألطفال ذوي إلاعاقت الحركيت )مقاربت سوسيولوجيت (
 

198 

 

المىء ِلى دوس ألام بؽيل فاِل ومازش ؤهثر وبالخالي، جيىن خفتها في اإلاعاهمت في جىفحر 

ٍام والاوسجام ألاظشي ؤهبر، فمً الىاضح، مً وبُّت دوسها، ؤن الضوحت  الهذوء والى

ت ووىنها /ألام ًمىً ؤن ح عاهم ؤهثر في حجم الخطخُاث بعبب وبُّتها ألاهثىٍت الفىٍش

لى الشغم مً ؤن واحباث الضوحت/ ألام   ليل الغشائض الذكُلت لذي ؤوفالها ِو
ً
حؽيل بذاًت

بعهىلت، بال  يمً ؤحل دِم وسِاًت حمُْ ؤفشاد ألاظشة هي مشهلت ولِعذ بعُىت جاد

جّلها مشهلت ؤهثر بعبب ما في البِذ ًماِف هزه المّاق ؤن وحىد وفل  جهىد ٍو

ًفاخبها مً بسهاق رهني واظخجزاف ِاوفي ووحذاوي ًخىلب منها بًجاد الخلىٌ إلاؽاول 

مخّذدة، هما ِليها ؤن جىافم/ جشجب وجيعم فُما بحن واحباتها هإم وساُِت مشبُت ججاه 

فبذ الخّاٌؾ مْ ابنها اإلاّاق  وجلذًم الّىاًت الياملت للخىُف واإلالاومت الاًجابُت ختىً 

ت في خُاة معخلشة   مً ؤحل الِّؾ والاظخمشاٍس
ً
 ٌؽيل جدذًا

ً
 بًجابُا

ً
هزا الىفل ِامال

 حععى إلًجاد العّادة وجدلُم هذف ألاظشة في جفذًش مىاوً ـالح وفّاٌ في مجخمّه

 ( https://diae.ne)ـالح ،

 خاجمت

 ووؽاوه خشهخه، یّىق  ظبب لذیه الزي الصخق هى ِامت بففت خشهیا اإلاّاق ٌّخبر

ً بِاكخه هُى ًِ الىٍش بغن و ِاهت ؤو لخلل هدیجت الخیىي  ً خذتها دسحت ِو  ِو

 هشاهیتها زم ومً الزاث بشفن یؽّش هجذه فلذ فيها یّیؾ التي البیئیت الٍشوف اخخالف

وىهه ؤخُاها ال ٌعخىُْ الخىُف و الاهذماج خاـت برا ِاػ في ؤظشة جملئها الفشاِاث و 

ش اإلاجخمْ ؤنها اإلاؽاخىاث بحن  ّخبر في ٍه ألابىًٍ هدُجت بللاء اللىم ِلى ألام التي ح

اإلاعئىلت ًِ بهجابه ؼارا ٌّاوي مً ِلت في حعذه مما ًذفّها رلً بلى الؽّىس 

ً هخائج الذساظت، هلترح ألاحيو بالذوهُت و ؤلاهاهت .  : اهىالكا م

 هزا في الخذیثت واإلاىاهج ئلالىظا ِلى والاواُل اإلاّاكحن حّلیم في مخخفت ساثبوا جيىیً -

 .اإلاجاٌ

 مْ وللاءاث خشحاث ببرمجت ورلً اإلاجخمْ شاد ؤف باقي مثل ؤنها حؽّش الفئت هزه حّل -

 .ِليها اإلافشولت للّضلت خذ وحّل الّادیت الفئاث

اللُام بدمالث جدعِعت وؤًام دساظُت لخغُحر هزه الفىسة العلبُت اإلاىحهت لزوي  -

اكت واِخباسها جىى   ُ بؽشي.ؤلِا
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