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 معتخلص البحث

امل اايعدام   ا لخاؼدة يهدؾ البحث الحالي إلى تلددم  مـود ه دسديدلل لاص اؼـد

ن مدد  ححدد  تحصد   الـفددا  الـ يملددن الدد و هع عد   ؿادد ن ا  ددي  ـددض 
م
بايعداك   ررهاددا

تها ك اعد التباعد الاحتصاعين بعد ح  هعـت حابحة و را ا  اي اؼـامل تلريبا التل ؿـر

حّ  الىث   م  إلاحرا امل التل محتاج إليها الـرد العادو لا كامة م  ال با ن  -19و ؿاد –

مالدب اهددا ااو الارتااحدامل الخاؼددة مسد  مدّدم بعادددمن مثد  تمباددم  دي اابهدا التددل  ودا  مط

عدن للحد م  الحرهة الجصدمة.  عدن الدراشة ع  بط عدن التص ق ع  بط  ىاه العص  ع  بط

اؿة إلى الً مصى  الاشتـادم م  عا  الدسـض الـفداةن  دي دد ا الجا دب ا التصدل   باإـل

دددام   التؽدددص اصاة ألبعددداد الجصدددد  ا محددداومل الحرهددددة ا بصعمااتددد ن ايتصثادددة  ددددي حدددد  ايعد

ٌ إليها. م  الستابج التل مصى  التنبؤ اها بعد حابحة  ايصارامل ايتارة التل مصى  ال ؼ 

و را دا تاددً التددتج  امل الم ياددة  مددد عودى تةمددان اعصددارم ايددد  ا الـفددا امل العامددةن 

 خاؼة.ؿهل ؿرؼة لتدارن التهص غ ال و تعانن مس  ؿئة ااو الارتااحامل ال

إلاعاكدددة  ؛حابحددة و را ددا ؛التباعددد الاحتصدداعي ؛عادد  الددسـض الـفدداةنكلمــات مفتاحيــة:

 .الارتااحامل الخاؼة ؛الحرهاة
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Abstract: 

 

The present research aims to provide an engineering concept for the 
specifications and standards of the physically disabled, in order to 

improve the physical space in which they live. which are almost the 
same specifications imposed by the rules of social distancing, 
stemming from the Coronavirus pandemic - (Covid 19) - Many of 

the measures that the individual needs to guard against this 
pandemic are the same as those claimed by people with reduced 

abilities for a long time, such as teleworking, distance shopping, 
distance learning, to reduce physical movements as much as 
possible. 

In addition, the psychology of space can be used in this aspect and 
further strengthen itself with its data, which are the most important 

design criteria for body dimensions, areas of movement and 
available spaces to which it is possible to access. 
Keywords: the psychology of space; Social distancing; the 

Coronavirus pandemic; Mobile disability; Special needs.  

 

 

 مقذمة.1

اامل  ددـد دددى الـدددد ر دار ايودددد  المباددددة اايصتعد ددددر  ددددي الىددددحةن  ددددرن عود
ّ
عسددددما  ـى

االعاددادامل التددل تعددال  ايرادددل . عددادم و  ـىددر  ددي مةممدددن ايددد  هصصددادص    ددي حوددد د 

المدب ال كداةن.  دي رد   هعتود  دار التةمدان الحفدرو ح درّيدا  دي اعتصداد اشد  اتاحاامل 

الـدد ارق الاحتصاعاددة ااييا اددة  دم. هصددا حّ  اشااشددامل تددؤدو إلددى ح صدداك راددام  ددحاة حّادد

تحع  ال ؼ ٌ إلى الخدمامل الحفرية حمرا بالؽ الؽع بة ارىرا عوى اللاة مد   ؿدراد 

 ايحى و  .

ددددامل  دددا دمل او الارتااحد د ددداةن إليةالب ئددددة مصد د ددددسـض الـفد ددددنى عادددد  الد لدددد لً هصد

ٌ  باورتلدا  م تصددصحاو  لتت اؿلصعارتااحاتد  الخاؼدةن فدداارارته  إليصصت ىتؿ اال ؼد 
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ا مس  بتّ   ت ؿ   ال ل حاامل ايادمة االسـصاة االاحتصاعاة تصاد   ي ؿس  السـصاةن إمصا م

 الجدد  تد ؿ   ملتؽدر ايحداٌ لتحصداد الـدرد إلميا ااتد  اتحلادم  دحة  ـصداة حاددم. او

 اعتبددارامل إلدى متعددا  إا الاعتبدارامل ايادمدةن انعدالو  عوددى لتحدّرهو  ايساشدب   االـفدا 

 الددد و السـسددلل بدداألم  ظددع رد  رحس الددً اعوددى لودد   الـئددةن السـصدداة بالىددحة تتعاددم

 عوى الحاام. اإلاكباٌ النعاك دااؿع ب   م  هعتو 

 ددي  مؤشصددات  ددد  لـفددا امل محتصددع الـدرد الدد ج شددو لة ح  بدد ل ل رادث مددرن 

 الدد اا االسداس عودى الا ـتدا  ال و د مسمام باألم  السـسلل ظع رد  حشض م  حشاس

ػ د  حّ   الـدرد (. 591 نػ2222اال ردم )حجدايون الانعزالاة بال املن بعادا ع  االثلة

عدانن مد  ؼدع بة م   ااو الارتااحامل الخاؼة  ي الدٌا الصابرم  ي لريم السص  مداياٌ هط

دددا هعدددد غ التددددل الب ئددددة اشددددتةداه ٌ  ؿيهد ددداي ي  ا مدددداه  ا شدددد اق االعددددار  اايؤشصددددامل ود

 او ب  هعتنل م  ت اح  حا ت احو  التل الح احز م  الىث   التل تح و  اػ  دا ال  ؿيهاة

 حّ   عاباتددد نمع اعوددى عاادد  تددؤجر إربالدددامل إلددى مددؤدو مصددا عايهدددان التؼاددب هصددتماع وايهصددا

ٌ   ي الل ا     التصدواتمل اإمحداد ايعداق ررهة تصوا  اح ب عوى تسّؾ  حػاب د   الدا

 العامة االخاؼة.  ماه   ي ل  التيمة

ٌ 2223)حرصدن ددنن  ؿلد حوورمل دراشة  د اا  ي الاؿ  االل ال اكع تلساة ( ر 

 مد  عالادة درحدة إلدى تؽد  االتدل تلساتهدا كده باؼت موصا إلاعاكة حّ   خاؼةااو   لـاٌ

 ح ط  محددب الد لً المباعدةن محداٌ الحلالدن  دي العدال  مثد  تمبالابهدا تيد    ؿاد  ايحاودام

 ايتعددب ارتااحددابه  مد  عاكدةإلا  ااو  لأللـدداٌ محلدم بتشددا ب الجدمددم ايددد  تةمدن

 ايـت رة. اايسالم

دددان  دددام  ددددي الـدددرد ايعدددداق ا ةددددراك ( حّ  2227هصدددا حهدددددمل دراشددددة )عددد اد ن ر د  راد

ٌ  ايحتصدع اتتداد  إلاعاكدةن ااو  تتداد   ؿدراد عود  مدت  ايحتصدع  إلاعاكدة الـدرد او للبد 

 العصرانن ايصت ن  عوى ئاةالبا الع ابم بئيالة ؿتتصث    د  ايرراة حما حؿراد ن م  هـرد  

الـرد  إميا اامل مع اتسىاصوا بصامنسج  ايةتاـة الب ئة عساؼر تم يع ؿعده اايعصارو.

ٌ  إلاعاكة او  .ايةتاـة لاصحتصع الـعالاامل  ي ارلالن ؿعوي اا ةراك ا دماج دا   تح 



جميلة ظليماويأ.د/   

 

 

76 

 

ا مدددا ؼدددار ها مددد  تباعدددد احتصددداعين حّدمل إلدددى  Covid-19حابحدددة و را دددا إو حّ  

رتىددددب  دددي رددددم ااو الارتااحددددامل إمالددد دددل تط ددداه عددد  حددددراب  التؽددددصا  العصراندددن التد ة الاثد

الخاؼدةن ؿلدد عدّرمل تدداعاامل ال بددا  رلالدة حّ  ود  مدد  العددال  ترتىدب حدراب   دي رددم 

ايعداك   امحددادو الحرهدةن ادددؤو  و مصثاد   حال يدة لدددن مةممدن ايدد  ا ايعصدداري   

 االحي مامل. 

 رتصادةنعسددما حؼدبب بلددا  بت       
م
  مد   الرعدر ردد ٌ العدال   دي مسددايلو  ـدرارم

م
اشددتحابة

رادث اتةدد مل لاتسراد  العدال ل اي يامدد للحدد مد  الا تعدار الصدريع لود ا الـ د اس اللاتد . 

كعدددة  ن بعددد ح  باتددت رط
م
 كصددريا

م
 احتصاعاددا

م
 بئرشدددا  تباعدددا

م
ن كددرارا الصددامامل  ددي حصاددع الدددٌا

ددا ددا. ايصدارامل الصخؽدداة الخاؼددة بداألؿراد ممابم مسىصددة الىددحة العاياددة ا بحصدب  دامم

عد آمسة لاتعامد  بد    ؿدرادن ا دي إلارظدادامل التدل اتبعتهدا بعدق 
ط
ؿئّ  مصاؿة م   اارد ت

ن  ي ر   ؿّفات دٌا حخرن اختاار مصاؿامل حهو   .الدٌا

 مرتبن بتحلام ت كف مؤكت  ي ح صاك التـاع  
م
 حدمدا

م
ح تج د ا التباعد ااكعا

مة. تصىست العروامل  ي مةتاف ح حا  العال ن م  تؼا د  لريلدة عصاودا الاحتصاعي الاعتااد

ن بدد  احّودزمل ا صددرعة وؿتددةن  لتصىد   م وـيهددا بتعدددادد  الىب د من مدد  العصدد   دي اي ددٌي

ح ىصددة إلى  ا اددةن تحعدد  بصلددداردا تـعادد  دددد ا  شددا ب. احددرن  مددر بعددي  مـدددا  ن 

ْ ِحَز  ي الىث   م  الحاوملن  ي ػف   حشب  
ط
   اارد و حهث .اح

بعدق تادً التؼا دد امل الرامادة لتصدوا  راددام ااو الارتااحدامل الخاؼدة و تددرتبن          

بمباعدة الحداٌ بداإلحرا امل الوادؿدة للحدد مدد  التـبدلل ال بداةن الحدالي بد   الصديا  ب حدد  

عاهن هحع  حيرار ايؽداعد  دي متسداٌا مدد مد  هعدا    مد  إلاعاكدة مدثتن حا تد ؿ   ظدرا  

لودد   ددي ايتدارف. لىدد  تؼا دد امل حخدرنن وددا  مصىدد  ح  تدؤدو إلددى تلادداؾ معدددٌ ؼد تاة 

ت  ي اكت مبىر19إلاؼابة بي ؿاد 
َ
ِبل

ط
 .ن إاا ل

ا دددي  حددا مل حابحدددة و را التعاددد الددد عي الجصددداعي العددال ل إلدددى  لمددة الا مدددتق

اام ـرارم التـى    ي إلانصا  بصسى ر حهث  إنصا اة. ؿمؼاا  الـردا اة الزابدم ا صن الح

لاب  الحاام الجصاعاة يعزعدت مسى مدامل اللدا  الجصاعادة  ايرتىز عوى الحاام الخاؼة مط



ة من مىطلق التباعذ الاجتماعي الزي دوس علم الىفغ الفضائي في خذمة روي الاحتياجات الخاص

-إلاعاقة الحشكية أهمىرجا -أفشصثه جائحة كىسوها   
 

77 

 

. هصا حوورمل د    يمة الىدحاة حّ  مصدت يامل 
م
 ؿردما

م
 احتصاعاا

م
التلاادمة االدمل تباعدا

التفدام  الاحتصداعي  دي العدال  محتداج الدى إعددادم  ىدر اتـى د  مد   لدرؾ عاصدا  الددسـض ا 

اعاصا  الصااشة ا التةمان ا ايوسدش   ايعصاري  . ؿالتباعد الاحتصاعي ال  باة الخاؼة 

ايـراؿ  ي د   آلاا ة د  ؿرؼة لإلنصا اة إلى إعادم التـى    ي الـئامل الوعة ا الـئامل 

 الخاؼة م  حدمد ا إعادم ترت ب حال يابها الحااتاة. 

ىث   م  إلاحرا امل  ي د ا الؽددن إلى حّ  ال 1Mik Scarletهع   مامً شيارلات 

التدددل  حتددداج للجددد   إليهدددا لا كامدددة مددد  ال بدددا ن  دددي اابهدددا التدددل ودددا  ممالدددب اهدددا ح ددددحاب 

م. بحا دب  الارتااحامل الخاؼة مس  شس امل ل يادةن مثد  تمبادم  ىداه مالعصد  مد  اي دٌي

دددديا     عوددددى اشدددتاعاب شط
م
الدددًن ودددا  مدددد  ظدددت  تؽدددصا  ايحتصددددع عودددى  حدددد  محعاددد  كدددادرا

تااحددابه  الىددحاة االبد اددةن إتارددة الـرؼددة لسددا إلرددراي مزيددد مددد  بصةتاددف ؿئددابه  اار

 
م
 . (Matthew, Keegan, 2020)التلده عوى ؼعاد تلااؾ ؿ  م إلاػتقن اإنهائها مبىرا

ردددا  ال كدددت ل دددياٌ ايةممددد   ايعصددداري   مددد  حبدددراحو  العاحادددة ؿلدددد لددد لً 

دددد د د ددددامل الخاؼد د د دددداعدم ااو الارتااحد د د ددددع ا مصد د د دددددمامل ايحتصد د د ددددع تحد د د ددداما ا مد د د د ددددة لاتعد د د ددددي تاباد د د ة  د

راعدى ؿيهددا  ارتااحدابه ن ؿلدد بدامل مد  الفدرارو الا تلدداٌ إلدى رلبدة تةمدان  ؿفدا امل تط

دددد  ااو  د ددددراد مد د ددددبعق  ؿد د دددا  لد د د ددددي حا إكؽد ددددامل دا  تصا د د ددددع الـئد د ددددامل لجصاد د ددددع الارتااحد حصاد

الارتااحداملن ا حؼددبحت الحاحدة اياشددة ألنصددستها اتح يد  ؿفددا ابها إلدى حمدداه  ؼدددملة 

 لاصعاك  .

دددا  ؿوددد  هصدددتماع ايةممددد    ا دددد  مكهصيددد    ددددي العصددد  عودددى اـدددع خمدددة إلنهد

إحرا امل إلاػتق الحالاةن التةمان بعي  مصاج ن ل ـع رد لاع ابدم التدل تحد ٌ دا  

                                        

 
ا د  مصتةده هريلل  ن د  خب    ي محٌا ال ؼٌ  اإلادماج لألشخاػ ااو إلاعاكةنشيارلاتمامً 1

لاعص  مع  لـٌا  الا   صف ب الصرلا  حجسا  المـ لة. رؽ  عوى حابزممتحرن بصرب ع اك

ن ا ي عبارم  Shaw Trust Disability Power 100 عايلابصة Scarletن ت  تصصاة 2218 ي عاه  .ايع ك  

 معاق مؤجر  ي ايصاىة ايتحدم. 122ع  منع ر شس و ألهث  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/UNICEF&usg=ALkJrhimwjbL2cBFN5vsopc2tWi556Ex_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/UNICEF&usg=ALkJrhimwjbL2cBFN5vsopc2tWi556Ex_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shaw_Trust&usg=ALkJrhitGRjyXnRQ2V1RdhQs4B0QVRJIKw
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در حع  ايحتصع متبصا بعي  وامد  لمباعدة رادام ااو الارتااحدامل الخاؼدة  ا  ىّصِ دد  تط

تها  -الـفاةنا التل  ادن اها م  كب  عاصا  السـض -ك اعد التباعد الاحتصاعي  ا التل ؿـر

 حابحة و را ان بعق الح احز  ي راام ااو إلاعاكة 

م  د ا ايسمام تراه د   ال ركة البحثاة لتصاد   دي تتؼدا  مـود ه دسديدلل 

ن  م  حح  تحص   الـفا  الـ يملن ال و 
م
لاص اؼـامل اايعام   الخاؼة بايعاك   ررهاا

ددا  امل تلريبم دددتها ك اعدددد التباعدددد الاحتصددداعي هع عدد   ؿاددد ن ا  دددي  ـدددض اي اؼددـد التدددل ؿـر

 بتتج    ىرييهت  بتتش ض لستابحوا الدراشة د   ت لئالساحصة ع  حابحة و را ا. ب لً 

اؿةإليرؼدااكع التباعد الاحتصاعي  عوى ااو الارتااحامل الخاؼةن الـ يملاة الب ئة باإـل

ددت  حابحدة و را انمسحاثالب ئةايعددادم ا الـفدا امل العامة ناتحاااودد اال اكع الد و ؿـر

بعدت   الت ؼداامل تلددم  جد  امد  إدماحو   ي الحادام العامدة ألدداؾ تحلال  راث م 

 الً.

 ثحذًذ املفاهيم:. 2

 علم الىفغ الفضائي:1.2

عا  السـض الـفاةن د  العا  ال و مدرس العتكة بد   الـدرد ا الـفدا  الد و 

مل الاحتصاعاددة ايةتاـددةن هعد غ ؿادد ن هصدا مدددرس شدا ن الـددرد ا الجصاعدامل  ددي الـفدا ا

موتصا بالتـاعتمل ا العتكامل ب    ؿراد ا الب ئامل ايحامة اه ن ا الىاـاة التل مؤجر اها 

عادم( عوى الـفا  السـسلل )شخؽاة الـرد( 
ط
الـفا  ايادو )الب ئة الـ يملاة: ايبانن اي

(Fischer, 1980, p 23.) 

 اتد   دي الددٌا الؼربادة وال ومددامل ػ د  حّ د  ا عودى الدرػ  مد  و  د  عادد  مصدتل  ب

ص ؿ  ي الدٌا العربادة. مدع الدً   حّ   ماياٌ متةبن ب   الجو  ا الؼط
ّ
ايتحدمن بلجايان إو

ؿالدددع م مايالدددت كابصددة بددد   عدددّدم تةؽؽددامل )الوسدشدددة ايعصاريدددةن عادد  الدددسـضن عاددد  

  آؿدداق الاحتصدا ن الجؼراؿاددان ال  باددة الخاؼددة( لاعصدد   ددي مصدد  م ااردددمن مدد  ححدد  لددر 

دسا  هسدشط عادد  دي ا بط
ط
هسدِدس َمبا  سدان جد  ت  م  العبارم اللابادة: م حد  نط

م
ت ّح  حدمدن ا متكا

 بعد الًم. 
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 إلاعاقة الحشكية: 2.2

 رحددد  (عدد ق:932ن ػ 1992الاؼددة: اردؿااصددا العرب)ابسصسى رن  ددي إلاعاكددة تعريددف     

 التع يدددم ن امسدد اررصددد  ع كددا: ؼددرؿ  هع كددد  البددلل  عدد  تع يددم. اعاكددد  اا حو عدد قن

 الددددر: اع ابدم حرادحمراؿؽرؿوعكهؽدارؾناالع ق:  مددر العداػ ن إاا االدً االاعتاداقن

 حرداج . م  الع اػ 

 حا الـددرد مصسدع الد و العجدز إلدى مرحدع عاددب بتنهدا إلاعاكدة حمدا اؼدمترا ؿتعدرؾ

 الاحتصاعاددددة االع امددد  االجدددنض لاصددد  بالنصدددبة لبانددددي دار  حدا  عودددى كدرتددد  مددد  محدددد

 (. 6ن ػ 1998)مااىةن ثلاؿاةاال

تعد إلاعاكة الحرهادة اارددم مد  إلاعاكدامل ايستعدرم بىثد م عود  ح حدا  العدال ن ا 

امىتصبا.ا لىكهاتحصع 
م
تةتاف تعاريـاوعاكة الحرهاة حا الجصصاةالتل كد مي نصب هاخالااح

 عوى ما موي:

حا   عفا  ايصؤالة ع  رداث د   إلاعاكةنشد ا وا ت عىصادة  ي اح دخا 

عؽددراة حا عفدددااة حا ػ  دا.تـلددد دددد   إلاعاكدددة الـددرد ايؽددداب اهدددا اللدددرم عودددى اللاددداه 

 بال وابف التل محب ح  مل ه اها الجص  ا ايتعالة بنعالات  الحااتاة الجصصاة.

ػ  2213تحتاج الحالة إلى تدخ  ل ل ا  ـسلل ا احتصداعي ا ميدل )رظدا ظدىرن 

دددا(. 25 دددالين ؿلددددد رهز د دددا الحد دددا  ددددي بحثسد دددد م   حمد  الد
م
دددا ددداك   ررهاد عوددددى ؿئددددة معاسددددة مدددد  ايعد

 هصتةدم   الىريلل ايتحرن.

 روي الاحتياجات الخاصة:. 3.2

متساٌا التعريف ال  ب و اي و ر  ي الىث   مد   دبادامل عسدد الحددمث عد  ااو 

الارتااحددامل الخاؼددةن الا حددراؾ عدد  ايت شددن العدداه )اايلؽدد د بالعدداه دسددا ايحتصددع(. 

دددد ايا د د د د د ددددت ن  ورتااحاملادساهصس  ىت د د د د د د ددددةدصاألؿرادال مس سحرؿ نع  ايصد د د د د د ددددادو الخاؼد د د د د د د  العد

 إلى الصخؽاة م  ح ا ب حهث  حا ما حا ب  ي حا الخؽابؾ مام  خاؼة  ي حاايت شن

 العادم   حكرانه  ملده إلى عصا تةتاف خاؼة خدمامل إلى ارتااحابه  تحت  التل الدرحة
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 االدددً العددادم   حكدددرانه  ال ؼددد ٌ إلددى مصىدد  مددا حكصدددل  تحلاددم عودددى يصدداعدبه  االددً

ٌ  مددامصى  حكصدددل  تحلاددم عوددى يصدداعدبه   عبدددايمابنحم  ن إلادد  )اللريمدددنن ال ؼدد 

 (.19ن ػ 2221

لد لً تحتداج ؿئدة ااو الارتااحدامل الخاؼدة إلددى دعد  إـدا ي مد  ايدرشدة التددل 

عايهدا تبندل مسيجادة ترب يدة حدمددم تصداعد  دي التعامد  مدع الارتااحدامل ال  ب يدة لاتتماد ن 

 ا   ي محاٌ الل ن العاماة حه التحو يامل التلساة.ش  

 التصميم الشامل: 4.2

ٌ مـو ه إلاتارة حا ال ل ج  ن ا الً اهدؾ حع  Accessibilityمبن  التؽصا  العام  ر 

 م  اشتحداث مسى مامل م ايية لوا تةؽؾ 
م
الخدمامل العاّمة تعص  لؽالحالجصاعنبدو

صتةده  لًب.(Steinfeld, 2005, p 25)لـئاتبعاكها   ارتااحدامل تا ل بائاة ح صاك لخام هط

محع  د ا السىاه  م ر حهث  شو لة احما ا امتبصة  الصيا ن بحاث م  مصى  كدر حهو 

للجصاددع. ايصددد   حمفدددا مالتؽددصا  للجصادددعم حا مالتؽدددصا  العدداهم ا حمفدددا التؽدددصا  بدددت 

عودى رؿدع هـدا م   ي ود  تؽدصا  هعصد  تؽصا  العام ع ابم.ا متلخؾ ايعن  العص لي لا

 ألهو  عدد 
م
حدا   نعمة الا ماة  شاشاة بحاث تسحز بؽ رم حؿف  احهصر احهث  حما ا

)ايـ ـداة الىسدمدة لحلد ق مصى  م  حؿراد ايحتصع )ايعاك  ن ايصس   ا ه ا  لـاٌ( 

 (.2228الانصا ن 

 جائحة كىسوها: 5.2

: م  الج   االج   د  الاشتئؽاٌ    
م
 لؼة

ط
 احاارة إاا الجابحة

م
ن احارته  الصسة ح را

 (. 429: 1993اشتتؼات حم الو ن اَشسة حابحة حو حدبة )اب  مسى رن

صتةده اؼف الجابحة حا ال با  العال ل  عدمدة عسددما  Pandémieهط
ط
ل ؼف  مراؿ اي

مي   تـعاا ااضحا لوا اا تلاو م  ؿرد إلى آخر  ي عدد م  البادا   ي العال   ي ال كت 

 . (Dictionary of Epidemiology. 2008: 179) ـص 

 

https://books.google.com/books?id=3Dr8dyuzvTkC&pg=PA179
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 التباعذ الاجتماعي: 6.2

لؽددددد بالتباعددددد            ددددخاػ مط الاحتصدددداعي الحـدددداه عوددددى مصدددداؿة حا مصددددارة بدددد    شد

 (COVID-19) 19  ا تعار و ؿاد لاصصاعدم عوى مسع ا تعار ايرؿ. لاصصاعدم عوى إبما

م  (  1.8حكداه ) 6اتلاا  خمر إلاؼابة ب ن م صل  بفرارم الابتعاد ع  آلاخري  مصاؿة 

ا  ان رت  ل  ل  مى  الـرد مريفم ا موصم عد الحـاه عوى التباعد الجصدو حمرم عوى  ك . ايط

(https://together.stjude.org/ar-sa/care-support.) 

 في الفضاء املعماسي .التطىس التاسي3
ً
 :خي لتلبية احتياجات املعاقين حشكيا

ت حدد الاد ه نصددبة هب د م مدد  شديا  الدددٌا الصدابرم  ددي لريدم السصدد  مد  مصددتعصوي        

الىريدلل ايتحددرن ألشددباب متعددددم مكهددا التلددده  ددي الصدد ن ايددرؿن حا الحدد ادثن لدد لً 

عامددد  مدددع الب ئدددة التدددل هعصددد  عاددد  الدددسـض الـفددداةن عودددى تلددددم  تحصددد سامل لتصدددوا  الت

متعداما   معوددان ليدد   ايعدياة  شاشدداة التددل ت احدد  مصدتةدمن الىريددلل ايتحددرن  ددي 

التحرن م  ميا  الي آخدر ا العصد  ا مصارشدة  نعدمة ايعتدادم مد  اـدعاة الجاد س. ا 

ل لً دسان العدمد م  ايتمابامل ا ال شاب  التل تعتصد عوى حبعاد ا م اؼـامل الىرايلل 

 ة ايةتاـة.ايتحره

ٌ  راالت الخاؼدة  الارتااحدامل ااو  ارتد ا  الثا ادة العايادة الحدرب علدب  اراباة الدا

 لو  ااؿرمل شىساة محصعامل لو  ؿتنعتمل إعاكابه ن  ي الحرب تصبرت ال م  امصاعدم

لوصـرؼالعصتلتاتتساشب ا  اؿرمل هصا اال  ؿيهاةن االاحتصاعاة الىحاة الخدمامل حصاع

آلاجددار  ايصدت إلادد ن تنت دل الدد و ايحتصدع عد  بعزلتهددا ظدعرمل الـئددة دد   إوح  كددرابه . 

ااو  بادددد مل دمددددج عودددى تددددسؾ التددددل الحدمثدددة السىريددددة ووددددرمل ح  لدددد لً. ؿيدددا  الصددداباة

إلتارددددة   خدددرن  الصددددى  معدددراعامل ـددددص  حصددددما ايعدددد ك   الخاؼدددةم  الارتااحدددامل

حه  العصد   دي الدً  حوا شد ا ايحتصع م   خرن  بالـئامل الا من لترتيان لو  الـرؼة

 النعددالامل )وددد دم مدد  اػ  ددددا االاحتصاعاددة االثلاؿاددة الرياـددداة النعددالامل لريددم عدد 

 (.1993بايع ك  ن  الخاػ البسا  متمابامل
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رابن ب   ال LeCorbusier (1887-1965) و رب ييا ل ص يصرو بعد ح  اـع ايعصارو ال

اي دم  االنصدبة ال دبادة لاـفدا ن رادث  ردد م  ختل الـراغ احص  إلانصا ن ال و 

مد  احودة  ىدرد  -وا ت  الدراشامل واودا مصدتصدم مد  حبعداد حصد   LeModulorشصا  

دمن الـفا  اكد ترتعد د   ايلام ض ع  الارتااحامل  شاشاة لىث   م  مصتة -مثالي

 (.72ن ػ2211)شااصاننن حصااةن 

 ًبين املقياط املثالي  :1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 71، الصفحة2111ظليماوي جميلة، املصذس: 

(  ددي ظددصاٌ حاربددا اتحدمدددا  ددي ا حا دد ا 1962لدد  تتؼ دد  ددد   ايـددادا  إو مددع بدامددة عدداه )

اة اوور التدرج الورمن االص يدن بعد ح  تلولر  ص اج الجص  الرعرو اا ايلام ض ايثال

لددارم رادام إلانصدا  مرتبمدة بالصد  االارتااحدامل الخاؼدة ليد  ؿئدة عصريدة. بعدددا بددح 

ايعصاري    ي التـى   حدما  ي تلصا  مصتةدمن الـفدا  رصدب الـئدة العصريدة ارصدب 

دددد   د د د د د د د ددددي هتابد د د د د د د د ددددصاث  د د د د د د د د ددددد شد د د د د د د د ددددا  ح لد د د د د د د د ددددة. اود د د د د د د د ددددى الحرهد د د د د د د د دددددربه  عود د د د د د د د ددددب كد د د د د د د د ددددنض ارصد د د د د د د د الجد

DesigningForDisabled   ( حّاٌ م   اكغ د ا التلصا  اتمرق 1963ي عاه )اينع ر

  ي ردمث  إلى مصتةدمن الىرايلل ايتحرهة. 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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 ًبين املقياط املثالي  :2الشكل 

 
 41، الصفحة  2010ب .غشوظبىا،لاملصذس: 

 عدمدم ري مامل العال لناكامت باودتصاه بت ع ابم التؽصا  رىن بعد الً

ٌ   ددددي لاصعدددداك    لارابمةالدالاددددة اوددددا  االتعددددريعامل  اللدددد ا   بصدددد  العددددال  مةتاددددف دا

ٌ  دالاددة علدددد مددؤتصرامل  ددي مؿاصتاددًم داردددا  مدددع بالتعدداا   ايعصاريددة العلبددامل إيالدددة ردد 

 العددداه االاتحدداد الاحتصدداعي الفددصا  امتلااددلل لضددحاماالحراب اايعدداك   الاتحادالعدداه

ٌ  ؿيا  إلاشيا  لراابن  ا  دي مدال   بكهاػ و مؤتصر ج  (1965 ي ش  مزاعاه) ايؤتصر ا

 (.1972عاه ) احاشا   (1969عاهن)

مسدددد  عدددداه  ايعددداك   جددد  بدددددح ادتصددداه الجصعاددددة العامددددة لألمددد  ايتحدددددم بحلدددد ق 

(  تاحة وحتصاعامل ايؤتصر الدالي ال و علد  ي 1981(ن ا كد حاصل  ماثاق عاه )1975)

اتحددددمث  ايعدداك   (عودددى ـددرارم تصدددجاع الدراشددامل ا بحدداث بحرهدددة1982هسدددا عدداه )

 (.1ن ػ 1993و دممتماباتالبسا الخاؼبايع ك  ن   ىصة ايعصارية االعصرا اة )

( تدد  إدراج ايلددام ض إلانصدددا اة الخاؼددة باأللـدداٌ اهبددار الصددد  1981 ددي عدداه )

ؿفددت عدد  محددددادو الحرهددةن ابالتدددالي اختـددا  صدد اج الصدددخؾ ايعصددارو اا ايلدددام ض 

دوا ل و رب ييادد  . ا اعتود مل الصدسة الدالاددة لألشدخاػ ايعد ك   تحددت ايثالادة التدل اؿ ـ 

ظدددعار: مايعدددارهة الياماددددة ا ايصددداااممن راددددث مدددسؾ اياثدددداق عودددى تبنددددل خصصدددة حدددددداؾ 
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اؿة إلى محص عة م  ايبدادا  رب صاة تتعام بحل ق ايع ك    ي التدريب ا الت حا  باإـل

( مدد  36ز الجددز  )العامدة ا خمددن العصدد  ل ـددع ددد    دددداؾ ر ددي التسـادد .  ا كددد رهدد

التلرير عوى إحرا امل تصجاع الدراشامل ا  بحاث ا ايعاريع ايتةؽؽة لتتم   شدو لة 

الحرهدددة لاصعدددد ك   داخدددد   بنادددة العامددددة ا مةتاددددف اشددداب  السلدددد  ا تحدددددمث   ىصددددة 

ايعصارية الوسدشاة ا تةـاف الحد احز ا إيالتهدا نهابادا  دي ايعداريع الوسدشداة ايصدتلبااةن 

دد اؿة إلددى محص عدددة مدد  إلاظددارامل الدالدددة لاصصدداعدم  ددي تحصددد   إميا ددامل الحرهدددة ا باإـل

 .(Goldsmith,1976)التسل  

 تةمدان لاصعداك   ظدعار مالتةمدان رؿدع (ال و1982ااترخت عاه) حا  مؤتصر 

 مدددد  امةممددن اموسدشددد   امعصدداري   إعددادم التتداددد  خوددد ا  معددارهة للجصاددعم اظدددود

 الدراشددددامل ات ؼدددات دالدددةن17 ايعددداك    ددددي ىصددداملمس ااؿدددد د شااشددداة دائدددامل امصثودددي

 تـاددد و العلبددامل خالاددة مد  ب ئدة إمحدداد مـادددا  تاحددة إلدى مساكعددتها تصدت التددل ايلدمدة

راث بدح التـى    ي إمحاد را ٌ معد  هة لياؿدة  .ايحتصع حؿراد حصاع ب  ؿلن ايعاك  

حبنادة مساشدبة تةدده راومل الصيا  االتعاهغ مدع بعفدو  الدبعق مسد  الثصا ادامل لبسدا  

حصاع  شخاػ. اتبنت الجصعاة العص ماة لألم  ايتحدم الارتـاٌ اه ا الا ه مس  عاه 

( دهصددصو  مدد  ودد  عدداه لترتـدداٌ بدد او الارتااحددامل الخاؼددة 3( احددرن اختاددار )1982)

 (.2224إلانصا اةن  العاركة للخدمامل مدمسة ادعصو  )م كع

معددرا  مدمسددة العاددد ه االؽددساعة  دددي  ( ابصساشددبة البددد   دددي1984جدد   ددي عددداه )

بداريض تدد  اـدع اعتبددارامل تؽدصاصاة لدد ان الارتااحدامل الخاؼددة عدتام عوددى هبدار الصدد  

ع )ر ا محصد ؼبحي ع اد ن  ةؽؽة لاـر
ط
 (.4ن ػ 2227ا لـاٌ ارت  العربامل اي

دددت
ّ
ٌ  هصددا خم  كامدددت التؽددصا  بتع ابدددمن رادددث  حددد  إمحابادددة خمددد امل ايتلدمددة الددددا

 ارددددم،هان كددددمصوا مبا يهدددا العامددةن معىدد   دددي الرارددة اػدددرؾ الحّصامددامل دم بتعددد ا حا دد ا

 تددد ؿ   اشددعت إلدددى مؽدددانعوان بتؽددصا   مريىادددة ايتحددددم اال ومددامل ش يصدددرا اادتصددت

ا الخاؼة ايتمابامل
م
عايسا العر ن   ي بعريةمستحةنحّما عساؼر و نه  م  بايعاك  نا متك

 حمداه ايعصاريدة العلبدامل لتد لا  الددٌا العربادة بعدق  دي الجدادم ايحااومل ؿت حد بعق

  دي لاصعداك   ايساشدب التؽصا  الوسديلل مفص  كا     م حد مثت  رد  ؿـن ايعاك  ن
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 حمدداه شددسة إيالدةالح احزم  (1991)شدسة وا ددت إلامدارامل ا ددي العامدةن اايراؿددم البسامدامل

 .(4 ػ ن2227ن ايعاك   )ع اد ن ر ا

 امةممددن اموسدشد   معصداري   بصعدارهة امل الدالاددةانعلددمل ايدؤتصر  بعددالً

 مددد  الخالادددة الب ئدددة ح  ايدددؤتصرامل إلدددى دددد   ااو اخاؽدددت  شدددخاػ امسىصدددامل مددد 

 واـدة تزيدد اكدد ايحتصدعن حؿدراد حصادع بد  ؿلدن إلاعاكدة ااو   شدخاػ وتـاد الع ابم

ن البسا 
م
 UNITEDالى )   التؽصا   ي مرار  الع ابم درشت إ  لـاـة الزيادم لى  كاات

NATIONS, 1992, p 7.) 

ٌ  : متتة 2008إلاعاكة  ااو   شخاػ رل ق  اتـاكاة م  9 ايادم  ي حا   الدا

ٌ  إميا اة تىـ  التل ايساشبة التداب    لراؾ  كده ع   إلاعاكةن ااو   شخاػ اؼ 

  ي تؽاوملاالا اايعا مامل السل  ااشاب  ايحامة ايبناة الب ئة إلى ػ  د ن ايصااام مع

 (15ػ ن 2228 مصايتحدمن الص ا ) االريـاة عوى الحفرية ايسالم

(: مهصدر الحدد احز اؿدتب  بدد اب لتحلادم الدددمج  ددي 2213حددا  ظدعار عدداه )جد  

ٌ العال   ي  بالا ه العال ل لألشخاػ ااو  ايحتصع االتسصاة للجصاعم عسدما ارتـات دا

  عاهن ايرمدن إرادا  دد   ايساشدبة الدى ييدادم الاعاكة ال ن مؽادؾ الثالث م  دهصصو  و

ؿو  الام ر ايتعالة باألشدخاػ ااو الاعاكدة اتحريدً اللد ن ايتلدمدة  دي العدال  لددع  

الىرامة االحل ق االرؿاداة لو  عتام عوى رؿدع مصدت ن الد عي العداه بةؽد ػ حدصادة 

لألم  ايتحدم با  احظار  م   العاه  .دمج الاشخاػ ااو الاعاكة  ي مةتاف ايحاومل

ودن مدد    دي رشددالت  اهد   ايساشددبة ح  دسدان حهثدد  مد  باادد   شدخؾ مؽدداب   باإلعاكددة. 

 اعااسا ح   زي  حصاع الع ابم التل تؤجر عوى إدماج ااو إلاعاكة امعارهته   ي ايحتصع.

 لاصعاك   ميا  اميا ة ت ؿ   محاالة إلى السىرم تؼ  مل االععري  الحادو بدامةاللر    ي

  الب تن حا ايدرشة  ي  ا ش
م
هص الس    إلا  هتعفا  اا تصائه  يحتصع ؿاا لدمحو  شعاا

ن ا الددً مدد  خددتٌ إعددادم ت واددف الـفددا  الدد و هع عدد   ؿادد  بصددا مةددده ددد   ؿعدال  

ددددة ااو  دددد احز لتصددددوا  ررهد دددد  هصددددر الحد دددد   ا ددددد  تد دددّ  الددددً بالـعد د دددد  ددددد   تد الـئددددة. لىد

  ي حاح  النعاك  الارتااحامل الخاؼة ا تصىاكه  م  ايعارهة
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ٌ  تع  ؾ ح  ومىـن ااو الارتااحامل الخاؼةؿاصصارشة نعالابه  )ودالتعاا ن  بحم الدا

 العصددد ن الرياـدددة. الى(باعايالدالدددةح  يمتلعلبامل االعراكاتلت تح لدا التحاكوددد   الـئددددة

  ي التسل  ا التحرن. ؼع بامل م  ا اينعآمل ايةتاـة بايؤشصامل

 قىاعذ التباعذ الاجتماعيعلم الىفغ الفضائي و . 4

جريدت بالبحدث ا الدراشدة  دي عاد   
ط
عّد الـفا  الـ يملن م  حد  العساؼر التل ح هط

 ألدصاتد   ددي ترهاددب الـفدا  العصرانددنن اكددد ادتصدت العدمددد مدد  
م
الدسـض الـفدداةنن  ىددرا

الدراشامل بالـفا امل الخارحاة ا الداخاادة )الـفدا  اي يلدين الـفدا  الدرايدللن اييدل( ا 

ىوددر التعددددد  دددي تساالودددا حدصاتهدددان شددد ا  عودددى مصدددت ن التؽدددصا ن الاشدددتعصاٌ حا التدددتج   مط 

ايتبددادٌ باكهصدددا. تعتودد  الخؽدددابؾ التعددىاااة مددد  العساؼددر  شاشددداة ايحددددم لؽددد رم 

دددا ا  الـفدددا  ا حردددد الع امدددد  ايتدخادددة  ددددي حدابددد  مصدددتلبتن ا ايحدددداومل الخارحادددة عص مد

مد  حدد   -لاصداه    حنهدا تحتفد  الحادام الا مادة بحىد -الصىساة عوى اح  الخؽ ػ 

العساؼر التل محب الت كف عسددا  ي مرراة التؽصا ن إا حؼبب مسىر لوا  دي الصدس امل 

ددددانن ا   خ دددد م هلاصددددة تعب  مددددة محددددب ح  تعىددددض حظدددديالوا ا خؽابؽددددوا التؽددددصاصاة ايعد

 ؿيدددارن ا ت ددد ح  رادددام الـدددرد ا ارتااحاتددد  داخددد  الـفدددا  ا الدددً عددد  لريدددم تعدددىا  

 فا امل عوى تتهاد داردا  ي تصجاع ا تعزيز التـاع  الاحتصاعي.عصرانن هصاعد د   الـ

بانت الدراشامل حّ  تعدىا  الـفدا  هعدص  محص عدة مد  الخؽدابؾ التؽدصاصاة مصىد  

 عدالي ايدرداد خاؼدة تادً التدل تدرتبن 
م
 حا عصرا ادا

م
 معصاريدا

م
 ي راٌ ار  اموا ح  تنتج محاو

تدددل مصىددد  ح  تعىدددض ادتصاماتدددد ن بعدددي  حشايدددلل بمريلدددة إدران ايصدددتعص  لـفددداب  ا ال

 شا هاات  ا تـاعتت .

دد  العرباددةن عوددى احدد  الخؽدد ػن ؿئ ّسددا 
ط

حمدا بالنصددبة لاـفددا  العدداه داخدد  اي

 حد تبام  الخؽابؾ التؽصاصاة لاـفا  الخار ي م  ػااب ااض  لاصعام   التل تح  ه 

التـاعد   خؽ ؼاامل الاشتعصاٌ ل او الارتااحامل الخاؼةن اال و مسعىض بدار  عودى

دددد   د ددددجات معىد ددددد  د دددد . ا كد د دددداعي مسد ددددانن ا الاحتصد دددددب إلانصد دددداصا الجا د ددددا  و شد دددد  الـفد داخد

الـفددا امل زجددزا هب دد ا  دددي التةمددان لودد   الـئددةن شددد ا  مدد  راددث ردد احز ال ؼددد ٌن 

 ال ل جن حا  دا  ال واـن ايـ  ؿ.
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دت حابحدة و را دا التباعدد الاحتصداعي ارّرمدت التحصعدامل البلدت ايصداؿة  ؿـر

ةن اد  مـو ه ظا  اشتةدام   ي عا  السـض الـفاةن م  كب ن اوا  تمبال  الاحتصاعا

مسّ   عوى ار  اه الـرد لل اعد التـاع  الاحتصاعين ال  تى  ل  حمة عتكة بالعٌز اي يلدي 

حا الحجدر الؽدحين ا بدالع دم إلدى تداري  عاد  الدسـض الـفداةن  حدد حّ  مؽدمل  مايصداؿة 

دددا نصددددب إلدددى ود ػ دددد  حّ  البحدددث ا الاشددددتعصاٌ لودددد ا  نKatz( 1937تز )الصخؽددداةم  الدددد و مط

ا عدال  الدسـض الاحتصداعين   Edouard T. Hall(1966ايـو ه وا  مد  لدرؾ اداارد دد  )

 .(Robert Sommer,Fischer, 1980, P 20)( 1969ش مر )

د
ّ
عدد الخـدنم   Hall. E. Tعال  الا ث اب ل حاا إداارد د   حه الد و - دي هتابد  مالبط

درح  إ  Laبددتّ  ايصددارة بدد    ؿدراد حا هصددا هصددصيها بصصدداؿامل التلددارب  -لددى عددّدم لؼدداملتط

Proximie دا ن  ي م  الساراة السـصاة عبارم ع  مالدابرمم التدل تنعدت ب كد ؾ الـدرد كريبم

 باوشتةداه الصخصلل Une Bulleم  ؿرد آخرن حلام عايها اش  مؿلاعةم 
م
عرؾ حراا ا

ط
. ت

اك  ااه  حا ابتعادد  م  آلاخري  بدرحة حهو  م  رد مع   لاـفا  اتحدد لألؿراد درحة 

 لو   ايحدداملن كّصصوا إداارد د  
م
: ايصاؿة  4إلى  Hallاؿلا مسالم اامل ححجاه  مةتاـة 

 لريلدددة 
م
الحصاصاددةن ايصددداؿة الصخؽددداةن ايصددداؿة الاحتصاعاددة اايصددداؿة العامدددةن ظددداررا

 .(Hall, E. 1971: 230) اختتؾ و  ااردم مكها 

دددا ) 18تبددددح عسددد الدددتتمض إلدددى مصددداؿة  املعــافة الحميميـــة: شددد ( ا دددي  46ب ؼددة تلريبم

 مةؽؽة لأللـاٌ احؿراد العاباة ايلرب   ا ؼدكا  اه لً الحا ا امل  لاـة. 

دان حو عوددى بعدد  املعـافة الخخصـية: شد ( مدد   46ب ؼددة ) 18تبدددح عودى بعددد ارا  تلريبم

ش (. اتصتةده د   ايصاؿة  ي حرادمث  ؼدكا   122حكداه ) 4الـرد اتنتهل عوى بعد 

 االدردظة مع   حاب ا ي الح ارامل الجصاعاة. 

حمتدددار( عددد   2.4 -م دد   1.2حكدددداه ) 8ا 4التددل م ددد اا  بعدددددا بدد    املعــافة الاجتماعيـــة:

 الصخؾ تي   لاتعام  مع الؼربا  اايعارؾ الجدد.

( عد  الصدخؾ آلاخدرن اتتصثد   دي إللدا  حمتار 2.4حكداه ) 8: و تل  ع  املعافة العامة

الخمدددب اايحاـدددرامل االعدددرؿ ايصدددراي. ؿايصددداؿة العامدددة مةؽؽدددة  دددي ايلدددداه  ٌا 

 للجصو ر العريق.
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 لاص كدددف االودددؾ الدد و مريدددد  
م
تتص ددي ددد   ايصددارامل بلابااتهدددا لاتصدددد االا ىصدداط تبعددا

خدددري  ات كاددددت الـدددرد. ادددد   الحاحدددة تةتاددددف بددداختتؾ م اـدددع الصددددا ن االاؿدددراد آلا 

دددداؿة  د ددددزداد ايصد دددداٌ تد ددددرا  ايثد ددددى شد ددددري . اعود ددددع آلاخد ددددمة مد دددد ا   نعد ددددة ح د دددد  الباعد التـاعد

الاحتصاعاة حجسا  ارتيان الـرد بداخخري   دي ايساشدباملن ملار دة بتمداه  العصد  الرشدصاة. 

لؾ  ٌ آخر: تلارب ايصاؿامل اؼؼر كمر الدابرم التل محاض عسددا الالـاٌ عسدما تط امثا

 عايه  اللؽؾ.

دا.  دا دامم امع حابحة و را ا باتت ركعة ايصارامل الصخؽاة الخاؼة باألؿراد ممابم

عد آمسة لاتعام  ب    ؿرادن ا ي 
ط
ا بحصب مسىصة الىحة العاياة ؿئّ  مصاؿة م   اارد ت

إلارظادامل التل اتبعتها بعق الداٌن  ي ر   ؿّفات داٌ حخرن اختاار مصداؿامل حهود ن ا دي 

ا  ـض ايصداؿ د  يصدتةدمن الىريدلل ايتحدرن ال لد ج ا الددارا  ا تلريبم
ّ
صى تاردة التدل تط

ط
امل اي

 . (ESCWA, 2008, p 114)التحرن آلام  داخ  الـفا امل ايعصارو 

 ثذاعيات التباعذ الاجتماعي على روي الاحتياجات الخاصة:. 5

الجابحة  ي ِظّدم مدداه حجرددا حهثد  مكهدان اتسعمدف بالرعدرّية إلدى مررادة حدمددم 

ادا  اكا  حدمدم ت ديام  مدع ؼدع د كد ن حدمددم ااختـدا  كد ن عايّادة حخدرن. امدا بصـ

تالن بىتلوا اللاتصة عوى ايحتصع العدال لن إو اتبامندت رداد الـعد   وادمل حابحة و را ا

اتعددمل ايعالجامل الـىرية ا مدم ل حاة اتحا  د ا الـ  اس اللات  الد و مدأل اليد   

د  رعبدان ا تحدت حيمدة و
ّ
  دي العدال  تفدص  إرشددا  وا

م
 حدمددا

م
 احتصاعادا

م
 را دا الىدحاة ااكعددا

  دي البندد  الاكتؽددادمة مدد  
م
 عصالددا

م
تباعدد احتصدداعي  ددي العتكدامل الا ماددةن هصددا ا دتج تددتج  ا

 راث الت كف ظب  الىوي  ي مسى مة الا تاج.

ٌ  تحارب الى بالسىر   كمعدت كدد  حددحنها ايتلدمدة الدا
م
 دراشدة  دي ؿلدن لد ض لد يت باعدا

 شددواة تيد    بمددرق  لتسـاد دا احتهددمل الىدد  ؿلدن الخاؼددة ااو الارتااحدامل متمابدامل

ددددتةدميها دددداوختتؾ ا  دا   يصد د دددا بد د د دددد  تعميهصارصاشد د دددددن  عد د ددددن إرد د ددددحا . ؿـد د  ؿرادالا د

ٌ  (ن بعسد ا : مرريددة2222الدراشدامل التددل ححريتبالسصصدا عدداه )  العامددة لاـراػددامل ال ؼد 

 مددد  ررهادددا ايعددداق تصىددد   اهددددؾ ردد احزبت  إعدددداد ب ئدددة إلدددى دددددؿت بتردد احزم ا التدددل

 ٌ دددد  د د د د د د ددددع ال ؼد د د د د د د ددددى حصاد د د د د د د د دددداه  إلد د د د د د د د ددددالات  اامل  مد د د د د د د ددددة نعد د د د د د د د ددددةن العتكد د د د د د د د ددددامل الا ماد د د د د د د د  ؿالـراػد

 لاتصىسد ا السصصا  ي هع ع    مص  لاىث  م  ملحة ايةؽؽةلاص اؼتتالعامة ي ـرارم
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 حعاكهددا  ؽددب السصصدااية الحي مددة اـدعت لد ا ؿلددد الحاامالاحتصاعاددة؛  دي ايعددارهة مد 

 Barrierefreierايحداٌ  دد ا  دي مرم كدةعوى ايصدت ن العدال ل ميا دة تحلادم عودى العصد 

Gesamtverkehr in Österreich, 2002) 

لدد لً مددد ؿر ال بدددا  الاددد هن ؿرؼدددة إلعددادم تعدددىا  الـفدددا  ايددددنن بعدددي  حكددد  

اعتصادا عوى الصدااراملن احهثد  دعصدا لتسلد  ااو الارتااحدامل الخاؼدةن ابالتدالين تةـادف 

 رػ ا تلاٌ العدان االتا ث البائل ار ادث المرق.الاهتىاه اؿ

هع   مؽمل  التباعد الاحتصاعي حا التباعد الجصدو حا التباعد ألشباب  حاة 

إلى بعق تداب   مياؿحدة العددان ػ د  الؽدادو اة التدل متةد دا مصدؤالي الىدحة العامدة 

 معدددون مثدد   مددراؿ ايعدمددة الس
م
اظددئة التدددل ل كددف حا إبمددا  ا تعددار مددرؿ خم دد  حدددا

تصددت حب إلددى إبعدداد  ؿددراد عدد  بعفددو  الددبعق. ا الودددؾ مدد  التباعددد الاحتصدداعي دددد  

تلاا  ارتصالاة الاتؽاٌ ب    شدخاػ ايؽداب   بالعددان اػ د د  مد   شدخاػ ػ د  

ايؽاب  ن االً للحدد مد  ا تلداٌ  مدراؿ اال ؿادامل مصدا هصداد   دي الحدد مد  ايةدالر 

حصاع تداب   الىحة العامة  احرا امل التباعد الاحتصاعي بتنها الىحاة. ادسان م  مرن  ي

ٌ الجصدو ايباظر اػ   ايباظر ب    ؿراد ابالتالي  التل مسـ دا الصيا  للحد م  الاتؽا

عدمة
ط
 حخرن م  الاتؽاٌ  .اكف ا تعار  مراؿ اي

م
د   الىادرم الجدمدم ح تحت ح صالا

 االل ال و عص  حداامل التـاع  الدت مباظدر بد   تتص  بالعصم االل م  ي الاتؽاٌ الاؿ 

 الساس  ي العال .

إ  وا  الي  محصع عوى حّ  ما بعد و را ا ل  مي   هصا كباوان ؿدئّ  دد ا و هعندل 

ىددداه الرعدددرون بلدددددر مدددا مؤظدددر لبدامدددة معنددد  حدمدددد عدددد     دددي الّسِ
م
 حددد ريا

م
بالفدددرارم تحددد و

ر مدددا ددددد   دددي التباعددددد الاحتصدددداعي ال حددد دن عدددد  ايحتصدددع. الدددد ض ايعدددي   ددددي و را دددا بلددددد

ٌ م  اح د مع الحعد اآلاخري  إلى اح د بعادا عكه .   لى  رػ  ح  الحي مامل االا تلا

 دي ظددت  بلددا  العددال ن تنددتي  آلا  شااشدامل اتتبندد  إحددرا امل تصددتهدؾ تصددوا  اشددتـادم 

م السيهدا مدد  الـفددا امل العامددة احمدداه  العصدد  اػ  ددا  ددي ودد  الىددراؾ الحالاددةن ؿددئ  

امد  ظددت  تصىادكه  مدد  الا دددماج  .لىث د  مدد  الع ابدم و تددزاٌ كابصدة حمدداه ااو إلاعاكددةا

بعدي  حهود   ددي ايحتصدع اتصددوا  رادابه  اعصاود  ؿادد ن تحصد   مصددت ن مع عدة ايتمدد   

 .مكه 
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 في الفضاء املعماسي . 6
ً
 :املعاًير التصميمية للمعاقين حشكيا

رم  ي لريم السص  م  مصتعصوي ت حد الا ه نصبة هب  م م  شيا  الدٌا الصاب

الىريدلل ايتحددرن ألشددباب متعددددم مكهددا التلددده  ددي الصدد ن ايددرؿن حا الحدد ادثن لدد لً 

هعصددد  عاددد  الدددسـض الـفددداةن عودددى تلددددم  تحصددد سامل لتصدددوا  التعامددد  مدددع الب ئدددة التدددل 

متعداما   معودان ليدد   ايعدياة  شاشداة التددل ت احد  مصدتةدمن الىرايددلل ايتحدرن  ددي 

  ميا  الي آخدر ا العصد  ا مصارشدة  نعدمة ايعتدادم مد  اـدعاة الجاد س. ا التحرن م

ل لً ت حد العدمد م  ايتمابامل ا ال شاب  التل تعتصد عوى حبعاد ا م اؼـامل الىرايلل 

 ايتحرهة ايةتاـة.

إّ  خفددد   متمددد    ؿدددراد إلحدددرا امل إلاػدددتق الحالادددةن حعددد  الىث ددد  مددد  ػ ددد  

ةن هعددعرا  لاصدرم  الددى بصعند  ح  هعددانن الـدرد مدد  احدد د ح دحاب الارتااحددامل الخاؼد

ع ابم خارحاةن تصسعد  مد  ايعدارهة بعدي  لباندي  دي ظدؤا  الحادام الا مادة. لىد  رػد  

حّ  الحي مدددامل  دددي ظدددت  بلدددا  العدددال ن تندددتي  آلا  شااشدددامل اتتبنددد  إحدددرا امل تصددددتهدؾ 

ػ  ددا  دي ود  الىدراؾ تصوا  اشتـادم م السيها م  الـفا امل العامة احماه  العصد  ا 

 .الحالاةن ؿئ  الىث   م  الع ابم و تزاٌ كابصة حماه ااو إلاعاكة

هصثاٌ عوى الًن التؼا  امل التل تدخ  عوى تؽدصا  اتةمدان ايبدانن ا مداه  

عدا    مدد  معدىتمل  ددي الحرهدةن امدد  باكهدا حعدد  بعدق  بدد اب  العامدةن يصداعدم مدد  هط

ـتب تالاباا. ؿا  وا ت  ب اب   ايؽاب    تط
ّ
َصِى وا تعص  اه   المريلةن ل  مى  الً شاط

ّ
وا

ببعق ح  ا  إلاعاكامل مد  التحدّرن بحريدة حهود  ؿلدنن اإ ّصدا ودا  شداعنل حمفدا ح  حرددا 

فددمر لاصددض  بدد ابن مددا ملاددؾ بالتبعاددة خمددر تـبددلل العدددانن امدد  جدد   شدداي    لد  مط

هوددد ن حا بعددد ؿ ددد م حكؽددر مددد  الخدددراج مدد  مسدددايلو  بتعددداد ح - ىريددا  -بصلدددار  ؿدددراد 

 .إلاػتق

دددداعي  د د د ددددد الاحتصد د د ددددد التباعد د د ددددم ك اعد د د ددددصب بتمباد د د ددددل تصد د د دددد امل التد د د ددددص  التؼا د د د دددا تعد د د د هصد

بحعد  ايصدداؿامل بد   ايصدرامل  ددي ايتداحر حاشددعن ؿاالـفدا امل العامدة واألشدد اكالتحاريةن 

ـ ددد ؿ مددد   ؼدد  لتصدددوا  ررهدددة مددد  هصددتةدم   هرايدددلَل متحرهدددةن بحادددث  رصددبصا مط

  الجصاعن
ّ
َصِى ش ا  وا  ا م  ح حاب الارتااحامل الخاؼة حه ون م  تمبام ك اعد  شاط

ةن التددل وا ددت شدددتتاب .التباعددد الاحتصدداعي بعددي  حؿفددد   مددر  ـصدد  مسمبددم عودددى  رؼدـد
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الـرؼدة لاصددارم لاصد   حسبددا إلدى حسددب دا  ا تهددان الل اعدد ايعصدد ٌ اهدا رالاددان إاا وا ددت 

 .حاشع مصا  ي عاا   ي ال كت الحاـر

 تمددد ير ( عودددىISOالدالادددة)آلامزا  ايعدددام   مسىصددة تعصددد  العدددال ل صدددت ن عوددى اي

ص  متصددوا  ال ؼدد ٌ تحددت بتصددوا  خاؼددة معددام   ٌ  مط  الب ئددة  ددي االاشددتةداه ال ؼدد 

التل  ايعام   التؽصاصاة ايعص ٌ اها دالاان  ي تلدم  التصواتمل م ا تتصث  حد  العصرا اة

 تدمحدد  حنهدا ايحتصعنهصدا حؿدراد مددع لحرودنا التحددو او الـدرد اتؽدداٌ عصاادة  دي تصداعد

 اي ٌي ا خارح . داخ  الا ماة الحاام  ي ؿعالاامل معو 

رهدددز عودددى  مدددداه  العامدددة التدددل تعدددص  ة ػ ددد  حّ سدددا ارتتمسدددا ح   ط  االعدددد ار   رؼددـد

السلد ن لي نهددا حمداه  تحّصدع  ؿددراد ا بالتدالي ؿهددل  ااشدابن التحاريددة ا شد اق اايراؿدم

ر العدددان الساحصددة عددد  حابحددة و را ددان مدد  حودددة. ا مدد  حوددة حخددرن ؿدددئّ  حمدداه  ا تعددا

 اخاؼة ايعاك     ا تـا مدن عوى تؽصاصو   الـفا امل ااينعآمل العامةن تؤجر لباعة

العياياملن  ايتحرهةا الىرايلل مصتعصوي ابالتحدمد ررهاة إعاكامل لديه   ال م  حالئً

 ايحامب . بايحتصع دمحو  شو لة  ي هصاعد ال و  مر

 .( 1993بايع ك  ن البسا الخاػ متمابامل و دما مصى  تلخاؾ د   ايعام   ؿاصا موي ) 

 املىحذسات: 1.6

 ا دزوق. لد لً وبدد مد  إمحداد عداٌ يد  خعدراة م اد تسـ م  ماباة حشمب ع  عبارم  ي

ٌ  حماه ماب  شمب  ن احمةمداخ  حخر  الرب سلل مدخا  باتحا  الىريلل تحرن لتصوا  اي ي

ٌ  الصدارامل إلددى هصددخ  احددمل إ  ٌ  رد   مدداه   مد  ػ  ددا إلددى حا الحدملدة إلدى حا اي ددي

ٌ  الحا ية  ايصىد  1.40حكصدل   بحدد اياد  درحدة ايعاق اتي    محتاحوا االتل الب ت ر 

ٌ  عوددى الددً هعتصددد بحاددث خاؼددة بحدداومل حهودد  مادد  ب حدد د الصددصا   محدددب الدد و المدد 

دددانن مدددداخ   دددي تؼماتددد ن االدددً ة المددد ارا  رجامةدددا ايبد  اايصددددت يامل اايصدددرامل ا رؼددـد

 تؼ   مساشا ها. الت ت ايةتاـة

 املذاخل: 2.6

ا ايددخ  ميد    ح  وبدد ٌ  الخدراج هصددو  ودن ااشدعم  الىريددلل ب اشدمة ختلد  مد  االددخ 

ا ايدخ  وا  اإاا  ايتحرن.  ايلابق الدرجن ات ـع ح ار الى مسحدر عص  ؿانبغي مرتـعم

ٌ   ي  حبد اب مدع الحداٌ اهد لً الصداا ن الـدرد كبد  الحرودن التحددو ااو  مدد الـدرد متساا
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ٌ  امراؿدم الؼدرؾ  هصددا مىـدنن بصددا ااشدعة تيدد    التدل اايصدرامل ايةتاـدةن االرددددامل اي ددي

 لاتحرن. مصا دم بصلابق الجدرا  تزاد

 ألابىاب: 3.6

 مصددا نالىدحاب ػ دد  الاتحدا   دي تـددتب احنهدا ـددالة  بد اب إاا وا دت ؿاصددا ايعدياة تتصثد 

  بد اب امؽداريع  بد اب إاا وا دت عالادة عتبدامل حّ   هصدا الىريلل ايتحدرن. هعام ررهة

 مصدددتعصوي مددرار تصددوا  دددد  دسددا التةمددان التحريدددًن ؿددئّ  اللؽددد مددد  اؼددعبة جلااددة

ا ميدد   البدداب ح  محدب بحاددث  بد اب عودد  الىرايدلل ؽدصصم  اارددد ؿددرد هصدتماع بحاددث مط

 لألشخاػ  ؿف   ي هورباباا التل تـتب  ب اب ّ  اح ابحودكاا ن ااردم بحرهة ؿتح 

ٌ   ددي حاب اشددمة حيرار آلاددا إمدددا الـددتب  ىدداه ميدد    ح  ايحددب ايعدد ك    ح  ايـدددق ايتسدداا

ااة يحداج إـدا ي لاسدحبن ملدبق ملدبقن مص يمن عتمة :التالاة ايزاما تي     ال رةشـد

 .باللده لدؿع 

 ألاسوقةواملمشات:  4.6

ؽدص   هـددراغ ؼدالحة تؽددبب شددبعة حكدداهن ابد لً عد  ملد و  بعددرؿ  راكدة تط

دا و تعددار العددان ا ار د اه مصدداؿامل  مدا ن حبعداد  لجادد س تىـدن  اهدد لً  ؿدراد تـادمم

ايتحرهة.  حامصتةدمن الىرايلل العياه ي رصاة ا ايتح ل   تصت عب خدماتاة هصصرامل

ـدددص   ل واـاددةا ال ردددامل بعددق بددراي لاصعدداك   ايةؽؽددة  راكددة  ددي  عددادم متحسددب

ـدص   ايعداك   ررهدة ايربدً هعادم كدد اػ  ددا اياا  اشب  اايععامل واألعصدم ؿراػابها

 1.50 عد  الع ابم م  الخالي الرااق العص من عرؿ مي    و ح  ايصرات  راكة. ايحب

 عود  بالتحرن الرااق عرؿ ح  هصصب محب هصا م   1.80 العرؿ مي    ح  اي صل  م  

 ايصددارة تيدد    ح  محددب درحددة ـددص  التحددرن الصددو لة ل لدد  عوددى اي حدد دم  بدد اب

 ايرار. لحرهة ايةؽؾ

 دي ود  ال بدا  الد و محتدا  العدال   دي ال كدت الحاـدرن دسدان بؽداؾ حمدد  و  

مؤخران  ي إميا اة ح  مـىر اللادم االحي مامل بعي  حهو  بعت  إدماج ااو الارتااحامل 

عي  حابحة و را دا  .ي اتةاا اللرارالخاؼةن امسحو  مصارة حاشع لاصعارهة  
ط
ربصا شت

ددِخ  إدارامل ايؤشصدامل االعدرواملن تؼا د امل تحعاوددا   دي ال كدت الحدالي ؿ د م مثالادة أل  تط
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حهث  ظص و أل حاب الارتااحامل الخاؼة عوى د ا الؽعادن  ي و  إمؽاد حب اب الىث   

 .مكها اخف عوا إلحرا امل إلاػتق

اً التل حؿريبها ك اعد التباعد الاحتصاعي الساحصة ؿت تةتاف د   ايعام   ع  ت

دددادمة  دددار العددد دم للحادددام العادمدددة ا لألنعدددمة الاكتؽد عددد  حابحدددة و را دددان رادددث ا  دددي إلد

االتحارية بعد إحرا امل الحجر اي يلدين اـدعت الددٌا محص عدة مد  اللد ا    ايؽداربة 

ؿ د اس و را دا ايصدتحد  وشتصرار تمبام الار  ايامل ال كاباة ايساشبة للحدد مد  ا تعدار 

( االً اؿم مبادا التباعدد الاحتصداعي االو ات ود ومل ايحتصعادة االلماعادة 19-)و ؿاد

ددددم  ددددامل بتمباد ددددياه الجود دددددن ال د ددددى مد دددددمث بسددددا  عود ددددا  االتحد ددددتصرار التلاد ددددع اشد ايعتصدددددم مد

الو ات ود ومل الىدحاةن اهد لً تلادا  ايةدالر بتتبدع الحداومل إلامحابادة الجدمددم امددن 

ا بدتو نعدداك محددث  ددي واؿدة اللماعداملن مددع اشدتىصاٌ العصدد  بالرودابز  شاشدداة ارتبالود

لا كامدة مد  الـ د اس. اتعددص  الو ات ود ومل الىدحاة للحدد مدد  ا تعدار ؿ د اس و را ددا 

 (175ن ػ 2222ن ما موي: )ايرهز ال لنل لا كامة م   مراؿ ا مياؿحتهان 19 -و ؿاد

دداة مربادة لـدرؿ التباعددد بد   ايد وـ   ابدد   ايد وـ   االعصدت   ددي  اـدع ماؽدلامل حـر

 حماه  العص  ايزدرصة )مث : مسالم إكامة الحراج(.

ؿرؿ التباعد الجصدو بحد حدنا م   ا ؽف ب   العصت /اي وـ    ي ايسالم 

ايزدرصة  ي ايتحر  ي حصاع  اكامل )مث : ايدخ ن امسملة الخفرااملن اايةارجن اما 

 إلى الً(.

د د د د ددددتةدموا اشددددتةداه لد ددددصا  ح  هصد ددددة لفد ددددد الصددددتل  ايتحرهد دددداامل عسد د ت   ـر

 درحامل ب    ؿراد(. 6شخؾ اارد  ي و  مرم )اح د مصاؿة 

 خاثمة:

مداداه الـفددا  ايؤدد  حا العددام  مد  حددد  اييّ ِ دامل ا شددض التدل تلدد ه عايهددا 

ا -عد غ ال  باة الخاؼةن باعتباردا  ىاه ترب و هصنى إلى تصى   ؿئة ايعاك   م  ردم ال

حشدد م ببداأي حؿدراد ايحتصدع. ؿدئّ  ميّ ِ دامل  حددا   -دد  الحدم الد و تىـاد  اي اجادم الدالادة

د   العصااة لتصى    ؿراد ااو إلاعاكة م  الا دماج  ي إلار الحاام العادمةن مددؿع بسدا 

إلددى الدددع م لتفدداؿر حودد د ايةتؽدد    دددي ال  باددة الخاؼددة ا ايةتؽدد    ددي عادد  الدددسـض 

 تصدو  التدل الوسدشة ايعصارية ا ايةمم  ن م  ححد  تلددم   شالابايساشدبة الـفاةن ا 
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ِ  بعدق العلبدامل  دي رادام ااو إلاعاكدة.ال ج ايعاق ررهاا  ي الحاام العامة ا 
ّ
رادث  تط ل

بحاحدة إلدى حبعداد خاؼدة بحددرهته ن   شدخاػ بّاندت ِعدّدم دراشدامل حّ  ايعداك   دد  حهثدد 

 ح حاب الىريلل ايتح
م
 ي رنن ألّ  ررهة د ا  خ   تحتاج إلى حبعاد مساشبة. ا خؽ ؼا

 ختاه د ا البحث  لده بعق الاك  اراملن ا التل  حصاوا  ي  لمت   حشاش ت  ن دصا:

حّ   م  ب   المرق التل مصى  اتباعودا لفدصا  م اؼداة ايحتصدع حود د  لتحلادم الوددؾ 

خاؼددة  ددي الـفددا امل العامدددة ا ايتعاددم بئيالددة الحدد احز ا العلبددامل لدد او الارتااحددامل ال

ايؤشصداملن إتاردة الـرؼدة لد او الارتااحدامل الخاؼدة ليدن ميد   لود  دارن  دي تؽددصا  

 اتم ير الصااشامل االتلساامل االبن  التحتاة.

عي  ال كت الحالي  اللحىة ايتبصة إليالة الح احز االع ابم  -حابحة و را ا–هط

دد ٌ دا  إدمدداج ااو الارتااحددامل الخا حط
َ
ؼددة  ددي ايحتصددع اإلا ؽددامل ورتااحددابه . التددل ت

اربصا تي    تاحة تحلام حدداؾ م  د ا اللبا ن با رم مسى ماملن مصى  ح  تي   حهث  

هـا م  ي العص   دي حاكدامل  يمداملن ادد  مدا شداع د بدالسـع عودى الجصادعن شد ا  ودا  ا مد  

 ااو الارتااحامل الخاؼة حه و.

 قائمة املشاجع:

ىره ب  عوين حب  الـف ن حصاٌ الدم  اب  مسى ر   ؽدارو اب  مسى رن محصد ب  م .1

ن 2(ن جن3ن ب د املن دار إراددا  ال د اث العر ددنن  )ك، لعــان العـشبالرايـندي إلاؿريلدن 

1993. 

ابد  مسىد رن محصددد بد  مىدره بدد  عودين حبدد  الـفد ن حصداٌ الدددم  ابد  مسىدد ر  .2

 .1992 ن دار ؼادرن ب  املنلعان العشب  ؽارو الرايـني إلاؿريلنن 

ثأهيــل املذًىـة املصــشية بمشاكــض الفشاغـات الافترامــية املالئمــة حرصددن ددددنن  .3

ن ايؤتصر ايعصارو الدالي الخامض )العصرا  لألطفال روي الاحتياجات الخاصة

 2223  صا ن 22-22االب ئة(ن كص  العصارمن وااة الوسدشةن حامعة حشا كن  

 . 2-18ن.

ن  خشخاص روي إلاعاقة والررثىكىل الاختياسي اثفاقية حقىق ألا م  ايتحدمن  .4

2228 http://www.un.org/disabilities 

مىظـىس دًىـامي ثكـاملي للىمـى فـي الب ـ  حجايون مؽمـان  الىدحة السـصداة؛  .5

http://www.un.org/disabilities


ة من مىطلق التباعذ الاجتماعي الزي دوس علم الىفغ الفضائي في خذمة روي الاحتياجات الخاص
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 (.2222ن الدار البافا ن ايرهز الثلا ي العر ن )واملذسظة

ن دار د مدددة دساظـــات فــي علـــم الـــىفغ الاجتمــاعي الفضـــائيادددةن شددااصاننن حصا .6

 .2211لانعر ا الت ييعن الجزابرن المبعة  الىن 

ن دوس الاسغىهىميا في ثحعين الفضاء املنزلي للمعاقين حشكياشااصاننن حصااةن  .7

اياتلا الدالي الثدانن لترػ   مادان منعد ر  دي محادة مةود  ال كامدة ا الارػ   مادا 

 29ن 28تمبالددامل الارػ   ماددا بالددٌا الصددابرم  ددي لريدم السصدد ن مدد من بعسد ا : 

 .2214ماو 

دمــا املعــاقين حشكيــا فــي املجتمــع املحلــي بي يــا و عدد اد ن ر ددان محصدددن ؼددبحين  .8

ن حلراردددة ماحصدددت  ن واادددة الدراشدددامل العاادددا  دددي بر دددامج التةمدددان اجتماعيـــا

ددداباضن د د د د ددددةن  د د د د ددددا  ال لساد د د د ددددة السحد د د د ددددي حامعد د د د دددل  د د د د د ددددرو ا إلاكاا د د د د ددددم  ن  الحفد د د د ؿاصد

 .2212ػراشب ان ٌن بن ايع ق اايبن ن المبعة التاشعةن باريضن 2227

مد  ود دامل البسدا  الد لنل  ردنددنن  كـىد  متطلبـات البىـاء الخـاص بــاملعىقين، .9

محادض البسدا  الدد لنل  ردندنن ايارم  ظدؼاٌ العامددة اإلاشديا ن عصددا ن  رد ن 

1993. 

ا مياؿحتهان الو ات و ومل الىحاة للحد م  ايرهز ال لنل لا كامة م   مراؿ  .12

 .2222ن ايصاىة العرباة الصع دمةن 19 -ا تعار ؿ  اس و را ا و ؿاد

ددددة  .11 ددددمرابامل الارتلاباددددةن ممبعد ددددامل العلااددددة االاـد دددد يضن وامدددد ن إلاعاكد مااىددددةن لد

 .1998ؿاىت ره  سن اللادرمن 

م كدددع مدمسددددة العددداركة للخدددددمامل إلانصدددا اةن تؽددددصا  بدددت ع ابددددم ألبناددددة ااو  .12

دددا اة  الارتااحددددامل -http://sharjahالخاؼددددةن مدمسددددة العدددداركة للخدددددمامل إلانصد

welcome.com/ar_html/e_sn.htm 
 ألبنادة الحرهادة ؿادا إلاعاكدة لد او  ايعصدارو  التؽدصا  ااكدع رظدان ظدىرن تمد ير .13

دددالة د د د ددددةن رشد د ددددت   التعااصاد د د ددددي ماحصد د د ددددصا   د د د ددددة التؽد د د ددددةرابن وااد د د ددددارون حامعد د د  ايعصد

 .2213ايعصارون  التؽصا  الوسدشةايعصاريةن كص 

 : حواسددة لانعددر االت ييددعن الد كـنن رااددللن  حشاشدداامل ال  باددة الخاؼددةن  عصددا .14

2223. 

../العدد%20الخامس/موقع%20مدينة%20الشارقة%20للخدمات%20الإنسانية،%20تصميم%20بلا%20عوائق%20لأبنية%20ذوي%20الاحتياجات%20الخاصة،%20مدينة%20الشارقة%20للخدمات%20الإنسانية%20http:/sharjah-welcome.com/ar_html/e_sn.htm
../العدد%20الخامس/موقع%20مدينة%20الشارقة%20للخدمات%20الإنسانية،%20تصميم%20بلا%20عوائق%20لأبنية%20ذوي%20الاحتياجات%20الخاصة،%20مدينة%20الشارقة%20للخدمات%20الإنسانية%20http:/sharjah-welcome.com/ar_html/e_sn.htm
../العدد%20الخامس/موقع%20مدينة%20الشارقة%20للخدمات%20الإنسانية،%20تصميم%20بلا%20عوائق%20لأبنية%20ذوي%20الاحتياجات%20الخاصة،%20مدينة%20الشارقة%20للخدمات%20الإنسانية%20http:/sharjah-welcome.com/ar_html/e_sn.htm
../العدد%20الخامس/موقع%20مدينة%20الشارقة%20للخدمات%20الإنسانية،%20تصميم%20بلا%20عوائق%20لأبنية%20ذوي%20الاحتياجات%20الخاصة،%20مدينة%20الشارقة%20للخدمات%20الإنسانية%20http:/sharjah-welcome.com/ar_html/e_sn.htm
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